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چکیــــده: 

آموزه های قرآنی و شهر آرمانی اسالم

محّمد نقی زاده*
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات دانشکده هنر و معماری )نویسنده مسئول(

تاریخ دریافت مقاله:93/10/17   تاریخ پذیرش نهایی:94/6/17

علی رغم آن که به تناسب و در مواضع و جایگاه های گوناگون، افراد بسیاری )از جوامع علمی، آموزشی، مدیریتی، حرفه ای 
و اجرایی( از »شهر اسالمي« و »شهر آرمانی اسالم« سخن می گویند؛ اّما تعریف دقیق مّتکی بر متون و نصوص اسالمی 
به ویژه درباره ی »شهر آرمانی اسالم« در دسترس نیست. به نظر می رسد که مناسب ترین تعریف را می توان و باید از 
متون اصیل اسالمی و به ویژه از قرآن کریم استنتاج کرد. به همین جهت، با تبیین ویژگی هایی که برای شناخت و تعریف 
هر پدیده الزم است )که در »مبانی«، »ارکان«، »الگو«، »صفات« و »اصول« خالصه می شوند(؛ مقاله ی حاضر بر آن 

خواهد بود تا این ویژگی ها را برای »شهر آرمانی اسالم« از قرآن کریم استنتاج نماید. 
به بیان دیگر، مقاله این نظریه را مطرح می کند که شناخت شهر آرمانی اسالم و ویژگی های اصلی و اصیل آن با مراجعه 
به قرآن کریم امکان پذیر است. طبیعی است که در مراجعه به قرآن کریم )با عنایت به جامعیت و جاودانگی و جهانی 
بودن مفاهیم و مطالب وحیانی این کتاب الهی( تعریف و ویژگی هایی که استنتاج خواهند شد موضوعاتی اصیل و جامع و 
عام خواهند بود؛ که عینّیت و ظهور و بروز یافتن آنها منوط به رعایت فرهنگ بومی، شرایط سرزمینی، وضعیت اقتصادی، 
فن آوری در دسترس و سایر شرایط زمانی و مکانی خواهد بود؛ که البّته همه ی این شرایط باید در فضای تفّکر دینی 

)جهانبینی توحیدی( مورد توّجه قرار گیرند.
در تبیین سؤاالت اصلی تحقیق که مقاله در پی پاسخگویی آنها برای اثبات نظریه ی خویش است نیز عبارتند از:

1.  روش بهره گیری از متون مقّدس )و به ویژه قرآن کریم( برای شناخت ویژگی های اصیل شهر آرمانی اسالم کدام 
است؟

2.  برای شهر آرمانی اسالم چه تعریفی را می توان ارائه کرد؟ و اصلی ترین ویژگی های آن مطابق آموزه های قرآنی 
کدامند؟

درباره ی روش تحقیق مورد استفاده ی مقاله نیز قابل ذکر است که با توّجه به زمینه های بحث و موضوعات متنّوعی که 
در آن مطرح می-شوند؛ از روش های تحقیق اکتشافی، تفسیری، قیاسی و تحلیلی استفاده خواهد شد.

شهر آرمانی اسالم، شهر اسالمی، متون مقّدس، قرآن کریم، جهانبینی توحیدی، فرهنگ، 
شهرسازی، شهر.

واژه های کلیدی: 

*dr_mnaghizadeh@yahoo.com
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)یعنی آنچه که باید باشد و آن شهر مطلوبی که جامعه ی 
اصیل اسالمی باید به سمت آن حرکت کند( سّد راه است 
بر  مستشرقین  و  غربیان  نظرهای  اظهار  و  آراء  سیطره ی 
جوامع علمی کشورهای مشرق زمین بر این تعریف است. این 
سیطره چنان گسترده و همه جانبه است که حّتی تشخیص 
صحیح داشته ها و متعلّقات این جوامع را برای خودشان نیز 
معماری  و  مقوله ی شهر  در  این سیطره،  می نماید.  دشوار 
و هنر و تاریخ و آثار تاریخی و حّتی برخی مضامین دینی 
)آل احمد  احساس می شود  به شّدت  نیز  عرفانی  و  ادبی  و 
1341؛ سعید 1361؛ همو 1383 و نقی زاده 1389(؛ و طبیعتًا 
تبعات منفی خود را در استحاله ی هوّیتی و فرهنگی جامعه 

بر جای خواهد گذاشت.
اشتباهاتي چون »اسالم را مترادف با عرب دانستن شهر«، 
در  اسالم  تعالیم  متفاوت  تجلّي  امکانات  به  توّجه  »عدم 
ناشی  آثار  به  »بی توّجهی  متفاوت»،  مکان هاي  و  زما ن ها 
و  اسالم«  تعالیم  بودن  جهانی  و  جاودانگی  و  جامعّیت  از 
مؤثّر  نظرات  این  ارائه ی  در  افراطی«  »ملّی گرایی های 
بوده اند )براون  1973؛ الپیدوس  1988؛ کیوبان  1980؛ 
ابراهیمي 1375؛ اسالمي و موریني 1375؛ حائری 1375؛ 
فرجامي 1375؛ افشار نادري 1375؛ قالیباف و پور موسوي 

1387 و گدار 1345(.
به هر حال برای ورود در موضوعات و مباحث اصلی مقاله 
اشاره به برخی نکات از جمله »ارکان شهر«، »ارتباط انسان 
با هستی«، »انسان« و »ساحت های حیات و نیازهای وی« 

ضرورت دارد که در این مجال مورد اشاره قرار می گیرند.
الف. ارکان شهر: 
ارکان شهر عبارتند از:

 اّول: »انسان«، متشّکل از »اهل شهر« و »مدیران شهر«، 
که در این زمینه )یعنی درباره ی انسان( اصلی ترین موضوع 

جهانبینی و باورهای انسان یا جامعه ی مورد نظر است؛ 
در شهر  موجود  جزء  دو  هر  ارتباط  که  »ارتباطات«،  دّوم: 
را مورد توّجه قرار می دهد و شامل فرهنگ و اخالقیات و 
رفتارها و قوانین و عرف جاری در جامعه می شود؛ و سّوم: 

»کالبد شهر« قرار می-گیرد )نمودار1(. 

مصلحت دید من آنست که یاران همه کار
                   بــگذارنـد و سـر زلـف نــگاری گیــرنـد

1. مقّدمات
»شهر« جلوه ی دانش های در دسترس یک جامعه و حاصل 
به کار بستن آن دانش ها در ایجاد فضاها و محیط )به همراه 
مورد  و  مطلوب  زندگی  ادامه ی  که  است  وسایلی(  و  ابزار 
عالقه و خواست آحاد جامعه را در آن فضا و محیط ممکن 
و میّسر سازد. در شهر انواع هنرهای رایج در جامعه، همه ی 
رشته های مهندسی، همه ی نگرش ها و ارزش های اخالقی 
جامعه، همه ی علوم انسانی و سایر رشته های علمی دست 
به دست هم می دهند تا کالبد و معنای فضا و محیط زندگی 
نمی توان  را  دانشی  تقریبًا  کنند.  تعریف  را  آدمیان  رفتار  و 
و  برنامه ریزی  و  طّراحی  از  )اعم  در ظهور شهر  که  یافت 
مدیرّیت و ایجاد و تحّول آن و همچنین در تربیت اهل شهر 
نداشته  دخالت  بر شهر(  مقّررات حاکم  و  قوانین  تدوین  و 
باشد؛ و البّته نوع دخالت ها و نقش هر یک از دانش ها )بسته 

به زمان و مکان( با شّدت و ضعف متفاوت خواهند بود. 
به همین دلیل است که هر مکتب فکری به تناسب شیوه ای 
از زیست که برای پیروانش تعریف می کند و به تبع فضاها 
نظر  مورد  زیست  شیوه ی  برای  را  آنها  که  مکان هایی  و 
مناسب می داند؛ هم تعریفی از شهر مورد نظر خود دارد و 
به متون اصیل و اصلی آن مکتب  با مراجعه  این که  هم 
برای  را  بی مکانی  و  بی زمان  ویژگی های  می توان  فکری 
شهر آرمانی مطلوب آن مکتب دریافت که در هر زمان و 

