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تحلیل جایگاه شهر و زیبایی در هنر اسامی

چکیده

 هنر اسـامی برای »شـهر« و »زیبایی« جایگاه ویژه ای را تبیین نموده، که به عّلت عدم تبیین اندیشـه هاي درسـت 
و ناب اسـام، این جایگاه با مسـائل و مشـکات فراوانی رو به رو شده اسـت. لذا ضرورت دارد که از منظر هنر اسامی 
جایگاه این دو تحلیل و بازنگري شـود.  در عصر حاضر، دامنة شـهر و شهرنشـیني همة بخش های اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و کالبدی را در بر گرفته اسـت. از منظر دین مبین اسـام، از همان ابتدای ظهور اسـام، شـهر دارای جایگاه 
ویژه ای بوده، تا جایی که حّتی آن را به عنوان مکاني مقّدس در نظر گرفته اسـت. چنین اندیشـه ای در بارة شـهر در 
قاموس هیچ مکتبی دیده نشـده اسـت. بر این اسـاس، فرض این است که هنر اسامي، جایگاه ویژه ای را برای زیبایی 
در شـهر مّد نظر قرار داده و به این سـؤال هم پاسـخ داده شـده که  در دیدگاه اسـام، جایگاه زیبایی در تفّکر حاکم 
بر مکتب شهرسـازی و روابط اجتماعي آن ها در جایي به نام شـهر چگونه تعریف شـده است. در هنر اسامی محورّیت 
شـهر به پدید آورندة آن یعنی انسـان و ساکنان آن تعریف شـده و در نخستین گام برای تعریف شهر از سایر مکان های 
جمعّیتـی به عوامل اجتماعی ماننـد امنّیت، رفاه و فراواني و از منظر کالبدی عواملی مانند نظم، زیبایي، تقارن، تباین، 
اسـتحکام توّجه کرده اسـت. عتاب خداوند متعال مبنی بر این که چه کسـی زیبایی های جهان هستی را برای بندگان 
حـرام کـرده و تأکید بر ایـن که این زیبایی ها برای افراد با ایمان در زندگی همین دنیا آفریده شـده، به عنوان یك 
اصل مهم و اساسـی شهرسـازی اسـت. با پذیرش این اصل، الزم اسـت زیبایی در همة ابعاد اجتماعی و کالبدی محور 

شهرسازی قرار گیرد.
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مقّدمه
ش��هرها چه در دوره هاي قبل از اسالم و چه بعد از دورة اسالمي 
همواره جاي��گاه تمّدن و فرهنگ ملل مختل��ف بوده اند. امروزه نیز 
دامن��ة نقش ش��هر و شهرنش��یني در تمام بخش ه��ای اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و کالبدی، بس��یار گس��ترده تر از گذش��ته شده 
اس��ت. شهرنش��ینی در طول قرن هاي گذشته و به خصوص با ورود 
اسالم، فراز و فرودهاي متعّددي داشته است. توّجه اسالم به شهر و 
شهرنشینی و تقّدس شهرها سبب شد تا بیش ترين رشد شهرنشینی 
در چهار قرن اّول ظهور اس��الم در کشورهای اسالمی و بويژه کشور 

ايران رخ دهد. 
خداوند متعال در قرآن دوبار به ش��هر قس��م می خورد: »لاَ ُأْقِسُم 
ذاَا اْلباَلاَد؛ 1. سوگند به اين شهر. 2. شهری  ذاَا اْلباَلاَِد .واَ أاَنتاَ ِحلُّ  بهِٰ بهِٰ

که تو در آن جای داری  « )بلد: 1-2(.
ذاَا اْلباَلاَِد اْلاَِمين؛ سوگند به اين شهر امن   « )تین: 3(. واَ هاَٰ

از اين منظر، شهر در جايگاه بسیار بلندی قرار گرفته که در قاموس 
هیچ انديش��ه و مکتبی با اين عظمت از آن ياد نش��ده است. از طرف 
ديگر، انديشه مندان اسالمی همواره برای رسیدن به جامعه اي ايده آل 
و مدينة فاضله و شهری طّیب که خواسته های ماّدی و معنوی آن ها 
ش��ود، تالش کرده اند. دست يابی به جامعه ای که بستر رشد کماالت 
انس��انی را فراهم کند، نیازمند انديش��ه هايی بوده است تا با شناخت 
ابعاد وجودی نیازهای واقعی انسان و شناسايی و بارور کردن آن ها به 
تجلّی آن در پیدايش تمدن های بشری بینجامد. چنین انديشه ای در 
برخی از زمان ها به طور ناقص ظهور کرد که هر بار به داليل مختلف، 
از جمله برداش��ت نادرس��ت از دين  مبنی بر نکوهش دنیا و مواهب 
خدادادی آن سبب شکل گیری انديشه های رهبانیت به جای معارف 
اصیل اسالم شد. نکته ای که شهرسازان نبايد هرگز از آن عدول کنند، 
ترس��یم انديشه های هنر اسالمي در بهره گیری از جهان هستی براي 
تعالی انسان هاس��ت. ترويج صحیح اين انديشه، سبب تجلّی و ظهور 
شهرهايی برگرفته از تمّدن اس��المی خواهد شد. برای شناخت هنر 
اس��المي، يکی از مهم ترين منابع، کتاب مقدس قرآن و احاديث ائمة 

معصومین علیه الّسالم است. 
انسان بنا به سرشت ذات خود، نیازهای فراوانی مانند غذا، سکونت، 
امنّی��ت )فردی، خانوادگی، اجتماعی، ش��غلی، اقتص��ادی، فرهنگی، 
سیاس��ی و اعتقادی(، عب��ادت، زيبايی، کم��ال و ... دارد. اختالل در 
هر يک از اين نیازها، در مس��یر حرکت انس��ان را تغییر خواهد داد. 
تمامی ابعاد نیاز انسان مانند دانه های زنجیر در ارتباط با يکديگرند و 
کاهش سطح هر يک از اين وجوه، بر ساير ابعاد تأثیر خواهد گذاشت. 
به عنوان مثال اگر حّس زيباجويی انس��ان دچار اختالل شود، ديگر 
ابع��اد هم دچار اختالل می ش��ود. امروزه کم توّجه��ی به يکی از اين 
نیازها )زيبايی(، زندگی انس��ان ها را در محیط زندگی ش��هری مورد 
تهديد قرار داده اس��ت. انواع آلودگی های زيس��ت محیطی، آلودگی 
بصری شهرها و اغتشاش در فضاهای شهری، بخشی از اين تهديدها 

محسوب مي شوند. 
هنر اس��المي، جايگاه ويژه ای را برای زيبايی در همة عرصه های 
زندگ��ی و ش��هرها تعريف کرده اس��ت و محور ق��رار دادن زيبايی 

می تواند يکی از متغّیرهای مهم در  تحّول ش��هرهای اسالمی گردد. 
بر اين اس��اس، پرسش اين است که از منظر اسالم، زيبايی در تفّکر 
حاکم بر مکتب شهرس��ازی و روابط اجتماعي آن ها در مکانی به نام 

شهر چه جايگاهی دارد؟
بر اين اساس می توان پرسش هاي فرعی زير را در نظر گرفت: 

 شهر اس��المی چگونه شهری اس��ت؟ چه ويژگی هايی دارد؟ نظر 
اسالم در بارة شهر چیست؟ 

 روابط حاکم بر شهر چگونه است؟ 

1. شهر و شهر اسامی
ش��هر در جوامع و فرهنگ هاي مختلف، داراي تعاريف گوناگوني 
اس��ت . يکي از تعاريف رسمي که در حال حاضر مالک برنامه ريزي 
محسوب مي شود، ش��هر را مکانی می داند که حّداقل پنج هزار نفر 
جمعّیت داش��ته و دارای ش��هرداري باش��د1. اين رقم در بعضي از 
کشورها متفاوت است. اّما، تعريف شهر با استناد به مبانی عددی و 
برگرفته از کّمّیت، تعريفی ناقص و ناتمام است. البته تعاريف فراوان 
ديگری از ش��هر بیان شده اس��ت که هر کدام بخشی از ويژگی های 
ش��هر را در نظ��ر می گیرد. احمد اش��رف، در تعريف مفهوم ش��هر 
مي گويد: »ش��هر چه در دورة باستان و چه در دورة اسالمي، پايگاه 
قدرت و جايگاه دستگاه اداري نظام شه پدري )patrimonial( بوده 
اس��ت. ش��هر را در زبان  فارسي خش��ت مي گفته اند که به معناي 

پادشاهي )قلمرو پادشاه( بوده است«)اشرف،1353: 11(.
از ش��هر اس��المی نیز تعاريف فراوانی ارائه گرديده اس��ت: »شهر 
اس��المي نمايش فضايي ش��کل و س��اختمان اجتماعي اس��ت که 
براس��اس ايده آل هاي اس��المي، فرم هاي ارتباطي و عناصر تزيیني 
خ��ود را نیز در آن وارد کرده اس��ت. اّما فرات��ر از مفهوم اجتماعي، 
اصل ديگري بر جامعه مسلمانان حاکم است و آن محدود نبودن به 
زمان و نداشتن جغرافیاي خاص است که مفهوم اّمت اسالمي آن را 

تعريف مي کند«)بمات، 1369: 11(. 
»ش��ه��ر دوران  اس��المی ، قبل  از ه��ر چی��ز ي��ک  قلعه  ايمان  
اس��ت  و از نظر سی��اس��ی  و ق��ان��ون ، ت��ابع  مق����رراتی  اس��ت  
که  ن��اش��ی  از ش��ريعت  هس��تند و از اين  رو نقش  مذهبی  شهر بر 
اهداف  نظامی ، اقتص�ادی  حک�ومت ه�ای  مس��تق���ر در آن  شه���ر 

اول��ويت  دارد«)حبیبی ، 1375: 40(
»مهم ترين عنص��ر و اصلي ترين جزء و عامل پديد آورنده ش��هر؛ 
انس��ان يا اهل شهر است که شهر، زيس��ت گاه و مکان فعالّیت های 
او مي باش��د. در دو گروه اصلي »ش��هروند« و »مدير شهر« نیز قابل 
طبقه بندي است. پس از »انسان«، قوانین، مقّررات، آداب، شیوه ها، 
رفتار و اخالق  اهل ش��هر رابطه اهل ش��هر و همة اجزاي ش��هر با 
يکديگر و با طبیعت و س��اخته هاي انسان و هستي را در قلمروهاي 
مختلف معنوي و مادي حیات تنظیم مي کنند. در نهايت نیز »کالبد 
شهر« قرار دارد که متأثّر از دو عامل ديگر و شرايط خاص محیطي، 
اقتص��ادي، فن��ي، علمي و هنري اس��ت« )نق��ی زاده، 1387: 45(. 
نقي زاده س��پس برای تعريف شهر اس��المی از ارتباط بین سه فضا 
استفاده می کند. در واقع اين نگرشي جديد در تعريف شهر اسالمی 
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اس��ت که شهر اسالمی را ش��کل گرفته از انديشه اسالمی می داند. 
از اين منظر، »براي ظهور ش��هر اس��المي، انطباق و همپوشاني سه 
»فضا« يا عنصر ضرورت دارد. اين سه فضا عبارتند از: فضاي فکري، 
فض��اي عیني و فضاي کالبدي«. در حقیقت، ش��هر اس��المي فقط 
کالبد نیست و عالوه بر »کالبد«، دو مقوله مهم ديگر نیز در تعريف 

شهر اسالمي و تجلّي آن ايفاي نقش مي کنند.

