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Abstract 

The definition of utopia on the basis of Islamic teachings is one of the 

necessities for the Islamic society to achieve prosperity. The Muslim 

community faces many social, cultural, economic, and environmental issues, 

especially in the field of architecture and urbanization, highlighting the need for 

recognizing the status quo and presenting an Islamic model for the current era. 

The lack of spirituality and sustainable tranquility, materialism, extreme 

consumerism, confusion in urban spaces, disruptions in construction, and the 

increasing trend of environmental degradation are among the most important 

threats of contemporary Iranian society. The Razavi utopia, based on the 

teachings of the eighth Shiites’ Imam, gives rise to truthfulness in all aspects of 

human life, leading human beings to its prosperity. As an analytical, 

documentary and interdisciplinary research using documentary and content 

analysis methods, this research aims at providing a comprehensive model for 

studying cities from the present situation to the desirable, centered on the 

teachings of Razavi, has been. The results of the study show that the main 

elements of Razavi's utopia include human dignity, modesty, good temper, co-

operation, kindness and affection, reverence to the environment, moderation and 

working in the natural system, which can be applied to solve the problems of 

contemporary cities, so that planning and designing of regulations and the 

existing rules in the educational and executive era they can be identified and 

corrected. Then, in order to institutionalize them in all social, cultural, 

economic, environmental and physical aspects, encouraging and advising 

actions can be taken along with long-term and medium-term plans. 
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 یبر عدالت در شهر و شهرساز یدبا تأک یآرمان شهر رضو یارهایابعاد و مع یینتب 
 

 1*یی اصغر موال

 چکیده

های اسالمی، یکی از ضرورتهای نیل به سعادت جامعه اسالمی است. تبیین آرمان شهر بر مبنای آموزه 

یست محیطی به ویژه در اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ز جامعه مسلمانان در عصر حاضر با مسائل عدیده

-عرصه معماری و شهرسازی مواجه است که بازشناسی وضع موجود و ارائه الگویی اسالمی را ضروری می

گرایی، گرایی، افراط در مصرفاندوزی، منفعتنماید. نبود معنویت و آرامش پایدار، دنیاطلبی و ثروت

زیست از جمله اینده تخریب محیطآشفتگی در فضاهای شهری، ساخت و سازهای نابسامان، روند فز

های امام هشتم شوند. آرمان شهر رضوی که برمبنای آموزهتهدیدهای مهم جامعه معاصر ایرانی محسوب می

گذارد؛ روی انسان میگرایی در تمامی ابعاد زندگی بشری را پیششود؛ راهکارهای حقیقتشیعیان تبیین می

رو سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه اصول و راهبردهای که سعادت وی را به دنبال دارد. از این 

نیل به آرمان شهر رضوی کدامند؟ این پژوهش با هدف ارائه الگویی جامع برای مطالعه شهرها از وضعیت 

ای و رشتههای رضوی، با روش تحقیق تحلیلی، اسنادی و میانموجود به وضعیت مطلوب با محوریت آموزه

ای و تحلیل محتوای متون انجام شده است. نتایج مطالعه بیانگر آن است که ارکان تابخانههای مطالعه کشیوه

-آرمان شهر رضوی شامل کرامت انسانی، تواضع، حسن خلق، همیاری، مهربانی و محبت، تکریم محیط

اعتدال و میانه روی و احترام به طبیعت و خلقت زیست محیطی است که در حل مسائل شهرهای زیست،

های ریزی و طراحی قوانین، مقررات و قواعد موجود در حوزه. به طوری که برنامهصر راهگشا هستند.معا

آموزشی و اجرایی بازشناسی و تصحیح گردد. سپس برای نهادینه نمودن آنها در تمامی ابعاد اجتماعی، 

، اقدامات تشویقی، های بلندمدت و میان مدتفرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی، در کنار برنامه

 ای و سلبی اتخاذ گردد.توصیه
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 مقدمه  

های بحران معنویت در شهرها و سکونتگاه های انسانی در دوره معاصر، یکی از دغدغه

پناهی آید. تنهایی انسان و بیساب میاندیشمندان و نیز از مهم ترین چالشهای بشری به  ح

او در دنیای معاصر و روی آوردن به فضای مجازی و عواقب نامطلوب آن بر روح و جسم 

انسان و نیز دنیای گسترده و مغشوش اطالعات، باعث افول معنویت در عصر حاضر شده 

حقیقی  در این میان شهر به عنوان محمل زندگی انسان، باید بستری برای سعادت است.

ریزی و طراحی برمبنای برنامهبرپایه فطرت و اصول و مبانی اصیل و حقیقی فراهم نماید. 

توجهی به نیازهای متعالی نیازهای فیزیکی و کالبدی، توجه صرف به اهداف اقتصادی و بی

گیری سکونتگاه هایی فاقد معنا و هویت گردیده انسانی در دوره معاصر، منجر به شکل

ویت و معنویت در فضاها و شهرهای معاصر و خودنمایی برج ها و امکانات است. خالء ه

مدرن در قرن اخیر، منجر به انتقادات بسیاری در این حوزه شده است. تاجایی که از دهه 

شصت قرن بیستم میالدی، ناتوانی و شکست معماری و شهرسازی مدرن، سبک های پست 

و فرهنگی بومی شکل گرفته است. این سبک  مدرنیستی متعددی با تاکید بر معنا، هویت

ها، پاسخی به افراط مدرنیسم در نگاه های فقط کالبدی، عملکردگرایانه و اعمال قوانین 

-محوری و بیجهانشمول به زندگی بشری بودند. در معماری و شهرسازی مدرن ماشین

فضاها و شهرهای  ای به بناهای تاریخی، منجر به ایجادتوجهی به فرهنگ بومی و نگاه موزه

 هویت بسیاری گردید. بی

یکی از رویکردهای مهم در خلق محیط مصنوع، توجه به تاریخ و بستر فرهنگی و      

نماید تا ردپای گذشته و ریز و طراح شهری سعی میاجتماعی شهرهاست که برنامه

ا ارتقا ارزشهای از قبل موجود را در طراحی لحاظ نماید. این نگرش، هویت بومی فضا ر

نماید. انگیزی، حس مکان و دلبستگی به مکان را تقویت میداده و احساس هویت، خاطره

ای به نیازها و صرف بسنده کرده و شهرها و مناطق کنونی اغلب طرح های شهری و منطقه

های مدیریت اند. در این میان، آموزهدارای سیما و منظری یکنواخت و فاقد هویت شده
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-ها و عوامل هویتای توجه چندانی به زمینهریزی شهری و منطقهبرنامهشهری، طراحی و 

 اند. بخش ایرانی و اسالمی نداشته

های هویتی به طوریکه در وضعیت فعلی شهرهای ایرانی، ردپای چندانی از مولفه

خورد. نگرشهای صرفا کالبدی و فنی و عملکردی در احداث اسالمی به چشم نمی_ایرانی

وسازهای غربی از شهری به سبک ساختشهری و برونه ها و امکانات درونبناها و را

 هویتی و بحران معنویت است.جمله این بی

فضاهای شهری معاصر اغلب با بناهای بلندمرتبه، خیابانها و میدانهای شلوغ و فقط   

امت عملکردی، فضاهایی تهی از معانی متعالی الهی و انسانی و فاقد کیفیت هایی نظیر کر

انسانی، تواضع، معنویت، حَسن اخالق، کمک به همنوعان و مستمندان هستند. در فضاهای 

شهری کنونی شهرهای ایران، معنای الهی کمرنگ شده و  به جای آن معانی برخاسته از 

-های منفی دنیوی، تردید و ابهام، بیاحساس حسرت، انتقام، خودنمایی و تظاهر، رقابت

ن، زرنگی و تضییع حقوق سایرین پررنگ شده است. بنابراین مساله تفاوتی نسبت به دیگرا

اصلی پژوهش حاضر، تضعیف اخالق رضوی، به ویژه عدالت و کرامت انسانی در شهرها 

 شود. و فضاهای شهری کنونی است که تهدیدی مهم برای شهرهای ایرانی محسوب می

 اهداف، پرسشها و روش پژوهش

ی نوین برای ارتقای فضاهای معماری و شهری با محوریت این مقاله، ارایه الگویهدف 

بنابراین ابتدا مساله ناکارآمدی الگوی فضایی و کارکردی مراکز  .آموزه های رضوی است

عنوان شود؛ در ادامه به اهمیت فضاهای مذهبی بهشهری و قطبهای عملکردی طرح می

کالبدی، _عاد فضاییکانون معنوی و منشاء قطبهای عملکردی و مراکز شهری در اب

های این شود. سوالاسالمی پرداخته می_اجتماعی شهرهای ایرانی_کارکردی و فرهنگی

های معماری و ( مبانی و معیارهای آرمان شهر رضوی در حوزه2 تحقیق عبارت اند از:

( آسیبهای شهرها، بناها و فضاهای شهری در شهرهای معاصر ایران و 1شهرسازی کدامند؟ 

 ی مربوطه چیست؟راهبردها
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در تحقیقات مرتبط با معماری اسالمی به طور جداگانه به اهمیت فضاها و بناهای مذهبی 

شده است.  ها، تکایا و مصلی در شهرهای ایرانی اسالمی پرداختهبه ویژه مساجد، حسینیه

جهت بررسی مساله پژوهش، و تحلیل تبعات منفی و آسیبهای موجود در فضاهای شهری 

های موردی استفاده شده است. معاصر، از روش تحقیق تحلیلی و بررسی نمونه و معماری

ای در استخراج مبانی و روش پژوهش تحلیل محتوای متون، به منظور پژوهش میان رشته

شود. روش استدالل منطقی نیز در تبیین ارتباط بین حوزه های دینی و اصول استفاده می

ای مربوط به مبانی رشتهشود؛ چنانچه مطالعات میانمعماری و شهرسازی به کار گرفته می

رشته علوم اجتماعی، روانشناسی، فلسفه با معماری و شهرسازی است. تبیین اصول، 

معیارها و محاسن الگوی اَرسن شهری از روش تحلیلی و استنباطی از متون مرجع اسالمی، 

های موردی انجام شده مونهبه ویژه قرآن کریم و روایات معصومین )ع( به همراه بررسی ن

گیری پرداخته بندی و تجزیه و تحلیل این نتایج به استنتاج و نتیجهاست. در پایان با جمع

 شده است. 

 آرمان شهر رضویمبانی و اصول  -1

از افالطون یونانى در کتاب جمهوریت، توماس مور در کتاب یوتوپیا، فرانسيیس بيیکن   

 ،، جیمز هرینگتيون در کتياب اوسييانیای   ، کتاب شهر آفتابکامپالنا، در ، در کتاب آتالنتیس

کيارل ميارکس در مغيرب    تيا   اتین کابه در کتاب سفر به ایکاریيا ، ولتر در کتاب شهر زرین

همگيى   .... زمین و کسانی چون فارابی، خواجه نصیرطوسيی، سيهروردی، ابين خليدون و    

تحقيق   .هر مطلوبشان بپردازنيد ش آل یا همان آرماناند به توصیف آرمانى شهرى ایدهکوشیده

عدالت، دستیابى به حقیقت، طرح جامعه آرمانى، مفياهیم خیير و شير، برابيرى و بيرادرى،      

شهر، تحقق  هاى رستگارى آدمیان، مشخصات حکمران و حاکم آرمانمفاهیم عقالنى، شیوه

کير  شيهر ذ  هاى آرمان ورزانه اندیشيمندان آرميان  بهشت این جهانى، و... همگى در اندیشه

 (.  211، ص2311ت )مطلبی و نادری، گردیده اس
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در مطالعات اسالمی، آرمان شهر برای اولین بار توسط حکیم ابونصر فارابی، با عنيوان  

های رضيوی کيه در   معارف یا آموزه (.11، ص 2302)فارابی،  مطرح گردید "مدینه فاضله"

هيای  قاليب ابعياد و مولفيه   تيوان در  احادیث، روایات و اسناد معتبر بیان شده اسيت؛ را ميی  

بندی  و برای تحلیل مسائل شهری و استخراج ارکان آرمان شهر رضوی به کار مذکور دسته

 برد. این ابعاد عبارت اند از: 

 همیاری در حل مسائل و نیازهای شهر 

القیامَ  ألنَّ اللّهَ کلَّفَ أهلَ الصِّحَّةِ"فرماید:امام رضا)ع( درباره دستگیری از نیازمندان می     

خداوند توانمندان را مکلّف کرده است تا براى )اداره( امور  "بِشأنِ أهلِ الزَّمانةِ والبَلوى

عیون (11: 2311 شیخ صدوق،بیماران زمینگیر و دیگر مبتالیان )و گرفتاران( قیام کنند )

 (.1/11اخبارالرضاع 

 قانون گرایى و محدودیت پذیرى 

اذا فَعَل الناسُ هذهِ االشیاء )المَنهیات(،  فرماید:ی افراد میامام رضا)ع( درباره مسيولیت پذیر

و ارتکَبَ کلُّ انسانٍ ما یَشتَهى و یَهواه، من غیرِ مُراقَبةٍ ألحدٍ، کان فى ذلک فسادُ الخلقِ 

زمانى که مردمان به کارهاى "( 1/11عیون اخبارالرضاع ()11: 2311شیخ صدوق، اَجمعینَ )

س هر چه دلش خواست عمل کرد، بدون آن که کسى نظارت ممنوع دست زدند، و هر ک

در پرتو این حکمت  ."گردندکند، )در این صورت( مردم همگى به فساد و تباهى دچار مى

رضوى)ع( انسان باید در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، خانوادگى و حتى 

هاى خودخواهان دورى اهىرفتار شخصى به ضوابطى تن دهد، و از گستاخیها و افزون خو

هاى منطقى پاس داشته ها و آزادىگزیند، تا جامعه به سامانى در خور برسد، و حقوق

  شود.

 تعادل و اندازه در زندگی 

ال یَستکملُ عبدُ حقیقَةَ  فرماید:امام رضا)ع( درباره رعایت تعادل و اندازه در زندگی می

قُّه فى الدینِ، و حسنُ التقدیر فى المعیشَة: والصبرُ ثَالثُ: التَف االیمان حتى تکونَ فیه خصالُ
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تا سه خصلت در آدمى نباشد، حقیقت ایمان او کمال (. 311تحف العقول /)  على الرزایا

 «شناختن دین، و اندازه داشتن در زندگى، و شکیبایى در مصیبت ها ژرف»نیابد: 

ساز قرار و سرنوشت ماین موضوع در سخن امام رضا)ع( در کنار دو موضوع بسیار مه

نقش محورى این دو موضوع «. در برابر بالها صبر»و « شناسى دینژرف»گرفته است، یعنى 

مى  آشکار« تقدیر در معیشت»نیست، بدین گونه نقش حیاتى اصل  در زندگى تردید بردار

 شود.

  تکریم محیط زیست 

فرماید: سُيِل آب میامام رضا)ع( درباره اهمیت عناصر زیست محیطی با تاکید بر آب 

طعمُ الحَیاةِ، و طعمُ الخُبزِ طعمُ  الرضا)ع(، عَن طَعمِ الخُبزِ والماء، فقال: طَعمُ الماء

از مزه نان و آب از امام سوال شد. امام فرمود: مزه آب، مزه (؛ 3/111الحیاة ) العیش

مسائل در این کالم که نگرشى اصولى و ژرف به  ."است و مزه نان مزه زیستن زندگى

زندگى  افکنده است؛ از مزه آب و نان سخن رفته و طعم آب، طعم حیات و حیات انسانى

زندگى است، و زندگى بر  و طعم نان، طعم زندگى شمرده شده است. این که مزه آب، مزه

عنصر اصلى تشکیل حیات و شرط ضرورى  آب استوار است تردیدى ندارد؛ زیرا آب

هاى حیوانى، و  نه موجودات، به ویژه گیاهان و گونهبخش بد تداوم آن است. بیشترین

صاحب  امروزه ارزش حیاتى آبهاى شیرین نیک روشن شده است و حتى است. انسان آب

بر سر همین  12ستیزها در قرن  ها واند که درگیرى نظران مسائل اقتصادى و اجتماعى گفته

امام)ع(  هر ما که همسایگانآبهاى شیرین خواهد بود. در جامعه مذهبى و به ویژه در ش

رضایت خالق و خلق است، و نشر  است؛ رعایت اصل صرفه جویى در مصرف آب موجب

تواند بخشى از مشکل کم آبى و رفتار مردم دارد، و مى  گفتار امامان)ع( تأثیرى ژرف در راه

 را حل کند.

  رعایت تعادل در مصرف 

فقال: بین المکروهین. فقلتُ:  قةِ على العیال؟فى النَّفَ اِستَأذنتُ الرضا)ع( امام رضا)ع(...
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کَرِه  -عزّوجلَّ - فقال له: اَما تعرِف اَنّ اللّه ما أعرفُ المَکروهَین. جُعِلتُ فداک ال واللّه

االسراف و کَرِه االقتار فقال: )والّذین اِذا اَنفَقوا لم یُسرِفوا و لم یَقتُروا و کان بین ذلک 

 (162: 2311حکیمی، ) .1/162الحیاة     .12/01سوره فرقان   «.قواما

فرمود: )مخارج  ... از امام رضا)ع( درباره چگونگى تأمین مخارج خانواده جویاشدم،

دانم گفتم فدایت شوم، به خدا سوگند نمى خانواده( حدّ وسط است میان دو روش ناپسند.

