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Abstract 

Islam, as the most excellent and only source of human happiness, has the ability to 

achieve an environment with real individual and social values with an Islamic identity. 

Influenced by religious culture and teachings, the Islamic city has the capability to have 

a stable and ideal society for the growth of human virtues and achieve ultimate 

perfection. The purpose of this research is to create an environment in accordance with 

the principles and values of Islam and with the needs and activities of Muslims to 

achieve semantic vitality and divine closeness. Therefore, while examining the view of 

Islam on the subject of the city, Islamic art and architecture, it tries to define and 

identify different activities along with social and individual areas of human beings in 

relation to the effective factors on the environmental perception of the Islamic utopia. 

The findings of this study show that, taking into account the spatial diversity and social, 

economic, cultural, temporal and spatial conditions of any city with a fixed totality, the 

spatial qualities of elements and the body of environment are reviewed and applied in 

the use of resources, principles and value criteria of the Islamic city in order to achieve 

the ideal city in the apocalyptic government. As a qualitative research and through 

analyzing and collecting information with the descriptive-analytical method, the present 

research, from the type of documentary and historical study, examines the 

characteristics and factors affecting the structure of the Islamic city. 
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 یدهچک

های ترین و تنها منبع واحد برای سعادت انسان، توانایی دستیابی به محیطی با ارزشعنوان عالیاسالم به

واقعی فردی و اجتماعی با هویت اسالمی را دارد. در این رابطه شهر اسالمی با تأثیرپذیری از فرهنگ و 

ای رشد فضایل انسانی و رسیدن به کمال آل، برای پایدار و ایدههای دینی، از قابلیت داشتن جامعهآموزه

های اسالم؛ متناسب با نیاز و نهایی برخوردار است. هدف این تحقیق ایجاد محیطی مطابق با اصول و ارزش

مسلمانان برای رسیدن به سرزندگی معنایی و تقرب الهی است. بنابراین ضمن بررسی دیدگاه دین  فعالیت

های مختلف اجتماعی ها و عرصهاسالمی، سعی دارد؛ تعاریف، فعالیتاسالم به مبحث شهر، هنر و معماری 

های شهر اسالمی را شناسایی نماید. یافتهو فردی انسان در ارتباط با عوامل مؤثر در ادراک محیطی آرمان

های فضایی، عناصر و کالبد محیط در استفاده از دهد؛ بازبینی و کاربردی شدن کیفیتپژوهش نشان می

اصول و معیارهای ارزشی شهر اسالمی، با در نظر گرفتن تنوع فضایی، شرایط اجتماعی، اقتصادی، منابع، 

آل در حکومت آخرالزمان قابلیت فرهنگی، زمانی و مکانی هر شهر با کلیت ثابت برای رسیدن به شهر ایده

تحلیل و  و یهتجز تحلیلی، با -با روش تحقیق توصیفی وجودی خواهد داشت. تحقیق حاضر کیفی است، و

ها و عوامل مؤثر در ساختار شهر تاریخی، به بررسی ویژگی اسنادی و مطالعه نوع اطالعات، از آوریجمع

   پردازد.اسالمی می
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 مقدمه

کند که همان بنددگی  ال و قرب الهی بیان میدین اسالم هدف خلقت انسان را رسیدن به کم

و اطاعت خداوند است. به همین دلیل به انسان و زندگی جمعی او توجه خدا  داشدته و   

کندد.  ای پایدار را مطدر  مدی  مسائلی مانند شهر و شهرنشینی برای توسعه و پیشرفت جامعه

ای نشدده؛ امدا در   هطور واضح چگونگی و ترسیم شهر اسالمی در آیات قرآن اشارهرچند به

 بده  صورت غیر مسدتقیم بهالسالم(  و برخی از روایات ائمه معصوم )علیهم بسیاری از آیات

تدوان بده تعریدف شدهر     که بر اسدا  آنهدا مدی    شدهساختارها و الگوهایی اشاره  ها،ویژگی

 .  پرداختو ادراک محیطی مطلوب برای مسلمانان اسالمی 

ادانی شهر، به نوعی با اهداف و بعثت انبیاء الهدی، از  قابل ذکر است؛ اهمیت عمران و آب

زمان حضرت آدم )علیه السالم( تا بهترین شرایط حکومت اسالمی در زمان حضرت محمد 

)صلی اهلل علیه و آله وسلم( در شهر مدینه ارتباط دارد. در جایی که خداوندد پدا از توبده    

فرستاد؛ تا با نسل آدم، زمین خدود را  حضرت آدم )علیه السالم( ایشان را از بهشت به زمین 

نهج البالغه متناسب با دو روی  04و  94توان در نامه . این توصیه را می4عمران و آباد سازد

 عمران و آبادانی مشاهده کرد.

تعمر دنیاک بخراب اخرتک، دنیایدت را بدا ویراندی    »کند: نهج البالغه بیان می 04در نامه 

ین پیام به اهمیت آبادانی دنیا اشاره دارد؛ از سوی دیگر غفلدت  ، در ا«سازی!آخرتت آباد می

 94اسدت. در نامده   از چگونگی عمران دنیا به بهای ویرانی آخرت، به زیان کردن تعبیر شده

و لزوم امره و عماره قلبدک بدذکره، پدا     –ای بنی  –فانی اوصیک بتقوی اهلل »نهج البالغه 

کنم به تقوای الهی و تدر  از خددا و مالزمدت    یای پسرم! همانا تو را وصیت و سفارش م

که عمران تنها مختص بده  ، این«فرمان او، و به آباد ساختن عمارت و دلت با ذکر و یاد خدا

آباد کردن جسم نیست؛ بلکه توجه به عمران قلب و رو  نیز الزم است؛ کده همدان ذکدر و    

 یاد خدا و تقوای الهی است.  

 .................................................................................................................................................................  
 (.24ه بعد التوبه لیعمر ارضه بنسله )نهج البالغه، خطبه فاهبط - 4
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اسدالمی، بدرای    شهر اسالمی متأثر از فرهنگ و اندیشهدی آرمانبنابراین تدوین مبدانی راهبر

سازی حکومت عدل مهدوی و شهرسازی نهایی جهان اسالم الزم است. ایدن  اتصال و زمینه

شناسی تا شناخت آثار کالبدی، فضایی، اجتماعی، متناسب و هماهندگ  اصل از سطو  انسان

ای مدیریت شهری است. براین اسا  سؤال هبا تعالیم و دستورات اسالمی، اهداف و برنامه

ها و نیروهای مدؤثر بدرای احیدای شدهر اسدالمی کدامندد        است؛ قابلیت اصلی پژوهش این

های زندگی آرمدانی انسدان   های فوق چه نقشی در باال بردن ادراک محیطی و کیفیتویژگی

 تا حکومت اسالمی اصیل دارد 

 . پیشینه تحقیق1

؛ در ایدن  اسدت رد توجه و مطالعه محققین غربی و شدرقی بدوده  شهرهای اسالمی همواره مو

شناسی برای شناخت مبانی و الگوهدای شدهر اسدالمی انجدام شدده      های باستانزمینه کاوش

هدای شدهرهای   است. برخی مستندات مبنی بر عدم توافق نظر پژوهشگران پیرامون ویژگدی 

ط محققین غربی برمی گدردد  اسالمی، به عدم شناخت صحیح اسالم و مبانی فکری آن توس

های اخیر نشان خصو  در دهههای محققین غربی به(. اما شواهد و تالش4929زاده، )نقی

دهد واقعیت دیگری مبنی بر کشف و تحقیق در شهرهای اسالمی وجود دارد؛ که بیشدتر  می

-اسدتان توان به نتدایج و مطالعدات ب  اند. در این رابطه میدر جوامع شخصی خود پیاده کرده

 شناسی آندره گدار، آرتور پوپ، هرتسفلد و برخی دیگر از محققان غربی اشاره کرد. 