 تصویر شماره 1: رابطه سه عنصر اصلي دخیل در ظهور شهر 
)منبع: نقی زاده، 1387: 45(

هر کدام از تعاريف ارائه ش��ده برای ش��هر و ش��هر اس��المی به 
مباحث��ی در ارتباط با ش��هر اش��اره دارند، ولي ش��هر از منظر هنر 
اس��المي با نگرش ديگری ارائه شده است. برای روشن شدن نگرش 
و تعريف کامل تر از ش��هر، ابتدا تمام کلمات مرتبط با شهر از قرآن 
اس��تخراج و سپس با استناد به همین آيات، تعريف شهر، بیان شده 
اس��ت. در قرآن واژه هاي قريه و مشتقات آن 57 مرتبه، »المدينه« 
و »المدائن« 17 بار، »بلد« به چهار صورت )بلد، بلده، بلدا و البالد( 
در مجم��وع 19 بار، کلم��ات »دار«، »دارکم«، »دارهم« در مجموع 
32 بار و »الدي��ار«، »ديارکم«، »ديارنا«، »ديارهم« در مجموع 16 
بار آمده اس��ت .در بعضي از آيات، شهر خاصي مورد نظر بوده است 
)بیان اس��م خاص(، در بعضي ديگر موضوع اصلي و پیام آيه به هیچ 
کدام از ويژگي هاي ش��هر ارتباط نداشته و در تعدادي ديگر از آيات 
به طور مستقیم به يکي از ويژگي هاي شهر و مراکز جمعّیتي اشاره 

شده است )جدول شماره )1((.
مدینه: مدينه بر وزن قبیله و به معني ش��هر اس��ت که در نظر 
بعضي از دانش��مندان، جمع آن ُمدن است. از اين کلمه در نگاه اّول 
تجمع انس��ان ها برداش��ت مي ش��ود. ولی در ترجمه و تفسیر کلمه 
»مدين��ه«، يک��ي از رموز قرآن نهفته اس��ت. اّما قري��ه براي تجمع 

انس��ان ها با جمعّیت هاي مختلف به کار گرفته ش��ده اس��ت. بدون 
اس��تثنا همه مترجمان و مفس��ران در ترجمه کلمه »مدينه« آن را 
به ش��هر تفس��یر کرده اند2. نکته اي که از اهّمّیت ويژه ای برخوردار 
اس��ت، نوع به کارگیري کلمات در بارة نقش هر کدام از آن ها براي 
مکان هاس��ت. قرآن کريم برای برخی از مجتمع های زيس��تی لفظ 
قريه را به کار برده که در بعضي از تفاسیر، اين مجتمع های زيستی 
جمعّیت نسبتاً زيادی داشته اند. اين موضوع بیانگر اين است که در 
هنر اس��المي، تعريف شهر از کّمّیت تبعیت نمی کند، بلکه ماهّیت و 
رفتارهای ساکنان آن مکان ها است که مورد تمايز بین شهر و ساير 

سکونت گاه ها است.
قری�ه: کلم��ات مش��تق از قريه ش��امل »القري��ه«، »قريتک«، 
»قريتک��م« و »قريتن��ا« در مجم��وع 57 بار در قرآن تکرار ش��ده 
اس��ت. معنايي که در ترجمه هاي مختلف ب��رای قريه به کار گرفته 
ش��ده، جايگاه زيست مردمان است. خواه در اين جايگاه بزرگ ترين 

جمعّیت و خواه کم ترين جمعّیت باشد. 
در ترجم��ة کلمة »قريه«، مترجمان قرآن از کلمه ش��هر، آبادي، 
دي��ه، قريه، ده و ديار اس��تفاده کرده اند، که ب��ه معنی محل تجّمع 
انس��ان ها بوده است. سید رضا سراج، فوالدوند، محمد کاظم معزي، 
بهاءالدين خرمشاهي و محمد خواجوي قريه را شهر، الهي قمشه اي 
قريه را ديار، جالل الدين مجتبوي و مکارم ش��یرازي آن را آبادي و 
شهر، کاظم پور، اشرفي تبريزي، ابوالحسسن شعراني و عبدالمحمد 
آيت��ي قريه را قريه، حاج محمود ياس��ري و صاحب محدث دهلوي 
قريه را به ديه ها و فیض االسالم آن را شهر و ده ترجمه کرده اند3. 
دار: کلمة دار و مش��تقات آن شامل »دار«، »دارکم« و »دارهم« 
در مجموع 32 بار در قرآن آمده است. معانی سرا، جايگاه و اقامت گاه 

به عنوان معنای اين کلمات در قرآن به کار برده شده است.
بلد: کلمة بلد و مش��تقات آن ش��امل »بلد«، »بلدا«، »البالد« و 
»بلده« در مجموع 19 بار در قرآن آمده است. کلمة بلد هم بیش تر 

به شهر معنی شده است. 
ُّر در معانی کلمات، مش��خص می ش��ود که در الگوي مباني  با تدب
ديني اس��الم، کلمه ش��هر از قوانین مدون شريعت اخذ شده و هیچ 
مالک کّمي اعم از مس��احت، ارتفاع، وسعت و جمعّیت در آن لحاظ 
نش��ده است. ممکن است مکانی با جمعّیت کم و داشتن مالک های 
مّد نظر قرآن، شهر محسوب شود و مکان هايی با میلیون ها جمعّیت 

شهر محسوب نشود.

جدول شماره )1(: آیاتی که به ویژگی های شهر اشاره کرده اند

  منبع: نگارندگان
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هنر اسالمي در نخستین گام، بین شهر و ساير مکان های جمعّیتی 
تمايز قائل ش��ده است. در واقع شهر به مکاني اطالق مي شود که از 
منظر اجتماعی دارای امنّیت، رفاه و فراواني و از منظر کالبدی واجد 
نظم، زيبايي، تقارن، تباين، اس��تحکام و س��ازگار با طبیعت باش��د. 
جمعّیت زياد در ارتباط مس��تقیم با يکديگر و رعايت حقوق متقابل 
بر مبناي عدالت محوري، با تلفیق حقوق فرد و جامعه براي آباداني 
در زمی��ن و همچنین توّجه به دو عنص��ر درون گرايي و برون گرايي 
شهرسازي در ارتباط مستقیم با مشّخصه هاي شهر اسالمي است. 

هنر اس��المي، اهّمّیت ويژه ای برای اجتماع و مس��ائل اجتماعی 
م��ردم قايل اس��ت. توّجه ويژه به مباحث مس��جد، مس��جد جامع، 
محلّه، همسايه، نمازهای جماعت پنج گانه، نماز جمعه، حج، جهاد، 
تول��ی، نماز عید فط��ر و عید قربان و همچنین توّجه ويژه به ازدواج 
نشان دهندة اهمیت مسائل اجتماعي است. اين رويکرد اسالم، نقش 
مهّمی در شکل گیری ش��هرهای بزرگ اوايل دورة اسالمی و بعد از 
آن تمّدن اس��المی داشته است. تأکید اسالم بر شهرنشینی و دوری 
از روستانش��ینی و الزام به زندگی در ش��هرهای بزرگ، زمینه س��از 
رش��د هنر معماري، شهرس��ازی و توّجه به نقش اجتماع، از عوامل 
مؤثّر بر ش��کل گیري و گسترش تمدن اسالمی است. »الزموا السواد 
االعظ��م فان يداهلل مع الجماعة؛ مالزم جمعّیت هاي بزرگ باش��ید، 
همانا دس��ت خدا همراه جماعت است«)نهج البالغه، خطبه 103(. 
از منظر هنر اس��المي، زيس��تن در شهرهای بزرگ به رشد فکری و 
ارتقاي تعامالت اجتماعی انس��ان کم��ک می کند و مردم آن، مورد 
لطف و عنايت خداوند علیم قرار مي گیرند. بنابر اين ش��هر اسالمی، 
شهري است که  فضايل انساني مانند عدالت، مکارم اخالق، صداقت، 
بردباري، س��خاوت، علم و فرزانگي، امنّیت و آسايش و به طور کلي 
همة سجاياي انسانی در آن موج بزند. البته در نگاه به کالبد، هرگز 
از اين فضیلت ها غفلت نمي کند و به نوعي در صدد است که فضاها 
به گونه اي س��اخته شوند که براي انس��ان فضیلتي به همراه داشته 
باشند. مسلمانان براساس نص صريح قرآن معتقد به اين اصل کلي  
هس��تند که همه موجودات عالم داراي حیاتند و تسبیح خداوند را 
ْبُع واَ اْلاَْرُض واَ ماَن ِفيِهنَّ  واَ  اُت السَّ اواَ ��ماَ ��بُِّح لاَُه السَّ مي گويند. » ُتساَ
ُهْم  ِإنَُّه  ِكن لَّ تاَْفقاَُهوناَ تاَْس��ِبيحاَ ْم��ِدِه واَ لاَ ��بُِّح بحاَِ ِإن مِّن ش��ىاَ ٍْء ِإلَّ ُيساَ
ُفوًرا؛ آس��مان های هفتگان��ه و زمین و هر آن چه در  ِليًم��ا غاَ كااَناَ حاَ
آن هاست، او را تس��بیح می گويند و هیچ موجودی نیست، مگر آن 
که تس��بیح گوی اوست و لکن شما تس��بیح آن ها را نمی فهمید که 

خداوند بردبار و بخشنده است  )اسرأ: 44(.
              ما سمعیم و بصیريم و ُهشیم              

        با شما نامحرمان ما خاموشیم

يْ ٍء  ��ماواِت واَ ما ِفي اْلاَْرِض واَ كاناَ اللَُّ ِبُكلِّ شاَ »واَ لِلَِّ ما ِفي السَّ
ُمحيطًا؛ هر چه در آس��مان ها و زمین است از آن خداست و خداوند 

بر همه چیز احاطه دارد« )نسا: 126(. 
در واقع اين انديشة زيبای مسلمانان است که با استناد به کتاب 
ُمتق��ن الهی، آهن و س��نگ و چوب و بُتن را دارای هوش��مندی و 
مرتب��ه ای از ش��عور تلقی مي کن��د و همة آن ه��ا را در فرمان الهی 

می داند. انديش��ة ای که  س��نگ، چوب و آهن را بی جان تصّور کند، 
انديشه ای باطل، کور، کر و الل است5.  

