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  چکیده

شهر ”از ) اجراییاي و از جوامع علمی، آموزشی، مدیریتی، حرفه(هاي گوناگون، افراد بسیاري رغم آن که به تناسب و در مواضع و جایگاهعلی

ترین تعریف را میرسد که مناسببه نظر می. القولی از این موضوع و اثر بسیار مهم در دسترس نیستگویند، اما تعریف متّفقسخن می“ اسالمی

ناخت و تعریف هر پدیده هایی که براي شبه همین جهت، با تبیین ویژگی. توان و باید از متون اصیل اسالمی و به ویژه از قرآن کریم استنتاج کرد

ها را براي شهر ، مقالۀ حاضر بر آن خواهد بود تا این ویژگی)شوندخالصه می“ اصول”و “ صفات”و “ الگو”و “ ارکان”و “ مبانی”که در (الزم است 

شود، که بارزترین ویژگی آن، با می با توجه به این موضوعات، نهایتاً نیز تعریفی عام از شهر اسالمی ارایه. اسالمی از قرآن کریم استنتاج نماید

هاي متفاوت عنایت به جامعیت و جاودانگی و جهانی بودن اسالم، در عدم معرّفی الگوي فیزیکی و کالبدي واحد و الیتغیر براي دوران و سرزمین

، “)به طور خاص(و شهر اسالمی ) ه طور عامب(ارکان شهر ”، “مبانی شهر اسالمی”، “مقدمه”: عنوان اصلی 6مباحث مختلف مقاله، در ذیلِ . باشدمی

و “ ) ریزي و مدیریت شهر اسالمیاصول و راهبردهاي طرّاحی و برنامه) (انداز شهر اسالمیچشم(ها و تجلّیات جلوه”، “شهر اسالمی) یا اسوة(الگو ”

  .ارایه خواهد شد“ گیرينتیجه”

  

  شهر اسالمی، مبانی شهر اسالمی  بینی توحیدي، فرهنگ، الگويشهر اسالمی، جهان :کلیدواژه
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  مقدمه

ها و جانبه است که حتّی تشخیص صحیح داشتهزمین، چنان گسترده و همهآراء و اظهار نظرهاي غربیان و مستشرقین بر جوامع علمی کشورهاي مشرق

و هنر و تاریخ و آثار تاریخی و حتّی برخی مضامین دینی و ادبی و این سیطره، در مقولۀ شهر و معماري . نمایدمتعلّقات این جوامع را براي خودشان نیز دشوار می

و طبیعتاً تبعات منفی خود را در استحالۀ هویتی و ) 1389زاده، و نقی 1383؛ همو، 1361؛ سعید، 1341احمد، آل: ك.ر(شود عرفانی نیز به شدت احساس می

  .فرهنگی جامعه بر جاي خواهد گذاشت

نامیده شدن شهرهاي تاریخی ممالک اسالمی یا شهرهاي مسلمان“ شهر اسالمی”به ویژه (و اطالق آن به شهرهاي مسلمانان “ شهر اسالمی”رواج تعبیر 

ها و هاي اسالمی بوده، و به این ترتیب، از شهرهاي سایر تمدنگاه تجلّی خاصی از اصول و ارزش، با این فرض که این شهرها، از نظر کالبدي، جلوه)نشین

شده توسط مسلمانان که به شهرهاي ساخته“ این تعبیر”از آن دوران به بعد، . باشند، از قرن نوزدهم میالدي و به وسیلۀ مستشرقین آغاز شدها متمایز میفرهنگ

پرداختند، بر این اساس که با گاهاي مسلمانان میها و آثار مربوط به تتبعات شهري که به بررسی سکونتشد، به مرور در نوشتهو محلّ زندگی آنان اطالق می

  .باشند با معرّفی خاورشناسان، در ادبیات غرب تثبیت شدها می حریم فیزیکی و یا ذهنی خاص خود تجلّی جامعه و فرهنگی متمایز از سایر تمدن

، (١٩٢٨ ,Marcais, W & ١٩٤٥ ,Marcais, G)، و برادران مارکیس (١٩٥٥ ,Von Grunebaum)تایــج مطالعـــــات کســـانـــی چون گرانبـــام ن

این نظریه به انحاء مختلف توسط افرادي با دیدگاه. در اوایل قرن گذشتۀ میالدي گردید“ شهر اسالمی”علّت اصلی رواج این تعبیر و معرّفی الگویی خاص براي 

نوع و تکثّر آراء را نیز شاید بتوان در مبانی فکري و میزان تسلّط افراد بر تعالیم و جهانعلّت اصلی این ت. گیردهاي گوناگون مورد تأیید یا نقد و حتّی انکار قرار می

ها و عدم توجه به امکانات تجلّی متفاوت تعالیم اسالم در زمان”، “اسالم را مترادف با عرب دانستن”مضافاً این که، اشتباهاتی چون  . بینی توحیدي اسالم دانست

اند که در ارائۀ این نظرات مؤثّر بوده“ هاي افراطیگراییملّی”و “ توجهی به آثار ناشی از جامعیت و جاودانگی و جهانی بودن تعالیم اسالمیب”، “هاي متفاوتمکان

 ؛١٩٧٣ ,Nasr ؛١٩٧٣ ,Ardalan & Bakhtiar ؛١٩٨٠ ,Kuban ؛١٩٨٨ ,Lapidus ؛١٩٧٣ ,Brown)شود ها اشاره میهایی از این قضاوتذیالً به نمونه

Abu-Lughod, ؛١٩٨٣ Hakim, ؛١٩٨٦ Akbar, ؛١٩٨٨ Haider, ت، 1375رینی، ؛ اسالمی و مو1375ابراهیمی،  ؛١٩٨٤؛ 1375؛ حایري، 1375؛ حج

  ).1385زاده، و نقی1387؛ قالیباف و پورموسوي، 1375؛ افشار نادري، 1375فرجامی، 

علی. سخن به میان آمده است“ شهر اسالمی”رس، حاکی از موارد فراوانی است که از تعبیر خالصه این که مروري بر اسناد و انتشارات در دست

اند و مضافاً این که رغم این موارد فراوان، منابعی که به صورت جامع به تبیین مبانی و ارکان و الگو و صفات شهر اسالمی پرداخته باشند، اندك

و ارکان و الگوها و صفات، از منابع و متون و نصوص اصیل اسالمی و به ویژه از قرآن کریم  مرجعی در دست نیست تا در آن مرجع، این مبانی

و به ویژه غربیان و ترجمۀ (به این ترتیب، آنچه که در این مجال مطرح خواهد شد، ضمن تفاوت با آنچه که دیگران . استنتاج و استخراج شده باشند

  .متمرکز خواهد بود) و به بیانی بر پژوهش در کالم الهی(الم الهی هایی از کاند، بر دریافتگفته) آثار آنان

شود و زمینۀ دخول در پس از ذکر مقدمۀ اجمالی فوق، با بیان چند تذکّر، که مأخوذ از وحی و کالم اولیاي الهی هستند این مقدمه تکمیل می

  .فراهم خواهد شد“ شهر اسالمی”تبیین چیستی 

اش اشاره میالهی که به جامعیت قرآن کریم و امکان یافتن پاسخ سؤاالت و مشکالت انسان براي ادارة زندگی دنیاییتذکّرات مذکور در کالم  -

  ).89:و نحل 59:انعام(فرمایند 

نهج ،313:1384البالغه، نهج: ك.ر(فرمایند که به جامعیت قرآن کریم و امکان یافتن پاسخ سؤاالت و مشکالت اشاره می) ع(کالم معصومین  -

  )80و  78، 76: 1و اصول کافی، ج 305، ح1387البالغه، 

که طبیعتاً علوم مرتبط با ساخت و ادارة شهري که مطلوب زندگی مسلمانان باشد نیز از آن (اند بر مسلمانان است، اگر طالب هدایت الهی -

  ).69:عنکبوت(راهی جز جهد در راه او ندارند ) مستثنی نیست

  ).77:واقعه(از کرامت و بخشندگی قرآن کریم بهره بگیرند و آن را متروك نگذارند  بر مسلمانان است که -

  

  ساختار مقاله

، )الگو(“ اسوه”، )، امکان ظهور آن چیز منتفی است“رکن”اجزاء اصلی، که بدون هر (“ ارکان”، “مبانی”براي طرح و ایجاد و اداره و تداوم هر چیزي،  

بینی و فرهنگ و قابل تصور است که قاعدتاً شهر نیز مبانی و ارکان و الگو و صفات خاص خود را دارد که در هر جهان“ ها و تجلّیاتیجلوه”، “صفات”
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به این ترتیب، شناسایی این موضوعات مرتبط با هر چیز ضرورت اولیه است، که . ها و تعاریف مرتبط با خویش را خواهد داشتتمدنی، سرچشمه

