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 چکیده

آغاز ی شهر آرمانی قدمتی به طول تاریخ دارد؛ این اندیشه با کتاب جمهوری افالطون آرمان گرایی و اندیشه

 رویکردهایدین اسالم با توجه به  ی این راه پرداختند.ادامه های مختلف بهبا دیدگاهشمندان اندیو دیگر  شد

های زمین وعده داده و به بیان ویژگی آرمان شهر آسمانی و زمینی را به اهل صالحی خود، دو ویژه خاص و

کالبدی شهر مطلوب اسالم و  هایاندیشمندان اسالمی کمتر به ویژگیها پرداخته است. در این میان، آن

ی م در زمینهکالبدی مورد نظر اسال با بررسی معیارهای ،اند. در این مقالههای ساخت این شهر پرداختهالمان

ای و با استفاده از مطالعات کتابخانه ساخت شهر و با توجه به اصول مورد پذیرش دانش شهرسازی امروز،

ی ساخت و ساختار فضایی ل پرداخته و پیشنهاداتی در زمینهاسنادی، به مقایسه و تحلیل این معیارها و اصو

، مساجد، راه ها و معابر یابی شهریاین پیشنهادات در هفت بخشِ مکان ؛شده استمطرح  آرمانی شهر

فضای سبز و زیباسازی شهری، مورد بررسی عمومی، واحدهای همسایگی، بنای مسکونی، محیط زیست و 

  .اندگرفتهقرار 

 

 ساخت شهر.اسالمی، فضای کالبدی، ، آرمان شهر شهر آرمانیواژه های کلیدی: 
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 مقدمه -1

ی زیست بوده است که زندگی او را با بهروزی و کامیابی ی بشر، دستیابی به آن نوع شیوهاز آرزوهای دیرینهیکی        

های تحقق این آرزو را بررسی کرده راهآن بخش از اندیشه است که در طول تاریخ  "شهریآرمان یشهیاند"قرین سازد. 

آرمانی که در آنجا زندگانی مردم، کامل و  ای است، جامعهتوپیای توحیدی یا یوفاضله، جامعه ینهیمدشهر، آرماناست. 

 (821: 8811 ، نادری)مطلبیرستگاری است. قرینِ

نگرانی و ترس  جامعه یا دولتی آرمانی است که اهل آن تاریخ ندارند و به دور از هر گونهشهر، آرمان       

اند. یوتوپیا شهری زمینی است که مردان آن، ی مرگ، در شهر خود به کار مشغولو آسوده از اندیشه

 وجایگاهی معین در شهر دارند و این انتظام را چیزی جز قانون آن شهر معین نکرده است که آن هم ساخته 

شهر، رویای بازگشت به بهشتی است که آدم از آن جا رانده شده، اما در ی دست بشر است. آرمانپرداخته

شود که در زندگی انسان متجلی بهشت به شهری زمینی نسبت داده میاین شکل بخشی آرمان شهر، اوصاف 

 (82: 8811)شاه سنی است.

 شهرمفهوم آرمان -1.1

ان و نگارندگان یوتوپیا پردازخاصی برخوردار است چنانکه نظریه مفهوم یوتوپیا از آشفتگی و صعوبت       

 (Topos)ی یونانی توپوسی یوتوپیا برگرفته از واژهمشترک از آن دست یابند. اما واژهاند به تعریفی نتوانسته

از آن مفهومی منفی ساخته که خوبستان،  (Ou) پردازان با افزودن حرف نفی اوبه معنی مکان است که نظریه

ی شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی ناکجاآباد و یا به گفته (Eutopos) هیچستان یا بهترین مکان یا المکان

 (821: 8811 ، نادریبه نقل از مطلبی 288: 8811)سهروردی .دهدمیمعنی 

  شهر در تاریخآرمان -1.1

شهر با . در واقع آرمانبرندمیغرب نام  یگرای اندیشهون به عنوان نخستین فیلسوف آرماناز افالط       

ی جمهوریش یافت. توان محور رسالهی وی را مین هماهنگی کامل دارد. این اندیشهی افالطومفهوم ایده

دهد. تری همچون دولت و قانون بسط میی گستردهی جمهوری، افالطون سیاست را به عرصهسالهردر 

کشد. به همین سبب از شهر الزم است را به تصویر میاصلی که برای سازماندهی یک آرمانافالطون خطوط 

 شود.نیانگذار این اندیشه نام برده میوی به عنوان ب

 Sir Thomas) توماس مور ،(saint Augustin) آگوست مقدس ماننددیگری  طول تاریخ افراد در       

More)آناکارسیس کلوتس ، (Anacharsis Cloots)، توماس کامپانال (Tommaso Campanella)،  فرانسیس

http://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_d%27Hippone


 

 

به توصیف  اندکردهنوعی سعی  و ... به (Francis Fukuyama) فرانسیس فوکویاما ،(Francis Bacon) بیکن

و  غالب یک مفهوم در ،های خود از جامعه راخواستهو خیالی پرداخته و انتظارات و  بدون مکانشهری 

  آرمانی بیان کنند. شکل

 

 ی اسالمیشهر در اندیشهآرمان -1

نوعی بهها ها و اندیشهدر تمامی مکتب پیدایی و پیدایش خلق شهر آرمانی شهر وی آرماناندیشه       

های خاص خود، و ویژگی توحیدنگرموجود است. در این میان دین اسالم، به سبب رویکردهای خاص 