مکانی جلوه ی خاّص خود را دارند.
دین اسالم نیز از این قاعده مستثنی نیست. هم اصول و 
ارزش هایی را برای پیروان خویش معّرفی می کند و هم این 
که مردمان را به تبعّیت از آن اصول و ارزش ها فرامی خواند 
و هم این که با مراجعه به نصوص اصیل آن می توان این 
اصول و ارزش ها را بازشناخت و آنها را به عنوان اصلیترین 
زیست  شیوه ی  برای  که  اسالم  آرمانی  شهر  ویژگی های 

مسلمانی مناسب باشد معّرفی کرد.
شناخت  در  که  مشکالتی  و  اشکاالت  اصلی ترین  از   یکی 
اسالم  آرمانی  ویژه شهر  به  و  اسالمی  دقیق شهر  تعریف 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jr
ia

.iu
st

.a
c.

ir 
at

 1
1:

49
 IR

D
T

 o
n 

T
hu

rs
da

y 
Ju

ne
 3

rd
 2

02
1

http://jria.iust.ac.ir/article-1-272-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره هشتم / پائیز 1394 / سال سوم 48

ب. ارتباط انسان با هستی: 
ارتباطات »انسان« )که شهر برای زندگی او ساخته می شود( 
با »هستی« )که شهر در آن پدید می آید( عبارتند از: ارتباط 
با خالق هستی، ارتباط با طبیعت، ارتباط با اجتماع، ارتباط 
نکته ی   .)2 )نمودار  خویش  با  ارتباط  و  مصنوع  محیط  با 
بنیادین در همه ی این ارتباطات این است که نه تنها قبل 
و حین ارتباط نباید از خداوند غافل بود، که نتیجه ی ارتباط 
نیز باید سبب تقویت رابطه ی انسان با خداوند سبحان شود. 

ج. انسان و ساحت های حیات و نیازهای وی:
آنچه که در مقوالت مرتبط با زندگي انسان و ساحت های 

حیات او باید در نظر قرار داد، توّجه به این نکته ی بنیادین 
تفاوت  و  تمایز  بودن  زنده  و  کردن  زندگي  بین  که  است 
نیز  بودن«  »زنده  حّتي  که  آن  دارد؛ ضمن  وجود  اساسي 
برخي  در  این طیف  و  است؛  قابل شنایي  در طیف وسیعي 
موجودات و به ویژه در مورد انسان مصداق دارد. در چنین 
واجد  انسان  در  زندگي  مراتب  به  نگرش  نوع  شرایطي، 
اهّمیتي اساسي مي شود. مراتبي از زندگي )از قبیل زندگي 
گیاهي، زندگي حیواني، حیات انساني( براي انسان متصّور 
آنها،  به  متعادل  نگرش  آنها،  از  یکي  بر  تمرکز  که  است 
براي رشد یک مرتبه ی خاّص دیگر  از مراتبي  استفاده  یا 
مي تواند به زندگي انسان معنا و جهت ببخشد؛ )بهاءالّدین 

عاملی، به نقل از حسن زاده آملی 1377، 824-825(.
در زمینه ی شناخت ساحت های حیات، ذکر آراء استاد عالمه 
طباطبایي به وضوح بحث کمک می کند؛ ایشان مي گوید: 
بهجت  که  هر چیزی  از  است  عبارت  زیبایی[  ]یا  »ُحسن 
سه  حالت  این  و  کند؛  رغبت  آن  به سوی  انسان  و  آورد، 
از جهت عقل  این که چیزی مستحسن  قسم است، یکی 
باشد، یعنی عقل آن را نیکو بداند، دّوم این که از نظر هوای 
نفس نیکو باشد، سّوم از نظر حّسی زیبا و نیکو باشد. البّته 
این تقسیمی است برای زیبایی از نظر ادراکات سه گانه ی 
انسان« )طباطبایي 1374، ج16، 372(؛ و طبیعی است که 
هر یک از این حاالت با ابزار و آالت و اعضای خاّص خود 

درک می شوند. 
و  طبقات  مورد  در  متفاوتی  طبقه بندی های  علی اّیحال، 
مراتب حیات انسان می توان مطرح کرد که یکی از آنها که 
مورد توّجه ما نیز هست و در امتداد کالم موالست؛ و به تبع 
انسان  حیات  براي  می شود،  بیان  طباطبایی  عالمه  سخن 
سه بُعد روحاني، نفساني و جسماني قابل تصّور است؛ و به 
تناسب این سه ساحت از حیات، نیازهاي انسان نیز تحت 
فیزیولوژیکي )مثل خوراک  یا  نیازهاي ماّدي  سه مقوله ی 
)مثل  نفساني  نیازهاي  امثالهم(،  و  مسکن  و  پوشاک  و 
آزادي، حّب ذات و سایر نیازهاي رواني( و نیازهاي روحاني 
)مثل ارتباط با مبدأ هستي و جنبه هاي معنوي و مرتبط با 

ماوراءالّطبیعه( تقسیم بندي مي شوند. )نقي زاده 1385(.
برای انسان سه ساحت وجودی متصّور و قابل اثبات است؛ 

نمودار 1: رابطه ی سه عنصر اصلي دخیل در ظهور شهر )یا ارکان اصلي 
یک شهر(

نمودار 2:رابطه ی انسان مؤمن با عالم وجود
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و  تعریف  قابل  انسان  برای  نیازهایی  نیز  آنها  مابه-ازاء  و 
شناسایی هستند. این سه ساحت عبارتند از: 

1. ساحت روح )ساحت روحانی حیات( که ارتباط انسان را 
نیازهای خاّص  با ماوراءالّطبیعه مورد نظر دارد؛ که قاعدتًا 

خود را دارد.
2. ساحت نفس که موضوعات روانی را در بر می گیرد. 

3. قلمرو جسم یا ماّده که بر نیازهای فیزیولوژیک متمرکز 
است.

هر  در  انسان،  نیازهای  از  یک  هر  که  این  توّجه  قابل   
ساحت از زندگی مصادیق خاّص خود را دارند. برای نمونه، 
همانطور که جسم انسان برای دوام خویش نیازمند تغذیه 
و  تعالی  و  دوام  برای  نیز  روح  و  نفس  ساحت های  است، 
همان  یا  هستند.  مناسب  تغذیه ی  نیازمند  خویش  کمال 
گونه که چشم و گوش انسان به تماس با زیبایی نیازمند 
با  تماس  محتاج  او  روح  همچنین  و  انسان  نفس  هستند، 
زیبایی متناظر کیفی و معنوی هستند، تا بدین گونه حّس 
زیباجویی انسان ارضا شود. یا همان طور که انسان از نظر 
ظاهری و جسمی واجد هوّیتی است، برای وی مراتبی از 
هوّیت روانی و روحانی نیز قابل تصّور است که باید به آن 
برسد. همانطور که جسم انسان باید از شرور و تجاوزات در 
امان باشد باید زمینه ی امنّیت کیفی و فرهنگی و معنوی 
است  همچنین  گردد.  فراهم  نیز  وی  روحانی  و  فکری  و 

درباره ی سایر نیازهای انسانی.
د: طبقات فّعالیت های جاری در شهر: 

همه ی فّعالیت هایی که در شکل گیری یک شهر و به ویژه 
در شکل گیری شکل و سیما و منظر و فضاها و مکان گیری 
عنوان  سه  تحت  می کنند  نقش  ایفای  آن  عناصر  و  اجزا 
قابل  شهر»نشینی«  و  شهر»داری«  شهر»سازی«،  اصلی 

طبقه بندی هستند.
2. اجمالی در باب شهر آرمانی

درباره ی شهر آرمانی )و همچنین درباره ی آرمانشهر( مراجع 
مختلفی سخن گفته اند که بدون ورود به آن مباحث، در این 
مجال فقط به نکته ی مهم و بنیادینی که تمایز اصلی تفّکر 

