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 چکیده:
ها، اخالقیات و بینی اسالمی، فرهنگ به معنای اخصّ آن مشتمل بر نظام اعتقادات، ارزشدر جهان

های جامعه است. باورها و ها و بخشدهنده و محتوابخش نظامرفتارها بوده و منبعث از وحی و جهت

های اسالمی، شاکله نهادها و سازمان جامعه اسالمی را ایجاد و در تار و پود اندیشه اعتقادات و ارزش

و تفکر و کردار و رفتار فردی و اجتماعی فرد مسلمان تنیده شده است. چنین یکپارچگی و در هم 

ها و رفتارها، دین اسالم را به یک فرهنگ )فرهنگ ات و باورها، ارزشتنیدگی کل نمای اعتقاد

فرهنگ اسالمی در هر جامعه و کشوری با حفظ ماهیت و اصالت الهی و .اسالمی( مبدل ساخته است

-جهان شمول خویش، شکل و صورتی متناسب با مقتضیات جغرافیایی، تاریخی، زبانی و... به خود می

همان فرهنگ متعالی اسالمی است که در روح و کالبد فرهنگ ایران  سالمیاـ  ایرانیگیرد. فرهنگ 

قرن گذشته توسعه و تکامل  ۴۱زمین دمیده شده و متناسب با تاریخ، جغرافیا، مذهب، زبان و... در طی 

ت. با ظهور انقالب اسالمی در ایران که صفت اسالمی ویژگی فرهنگی آن را برجسته یافته اس

ها و تفکّر اسالمی بنیان نهاد، افزایش که بتوان مجتمعی را بر مبنای اصول و ارزش ساخت، این امیدمی

ها از تعالیم اسالمی استخراج شده و در بردارندۀ عوامل مهمّ فرهنگ ملی که یافت. این اصول و ارزش

د شهر، های اسالمی در کالببا آنها در تضاد و تناقض نباشند نیز هستند. به منظور متجلی ساختن ارزش

توانند و باید با تظاهر در مجتمعی اسالمی هویت آن را نمایش دهند هایی که میشناسایی ارزش

های اسالمی در کالبد شهر، .براین اساس این پژوهش، به منظور متجلی ساختن ارزشضرورت تام دارد

                                                           
 ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرساستادیار گروه جغرافیا و برنامه ۴

 دانشگاه تربیت مدرس ،دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری 2
 



 

 

را نمایش دهند؛ در  پردازد که بتوانند با تظاهر در مجتمعی اسالمی هویت آنهایی میبه شناسایی ارزش

گرایی محوری و طبیعتگرایی، محلّهها شامل؛ مسجدمحوری، درونترین آناین مقاله به معرفی اساسی

تواند های تأثیرگذار که میپرداخته شده است.نتایج کار بیانگر آن است علی رغم وجود اصول و ارزش

ها نیازمند یک کار فرهنگی و ارزشدر ساخت محیط، خود را نمایان سازد، پیاده نمودن این اصول 

.براین باشد تا استحاله حاکم بر شهرها و شهرسازی را منطبق با این اصول رهنمایی کنددرازمدت می

ها، ایجاد اندازهای مشخص و روشن بر پایه اصول و ارزشتوان گفت که وجود چشماساس می

نهادها و یکپارچگی سیاستی عواملی هستند گیری، یکپارچگی ظرفیت نهادی، سطح اختیارات و تصمیم

  .توانند تأثیرگذار باشندهای شهرسازی ایرانی اسالمی میسازی اصول و ارزشکه در فرهنگ

 

 جهان بینی اسالمی،فرهنگ،انقالب اسالمی،اصول و ارزش های اسالمی واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1

ها، اخالقیات و رفتارها بر نظام اعتقادات، ارزش بینی اسالمی، فرهنگ به معنای اخصّ آن مشتملدر جهان

های جامعه است. باورها و اعتقادات و ها و بخشدهنده و محتوابخش نظامبوده و منبعث از وحی و جهت

های اسالمی، شاکله نهادها و سازمان جامعه اسالمی را ایجاد و در تار و پود اندیشه و تفکر و کردار و ارزش

اعی فرد مسلمان تنیده شده است. چنین یکپارچگی و در هم تنیدگی کل نمای اعتقادات رفتار فردی و اجتم

 .ها و رفتارها، دین اسالم را به یک فرهنگ )فرهنگ اسالمی( مبدل ساخته استو باورها، ارزش

فرهنگ اسالمی در هر جامعه و کشوری با حفظ ماهیت و اصالت الهی و جهان شمول خویش، شکل و 

همان  اسالمیـ  ایرانیگیرد. فرهنگ با مقتضیات جغرافیایی، تاریخی، زبانی و... به خود می صورتی متناسب

فرهنگ متعالی اسالمی است که در روح و کالبد فرهنگ ایران زمین دمیده شده و متناسب با تاریخ، جغرافیا، 

ر، به واسطه تغییر و در چند دهه اخی ت.قرن گذشته توسعه و تکامل یافته اس ۴۱مذهب، زبان و... در طی 

های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ـ امنیتی، اقتصادی و فناوری در مقیاس تحوالت اساسی و فراگیر در عرصه

-های ملی، بینای( در عرصههای ملی و منطقهکننده فرهنگ )فرهنگای و جهانی، نقش ممتاز و تعیینمنطقه

های مختلف از سایر جوامع حول و تغییر در بخشاگر الگوهای تتر شده است. المللی و جهانی نمایان

های جامعه انطباق داده نشود؛ عاملی خواهد بود برای انتقال فرهنگ بیگانه گرفته شود و با اعتقادات و ارزش

ها و تضادهای اجتماعی ایجاد های فرهنگی جامعه نابود و انواع بحرانو از این رهگذر بسیاری از سرمایه

رود. با ظهور انقالب اسالمی در ایران که صفت اسالمی ویژگی های فرهنگی از بین میشوند و سرمایهمی

ها و تفکّر اسالمی ساخت، این امید که بتوان مجتمعی را بر مبنای اصول و ارزشفرهنگی آن را برجسته می

ها از تعالیم اسالمی استخراج شده و در بردارندۀ عوامل مهمّ این اصول و ارزش. بنیان نهاد، افزایش یافت

های اسالمی در به منظور متجلی ساختن ارزشفرهنگ ملی که با آنها در تضاد و تناقض نباشند نیز هستند. 



 

 

توانند و باید با تظاهر در مجتمعی اسالمی هویت آن را نمایش دهند هایی که میکالبد شهر، شناسایی ارزش

 (.۴831زاده،ام دارد)نقیضرورت ت

-ها شامل؛ مسجدمحوری، درونترین آندر این پژوهش اساسیهای تأثیرگذار بسیار بوده، اصول و ارزش

ها گرایی انتخاب گردید.اما آنچه اهمیت دارد پیاده نمودن این اصول و ارزشمحوری و طبیعتگرایی، محلّه

برای ایجاد و معرفی مجتمعی برای زیست مسلمانان  هادر شهرهای امروزی است که یکی از بهترین فرصت

های فرهنگی جامعه اسالمی بوده است که متأسفانه نه تنها استفاده مناسب از بر مبنای تعالیم اسالم و ارزش

این فرصت به عمل نیامده که عمالً تبدیل به تهدیدی برای معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسالمی شده است. 

های توانست به عنوان فرصت و بستری برای احیای ارزشربه، زمینه و موقعیّتی که میبه بیان دیگر، تج

دار شود، اسالمی و معرفی الگویی مناسب برای محیط زندگی انسان مسلمان، ایفای نقش ارزنده را عهده

از  عموماً بر خالف این موضوع عمل نموده و به صورت تقلیدی نو و تازه از شهرهای معاصر یا تقلیدی

های اسالمی و مطرح کردن این موضوع که این الگوهای بیگانه ظاهر شدند. اما تنها معرفی اصول و ارزش

بایست در شهرها پیاده شود، می "به عنوان عناصر هویت دهنده شهرهای اسالمی و ایرانی"ها اصول و ارزش

د کاری عمیق در فرهنگ و آموزش کافی نیست؛ بلکه پیاده نمودن این اصول، در هر عصر و دورانی، نیازمن

های این پژوهش بر آن است اعالم نماید علیرغم وجود اصول و ارزش باشد.به عبارت دیگرآن جامعه می

ها نیازمند یک تواند در ساخت محیط، خود را نمایان سازد، پیاده نمودن این اصول و ارزشتأثیرگذار که می

 .حاکم بر شهرها و شهرسازی را منطبق با این اصول رهنمایی کندباشد تا استحاله کار فرهنگی درازمدت می

 

 مبانی نظری -1

 تعریف شهر: -2-1

تعریف شهر به لحاظ حقوقی: کلمه شهر یا مدینه در بسیاری از کشورهای جهـان از کلمـه یونـانی و رومـی 

شده جایی اطالق میبوده است. به این ترتیب شهر به  "مقررات"یا  "تمدن"اخذ گردیده که معانی آن کلمه 

 (.۴۱: ۴811)کامیار،  است که در آنجا تمدن و مقررات بر توحش و خشونت غلبه داشته باشد

 تعریف شهر از لحاظ قانون شهرداری: -3-1

دارد. در هـر محـل کـه در مـورد تشـکیل شـهرداری بیـان مـی ۴88۱قانون شهرداری مصوب سال  ۴*ماده 

 شود.باشد شهرداری تشکیل می هزار نفر جمعیت 0555جمعیت آن حداقل 



 

 

نفـر جمعیـت دارنـد بیـان  0555همین ماده در مورد تأسیس شهرداری شـهرهایی کـه کمتـر از  ۴* تبصره 

حتـی اگـر ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشـکیل شـهرداری ضـرورت داشـته باشـد، دارد: در هر نقطهمی

آن محـل دسـتور تشـکیل انجمـن شـهر و  توانـد در، وزارت کشـور مینرسـدجمعیت آن به پنج هزار نفر 

 (.808ـ80۱: ۴83۴شهرداری را بدهد )منصور، 

 

 :11/4/1332قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب  4تعریف شهر از لحاظ ماده  -4-1

از نظر حقوقی شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظـر بافـت 

که اکثریـت سـاکنان های خاص خود بوده، بطوریاشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگیساختمانی، 

هـای اداری اشـتغال داشـته و در دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت

سیاسی  زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و

 هزار نفر جمعیت باشد. ۴5جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای  ۀحوز

 :مجلس 28/2/۴81۴قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب  ۱الحاقی به ماده  0تبصره 

شرایط )مندرج  واجدبه موجب این تبصره روستاهای مرکز بخش با هر میزان جمعیت و همچنین روستاهای 

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری( چنانچه در تراکم کم دارای چهار هزار نفر جمعیت و  ۱ در ماده

 (.۱ـ0توانند به عنوان شهر شناخته شوند )همان، نفر جمعیت باشند، می 0555در تراکم متوسط بالغ بر 

 نظری به شهر در قرآن کریم: -2

ار رفته است. معنای لغوی مدینه بر وزن قبیله به ها الفاظ مختلفی به کدر قرآن کریم محل تجمع انسان

 معنی شهر است که در نظر بعضی از دانشمندان، جمع آن مدن است.

