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 های قرآنیبر اساس آموزه اسالم آرمانیشهر ویژگیهای 
 

 1زاده دکتر محمّد نقی

 

 مصلحت دید من آنست که یاران همه کار

 بــگذارنـد و سـر زلـف نــگاری گیــرنـد

 

 چـکیــده
رغم آن که به تناسب و در مواضع و جایگاههای گوناگون، افراد بسیاری )از جوامع علمی، آموزشی، مدیریّتی، علی

دقیق متّکی بر متون و نصوص  گویند، امّا تعریفسخن می “آرمانی اسالم شهر”و  “شهر اسالمی”ای و اجرایی( از حرفه

توان و باید از ترین تعریف را میرسد که مناسبنیست. به نظر میدر دسترس  “اسالم آرمانی شهر”به ویژه در بارة  اسالمی

متون اصیل اسالمی و به ویژه از قرآن کریم استنتاج کرد. به همین جهت، با تبیین ویژگیهایی که برای شناخت و تعریف هر 

حاضر بر آن خواهد بود تا این  شوند(، مقالةخالصه می “اصول”و  “صفات” ،“الگو”، “ارکان” ،“مبانی”پدیده الزم است )که در 

که شناخت  کندرا مطرح میمقاله این نظریه  ،به بیان دیگر از قرآن کریم استنتاج نماید.  “آرمانی اسالم شهر”ویژگیها را برای 

رآن مراجعه به ق درپذیر است. طبیعی است که با مراجعه به قرآن کریم امکان آن ی اصلی و اصیلو ویژگیها شهر آرمانی اسالم

و ویژگیهایی که  ت و جاودانگی و جهانی بودن مفاهیم و مطالب وحیانی این کتاب الهی( تعریفکریم )با عنایت به جامعیّ

نیّت و ظهور و بروز یافتن آنها منوط به رعایت فرهنگ یخواهند بود، که عاستنتاج خواهند شد موضوعاتی اصیل و جامع و عام 

همة این ه خواهد بود؛ که البتّ آوری در دسترس و سایر شرایط زمانی و مکانیاقتصادی، فنضعیّت بومی، شرایط سرزمینی، و

در تبیین سؤاالت اصلی تحقیق که مقاله در پی شرایط باید در فضای تفکّر دینی )جهانبینی توحیدی( مورد توجّه قرار گیرند.

 مقدّس )و به ویژه قرآن کریم(گیری از متون بهرهروش  -1 پاسخگویی آنها برای اثبات نظریة خویش است نیز عبارتند از:

و ؟ توان ارایه کردی را میتعریفچه شهر آرمانی اسالم برای  -2 کدام است؟ اسالم آرمانی شهر ویژگیهای اصیلبرای شناخت 

در بارة روش تحقیق مورد استفادة مقاله نیز قابل ذکر است که با   اند؟های قرآنی کدامترین ویژگیهای آن مطابق آموزهاصلی

شوند، ار روشهای تحقیق اکتشافی، تفسیری، قیاسی و های بحث و موضوعات متنوّعی که در آن مطرح میتوجّه به زمینه

 تحلیلی استفاده خواهد شد.

 

 شهر، جهانبینی توحیدی، فرهنگ متون مقدّس، شهر آرمانی اسالم، ها:کلیدواژه
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 اتمقدّم. 1

جلوة دانشهای در دسترس یک جامعه و حاصل به کار بستن آن دانشها در ایجاد فضاها و محیط )به  “شهر”

را در آن فضا و محیط  آحاد جامعههمراه ابزار و وسایلی( است که ادامة زندگی مطلوب و مورد عالقه و خواست 

های مهندسی، همة نگرشها و ارزشهای ممکن و میسّر سازد. در شهر انواع هنرهای رایج در جامعه، همة رشته

دهند تا کالبد و معنای فضا و محیط های علمی دست به دست هم میاخالقی جامعه، همة علوم انسانی و سایر رشته

ریزی توان یافت که در ظهور شهر )اعم از طرّاحی و برنامهریباً دانشی را نمیزندگی و رفتار آدمیان را تعریف کنند. تق

و مدیریّت و ایجاد و تحوّل آن و همچنین در تربیت اهل شهر و تدوین قوانین و مقرّرات حاکم بر شهر( دخالت 

ت و ضعف متفاوت خواهند )بسته به زمان و مکان( با شدّ و نقش هر یک از دانشها دخالتها و البتّه نوعنداشته باشد؛ 

کند، و به تبع که برای پیروانش تعریف میزیست از ای بود. به همین دلیل است که هر مکتب فکری به تناسب شیوه

نظر خود دارد، و  دداند، هم تعریفی از شهر مورفضاها و مکانهایی که آنها را برای شیوة زیست مورد نظر مناسب می

 مکانی را برای شهرزمان و بیتوان ویژگیهای بیاصیل و اصلی آن مکتب فکری می هم این که با مراجعه به متون

 مطلوب آن مکتب دریافت که در هر زمان و مکانی جلوة خاصّ خود را دارند. آرمانی

د و هم کنن خویش معرّفی میادین اسالم نیز از این قاعده مستثنی نیست. هم اصول و ارزشهایی را برای پیرو

توان خواند، و هم این که با مراجعه به نصوص اصیل آن میت از آن اصول و ارزشها فرامیمردمان را به تبعیّاین که 

که برای شیوة زیست  اسالم آرمانی این اصول و ارزشها را بازشناخت و آنها را به عنوان اصلیترین ویژگیهای شهر

 معرّفی کرد. مسلمانی مناسب باشد

و به ویژه شهر آرمانی  و مشکالتی که در شناخت تعریف دقیق شهر اسالمی ترین اشکاالتیکی از اصلی

سدّ راه  اسالم )یعنی آنچه که باید باشد و آن شهر مطلوبی که جامعة اصیل اسالمی باید به سمت آن حرکت کند(

ف است. براین تعری زمینسیطرة آراء و اظهار نظرهای غربیان و مستشرقین بر جوامع علمی کشورهای مشرقاست 

ها و متعلّقات این جوامع را برای جانبه است که حتّی تشخیص صحیح داشتهچنان گسترده و همه این سیطره

نماید. این سیطره، در مقولة شهر و معماری و هنر و تاریخ و آثار تاریخی و حتّی برخی خودشان نیز دشوار می

زاده، و نقی 1434؛ همو، 1431سعید، ؛ 1431احمد، آلشود )میمضامین دینی و ادبی و عرفانی نیز به شدّت احساس 

 .(؛ و طبیعتاً تبعات منفی خود را در استحالة هویّتی و فرهنگی جامعه بر جای خواهد گذاشت1431

عدم توجّه به امکانات تجلّی متفاوت تعالیم ” ،“شهر عرب دانستنبا اسالم را مترادف ” اشتباهاتی چون
 “توجّهی به آثار ناشی از جامعیّت و جاودانگی و جهانی بودن تعالیم اسالمبی” ،“متفاوتاسالم در زمانها و مکانهای 

ابراهیمی، ؛ Kuban, 1980؛ Lapidus, 1988؛ Brown, 1973)اند ر بودهدر ارائة این نظرات مؤثّ “گراییهای افراطیملّی”و 

 1433موسوی، ؛ قالیباف و پور1431ادری، ؛ افشار ن1431؛ فرجامی، 1431؛ حایری، 1431؛ اسالمی و مورینی، 1431

 (.1431گدار، و 
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به هر حال برای ورود در موضوعات 

و مباحث اصلی مقاله اشاره به برخی نکات 

ارتباط انسان با ”، “ارکان شهر”از جمله 

ساحتهای حیات و ”و  “انسان”، “هستی

ضرورت دارد که در این  “نیازهای وی

 گیرند.مجال مورد اشاره قرار می

 

که در این زمینه  ،”مدیران شهر“و ” اهل شهر“متشکّل از  ،”انسان“ارکان شهر عبارتند از: اوّل:  ارکان شهر:الف. 

که  ،”ارتباطات“ترین موضوع جهانبینی و باورهای انسان یا جامعة مورد نظر است؛ دوّم: )یعنی در بارة انسان( اصلی

ارتباط هر دو جزء موجود در شهر را مورد توجّه قرار 

دهد و شامل فرهنگ و اخالقیات و رفتارها و قوانین می

 ”کالبد شهر“شود؛ و سوّم: و عرف جاری در جامعه می

 2(.1گیرد )نمودار قرار می

 

)که شهر  “انسان”ارتباطات  ارتباط انسان با هستی:ب. 

)که شهر در  ”هستی“شود( با برای زندگی او ساخته می

عبارتند از: ارتباط با خالق هستی، ارتباط آید( آن پدید می

با محیط مصنوع و با طبیعت، ارتباط با اجتماع، ارتباط 

نکتة بنیادین در همة این  (.2ارتباط با خویش )نمودار 

ارتباطات این است که نه تنها قبل و حین ارتباط نباید از 

 4خداوند غافل بود، که نتیجة ارتباط نیز باید سبب تقویت رابطة انسان با خداوند سبحان شود.

 

مقوالت مرتبط با زندگی انسان و ساحتهای حیات او باید  آنچه که در انسان و ساحتهای حیات و نیازهای وی:ج. 