بر اين اس��اس، ش��هر بر مبنای نظم، کمال، اس��تحکام، زيبايی، 
پاکیزگی، امنّیت، حقوق متقابل، پرهیز از اسراف، لطافت، مهرباني، 
رعايت حقوق حیوانات، رعايت حقوق همسايگي، درختان، آب، هوا 
و مواردی از اين قبیل در نحوة تعامل انس��ان و محیط پیرامون آن 

تعريف می شود6.    
شهر اس�المی: با وجود همة تعاريفی که از شهر شده است، به 
دلیل عدم پاس��خ گويی اين تعاريف به همة ابعاد ش��هر، الزم اس��ت 
تعريف نس��بتاً جامع تری از ش��هر ارائه گردد. در اين تعريف س��عی 
ش��ده است همة مالک های موجود در شهر اسالمی لحاظ شود. هر 
مجتمع زيس��تی با اجتماعی از انس��ان ها )کم يا زياد( که بر اساس 
عدال��ت، آگاهی، تع��ادل، معرفت، امنّی��ت، رفاه، فراوان��ی، پويايی، 
اس��تحکام، زيبايی و روابط اجتماعی منشعب از مبانی قرآن زندگي 
کرده و منافع همه جانبة مردم در نظر گرفته ش��ده باش��د، ش��هر 

نامیده مي شود.

2. زیبایی در قرآن
ن��گاه ظريف دين مبین اس��الم و ايدئولوژي مس��لمانان در اصل 
توحید و يگانگي و همچنین جهت دار بودن همه حرکات در عبادت 
مانن��د جهت قبله و تنظیم عبادت ها ب��ا ماه هاي قمري و همچنین 
س��فر به حج از اقصا نقاط جهان،  سبب ش��ده تا مساجد، مناره ها، 
محراب و تزيین آن ها در طول 1400 س��ال گذش��ته، آثار بديع و 

بي نظیري در سراسر کشورهاي اسالمي باشند. 
زيبايي، بدون شک اصلي ترين محور هنر اسالمي از زمان پیدايش 
اس��الم بوده اس��ت. ثبت و ضبط ق��رآن کريم و تق��ّدس فوق العادة 
مسلمانان به اين کتاب الهي، سبب گرديده است تا هنر خوشنويسي 
در ُکتب و نماهاي دروني و بیروني ساختمان هاي مذهبي و مسکوني، 

اوج تعالي بخشي از هنر اسالمي را به تصوير بکشد.
اهمیتی که دين مبین اسالم برای طبیعت و بهره گیري از مواهب 
آن، قايل اس��ت، سبب تکامل معماري و شهرسازي همساز با اقلیم 
در بالد اسالمي را در پی داشته است. مسجد به عنوان مقّدس ترين 
مکان و محوريّت مذهبي، سیاسي، اجتماعي و فرهنگي، به معماران 
مسلمان کمک نموده تا بتوانند، اوج هنر خود را به نمايش گذاشته، 
همة ابعاد آن را به ترس��یم بکش��ند. اين انديش��ه توانسته پايه گذار 
تمّدن اس��المي در اعصار گذش��ته ش��ود و در آينده نیز با س��رعت 

بیش تري به پیش رود.
يک��ی از ابعاد فطری انس��ان، زيباجويی اس��ت. دامن��ة زيبايی، 
دامنه ای گسترده است که پهنای آن به عظمت همة جهان ماّدی و 
غیر ماّدی می رسد. تجلّی انديشه های زيبا در کالبد جهان به تصوير 
در می آيد و همین انديش��ة زيباجويی دين مبین اس��الم است که 
هزاران اثر هنری مادی و معنوی، اعم از معماری، شهرسازی، شعر، 

خط و ... را به ظهور رسانده است.
ْزِق  يِّباِت ِمناَ الرِّ جاَ ِلِعباِدِه واَ الطَّ ماَ زيناَةاَ اللَِّ الَّتي أاَْخراَ رَّ ْن حاَ ُق��ْل ماَ
ذِلكاَ  ِة كاَ ًة ياَ��ْوماَ اْلِقياماَ ياِة الدُّْني��ا خاِلصاَ ُن��وا ِفي اْلحاَ ُق��ْل ِهياَ ِللَّذيناَ آماَ
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؛  بگو: چه کسی زينت های الهی را برای  ُل اْلياِت ِلقاَْوٍم ياَْعلاَُموناَ ُنفاَصِّ
بندگان��ش آفريده و نیز روزي های پاکی��زه را حرام کرده؟ بگو: اين 
زينت ها و نعمت ها برای افراد با ايمان در زندگی دنیا آفريده ش��ده 

است)اعراف: 32(.
امیر المؤمنین علي ابن ابي طالب مي فرمايد »ان الل جميل يحب 
الجمال و يحب ان يري اثر نعمته علي عبده«؛ خداوند زيباست و 
زيبايي را دوست دارد و دوست دارد که نمود نعمتش را در بنده اش 

ببیند )فیض کاشاني: 93(. 
مرح��وم عالمه محمد تق��ي جعفري در کتاب زيباي��ي و هنر از 
ديدگاه اس��الم مي فرمايد: »در دنیاي ما موضوع زيبايي که خداوند 
متعال در ديدگاه ما قرار داده اس��ت، موضوعي اصیل اس��ت، نه اين 
که بشر آن را به طور غیر واقعي از جانب خودش مطرح کرده باشد. 
در واقع تشخیص زيبايي و رفتن به دنبال زيبايي، ريشه در روح ما 
دارد. ش��ايد يک علّت بسیار مهم براي خلق زيبايي هايي که خداوند 
در طبیعت آفريده يا در درون ما به وديعت نهاده اس��ت، اين باش��د 
که اساس��اً روح در اين دنی��ا بدون دريافت زيباي��ي نمي تواند آرام 
بگیرد و دوام بیاورد«. همچنین می فرمايد: »معناي زيبايي و جمال، 
حقیقت��ي اس��ت که در براب��ر درک آدمي نهاده مي ش��ود و موجب 
تحريک ش��هود، ذوق و يا احس��اس خاص  »زيبايابي« مي گردد و 
ي��ا در وضع رواني آدمي انبس��اطي به وجود م��ي آورد و حّد اعالي 
زيبايي نمودي است نگارين و شفاف که بر روي کمال کشیده شده 
اس��ت و کمال عبادت اس��ت از قرار گرفتن هر موضوعي در مجراي 
بايس��تگي ها و شايس��تگي هاي خود« )جعفري: 280(. آيات فراوان 
ديگ��ري نیز وجود دارند که عالوه ب��ر زيبايي به  همة ابعاد زيبايي، 
ِن تاَْقِويٍم،  اناَ فِى أاَْحساَ لاَْقناَا اْلنساَ نظم، تناسب و ... داللت دارد. »لاَقاَْد خاَ
ک��ه ما انس��ان را در نیکوترين نظم و اعت��دال آفريديم«) تین: 4(.  
هنر جلوة جمال اس��ت و جمال و تجّمل يعني زيبايي و زيباسازي، 
محبوب خدا و فرهنگ اسالمي اس��ت. خداوند متعال معمار بزرگ 
هس��تي، پیوس��ته مظاهر وجود را زينت داده و آس��مان بی انتهای 
اين زمین را با قنديل روش��ن س��تاره ها آراس��ته و گسترة خاک را 
با س��بزه ها و گل ها، رودها و صخره ها و چش��م انداز دلنواز دشت ها 

آرايش داده است. 
ْس��ِجٍد ... ای فرزندان آدم،  »ي��ا باَني  آداَماَ ُخ��ُذوا زيناَتاَُكْم ِعْنداَ ُكلِّ ماَ
زيورهای خود را در مقام هر عبادت به خود برگیريد« )اعراف: 31(. 
به نظر می رسد اين دستوري کلی برای پنج بار نماز در طول شبانه  
روز باش��د. چون اّوالً توصیه اين است که نمازها را در مسجد به جا 
آوريد و ثانیاً نمازها را در پنج وقت بخوانید. با چنین ويژگی بايد در 
روز پنج بار، انس��ان ها خود را زين��ت دهند. چنین ديدگاهی بیانگر 
ابعاد فراوانی در زندگی انس��ان اس��ت. به طور مثال، نماز مقدماتی 
دارد که ش��روع آن با طهارت اس��ت. برای انجام اي��ن فريضه، بايد 
مکان ه��ای طهارت اعم از عموم��ی و خصوصی از اصل زيبايی بهره  
گرفته باش��ند. سپس حرکت به س��مت مسجد است. مکان حرکت 
اعم از خیابان، کوچه و میدان نیازمند تبعیت از اصل زيبايی اس��ت. 
وقتی توصیه اين است که زيبايی را با خود به مسجد ببريد، آيا آن 
مکان مشمول اين قاعده نمی شود؟ البته پاسخ مثبت است. مسجد 

مرکز و قلب شهر است. با چنین تعريفی دستور زيبايی برای مسجد 
ش��امل همه شهر اس��ت؛ يعنی اين که شمول اين زيبايی نمی تواند 
خاص لباس و عطر و آرايش باش��د، بلکه همة امور مرتبط با آن را 

در بر می گیرد.   