میالدی(، بدا مطالعده    4661-4297شنا  آلمانی )اولین محقق غربی، ماکا وبر )جامعه

-ای برای مطالعه شهرهای اسالمی و شدکل بر شهرهای آسیا و خاورمیانه موفق به تهیه نقشه

شدهر  (. همچنین در مورد مقایسه تطبیقدی آرمدان  4905می شد )وبر، گیری مفهوم شهر اسال

تمرکدز بدر دو الگدو،    ، بدا  «شهر در اسالم و غدرب آرمان»اسالمی و شهرسازی غرب، کتاب 

، «مدور »شدهر  شهری در تفکر اسالمی و آرمانای از اندیشه آرماننمونه« فارابی»مدینه فاضله 

شدهری  گسترش نظدام آرمدان   ، وو شهرسازی فضاهای معماریتفاوت به بررسی اشتراک و 
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   .4پردازدمیدو تمدن اسالم و غرب 

( در زمینده شدهر اسدالمی    4962زاده، ( و )نقدی 4966از جمله محققان ایراندی )بداقری،   

( و )خالدین و عربدی،  4929اله قرائتی )قرائتی، االسالم آیتاند. همچنین حجتتحقیق کرده

، اندد. همچندین )طداهری   رآن به موضوع شهر اسالمی پرداختده های ق(، با استناد به آیه4920

با نگداهی  « جایگاه معماری در بسط توحیدی از منظر فقه و فلسفه سیاسی»( در مقاله 4926

-به بحث توحید در شهر اسالمی دیدگاه فلسفی و سیاسی در ایجاد شدهر اسدالمی پرداختده   

-جامعده  -تداریخی   تحلیل»با عنوان (، 4920است. در مقاله دیگری از )عشایری و دیگران، 

، پیرامون تمدن اسدالمی، در نگداهی   «البالغه نهج بر تأکید با های انسانیتمدن پایان شناختی

 اند.اجمالی شهر را پایه تمدن اسالمی معرفی کرده

 . چارچوب مفهومی پژوهش2

ی مبارکه فداطر/  هاعنوان خلیفه و جانشین خداوند در زمین )سورهتعالیم اسالم، انسان را به

کندد و  ( معرفی می07(، و برترین مخلوقات )سوره مبارکه اسراء، آیه 55و نور/ 97، بقره 92

((. از آنجدا کده   01و  91و اعدراف/   64هدای مبارکده نمدل/    زمین را محل زندگی او )سوره

زندگی و حیات نهایی او جهانی غیر از جهان مادی دنیا اسدت )سدوره مبارکده مدؤمن، آیده      

گیری از جهان، اجزاء و عناصر مادی برای تغییر، اصال  و انتخاب الگدوی اصدلی   بهره (؛92

هدای  کند تا زمینده و مناسب در محیط زندگی ضرورت دارد. به همین دلیل انسان تالش می

ایجاد فضاهایی متناسب با اهداف و صفات فعل خداوند و رسیدن به کمال نهدایی و تقدرب   

 (.92و مؤمن/  96های مبارکه بقره/ رهوجود آورد )سوالهی را به

،  9براسا  مفاهیم حاصل از آیات قرآن، روایات و منابع اسالمی، شهر اسالمی )مدینده( 

 .................................................................................................................................................................  
کیدد بدر   أشهر تومدا  مدور و مدینده فاضدله فدارابی بدا ت      شهر در اسالم و غرب: مقایسه تطبیقی آرمانآرمان»کتاب  -4

، نوشدته حسدن سدتاری سداربانقلی و نددا قداییلی اردبیلدی، آذربایجدان شدرقی، تبریدز،           «فضاهای معماری و شهرسازی

79/49/4929  . 

، 60، حجر/97، یوسف/497و  474، توبه/ 499و  444های مبارکه اعراف/ واژه مدینه یا مدائن در قرآن و در سوره 9

 .59و  96، شعرا/6، منافقون/97، یا/67، احزاب/97و  46، 45، قصص/69و  42کهف/
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محیطی مطلوب، متناسب با شخصیت و هویت جامعه اسالمی، برای زندگی مسلمانان تلقی 

 شدهروندانش  ههم که است آرمانی ایجامعه فاضله توان گفت مدینهشود. به عبارتی میمی

 :harmony books , new york , 4206کنندد  ) مدی  انسدانی زنددگی   کامل شرایط در

p0های دین اسالم، الگوهای رفتاری خاصی را با اسدتفاده  (. همچنین با تأثیرپذیری از آموزه

های شهر اسالمی )مسجد، خانه، بازار، محالت )مسکونی و اصدناف(، متناسدب بدا    از مؤلفه

کند. در این رابطه حضور انسدان بده عندوان پایده و هددف      هروندان ترسیم مینیاز رفاهی ش

معماری و شهرسازی، در تعریف شهر و شهرنشینی اسالمی ضروری خواهد بود. در برخدی  

از آیات نیز متناسب به ابعاد وجودی و نمادین ایمان شهروندان و شهر، واژه قریه )روسدتا(  

. این موضوعی است که تمایز شهرهای اسالمی را با 4ستایا مدینه )شهر( به آن تعلق گرفته

هدای  کند و شاید بحران هویتی انسان معاصر با وجود پیشدرفت شهرهای دیگر مشخص می

 مدرن قرن حاضرباشد.  

های شهری در شهرسدازی مددرن امدروز بدا     ریزیهای معماری و برنامهاز آنجا که شیوه

اسدت؛ ایدن تحقیدق    برای جامعه بشدری شدده  مهم شمردن بعد مادی، سبب ایجاد مشکالتی 

هدف اصلی خود را ایجاد آرامش و امنیت روحدی و رواندی افدراد، حدا تعلدق بده مکدان        

است. همچنین بدا توجده بده    یافته و پایدار قرار دادهای توسعهشهری، برای رسیدن به جامعه

های دستورالعملگیری از تکنولوژی و شهرسازی مدرن، الگوها و نیاز جامعه شهری در بهره

کند. عالوه بدر  سفارش شده در دین اسالم را در رأ  الگوهای شدهرسازی مدرن تلقی مدی

این سعی دارد عوامل و عناصر مؤثر برای احیای شهر اسالمی را برپایه تعدالیم اسدالم بدرای    

ن دهی و شناسایی نمایدد. بندابرای  ای پایدار، سامانایجاد تعامالت اجتماعی مطلوب و جامعه

 .................................................................................................................................................................  
، 469، اعراف/00، کهف/05، نساء/749، توبه/97- 49های مبارکه: یا/تفاوت بین کلمات قریه و مدینه در سوره 4

-( به آن پرداخته4920( و )خالدین و عربی، 4921، اشاره کرد. در تحقیقی که )رییسی، 449، نحل/17، فرقان/01انبیاء/

های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی دهد که تفاوت بین ماهیت شهر و روستا )مدینه و قریه( ناشی از تفاوتاند، نشان می

بلکه مربوط به خصوصیت روحی و ایمانی شهر و شهروندان به خداوند متعال و مراتب لزوم اجرای  و جمعیتی نیست

خداوند آن مانند تالش برای ایجاد و حفظ عدالت، امنیت و ... است. قرآن مکانی که دارای ویژگی و صفات ایمان به

 برد.یعنوان مدینه و شهر نام نممتعال نباشد با وجود مراکز جمعیتی زیاد، به
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یدابی دقیدق فضداهای    گیدری و مکدان  های مبانی مکتب اسالم در شکلضمن بررسی قابلیت

کالبدی شهر اسالمی، مقایسه تطبیقی شهر اسالمی و شهر غربی حائز اهمیدت خواهدد بدود.    

ها و الگوهای صحیح شهرسدازی اسدالمی الگدوی مناسدبی     توان با احیای سبکهمچنین می

 حکومت جهانی اسالم تبیین نمود. شهر اسالمی وبرای ترسیم آرمان

 اسالمی . شهر3

هدای گونداگون   عنوان یک عنصر فرهنگی و اجتماعی، منشأ ایجاد تفاوت در مکانمذهب به

(. اولین ویژگی شهر اسالمی، مکانی برای عبادت و مرکز نشدر توحیدد   4969است )توالیی، 

هدای گونداگون و   ماهیت های شهری باهای اسالمی است؛ که به دلیل تعریف مکانو ارزش

ساختار کالبدی محیط شهری متأثر از معانی و مفاهیم اسدالمی، متمدایز بدا شدهرهای دیگدر      

-شهر اسالمی توسدط حکدیم ابونصدر فدارابی بده     است. این واژه نخستین بار با عنوان آرمان

، استفاده شد؛ وی از اقسام دیگر مدینه )مدینه ضروریه، بداله، خست« مدینه فاضله»صورت 

 (.11،   4964است )فارابی، کرامت و ...( نیز یاد کرده

البالغده  توان به سخنانی از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله وسلم(، نهج در این زمینه می

امام علی )علیه السالم( و صحیفه سجادیه امام سجاد )علیه السالم( اشاره نمود. ضمن اینکه 

فراد و خانواده در نزدیکی محل کار و سدکونت افدراد،   خودکفایی شهرها، توجه به آسایش ا

وجه استواری و توسعه شهرها، آبادانی و توجه به تفکر صحیح در امور شدهری مورد تأکید 

اند و به عواملی مانند امنیت و معنویدت  گیرد؛ شهرها را به خداوند متعال نسبت دادهقرار می

 (. 4شهرها اشاره دارند )جدول 

 های شهرسازی اسالمیایده. مبانی و 3-1

-برنامده اولین شهر اسالمی در مدینه، توسط حضرت محمد )صلی اهلل علیه وآله وسلم(، بدا  