ه خداوند بزرگ دانى ک این دو روش چیست؟ فرمود: رحمت الهى بر تو باد، آیا نمى

آنان »اسراف )زیاده روى( و اقتار )سختگیرى( را ناخوشایند دارد، و در قرآن فرموده است: 

روى کنند و نه خِسّت ورزند، و میانگین این دو را در که هر گاه چیزى ببخشند نه زیاده 

امروزه بشریت در پرتگاه مصرف  «.حدّ قوامى )مایه پایدارى و بقاى زندگى( ببخشند

مایه دارى گرفتار آمده است؛ سرمایه داران و مراکز قدرت اقتصادى، با در دست داشتن سر

کنند؛ و ذوق و سلیقه  همه ابزارهاى تبلیغى، به مصرف کاالها و مصنوعات خود تشویق مى

هاى طبقاتى،  زدگى، تشکیل جامعه ها را در دست دارند. پیامد این مصرفو ذائقه انسان

آورد ره در سویى، و شادخوارى و زیاده دارى در سویى دیگر است. فقر و کمبود ندارى

شوم دیگر آن، کمبود یا تمام شدن منابع، و نابودى زیست بوم، و آلودگى آبها، تباهى 

 هاى گیاهى و حیوانى است. جنگلها و مراتع، و زوال گونه

 کرامت انسانى 

من اَهلِ الذمَّة اَصابَهم جُوعُ، فَاتى عن رَجلٍ  سَألتُ الرضا)ع( زکریابن آدم: -امام رضا)ع( 

)ع(: ال یُبتاعُ حُرُّ، فانّه یَصلح لکَ وال  رَجلُ بوَلدٍ له، فقال: هذا لکَ اَطعمهُ و هو لکَ عبدُ. قال

زکریا )از شاگردان  .1/361؛ مسند االمام الرضاع 3/13؛ استبصار 1/11تهذیب  من اَهل الذمَّة

پرسیدم که مردى از اهل ذمّه )غیر مسلمانان مقیم در گوید: از امام رضا)ع( امام( مى

کشورهاى اسالمى( که به فقر و گرسنگى دچار شده بود فرزندش را آورد و گفت: فرزندم 

مال تو، او را خوراک بده و او برده تو باشد. امام فرمود، )انسان( آزاده خرید و فروش 

سخن امام، در اوج کرامت  ا نیست.شود. این کار شایسته تو نیست، از ذمّیان نیز رونمى
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کند. امام رضا)ع( اجازه هاى مالى را نفى مىهاى انسانى قرار دارد، و ارزشانسان و ارزش

دهد آزادى فرزند انسانى اگر چه ذمّى و کافر باشد، با امور مادى معاوضه گردد، و نمى

ز نظر امام، انسان آزاد کرامت و منزلت انسان به بهانه این که گرسنه است خدشه دار شود. ا

تواند او را برده او سازد و آزادى خدادادى او را سلب است، و احتیاجات اقتصادى نمى

      کند، اگر چه مسلمان نباشد... بنگرید که این بینش درباره کافران و ذمیان است...

 حقوق انسان 

ون اَنّ رجالً من المجوس قال یاسِر الخادم: و کُتِبَ من نیسابُور الى المأم - امام رضا)ع(

ُفَرَّق فى الفُقراء و المَساکین، فَفَرَّقَه قاضى نیسابور على فقراء   اَوصى عندَ مَوتِه بمالٍ جلیلٍ

یا سیدى! ما تقُول فى ذلک؟ فقال: انّ المَجُوس ال  فقال المأمون للرضا)ع( المسلمین.

رُج بقَدر ذلک من صَدقاتِ المسلمین یَتصَدّقونَ على فُقراء المُسلمین، فاکتُب اِلیه اَن یَخ

 (.1/331 (؛ مسند االمام الرضا)ع1/22عیون اخبارالرضاع ) فَیتصدَّق به على فقراء المجوس

اى از نیشابور به مأمون رسید )به این مضمون(: مردى مجوسى گوید: نامهیاسر مى

ان بینوایان و )زردشتى( هنگام مرگ وصیت کرده است که مال زیادى را )از اموال او( می

مأمون  تهیدستان تقسیم کنند. قاضى نیشابور آن اموال را میان مسلمانان تقسیم کرده است.

گویى؟ امام فرمود: مجوسیان به به امام رضا)ع( گفت: اى سرور من در این موضوع چه مى

اى به قاضى نیشابور بنویس تا همان مقدار از دهند. نامهبینوایان مسلمان چیزى نمى

 هاى مسلمانان بردارد و به بینوایان زردشتى بدهد.یاتمال

 مذمت ثروت اندوزى 

ال یَجتمعُ المالُ االّ بِخصالٍ خَمسٍ: بِبُخلٍ شدید، و اَملٍ طویل، و حِرصٍ غالِبٍ،  امام رضا)ع(:

مال  .2/113؛ خصال 2/110عیون اخبارالرضاع  و قطیعة الرَّحِم، و ایثارِ الدنیا على اآلخرة

آزمندىِ  -3 آرزوهاى دراز؛ -1 بخل زیاد؛ -2 شود مگر در سایه پنج خصلت:جمع نمى

دنیا دوستى و  -2 ترک صله رحم )و رسیدگى به بستگان تنگدست(؛ -1 چیره )بر انسان(؛

، نخست «تکاثر»فراموش کردن آخرت. ... پدیده شوم سرمایه دارى و به تعبیر قرآن کریم 
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ت و شیوه تفکر و اخالق باطنى و درونى انسان اى روحى است که از خوى و خصلپدیده

گیرد. از این رو براى شناخت ماهیت این پدیده، حتى به عنوان موضوعى از سرچشمه مى

موضوعات اقتصادى و مشکلى از مشکالت اجتماعى، باید به روان و باطن آدمیان سر زد، و 

تصادى در تعالیم رضویع معیارهاى اق  «.ها و علل درونى موضوع را بررسى کرد...انگیزه

همین موضوع، معیار تمایز بنیادین میان تفکر اسالمى و دیگر مکاتب است، که از . 312/

 ماند.ها و گزینه هایش، غافل نمىعامل اصلى در همه مسائل، یعنى خود انسان و گرایش

 کار در نظام طبیعت 

مردم ناگزیرند در تالش  تَدَعِ الطَّلبَ.لیس لِلنّاسِ بُدُّ من طلبِ مَعاشِهم، فال  امام رضا)ع(:... 

وشش در راه کسب مال را رها مَکن. انسان موجودى نیازمند زندگى خویش باشند، پس ک

است، و کاالها و مواد مورد نیاز او در طبیعت نهفته است؛ لیکن بهره بردارى از آنها در 

بسیارى از موارد ساده و راحت نیست. تامین غذا و لباس و مسکن نیاز به سخت کوشى و 

هاى اى است براى فعلیت یافتن آثار پدیدههکار دارد. از این رو در قانون طبیعت، کار وسیل

  طبیعى، و آماده سازى آنها براى بهره بردارى انسان.

 شاد ساختن مردم 

واحرِصُوا على قَضاءِ حوائِج المؤمنینَ، و ادخالِ السُّرورِ عَلیهم، و دَفع  امام رضا)ع(:... 

بَعدَ الفَرائضِ اَفضَلَ من  -وجلّ عزّ - ءُ من االعمالِ عنداللّهالمَکرُوهِ عنهم، فانّه لیس شَى

براى قضاى حاجت مومنان، و شاد ساختن، و دور کردن  ادخالِ السُّرور على المومنِ.

ها از آنان، حرض بورزید؛ زیرا که پس از )اداى( واجبات، هیچ کارى نزد خداى ناگوارى 

گسترش شادى در سطح جامعه، و شاد ساختن  بزرگ، برتر از خرسند کردن مؤمن نیست.

خدایى شمرده شده است.  یکایک مردم، کارى اسالمى و انسانى است، و برترین اخالق

گیرد،  ها، و هزل گویی ها صورت مىشاد سازى در سطح پایین آن، با انواع خوشمزگى 

هایى که در دام  لیکن شادسازى اصلى با برآوردن نیازها و رفع مشکالت مردم است. انسان

 هاى لفظى ممکننیازها و مشکالت زندگى و تورم کشنده امروز گرفتارند، با خوشمزگى 



 

 (7، )پیاپی 1411و تابستان  بهار، 1شماره ، 4دوره دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی، 

 

 

116 

 

اى غافل شوند، و لبخند بزنند، لیکن فشار مشکالت در بى مسکنى، فقر، است لحظه

ها از  کند مگر این که این گرفتارى بیمارى، و نداشتن هاى کوبنده و... را چیزى درمان نمى

 ها برداشته شود.دوش انسان

 اعتدال و میانه روى 

تى تُعُوهِدَت بالعمارَةِ والسَّقى، من حیثُ ال انّ الجَسَدَ بمَنزلةِ االرضِ الطیبةِ مَ امام رضا)ع(:

یزدادُ فى الماءِ فَتَغرقَ، و ال ینقَص منه فتَعطَشَ، دامت عمارتُها، و کَثُر رَیعُها، و زَکى زَرعُها، 

تن )انسان( چون  و ان تُغُوفِل عنها فَسَدت، و لم ینبُت فیها العُشبُ. فالجَسَدُ بهذِه المنزلَةِ.