بهره مندی از زیبایی در شهر 
در طول سالیان متمادی انديشه ای نابخردانه، ُخرافی و انحرافی با 
رنگ و لعاب اسالم توسط افرادی )اندک( ُمغرض يا ناآگاه، توجیه گر 
دوری گزين��ی انس��ان از مواه��ب الهی بوده و س��عی در کش��اندن 
انديشه های اس��المی به سمت روي گرداني از دنیا و زيبايی های آن 
داش��ته است. اين انديشه، بدون توّجه به مبانی دين پر فروغ اسالم 
با تکیه بر ويژگی های بی شمار اُخروی سعی در تضعیف برنامه ريزی 
برای اس��تفاده از مواهب الهی در دنیا داش��ته است. در قرآن اشاره 
شده که بهشتیان وقتي از میوه بهشت میل مي کنند، بیان مي کنند 

که پیش از اين در دنیا اين میوه نصیب شان شده است. 
ِرى  نَّاٍت تجاَْ ْم جاَ اِت أاَنَّ لهاَُ اِلحاَ ِمُلوْا الصَّ ُنوْا واَ عاَ اماَ ِر الَِّذيناَ ءاَ »واَ باَشِّ
ذاَا  ْزًق��ا  قاَاُلوْا هاَ ٍة رِّ ��ا ِمن ثاَماَراَ ا ُرِزُقوْا ِمنهاَْ ��ُر  ُكلَّماَ ��ا اْلاَْنهاَ ِتهاَ ِم��ن تحاَْ
ٌة   هَّراَ اٌج مُّطاَ ا أاَْزواَ اِبًها  واَ لاَُهْم ِفيهاَ الَِّذى ُرِزْقناَا ِمن قاَْبُل  واَ ُأُتوْا ِبِه ُمتاَشاَ
ِل��ُدون؛ و مژده ده آنان را که ايم��ان آورده و کارهای  ��ا خاَ واَ ُه��ْم ِفيهاَ
شايس��ته کرده اند. برای آن ها باغ هايی است که نهرها در آن جاری 
اس��ت و چون میوه ای از آن روزی شان شود گويند: اين مانند همان 
میوه هايی است که پیش از اين روزی ما شده بود و از همان ها برای 
آن ها آورده شود. در آن جا همسران پاکیزه دارند و ايشان در باغ ها 

برای همیشه زندگی می کنند« )بقره: 25(. 
انديشة هنر اس��المی واقعی اين است که بهره مندي از زيبايی ها 
و نعمت ها نه تنها جايز، بلکه پس��نديده است. نعمت هاي دنیوي از 
فضل اله��ي و تصوير قطره ای از دريای نعمت ه��ای بي کران و دائم 
بهش��ت است. دنیا حاش��یه بهش��ت و آيینه ای از اعمال اين جهان 
نسبت به جهان آخرت است. اگر يکی از ويژگی های بهشت زيبايی 
باش��د، بنابر اين بايد زمینة آن نعمت ها از اين جهان شکل گیرد و 
س��پس در آن جا به  طور کامل تحقق يابد. فردی که در اين جهان 
همة زندگی خود را بر زش��تی بنیان نهاده اس��ت، نمی تواند منتظر 

بهشت پر از زيبايی باشد. 
در آي��ه ای از ق��رآن مبین، حی��ات طیبه را ابت��دا در همین دنیا  
تعريف فرموده و آن را نتیجة اعمال نیکوی انس��ان در جهان خاکی 
بیان کرده اس��ت. اين آيه سندی معتبر و مستدل برای بهره مندی 
از زيبايی ه��ا و توّجه اصل زيبايی و زيباس��ازی در همة عرصه های 
ٍر أاَْو ُأْنثى   ِملاَ صاِلحًا ِمْن ذاَكاَ ْن عاَ عمومی و خصوصی شهر است. »ماَ
��ِن ما  ُهْم ِبأاَْحساَ يِّباًَة واَ لاَناَْجِزياَنَُّهْم أاَْجراَ ياًة طاَ واَ ُه��واَ ُمْؤِمٌن فاَلاَُنْحِيياَنَّ��ُه حاَ
؛ آن که کار شايس��ته انجام می دهد، خواه مرد يا زن  ُلوناَ كاُنوا ياَْعماَ
در حالی که اهل ايمان باش��د، به او زندگی پاکیزه )حیات طیبه( و 
پاداشی خیلی بهتر از آن چه انجام داده، خواهیم داد «)نحل: 97(.

آيت اهلل مکارم ش��یرازی در تفسیر اين آيه آورده است: »و به اين 
ترتی��ب معیار، تنها ايم��ان و اعمال صالح زايیده آن اس��ت و ديگر 
هیچ قید و ش��رطی نه از نظر س��ن و سال، نه از نظر نژاد، نه از نظر 
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جنسیت و نه از نظر پايه و رتبه اجتماعی در کار نیست. نتیجه اين 
عمل صالح و مولود ايمان در اين جهان، »حیات طیبه« است. يعنی 
تحقق جامعه ای قرين آرامش، امنیت، رفاه، صلح، محبت، دوس��تی، 
تعاون و مفاهیم س��ازنده انس��انی خواهد بود، و از نابساماني ها، درد 
و رنج هاي��ی که ب��ر اثر اس��تکبار و ظلم و طغیان و هوا پرس��تی و 
انحصارطلبی به وجود می آيد و آسمان  زندگی را تیره و تار می سازد 

.در امان است«)مکارم شیرازی، 1374، ج 390: 11(. 
از آيات قرآن اس��تناد می ش��ود که برای ورود ب��ه زندگی زيبای 
آخرت، بايد ابتدا مصاديق آن در اين جهان تجلّی يابد. دين اس��الم 
قب��ل از آبادی جهان آخرت، اين دنیا را آباد می کند. دنیا قدم گاه و 
حاش��یة بهشت اس��ت. بايد پذيرفت که دنیای فقر، ظلمت، زشتی، 
جه��ل، ظلم، نابس��امانی، ذلّ��ت و ناامنی نمي توان��د مقّدمة آخرت، 
زيبايی، عّزت، امنّیت و س��عادت گردد. ترسیم چشم انداز شهرهايی 
زيبا، نیازمند الگويی مناسب برای تدوين چارچوب آن است. همان 
گونه که قباًل نیز بیان ش��د، هنر اس��المي انسان را به بهره گیری از 
زيبايی های جهان هستی دعوت فرموده و هرگونه دوری از زيبايی ها 

را مورد نکوهش قرار داده است. 
ش��هرها گوش��ة کوچکی از قدرت نمايي خداوند متعال در عرصة 
زندگی دنیايی است. لذا هر چه زيباتر باشد، به خدا نزديک تر است. 
ش��هرها هنر انس��ان در پیدايش تمّدن  هستند و نبايد آن را ايده ای 
دس��ت نیافتنی قلمداد ک��رد. هنر نمايي خداوند متعال در اس��رار 
طبیع��ت، راز و رمز فراوانی دارد که رمزگش��ايی ه��ر کدام از آن ها 
تحّولی عظیم از طبیعت برای افزايش بهره وری انس��ان است. با اين 
وصف شهرسازی بايد در جهت دادن و خالقّیت و ارائة خط سیر، با 
صنع الهي و خالقّیت خداوند و پويايی نسبت مستقیم داشته باشد. 
خداوند در قرآن کريم و در بعثت انبیا و مکاتب آس��ماني، س��عادت 
انس��ان را در دوري گزي��دن از روزمرگي، پوچ��ي و تعلّقات دنیوي 
دانس��ته است. اين شیوة الهي است، شهر اسالمی بايد اين خصیصه 

را داشته باشد و انسان را همواره به سمت تکامل سوق دهد. 
آي��ات و احادي��ث فراوانی در بارة چگونگی ش��کل گیری و ايجاد 
جامع��ه اي مبتنی ب��ر ارزش های زيبايی وجود دارد که با اس��تفاده 
از اين رهنمودها می توان ساختار»ش��هر زيب��ا« و بهره مندی از آن 
را بنیان نهاد. تحّقق ش��هرهايی زيبا، ارزش گذاری به مقام انسان و 

جايگاه او در تسلّط بر مخلوقات عالم است.
��راَ  واَ النُُّجوُم  ��ْمساَ واَ اْلقاَماَ ��اراَ واَ الشَّ راَ لاَُك��ُم الَّْي��لاَ واَ النَّهاَ ��خَّ »واَ ساَ
أاَ لاَُكْم  ا ذاَراَ ، واَ ماَ اُت  ِبأاَْمِرِه  ِإنَّ فِى ذاَاِلكاَ لاَاَياَاٍت لِّقاَْوٍم ياَْعِقُلوناَ راَ ��خَّ ُمساَ
، واَ ُهواَ  اُنُه  ِإنَّ فِى ذاَاِلكاَ لاَاَياًَة لِّقاَْوٍم ياَذَّكَُّروناَ تاَِلًف��ا أاَْلواَ ف��ِى اْلاَْرِض مخُْ
ِريًّا واَ تاَْس��تاَْخِرُجوْا ِمْنُه ِحْلياًَة  راَ اْلباَْحراَ ِلتاَْأُكُلوْا ِمْنُه لاَْحًما طاَ ��خَّ الَِّذى ساَ
لَُّكْم  اِخراَ ِفيِه واَ ِلتاَْبتاَُغوْا ِم��ن فاَْضِلِه واَ لاَعاَ واَ ى اْلُفْل��كاَ ماَ ا واَ تاَراَ تاَْلباَُس��وناَهاَ
اًرا واَ ُسُبًل  اسىِ اَ أاَن تاَِميداَ ِبُكْم واَ أاَنهاَْ واَ ، واَ أاَْلقاَى  فِى اْلاَْرِض راَ تاَْشُكُروناَ
؛ و هم ش��ب و روز  تاَُدوناَ اٍت واَ ِبالنَّْجِم ُهْم يهاَْ ماَ لاَ ، واَ عاَ تاَُدوناَ لَُّكْم تهاَْ لَّعاَ
و خورش��ید و ماه را برای زندگانی شما در گردون مسخر ساخت و 
ستارگان آسمان هم به فرمان او مسخرند. همانا در اين کار آيت ها و 
نشانه هايی )از قدرت خدا( برای اهل خرد پديدار است و نیز آن چه 
در زمین برای ش��ما آفريد و به انواع گوناگون و اشکال رنگارنگ در 
آورد )همه را مسخر شما کرد(. همانا در اين کار هم آيت و نشانه ای 
)از الهیت( بر مردم هش��یار پديدار اس��ت و هم او خدايی است که 
دريا را برای ش��ما مسخر کرد تا از گوشت تر و تازه )ماهیان حالل( 
آن تغذي��ه کنی��د و از زيورهای آن )مانند دّر و مرجان( اس��تخراج 
کرده و تن را بیارايید و کش��تی ها را در آن روان بینی که سینه آب 
را می ش��کافند )تا به تجارت و س��فر رفته( و تا از فضل خدا روزی 
طلبید، و باش��د که ش��کر خدا به جای آريد و نیز کوه های بزرگ را 
در زمین بنهاد تا زمین ش��ما را به لرزه و اضطراب نیفکند و نهرها 
جاری کرد و راه ها پديدار ساخت تا مگر هدايت شويد. و نشانه هايی 
در زمی��ن مانند کوه ها و درياها و رودها و جنگل ها مقرر داش��ت و 
آنان به ستارگان )در شب ها( هدايت يابند« )نحل: آيات 12 تا 16(.