( 888: 8811 ، نادری)مطلبیشهر مطلوب خود خواهان است.های مشخصی را برای آرمانصفات و ویژگی

همچون: شهر )مدینه( عدالت محور، شهر طهارت و پاکی، شهر امن و شهر صالح، شهر تذکر،  هاییویژگی

جانشین خداوند که )انسانی  واقعی انساندر شأن  شهر اخالق، شهر وحدت، شهر سالم و در نهایت شهری

 شهر اسالمی است. های خاص آرماناز جمله صفات و ویژگی در زمین است(،

هر را شی آرمانمی فرزانه از خاور ایران، اندیشهفرهنگ اسالمی، ابونصر فارابی، حکیدر اوج درخشش        

ی ی اندیشهی آرمانی بر پایهی فاضله مطرح ساخت و جامعههای اهل مدینهدر کتاب خود به نام اندیشه

ی ابن سینا، هی عادلشهر صالحان در تفسیر طبری، مدینه فلسفی و در قالب مفاهیم شریعت اسالم پی افکند.

می گنجوی، ی نظاناصری، شهر زیبایی در اقبال نامهی خواجه نصیرالدین طوسی در اخالق ی فاضلهمدینه

به شمار  ناکجاآبادشهر یا های از آرمانهمگی تجسمی اسکندری جامی، شهر نیکویی در خردنامه

 (83-81: 8811)اورعی یزدانی روند.می

ی تحقق حتمی القرار واقعی و بهشت موعود، وعدهآدمی در هجران از داراسالم در عین تذکر بر        

( جی امام دوازدهم حضرت مهدی موعود )عد که به صورت کالبدی آن در سیطرهدهئه میاشهری را ارآرمان

ی را معرفی کرده و به آرمان یجامعهبه بیانی دیگر اسالم دو گونه سرزمین و  نمود عینی خواهد پذیرفت.

ی آن را به اهل صالح و شهری آسمانی است که خداوند وعده . یکی آرمانپرداخته استهای آن ویژگی بیان

شهری کالبدی است که  زمینی و آرمان ت نامگذاری کرده است. دیگری بهشتمومن زمین داده و آن را بهش

 د )عج( داده است.زمین به دست امام دوازدهم شیعیان، حضرت مهدی موعوی تحقق آن را در خداوند وعده

ی خاص خود را و منحصر به فرد خود، سیما و چهرههای خاص به دلیل دارا بودن ویژگی دین اسالم       

در های منحصر به فرد صفات و ویژگی شهر دارایاین آرماننماید. مطلوب خود ترسیم می شهرِاز آرمان



 

 

ین )ع( مسلمین را به احادیث رسیده از معصومآیات و ( 811: 8811 ، نادری)مطلبیی اسالمی است.اندیشه

نی و اصول مذکور اند و به دریافت و شناخت مباکالتشان در کتاب الهی آگاه نمودههای مشوجود راه حل

نمایند. در قرآن کریم آمده نای آن و اصول، هدایت و تشویق میورشان بر مبمی ادر قرآن و اداره

مبین و قرآن  بای زمین و هیچ تر و خشکی نیست، جز آنکه در کتاه...وهیچ دانه در زیر تاریکی"است:

های بع و مراجع مربوط به اصول و ارزشگیری از منابنابراین بهره( 8813)نقی زاده .2"عظیم مستور است

روایات رسیده از معصومان و  ی رسول اکرم )ص(به خصوص قرآن کریم و نیز سنت و سیرهاسالمی و 

 .هدایت کندشهر اسالمی های منحصر به فرد آرمانرا به صفات و ویژگیتواند ما )ع(، می

برای معرفی شهری  و روایات قرآنهای آموزه و ی شهرسازی اسالمی بر اساس تعالیمتبیین مبانی نظر       

یک ضرورت است. از این مبانی در صورت تدوین شدن، معیارهایی قابل استخراج خواهند نمونه و آرمانی 

د، نقرار گیری شهری حوزهگیران ریزان و تصمیمطراحان و برنامه ویژه بهسترس عموم ه چنانچه در دبود ک

داشته و  وجود ها و الگوها،أخر و ایده ریخی و متهای شهرهای تاها، بافتها و برنامهامکان ارزیابی طرح

 بهره جست. هااز آن آرمانی برتر و شهرِ توان برای رسیدن به الگو و معیار برایمی

هایی مانند برابری، برادری، دوستی و محبت، نبود ظلم و ستم و ... در ی صورت مثالی جنبهدر عرصه       

ی هاجنبهو کالبدی توصیف یک آرمان شهر اسالمی بیان شده است؛ اما در این میان توجه کمتری به ابعاد 

های مورد قبول دین تا با توجه به اصول و ارزش برآنیمدراین مقاله  شهر اسالمی شده است.فیزیکی آرمان

یک شهر را در حد وسع این مقاله مورد بررسی قرار داده و به های فیزیکی و کالبدی یک آرماناسالم، جنبه

برای این منظور با مطالعه و بررسی منابع و مراجع  دست یابیم. سازمان فضایی کلی از نظام شهر آرمانی

مقایسه و تطبیق این اصول با به  ی دانش شهریپذیرفته شده معیارهایاز اصول و  شهرسازی و با بهرگیری

خته و به یک ها و نظرات دین اسالم که منتج از آیات قران و روایات معصومین )ع( بوده است پردامالک

