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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.

Keywords: : 'Utopia Islamic', 'Spatial quality', 'Culture and identity', 'Human
evolution', 'Monotheism'
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چکیده
اسالم بهعنوان عالیترین و تنها منبع واحد برای سعادت انسان ،توانایی دستیابی به محیطی با ارزشهای
واقعی فردی و اجتماعی با هویت اسالمی را دارد .در این رابطه شهر اسالمی با تأثیرپذیری از فرهنگ و
آموزههای دینی ،از قابلیت داشتن جامعهای پایدار و ایدهآل ،برای رشد فضایل انسانی و رسیدن به کمال
نهایی برخوردار است .هدف این تحقیق ایجاد محیطی مطابق با اصول و ارزشهای اسالم؛ متناسب با نیاز و
فعالیت مسلمانان برای رسیدن به سرزندگی معنایی و تقرب الهی است .بنابراین ضمن بررسی دیدگاه دین
اسالم به مبحث شهر ،هنر و معماری اسالمی ،سعی دارد؛ تعاریف ،فعالیتها و عرصههای مختلف اجتماعی
و فردی انسان در ارتباط با عوامل مؤثر در ادراک محیطی آرمانشهر اسالمی را شناسایی نماید .یافتههای
پژوهش نشان میدهد؛ بازبینی و کاربردی شدن کیفیتهای فضایی ،عناصر و کالبد محیط در استفاده از
منابع ،اصول و معیارهای ارزشی شهر اسالمی ،با در نظر گرفتن تنوع فضایی ،شرایط اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی ،زمانی و مکانی هر شهر با کلیت ثابت برای رسیدن به شهر ایدهآل در حکومت آخرالزمان قابلیت
وجودی خواهد داشت .تحقیق حاضر کیفی است ،و با روش تحقیق توصیفی -تحلیلی ،با تجزیه و تحلیل و
جمعآوری اطالعات ،از نوع مطالعه اسنادی و تاریخی ،به بررسی ویژگیها و عوامل مؤثر در ساختار شهر
اسالمی میپردازد.
واژگان کلیدی :آرمانشهر اسالمی ،کیفیت فضایی ،فرهنگ و هویت ،تکامل انسانی ،توحید.
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مقدمه
دین اسالم هدف خلقت انسان را رسیدن به کمال و قرب الهی بیان میکند که همان بنددگی
و اطاعت خداوند است .به همین دلیل به انسان و زندگی جمعی او توجه خدا

داشدته و

مسائلی مانند شهر و شهرنشینی برای توسعه و پیشرفت جامعهای پایدار را مطدر مدیکندد.
هرچند بهطور واضح چگونگی و ترسیم شهر اسالمی در آیات قرآن اشارهای نشدده؛ امدا در
بسیاری از آیات و برخی از روایات ائمه معصوم (علیهم السالم) بهصورت غیر مسدتقیم بده
ویژگیها ،ساختارها و الگوهایی اشاره شده که بر اسدا

آنهدا مدیتدوان بده تعریدف شدهر

اسالمی و ادراک محیطی مطلوب برای مسلمانان پرداخت.
قابل ذکر است؛ اهمیت عمران و آبادانی شهر ،به نوعی با اهداف و بعثت انبیاء الهدی ،از
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
حضرت آدم (علیه السالم) ایشان را از بهشت به زمین فرستاد؛ تا با نسل آدم ،زمین خدود را
عمران و آباد سازد .4این توصیه را میتوان در نامه  94و  04نهج البالغه متناسب با دو روی
عمران و آبادانی مشاهده کرد.
در نامه  04نهج البالغه بیان میکند« :تعمر دنیاک بخراب اخرتک ،دنیایدت را بدا ویراندی
آخرتت آباد میسازی!» ،در این پیام به اهمیت آبادانی دنیا اشاره دارد؛ از سوی دیگر غفلدت
از چگونگی عمران دنیا به بهای ویرانی آخرت ،به زیان کردن تعبیر شدهاسدت .در نامده 94
نهج البالغه «فانی اوصیک بتقوی اهلل – ای بنی – و لزوم امره و عماره قلبدک بدذکره ،پدا
ای پسرم! همانا تو را وصیت و سفارش میکنم به تقوای الهی و تدر

از خددا و مالزمدت

فرمان او ،و به آباد ساختن عمارت و دلت با ذکر و یاد خدا» ،اینکه عمران تنها مختص بده
آباد کردن جسم نیست؛ بلکه توجه به عمران قلب و رو نیز الزم است؛ کده همدان ذکدر و
یاد خدا و تقوای الهی است.
.................................................................................................................................................................

 - 4فاهبطه بعد التوبه لیعمر ارضه بنسله (نهج البالغه ،خطبه .)24
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بنابراین تدوین مبدانی راهبردی آرمانشهر اسالمی متأثر از فرهنگ و اندیشه اسدالمی ،بدرای
اتصال و زمینهسازی حکومت عدل مهدوی و شهرسازی نهایی جهان اسالم الزم است .ایدن
اصل از سطو انسانشناسی تا شناخت آثار کالبدی ،فضایی ،اجتماعی ،متناسب و هماهندگ
با تعالیم و دستورات اسالمی ،اهداف و برنامههای مدیریت شهری است .براین اسا

سؤال

اصلی پژوهش این است؛ قابلیتها و نیروهای مدؤثر بدرای احیدای شدهر اسدالمی کدامندد
ویژگیهای فوق چه نقشی در باال بردن ادراک محیطی و کیفیتهای زندگی آرمدانی انسدان
تا حکومت اسالمی اصیل دارد
 .1پیشینه تحقیق
شهرهای اسالمی همواره مورد توجه و مطالعه محققین غربی و شدرقی بدودهاسدت؛ در ایدن
زمینه کاوشهای باستانشناسی برای شناخت مبانی و الگوهدای شدهر اسدالمی انجدام شدده
است .برخی مستندات مبنی بر عدم توافق نظر پژوهشگران پیرامون ویژگدیهدای شدهرهای
اسالمی ،به عدم شناخت صحیح اسالم و مبانی فکری آن توسط محققین غربی برمی گدردد
(نقیزاده .)4929 ،اما شواهد و تالشهای محققین غربی بهخصو

در دهههای اخیر نشان

می دهد واقعیت دیگری مبنی بر کشف و تحقیق در شهرهای اسالمی وجود دارد؛ که بیشدتر
در جوامع شخصی خود پیاده کردهاند .در این رابطه میتوان به نتدایج و مطالعدات باسدتان-
شناسی آندره گدار ،آرتور پوپ ،هرتسفلد و برخی دیگر از محققان غربی اشاره کرد.
اولین محقق غربی ،ماکا وبر (جامعهشنا

آلمانی ( 4661-4297میالدی) ،بدا مطالعده

بر شهرهای آسیا و خاورمیانه موفق به تهیه نقشهای برای مطالعه شهرهای اسالمی و شدکل-
گیری مفهوم شهر اسالمی شد (وبر .)4905 ،همچنین در مورد مقایسه تطبیقدی آرمدانشدهر
اسالمی و شهرسازی غرب ،کتاب «آرمانشهر در اسالم و غدرب» ،بدا تمرکدز بدر دو الگدو،
مدینه فاضله «فارابی» نمونهای از اندیشه آرمانشهری در تفکر اسالمی و آرمانشدهر «مدور»،
به بررسی اشتراک و تفاوت فضاهای معماری و شهرسازی ،و گسترش نظدام آرمدانشدهری
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دو تمدن اسالم و غرب میپردازد.4
از جمله محققان ایراندی (بداقری )4966 ،و (نقدیزاده )4962 ،در زمینده شدهر اسدالمی
تحقیق کردهاند .همچنین حجتاالسالم آیتاله قرائتی (قرائتی )4929 ،و (خالدین و عربدی،
 ،)4920با استناد به آیههای قرآن به موضوع شهر اسالمی پرداختدهاندد .همچندین (طداهری،
 )4926در مقاله «جایگاه معماری در بسط توحیدی از منظر فقه و فلسفه سیاسی» با نگداهی
به بحث توحید در شهر اسالمی دیدگاه فلسفی و سیاسی در ایجاد شدهر اسدالمی پرداختده-
است .در مقاله دیگری از (عشایری و دیگران ،)4920 ،با عنوان «تحلیل تداریخی  -جامعده-
شناختی پایان تمدنهای انسانی با تأکید بر نهج البالغه» ،پیرامون تمدن اسدالمی ،در نگداهی
اجمالی شهر را پایه تمدن اسالمی معرفی کردهاند.
 .2چارچوب مفهومی پژوهش
تعالیم اسالم ،انسان را بهعنوان خلیفه و جانشین خداوند در زمین (سورههای مبارکه فداطر/
 ،92بقره  97و نور ،)55/و برترین مخلوقات (سوره مبارکه اسراء ،آیه  )07معرفی میکندد و
زمین را محل زندگی او (سورههدای مبارکده نمدل 64 /و اعدراف 91 /و  .))01از آنجدا کده
زندگی و حیات نهایی او جهانی غیر از جهان مادی دنیا اسدت (سدوره مبارکده مدؤمن ،آیده
)92؛ بهره گیری از جهان ،اجزاء و عناصر مادی برای تغییر ،اصال و انتخاب الگدوی اصدلی
و مناسب در محیط زندگی ضرورت دارد .به همین دلیل انسان تالش میکند تا زمیندههدای
ایجاد فضاهایی متناسب با اهداف و صفات فعل خداوند و رسیدن به کمال نهدایی و تقدرب
الهی را بهوجود آورد (سورههای مبارکه بقره 96 /و مؤمن.)92 /
براسا