اى که در آب غرق نگردد، و با رگاه آباد گردد و آبیارى شود؛ به گونهزمین پاک است؛ ه

ماند؛ و محصول آن افزایش مى آب دادن اندک تشنه نشود )اگر چنین شد( همواره آباد مى 

گردد، و سبزه شود. و اگر از رسیدگى به آن غفلت شود، تباه مى یابد، و زراعتش خوب مى 

اعتدال در همه جا و به ویژه در زندگى  نیز چنین است.روید؛ پس تن آدمى در آن نمى 

یابى انسان، اصلى زیر بنایى و بنیادى است، و رعایت آن موجب توازن بخشى و تعادل 

 هاى گوناگون زندگى است.بخش

در بخش هاى روانى و اخالقى اعتدال و راه میانه، تکامل اخالق و تعالى معنوى را 

که در مجموعه احوال و اخالق شخصى خود از هر گونه گردد؛ یعنى انسانى  موجب مى

کند؛ به کمال اخالقى راه یافته است. زیاده روى و کم روى، یعنى افراط و تفریط دورى مى 

در دوستى و دشمنى، در غم و شادى، در سکوت و سخن گفتن و... اندازه دارى و حد 

ها، و پرهیزد، در دشمنى راطى مى هاى بسیار اف کند. و از دوست داشتنمیانه را رعایت مى 

کند. در غم و شادى اصل اعتدال و توازن را رعایت مى ها نیز زیاده روى نمى  ناسازگارى

سازد، و نه همواره به  گیرد، و خود را افسرده مى کند؛ نه همیشه زانواى غم در بغل مى

گیرد؛ بلکه  ا نادیده مىگراید، و مشکالت زندگى و دردِ دردمندان ر شادى و بى دردى مى

به هنگام غم و رنج دیگران رنجور، و به هنگام شادى و کامیابى فردى و اجتماعى شاد مى 

گردد. این شخص از سالمت روحى و اخالقى برخوردار است، و توانسته است هنجارهاى 
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و طبیعى درآید، و « نُرمال»درونى خویش را توازن و تعادل بخشد، و به صورت انسانى 

 هاست، دور ماند.ها که زاده از زیاده روى  روانى بهنجار داشته باشد، و از همه ناهنجارى

 مردم دوستى 

 مردم دوستى نیمى از عقل و خردمندى است. التَّودُّد الى الناسِ نِصفُ العَقلِ. امام رضا)ع(: 

ستر اجتماعى هستند که ب هاى دیگر، اعضاىکند که انسان انسان خردمند درک مى -2

اى و با حرفه و انسانند. هر کدام به گونه زندگى و مایه امنیت روحى و سالمت تنى

خود آن فرد را  -و از آن جمله  -بخشى از نیازهاى جامعه  تخصص و کارى که دارند،

دارد؛ این  سازند؛ چنانکه هر روز و شام، آدمى به فردى و یا افرادى از آنان نیازمى  برآورده

  یابد. عقل آن را درمى موضوعى است که

دیگران، در پرتو  کند که بهره بردارى از محصول سعى و کوششنیز عقل درک مى 

ممکن است؛ نه ستیزه گرى و دشمن  دوستى و محبت و مهرورزى، و خوش برخوردى

پرخاشگرى. از این رو عاقل از راه دوستى از کار و کمک  کامى و ناسازگارى و

کند که همه افراد اگر شیوه دوستى در عقل کشف مى  -1 د.گردبرخوردار مى  دیگران

به هر کس  گردد؛ زیرا اجتماعى را برگزینند، نتیجه این روش به خودشان باز مى روابط

گردد، روش همگانى و عمومى مى  دوستى کنند، او نیز دوستى خواهد کرد. بدین سان این

گسترش هر  -3 آید. عى در مىهنجار و اخالق اجتما صورت یک نهاد و اصل و  و به

فرهنگ سازى دارد، و براى آموزش  سرشت و عادتى در جامعه نیاز به آموزش و

ها است. عمل نیکان و بهترین روش عمل خود انسان هاى نیک انسانى در جامعهاخالق

مدرسه انسان سازى و تربیت و اخالق است. انسان با عملکرد  شایستگان بهترین

 داشته باشد. آموزد، بدون این که خود توجهو انسانى را به دیگران مىکارهاى نیک  خود،

 خواند، و همه زشتىنمى  ترین موهبت خدایى، جز به نیکى فراعقل به عنوان گرامى  -1

نفس و نادانى اوست. بنابراین هر کار خیر و  هاى انسان برخاسته از هواىها و تباهکارى 

هى عقالنى دارد؛ دوستى و مهرورزى عقل بنیاد است؛ در خاستگا انسانى و گرایش به نیکى
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و نابخردى  دشمنى و کینه توزى و ستیزه گرى شیطانى و نفسانى است و از جهل حالیکه

تعالیم  اساس آفرینش بر دوستى و محبت است، و اصل زیربنایى -2 گیرد. آدمى ریشه مى

هاست. در ان همه انسانمی پیامبران الهى گسترش دوستى و محبت در سراسر جامعه و

و هَلِ الدینُ االّ الحبُّ... الدینُ هو الحبُّ » است: برخى احادیث، دین، محبت شمرده شده

جز دوستى چیزى هست... دین حب است و حب همان دین  والحبُّ هو الدین: آیا دین

دوستى رابطه  ها باید با یکدیگر گویند کشورها، ملتها، تمدنها و فرهنگاین که مى «.است

علمى، اختراعات، قوانین، آداب و  داشته باشند؛ بدین منظور است که از دانش، کشفیات

کمبودهاى خود را جبران کنند. این امر در صورت دوستى  رسوم مترقى آنها بهره برده و

 جویى. گرى و کینه آید و نه با دشمن کامى و ستیزه مى پدید

 های انسانیسرشت 

چه در دوران حیات خویش و  -ها ( به عنوان الگوی کاملی برای انسانالسالمامام رضا)علیه

هایی بودند که همگان را از ها و سرشتدارای ویژگی -چه برای مردمان پس از خود 

گونه که ساخت. بدانها را شیفته خود میدوست و دشمن به شگفتی واداشته و انسان

گفتند. ها و رفتارهای انسانی او سخن مییگشودند و از بزرگهمواره زبان به ستایش او می

خواند، دوستی های انسانی فرا میامام در سخنان خویش نیز مردمان را به رفتارها و خصلت

کرد داد و به یاری یکدیگر شتافتن را توصیه میو مهربانی نسبت به یکدیگر را آموزش می

 آموخت.و سخن ناشایست نگفتن را به همگان می

 بَعْدَ الْإِیمَانِ الْعَقْلِ رَأْسُ السالم( به نقل از پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم(:لیهامام رضا )ع

پس از ایمان به  – اوج خردمندی بِاللَّهِ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ وَ اصْطِنَاعُ الْخَیْرِ إِلَى کُلِّ بَرٍّ وَ فَاجِرٍ؛

هر) انسان ( نیکوکار و بدکاری است )عیون دوستی با مردم و نیکوکاری نسبت به  – خدا

 (.1/32اخبارالرضا،

هرکس مشکلی از   یَوْمَ الْقِیَامَةِ؛ قَلْبَهُ السالم(: مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ فَرَّحَ اللَّهُامام رضا )علیه

مومنی را بر طرف نماید و او را خوشحال سازد، خداوند او را در روز قیامت خوشحال و 
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 (.20/311رداند )وسائل الشیعه،گراضی می

ی مردم، آیین رضوی است؛ مردمان چه نیکوکار باشند و متعهد، و رفتار انسانی با همه

تعهد، باید با همه، رفتاری انسانی داشت. باید برای برطرف ساختن چه تبهکار باشند و بی

سانیت خود مشکل آنان کوشید و آحاد جامعه را چونان پیکری واحد دانست و بر اساس ان

ی اسالمی را با همگان رفتاری انسانی داشت. امام، خود نیز تجسم این سخنان بود و جامعه

این  ساخت و چون آموزگاری بزرگ در میان مردم زیست.از انسانیت خویش سرشار می

شود و با دوست و های انسانی امام در تمامی زندگی ایشان دیده میها و اخالقخصلت

داد و آنان را به ها دشمنان ایشان را تحت تاثیر قرار مید. این سرشتدشمن چنین بودن

 کرد.فروتنی در برابر ایشان وادار می

ی این که گفتید، گوید: دربارهمأمون در پاسخ به اعتراض عباسیان به والیتعهدی امام می

، به راستی السالم( به تشیّع گراییده استالرضا )علیهالحسنمأمون در بیعت خود، با ابی

دانست در روی که در امر او آگاه و بینا بود؛ و میمأمون به بیعت او اقدام نکرد؛ مگر این

اش تر، و پرهیزکاریاش از او نمایانزمین کسی نیست که فضیلتش از او آشکارتر، پاکدامنی

تر، و در میان هاز او زیادتر، و زهد و پارسایی او، در دنیا از او بیشتر باشد؛ و نیز از او وارست

تر باشد )بحاراالنوار، تر، و در اجرای اوامر و نواهی از او سختخاص و عام، پسندیده

11/122.)    