ه زیر شمای کلی آن مشخص شد شکلایم که در دست یافته برای شهر آرمانی های مورد نظرسری از المان

 سخن خواهیم گفت. آن هایقسمتاز  در ادامه به تفصیل در مورد هر یک که
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 اسالمیآرمان شهر فضای  کالبدی هایالمان -8شکل 

 یابی شهر آرمانیمکان -3

ی های فضایی در حوزهگیریترین انواع تصمیمیافتهترین و سازمانانتخاب مکان یک شهر از پیچیده       

 رود. مکان بهینه برای یک شهر با توجه به نوع کارایی یک شهر و اهدافی که برای آنشهرسازی به شمار می

های یک ویژگیکه قرار است برترین شهر، با توجه به شود. سرزمینی در نظر گرفته شده است، تعیین می

 ،مترین هزینهی طبیعی بوده و با کای حداکثر توان و امکانات بالقوهشهر، در آن مستقر گردد باید دارآرمان

ما را نهج البالغه  832ی خطبه جستجو در آیات و روایات خصوصاٌآن را بدهد.  منابع برداری ازی بهرهاجازه

این برخی از ؛ سازندرهنمون می ایجاد یک شهر آرمانیبرترین سرزمین برای  و خصوصیاتویژگی به 

 ها عبارتند از: ویژگی

 های مراکزویرانه. اندبشری بوده هاینگیری تمدشکلهای جوی همراه عناصری مؤثر در پدیده -8.8

را به دریافت رابطه بین ما تواند مند بودند، میو جالل کم نظیری بهره هانسانی که روزگاری از شکو

مام صادق)ع( ادر همین رابطه . دهای انسانی و شرایط و تغییرات آب و هوا رهنمون کنمراکز فعالیت

 :8838 )حرانید که دارای هوایی سالم و پاکیزه باشد؛دانرزمینی را دلپذیر و مطبوع میسکونت در س

 تعریف کرد.ها، با شرایط جوی معتدل و پایدار توان هوایی به دور از آلودگیرا می این تعبیر( 821

نمو گیاهان در آن به ای منابع گیاهی غنی و سرشار بوده و رشد و باید دارشهر آرمانی سرزمین  -8.2

برای پذیر باشد. برای این منظور باید خاک این منطقه سرشار از مواد معدنی و مساعد سهولت امکان

 :استی اعراف، از آن به عنوان سرزمین پاک نام برده شده سوره 91 یآیهبوده که در رشد گیاهان 

نامناسب است، گیاهش آید و آن زمینی که ناپاک و به اذن پروردگارش بر می گیاهانش زمین پاک"

شهر نیکو را با داشتن باغ و بوستان از  یک همچنین خداوند. 8"...آیدفایده برنمیجز اندک و بی

 1شمال و جنوب مثال زده است.
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 .88سوره کهف، آیه  1

زیبا سازی شهر آرمانی
محیط زیست و فضای 
سبز در شهر آرمانی 

ن بنای مسکونی، مهمتری
مولفه ی شهر آرمانی 

همسایه و همسایگی، 
ستون فقرات شهر 

آرمانی

راه ها و معابر عمومی، 
سازمان دهنده ی شکل 

شهر آرمانی

مسجد، اولین مکان شهر
آرمانی

مکان یابی، اولین اقدام
برای ایجاد آرمان شهر



 

 

بل آبی و دسترسی به آب قااز دیرباز نزدیکی به منابع باشد. رزمین دارای منابع آبی فراوان میساین  -8.8

به تبع مکان یک شهر آرمانی باید هم  گزینی برای شهرها بوده است.استفاده یکی از معیارهای مکان

همچنین  آبی در بهترین حالت باشد. یجوی و هم در میزان منابع ذخیره هایبارشدر میزان 

ی ه و آن را زنده کنندهحیات دانست آب را مایهنهج البالغه  889ی در خطبهحضرت علی )ع( 

 .کندمعرفی میمرده  شهرهای

مسطح و دارای کمترین ناهمواری ها را برترین سرزمین در این خطبه حضرت علی )ع( مکان -8.1

بی یازدیکی به مناطق کوهستانی در مکانن تحت عناوینی مانند شیب زمین و داند که این موضوعمی

 . برداری دارندی بهرهها کمترین هزینهزمین، که این گیردمیتوجه قرار  شهری مورد

باشند به نحوی که نوع ی مکان یک شهر مییین کنندهی ارتباطی از اصول تعهاهها و رادسترسی -8.9

ی اهمیت یک شهر از جهات مختلف باشد. در متون ی درجهتواند تعیین کنندهها میدسترسی

های های فراوان، راهدسترسی دارای اتی همچونو شهر ها با صف هاسرزمین برترین اسالمی، عموماً

 اند.ایمن و آباد توصیف شده

 

 شهر اسالمیآرمان در مسجد -4

ی مکه است. آن خانه برای مردم کان عبادت خلق بنا شده همان خانهای که برای مبدانید اول خانه"       

اولین بنایی که به فرمان حضرت کند این آیه مشخص می9."خیر بسیار دارد و سبب هدایت عالمیان است

است که آدم )ع( پس از خلق  ]مسجدالحرام[ ی کعبهن برای عبادت برپا شد، همان خانهاحدیت در جها

ی الهی انسان در زمین، لذاست که با عنایت به مقام خلیفهشدن و هبوط به زمین به فرمان الهی آن را بنا کرد. 

