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 چكيده
را در  زیکه همه چ یطیمح یاوست. فضا به معن یزندگ یجامعه امروز ما فضا یاصل یاز چالش ها یکی

متاثر است. از جمله  یگوناگون یتولد تا مرگ، از بسترها یطول عمر انسان از ابتدا یبه معنا یبرگرفته و زندگ

 ،یظ ظرفاست که به لحا یاست. نظام شهرساز یها، نظام شهرسازانسان یزندگ یعوامل اثرگذار بر فضا

 یاست که به عنوان سازمان و نظام یدهد. نظام شهرساز یو به آن  شکل م فیانسان ها را تعر یزندگ یفضا

امروز ما، نه تنها برخواسته  یباشد. اما نظام شهرساز یمومنانه م ستیو ز انهیمتق یصالح، بستر ساز سبک زندگ

 ییو لذت گرا یستیچون چرا از غرب با آن تفکر اومان یب یریما نبوده بلکه الگوگ یرانیا-یاسالم تیاز هو

کند که موجب فخرش باشد، شهروندان را در  یتیتوانست ساکن شهر را صاحب هویکه م یایاست. شهرساز

خود،  یتیهو یچکمه ب ریاز جمع و ... گرفتار و ز یتفاخر و تفرعن، اسراف، دور ،یعدالتیب ،ینیدیچنگال ب

 یو شهرساز یتواند آن را به گردن سبک معماریکند، م یاحساس پوچ یدر زندگ یله کرده است. اگر کس

 شناخت جستجو کرد. لذا جهت یو شهرساز یدر سبک معمار دیشود، آن را با راموشف تی. اگر معنواندازدیب

 یشهرساز اتیخصوص دی، بابدین جهت. میندار یفعل ینظر در نظام شهرساز دیجز تجد یاخود، چاره تیهو

 رفته،یصورت پذ قاتیکه با توجه به تحق میخود را بر آن بنا کن یشناخته و اصول شهرساز یو شهر اسالم

آن با  حیاست، که اگر نسبت صح یروابط انسان رد،یگیرا دربرم یاسالم یکه نظام شهرساز یمبحث نیمهمتر

 .میبردار یبلند و اساس یگام ها یاسالم یبه سمت تحقق نظام شهرساز میتوان یشناخته شود، م یشهرساز

 

 .یاسالم یشهرساز ،یروابط انسان ،یسازمان صالح، تقوا، شهر اسالم های كليدی:واژه
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 دانشیار رشته برنامه ریزی شهری و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی -2



 

 

 

  مقدمه -1

و روابط  یاسالم یبروز رفتارها یبرا یصالح، بستر یشهر به عنوان سازمان ،یاسالم یدر نظام شهرساز

انسان مسلمان توجه  یو تعال شرفتیرو به رشد و پ ندیو به فرآ بوده انهیمتق یسبک زندگ هیبر پا یانسان

 .شود کتریخود، نزد معبودکه انسان در آن روز به روز به  شدیاندیم یایزندگ یو در واقع به فضا شتهدا

 یتمتام  دیت کرده استت و لتذا با   یمعرف نیزم یخود رو فهیانسان را به عنوان خل م،یدر قرآن کر خداوند

 یمناستب بترا   یمطلتوب، بستتر   یمقصد بوده و نظام شهرستاز  نیبه ا دنیرس یدر راستا هایعمران و آباد

 .کند نیاو تدو یازهایهدف و ن نیتحقق ا

 .داشته باشد؟ دیبا یاتیمطلوب، چه خصوص یاست که نظام شهرساز نیا یسئوال اساس حال

های مشکالتشان در کتاب قرآن و احادیث رسیده از معصومین)ع(، مسلمین را به وجود راه حل آیات

، مطرح او را مد نظر داشته است یجسم طیانسان و هم شرا یروح ازیکه هم ن ینیقوان والهی آگاه نموده 

 یبرا یسبک زندگ نیمناسب با ا یاست و لذا طرح یسبک زندگ یبه معنا نی. د(0931)حسینی،  نمایدمی

 دیشهر به مفهوم توح نیباشد که مردم در ا ید به سمتیشهر با یدهد. فضا یساخته شدن شهر ارائه م

مسجد  ایها به مسجد جامع و گذشته، همه کوچه یرانیا-یاسالم یشهرساز یشوند. مثالً در الگو تیهدا

شد. حمام در یختم م دیاقتصاد به توح یعنی ه؛شد. بازار در کنار مسجد جامع بودیمحله ختم م ایمرکز شهر 

بشر به  یعاد یداشت و در مجموع، کل زندگ وندیپ دیظافت هم با توحن یعنیبوده؛  جامع سجدکنار م

 ینید یسبک زندگ یمی شود که اصوالً برا تیرعا یسبک زندگ یشد. پس در واقع در شهریختم م دیتوح

امر موجب شده  نیا جهینبوده و در نت طیتابع مح ،یمدرن باعث شده که سبک زندگ یزندگ اما. ساخته شود

انسان مدرن با فرهنگ  ینکند، چراکه شهر مدرن برا طیانطباق خود با مح یبرا یتالش چیانسان مدرن ه

ساخته شده که هدفش  یانسان یشناسد، برا یکه خود را بنده خدا نم یانسان یمدرن ساخته شده است. برا

 یبرا یشهر نیچن نیا عتاًیآن ها هم هست و طب یازهاین یداند و البته پاسخگو یلذت، بردن م یرا از زندگ

 .(0931)نصر،  قفس است کیانسان مؤمن به مثابه 

 .پاسخ گفته شود ،یپرسش اساس نیاست که تا حد توان به ا نیبر ا ینوشتار سع نیا در
 

 سازمان و نظام صالح -1-1

دارد و  یکه صالح و فساد اجتماع بزرگ یا کوچک، تنها به یک چیز بستگ رسدیابتدا چنین به نظر م در

فقط افرادند که همه مسؤولیتها  یآن صالح و عدم صالح افراد آن اجتماع و باالخص زعماء آنها است. یعن

که  ی. این دسته هنگامدهندیاز افراد اینچنین فکر کرده و بر این پایه نظر م یباشد. بسیار یمتوجه آنها م



 

 

-کرده یکه عمیقتر بررس ی. اما کساندانندیح مصال چاره کار را زعیم شوند،یم یمفاسد اجتماع یمتوجه برخ

زعماء بیشتر  یتاز تأثیر و اهم ،یاند که تأثیر و اهمیت سازمان و تشکیالت اجتماعاند، به این نتیجه رسیده

است، لذا در درجه اول باید درباره سازمان صالح اندیشید و سپس به زعماء صالح. تشکیالت و نظامات 

یک شهر است نسبت به مردم و  یهاها و خانهاجتماع، به منزله خیابانها، کوچهنسبت به افراد  یاجتماع

 شده یو کوچه ساز یبه هر نحو که خیابان کش ی. هر شهرکنندیشهر حرکت م که در آن یاوسائل نقلیه