براي دخول در بحث اصلی و تبیین . اند، از این قاعده مستثنی نیستنوان موضوعی که بسیاري افراد از آن سخن گفتهنیز به ع“ شهر اسالمی”

اند، نیازمند چند تذکّر اصلی هستیم، که پس از ذکر آنها، به تبیین عناوین مذکور در نام برده شده 1چیستی شهر اسالمی که عناوین آن در نمودار 

  .خواهیم پرداخت) ارکان، اجزاء، صفات و اصول مبانی،(این نمودار 

به این ترتیب، براي شهر منتسب به اسالم، . بینی او هستندتوان مبانی  قایل شد، که این مبانی، همان مبانی جهانساختی میبراي هر اثر انسان •

  . هستند) بینی توحیديهانیا به عبارت دیگر مبانی ج(اي قابل طرح هستند که این مبانی همان مبانی اسالم مبانی

) ذهنی یا عینی، کالبدي یا صفاتی(گمان از روي طرح یا الگویی شوند، بیهایی که توسط انسان یا سایر موجودات خلق میهمۀ آثار و پدیده •

) راحل عالی و براي تهیۀ طرح آندر م(از روي نقشه یا طرح و ) در مراحل اجرایی(شهر نیز از این قاعده مستثنی نیستغ و عموماً . اندساخته شده

  .هاي خاص خود را داردبینی، ویژگیالگویی عالی و ذهنی و آرمانی مطرح است که در هر جامعه و تمدن و جهان

وده و یا توانند فاقد برخی اجزاء بهاي مشابه میپدیده. نامندمی) ارکان(اي واجد اجزایی است که از میان این اجزاء برخی را رکن هر پدیده •

اي که حتّی فاقد یک رکن باشد از جمع اند و هر پدیدههاي مشابه یکساناجزایی اضافه بر اجزاء دیگران را داشته باشند، اما ارکان همۀ پدیده

  .خود، رکن شهر اسالمی خواهد بود هاي خاص اسالمیشهر نیز داراي ارکانی است که هر رکن با ویژگی. شودهمگنان خود خارج می

توان براي شهر اسالمی صفاتی را می. شود؛ که شهر و به تبع آن شهر اسالمی نیز از این قاعده مستثنی نیستاي، با صفاتی شناخته میهر پدیده •

  .برشمرد، که مجموعۀ آنها باید از کالم الهی استنتاج شوند

شمارد و در عین حال، در هر دوران و در هر سرزمینی، ممکن براي خلق هر اثر، خالق اثر اصولی را مد نظر دارد، که خدشه به آنها را مجاز نمی  •

  .هاي متناسب آن اصول را به کار بندداست به شیوه

  

  

  1))یا اصول و راهبردها(ها و تجلّیات جلوه(نتیجۀ حاصل از جمع آنها و ) قرآن کریممأخوذ از (ها و صفات شهر اسالمی رابطۀ مبانی، ارکان، اسوه: 1نمودار شماره 
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  مبانی شهر اسالمی 

بینی صادق و جاري و ساري و شود که در همۀ موضوعات مربوط به یک جهانبه آن دسته موضوعات یا اصول بنیادینی اطالق می“ مبانی”

مبانی هر تفکّر و جهانبینی، اصولی هستند که نه تنها در حوزة اندیشه، که در همۀ امور مربوط به این موضوع اصلی اساسی است که . مشهود باشند

این اصول، نه تنها راهنماي اندیشه و عمل هستند، که فراتر از آن و نهایتاً نیز باید، در همۀ . آنها حضور دارند و راهنما و آرمان و هدف هستند

بینی با عنایت که به این که، جهان. اند، نمود و جلوه داشته باشند و انسان را به همان اصول برسانندسیراب شدهآثاري که از آنها سرچشمه گرفته و 

فضاي مطالعۀ حاضر است، مبانی مورد نظر، اصولی هستند که هر موضوعی در اسالم، باید از آنها متأثّر بوده و نهایتاً نیز با ) دین اسالم(توحیدي 

) یا مبانی(ترین بنیاد به این ترتیب و با توجه به مباحث مطرح در تعالیم اسالمی، اصلی. ، پیروان اسالم را به همان اصول برساندگیري از آنهابهره

ترین صفت فعل الهی، هم مسلمانان به رعایت آن امر شدهاشاره کرد که به عنوان اصلی“ عدل”توان به اصل پس از توحید می. است“ توحید”اسالم 

  .بِالعدل قامت السماوات و االَرض: و هم این که مطابق سخن رسول خداص، عالم هستی بر آن قرار دارد اند،

دهد، که همۀ آراء و رفتارها و آثار نیز باید به توحید ، نه تنها همۀ آراء و رفتارها و آثار مسلمانان را جهت می“توحید”در جامعۀ اسالمی، اصل 

یا فضاي (بینی به عنوان فضاي اندیشه و تفکّر، اصل و ریشۀ فرهنگ همان طور که جهان). 183-184: 7تا، جبایی، بیطباط: ك.ر(منتهی شوند 

اسالمی شناخت اصول حاکم بر “ شهر”است، که آن نیز به نوبۀ خود عامل پدیدار شدن آثار و ظهور تمدن است، در شناخت مبانی ) عمل و رفتار

بنابراین، ضمن اذعان به تعدد اصول اسالمی، در این مجال، به . ضرورت دارد) بینی توحیديجهان(غ و مروج آن است اي که اسالم مبلّبینیجهان

و “ توحید”: دو اصل: شودگردند، اشاره میبینی توحیدي اسالم هستند و سایر اصول نیز به آنها برمیدهنده و معرّف جهاندو اصل بنیادین که جهت

  .“عدل”

بینی و به تبع آن تمرکز بر توحید در با عنایت به این که در مواضعی دیگر، به تناسب، مباحثی در باب اهمیت جهان :اجمالی در باب توحید. الف

در  بینی توحیدي در زندگی و در نتیجه تجلّی آن در آثار مسلمانان مطرح شده است، با احتراز از تکرار مطالب،بینی اسالمی یا اهمیت جهانجهان

  .گیري شهر اسالمی اشاره خواهد شداین مجال، به نقش اصل توحید در شکل

هاي مسلمانان موضوعی در خور توجه است و دستیابی به چگونگی تأثیر گیري مجتمعبینی توحیدي اسالم در شکلبررسی نقش تفکّر و جهان

) اعم از شهر، روستا و عمارات مختلف(هاي مسلمانان ي اسالمی مجتمعهاتواند راهگشاي شناسایی ویژگیهاي متفاوت میآن در اقالیم و زمان

اي مالك عمل مسلمانان، اصول حاکم هاي روشهاست، شناسایی بارزه“ توحید”بینی اسالم به عبارت دیگر، از آنجایی که اساس تفکّر و جهان. باشد

به همین جهت . بدون ملحوظ داشتن تأثیر این اصل ممکن نیست) آن استکه شهر و محیط زندگی نیز جزئی از (هاي آثار آنان بر آن و ویژگی

بینی توحیدي اسالم در مقاطع زمانی و مکانی مختلف و بر آثار گوناگون مسلمانان امري ضروري و حیاتاهتمام در شناخت چگونگی تأثیر جهان

  .الرّعایه استبخش و الزم

هاي فکري و عملی بخش همۀ فعالیتمانان و صفت ممیزة اسالم و سایر مکاتب، همواره الهاماصل توحید، به عنوان اساس تفکّر و اعتقاد مسل

بیهوده نیست که اکثریت قریب به اتّفاق محقّقینی که در مورد مقوالت و قلمروهاي . مسلمانانِ معتقد و مؤمن در طول تاریخ اسالم بوده است

هاي آنان و شهر و تمدن آنها به مطالعه پرداخته و در پی یافتن مبانی نظري و فلسفی فعالیتمختلف تمدن مسلمانان و از جمله هنر و معماري 

؛ داوري 1359؛ نصر، 7تا، جطباطبایی، بی: ك.ر(اند هاي مورد نظر را در اصول اعتقادي اسالم و به ویژه در اصل توحید یافتهاند، بنیاد و اساس ویژگیبوده

ترین اموري که، در این دین به چشم می از مهم”: فرمایدعالمه طباطبائی می. )١٩٣٤ ,Yusuf Ali و 1384زاده، ؛ نقی1372؛ بورکهارت، 1378اردکانی، 

باشد و همین پیوستگی و ارتباط است که موجب وحدت کاملی بین اجزاء خورد؛ ارتباط و به هم پیوستگی کاملی است که بین اجزاء آن برقرار می

به طوري . رودهاي اولیۀ آن به شمار می کنیم که روح توحید و یکتاپرستی از هدفما در این دین مشاهده می: وضیح آن کهاین دین شده است، ت

به این . باشداند منتشر میکه روح توحید در کلّیۀ ملکات و فضائل اخالقی جاري بوده و روح اخالق در کلّیۀ اعمالی که مردم به انجام آن مکلّف