در نظر قرار داد، توجّه به این نکتة بنیادین است که بین زندگی کردن و زنده بودن تمایز و تفاوت اساسی وجود 

شنایی است؛ و این طیف در برخی موجودات و به نیز در طیف وسیعی قابل ”زنده بودن“دارد؛ ضمن آن که حتّی 

در مورد انسان مصداق دارد. در چنین شرایطی، نوع نگرش به مراتب زندگی در انسان واجد اهمّیتی اساسی ویژه 

شود. مراتبی از زندگی )از قبیل زندگی گیاهی، زندگی حیوانی، حیات انسانی( برای انسان متصوّر است که تمرکز می

                                                           
 .آ7809و همو  0931زاده، برای مطالعة بیشتر در این زمینه، ر.ک: نقی -2
 .0931و همو  0930زاده، برای مطالعة بیشتر در این زمینه، ر.ک: نقی -9

 
 رابطة انسان مؤمن با عالم وجود:2نمودار 

 (0930زاده، )مأخذ: نقی

 
 اصلی یك شهر( ارکان)یا رابطة سه عنصر اصلی دخیل در ظهور شهر :1نمودار 
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تواند به زندگی انسان برای رشد یک مرتبة خاصّ دیگر میبر یکی از آنها، نگرش متعادل به آنها، یا استفاده از مراتبی 

 (.323-321، صص1433زاده آملی، معنا و جهت ببخشد؛ )بهاءالدّین عاملی، به نقل از حسن

ایشان  کند؛به وضوح بحث کمک می، ذکر آراء مرحوم عالمه طباطبایی زمینة شناخت ساحتهای حیاتدر 

و انسان به سوى آن رغبت کند؛ و این حالت  ،ت از هر چیزى که بهجت آوردعبارت اس]یا زیبایی[ حُسن “گوید: می

سه قسم است، یکى این که چیزى مستحسن از جهت عقل باشد، یعنى عقل آن را نیکو بداند، دوّم این که از نظر 
نظر ادراکات البتّه این تقسیمى است براى زیبایى از  .هواى نفس نیکو باشد، سوّم از نظر حسّى زیبا و نیکو باشد

؛ و طبیعی است که هر یک از این حاالت با ابزار و آالت و اعضای (432، ص13، ج1433)طباطبایی،  ”گانة انسانسه

توان مطرح بندیهای متفاوتی در مورد طبقات و مراتب حیات انسان میایّحال، طبقهعلی .شوندخاصّ خود درک می

-ست و در امتداد کالم موالست؛ و به تبع سخن عالمه طباطبایی بیان میکرد که یکی از آنها که مورد توجّه ما نیز ه

برای حیات انسان سه بُعد روحانی، نفسانی و جسمانی قابل تصوّر است؛ و به تناسب این سه ساحت از  شود،

الهم(، حیات، نیازهای انسان نیز تحت سه مقولة نیازهای مادّی یا فیزیولوژیکی )مثل خوراک و پوشاک و مسکن و امث

نیازهای نفسانی )مثل آزادی، حبّ ذات و سایر نیازهای روانی( و نیازهای روحانی )مثل ارتباط با مبدأ هستی و 

 (.1431زاده، شوند. )نقیبندی میهای معنوی و مرتبط با ماوراءالطّبیعه( تقسیمجنبه

ازاء آنها نیز نیازهایی برای انسان قابل برای انسان سه ساحت وجودی متصوّر و قابل اثبات است؛ و مابه

ساحت روح )ساحت روحانی حیات( که ارتباط انسان را با  .1تعریف و شناسایی هستند. این سه ساحت عبارتند از: 

ساحت نفس که موضوعات روانی را در بر  .2ماوراءالطّبیعه مورد نظر دارد؛ که قاعدتاً نیازهای خاصّ خود را دارد. 

قلمرو جسم یا مادّه که بر نیازهای فیزیولوژیک متمرکز است. قابل توجّه این که هر یک از نیازهای  .3گیرد. و می

انسان، در هر ساحت از زندگی مصادیق خاصّ خود را دارند. برای نمونه، هانطور که جسم انسان برای دوام خویش 

ال خویش نیازمند تغذیة مناسب هستند. یا نیازمند تغذیه است، ساحتهای نفس و روح نیز برای دوام و تعالی و کم

همان گونه که چشم و گوش انسان به تماس با زیبایی نیازمند هستند، نفس انسان و همچنین روح او محتاج تماس 

با زیبایی متناظر کیفی و معنوی هستند، تا بدین گونه حسّ زیباجویی انسان ارضا شود. یا همان طور که انسان از نظر 

واجد هویّتی است، برای وی مراتبی از هویّت روانی و روحانی نیز قابل تصوّر است که باید به آن  ظاهری و جسمی

برسد. همانطور که جسم انسان باید از شرور و تجاوزات در امان باشد باید زمینة امنیّت کیفی و فرهنگی و معنوی و 

 های انسانی.فکری و روحانی وی نیز فراهم گردد. همچنین است در بارة سایر نیاز

 

گیری شکل و گیری یک شهر و به ویژه در شکلهمة فعّالیتهایی که در شکلد: طبقات فعّالیتهای جاری در شهر: 

، “سازی”کنند تحت سه عنوان اصلی شهرگیری اجزا و عناصر آن ایفای نقش میسیما و منظر و فضاها و مکان

 بندی هستند.قابل طبقه“نشینی”و شهر “داری”شهر
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 اجمالی در باب شهر آرمانی. 2

که بدون ورود به آن مباحث، در  ،انددر بارة شهر آرمانی )و همچنین در بارة آرمانشهر( مراجع مختلفی سخن گفته

 شود.این مجال فقط به نکتة مهم و بنیادینی که تمایز اصلی تفکّر معادگرایانه با اندیشة دنیاگرایانه است اشاره می

لبتّه ممکن است به معاد و آخرت نیز باور داشته باشد( به دنبال ساختن شهری با همة اندیشة دنیاگرا )که ا

ویژگیهای زندگی آرمانی است؛ حتّی اگر آن زندگی و مکان آن زندگی آرمانی نیز در دنیای آخرت باشد، و ربطی به 

شود؛ یا شاهان دّاد )ارم( بنا میاین دنیا نداشته باشد. به دنبال این تفکّر است که در رقابت با بهشت الهی، باغ ش

آورند. این اندیشه با همة نعمتهای بهشتی! و حتّی به زعم خویش با حوریانش! پدید می ی راصفوی و قاجار باغهای

خواهد شهر آرمانی خویش در این دنیا را بسازد، سعی در داند، وقتی میچون )به درستی!( بهشت را آرزوی غایی می

افل از آن که بهشت متعلّق به آن دنیاست؛ و جزا و سرای مؤمنین و متّقین است، و نه آرمانی ساختن بهشت دارد. غ

 (.ب1433و همو،  1414زاده، پذیر در این دنیا )ر.ک: نقیتحقّق

رغم آن که بهشت را مکان آرمانی شناسد، علیامّا تفکّر معادگرا که تمایز بین دنیا و آخرت را به خوبی می

تواند بهشت باشد. داند، بر این باور است که این دنیا جای بهشت ساختن نیست؛ و اصوالً این دنیا نمیانسان می

کند که ضمن تأمین زندگی عالی دنیوی خویش، و تبیین می پذیری در این دنیا را تعریفبنابراین، شهر آرمانیِ تحقّق

دنیایی، نه معادل و کند. در واقع، شهر آرمانی اینوصول و ورود به آن مکان آرمانی )بهشت( را فراهم می“زمینة”

 ساز ورود به آن است.تمثیل بهشت الهی، که زمینه

شهرها را در هفت گروه زیر در بارة آرمان های در دسترسشهرها یا نظریهصاحبان آراء مربوط به آرمان

 بندی کرد.توان طبقهمی

اوّلین گروه شامل بسیاری از فالسفه و حکما است که آراء و نظریاتشان معموالً به نظام اداری و حکومتی و الف. 

یش را مطرح شهر خوپردازند. این گروه عموماً اصول حاکم بر شهر آرمانی یا آرماناندیشه و فرهنگ اهل شهر می

دانند. حکما و فالسفه )از قبیل افالطون، کنند؛ و البتّه فقدان برخی ویژگیها مثل ستم و زشتی را نیز ضروری میمی

؛ 1414اند )افالطون، ترین گروهی هستند که در این باب سخن گفتهفارابی، توماس مور و سنت آگوستین( اصلی

( اشاره کرد که همة 1411خلدون )توان به متفکّرانی چون ابنچنین می(. هم1434و مور،  1433؛ همو، 1431فارابی، 

 اشارهبه  که به اشاره کرددهد؛ یا به کسانی چون سهروردی و نظامی انواع شهرها و جوامع را مورد بررسی قرار می

 آرمانی برای زندگی انسان اشاره دارند. یویژگیهای مکان

ای را از سوی ای صالح و آرمانی خویش مطالبی را بیان نموده، و وعدة چنین جامعهادیان نیز در بارة جامعهب. 

اند؛ که در واقع، به این وسیله شهر آرمانی خویش را )بدون آن که از قید رهبران معنوی و روحانی خود مطرح کرده

در میان مسلمانان و جامعة آخرالزّمانی  عجظهور حضرت مهدیاند. جامعة بعد از ( معرّفی کردهاستفاده کنند ”آرمانی“

 اند.در میان مسیحیان از آن جمله عپس از بازگشت عیسی



 

6 

ساخته اعم از دینی و غیردینی و ضدّدینی نیز غالباً در جهت وصول و متجلّی ساختن محیط و مکاتب انسانج. 