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

.................................................................................................................................................................

 -4کتاب «آرمانشهر در اسالم و غرب :مقایسه تطبیقی آرمانشهر تومدا

مدور و مدینده فاضدله فدارابی بدا تأکیدد بدر

فضاهای معماری و شهرسازی»  ،نوشدته حسدن سدتاری سداربانقلی و نددا قداییلی اردبیلدی ،آذربایجدان شدرقی ،تبریدز،
.4929/49/79
 9واژه مدینه یا مدائن در قرآن و در سورههای مبارکه اعراف 444 /و  ،499توبه 474 /و  ،497یوسف ،97/حجر،60/
کهف 42/و  ،69قصص 46 ،45/و  ،97احزاب ،67/یا ،97/منافقون ،6/شعرا 96/و .59
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محیطی مطلوب ،متناسب با شخصیت و هویت جامعه اسالمی ،برای زندگی مسلمانان تلقی
میشود .به عبارتی میتوان گفت مدینه فاضله جامعهای آرمانی است که همه شدهروندانش
در شرایط کامل انسدانی زنددگی مدیکنندد ( harmony books , new york , 4206:
 .)p0همچنین با تأثیرپذیری از آموزههای دین اسالم ،الگوهای رفتاری خاصی را با اسدتفاده
از مؤلفههای شهر اسالمی (مسجد ،خانه ،بازار ،محالت (مسکونی و اصدناف) ،متناسدب بدا
نیاز رفاهی شهروندان ترسیم میکند .در این رابطه حضور انسدان بده عندوان پایده و هددف
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)
یا مدینه (شهر) به آن تعلق گرفتهاست .4این موضوعی است که تمایز شهرهای اسالمی را با
شهرهای دیگر مشخص میکند و شاید بحران هویتی انسان معاصر با وجود پیشدرفتهدای
مدرن قرن حاضرباشد.
از آنجا که شیوههای معماری و برنامهریزیهای شهری در شهرسدازی مددرن امدروز بدا
مهم شمردن بعد مادی ،سبب ایجاد مشکالتی برای جامعه بشدری شددهاسدت؛ ایدن تحقیدق
هدف اصلی خود را ایجاد آرامش و امنیت روحدی و رواندی افدراد ،حدا تعلدق بده مکدان
شهری ،برای رسیدن به جامعهای توسعهیافته و پایدار قرار دادهاست .همچنین بدا توجده بده
نیاز جامعه شهری در بهرهگیری از تکنولوژی و شهرسازی مدرن ،الگوها و دستورالعملهای
سفارش شده در دین اسالم را در رأ

الگوهای شدهرسازی مدرن تلقی مدیکند .عالوه بدر

این سعی دارد عوامل و عناصر مؤثر برای احیای شهر اسالمی را برپایه تعدالیم اسدالم بدرای
ایجاد تعامالت اجتماعی مطلوب و جامعهای پایدار ،ساماندهی و شناسایی نمایدد .بندابراین
.................................................................................................................................................................

 4تفاوت بین کلمات قریه و مدینه در سورههای مبارکه :یا ،97- 49/توبه ،497/نساء ،05/کهف ،00/اعراف،469/

انبیاء ،01/فرقان ،17/نحل ،449/اشاره کرد .در تحقیقی که (رییسی )4921 ،و (خالدین و عربی )4920 ،به آن پرداخته-
اند ،نشان میدهد که تفاوت بین ماهیت شهر و روستا (مدینه و قریه) ناشی از تفاوتهای اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی
و جمعیتی نیست بلکه مربوط به خصوصیت روحی و ایمانی شهر و شهروندان به خداوند متعال و مراتب لزوم اجرای
آن مانند تالش برای ایجاد و حفظ عدالت ،امنیت و  ...است .قرآن مکانی که دارای ویژگی و صفات ایمان بهخداوند
متعال نباشد با وجود مراکز جمعیتی زیاد ،بهعنوان مدینه و شهر نام نمیبرد.
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ضمن بررسی قابلیتهای مبانی مکتب اسالم در شکلگیدری و مکدانیدابی دقیدق فضداهای
کالبدی شهر اسالمی ،مقایسه تطبیقی شهر اسالمی و شهر غربی حائز اهمیدت خواهدد بدود.
همچنین میتوان با احیای سبکها و الگوهای صحیح شهرسدازی اسدالمی الگدوی مناسدبی
برای ترسیم آرمانشهر اسالمی و حکومت جهانی اسالم تبیین نمود.
 .3شهر اسالمی
مذهب بهعنوان یک عنصر فرهنگی و اجتماعی ،منشأ ایجاد تفاوت در مکانهدای گونداگون
است (توالیی .)4969 ،اولین ویژگی شهر اسالمی ،مکانی برای عبادت و مرکز نشدر توحیدد
و ارزشهای اسالمی است؛ که به دلیل تعریف مکانهای شهری با ماهیتهدای گونداگون و
ساختار کالبدی محیط شهری متأثر از معانی و مفاهیم اسدالمی ،متمدایز بدا شدهرهای دیگدر
است .این واژه نخستین بار با عنوان آرمانشهر اسالمی توسدط حکدیم ابونصدر فدارابی بده-
صورت «مدینه فاضله» استفاده شد؛ وی از اقسام دیگر مدینه (مدینه ضروریه ،بداله ،خست،
کرامت و  )...نیز یاد کردهاست (فارابی،4964 ،

.)11

در این زمینه میتوان به سخنانی از پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله وسلم) ،نهج البالغده
امام علی (علیه السالم) و صحیفه سجادیه امام سجاد (علیه السالم) اشاره نمود .ضمن اینکه
خودکفایی شهرها ،توجه به آسایش افراد و خانواده در نزدیکی محل کار و سدکونت افدراد،
وجه استواری و توسعه شهرها ،آبادانی و توجه به تفکر صحیح در امور شدهری مورد تأکید
قرار میگیرد؛ شهرها را به خداوند متعال نسبت دادهاند و به عواملی مانند امنیت و معنویدت
شهرها اشاره دارند (جدول .)4
 .1-3مبانی و ایدههای شهرسازی اسالمی
اولین شهر اسالمی در مدینه ،توسط حضرت محمد (صلی اهلل علیه وآله وسلم) ،بدا برنامده-
ریزی ،طراحی ،ساماندهی و مدیریت اداری و اجتماعی در فضاهای کالبددی قددیمی شدهر
یثرب آغاز شد .مجموعه یک دهه اقدامات پیامبر (صلی اهلل علیه وآله وسلم)؛ توسعه الگوی
فراگیر شهر در دنیای اسالمی بود؛ که باعث ایجاد حدود هزار و پانصدد شدهر اسدالمی در
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نیمه قرن چهارم (عصر طالیی تمدن و فرهنگ اسدالمی) ،گردیدد .در الگدوی فدوق مراکدز
جمعیتی از ( townشهر بدون تأسیسات تمدنی و دولتی) به شهر به مفهدوم ( Cityشدهر
دارای تأسیسات سیاسی و اداری و تشکیالت دولتی و نظارت حکومتی) یعنی شهرهای بدا
تأسیسات سیاسی و اداری تبدیل شدند (پاک ،4960 ،صص .)495-496
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
نداشت .عمدهترین عملیات شهرسازی پیامبر (صلی اهلل علیده وآلده وسدلم) پیرامدون بندای
مساجد ،داراالماره و تعیین محل بازار بود .مثلدث کالبددی شدهر اسدالمی (جدامع ،بدازار،
داراالماره) ،برای تأمین مصالح دینی و سیاسی پیامبر (صلی اهلل علیده وآلده وسدلم) بندا شدد
(پاک،4960 ،