مجموعه باید محلی برای عبادت )مسجد( باشد. به عبارت دیگر توان نتیجه گرفت که اولین بنای هر می

  (8813)نقی زاده گردد.أسیس مسلمین بنا میمسجد باید اولین بنایی باشد که در هر مکان جدیدالت

ی اصلی شهر خود، و در بهترین مکان ممکن طراحی مسجد را در کانون و هسته پیامبر اکرم )ص( -1.8

و در آمد و شد نمازگزاران و سکونت مهاجران تسهیل گردیده  کرد تا قابل دسترس همگان باشد

باشد. ولی از سوی دیگر آن حضرت هدفی قدسی و معنوی داشت تا منظر شهری و تمامی بافت 

یشگاه خداوند و در مسجد آن به سوی مسجد متوجه باشد، همان گونه که مومنین رو به قبله و در پ

آورند، از سوی دیگر مسجدالنبی ر برابر خالق خود فرو میعبودیت دکنند و سر تعظیم و عبادت می
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ی فرهنگ و دانش اسالمی د و رسول خدا )ص( کاخ بلند مرتبهکانون علمی و آموزشی اسالم گردی

 (111: 8811)منتظرالقائم را در این مسجد بنا گذاشت.

ح و شام تسبیح و هایی که خدا رخصت داده، رفعت یابد و در آن ذکر نام خدا شود و صبدر خانه" -1.2

ی موجود در مجتمع روا ابنیهاین آیه شریفه رفعت بنای مسجد را بر سایر 3."تنزیه ذات پاک او کنند

)نقی زاده شمارد. این رفعت اعم از رفعت معنوی و روحانی و رفعت فیزیکی و مادی است.می

بحث سادگی و بی  ی دیگری که در ساخت مساجد باید مورد توجه قرار گیرد،البته مسئله (8813

 :فرمایندمیدر مورد تزیینات مساجد  حضرت محمد)ص(جد است، به طوریکه مسآالیش بودن 

های خود را ؛ آن گونه که یهود و نصارا کنیسهمساجدتان را به زر و زینت نیارایید"

 (812-818ص  8: ج8111)طبرسی ."آراستند

لکه حضرت اراده فرمود قبا آغاز کرد، برسول خدا )ص( کارش را با تاسیس مسجد مدینه و مسجد  -1.8

: 8813 عاملی)ای مسجد بنا نمود.شته باشد و بدین رو برای هر محلهای نیز مسجدی داکه هر محله

بنابراین شایسته است در آرمان شهر اسالمی مسجدی جامع با کارکرد و عملکرد محوری و  (883

که ماهانه مسلمانان مورد استفاده قرار گیرد اصلی در قلب شهر ایجاد شده و برای نیازهای هفتگی و 

شهری مستقر باشند؛ سپس برای هر یک از محالت شهری با توجه در اطراف آن مراکز مهم و کالن

یابی شده و مراکز محلی پیرامون آن شکل ا، مساجدی با کارکرد روزانه مکانهاندازه و وسعت آن به

 گیرند. 

حریم مسجد تا چهل ذراع " :فرمایدمیدر مورد حریم و حدود همسایگی مساجد  حضرت علی )ع( -1.1

 رود حریم چهل گزیاحتمال می (911: 8113)صدوق ."و همسایه تا چهل خانه از هر طرف است

امر به همچنین این ؛ ی مسجد در آینده مورد عنایت باشدمسجد برای پیش بینی توسعه )ذراعی(

ه ای مسجد دو نکتکند. در مورد حریم چهل خانهها در آینده کمک میجلوگیری از اختالط کاربری

رای جا که در حریم مسجد هستند بهتر است بهای یاد شده از آنقابل توجه است: یکی اینکه خانه

نگذارند، طبیعی است که این مسئله سبب  یی نماز به آن مسجد مراجعه نموده و آن را خالفریضه

ی اینکه فاصله مدو ینکتهرکتی محله به سمت مسجد خواهد شد و کانونی شدن مسیرهای ح

ها در حریم همدیگر قرار نگیرند و قرارگیری مساجد ای است که آنمنطقی بین دو مسجد به اندازه
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ثرت را بین مسلمین فراهم در فواصل کم نسبت به یکدیگر موجبات بروز تفرقه و ک

 (213: 8818)جعفریان آورد.می

 

 معابر عمومیها و راه -5

های مشخصه ترینمهمصی و عمومی یکی از ی شفاف و واضح میان زندگی خصوحفظ فاصله -9.8

فرمان داده است که مسلمانان ( 81)در سوره نور، آیه منان  اجتماعی فرهنک اسالم است. خداوند

 (883 :8813)اخوت هایشان با فروتنی و عفت رفتار نمایند.تی در فضای عمومی و خارج از خانهبایس

وقفه برای انعکاس ارزش واالی حریم خصوصی و تمایز میان زندگی به طور مشابه، در تالشی بی

در شهر  .کردندرا برای مالقات عمومی توصیه نمی خصوصی و عمومی، پیامبر استفاده از معابر

از مرکز بخشی که  عمدتاً )با توجه به اصل رعایت سلسله مراتب محرمیت( اصلی معابرآرمانی 

، شدهآغاز  یردگهای عمومی( در آن شکل میماعی و عمومی )فعالیتتباالترین سطح زندگی اج

؛ به این عنوان که فرم کندو هویت و محتوایشان نیز تغییر میابعاد این معابر به مرور تقلیل یافته 