یش اهتمام نموده، و برای ظهور آن شهر مردمان را به یاری آل و آرمانی برای پیروان و باورمندان آراء خوشهری ایده

دهند. گاهی نیز اصوالً ظهور جامعه )یا طلبند یا به آنها وعدة وصول به آن را از طریق شیوة خاصّ زندگی میمی

یست و پردازان سوسیالهای مارکس و سایر پیشگامان و نظریهاند؛ که آموزهشهر( آرمانی خویش را جبر تاریخ دانسته

 اند.کمونیست از آن جمله

کنند و بر شهر مطرح میگروهی دیگر هستند که شرایط خاص زندگی اخروی )معموالً بهشت( را به عنوان آرماند. 

این باورند که مردمان در این دنیا )باید و یا این که عموماً( به دنبال ساختن آن آرمانشهر هستند. این گروه خود به 

باور  3(مسلمانانشوند: اوّل، گروهی که اصوالً به معاد )یا به عبارتی باورهایی شبیه باور سیم میهایی تقزیرمجموعه

کنند که به دنبال ایجاد بهشت آرمانی در این دنیا باشند، و همچنین آثار ندارند، اما به معتقدان به معاد توصیه می

(. دوم، گروهی که به معاد باور دارند، امّا در 1443ست، و و 1433کنند )ویلبر، مؤمنان را با این رویکرد ارزیابی می

دانند که در این دنیا نیز شهری میبهشت را آرمان ،عین حال، تحت تأثیر گروه اوّل و یا متأثّر از پیروان سایر مکاتب

و انصاری و  1433؛ دیبا و انصاری، 1433تواند محقّق شود؛ یا حدّ اقل باید به دنبال ایجاد آن بود )منتظرالقائم، می

 (.1433بین، حقیقت

تحقّّّق در این دنیا، که شهر قابل، و نه به معنای آرمان“مکان و جایگاه آرمانی انسان”گروهی که بهشت اخروی را هـ . 

باشد؛ شناسند؛ و همة همّتشان اهتمام برای صالحیّت یافتن برای ورود به بهشت میبه عنوان آرمان حیات بشری می

 گیرند.اوّل پیروان ادیان الهی و عالِمان برجسته و مؤمنان در این گروه قرار میکه حلقة 

ای دیگر که در توضیح آرمانشهر مورد نظر خویش، به موضوعات کالبدی و نقشة شهر و فعّالیتهای جاری در دستهو. 

ت آراء خود را مطرح اند؛ و عمدتاً در قرون اخیر و پس از ظهور مشکالت شهرهای دوران صنعآن نیز پرداخته

مراجع مرتبط با تاریخ شهرسازی که در شوند؛ گرا نامیده میآلیست و زمانی خیالاند. این گروه گاهی ایدهنموده

 .(1431شوای، دوران اخیر معرّفی شده و آرایشان شرح شده است )

های انسان، رهای انسان، ساختهگروه بعدی عموماً بدون اشاره به شهر آرمانی، به ویژگیهایی برای انسان، رفتاز. 

کنند که هایش، مدیریت جامعه و به شیوة زیست انسان اشاره میارتباطات انسان با جامعه و با طبیعت و با ساخته

 تواند حاصل را به صورت شهری آرمانی محقّق سازد.تجمیع و رعایت آنها می

پذیر در تحقّق” آرمانی انسان را به سه صورت به این ترتیب، شهرهای آرمانی یا به عبارت بهتر، محیط زندگی
توان مطرح کرد. )که باید به سمت آن حرکت کرد( می “آرمانی عالی” و “پذیر در این دنیاتحقّق”، “عالمی دیگر

شود. امّا گروه طبیعی است که امکان تحقّق شهرهای آرمانی گروه اوّل در این دنیا وجود ندارد و حتّی توصیه نیز نمی

                                                           
بسیاری از مردمان که اگر چه ممکن است به شکلی از زندگی و دنیای اخروی باور داشته باشند، امّا این باورهای با مثل  -4

 اعتقادات مسلمانان در بارة معاد و آخرت کامالً متفاوت هستند.
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امّا گروه  د.به ندرت وجود دار )بسته به آرمانگرایی مبانیشان( دوّم از شهرهای آرمانی، در این دنیا نیز امکان تحقّقشان

مکان بوده و برای آنها به تناسب شرایط زمان و مکان زمان و بیسوّم آرمانی متعالی هستند که ضمن آرمانی بودن، بی

 های متنوّعی متصوّر است.و شرایط دوران و امکانات در دسترس جلوه

 

 گیری از متونبهرهروش و  موضوعات اصلی. 3

مطالعات مربوط به شهر اسالمی، و به ویژه در تبیین نظر اسالم نسبت به شهر و ترین موضوعاتی که در یکی از اصلی

کند، چگونگی دریافت نظر اسالم از متون اصیل و نصوص اجزاء آن، ذهن و مطالعات محقّقین را به خود مشغول می

ایج متفاوتی را در پی شود که نتدر بارة شهر )و شهرسازی و معماری( است. در این زمینه روشهای مختلفی اتّخاذ می

زاده و و نقی 1431زاده، استفاده از متون در مواضعی دیگر )ر.ک: نقی هایخواهد داشت. با عنایت به توضیح روش

(، در این مجال، 1411و همو،  1411زاده، ( و تدوین نمونة بارز آن در معرّفی شهر آرمانی اسالم )نقی1433زاده، امین

آن کریم که یکی از مالکهای اصلی مباحث این وجیزه در تبیین نظر اسالم راجع به هر فقط به روش استفاده از قر

تأمّل آن است که این شیوه، اواّلً در استفاده از سایر متون اصیل شود. نکتة قابلیک از اجزاء شهر بوده است اشاره می

که این معیارها وسیلة مناسبی برای ارزیابی باشد؛ و ثانیاً، از طریق آن معیارهایی به دست خواهد آمد قابل تعمیم می

 سایر روشها نیز خواهند بود.

شود که به هنگام مباحثه در مورد معماری و شهرسازی و رابطة تعالیم اسالمی و به ویژه بسیار شنیده می

؛ آیدمیان می سخن بهدر کالم الهی قرآن کریم با آنها، از فقدان اشارة مستقیم به مقوالت معماری و شهرسازی رابطة 

کنند که اسالم در بارة شهر و محیط زندگی نظری اعالم و برخی افراد به استناد همین فقدان، این ادّعا را مطرح می

یّات و مصادیق باشد، این نظر ئد بیان جزقصواگر م ننموده و همة امور را به دست تجربه سپرده است. توجّه کنیم که

نیز همچون  باید توجّه داشت که اواّلً معماری و شهرسازی امّا. پرده شده استکه انجام امور به عقل س درست است

از جهانبینی و  ،ایای هستند، که این مبانی در هر جامعهانسان مبتنی بر مبانی نظریمرتبط با زندگی سایر مقوالت 

لِ مذکور در قرآن کریم )که باید مکانیِ اصوزمانی و بیبه دلیل بی اً،ثانی ؛دنگیرفرهنگ حاکم بر آن جامعه نشأت می

دارد که برای همیشه و در اصول و ارزشهایی را بیان می فقطزمانها و مکانها قابل استفاده باشند( قرآن کریم  ةدر هم

 ،و ثالثاً ؛آوری و امثالهم مورد استفاده هستندهمه جا با توجّه به شرایط محیطی و اقلیمی و اقتصادی و اجتماعی و فن

تنها با عواملی همچون انسان و محیط طبیعی چیدن مصالحی روی یکدیگر نبوده و نه فقطمعماری و شهرسازی 

 ،د. بنابرایننبلکه بایستی به عنوان زمینه و بستر حیات و تکامل و تعالی انسان ایفای نقش نمای ،دنباشمرتبط می

نسانی، محیط طبیعی و محیط مصنوع و همچنین جملگی اجزاء و عناصر فیزیکی و غیرفیزیکی مرتبط با عوامل ا

صفات و ویژگیهای آنها به همراه شرایطی که عامل رشد و تعالی انسان خواهند شد، بایستی مورد جستجو و توجّه 

 قرار گیرند.

در جهت شناسایی مصادیق یا تجلّی اصول و ارزشهای اسالمی در محیط مصنوع بدواً بایستی اصول و 

بندی نموده و سپس توان آنها را در گروههای مختلفی طبقهند، که برای تسهیل مطالعه میارزشها شناسایی شو
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بندی اصول و ارزشها، در گروههای مختلفی قابل طبقه ،یّات آنها را مورد شناسایی قرار داد. به عبارت دیگرئجز

محیط زندگی )معماری و شهر  دهی مطلوبهستند. با عنایت به این که بحث در مورد اصول و ارزشهایی که بر شکل

گیری از قرآن کند، در اینجا صرفاً روش بهرهاسالمی( تأثیر دارند، تحقیقات متعدّد مستقل و مستوفایی را طلب می

کریم و آیاتِ مشتمل بر موضوعات مورد نظر، معرّفی شده و تداوم آن تا رسیدن به نتیجة مطلوب به محلِّ مناسب 

فراهم آوردن امکان استفاده از کالم الهی، یا به عبارت بهتر، به منظور شناسایی موضوعاتی گردد. به منظور احاله می

اند. بندی شدهت گروه اصلی طبقهشتحت ه ،جویی قرار گیرند، موضوعات و عناوینکه باید در قرآن کریم مورد پی

های مرتبط با اری و شهرسازی و سایر رشتهنمایند که اواّلً به نحوی به معماین گروهها، در واقع، به مباحثی اشاره می

های انسان، زندگی، اهداف حیات و محیط و جامعه و عناصر اصلی آنها )از جمله انسان، عناصر طبیعی، ساخته

)که در نمودار  ت گروهشتوان از آیات قرآنی شواهدی را برای آنها ذکر نمود. این هو ثانیاً می ،امثالهم( مربوط بوده

 عبارتند از: اند(ی مصادیق آنها نیز معرّفی شدهبرخ 4شماره 

  اصول و ارزشهای اسالمی 

  اصول و ارزشهای جهانی 

  الهی و مخلوقات اصول )صفات( حاکم بر فعل 

  اوامر و نواهی اسالم برای زندگی فردی و اجتماعی 

  طبیعت و عناصر طبیعی 

  کنندة روابط اجتماعیاصول تنظیم 

  صفات محیط مصنوع 

   شهری و معماریعناصر 

 

 :این که بندی عبارتند ازنکات مهم و قابل ذکر در مورد این تقسیم

 امّا ؛بندیهای دیگری نیز وجود داردبندی قراردادی بوده و احتمال ارایة تقسیمبندی، یک نوع تقسیماین تقسیم 

گیری از قرآن کریم بوده است، با استفاده از تجارب طوالنی در اصلی نشان دادن چگونگی بهره مقصودچون 

بندی بندی موضوعات مرتبط با آثار انسانی که همة موضوعات مرتبط را ملحوظ داشته باشند این تقسیمدسته

 برگزیده شده است.