.)496

ایشان بازارهای متعددی را با اهداف سیاسی ،اقتصادی و تأمین امنیت تجار مسدلمان در
برابر بازرهای یهود در یک نقطه متحد نمودند (ابن رامی،4266 ،

)65؛ همچنین تقویت

روابط بین انصار و مهاجر و به عبارتی اهمیت همبستگی اجتماعی از اقدامات مهم بدود .بده
تدریج شهرهای دیگر اسالمی متکی به اهداف مقد

اسالم و آرمانهای الهدی ائمده اطهدار

(علیهم السالم) ایجاد گردید .هرچند مدت زمان بسیار محدودی حکومدت در اختیدار ائمده
اطهار (علیهم السالم) بود؛ اما میتوان گفت؛ برخی از مستندات نشدانه مدی دهدد؛ نکدات و
احادیث ایشان در شهرسازی اسالمی دوره خلفای اموی و عباسدی تاحددی بدهکدار گرفتده
شدند.
در بخش  9-6به برخی موارد از موارد ،مانند تأثیر اولین شهرهای اسالمی که مهمتدرین
آنها بصره در  699م ،کوفه در  696م ،فوستات در  619م و کایروان در  665میالدی ،شدبیه
به شهر مدینه بودند؛ را نشان میدهد.
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جدول  .1تبیین شهر اسالمی از دیدگاه ائمه اطهار (علیهم السالم)
ردیف

ویژگیهای شهر اسالمی از منظر ائمه اطهار (علیهم السالم)
پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله وسلم) میفرمایند :چهار چیز نشانه خوشبختی مرد است؛ زنش
پارسا باشد ،فرزندانش نیکوکار ،معاشرانش صالح ،و روزی خویش را در شهر خود بده دسدت

1

آورد (پاینده،4966 ،

)971

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)،
فرد یا وسیله ای که در حال رفتن یا آمدن به مقصد یا مبدأ معینی است)
« برای استوار کردن کار شهرهایت و برقراری آنچده مدردم قبدل از تدو بدر آن قدرار داشدتند بدا
حکیمان ،فراوان گفتوگو و مشورت کن  ...باید توجه تو به آبادانی زمین بیش از گرفتن خراج

2

باشد ،زیرا آبادانی زمین است که خراج به دست میآید و کسی که متوجه به آبدادانی نباشدد و
تنها خراج طلبد؛ موجب ویرانی شهرها خواهد بود و بندگان را ندابود مدیکندد و کدارش جدز
اندکی استوار نشود ( ...نهج البالغه ،نامه ،59

)919

«خدایا قدرت و تدبیر مسلمانان را قوتبخش و شهرهایشان را اسدتوار کدن و امدوالشدان را
3

فزونیبخش» (صحیفه سجادیه ،دعای ،90

)459

« خداوندا تو در هر زمان دینت را به سبب رهبری بر حق تأیید کدردی و او را نشدانهای بدرای
بندگانت و مشعلی فروزان در شهرهایت به پا داشتی» (صحیفه سجادیه ،دعای ،10

)459

بهعنوان مثال در نامه  59نهج البالغه ،توصیه امام علی (علیه السالم) به مالک اشدتر کده بده-
عنوان حاکم مصر انتخاب شده بود؛ برای آبادکردن و تغییدر و اصدال شدهرهای مصدر داده
شدهاست4؛ نشان می دهد؛ با توجده بده تمددن غندی و باسدتانی مصدر ،تغییدرات الزم بدرای
گسترش و اجرای احکام توحیدی نیاز به محیط و بستری اسالمی دارد .در این رابطده مدی-
توان به تالشهای باستانشناسان غربی در دهههای اخیر اشاره کرد؛ که سدعی در شناسدایی
شهرهای دوره اسالمی داشتهاند .مانند آندره گدار ،هرتسفلد و  ،...که در مناطق خاورمیانه و
.................................................................................................................................................................

 4وَلْیَکُنْ نَظَرُکَ فِی عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی اسْتِجْلَابِ الخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِکَ لَا یُدْرَکُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ وَمَنْ طَلَبَ الخَرَاجَ
بِغَ یر عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَأَهْلَکَ الْعِبَادَوَأَهْلَکَ الْعِبَادَ
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کشورهای اسالمی (ایران ،عراق ،مصر و ترکیه پیرامون تمدنهای قبل و بعد از اسدالم) ،بده
فرانسوی در سال  4249مدیالدی

تحقیق پرداختهاند .بهعنوان مثال آندره گدار باستانشنا

4

با تمرکز بر معماری اسالمی مصر سعی در کشف اطالعات شهری ،تاریخی و فرهنگی ایدن
دوره در تمدن مصر داشته است.
همچنین کوفه اولین شهری بود که با توجه به جهانبینی اسالمی ساختهشد؛ در این شهر
معابر بزرگ چهل ذراع ،پا از آنها سی ذراع و میدان آنهدا بیسدت ذراع و در مدورد «زقداق
(کوچه)» هفت ذراع در نظر گرفته شده است (جعیط،4909 ،

 .)496به عبارتی راههدای

ارتباطی در شبکههای اصلی درجه یک ( 46/17 - 94/67متدر) ،درجده 49/67 - 46/97( 9
متر) و درجه  2/97 - 47/67( 9متر) تقسیمبندی شدهاندد (مقددار عرضدی کده دو وسدیله
حمل و نقل بتوانند بهراحتی و بدون مزاحمت از کنار یکدیگر عبور کنند).
میتوان گفت؛ پا از گسترش اسالم ،بسیاری از شهرها به دلیدل مواضدع سیاسدی ،بده-
صورت پایگاه نظامی ایجادشدند؛ اما سه مؤلفه اصلی بازار ،مسجد و حکومت با گوندههدای
جهانبینی اسالمی تغییر فضاهای کالبدی

مختلف قبایل و تنوع جمعیتی هم داشتند .براسا

پیرامون شهرهایی که قبل از اسالم وجود داشتند؛ بدر اسدا

شهرسدازی مدینده الگوسدازی

شدند؛ مانند دمشق که مسجد ،بهعنوان مکان عبادی در مرکز شهر نقش شدورایی ،قضداوتی،
آموزشی و اداری نیز ایفا میکرد .پیرامون آن برخی تسددهیالت عمومی مانند بدازار ،حمدام،
مراکز درمانی ،آموزشددی و  ...که در مرکز یا در امتداد مسیرهای اصلی که حومه شهر را بده
مراکز شهری متصل میکرد؛ گنجانده شده بود.
 .2-3مفهوم شهر اسالمی از دیدگاه پژوهشگران
واژه «شهر اسالمی» ،مورد توجه بسیاری از خاورشناسان و محققدان اسدالمی قدرار گرفتده-
.................................................................................................................................................................
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است؛ اکثر آنها پیدایش شهرهای اسالمی را یکی از پدیدههای شگفتانگیز قدرون وسدطی
می دانند .اما برخی دیگر از خاورشناسان ،منکر اصالت شهر اسالمی در قرون وسطی شدده-
اند .در میان محققینی که به انکار پیدایش شهرهای اسالمی در قرون وسطی پرداختهاند می-
تددوان بدده افددرادی ماننددد :نولدکدده ( ،)noldekeبروفنسددال ( ،)Forencalماسددینیون
( ،)Massigonبنت ( ،)Benettسنتیرن ( ،)S.M.Stermکلود کاهن ( ،)kahenپالنهول
( )planholو هاموند ( )Hamundاشاره کرد که پیدایش شدهرهای قدرون وسدطی را بده
شهرهای رومی و یونانی نسبت میدهند (کاهن،4907 ،