ها چهار راه و هاکوچه همان کوچه پس یباشد، مردم شهر مجبورند از پیچ و خم همان خیابانها و البال

اصول  یباشد و نه از رو حرکت کنند. اگر فرض کنیم که آن شهر، بدون نقشه، تدریجا توسعه پیدا کرده

و رفت و آمد خود را با وضع موجود  یزندگ جز این ندارند که یاافراد چاره یدر چنین شهر ،یشهرساز

در  ید. با وجود چنین ترتیبدشوار خواهد بو یو اداره امور چنین شهر یتطبیق دهند. رفت و آمد و رانندگ

که مردم قادر به انجام آن هستند، این است که  یساخته نیست. تنها کار یآن شهر، از افراد، کار بیترک

آن شهر بدهند و خود را راحت کنند. اگر فرض کنیم  یهاها و منزلها و کوچهدر وضع خیابان یتغییرات

هستند، حدود تفاوت کار آنها با دیگران،  ینواقص یه داراقرار گیرند ک ییهاازمانصالح در رأس س یزعمائ

 یهاکوچه پر پیچ و خم و نامنظم و کوچه و پس یهایک نفر بخواهد از میان خیابان همان اندازه است که

 (.110: 0931د )مطهری، ها را انتخاب کنو نزدیکترین راه بهترین ترتیب،یب

  

 تقوا -1-2

 ینگهبان نیاست. ا زیبلکه دور جا ست،یدور محال ن نینگهبان انسان است و انسان نگهبان تقوا و ا تقوا

و پاره شدن است و جامه  دنیانسان و جامه است که انسان نگهبان جامه از دزد یمتقابل از نوع نگهبان

 (113در نهج البالغه:  یریس ،یمرتض ینگهبان انسان از سرما و گرما است. )مطهر

تقوا  رایمسلمانان است؛ ز انیشمارد، اتحاد و وحدت در م یتقوا برم یکه قرآن برا ییجمله کارکردها از

و امت قرآن است. خداوند  یجامعه اسالم یبه وحدت و اتحاد اجتماع لیساز تمسک به حبل اهلل و ن نهیزم

آمنوا اتقوااهلل حق تقاته... و  نیالذ هایا ای: دیفرما یسوره آل عمران درباره کارکرد تقوا م 019و  011 هیدر آ

آن  یرا به نحو احسن و کمال یاله یتقوا دیآورده ا مانیکه ا یکسان یوالتفرقوا؛ ا عاًیاعتصموا بحبل اهلل جم

 .دیو متفرق نشو دییتمسک جو یاله سمانیبه ر ی... و همگدیبه جا آور

حالت  نیدر ا رایز ابد؛ی یکند، به وحدت دست م شیخو شهیو تقوا را پ یدار نیکه د یرو کس نیاز ا

)قرآن و سنت و عترت( عمل و حرکت کند  نیدر چارچوب د ستیبا یم ،یو کنش ینگرش ،ینشیدر حوزه ب

خود، اتحاد  یبه خود ست،یو نگرش و کنش ن نشیدر ب یگانگیجز  یزیچ زیکه وحدت ن ییو از آن جا

 .(0931)مصباح یزدی،  رود یم یگشته و اختالفات به کنار داریپد



 

 

 
 یشهر اسالم -1-3

از  یکیاند. برطبق ستهیبه شهر نگر یمتفاوت یهادگاهیاز د کیکه هر  هست یمتفاوت فیشهر، تعار یبرا

 باشد میمق یهاانسان یزندگ یهابخش یتمام رندهیاست که دربرگ ییایحوزه جغراف کیشهر  ف،یتعار نیا

 .(0930)قربانی، 

 .ستین یاسالم یهادست، مورد نظر اسالم و آموزه نیاز ا یفیو تعار فیتعر نیا اما

 شمندان،یاز متخصصان و اند یاریبس یبودن ساختمان و ساختار شهر، بر خالف تصور و تلق یاسالم

 یهامانند طرح یناتیسلسله عناصر تزئ کیبنا فقط  کیکه مثالً در  ستین یو رفتار یانتزاع ،یامر ظاهر کی

اختصاص داده  ینیاز آن به نماز و مراسم د یبخش ،یدر ساختمان ایشود و  جادیو طاق و قوس ا یمیاسل

است که با اصول و  نیآن به ا هیابن ییفضا یو اجزا یبودن عملکردها و ارکان شهر ی؛ بلکه اسالمشود

منطبق و  یو اسالم یو احکام اله عتیطب ،ینیاقتصاد د ،یاجتماع ،یحقوق ،یاعتقاد ،یالقاخ یهاارزش

 یرو اسالم چیساختار نقض شود، به ه کیها در اصول و ارزش نیاز ا یکیاگر  ن،یسازگار بوده باشد. بنابرا

 نگردد.  تیامالت در آن رعامع یبانک که اصول اسالم یمعمارانه برا یبایز ارینخواهد بود، مانند طرح بس

شود. از یم تیاست که انسان، درونش ترب یمکان، و ابزار تکامل است لهیوس کیشهر  ،ینینگاه د از

 ،یثروت عموم میاحترام به شهروندان و تقس ،یدارد. رفاه عموم وندیهم پ یشهر به سبک زندگ گر،یطرف د

عبارتست  یاسالم شهرو لذا است.  یهمه از مشخصات شهر اسالم ط،یشهر با مح قیو عفت، تطب ایحفظ ح

 مومنانه در آن فراهم گردد ستیز نهیکه زم یمطلوب و اله یِرکان شهراز: محل مناسب و نظام مند از ا

 .(0930)همان، 
 

 یروابط انسان -1-4

حیا،  عفت، هر انسانی نسبت به خود وظایفی دارد. فضایل صبر، شجاعت، حلم،: رابطه انسان با خود -0

 .بخش خواهد آمدزهد، قناعت و... و رذایلی از قبیل جبن، عجله، غضب، عجب و ... در این 

تسلیم، تقوا  ایمان، عبادت، اخالص، ،(: فضایلی مانند شکر، توکلیرابطه انسان با خدا )خدامحور -1

 .و...در این قسم جای دارد

حسن معاشرت، عدالت و انصاف، امانت  ایثار،فضایل (: ی)روابط اجتماع گرانیرابطه انسان با د -9

-، قومیتحب جاه رذایلی از قبیل وو...  ن مردماصالح بی کتمان عیوب، صداقت، تشکر، داری، حفظ لسان،

 در این قسم جای دارد. غیبت و ... بهتان، ظلم، تند خویی، تجسس، استهزاء، حسد، گرایی،



 

 

 یاله یهااز نعمت ییامجموعه عتیکند و طب یم یزندگ عتی: انسان در طبعتیرابطه انسان با طب -4 

به نحو   یاله یهارسد که از نعمتیبه کمال م یاو قرار داده و انسان هنگام اریاختاست که خداوند در 