این اعتراف دشمنی است که به شهادت امام بزرگ دست زد؛ مأمون آنگاه که امام را در 

نیز عمل  کند، بدانکالم و عمل، سرآمد همگان دید و شاهد بود که هرآنچه امام بیان می

  توانست چنین اعترافی نکند.کند و گفتار و رفتار او همسان است، دیگر نمیمی

 هاامام مهربانی  

ها و ها، مهرورزیها، گذشتداشتنها، دوستها، دوستیالسالم( امام مهربانیامام رضا)علیه

ه در تمام زندگی خوانند. امامی کهاست؛ اینگونه است که ایشان را امام رئوف میمحبت

در رفتار و  -چه دوست و چه دشمن  – خویش، محبت به همنوعان و دوستی با مردمان را
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های لطیف و عمیق نسبت به ها یادآور شد. ایشان سرشار از احساسگفتار خویش به انسان

مانند تر از عاطفه و مهر بیتر از احساس برادری و ژرفها بود؛ احساسی بزرگتمامی انسان

 ادری.م

آمیخته و با هم گره امامی که اندیشه و خرد انسانی را با محبت و دیگر دوستی در هم

ها و مردم السالم(: اَلتَّوَدُّدُ إِلَى اَلنَّاسِ نِصْفُ اَلْعَقْلِ؛ محبّت به انسانامام رضا )علیه زده است:

فْضَلُهُمْ عِنْدَهُ وَ امام رضا)ع(: أَ (.336دوستی، نیمی از عقل و خردمندی است )تحف العقول،

لِلْمُسْلِمِینَ؛ برترین مسلمانان نزد پیامبر کسی بود که خیرخواهی فراگیری  أَعَمُّهُمْ نَصِیحَةً

در سایه این مفاهیم سترگ و . (2/321،ی مسلمانان داشت )عیون اخبارالرضانسبت به همه

ترین روابط اجتماعی یمعارف واالی الهی و انسانی است که روابط واالی انسانی و متعال

دوستی  گیرد. و انسان از مرز خودخواهی گذشته و به کمال دیگرخواهی و نوعشکل می

دانسته و بر یابد؛ خیرخواهی، نیک اندیشی و احسان به دیگران را فراتر از وظیفه دست می

 جوید. و اینگونه است که مسيولیت شناسی و تعهد باوری، مهرورزی و دیگرآن سبقت می

 گردد.دوستی در جامعه، گسترش یافته و فراگیر می

السالم( به نقل از پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(: رَأْسُ اَلْعَقْلِ بَعْدَ امام رضا)علیه

پس از  – دمندیاَلْإِیمَانِ بِاللَّهِ اَلتَّوَدُّدُ إِلَى اَلنَّاسِ وَ اِصْطِنَاعُ اَلْخَیْرِ إِلَى کُلِّ بَرٍّ وَ فَاجِرٍ؛ اوج خر

دوستی با مردم و نیکوکاری نسبت به هر )انسان( نیکوکار و بدکاری است  – ایمان به خدا

 (2311و حکیمی،  32 :2311شیخ صدوق، )

 (. 2311( )حکیمی، 1/32،عیون اخبارالرضا

 گرایی اسالمیعمل 

میان، ی اسالمی، ارزش برای عمل انسانی است؛ ارزش انسان به عمل اوست؛ آددر اندیشه

دهند، سنجیده شده و به ها با اعمال و کارهایی که انجام میی دست خویشند. انسانساخته

رسند؛ هیچ گاه عوامل بیرونی مانند خانواده، نیاکان و روابط اجتماعی در ساخته سعادت می

 -ای است ی ویژهها، نقشِ نهایی را ندارند. هیچ کس به خاطر اینکه از خانوادهشدن انسان
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و یا در گروه خاصی قرار گرفته است؛ یا به  -السالم(تی از خاندان پیامبر و امامان)علیهمح

خوش کند و دست از کار و کوشش بردارد و تواند دلی برتر اجتماعی تعلق دارد نمیطبقه

برای خود انتظار سرانجامی نیک داشته باشد. یا در این دنیا، خود را برتر از دیگران بداند؛ 

ی تفکر اسالمی نیست؛ در دیدگاه اسالمی، تنها سکّوی پرش انسان، عمل و وهاین شی

 کوشش اوست.

ی پیشوایان راستین ما نیز، همواره مردم را با این اصل آشنا کرده و حتی افراد خانواده

های خانوادگی، از پارسایی ها و ارزش اند که با تکیه بر شرافتخویش را نیز آموزش داده

  های خیالی نسازند. دست برنداشته و برای خود اسطورهو نیکوکاری 

ها را با تقوا و عمل السالم( نیز چنین بودند و انسانحضرت علی بن موسی الرضا)علیه

سنجیدند؛ میان سیاه و سفید، فقیر و غنی و هر گروه و طایفه با هر اصل و الهی و انسانی می

تقوا و خداباوری راستین و عمل شایسته، گذاشتند و تنها برتری را در  نسبی فرق نمی

 دانستند.می

گوید: به خدا سوگند، در روی زمین از نظر نیاکان و نسب السالم( میمردی به امام)علیه

اَلتَّقْوَى شَرَّفَهُمْ وَ طَاعَةُ اَللَّهِ  السالم( به آن مرد فرمودند:کسی از شما برتر نیست، امام)علیه

شیخ « )نان برتری داد و فرمانبرداری خدا آنان را به آن پایه و مقام رسانید.تقوا به آ»أَحْظَتْهُمْ.

 .( 1/130عیون اخبارالرضا،(130: 2311 صدوق،

السالم( را بر مردم، فرمانبرداری بیشتر آنان از همچنین، امام دلیل برتری امامان شیعه )علیهم 

 شمردند:برتری می دانستند و تقوای الهی آنان را مالک واالیی و خداوند می
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 جمع بندی مبانی آرمان شهر رضوی در مولفه های شهرسازی )ماخذ: نگارنده( -4جدول 

های معماری و مولفه

 شهرسازی

 مبانی آرمان شهر رضوی

 تعادل و اندازه در زندگی؛ همیاری در اجتماع مولفه اجتماعی و فرهنگی

 سانیهای انسرشت؛ و محبت مهربانی مولفه روحی و روانی

 های انسانیگرایی اسالمی؛ سرشتعمل مولفه اعتقادی

اعتدال و میانه روى؛ مردم دوستى؛ مذمت ثروت  مولفه اقتصادی

 اندوزى

 کرامت انسانى-حقوق انسان  مولفه فرم کالبدی

 کرامت انسانى-حقوق انسان  مولفه دسترسی و حرکت

یرى رعایت تعادل قانون گرایى و محدودیت پذ مولفه کاربری و فعالیتها

 در مصرف

 حقوق انسان کرامت انسانى -شاد ساختن مردم  مولفه منظر شهری

 کار در نظام طبیعت؛ تکریم محیط زیست  محیطیمولفه زیست

 چشم انداز آرمان شهر رضوی-1-1

این طرح براساس مبانی آرمان شهر رضيوی،   اندازچشم: آرمان شهر رضوی اندازچشمبیانیه 

دها، احادیث و روایات امام رضا )ع(، تدوین شده و بر ارتقای کیفیات محیطيی  یعنی رهنمو

 گفت: توانیمهای معماری و شهری تأکید دارد. به طور کلی در تمامی مؤلفه
های انسانی پذیر، متعادل و شاد است؛ که بر پایه سرشتآرمان شهر رضوی، شهری مسئولیت" 

خوورداری از مهربوانی و محبوت، موردم دوسوتی،      ای ضمن برشکل گرفته است. چنین جامعه

 گرا است. همیاری در حل مسائل و نیازهای شهروندان، دارای اجتماعی قانون

روی، رعایت حقوق انسان مبنای رفتارهای فردی و جمعی بوده در چنین شهری، اعتدال و میانه

 شود. های زندگی رعایت میو کرامت انسانی در تمامی مؤلفه

ان شهر رضوی در بعد زیست محیطی، قائل به تکریم محیط زیست، حرکوت درر  همچنین آرم
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 .   "های اسالمی استراستای نظام طبیعت، و عمل بر موازین و آموزه

 آسیب شناسی معماری و شهرسازی معاصر ایران-1-2

معماری و شهرسازی سنتی ایران تا اواخر دوره قاجاریه به طور نسبی از هویت ایرانی   

ی برخوردار بود. اما در اواخر قاجاریه به دالیل متعدد، اوفول هویت ایرانی اسالمی و اسالم

ه.ش و پیرو  2112گرایش به سبک های غربی آغار گردید. پیروزی انقالب مشروطیت در 

ثباتی و ضعف ه.ش شروع این حوزه مرزی است. بی 2110آن تصویب قانون بلدیه در 

های مختلف نداشته، تنها دستاورد چشمگیری در عرصه مدیریتی کشور، نهسازمان سیاسی

بهره بوده است. اما شروع تغییر چهره بلکه از بسیاری از دستاوردهای جهانی نیز بی

اجتماعی فرهنگی شهرهای بزرگ کشور به ویژه تهران که از زمان مسافرتهای ناصرالدین 

أسیس بلدیه در تهران و شهرهای شاه به اروپا شروع شده بود؛ با وقایع مهمی تداوم یافت: ت

بزرگ، تأثیر مدرسه دالفنون و مدارس به سبک اورپایی، تأسیس سینما، ظهور اتومبیل در 

خیابانهای شهر، احداث ساختمانهای اداری متأثر از اروپا و .... سرانجام این روند با تاسیس 

... وارد مرحله دولت پهلوی و تصویب قوانین شبکه معابر، فرو ریختن باروی شهرها و 

طور کلی شهرسازی ایران در گذر از دوره قاجاریه به دوره ه بنوین پهلوی اول گردید. 