های مختلف به کار بار در قرآن تکرار شده است و معنایی که در ترجمه 01قریه: کلمات مشتق از قریه  -

ترین جمعیت و خواه کمترین زرگخواه در این جایگاه ب ،گرفته شده است جایگاه زیست مردمان است

 (۱0: ۴831)نقی زاده، جمعیت باشد

های فکری و انسانی و تمدنی و اندازۀ آن قریه به طور مطلق به مجتمع زیستی بدون توجه به ویژگی -

نامیده  "قریه"شود. در واقع هر مجتمع انسانی که از هیچ منظری؛ واجد هویتی خاص نباشد اطالق می

اند نیز به کار ر آن، چنانچه ذکر شد، این واژه در مورد شهرهایی که گناهکاران در آن بودهشود. عالوه بمی

و  ۴۴، انبیاء: ۴۴2، نحل: ۱، حجر: ۴0۴و  1۱، ۱، اعراف: ۴28، انعام: 10نساء  ،201و  23رفته است )بقره: 



 

 

معنا کرده است. را هم دهکده و هم شهر  "قریه"نامۀ دهخدا نیز بسیاری آیات کریمۀ دیگر(. لغت

 (.22)همان:

ها مدینه نیز چهارده بار در قرآن کریم به کار رفته است. از این کلمه نیز محل تجمع انسان ۀمدینه: کلم -

جا دقیقاً یکی از نکاتی است که به عنوان یکی از رموز قرآن باید به آن توجه داشت. شود. اما اینبرداشت می

های مختلف به کار گرفته عیتها با جمانسانگونه که در ترجمه قریه گفته شد کلمه قریه برای تجمع همان

ای اند. اما نکتهشده است. بدون استثنا همه مترجمین و مفسرین در ترجمه کلمه مدینه از شهر استفاده کرده

ها برای جا از اهمیت زیادی برخوردار است نوع بکارگیری کلمات درباره نقش هر کدام از آنکه این

 .(2۱: ۴831)صارمی،  هاستمکان

کند در بعضی از تفاسیر که برگرفته از ی تبارک و تعالی در کتاب قرآن از قریه استفاده میوقتی که خدا

هایی بیش از صدهزار نفر هم بکار رفته است ولی چرا خدای تبارک احادیث معصومین است، برای جمعیت

ای تبارک و گویا در تعریف شهر خد ،ها از لفظ مدینه استفاده ننموده استو تعالی برای بعضی از مکان

ها است که هایی استفاده کرده که قطعاً جمعیت نقشی در آن ندارد بلکه ماهیت آن مکانتعالی از شاخص

اسالم که اصوالً خود دین شهر است به اجتماعات  .(28)همان:  هاستهمورد تمایز بین شهر و سایر سکونتگا

نشینی را نفی نموده و که بادیهآنبزرگ انسانی توجهی خاص مبذول داشته است. تفکر اسالمی ضمن 

خواند، اهمیت و ارزش شهر را به میزان معنویت حاکم بر اهل شهر منوط مسلمانان را به شهرها فرا می

که از انطاکیه نماید نقش دارند. برای نمونه هنگامینماید و انسان )یا اهل شهر( در تعریفی که از شهر میمی

ی وسیع و پرجمعیت و آباد بوده است، به دلیل شرک حاکم، آن را قریه که شهررغم آنگوید علیسخن می

( و همین مکان را به استناد وجود تنها یک انسان واال در آن مدینه )شهر( معرفی ۴8نامد )یس: )روستا( می

 (01: ۴831(.)نقی زاده،25فرماید )یس: می

 

 های قرآن در شناسایی شهر عبارتند از:مالک

 هنگی اشخاصصالحیت فر -1-2

اند: برخی صالحند و مقید به آداب اجتماعی معموالً در هر اجتماع انسانی، مردم از لحاظ فرهنگی دو گونه

گریز! این افراد، هرچند از لحاظ جغرافیایی در یک زیستگاه و قانون؛ و شماری ناصالحند و ناهنجار و قانون

روند، ولی در لی یک منطقه و آبادی به شمار میکنند و از اهااجتماعی، همواره در کنار هم زندگی می

ی روستایی صادر های ناصالح آن را شناسنامهی شهری و انسانی ثبت احوال قرآنی، دارای شناسنامهحوزه

 کند.می



 

 

 نماییم:های قرآنی را در زیر مرور میاینک نمونه

 
)توسعه فیزیکی( مست و مغرور شده بودند، ها که بر اثر فراوانی نعمت چه بسیار از شهرها و آبادی»

 «هالک کردیم.

زند که مردم آنجا برخالف فطرت انسانی، پیام توحیدی، رسوالن در این آیات، خداوند از شهری مثل می

اند. قرآن، اصرار بر شرک و رفتار اند و بنای مخالفت با آزادی بیان و دعوت آنان گذاشتهالهی را نادیده گرفته

داند و از محل منتسب به آنان با نام فرهنگ میهای بیجامعه ۀطلبان را شایستر مقابل اصالحناشایست د

آورد که دعوت ای سخن به میان میجا از انسان راه یافته و شایستهکه در همانکند. اما هنگامیروستا یاد می

محل منتسب به او را مدینه و  ت،پیامبران را لبیک گفته و در اصطالح فرهنگ جامعه با آنان هم صدا شده اس

 نماید.خود وی را مدنی معرفی می

 
 «یکی از خودتان را با این پولتان به شهر بفرستید...»

جا آلود بودن و فاسد بودن شهر و حکومتشان از آنجا سخن از اصحاب کهف است که به دلیل شرکاین

سال آنان را به خواب برده و  855اند. خداوند کرده های اطراف آن، غارنشینی اختیاراند و در کوهفرار کرده

کنند و یکی را برای خرید آذوقه به سپس از خواب بیدارشان کرده است. حال آنان احساس گرسنگی می

اش کرد، قریهآلودی است که اگر خداند از آن یاد میی شرکفرستند و ... این شهر همان منطقهشهر می

کند؛ و یا به نقل قول یاد می« المدینه»از آن با عبارت  آن محل به اصحاب کهف،خواند. ولی در انتساب می

 خواند.اش می«مدینه»از آنان 

 حضور و سکونت پیامبری از پیامبران خدا: -2-2

های شهری در فرهنگ قرآنی، اسکان پیامبری از پیامبران الهی در یک آبادی یکی دیگر از شاخص

 باشد؛ هرچند که مرم آن ناصالح و زشت کردار باشند. می



 

 

است.  هایند که خداوند متعال آنان را از میان مردم برگزیدهترین و نیکوکارترین انسانپیامبران الهی صالح

رو محل سکونت لهی دارای وجاهت و احترامند؛ و هر کدام به تنهایی یک امتند. از اینآنان در مقام قرب ا

جا با نام مدینه نام اند، خداوند از آنکه در محلی اسکان داشتهی نام مدینه است. آنان تا زمانیآنان زیبنده

ند، در کالم الهی، رنگ قریه ان، از آنجا بیرون رفته یا اخراج شدهآبرده است؛ و چون در اثر مخالفت اهالی 

 ی آیات را در زیر بنگرید:به خود گرفته است. نمونه

 :مدینه، شهر حضرت صالح )ع( -2-2-۱-8-8-۴

به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم... در آن شهر، نه گروه بودند که در زمین تبهکاری می کردند 

 و اصالح نمی کردند

 :)ع( مدینه، شهر حضرت لوط -3-2

ی پسران که مأموران عذاب الهی در قیافهکه فرستادگان خدا به سراغ خاندان لوط آمدند ... ) و زمانیهنگامی»

ی لوط آمده بودن تا وی را از فرمان عذاب قومش آگاهی دهند، مردان شهرکه زیبارویی به خانه

ی لوط آگاهی یافته و به سوی بازی، عادت همیشگی آنان بود،از حضور آن زیبارویان در خانهجنسهم

ای در ی لوط راهپیمایی به راه انداختند(  واهل شهر در مسیر خود، یکدیگر را )به وجود چنین طعمهخانه

 «گفت: اینان میهمانان منند، مرا رسوا مکنید!دادند. )حضرت لوط( میی لوط( بشارت میخانه

ی اخالقی در قوم لوط، به خاطر ترین رذیلهکنید که خداوند متعال به رغم وجود زشتمالحظه می

که خداوند او را از آن کند؛ ولی هنگامییاد می« مدینه»حضور حضرت لوط  در آن جامعه، از آن با تعبیر 

 گزیند.کند، عبارت قریه را بر آن برمیدهد و لوط شبانه از آن فرار میمکان نجات می

 

 



 

 

 وآله(:علیهاهلل النبی )صلیمدینه، مدینة -4-2

نام قبلی مدینه، یثرب بود. یثرب پس از هجرت، به افتخار ورود و سکونت پیامبر )ص( در آن شهر ـ 

 نوع ظهور و بروز محل ص((پیامبر شهر یا النبی مدینهنامیده شد.« النبیمدینۀ»شاید هم به دستور خداوند ـ 

 مدینه از سیاست قبل .است متفاوت خود از بعد و قبل های ورزی سیاست با که سیاست است از خاصی

 بوده امپراتوری /ای خلیفه عمدتا )جدید از عصر قبل تا( مدینه از بعد سیاست و بدوی  /ای قبیله عمدتا

 مناسبات مرکزی برای نه و است آن شهر سرشت که النبی گفت مدینه توان وضعیت می این لحاظ است.با

 و بروز محل مثابه به و دارد اسالمی اندیشه در جایگاهی ویژه امپراتوری، حکومتی برای پایتختی یا ای قبیله

شاید  شود. می شناخته  مدینه تاسیس و هجرت زمان با اسالمی تقویم .است طرح اسالمی قابل تمدن ظهور

 از بیش که مدینه است آن واقعیت ولی .بیاید نظر به غیردقیق حتی و ذهن از دور  مدینه برای تاسیس واژه

 دیگرمدینه زبان به .است تاریخی موثر و بزرگ تبدیل یک گویای باشد زندگی یثرب در تداومی بیانگر آنکه

 جد به و است عربی پایه قبیله مناسبات از بخشی فاحش دارد یثرب تفاوتی خود درونی ساختار در با یثرب 

 شده دگرگون عمیقا و منطقی، متفاوت زیستی شیوه گویای النبی مدینه اما .کند می نمایندگی را خصایص آن