ت که برگشت جمیع مواد دین اسالمی به توحید است و توحید خود در مرحلۀ ترکیب و انضمام به همان اخالق و وظایف عملی ترتیب پیداس

اخالق و عمل نیز در سیر . بنابراین، پایگاه رفیع عقیدة توحید، اگر از درجۀ واالي خود فرود آید عبارت از اخالق و عمل خواهد بود. کند برگشت می
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کلمه پاك با نیروي عمل صالح به سوي : الَیه یصعد الْکَلم الطَّیِّب و الْعملُ الصالح یرْفَعه. رسندهمان توحید و عقیدة یکتاپرستی میصعودي خود به 

  ).183-184: 7تا، جطباطبایی، بی(“ )10:فاطر(رود او باال می

گردد که این وحدت نیز خلق آثار مختلف عامل اصلی تجلّی وحدت در آثار مسلمانان می به این ترتیب است که اعتقاد به توحید و الهام از آن در

مثل (هاي خویش مندي و هماهنگیِ ساختهلذا شخص موحد، طالب و خواهان نمایش قانون. شودها را به اصل توحید متذکّر میبه نوبۀ خود، انسان

مضافاً این که این . مندي و هماهنگی بین اجزاء شهر خواهد بودنین حکومت این قانونبا قوانین حاکم بر عالم وجود و همچ) معماري و شهرش

نتیجۀ مرعی داشتن اصل توحید یا توجه به اصل وحدت، . ها بایستی با نیازها و اعتقادات جامعۀ مسلمانان نیز هماهنگ و همخوان باشندساخته

  .هد کردهاي مختلف شهر حکومت خواوحدتی خواهد بود که بر جنبه

گر هایی سخن گفت که به انحاي مختلف در عالم وجود جلوهمراتب متقن، از وحدتتوان تحت یک سلسلهتحت سایۀ توحید و وحدانیت الهی می

ت خالق ها گفت که تجلّی وحدانی“وحدت”توان سخن از بسیاري به عبارتی، می. هستند و باید توسط انسان نیز مورد توجه و مالك عمل قرار گیرند

هایی همچون وحدت هستی، وحدت در واقع، وحدت. باشندمی“ احد”هستند، و بدون این که شباهتی به احدیت او داشته باشند متذکّر به مفهوم 

 هاي حیات، جملگی وحدتی، وحدت آثار انسانی، وحدت آثار انسانی با محیط و وحدت ساحت)2:و مائده 103:عمرانآل(،  وحدت جامعه 2طبیعت

لذا شهر اسالمی در یک سلسله. الهی تکثّرناپذیر است) احدیت: و به عبارت بهتر(این در حالی است که وحدانیت . گذارنددر کثرت را به نمایش می

“ وحدت اصلی”هایی باشد که اوالً تعالیم اسالمی به آنها توصیه نموده است و ثانیاً بتوانند جامعه را به گاه وحدتمراتب منطقی بایستی تجلّی

  .رهنمون گردند

مطرح است و باید به عنوان مبنا و پایۀ ) و در قالب اصل توحید(اصل دیگري که به عنوان رکن تفکّر و تعالیم اسالمی : اجمالی در باب عدل. ب

و “ توحید”را در کنار اصل “ دلع”به همین دلیل، اصل . همۀ اعمال مسلمین عمل نموده و همۀ آثار آنها بر تجلّی آن متمرکز باشد، اصل عدل است

عدل در . هاي ماهوي در معنا و مفهوم عدالت نزد ملل مختلف وجود داردتفاوت. کنیممعرّفی می“ شهر اسالمی”بعد از آن، به عنوان یکی از مبانی 

با عنایت به . قصد و میزان آمده است روي،لغت به معناي مقابل ستم، امري بین افراط و تفریط، مرد صالح، حقّ، راست، توازن، استقامت، میانه

وط مشتقّات آن در زبان عربی که در فارسی هم متداول هستند همچون تعادل، تعدیل، متعادل، معادل و امثالهم اهمیت آن در جملگی مقوالت مرب

  .شودهاي انسان روشن می به عالم وجود و فعالیت

پس بازگشت . توازن و تناسب، یعنی زیبایی. شودی باشد، به توازن و تناسب تعریف میعدالت، اعم از آن که عدالت فردي یا عدالت اجتماع

عدالت، ناموس اصلی جهان : از طرف دیگر. عدالت به زیبایی است؛ و به این ترتیب، رعایت تناسب و توازن، مأخوذ از عدالت و منجر به زیبایی است

جهان به عدل و تناسب برپا است؛ لهذا، اگر کسی از عدالت تخطّی کند . ب به کار رفته استاست، در همۀ نظام هستی، اصل عدالت و انتظام و تناس

تواند براي مدت معینی امتیازات و منافعی تحصیل کند، ولی خداوند عدالت اگر فردي از حد استعداد و قابلیت طبیعی خود پا فراتر گذاشت، می”و 

مانند راهنماي یک ارکستر است که با قانون مخوف خود، هر سازي را که سر ناسازگاري داشته باشد به  طبیعت. و انتقام، او را تعقیب خواهد کرد

  ).28- 29: 1361، به نقل از مطهري، 35-36:دورانت، تاریخ فلسفه، ویل(“ گرداندنشاند، و صدا و آهنگ طبیعی او را بازمیجاي خود می

زیرا قرآن است ”. ترین منبع تعالیم اسالم یعنی قرآن مجید باید جستجو کرده عدل را در اصلیمبانی و ریشۀ اصلی موضوعات و مباحث مربوط ب

“ ها ایجاد کردها کاشت و آبیاري کرد و دغدغۀ آن را چه از نظر فکري و فلسفی و چه از نظر عملی و اجتماعی در روحکه بذر اندیشۀ عدل را در دل

هاي اجتماعی، هاي فردي گرفته تا هدفد گرفته تا معاد، و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت، و از آرماندر قرآن، از توحی”). 35: 1357مطهري، (

دوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوت، فلسفه زعامت و امامت، معیار کمال فرد و مقیاس عدلِ قرآن، هم. همه بر محور عدل استوار شده است

شدة عدل در تعالیم قرآنی، یعنی عدل تکوینی، عدل تشریعی، عدل اخالقی با عنایت به مراتب مطرح). 38: 1357مطهري، (“ سالمت اجتماع است

  .دهداست که پایه و اساس آن را عدل تشکیل می بینیبینی قرآنی، جهانتوان به این اصل اساسی دست یافت که جهانو عدل اجتماعی، می

موزون بودن، تساوي و نفی هر گونه تبعیض، رعایت حقوق افراد و عطا کردن به : مال مطرح شده استبراي عدل چهار معنا یا چهار مورد استع

مطهري، (ها در افاضۀ وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال وجود دارد حقّ حقِّ او را، و رعایت استحقاقهر ذي

اي را در نظر بگیریم که در آن اجزاء و ابعاض مختلفی به کار رفته است و اگر مجموعه”: توان گفتمیدر مورد مفهوم موزون بودن عدل ). 1357
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و تنها  هدف خاصی از آن منظور است، باید شرایط معینی در آن از حیث مقدار الزم هر جزء و از لحاظ کیفیت ارتباط اجزاء با یکدیگر رعایت شود

موزون و ). 59: 1357مطهري، (“ تواند باقی بماند و اثر مطلوب خود را بدهد و نقش منظور را ایفا نمایدمیدر این صورت است که آن مجموعه 

بِالْعدل ”: فرمایدو این در واقع، همان حدیث نبویص است که می. متعادل بودن به نوبۀ خود مستلزم نظم و حساب و جریان معین و مشخّصی است

االَر و مواتالس تلی : فرمودة خداوند که”چنانچه ). 7:تفسیر صافی، ذیل الرّحمن(“ همانا آسمان و زمین به موجب عدل برپاست: ضقامی عبنَّ را

فرماید که به درستی که می) ص(، نیز معنی این است که پیغمبر)56:هود(پروردگار من به راه راست خواهد بود ) هدایت(البتّه : صراط مستَقیمٍ

باشد و از افراط، تفریط، یعنی در همۀ صفات، کردار، گفتار، قضا و قدر و مشیت بر طریق عدل و عدالت می. من بر صراط مستقیم است پروردگار

  ).42: 1375دارابی کشفی، (“ باشدجور و اعتساف، منزّه و بري می

ترین ویژگی و خصوصیت الزم براي سعادت و فالح و رستگاري اگر ایمان را مهم. ، عدل یکی از ارکان چهارگانۀ ایمان است)ع(از نظر امام علی

: ایمان را چهار پایه است”: فرمایدامام می. تر خواهد شد، آنگاه اهمیت این ارکان مشخّص)1-5:بقره(انسان بدانیم که کالم الهی به آن اشاره دارد 

که جلوة بارز عدالت ) ع(هاي بارز عدل نزد امام علی بن ابیطالباز ویژگییکی ). 807: 30، ح1378البالغه، نهج(“ شکیبایی و یقین و عدل و جهاد