معادگرایانه با اندیشه ی دنیاگرایانه است اشاره می شود.
آخرت  و  معاد  به  است  ممکن  البّته  )که  دنیاگرا  اندیشه ی 

همه ی  با  شهری  ساختن  دنبال  به  باشد(  داشته  باور  نیز 
و  زندگی  آن  اگر  حّتی  است؛  آرمانی  زندگی  ویژگی های 
مکان آن زندگی آرمانی نیز در دنیای آخرت باشد، و ربطی 
در  تفّکر است که  این  دنبال  به  باشد.  نداشته  دنیا  این  به 
رقابت با بهشت الهی، باغ شّداد )ارم( بنا می شود؛ یا شاهان 
صفوی و قاجار باغ هایی را با همه ی نعمت های بهشتی)!( 
با حوریانش)!( پدید می آورند. این  و حّتی به زعم خویش 
اندیشه چون )به درستی)!(( بهشت را آرزوی غایی می داند، 
وقتی می خواهد شهر آرمانی خویش در این دنیا را بسازد، 
سعی در ساختن بهشت دارد. غافل از آن که بهشت متعلّق 
به آن دنیاست؛ و جزا و سرای مؤمنین و مّتقین است، و نه 

آرمانی تحّقق پذیر در این دنیا )ر.ک: نقی زاده 1393(.
خوبی  به  را  آخرت  و  دنیا  بین  تمایز  که  معادگرا  تفّکر  اّما 
می شناسد، علی رغم آن که بهشت را مکان آرمانی انسان 
می داند، بر این باور است که این دنیا جای بهشت ساختن 
بنابراین،  باشد.  بهشت  نمی تواند  دنیا  این  اصواًل  و  نیست؛ 
تبیین  و  تعریف  را  دنیا  این  در  تحّقق پذیری  آرمانِی  شهر 
خویش،  دنیوی  عالی  زندگی  تأمین  ضمن  که  می کند 
»زمینه ی« وصول و ورود به آن مکان آرمانی )بهشت( را 
فراهم می کند. در واقع، شهر آرمانی این دنیایی، نه معادل و 

تمثیل بهشت الهی، که زمینه ساز ورود به آن است.
در  نظریه های  یا  آرمان شهرها  به  مربوط  آراء  صاحبان 
زیر  گروه  هفت  در  را  آرمان شهرها  درباره ی  دسترس 

می توان طبقه بندی کرد.
است  و حکما  از فالسفه  بسیاری  گروه شامل  اّولین  الف. 
که آراء و نظریاتشان معمواًل به نظام اداری و حکومتی و 
عمومًا  گروه  این  می پردازند.  اهل شهر  فرهنگ  و  اندیشه 
اصول حاکم بر شهر آرمانی یا آرمان شهر خویش را مطرح 
می کنند؛ و البّته فقدان برخی ویژگی ها مثل ستم و زشتی 
را نیز ضروری می دانند. حکما و فالسفه )از قبیل افالطون، 
فارابی، توماس مور و سنت آگوستین( اصلی ترین گروهی 
1353؛  )افالطون  گفته اند  سخن  باب  این  در  که  هستند 
فارابی 1379؛ همو 1376 و مور 1373(. همچنین می توان 
به متفّکرانی چون ابن خلدون )1359( اشاره کرد که همه ی 
به  یا  قرار می دهد؛  بررسی  مورد  را  و جوامع  انواع شهرها 
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کسانی چون سهروردی و نظامی اشاره کرد که به اشاره به 
ویژگی های مکانی آرمانی برای زندگی انسان اشاره دارند.

خویش  آرمانی  و  صالح  جامعه ای  درباره ی  نیز  ادیان  ب. 
مطالبی را بیان نموده، و وعده ی چنین جامعه ای را از سوی 
رهبران معنوی و روحانی خود مطرح کرده اند؛ که در واقع، 
به این وسیله شهر آرمانی خویش را )بدون آن که از قید 
از  بعد  جامعه ی  کرده اند.  معّرفی  کنند(  استفاده  »آرمانی« 
جامعه ی  و  مسلمانان  میان  در  مهدی عج  حضرت  ظهور 
از  بازگشت عیسیع در میان مسیحیان  از  آخرالّزمانی پس 

آن جمله اند.
ج. مکاتب انسان ساخته اعم از دینی و غیردینی و ضّددینی 
نیز غالبًا در جهت وصول و متجلّی ساختن محیط و شهری 
ایده آل و آرمانی برای پیروان و باورمندان آراء خویش اهتمام 
نموده، و برای ظهور آن شهر مردمان را به یاری می طلبند 
یا به آنها وعده ی وصول به آن را از طریق شیوه ی خاّص 
شهر(  )یا  جامعه  ظهور  اصواًل  نیز  گاهی  می دهند.  زندگی 
آموزه های  که  دانسته اند؛  تاریخ  جبر  را  خویش  آرمانی 
مارکس و سایر پیشگامان و نظریه پردازان سوسیالیست و 

کمونیست از آن جمله اند.
اخروی  زندگی  شرایط خاص  که  دیگر هستند  گروهی  د. 
)معمواًل بهشت( را به عنوان آرمان شهر مطرح می کنند و بر 
این باورند که مردمان در این دنیا )باید و یا این که عمومًا( 
به  خود  گروه  این  هستند.  آرمانشهر  آن  ساختن  دنبال  به 

زیرمجموعه هایی تقسیم می شوند: 
عبارتی  به  )یا  معاد  به  اصواًل  که  گروهی  اّول: 
باورهایی شبیه باور مسلمانان(  باور ندارند، اما به معتقدان 
به معاد توصیه می کنند که به دنبال ایجاد بهشت آرمانی 
در این دنیا باشند، و همچنین آثار مؤمنان را با این رویکرد 

ارزیابی می کنند )ویلبر 1384 و وست 1336(. 
عین  در  اّما  دارند،  باور  معاد  به  که  گروهی  دوم: 
سایر  پیروان  از  متأثّر  یا  و  اّول  گروه  تأثیر  تحت  حال، 
دنیا  این  در  که  می دانند  آرمان شهری  را  بهشت  مکاتب، 
نیز می تواند محّقق شود؛ یا حّداقل باید به دنبال ایجاد آن 
بود )منتظرالقائم 1388؛ دیبا و انصاری 1376 و انصاری و 

حقیقت بین 1388(.

هـ . گروهی که بهشت اخروی را »مکان و جایگاه آرمانی 
انسان«، و نه به معنای آرمان شهر قابل تحّقق در این دنیا، 
همه ی  و  می شناسند؛  بشری  حیات  آرمان  عنوان  به  که 
هّمتشان اهتمام برای صالحّیت یافتن برای ورود به بهشت 
عالِمان  و  الهی  ادیان  پیروان  اّول  حلقه ی  که  می باشد؛ 

برجسته و مؤمنان در این گروه قرار می گیرند.
و. دسته ای دیگر که در توضیح آرمانشهر مورد نظر خویش، 
به موضوعات کالبدی و نقشه ی شهر و فّعالیت های جاری 
در آن نیز پرداخته اند؛ و عمدتاً در قرون اخیر و پس از ظهور 
مشکالت شهرهای دوران صنعت آراء خود را مطرح نموده اند. 
این گروه گاهی ایده آلیست و زمانی خیال گرا نامیده می شوند؛ 
که در مراجع مرتبط با تاریخ شهرسازی دوران اخیر معّرفی 

شده و آرایشان شرح شده است )شواي 1375(.
به  آرمانی،  شهر  به  اشاره  بدون  عمومًا  بعدی  گروه  ز. 
ساخته های  انسان،  رفتارهای  انسان،  برای  ویژگی هایی 
با  و  طبیعت  با  و  جامعه  با  انسان  ارتباطات  انسان، 
انسان  زیست  شیوه ی  به  و  جامعه  مدیریت  ساخته هایش، 
اشاره می کنند که تجمیع و رعایت آنها می تواند حاصل را 

به صورت شهری آرمانی محّقق سازد.
به این ترتیب، شهرهای آرمانی یا به عبارت بهتر، محیط 
زندگی آرمانی انسان را به سه صورت »تحّقق پذیر در عالمی 
دیگر«، »تحّقق پذیر در این دنیا« و »آرمانی عالی« )که باید 