 )499و نقش اسالم در پیدایش

شهرهای اسالمی را نفی کردهاند .این محققین شهرهای اسالمی را فاقد ویژگدیهدای شدهر
دانسددته و آنهددا را بخشددی از داراالسددالم قلمددداد نمددودهانددد .امددا ،جددورج مارسددیه
(( ،)w.etg.Marcaisعبدالسدددتار،4906 ،

 ،)496گرونبددداوم ( G ,VON,

 ،)Crunebaumسواژه ( ،)Sauvagetژانت ابولند ) ،(Janet Abolandبیندت لومبدارد
) ،(Bennett Lombardراجرد ) (Rogredو برخدی دیگدر اسدالم را منشداء تمددن و
مشوق شهرسازی دانستهاند و با مطالعه در شهرهای اسالمی به پیدایش مفهوم خا

شدهر

اسالمی در قرون وسطی تأکید کردهاند.
گروهی از محققینی که به رد تعبیر شهر اسالمی میپردازند ،بهطور عمده متأثر از دیدگاه
ماکا وبر ،درباره تفاوت شهرها در اسالم و غرب هستند .عقیده کلی وبر این است که تنها
در اروپای مسیحی است که شهر به یک اجتماع شهری یا مجتمع جدا از جامعده بدزرگتدر
تبدیل شدهاست (دانتون،4966 ،

 .)19ساموئل استرن ( )Samuel Sternنیز بیان مدی-

کند که « :شهر اسالمی تقریب ًا یک مکان عمدومی اسدت نده یدک مکدان بده مفهدوم و معندی
اجتماعی از دیدگاه وبر .اما این جمله واقعیت ندارد ،چدرا کده قبدل از اینکده مسدلمانان در
سرزمینهایی مثل عراق و مصر در قالب اجتماعات گرد هم آیند ،اسالم به یک ایددئولوژی
با گرایش شهری قوی پا به عرصه گذاشته بود» (.)Boswerth, 9770
با این حال در زمانهای بعد دیدگاههای مختلفی در مورد شدهر اسدالمی بیدان شدد؛ امدا
کلیت و تدوین نظریده شهرسدازی اسدالمی مدورد نگدرش بیشدتر پژوهشدگران اسدالمی و
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غیراسالمی قرار گرفت .بهعنوان مثال پژوهشدگران آلمانی نخستین گروهدی بودندد کده بده
بررسی و تهیه مدلهایی از شهر اسدالمی پرداختندد .در طرحدی از دتمدان ( )Dettmanدر
سال  4262عالوه بر مسجد جامع ،بازار را بهعنوان مرکز و قلب شهرهای اسالمی به تصویر
کشیده است .از آنجا که بازار محل فعالیتهای تجاری مختلف در نوع خود اسدت؛ رسدته-
های بازار با نوع فعالیت اختصاصی مختلف برای گروهها و مشاغل متفاوت اجتماعی تعبیده
میشد .همچنین دروازههای متعدد با قلعههای دفاعی شهر که بهصورت حصدار در اطدراف
شهر وجود داشت ،ارتباط برقرار میکرد.
در مدل دیگری از ویرت ( ،)Wirthبازار را نه تنها مرکز شهر اسالمی دانسته ،بلکه آن
را ویژگی شهر اسالمی و عامدل متمایزکنندده از سدایر شدهرهای حدوزه فرهنگدی جهدان و
شاخص این شهرها قلمداد میکند .در این مدل بازارها از مرکدز شدهر بدهصدورت شدعاعی
توسعه یافته و راههای اصلی از مرکز شهر و در راستای بازاری به سمت دروازهها گسدترش
مییابند که گذر نام دارد و به طور معمول مراکز محالت را نیدز دربدر مدیگیرندد (شدفقی،
 ،4960صص ( )949-941تصویر  .)4مدل طراحی شهری ارائه شده مفاهیمی از ساماندهی
عرصههای کالبدی فضای شهر اسالمی و اهداف متنوع توسعه روابط اجتماعی شهرسازی را
تا حدی به نمایش میگذارد که تاحدی همراستا با موازین آموزههای دین اسالم است.

مدل دتمان (بهصورت شعایی و دایرهای توجه به مرکز و درون)

مدل ویرت (بهصورت شعایی و چندضلعی،
توجه به مرکز و درون)

تصویر  .1مقایسه دو مدل شهر اسالمی دتمان و ویرت (عکس :شفقی)1331 ،
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 .4آرمانشهر
آرمانشهر ،با نامهای گوناگونی مانند مدینه فاضله ،ناکجا آباد ،شهر خدا ،جامعه توحیددی و
در اصطال غربیها «اتوپیا ،)Utopia( »4به جامعه آرمانی و ایدهآل انسان گفته میشود کده
همه مردم با نیکبختی و سعادت در کنار یکدیگر ،در صلح و آرامش بدهسدر مدی برندد؛ در
آنجا از ظلم و فساد ،اثری نیست .افالطون ،آگوستین ،توما

مدور ،کامادانال و مدارکا از

فالسفه غرب ،فارابی ،خواجه نصدیرالدین طوسددی و شدهابالددین سدهروردی از فالسدفه
اسدالمی و ابن
خلدون از مورخان اسالمی (4915و ،)4927براسا

تحقق عدالت ،مفداهیم خیدر و شدر

طر جامعه آرمانی را توصیف کردهاند.
آرمانشهر در اصطال  ،یعنی شهری با ساختاری سیاسی ،اقتصادی ،اجتمداعی ،آموزشدی
و  ...که بتواند بیشترین شهروندان خود را به بیشترین سعادت ممکن برسداند (مدور،4964 ،
 .)2به عبارتی آرمانشهر بازتاب شدرایط عیندی جامعده اسدت .در برخدی مدوارد عددم
رضایت از اوضاع سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی و یا اوضاع حاکم بر جهدان ،و ناسدازگاری
شرایط عینی  ،با تصورات ذهنی در طراحی آرمانشدهر منطبدق نیسدت .از ایدنرو بدا ارائده
طرحی آرمانی ،وضع موجود و ارزشهای آن انکار میشود و تنها وسیله گذار از عینیت بده
ذهنیت صرف نیست ،بلکه بازآفرینی ذهنی جامعه به قصد انتقاد از نظام حاضدر و سنجشدی
برای وضع موجود و آشکار ساختن نارساییها میباشد (اصیل،4964 ،

.)46

.................................................................................................................................................................

 - 4برخی نامهای دیگر جامعه آرمانی در ادبیات ما و جهان ،عبارتند از :شهر آفتاب ،جزیدره خضدرا ،جابلقدا ،جابلسدا،
آتالنتیا ( ،)Atlanticشهر موعود ،مدینه ،اورفالیا ،مدینه کامله .در ایدههای از مو و آتالنتیا ،آرمانشدهر مدور ،بده
توصیف جزیرهای آرمانی و امن پرداخته و آتالنتیا شهری که در آن عدالت و تقوا حاکم است.
در عالم اسالم ،ابو نصر فارابی (م992ق) در کتابهدای« :سیاسدت مَدَنیده» و «آراء اهدل المدینده الفاضدله» و «تحصدیل
السعاده» و ابن مسدکویه رازی (م194ق) در کتدابهدای« :جاویددانخرد» و «ترتیدب السدعادات» و ابدن باجده اندلسدی
(م599ق) در کتاب« :تدبیر المتوحد» و دکتر علی شریعتی در کتاب« :امت و امامدت» ،بده نظریدهپدردازی ایدن موضدوع
پرداختهاند.
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کارل مانهایم ( )4629-4210نیدز در کتداب «ایددئولوژی و آرمدانشدهر» آرمدانشدهر را
تعارضی تعریف میکند که در ناهماهنگی بنیادین آن با «وضعیت واقعی» ،یعنی وضعیتی که
خود در آن پدید آمدهاسدت ،وجدود دارد ( .)Manheim, 4256, p491-495تفکدر ایجداد
آرمانشهر در تمامی مکاتب و تمدنهای جهان با آرمانها و ارزشهای اصولی خا

خدود

دیده میشود؛ بهعنوان مثال در ایران اندیشه آرمانشهر بهصورت اسداطیری آغداز شدد و در
دوران اسالمی در عرصههای دین ،حکمت و ادب خودنمایی کرد (اصدیل،4964 ،
در تفکرات غرب ماهیتی زمینی و براسا

)42؛

تعقل فلسفی داشت.