اي یک وجه منفور داشتنِ تبعیض، به دلیل نومیدي عده. باشداي از آن میاجتماعی است، فقدان تبعیض در جامعه و مبارزه با هر شکل و هر درجه

در مورد عدم اعمال تبعیض، به یکی از کارگزاران خود ) ع(پیشهآن امام عدالت. باشداي به رواج ستم میاز برپایی عدالت و جري شدن عده

نهج(“ با همگان یکسان باش تا بزرگان به طمع نیفتند که تو را به ستم کردن به ناتوان برانگیزند و ناتوانان از عدالت تو نومید نگردند”: نویسد می

  ).707: 46، ن1378البالغه، 

غررالحکم، (“ شهرها به چیزي همانند عدال آباد نشود: ما عمرَت البلدانُ بِمثلِ العدلِ”: فرمایدتن عدالت و این که میبا حیات دانس )ع(امام

غررالحکم، (“ ]چون وقتی عدالت نباشد مردم مانند مرده هستند[عدالت، زندگی است : اَلعدلُ حیاةٌ”: کند که، تأکید می)95: 6189، ح2، ج1384

ستم : اَلظُّلم یدمّرُ الدیار”: فرمایدو در مقابلِ تأکید بر عدل به عنوان عامل آبادي، ستم را عامل ویرانی دانسته و می). 88:  6116، ح2، ج1384

  ).60: 5856ح، 2، ج1384غررالحکم، (“ ستم، نابودکننده است: اَلجور ممحاةٌ”؛ و )48:  5740، ح2، ج1384غررالحکم، (“ کندشهرها را واژگون می

عالوه بر توحید و عدل، براي موضوعات مرتبط با اسالم، و از جمله براي شهر اسالمی، به عنوان مبانی، موضوعات دیگري  :سایر مبانی. ج

اوامر و  ها وگرایی، تقوا، سیر در صراط الهی، ایمان، عمل صالح و سایر صفات اخالقی و توصیههمچون، عبودیت، عبادت، نیت قرب الهی، معنویت

با این تذکّر که همۀ اینها در قالب توحید و . شوندها منظور میاند که تحت عناوین صفات و تجلّیات و جلوهنواهی مذکور در کتاب و سنّت، مطرح

می نیز، ذیل اصل مضافاً این که سایر اصول دین مبین اسالم، همچون نبوت و معاد و امامت، و همچنین عبادات اسال. اندبنديعدالت قابل طبقه

  .گیرندتوحید قرار می

  

  )به طور خاص( و شهر اسالمی )به طور عام( ارکان شهر

هایی “رکن”ارکان یا . شهر اسالمی بپردازیم“ ارکان”با عنایت به آنچه که در مورد ارکان یک پدیده بیان شد، در این مجال، بر آنیم تا به معرّفی 

ممکن نخواهد بود؛ یا به عبارت دیگر، ارکانی که وجود آنها براي ظهور شهر اصیل اسالمی ضرورت “ اسالمیشهر ”که بدون هر یک از آنها ظهور 

توان وجه اسالمی هر یک از ضرورتی است که به اتّکاي آن می) به طور عام(“ ارکان شهر”اما قبل از معرّفی ارکان شهر اسالمی، شناسایی . دارد

  .اش معرّفی شود“ارکان اسالمی”با “ شهر اسالمی”هایت ارکان را نیز روشن کرد، تا در ن

  

  ارکان و قلمروهاي اصلی شهر. الف

  :براي شهر سه رکن اصلی قابل شناسایی است

هایش  گاه او و مکان فعالیتیا کسی است که شهر زیست“ اهل شهر”یا “ انسان”ترین جزء و عاملِ پدیدآورندة شهر؛ ترین عنصر و اصلیمهم •

نیز همۀ کسانی هستند که به “ مدیر شهر”مقصود از . بندي استقابل طبقه“ مدیر شهر”و ) یا اهل شهر(“ شهروند”که در دو گروه اصلی  باشد می

  .ریزي، تنظیم روابط و نظارت بر زندگی در شهر دخالت دارندنحوي در پدید آمدن، ساخت، تحوالت، اداره، تعیین برنامه
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ها و رفتار و اخالق اهل شهر قرار دارند که رابطۀ اهل شهر و همۀ اجزاء شهر را با یکدیگر، با مقرّرات و آداب و شیوه، قوانین و “انسان”پس از  •

عنصر اصلیِ دخیل “ انسان”خالصه این که، . کنندهاي انسان و با هستی را در قلمروهاي مختلف معنوي و مادي حیات تنظیم میطبیعت، با ساخته

  .شودبردار، مدیر و اهل آن؛ ظاهر می، طرّاح، سازنده، بهره است، که به صورت براي ظهور هر شهري

  .متأثّر از دو عامل دیگر به اضافۀ شرایط خاص محیطی، اقتصادي، فنّی، علمی و هنري است“ کالبد شهر” •

وجه دوم، وجه فرهنگی و اخالقی و رفتاري و  .دهندة شهر که اولین وجه، وجه فکري و اعتقادي انسان استبه بیان دیگر، سه قلمرو اصلی شکل

  .باالخره وجه سوم، وجه کالبدي است که حاصل عمل انسانی و فضاي رفتارها و تجلّیگاه باورهاي اوست. عملی انسان است

  )یا اجزاء اصلی یک شهر( رابطۀ سه عنصر اصلی دخیل در ظهور شهر : 2نمودارشماره 

  

  ارکان شهر اسالمی. ب

این سه فضا . آن ضرورت دارد“ ارکان”یا سه عنصر، به عنوان “ فضا”شهر اسالمی، همانند ظهور هر شهري، انطباق و همپوشانی سه  براي ظهور

در حقیقت، شهر اسالمی فقط کالبد نیست، و عالوه بر ). 2نمودارشماره(فضاي فکري، فضاي عملی و فضاي عینی یا فضاي کالبدي : عبارتند از

است که البتّه مهم) یا مؤمن(ترین عنصر، انسان اصلی. کنندۀ مهم دیگر نیز در تعریف شهر اسالمی و تجلّی آن ایفاي نقش می، دو مقول“کالبد”

ترین عامل و  اهل یک شهر را مهم“ ایمان”توان به این ترتیب است که می. یا به عبارتی ایمان اوست“ وجه فکري”ترین مقولۀ مربوط به او نیز 

اعم از مدیر (ها حاکم بر شهر و بر همۀ روابطی است که بین انسان“ قوانین”عنصر بعدي . نامید“ شهر اسالمی”کنندة نده و تعریفدهعنصر شکل

  .قابل ارائه است 3، به صورت نمودارشماره2در نتیجه، براي شهر اسالمی، نمودارشماره. اندو طبیعت و آثار انسانی حاکم) شهر و اهل شهر

ه یا سه قلمرو را به صورت دوایر متقاطعی نشان دهیم، بهترین حالت وقتی است که سه دایره بر هم منطبق باشند؛ و بدترین اگر این سه وج

توان آنها را به صورتی ترسیم کرد که دو به اما در حالت معمول می. دیگر نداشته باشندحالت وقتی است که این دوایر هیچ نقطۀ مشترکی با یک

  ).4نمودار شماره (یکدیگر سطح مشترکی داشته باشند دو و هر سه با 

هایی معتقد به اصول اساسی  یکی شهري که انسان. در این حالت، در سطوح مشترك، چهار نوع شهر براي جامعۀ اسالمی قابل شناسایی است

دیگري شهري است که در آن مسلمانان در . نامیممی“ شهر مسلمانان”کنند؛ که آن را اسالم، در آن زندگی و بر اساس دستورات اسالم عمل می

سومین محدوده که . نامید“ شهري براي مسلمانان”توان آن را اند؛ و میکنند که با عنایت به دستورات اسالمی بنا شدهکالبدي اسالمی زیست می

هاي اسالمی شهر نیز بر اساس اصول و ارزشرفتار اسالمی جریان دارد و کالبد  نامیم؛ نشانگر شهري است که در آنمی“ شهر مسلمانی”آن را 

کنیم و در آن مسلمانان موحد یاد می“ شهر اصیل اسالمی”و باالخره فضاي مشترك سه دایره است که از آن به عنوان مصداق . ساخته شده است

هاي اسالمی باشد و گاه ارزشود آورند که تجلّیاند کالبد مناسبی را نیز به وجکنند و توانستهبر اساس دستورات و اخالق اسالمی عمل و رفتار می

  .آنان را در مسلمان زیستن یاري نماید
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  در ظهور شهر اسالمی رابطۀ سه عنصر اصلی دخیل : 3نمودارشماره 

  ، “شهر اصیل اسالمی”گیري در شکل“ وجه عینی” و “ وجه عملی و رفتاري”، “وجه فکري”گانۀ رابطۀ عوامل سه :4نمودارشماره 