به سمت آن حرکت کرد( می توان مطرح کرد. 
آرمانی  تحّقق شهرهای  امکان  که  است  طبیعی   -

گروه اّول در این دنیا وجود ندارد و حّتی توصیه نیز نمی شود.
- اّما گروه دّوم از شهرهای آرمانی، در این دنیا نیز 
امکان تحّققشان )بسته به آرمانگرایی مبانیشان( به ندرت 

وجود دارد.
که ضمن  هستند  متعالی  آرمانی  سّوم  گروه  اّما   -
آرمانی بودن، بی زمان و بی مکان بوده و برای آنها به تناسب 
شرایط زمان و مکان و شرایط دوران و امکانات در دسترس 

جلوه های متنّوعی متصّور است.
3. موضوعات اصلی و روش بهره گیری از متون

مربوط  مطالعات  در  که  موضوعاتی  اصلی ترین  از  یکی 
نسبت  اسالم  نظر  تبیین  در  ویژه  به  و  اسالمی،  شهر  به 
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به خود  را  اجزاء آن، ذهن و مطالعات محّققین  به شهر و 
متون  از  اسالم  نظر  دریافت  چگونگی  می کند؛  مشغول 
معماری(  و  )و شهرسازی  درباره ی شهر  و نصوص  اصیل 
اتّخاذ می شود که  این زمینه روش های مختلفی  است. در 
نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت. با عنایت به توضیح 
روش های استفاده از متون درمواضعی دیگر )ر.ک: نقی زاده 
1385 و نقی زاده و امین زاده 1384( و تدوین نمونه ی بارز 
و همو  )نقی زاده 1390  اسالم  آرمانی  معّرفی شهر  در  آن 
1391(، در این مجال، فقط به روش استفاده از قرآن کریم 
که یکی از مالک های اصلی مباحث این وجیزه در تبیین 
نظر اسالم راجع به هر یک از اجزاء شهر بوده است اشاره 

می شود. نکته ی قابل تأّمل آن است که این شیوه: 
- اّواًل در استفاده از سایر متون اصیل قابل تعمیم 

می باشد؛ 
- ثانیًا، از طریق آن معیارهایی به دست خواهد آمد 
که این معیارها وسیله ی مناسبی برای ارزیابی سایر روش ها 

نیز خواهند بود.
بسیار شنیده مي شود که به هنگام مباحثه در مورد معماري 
و شهرسازي و رابطه ی تعالیم اسالمي و به ویژه رابطه ی 
به مقوالت  اشاره ی مستقیم  فقدان  از  آنها،  با  قرآن کریم 
معماري و شهرسازي در کالم الهی سخن به میان مي آید؛ 
مطرح  را  اّدعا  این  فقدان،  همین  استناد  به  افراد  برخی  و 
می کنند که اسالم در باره ی شهر و محیط زندگی نظری 
اعالم ننموده و همه ی امور را به دست تجربه سپرده است. 
توّجه کنیم که اگر مقصود بیان جزئّیات و مصادیق باشد، 
به عقل سپرده شده  امور  انجام  این نظر درست است که 

است. اّما باید توّجه داشت که: 
مقوالت  سایر  همچون  نیز  شهرسازي  و  معماري   : اول 
مباني نظري اي هستند،  بر  مبتني  انسان  زندگی  با  مرتبط 
که این مباني در هر جامعه اي، از جهانبیني و فرهنگ حاکم 

بر آن جامعه نشأت مي گیرند. 
دوم : به دلیل بي زماني و بي مکانِي اصوِل مذکور در قرآن 
کریم )که باید در همه ی زمان ها و مکان ها قابل استفاده 
باشند( قرآن کریم فقط اصول و ارزش هایي را بیان مي دارد 
که براي همیشه و در همه جا با توّجه به شرایط محیطي 

و اقلیمي و اقتصادي و اجتماعي و فن آوري و امثالهم مورد 
استفاده هستند. 

روي  مصالحي  چیدن  فقط  شهرسازي  و  معماري  سوم: 
یکدیگر نبوده و نه تنها با عواملي همچون انسان و محیط 
و  زمینه  عنوان  به  بایستي  بلکه  مي باشند،  مرتبط  طبیعي 
نمایند.  نقش  ایفاي  انسان  تعالي  و  تکامل  و  حیات  بستر 
غیرفیزیکي  و  فیزیکي  عناصر  و  اجزاء  جملگي  بنابراین، 
مرتبط با عوامل انساني، محیط طبیعي و محیط مصنوع و 
همچنین صفات و ویژگي هاي آنها به همراه شرایطي که 
عامل رشد و تعالي انسان خواهند شد؛ بایستي مورد جستجو 

و توّجه قرار گیرند.
ارزش هاي  و  یا تجلّي اصول  در جهت شناسایي مصادیق 
ارزش ها  و  اصول  بایستي  بدواً  در محیط مصنوع  اسالمي 
شناسایي شوند که براي تسهیل مطالعه مي توان آنها را در 
گروه هاي مختلفي طبقه بندي نموده و سپس جزئّیات آنها را 
مورد شناسایي قرار داد. به عبارت دیگر، اصول و ارزش ها، 
در گروه هاي مختلفي قابل طبقه بندي هستند. با عنایت به 
این که بحث در مورد اصول و ارزش هایي که بر شکل دهي 
مطلوب محیط زندگي )معماري و شهر اسالمي( تأثیر دارند، 
در  مي کند،  را طلب  مستوفایي  و  مستقل  متعّدد  تحقیقات 
اینجا صرفًا روش بهره گیري از قرآن کریم و آیاِت مشتمل 
بر موضوعات مورد نظر، معّرفي شده و تداوم آن تا رسیدن 

به نتیجه ی مطلوب به محِلّ مناسب احاله مي گردد.
یا  الهي،  کالم  از  استفاده  امکان  آوردن  فراهم  منظور  به 
به عبارت بهتر، به منظور شناسایي موضوعاتي که باید در 
قرآن کریم مورد پي جویي قرار گیرند؛ موضوعات و عناوین، 
این گروه ها،  اصلي طبقه بندي شده اند.  تحت هشت گروه 
اّواًل به نحوي به  در واقع، به مباحثي اشاره مي نمایند که 
معماري و شهرسازي و سایر رشته هاي مرتبط با محیط و 
جامعه و عناصر اصلي آنها )از جمله انسان، عناصر طبیعي، 
ساخته هاي انسان، زندگي، اهداف حیات و امثالهم( مربوط 
بوده، و ثانیًا مي توان از آیات قرآني شواهدي را براي آنها 
ذکر نمود. این هشت گروه )که در نمودار شماره 3 برخی 

مصادیق آنها نیز معّرفی شده اند( عبارتند از:
1(  اصول و ارزش هاي اسالمي
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2(  اصول و ارزش هاي جهاني
3(  اصول )صفات( حاکم بر فعل و مخلوقات الهي

4(  اوامر و نواهی اسالم برای زندگی فردی و اجتماعی
5(  طبیعت و عناصر طبیعي

6(  اصول تنظیم کننده ی روابط اجتماعي
7(  صفات محیط مصنوع

8(  عناصر شهري و معماري
عبارتند  تقسیم بندي  این  مورد  در  قابل ذکر  و  نکات مهم 

از این که:
این تقسیم بندي، یک نوع تقسیم بندي قراردادي بوده 	 

وجود  نیز  دیگري  تقسیم بندي هاي  ارائه ی  احتمال  و 
چگونگي  دادن  نشان  اصلي  مقصود  چون  اّما  دارد؛ 
از  استفاده  با  است،  بوده  کریم  قرآن  از  بهره گیري 
تجارب طوالني در دسته بندي موضوعات مرتبط با آثار 
انساني که همه ی موضوعات مرتبط را ملحوظ داشته 

باشند این تقسیم بندي برگزیده شده است.