 که این محیط طبیعی شامل همه طبیعت )کوه، جنگل و ...( و مصنوعات انسانی است. استفاده کند حیصح

های هرکدام از حوزه یو اسالم انهیمتق میتنظ. ها و فضایل مربوط به هر حوزه با هم تفاوت دارند مؤلفه

 .، به تزکیه که همانا وسیله ای برای رسیدن به قرب الهی است، منتهی می شودچهارگانه روابط انسانی
 

 قيتحق یاصل یهاپرسش  -1-5

 ایرانی چیست؟-های شهرسازی اسالمیمولفه -0

 ؟اندبنا شده یرانیا-یاسالم تیهوها و این مولفهمنطبق بر  ،یامروز یشهرساز ایآ -1

 دهد؟ یشهروندان ارائه م یزندگ یصالح برا ینظام ،یامروز یشهر ساز ایآ نکهیا تیو در نها -9
 

 قيتحق هيفرض -1-6

 داشته است؛ یرانیا-یاسالم تیبا هو یشتریگذشته، قرابت ب یرانیا-یاسالم یرسد شهرسازیبه نظر م-0

 یبرا یساکنان آن فراهم نکرده و بستر یبرا ینه تنها محل آرامش یامروز یرسد شهرساز یبه نظر م -1

روابط انسان  ،یسردرگم جادیبلکه با ا ست،ین یآنها نبوده و درواقع نظام صالح انهیمتق یو زندگ یرشد معنو

 .آنها افزوده است یو روان یمختل کرده و بر تشتت ذهن زیرا ن عتیو طب گرانیبا خدا، خود، د
 

 قياهداف تحق -1-7

 :توان اشاره کرد یم ریبه موارد ز ق،یاهداف تحق نیمهمتر از

 ؛یو شهر اسالم یاز شهرساز حیصح یفیارائه تعر -0

 ؛یبا روابط انسان یاسالم یانطباق شهرساز -1

 .است یکه همان نظام صالح شهرساز یو شهر اسالم یاز شهرساز حیصح ییارائه الگو -9
 

 قيضرورت تحق -1-8

منطقی شهرها برای ما به ارمغان آورده، محصول غفلت  ریکه توسعه تعریف نشده و غ ییهانابسامانی

از  دیرا با یو شهرساز یبه معمار یتوجه یاجحاف و ب لیهای پربار تمدنی ماست. دلتاریخی ما از گذشته

از ابزار  یکیبه عنوان  یرانیا یو شهرساز ی. هدف، گرفتن معمارمیجستجو کن رانیا یقبل از انقالب اسالم

در ارتباط  ایخود با دن یو شهرساز یبا معمار ااست که م یدر حال نیبود. ا رانیاز ملت ا ،یقدرتمند تمدن

در  یو پا دها گرفته ش یرانیابزار قدرت از دست ا نی. امینمودیبوده، گفتگو کرده و فکر خود را صادر م



 

 

کورکورانه از  یدیآن و تنها به صورت تقل یدهایو نبا دهایبا تبدون شناخ ون،یزاسیمدرن و مدرن یواد

 زی. به نظر می رسد هر چه مدرن تر می شویم، معضالت و مشکالت شهرهایمان نمیغرب لذت گرا، نهاد

های آن و طرد ها و شیوه. پذیرش شتابزده مدرنیته و بی اطالعی از ریشه(0931)اوستاد،  بیشتر می شود

مظاهر توسعه، منشا بروز انواع مسائل عدیده شد. تا جایی که با  ضعنصری متناق فرهنگ سنتی به تصور

محیطی، مجالی برای آسودن و فکرکردن به شهروندان نمی های زیستهای اجتماعی و آلودگیناهنجاری

هایی که رسند؛ زیرا آسیبدهد. شهرهای امروزی، دیگر چندان برای زیست مومنانه انسان مناسب به نظر نمی

نسان وارد می کند، تنها مختص عرصه های مادی زندگی او نیست، بلکه وجود معنوی او را ا برشهر امروزی 

 .بیش از همیشه در معرض انواع و اقسام بالها و بلیه های متعدد قرار داده است

ساز  نهیزم ،یشهر اسالم تیو در نها یاسالم یاز نظام شهرساز حیصح ییتا با ارائه الگو میبر آن شد لذا

 .میباش ،یشهروندان شهر اسالم یمومنانه برا ستیز
 

 قيروش تحق -1-9

استفاده  یاهاطالعات، از روش کتابخان یبوده و جهت گردآور یلیتحل-یفیحاضر، از نوع توص پژوهش

 یساز نهیبه وضع مطلوب که همانا زم دنیو رس یشناخت وضع موجود شهرساز یشده است. در راستا

باره، مراجعه شده که  نیادر یو کتب فقه نیاز معصوم دهیرس ثیقرآن و احاد اتیمومنانه است، به آ ستیز

 .شد دایپ یدسترس ییارهایبه اصول و مع نه،یزم نیتفکر و تعقل در ا زیو ن یسه منبع اله نیبا مطالعه ا
 

 یسازمان صالح انسان ،یاسالم یشهرساز -2

طور کلی، می توان چنین  به. میرا بشناس ینیجامعه د دیبا ،یاسالم یاز پرداختن به مفهوم شهرساز قبل

بلکه براساس  گفت که وجود جماعتی دیندار، خود به خود، به معنای تشکیل یک جامعه دینی نیست؛

گاه شکل گرفت، آن اری از روابط اجتماعی پایداشناسان، هرگاه میان گروهی انسانی، شبکهتعاریف جامعه

ای انسانی است و تمام اجزا و عناصر جامعه قرآنی نیز جامعه جامعه انسانی تشکیل خواهد شد. جامعه

را به معنای دقیق علمی و  عهقرآنی بودن آن است. اگر جام ،ا صفت یا ویژگی خاص آنانسانی را داراست؛ ام

اصطالحی آن در نظر بگیریم، آنچه تعیین کننده قرآنی بودن یا نبودن یک جامعه است، محتوای روابط 

جسم برای جامعه  اگر وجود انسان را به منزله .های عضو آنهای فردی انسانت، نه ویژگیاجتماعی آن اس

روح آن است. تدین افراد جامعه به یک دین، به خودی خود، موجب دینی یریم، روابط اجتماعی، به منزله بگ

ی اجتماعی باشد، آن نوع روابط و کردارها ندهای، دین، تعیین کنشود؛ بلکه اگر در جامعهشدن آن جامعه نمی

 .(0913)نوربخش،  ای دینی استجامعه، جامعه



 

 

بر  یفعال ساختار و معمار یِنیبه دنبال نقش آفر دیمشخص شد، با ینیاز آنکه مفهوم جامعه د پس

 یشروع به طراح ،یشهرساز با در نظرگرفتن مجموعه روابط انسان ،یشهر اسالم در. میباش یروابط انسان

شهر، خود  یجا یباشد و انسان در جایانسان و خدا نم نیب لیحا زیچ چیه ،یشهر اسالم. در دینمایشهر م