با ورود اسالم و نگرش معنوی به شدهرها ،تدأثیرات قابدل تدوجهی بدر کالبدد شدهرهای
باستانی ایجاد شد .وجود حصار در اطراف شدهرهای باسدتانی و مکدانیدابی آنهدا بدر روی
صفحه یا نقشههای شطرنجی و مدور ،ناشی از اعتقادات اسطورهای دوره باسدتان بدود .4امدا
کارکرد عوامل فوق با معانی و ایدههای مکتب و تعالیم اسالم ،جهت رسیدن بده سدعادت و
عبودیت الهی و ایجاد محیطی باکیفیتهای عالی ،ویژگیهای و شاخصها خاصدی را بدرای
آرمانشهر مطلوب ارائه میکند.
 .5آرمانشهر اسالمی
مطابق با اهداف و اصول تعالیم اسالمی ،حضور شهر ایدهآل و آرمانی اسالمی با رنگ الهدی
و فرابشری ،بهطور روشن و بدون هیچگونه ابهامی قابل تعمیم و بازآفرینی خواهد بود؛ و با
مفاهیمی مانند مدینه فاضله ،اسالمشهر ،دارالسالم ،شهر صالحان ،خدوبسدتان و  ...جامعده
آرمانی مد نظر اندیشمندان مسلمان برابر اسدت (اصدیل،4964 ،

 .)49مدیتدوان تصدویر

شهر مطلوب و آرمانی ،در ابعاد اجتماعی ،مدیریتی ،کالبدی و  ...را پاسخگویی به مسدائل و
نیازهای شهر دانست.
در طول تاریخ اسالم پنج آرمانشهر اسطورهای ،فلسفی ،ادبی ،ایدئولوژیک و مهددوی را
.................................................................................................................................................................

 4حصار اطراف شهر یا در دامنه یاحصار کوهها و شطرنجی بودن شهرسازی باستان ایران بهدنبال حفاظت و دفاع در

برابر شرایط محیطی و اقلیم ،و اهریمن صورت میگرفت .در دوره اسالمی با معانی تمثیلی از تصویر بهشت زمینی ،و
مکانهای قدسی و نماد برکت القا شدهاست.
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میتوان نام برد .بعد از ظهور اسالم ،آرمانشدهرگرایی اسدطورهای تضدعیف شدد و آرمدان-
شهرگرایی ادبی در اندیشه عرفان تا زمان حاضر بیان میگردد .آرمانشهرگرایی فلسدفی نیدز
در قرون میانی اسالمی به اوج خود رسید؛ و در دهههای اخیر بدهگوندهای ملمدو تدر بده-
صورت
ایدئولوژیک ادامه یافت .آرمانشهر مهدوی فراز و نشیب داشدته و در ایدام حضدور بده اوج
خود خواهد رسید (احمدی و افرادی،4924 ،

.)5

 .1-5اصول هویتبخش و توسعه پایدار در آرمانشهر اسالمی
هر مجموعه زیستی دارای ارزشهای محیطی مختص به خود است؛ که در طول زمدان بده-
واسطه مجموعهای از نیروها و عوامل فرهنگی ،جغرافیدایی ،اقتصدادی ،معندوی ،سیاسدی و
تکنولوژی در کالبد سیمای شهر شکل گرفته و تحت تأثیر این شرایط هویدتهدای شدهری
متنوعی با ویژگیهای منحصربهفردی ایجاد میکند .هویت در همه زمانها نقش کلیددی در
تحرکات اجتماعی داشته؛ اگرچه ممکن است در عصر ما محورهای موضدوعی آن متفداوت
شده باشد (کاستلز)4967 ،؛ با این حال هویت سیمای شهری؛ مجموعهای از خصلتهدای
فضایی و عناصر بصری ،کالبدی و معماری است که به صورت غالدب در سدیمای شدهر و
محالت گسترش دارد (برکپور،4967 ،

.)99

شهرهای اسالمی نیز با عوامل و مؤلفههای مخصو

به خود به لحاظ هدویتی از سدایر

شهرها متمایز هستند .توجه به ساختار هویتی متناسب در فضدای کالبددی شدهری در ابعداد
شکلی ،معنایی و اجتماعی آن (نمودار  ،)4و دروندی کدردن ارزشهدا ،باورهدا ،هنجارهدا و
الگوهای رفتاری و اخالقی به سبک صحیح زندگی اسدالمی ،دلبسدتگی معندایی و رفتداری
خاصی را سبب میشود .بنابراین الزم است مسیرهای پیشرفت آرمدانشدهر اسدالمی را بده-
صورت پایدار توسعه داد؛ تا به لحاظ معنایی و نمادین بازگوکننده مفداهیم و مبدانی ارزش-
های اسالم باشد.
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نمودار  .1بررسی هویت فضای شهری

 .2-5عوامل مؤثر در شکلگیری شهر اسالمی
بهطور کلی سه عنصر «انسان»« ،رفتار» و «کالبد» در فضای کالبدی شهر دخیل هستند .اما در
شهر اسالمی سه عنصر «جهانبینی توحیدی» (فضای فکری)« ،اخالق و رفتدار اسدالمی» ،و
«عمل و ارتباط اسالمی با عالم» در شکلگیری آن سهیم هستند (نقدیزاده،4960 ،

.)10

بنابراین میتوان به تفاوت عوامل شکلدهنده مورد نظر آرمانگرایدان شدهر اسدالمی و غیدر
اسالمی استنناد کرد .با توجه به مؤلفههای انسدان مسدلمان ،رفتدار انسدان یدا تجدارب او در
شرایط کالبدی فضای شهر و سیمای کالبدی شهر اسدالمی و بدا اسدتخراج مندابع و برآیندد
معیارها و ارزشهای متون و تعالیم ارزشهای اسالمی ،الگوی تحلیلی آرمانشهر اسالمی را
می توان متجلی نمود (نمودار  9و .)9

نمودار .2رابطه سه عنصر اصلی دخیل در ظهور شهر (یا اجزاء اصلی یک شهر (نقیزاده)1331 ،
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نمودار  .3عوامل مؤثر بر شکلگیری شهر اسالمی

 .1-2-5آرمانشهر در تفکر اسالمی و شهرسازی غرب
باتوجه به عوامل شکلدهنده شهر اسالمی ،تفکر شهرسازی غربدی بدهواسدطه خردگرایدی و
انسانمحوری بهخوبی نتوانسته به مفهوم آرمانشهر ایدهآل دسدت یابد؛ هرچندد فاکتورهدای
طراحی و سدداماندهی خاصی را مد نظددر قدرار دادهاسدت .بدهعبدارتی در عصدر مدرنیتده
شهرسازی و اصول معماری غرب با ساختار عقالنی و شتابزده نمود پیدا کرد و بیشدتر در
پی ترسیم آرمانشهر مدرن با حوزههای اجتماعی ،اقتصادی ،روانشناسدی و  ،...بدهگوندهای
عقلگرایی و تک بعدی مادینگر ،با پیشرفت علم و تکنولوژی ،سیر تحولی داشتهاست؛ امدا
بحران های ایجاد شده ،سبب انتقاد از وضع موجدود شدده و شهرسدازی مددرن را بدهدنبدال
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دارد.بهعنوان مثال یکسان گرفتن نیازها با توجه به هویت و موقعیت مناطق و افراد مختلف،
عدم تفکیک فضاها و نیز عدم توجه به حفظ کرامت انسان از این موارد است.
هرچند در برخی موارد تفکیک نیداز شدهروندان در عرصدههدای فضدایی بدهخصدو
کودکان و افراد کمتوان اجرا شدهاست .اما برخی موارد دیگدر کده در تعدالیم اسدالم اسدت؛
مانند خلوتگزینی عرصههای شخصی ،حریم خانواده و اجتماع به بهانده سدیالیت فضدایی،
با یکدیگر ادغام شدهاند .وجود تکنولویهای جدید و هوشمندسازی در فضاهای شهری در
عرصههای خصوصی و عمومی میتواند جایگزین مناسبی برای تعریدف فضداها باشدد؛ تدا
زندگی عصر حاضر برمبنای توجه به ابعاد روحی و معندوی انسدان در تکامدل رسدیدن بده
شرایط کیفیتهای زیستی برای شیوههای مدیریتی ،ساماندهی و طراحی کالبددی فضداهای
شهری مورد بهره برداری قرار گیرد (جدول .)9
جدول  .2تبیین اصول شهرسازی اسالمی و غربی در تفکر آرمانشهرگرایی