نمودار 3: موضوعات قابل پی جویی در متون اصیل اسالمی )قرآن کریم(

عناوین 	  زیرمجموعه هاي  در  تداخل هایي  بروز  امکان 
از صفات  برخي  نمونه،  برای  دارد.  وجود  فوق االشاره 
فعل الهي مي توانند جزئي از اصول اسالمي باشند؛ و یا 
این که جملگي موارد مي توانند تحت عنوان »صفات 

محیط مصنوع« )که به هرحال توّجه به آنها مقصود 
اصلي این نوشتار نیز مي باشد( قرار گیرند. اّما باز هم 
به منظور تفکیک و طبقه بندی نسبي موضوعات از این 
کار اجتناب شده است و به این بسنده مي گردد که در 
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هر قسمت بر آن دسته امور و موضوعاتي تأکید شود 
این  توّجه  قابل  دارند.  تعلّق  قسمت  آن  به  بیشتر  که 
که تداخل هاي احتمالي که البّته امری طبیعي و حّتي 
الزم هستند؛ نشانه و دلیلي بر وحدت و یکپارچگي و 
انسجام و همبستگي موضوعاتي است که در همه ی 

فّعالیت هاي انساني باید مِدّ نظر قرار گیرند.
بر 	  در  و  بودن  جامع  معناي  به  انتخابي  موضوعات 

از باب نمونه  داشتن تمامّیت موضوعات نبوده و تنها 
شده اند. ذکر  کریم  قرآن  از  بهره گیري  امکان  اثبات  و 

بنیادیني 	  و  اصلي  موضوعات  تقسیم بندي، شامل  این 
انواع  نظري  مباني  تبیین  در  آنها  به  توّجه  که  است، 
به  که  آنچه  و  محیطي  برنامه ریزي هاي  و  طّراحي 
نحوي به رابطه ی انسان و محیط )طبیعي و مصنوع( 

دارد. ضرورت  مي پردازد؛ 
و 	  تقسیم بندي  این  که  این  دیگر  ذکر  قابل  نکته ی 

همین طور موضوعات منتخب، داعیه ی در بر داشتِن 
شهر  و  زندگی  محیط  با  مرتبط  موضوعات  جملگي 
از قرآن کریم استنتاج نمود، ندارند، و  را که مي توان 
تنها در پي بیان چگونگي استفاده از کتاب الهي براي 
طّراحي  و  برنامه ریزي  با  مرتبط  موضوعات  دریافت 
هستند. انسان  طّیب  حیات  مطلوب  و  مناسب  محیط 
پس از شناسایي عناوین اصلي گروه ها، اصول و ارزش هاي 
مرتبط با هر گروه، و یا به عبارتي اعضا و زیرمجموعه هاي 
هر کدام بایستي شناسایي شوند؛ که در این راه احتمال این 
فراوان  گیرد  قرار  گروه  چند  یا  دو  در  ارزشي  یا  اصل  که 
زیبایي  و  تعادل  و  وحدت  اصولي همچون  جمله  از  است. 
و امثالهم که مي توانند در گروه هاي مختلفي تکرار شوند.

طبق  آنها  تعاریف  تدوین  ارزش ها،  و  اصول  شناسایي  با 
متون، و نظر دانشمندان و محّققین و پژوهشگران و فالسفه 
و مفّسرین و فقها و عرفا و هنرمندان و صاحب نظران هر 
رشته مرحله ی بعدي خواهد بود. و در نهایت، نحوه ی تجلّي 
کالبدي بخشیدن به اصول و ارزش ها در محیط و فضاي 
شهري و معماري موضوعي خواهد بود که به عنوان تفسیر 
تعالیم اسالمي در محیط و فضا و کالبد وظیفه ی شهرسازان 
و هنرمندان و معماران با توّجه به زمان و مکان و امکانات 

در دسترس خواهد بود.

4. بارزه های اصلی شهر آرمانی اسالم در کالم 
الهی

»مبانی«،  چیزی،  هر  تداوم  و  اداره  و  ایجاد  و  برای طرح 
»ارکان« )اجزاء اصلی، که بدون هر »رکن«، امکان ظهور 
آن چیز منتفی است(، »اسوه« )الگو(، »صفات«، »اصولی« 
)جلوه ها و تجلّّیاتی( قابل تصّور است )نمودار 4(؛ که قاعدتًا 
شهر نیز مبانی و ارکان و الگو و صفات خاّص خود را دارد 
و  سرچشمه ها  تمّدنی،  و  فرهنگ  و  جهانبینی  هر  در  که 
تعاریف مرتبط با خویش را خواهد داشت؛ و به این ترتیب، 
اّولیه  چیز ضرورت  با هر  مرتبط  موضوعات  این  شناسایی 
است که »شهر آرمانی اسالم« نیز به عنوان موضوعی که 
این قاعده مستثنی  از  از آن سخن گفته اند؛  افراد  بسیاری 

نیست.

الف. مبانی شهر آرمانی اسالم: 
بنیادینی  اصول  یا  موضوعات  دسته  آن  به  »مبانی« 
یک  به  مربوط  موضوعات  همه ی  در  که  می شود  اطالق 
براي  باشند.  و مشهود  و ساری  و جاری  جهانبینی صادق 
این  که  شد،  قایل  مباني اي  مي توان  انسان ساختي  اثر  هر 
ترتیب،  این  به  هستند.  او  جهانبیني  مباني  همان  مباني، 
قابل طرح هستند  مباني اي  اسالم،  به  منتسب  براي شهر 

نمودار 4: ویژگی های متصّور برای هر پدیده
 )الگو، مبانی، ارکان، صفات و تجلّیات(
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نمودار 5: رابطه ی سه عنصر اصلي دخیل 
در ظهور شهر آرمانی اسالم

که این مباني همان مباني اسالم )یا به عبارت دیگر مباني 
جهانبیني توحیدي( هستند. این موضوع اصلی اساسی است 
که مبانی هر تفّکر و جهانبینی، اصولی هستند که نه تنها در 
آنها حضور  به  امور مربوط  اندیشه، که در همه ی  حوزه ی 
دارند و راهنما و آرمان و هدف هستند. این اصول، نه تنها 
راهنمای اندیشه و عمل هستند، که فراتر از آن، و نهایتًا نیز 
باید، در همه ی آثاری که از آنها سرچشمه گرفته و سیراب 
همان  به  را  انسان  و  باشند،  داشته  جلوه  و  نمود  شده اند، 
اصول برسانند. با عنایت که به این که، جهانبینی توحیدی 
)دین اسالم( فضای مطالعه ی حاضر است، مبانی مورد نظر، 
اصولی هستند که هر موضوعی در اسالم، باید از آنها متأثّر 
بوده و نهایتًا نیز با بهره گیری از آنها، پیروان اسالم را به 
به مباحث  توّجه  با  این ترتیب، و  به  برساند.  همان اصول 
مطرح در تعالیم اسالمی، اصلی ترین بنیاد )یا مبانی( اسالم 

است. »توحید« 
آراء  همه ی  نه تنها  »توحید«،  اصل  اسالمی،  جامعه ی  در 
همه ی  که  مي دهد،  جهت  را  مسلمانان  آثار  و  رفتارها  و 
آراء و رفتارها و آثار نیز باید به توحید منتهي شوند )ر.ک: 
طباطبایي بي تا، ج7، 184-183(. همان طور که جهان بینی 
به عنوان فضای اندیشه و تفّکر، اصل و ریشه ی فرهنگ )یا 
فضای عمل و رفتار( است که آن نیز به نوبه ی خود عامل 
مبانی  شناخت  در  است؛  تمّدن  ظهور  و  آثار  شدن  پدیدار 
»شهر« اسالمی شناخت اصول حاکم بر جهان بینی ای که 
اسالم مبلّغ و مرّوج آن است )جهان بینی توحیدی( ضرورت 

دارد.
از توحید می توان به اصل »عدل« اشاره کرد که به  پس 
عنوان اصلی ترین صفت فعل الهی، هم مسلمانان به رعایت 
آن امر شده-اند؛ و هم این که مطابق سخن رسول خداص، 
َو  ماواِت  السَّ قاَمِت  بِالَعدل  دارد:  قرار  آن  بر  هستی  عالم 
ااَلرض. با این تذّکر که سایر اصول )معاد و نبّوت و امامت( 
توّجه و مالک عمل  مورد  باید  اصل  دو  این  قالب  در  نیز 