رسد. لذا یم کتایبه وحدت وجود خداوند  ط،یرا در محضر خداوند احساس کرده و از کثرت عناصر مح

و  ارجاع داده شیخو شتنیهمواره انسان را به خو ،یاست. شهر اسالم یو بندگ تیمظهر عبود ،یاسالم هرش

کند. مردم یراه را هموار م نیبلکه با مجموعه عناصر خود، ا ست،یجهت شناخت خود ن ینه تنها مانع

را  گریکدیخواهند. یخود م یو مقام معنو تیانسان یدر جهت ارتقا هبلک تینفسان یرا نه برا گریکدی

 تیرا رعا گریکدی. حقوق نندیبیم نیخالق را در ا یدارند و باهم رفت و آمد دارند، چون رضا یدوست م

گذارند، یاحترام م گریکدی به. همانطور که افراد عتیطب یهستند، حت تیهمه در امن یدر شهر اسالم. کنندیم

کنند. یآن، تالش م یایفشارند و در حفظ و احیدر آغوش محبت خود م زیخود را ن ستِیز طیو مح عتیطب

 .یاسالم یاست محصول شهرساز نیآن غلبه دارد. ا یبر چهره صناع یشهر اسالم یعیچهره طب

از اصول آن  یکند که برخیشهر مطلوب م یاصول، اقدام به طراح نیشهرساز با در نظر گرفتن ا لذا

 :عبارتند از
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 :باشد ریز یهایژگیو یدارا دیکند بایم لیکه در آن رابطه انسان با خدا را تسه یشهر
 

 یادآوریخدا   2-1-1

 اتیو آ اتیاز روا یاریبه شمار رفته و ضرورت آن در بس یمانیخدا بودن، همواره از اصول ا ادیدر  

 یتوجه به آن ضرور یاسالم یکه در شهرساز یاز جمله اصول نیمورد توجه قرار گرفته است. بنابرا یقرآن

 یغفلت و خدا فراموش دهکنن جادیبردن لوازم ا نیو از ب یادآوریخدا  یلوازم بنائ جادیو ا یاست، طراح

 یشهر یهایدر طراح افاسر زیتوان به اجتناب از تفاخر و تفرعن و نیاز آن جمله م. (0930)قربانی،  است

گرا و عقل مسخ شده بشر لذت هیآن، از آنجا که برپا عیمدرن و صنا یاشاره کرد. سازه ها یو ساختمان ساز

بوده و اگر وحدت  یو وحدت اعتبار یکثرت واقع یاهلل؛ دارا فهینه انسان خل و ساخته شده یغرب سمیاومان

خواهد بود و وجود اعتباری هرگز به نظام فاعلی و نظام غایی  عتباریچیزی اعتباری بود، وجود آن چیز نیز ا

انسان شده و فرو  یرت خداجواعتماد ندارد و بر پایه علیّت و معلولیت حقیقی استوار نیست؛ لذا حجاب فط

عبداهلل،  یآمل یکند )جواد یانسان را از خدا دور م -دارد ییاقتضا نیمدرن چن چنانچه زندگی–رفتن در آن 

 یاست که در طراح یالزم و ضرور یرو بر هر معمار و شهرساز مسلمان نی(. از ا11: یموضوع ریفست

بزرگ فرو  نیماش کیمردم در  یمدن یزندگ تا دادهاصل را مد نظر قرار  نیا ،آنارکان  یو معمار یشهر



 

 

 یخداوند خال یآفاق اتیبر آن غلبه داشته و از آ یمتکثر بشر عیکه صنا دنشو یخانه و شهر طور یعنینرود؛ 

 یهابلندتر از مسجد )حداقل سازه یسازه ا چیه ،یرانیا-یگذشته اسالم یباشد. به عنوان مثال در شهرساز

در شهر و محله قابل  یادآوریخدا یاز نمادها یکیبه عنوان  شهیشد و مسجد همیاطراف آن( ساخته نم

مسجد هم، کمتر  یبود، اما امروزه نه تنها مسجد در ساخت و سازها گم شده بلکه خود معمار تیرو

 .است ادآوریخدا
 

 وحدت -2-1-2

شهر شده، از  یادآوریجنبه خدا تیتقواصل وحدت به عنوان تجلی تفکر توحیدی مسلمین که باعث 

و فنون و هنرهای مختلف مورد توجه مسلمین بوده است. برای مثال در مورد  ممقوالتی است که در علو

میراث عظیم هنری، چه از میان رفته و »تاثیر تفکر توحیدی بر هنرهای مسلمین، بورکهاردت معتقد است: 

شی  یکهنر نه به مثابه هنر سنتی است، ابل کشف باشد یا نباشد، چه مجدداً ق مورد غفلت قرار گرفته باشد،

-بلکه به عنوان یک روش که مهارت فنی را با شهودی معنوی که از توحید سرچشمه می گیرد، درهم می

حدت الهی در جمال و نظم از نظر اسالم، هنر الهی پیش از هر چیز تجلی و»دارد:  یم انیب نیهمچن«. آمیزد

بر همین  و شده است نیمعنای حقیقی هنر اسالمی با نماد همراه و عج. (0933بورکهارت، ) «عالم است

ها که مردم را به سمت ارزش هایی باشندفضاها و عناصر شهری هر کدام بایستی حاوی نشانه ،هاراهاساس 

شد. بازار  یمها به مسجد ختم گذشته، همه کوچه یرانیا-یاسالم یشهرساز یمثالً در الگوایند. هدایت نم

 .شدیختم م دیبشر به توح یعاد یشد و در مجموع، کل زندگ یو به آن ختم م ددر کنار مسجد جامع بو
 

 ی()قبله محور یمسجدمحور -2-1-3

در  یمسجدمحور تیاز کثرت به وحدت بوده و با توجه به اهم دنیساز رسنهیزم یمسجد محور

را  عبه(، خداوند ابتدا ک33آل عمران/«)إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذی بِبَکَّةَ مُبارَکاً» هیو آ یاسالم یشهرساز

 هایدر ساختن خانه ینبو رهیمطابق با س نیخلق کرد و بعد با محوریت کعبه، بقیه چیزها را آفرید و همچن

 یمسجد امر تیو مرکز تیب با محوررو ساختن منازل هر محله در تناس نی، از االنبیمسجد رامونیپ

  (.0930)قربانی،  رسدیبه نظر م یضرور

در دوران عظمت »نویسد: فیلسوف مسلمان فرانسوی در کتاب خود مسجد آئینه اسالم می گارودیروژه

شود، زیرا اسالم تمام زندگی شهر در مسجد جریان داشت، در آنجاست که قراردادهای تجاری بسته می

شناسد، اجرای شریعت بیش از هر چیز به این معنی بوده است که تمایزی میان مقدس و نامقدس نمیاسالم 