و در نهایت به حیاط عملکرد سلسله مراتبی از فضای عمومی به نیمه عمومی و بعد به بن بست 

-883: 8813)نقل به معنی از اخوت .رسدمی ،استرای دسترسی خصوصی خانه خلوت  که تنها ب

881) 

ها و احساس شور و تحرک زندگی و کشف ها، فعالیتترین امکان برای مشاهده مکانروی مهمپیاده -9.2

یکی از مداری اده؛ به همین جهت امروزه پیهای نهفته در محیط شهری استها و جاذبهارزش

رود. در مبانی دین اسالم به شمار میریزی و طراحی شهرها مهها در برناو اولویت اصول ترینمهم

 اهمیت این موضوعفراوانی شده و احادیث مختلفی در  بر اولویت افراد پیاده بر افراد سواره تاکیدِ

ی عمومی سواره بر در جاده":فرمایندمی حضرت محمد)ص( وجود دارد؛ در یکی از این احادیث

لذا ( 811، 8: ج8819تمیمی المغربی )."پوشیده مقدم استپیاده اولویت دارد و پابرهنه بر کفش 

 رود.شهر اسالمی به شمار میمداری یکی از اصول مهم در آرمانپیاده

آمده  آخرالزماندر افراد سواره  وپیاده  افراددر مورد مسیر حرکت  امام کاظم )ع(در حدیثی از  -9.8

ما به پا خیزد، ندا دهد: ای اسب سواران! از وسط راه حرکت کنید. ای پیادگان! از  چون قائم":است

دو سوی راه گام بردارید. پس هر سواری که بر دو سوی راه حرکت کند و کسی را آسیب رساند، 

در  طور مشخصبه ث در این حدی (881ص 81: ج8839)طوسی ." ...او را به پرداخت دیه وادار کنیم



 

 

 و آرمان شهر ها در بهشت زمینیهمسیر حرکت سوارعابرین پیاده از  حرکت تفکیک مسیر مورد

 در عصر ظهور سخن گفته شده است.و عدم اختالط مسیر سواره و پیاده اسالم 

 اید در شهر آرمانی اسالمو بهای اسالمی همواره مورد توجه بوده یکی از مسائل مهمی که در آموزه -9.1

و معابر عمومی است. در حرکت  شهروندان چه  مسیرهاروانی حرکت در  ی ظهور برسد،به منصه

 امام صادق )ع(به صورت پیاده و چه به صورت سواره نباید اختاللی صورت پذیرد. در حدیثی از 

، 2: ج8819تمیمی المغربی ) ها به معابر عمومی تقبیح شدهها و ساختمانخانهو جلونشینی تجاوز 

همچنین  .(891، 1: ج8839)کلینی دانندها میا مسئول حفظ و نگهداری راهو ایشان افراد ر( 111

کسی که سد ":فرمایندمعبر و اختالل در حرکت عابران میدرمورد ایجاد سد  حضرت محمد)ص(

حضرت  .(232، 2: ج8839)کلینی "معبر کند و مانع عبور رهگذران شود از رحمت خدا دور است

اد اذیت و آزار برای شهروندان خواهد، هر عاملی که باعث ایجمی در حدیثی از مسلمانانعلی )ع( 

 .(883، 81: ج8111)طبرسی گردد، از مسیرها و معابر عمومی برچیده شودمی

 شهر اسالمیهمسایگی در آرمان و همسایه -6

های منحصر به فرد است که اقتصادی با دارا بودن ویژگی-ماعیهمسایگی یک موجودیت متنوع و پویای اجت

اسالم نگرش خاصی در شود. ای تشخیص داده میاجتماع محلهتوسط شهروندان واحد همسایگی و هم

ی از اصول مورد همسایگی و رفت و آمد میان محالت به عنوان ستون فقرات امت دارد که در مجموعه ا

شوند: افزودن بر روابط و حفظ میل اخالقی در دو اصل عمده یافت شوند. این اصواخالقی متجلی می

 (82: 8813)اخوت حقوق همسایگان.

برخی از جامعه شناسان شهری معتقدند که ایجاد نهادی جدید تحت عنوان واحد همسایگی برای  -3.8

. به همین های قدیمی ضرورت حیاتی دارندمحله مانند ،تقابل و رو در روی ساکنان شهرهاارتباط م

برکت و همسایگی،  واحدهایدر مورد اهمیت همسایه و در حدیثی  حضرت علی )ع( جهت

ی خوب و وسیع با همسایگان همراه ای مسکونی را به بودن در یک محلهارزش یک خانه و بن

ای واحد همسایگی دارای یک هویت جمعی و محله( 823-829: 8182)طبرسی است.تعریف کرده 

ایجاد رشد و پویایی جمعی، افزایش ارتباطات است. این هویت جمعی در واحد همسایگی باعث 

 گردد.می شهر اسالمیدر آرمان اجتماعی و احساس همبستگی اجتماعی

با این  .اندبا یکدیگر مرتبط در دیدگاه اسالم، جامعه مسلمین همانند اعضای یک پیکر و کامالً -3.2

و رعایت حقوق همسایه از وظایف مهم و اساسی  بودهبرخوردار  رفیعدیدگاه، همسایه از جایگاهی 



 

 

به  منظرچند ل کالبدی شهری از ئبه همین جهت دین اسالم در مسا .رودهر مسلمان به شمار می