دیدگاه شهرسازی در آرمانشهر اسالمی و غیراسالمی (احمدی و
افرادی،4924 ،

)99

شیوه شهرسازی اسالمی به تعداد
شهرهای اسالمی (احمدی و
افرادی،4924 ،

)94

 .3-5اصول و معیارها بر ساختار فضایی و عملکردی آرمانشهر اسالمی
شهر اسالمی به همراه ترکیبی از کیفیتها و کمیتهای حاصل از معانی ،معیارهدا و عناصدر
شکلدهنده هویت شهری ،ساماندهی و ایجاد میشود .ایدن سداختار ترکیبدی بدا توجده بده
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موقعیت جغرافیایی ،نوع معماری و سازه ،توصیف کالبد شهری ،شرایط سیاسی ،اقتصدادی،
فرهنگی ،امنیتی ،توحید ،عدالت ،سلسلهمراتب ،درونگرایی ،حفظ حریم و قلمرو و  ...می-
تواند کیفیتهای فضایی متنوعی را برمبنای ارزشهای اسالمی و جهانبینی توحیددی بدرای
رسیدن به جامعه آرمانی و حکومت الهی نشان دهد؛ درادامه به برخی از ایدن مدوارد اشداره
می شود (جدول  )9و (نمودار .)1
 .1-3-5امنیت
آیات متعددی از قرآن کریم به وجود امنیت در شدهرها اشداره دارد .در سدورههدای مبارکده
بقره ،46 /و ابراهیم 95 /می فرماید« :و ابراهیم (علیه السالم) گفت :ای پروردگار مدن ،ایدن
شهر را جای امنی گردان  »...آیه به امنیت اعتقادی و رفاه و آسایش اجتماعی توجه دارد.
بهطور کلی در ترکیب فضاهای شهری ،تأمین امنیت روانی و فیزیکی با محصوریت فضدایی
(توزیع عادالنه فضا) ،کنترل و نوع دسترسدی ،تقویدت قلمروهدا و فعالیدتهدای اجتمداعی،
آسایش فیزیولوژیکی و ذهنی در امنیت کالبد محیط و تعیین قلمروگرایی فضداها بدا حفدظ
سلسلهمراتب و عملکرد فضاها ،توجه به نظم بصری و تمایز مرز بین فضاها و کاربریهدای
مختلف (موسوی ،4925 ،صص  )979-976مورد توجه قرار میگیرد .تعریدف عرصدههدای
فضایی و عملکردی ،تناسب ،تعادل فضایی و قلمروها برای انتخاب خلوتهدای گروهدی و
فردی به امنیت عملکردی فضاهای شهری در آرمانشدهر اسدالمی ارتبداط دارد؛ کده ندوع و
میزان آن بر مبنای مباحث اجتماعی و دینی قابل بررسی خواهد بود.
 .2-3-5یگانگی و وحدت
ازجملدده اصددول بنیددادین در آرمددانشددهر اسددالمی ،توحیددد و اسددتفاده از آن در معمدداری و
شهرسازی اسالمی است .این اصل تحت یگانگی در عین تنوع و سلسلهمراتبدی از بسدیاری
«وحدت»ها برای تجلی وحدانیت خالق مالک عمل قرار میگیرد .تیتو

بورکهارت ،بافدت

شهر اسالمی را بافتی میخواند که پارههای آن جدا از هم ،ولدی بدههمدان ترتیدب یگانده و
پیوستهاند ( .)Burckhardt, 9772, p979این حالت به مرکزیت یا عدم تمرکز به عناصدر
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شهری و زنده ،نماد و معنا مدی بخشدد .هرچندد توجده بده سداختار کدانونی ،و مرکدز ،بده
نیرومندترشدن آن یاری میرساند (الکساندر ،4929 ،صص .)414-415
کریستوفر پانزده اصل را برای خلق ساختارهای زنده ضروری میداند .این حالدتهدا را
پیوند ناگسستنی ماده و آگاهی که منجر به ایجاد کلیت واحد یکاارچه میشود؛ بیان میکند.
مهمترین نتایج او در کتاب «زمینه روشن ،رویکردی هندسی از ماده و فضا» عبدارتاندد از:
مقیا های مختلف ،مراکز قدرتمند ،پیوند عمیق و ابهدام ،شدکل خدوب ،فضداهای مثبدت،
سادگی و آرامش ،تضاد ،فضای خالی ،ناهمواریها ،بازتاب ،عددم تفکیدک ،شدیب ،مرزهدا،
تکرار ،تقارنهای محلدی ( .)Alexander, 9771: 465بندابراین شدهر آرمدانی بایدد دارای
بسترهای کمی و کیفی مناسبی از عناصر و اجزای سازندهاش باشد؛ تا توسعه و رشد جامعه
را ایجاد نماید .هرچند اصول گفته شده مورد توافق برنامههای شهری و معماری قدرار دارد؛
اما متون اسالمی دیدگاه عمیقتری به آن دارد.
 .3-3-5عدالت
عدل بهعنوان تعیینکننده جهت جهانبینی توحیدی اسالم و آرمانهای فردی و اجتمداعی و
سعادت و سالمت اجتمداع (مطهدری،4950 ،

 ،)96و رکدن اصدلی آبدادانی شدهرها بده

حساب میآید؛ که بهصورت عدل تکوینی ،تشریعی ،اخالقی و اجتماعی در جامعده مطدر
میشود .امام علی (علیه السالم) درباره عدالت میفرمایند« :ما عمرت البلددان بمثدل العددل،
شهرها با هیچ چیزی به اندازه عدل آباد نشدهاست» (تمیمدی آمددی ،4966 ،ج ،6

.)66

مسئلهای که در شهرسازی امروز ،برای رسیدن به جامعدهپایددار و ایددهآل بده دنبدال احیداء
عدالت در روابط اجتماعی و رعایت حقوق شهروندان هستند.
هرچند در معماری و شهرسازی واژه عدالت بسته بده شدرایط اجتمداعی ،جغرافیدایی و
تاریخی معانی مختلفی دارد ( .)Harvey, 9779, p. 962برای دستیابی به عدالت اجتماعی
در سطح منطقه توجه به مواردی شامل ( :)Harvey, 4209توزیع درآمد (نیازهای جمعیت
منطقه و تخصیص منابع) و سازوکارها (نهادی ،سدازمانی ،سیاسدی و اقتصدادی) ،و تمدامی
خصوصیات فوق در نحوه ترکیب ،ساماندهی و برنامدههدای معمداری و شهرسدازی بدرای
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آرمانشهر اسالمی ضروری بهنظر میرسد.
 .4-3-5حریم و قلمرو
توجه به حریم و حفظ قلمروهای فضایی ،به دالیل اقلیمدی ،اجتمداعی و فرهنگدی اهمیدت
دارد .در هریک از این عوامل رفتدار انسدان در برخدورد بدا محدیط ،نشداندهندده هویدت و
ساخت ارهای متنوعی در فرم و سیمای محیط خواهد بود و تعامالت و خلوتهدای فدردی و
اجتماعی مطلوبی برای رفاه انسان ایجاد میکند (موسوی.)4925 ،
 .5-3-5درونگرایی
معانی و مفاهیم درونگرایی از دیدگاه اخالق ،عرفان و بهویژه تعالیم اسالمی مدورد اهمیدت
قرار دارد .گرایش به درو ن و باطن ،عدم تفاخر ،محرمیدت ،خلدوت ،تفکدر و  ...در ارتبداط
معنای درونگرایی دیده میشود؛ این بحث بهویژه در بعد اجتماعی اهمیت بیشتری دارد.
 .6-3-5سلسلهمراتب
در بافت شهر اسالمی ساماندهی و ترکیب فضاها و عناصر براسا