)روژه  «شودبرد و هر عملی در زیر نگاه او انجام میروز در محضر خداوند بسر میساعت شبانه 14انسان 

 (0311گارودی، 



 

 

ها به کوچه یبه طراح توانیاست که از جمله م یابعاد متعدد یدر عرصه عمل و اجرا دارا یژگیو نیا

در  یمسجدمحور ینماز در منزل و نمونه عملکرد یبرا یبه مسجد باشند و ساختن محل یکه منته طوری

 یشهر را طور ،ییهاب خیش یبازار اشاره کرد. لذا محور شهرسازی باید مسجد )قبله( باشد. مثال وقت یبنا

کند.  یجلوه م یدر شهرساز یعمال قبله محور رد،یخوب رو به قبله قرار گ یکند که همه کارها یم یطراح

هر  یدارد. به عنوان مثال سرانه مسجد برا یادیز اریموجود با وضع مطلوب فاصله بس تیاما متاسفانه وضع

است که بر اساس سرانه اعالم شده   ین در حالیمتر اعالم شده است!. ا یسانت 01تنها  یشهروند تهران

مسجد وجود داشته باشد. نکته  کینفر  ستیهر دو یبرا دیجد در جهان اسالم توسط وزارت کشور، بامس

هزار  11هزار مسجد موجود، تنها  31 نیجهان اسالم، از ب یالقرااست که در امّ نیا گرید زیتأسف برانگ

محبی، ) میهزار مسجد هست 411حدّاقل  ازمندین رانیاساس آمار ما، در ا رکه ب یمسجد فعّال هستند؛ در حال

0930.) 
 

 تقوا -2-1-4

از طرف دیگر بنا نیست که ایمان و  یول گیرد؛یتقوا و ایمان را نم یجا یتوجه داشت که هیچ چیز دیبا

 انفقط اثر خودش را باید انتظار داشت. نظم، انضباط و سازم یتقوا را جانشین همه چیز بدانیم. از هر چیز

را  انهیمتق یاست. لذا وجود سازمان صالح، سبک زندگ یبشر یاز اصول مقدس زندگ یهم یک یافتگی

را شکل  یامر شهر اسالم نیصالح بوده که ا یهرش ازمندیتقوا، ن تیبه قرب با محور دنیکند. رس یم لیتسه

و از هر آنچه که امکان ها فراهم نموده بایستی بتواند زمینه رشد تقوای الهی را در انسان یدهد. شهر اسالمیم

بروز گناه و خدشه به تقوای الهی را سبب شود جلوگیری به عمل آورد تا شهر بتواند محل نزول برکات 

شدند، ما درهای برکات آسمان و چنانچه مردم شهر و دیار همه ایمان آورده و پرهیزگار می»الهی باشد: 

تکذیب کردند ما هم آنان را به کیفر  اپیغمبران ما رگشودیم و لیکن چون  آیات و زمین را بر روی آنها می

. لذا تنها در صورت وجود و بکاربستن تعلیمات اسالمی در ایجاد محیط (33)اعراف/« کردار زشت رساندیم

اساس این ا محیط طبیعی و با محیط مصنوع برتنظیم روابط انسان با سایر همنوعانش، ب زیمصنوع و ن

. به (0933)نقی زاده،  انسانی فراهم خواهد آمد هایزمینه بروز گناه در مجتمعتعلیمات و اصول، تقلیل 

است. مثال در اسالم زنان  یو عفت عموم ایح تیرعا انه،یمتق یسبک زندگ یهااز الزمه یکیعنوان مثال، 

 یگروه یتهایو فعال یاجتماع یمناسب دارند و از حرکتها یگاهیو جا گاهیپا یچون مردان در مسائل اجتماع

متوجه  کسانیبه طور  اریبس یاجتماع یهاتیمسئول ،یثیو حد یرآناند، بلکه طبق مسلمات قدهیممنوع نگرد

 یبر برخ یمردان مومن و زنان مومن برخ» :دیفرما یسوره توبه م 30 هیمرد و زن است. خداوند در آ

گذارند و یدارند و نماز میم کنند و از منکر بازیرا امر م گریکدیدارند، به معروف  -یسرپرست-تیوال



 

 

، زنان چون آیه نیدر ا .«را رحمت خواهد کرد نانیبرند، خدا ایفرمان م امبرشیدهند و از خدا و پیزکات م

حضور زنان در اجتماع  نیا دیبا یو لذا شهر اسالم باشندیم یاجتماع تیبزرگ وال یتهایمسئول یدارا مردان

پارک مخصوص بانوان و  جادیگردد. مثال با ا تیرعا یباشد که عفت عموم یاکرده و به گونه لیرا تسه

 ییهاتوان گام یمخصوص بانوان که اجناس مربوط به زنان در آن فروخته شود، م ییساخت بازارها نیهمچن

 رییشهر را دستخوش تغ یمدرن، نه تنها فضا یمهم برداشت؛ اما متاسفانه سبک زندگ نیبه ا دنیجهت رس

اپن که  یهاداده است. مثل ساخت آشپزخانه رییمتناسب با خود تغ زیما را ن یهاخانه یرلکه معماکرده، ب

 .و عفاف به زحمت انداخته است ایح تیخانه را در رعا یاهال
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 نیا«. سکنا وتکمیمن ب واهلل جعل لکم»خواند: یمسکن را محل آرامش م 11 هیدر سوره نحل آ قرآن

 یانسان فراهم شود. همجوار یبرا دیبا زیخارج آز آن ن یطیخانه بلکه در عوامل مح طیآرامش نه تنها در مح

 در قرآن در نیبرد. همچنیم نیها، آرامش را ازبندهیپر سر و صدا و مولد آال خانجاتبا کار یشهر یخانه ها

که  یکنیو گردش آفتاب را چنان مشاهده م»خصوص غار اصحاب کهف آمده است:  سوره کهف در 03آیه 

و آنها  دیگرد یدور م شانیاز جانب چپ ا زیهنگام طلوع از سمت راست غار آنها بر کنار و هنگام غروب ن

دهد که ینشان م هیآ .«است یهال اتیاز آ یکی تیحکا نیبودند ا شیدر آسا دیکامالً از حرارت خورش

)حسینی،  دارد تیببرند، اهم دیکه بتواند بهره مناسب را از آفتاب و نور خورش یبه نحو هیابن یریگ جهت

در  یتواند عاملیاو دارند. رنگ م اتیبر انسان و روح یادیز ریاست که تاث یاز موضوعات زی. رنگ ن(0931

فرمود:... لونها تسر  لیسرائا یگاو بن یچنانکه خداوند در معرف ،در انسان باشد یسرور و شادمان جادیا

 یزیها و رنگ آمیها در طراحرنگتوجه به  نیفرحبخش است(. بنابرا نندگانیب ی:)...رنگ آن برانیالناظر

باشد که  یبه گونه ا دیدرون آن با یشهر و ساختمان ها یطراح نیضرورت است. همچن کیکل شهر 