مسلمانان قرار گیرند.
ب. ارکان شهر اسالمی:

چنانچه توضیح شد هر پدیده اي واجد اجزایي است که از 
میان این اجزاء برخي را رکن )ارکان( مي نامند. پدیده هاي 

مشابه مي توانند فاقد برخي اجزاء بوده و یا اجزایي اضافه بر 
اجزاء دیگران را داشته باشند، اّما ارکان همه ی پدیده هاي 
فاقد یک رکن  پدیده ای که حّتی  مشابه یکسان اند؛ و هر 
باشد از جمع همگنان خود خارج مي شود. شهر نیز داراي 
ارکاني است که هر رکن با ویژگي هاي خاّص اسالمی اش، 
رکن شهر اسالمي خواهد بود. همان طور که در مقّدمات 
مقاله ذکر شد؛ برای هر شهر سه رکن اصلی متصّور است 
که در اینجا به معّرفی این سه رکن برای شهر آرمانی اسالم 

اشاره می شود.
هر  ظهور  همانند  نیز  اسالم  آرمانی  شهر  ظهور  براي 
شهری، انطباق و همپوشاني سه رکن، به عنوان »ارکان« 
آن ضرورت دارد. این سه رکن عبارتند از: فضاي فکري، 
فضاي عملي و فضاي عیني یا فضاي کالبدي. در حقیقت، 
شهر آرمانی اسالم فقط کالبد نیست، و عالوه بر »کالبد« 
شهر، دو مقوله ی مهّم دیگر نیز در تعریف این شهر آرمانی 
و تجلّي آن ایفاي نقش مي کنند. اصلي ترین عنصر، انسان 
)یا مؤمن( است که البّته مهمترین مقوله ی مربوط به او نیز 
ترتیب  این  به  اوست.  ایمان  عبارتي  به  یا  فکري«  »وجه 
است که مي توان »ایمان« اهل یک شهر را مهمترین عامل 
آرمانی اسالم  و عنصر شکل دهنده و تعریف کننده ی شهر 
همه ی  بر  و  شهر  بر  حاکم  »قوانین«  بعدي  عنصر  نامید. 
اهل  و  مدیر شهر  از  )اعم  انسان ها  بین  که  است  روابطي 
ارکان  نتیجه،  در  حاکم اند.  انساني  آثار  و  طبیعت  و  شهر( 

شهر آرمانی اسالم به صورت نمودار 5 قابل ارائه است.
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و  مي کنند  رفتار  و  عمل  اسالمي  اخالق  و  دستورات 
که  آورند  وجود  به  نیز  را  مناسبي  کالبد  توانسته اند 
تجلّیگاه ارزش هاي اسالمي باشد، و آنان را در مسلمان 

نماید. یاري  زیستن 
همه ی  )و  شهرسازي  قلمرو  در  عمومًا  امروزه  که  آنچه 
از  حرفه اي  و  آموزشي  مجامع  در  آن  مطرح  گرایش هاي 
قبیل طّراحي و برنامه ریزي و منظرسازي( مي گذرد؛ مربوط 
انتخاب  حّداکثر  و  و ساز  و ساخت  کالبد شهر  با  مرتبط  و 
توسعه هاي  غالبًا  است.  جمعّیتي  برنامه ریزي  و  کاربري ها 
فیزیکي و ویژگي هاي کالبدي آنها اهداف اصلي طرح ها و 
برنامه هاي شهري هستند. البّته تغییرات فرهنگي و رفتاري 
نانوشته ی(  یا  )نوشته  اهداف  از  نیز  انساني  توسعه هاي  و 
حال  هر  به  که  هستند،  شهرسازي  برنامه هاي  و  طرح ها 
به  تّوجه  لزوم  که  است  دلیل  همین  به  و  مي افتند؛  اتّفاق 
شهرسازي  برنامه هاي  و  طرحها  نظري  مباني  در  آنها 
توصیه مي شود. علي رغم همه ی تأثیرات متقابل محیط و 
انسان، آن گونه و مرتبه  بر  تأثیر محیط  به ویژه  انسان و 
و  رفتارها  و  اخالقّیات  و  قوانین  تدوین  و  انسان سازي  از 
ارتباطات و نوع نگرشي را که مّد نظر تعالیم عالیه ی اسالم 
است، فقط از راه ایجاد کالبد شهر امکان ظهور ندارد. ضمن 
آن که در صورت عدم حضور انسان هاي مزّکي و مهّذب 
و هدایت شده و متذّکر و عابد و مخلص و مقّید به رعایت 
همه ی اصول و ارزش هاي اسالمي و انساني، امکان ساخت 
کالبد شهر بر اساس تعالیم اسالمي نیز ممکن نخواهد بود.

به عنوان موضوعی جنبی )و داخل پرانتز( می توان به موضوع 
آموزش اشاره کرد که در قالب »تعلیم« )برای آموزش علم و 
هنر(، »تأدیب« و »تربیت« )برای فرهنگ سازی و اعتالی 
اخالق( و »تزکیه« و »تهذیب« )برای تربیت نفس و روح( 
باید برای آموزش همه ی انسان ها اعم از طّراح و برنامه ریز 

و مدیر و اهل شهر برنامه داشته باشد.
نتیجه این که: اصلي ترین عوامل یا »ارکان« شکل دهنده ی 
طبقه بندي  قابل  اصلي  گروه  سه  در  اسالم  آرمانی  شهر 
هستند که ملحوظ داشتن توأمان و متعادل و منطقي آنها 

منجر به ظهور شهر آرمانی اسالم خواهد شد.
اّولین رکن: ایمان اهل شهر یا اصول ایماني آنهاست 	 

اگر این سه وجه یا سه قلمرو را به صورت دوایر متقاطعي 
نشان دهیم، بهترین حالت وقتي است که سه دایره بر هم 
دوایر  این  که  است  وقتي  حالت  بدترین  و  باشند؛  منطبق 
در  اّما  باشند.  نداشته  یک دیگر  با  مشترکي  نقطه ی  هیچ 
که  کرد  ترسیم  صورتي  به  را  آنها  مي توان  معمول  حالت 
دو به دو و هر سه با یکدیگر سطح مشترکي داشته باشند 

.)6 )نمودار 
براي  شهر  نوع  چهار  مشترک،  سطوح  در  حالت،  این  در 

است.  شناسایي  قابل  اسالمي  جامعه ی 
اساسي 	  اصول  به  معتقد  انسان هایي  که  یکي شهري 

اسالم، در آن زندگي و بر اساس دستورات اسالم عمل 
مي کنند؛ که آن را »شهر مسلمانان« مي نامیم. 

دیگري شهري است که در آن مسلمانان در کالبدي 	 
دستورات  به  عنایت  با  که  مي کنند  زیست  اسالمي 
براي  »شهري  را  آن  مي توان  و  شده اند؛  بنا  اسالمي 

نامید. مسلمانان« 
سّومین محدوده که آن را »شهر مسلماني« مي نامیم؛ 	 

نشانگر شهري است که در آن رفتار اسالمي جریان 
ارزش هاي  و  اصول  اساس  بر  نیز  شهر  کالبد  و  دارد 

است. اسالمي ساخته شده 
و باالخره )فضاي مشترِک( سه دایره است که از آن 	 

به عنوان مصداق »شهر آرمان اسالم« یا شهر اصیل 
اسالمی یاد مي کنیم و در آن مسلمانان موّحد بر اساس 

و  رفتاري  و  عملي  وجه  فکري،  وجه  ارکان سه گانه ی  رابطه ی   :6 نمودار 
وجه عیني در شکل گیري شهر آرمانی اسالم، شهري براي مسلماني، شهر 

مسلمانان و شهري براي مسلمانان 
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فضاي  مي کنیم.  تعبیر  فکري  فضاي  به  آن  از  که 
فکري حاصل حضور یا عامل ظهور مؤمن است که در 
دو طبقه ی اصلي مدیر شهر و اهل شهر ایفاي نقش 
را مي سازد. فضاي فکري اسالمي  مي کند و مجموعاً 