عملکردهای کدارکردی

و هویتی با سلسلهمراتب فضایی بهصورتی متعادل و هماهنگ با تعالیم اسالمی ایجداد مدی-
شود .بنابراین رعایت نظم ،اندازه و موقعیت ،ایجداد عرصدههدای فضدایی و  ...در برقدراری
ارتباط اجزاء و عناصر با یکدیگر و رسیدن به محیطی با نشاط و فعال در راستای جهانبینی
توحیدی الزم خواهد بود.
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نمودار  .4بررسی اصول و معیارهای معماری و شهرسازی در آرمانشهر اسالمی
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نمودار  .5بررسی ساختار شکلی ارزشهای دینی در آرمانشهر اسالمی
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جدول  .3ساختار فضایی در ادراک کیفی عناصر شهر اسالمی
ساختار
فضایی

تصویر

منبع دینی
امام علی (علیه السالم) :حریم
مسجد چهل ذراع است و چهل

حریم و
حدود

منزل از چهار طرف همسایه انسان
محسوب میشوند (هر ذراع برابر
 16-51سانتیمتر و  17ذراع برابر
46 /17 -94 /67متر)
(وسائلالشیعه ،ج،9

)161

تصویر  -9حدود محدوده محله (رهنما و دیگران،
،4925

)54 .

ترسیم نقشه راههای مدینه توسط
پیامبر مکرم اسالم (صلی اهلل علیه
وآله وسلم) :حضرت عرض راه
مسجد به مصال را ده گز (هرگز
عرض
معابر یا

معادل یک متر است (مکارم
شیرازی،4901 ،

 ))990 .قرار

نحوه

داد و با وجود اینکه مدینه شهرکی

شبکهبندی

بود که در آن خودرو ،کامیون و
دیگر وسایل نقلیه تردد نمیکرد،

تصویر  -3مقطع عرضی حداقل عرض معابر در
محالت (رهنما و دیگران ،1335 ،ص)53 .

فرمودند که راههای آن را هفت
گز عرض دهند (عاملی،4962 ،
)02 .
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امام موسی کاظم (علیه السالم):
«شایسته نیست زن از وسط کوچه
راه برود ،بلکه باید از کنار دیوار

عدم
تداخل زن
و مرد

عبور کند» برنامه رفت و آمد در
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

 .4-5بررسی ساختار شکلی ارزشهای دینی در طراحی آرمانشهر اسالمی
براسا

مطالعه این تحقیق ارائه راهکارهای طراحی با محوریدت مسداجد یکدی از بهتدرین

الگوهایی است که از صدر اسالم تاکنون برای بازآفرینی شهر اسالمی و توحیددی ،متناسدب
با نیاز حال و آینده جامعه اسالمی درنظر گرفته شدهاست .عالوه بر آن توجه به ارزشهدای
اخالقی و رفاه محور ،همسویی ویژگیهای مادی و معنوی اندواع امکاندات ،دسترسدیهدا و
ترکیب هندسی فضایی برای ایجاد امنیت ،عدالت ،طهارت و پداکی ،ذکدر و تدذکر ،اصدال ،
شکر ،بر و نیکی ،حسن خلق ،سادگی و ابهام ،تعیدین قلمدرو و عرصدههدای فضدایی بدرای
حفاظت از حریم فکر و اندیشه ،و  ...به عنوان عوامدل ایجادکنندده شدهر اسدالمی ،بایدد از
هماهنگی و تعادل یکنواخت برخوردار باشند .همچندین مسدیرهای منتهدی بده کدانونهدای
مذهبی ،تجاری و مسکونی با تعریف امداکن خددماتی ،آموزشدی ،فرهنگدی ،بهداشدتی و ...
سبب افزایش تعامالت اجتماعی مناسب ،تنوع سلسهمراتب و ادراک کیفیتهای فضدایی در
طراحی آرمانشهر اسالمی خواهد شد (نمودار .)5
 .6ارزیابی شهر اسالمی
این پژوهش ضمن معرفی شهر اسالمی و آرمانشهر اسالمی ،تعامل قابلیتها و کیفیتهدای
موجود بهکارگرفته شده در کالبدد محدیط شدهری بدا ارزشهدا و هویدتهدای فرهنگدی –
اجتماعی هر منطقه را بیان میکند .تغییر و تحوالت صحیح برای رسیدن به اهداف تحقیدق،
یعنی رفاه و آسایش انسان وحا سرزندگی محیطی تا رسیدن به تعالی و کمال عبودیت در
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مفاهیم و مبانی هویت فرهنگی – اجتماعی تعالیم اسالم و مقولههایی مانندد رشدد کرامدت-
های انسانی ،وحدت و عدالت ،امنیت ،پایدداری ،تعریدف صدحیح عرصدههدای فضدایی در
تأمین خلوت و تعامالت اجتماعی مطلوب ،بیدار شدن وجدان و رسیدن به جامعهای پایددار
و ماندگار ضروری خواهد بود.
بنابراین میتوان با دقت در مکانیابی و استفاده صحیح از ابدزار و عناصدر شدکلدهندده
آرمانشهر اسالمی ،الگوهای رفتاری و مکانهای معنادار با کیفیتهای فضایی متندوعی بده-
وجود آورد .در ادامه به برخی از شاخصهای ارزشی ،ایدهها و معیارهدای تعدالیم اسدالمی
برای ایجاد آرمانشهر اسالمی پرداخته می شود:
 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
مسجد در بافت شهر.
 تأکید بر فضای خصوصی ،نیمهخصوصی و عمومی برای تعریف حریم و عرصده-
های فضایی در بافت شهری دقت در محلهگزینی و نحوه دسترسی بده فضداها بدا
چشمانداز و دید و منظر مطلوب.
 رعایت فاصله همسایگیهای مجاور بناها و قلمروهای فضایی و عدم سایهانددازی
ساختمانها بر نمای ساختمانهای اطراف.
 وجود فضاهای فیمابین یا فضای خالی برای ایجاد حریم و تعدامالت اجتمداعی و
حفاظت از شرایط اقلیمی.
 بحثهای اکولوژیکی و توسعه پایدار سداختارهای زیسدت محیطدی ،در تهویده و
نورگیری مناسب در محیط کالبدی شهر رعایت تناسب و فاصله میان بناها.
 توجه به زیباییشناختی محیط شهری و نوع کاربری صدحیح آن در سدیما و منظدر
شهری ،فضاها ،میدان ،خیابان ،فضاهای عمومی ،کاربرد عناصر سبز ،نمداد ،المدان-
های شهری و توسعه امکانات رفاهی با طراحی پایددار در منظدر شدهری براسدا
الگوهای مورد قبول در منظر تعالیم اسالمی.
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 تبیین اصول طراحی شهری متناسب با نیاز شهروندان ،در تعیدین رعایدت سلسدله-
مراتب فضایی و مکانی و ایجاد امنیت و ایمنی راههای دسترسی به آنها.
 تعیین نوع انتخاب مصالح و چیدمان کالبدی عناصر و مبلمان شهری ،ندوع وسدایل
ارتباطات درون و برون شهری ،سیستمهای روشنایی و ....
 برای جلوگیری از یکنواختی و تیپبندی حداکثری در شکل ظاهری شهر اسالمی،
الزم است در ترکیب عناصر و فضاهای کالبدی شهری از تنوع سبکهای هنری بدا
هندسه و الگوهای اسالمی ساده و معنادار ایدهپردازی شود.
 کنترل تردد وسایل نقلیه در طراحی محدالت بدا تعیدین تعدداد و محدل قرارگیدری
ورودی و خروجیها و نیز استفاده از ابزار و فضاهای معماری در این محدودههدا،
برای افزایش امنیت.
 استفاده از پتانسیل های طبیعی مکان مانند منابع آب ،کدوه ،و  ....در ایجداد چشدم-
اندازهای مناسب و طراحی فضاهای مناسب برای کاربریهدای اجتمداعی و ایجداد
اشتغال.
 مکانهایی که با معیارهای ارزشی اسالم بهعنوان مرکز وحدت مسلمانان محسدوب
میشوند؛ مانند مساجد و اماکن متبرکه و زیارتگاهها میتوانند محدور شدکلگیدری
فضاهای مهم و شریانهای اصلی شهر باشند.
 استفاده از عناصر هویت بخش به فضاها با ارائه الگوهای دینی ،بومی ،جهدانی کده
مورد قبول ارزشهای فرهنگی – مذهبی اسدالماندد؛ مانندد :نمادهدا ،محوریدت و
جهتیابی به کانونهای رشد و توسعه مادی و معندوی انسدانی ،تعدادل ،احتدرام و
عدم ابهامگرایی.
 رابطه ساختمان و محیط با ایجاد تجدانا ،تضداد و تقابدل و ارتبداط بدین درون و
بیرون و کاربرد تمثیل و معانی مفاهیم مادی و معنوی آن در فضداهای درونگدرا و
برونگرا.
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 معیارهای برنامهریزی شهری و عوامل شکلدهنده شرایط محیطی و اقلیم ،فرهندگ
و سنت بومی ،تاریخی ،جغرافیایی محل ،منطبق بدا ارزشهدا و اهدداف جامعده در
مسائل فلسفی و فکری جامعه مورد نظر.
 دسترسی ارتباط فضاهای مختلف شهری ،منداطق مسدکونی و محدیط پیرامدون بدا
مسجد و مراکز مذهبی و فرهنگدی بدا تندوع شدبکه راههدای شدهری همدراه باشدد
(براسا