پهلوی، ضمن گذر از سنت به مدرن، در مقیاس فراشهری، فاقد برنامه های جامع و عدالت 

محور بوده و در برخی شهرها و روستاها نیز اقداماتی متاثر از معماری و شهرسازی مدرن 

 ذکر است.قابل 

کند؛ که اغلب پرتغییر و در الگوهای خاصی از مصرف، رفتار و اندیشه رواج پیدا می

ها را تضاد با ارزشهای جوامع سنتی بوده و نوعی بحران هویت یا شکاف نسلی و نابرابری

گرایی، اسراف، مصرفی کند. این امر نتیجه و کارکردی جز تجملرو ایجاد میبین افراد دنباله

جامعه، احساس محرومیت بیشتر برای قشر ضعیف، بدحجابی و رواج فرهنگ و کردن 

های غیرایرانی و اسالمی در کشور ندارد. مدها همیشه برای ذائقه و سلیقة طبقات اندیشه

کنند، شود و اولین کسانی که از مدها برای متمایز شدن استفاده میمرفه جامعه طراحی می
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 (.221-221، ص 2311الحی و رومانی، طبقات مرفه جامعه هستند... )ص

شناسی معماری و شهرسازی معاصر ایران، بررسی روند تحوالت اجتماعی، در آسیب

ای و ملی حائز فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، هنری و ادبی در ابعاد جهانی و منطقه

ت مهمی اهمیت است. در دوره اواخر قاجاریه و گذر از این دوره به دوره پهلوی، تغییرا

 شکل گرفته و این امر با مسافرتهای دولتمردان به غرب و ارتباط با دول غربی تشدید شد.

توان واکاوی نمود. در شهرسازی و معماری متاثر از تحوالت جهانی را در ابعاد مختلف می

این دوره ایده های معماری و شهرسازی نظیر آرمان شهرهای کمونیستها، جنبش زیباسازی 

شهر هاوارد، شهر صنعتی گارنیه، شهر خطی سوریا ای ماتا، و شهر درخشان شهری، باغ

ارایه گردید. شهرهای ایرانی نیز به تاثیر  16و نیمه اول قرن  21لوکوربوزیه در اواخر قرن 

از این ایده ها و تحوالت شروع به الگوگیری نموده و در بافتهای شهری مداخله شد؛ مهم 

 یر به همراه آسیبهای مربوطه قابل مالحظه است.ترین موارد آنها در جدول ز
 مقایسه تحوالت مهم شهرسازی ایران و جهان در گذر از دوره قاجاریه به دوره پهلوی -1جدول 

 آسیبهای مربوطه تحوالت جهانی تحوالت ایرانی موضوع
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تصویب قانون 

بلدیه در سال 

همجری  2110

 شمسی

 

ارائه آرمان شهرهای فرهنگ  -

آون ،فوریه گرای گرا و ترقی

،کونسیدران، پرودون ، 

 21قرون راکسین و موریس )

 (21و

مملو از تفکرات کمویستی 

و تهی از مبانی توحیدی و 

 فطرت 

ساخت شهر بر نظریه  -

اساس مبانی هنری توسط 

 (2111کامیلو زیته )

توجه صرف به کالبد 

 ها و بناهافضا

جنبش زیباسازی  -

شهری)شهرسفید( برنهام و 

 (2113همفران )

توجه صرف به آرایش بنا 

و فضا؛ طراحی مقیاس 

 غیرانسانی پروژه ها
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انگاره باغ شهر ابنزر  -

 (2111هاوارد)

طراحی شهرهای جدید بی 

 هویت

شهر صنعتی تونی گارنیه  -

(2161-2121) 

تاکید بیش از حد بر 

ژی و فراموشی تکنولو

پیشنهادات ترافیکی اوژن  -  فطرت انسانی و اخالقیات

 (2161-2163هنارد )

فعالیتهای معماری لویی  -

 (2111-2120سولیوان )

شروع و تداوم معماری 

 مدرن

شهر معاصر و شهر  - 

-2111درخشان لوکوربوزیه )

2111) 

افراط در تراکم ساختمانی 

و تاکید بیش از حد بر 

 ولوژی مدرنتکن

ل(
عم

در 
ی 

ساز
هر

)ش
ی 

ساز
هر

 ش
ت

اما
قد

ا
 

رکود سیاسی و 

 شهری

تاثیرات انقالب صنعتی بر 

 21شهرها از اواخر قرن 

رشد فزاینده کارخانجات 

و مسائل ناشی از صنعت 

 در ابعاد مختلف

شروع ساخت راه 

آهن شمال به 

جنوب در سال 

 م(2110) 2362

اقدامات شهرسازانه اوژن 

)نیمه اول قرن بارون هاوسمن 

21) 

نگرش نظامی گرایانه در 

شهرسازی، مداخله بیش از 

 حد در بافتهای شهری

تصویب نقشه 

 2361تهران 

قانون توسعه 

 2321معابر 

شهر لچ ورث و ساخت باغ

 (16ولوین )اوایل قرن 

طراحی شهرهای جدید بی 

 هویت

ساخت شهر خطی پیشنهادی 

 (16سوریا  )اوایل قرن 

یه بافت روگسترش بی

شهری در امتداد خطوط 

آهن؛ شهرسازی بی راه

 هویت

تصویب نقشه 

  2326همدان در 
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تخریب دیوارهای 

کهن تهران ایجاد 

خیابانهای عریض 

و گسترش شهر 

ن به سمت تهرا

غرب درسال 

 (2131ه.ش)2322

خانه سازی انبوه در اروپای 

بعد از جنگ جهانی اول )بعد 

 (2121از 

مدرن احداث شهرک های 

در شهرهای ایران به 

تبعیت از الگوهای غربی و 

خالء معنویت در شهر 

-معاصر؛ رواج فرهنگ تن

آسایی؛ نبود هویت 

اسالمی در بناها و 

 فضاهای مربوطه

ساخت شهرهای اقماری با 

اقتباس از باغ شهر، شهر خطی 

و شهر صنعتی ) اوایل قرن 

16) 

های لوکوربوزیه در تاثیر ایده

ی و معماری در نمیه شهرساز

 16اول قرن 

آسيایی و رواج آن در سيبک زنيدگی    یکی از مظاهر شهرها در دوران معاصر، فرهنگ تن   

مردم است. این فرهنگ در مصيادیق گونياگونی همچيون مصيرف بيیش از حيد، بیکياری،        

کنيد.  فراغت و خرید و انباشت در حد افراط در زندگی شخصی و اجتماعی نمود پیيدا ميی  

کز شهری معاصر از لحاظ فرهنگی نیز مسائل متعيددی بيه هميراه دارنيد. یکيی از ایين       مرا

های تجياری اداری، پاسياژها و   ، مراکز خرید بزرگ، فروشگاهها، مجتمع2هامسائل رشد مال

-کيه آسيیبهایی از قبیيل رواج مصيرف     ؛ساختمانهای مدرن بلندمرتبه یا بزرگ مقیاس است

در مراکيز خریيد و   نمایيد.  فرهنيگ بیگانيه را تشيدید ميی     گرایی وگرایی، مدگرایی، تجمل

-ها و رنگانگیز شکلبخش، نگاه افسونگر، بازی وسوسهفروشگاه های بزرگ، نمایش لذت

-کننده بدل ميی زن از طریق این فریب به مصرفشود؛ پرسهزن میها ... موجب فریب پرسه

-خریيدار کاميل ميی    ذهن و رواندر آسای کاال، شود. در این فرایند تجسم و ظهور معجزه

عقيب  "گرایی از نیازهای کاذبی چيون  مصرف (.211، ص 2313)کاظمی و اباذری،  شود....