  برخی از صفات فعل  . برای نمونه،وجود دارد االشارههای عناوین فوقامکان بروز تداخلهایی در زیرمجموعه

صفات محیط “توانند تحت عنوان جملگی موارد می ،که و یا این ؛توانند جزئی از اصول اسالمی باشندالهی می

 منظورباز هم به  امّاباشد( قرار گیرند. )که به هرحال توجّه به آنها مقصود اصلی این نوشتار نیز می” مصنوع

گردد که در هر قسمت نسبی موضوعات از این کار اجتناب شده است و به این بسسنده می دیبنو طبقه تفکیک

تداخلهای قابل توجّه این که  د.نبر آن دسته امور و موضوعاتی تأکید شود که بیشتر به آن قسمت تعلّق دار
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ی و انسجام و همبستگی طبیعی و حتّی الزم هستند، نشانه و دلیلی بر وحدت و یکپارچگ یاحتمالی که البتّه امر

 موضوعاتی است که در همة فعّالیتهای انسانی باید مدِّ نظر قرار گیرند.

  تمامیّت موضوعات نبوده و تنها از باب نمونه و اثبات  در بر داشتن موضوعات انتخابی به معنای جامع بودن و

 اند.گیری از قرآن کریم ذکر شدهامکان بهره

  عات اصلی و بنیادینی است، که توجّه به آنها در تبیین مبانی نظری انواع طرّاحی و بندی، شامل موضواین تقسیم

 پردازد ضرورت دارد.ریزیهای محیطی و آنچه که به نحوی به رابطة انسان و محیط )طبیعی و مصنوع( میبرنامه

  داشتنِ جملگی طور موضوعات منتخب، داعیة در بر  بندی و همینکه این تقسیم قابل ذکر دیگر این ةنکت

توان از قرآن کریم استنتاج نمود، ندارند، و تنها در پی بیان را که می زندگی و شهر موضوعات مرتبط با محیط

ریزی و طرّاحی محیط مناسب و مطلوب چگونگی استفاده از کتاب الهی برای دریافت موضوعات مرتبط با برنامه

 حیات طیّب انسان هستند.

و یا به عبارتی اعضا و  با هر گروه، صلی گروهها، اصول و ارزشهای مرتبطپس از شناسایی عناوین ا

که در این راه احتمال این که اصل یا ارزشی در دو یا چند گروه  ؛های هر کدام بایستی شناسایی شوندزیرمجموعه

در گروههای توانند میکه وحدت و تعادل و زیبایی و امثالهم  قرار گیرد فراوان است. از جمله اصولی همچون

 مختلفی تکرار شوند.

با شناسایی اصول و ارزشها، تدوین تعاریف آنها طبق متون، و نظر دانشمندان و محقّقین و پژوهشگران و 

نحوة  ،نظران هر رشته مرحلة بعدی خواهد بود. و در نهایتفالسفه و مفسّرین و فقها و عرفا و هنرمندان و صاحب

تجلّی کالبدی بخشیدن به اصول و ارزشها در محیط و فضای شهری و معماری موضوعی خواهد بود که به عنوان 

تفسیر تعالیم اسالمی در محیط و فضا و کالبد وظیفة شهرسازان و هنرمندان و معماران با توجّه به زمان و مکان و 

 امکانات در دسترس خواهد بود.
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 )قرآن کریم( متون اصیل اسالمیدر  جوییت قابل پیموضوعا :3نمودار 

 

 شهر آرمانی اسالم در کالم الهیاصلی های بارزه. 4

امکان ظهور آن ، “رکن”)اجزاء اصلی، که بدون هر  “ارکان” ،“مبانی”برای طرح و ایجاد و اداره و تداوم هر چیزی، 

، که قاعدتاً (3)نمودار  تصوّر استقابل( ها و تجلّیّاتیجلوه) “اصولی” ،“صفات”)الگو(،  “اسوه” چیز منتفی است(،

ها و شهر نیز مبانی و ارکان و الگو و صفات خاصّ خود را دارد که در هر جهانبینی و فرهنگ و تمدّنی، سرچشمه

اریف مرتبط با خویش را خواهد داشت؛ و به این ترتیب، شناسایی این تع

آرمانی  شهر”موضوعات مرتبط با هر چیز ضرورت اوّلیّه است، که 

اند، از نیز به عنوان موضوعی که بسیاری افراد از آن سخن گفته “اسالم

 این قاعده مستثنی نیست.

 

دسته موضوعات یا اصول به آن  “مبانی”: اسالم آرمانی مبانی شهرالف. 

شود که در همة موضوعات مربوط به یک جهانبینی بنیادینی اطالق می

-ساختی میبرای هر اثر انسان صادق و جاری و ساری و مشهود باشند.

ای قایل شد، که این مبانی، همان مبانی جهانبینی او هستند. به توان مبانی

ی قابل طرح هستند که این مبانی همان مبانی اسالم )یا به عبارت ااین ترتیب، برای شهر منتسب به اسالم، مبانی

این موضوع اصلی اساسی است که مبانی هر تفکّر و جهانبینی، اصولی هستند  دیگر مبانی جهانبینی توحیدی( هستند.

د. این اصول، تنها در حوزة اندیشه، که در همة امور مربوط به آنها حضور دارند و راهنما و آرمان و هدف هستنکه نه

 

 
ویژگیهای متصوّر برای هر پدیده  :4نمودار 

 )الگو، مبانی، ارکان، صفات و تجلّیات(



 

11 

تنها راهنمای اندیشه و عمل هستند، که فراتر از آن، و نهایتاً نیز باید، در همة آثاری که از آنها سرچشمه گرفته و نه

اند، نمود و جلوه داشته باشند، و انسان را به همان اصول برسانند. با عنایت که به این که، جهانبینی سیراب شده

لعة حاضر است، مبانی مورد نظر، اصولی هستند که هر موضوعی در اسالم، باید از توحیدی )دین اسالم( فضای مطا

گیری از آنها، پیروان اسالم را به همان اصول برساند. به این ترتیب، و با توجّه به آنها متأثّر بوده و نهایتاً نیز با بهره

 است. ”حیدتو“ترین بنیاد )یا مبانی( اسالم مباحث مطرح در تعالیم اسالمی، اصلی
دهد، که همة آراء تنها همة آراء و رفتارها و آثار مسلمانان را جهت می، نه“توحید”در جامعة اسالمی، اصل 

-. همان طور که جهان(134-133صص، 3تا، جطباطبایی، بیر.ک: )و رفتارها و آثار نیز باید به توحید منتهی شوند 

بینی به عنوان فضای اندیشه و تفکّر، اصل و ریشة فرهنگ )یا فضای عمل و رفتار( است، که آن نیز به نوبة خود 

ای بینیاسالمی شناخت اصول حاکم بر جهان ”شهر“عامل پدیدار شدن آثار و ظهور تمدّن است، در شناخت مبانی 

 ارد.بینی توحیدی( ضرورت دکه اسالم مبلّغ و مروّج آن است )جهان

ترین صفت فعل الهی، هم مسلمانان به اشاره کرد که به عنوان اصلی “عدل”توان به اصلپس از توحید می

بِالعَدل قامَتِ السَّماواتِ ، عالم هستی بر آن قرار دارد: صاند، و هم این که مطابق سخن رسول خدارعایت آن امر شده

ت و امامت( نیز در قالب این دو اصل باید مورد توجّه و مالک با این تذکّر که سایر اصول )معاد و نبوّ .وَ االَرض

 عمل مسلمانان قرار گیرند.

 

ای واجد اجزایی است که از میان این اجزاء برخی را رکن هر پدیدهچنانچه توضیح شد اسالمی: ارکان شهر ب. 

اجزایی اضافه بر اجزاء دیگران را داشته توانند فاقد برخی اجزاء بوده و یا های مشابه مینامند. پدیده)ارکان( می

ای که حتّی فاقد یک رکن باشد از جمع همگنان خود اند؛ و هر پدیدههای مشابه یکسانباشند، امّا ارکان همة پدیده

اش، رکن شهر اسالمی خواهد شود. شهر نیز دارای ارکانی است که هر رکن با ویژگیهای خاصّ اسالمیخارج می

ه در مقدّمات مقاله ذکر شد برای هر شهر سه رکن اصلی متصوّر است که در اینجا به معرّفی این همان طور ک بود.