دهی و مدیریت اداری و اجتماعی در فضاهای کالبددی قددیمی شدهر    ی، طراحی، سامانزیر

گوی پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلم(؛ توسعه ال اقدامات دهه یک شد. مجموعه آغاز یثرب

 در شدهر اسدالمی   پانصدد  و هزار حدود ایجاد باعث بود؛ که دنیای اسالمی در فراگیر شهر



 

یه شهر اسالمشکل دهند یالگوها یو مبان یمدر مفاه ییادراک فضا  

 

 

 
965 

 مراکدز  الگدوی فدوق   گردیدد. در  اسدالمی(،  و فرهنگ تمدن طالیی چهارم )عصر قرن نیمه

 )شدهر City  مفهدوم   به دولتی( به شهر و تمدنی تأسیسات بدون )شهر townاز  جمعیتی

 بدا  حکومتی( یعنی شهرهای نظارت و دولتی تشکیالت و ریادا و سیاسی تأسیسات دارای

 (.495-496، صص 4960شدند )پاک،  تبدیل اداری و سیاسی تأسیسات

این شهر در مسیر تجداری شدام، دارای خداک حاصدلخیز و صدنایع دسدتی و معددن در        

دستر ، با تنوع جمعیتی که بیشتر یهودیان سداکن آن بودندد؛ امدا اقتددار سیاسدی مرکدزی       

 بندای  پیامبر )صلی اهلل علیده وآلده وسدلم( پیرامدون     شهرسازی عملیات ترینشت. عمدهندا

 بدازار،  اسدالمی )جدامع،   شدهر  کالبددی  بود. مثلدث   بازار تعیین محل و داراالماره مساجد،

شدد   پیامبر )صلی اهلل علیده وآلده وسدلم( بندا     و سیاسی دینی مصالح برای تأمین داراالماره(،

 (.496،   4960)پاک، 

ایشان بازارهای متعددی را با اهداف سیاسی، اقتصادی و تأمین امنیت تجار مسدلمان در   

(؛ همچنین تقویت 65،   4266برابر بازرهای یهود در یک نقطه متحد نمودند )ابن رامی، 

روابط بین انصار و مهاجر و به عبارتی اهمیت همبستگی اجتماعی از اقدامات مهم بدود. بده   

های الهدی ائمده اطهدار    ر اسالمی متکی به اهداف مقد  اسالم و آرمانتدریج شهرهای دیگ

)علیهم السالم( ایجاد گردید. هرچند مدت زمان بسیار محدودی حکومدت در اختیدار ائمده    

توان گفت؛ برخی از مستندات نشدانه مدی دهدد؛ نکدات و     اطهار )علیهم السالم( بود؛ اما می

کدار گرفتده   لفای اموی و عباسدی تاحددی بده   احادیث ایشان در شهرسازی اسالمی دوره خ

 شدند.

 نیتدر مهمبه برخی موارد از موارد، مانند تأثیر اولین شهرهای اسالمی که  9-6در بخش  

 هیشدب  ی،الدیم 665در  روانیو کام  619، فوستات در م 696، کوفه در م 699آنها بصره در 

 .دهدینشان م بودند؛ را نهیبه شهر مد
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 شهر اسالمی از دیدگاه ائمه اطهار )علیهم السالم( . تبیین1جدول 

 های شهر اسالمی از منظر ائمه اطهار )علیهم السالم(ویژگی ردیف

1 

فرمایند: چهار چیز نشانه خوشبختی مرد است؛ زنش پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله وسلم( می

ا در شهر خود بده دسدت   پارسا باشد، فرزندانش نیکوکار، معاشرانش صالح، و روزی خویش ر

 (971،   4966آورد )پاینده، 

پیامبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیه وآله وسلم(: در معابر از سمت راست حرکدت کنیدد )عددم    

تداخل و برخورد مسیرهای پیاده یا سواره در جهت مسیرهای حرکتی )کوچه یا معابر اصدلی(،  

 یا مبدأ معینی است( فرد یا وسیله ای که در حال رفتن یا آمدن به مقصد

2 

برای استوار کردن کار شهرهایت و برقراری آنچده مدردم قبدل از تدو بدر آن قدرار داشدتند بدا         »

وگو و مشورت کن ... باید توجه تو به آبادانی زمین بیش از گرفتن خراج حکیمان، فراوان گفت

آبدادانی نباشدد و    آید و کسی که متوجه بهباشد، زیرا آبادانی زمین است که خراج به دست می

کندد و کدارش جدز    تنها خراج طلبد؛ موجب ویرانی شهرها خواهد بود و بندگان را ندابود مدی  

 (919،   59اندکی استوار نشود ... )نهج البالغه، نامه 

3 

 

شدان را  شان را اسدتوار کدن و امدوال   بخش و شهرهایخدایا قدرت و تدبیر مسلمانان را قوت»

 (459،   90ه، دعای )صحیفه سجادی« بخشفزونی

ای بدرای  خداوندا تو در هر زمان دینت را به سبب رهبری بر حق تأیید کدردی و او را نشدانه  »

 (459،   10)صحیفه سجادیه، دعای « بندگانت و مشعلی فروزان در شهرهایت به پا داشتی

 

-اشدتر کده بده    نهج البالغه، توصیه امام علی )علیه السالم( به مالک 59عنوان مثال در نامه به

عنوان حاکم مصر انتخاب شده بود؛ برای آبادکردن و تغییدر و اصدال  شدهرهای مصدر داده     

دهد؛ با توجده بده تمددن غندی و باسدتانی مصدر، تغییدرات الزم بدرای         ؛ نشان می4استشده

-گسترش و اجرای احکام توحیدی نیاز به محیط و بستری اسالمی دارد. در این رابطده مدی  

های اخیر اشاره کرد؛ که سدعی در شناسدایی   شناسان غربی در دههای باستانهتوان به تالش

اند. مانند آندره گدار، هرتسفلد و ...، که در مناطق خاورمیانه و اسالمی داشته شهرهای دوره

 .................................................................................................................................................................  
 الخَرَاجَ طَلَبَ وَمَنْ بِالْعِمَارَةِ إِلَّا یُدْرَکُ لَا ذَلِکَ لِأَنَّ الخَرَاجِ اسْتِجْلَابِ فِی نَظَرِکَ مِنْ أَبْلَغَ الْأَرْضِ عِمَارَةِ فِی نَظَرُکَ وَلْیَکُنْ 4

 الْعِبَادَ الْعِبَادَوَأَهْلَکَ وَأَهْلَکَ الْبِلَادَ أَخْرَبَ عِمَارَةٍ یر بِغَ
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های قبل و بعد از اسدالم(، بده   کشورهای اسالمی )ایران، عراق، مصر و ترکیه پیرامون تمدن

 4مدیالدی  4249شنا  فرانسوی در سال عنوان مثال آندره گدار باستانبهاند. تحقیق پرداخته

با تمرکز بر معماری اسالمی مصر سعی در کشف اطالعات شهری، تاریخی و فرهنگی ایدن  

 است.  دوره در تمدن مصر داشته 

 شهر این در شد؛اسالمی ساخته بینیجهان به توجه با که بود شهری اولین همچنین کوفه

زقداق  »مدورد   در ذراع و بیسدت  آنهدا  میدان  ذراع و سی پا از آنها ذراع، چهل زرگب معابر

هدای  (. به عبارتی راه496،   4909 )جعیط، استشده  گرفته نظر در ذراع هفت« )کوچه(

 67/49 - 97/46) 9متدر(، درجده    17/46 - 67/94های اصلی درجه یک )ارتباطی در شبکه

 کده دو وسدیله   اندد )مقددار عرضدی   بندی شدهر( تقسیممت 97/2 - 67/47) 9و درجه   متر(

 کنند(. عبور یکدیگر کنار مزاحمت از بدون راحتی وبه نقل بتوانند و حمل

-به دلیدل مواضدع سیاسدی، بده    از شهرها  یاریپا از گسترش اسالم، بستوان گفت؛ می

هدای  ا گونده شدند؛ اما سه مؤلفه اصلی بازار، مسجد و حکومت بصورت پایگاه نظامی ایجاد

بینی اسالمی تغییر فضاهای کالبدی مختلف قبایل و تنوع جمعیتی هم داشتند. براسا  جهان

پیرامون شهرهایی که قبل از اسالم وجود داشتند؛ بدر اسدا  شهرسدازی مدینده الگوسدازی      

عنوان مکان عبادی در مرکز شهر نقش شدورایی، قضداوتی،   شدند؛ مانند دمشق که مسجد، به

کرد. پیرامون آن برخی تسددهیالت عمومی مانند بدازار، حمدام،   داری نیز ایفا میآموزشی و ا

مراکز درمانی، آموزشددی و ... که در مرکز یا در امتداد مسیرهای اصلی که حومه شهر را بده  

 کرد؛ گنجانده شده بود. مراکز شهری متصل می

 اسالمی از دیدگاه پژوهشگران شهر . مفهوم3-2

-گرفتده  قدرار  اسدالمی  محققدان  و خاورشناسان از بسیاری ، مورد توجه«یشهر اسالم»واژه 

 .................................................................................................................................................................  
4  Gran-Aymerich, Ève; Marefat, Mina (  December ). "GODARD, ANDRÉ". 