 یروان تی( تا شخص در آن امنیادآوریشود به مبحث خدا عانسان بوده )رجو یمنطبق بر فطرت خداجو

 . (0933)نقی زاده،  داشته باشد
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 .باشد ریابعاد ز یدارا دیکند با یم لیرا تسه گرانیکه در آن رابطه انسان با د یشهر
 

 اخوت و برادری -2-3-1

یکدیگرند؛ پس همیشه بین برادران )ایمانی( خود صلح دهید و خداترس و به حقیقت مؤمنان همه برادر 

 .(31)انبیاء/ پرهیزکار باشید، باشد که مشمول لطف رحمت الهی قرار گیرید



 

 

است که  نیا ،یبر برادر یو وحدت مبتن یاخوت و برادر جادیقرآن و اسالم بر ا دیتأک لیاز دال یکی

است.  یبر برادر یمبتن یجمع تیهو کیافراد نازل نشده؛ بلکه محل نزول قرآن بر  یقرآن بر روح فرد

و در  نشدهاجرا  الماز احکام اس یارینشود، بس جادیا یبر برادر یمبتن یجمع تیهو نیمعنا که تا ا نیبد

 لیتواند بستر تشکیاست که م تیو وال یبر برادر یمبتن یجمع تیخواهد شد و هو لیموارد تعط یلیخ

در کتاب  یآباداهلل شاهتی، عارف کامل آینیاخوت د قتِیدر حق .ردیقرار گ یجامعه و حکومت اسالم

 ریاز تصد»فرموده است: و را قرار داده  ینیامر اخوت د ت،ینبوت و وال میشذرات المعارف، در کنار امر عظ

و  یاله تیکه حبل اهلل همان وال دیآیبر م اتیاکه از رو« )وال تفرقوا  عایواعتصموا بحبل اهلل جم»  هفیشر هیآ

واذکروا نعمه اهلل اذا »آمده است که  نیآن چن لی( که در ادامه و ذالسالم است همیرسول و ائمه عل تیوال

اهلل است، شود خداوند عالم، قرآن را که حبلیم دهیفهم« قلوبکم فاصبحتم بنعمه اخوانا  نیکنتم اعداء فالف ب

و اخوت  یشود که قرآن با همت جمع دهینازل فرموده بر عرش اخوت انسان، تا فهم ناز عرش رحم

متحده و  یادیبه ا دینمود، بلکه با یرا به انفراد نگهدار میشود و البته نتوان قرآن عظیحفظ م نیمؤمن یاسالم

)شاه آبادی،  «دگرد خرتآو  ایافتخار دن هیاخوت داشت، تا بتوان آن را به مانند تاج کرامت بر سر نهاد، تا ما

تواند روابط آحاد یک جامعه را به سمت اهداف مورد انتظار آن جامعه هدایت یکی از عواملی که می .(0911

های رو در رو بین آحاد جامعه که در مکانهای مختلفی چون تماس جادیاامکان اوست. نماید، محیط زندگی 

-اتفاق می های یکدیگر )صله رحم(و حتی خانه اماکن عمومیمیدان و سایر  مسجد، بازار، کوچه، خیابان،

است که  آثار صله رحم آمده)ص( درباره  ازرسول خدا یتیدهد. در روااخوت را افزایش می زانیم افتد،

 .شود پس از خدا پروا کند و صله رحم کندهرکس از تأخیر اجل و گسترش روزی خود خوشحال میفرمود:

روابط جامعه اثر گذار  میاست که بر تحک ییاز رفتارها گرید یکیومنان، دورهم جمع شدن م نیهمچن

و  یشوخ یعنی "مفاکهه االخوان " یکیمومن  یها ی)ع( آمده است: از سرگرمیاز امام عل یثیاست. در حد

 . گفتن باهم است یفکاه

ریزی و توجه به فضاها و مکانهایی که در تقویت وحدت مورد نظر تعالیم اسالمی مؤثرند، در برنامه پس

 دارید یبرامناسب  یتوان مکانیپارک محله، م جادی. مثال با اکنندمیایفا  مهمیطراحی شهر سالم، نقشی 

در شهر  ،یروابط اجتماع میاست که جهت تحک یاز اقدامات یکیمحالت،  یسرا جادیمومنان فراهم کرد. ا

در  زیدر کنار منازل و ن ییسکوها جادیگذشته، با ا یرانیا-یاسالم یتهران صورت گرفته است. در شهرساز

مدرن، نه  یاما متاسفانه سبک زندگ ،کردندیاخوت را فراهم م تینهاو در دارید نهی، زممختلف محله یجاها

 ون،یزی)تلو یمجاز یایمد نطر قرار نداده، بلکه با مشغول کردن افراد با دن دارهاید نیا یبرا یتنها مکان

 .کرده است لیتبد یرا به فرد یجمع یگسسته و زندگ زیروابط درون خانواده را ن یو ...(، حت نترنتیا
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شمرده  یگیاز حقوق مهم همسا یکی گانیاسالم بلند نساختن خانه مسلمان نسبت به خانه همسا در

کار  نیچنان بلند نساز که با ا هیآمده است: خانه خود را نسبت به خانه همسا یثیشده است چرا که در حد

 اجرا زین تیعدم مشرف تیاصل، رعا نیا یبا اجرا نیگرفت. همچن یوزش باد به خانه او را خواه یجلو

)اسالم  «هیعل یعلیُو ال  علویَاإلسالمُ » ثیحد . و نیزبودن سطح بام منازل مطلوب است کسانی ،لذا شود.یم

، اختصاص خط آسمان (994، ص 4)من ال یحضره الفقیه، ج  (ابدیینم یبر آن برتر یزیو چ ابدییم یبرتر

همچنین . (0933)سیفیان،  داندیم تیاهم یدارا رااز آن  یاسالم ریغ یو عدم تجاوز بناها یاسالم یبه بناها

آن است مانند  ها، آسمان و آنچه درعناصر دیگر مانند کوهگیری از ای باشد که بهرهگونهساخت شهر باید به

تماس با آنها درحد الزم ممکن گردد. اینها نه تنها برکات مادی  و (3-01)ق/ ماه و خورشید و ستارگان

که عاملی درجهت تقویت تفکر و تذکر هستند. همچنین عوامل آگاهی به زمان و مکان و جهت نیز دارند، بل

 یسازد. اما متاسفانه شهرساز یم یعمل زیمهم را ن نیبه ا یخط آسمان، دسترس تی( که رعا9)یونس/ هستند

از  گانیگرفته شده و حقوق حقه همسا هرها، آسمان از شنبوده و با ساخت آسمان خراش نگونهیا ن،یامروز

 .(0930)قربانی،  کرده است عیینور، باد و ... را تض افتیدر لیقب
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عدل، نافی ایجاد قطبهای شهری بر مبنای درآمد و ثروت مردم و معیارهای مادی است. توزیع  رعایت