  “شهري براي مسلمانان”و “ شهر مسلمانان”، “شهري براي مسلمانی”

  

ریزي و اي از قبیل طرّاحی و برنامههاي مطرح آن در مجامع آموزشی و حرفهو همۀ گرایش(آنچه که امروزه عموماً در قلمرو شهرسازي 

هاي غالباً توسعه. ریزي جمعیتی استها و برنامهخت و ساز و حد اکثر انتخاب کاربريگذرد، مربوط و مرتبط با کالبد شهر و سامی) منظرسازي

هاي انسانی نیز از البتّه تغییرات فرهنگی و رفتاري و توسعه. هاي شهري هستندها و برنامههاي کالبدي آنها اهداف اصلی طرحفیزیکی و ویژگی

به همین دلیل است که لزوم توجه به آنها در . افتندشهرسازي هستند، که به هر حال اتّفاق می هايها و برنامهطرح) نوشته یا نانوشتۀ(اهداف 

رغم همۀ تأثیرات متقابل محیط و انسان و به ویژه تأثیر محیط بر انسان، آن گونه و علی. شودهاي شهرسازي توصیه میها و برنامه مبانی نظري طرح

و اخالقیات و رفتارها و ارتباطات و نوع نگرشی را که مد نظر تعالیم عالیۀ اسالم است، فقط از راه ایجاد کالبد  سازي و تدوین قوانینمرتبه از انسان

شده و متذکّر و عابد و مخلص و مقید به رعایت همۀ هاي مزکّی و مهذّب و هدایتضمن آن که در صورت عدم حضور انسان. شهر امکان ظهور ندارد

  .می و انسانی، امکان ساخت کالبد شهر بر اساس تعالیم اسالمی نیز ممکن نخواهد بودهاي اسالاصول و ارزش

فضاي ”و “ )رفتاري(فضاي عملی ”، “فضاي فکري”: دهندة شهر اسالمی عبارتند ازبا عنایت به آنچه ذکر شد، سه عامل یا سه فضاي اصلیِ شکل

  :توان گفتکه در توضیح بیشتر آنها می“ )کالبدي(عینی 

“ شهر اسالمی”ترین نقش را در ظهور کنندهترین و تعیین، اصلی)بینی توحیدي و ایمان اهل شهریا به عبارتی جهان(فضاي فکري : فضاي فکري •

  .کندایفا می

سالمی استنباط در این فضا مطابق دستورات و بایدها و نبایدهایی که از تعالیم ا. موضوع بعدي فضاي عمل و رفتار است: فضاي عملی و رفتاري •

شکل  منديفضاي عمل و رفتار بر اساس قانون. گیردشکل می) اهل شهر اعم از مدیران یا شهروندان(شوند، عمل و رفتار مسلمانان و استخراج می

هاي انسان مصالح و ساختهها با یکدیگر و با عالم طبیعت و مواد و در این فضا، نه تنها ارتباطات انسان. گیرد که مبتنی بر تعالیم اسالم استمی

. شان نشانی از معنویت اسالمی دارندملهم و مطابق آراء شرع است، که ادراکات اهل شهر از عناصر و فضاهاي شهري نیز به جهت تربیت دینی
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اصر شهري منطبق با هاي اهل شهر در فضاهاي مختلف شهري و در تعامل با سایر شهروندان و در تماس با عنالعملضمن آن که رفتارها و عکس

  .کندهایی است که اخالق اسالمی معرّفی میالگوهاي رفتاري و اسوه

اي که خداوند تبارك و تعالی براي زندگی انسان فرستاده است و شده و آگاه و مؤمنی که مطابق برنامههاي تزکیهبا تربیت انسان :فضاي عینی •

یا بارزترین مقصودي که از (شود که بارزترین ویژگی آنها ضاها و محیطی براي زندگی ایجاد میکنند، به تدریج فزندگی و عمل و رفتار و مشی می

به بیان دیگر، هر گروه انسانی، محیطی را به . باشدها براي زیستن مطابق باورها و اعتقاداتشان میکمک به این انسان) ساخت آنها مدّ نظر است

گویند زندگی کند و ثانیاً کالبد محیط آورد که، اوالً، در آن محیط بتواند آن گونه که اعتقاداتش مییعنوان شهر و مکان زندگی خویش به وجود م

  .ها و بیانگر اصولی باشد که او به آنها باور داردموجود نشانۀ هویت معنوي او و واجد معانی و ارزش

بندي هستند که ملحوظ داشتن توأمان و متعادل و گروه اصلی قابل طبقهدر سه “ شهر اسالمی”دهندة شکل“ارکان”ترین عوامل یا بنابراین اصلی

  . خواهد شد“ شهر اصیل اسالمی”منطقی آنها منجر به ظهور 

فضاي فکري حاصل حضور یا عامل ظهور . کنیمتعبیر می“ فضاي فکري”یا اصول ایمانی آنهاست که از آن به “ ایمان اهل شهر”اولین رکن، 

  .سازدکند و مجموعاً فضاي فکري اسالمی را میایفاي نقش می“ اهل شهر”و “ مدیر شهر”دو طبقۀ اصلی است که در “ مؤمن”

مقررات و قوانین و اصول اخالقی، جزئیات این اصول هستند که . کنیماسالم است که از آن به فضاي رفتاري تعبیر می“ اصول عملی”رکن دوم، 

نامیممی“ فضاي عمل و رفتار اسالمی”فضاي حاصل از تأثیر این رکن را . کننده را تعریف و تبیین میروابط مدیر شهر، اهل شهر و عالم ماد.  

عمل و اخالق (و با رفتار اسالمی ) فضاي فکري(این کالبد توسط انسان . کنیمتعبیر می“ فضاي عینی”کالبد شهر است که از آن به  سومین رکن،

شود که در است، منجر به ایجاد فضا و محیطی می) اعم از جامعه و محیط مصنوع و طبیعت(نسان با جهان خارج کنندة ارتباط ا، که تبیین)اسالمی

  ).5نمودارشماره (کنند اند، به این اصول اشاره دارند و انسان را در مسلمان زیستن کمک میعین حالی که از اصول اسالمی نشأت گرفته

  

  

  “شهر اسالمی“ ”ارکانِ”به عنوان  “ عینی”و “ رفتاري”، “فکري”گانۀ فضاهاي سه نمایش ارتباط و نقش: 5نمودارشماره
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  شهر اسالمی) یا اسوة(الگو 

هاي انسان و از جمله ساختن شهر، براي فراهم آوردن زمینه و بستر مناسب و مطلوب زندگی انسان و همچنین کمک به او تردید، همۀ فعالیتبی

ترین اهداف زندگی دنیایی، آماده کردن یا آماده شدن یکی از اصلی. باشدسعادتمند و حرکت او به سمت فالح و رستگاري میدر رسیدن به زندگی 

 انسان براي ورود به زندگی جاوید اخروي است و ورود به ساحت مطلوب و سعادتمندانۀ زندگی اخروي جز با کسب صالحیت و اهلیت الزم میسر

  .کندها را ایفا میترین نقشها و زندگی انسان، یکی از اصلیمیانه، شهر به عنوان ظرف فعالیتدر این . نخواهد بود

ع، همه چیز را به عکس خداوند که بنا به سخن امام الموحدین(مناسب زندگی، با عنایت به این که انسان ) یا شهر(در جهت فراهم آوردن محیط 

توان توان گفت که براي شهر مطلوب و آرمانی او میسازد، میمی) ذهنی یا عینی(ا بر پایه و مطابق الگویی همه چیز ر) بدون الگوي اولیه خلق کرد

توان الگویی براي قاعدتاً از تعالیم اسالمی نیز می. هاي خاص خود را داردبینی و مکتب فکري، الگو و اسوه ویژگیالگویی را تصور کرد و در هر جهان

الگوي شهر اسالمی که این فصل در پی معرّفی آن از متن قرآن کریم . هاي اصلی آرمان شهر اسالم را استنتاج و تدوین کردیژگیشهر اسالمی، یا و

  .توان از متون اسالمی به عنوان فضاي حیات طیبه استنتاج کردهایی است که میاست، عالوه بر همۀ ویژگی

  

توان از آنها ها و جوامعی است که میها، انتخاب و تبعیت و سعی در تشبه به افراد و گروهارز انسانهاي بیکی از ویژگی): الگو(اهمیت اسوه . الف

 )ع(ص و همچنین حضرت ابراهیمتعالیم اسالمی نیز به صراحت پیامبر اکرم. شوندبه تبع آن، آثار آنان نیز به عنوان الگو مطرح می. به الگو یاد نمود

عالوه بر آن، به کرّات مسلمانان را از شبیه بودن به افراد و ). 21:و احزاب 4:ممتحنه(هاي صالح معرّفی نموده است را به عنوان اسوه و الگوي انسان