 شود.سه رکن برای شهر آرمانی اسالم اشاره می

 آن “ارکان” ، به عنوانرکنانطباق و همپوشانی سه  همانند ظهور هر شهری، نیز اسالم آرمانی برای ظهور شهر

ند از: فضای فکری، فضای عملی و فضای عینی یا فضای کالبدی. در حقیقت، شهر عبارت رکنضرورت دارد. این سه 

و تجلّی  آرمانی شهر این ، دو مقولة مهمّ دیگر نیز در تعریفشهر “کالبد” اسالم فقط کالبد نیست، و عالوه برآرمانی 

وجه ” مقولة مربوط به او نیزمؤمن( است که البتّه مهمترین یا انسان ) ،ترین عنصرکنند. اصلیآن ایفای نقش می

اهل یک شهر را مهمترین عامل و عنصر “ایمان”توان یا به عبارتی ایمان اوست. به این ترتیب است که می “فکری

حاکم بر شهر و بر همة روابطی است که  “قوانین”اسالم نامید. عنصر بعدی  آرمانی کنندة شهردهنده و تعریفشکل

اسالم به  آرمانی شهر ارکاندر نتیجه،  اند.ر و اهل شهر( و طبیعت و آثار انسانی حاکمبین انسانها )اعم از مدیر شه

 ارائه است.قابل 1 صورت نمودار
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اگر این سه وجه یا سه قلمرو را به صورت 

دهیم، بهترین حالت وقتی  دوایر متقاطعی نشان

و بدترین  ؛است که سه دایره بر هم منطبق باشند

حالت وقتی است که این دوایر هیچ نقطة مشترکی 

دیگر نداشته باشند. امّا در حالت معمول با یک

توان آنها را به صورتی ترسیم کرد که دو به دو می

و هر سه با یکدیگر سطح مشترکی داشته باشند 

 (.3 )نمودار

 

چهار نوع  ،در این حالت، در سطوح مشترک

شهر برای جامعة اسالمی قابل شناسایی است. یکی 

شهری که انسانهایی معتقد به اصول اساسی اسالم، 

در آن زندگی و بر اساس دستورات اسالم عمل 

نامیم. دیگری می” شهر مسلمانان“کنند؛ که آن را می

شهری است که در آن مسلمانان در کالبدی اسالمی 

به دستورات اسالمی بنا  کنند که با عنایتزیست می

” شهری برای مسلمانان“توان آن را اند؛ و میشده

” شهر مسلمانی“نامید. سوّمین محدوده که آن را 

نامیم؛ نشانگر شهری است که در آن رفتار می

اسالمی جریان دارد و کالبد شهر نیز بر اساس 

اصول و ارزشهای اسالمی ساخته شده است. و 

یاد یا شهر اصیل اسالمی ” اسالم آرمانشهر “سه دایره است که از آن به عنوان مصداق  باالخره )فضای مشترکِ(

اند کالبد کنند و توانستهکنیم و در آن مسلمانان موحّد بر اساس دستورات و اخالق اسالمی عمل و رفتار میمی

 سلمان زیستن یاری نماید.مناسبی را نیز به وجود آورند که تجلّیگاه ارزشهای اسالمی باشد، و آنان را در م

ای از آنچه که امروزه عموماً در قلمرو شهرسازی )و همة گرایشهای مطرح آن در مجامع آموزشی و حرفه

گذرد، مربوط و مرتبط با کالبد شهر و ساخت و ساز و حدّ اکثر انتخاب ریزی و منظرسازی( میقبیل طرّاحی و برنامه

های فیزیکی و ویژگیهای کالبدی آنها اهداف اصلی طرحها و غالباً توسعه ریزی جمعیّتی است.کاربریها و برنامه

های انسانی نیز از اهداف )نوشته یا نانوشتة( های شهری هستند. البتّه تغییرات فرهنگی و رفتاری و توسعهبرنامه

ه لزوم توّجه به آنها در افتند؛ و به همین دلیل است کهای شهرسازی هستند، که به هر حال اتّفاق میطرحها و برنامه

رغم همة تأثیرات متقابل محیط و انسان و به ویژه شود. علیهای شهرسازی توصیه میمبانی نظری طرحها و برنامه

 

 
وجه عملی و “، ”وجه فکری“گانة سه ارکانرابطة  :6نمودار 
، ”اسالم آرمانیشهر “گیری در شکل” وجه عینی“ و ” رفتاری

 ”شهری برای مسلمانان“و ” شهر مسلمانان“، ”شهری برای مسلمانی“
 (0931زاده، )مأخذ: نقی

 

 

 
 

 اسالمآرمانی رابطة سه عنصر اصلی دخیل در ظهور شهر  :5نمودار 
 (0931زاده، )مأخذ: نقی
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سازی و تدوین قوانین و اخالقیّات و رفتارها و ارتباطات و نوع تأثیر محیط بر انسان، آن گونه و مرتبه از انسان

م عالیة اسالم است، فقط از راه ایجاد کالبد شهر امکان ظهور ندارد. ضمن آن که در نگرشی را که مدّ نظر تعالی

شده و متذکّر و عابد و مخلص و مقیّد به رعایت همة اصول صورت عدم حضور انسانهای مزکّی و مهذّب و هدایت

 واهد بود.و ارزشهای اسالمی و انسانی، امکان ساخت کالبد شهر بر اساس تعالیم اسالمی نیز ممکن نخ

)برای  “تعلیم” که در قالب توان به موضوع آموزش اشاره کردبه عنوان موضوعی جنبی )و داخل پرانتز( می

)برای  “تهذیب” و “تزکیه”سازی و اعتالی اخالق( و )برای فرهنگ “تربیت”و  “تأدیب”آموزش علم و هنر(، 

ریز و مدیر و اهل شهر برنامه داشته تربیت نفس و روح( باید برای آموزش همة انسانها اعم از طرّاح و برنامه

 باشد.

بندی اسالم در سه گروه اصلی قابل طبقه آرمانی دهندة شهرشکل “ارکان”یا  ترین عواملنتیجه این که: اصلی

 اسالم خواهد شد. آرمانی ی آنها منجر به ظهور شهرهستند که ملحوظ داشتن توأمان و متعادل و منطق

  کنیم. فضای فکری حاصل ایمان اهل شهر یا اصول ایمانی آنهاست که از آن به فضای فکری تعبیر می رکن،اوّلین

کند و مجموعاً حضور یا عامل ظهور مؤمن است که در دو طبقة اصلی مدیر شهر و اهل شهر ایفای نقش می

 سازد.را میفضای فکری اسالمی 

 کنیم. مقررّات و قوانین و اصول اخالقیاصول عملی اسالم است که از آن به فضای رفتاری تعبیر می ،دوّم رکن، 

کنند. فضای حاصل از جزئیّات این اصول هستند که روابط مدیر شهر، اهل شهر و عالم مادّه را تعریف و تبیین می

 نامیم.می “فضای عمل و رفتار اسالمی”را  رکنتأثیر این 

  کنیم. این کالبد توسّط انسان )فضای فکری( و با کالبد شهر است که از آن به فضای عینی تعبیر می رکن،سوّمین

کنندة ارتباط انسان با جهان خارج )اعم از جامعه و محیط مصنوع رفتار اسالمی )عمل و اخالق اسالمی(، که تبیین

اند، به شود که در عین حالی که از اصول اسالمی نشأت گرفتهمی و طبیعت( است، منجر به ایجاد فضا و محیطی

 .کنندرا در مسلمان زیستن کمک می این اصول اشاره دارند و انسان

 

گمان از شوند، بیهایی که توسّط انسان یا سایر موجودات خلق میهمة آثار و پدیده: اسالم آرمانیشهر ی الگوج. 

اند. شهر نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ و عینی، کالبدی یا صفاتی( ساخته شدهروی طرح یا الگویی )ذهنی یا 

عموماً )در مراحل اجرایی( از روی نقشه یا طرح و )در مراحل عالی و برای تهیّة طرح آن( الگویی عالی و ذهنی و 

تردید، همة فعّالیتهای بی ای ویژگیهای خاصّ خود را دارد.آرمانی مطرح است که در هر جامعه و تمدّن و جهانبینی

انسان و از جمله ساختن شهر، برای فراهم آوردن زمینه و بستر مناسب و مطلوب زندگی انسان و همچنین کمک به 

ترین اهداف باشد. یکی از اصلیاو در رسیدن به زندگی سعادتمند و حرکت او به سمت فالح و رستگاری می

انسان برای ورود به زندگی جاوید اخروی است؛ و ورود به ساحت مطلوب  زندگی دنیایی، آماده کردن یا آماده شدن

و سعادتمندانة زندگی اخروی جز با کسب صالحیّت و اهلیّت الزم میسّر نخواهد بود. در این میانه، شهر به عنوان 

 کند.ترین نقشها را ایفا میظرف فعّالیتها و زندگی انسان یکی از اصلی
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ط )یا شهر( مناسب زندگی، با عنایت به این که انسان )به عکس خداوند که بنا در جهت فراهم آوردن محی

، همه چیز را بدون الگوی اوّلیّه خلق کرد( همه چیز را بر پایه و مطابق الگویی )ذهنی یا عبه سخن امام الموحّدین

تصوّر کرد؛ و در هر جهانبینی و توان الگویی را توان گفت که برای شهر مطلوب و آرمانی او میسازد، میعینی( می

توان الگویی برای شهر مکتب فکری، الگو و اسوه ویژگیهای خاصّ خود را دارد. قاعدتاً از تعالیم اسالمی نیز می

در پی معرّفی آن جا اسالمی، یا ویژگیهای اصلی آرمان شهر اسالم را استنتاج و تدوین کرد. الگوی شهر اسالمی که این

توان از متون اسالمی به عنوان فضای حیات طیّبه ، عالوه بر همة ویژگیهایی است که میهستیم از متن قرآن کریم

 استنتاج کرد.