 .................................................................................................................................................................  
نمایند. نخستین کاربردهای واژه کاربران از وسیله نقلیه استفاده می شود کهمال به مرکز خرید یا تفریحی گفته می -2

 :Cowan,1662گردد. )برمی "مال_پال" مال به انگلستان قرن شانزدهم و به نوعی بازی رایج در آن زمان به نام

132.) 
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کيردن خشينود    گیرد. این روند، فرد را با مصرفسرچشمه می "نماندن از طیف وسیع مردم

کيه   بخشد. تاثیر تبلیغات مدرن تا جيایی اسيت  و حس یکپارچه بودن را با دیگران به او می

گرایی قربانی نميود )سياجدی و نعمتيی،    های انسان را می توان پای مصرفدانش و آگاهی

(. امروزه در جامعه ما ایجاد و رشد مراکز تجاری در کنيار سيایر عواميل    01-02، ص 2312

گرایی شده است... تبلیغات تجاری شهری و مصرف تبلیغات تجاری سبب گسترش مصرف

شيود  گرایيی ميی  گرایی، بیان خود، فردگرایی، مادیفزایش مصرفکاال در میان زنان، باعث ا

تيوان در ابعياد   معمياری و شهرسيازی را ميی    (.213-261، ص 2312)موسوی و احميدی،  

توانيد شيامل ابعياد اجتمياعی،     های مربوطيه ميی  مختلفی تحلیل و تبیین نمود؛ ابعاد و مولفه

و فعالیتها، کالبدی، منظر شهری و فرهنگی، اقتصادی، اعتقادی، دسترسی و حرکت، کاربری 

 زیست محیطی باشد.  

 هابحث و یافته-2

همانطوری که بحث گردید، آرمان شهر رضوی دارای اصولی است و مطابق آن شيهرها       

تيوان  ها و معضالت متعيددی اسيت. در ایين راسيتا، ميی     و شهرسازی معاصر دارای آسیب

هيای شيهر و شهرسيازی بيه     ابعاد و مولفيه راهبردهای معطوف به آرمان شهر رضوی را در 

 شرح زیر بیان نمود:

  :مبنا و محور تمامی اعمال ، در آرمان شهر رضوی، توحید و اعتقاد توحیدیمولفه اعتقادی

ریزان، طراحان، مسلمانان است. چنانکه تمامی مسلمانان، بویژه مدیران شهری، برنامه

اذ نموده و به تعبیر اما رضا )ع( خود را در های توحیدی اتخمعماران و مهندسان، باید نیّت

قرار دهند و بدین وسیله خود را از تفکرات دنیوی و شیطانی  "ال اله الّا اهلل"دژ استوار 

 حفظ نمایند.

در آرمان شهر رضوی، باید امت واحده با مرکزیت مساجد مولفه اجتماعی و فرهنگی: 

اخالق رضوی است؛ باید همیاری در شکل بگیرد. همچنین در فرهنگ رضوی که بر مبنای 

اجتماع در قالب کمک به نیازمندان، یاری رساندن به همنوعان به ویژه در بحران های سیل 
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همچنین وجود و زلزله و همه گیری به اصل و فرهنگی همگانی بین مسلمانان تبدیل شود. 

ها در تعادل و پویایی در سبک زندگی از ضرورتهایی است که در صورت برقراری آن

فعالیتهای روزمره از قبیل خرید و مصرف، کار، تفریح و گذران اوقات فراغت با محوریت 

  اخالق اسالمی و خانواده محور توصیه می گردد.

  :در اخالق رضوی، توجه به تذکر اخالق اسالمی و رضوی بویژه مولفه روحی و روانی

لف به ویژه خانواده، محله، تواضع، مهربانی، اعتدال و احترام، معاد در اجتماعات مخت

تواند؛ روح و روان انسانها و اجتماع و شهر را بر مدار فضاهای شهری و اماکن عمومی می

 نماید. آرمان شهر رضوی تنظیم می

  :کند که انسان از هر گونه بازگشت به اخالق رضوی، ایجاب میمولفه اقتصادی

بی عدالتی به دور باشد. چنانکه سودجویی، سوداگری، ثروت اندوزی و اتالف سرمایه و 

ریزان، طراحان و مدیران شهری، شهری را خلق نمایند که بستر تحقق عدالت و برنامه

زندگی رضوی در آن فراهم باشد. این امر همچنین نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات 

آورده  در تحقق عدالت در واگذاری تراکم ساختمانی و جلوگیری از ایجاد ثروت های باد

 است. 

  :در آرمان شهر رضوی باید فضاها و بناها در شان جامعه رضوی بوده و مولفه کالبدی

-تبلور کرامت انسانی و احترام باشد. در این راستا باید از احداث بناهای بلندمرتبه و رعب

آور پرهیز شود. همچنین از گسترش بی رویه مگامالها و پاساژها و نیز بافت های حاشیه 

 ی و باغ ویالسازی جلوگیری شود. نشین

  :برنامه ریزی، طراحی و مدیریت حمل و نقل خصوصی و مولفه دسترسی و حرکت

الناس در طرح ها و رفتارهای عمومی باید محل تجلی کرامت انسانی باشد. احترام به حق

ترافیکی، پرهیز از تعدّی به حقوق عمومی از طریق تحمیل ترافیک و کمبود پارکنیگ به 

مسایگان و آزار عابران، گذشت و مهربانی، احترام به سنتها و طبیعت، حفظ ایمنی و ه

 شود. امنیت جانی و روحی همگان در این مولفه از راهبردهای اساسی محسوب می
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  :آرمان شهر رضوی، از جنبه کارکردی شهری است خودکفا، مولفه کاربری و فعالیت

هایی با کرامت انسانی شکل می گیرد. محله متعادل که تمامی امورات شهری با محوریت

مرکزیت مساجد، ایمن و امن، خانواده محور، با خانه هایی برخوردار از حریم که زندگی 

 نمایند. با آرامش و سعادت رو فراهم می

مراکز این شهر، با مسجد جامع و تجلی معنویت، حیات و اجتماعی رضوی را در خود 

 نماید. تقای انسان به اهداف رضوی را فراهم میسازی ارپرورش داده و زمینه

  :کنند؛ در آرمان شهر رضوی، برج ها و کاخها و مگامالها خودنمایی نمیمولفه منظر شهری

شهر بوده و  بلکه در این شهر، مساجد و بناهای مذهبی باالتر از سایر بناها به عنوان نشانه

 ی می نماید. تواضع و فروتنی و کرامت انسانی را در شهر متجل

-نمای بناها با تواضع و به دور از خودنمایی و تظاهر، دورن گرا بوده و حدود الهی و حق

 کنند. الناس رو رعایت می

 در آرمان شهر رضوی، خلقت زیست محیطی، محل تفکر و تامل در محیطی:  مولفه زیست

وریکه در انسان شود. به طقدرت و آفرینش الهی و نیز آرامش بخشی به انسان محسوب می

حس، سازگاری با طبیعت، شهری پایدار، سالم، ایمن، امن و توام با معنویت بیافریند. 

بنابراین در این شهر، از هر گونه آسیب رساندن به طبیعت، تخریب باغات و آلوده کردن 

آب و هوا و زمین و صدا، پرهیز شده و سالمت طبیعت و انسان توامان در برنامه ریزی و 

 شهری و معماری و مدیریت شهرها مدنظر است. طراحی
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 جمع بندی مسائل شهرهای معاصر، مبانی آرمان شهر رضوی و راهبردهای مربوطه )نگارنده( -5جدول 

مسائل شهرهای  مولفه

 معاصر

اصول آرمان شهر 

 رضوی

 راهبردهای نیل به آرمان شهر رضوی

ثروت -دنیاگرایی اعتقادی

 فردمحوری -اندوزی

 ی اسالمیگرایعمل

 های انسانیسرشت 

 ریزی و طراحی شهری توحیدمحوربرنامه -
تعمیق اخالق رضوی در تمامی ابعاد آموزشی،  -

 ریزی، مدیریت و طراحی شهرهاپژوهشی، برنامه
ارتقای معنویت در شهر و فضاهای شهری با  -

 محوریت خدامحوری و اخالق رضوی
 بازنگری قوانین و مقررات ساخت و ساز )به -

ویژه قوانین شهرداری ها و مقررات ملی ساختمان و 
 مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری(

ریزی و طراحی شهر و فضاهای شهری بر برنامه -
 اساس سرشتهای انسانی

توجه به تذکر اخالق اسالمی و رضوی )تواضع،  -
 مهربانی، اعتدال و احترام، معاد( در فضاهای شهری

رویه مراکز خرید، یجلوگیری از احداث ب -
-گرایی را ترویج میمگامالها و پاساژها که مصرف