این  گویای تنها نه ص(("پیامبر شهر"  النبی مدینه عنوان با زندگی مسلمانان تازه عرصه این نامگذاری .است

 دارد. می عرضه نیز را ای احساسی تازه و سمبولیک بار بلکه است شده دگرگون نهاد از و متفاوت درک

  مسلمان تازه عنوان ذیل و شهر نام به جایی در و شوند دور ای قبیلهرویکردهای  از اعراب است قرار گویا

 آن با متناسب عربی گرایی عشیره قبیلگی و ارتباطات دیگر نوین زندگی این در .کنند آغاز را نوینی زندگی

 دیگر به .افتند می اتفاق شهر نام به دیگر جایی در و دارند دیگر  معنایی روابط بلکه است کارساز که نیست

 و ای قبیله افتخارات این از پیش اگر .دارد های فاحشی تفاوت یثرب با مدینه شهر زندگی در سخن سبک

 مبنا اجتماعی نوعی برابری پس این از کرد می تعیین را سکونت عرصه و جایگاه آن از هرمی ناشی ساختار

 می کند.کوتاه هم خانه را آنها و سازدمی انصار مهمان را شیوه اخوت مهاجرین اساس بر که گیردمی قرار

 مدینه .می شود تبدیل به مدینه و می نهد کنار را ای قبیله شهر بر حاکم منطق یثرب کالم یک در سخن آنکه

 متفاوت نیز اسالم جهان در خود از پس امپراتوری شرایط با خود بلکه از پیش ای قبیله وضعیت با تنها نه

 شدن جایگزین و شهر مرکز سیاسی عنوان به النبی مدینه در مسجد جایگاه به می توان نمونه عنوان است به

 آنکه بیشتر کرد توضیح اشاره امپراتوری سیاسی قلب مثابه امویان، به زمان در قصرگونه های دارالحکوم

 آن به و دیدند می را مسجد روز هر مردم .داشت شهری قرار دینامیک مرکز در و شهر دل در مسجدالنبی

 عرصه در مداخله شهروندان برای دسترسی قابل عرصه عمومی از بخشی مسجد واقع در .کردند می مراجعه

 مهم مرکز این .دیدند می خود آن از را آن نوعی به صورت مشاع همه به که بود اجتماعی و سیاسی های

 به و بیایند جابه آن  که می کرد تشویق را مردم بار سه روز های هر جداکنند و حفاظ بدون هرگونه سیاسی



 

 

 و جویانه مشارکت فراگیر، خصلتی مسجد بر سیاست مبتنی در واقع .شوند حاضر آن در شهر از بخشی مثابه

 مساجد در شئون حکومتی ترین جدی از یکی مثابه به قضاوت حتی .مردم بود  در دسترس و داشت مردمی

 .می شد انجام

نامیده است و پس از هجرت پیامبر )ص( از آن شهر تعبیر به « بلد»خداوند متعال در قرآن ابتدا مکه را 

وقت جز مدینه یاد نکرده است؛ قریه کرده است؛ اما از مدینه به احترام اقامت و مدفن پیامبر خدا )ص( هیچ

پیامبر، اهل مدینه را با نام قبلی آن،  مگر یک بار به نقل قول از منافقان مدینه، که از شدت کینه و عناد با

 اند؛ یعنی اهل یثرب، صدا کرده

را که گروهی از آنان )منافقان( گفتند: ای اهل یثرب! اینجا )میدان جنگ خندق( جای  به یاد آور هنگامی»

 «شما نیست، برگردید )و خود را به هالکت نیندازید(.

قول شده است، در دیگر آیات قرآن، از مدینه النبی همواره  به جز این یک موردی که از زبان منافقان نقل

 یاد شده است:« المدینه»با تعبیر 

 
نشینی که اطراف شما هستند، از منافقانند؛ و از اهل مدینه نیز گروهی سخت به برخی از اعراب بادیه»

 «شناسیم.شناسی، ولی ما مینفاق پایبندند. تو آنان را نمی

 
 «ها هستند، از رسول خدا تخلف جویند.نشینانی که اطراف آناهل مدینه و بادیهسزاوار نیست که »

اساس در مدینه هایشان بیماری است؛ و آنان که اخبار دروغ و شایعات بیاگر منافقان و آنانی که در دل»

توانند میسپس جز مدت کوتاهی ن ،شورانیمکنند، دست از کار خود برندارند، تو را بر ضد آنان میپخش می

 «در کنار تو در این شهر بمانند.

ی اقتصادی، کالبد فیزیکی و تعداد جمعیت ها در قرآن، توسعهبندی آبادیبنابراین مالک نامگذاری و رده

ی انسانی است. انسان توسعه یافته که در تعبیر قرآن، صالحانند، در هر شهری یا ها نیست؛ بلکه توسعهآن



 

 

شهری هستند و مدنی؛ و انسان توسعه نایافته که در تعبیر قرآن همان ظالمان و دهی زندگی کنند، کوره

 اند و قروی!شهرها هم زندگی کنند، روستاییناصالحانند، اگر در کالن

 نتیجه گیری: -3

انسانی و قرآنی در باب شهر و روستا به عمل آمد. چنین  معیارهایبا توجه به مقایسه و تطبیقی که در 

قرآن کریم، با معیارهایی که دانشمندان و کارشناسان در طول تاریخ پیدایش شهرها برای  نماید کهمی

هایش، معیارها و کند؛ ولی از مضمون پیامگونه مخالفتی اعالم نمیهیچ اند،کرده بیانها شناسایی آن

 بشری، مشابهتی ندارد. ۀهای ارائه شدهای بسیار ظریفی قابل دریافت که با مالکمالک

از قبیل جمعیت، فعالیت غیرکشاورزی مردم، وجود مؤسسات  معیارهاییر تعاریف بشری دیدیم که د

ترین های انسانی، مهمرفاهی، عبادی و سبک و اصول معماری مجتمع اداری، صنعتی، تجاری، خدماتی،

صطالح شهر یا همخوانی داشته، ا معیارهاشهر از روستا بوده است؛ و اگر مجتمعی با آن  ۀعوامل تمیزدهند

اند. اما قرآن، هیچ یک از این معیارها و امتیازات مادی را مالک تشخیص شهر مدینه را زیب تابلوی آن کرده

کس را به دلیل داشتن محل سکونتی که خواسته یا ناخواسته در آن قرار از روستا به شمار نیاورده است. هیچ

شناسی قرآنی، چیزی به نام شهر و روستا مطرح جامعه، شهری و روستایی نخوانده است. اساساً در گرفته

به عبارت هاست.ها و امتیازات فرهنگی انسانچه مورد توجه است، فرهنگ حاکم بر جامعهباشد؛ بلکه آننمی

 توان گفت کهدیگر می

عات مداری افراد نه اجتمامداری و قانونتوحید و عمل صالح، یعنی دین معیارقرآن، مدنیت را با 

 کند.سنجد و ارزیابی میمی

 

 شهر اسالمی -4

های قرآنی و نبوی ساخته شده شهر اسالمی، شهری است که به طور نسبی، بر اساس اصول و آموزه  

شهر اسالمی ماهیتی است ثابت، که در هر مکان و زمان،  (.Jamalinezh & others,2012:33)است

تواند در هر تجلّی ویژه خویش را خواهد داشت. به عبارت دیگر، شهر اسالمی ماهیّتی است بالقوه که می

های اسالمی آوری و مصالح و دانش و هنر و فرهنگ بومی)که با اصول و ارزشزمان و مکانی با توجّه به فن

. مفهوم شهر اسالمی، (۴838:01زاده،( تفسیر و تجلّی خاص خویش را داشته باشد)نقیدر تعارض نباشند

ناظر به هویّت اجتماعی و کالبدی شهر است. شهر اسالمی شهری است که روابط اجتماعی آن بر پایۀ 

 (.۴830:10یابد و چهره فیزیکی آن یادآور هویّت اسالمی ساکنان آن است)باقری،های دینی سامان میارزش

 
 



 

 

  :گیری معماری و شهر اسالمی براساس تعالیم اسالمروند شکل -1-4

یکی از اشکاالت مطرح عبارت از این است که برخی بر این ادعا هستند که اسالم واجد هنـر )بـه ویـژه 

تـوان هنـر و معمـاری و شـهری را بـه صـفت اسـالمی متصـف کـرد. معماری و شهرسازی( نیست و نمی

های مسلمان، که به فـتح سـایر شود. یک استدالل هم این است که عربهم مطرح می های متفاوتیاستدالل

هنر و معماری بودند و معماری و هنر ممالـک مفتوحـه بـه نـام هنـر و معمـاری  ۀممالک آمدند، بدون سابق

شود و فرض می "عرب"مترادف با  "اسالم"اسالمی معروف شدند. اشکال اصلی این استدالل این است که  

دیهی است که این فرضی کامالً نابجاست شد، کاخ داراالماره شد، معبد مسجد شد و از این قبیل تغییـرات. ب

که به آثـار بـه جـای مانـده از مسـلمانان در اشکال بارز دیگر این تفکر آن است که اینان نیز همچون کسانی

و کالبدی فیزیکی و مادی ثابت و  کنند، برای هر هنری الگوممالک اسالمی معماری و هنر اسالمی اطالق می

بعضاً الیتغیر قائل هستند. این تفکری کامالً نابجاست، و با روح اسالم و تعالیم وحیانی آن، که اصولی جاوید 

کند در ها مطرح میها و مکانی زمان)ونه اشکال فیزیکی مادی واحد و ثابت( را برای زندگی انسان در همه

د چون شکلی )مثالً چهار طاقی( از غیرمسلمانان اخذ شـده پـس اسـالم هنـر و کننتضاد است. آنان فکر می

معماری ندارد. و اینان بر این باورند که هرچه به شکلی خاص )مثالً قوس و گنبد( باشد اسـالمی اسـت. در 

کند که در هر زمان و مکانی تفسیر و کالبد خـاص خـود را دارنـد. مهـم که اسالم اصولی را مطرح میحالی

حدت است، عدالت است، تعادل و هماهنگی است، حفظ حرمت انسان است، متذکر بودن اثر هنری است، و

بینی، رجحان معنویت بر مادیت و رهایی انسان و نجات او از غفلت و جهالت است. به بیان دیگر هر جهـان

مواد و ابـزار و اشـکال و  اند کههایی را بیان کرده است و این پیروان و معتقدان بودهمبانی و اصول و ارزش

اند تا محیط را مناسب زیست خویش کنند و آن را همراه و قوانین و علوم و هنرها را در جهتی به کار گرفته

یاری رساننده به هدفی که مکتبشان برایشان تعیین کرده است، بنمایند. در نتیجه وضـعیت موجـود و تـاریخ 

ن معنا و فضـا و أشۀ اند و با تغییر و استحالد اولیه به کار گرفتهخود، و تعلیماتشان از دیگران را همچون موا