آیا حقوق " :آمده است حضرت محمد)ص(رعایت حقوق همسایه پرداخته است: در حدیثی از 

ات شوی، مگر آنکه طوری بسازی که مانع تنفس همسایه ات رادانی؟ نباید خانهمیات را همسایه

تفکیک ، ر آیات و احادیث مختلف اشاره شدههمچنین د (833: 8813)اخوت ."خودش اجازه دهد

و  مدهکه حداکثر محرمیت به دست آ باشدای به گونهباید  ها از یکدیگرها و ساختمانبلوک

: 8838جوادی نقل به معنی از ) 1.شته باشندواحدهای مسکونی کمترین اشراف را نسبت به هم دا

819) 

مساحت در  هکتار 39حدود اشغال فیزیکی یک واحد همسایگی تقریباً برای تعریف در شهرسازی  -3.8

 صورت بهمتر از واحد مسکونی خود تا مدرسه را  111یک کودک بیش از نظر گرفته به نحوی که 

خانه از هر طرف )پیش و در حدیثی حدود همسایگی را چهل  حضرت محمد)ص( .پیاده نپیماید

برابر همان  که تقریباً (333، 2: ج8839)کلینی  تعریف کرده (]باالو پایین[پشت و راست و چپ 

 .گیرندی یک واحد همسایگی در نظر میمحدوده تعریف امروزه برایحدودی است که 

 

 شهر اسالمینای مسکونی در آرمانب -7

 "مسکن"و  "بیت"های واژهباشد. در قرآن و روایات از خانه با ی یک شهر خانه میمولفه ترینمهم       

مسکن اسم مکان  یواژهی خانه نیز اشاره دارد. هر یک از این دو واژه، به فلسفه شده است که معناینامبرده 

( 82و صف  18آیه )توبه باشد. در قرآن، در دو به معنای محل سکونت و آرامش می "مسکن یسکن"از 

های خدا به اهل ایمان در جهان ا صفت طیبه به عنوان یکی از وعدهمساکن که جمع مسکن است ب یواژه

توان در فارسی باشد که میفهومی فراتر از پاک و یا حالل میدیگر به کار رفته است. مراد از مسکن طیب م

 (818: 8811)ایازی یابی کرد.رسی معادلادر ف "دلپذیر، مطبوع و خوشایند"ی آن را با واژه

 بناهایها و زمان ماست. هر روز شهرها محله بنیادی هایویژگیاز  یکی محیط سریع دگرگونی -1.8

 اجتماعی هاینقش رفتاری الگوهای برخی« فیزیکی هایقرارگاه»گونه  این. شوندمیساخته  جدید

 برخیو  تقویتا ر رفتاری معیارهایالگوها و  برخی یا کنندمی تحمیلخود  ساکنانرا بر  نوینی

 .بخشندمیخود  ساکنانبه رفتار  جدیدیاد و به طور خالصه جهت و ابع کنندمی تضعیفرا  دیگر

دهی ل استقرار بنای مسکونی را در شکلمحیط زندگی و مح حضرت علی )ع(به همین دلیل 
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با همسایگان وسیع ی خوب و منطقه درکت خانه را به بودن آن الگوهای رفتاری مهم دانسته و بر

 (823-829: 8182)طبرسی داند.می همراه

یط اقلیمی هر منطقه مورد توجه های معماری، هماهنگی ساختمان با شرادر مباحث مربوط به اقلیم -1.2

سوخت برای کنترل شرایط  باشد که این امر موجب آسایش بیشتر انسان و نیز صرفه جوییمی

بنا قرارگیری ساختمان و جهت مناسب، ار بردن اصول معماری و طراحی گردد. به کمحیطی می

از تابش آفتاب و بادهای مطلوب ی بهینه ی در مورد تقلیل مضرات و استفادهکمک شایان

به نحوی  باید گیری ابنیهجهت ،دهدنشان میی کهف سوره 81ی آیه (818: 8838)مدیری نماید.می

 ؛ همچنینودبرده و از مضرات آن در امان ببهره مناسب را از آفتاب و نور خورشید  که بتوانباشد 

 11 یدر آیهها تاکید شده است. ی از باد و هوای تازه در ساختمانمنددر روایات مختلف بر بهره

با استناد به گیری منازل مسکونی پرداخته شده است؛ یونس از منظر دیگری به بحث جهت یسوره

های مسکونی به سمت قبله ساخته ، توصیه شده است که خانهی که در تفسیر این آیه آمدهوایاتر

 (13: 8813)اخوت شوند.

مختلف  ها و اجزا و خدماتساختماناز  ایپیچیدهو  متراکم هایسیستم شهریشهرها و مناطق  -1.8

شهر یک  حوادث روبرو هستند؛ از طرفی در هستند. این مناطق همواره با خطرات جدی ناشی از

بر محکم  احادیث مختلفآیات و در  باشد. نه خطر و آسیبی متوجه ساکنان آنهیچ گو نبایدآرمانی، 

ی زنبور عسل به و خداوند از خانه (211، 8: ج8318)سیوطی  تاکید شده و استوار بودن افعال انسانی

هر که با "نین در حدیثی از امام صادق )ع( آمده است: همچ 1برد.ترین منازل نام میعنوان مقاوم

 هاییسیاستها و لذا ضروری است از روش ."شودنمیتمانی بسازد، پاداش داده کاستن مواد، ساخ

 شهردر آرمان ی مسکونی شهری بهره برد تا حداکثر امنیت ممکنهاسازی ساختمانبرای مقاوم

 حاصل گردد.
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 شهر اسالمیدر آرمان و فضای سبز محیط زیست -8

هایی را در قبال محیط طبیعی تعیین نموده که حاکی از نقش انسان به ها مسئولیتاسالم برای انسان       

او کسی است که "فرماید:باشد. در این رابطه قرآن میرث یا جانشین( خداوند در زمین میعنوان خلیفه )وا

 "3 ها بر خودشان باز خواهد گشت.رد کنند، نپذیرفتن آنها شما را در زمین وارث قرار داده. اگر آن

برداری از منابع طبیعی و قالب دو اصل شکل گرفته است: بهرهیط زیست در حمسئولیت انسان در قبال م

 (32-38: 8813)اخوت حفظ تعادل طبیعی.