ي معاصر سعی برعکسِ جوامعِ الهی و شیوة صالحین، دنیا). 92:، نحل47و  21:، انفال156و  105:عمران، آل41:بقره(فرماید جوامعی خاص نهی می

) ها و جوامع دست یازد، حدّ اقل این است کهاگر نگوئیم به استعمار و استثمار انسان(در معرّفی و رواج الگوهایی دارد که از طریق آنها بتواند 

  .مصرف بیشتر را رواج و توسعه دهد

انتخاب الگوهاي اصیل و احتراز از الگوهاي بیگانه و مخالف با  بیانگر توجه به) ع(مروري اجمالی بر آیات قرآن کریم و احادیث مأثوره از معصومین

همچنین در حدیث قدسی آمده ). 1:ممتحنه(ترین موارد آن، عدم پذیرش والیت کفّار و مشرکین است هاي انسانی است که یکی از معروفکرامت

لْبِسوا لباس اَعدائی و ال یطْعموا مطاعم اَعدائی و الیسلکُوا مسالک اَعدائی فَیکُونوا اَعدائی کَما هم قُلْ للْمؤْمنینَ الی: اهللا الی نَبیٍّ منَ االَنْبِیاءاَوحی: است

را  لباس دشمنان مرا بر تن نکنند و غذاي دشمنان مرا نخورند و راه دشمنان من: به مؤمنان بگو: خداوند بر پیامبري از پیامبران وحی کرد: اَعدائی

بر این (در حدیث قدسی دیگري ). 660-661: 1385عاملی، (“ نروند، که اگر چنین کنند، دشمنان من خواهند بود همان گونه که آنها هستند

  ).669- 670: 1385عاملی، (خود را به شکل دشمنان من درنیاورید : و التَشاکلوا بِما شاکَلَ اَعدائی: کنداضافه می) موارد

  

بدون دخول در تعاریف مربوط به چیستی انسان و همۀ موضوعات مربوط به او که هر کدام بحث:  هاي حیات و نیازهاي اوانسان، ساحت. ب

ي او، که در قلمرو بحث حاضر واجد اهمیت بیشتري “نیازها”و “ هاي حیاتساحت”نمایند، در این مجال، تنها به هاي مبسوطی را طلب می

بینی توحیدي و تعالیم اسالمی مییت به این که موضوعات مورد نظر در فضاي فرهنگ ایرانی که خود متأثّر از جهانبا عنا. شودهستند، اشاره می

  .جویی شوندباشد، مطرح هستند، سعی بر آن خواهد بود تا تعاریف آنها نیز در حوزة این فرهنگ پی

در نظر قرار داد، توجه به این نکتۀ بنیادین است که بین زندگی کردن و هاي حیات او باید آنچه که در مقوالت مرتبط با زندگی انسان و ساحت

این طیف در برخی موجودات و .شنایی استنیز در طیف وسیعی قابل“ زنده بودن”زنده بودن تمایز و تفاوت اساسی وجود دارد، ضمن آن که حتّی 

از (مراتبی از زندگی . شودراتب زندگی در انسان واجد اهمیتی اساسی میدر چنین شرایطی، نوع نگرش به م. به ویژه در مورد انسان مصداق دارد

براي انسان متصور است که تمرکز بر یکی از آنها، نگرش متعادل به آنها، یا استفاده از مراتبی ) قبیل زندگی گیاهی، زندگی حیوانی، حیات انسانی

  ).824-825: 1377زاده آملی، عاملی، به نقل از حسن( ا و جهت ببخشد؛ تواند به زندگی انسان معنبراي رشد یک مرتبۀ خاص دیگر می
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عبارت ] یا زیبایی[حسن ”: گویدکند؛ ایشان میهاي حیات، ذکر آراء مرحوم عالمه طباطبایی به وضوح بحث کمک میدر زمینۀ شناخت ساحت

قسم است، یکى این که چیزى مستحسن از جهت عقل باشد، این حالت سه . است از هر چیزى که بهجت آورد و انسان به سوى آن رغبت کند

البتّه این تقسیمى است براى زیبایى از . یعنى عقل آن را نیکو بداند، دوم این که از نظر هواى نفس نیکو باشد، سوم از نظر حسى زیبا و نیکو باشد

هر یک از این حاالت با ابزار و آالت و اعضاي خاص خود درك  ؛ و طبیعی است که)372: 16، ج1374طباطبایی، (“ گانۀ انسان نظر ادراکات سه

  .شوند می

توان مطرح کرد که یکی از آنها که مورد توجه ما نیز هست و در هاي متفاوتی در مورد طبقات و مراتب حیات انسان میبنديبهرحال، طبقه

به . حیات انسان سه بعد روحانی، نفسانی و جسمانی قابل تصور است شود، برايامتداد کالم موالست؛ و به تبع سخن عالمه طباطبایی بیان می

، )مثل خوراك و پوشاك و مسکن و امثالهم(تناسب این سه ساحت از حیات، نیازهاي انسان نیز تحت سه مقولۀ نیازهاي مادي یا فیزیولوژیکی 

هاي معنوي و مرتبط با مثل ارتباط با مبدأ هستی و جنبه(وحانی و نیازهاي ر) مثل آزادي، حب ذات و سایر نیازهاي روانی(نیازهاي نفسانی 

  ).1385زاده، نقی. (شوندبندي میتقسیم) ماوراءالطّبیعه

  

 که قاعدتاً باید به عنوان الگوي(نامد می“ الْقُرااُم”با عنایت به تعبیر انحصاري قرآن کریم براي مکّۀ مکرّمه که آن را : الگوي اصیل قرآنی شهر. د

کند و سه چیز را از پس از تجدید بناي کعبۀ شریف، براي شهر و اهل آن سه دعا می) ع( و این که حضرت ابراهیم) سایر شهر ایفاي نقش کند

بود توان براي نیازهاي انسان که جامع و در بر دارندة همۀ نیازهاي مادي و روانی و معنوي او خواهند خواهد، میخداوند متعال براي اهل آن می

  :چنین است) ع( دعاي حضرت ابراهیم. بندي خاصی ارائه کردتقسیم

• والْی بِاهللاِ و منْهنَ منْ آمم راتنَ الثَّمم هلقْ اَهالرْز ناً ولْ هذا آمعبِّ اجر راهیمبذْ قالَ اا رِوو چون ابراهیم عرض کرد پروردگارا این شهر را : مِ اآلخ

  :کند؛ و در جاي دیگر، دعا می)126:بقره(فراوان گردان محلّ امن و آسایش قرار ده و روزي اهلش را که به خدا و روز قیامت ایمان آوردند 

• ناماالَص دباَنْ نَع ینب نی ونُباج ناً وآم لَدلْ هذَا الْبعبِّ اجر راهیمبذْ قالَ اا را مکان ) مکّه(یاد آر وقتی که ابراهیم عرض کرد پروردگارا این شهر : و

  ).35:ابراهیم(زندانم را از پرستش بتان دور دار امن و امان قرار ده و من و فر

جسم یا ”(شود که حضرت ابراهیمع سه دعاي اصلی براي مکّه دارد، که هر یک از آنها بر یک ساحت حیات به این ترتیب، مالحظه می

به عنوان سرسلسلۀ نیازهاي ساحت مورد (زها به بیان دیگر، با تأمین هر یک از این نیا. متمرکز است) “روح یا آخرت”و “ روان یا نفس”، “فیزیولوژي

  .زمینۀ تأمین سایر نیازها نیز فراهم خواهد شد) نظر از حیات

توان گفت که امکان مرتفع شدن و ارضاي همۀ نیازهاي فیزیولوژیک و جسمی انسان فراهم آمده تأمین شود می) به معناي عام آن(“ رزق”وقتی 

توان امیدوار بود که در سایۀ امنیت، انسان بتواند به همۀ زمانی که امنیت انسان تأمین باشد، می. ده استگویی به آنها تأمین شو زمینۀ پاسخ

منْ اَصبح معافی فی بدنه آمناً فی ”: فرمایدکند، دست یابد؛ چنانچه نبی مکرّم اسالم مینیازهاي قلمرو روان خویش و آنچه که انسانیت او اقتضا می

هر که تنش سالم است و در جماعت خویش ایمن است و قوت روز خویش دارد سراسر جهان مال : عنْده قُوت یومه فَکَاَنـَّما خُیرَت لَه الدنْیاسرْبِه 

  ).733الفصاحه، صنهج(“ اوست

نیازهاي معنوي و روحانی او به نحو احسن نیز رأي  توان از تأمین همۀو باالخره، با نپرستیدن بت و ایمان به خداوند واحد و روز قیامت، آنگاه می

ع براي مکّۀ مکرّمه و اهل آن، سرسلسلۀ نیازهاي یک ساحت حیات هستند، که تأمین آنها زمینهدر واقع هر یک از سه دعاي حضرت ابراهیم. داد