Encyclopædia Iranica. Retrieved  January . (Wikipedia, André Godard,49 

September ) 
 

http://www.iranicaonline.org/articles/godard
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انگیز قدرون وسدطی   های شگفتاسالمی را یکی از پدیده شهرهای ها پیدایشاست؛ اکثر آن

-دانند. اما برخی دیگر از خاورشناسان، منکر اصالت شهر اسالمی در قرون وسطی شدده می

-اند میش شهرهای اسالمی در قرون وسطی پرداختهاند. در میان محققینی که به انکار پیدای

(، ماسددینیون Forencal(، بروفنسددال )noldekeافددرادی ماننددد: نولدکدده )  تددوان بدده  

(Massigon( بنت ،)Benett( سنتیرن ،)S.M.Stermکلود ،) ( کاهنkahenپالنهول ،) 

(planholو ) ( هاموندHamundاشاره کرد که )     ه پیدایش شدهرهای قدرون وسدطی را بد

 پیدایش در اسالم و نقش (499 ،  4907 دهند )کاهن،نسبت می یونانی و رومی شهرهای

 شدهر  هدای ویژگدی  فاقد را اند. این محققین شهرهای اسالمیکرده نفی را اسالمی شهرهای

مارسددیه  جددورج امددا، .اندددنمددوده قلمددداد داراالسددالم از بخشددی را آنهددا و دانسددته

(w.etg.Marcais ،گرونبددداوم496 ،  4906(، )عبدالسدددتار ،) (G ,VON, 

Crunebaum،) ( سواژهSauvaget ژانت ابولند ،)(Janet Aboland) لومبدارد   ، بیندت

(Bennett Lombard)، راجرد(Rogred)  و تمددن  منشداء  را برخدی دیگدر اسدالم    و 

 شدهر  خا  مفهوم به پیدایش اسالمی شهرهای در مطالعه با و انددانسته شهرسازی مشوق

 اند.کرده تأکید وسطی قرون در اسالمی

طور عمده متأثر از دیدگاه پردازند، بهگروهی از محققینی که به رد تعبیر شهر اسالمی می

ماکا وبر، درباره تفاوت شهرها در اسالم و غرب هستند. عقیده کلی وبر این است که تنها 

تدر  معده بدزرگ  در اروپای مسیحی است که شهر به یک اجتماع شهری یا مجتمع جدا از جا

-( نیز بیان مدی Samuel Stern(. ساموئل استرن )19،   4966است )دانتون، تبدیل شده

شهر اسالمی تقریبًا یک مکان عمدومی اسدت نده یدک مکدان بده مفهدوم و معندی         »کند که: 

اجتماعی از دیدگاه وبر. اما این جمله واقعیت ندارد، چدرا کده قبدل از اینکده مسدلمانان در      

ثل عراق و مصر در قالب اجتماعات گرد هم آیند، اسالم به یک ایددئولوژی  هایی مسرزمین

 (.Boswerth, 9770« )با گرایش شهری قوی پا به عرصه گذاشته بود

های مختلفی در مورد شدهر اسدالمی بیدان شدد؛ امدا      های بعد دیدگاهبا این حال در زمان

شدگران اسدالمی و   کلیت و تدوین نظریده شهرسدازی اسدالمی مدورد نگدرش بیشدتر پژوه      
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عنوان مثال پژوهشدگران آلمانی نخستین گروهدی بودندد کده بده     غیراسالمی قرار گرفت. به

( در Dettmanهایی از شهر اسدالمی پرداختندد. در طرحدی از دتمدان )    بررسی و تهیه مدل

عنوان مرکز و قلب شهرهای اسالمی به تصویر عالوه بر مسجد جامع، بازار را به 4262سال 

-های تجاری مختلف در نوع خود اسدت؛ رسدته  است. از آنجا که بازار محل فعالیتکشیده 

ها و مشاغل متفاوت اجتماعی تعبیده  های بازار با نوع فعالیت اختصاصی مختلف برای گروه

صورت حصدار در اطدراف   های دفاعی شهر که بههای متعدد با قلعهشد. همچنین دروازهمی

 کرد.ر میشهر وجود داشت، ارتباط برقرا

(، بازار را نه تنها مرکز شهر اسالمی دانسته، بلکه آن Wirthدر مدل دیگری از ویرت ) 

را ویژگی شهر اسالمی و عامدل متمایزکنندده از سدایر شدهرهای حدوزه فرهنگدی جهدان و        

صدورت شدعاعی   کند. در این مدل بازارها از مرکدز شدهر بده   شاخص این شهرها قلمداد می

ها گسدترش  های اصلی از مرکز شهر و در راستای بازاری به سمت دروازهتوسعه یافته و راه

گیرندد )شدفقی،   گذر نام دارد و به طور معمول مراکز محالت را نیدز دربدر مدی    یابند کهمی

دهی (. مدل طراحی شهری ارائه شده مفاهیمی از سامان4( )تصویر 949-941، صص 4960

ف متنوع توسعه روابط اجتماعی شهرسازی را های کالبدی فضای شهر اسالمی و اهداعرصه

 های دین اسالم است.راستا با موازین آموزهگذارد که تاحدی همتا حدی به نمایش می

  

 ای توجه به مرکز و درون(صورت شعایی و دایرهمدل دتمان )به
صورت شعایی و چندضلعی، مدل ویرت )به

 (توجه به مرکز و درون

 (1331مدل شهر اسالمی دتمان و ویرت )عکس: شفقی، . مقایسه دو 1تصویر 



 
 

 (7، )پیاپی 9411و تابستان  بهار، 9شماره ، 4دوره دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی، 

 

907 

 

 شهر. آرمان4

مدینه فاضله، ناکجا آباد، شهر خدا، جامعه توحیددی و  مانند های گوناگونی شهر، با نامرمانآ

 کده شود آل انسان گفته میبه جامعه آرمانی و ایده(، Utopia« )4اتوپیا»ها در اصطال  غربی

در  ؛سدر مدی برندد   دت در کنار یکدیگر، در صلح و آرامش بده بختی و سعاهمه مردم با نیک

. افالطون، آگوستین، توما  مدور، کامادانال و مدارکا از    جا از ظلم و فساد، اثری نیستآن

الددین سدهروردی از فالسدفه    فالسفه غرب، فارابی، خواجه نصدیرالدین طوسددی و شدهاب   

 اسدالمی و ابن 

براسا  تحقق عدالت، مفداهیم خیدر و شدر     (،4927و4915خلدون از مورخان اسالمی )

 اند.طر  جامعه آرمانی را توصیف کرده

شهر در اصطال ، یعنی شهری با ساختاری سیاسی، اقتصادی، اجتمداعی، آموزشدی   آرمان

، 4964و ... که بتواند بیشترین شهروندان خود را به بیشترین سعادت ممکن برسداند )مدور،   

شدرایط عیندی جامعده اسدت. در برخدی مدوارد عددم        تاب شهر باز(. به عبارتی آرمان2  

رضایت از اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و یا اوضاع حاکم بر جهدان، و ناسدازگاری   

رو بدا ارائده   شدهر منطبدق نیسدت. از ایدن    شرایط عینی ، با تصورات ذهنی در طراحی آرمان

بده   وسیله گذار از عینیتشود و تنها های آن انکار میطرحی آرمانی، وضع موجود و ارزش

ذهنیت صرف نیست، بلکه بازآفرینی ذهنی جامعه به قصد انتقاد از نظام حاضدر و سنجشدی   

 (.46،   4964باشد )اصیل، ها میبرای وضع موجود و آشکار ساختن نارسایی

 .................................................................................................................................................................  
دیگر جامعه آرمانی در ادبیات ما و جهان، عبارتند از: شهر آفتاب، جزیدره خضدرا، جابلقدا، جابلسدا،      هایبرخی نام - 4

شدهر مدور، بده    های از مو و آتالنتیا، آرماندر ایده، شهر موعود، مدینه، اورفالیا، مدینه کامله. (Atlantic) آتالنتیا

 در آن عدالت و تقوا حاکم است.ای آرمانی و امن پرداخته و آتالنتیا شهری که توصیف جزیره

تحصدیل  »و « الفاضدله  ههدل المدیند  اآراء »و « سیاسدت مَدَنیده  »هدای:  ق( در کتاب992در عالم اسالم، ابو نصر فارابی )م