یکی از ویژگیهای بارز انسانها انتخاب و تبعیّت و سعی در تشبّه به افراد و گروهها و جوامعی اهمّیت اسوه )الگو(: 

تعالیم اسالمی نیز  شوند.آن، آثار آنان نیز به عنوان الگو مطرح می ؛ که به تبعبه الگو یاد نمود توان از آنهااست که می

را به عنوان اسوه و الگوی انسانهای صالح معرّفی نموده است  عو همچنین حضرت ابراهیم صبه صراحت پیامبر اکرم

فرماید ص نهی می(. عالوه بر آن، به کرّات مسلمانان را از شبیه بودن به افراد و جوامعی خا21و احزاب: 3)ممتحنه:

(. برعکسِ جوامعِ الهی و شیوة صالحین، دنیای معاصر سعی 12، نحل:33و  21، انفال:113و  111عمران:، آل31)بقره:

در معرّفی و رواج الگوهایی دارد که از طریق آنها بتواند )اگر نگوئیم به استعمار و استثمار انسانها و جوامع دست 

 رف بیشتر را رواج و توسعه دهد.حدِّ اقل این است که( مص ،یازد

آیات قرآن کریم و  مروری اجمالی بر

بیانگر توجّه به انتخاب  عاحادیث مأثوره از معصومین

الگوهای اصیل و احتراز از الگوهای بیگانه و مخالف 

با کرامتهای انسانی است، که یکی از معروفترین موارد 

آن، عدم پذیرش والیت کفّار و مشرکین است 

 حدیث قدسی آمده است: همچنین در .(1ممتحنه:)
لِلْمُؤْمِنینَ الیَلْبِسُوا اهلل اِلی نَبی ّ مِنَ االَنْبِیاءِ: قُلْ اَوْحَی

لِباسَ اَعْدائی وَ ال یُطْعِمُوا مَطاعِمَ اَعْدائی وَ الیَسْلِکُوا 

: خداوند مَسالِکَ اَعْدائی فَیَکُونوا اَعْدائی کَما هُمْ اَعْدائی

بر پیامبری از پیامبران وحی کرد: به مؤمنان بگو: لباس 
رند و دشمنان مرا بر تن نکنند و غذای دشمنان مرا نخو

راه دشمنان من را نروند، که اگر چنین کنند، دشمنان 
)عاملی،  ”من خواهند بود همان گونه که آنها هستند

(. در حدیث قدسی دیگری 331-331، صص1431

، 1431)عاملی، : خود را به شکل دشمنان من درنیاورید وَ التَشاکلوا بِما شاکَلَ اَعْدائیکند: )بر این موارد( اضافه می

 (.331-331صص

 

 

 

 ها با محورهای مختصّاتوجهیرابطة شش :7نمودار 
 (0977زاده، )مأخذ: نقی
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برعکس الگوهای توان مطرح کرد این است که نکتة قابل تأمّلی که در بارة الگوی شهر و آثار انسانی می

هستند، الگوی شهر ( عو حضرت ابراهیم ص)پیامبر اکرمهای عینی و واقعی شده در قرآن کریم که نمونهانسانی معرّفی

خویش داشته باشد، الگویی مثالی و ذهنی و بر اساس ویژگیهایی  مکانی را درزمانی و بیآرمانی که باید ویژگیهای بی

الگویی را در نظر توان می (مکعّب مستطیلها )اعم از مکعّب و وجهیخاص است. برای نمونه، برای همة شش

(. در عین 3)نمودار گانة مختصّات است گانة آن با محورهای سهترین ویژگی آن نسبت رئوس هشتگرفت که اصلی

ای ظاهر شوند یا توانند در پدیده، برخی از معانی الگوها )مثل معانی مربع، دایره، نور، آب و مانند اینها( که میحال

نیز به عنوان ویژگیهای الگو مطرح شوند. به هر حال، در اینجا منظور از الگو، یک  آن را به ذهن انسان متبادر کنند

نیست؛ بلکه الگوی مورد نظر موضوعی ذهنی  (یا مدلی با مقیاس متفاوت موضوع مادّی و کالبدی )از قبیل ماکت

ع در زمانها و سرزمینها و و در عین حال، امکان ظهور متنوّ ،مکانیزمانی و بیترین ویژگیهای آن بیاست که اصلی

 شرایط متفاوت است.

 ”الْقُرااُمُّ“یم برای مکّة مکرّمه که آن را با عنایت به تعبیر انحصاری قرآن کر: آرمانی اسالم الگوی اصیل قرآنیِ شهر

پس از تجدید بنای  عنامد )که قاعدتاً باید به عنوان الگوی سایر شهر ایفای نقش کند( و این که حضرت ابراهیممی

توان می ،خواهدکند و سه چیز را از خداوند متعال برای اهل آن میکعبة شریف، برای شهر و اهل آن سه دعا می

 خاصّیبندی یازهای انسان که جامع و در بر دارندة همة نیازهای مادّی و روانی و معنوی او خواهند بود تقسیمبرای ن

 چنین است: عارائه کرد. دعای حضرت ابراهیم

  ِو چون ابراهیم وَ الْیَوْمِ اآلخِرِ وَ اِذْ قالَ اِبْراهیمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا آمِناً وَ الرْزُقْ اَهْلِهِ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاهلل :
عرض کرد پروردگارا این شهر را محلّ امن و آسایش قرار ده و روزی اهلش را که به خدا و روز قیامت ایمان 

 کند:دعا می ،و در جای دیگر ؛(123)بقره:آوردند فراوان گردان 

  َیاد آر وقتی که ابراهیم عرض کرد اجْنُبْنی وَ بَنِیَّ اَنْ نَعْبُدَ االَصْنامَ وَ اِذْ قالَ اِبْراهیمُ رَبِّ اجْعَلْ هذَا الْبَلَدَ آمِناً و :
 (.41)ابراهیم:پروردگارا این شهر )مکّه( را مکان امن و امان قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بتان دور دار 

رد، که هر یک از آنها بر دابرای مکّه سه دعای اصلی  عشود که حضرت ابراهیمبه این ترتیب، مالحظه می

متمرکز است. به بیان دیگر، با تأمین ”( روح یا آخرت“، و ”روان یا نفس“، ”جسم یا فیزیولوژی)“یک ساحت حیات 

هر یک از این نیازها )به عنوان سرسلسلة نیازهای ساحت مورد نظر از حیات( زمینة تأمین سایر نیازها نیز فراهم 

 خواهد شد.

همة نیازهای  یو ارضا شدن مرتفع امکان توان گفت کهآن( تأمین شود می ای عامّ)به معن “رزق” وقتی

زمانی که امنیّت انسان  است. تأمین شدهگویی به آنها ؛ و زمینة پاسخستا شدهفراهم فیزیولوژیک و جسمی انسان 

لمرو روان خویش و آنچه که انسان بتواند به همة نیازهای ق ،توان امیدوار بود که در سایة امنیّتتأمین باشد، می

مَنْ اَصْبَحَ مُعافی فی بَدَنِه آمِناً فی سِرْبِه “ فرماید:؛ چنانچه نبیّ مکرّم اسالم میدست یابد ،کندت او اقتضا میانسانیّ

قوت روز : هر که تنش سالم است و در جماعت خویش ایمن است و عِنْدَهُ قُوتُ یَوْمِه فَکَاَنـَّما خُیَّرَتْ لَهُ الدُّنْیا
 .(344، صالفصاحهنهج) ”خویش دارد سراسر جهان مال اوست
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توان از تأمین همة نیازهای و باالخره، با نپرستیدن بت و ایمان به خداوند واحد و روز قیامت، آنگاه می

برای مکّة  عمعنوی و روحانی او به نحو احسن نیز رأی داد. خالصه این که: هر یک از سه دعای حضرت ابراهیم

پاسخگویی به همة نیازهای ساز مکرّمه و اهل آن، سرسلسلة نیازهای یک ساحت حیات هستند، که تأمین آنها زمینه

 سعادت و کمال انسان خواهد بود.انسان و 

به این ترتیب، نه از نظر شکلی، که از نظر امکاناتی که یک شهر باید در اختیار اهلش قرار دهد و از نظر 

در مورد آن، بهترین الگوی  عباید برای آنها فراهم کند، مکّة مکرّمه، و به ویژه دعاهای حضرت ابراهیم شرایطی که

شهر اسالمی و محیطی برای زیست انسان است؛ که طبیعتاً این ویژگیها که در جهت پاسخگویی به همة نیازهای 

رفتار اهل شهر، بر ارتباطات مردمان با یکدیگر و انسان هستند، بر کالبد شهر، بر قوانین و مقرّرات حاکم بر شهر، بر 

 در یک کالم بر ارکان شهر )که ذکر آن گذشت( تأثیر بنیادین خواهد داشت.