  .گویی به همۀ نیازهاي انسان و سعادت و کمال انسان خواهد بودساز پاسخ

نه از نظر شکلی، که از نظر امکاناتی که یک شهر باید در اختیار اهلش قرار دهد و از نظر شرایطی که باید براي آنها فراهم کند، به این ترتیب، 

ها طبیعتاً این ویژگی. ع در مورد آن، بهترین الگوي شهر اسالمی و محیطی براي زیست انسان استمکّۀ مکرّمه و به ویژه دعاهاي حضرت ابراهیم

گویی به همۀ نیازهاي انسان هستند، بر کالبد شهر، بر قوانین و مقرّرات حاکم بر شهر، بر رفتار اهل شهر، بر ارتباطات مردمان با هت پاسخکه در ج

  .تأثیر بنیادین خواهد داشت) که ذکر آن گذشت(یکدیگر و در یک کالم بر ارکان شهر 
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و  )ص(و مدیریتی و فردي رهبران الهی به ویژه دوران مبارك شخص نبی مکرّم اسالمدر کنار این الگو، الگوهاي رفتاري و اجتماعی و قانونی 

ترین الگوهاي شهر اسالمی، به ویژه در توضیح و معرّفی رکن ارتباط و قانون و رفتار و توانند و باید به عنوان یکی از اصلی، نیز می)ع( امیرالمؤمنین

به پیروانشان در چگونگی رعایت حقوق یکدیگر و رفتار با طبیعت و با دیگران و با (ع ایر معصومینهاي سحتّی راهنمایی. عمل، ایفاي نقش کنند

  .هاي آن براي زندگی مسلمانان بوده استکنندة ویژگیمکمل این الگوي اصیل، و در واقع، تبیین) مجموعۀ آثار انسانی

ه همۀ نیازهاي معنوي و روانی و فیزیولوژیکی ساکنان و اهل خویش را تأمین بنابراین، شهر اسالمی، به مثابه الگوي اصیل خویش، شهري است ک

  .نموده و هیچ نیازي را مغفول نگذارد

  

  صفات شهر اسالمی 

هایی ها، اصول و ارزشها و مکانها و به مثابه فلسفۀ زندگی در همۀ زمانهمان گونه که گذشت، اسالم به عنوان دین و سنّت الهیِ زیست انسان

ها منحصر و محدود به قلمرو خاصی از قلمرو و حوزة اثر این اصول و ارزش. را براي زندگی انسان معرّفی و توصیه نموده است) نه الزاماً جزئیاتی و(

ترتیب، اگر براي  به این. توانند در همۀ ابعاد و قلمروهاي زندگی، معنا و مصداق و اثر خاصِّ خویش را داشته باشندشود، بلکه میزندگیِ انسان نمی

اهداف حیات انسان از (، وراي سرپناه بودن، اهداف و غایاتی متصور باشد که این اهداف و غایات به رشد و تعالی معنوي انسان “ساختمان”و “ شهر”

ل حاکم بر جهان هستی و حاکم باشد که این اصول نیز چیزي جز اصو) شهر و ساختمان(نمایند، ناچار بایستی اصولی بر آنها کمک می) نظر اسالم

اصولی که خداوند سبحان براي زندگی انسان تعیین فرموده است، نخواهند بود؛ که هر دو گروه این اصول توسط خالقی حکیم و علیم ایجاد و 

  .اندمعرّفی شده

شوند، براي منجر می“ ایجاد”ي دیگر به اتوجه کنیم که گذشته از اعمالی که محصولی مادي و کالبدي فیزیکی دارند، سایر اعمال نیز به گونه

عمل انسان تلقّی “ بازتاب”و “ نتیجه”، “حاصل“ ”دوزخ”و “ بهشت“است و اگر “ عمل زشت”نتیجۀ “ عذاب”است و “ ثواب”خالق “ راستی”مثال 

به عبارت دیگر، هر چیزي را . انجامندمی“ ایجاد”گردد که همۀ اعمال انسان حتّی نگاه کردن، شنیدن و گفتن نیز مدام به شوند به راحتی معلوم می

شود، دو مورد اساسی بایستی مدّ نظر هاي انسانی در جهت نوعی خلق و خالقیت انجام میبا توجه به این که اصوالً همه فعالیت. صورتی مثالی است

هاي انسان و تعیین اصول حاکم بر اعمال هاي فعالیتسایی ویژگیالّلهی انسان، بهترین الگو براي شنااوالً این که با توجه به مقام خلیفۀ: قرار گیرند

ثانیاً به جهت این که نقش باورها و تفکّر حاکم بر انسان و نحوة . و آثار تولید او همانا خلق الهی و اصول و قوانین حاکم بر اجزاء جهان هستی است

گیري از طبیعت دارد، هاي طرّاحی، ساخت، تولید و نحوة بهرهبر انتخاب روش نگرش او به جهان هستی و همچنین توجه به اعمالش، تأثیر مستقیم

  .اندالرّعایههاي برآمده از تعالیم اسالمی یا الاقل محک خورده شده با این تعالیم براي مسلمانان واجبدر این باب نیز شناسایی دستورالعمل

شود که افعال انسان به عنوان نماید، چنین استنباط میسان در زمین تبیین میهایی که اسالم براي حیات و فعالیت اناز مجموعۀ ویژگی

هاي انسان، متشکّل از هاي تأثیرگذار بر فعالیتبه این ترتیب، مجموعۀ ویژگی. جانشین خدا در زمین بایستی به صفات فعل الهی متّصف باشند

نکتۀ قابل ذکر دیگر . باشند، که طی این فصل از آنها سخن خواهیم گفتمی“ ويشده براي حیات اصول توصیه”و “ قوانین حاکم بر عالم وجود”

اند و هم این که مسلمانان به رعایت آنها توصیه و این که، برخی از این اصول در هر دو گروه مصداق دارند؛ به این ترتیب که هم صفات فعل الهی

  .دشوناند که البتّه تنها در یک موضع معرّفی میتشویق شده

توانند به عنوان صفات شهر ترین صفاتی هستند که میاز اصلی) یا اصول حاکم بر فعل و خلق الهی(صفات فعل الهی  :صفات فعل الهی. الف

کند، اصول و صفاتی اي که براي خویش انتخاب میاز یک سو، بر افعال انسان، بنا به باورها و الگوي اصلی: توضیح این که. اسالمی مطرح شوند

؛ و لذاست که با یک )55:و نور 30:بقره(خداوند در زمین است ) یا جانشین(ترتّب است، و از سوي، دیگر بنا به تعالیم اسالمی، انسان خلیفه م

گیري کرد که اعمال انسانی بایستی به صفات فعل الهی متّصف باشند، و در جهت متجلّی ساختن آن صفات توان این گونه نتیجهمقایسۀ ساده می

اي به هماهنگی و تعادل موجود در عالم هاي انسان خدشهداري در خالفت رعایت گردد؛ و ثانیاً، نه تنها با فعالیت کل بگیرند؛ تا اوالً شرط امانتش

هاي انسان نیز فراهم در اثر فعالیت) تر از آن، گرایش مواد به سمت تجرّدو عالی(وجود و طبیعت وارد نیاید، که فراتر از آن، امکان تکامل موجودات 

  ).1385زاده، نقی: ك.ر(آید 
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هو : الّلهی براي انسانمقرّر داشتن مقام خلیفۀ. اهللا باید به آنها متّصف باشندبه عبارت دیگر، اینها صفاتی هستند که افعال انسان به عنوان خلیفۀ

شود که اهم آنها نکات مهمی را به انسان یادآور می) 39:فاطر(ن جانشین قرار داد اوست خدایی که شما را در زمی: الَّذي جعلَکُم خَالئف فی االَرضِ

حۀ اعمال عبارتند از این که انسان باید شرط امانت را به جا آورد، باید اعمالش را به صفات فعل الهی متّصف گرداند، باید دستورات الهی را سرلو

یش و سایر مخلوقات الهی را طبق برنامه و حقوقی که براي جملگی تعیین شده است تنظیم خویش و وجهۀ همت خود قرار دهد، باید رابطۀ خو

کند که داري حکم میبنابراین، شرط خالفت و امانت. نماید و باید همیشه به حضور در محضر الهی متذکّر باشد و خویش را از غفلت مصون دارد

  .ضمن به جا آوردن شرط امانت، تعادل الزم را نیز در محیط فراهم آوردانسان اعمال خویش را به صفات الهی متّصف گرداند تا 

آید که قسمتی از آن به صورت محیط و فضاي زندگی در زمین یکی از افعال مهم انسان، تغییراتی است که توسط او در محیط به وجود می

کند، اصول حاکم بر خداوند تبارك و تعالی بر روي زمین معرّفی می خالصه این که چون تفکّر اسالمی، انسان را به عنوان جانشین. یابدظهور می

برخی از بارزترین صفات فعل الهی که بایستی بر فرایند . انداعمال و آثار انسانی بایستی رنگ و صبغۀ اصولی را داشته باشند که بر فعل الهی حاکم