و ابدن باجده اندلسدی    « ترتیدب السدعادات  »و « جاویددانخرد »هدای:  ق( در کتداب 194و ابن مسدکویه رازی )م « هالسعاد

پدردازی ایدن موضدوع    ، بده نظریده  «امت و امامدت »و دکتر علی شریعتی در کتاب: « المتوحدتدبیر »ق( در کتاب: 599)م

  اند.  پرداخته
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شدهر را  آرمدان « شدهر ایددئولوژی و آرمدان  »( نیدز در کتداب   4629-4210مانهایم ) کارل

 که وضعیتی ، یعنی«واقعی وضعیت»با  آن بنیادین در ناهماهنگی کند کهیتعارضی تعریف م

(. تفکدر ایجداد   Manheim, 4256, p491-495دارد ) وجدود  اسدت، آمده پدید آن در خود

های اصولی خا  خدود  ها و ارزشهای جهان با آرمانشهر در تمامی مکاتب و تمدنآرمان

در  و شدد  آغداز  اسداطیری  صورتبه شهرآرمان یشهاند ایران عنوان مثال درشود؛ بهدیده می

(؛ 42،   4964کرد )اصدیل،   خودنمایی ادب و حکمت های دین،عرصه در دوران اسالمی

 در تفکرات غرب ماهیتی زمینی و براسا  تعقل فلسفی داشت. 

با ورود اسالم و نگرش معنوی به شدهرها، تدأثیرات قابدل تدوجهی بدر کالبدد شدهرهای        

یدابی آنهدا بدر روی    شد. وجود حصار در اطراف شدهرهای باسدتانی و مکدان    باستانی ایجاد

. امدا  4ای دوره باسدتان بدود  های شطرنجی و مدور، ناشی از اعتقادات اسطورهصفحه یا نقشه

های مکتب و تعالیم اسالم، جهت رسیدن بده سدعادت و   کارکرد عوامل فوق با معانی و ایده

ها خاصدی را بدرای   های و شاخصهای عالی، ویژگیعبودیت الهی و ایجاد محیطی باکیفیت

 کند.شهر مطلوب ارائه میآرمان

 شهر اسالمی. آرمان5

آل و آرمانی اسالمی با رنگ الهدی  مطابق با اهداف و اصول تعالیم اسالمی، حضور شهر ایده

و با گونه ابهامی قابل تعمیم و بازآفرینی خواهد بود؛ طور روشن و بدون هیچو فرابشری، به

سدتان و ... جامعده   شهر، دارالسالم، شهر صالحان، خدوب مفاهیمی مانند مدینه فاضله، اسالم

تدوان تصدویر   (. مدی 49،   4964آرمانی مد نظر اندیشمندان مسلمان برابر اسدت )اصدیل،   

گویی به مسدائل و  شهر مطلوب و آرمانی، در ابعاد اجتماعی، مدیریتی، کالبدی و ... را پاسخ

 هر دانست.نیازهای ش

ای، فلسفی، ادبی، ایدئولوژیک و مهددوی را  شهر اسطورهدر طول تاریخ اسالم پنج آرمان

 .................................................................................................................................................................  
دنبال حفاظت و دفاع در ها و شطرنجی بودن شهرسازی باستان ایران بهحصار اطراف شهر یا در دامنه یاحصار کوه 4

المی با معانی تمثیلی از تصویر بهشت زمینی، و گرفت. در دوره اسبرابر شرایط محیطی و اقلیم، و اهریمن صورت می

 است. های قدسی و نماد برکت القا شدهمکان
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-ای تضدعیف شدد و آرمدان   شدهرگرایی اسدطوره  توان نام برد. بعد از ظهور اسالم، آرمانمی

شهرگرایی فلسدفی نیدز   گردد. آرمانشهرگرایی ادبی در اندیشه عرفان تا زمان حاضر بیان می

-تدر بده  ای ملمدو  گونده های اخیر بده میانی اسالمی به اوج خود رسید؛ و در دهه در قرون

 صورت

داشدته و در ایدام حضدور بده اوج      شهر مهدوی فراز و نشیبایدئولوژیک ادامه یافت. آرمان

 (. 5،   4924خود خواهد رسید )احمدی و افرادی، 

 شهر اسالمیبخش و توسعه پایدار در آرمان. اصول هویت5-1

-است؛ که در طول زمدان بده   خود به مختص محیطی هایارزش دارای زیستی مجموعه هر

ای از نیروها و عوامل فرهنگی، جغرافیدایی، اقتصدادی، معندوی، سیاسدی و     واسطه مجموعه

هدای شدهری   و تحت تأثیر این شرایط هویدت  تکنولوژی در کالبد سیمای شهر شکل گرفته

در  کلیددی  نقش هادر همه زمان کند. هویتایجاد می فردیهای منحصربهمتنوعی با ویژگی

آن متفداوت   محورهای موضدوعی  ما عصر در است ممکن اگرچه داشته؛ تحرکات اجتماعی

 هدای از خصلت ایمجموعه شهری؛ سیمای (؛ با این حال هویت4967 باشد )کاستلز، شده

 و شدهر  یمایسد  غالدب در  به صورت که است معماری و کالبدی بصری، فضایی و عناصر

 (.  99،   4967پور، دارد )برک محالت گسترش

های مخصو  به خود به لحاظ هدویتی از سدایر   شهرهای اسالمی نیز با عوامل و مؤلفه

شهرها متمایز هستند. توجه به ساختار هویتی متناسب در فضدای کالبددی شدهری در ابعداد     

هدا، باورهدا، هنجارهدا و    زش(، و دروندی کدردن ار  4شکلی، معنایی و اجتماعی آن )نمودار 

الگوهای رفتاری و اخالقی به سبک صحیح زندگی اسدالمی، دلبسدتگی معندایی و رفتداری     

-شدهر اسدالمی را بده   شود. بنابراین الزم است مسیرهای پیشرفت آرمدان خاصی را سبب می

-صورت پایدار توسعه داد؛ تا به لحاظ معنایی و نمادین بازگوکننده مفداهیم و مبدانی ارزش  

 های اسالم باشد.  
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 . بررسی هویت فضای شهری 1نمودار 

 گیری شهر اسالمی. عوامل مؤثر در شکل5-2

 در هستند. اما شهر دخیل کالبدی فضای در« کالبد»و « رفتار»، «انسان»عنصر  سه کلی طوربه

و ، «اخالق و رفتدار اسدالمی  »)فضای فکری(، « بینی توحیدیجهان»عنصر  سه شهر اسالمی

(. 10،   4960زاده، آن سهیم هستند )نقدی  گیریدر شکل« عمل و ارتباط اسالمی با عالم»

گرایدان شدهر اسدالمی و غیدر     دهنده مورد نظر آرمانتوان به تفاوت عوامل شکلبنابراین می

های انسدان مسدلمان، رفتدار انسدان یدا تجدارب او در       اسالمی استنناد کرد. با توجه به مؤلفه

ی فضای شهر و سیمای کالبدی شهر اسدالمی و بدا اسدتخراج مندابع و برآیندد      شرایط کالبد

شهر اسالمی را های اسالمی، الگوی تحلیلی آرمانهای متون و تعالیم ارزشمعیارها و ارزش

 (.9و  9می توان متجلی نمود )نمودار 

 
 (1331زاده، شهر )نقی اصلی یک اجزاء شهر )یا ظهور در دخیل اصلی عنصر سه . رابطه2نمودار
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 گیری شهر اسالمی. عوامل مؤثر بر شکل3نمودار 

 شهر در تفکر اسالمی و شهرسازی غرب. آرمان5-2-1

واسدطه خردگرایدی و   دهنده شهر اسالمی، تفکر شهرسازی غربدی بده  باتوجه به عوامل شکل

اکتورهدای  آل دسدت یابد؛ هرچندد ف شهر ایدهخوبی نتوانسته به مفهوم آرمانمحوری بهانسان

عبدارتی در عصدر مدرنیتده    اسدت. بده  دهی خاصی را مد نظددر قدرار داده طراحی و سددامان

زده نمود پیدا کرد و بیشدتر در  شهرسازی و اصول معماری غرب با ساختار عقالنی و شتاب

ای گونده شناسدی و ...، بده  های اجتماعی، اقتصادی، روانشهر مدرن با حوزهپی ترسیم آرمان

است؛ امدا  نگر، با پیشرفت علم و تکنولوژی، سیر تحولی داشتهی و تک بعدی مادیگرایعقل

دنبدال  های ایجاد شده، سبب انتقاد از وضع موجدود شدده و شهرسدازی مددرن را بده     بحران
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نیازها با توجه به هویت و موقعیت مناطق و افراد مختلف، عنوان مثال یکسان گرفتن دارد.به