اند. هنـر و فلسـفه و عناصر و شکل و بیانی نو و در خور و همراه با تفکر و باورهای خویش به وجود آورده

باشـند. در نمی یعلوم و معماری و شهر و لباس و روش زیست اسالمی و مسلمانان نیز از این قاعده مسـتثن

ع قوم یا فردی خاص از مسلمانان، این آثار را به وجود نیاورده است، بلکه آنچه که پدیدار شـد حاصـل واق

رواج و تأثیر تفکر اسالمی بود که البته ممکن است با شرایط زمانی و مکانی خاص به صورت تفاسیر محلی 

ی آنها با معیارهایی کـه هـر و زمانی خاص ظهور و بروز کرده باشند، که البته امکان عدم تطبیق کامل جملگ

 .(221: ۴831زاده،)نقی کند وجود داردای در مکان و زمان متفاوت ارایه مینحله

 

 



 

 

 ارکان و عوامل شکل دهنده شهر اسالمی -2-4

یا  "انسان"ترین جزء و عامل پدید آورنده شهر ترین عنصر و اصلیتوان گفت که مهمبه طور کلی می

باشد. پس از انسان، قوانین و هایش میشهر زیستگاه او و مکان فعالیتیا کسی است که  "اهل شهر"

ها و رفتار و اخالق اهل شهر قرار دارند که رابطه اهل شهر و همه اجزاء شهر را با مقررات و آداب و شیوه

کنند و های انسان و هستی را در قلمروهای معنوی و مادی حیات تنظیم مییکدیگر و با طبیعت و ساخته

باالخره کالبد شهر قرار دارد که متأثر از دو عامل دیگر به اضافه شرایط خاص محیطی،اقتصادی،فنی علمی و 

توان گفت که یک شهر ساز )وبه عبارتی کسانی که در (. به این ترتیب می۱2: ۴831هنری است )نقی زاده،

رای سه موضوع اصلی تشکیل ساختن یک شهر دخالت دارند وباید با همکاری یکدیگر عمل کنند( بایستی ب

است که به آموزش  "سازیانسان"ریزی کنند. اول دهنده یک شهر به صورت توأمان و هماهنگ برنامه

پردازد و حاصل آن ساختن)یا رسمی و تزکیه اهل شهر در همه  مراحل آموزش رسمی و غیر رسمی می

هایی متوجه شهرسازی به تربیت انسانهاست. این بخش از ها و تعالی بخشیدن به آنهدایت( روح انسان

ها سازنده دو بخش دیگر نیز بوده و حتی با ضعف احتمالی آنها قادر به رفع آن ضعف است که این انسان

است که اگرچه ممکن است تعبیری نامانوس به نظر آید ، اما مراد از آن تدوین  "رفتارسازی"هستند .دوم

کنند و برپایه آنها با محیط و دیگران شهر براساس آن مشی می مقررات و ضوابطی است که اهل تزکیه شده

تدوین شوند به صورت اخالق "تزکیه شده  "ارتباط برقرار می کنند. این قوانین و مقررات اگر در جامعه ای

ناقص باشد، حداقل این مقررات "تزکیه  ")در جلوت و خلوت(، رفتار اهل شهر راشکل خواهد داد، اما اگر

کنند. ورت قانون(در منظر عام ودر هدایت روابط ظاهری و عینی ایفای نقش میمدون)به ص

آورد که بتواند مکان است که براساس قوانین و مقررات بخش دوم ،فضا و کالبدی را پدید می"کالبد"سوم،

زندگی و فعالیت بخش اول)انسان(باشد. به این ترتیب انسان عنصر اصلی دخیل برای ظهور هر شهری 

شود به بیان دیگر، سه قلمرو اصلی که به صورت،طراح،سازنده،بهره بردار،مدیر و اهل آن،ظاهر میاست، 

 (.۴شکل دهنده شهر وابسته به انسان است )شکل

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اسالمی :رابطه سه عنصر دخیل در ظهور شهر1شکل

 
 )منبع: نقی زاده(                                                      

 

یا سه عنصر "فضا"پوشانی سه اسالمی،انطباق وهمتوان گفت که برای ظهور شهر به این ترتیب می

ضرورت دارد. این سه فضا عبارت ازفضای فکری،فضای عملی و فضای عینی یا فضای کالبدی.در حقیقت 

دو مقوله مهم دیگر نیز درتعریف شهر اسالمی و تجلی آن  "کالبد"شهر اسالمی فقط کالبد نیست و عالوه بر 

وجه "ترین مقوله مربوط به او نیز نصر انسان )مؤمن(است که البته مهمترین عکنند اصلیایفای نقش می

ترین عامل و اهل یک شهر را مهم"ایمان"یا به عبارتی ایمان اوست.به این ترتیب است که می توان"فکری

حاکم بر شهر وبر همه روابطی "قوانین"نامید. عنصر بعدی"شهر اسالمی"دهنده و تعریف کننده عنصرشکل

(. اگر این سه وجه یا سه قلمرو را ۱0: ۴831اند )نقی زاده،ها و طبیعت وآثار انسانی حاکمبین انساناست که 

به صورت دوایر متقاطعی نشان دهیم، بهترین حالت وقتی است که سه دایره بر هم منطبق باشند و بدترین 

توان آنها ا در حالت معمول میحالت وقتی است که این دوایر هیچ نقطه مشترکی با یکدیگر نداشته باشند. ام

 (.0-2را به صورتی ترسیم کرد که دو به دو و هر سه با یکدیگر سطحی داشته باشند )شکل
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 گیری شهراسالمیو عینی در شکل "، وجه عملی و رفتاری"وجه فکری"گانه: رابطه عوامل سه2شکل
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 )منبع: نقی زاده( 

حالت در سطوح مشترک چهار نوع شهر برای جامعه اسالمی قابل شناسایی است.یکی شهری که در این 

شهر  "کنند، که آن راهایی معتقد به اصول اسالم، زندگی و بر اساس دستورات اسالم عمل میدر آن انسان

که با عنایت  کنندنامیم. دیگری شهری است که در آن مسلمانان در کالبدی اسالمی زیست میمی"مسلمانان 

نامید. سومین محدوده که آن را "شهری برای مسلمانان  "با دستورات اسالمی بنا شده است و می توان را

نامیم، نشانگر شهری است که در آن رفتار اسالمی جریان دارد و کالبد شهر نیز براساس می "شهر مسلمانی"

شترک( سه دایره است که از آن به عنوان های اسالمی ساخته شده است و باالخره )فضای ماصول و ارزش

کنیم و در آن مسلمانان موحد براساس دستورات اخالق اسالمی عمل و یاد می "شهر اصیل اسالمی "مصداق

های اسالمی باشد و آنان را گاه ارزشاند کالبد مناسبی را نیز به وجود آورند که تجلیکنند و توانستهرفتار می

در سه "شهر اسالمی"ترین عوامل شکل دهنده (. نتیجه اینکه اصلی۱1ماید )همان: در مسلمان زیستن یاری ن

شهر "ها منجر به ظهوربندی هستند که ملحوظ داشتن توأمان و متعادل و منطقی آنگروه اصلی قابل طبقه

  خواهد شد."اسالمی

کنیم. فضای تعبیر می"فکریفضای "یا اصول ایمانی آنهاست که از آن به "ایمان اهل شهر"اولین عامل 

ایفای نقش "اهل شهر"و "مدیر شهر"فکری حاصل حضور یا عامل ظهور مومن است که در دو طبقه اصلی

 سازدکند ومجموعاً فضای فکری اسالمی را میمی



 

 

اسالم است که از آن به فضای رفتاری تعبیر می کنیم.مقررات و قوانین و اصول  "اصول عملی"عامل دوم

کند. یات این اصول هستند که روابط مدیر شهر،اهل شهر و عالم ماده را تعریف و تبیین میاخالقی،جزو

 نامیم.می "فضای عمل و رفتار اسالمی"فضای حاصل از تأثیر این عامل را 

تعبیر می کنیم.این کالبد توسط انسان )فضای  "فضای عینی "سومین عامل کالبد شهر است که از آن به

اسالمی)عمل و اخالق اسالمی(،که تبیین کننده رابطه انسان با جهان خارج )اعم از جامعه فکری( و با رفتار 

شود که در عین حالی که از اصول اسالمی ومحیط مصنوع و طبیعت(است،منجر به ایجاد فضا و محیطی می

 کنند.اند، به این اصول اشاره دارند و انسان را در مسلمان زیستن کمک مینشأت گرفته

وجه به مطالب فوق می توان گفت که سه عامل اصلی )انسان،روابط و کالبد(که در شکل گیری شهر با ت 

ریزی برای شکل دادن و ظهور جلوه آنها از عهده شهرسازان خارج اصیل اسالمی دخالت دارند که برنامه

قررات و اصول و توانند براساس قوانین و منامه ریزان شهری(در بهترین حالت فقط میاست )طراحان و بر

برنامه ریزی و طراحی  "کالبد شهر"های اسالمی به یکی از این سه عامل بپردازند و تنها برای ایجاد ارزش

ها پس از تصویب مراجع ذی ربط قابل اعمال ته همه اینبکنند،وقوانین و ضوابطی را پیشنهاد دهند که ال

شهری "ریزان شهری فقط قادر به ایجاد نامهن و برطراحا، 8هستند و به این ترتیب و با عنایت به نمودار 

-هستند که البته این موضوع،خود امر مهم وشایان توجهی است،که می تواند محرک و زمینه"برای مسلمانانی

 را تسهیل نماید."شهر اصیل اسالمی"ساز و مشوق دست اندرکاران سایر مقوالت شده و امکان ظهور 

 

 ماهیّت و مفهوم شهر اسالمیهای مطرح درباره دیدگاه-1

 ارتباطی کالبد و محتوی(دیدگاه اول: شهر اسالمی به عنوان امّت اسالمی)بی -1-1

باشد و مفهوم امّت اسالمی از آن استنباط گروهی معتقدند شهر اسالمی محدود به زمان و مکان خاصی نمی

ان شهر مردم دیندار و معتقد معرفی شود. بر این اساس دیدگاهی وجود دارد که شهر اسالمی را با عنومی

داند که اعتقادات اسالمی دارند. آنها معتقدند که میان کند و تعریف شهر اسالمی را منوط به مردمی میمی

اعتقادات و نظام شهری و شهرسازی و معماری مناسبت و تناسبی وجود ندارد، زیرا که در هر شهر و 

مسلمانی زندگی کرد؛ یعنی دین و دینداری ظاهراً با معماری و توان مسلمان بود و به آیین ای میخانه

در این دیدگاه، شهر  شود.هایش دینی و غیردینی نمیشهرسازی مالزمت ندارد و شهر با بنا و ساختمان

های فیزیکی، صرفاً به دلیل وجود مردم نظر از مکانشود که صرفاسالمی به عنوان شهر دینی مطرح می

 (.10-۴830:11شود) باقری،شهر دینی میدیندار و معتقد 

 
 



 

 

 دیدگاه دوم: شهر اسالمی شهری بر اساس قوانین و دستورات اسالم -2-1

دیدگاه دیگر این است که، شهر اسالمی حاصل اعتقادات اسالمی و درک قوانین و اصول اسالمی است. 