وحدت، تعــادل، نظم، : حاکم باشند، عبارتند از) اهللاخلیفۀ(هاي فعل انسان ترین فرآوردهریزي محیط به عنوان یکی از مهمطرّاحی و برنامه

 هماهنگی، اندازه، حد، هدایت، حسن، حساب، حقّ بودن، کرم، احسان، عدم خلق به بطالت، عدم خلق به بازي، عدم خلق به بطالت، عدم خلق به

  .بازي و امثالهم

که در سطور باال معرّفی (هاي مذکور براي صفات مخلوقات الهی عالوه بر ویژگی ):وي شده براي حیاتاصول توصیه(صفات فعل انسان . ب

گیري محیط زندگی که باید مقوم شکلنماید نیز در ي مشی زندگی انسان معرّفی می، آنچه که خداوند تبارك و تعالی به عنوان بنیادها)شدند

دار هستند که اهم آنها با عنایت به کالم الهی عبارتند یند ایفاي نقشی در خور توجه را عهدههاي الهی بوده و انسان را به سمت آن هدایت نماارزش

گیري، تفکّر، حیا، تواضع، عدم پذیرش والیت کفّار و مشرکین، عبودیت و عبادت، تقوي، ذکر، امر به معروف، نهی از منکر، کرامت انسان، عبرت: از

، اجتناب از کبر، احسان، ارجحیت معنویت بر مادیت، امنیت، هدایت، اصالح و آبادي زمین، احتراز از فساد، )نعدم تشابه به بیگانگا(عزّت، تمایز 

  .علیهذاروي، هویت و قستعاون و همکاري، شُکر، میانه

   

  )ریزي و مدیریت شهر اسالمیاصول و راهبردهاي طرّاحی و برنامه(ها و تجلّیاتجلوه

، “مبانی”هاي مطرح براي شهر اسالمی، مشتمل بر راهبردهایی هستند که حاصل تعامل ویژگی) اندازا به عبارت دیگر، چشمی(ها و تجلّیات جلوه

هایی که براي مبانی و ارکان و اسوه و صفات و به عبارت دیگر، با ملحوظ داشتن همۀ ویژگی. باشندشهر اسالمی می“ صفات”و “ اسوه”، “ارکان”

شوند، که این مجموعه میشوند، اصول و راهبردهایی تدوین میمی متصور است و از کالم اسالمی استنباط و استخراج میاجزاء اصلی شهر اسال

. انداز شهر اسالمی را تبیین نموده، و استفاده از آنها، به همراه رعایت شرایط محیطی و زمانی منجر به ظهور شهر اسالمی خواهد شدتواند چشم

ریزي و ادارة شهر اسالمی در قلمروهاي زمانی و مکانی و فرهنگی متفاوت توان به عنوان راهنمایی براي طرّاحی و برنامهدها را میاین اصول و راهبر

مطرح ) مبانی، ارکانالگو و، صفات(عناوین این اصول و راهبردها نیز همان عناوینی هستند که در مباحث قبلی . مالك عمل و مورد استفاده قرار داد

شود؛ و ثانیاً، اجزاء و اند، که در این مجال به برخی از آنها اشاره میها و تجلّیات، اوالً در طیف وسیعی قابل ارائهقابل ذکر است که این جلوه. دشدن

  .شودتر از مواردي است که در این مجال به آنها اشاره میطرح تحت هر اصل نیز بسیار گستردهموضوعات قابل

شوند، اصولی هستند ریزي و مدیریت شهر اسالمی معرّفی میاصولی که در این قسمت به عنوان راهبرد و مبانی طرّاحی و برنامهدر واقع، همۀ 

، )مشتمل بر همۀ شرایط و امکانات علمی، فرهنگی، اقتصادي، بومی، جغرافیایی، فنّی، سیاسی و محیطی(که در جمع با شرایط زمانی و مکانی 

اجماالً این که، شرایط زمانی و مکانی، مصداق و تجلّی کالبدي و عینی اصول را تعیین و . دهندهرسازي اسالمی را به دست میمعیارها و ضوابط ش

  . شودکنند؛ و نسخۀ خاص شهر اسالمی، براي آن دوران مشخّص و سرزمین خاص معرّفی میتعریف می
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  گیرينتیجه

 هاي دینی متّکی بر کتاب الهی قابلارکان، الگو و صفات شهر اسالمی، از متن قرآن کریم و آموزهاالشاره، مبانی، با عنایت به موضوعات فوق

شهر اسالمی یک مفهوم و یک صورت است که مبانی و ارکان و صفات و اسوة آن از قرآن کریم قابل : توان گفت کهاستنتاج و تدوین هستند و می

در نتیجه، . مِ خارج، بسته به شرایط زمان و مکان و امکانات در دسترس، تجلّیات متفاوتی خواهد داشتاستنتاج و استنباط است؛ و تحقّق آن در عالَ

ضمن . ها و دانش متفاوت، در   متجلّی ساختن آن، توان متفاوتی دارندها و سرزمیندر دوران) و حتّی شهرهاي غیرمسلمانان(شهرهاي مسلمانان 

) تر استو به الگوي حقیقی و مثالی شهر اصیل و آرمانی اسالم نزدیک(اي اسالمی است شود، به اندازهده میآن که، هر شهري که شهر اسالمی نامی

  . ایی باشد که کالم الهی براي جامعۀ اسالمی و الهی تعریف نموده استگاه مبانی و اصول و ارزشهکه بتواند جلوه

  :بنابراین هر شهر منتسب به اسالم یا موصوف به اسالمیت

بینی توحیدي اندیشیده باشند و این اندیشه منجر به طرح و برنامه و ریز و مدیرش در فضاي جهاناي اسالمی است که طرّاح و برنامهبه اندازه •

  .مدیریت شده باشد

  .بینی توحیدي بیندیشنداي اسالمی است که اهل آن در فضاي جهانبه اندازه •

بینی مثالً در ایران، در فضاي فرهنگ ایرانی، منبعث از و متکّی بر جهان(مدیران و اهل شهر در فضاي فرهنگ بومی اي اسالمی است که به اندازه •

  .عمل و رفتار کنند) توحیدي

ل الهی هاي مستفاد از تعالیم اسالمی براي زندگی انسان و منبعث از صفات فعگاه و بیانگر ارزشاي اسالمی است که کالبد شهر جلوهبه اندازه •

  .است

  .اي اسالمی است که امکان مسلمان بودن و مسلمان زیستن و مسلمان ماندنِ اهل شهر در آن وجود داشته باشدبه اندازه •

ایی گاه مبانی و اصول و ارزشهکه بتواند جلوه) تر استو به الگوي حقیقی و مثالی شهر اصیل و آرمانی اسالم نزدیک(اي اسالمی است به اندازه •

  .اشد که کالم الهی براي جامعۀ اسالمی و الهی تعریف نموده استب

ها و صفاتش مأخوذ و منبعث از تعالیم وحیانی اسالم باشد اي اسالمی است که مبانی و اصول و اسوهدر واقع  هر شهرِ منتسب به اسالم، به اندازه •

  ).اقیانوس، به اندازة آبی که از اقیانوس در خود دارد، اقیانوس است کند، هر چیز خیس و نمدار شده با آبمثالی ساده موضوع را روشن می(

ن بنابراین شهر اسالمی صورتی ذهنی و مفهومی یگانه است که مبانی و ارکان و الگو و صفات آن از کالم الهی قابل دریافت و تدوین است و ای

به شرط عدم ...) آوري، سیاسی، آداب، رسوم، سنن و انات اقتصادي، فناعم از شرایط و امک(صورت ادراکی با توجه به شرایط دوران و سرزمین 

اي اسالمی به این ترتیب، هر شهري به اندازه. هاي اسالمی، مصداق و تجلّی و جلوة خاص خویش را داردتقابل و تناقض با تعالیم و اصول و ارزش

ترین عالی. و محلّ زیست اوست را متجلّی و متجسد سازد“ انسان کامل”وسط شده تشده و مدیریترا که ساخته“ شهر اسالمی”بتواند آن : است که

خواند در زندگی نسخۀ شهر اسالمی، شهري است که فضاي حیات طیبۀ انسان کاملی است که مطابق آنچه خدایش گفته است و فطرتش به آن می

  .شده است خالصه 6آنچه را که گذشت ، در نمودار شماره . کنددنیایی خویش مشی می
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  گیري از کالم الهیبا بهره هاي مختلف ها و دوراندر سرزمین“ شهر اسالمی”فرایند ظهور مصادیق :  6نمودارشماره 
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اعم از شرایط بومی، (ایط زمانی و سرزمینی در کنار این اصول، ملحوظ داشتن شر. شوندها و تجلّیات شهر اسالمی معرّفی میزندگی در آن، به عنوان جلوه
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