رکن دّوم: اصول عملي اسالم است که از آن به فضاي 	 
اصول  و  قوانین  و  مقرّرات  مي کنیم.  تعبیر  رفتاري 
مدیر  روابط  که  هستند  اصول  این  جزئّیات  اخالقي، 
شهر، اهل شهر و عالم ماّده را تعریف و تبیین مي کنند. 
و  عمل  »فضاي  را  رکن  این  تأثیر  از  حاصل  فضاي 

مي نامیم. اسالمي«  رفتار 
فضاي 	  به  آن  از  که  است  شهر  رکن:کالبد  سّومین 

انسان )فضاي  عیني تعبیر مي کنیم. این کالبد توّسط 
و اخالق اسالمي(،  رفتار اسالمي )عمل  با  و  فکري( 
که تبیین کننده ی ارتباط انسان با جهان خارج )اعم از 
جامعه و محیط مصنوع و طبیعت( است، منجر به ایجاد 
فضا و محیطي مي شود که در عین حالي که از اصول 
اسالمي نشأت گرفته اند؛ به این اصول اشاره دارند و 

انسان را در مسلمان زیستن کمک مي کنند.
ج. الگوی شهر آرمانی اسالم: 

همه ی آثار و پدیده هایي که توّسط انسان یا سایر موجودات 
)ذهني  الگویي  یا  طرح  روي  از  بي گمان  مي شوند،  خلق 
از  نیز  شهر  شده اند.  ساخته  صفاتي(  یا  کالبدي  عیني،  یا 
این قاعده مستثني نیست؛ و عمومًا )در مراحل اجرایي( از 
روي نقشه یا طرح و )در مراحل عالي و براي تهّیه ی طرح 
آن( الگویي عالي و ذهني و آرماني مطرح است که در هر 
را  خود  خاّص  ویژگي هاي  جهانبیني اي  و  تمّدن  و  جامعه 
دارد. بي تردید، همه ی فّعالیت هاي انسان و از جمله ساختن 
شهر، براي فراهم آوردن زمینه و بستر مناسب و مطلوب 
زندگي انسان و همچنین کمک به او در رسیدن به زندگي 
سعادتمند و حرکت او به سمت فالح و رستگاري مي باشد. 
یا  کردن  آماده  دنیایي،  زندگي  اهداف  اصلي ترین  از  یکي 
آماده شدن انسان براي ورود به زندگي جاوید اخروي است؛ 
و ورود به ساحت مطلوب و سعادتمندانه ی زندگي اخروي 
جز با کسب صالحّیت و اهلّیت الزم میّسر نخواهد بود. در 
این میانه، شهر به عنوان ظرف فّعالیت ها و زندگي انسان 

یکي از اصلي ترین نقش ها را ایفا مي کند.
زندگي،  مناسب  شهر(  )یا  محیط  آوردن  فراهم  جهت  در 
به  بنا  که  خداوند  عکس  )به  انسان  که  این  به  عنایت  با 
سخن امام الموّحدین ع، همه چیز را بدون الگوي اّولّیه خلق 
کرد( همه چیز را بر پایه و مطابق الگویي )ذهني یا عیني( 
مي سازد، مي توان گفت که براي شهر مطلوب و آرماني او 
مي توان الگویي را تصّور کرد؛ و در هر جهانبیني و مکتب 
فکري، الگو و اسوه ویژگي هاي خاّص خود را دارد. قاعدتًا 
از تعالیم اسالمي نیز مي توان الگویي براي شهر اسالمي، یا 
ویژگي هاي اصلي آرمان شهر اسالم را استنتاج و تدوین کرد. 
الگوي شهر اسالمي که اینجا در پي معّرفي آن از متن قرآن 
کریم هستیم، عالوه بر همه ی ویژگي هایي است که مي توان 
از متون اسالمي به عنوان فضاي حیات طّیبه استنتاج کرد.

اهّمیت اسوه )الگو(:
 یکي از ویژگي هاي بارز انسان ها انتخاب و تبعّیت و سعي 
در تشّبه به افراد و گروه ها و جوامعي است که مي توان از 
آنها به الگو یاد نمود؛ که به تبع آن، آثار آنان نیز به عنوان 
الگو مطرح می شوند. تعالیم اسالمي نیز به صراحت پیامبر 
و  اسوه  عنوان  به  را  ابراهیم ع  حضرت  همچنین  و  اکرم ص 
الگوي انسان هاي صالح معّرفي نموده است )ممتحنه:4 و 
شبیه  از  را  مسلمانان  کّرات  به  آن،  بر  عالوه  احزاب:21(. 
)بقره:41،  نهي مي فرماید  و جوامعي خاص  افراد  به  بودن 
آل عمران:105 و 156، انفال:21 و 47، نحل:92(. برعکِس 
در  سعي  معاصر  دنیاي  صالحین،  شیوه ی  و  الهي  جوامِع 
معّرفي و رواج الگوهایي دارد که از طریق آنها بتواند )اگر 
نگوئیم به استعمار و استثمار انسان ها و جوامع دست یازد، 
اقل این است که( مصرف بیشتر را رواج و توسعه دهد. حِدّ
از  مأثوره  احادیث  و  کریم  قرآن  آیات  بر  اجمالي  مروري 
معصومینع بیانگر توّجه به انتخاب الگوهای اصیل و احتراز 
از الگوهای بیگانه و مخالف با کرامتهای انسانی است، که 
یکی از معروفترین موارد آن، عدم پذیرش والیت کّفار و 
مشرکین است )ممتحنه:1(. همچنین در حدیث قدسي آمده 
است: اَْوَحي اهلل اِلي نَبٍيّ ِمَن ااَلنْبِیاِء: ُقْل لِلُْمْؤِمنیَن الَیلْبُِسوا 
لِباَس اَْعدائي َو ال ُیْطِعُموا َمطاِعَم اَْعدائي َو الَیْسلُِکوا َمسالَِک 
اَْعدائي َفَیُکونوا اَْعدائي َکما ُهْم اَْعدائي: خداوند بر پیامبري 
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از پیامبران وحي کرد: به مؤمنان بگو: لباس دشمنان مرا بر 
تن نکنند و غذاي دشمنان مرا نخورند و راه دشمنان من را 
نروند؛ که اگر چنین کنند؛ دشمنان من خواهند بود همان 
گونه که آنها هستند )عاملي 1385، 661-660(. در حدیث 
َو التَشاکلوا  اضافه مي کند:  موارد(  این  )بر  قدسي دیگري 
بِما شاَکَل اَْعدائي: خود را به شکل دشمنان من درنیاورید 

)عاملي 1385، 669-670(.
نکته ی قابل تأّملی که درباره ی الگوی شهر و آثار انسانی 
می توان مطرح کرد این است که برعکس الگوهای انسانی 
واقعی  و  عینی  نمونه های  که  کریم  قرآن  در  معّرفی شده 
شهر  الگوی  هستند،  ابراهیمع(  حضرت  و  اکرمص  )پیامبر 
آرمانی که باید ویژگی های بی زمانی و بی مکانی را در خویش 
داشته باشد؛ الگویی مثالی و ذهنی و بر اساس ویژگی هایی 
خاص است. برای نمونه، برای همه ی شش وجهی ها )اعم 
نظر  در  را  الگویی  می توان  مستطیل(  مکّعب  و  مکّعب  از 
گرفت که اصلی ترین ویژگی آن نسبت رئوس هشت گانه ی 

آن با محورهای سه گانه ی مختّصات است )نمودار 7(. 