جدول شماره )2(: هدف از خلقت عناصر مختلف طبیعی در آیات الهی 

                 )منبع: نگارنده(

روش��نايي و فرش کردن خیابان ها را نی��ز مي توان در چارچوب 
زيباسازي خیابان ها قرار داد، که در شهرهاي اسالمي اهّمّیت زيادي 
براي آن ها قائل مي شدند. در اين مورد، شهرهاي اسالمي توانستند 

گوي س��بقت را از ش��هرهاي اروپايي بربايند. زي��را »در زماني که 
يک شخص مي توانست با استفاده از روشنايي خیابان هاي شهرهای 
اس��المي مس��افت ده کیلومت��ر را ط��ي کند، تا هفتصد س��ال بعد 
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حتي يک چراغ در خیابان هاي لندن يافت نمي ش��د« )عبدالس��تار 
عثمان،1376: 191(.

»در زماني که ش��ب ها حت��ي يک چراغ روش��ن در خیابان هاي 
ش��هر لندن وجود نداشت و در خیابان هاي ش��هر پاريس نیز حتي 
تا قرن ها بعد اثري از س��نگ فرش به چش��م نمي خورد، خیابان ها و 
معابر ش��هرهاي اسالمي شب ها روشن و اکثراً سنگفرش شده بودند 

)پیشین: 194(.
اين پیش��رفت در کش��ورهای اس��المی مرهون تفّک��ر حاکمان 
و انديش��ه مندان اس��المی بود. قرآن کريم با کلمات بس��یار زيبا از 
يَّنَّا  س��تارگان با عنوان زينت و آراس��تگی دنیا ياد می کن��د. »ِإنَّا زاَ
اِكِب؛ ما آس��مان دنیا را به زينت ستارگان  واَ اءاَ الدُّْنياَا ِبِزيناٍَة اْلكاَ ��ماَ السَّ

آراستیم، )الصافات: 6(. 
اِبيحاَ .... ؛ و آس��مان دنیا را به  اءاَ الدُّْنياَا ِبماَصاَ ��ماَ يَّنَّ��ا السَّ »... واَ زاَ

ستارگان زينت داديم «)فصلت: 12(. 
؛ ما آسمان دنیا را به چراغ هايی  اِبيحاَ اءاَ الدُّْنياَا ِبماَصاَ ماَ يَّنَّا السَّ واَ لاَقاَْد زاَ

زينت بخشیديم....« )ملک:5( 

3. زیبایی، اساس آفرینش
»ش��هر زيبا« بستر اّولیه برای ارتقاي شاخص هاي توسعة شهری 
اس��ت. عالوه بر اين، احس��اس زيبايی در میان شهروندان از عوامل 
مه��م و فزاين��ده در تغیی��ر رفتار آن هاس��ت. پايه و اس��اس هنر و 
شهرس��ازي به عنوان يکي از مظاهر طبیعت، زيبايی است. شهرها، 
در هر جامعه اي پیش از آن که محصول نقشه و آهن و بُتن باشند، 
از عناص��ر فرهنگي حاکم بر آن جامعه ش��کل مي گیرند. اگر بتوان 
اين عناصر را از فرهنگ اسالمی اخذ و بر جامعه حاکم کرد، آن گاه 
س��یمای ش��هرها و عرصه های عمومی و خصوصی با حیات معنوي 
و م��اّدي آمیخته و امنّیت، عدالت و فراوني زندگي را با خود همراه 

مي کند و شهرسازی اسالمی شکل خواهد گرفت. 
خداوند جمیل به انسان های نیکوکار، وعدة ورود به »شهر امن« 
داده و از می��ان همة نعمت ه��ا بیش ترين تأکید را ب��ر زيبايی های 
بهشت قرار داده و اساس خلقت جهان را زيبايی بیان فرموده است7.  
ماَل؛  ��نُ عاَ ُهْم أاَيُُّهْم أاَْحساَ لاَى اْلاَْرِض زيناًَة لاَها ِلناَْبُلواَ ْلنا ما عاَ عاَ »ِإنَّا جاَ
ما آن چه را روی زمین اس��ت، زينت آن قرار داديم تا بدين وسیله 
مردم را امتحان کنیم که چه کسی بهتر عمل می کند«)کهف: 7(. 
مرح��وم عالمه طباطبايی در تفس��یر اين آيه مي نويس��د: کلمة 
»زين��ت« به معنای هر امر زيبايی اس��ت که وقتی منضم به چیزی 
ش��ود، جمالی به او می بخش��د، به طوری که رغبت هر کسی را به 
س��وی آن جلب می کند. کلمه »صعید« به معنای قشر زمین است 
و کلم��ه »ج��رز« به طوری ک��ه مجمع البیان گفته، زمینی اس��ت 
 ک��ه گیاه نرويان��د، گويی تخم گیاهان را می خ��ورد )مجمع البیان، 
ج 6 :450(. در اي��ن دو آيه، بیان عجیبی در حقیقت زندگی بش��ر 
در زمین ايراد ش��ده، و آن اين است که نفوس انسانی- که در اصل 
جوهری اس��ت علوی و ش��ريف- هرگز مايل نبوده که به زمین دل 
ببن��دد و در آن جا زندگی کند، ولی عنايت خداوند تبارک و تعالی 
چنی��ن تقدير کرده که کمال و س��عادت جاودان��ه او از راه اعتقاد و 

عم��ل حق تأمین گ��ردد. به همین جهت تقدير خ��ود را از اين راه 
به کار بس��ته که او را در ش��رايط اعتقاد و عمل قرار داده، به محک 
تصفیه و تطهیرش برس��اند و تا مّدتی مقدر در زمینش اسکان داده 
میان او و آن چه که در زمین هس��ت علقه و جذبه ای برقرار کند و 
دلش به س��وی مال و اوالد و جاه و مقام ش��یفته گردد. اين معنا از 
آيه ای اس��تنباط ش��د که می فرمايد: آنچه در زمین هست ما زينت 
زمی��ن قرارش دادي��م. و زينت بودن ماديات فرع بر اين اس��ت که 
در دل بش��ر و در نظر او محبوب باش��د، و دل او به آن ها بستگی و 
تعلّق يافته در نتیجه سکونت و آرامش يابد. آن گاه وقتی آن مدت 
معین که خدا برای سکونت ش��ان در زمین مقرر کرده به س��ر آمد، 
و ي��ا به عبارتی آن آزمايش��ی که خدا می خواس��ت از فرد فرد آنان 
ب��ه عمل آورد و تحق��ق يافت، خداوند آن عالق��ه را از بین آن ها و 
ماديات محو نموده، آن جمال، زينت و زيبايی را از زمین می گیرد. 
و زمین به صورت خاکی خش��ک و بی گیاه می شود. آن سرسبزی و 
طراوت را از آن س��لب می کند، و ندای رحیل و کوس کوچ را برای 
اهلش می کوبد، از اين آشیانه بیرون می روند، در حالی که چون روز 
تولدش��ان منفرد و تنها هستند. اين س��نت خدای تعالی در خلقت 
بشر و اسکانش در زمین و زينت دادن زمین و لذايذ مادی آن است 
تا بدين وسیله فرد فرد بشر را امتحان کند و سعادتمندان از ديگران 
متمايز ش��وند. به همین منظور نس��ل ها را يکی پس از ديگری به 
وجود می آورد و متاع های زندگی را که در زمین است، در نظرشان 
جلوه می دهد، آن گاه آنان را به اختیار خود وا می گذارد تا آزمايش 
تکمیل گردد. بع��د از اتمام آن، ارتباط مزبور را که میان آنان و آن 
موجودات بود بريده، از اين عالم که جای عمل اس��ت به آن جا که 
سرای حساب است، منتقل می کند )ترجمه المیزان، ج 13: 333(.

ش��هر، محل زندگی، کار و تفريح ش��هروندان اس��ت. بخش��ی از 
رفتارهای انس��ان از محیط شهر گرفته می شود. اصل طبیعت بدون 
دخل و تصرف انسان واجد زيبايی است، اما با دخل و تصرف انسان، 
ممکن اس��ت به زيبايی آن افزوده ش��ود و يا به سمت زشتی سوق 
يابد. خداوند متعال اين زينت ها را برای اين دنیا و انسان های ساکن 
در آن در نظ��ر گرفته و زيبايی های کامل آن را برای نیکوکاران در 

جهان ديگر وعده داده است8.  
زيبايی چنان نقش��ی در زندگی دنیا دارد که پیامبر اسالم شرط 
ورود ب��ه بهش��ت را پاکیزگ��ی و دوری از کثاف��ت و ژولیدگی بیان 
فرموده اس��ت. »إّن اإلس��الم نظیف فتنّظفوا فإنّه ال يدخل الجّنة إاّل 
نظیف؛ اسالم پاکیزه است، شما نیز پاکیزه باشید که هر کس پاکیزه 
نیس��ت، به بهش��ت نمی رود«)نهج الفصاحه )مجیدی خوانساری(، 

بی تا: 276(.  
»إّن اللَّ تعال��ى يبغ��ض الوس��خ و الّش��عث؛ خداون��د کثافت و 

ژولیدگی را دشمن دارد« )نهج الفصاحه)پیشین: 304(. 
در م��ورد زندگی دنیايی، قرآن کريم بخش��ی از زيبايی های کاخ 
س��لیمان را به تصوير کشیده و به نکات بسیار زيبايی اشاره فرموده 

است. 
ن  ��فاَْت عاَ ًة واَ كاَشاَ ْتُه ُلجَّ ِس��باَ أاَْتُه حاَ ا راَ ْرحاَ  فاَلاَمَّ ا اْدُخلِى الصَّ »ِقيلاَ لهاَاَ
اِرير؛  به ملکه سبا گفتند: به  ٌد مِّن قاَواَ ْرٌح مُّماَرَّ ا  قاَالاَ ِإنَُّه صاَ ��اقاَْيهاَ ساَ
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حیاط قصر داخل شو. تا آن صحنه را ديد، گمان کرد نهر آبی است. 
پاهای خود را برهنه کرد تا از آن آب بگذرد. س��لیمان گفت: حیاط 
قصر از بلور صاف ساخته شده است ...«)نمل: 44(. سلیمان، پیامبر 
بزرگ و اس��وه انسان هاس��ت، و ناهنجاري در زندگ��ی او راه ندارد. 
وي خانه اش را چنان زيبا، هنري و چش��م فريب س��اخته بود که نه 
تنها انس��انی هاي معمولي، بلکه ملکه سبا را نیز در سراب دل انگیز 
زيبايي هايش به اش��تباه انداخت. ملکه سبا )بلقیس( هنگام ورود به 
کاخ سلیمان کف پوش الجوردي و آب نماي ساختمان را موج هاي 
آرام آب زاللي پنداشت که بر هم مي غلتید. جامه برگرفت تا خیس 
نگ��ردد. آن گاه ب��دو گفتند: اي��ن کف پوش ه��ا آبگینه هاي صیقل 
داده ش��ده است، آب نماست و آب نیس��ت. امروز در پیشرفته تری 
ش��یوه هاي معماري جهان نیز چنین زيبايي چشم فريب و دلنوازي 