در کنار این الگو، الگوهای رفتاری و اجتماعی و قانونی و مدیریّتی و فردی رهبران الهی به ویژه دوران 

ترین الگوهای شهر توانند و باید به عنوان یکی از اصلیز می، نیعو امیرالمؤمنین صمبارک شخص نبیّ مکرّم اسالم

اسالمی، به ویژه در توضیح و معرّفی رکن ارتباط و قانون و رفتار و عمل، ایفای نقش کنند. حتّی راهنماییهای سایر 

ثار )به پیروانشان در چگونگی رعایت حقوق یکدیگر و رفتار با طبیعت و با دیگران و با مجموعة آ عمعصومین

 کنندة ویژگیهای آن برای زندگی مسلمانان بوده است.انسانی( مکمّل این الگوی اصیل، و در واقع، تبیین

)توجّه فرمایید: همة  اسالم، به مثابه الگوی اصیل خویش، شهری است که همة نیازها آرمانی بنابراین، شهر

 مین نموده و هیچ نیازی را مغفول نگذارد.معنوی و روانی و فیزیولوژیکی ساکنان و اهل خویش را تأ نیازهای(

 

شود؛ که شهر و به تبع آن شهر اسالمی نیز از این قاعده ای، با صفاتی شناخته میهر پدیده: صفات شهر اسالمید. 

همان توان برشمرد، که مجموعة آنها باید از کالم الهی استنتاج شوند. مستثنی نیست. برای شهر اسالمی صفاتی را می

که گذشت، اسالم به عنوان دین و سنّت الهیِ زیستِ انسانها و به مثابه فلسفة زندگی در همة زمانها و مکانها، گونه 

. قلمرو و حوزة اثر این ه استدویّاتی( را برای زندگی انسان معرّفی و توصیه نمئاصول و ارزشهایی )و نه الزاماً جز

توانند در همة ابعاد و شود، بلکه میندگیِ انسان نمیاصول و ارزشها منحصر و محدود به قلمرو خاصّی از ز

، “ساختمان”و  “شهر” اگر برای ترتیب، نیمعنا و مصداق و اثر خاصِّ خویش را داشته باشند. به ا ،قلمروهای زندگی

ت به رشد و تعالی معنوی انسان )اهداف اتی متصوّر باشد که این اهداف و غایاورای سرپناه بودن، اهداف و غای

 اصولبر آنها )شهر و ساختمان( حاکم باشد که این  اصولینمایند، ناچار بایستی میکمک یات انسان از نظر اسالم( ح

 و اصولی که خداوند سبحان برای زندگی انسان تعیین فرموده است، حاکم بر جهان هستی ولصانیز چیزی جز 

 اند.شده و معرّفی م ایجادتوسّط خالقی حکیم و علی هر دو گروه این اصول که ؛نخواهند بود

ای دیگر سایر اعمال نیز به گونه گذشته از اعمالی که محصولی مادّی و کالبدی فیزیکی دارند،توجّه کنیم که 

است و اگر ” عمل زشت“نتیجة ” عذاب“است و  “ثواب”خالق ” راستی“شوند، برای مثال منجر می” ایجاد“به 

گردد که همة اعمال عمل انسان تلقّی شوند به راحتی معلوم می” بازتاب“و ” نتیجه“، ”حاصل” “دوزخ“و ” بهشت”
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؛ و به عبارت دیگر، هر چیزی را صورتی مثالی انجامندمی “ایجاد”انسان حتّی نگاه کردن، شنیدن و گفتن نیز مدام به 

شود، دو مورد وجّه به این که اصوالً همه فعّالیتهای انسانی در جهت نوعی خلق و خالقیت انجام میبا ت .است

انسان، بهترین الگو برای شناسایی  الّلهی ةخلیفاساسی بایستی مدِّ نظر قرار گیرند: اواّلً این که با توجّه به مقام 

آثار تولید او همانا خلق الهی و اصول و قوانین حاکم بر  ویژگیهای فعّالیتهای انسان و تعیین اصول حاکم بر اعمال و

اجزاء جهان هستی است. ثانیاً به جهت این که نقش باورها و تفکّر حاکم بر انسان و نحوة نگرش او به جهان هستی 

عت گیری از طبیو همچنین توجّه به اعمالش، تأثیر مستقیم بر انتخاب روشهای طرّاحی، ساخت، تولید و نحوة بهره

خورده شده با این تعالیم برای  دارد، در این باب نیز شناسایی دستورالعملهای برآمده از تعالیم اسالمی یا الاقل محکّ

 .اندالرّعایهمسلمانان واجب

شود چنین استنباط می ،نمایداز مجموعة ویژگیهایی که اسالم برای حیات و فعّالیت انسان در زمین تبیین می

ه عنوان جانشین خدا در زمین بایستی به صفات فعل الهی متّصف باشند. به این ترتیب، مجموعة که افعال انسان ب

شده برای حیات اصول توصیه“ و” قوانین حاکم بر عالم وجود“متشکّل از  ،ویژگیهای تأثیرگذار بر فعّالیتهای انسان
گروه مصداق دارند؛ به این ترتیب که هم  نکتة قابل ذکر دیگر این که، برخی از این اصول در هر دو د.نباشمی ”وی

اند؛ که البتّه تنها در یک موضع اند، و هم این که مسلمانان به رعایت آنها توصیه و تشویق شدهصفات فعل الهی

 شوند.معرّفی می

-ترین صفاتی هستند که می( از اصلیالهی و خلق اصول حاکم بر فعل)یا  صفات فعل الهیصفات فعل الهی:  اوّل.

بر افعال انسان، بنا به باورها و  ،از یک سواسالم مطرح شوند. توضیح این که:  آرمانی توانند به عنوان صفات شهر

های آموزهدیگر بنا به  ،ب است، و از سویاصول و صفاتی مترتّ ،کندای که برای خویش انتخاب میالگوی اصلی

و لذاست که با یک مقایسة ساده  ؛(11و نور: 41قره:جانشین( خداوند در زمین است )بیا انسان خلیفه ) ،قرآنی

، و در جهت متجلّی صف باشندکه اعمال انسانی بایستی به صفات فعل الهی متّ کردگیری توان این گونه نتیجهمی

 تنها با فعّالیتهای انساننه ،و ثانیاً ؛تا اواّلً شرط امانتداری در خالفت رعایت گردد ساختن آن صفات شکل بگیرند؛

 کمال یافتنای به هماهنگی و تعادل موجود در عالم وجود و طبیعت وارد نیاید، که فراتر از آن، امکان خدشه

زاده، )ر.ک: نقی در اثر فعّالیتهای انسان نیز فراهم آیدتر از آن، گرایش مواد به سمت تجرّد( )و عالیموجودات 

1431). 

مقرّر  باید به آنها متّصف باشند. اهللةخلیفسان به عنوان اینها صفاتی هستند که افعال ان ،به عبارت دیگر

: اوست خدایی که شما را در زمین جانشین هُوَ الَّذی جَعَلَکُمْ خَالئِفَ فِی االَرْضِ :برای انسان الّلهیةخلیفداشتن مقام 

ه آنها عبارتند از این که انسان باید شرط امانت را ب شود که اهمّ( نکات مهمّی را به انسان یادآور می41فاطر:)قرار داد 

جا آورد، باید اعمالش را به صفات فعل الهی متّصف گرداند، باید دستورات الهی را سرلوحة اعمال خویش و وجهة 

ت خود قرار دهد، باید رابطة خویش و سایر مخلوقات الهی را طبق برنامه و حقوقی که برای جملگی تعیین شده همّ

زاده، د )نقیتنظیم نماید و باید همیشه به حضور در محضر الهی متذکّر باشد و خویش را از غفلت مصون دار است
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کند که انسان اعمال خویش را به صفات الهی متّصف گرداند داری حکم میشرط خالفت و امانت بنابراین، .(1411

 اهم آورد.تا ضمن به جا آوردن شرط امانت، تعادل الزم را نیز در محیط فر

آید که قسمتی از آن به صورت انسان، تغییراتی است که توسّط او در محیط به وجود می یکی از افعال مهمّ

تفکّر اسالمی، انسان را به عنوان جانشین خالصه این که چون یابد. محیط و فضای زندگی در زمین ظهور میشهرها 

اصول حاکم بر اعمال و آثار انسانی بایستی رنگ و صبغة  ،کندخداوند تبارک و تعالی بر روی زمین معرّفی می

برخی از بارزترین صفات فعل الهی که بایستی بر فرایند طرّاحی و  د.اناصولی را داشته باشند که بر فعل الهی حاکم

: وحدت، حاکم باشند، عبارتند از (اهللةخلیف)های فعل انسان وردهآریزی محیط به عنوان یکی از مهمترین فربرنامه

تعــادل، نظم، هماهنگی، اندازه، حدّ، هدایت، حسن، حساب، حقّ بودن، کرم، احسان، عدم خلق به بطالت، عدم 

 .امثالهمخلق به بازی، عدم خلق به بطالت، عدم خلق به بازی و 

مخلوقات الوه بر ویژگیهای مذکور برای صفات ع(: شده برای حیات ویاصول توصیهصفات فعل انسان ) دوّم.