تمایز بارزی ناشی از ویژگی اساسی آن از دو عامل قرآن و سنّت نشأت گرفته است که دارای وجوه 

ایدئولوژی، تفکّرات و باورهای غالب اسالمی است. مبانی نظری طرح و ساخت آن مشتمل بر اصول و 

معیارها و ضوابط و قوانین اسالمی است. این عدّه معتقدند که شهر اسالمی دارای هویّت خاص فرهنگی، 

دهد. در این دیدگاه، شهر را نشان می تاریخی و فضایی است و ارتباط ساختاری بین دین و فضای مصنوعی

اسالمی شهر ساخته شده بر مبنای عمل به اصول و احکام دین و شریعت است که نهایتاً آرمانشهر و شهر 

 (.3۴و۴830:13گردد)باقری،منتظران در این دیدگاه مطرح می

 دیدگاه سوم: شهر اسالمی حاصل دستاورد فرهنگ و تمدّن اسالمی -3-1

دانند و معتقدند که نیز وجود دارد که شهر اسالمی را حاصل فرهنگ و تمدّن اسالمی می دیدگاه دیگر

باشد. این عدّه معتقدند که گرچه شهرسازی اسالمی ناشی از تمدّن و دستاورد تولید فرهنگی مسلمانان می

می، حتی گونه مدرک تصویری از شهر اسالزندگی شهری در جهان اسالم اهمیّت زیادی داشته است، هیچ

های ابتدایی آن، به قلم مهندسان یا جغرافیدانان در دست نیست. آنچه شهر در حدّ خطوط کلی و ویژگی

نامیم، در هر حال مفهومی مجرد است و به شیوۀ مطالعات شهرسازی ما مربوط اسالمی می

وان تمدّن است دهندۀ اسالم به عنصفت اسالمی در کنار معماری و شهرسازی نشان (.۴831شود)مرتضی،می

و نه اسالم به عنوان دین؛ و تعبیرات ملل مسلمان در طی اعصار از دین اسالم و تبدیل آن به الگوهای 

شهرسازی و معماری کامالً اعتباری بوده و به هیچ وجه نباید مطلق بودن مبانی دین اسالم را به دستاوردهای 

 (.80-۴810:08فرهنگی و فنّی ملل مسلمان تعمیم داد)افشار نادری،

 عناصر شهری در شهرهای ایرانی ـ اسالمی -3

هایی که به ساخت شهر ایرانی ـ اسالمی و استقرار عناصر و معنی، مفهوم و گوهر وجودی عناصر و ویژگی

هایی مانند وقف و های متعدّدی است. نظامدهد مبتنی بر نظامهای مردم شکل میها با سکونتگاهارتباط آن

ها و...، همچنین نظام صنفی شامل رؤسای حرف و ها، حمّاموقف از جمله مساجد، حسینیهعناصری شهری 

ی شهر و آموزش دینی، حقوق و قوانین اسالمی و نظام نمادین برخی مشاغل، نظام و تشکیالت اداره کننده

 (.10و۴832:10شهرها)بذرگر،محمدرضا،

 توان به چند دسته تقسیم نمود:المی را میعناصر شهری و واحدهای معماری و شهرهای ایرانی ـ اس

ی پیوسته های تک خانوادههای چند خانواده، خانههای تک خانواده، خانهشامل خانه فضاهای مسکونیالف(

 یی شهر.و دارای فضاهای باز و خدماتی مشترک، کاروانسراهای داخلی و حاشیه



 

 

-ها، حسینیهزادهها و امامقابر مقدس و زیارتگاهها، مدارس دینی، م، شامل مساجد، خانقاهعناصر مذهبیب(

 ی وقفی برای سوگواری.ها و فضاهای باز یا سرپوشیدهها، تکیهها، عباسیه

ها ... و فضاهای ملحق ها، دکانها، سراها، قیصریه، شامل تیمچهواحدهای بازرگانی گروهی و شخصیپ(

 .هاها مانند باراندازها، انبارها، اصطبلشده به آن

ها برای توزیع مواد اولیه یا ها و دکانهای مرتبط به تجارت، کارخانه، شامل کارگاهواحدهای تولیدیت(

 ی شهر.های حاشیهمواد خام، کارگاه

های عمومی، انبارها، حمامها آبها، کتابخانهها، دادگاه، شامل دارالحکومهواحدهای خدمات عمومیث(

 ها.ها، غذاخوریانهها، چایخخانهها، قهوهگورستان

ها، ها، میدانبازارها، سوق ها، بازارها، راستهیابی)خیابان، برای راههای ارتباطی و خدماتی عمومیشبکهج(

ها( و برای ها و جویانبارها، سرقناتها، آبرسانی و خدماتی)قناتها( برای آببستها، گذرها، بنکوچه

 (.   ۴800:۴23ی زیرزمینی)فالمکی،فاضالب و آب به صورت مجراهای پیوسته
 

 اسالمی -های شهرسازی ایرانیشاخصه -7

 3مسجدمحوری -1-7

 تعریف مسجد -1-1-7

آیـد و بـه معنـای تعظـیم کـردن و پرسـتش و عبـادت کـردن ی مسجد از ریشه سـجد، یسـج د میواژه

ــتش گو ــان پرس ــه مک ــاجد میاســت و مســجد ب ــع آن مس ــد و جم ــائم، ین ــد. )منتظرالق  (.۱۱2: ۴831باش

اسـت، بـه معنـای سـجده گـاه و سـجده بـه معنـای پیشـانی بـر « سَ جَ د َ» مسجد واژه ای عربی از ریشه 

خاک نهادن برای تعظیم و تکـریم اسـت. گرچـه اسـم مکـان در زبـان عربـی بـر وزن مفعـل اسـت، ماننـد 

ربرد یافتـه امـا واژه مسـجد بـه عنـوان یـک اسـتثناء بـا حـرف جـیم مکسـور کـا«مطبخ، مسلخ و مسـکن»

ــه واژه  ــد ک ــن باورن ــه ای ــی ب ــال برخ ــین ح ــت. در ع ــجد»اس ــی « مس ــده واژه آرام ــی ش ــت»عرب « مزگ

 (۱508: ۴810است.)معین،

از واژه عربـی مجـرد بـه معنـای محـل بـه خـاک افتـادن در برابـر پروردگـار  Mosqueواژه انگلیسی  

ــه ایــن واژه غریــب اســت؛ گرچــه ایــن واژه کــراراً در  ــرار اســت. تاریخچــه اولی ــرآن مــورد اســتفاده ق ق

رســد بــر نــوعی بنــای خــاص و جدیــد اســالمی داللــت دارد گرفتــه، امــا در چنــدین مــورد بــه نظــر می

(. بـدیهی اسـت کـه مسـلمانان از همــان روزهـای نخسـت اقـدام بـه ســاختن ۴۴8-۴۴۱: ۴811)وحـدتی، 

هـاد. مسـجد بـه کال معمـاری نیـز رو بـه گسـترش نشـمساجد کردند و به تبـع افـزایش تعـداد مسـاجد، ا
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طور قطـع بنـای مـذهبی اصـلی اسـالم اسـت کـه از بـین کارکردهـای متعـدد آن، واالتـر از همـه کـارکرد 

 عبادت جمعی آن است. 

 جایگاه مساجددر شهرهای اسالمی: -2-1-7

شــهرهای اســالمی از نظــر حقــوقی درآغــاز یــک ویژگــی داشــتند کــه وجــه تمــایز آنهــا از روســتاها 

ــود )ســلطان زاده،  ــر ب ــه ۴28-۴22: ۴802محســوب مــی شــد و آن داشــتن جــامع و منب (. فرمــولی کــه ب

م( بـه کـار گرفتـه شـده ۴51۱ه/۱31کرَات توسط جغرافی دان اندلسـی ابوعبیـد البکـری )وفـات بـه سـال 

(. هـر شـهری نیـز تنهـا بایـد یـک جـامع مـی داشـت کـه نمـاز جمعـه ۴00: ۴83۴حکـیم، اسـت )سـلیم 

درآن برقـرار مــی گردیــد. ایــن ترتیــب مــدتی پایــدار بـود تــا آنکــه در بســیاری از شــهرها مســجد جــامع 

ظرفیــت پــذیرش نمــاز گــزاران را نداشــت و در عــوض در بعضــی شــهرهای آن یــک جــامع نیــز رونقــی 

ی خواســتار ایجــاد چنــد جــامع در شــهرهای بــزرگ شــدند. بتــدریج نداشــت. بــه همــین جهــت عــده ا

ــه نمــاز جمعــه شــدند )ســلطان زاده،  ــرای اقام ــز خواهــان داشــتن جــامع ب ــاد نی برخــی از روســتاهای آب

(. با وسـعت یـافتن شـهرهای بـزرگ و افـزایش جمعیـت آنهـا و بـه دلیـل آنکـه امکـان ۴22-۴28: ۴802

شـت، در برخــی از شــهرها اجــازه دو یــا چنــد مســجد برگـزاری نمــاز جمعــه در یــک مســجد وجــود ندا

جامع نیز داده شـد. هـم چنـین، گویـا در قـرن هـای بعـد، معـدودی از روسـتاهای بـزرگ و پـر جمعیـت 

اجازه یافتنـد کـه نمـاز جمعـه را در بـزرگ تـرین مسـجد خـود بـر پـا نماینـد )معاونـت امـور اجتمـاعی 

 (.20۱: ۴83۱شهرداری تهران، 

وهشت بار آمده است و صریحاً از مسجد به عنوان مکانی که انسان مسلمان یستواژه مسجد در قرآن ب

دارد، نام برده شده در آن عبادت نموده و به وسیلۀ آن ایمان به یگانگی خداوند را اظهار می

باشد و به سجد نمونۀ عالی بنای اسالمی است و کلید معماری اسالمی می(. م۴831:۴28است)مرتضی،

ساخته شده است که ماندگار باشد. به وسیله مسجد بود که سازندگان مسلمان با میراث معماری قبل ای گونه

 (.۴831:1۴از اسالم آشنا شدند)نصر و سقاپور،

ی سازماندهی فضایی و سیمای شهری مورد توجّه قرار داد. توان در دو عرصهمسجدمحوری را می 

اشند که انتقال دهندۀ مفاهیم اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی و بنماهای یک شهر، بخشی از سیمای کلی آن می

(. در حوزۀ ساماندهی نیز مسجد به عنوان یکی از ۴831:10بندان،بازتابندۀ هویّت آن شهر هستند)عالقه

یکی از آشکارترین وجوه هویتی جامعه و شهر گردد. های اجتماعی و فضاهای شهری تعریف میکانون

هم از جنبه هویت ظاهری و هم از بعد معنوی، ایفای نقشی بنیادین را عهده دار اسالمی مسجد است که 

 است.