 دم توجه به حفظ کرامت انسان از این موارد است.عدم تفکیک فضاها و نیز ع

خصدو   فضدایی بده   هدای هرچند در برخی موارد تفکیک نیداز شدهروندان در عرصده   

است. اما برخی موارد دیگدر کده در تعدالیم اسدالم اسدت؛      توان اجرا شدهکودکان و افراد کم

یالیت فضدایی،  های شخصی، حریم خانواده و اجتماع به بهانده سد  گزینی عرصهمانند خلوت

های جدید و هوشمندسازی در فضاهای شهری در اند. وجود تکنولویبا یکدیگر ادغام شده

تواند جایگزین مناسبی برای تعریدف فضداها باشدد؛ تدا     های خصوصی و عمومی میعرصه

زندگی عصر حاضر برمبنای توجه به ابعاد روحی و معندوی انسدان در تکامدل رسدیدن بده      

دهی و طراحی کالبددی فضداهای   های مدیریتی، سامانستی برای شیوههای زیشرایط کیفیت

 (. 9شهری مورد بهره برداری قرار گیرد )جدول 
 شهرگرایی. تبیین اصول شهرسازی اسالمی و غربی در تفکر آرمان2جدول 

 
 

شهر اسالمی و غیراسالمی )احمدی و دیدگاه شهرسازی در آرمان

 (99،   4924افرادی، 

شیوه شهرسازی اسالمی به تعداد 

شهرهای اسالمی )احمدی و 

 (94،   4924افرادی، 

 شهر اسالمی . اصول و معیارها بر ساختار فضایی و عملکردی آرمان5-3

های حاصل از معانی، معیارهدا و عناصدر   ها و کمیتشهر اسالمی به همراه ترکیبی از کیفیت

شود. ایدن سداختار ترکیبدی بدا توجده بده       می دهی و ایجاددهنده هویت شهری، سامانشکل
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موقعیت جغرافیایی، نوع معماری و سازه، توصیف کالبد شهری، شرایط سیاسی، اقتصدادی،  

-گرایی، حفظ حریم و قلمرو و ... میمراتب، درونفرهنگی، امنیتی، توحید، عدالت، سلسله

بینی توحیددی بدرای   انهای اسالمی و جههای فضایی متنوعی را برمبنای ارزشتواند کیفیت

رسیدن به جامعه آرمانی و حکومت الهی نشان دهد؛ درادامه به برخی از ایدن مدوارد اشداره    

 (.1( و )نمودار 9می شود )جدول 

 . امنیت5-3-1

هدای مبارکده   آیات متعددی از قرآن کریم به وجود امنیت در شدهرها اشداره دارد. در سدوره   

و ابراهیم )علیه السالم( گفت: ای پروردگار مدن، ایدن   » می فرماید: 95، و ابراهیم/ 46بقره/ 

 آیه به امنیت اعتقادی و رفاه و آسایش اجتماعی توجه دارد....« شهر را جای امنی گردان 

طور کلی در ترکیب فضاهای شهری، تأمین امنیت روانی و فیزیکی با محصوریت فضدایی  به

هدای اجتمداعی،   قلمروهدا و فعالیدت   )توزیع عادالنه فضا(، کنترل و نوع دسترسدی، تقویدت  

آسایش فیزیولوژیکی و ذهنی در امنیت کالبد محیط و تعیین قلمروگرایی فضداها بدا حفدظ    

هدای  مراتب و عملکرد فضاها، توجه به نظم بصری و تمایز مرز بین فضاها و کاربریسلسله

ای هد گیرد. تعریدف عرصده  ( مورد توجه قرار می979-976، صص 4925مختلف )موسوی، 

هدای گروهدی و   فضایی و عملکردی، تناسب، تعادل فضایی و قلمروها برای انتخاب خلوت

شدهر اسدالمی ارتبداط دارد؛ کده ندوع و      فردی به امنیت عملکردی فضاهای شهری در آرمان

 میزان آن بر مبنای مباحث اجتماعی و دینی قابل بررسی خواهد بود. 

 . یگانگی و وحدت5-3-2

شددهر اسددالمی، توحیددد و اسددتفاده از آن در معمدداری و در آرمددان ازجملدده اصددول بنیددادین

مراتبدی از بسدیاری   شهرسازی اسالمی است. این اصل تحت یگانگی در عین تنوع و سلسله

گیرد. تیتو  بورکهارت، بافدت  ها برای تجلی وحدانیت خالق مالک عمل قرار می«وحدت»

همدان ترتیدب یگانده و    از هم، ولدی بده  های آن جدا خواند که پارهشهر اسالمی را بافتی می

(. این حالت به مرکزیت یا عدم تمرکز به عناصدر  Burckhardt, 9772, p979اند )پیوسته



 

یه شهر اسالمشکل دهند یالگوها یو مبان یمدر مفاه ییادراک فضا  

 

 

 
900 

 بخشدد. هرچندد توجده بده سداختار کدانونی، و مرکدز، بده        شهری و زنده، نماد و معنا مدی 

 (.  414-415، صص 4929رساند )الکساندر، می یاری نیرومندترشدن آن

هدا را  داند. این حالدت انزده اصل را برای خلق ساختارهای زنده ضروری میکریستوفر پ

کند. شود؛ بیان میپیوند ناگسستنی ماده و آگاهی که منجر به ایجاد کلیت واحد یکاارچه می

اندد از:  عبدارت « زمینه روشن، رویکردی هندسی از ماده و فضا»ترین نتایج او در کتاب مهم

قدرتمند، پیوند عمیق و ابهدام، شدکل خدوب، فضداهای مثبدت،      های مختلف، مراکز مقیا 

ها، بازتاب، عددم تفکیدک، شدیب، مرزهدا،     سادگی و آرامش، تضاد، فضای خالی، ناهمواری

(. بندابراین شدهر آرمدانی بایدد دارای     Alexander, 9771: 465های محلدی ) تکرار، تقارن

باشد؛ تا توسعه و رشد جامعه  اشبسترهای کمی و کیفی مناسبی از عناصر و اجزای سازنده

های شهری و معماری قدرار دارد؛  را ایجاد نماید. هرچند اصول گفته شده مورد توافق برنامه

 تری به آن دارد. اما متون اسالمی دیدگاه عمیق

 . عدالت5-3-3

های فردی و اجتمداعی و  بینی توحیدی اسالم و آرمانکننده جهت جهانعنوان تعیینعدل به

(، و رکدن اصدلی آبدادانی شدهرها بده      96،   4950و سالمت اجتمداع )مطهدری،   سعادت 

صورت عدل تکوینی، تشریعی، اخالقی و اجتماعی در جامعده مطدر    آید؛ که بهحساب می

ما عمرت البلددان بمثدل العددل،    »فرمایند: شود. امام علی )علیه السالم( درباره عدالت میمی

(. 66،   6، ج 4966)تمیمدی آمددی،   « استآباد نشدهشهرها با هیچ چیزی به اندازه عدل 

آل بده دنبدال احیداء    پایددار و ایدده  ای که در شهرسازی امروز، برای رسیدن به جامعده مسئله

 عدالت در روابط اجتماعی و رعایت حقوق شهروندان هستند.

هرچند در معماری و شهرسازی واژه عدالت بسته بده شدرایط اجتمداعی، جغرافیدایی و     

(. برای دستیابی به عدالت اجتماعی Harvey, 9779, p. 962خی معانی مختلفی دارد )تاری

(: توزیع درآمد )نیازهای جمعیت Harvey, 4209در سطح منطقه توجه به مواردی شامل )

منطقه و تخصیص منابع( و سازوکارها )نهادی، سدازمانی، سیاسدی و اقتصدادی(، و تمدامی     

هدای معمداری و شهرسدازی بدرای     دهی و برنامده مانخصوصیات فوق در نحوه ترکیب، سا



 
 

 (7، )پیاپی 9411و تابستان  بهار، 9شماره ، 4دوره دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی، 

 

906 

 

 رسد.نظر میشهر اسالمی ضروری بهآرمان

 . حریم و قلمرو5-3-4

توجه به حریم و حفظ قلمروهای فضایی، به دالیل اقلیمدی، اجتمداعی و فرهنگدی اهمیدت     

دهندده هویدت و   دارد. در هریک از این عوامل رفتدار انسدان در برخدورد بدا محدیط، نشدان      

هدای فدردی و   ارهای متنوعی در فرم و سیمای محیط خواهد بود و تعامالت و خلوتساخت

 (.  4925کند )موسوی، اجتماعی مطلوبی برای رفاه انسان ایجاد می

 گرایی. درون5-3-5

ویژه تعالیم اسالمی مدورد اهمیدت   گرایی از دیدگاه اخالق، عرفان و بهمعانی و مفاهیم درون