یابی مناسب عادالنه امکانات شهری و فراهم آوردن امکان دسترسی متعادل ساکنین به آنها، استقرار و مکان

یشه در رعایت هر عنصر و فضای شهر و ارتباط منطقی و مناسب آنها با یکدیگر نیز موضوعی است که ر

اصل مساوات را در تمام امورات حکومت  ،یو اسالم یقرآن ی)ص( بر اساس آموزه هاامبریپ. عدل دارد

آنان نباشد.  نیب یگونه فرق چیرفتار شود و ه کسانینمود، تا با همگان به طور  یبرقرار ساخت و سع نهیمد

دانست و معتقد بود  یم یبا هم برابر و مساو شانه یرا مانند، دندانه ها یآن حضرت تمام افراد جامعه اسالم

)تحف العقول،  «الناس سواء کأسنان المشط»جز تقوا ندارند.  گریکدیبر  یو برتر تیمز چیکه انسان ها ه

رود، به تنظیم طومار )دفترچه مشخصات  ندهیبه عنوان مثال شیخ بهایی برای تقسیم عادالنه آب زا(. 931ص 

سهم جزئی تر تقسیم نمود و با طراحی  131سهم و  99پرداخت و کل آن را به  رود( تقسیم آب زایندهیفن

آب موجود  دیاز آب رودخانه است که با یشبانه روز قسمت 1نهر آن را توزیع نمود که هر سهم معادل  09

ها در نقاط مختلف مختلف آب سنج یهاشود که امروزه با نصب دستگاه ریدر رودخانه به هر محله سراز

مدرن  یبود. اما در مقابل، شهرها دهیسال قبل رس 411اند که او در دهیرس جهیرود، به همان نت ندهیزا

نبوده و مثل  ریو فق یمنکر وجود غن یالبته نظام اسالم .شهر دارند نییبدون استثنا، باال شهر و پا ،یامروز



 

 

 ریو فق یمثل حج که غن یماما در شهر اسال ست؛یدارد، ن تیممنوع یخصوص تیکه مالک یستینظام کمون

 نیساخته از مترف ییجدا یتا سبک زندگ نندینشیجدا نبوده و باال شهر نم یاطبقه ای، اغنهستندکنار هم 

فِی  مالِ: وَ أصحابُ الشِّمالِ مَا أصحَابُ الشِّدیفرما یسوره واقعه م 43تا  40 اتیچراکه خداوند در آ .شوند

 عَلَی الحِنثِ سَمومٍ وَ حَمیمٍ وَ ظِلٍّ مِّن یَحمُومٍ لَّابَارِدٍ وَ لَا کَریمٍ إنَّهُم کَانُوا قَبلَ ذَلِکَ مُترَفینَ وَ کَانُوا یُصِرُّونَ

العَظیمِ و )اصحاب شقاوت( که نامه عملشان بدست چپ است آنها در عذاب باد سموم و آب گرم باشند و 

دوزخ که نه هرگز سرد شود و نه خوش نسیم گردد این عذاب آنها بدین سبب است سایه ای از دود آتش 

 .که از این پیش بناز و نعمت پرداختند و بر گناه بزرگ )شرک و عناد( لجاجت و اصرار داشتند

. ردیگیانجام م یاز اعمال افضل انسان یکیبه عنوان  ینیمواسات با براداران د ،یدر شهر اسالم نیهمچن

و در مواسات  میبدان یکیمردم را با خود  یعنیاست که در مساوات  نیمواسات با مساوات با مردم اتفاوت 

شد، به  یم تیما رعا یدر زندگ تاگرمواسا م؛یو مشکل آنها را حل کن میکه مردم را ارجح از خود بدان نیا

 .دش یم یریجلوگ یدر کشور و ممالک اسالم یاز مشکالت اجتماع یاریطور قطع از بس

افت ، سه افت اعتقاد به شانس جادیمنجر به ا یعدالت اجتماع یعدم اجرا یمطهر دیمنظر شه از

 .(0930)مطهری،  شودیم ینظام طبقات جادیاو  یاخالق
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و در آن کوه  میرا بگسترد نیزم ج؛یمن کل زوج به هایو انبتنا ف یرواس هایف نایاالرض مددناها و الق و

 .(3)ق، آیه  میاندیو بهجت افزا در آن رو بایز اهیو از هرگونه گ میبلند و استوار نهاد یها

باشد، داشتن یو آخرت م ایساز سعادت و کمال انسان در دن نهیکه زم یاز امور یکیطور قطع  به

آواز روح  دنیبپردازد. شن شیجسم و جان خو تیسالم و امن بوده که انسان بتواند در پناه آن، به ترب یطیمح

شهر و  ییبایو ز کوهساران فیلط مینس اران،سبز سبزه ز یچشمه ساران، صفا یبخش پرندگان، آهنگ دلربا

 ی،یهامنظره نیچن یاز تماشا یانسان دارند. هر کس اتیو ح یبر زندگ یزیاعجاب انگ ریهمه و همه تأث ار،ید

بر  ستیز طیکند. سالمت محیلمس م شیخو اتیرا در ح شیو آسا تیاحساس آرامش و نشاط کرده و امن

 نینچنیاز ا یمدرن، خال یگذارد. اما در مقابل، سبک زندگیاثر م یفرد یهااقتیو ل ستعدادهوش و ا

بشر به  یبرا ونیزاسیکه مدرن ییهایاز آلودگ یکی. مثال (0911)عسکری اسالمپور،  است عتیاز طب یفیتعار

ها نیبوق ماش قیکه از طر یناهنجار یاست. صداها یموتور لیاز وسا یناش یصوت یارمغان آورده، آلودگ

سرو  نیبا وجود ا یشده و لذا شهروندان شهر اسالم یفراوان یعصب یهایماریرسد، باعث بیمبه گوش 

به  ایسپارند. آیم یخاطر خود را به فراموشصدا، توان مطلوب تفکر و تدبر خود را از دست داده و آرامش 



 

 

تا آرامش از  هکرد کینزد عتیبه طب یناهنجار را کم یصداها نیا ،یساختار یتوان با طراح ینم یراست

 !دست رفته، برگردد؟

برداری و ها به درستی بهرهگیرند که از آننعمت ها و امکانات در راستای هدف آفرینش قرار می زمانی

شود: لَتُستئَلُنَّ یَومَئِذٍ عَنِ النَّعیم از افراط و تفریط پرهیز شود. روز قیامت نیز از همه نعمت ها بازخواست می

همگان است و وظیفه دارد در حفظ و آبادانی آن  و انسان باید بداند که محیط زیست متعلق به( 1)تکاثر، آیه 

بکوشد تا خود نیز بتواند از مواهبش برخوردار شود، زیرا طبق فرموده امام صادق)ع(، زندگی بدون محیط 

 .(0930)جوادی آملی،  شودزیست پاک )هوای پاکیزه، آب فراوان و زمین بارور( گوارا و شیرین نمی