 

 

مسجد تنها گونۀ ساختمانی بود که به ناگزیر در سرتاسر کل جهان اسالم گسترده شد، و این امر از همان 

د و آغاز بعثت صورت گرفت. هویت شهرهای اسالمی عموماً به واسطۀ بنای مساجدی است که بلندای گنب

گرداند؛ اطالق شهر اسالمی های و آوای دلنشین اذانش، آن را از دیگر شهرهای غیر اسالمی متمایز میمناره

 (.۴83: ۴83۱معنی است )رهبری، به شهرهای فاقد مسجد، بی

باشد نوع هویتی که برای مسجد مطرح است مستقل از انسان و مرتبط با جهان بینی و فرهنگ اسالمی می

توان آن را جزئی از هویت بینی و فرهنگ به جامعه )فرد و جمع( انسان نیز میر برگشت جهانکه البته د

 خویش شمرد.

دهد ها در هویت معنوی شهر، نشان میمروری اجمالی بر روند احداث مساجد معاصر و رابطه و نقش آن

والت قابل تأمل است. از های مساجد جدیداالحداث با هویت اسالمی شهر در بسیاری از مقکه تقابل ویژگی

جمله تأثیر تفکرات مدرنیستی) نه الزاماً نوگرایانه( در انتخاب شکل وفرم ساختمانی مسجد، پنهان شدن 

گرایانه و نامأنوس با اسالم، غفلت از بهره عملکرد مسجد در میان انبوه عملکردهای غیرمتناسب و مادی

عانی ملی مذهبی، استفاده از نمادهای تحت تأثیر القائات ها و اشکال آشنا و با هویت دارای مگیری از فرم

مذاهب دیگر، لزوم کنار گذاشتن سنت و پیروی از مدرنیسم، به کارگیری اشکال بیگانه و ایجاد فضاهای 

معنا و عملکرد مسجد، مکانیابی نامتناسب مساجد نسبت به سایر عملکردهای شهری و نسبت به نامتناسب با

 (.80۴: ۴835زاده،ها است )نقینیکدیگر، و مانند آ

 4گراییدرون -2-7

های سنتی، باورهای مردم، بسیار کارساز بوده های گوناگون ساختمان و بویژه خانهاصوالً در ساماندهی اندام

است. یکی از باورهای مردم ایران ارزش نهادن به زندگی شخصی و حرمت آن و نیز عزّت نفس ایرانیان 

گرا مانند آغوش گرم بسته گرا ساخته است. فضای درونای معماری ایران را درونبگونهبوده که این امر 

گرایی حاصل محیط و جغرافیا (. عالوه بر آن درون80-۴830:80پیرنیا،است و از هر سو رو به درون دارد)

ه به سینه نقل گرایی شکل گرفته و سیننیز هست، جغرافیای انسانی و طبیعی؛ در جغرافیای ایران این درون

گرایی را بارزترین مشخصۀ (. شاید بتوان درون۴831:۱۱منصوری،شده، تاکنون که به دست ما رسیده است)

گرایی مفهومی است که به صورت رعایت سلسله مراتب دانست و یا آن را ثمرۀ محرمیّت قلمداد کرد. درون

های متنوع قابل درک و ه صورتیک اصل در معماری ایران وجود داشته است و با حضوری آشکار ب

های غیرقابل انکار آثار معماری و ابنیۀ گذشته همانند خانه، مسجد، ژگیمشاهده است. باید یکی از وی

گرایانه آنان دانست، که ریشۀ عمیق در مبانی و اصول مدرسه، کاروانسرا، حمّام و غیره را خصوصیّت درون

همیشه "ارد. استیرلن در توصیف ساختار شهر ایرانی به مفهوم ای اجتماعی و فرهنگی این سرزمین داندیشه
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پردازد و اشاره به مفاهیم روانی و احساس نیاز انسان به سرپناهی در همه جا حتی می "در درون چیزی بودن

 (. ۴830:1سیفیان و محمودی، -۴83۱معماریان،در مقیاس شهری دارد)

 1محوریمحلّه -3-7

محله معیارهای کالبدی یا فیزیکی و نیز معیار اجتماعی، بیشترین کاربرد را دارد. در تبیین و تعریف واژه 

های فارسی محله یک واحد اجتماعی و محل سکونت اقشاری از جامعه است که به ویژه از نظر در محاوره

شد باجای حلول، فرود، جا و مکان می هباشند. به لحاظ معنایی محلاجتماعی دارای وجوه مشترک می

و محله جایی برای نمود عینی آنهاست. محله بخشی مشخص از یک ناحیه یا حوزه  (8125: ۴802)معین، 

ارکان ساختار فضایی شهرهای سنتی ایران همواره بر .شهری است با ویژگی اجتماعی و اقتصادی معین

نیز بر همین ها و خدمات شهری ای قرار داشته و توزیع جمعیت، اقوام، اصناف، فعالیتتقسیمات محله

ویژه در سدۀ ساختار استوار بوده است. در پی تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در گذر تاریخ، به

 ای شهرها نیز دگرگون شد و بهمتعاقباً ساختار محله، اخیر، ساختار شهرها با تغییرات اساسی مواجه شد

های شهری و در ونقل، بلوکهای حملبکههای حاصل از شجای آن، تقسیمات فضایی شهر براساس تفکیک

 ترتیب، مفهوم محله نیز دستخوش تغییرات زیادی شد.اینحد ضعیفی بر توزیع خدمات قرار گرفت. به

سه معیار اصلیِ مکان، منافع مشترک و حسّ تعلّق و وابستگی در تعریف و تبیین مفهوم محلّه نقش اساسی 

ریزی شهری نقشی عمده هوم محلّه و اجتماع محلّی در مباحث برنامهکنند. معیار مکان در تبلور مفایفا می

توانند این عناصر های مشترکی در آن دارند و میای اشاره دارد که مردم داشتهدارد. این معیار به محدوده

ه مشترک را به لحاظ جغرافیایی ادراک نمایند. معیار منافع مشترک گویای آن است که افراد اجتماع محلّی، ب

های مشترکی چون باورهای دینی، گذارند و بر اساس مؤلفهها و عناصری را به اشتراک میجز مکان، ویژگی

های اخالقی و سیاسی و یا شغل گردهم آمده و با یکدیگر مرتبط هستند. حسّ تعلّق و وابستگی گرایش

خاص جلوه کند و در شکل ای تواند به صورت حسّ تعلّق به مکان و یا وابستگی به گروه یا اندیشهمی

ها با یکدیگر و نیز میان انسان با محیط زندگی پیشرفتۀ خود موجب تعامل و همبستگی عمیق میان انسان

های قدیمی شهرهای ایرانی، وجود محلّات شهری دارای (. یکی از ویژگی۴830:1خود شود)نادری بوانلو،

وحدت از نظر کالبدی، فضایی و برخوردار از استقالل نسبی از نظر عملکردی بوده که گروهی متجانس از 

 داده است. ها را در خود جای میها و مراکز تأمین خدمات اوّلیّه زندگی آنهای آنمردم، خانه
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 در شهر اسالمی: محله -1-3-7

ورود جدیدی از حیات خود را آغاز نمود.با ورود اسالم به ایران و سقوط سلسلۀ ساسانی، شهرنشینی مرحلۀ 

قوانین اسالمی به زندگی شهرنشینان، تغییر شکل کالبدی شهرها در اثر احداث عناصری چون مساجد و 

های حیات شهری این دوره از خصیصه توانهای شهری بر اساس همبستگی مذهبی را میگیری محلّهشکل

شهرها از عناصر  ۀمحله به عنوان سلول تشکیل دهند(. ۴۴-۴81۱:۴2زاده دهاقانی،آورد)مشهدیبه شمار 

بسیار مهم فرهنگ اسالمی است، در بسیاری از روایات اسالمی زیستن در هر مکانی مجاز دانسته نشده 

باشد. حتی تشبه به مشرکین نیز در خداوند در قرآن مجید میاست. عدم همنشینی با مشرکان از دستورات 

های شهری و فرهنگ اسالمی جایز نیست. به همین دلیل و بر مبنای اصل قالب و محتوای، نباید ساختمان

اهلل صلی رسول»ای مشخص و یا غیرمستقیم اشاره به تقلید از مشرکان و غیرمسلمانان باشد. مسکونی به گونه

مسکونی به عنوان مکانی که انسان بیشترین  ۀمحل« آله: من جامع المشرک و سکن معه فأنه مثله اهلل علیه و

کنند واجد ساعت طول عمر خود را در آن گذرانده و همچنین، مکانی که در آن فرزندان آدمی رشد پیدا می

 آغاز مدینه اراضی یمتقس با را شهر بندیمنطقه سیستم اولین . پیامبر(2۱: ۴831)صارمی،  باشداهمیت می

 زندگی روش سازماندهی در مسلمانان پیوستگی و اتحاد اهمیت به توجه نمودن ، بندیمنطقه این با و نمود

 است نموده بسیار توجه اجتماعی پیوستگی و اتحاد مسئله پیامبر )ص( به. شد آشکار مسلمانان شهرسازی و

 همبستگی و اتحاد تحکیم و تقویت باعث که است داده انجام طوری را بندی شهرمنطقه و اراضی تقسیم و

 امتیازات عبارتی به یا فقر و ثروت میزان به توجه بدون مختلف قبایل به ایشان محالتی را شود. اجتماعی

 به نیازهایشان رفع برای قبایل به مختص محالت از یک هر حال عین دهد و درمی اختصاص اقتصادی

 و محالت بندیتقسیم در را ایضابطه و قانون گونه هر ایشان . بودند شدهتقسیم  فرعی محالت و هابخش

-ارزش اساس بر قبایل میان محالت تقسیم و فضایی سازماندهی بلکه اعمال ننموده است شهر بندیمنطقه

 هشتم قرن در که بغداد شهر از تحلیلی در نیز گرونبام فن . است شده نیازهای ساکنان انجام و اسالمی های

 ها وبخش به محله هر و است شده تقسیم محالتی به شهر گوید:می ساخته شد خلیفه منصور وسیله به

 در ثروتمند و فقیر که بود کوچکی دنیای محله یا بخش هر اندشده تقسیم ترو کوچک دیگر فرعی هایمحله

 (.۱1: ۴810کردند )عثمان،زندگی می یکدیگر کنار

امام حسن )ع( نسبت به شناخت همسایه قبل از ساکن شدن در خانه  امام علی )ع( در وصیت خود به

زندگی آدمی بسیار مؤثر  ۀآن است که همسایه همچون رفیق در شیو ۀکند. این روایت نشان دهندتوصیه می

سو و رعایت حقوق همسایه از سوی باشد. این تأکید بر شناخت همسایه قبل از وارد شدن به خانه از یکمی

: ۴831)صارمی، دهد که در روایات اسالمی حقوق متقابل همسایگان دور از نظر نبوده استمی دیگر نشان

0۴.) 