ديده نمي شود.
رواي��ت زيباي��ي از ام��ام صادق )ع( بیان ش��ده اس��ت. ايش��ان 
می فرمايند: »خداوند زيبايي و زيباس��ازي را دوست دارد و خشونت 
و خشن س��ازي بر او ناگوار است. بي گمان هرگاه خداوند نعمتي بر 
بنده اش ببخش��د، دوس��ت دارد که بازتابش را ب��ر او بنگرد. از امام 
پرس��یدند چگون��ه؟ فرمود: جام��ه اش را زيبا س��ازد. بوي خوش بر 
خويش بیامیزد، خانه اش را س��فید کند و آستانه هاي خانه اش را از 
خاکروبه بپیرايد. حّتي روش��ن ک��ردن چراغ پیش از غروب، ناداري 
را مي زدايد و بر روزي مي افزايد«)عاملی، ج 3: 341(. از اين روايت 
لزوم توّجه به زيباسازی فضاهای شهری و نمای ساختمان ها شهری 
به خوبی به ذهن متبادر می شود؛ به گونه ای که نماهای شهری  بايد 
نشانگر س��طح توانايی شهروندان از لحاظ اقتصادی باشد. آيه ای در 
قرآن اشاره به حیوان هايي مانند اسب برای بهره گیری آن در حمل 
و نقل کرده و عالوه بر آن به بهره گیری از زيبايی آن توصیه ش��ده 
اس��ت. در اين جا قرآن کريم پیش��گويی می کند که عالوه بر اين ها 
)اس��ب و ... ( وسايلی در آينده برای همین هدف )هواپیما، اتومبیل 
و وس��ايلی که هنوز انسان به کشف آن نرس��یده است( در خدمت 

انسان ها قرار می گیرد. 
ُبوه��ا واَ زيناًَة واَ ياَْخُلُق ما ل  ميراَ ِلتاَْركاَ ْي��لاَ واَ اْلِبغ��الاَ واَ اْلحاَ »واَ اْلخاَ
؛ خداوند، اس��ب ها، اس��ترها و االغ ها را آفريد تا بر آن سوار  تاَْعلاَُموناَ
شويد و مايه زينت ش��ما باشد و او چیزهايی خلق می کند که شما 

نمی دانید«)نحل: 8(.
نکتة مهم اين اس��ت ک��ه اگر مواهب الهی بد ب��ود، خدای منان 
آن ها را خلق نمی کرد. تصّور نادرستی وجود دارد که امتحان بندگی 
انس��ان ها در دوری از اين مواهب اس��ت، در صورت��ی که بر عکس 
بهره گیری صحیح از اين نعمت ها توصیه ش��ده است. میان دستگاه 
آفرينش و دس��تورات الهی، ذّره ای تضاد وجود ندارد. لّذت بردن از 

زيبايی جزء فطرت انسان محسوب می شود.
اوج همة موارد بیان ش��ده، اين که رس��ول خدا، زيبايی را برای 
عافیت از خداوند متعال طلب کرده اند: »الّلهّم أغننى بالعلم و زّيّني 
بالحل��م و أكرمن��ي بالّتق��وى و جّملني بالعافية؛ خداي��ا مرا به علم 
توانگر س��از و به حلم زينت بخش و به تقوی عزيز کن و به عافیت 

زيبايی ده«)نهج الفصاحه،مجیدی خوانساری، بی تا: 251(. 

»إّن اللَّ جمي��ل و يح��ّب الجمال؛ خداوند زيباس��ت و زيبايی را 
دوس��ت دارد« )نهج الفصاحه،مجیدی خوانساری،بی تا :313( )اين 
حديث هم از پیامبر اس��الم و هم از امیرالمومنین علی علیه السالم 

نقل شده است(.
با اين وصف، الزم اس��ت در تمام مراحل شهرس��ازی از طّراحی، 
نظارت، اجرا و ارزيابی در نقشه های مربوط به ساختمان ها و فضاهای 
شهری، اصل زيباس��ازی به عنوان پاية علم شهرسازی مّد نظر قرار 
گی��رد تا آرام آرام انديش��ه های هنر اس��المی در هم��ة بخش های 
برنامه ريزی ش��هری ساری و جاری شود و شهرهای اسالمی قبل از 

هر چیزی بیانگر تمّدن اسالمی باشند. 

4. زیبایی، محور سرور و شادابی
در انديش��ة هنر اس��المي، زيبا انديش��ی و زيباس��ازی در سرور، 
ش��ادابی، طراوت و امنّیت تأثیر گذار اس��ت. ل��ذا در توصیف آب و 
��ماِء م��اًء َفَأنَْبْتنا بِِه َحدائَِق ذاَت  باغ می فرمايد: »َو أَنَْزَل لَُکْم ِمَن السَّ
بَْهَجٍة؛  آيا چه کس��ی آس��مان ها و زمین را آفريده و از آسمان برای 
ش��ما باران فرستاده که به وسیله آن باغ هايتان را بارور، سبز و خّرم 
می کنیم )نمل: 60(. در تفس��یر اين آيه آمده است: »حديقه« باغی 
است که هم ديوار دارد و هم آب کافی و« بهجة« )بر وزن لهجه( به 
معنی زيبايی رنگ و ُحس��ن ظاهر است که بینندگان را غرق سرور 

می کند)مکارم شیرازی، 1374، ج 15: 514(. 
در بهشت نیز وجود زيبايی ها سبب رفع اندوه می شود.

ٍب واَ ُلْؤُلًؤا   اِوراَ ِمن ذاَهاَ ا ِمْن أاَساَ لَّْوناَ ِفيهاَ ا يحاَُ ْدٍن ياَْدُخُلونهاَاَ نَّاُت عاَ »جاَ
ناَ  ِإنَّ  زاَ نَّا الحاَْ باَ عاَ ْمُد لِلَِّ الَِّذى أاَْذهاَ ِريٌر واَ قاَاُلوْا الحاَْ ا حاَ واَ ِلباَاُس��ُهْم ِفيهاَ
��ناَا  ِة ِمن فاَْضِلِه لاَ ياَماَسُّ لَّناَ��ا داَاراَ اْلُمقاَاماَ ��ُكوٌر الَِّذى أاَحاَ ُفوٌر شاَ بَّناَ��ا لاَغاَ راَ
ا ُلُغوٌب؛ باغ های جاويدان بهش��ت است  ا ِفيهاَ ��ناَ ٌب واَ لاَ ياَماَسُّ ا ناَصاَ ِفيهاَ
که در آن داخل می ش��وند، به دس��تبندهای طال و مرواريد آراسته 
می گردند و لباسهاي شان از حرير است و می گويند: حمد، خدای را 
که از ما غم و اندوه را برطرف ساخت، زيرا که پروردگار ما بخشنده 
و سپاس��گزار اس��ت . همان خدايی که به فضل خويش ما را در اين 
خانه جاودانه جای داد که در آن رنج، خستگی و ضعف به سراغ ما 

نمی آيد« )فاطر: 33-35(. 
يکی از مصاديق زيبايي در شهرها باغ است. در شهر اسالمي براي 
باغ و اهّمّیت آن در فضاي ش��هري، اهّمّیت ويژه اي وجود دارد. در 
قرآن کريم برای توصیف و جايگاه باغ و بوس��تان از صفت »طیبه« 
ِنِهْم  ْسكاَ باٍَإ فِى ماَ برای پس��وند شهر استفاده شده اس��ت. »لاَقاَْد كااَناَ ِلساَ
بُِّكْم واَ اْشُكُروْا لاَُه   ْزِق راَ اٍل  كلُُوْا ِمن رِّ ن ياَِميٍن واَ ِشماَ نَّتاَاِن عاَ اياٌَة  جاَ ءاَ
ُفور« و براي اوالد س��با در وطن شان از جنوب  بٌّ غاَ يِّباٌَة واَ راَ باَْلداٌَة طاَ
و ش��مال، دو بوس��تان آيت لطف و رحمت حق بود )همه پر نعمت 
و ب��ه آن ها گفتیم که(. بخوريد از رزق خداي خود و ش��کر وي بجا 
آريد که مسکنتان ش��هري نیکو است و خداي شما غفور و مهربان 

است« )سبا: 15(.
آيت اهلل مکارم ش��یرازي در تفسیر آين آيه آورده است: قوم سبا 
با اس��تفاده از ش��رايط خاص مکاني و چگونگي کوه هاي اطراف آن 
منطقه و هوش سرش��ار خدادادی، توانستند س��یالب هايي که جز 
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ويراني نتیجه اي نداش��ت، در پشت س��دي نیرومند متمرکز کنند، 
و به وس��یله آن کش��وري آباد بس��ازند، چه آي��ت بزرگي که عامل 
ويراني تبديل به مهم ترين عامل عمران گردد.  هم چنین ايشان در 
تفس��یر بلده طیبه و رب غفور مي نويسد: نکتة مهّمی که از تفاسیر 
مختلف استنتاج می شود اين که عمران و آباداني شهرها بستگی به 
تدبیر، برنامه ريزي و تالش دارد. تمدن ماندگار و درخشنده اسالمي 
برگرفت��ه از تعالیم پويايي بود که خداوند متعال امر به آبادان کردن 
كمُ ْ ِفيهاَا«، او  ��أاَُكم مِّناَ اْلاَْرِض واَ اْستاَْعماَراَ زمین داده است. »ُهواَ أاَنشاَ
شما را از زمین پديد آورد و خواست که آن را آباد سازيد و آباداني 

پديد آوريد«)هود:61(.  
در آفرين��ش نظام هس��تي، خداوند متعال هم��ه چیز را دقیق و 
اندازه گیري ش��ده و با نظم آفريده اس��ت. نمونة اين امر در آية دوم 
ُه  يْ ٍء فاَقاَدَّراَ لاَقاَ ُكلَّ شاَ از سورة مبارکة فرقان ذکر شده است: »... واَ خاَ
تاَْقديرًا  ؛ و همه چیز را آفريد و دقیقاً اندازه گیري نمود.« )الفرقان: 
2(. در تفس��یر اين آيه آمده است: »با توّجه به اين که انجام خلقت 
همواره با وس��اطت اسبابي مقدم و اسباب ديگري مقارن است، اين 
گون��ه نتیجه گیري می ش��ود که وجود هر چی��ز و آثار وجوديش به 
اندازه و مقداري باش��د که علل و عوام��ل متقدم و مقارن آن تقدير 

مي کند«) عالمه طباطبايي، 1374: 15(. 
»معمار مسلمان چنین مفهومي از فضا و فضاسازي داشت، براي 
او »جسم« بدون »روح« معنا نداشت و فضا همواره داراي بار ارزشي 
و معن��وي قوي بود. ام��ا امروز وقتي صحبت از معماري مي ش��ود، 
چیزي که مطرح نیس��ت، همان جان و روح حاکم بر فضاهاس��ت« 

)مظلومي، 1366: 167(.
در س��ورة مبارک اعلي، پس از تس��بیح خداون��د تبارک و تعالي 
؛ (العلی:1)، نام پرودگار بلند مرتبه ات را  بِّكاَ اْلاَْعلىاَ بِِّح اْسماَ راَ (ساَ
وَّى    لاَقاَ فاَساَ منزه دار( به نظام بخش��ي عالم اشاره شده است (الَِّذى خاَ
العلی: 2)، همان خداوندي که آفريد و منظم کرد. اين نظم بخشی 
در شهرسازی اس��المی با مصاديق »تقارن«، »تباين«، »تناسب« و 

... خودنمايی می کند.