موقعیت قرارگیری ،جمعیت و نوع استفاده) درجهبنددی شدود؛ بده طدور

مثال برای طراحی معابر در محالت سعی شود تدردد حدداقل دو وسدیله نقلیده و
عابرین پیاده به آسانی انجام شود.
 با تنوع فضاسازی در معابر ،مرزبندی نامحسوسی برای حفدظ امنیدت و زیباسدازی
منظر ایجاد کرد و تعریف زیبدایی از مسدیر تدردد عدابر و سدواره القدا نمدود .ایدن
فضاسازی میتواند از معابر کوچک تا خیابانهای اصلی را شامل شود.
 تناسب انسانی و مشارکت اجتماعی بدرای ایجداد تعدامالت اجتمداعی مطلدوب در
فضاهای محیط کالبد شهری.
 سازگاری و ارتباط انسان با طبیعت و شرایط کیفیتهای محدیط کالبددی و بهدره-
گیری از فناوریهای نوین برای رفع نیازهای مختلف انسدان و توسدعه پایددار کده
منجر به تحرک و پویایی فضایی شود.
 آرامشبخشی برای مطلوبیت طراحی فضاها در رازگدونگی و قدسدیت طراحدی و
هندسه فضاهای متنوع ،مثبت ،تهی ... ،و ایجاد غنای حسی و حا تعلق.
 رعایت اصول اسالمی مانند اصل محرمیت ،امنیت ،انتخداب و آزادی عرصدههدای
مختلف عمومی و خصوصی و فضاهای مابین ،در شهر اسدالمی بایدد بده طریقدی
باشد تا ضمن بهرهمندی از فضاهای آزاد ،هوا ،نور و باد مناسب در هنگام پیشنهاد
تراکم و سطح اشغال و تناسب ارتفاع ،دیدد و منظدر و عددم اشدرافیت و حجداب
زندگی فردی و خصوصی افراد و بناها تضمین شود.
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 در قاعده عدم ضرر و آسیب ،طراحی و ساخت شهر باید به نحوی انجام شود که
باعث ضرر و زیان برای هیچ یک از شهروندان نشود.
 سرزندگی و نشاط از کیفیتهای محیطی با فعالیتهای تحرکپذیر برای تعدامالت
اجتماعی مطلوب و مناسب.
 حلقه یا برجهای دفاعی شهر ،و عناصر نمادین یا کالبدی طراحی برای پدافند غیدر
عامل.
 در طراحی شهر اسالمی برای حفظ قلمرو خصوصی محلده ،بده صدورت تعریدف
مرکز محله ،با رعایت فاصلهگذاری بناها و مسیرهای رفت و آمد پیاده و سواره در
اطراف آن لحاظ شود.
 توجه به آبادن کردن زمین و جلوگیری از نابودی آن ،آبدادانی در شدهرها شدامل:
توسعه علم مهندسی مسکن و نوع ساختوسازها با ارائه خدمات عادالنه ،توسعه
راهها و توسعه کشاورزی و فضای سبز.
نتیجهگیری
انسان با وجود ظرفیتهای نامتناهی و داشتن محیطی سالم ،میتواند به تمام ابعداد وجدودی
سعادت خود دست یابد .از سدوی دیگدر انسدان موجدودی اجتمداعی اسدت و در ارتبداطی
دوسویه تأثیر انسان و محیط معانی متعددی ایجاد میشود .در ایدن رابطده تنهدا ابدزاری کده
انسان را به تربیت کامل و کمال نهایی میرساند؛ ابزار اسدالم و تعدالیم ارزشدمند آن اسدت.
بنابراین برای ایجاد حکومت و جامعه اسالمی ،ترسیم شهر اسالمی ،ویژگدیهدا و نیروهدای
وابسته به آن امری ضروری خواهد بود.
همان طور که در تحقیق حاضر اشاره شد؛ روابط درونی شهر و مباحث انسانی در فضای
مطلوب شهر اسالمی زمینههای حا حضور ،بیدداری و تدذکردهی در عدین داشدتن حدا
تعلق به مکان و محیطی فعال و نشاطآور محیطی ایجاد میکند که میتدوان در بطدن آیدات
قرآن و روایات اسالمی مشاهده کرد.
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براسا

مطالعه این تحقیق استفاده از معانی ،ایدهها و الگوهای اسالمی با مفاهیم و اصولی

مانند :امنیت ،عدالت ،توحید ،تعاون و رفاه ،مشارکت ،حفظ حریم و قلمروهای فضدایی بدا
رعایت سلسلهمراتب فضایی هر عرصه ،احترام به طبیعت و پایداری محیط ،دوری جسدتن
از مادیگرایی صرف و  ...در فضاهای آرمانشهر اسالمی را میتوان بازآفرینی نمود.
در عصر حاضر معماری و شهرسازی بدون درنظرگرفتن اصدول و معیارهدای ارزشدی و
فلسفی وجود انسان و شرایط کیفیتهای محیطی خا

هر تمددن و فرهنگدی ،فاقدد رو ،

معنا و هویت اصیل خود دیده میشود .بنابراین لزوم آگاهی ،نگرش و مهدارت برنامدههدا و
راهبردهای طراحی و معماری در شهرسدازی و نیدز تفکدر شدهروندان بدرای تعدالی اصدول
اخالقی و انسانی جوامع بهصورت پایدار و ماندگار در تعیین سبک و روش صحیح زنددگی
اسالمی مفید خواهد بود .در این راستا تعامالت اجتماعی مناسب در استقرار زمان و مکدان-
های زنده و متحرک بهگونهای هماهنگ و متعادل عمل میکنند.
با این توصیف به دلیل تنوع جلوهها ،ویژگیها و کیفیتهای محیطی بدهواسدطه تفداوت
ساختارهای زیستمحیطی نمیتوان شکل ثابتی در ترسیم شهر اسالمی مطلدوب یدا آرمدان-
شهر اسالمی ارائه نمود؛ اما تنوع آرمانشهرهای اسالمی به تعدد شهرها ،امکان ایجاد خواهد
داشت .این تحقیق امیدوار است؛ بتوان با بهرهگیرى از تمامى قابلیتها ،قدرتها و نیروهاى
مادى و معنوی ،برجستهترین صفات و ویژگیهاى آرمانشهر اسالمی برگرفتده از معدانی و
معیارهای تعالیم اسالم اصیل را در راستای تکامل شگرف علدوم و فنداوریهدای ندوین ،بدا
اصول یکسان و مشابهی ،جهت اتصال به حکومت آخرالزمان و عدل حضرت مهدى موعود
(عجل اهلل تعالی فرجه شریف) فراهم آید.
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