 

 

به اعتبار اینکه حق حاکمیت و رسول خدا )ص( بود  ۀعهده تقسیم زمین میان قبایل بدر صدر اسالم 

یک ملک معین  آن حضرت در تقسیم امالک، گردآوری افراد هر قبیله در کنار هم و در ۀداشته است. برنام

خود قبایل  ۀها به افراد، بعهدتر و واگذاری آنم این امالک را به قطعات کوچکیبوده است. ولی تقس

این امالک  ۀگذاشته بود تا براساس توانایی و نیاز به دلخواه آن را آباد کنند. گویی که از همان ابتدا برای وسع

یب نظام تقسیم شهر به چند خطه )محله مسکونی( که ترتبینی الزم شده باشد.و بدیندر آینده نیز پیش

ساکنان هر محله را پیوندهای معینی با هم مرتبط سازد. یک محور اصلی شد که شهرهای اسالمی جدید را 

 .(0۱: ۴810کردند)عبدالستار عثمان،ریزی میبراساس آن پایه

ابی از باورهای اسالمی بوده و های مسکونی، بازتسازد که تقسیم شهرها به محلهاین مسأله روشن می

ای اعراب و تأکید بر روابط خویشاوندی میان افراد یک سعی داشته یک نوع هماهنگی میان طبیعت قبیله

شهر در کنار هم گردآورد تا همگی در  ۀهای جداگانقبیله را ملحوظ کند. و سپس قبایل مختلف را در محله

ای که رسول خدا )ص( آن را پیاده فرمود زندگی کنند، تا نهتر یعنی همان روابط برادرایک چارچوب وسیع

 را به وجود آورد. حدای را بزداید و یک جامعه موهای قبیلهتعصب

ها نبوده و در اصل، این اسالم مبتکر تقسیم شهر به محله»گوید: این امر دلیل بطالن دیدگاهی است که می

ها در ای مسجدی بنا شد که تعداد آنهر محله در عهد رسول خدا )ص( برای«. فکری اروپایی است

شد. و نمازگزاران در این مساجد اذان بالل را از مسجدالنبی های مهاجرین به نه باب مسجد بالغ میمحله

اند و این شنیدند. و این خود نشانگر آن است که این مساجد در نزدیکی هم قرار داشته)مسجد جامع( می

گانه خود را در توانستند نمازهای پنجبرای خود مسجدی داشت که مردم می محله امر بیانگر آن است که هر

 که مسجد جامع استکردند به اعتبار اینها اقامه کنند. اما نمازهای جمعه را در مسجدالنبی برگزار میآن

 هدف با که بود ایگونه به اسالم جهان شهرهای توان گفت که ساخت. با این وجود می(10: ۴831)صارمی،

 از ایمجموعه صورت به اسالمی، شهر است داشته بسیار آن سازگاری به مربوط هایبرنامه و جامعه پرورش

 و همگرا عناصر و بوده نسبی استقالل یک دارای خویش، درون در هر کدام محالت این که باشدمی محالت

 .است دادهمی جای خود در فرهنگی، ارزشی لحاظ از را متجانسی

 آن مرکز ساماندهی بر تکیه با بوده است مرکزیت مبنای بر توسعه براساس اسالمی شهرهای ساماندهی 

 محیط، ساماندهی در عموم تقویت مشارکت بر عالوه تا گردیدمی موجب عمومی ابنیه ساختن طریق از

 بر مبتنی شهرها ایمحله ساختار. شکل گیرد عمومی مرکزیت به اتکاء با نیز محله کالبد و فضایی سازمان

 برای انسان ظرفیت روحی با متناسب هاییگیریدر اندازه خاص کارکردهای با اجتماعی واحدهای تعریف

 دیدارهای و مردم شدن جمع با متناسب هاییگاهبا میدان هامحله مراکز و دیگران با نزدیک ارتباط ایجاد

 (.۴۴: ۴838است )باقری، گرفته شکل اسالمی فرهنگ که با است مسلمانان تمدن دستاوردهای از اجتماعی،



 

 

 

 گراییطبیعت -4-7-

به معنی کل جهان و همۀ مخلوقات به غیر از چیزهای ساختۀ  Natureدر فرهنگ لغات آکسفورد واژه 

گرفته شده است  "زادن و زاده شدن"به معنی  "Nat"از ریشه  "Nature"دست بشر آمده است. واژۀ التین

مجموعۀ طبیعت و اجزاء  (.۴811کند)نصر،زایندگی طبیعت و فرزندی ما را تأیید می و این خود مفهوم کهن

شوند؛ که تفکّر و تدبّر و تعقّل درباره و قوانین حاکم بر آن در تعالیم اسالمی به عنوان آیات الهی مطرح می

به شناخت خالق هستی آنها و درباره ارتباطشان با یکدیگر، انسان را به شناخت بهتر عالم وجود و در نهایت 

گردد که تماس با تعالیم اسالمی مسلمین را به این نکته بنیادین یادآور می گردد.و وحدانیّت او رهنمون می

طبیعت و تفکّر و مداقه در آن احساس تذکّر را در انسان به وجود آورده و مطمئنّاً او را به سوی شناختی 

م همچون توحید رهنمون خواهد کرد. پس شناخت مخلوقات تر نسبت به اصول اساسی اسالبهتر و آگاهانه

شود طبیعتاً نمایشگر تفکّر اسالمی خواهد بود زیرا نظر هر از جمله عناصر طبیعی و تعاریفی که از آنها می

-تمدّنی نسبت به طبیعت انعکاس و نتیجۀ نظر آن تمدّن درباره حقایق آسمانی و ملکوتی است)امین

 (.0۱-۴811:00زاده،
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ها، قوانین نوشته و نانوشته و دانش عمومی و فراگیر به سنتدر هر جامعه ای مجموعه ای از آداب، رسوم، 

ای شود. هر چیزی در جامعه بشری دارای زیر مجموعهشکل گفتمان، وجود دارد که از آن به فرهنگ یاد می

اید که از فرهنگ رانندگی یا شهرنشینی گویند. بارها شنیدهاز این امور است که به آن فرهنگ آن چیز می

سازی مصرف و یا الگوهای آن تأکید شده است. بر این اساس ها بر فرهنگسخن به میان آمده و یا در رسانه

بایست از سوی مردم مورد توجه قرارگیرد و در رفتارها و هر کار و چیزی دارای فرهنگ خاص است که می

آید که فقدان این می آید، چنین برسازی سخن به میان میهنگامی که از فرهنگ.را نشان دهد ها، خودنگرش

سازی خود را به عنوان دغدغه تواند در جامعه آثار سویی به جا گذارد که نیازی به عنوان فرهنگمسئله می

ان دغدغه دیگری را نیز توبر جامعه و اولیا و مسئوالن آن تحمیل کرده است. چنان که از همین اصطالح می

های غلط و شناسایی و ردگیری کرد. به این معنا که یکی از مسایل و مشکالت هر جامعه وجود فرهنگ

 .نادرست در کنار بی فرهنگی گروهی دیگر است

کند و به عنوان یک سازی از دو جهت خود را بر جامعه و مسئوالن آن تحمیل میبنابراین مسئله فرهنگ

دهد. از جهتی فقدان فرهنگ استفاده از پذیری خود را نشان مییفه مهم در حوزه جامعهمسئولیت و وظ



 

 

سازی مناسب کند و از سوی دیگر وجود فرهنگی نامناسب، فرهنگسازی را توجیه میچیزی نیاز به فرهنگ

 .(۴833:0)ربانی،طلبدرا می
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در راستای نیل به شهر ایرانی و اسالمی، بایستی به عناصر اصلی و جزء الینفک این مجموعه کالن توجه 

بسیار شود. رعایت الگوهای شهرسازی و معماری که منجر به حفظ حریم شهری با عناصر فرهنگی خاص 

-دارد، اما پیاده های برگرفته از قرآن و سنت وجودگردد، ضرورت تام دارد. درست است که اصول و ارزش

تر نیز ها تحت تأثیر نگرش دیگر بوده و شاید از لحاظ عناصر فرهنگی قویسازی آن در محیطی که سال

عمل کرده است، کاری دشوار باشد؛ نگرش تجربی و محدود مدیران و نخبگان جامعه به موضوع فرهنگ و 

 افزاید. کارکرد آن نیز بر دشواری کار می

در طول تاریخ در پهنای سرزمین کاری فرهنگی بوده هرچند در قالب کالبد خود را  ایجاد شهر و شهرسازی

کرده کیش خود را در کیشکده خود به منصه ظهور نمایان ساخته است اما هر نظامی و حکومتی سعی می

 د.توان تغییرات فرهنگی را مدیریت نموبرساند. با نگاه به این موضوع، اصل اساسی این است که چگونه می

های مستقیم فرهنگی امروزه هر گونه تغییر و تحوالت فرهنگی در افراد و جامعه برگرفته از دو عامل، فعالیت

سازی طبیعی دارد؛ این امر برای افراد متفاوت بوده و اثرات هر کدام بسته پذیری و فرهنگو تربیتی و جامعه

 یابد.های جامعه متفاوت و تغییر میبه ویژگی

رفتار فرهنگی ناشی از باورها و اعتقادها که در تمایالت درونی تأثیر گذاشته و رفتارهای ما را از این رو، 

طلبی های مادی، قدرتتوان به انگیزهها، میدهد تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که از پس آنشکل می

های مستقیم یاری از جوامع فعالیتباشد؛ در بسها و افراد متفاوت میو زور اشاره نمود؛ این عوامل در گروه

-سازی طبیعی در تغییرات فرهنگی تأثیرگذار میپذیری و فرهنگفرهنگی و تربیتی و در برخی دیگر جامعه

 توان عمل نمود:زیست فرهنگی هدفمند به دو گونه میباشد. از این رو برای ساخت یک محیط

 سازی آگاهانهفرهنگالف :

 ازی غیرآگاهانهسپذیری یا فرهنگجامعهب: 

های ها هدفمند بوده و در انطباق با شرایط محیط فیلترهایی ایجاد و آگاهیسازی آگاهانه، آگاهیدر فرهنگ