ن و باطن، عدم تفاخر، محرمیدت، خلدوت، تفکدر و ... در ارتبداط     قرار دارد. گرایش به درو

 ویژه در بعد اجتماعی اهمیت بیشتری دارد.شود؛ این بحث بهگرایی دیده میمعنای درون

 مراتب. سلسله5-3-6

دهی و ترکیب فضاها و عناصر براسا  عملکردهای کدارکردی  در بافت شهر اسالمی سامان

-صورتی متعادل و هماهنگ با تعالیم اسالمی ایجداد مدی  ایی بهمراتب فضو هویتی با سلسله

هدای فضدایی و ... در برقدراری    شود. بنابراین رعایت نظم، اندازه و موقعیت، ایجداد عرصده  

بینی ارتباط اجزاء و عناصر با یکدیگر و رسیدن به محیطی با نشاط و فعال در راستای جهان

 توحیدی الزم خواهد بود.
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 شهر اسالمی سی اصول و معیارهای معماری و شهرسازی در آرمان. برر4نمودار 



 
 

 (7، )پیاپی 9411و تابستان  بهار، 9شماره ، 4دوره دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی، 

 

967 

 

 
 شهر اسالمی های دینی در آرمان. بررسی ساختار شکلی ارزش5نمودار 
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 . ساختار فضایی در ادراک کیفی عناصر شهر اسالمی3جدول 

ساختار 

 فضایی
 تصویر منبع دینی

حریم و 

 حدود

 امام علی )علیه السالم(: حریم

 چهل و است اعذر چهل مسجد

 انسان طرف همسایه چهار از منزل

شوند )هر ذراع برابر می محسوب

ذراع برابر  17متر و سانتی 51-16

متر(  46/ 17 -94/ 67

 (161،   9الشیعه، جسائل)و

 
حدود محدوده محله )رهنما و دیگران،  -9تصویر 

4925 .  ،54) 

 عرض

 یا معابر

 نحوه

 بندیشبکه

 توسط مدینه هایراه ترسیم نقشه

)صلی اهلل علیه  مکرم اسالم پیامبر

 راه عرض وآله وسلم(: حضرت

 گز )هرگز ده را مصال به مسجد

 است )مکارم متر یک معادل

 (( قرار990،  . 4901شیرازی، 

 مدینه شهرکی اینکه وجود با داد و

 کامیون و خودرو، آن در که بود

 کرد،نمی تردد نقلیه وسایل دیگر

 را هفت آن هایراه که فرمودند

، 4962دهند )عاملی،  عرض گز

 . 02) 

 
 در معابر عرض حداقل عرضی مقطع -3تصویر 

 (53، ص. 1335محالت )رهنما و دیگران، 
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عدم 

تداخل زن 

 و مرد

امام موسی کاظم )علیه السالم(: 

شایسته نیست زن از وسط کوچه »

راه برود، بلکه باید از کنار دیوار 

و آمد در برنامه رفت « عبور کند

شهر اسالمی حاوی این پیام است 

که سواران از وسط رفت و آمد 

کنند و عابران پیاده ملزم به عبور 

 از دو طرف خیابان هستند
 

 شهر اسالمیهای دینی در طراحی آرمان. بررسی ساختار شکلی ارزش5-4

وریدت مسداجد یکدی از بهتدرین     براسا  مطالعه این تحقیق ارائه راهکارهای طراحی با مح

الگوهایی است که از صدر اسالم تاکنون برای بازآفرینی شهر اسالمی و توحیددی، متناسدب   

هدای  است. عالوه بر آن توجه به ارزشبا نیاز حال و آینده جامعه اسالمی درنظر گرفته شده

هدا و  رسدی های مادی و معنوی اندواع امکاندات، دست  سویی ویژگیاخالقی و رفاه محور، هم

ترکیب هندسی فضایی برای ایجاد امنیت، عدالت، طهارت و پداکی، ذکدر و تدذکر، اصدال ،     

هدای فضدایی بدرای    شکر، بر و نیکی، حسن خلق، سادگی و ابهام، تعیدین قلمدرو و عرصده   

حفاظت از حریم فکر و اندیشه، و ... به عنوان عوامدل ایجادکنندده شدهر اسدالمی، بایدد از      

هدای  کنواخت برخوردار باشند. همچندین مسدیرهای منتهدی بده کدانون     هماهنگی و تعادل ی

مذهبی، تجاری و مسکونی با تعریف امداکن خددماتی، آموزشدی، فرهنگدی، بهداشدتی و ...      

های فضدایی در  مراتب و ادراک کیفیتسبب افزایش تعامالت اجتماعی مناسب، تنوع سلسه

 (.5شهر اسالمی خواهد شد )نمودار آرمان طراحی

 ارزیابی شهر اسالمی .6

هدای  ها و کیفیتشهر اسالمی، تعامل قابلیتاین پژوهش ضمن معرفی شهر اسالمی و آرمان

 –هدای فرهنگدی   هدا و هویدت  کارگرفته شده در کالبدد محدیط شدهری بدا ارزش    موجود به

کند. تغییر و تحوالت صحیح برای رسیدن به اهداف تحقیدق،  اجتماعی هر منطقه را بیان می

رفاه و آسایش انسان وحا سرزندگی محیطی تا رسیدن به تعالی و کمال عبودیت در یعنی 
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-هایی مانندد رشدد کرامدت   اجتماعی تعالیم اسالم و مقوله –مفاهیم و مبانی هویت فرهنگی 

هدای فضدایی در   های انسانی، وحدت و عدالت، امنیت، پایدداری، تعریدف صدحیح عرصده    

ای پایددار  ، بیدار شدن وجدان و رسیدن به جامعهتأمین خلوت و تعامالت اجتماعی مطلوب

 و ماندگار ضروری خواهد بود. 

دهندده  یابی و استفاده صحیح از ابدزار و عناصدر شدکل   توان با دقت در مکانبنابراین می

-های فضایی متندوعی بده  های معنادار با کیفیتشهر اسالمی، الگوهای رفتاری و مکانآرمان

ها و معیارهدای تعدالیم اسدالمی    های ارزشی، ایدهبرخی از شاخصوجود آورد. در ادامه به 

 شهر اسالمی پرداخته می شود:  برای ایجاد آرمان

    توجه به فضای درون نسبت به بیرون در عین ایجاد تعامالت اجتمداعی سدازنده و

محرک جامعه با ترکیب پرمایگی و ناهمگونی دو موقعیت مادی و معنوی بدازار و  

 شهر.مسجد در بافت 

 خصوصی و عمومی برای تعریف حریم و عرصده تأکید بر فضای خصوصی، نیمه-

گزینی و نحوه دسترسی بده فضداها بدا    های فضایی در بافت شهری دقت در محله

 انداز و دید و منظر مطلوب.چشم

 انددازی  های مجاور بناها و قلمروهای فضایی و عدم سایهرعایت فاصله همسایگی

 های اطراف.  اختمانها بر نمای سساختمان

 مابین یا فضای خالی برای ایجاد حریم و تعدامالت اجتمداعی و   وجود فضاهای فی

 حفاظت از شرایط اقلیمی.

 های اکولوژیکی و توسعه پایدار سداختارهای زیسدت محیطدی، در تهویده و     بحث

 نورگیری مناسب در محیط کالبدی شهر رعایت تناسب و فاصله میان بناها. 

 شناختی محیط شهری و نوع کاربری صدحیح آن در سدیما و منظدر    ییتوجه به زیبا

-، نمداد، المدان  کاربرد عناصر سبزشهری، فضاها، میدان، خیابان، فضاهای عمومی، 

براسدا    منظدر شدهری  های شهری و توسعه امکانات رفاهی با طراحی پایددار در  

 الگوهای مورد قبول در منظر تعالیم اسالمی.  
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 ری متناسب با نیاز شهروندان، در تعیدین رعایدت سلسدله   تبیین اصول طراحی شه-

 های دسترسی به آنها.مراتب فضایی و مکانی و ایجاد امنیت و ایمنی راه

  ندوع وسدایل    مبلمان شهری،تعیین نوع انتخاب مصالح و چیدمان کالبدی عناصر و

  .های روشنایی و ...سیستم ارتباطات درون و برون شهری،

 بندی حداکثری در شکل ظاهری شهر اسالمی، نواختی و تیپبرای جلوگیری از یک

های هنری بدا  تنوع سبک ازالزم است در ترکیب عناصر و فضاهای کالبدی شهری 

 پردازی شود.معنادار ایدههندسه و الگوهای اسالمی ساده و 

  بدا تعیدین تعدداد و محدل قرارگیدری       در طراحی محدالت  نقلیه وسایل ترددکنترل

هدا،  ها و نیز استفاده از ابزار و فضاهای معماری در این محدودهخروجی و ورودی

  برای افزایش امنیت.