5. زیبایی معنا در شهر
زيبايي تنه��ا در مصاديق کالبدي کاربرد ندارد، بلکه در مصاديق 
مفهومي و انديش��ة ش��هر هم قابل بررسي اس��ت. احمد اشرف در 
تعري��ف مدينه مي گويد: »مدينه واژه اي اس��ت که مفهوم اصلي آن 
با مفهوم شهرس��تان در زبان پهلوي بس��یار نزديک اس��ت. مدينه، 
جايگاهي اس��ت ک��ه عدالت در آن اجرا مي ش��ود و مق��ر دولت يا 
نمايندگان حکومت اس��ت. مدينه، گذشته از موقعیت اداري، داراي 
نقش مذهبي پر اهمیتي نیز بوده است. يکي از رسوم مذهبي پايدار 
مس��لمانان، خواندن نم��از جماعت در روز جمعه اس��ت. از اين رو 
مسجد آدينه رفته رفته به صورت يکي از ارکان اصلي زندگي شهري 
و يکي از نشانه هاي مشخص کنندة شهر شد تا بدان جا که در اوايل 
دوره اسالمي، سکونت گاهي مقام شهر پیدا مي کرد که مسجد آدينه 
داش��ته باشد. يکي ديگر از خصوصیات ش��هرهاي اسالمي، کارکرد 
بازرگاني و صنعتي آن ها اس��ت که بازارها و چهارس��وهاي بزرگ و 

کوچک، سراها و کاروان س��راها محل آن بود« )اشرف،1353: 35(. 
از اين منظر، کارک��رد مذهبی، اقتصادی، اداری و بازرگانی، زيبايی 
و جايگاه خاصی به ش��هر می دهد. رفتارهای اجتماعی ش��هروندان 
بی��ش از همه موارد می تواند به ش��هر زيبايی ده��د. اين موضوع از 
مواردی اس��ت که بايد در نظام برنامه ريزی شهری مورد توّجه ويژه 
واقع ش��ود. رفتارهای مناسب شهروندان در ترافیک، خريد، تفريح، 
کار، آموزش، آپارتمان نشینی و حقوق متقابل شهروندی از مصاديق 
زيبايی معنايی در ش��هر است. به ويژه در دين مبین اسالم که همة 
اين مسائل، ضوابط و معیارهای خاص خود را دارد. به عنوان مثال، 
رواي��ات ديني حرمت همس��ايه را مانند خ��ون او در نظر گرفته اند. 
»حرمة الجار علی الجار کحرمة دمه؛حرمت همس��ايه بر همس��ايه 
چون حرمت خون او اس��ت« )نهج الفصاحه )مجیدی خوانس��اری(: 

بی تا، 440(. 
اس��الم، رعايت حقوق همسايگان را سبب آبادي شهر و عمر زياد 
مي داند. »خوب همس��ايه داری سبب آبادی شهرها و درازی عمرها 
می ش��ود«)نهج الفصاحه)پاين��ده(، 1385: 642(. اهّمّی��ت جايگاه 
روابط اجتماعي و رعايت حقوق همسايگان از اين موارد فراتر است 
و امور ديگري را نیز مانند: رعايت معبر)محدود نکردن آن(، رعايت 
ارتفاع ساختمان، عدم سايه اندازي، محدويّت در وزش باد و امثالهم. 
ُحس��ن همجواری، رس��یدگی، رفت و آمد، ياری، عیادت، محّبت و 
نیکي ش��امل مي شود؛ و از وظايف مورد تأکید در حقوق همسايگان 
نس��بت به يکديگر اس��ت9. پیامبر اس��الم می فرمايد: »ساختمانت 
بلندتر از ساختمان همسايه نباشد که مانع جريان هوا شود، مگر با 

اذن او«)ذکاوتي، 1384: 264(.
�ت�ّی  ���ن�ُري�ِه�ْم آي�اِت�ن���ا ِف���ی الف���اِق واَ ف���ی ااَن�ْف�ُِس���ِه�ْم حاَ »ساَ
�ُق، آيات خ�ود را در دوردس��ت ه�ا و در  ياَ�ت�اَباَ�يَّ���ناَ ل�اَُه�ْم ااَن�َّ���ُه اْل�حاَ
درون خ�ودش��ان به آن ها نش��ان خواهیم داد، تا جاي�ي ک�ه ب�رای 

آن ه�ا روشن شود که اين قرآن حق است« )فصلت، 53(. 

نتیجه گیري
با اس��تناد به آيات و روايات الهی می توان دريافت که اوالً عش��ق 
به زيبايی س��ر منشأ فطری دارد و در ذات بشر به وديعه نهاده شده 
اس��ت. ثانیاً انديش��ه هنر اس��المی دنیا را نردبان آخرت قرار داده و 
ورود به بهترين محل استقرار و نیکوترين اسکان در آخرت نیازمند 
ب��ه عب��ور از اين نردبان اس��ت؛ يعنی براي ورود ب��ه زندگی زيبای 
آخرت، بايد ابتدا مصاديق آن در اين جهان تجلی يابد. دين اس��الم 
قب��ل از آبادی جهان آخرت، اين دنی��ا را آباد می کند. بايد پذيرفت 
که دنیای فقر، ظلمت، زشتی، جهل، ظلم، نابسامانی، ذلّت و ناامنی 
نمي توان��د مقّدمه آخرتی زيبا، عّزت ، امنّیت و س��عادت گردد. ثالثاً 
چنین انديش��ه ای نیازمند ش��هرهايی در شأن تمّدن اسالمی است، 
بنا بر اين توّجه به زيباسازی فضاهای شهری و نمای ساختمان هاي 
ش��هری، از اص��ول ابتدايی هنر اس��المی تلقی مي ش��ود و ضروری 
اس��ت شهرهای اس��المی قبل از هر چیز بیانگر اوج تمّدن اسالمی 
باش��ند. برنامه ريزان شهری الزم است در تمام مراحل شهرسازی از 
طّراحی، نظارت، اجرا و ارزيابی در نقشه های مربوط به ساختمان ها 
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و فضاهای ش��هری، اصل زيباسازی را به عنوان پاية علم شهرسازی 
مّد نظ��ر قرار دهند. اگر چنین انديش��ه ای در مراکز علمی ش��کل 
گی��رد، آن گاه اثر آن در همة بخش های اقتصادی، اجتماعی، روانی 

و کالبدی شهر تجلّی خواهد نمود. 
بی جهت نیس��ت که هن��ر اس��المی در ابتدای پیدايش اس��الم 
توانست چنان مردم عقب مانده ای را در کوتاه مدت به قدری پیش 
ببرد که علم و دانش را به اعتراف دوس��ت و دش��من به همة جهان 
صادر کنند. به اعت��راف موّرخان معروف اروپا، اين نور علم و دانش 
مسلمانان بود که بر صفحة اروپای تاريک قرون وسطا تابید، و آن ها 
را وارد عصر تمّدن س��اخت. چقدر نازيباس��ت مس��لمانان با چنین 
آيینی، در میدان هنر اسالمی عقب بمانند و نیازمند ديگران و حّتی 
وابس��ته به آن ها ش��وند؛ تا جايی که هر ش��هروند کشورمان که به 
کشوري بیگانه وارد می شود، قبل از هر چیز مقهور فضاهای ساخته 

شده آن ها مي شود.
نکتة مهم ديگری که الزم اس��ت به آن توّجه شود، بهره گیری از 
نعمت های الهی توسط افراد نیکوکار است. قرآن کريم شايسته ترين 
و س��زاوارترين م��ردم به اس��تفاده از نعمت ها و زيبايی ه��ا را ا فراد 
نیکوکار می داند. متأس��فانه در فرهنگ امروزی )برخی اقشار( چنان 
اين مس��ائل وارونه جلوه داده شده است که پیدايی هر گونه رفاه و 
زيبايی در زندگی نش��انة دوری از دي��ن و در عوض هر گونه فقر و 
فالکت و اس��تضعاف نشانگر اوج ايمان است. چنین انديشه ای مانع 

ظهور و بروز تمدن اسالمی است.
زيبايی، اس��اس آفرينش در همة جهان هس��تی و مخلوقات آن 
اس��ت. تغییر در فرهنگ و انديشه شهرس��ازان با تأکید بر محوريّت 
زيباسازی با استناد به تأکید آيات و روايات، اّولین وظیفة هر شهرساز 
است. اين وظیفه در همة عرصه ها از مکان يابی شهر گرفته تا جهت 
ش��هر، کالبد شهر، س��یمای شهر، ضروری اس��ت. تجلّی و ظهور و 
بروز ش��هر زيبا قبل از طّراحی و س��اخت، نیازمند فرهنگ سازی و 
تعمیق بخش��ي هنر اسالمي در زيباس��ازی، زيباانديشی و زيبانگری 
اس��ت. اگر اين انديشه در جامعه ش��کل گیرد،  آن گاه تجلّی آن در 
شهر آسان تر و اجرايی تر خواهد شد. گنجینه هاي گرانبهای زيبايی 
در خلقت طبیعت مانند تنوع رنگ ها، نظم، پويايی، تناسب، تقارن، 
تباين، شادابی، طراوت و پاک، اصل اّول شهر زيباست. بهره گیری از 
هنر هنرمندان و ذهن خالق انسان ها و تشويق و ترغیب اين انديشه 
برای جريان پیدا کردن در همة عرصه های شهری، دومین اصل شهر 
زيباست. الگوبرداری از طرح های موفق و تاريخی با توّجه به هويّت و 
اقلیم هر شهر و انطباق آن با نیازهای امروزين، با مّد نظر قرار دادن 
دو اصل قبلی، اصل س��وم  شهر زيباس��ت. در هنر اسالمي، زيبايی 
هم در فضا و کالبد ش��هر و هم در تعامالت اجتماعی تعريف ش��ده 
است. تجلّی اين حقیقت در آفرينش نظام هستي بروز کرده و همة 
آسمان ها و زمین و هر چه در آن ها وجود دارد، دقیق و اندازه گیري 
ش��ده اس��ت. در آيات قرآن و روايات معصومان علیه السالم، وجود 
مواهب جهان ماّدي همه از نعمت هاي خداوند محس��وب مي ش��ود. 
وجود آن ها در نظام خلقت الزم است و بهره برداري، آن ها به عنوان 
وس��یله اي براي رسیدن به س��عادت و تکامل انسان ياد شده است. 