ها به جای انتخاب یک گردد؛ در این وضعیت آگاهیمورد پذیرش انتخاب و در شخصیت فرد تأثیرگذار می

گرایش و تعمیق آگاهی بین رفتار، تمایل و گرایش رفتار به تقویت عمل و تقویت آگاهی پرداخته و با ایجاد 

العمل محیط نماید؛ در نتیجه در انعکاس به محیط و عکسدرونی آمادگی عمل و تقویت گرایش را ایجاد می

 گردد.   در برابر آن هوشمندانه عمل می



 

 

ها بر ، آگاهیسازی غیرآگاهانه، محیط زیست فرهنگی شکل گرفتهپذیری یا فرهنگدر صورتی که در جامعه

گیرد. گرایش و تمایل درونی در ها به محیط شکل میالعمل محیط و انتقال آگاهیمبنای دریافت عکس

گونه فیلتر خاصی وجود ندارد و رفتار تحت تأثیر گذارد، هیچگیری رفتار و تقویت آن گرایش تأثیر میشکل

صیت افراد با انتخاب رفتار خاص بوده رسد، شخالعمل محیط شکل گرفته و انعکاس آن به محیط میعکس

 ها وجود دارد.های ناخواسته رفتار و گرایشو یک تأثیر و تأثر بین آگاهی

از این رو اگر محیط زیست فرهنگی خود را آگاهانه مدیریت نکنیم از تغییرات آگاهانه محیط به سمت و 

 ایم. سوی ناآگاهانه گام برداشته

ها بر رفتارها و هنجارها تأثیر گذاشته و نهادها را ها تأثیر داشته و آنارزشگیری باورهای بنیادین در شکل

 دهند.شکل می

ها در فرهنگ جامعه ابتدا بر طرف نیست؛ تأثیرات سازمانهیچ فرد و سازمانی در تغییرات فرهنگی جامعه بی

ایت بر شاهدین خواهد بود؛ کنندگان و در نهکارکنان خود از طریق فرهنگ سازمانی، در وهله دوم بر مراجعه

های فکری از این رو در صورتیکه فرهنگ جامعه نتواند تأثیرات خود را نمایان سازد و الگوگیری از نظام

فرهنگی دیگر و در نهایت خود تهاجم فرهنگی نظام اقتصادی سیاسی جامعه را تحت تأثیر قرار داده وتأثیر 

وساز ما نیز در دل آن قرار دارد تحت تأثیر م شهرسازی و ساختها، سازمان و نهادها را که نظابر این نظام

 اساسی خود قرار داده و خواهد داد.

در دنیای امروز گسترش ارتباط جهانی روابط اجتماعی اقتصادی و سیاسی و خانوادگی و زندگی شخصی را 

کاال و خدمات در کل در تأثیر و تأثر چندگانه قرار داده که تحت تأثیر اساسی گسترش علم و فناوری و 

بینی و اعتقادات ها و جهانباشد؛ این تأثیر در یک محیط زیست فرهنگی در هنجارها و ارزشگیتی می

بنیادین و نهایت در دین و فرهنگ تأثیر داشته و این تأثیر در روابط اجتماعی و اقتصادی ... تأثیرگذار خواهد 

توان گفت که ذاری بیشتری داشته باشد؛ در نهایت میای است که بتواند تأثیرگبود. برتری با مجموعه

گیری تواند در شکلدهد که اگر خوب آبیاری و تقویت شود میفرهنگ ریشه و بن جامعه را تشکیل می

کنند مؤثر بوده و آن را تناور سازد؛ نهادها و های اقتصادی سیاسی که بعنوان تنه یک درخت عمل مینظریه

گردد؛ زمینه هر گونه درخت اخ و برگ درخت بوده و توسعه میوه آن محسوب میها در این امر شسازمان

گذاری بلندمدت امکان داشتن میوه توسعه بر پایه فرهنگ اصیل و باشد؛ بدون سرمایهگذاری میتناور سرمایه

 های بنیادین امری عبث و بیهوده خواهد بود.ارزش

های بنیادین که هدف آن رشد عدالت، اصول و ارزشبنابراین برای طراحی الگوی شهرسازی مبتنی بر 

های اقتصادی سیاسی و فرهنگی و نظام اداری باشد بایستی کلیه نظاماخالق، معنویت و پیشرفت مادی می



 

 

مهندسی شده باشد. بنابراین برای تحقق فرهنگ هدف باید کشور را مهندسی فرهنگی مبتنی بر فرهنگ، 

 نمود.
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ها، اخالقیات و رفتارها بینی اسالمی، فرهنگ به معنای اخصّ آن مشتمل بر نظام اعتقادات، ارزشدر جهان

اعتقادات و های جامعه است. باورها و ها و بخشدهنده و محتوابخش نظامبوده و منبعث از وحی و جهت

های اسالمی، شاکله نهادها و سازمان جامعه اسالمی را ایجاد و در تار و پود اندیشه و تفکر و کردار و ارزش

رفتار فردی و اجتماعی فرد مسلمان تنیده شده است. چنین یکپارچگی و در هم تنیدگی کل نمای اعتقادات 

 .گ )فرهنگ اسالمی( مبدل ساخته استها و رفتارها، دین اسالم را به یک فرهنو باورها، ارزش

فرهنگ اسالمی در هر جامعه و کشوری با حفظ ماهیت و اصالت الهی و جهان شمول خویش، شکل و 

همان  اسالمیـ  ایرانیگیرد. فرهنگ صورتی متناسب با مقتضیات جغرافیایی، تاریخی، زبانی و... به خود می

رهنگ ایران زمین دمیده شده و متناسب با تاریخ، جغرافیا، فرهنگ متعالی اسالمی است که در روح و کالبد ف

 ت.قرن گذشته توسعه و تکامل یافته اس ۴۱مذهب، زبان و... در طی 

های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ـ در چند دهه اخیر، به واسطه تغییر و تحوالت اساسی و فراگیر در عرصه

های ملی کننده فرهنگ )فرهنگی، نقش ممتاز و تعیینای و جهانامنیتی، اقتصادی و فناوری در مقیاس منطقه

-فرهنگ

سازی

وجود چشم 
اندازهای مشخص 
و روشن بر پایه 

هااصول و ارش

ایجاد ظرفیت 
نهادی

یکپارچگی 
نهادها

یکپارچگی 
سیاستی

سطح 
اختیارات و 

گیریتصمیم



 

 

تر شده است. انقالب اسالمی ایران، به عنوان نقطه المللی و جهانی نمایانهای ملی، بینای( در عرصهو منطقه

های بالفعل و بالقوه ها و تواناییعطف تحوالت معنوی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرن بیستم از ظرفیت

گیری مؤثر و حوزه برخوردار است و پیشرفت و تعالی همه جانبه کشور، مستلزم بهره عظیمی در این

ای و جهانی است. در حقیقت، فرهنگ به معنای هوشمندانه از آن در سطح ملی و مناسبات و تعامالت منطقه

ساز کشور و نظام جمهوری های راهبردی، انحصاری و سرنوشتاخص آن، از مختصات ذاتی، مزیت

 .باشدمی ایران میاسال

مقام معظم رهبری . مین کارکردهای فرهنگی آن استأها و اهداف جامعه اسالمی مستلزم تتحقق آرمان

ثیرگذار در عرصه أبخش و تدهنده به ذهن و رفتار عمومی و جهت)مدظله العالی( فرهنگ را عامل شکل

شناسی، پاالیش و ارتقابخشی بازشناسی، آسیبتصمیمات کالن کشور دانسته و مهندسی فرهنگ را به منزله 

با توجه به شرایط و مقتضیات ملی و جهانی  اسالمیدهی آن بر پایه هویت اصیل ایرانی ـ فرهنگ و جهت

 .نمایندتبیین می

گیری تواند در شکلدهد که اگر خوب آبیاری و تقویت شود میفرهنگ ریشه و بن جامعه را تشکیل می

کنند مؤثر بوده و آن را تناور سازد؛ نهادها و سیاسی که بعنوان تنه یک درخت عمل می های اقتصادینظریه

گردد؛ زمینه هر گونه درخت ها در این امر شاخ و برگ درخت بوده و توسعه میوه آن محسوب میسازمان

فرهنگ اصیل و گذاری بلندمدت امکان داشتن میوه توسعه بر پایه باشد؛ بدون سرمایهگذاری میتناور سرمایه

 های بنیادین امری عبث و بیهوده خواهد بود.ارزش

های بنیادین که هدف آن رشد عدالت، بنابراین برای طراحی الگوی شهرسازی مبتنی بر اصول و ارزش

های اقتصادی سیاسی و فرهنگی و نظام اداری باشد بایستی کلیه نظاماخالق، معنویت و پیشرفت مادی می

مهندسی شده باشد. بنابراین برای تحقق فرهنگ هدف باید کشور را مهندسی فرهنگی مبتنی بر فرهنگ، 

های فرهنگی، اجتماعی، معظم له مهندسی فرهنگی را بازطراحی، اصالح و ارتقاء شئون و مناسبات نظامنمود.

 نموده است.سیاسی و اقتصادی کشور مبتنی بر فرهنگ مهندسی شده معرفی 

و کارکرد مهندسی فرهنگی را تحقق و تأمین نحوه تعامل مؤثر و ارتباط سازمند و توان جوهره در واقع می

در این پژوهش، به منظور متجلی .های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با نظام فرهنگی دانستپویای نظام

هایی پرداخته شد که بتوانند با تظاهر در های اسالمی در کالبد شهر، به شناسایی ارزشساختن ارزش

در این پژوهش به های تأثیرگذار بسیار بوده، اصول و ارزشتمعی اسالمی هویت آن را نمایش دهند؛ مج

 گرایی پرداختیم. محوری و طبیعتگرایی، محلّهها شامل؛ مسجدمحوری، درونترین آنمعرفی اساسی

دورانی، نیازمند  ها در هر عصر واین پژوهش به این نتیجه دست یافت که، پیاده نمودن این اصول و ارزش

های تأثیرگذار باشد. در واقع، علیرغم وجود اصول و ارزشکاری عمیق در فرهنگ و آموزش آن جامعه می



 

 

ها نیازمند یک کار تواند در ساخت محیط، خود را نمایان سازد، پیاده نمودن این اصول و ارزشکه می

زی را منطبق با این اصول رهنمایی کند. باشد تا استحاله حاکم بر شهرها و شهرسافرهنگی درازمدت می

ها، ایجاد ظرفیت نهادی، سطح اختیارات و اندازهای مشخص و روشن بر پایه اصول و ارزشوجود چشم

-سازی اصول و ارزشگیری، یکپارچگی نهادها و یکپارچگی سیاستی عواملی هستند که در فرهنگتصمیم

 ار باشند.توانند تأثیرگذهای شهرسازی ایرانی اسالمی می
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