، انسان و طبیعت-در اکوسیستم انسان باشد:البد و روح و نظام حاکم بر آن میآرمان شهر دارای ک -1.8

و تطابق کرامت او در نظام شهر، اصالت دارد؛ به این قرار در هر دو فرایند تطابق انسان با طبیعت 

سازی زندگی های خاص انسانی، فرایند بهینهیابی به نیازها و خواستطبیعت با انسان برای دست

دارد،  ایدار گرایشی پی توسعهشهر با طبیعت به نظریهی آرمانرابطهانسانی مورد نظر است. 

شهر کند. در آرمانشود. عقالنیت فناوری را بر طبیعت تحمیل نمیطبیعت با انسان شناخته می

همانطور که آیه ( 88: 8811)آکوچکیان شود.ود، فصلی از بلوغ زندگی تفسیر میشطبیعت نفی نمی

 آرمانی اسالمشهر ها و طبیعت اشاره دارد، به هماهنگی و همسویی میان انسان ی انعامسوره 81

 ه عکس، هموارهببلکه  گر مخالفت انسان با طبیعت باشد؛نکه نشا شودبه نحوی ساخته نباید هرگز 

 (8813نصر نقل به معنی از ).شودساز و همسو با نیروها و عناصر طبیعت بنا هم باید

المی رهنمودها و دستورات ارزشمندی ی مسائل زیست محیطی و منابع حیاتی در تمدن اسدر زمینه -1.2

دن منابع حیاتی به دین اسالم با هرگونه افراط، اسراف، زیاده روی، ضایع و نابود کر وجود دارد.

کنند و اقوامی که در مصرف منابع دقت نمیها و که سرنوشت انسانکند، طوریشدت مخالفت می

های پیامبر اعظم آموزههمچنین بر اساس 81آیند، چیزی جز نابودی نیست.در پی تخریب منابع بر می

ی مفرط از منابع و تخریب محیط اطراف )جاندار و ی معصومین )ع(، آدمی از استفاده)ص( و ائمه

از زمین ]آب و خاک و "بی جان( نهی شده است. از پیامبر اکرم )ص( روایت شده است که فرمود: 

انسان به هیچ وجه توقع .از نوع "ر شماستآنچه در آن است[ حفاظت کنید، به درستی که آن ماد

ابناء بشر باید به طرزی رفتار  (13: 8813)اسماعیلی .رود که محیط زیست خویش را تخریب کندنمی

                                                           
 .83سوره فاطر، آیه  3

 .سوره انعام 839آیه رجوع شود به  81



 

 

قرار داده است با نیازهای بشر  هاآننمایند که توازن مابین امکانات محیطی که خداوند در اختیار 

 (238: 8811 مهجور).گرددبرقرار 

ن تأکید شده است، های الهی که در قرآن کریم بسیار بر آها و از جمله نعمتارزشمندییکی از  -1.8

 حیاتینقش  دلیلانسان است و به  برایخداوند دانا  هایآفریده گرانبهاتریندرخت از  درخت است.

در اسالم مورد توجه خاص  باشدمیها دارا موجودات زنده به خصوص انسان تمامی زندگیدر  که

درختکاری را در کنار تعلیم دانش، ساختن مسجد، به ارث  رسول اکرم)ص(. قرار گرفته است

-398، 89: ج8113)هندی البرهان فوری سودمند دیگر و ... قرار دادهگذاشتن قرآن یا کتاب علمی 

این حضرت  (899: 8818 برقی)."جز در هنگام ناچاری درختی را قطع نکنید":کندو تاکید می (391

 در زمان حکومت خود و فضای شهری را دارای اهمیت دانسته سبز و درختکاری در موضوع فضای

 (81: 8813)عاملی مدینه ممنوع ساخت. 88ی یک بریدیدرختان را تا فاصله قطع

 

 شهر اسالمی زیباسازی در آرمان -9

هر و ارتقای کیفیت زندگی فرایندی است که به توسعه کیفی فضای ش شهری، عملیات زیباسازی       

در مورد زیبایی و  امام علی )ع(مدار برسد. گیری شهر سالم، فرهنگی و انسانپردازد تا به شکلشهری می

اش دوست دارد که نمود آن را در بندهخداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و ": فرماینداهمیت آن می

زیباست که بر اساس شرایط محیطی و  ، شهریاسالم آرمانی شهر( 38، 88: ج 8839)فیض کاشانی ."ببیند

نیازهای انسانی به صورت منطقی و متناسب شکل گرفته باشد. شهری که به کیفیت زندگی و روح و روان 