ی مشی زندگی انسان معرّفی الهی )که در سطور باال معرّفی شدند(، آنچه که خداوند تبارک و تعالی به عنوان بنیادها

گیری محیط زندگی که باید مقوّم ارزشهای الهی بوده و انسان را به سمت آن هدایت نمایند شکلنماید نیز در می

، عبودیّت و عبادتتند که اهمّ آنها با عنایت به کالم الهی عبارتند از: دار هسایفای نقشی در خور توجّه را عهده

، عدم پذیرش والیت کفّار و تواضع، حیا، تفکّر، گیریعبرت، کرامت انسان، نهی از منکر ،امر به معروف، ذکر، تقوی

، هدایت، امنیّت، بر مادّیت ارجحیّت معنویّت ،احسان، براجتناب از کِ)عدم تشابه به بیگانگان(،  تمایزت، عزّمشرکین، 

این صفات یا خود به  علیهذا.هویّت و قس، رویمیانه، کرشُ ،عاون و همکاری، تاحتراز از فساد، اصالح و آبادی زمین

صورت مستقیم و به مثابه یک اصل در شهرسازی دخالت دارند، و یا این که باید زمینة ظهور و بروز و تقویت آنها 

)برای صفات حمیده و پسندیده( فراهم شود، و یا این که بالعکس )برای صفات نکوهیده و رذیله( باید زمینة 

 بروزشان تضعیف و حذف شود.

 

برای : (آرمانی اسالمانداز شهر چشم) ریزی و مدیریّت شهر اسالمیطرّاحی و برنامهراهبردهای  و اصول هـ .

شمارد؛ و در عین حال، در هر دوران و خلق هر اثر، خالق اثر اصولی را مدّ نظر دارد، که خدشه به آنها را مجاز نمی

ها و تجلّیّات )یا به عبارت دیگر، جلوهبندد. های متناسب آن اصول را به کار در هر سرزمینی، ممکن است به شیوه

، ”مبانی“اسالم، مشتمل بر راهبردهایی هستند که حاصل تعامل ویژگیهای مطرح برای  آرمانی انداز( شهرچشم

باشند. به عبارت دیگر، با ملحوظ داشتن همة ویژگیهایی که برای مبانی شهر اسالمی می” صفات“ و ”اسوه“ ،”ارکان“

-متصوّر است و از کالم اسالمی استنباط و استخراج میاسالم  آرمانیو ارکان و اسوه و صفات و اجزاء اصلی شهر 

ا تبیین نموده، و راسالم  آرمانیانداز شهر تواند چشمشوند، که این مجموعه میشوند، اصول و راهبردهایی تدوین می

خواهد شد. این اصول و اسالم  آرمانیاستفاده از آنها، به همراه رعایت شرایط محیطی و زمانی منجر به ظهور شهر 

ریزی و ادارة شهر اسالمی در قلمروهای زمانی و مکانی توان به عنوان راهنمایی برای طرّاحی و برنامهراهبردها را می

-که در طیف وسیعی قابل ارائهمورد استفاده قرار داد. عناوین این اصول و راهبردها و فرهنگی متفاوت مالک عمل و 
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 صفات( مطرح شدند. و الگو، همان عناوینی هستند که در مباحث قبلی )مبانی، ارکان اند

ریزی و مدیریّت شهر در واقع، همة اصولی که در این قسمت به عنوان راهبرد و مبانی طرّاحی و برنامه

شوند، اصولی هستند که در جمع با شرایط زمانی و مکانی )مشتمل بر همة شرایط و امکانات معرّفی میاسالم  آرمانی

علمی، فرهنگی، اقتصادی، بومی، جغرافیایی، فنّی، سیاسی و محیطی(، معیارها و ضوابط شهرسازی اسالمی را به 

-لّی کالبدی و عینی اصول را تعیین و تعریف میدهند. اجماالً این که، شرایط زمانی و مکانی، مصداق و تجدست می

 شود. کنند؛ و نسخة خاصّ شهر اسالمی، برای آن دوران مشخّص و سرزمین خاص معرّفی می

 

 گیرینتیجه. 5

، از متن قرآن اسالم  آرمانیشهر  و اصول صفات ،االشاره، مبانی، ارکان، الگوبا عنایت به موضوعات فوق

یک اسالم  آرمانیتوان گفت که: شهر استنتاج و تدوین هستند؛ و میمتّکی بر کتاب الهی قابلهای دینیِ کریم و آموزه

مفهوم و یک صورت است که مبانی و ارکان و صفات و اسوة آن از قرآن کریم قابل استنتاج و استنباط است؛ و 

یات متفاوتی خواهد داشت. در تحقّق آن در عالَمِ خارج، بسته به شرایط زمان و مکان و امکانات در دسترس، تجلّ

نتیجه، شهرهای مسلمانان )و حتّی شهرهای غیرمسلمانان( در دورانها و سرزمینها و دانش متفاوت، در متجلّی ساختن 

ای اسالمی است )و به شود، به اندازهآن، توان متفاوتی دارند. ضمن آن که، هر شهری که شهر اسالمی نامیده می

گاه مبانی و اصول و ارزشهایی باشد ر اصیل و آرمانی اسالم نزدیکتر است( که بتواند جلوهالگوی حقیقی و مثالی شه

 که کالم الهی برای جامعة اسالمی و الهی تعریف نموده است. 

 بنابراین: هر شهر منتسب به اسالم یا موصوف به اسالمیّت،

 هانبینی توحیدی اندیشیده باشند؛ که این ریز و مدیرش در فضای جای اسالمی است که طرّاح و برنامهبه اندازه

 اندیشه منجر به طرح و برنامه و مدیریّت شده باشد،

 ای اسالمی که اهل آن در فضای جهانبینی توحیدی بیندیشند،به اندازه 

 ای اسالمی که مدیران و اهل شهر در فضای فرهنگ بومی )مثالً در ایران، در فضای فرهنگ ایرانی، به اندازه

 و متکّی بر جهانبینی توحیدی( عمل و رفتار کنند، منبعث از

 گاه و بیانگر ارزشهای مستفاد از تعالیم اسالمی برای زندگی انسان، و ای اسالمی است که کالبد شهر جلوهبه اندازه

 منبعث از صفات فعل الهی است.

 اندنِ اهل شهر در آن وجود و به همان اندازه اسالمی است که امکان مسلمان بودن و مسلمان زیستن و مسلمان م

 داشته باشد.

 ای اسالمی است )و به الگوی حقیقی و مثالی شهر اصیل و آرمانی اسالم نزدیکتر است( که هر شهری، به اندازه

 گاه مبانی و اصول و ارزشهایی باشد که کالم الهی برای جامعة اسالمی و الهی تعریف نموده است.بتواند جلوه
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 ها و صفاتش مأخوذ ای اسالمی است که مبانی و اصول و اسوهخالصه این که هر شهرِ منتسب به اسالم، به اندازه

کند، هر چیز خیس و نمدار شده با آب ساده موضوع را روشن میو منبعث از تعالیم وحیانی اسالم باشد. )مثالی 

 اقیانوس، به اندازة آبی که از اقیانوس در خود دارد، اقیانوس است(.

صورتی ذهنی و مفهومی یگانه است که مبانی و ارکان و الگو و صفات اسالم  آرمانیکالم آخر این که: شهر 

آن از کالم الهی قابل دریافت و تدوین است؛ و 

با توجّه به شرایط دوران و  “صورت ادراکی”این 

-سرزمین )اعم از شرایط و امکانات اقتصادی، فن

آوری، سیاسی، آداب، رسوم، سنن و ...( به شرط 

عالیم و اصول و ارزشهای عدم تقابل و تناقض با ت

اسالمی، مصداق و تجلّی و جلوة خاص خویش 

به ای را دارد. به این ترتیب، هر شهری به اندازه

است که: بتواند آن  نزدیک اسالم شهر آرمانی

شده شده و مدیریّتکه ساخته اسالم آرمانیشهر 

توسّط انسان کامل و محلّ زیست اوست را 

ترین نسخة شهر لیمتجلّی و متجسّد سازد؛ و عا

اسالمی، شهری است که فضای حیات طیّبة انسان 

کاملی است که مطابق آنچه خدایش گفته است و 

خواند در زندگی دنیایی خویش فطرتش به آن می

کند؛ و به این ترتیب، آنچه را گذشت در مشی می

 توان خالصه کرد.می 3نمودار 

قدّس نیز با عنایت به جاودانگی و جهانی بودن و البتّه جامعیّت در بارة چگونگی استفاده از متون مبنابراین، 

ها و فضاها و فرمها و اشکال( را از آن کتاب مقدّس باید متوجّه بود و جزئیات و مصادیق )از قبیل ابعاد و اندازه

نها و مکانها طلب نکرد؛ بلکه در کتاب الهی باید به دنبال شناخت اصول و معیارهایی بود که بتوانند در همة زما

و نکتة  اش یاری نمایند.مصداق خاصّ خود را داشته و بتوانند انسان را در فراهم آوردن محیط ناسب زندگی انسانی

منحصر به کالبد و یا زمان خاص یا گروههای اجتماعی مشخّصی نیست؛ بلکه آنچه  اسالم آرمانیشهر پایانی این که 

کنند عبارتند از اهل شهر )و باورها و اعتقاداتشان(، فرهنگ )رفتار و و میایفای نقش  آرمانیشهر این که در تعریف 

 اخالقیات و قوانین( حاکم بر شهر و نهایتاً کالبد شهر.
  

 

 
 

در سرزمینها و  ”شهر اسالمی“فرایند ظهور مصادیق  :8نمودار 
 گیری از کالم الهیدورانهای مختلف با بهره

 (0931زاده، )مأخذ: نقی
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