 های طبیعی مکان مانند منابع آب، کدوه، و .... در ایجداد چشدم   استفاده از پتانسیل-

هدای اجتمداعی و ایجداد    اندازهای مناسب و طراحی فضاهای مناسب برای کاربری

 اشتغال.  

 عنوان مرکز وحدت مسلمانان محسدوب  ی ارزشی اسالم بههایی که با معیارهامکان

گیدری  توانند محدور شدکل  ها میشوند؛ مانند مساجد و اماکن متبرکه و زیارتگاهمی

 های اصلی شهر باشند.فضاهای مهم و شریان

    استفاده از عناصر هویت بخش به فضاها با ارائه الگوهای دینی، بومی، جهدانی کده

اندد؛ مانندد: نمادهدا، محوریدت و     مذهبی اسدالم  –نگی های فرهمورد قبول ارزش

های رشد و توسعه مادی و معندوی انسدانی، تعدادل، احتدرام و     یابی به کانونجهت

 گرایی.  عدم ابهام

  ارتبداط بدین درون و   تقابدل و   تضداد و  ،تجدانا با ایجاد  محیط ورابطه ساختمان

گدرا و  ن در فضداهای درون ن و کاربرد تمثیل و معانی مفاهیم مادی و معنوی آبیرو

 گرا.برون
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 دهنده شرایط محیطی و اقلیم، فرهندگ  ریزی شهری و عوامل شکلمعیارهای برنامه

هدا و اهدداف جامعده در    و سنت بومی، تاریخی، جغرافیایی محل، منطبق بدا ارزش 

 مسائل فلسفی و فکری جامعه مورد نظر.  

    و محدیط پیرامدون بدا    دسترسی ارتباط فضاهای مختلف شهری، منداطق مسدکونی

هدای شدهری همدراه باشدد     مسجد و مراکز مذهبی و فرهنگدی بدا تندوع شدبکه راه    

بنددی شدود؛ بده طدور     )براسا  موقعیت قرارگیری، جمعیت و نوع استفاده( درجه

 و نقلیده  وسدیله  دو حدداقل  سعی شود تدردد  محالت در مثال برای طراحی معابر

 پیاده به آسانی انجام شود.  عابرین

 نوع فضاسازی در معابر، مرزبندی نامحسوسی برای حفدظ امنیدت و زیباسدازی    با ت

منظر ایجاد کرد و تعریف زیبدایی از مسدیر تدردد عدابر و سدواره القدا نمدود. ایدن         

 شود.های اصلی را شامل تواند از معابر کوچک تا خیابانفضاسازی می

     مطلدوب در   تناسب انسانی و مشارکت اجتماعی بدرای ایجداد تعدامالت اجتمداعی

 فضاهای محیط کالبد شهری.

 های محدیط کالبددی و بهدره   سازگاری و ارتباط انسان با طبیعت و شرایط کیفیت-

های نوین برای رفع نیازهای مختلف انسدان و توسدعه پایددار کده     گیری از فناوری

 منجر به تحرک و پویایی فضایی شود. 

 و قدسدیت طراحدی و   بخشی برای مطلوبیت طراحی فضاها در رازگدونگی  آرامش

 هندسه فضاهای متنوع، مثبت، تهی، ... و ایجاد غنای حسی و حا تعلق.  

 هدای  محرمیت، امنیت، انتخداب و آزادی عرصده   اصل مانند اسالمی اصول رعایت

طریقدی   بده  بایدد  اسدالمی  مختلف عمومی و خصوصی و فضاهای مابین، در شهر

 پیشنهاد هنگام در مناسب باد و رنو هوا، آزاد، از فضاهای مندیبهره باشد تا ضمن

 حجداب  سطح اشغال و تناسب ارتفاع، دیدد و منظدر و عددم اشدرافیت و     و تراکم

 شود. خصوصی افراد و بناها تضمین فردی و زندگی



 
 

 (7، )پیاپی 9411و تابستان  بهار، 9شماره ، 4دوره دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی، 

 

966 

 

 که شود انجام به نحوی باید شهر ساخت و در قاعده عدم ضرر و آسیب، طراحی 

 شهروندان نشود. از یک هیچ زیان برای و ضرر باعث

 پذیر برای تعدامالت  های تحرکهای محیطی با فعالیترزندگی و نشاط از کیفیتس

 اجتماعی مطلوب و مناسب.

 های دفاعی شهر، و عناصر نمادین یا کالبدی طراحی برای پدافند غیدر  حلقه یا برج

 عامل.  

      در طراحی شهر اسالمی برای حفظ قلمرو خصوصی محلده، بده صدورت تعریدف

گذاری بناها و مسیرهای رفت و آمد پیاده و سواره در اصلهمرکز محله، با رعایت ف

 اطراف آن لحاظ شود. 

    :توجه به آبادن کردن زمین و جلوگیری از نابودی آن، آبدادانی در شدهرها شدامل 

 وسازها با ارائه خدمات عادالنه، توسعهساخت توسعه علم مهندسی مسکن و نوع

  کشاورزی و فضای سبز. توسعه ها وراه

 گیریهنتیج  

تواند به تمام ابعداد وجدودی   های نامتناهی و داشتن محیطی سالم، میانسان با وجود ظرفیت

سعادت خود دست یابد. از سدوی دیگدر انسدان موجدودی اجتمداعی اسدت و در ارتبداطی        

شود. در ایدن رابطده تنهدا ابدزاری کده      دوسویه تأثیر انسان و محیط معانی متعددی ایجاد می

رساند؛ ابزار اسدالم و تعدالیم ارزشدمند آن اسدت.     ت کامل و کمال نهایی میانسان را به تربی

هدا و نیروهدای   بنابراین برای ایجاد حکومت و جامعه اسالمی، ترسیم شهر اسالمی، ویژگدی 

 وابسته به آن امری ضروری خواهد بود. 

 طور که در تحقیق حاضر اشاره شد؛ روابط درونی شهر و مباحث انسانی در فضایهمان

های حا حضور، بیدداری و تدذکردهی در عدین داشدتن حدا      مطلوب شهر اسالمی زمینه

تدوان در بطدن آیدات    کند که میآور محیطی ایجاد میتعلق به مکان و محیطی فعال و نشاط

 قرآن و روایات اسالمی مشاهده کرد.
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 اصولی و یممفاهها و الگوهای اسالمی با براسا  مطالعه این تحقیق استفاده از معانی، ایده

حفظ حریم و قلمروهای فضدایی بدا    مشارکت، رفاه، و تعاونامنیت، عدالت، توحید،  مانند:

 جسدتن  دوری، محیط پایداری و طبیعت به احترام مراتب فضایی هر عرصه،رعایت سلسله

 توان بازآفرینی نمود.شهر اسالمی را میآرمان فضاهای و ... در صرف گراییمادی از

عماری و شهرسازی بدون درنظرگرفتن اصدول و معیارهدای ارزشدی و    در عصر حاضر م

های محیطی خا  هر تمددن و فرهنگدی، فاقدد رو ،    فلسفی وجود انسان و شرایط کیفیت

هدا و  شود. بنابراین لزوم آگاهی، نگرش و مهدارت برنامده  معنا و هویت اصیل خود دیده می

شدهروندان بدرای تعدالی اصدول     راهبردهای طراحی و معماری در شهرسدازی و نیدز تفکدر    

تعیین سبک و روش صحیح زنددگی   درصورت پایدار و ماندگار به جوامع اخالقی و انسانی

-اسالمی مفید خواهد بود. در این راستا تعامالت اجتماعی مناسب در استقرار زمان و مکدان 

 کنند.  ای هماهنگ و متعادل عمل میگونههای زنده و متحرک به

واسدطه تفداوت   های محیطی بده ها و کیفیتها، ویژگیدلیل تنوع جلوه با این توصیف به

-توان شکل ثابتی در ترسیم شهر اسالمی مطلدوب یدا آرمدان   محیطی نمیساختارهای زیست

شهرهای اسالمی به تعدد شهرها، امکان ایجاد خواهد شهر اسالمی ارائه نمود؛ اما تنوع آرمان

 نیروهاى و هاقدرت ها،قابلیت تمامى از گیرىبا بهره این تحقیق امیدوار است؛ بتوان داشت.

اسالمی برگرفتده از معدانی و    شهرآرمان هاىو ویژگی صفات ترینبرجسته معنوی، و مادى

هدای ندوین، بدا    معیارهای تعالیم اسالم اصیل را در راستای تکامل شگرف علدوم و فنداوری  

موعود  مهدى ان و عدل حضرتاصول یکسان و مشابهی، جهت اتصال به حکومت آخرالزم

 آید.)عجل اهلل تعالی فرجه شریف( فراهم 
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