 .انسان احترام بگذارد

ی شهری، کیفیت مصالح به کیفیت طراح انندبه عوامل و عناصری م شهر،فضای یک آرمان زیبایی -3.8

و  کار رفته در نماها، رنگ، فرم، معماری نور، روشنایی در شب، ضوابط معماری نما، افق دید

ها و همچنین تناسب احجام با محیط، پاکیزگی شهر، ها و مونومانکیفیت و کمیت فضای سبز، المان

. رسول بستگی دارد شهری و...ترافیک، کیفیت تاسیسات زیر بنایی شهر، کیفیت و کمیت تبلیغات 

ه لحاظ مکان و شهرهایتان را ب" :فرمایندزیبایی و زیباسازی فضای شهری می در مورد )ص(اکرم 

 (88، 8: ج8318)سیوطی ."انداز داشته باشدنواز بوده و چشمای بسازید که چشمنمای زیبا به گونه

                                                           
 باشد.ار فرسخ یا بیست و دو کیلومتر میاحکام شرعی، که در حدود چهگیری طول در های اندازهبزرگترین و یکی از مهمترین واحد 11



 

 

ی توجه و یات مختلفی که در زمینهیات و روابا توجه به آبه مردمان ساکن شهرها )دین اسالم  -3.2

به نحوی زیبا و چشم  ی خود راها و بناهاکند ساختمان، توصیه می(اهمیت به زیباسازی وجود دارد

روایت عثمان بن عبدالرحمن است که رسول خدا )ص( انصار را از ویران ساختن . بسازندنواز 

پیامبر )ع(  سلیمان (11: 8813)عاملی ".اندمدینهاین دژها زیور "دژهای خویش بازداشت و فرمود:

ی سوره 11ی و ناهنجاری در زیستن او راه ندارد. وی به تصریح آیه هاستانسانی معصوم و اسوه

معمولی بلکه  هایانساننها  اش را چنان زیبا و هنری و چشم زیب ساخته بود که نه تنمل، خانه

 (811: 8811)اخوت و دیگران به اشتباه انداخت. هایشاییبا را نیز در سراب دل انگیز زیبسی ملکه

 

 گیرینتیجه -11

و تدوین اصولی برای  گیری و تفحص در آیات قرآن و روایات معصومین )ع(، امکان استخراجبا بهره       

ی شهری فراهم است که ها با یکدیگر در محیط ساخته شدهی انسانی و محیط و روابط انسانتعریف رابطه

کرده و  اسالمی هدایت شهریک آرمانریزی شهرها را به سمت ایجاد تواند طراحی و برنامهاین اصول می

 مختلف جهان و در شرایط اقلیمی متفاوت وعلی رغم اینکه شهرهای مسلمین در نقاط  سبب خواهد شد،

 ی روح و هویت مشترک و واحد باشند:داراشوند، امکانات و مصالح گوناگون بنا می

 و هوای معتدل و یابی، اولین اقدام برای ایجاد شهر آرمانی: سرزمین شهر آرمانی دارای آب مکان

، های جویفراوان )اعم از بارش منابع آبی گیاهی غنی و سرشار )خاک حاصلخیز(؛منابع  پایدار؛

 های فراوان، ایمن و آباد.دسترسی زمینی مسطح و هموار؛ ها(؛و رودخانههای زیزمینی آب

 رفعت مادی و معنوی  ؛ترین مکانمانی: استقرار در بهترین و مرکزیمسجد، اولین بنای شهر آر

مراکز ریت مسجد جامع و مراکز اصلی شهر با محو با رعایت اصل سادگی؛نسبت به سایر بناها 

رعایت حریم و حدود همسایگی مساجد )چهل ذراع و چهل  محلی با محوریت مساجد محلی؛

 خانه از هر طرف(.

  ت در رعایت اصل سلسله مراتب محرمیشکل آرمان شهر:  یدهندهراه ها و معابر عمومی، سازمان

عدم ایجاد اختالل در رفت و آمد  ؛تفکیک حرکت سواره از پیاده مداری؛معابر عمومی؛ اولویت پیاده

 شهروندان.



 

 

 ایجاد رشد و مناسب باعث  یهمسایه و همسایگی، ستون فقرات شهر آرمانی: زندگی در محله

نشود رعایت حقوق همسایگان )ساخت بنا به نحوی که نور و هوا از همسایه سلب  پویایی جمعی؛

 طرف(.هر همسایگی )چهل خانه از واحد تعریف حدود  رعایت گردد(؛ خصوصیو حریم 

  ،عاملی محیط زندگی و محل استقرار بنای مسکونی مولفه ی شهر آرمانی:  ترینمهمبنای مسکونی

ور، هر منطقه )توجه به ن یاقلیمشرایط هماهنگی معماری بنا با  ؛دهی الگوهای رفتاریدر شکلمهم 

 مسکونی.سازی بناهای لزوم مقاوم باد و جهت قبله در ساخت بنا(؛

 ه برداری ی اسالم برای محیط زیست: بهرسبز در شهر آرمانی: دو اصل عمده محیط زیست و فضای

کاری و به درخت هلزوم توجه ویژ و حفظ تعادل زیست محیطی؛ هماهنگی و همسویی با طبیعت؛

 فضای سبز.

 انداز؛ لزوم چشم داراینواز و شهر اسالمی، چشمها؛ آرمانی شهر آرمانی: اسالم، دین زیباییزیباساز

 .هاساختماندر ساخت بناها و نمای خارجی  رعایت زیباسازی
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