است. شهر با حفظ  ییهایژگیو نیچننیبا ا یستیز طیداشتن مح ،یشهر اسالم یهایژگیاز و یکی

فرو  یرا فراهم کرده و او را قربان یاله اتیو بسترِ بودنِ انسان در دامان آ نهیو خداساز خود، زم یعیوجهه طب

 یصنعت عت،یطب یو نابود ستیز طیرساندن به مح بیکند. بر عکس، آسیخود نم کثرمت عیرفتن در صنا

 تیبه بشر یریجبران ناپذ یهاانیباعث وارد آمدن صدمات و ز عت،یچهره خداساز طب بیکردن شهر و تخر

-بر یجامعه بشر یو جمع یبر اخالق فرد یرانگرینهاده و اثرات و انیرفتار آدم وهیبر ش یمنف ریشده، تأث

 یرا به همراه داشته، بلکه رو یگذارد. انس مستمر به حیات صنعتی، نه تنها اشتغال به جهان مادیم یجا

باشد و حتی موجب بینش یم تیال گسترده به مادغالزمه چنین اشت ت،یبرگرداندن از فراطبیعی و معنو

در  یصنعتی و تکنولوژیکی و ماشینی به انسان خواهد بود و روشن است که هیچ خبری از فطرت خداجو

 ریعبداهلل، تفس یآمل یی وجود ندارد )جوادموجود صنعتی نبوده و هیچ اثری از آن در موجود ماشین

 یاز شهروندان گرفته نشده، بلکه زندگ عتیگذشته، نه تنها طب یرانیا یاسالم ی(. در شهرساز11: یموضوع

مجال  م،ینگریم ییبها خیش یهابه چهارباغ یفراهم کرده بود. مثال وقت شهروندان یرا برا عتیدر متن طب

 .دهدیدست نم یاله اتیجز آرامش، تفکر و تدبر در آ یزیپرداختن به چ
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خدا،  با)رابطه انسان  یو روابط انسان یاسالم یبروز رفتارها یبرا یشهر بستر ،یاسالم یدر شهرساز

انسان  یو تعال شرفتیرو به رشد و پ ندیمومنانه است و به فرآ ستی( و زستیز طیو مح گرانیخود، د

که انسان در آن روز به روز به معبود خود،  شدیاندیم یایزندگ یمسلمان توجه دارد و در واقع به فضا

او را مهدوم  تیکرده و هو ییقهقرا رینبوده و انسان را وارد س نگونهیا ،یشود. اما شهر مدرن امروز کترینزد

-یاسالم تیهو یبازگردان تیو در نها یاسالم یاصول شهرساز نیاست نسبت به تدو یکند؛ لذا ضرور یم

ممکن نخواهد بود مگر با شناخت اصول حاکم  نیو ا ردیصورت پذ یاشهروندان، اقدامات عاجالنه یرانیا

راه خواهد  نیبه آنها در فضاها و کالبد شهر. تنها در ا دنیبخش یکالبد یتجل یهاراه حل افتنیو  یبر زندگ



 

 

 یو معرف حضور اله نیکثرت )که مب نیدر ع یوحدت ن،یمسلم خیاز موارد از تار یاریبود که همانند بس

 یریادگیکه وحدت بستر تعامل و  د،یبه منصه ظهور خواهد رس یاسالم یتمدن ها یزندگ طیاست( در مح

از تمدن ها و ملل متشکله  کیهر خیو زبان و تار یو فرهنگ یمیو اقل یطیمح طیو کثرت نشانه توجه به شرا

که  است یروابط انسان رد،یگ یرا دربرم یاسالم یکه شهرساز یمبحث نیباشد. مهمتر یم یمدن واحد اسالمت

 توان به موارد زیر اشاره کرد:گیرد که جهت تحقق آن، میدر بستر شهر اسالمی شکل می

 ؛یظهور شهر اسالم یهاو اصول و راه یمبان نیتدو یهاشناخت همه راه یجامع برا یابرنامه نیتدو -

 ؛یاسالم میتعال هیبر پا یاسیو س یاقتصاد ،ی، فرهنگیاجتماع ،یتوجه به همه موضوعات انسان -

 ؛تحول در علوم انسانی بر پایه نظریات اسالمی -

 نهیدر زم یشهر تیریو مد یشهرساز ،یمعمار ،یطیاندرکاران مسائل محدست یآگاه یارتقا -

 ها؛یزیرآن در برنامه تیو فرهنگ انسان به منظور رعا طیارتباطات متقابل مح

شهر و موضوعات مرتبط با آن به  ،یجامعه نسبت به معمار یتلق رییبه منظور تغ یآموزش عموم -

 ؛یشهر یزیدر ساخت و ساز و برنامه ر یاصول اسالم یجهت اجرا یمنظور جلب مشارکت مردم

الگوهای  یچون و چرا یو اجتناب از تکرار ب یمل تیو توجه به هو یاعتماد به نفس عموم یارتقا -

 ؛یآموزش همگان یهاروش ریو سا یرسانه مل قیدر جامعه از طر غربی

با موضوع  یشهر یزیرو برنامه یطراح نهیو مسابقات مختلف در زم یآموز یهادوره یبرگزار -

 ؛یاسالم یشهرساز

کنترل  قیمطالعه و پژوهش از طر یبرا ییبه عنوان الگو یاسالم-یسنت یو بافت شهرها تیحفظ هو -

زا و  کیو ناهمگون، کاهش عوامل تراف یراصولیغ یساکن در آن، نظارت بر ساخت و سازها تیجمع

 شارکتجهت م یسازفرهنگ زیآثار و ن نیا یاصول یایحفظ مرمت و اح نیو همچن ینامانوس با معابر شهر

 ؛مهم نیا یدر اجرا یهمگان

 ها با محیط طبیعی اطراف شهر؛نماسازی با استفاده از مصالح بومی به منظور خوانایی ساختمان -

ریزی در برنامهامروز را  ییمصرفگرا ینه به معنا -ییجوصرفه یعنی-آن  لیاص یاقتصاد به معنا -

 ت(؛اس یاز فهرست کاالها و بورس باز نی)که محصول آن خارج شدن زم یممد نظر داشته باششهری 

 های شهری در سطح شهر؛رعایت عدالت در ساخت زیرساخت -

 ای که حداقل صدای اذان به همه نقاط شهری برسد؛گونهمرکزیت قرار گرفتن مساجد به -

رعایت اجرای خط آسمان جهت رویت آسمان و سایر مواهب طبیعی که خود باعث ایجاد امنیت  -

 شود؛روانی در شهروندان می



 

 

گونه )مثل چهار باغ اصفهان( جهت افزایش اخوت و برادری ساکنین و ی جنتهایساخت پارک -

 ایجاد امنیت روحی و روانی در آنان و مکانی مناسب برای تفریح و شادی کودکان؛

 در اولویت قرار دادن عابر پیاده به جای هموار سازی محیط جهت عبور سواره. -
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