نگرش اصلي در جهت دعوت انس��ان به حیاتي س��الم و انساني در 
جهت استفاده از نعمت هاي الهي زمین است.

تجلّ��ی، ظهور و ب��روز هنرهاي زيبا در عرصه های شهرس��ازی و 
معماری قبل از نقش��ه و مصالح و تکنول��وژی، نیازمند ارائة حقايق 
بی بدي��ل قرآنی در پیدايش »ش��هر زيبا« اس��ت. هنر هر جامعه اي 
برگرفته از عملکرد فضاها و عملکرد هم برگرفته از انديشه و معانی 
حاکم بر فضاي فرهنگی کشور است. اگر اين معنا و انديشة حاکم بر 
کشور، زندگی و حیات محّقرانه، پلیدی، زشتی، آلودگی و خشونت 
را ب��ه نام دين توجیه کند و از طرفی بهره مندی از نعمت های الهی 
و به کارگیری آن در زندگي را ماية ننگ و عار و عیاش��ی بداند، آن 

گاه بايد منتظر شهرهايی فقیر، کثیف و آلوده بود. 
در مقابل تفّکری که زيبا  انديش��ی، زيبانگری و زيباس��ازی را در 
هم��ة عرصه های عمومی و خصوصی به عنوان اصلي مهم در مبانی 
دين اس��الم م��ورد توّجه قرار دهد و نعمت حی��ات دنیا را با عنوان 
بهره من��دی انس��ان از مواهب الهی بداند و اي��ن جهان را مقدمه ای  
برای کس��ب کمال بپذيرد و آن را ضروري و الزم بش��مارد، آن گاه 
شهرهايی زيبا را در جهان به نمايش خواهد گذاشت که الگوی همة 
برنامه ريزان عالم قرار گیرد. در هنر اس��المي، حیات، نعمتي الهي و 
مقبول اس��ت که از آن با عنوان حیات طّیبه نام برده و مردم را به 
زندگي تش��ويق نموده و سپس خواستار شکر آن شده است. اسالم، 
زيبايی را تحس��ین و تمجید نموده و از تحريم بي جهت زينت هاي 

الهي نهی کرده است. 
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لاَْيهِ. چنانچه بر عیب همسايه  ات  تاَْرتاَُه عاَ لاَْيِه ُسوًء، ساَ ِلْمتاَ عاَ 9- فاَِإْن عاَ
واِر کاَفَّ اْلاَذی  آگاه شدی، بايد آن را پنهان سازی. لاَْيساَ ُحْسُن الجاَ
لی الاَذی. همسايه داری نیکو، به آزار  ْبُر عاَ واِر الصَّ ولِکنَّ ُحْسناَ الجاَ
نرس��اندن نیست، بلکه همسايه داری نیکو، در صبر بر آزار همسايه 
اس��ت. »ليس منا من لم يحس��ن مجاورة جاره« »از ما نیست آن 

کسی که با همسايه اش به نیکی رفتار نکند.«
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انتشار
شماره 
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چاپ

1
شناخت معماری و 

شهرسازی

سیر تحول مفهوم شناسی بازآفرينی شهری 
به عنوان رويکردی نو

دکتر احمد پوراحمد، دکتر کیومرث حبیبی، 
مهناز کشاورز

اولاول
پايیز 
1389

دوماولدکتر احمد پوراحمد، سیروس موسویماهیت اجتماعی شهر اسالمی
زمستان 
1389

سوماولسمیه فالحتبرساخت مفهوم شهر اسالمی
بهار 
1390

سوماولدکتر حسن ستاری ساربانقلیسطح بندی شهر در کالم پیامبر اسالم )ص(
بهار 
1390

پديده های بديع معماری ايران از نیمه اول قرن هجری تا 
دوره ايلخانی

چهارماولدکتر حسین زمرشیدی
تابستان 
1390

2
تبیین مبانی معماری و 

شهرسازی

اولاولدکتر محمد نقی زادهتأملی در چیستی شهر اسالمی
پايیز 
1389

مبانی شکل گیری و اصول 
سازمان يابی کاربردی شهر اسالمی

اولاولمهندس جابر دانش
پايیز 
1389

اولاولدکتر حمیدرضا صارمی، مسعود صارمیعوامل پیدايش ناامنی در شهرها از منظر اسالم
پايیز 
1389

نقش الگوهای شهرسازی سنتی 
در شهرسازی مدرن شهر يزد

اولاولدکتر علی شماعی
پايیز 
1389

انعکاس معانی منبعث از جهان بینی اسالمی 
در طراحی معماری

دوماولدکتر محمدرضا بمانیان، سیده فاطمه عظیمی
زمستان 
1389

اصول پايداری اجتماعی مجتمع های مسکونی 
در شهرهای ايرانی اسالمی

دوماولدکتر اسماعیل ضرغامی
زمستان 
1389

پديدارشناسی هويت و مکان در بافت های تاريخی
دکتر محمدرضا پورجعفر، دکتر حسنعلی 
پورمند، دکتر حسین ذبیحی، مهندس 

لیالسادات هاشمی دمنه، مهندس محسن تابان
سوماول

بهار 
1390

نقش میدان های شهری و بررسی عواقب ناشی از تنزل 
جايگاه آن در شهرهای امروز با تأکید بر شهرهای ايرانی

سوم اولسعیده نژادستاری
بهار 
1390

سوماولدکتر هوشمند علیزاده، دکتر کیومرث حبیبیعوامل شکل دهنده شهرهای اسالمی تاريخی مسلمانان
بهار 
1390

کیفیت حضور در میادين شهری با تأکید بر 
نمونه های سنتی ايرانی

چهارماولمهندس جابر دانش، مهندس امیر طیبی
تابستان 
1390

چهارماولصادق رشیدی، دکتر محمدعلی خبریسیر تکوينی مؤلفه های زيباشناختی بناهای اسالمی
تابستان 
1390

چهارماولدکتر حمیدرضا صارمی، مسعود صارمیتحلیل جايگاه شهر و زيبايی در هنر اسالمی
تابستان 
1390

3
تحلیل تاريخ معماری و 

شهرسازی

نقش تاريخی وقف در شکل گیری شهر اسالمی
 دکتر حسین کالنتری خلیل آباد، 
سید احمد صالحی، قهرمان رستمی

اولاول
پايیز 
1389

تجديد حیات گرايی و معماری معاصر ايران در سال های 
پس از پیروزی انقالب اسالمی

دکتر محمدجواد مهدوی نژاد، دکتر محمدعلی 
خبری، رضا عسکری مقدم

دوماول
زمستان 
1389

آموزه های معماری ايرانی و ساختمان سازی مسکونی 
از دوره قاجاريه تا امروز

سوماولدکتر حسین زمرشیدی
بهار 
1390

سوماولدکتر محمدجواد مهدوی نژاد، نوشین ناگهانیتجلی مفهوم حرکت در معماری معاصر ايران
بهار 
1390

بکارگیری اصول پدافند غیرعامل در بنای شهر� دژها 
در ايران باستان

داود مجیدی، دکتر سعید گیوه چی، دکتر علی 
نوری کرمانی

چهارماول
تابستان 
1390

تأثیر ملی گرايی بر معماری بناهای حکومتی 
دوره پهلوی اول

چهارماولدکتر علی اصغر شیرازی، میالد يونسی
تابستان 
1390
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4
بررسی بافت و ابنیه 

شهری

بررسی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده 
محله شهید خوب بخت

دکتر عارف آقاصفری، دکتر سید حسین 
 حاتمی نژاد، دکتر احمد پوراحمد، 

دکتر محمدتقی رهنمايی، دکتر سید امیر 
منصوری، دکتر حسین کالنتری خلیل آباد

اولاول
پايیز 
1389

معرفی و تحلیل جلوه های معماری و هنرهای کاربردی 
تکیه بیگلربیگلی کرمانشاه

دوماولدکتر يعقوب محمدی فر، سمیر آرين
زمستان 
1389

دوماولدکتر محمدحسین سرايیتحوالت بازارهای ايرانی اسالمی
زمستان 
1389

راهبردهای احیای بافت تاريخی شهر اردکان 
AHP با استفاده از تکنیک

دکتر حسین کالنتری خلیل آباد، محمدرضا 
صمیمی، سید احمد صالحی

دوماول
زمستان 
1389

ويژگی های کمی و کیفی مسکن در فات تاريخی شهر يزد
دکتر عارف آقاصفری، دکتر حکمت امیری، 
مهندس جابر دانش، محمدجواد بهشتیان

دوماول
زمستان 
1389

برنامه  ريزی کاربری اراضی شهر بهاباد با استفاده از 
SWOT الگوی تحلیل

دوماولدکتر حسن حکمت نیا
زمستان 
1389

سوماولدکتر محمدتقی رهنمايی، مهدی عباس زادهتحول کارکردهای فرهنگی فضاهای شهری تهران
بهار 
1390

چهارماولدکتر ناصر برک پور، صديقه بهرامیقابلیت سنجی توسعة مجدد در بافت های ناکارآمد شهری
تابستان 
1390

بازشناسی پیوند مدرسه علمیه و مصلی 
در معماری مدرسه مصلی يزد

چهارماولمهندس سیدمحمد کاظمی
تابستان 
1390

5
ارزيابی طرح ها و 

برنامه های توسعه شهری

ارزيابی اثرات طرح های توسعة شهری بر ساختارشکنی و 
ارتقاء کیفی فضای شهر کهن ايرانی

دکتر کیومثر حبیبی، دکتر مصطفی بهزادفر، 
دکتر ابوالفضل مشکینی، دکتر هوشمند 

علیزاده، مهندس وحید محکی
چهارماول

تابستان 
1390

برنامه ريزی شهری در جهت ارتقای هويت ايرانی اسالمی 
زنان با تأکید بر نقش محله های شهری

 لیال سلطانی، دکتر علی زنگی آبادی، 
دکتر مهین نسترن

چهارماول
تابستان 
1390