 نماید. 
استفاده از الگوهای بومی ایرانی اسالمی در خلق  -

 فضاهای سرزنده
رویه شهرها و تخریب جلوگیری از رشد بی -

 محیط زیست
استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی؛ تقویت  -

 همیاری و مسيولیت پذیری بین مردم
قویت آرامش متعادل و پایدار در فضاهای ت -

 شهری 
توجه به حقوق تمامی اقشار سنی و جنسی با  -

 محوریت کرامت انسانی
جلوگیری از احداث بناهای بسیار مرتفع و رعب  -

 آور با محوریت کرامت انسانی
سازگاری با محیط زیست در استفاده از فضاهای  -

 عمومی و همگانی با محوریت تکریم طبیعت
تقویت محبت و مهربانی در اجتماع با محوریت  -

 اصل مهربانی و محبت و حقوق انسان

اجتماعی و 

 فرهنگی

مصرف -بی هویتی

تجمل  -گرایی

افراط و -گرایی

رواج  -تفریط

 فرهنگ بیگانه و

 -الگوی غیربومی 

 نبود سرزندگی

 همیاری در اجتماع

تعادل و اندازه در 

 زندگی

 نبود آرامش پایدار روحی و روانی

نبود ثبات و تعادل 

روحی و روانی در 

جامعه؛ نبود 

 سرزندگی

 و محبت مهربانی

 های انسانیسرشت

عدم توجه به احکام  اقتصادی

کسب و کار و قاعده 

حالل و حرام در 

 -اقتصادی روابط

 سودمحوری

 اعتدال و میانه روى

 مردم دوستى

 مذمت ثروت اندوزى

عصیان گری در  کالبدی

 -ساخت و ساز

نگرش  -سودمحوری

 های یک بعدی

-حقوق انسان 

 کرامت انسانى

دسترسی و 

 حرکت

 -فرد محوری

عدم  -گراییمنفعت

رعایت حقوق 

-سواره -دیگران

-انسان  حقوق

 کرامت انسانى
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 -خودنمایی -مداری

 سروصدای مزاحم

حل مسائل شهری با کمک مردم و گروههای  -
 مردمی با محوریت اصل هم یاری

تذکر و یادآوری سرشتهای انسانی در طراحی  -
 منظر شهری

رعایت اندازه و تعادل در مداخالت بافتهای  -
 ت درشت مقیاسشهری و پرهیز از مداخال

توجه به نقش آموزندگی فضاهای شهری با  -
 محوریت سرشت های انسانی و کرامت انسانی

گرا، عدم ایجاد فضای شهری فقط مصرف -
جو )توجه به معنویت گرا، لذتدنیاطلب، مادی

 فضا(

کاربری و 

 فعالیت ها

هرج  -مصرف گرایی

 -نظمیو مرج و بی

انسان محوری به 

-جای خدامحوری

 سودمحوری

قانون گرایى و 

محدودیت پذیرى 

رعایت تعادل در 

 مصرف

عدم  -بی هویتی منظر شهری

-رعایت حریم 

آلودگی منظر 

-ناخوانایی -شهری

 نبود سرزندگی

 -شاد ساختن مردم 

حقوق انسان کرامت 

 انسانى

 

 محیطی زیست

تخریب محیط 

نابودی  -زیست

آلودگیهای  -طبیعت

 -آب، هوا و صدا

عدم پاکیزگی محیط 

سیالب های -شهری

 -شهری

 کار در نظام طبیعت

 تکریم محیط زیست 

 گیری:نتیجه

راکيز  هيا، م همانطور که بیان شد؛ فرایند شناخت، تحلیل و توسعه شهر و اجيزای آن )محليه  

انيداز،  شهری، ساختمان هيا، اجتمياع و فضياهای شيهری( نیازمنيد مبيانی، اهيداف، چشيم        

راهبردها، سیاست ها و ضوابطی است؛ که باید معطوف به رویکردی مستحکم و برخيوردار  

های پایدار انسانی و الهی باشد. آرمان شهر رضوی که ناشيی از رویکيردی الهيی و    از ریشه

بخش و راهگشا نه تنها برای  ؛ به عنوان مأمن و مأوایی سعادتاخالقیات عمیق شیعی است

شود. ارکان این آرميان شيهر   شهرهای معاصر مسلمانان، بلکه برای کل بشریت محسوب می

توان فرایند طراحی شهر را از مسیر آنهيا طيی نميود.    مشتمل بر اخالقیات رضوی است؛ می
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 این ارکان عبارت اند از:  

 نسجام بخشی و وفاق در جامعه؛ حل مسائل شهری در ابعياد  همیاری در اجتماع: ا

مختلف خدمات شهری، رفع فقير؛ رفيع نیازهيای محيالت و فضياهای شيهری از       

 طریق مشارکت و همیاری مردمی و گروه های مردم نهاد.

     تعادل و اندازه در زندگی در خرید و مصرف و تفریح و به طيور کليی اعتيدال در

 سبک زندگی. 

 حبت در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی.و م مهربانی 

 های انسانی؛ برنامه ریيزی و طراحيی شيهرها و بناهيا و فضياهای شيهری       سرشت

روی در برمبنای فطرت توحیدی انسان و دوری از افراط، تفيریط، اعتيدال و میانيه   

 تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی.

 اجتماع بر حقوق فرد. الناس و ترجیح حقوق مردم دوستى: احترام به حق 

       کرامت انسانى در شهرسازی؛ به طوریکه انسيان بيا حضيور و زنيدگی در شيهر و

فضاهای شهری و زندگی احسياس آراميش داشيته و از هرگونيه تحقیير انسيان و       

 حقوق وی به اشکال گوناگون پرهیز شود.  

 .قانون گرایى و محدودیت پذیرى رعایت تعادل در مصرف 

 یه الگوهایی مبتنی بر اخالق رضيوی بيرای شيادی انسيان از     شاد ساختن مردم: ارا

 قبیل گردشگری مذهبی و طبیعی.

کار در نظام طبیعت و تکریم محیط زیست: احترام به خلقت زیست محیطی در تمامی 

ریزی و طراحی شهری و معماری، پرهیز از باغ ویالسازی و اقدامات و فرایند برنامه

 سترش راه ها و صنایع و شهرها.تخریب طبیعت در ساخت و ساز و گ



 

یبر عدالت در شهر و شهرساز یدا تأکب یآرمان شهر رضو یارهایابعاد و مع یینتب  

 

 

121 

 
 

 کتابنامه

 ، قم: موسسه انتشارات هجرت.االمالمنهتی(، 2310قمی، حاج شیخ عباس، )

موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل ، 1، جلد طالبابیمناقب آل(، 2311شهر اشوب، )ابن 

 http://lib.ahlolbait.com، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی البیت )ع(

، بیروت  ،بحاراالنوارق (، 2161، )محمدباقر بن محمدتقی بن مقصودعلی، عالمه مجلسی

 .11جلد انتشارات الوفاء 

ترجمه سید  ،ارشادق(، 2123، )محمد بن محمد بن نعمان(، عکبری بغدادیشیخ مفید )

 ی.هاشم رسولی محالت

 .1، انتشارات )یساولی( فرهنگسرا، جلدالشمسمطلع(، 2301) خان،الدوله، محمدحسنصنیع

تصحیح استاد علی اکبر غفاری و ترجمه حمید ، عیون اخبارالرضا(، 2311شیخ صدوق، )

 . انتشارات جهان ،رضا مستفید

 .2جلد  تصحیح علی اکبر غفاری، بیروت، دارالمعرفه، الوریاعالمق(، 2311طبرسی، )

، نامه علوم اجتماعی(، رویکردهای نظری خرید، 2311عباس، )اباذری، یوسف و کاظمی، 

 . 212-201(: صص 12)شماره 

فصلنامه  ای،(، تبلیغات بازرگانی در بستر اخالق حرفه2312ساجدی، اکبر. نعمتی، علی، )

 .10-21(: صص 22، سال پنجم، )شماره علمی و پژوهشی پژوهشنامه اخالق

، زندگی روزمره و مراکز خرید در شهر تهران، (2313کاظمی، عباس و اباذری، یوسف )

 . 220-11(: صص 0، سال سوم. )شمارهشناسیفصلنامه علمی و پژوهشی نامه انسان

گرایی (، تاثیر تبلیغات تجاری شهری بر مصرف2312موسوی، یعقوب. احمدی، طیبه  )

(: صص 1ه دوره اول، )شمارفصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی، زنان شهر تهران، 

11-213 . 

شهر در  بررسی تطبیقی مفهوم آرمان(، 2311مطلبی، مسعود و نادری، محمدمهدی، )

(: 0شماره )سال دوم،  ،فصلنامه مطالعات سیاسی، اندیشه سیاسی اسالم، ایران و غرب

http://lib.ahlolbait.com/


 

 (7، )پیاپی 1411و تابستان  بهار، 1شماره ، 4دوره دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی، 

 

 

121 

 

 .212-210صص 

للی ، مشهد: انتشارات بنیاد بین المزیستن زیر سایه خورشید(، 2311حکیمی، امیر مهدی، ) 

 فرهنگی هنری امام رضا )ع(.

، مترجم: سید جعفر سجّادی، وزارت فرهنگ و سیاست مَدَنیه(، 2302فارابی، ابونصر، )

 تهران: سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول.. ارشاد اسالمی