مربع،  معانی  )مثل  الگوها  معانی  از  برخی  حال،  عین  در 
دایره، نور، آب و مانند اینها( که می توانند در پدیده ای ظاهر 

عنوان  به  نیز  کنند  متبادر  انسان  ذهن  به  را  آن  یا  شوند 
ویژگی های الگو مطرح شوند. به هر حال، در اینجا منظور از 
الگو، یک موضوع ماّدی و کالبدی )از قبیل ماکت یا مدلی 
با مقیاس متفاوت( نیست؛ بلکه الگوی مورد نظر موضوعی 
و  بی-زمانی  آن  ویژگی های  اصلی ترین  که  است  ذهنی 
بی مکانی، و در عین حال، امکان ظهور متنّوع در زمان ها و 

سرزمین ها و شرایط متفاوت است.
الگوی اصیل قرآنِی شهر آرمانی اسالم:

با عنایت به تعبیر انحصاري قرآن کریم براي مّکه ی مکّرمه 
که آن را »اُمُّ الُْقرا« مي نامد )که قاعدتًا باید به عنوان الگوي 
ابراهیمع  حضرت  که  این  و  کند(  نقش  ایفاي  شهر  سایر 
پس از تجدید بناي کعبه ی شریف، براي شهر و اهل آن 
اهل  براي  متعال  از خداوند  را  و سه چیز  دعا مي کند  سه 
و  جامع  که  انسان  نیازهاي  براي  مي توان  مي خواهد؛  آن 
او  معنوي  و  رواني  و  ماّدي  نیازهاي  همه ی  دربردارنده ی 
دعاي حضرت  کرد.  ارائه  خاّصی  تقسیم بندي  بود  خواهند 

است: چنین  ابراهیمع 
َو اِْذ قاَل اِبْراهیُم َرِبّ اْجَعْل هذا آِمنًا َو الْرُزْق اَْهلِِه ِمَن 	 

چون  و  اآلِخِر:  الَْیْوِم  َو  بِاهللِ  ِمْنُهْم  آَمَن  َمْن  الثََّمراِت 
امن  را محّل  این شهر  پروردگارا  کرد  ابراهیم عرض 
و آسایش قرار ده و روزي اهلش را که به خدا و روز 
در  و  )بقره:126(؛  گردان  فراوان  آوردند  ایمان  قیامت 

مي کند: دعا  دیگر،  جاي 
َو اِْذ قاَل اِبْراهیُم َرِبّ اْجَعْل هَذا الَْبلََد آِمنًا َو اْجُنْبني َو 	 

ابراهیم عرض  نَْعُبَد ااَلْصناَم: یاد آر وقتي که  اَْن  بَنِيَّ 
امان  و  امن  مکان  را  )مّکه(  شهر  این  پروردگارا  کرد 
دار  بتان دور  از پرستش  را  فرزندانم  قرار ده و من و 

)ابراهیم:35(.
ابراهیمع سه  ترتیب، مالحظه مي شود که حضرت  این  به 
یک  بر  آنها  از  یک  هر  که  دارد،  مّکه  برای  اصلي  دعاي 
روح  و  نفس،  یا  روان  فیزیولوژي،  یا  )جسم  ساحت حیات 
یا آخرت( متمرکز است. به بیان دیگر، با تأمین هر یک از 
این نیازها )به عنوان سرسلسله ی نیازهاي ساحت مورد نظر 
از حیات( زمینه ی تأمین سایر نیازها نیز فراهم خواهد شد.

مي توان  شود  تأمین  آن(  عاّم  معناي  )به  »رزق«  وقتي 

نمودار 7: رابطه ی شش وجهی ها با محورهای مختّصات
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نیازهاي  همه ی  ارضای  و  شدن  مرتفع  امکان  که  گفت 
فیزیولوژیک و جسمي انسان فراهم شده  است؛ و زمینه ی 
پاسخ گویي به آنها تأمین شده است. زماني که امنّیت انسان 
امنّیت،  سایه ی  در  که  بود  امیدوار  مي توان  باشد،  تأمین 
انسان بتواند به همه ی نیازهاي قلمرو روان خویش و آنچه 
که انسانّیت او اقتضا مي کند، دست یابد؛ چنانچه نبّی مکّرم 
اسالم می فرماید: »َمْن اَْصَبَح ُمعافي في بََدنِه آِمنًا في ِسْربِه 
نْیا: هر که تنش سالم  ما ُخیََّرْت لَُه الدُّ َـّ ِعْنَدُه ُقوُت َیْوِمه َفَکَان
است و در جماعت خویش ایمن است و قوت روز خویش 

دارد سراسر جهان مال اوست )نهج الفصاحه، 733(«.
و باالخره، با نپرستیدن بت و ایمان به خداوند واحد و روز 
و  معنوي  نیازهاي  تأمین همه ی  از  آنگاه مي توان  قیامت، 
روحاني او به نحو احسن نیز رأي داد. خالصه این که هر 
یک از سه دعاي حضرت ابراهیمع براي مّکه ی مکّرمه و 
نیازهاي یک ساحت حیات هستند؛  اهل آن، سرسلسله ی 
نیازهای  همه ی  به  پاسخگویی  زمینه ساز  آنها  تأمین  که 

انسان و سعادت و کمال انسان خواهد بود.
به این ترتیب، نه از نظر شکلی، بلکه از نظر امکاناتی که 
یک شهر باید در اختیار اهلش قرار دهد و از نظر شرایطی 
ویژه  به  و  مکّرمه،  مّکه ی  کند؛  فراهم  آنها  برای  باید  که 
دعاهای حضرت ابراهیمع در مورد آن، بهترین الگوی شهر 
اسالمی و محیطی برای زیست انسان است. طبیعتًا چون 
نیازهای  همه ی  به  پاسخگویی  جهت  در  ویژگی ها  این 
حاکم  مقّررات  و  قوانین  بر  شهر،  کالبد  بر  هستند؛  انسان 
بر شهر، بر رفتار اهل شهر، بر ارتباطات مردمان با یکدیگر 
و در یک کالم بر ارکان شهر )که ذکر آن گذشت( تأثیر 

داشت. خواهد  بنیادین 
قانونی  و  اجتماعی  و  رفتاری  الگوهای  الگو،  این  کنار  در 
مبارک  دوران  ویژه  به  الهی  رهبران  فردی  و  مدیرّیتی  و 
شخص نبّی مکّرم اسالمص و امیرالمؤمنینع، نیز می توانند و 
باید به عنوان یکی از اصلی ترین الگوهای شهر اسالمی، به 
ویژه در توضیح و معّرفی رکن ارتباط و قانون و رفتار و عمل، 
ایفای نقش کنند. حّتی راهنمایی های سایر معصومینع )به 
با  رفتار  و  یکدیگر  حقوق  رعایت  چگونگی  در  پیروانشان 
مکّمل  انسانی(  آثار  مجموعه ی  با  و  دیگران  با  و  طبیعت 

این الگوی اصیل، و در واقع، تبیین کننده ی ویژگی های آن 
برای زندگی مسلمانان بوده است.

بنابراین، شهر آرمانی اسالم، به مثابه الگوی اصیل خویش، 
همه ی  فرمایید:  )توّجه  نیازها  همه ی  که  است  شهری 
اهل  و  ساکنان  فیزیولوژیکی  و  روانی  و  معنوی  نیازهای( 

نگذارد. مغفول  را  نیازی  و هیچ  نموده  تأمین  را  خویش 
د. صفات شهر اسالمی:

 هر پدیده اي، با صفاتي شناخته می شود؛ که شهر و به تبع 
براي  نیست.  مستثني  قاعده  این  از  نیز  اسالمي  شهر  آن 
مجموعه ی  که  برشمرد  مي توان  را  صفاتي  اسالمي  شهر 
که  گونه  همان  شوند.  استنتاج  الهي  کالم  از  باید  آنها 
گذشت؛ اسالم به عنوان دین و سّنت الهِي زیسِت انسان ها 
و به مثابه فلسفه ی زندگي در همه ی زمان ها و مکان ها، 
براي زندگي  را  الزامًا جزئّیاتي(  نه  )و  ارزش هایي  اصول و 
اثر  حوزه ی  و  قلمرو  است.  نموده  توصیه  و  معّرفي  انسان 
قلمرو خاّصي  به  ارزش ها منحصر و محدود  و  این اصول 
ابعاد  در همه ی  مي توانند  بلکه  نمي شود؛  انسان  زندگِي  از 
و قلمرو هاي زندگي، معنا و مصداق و اثر خاِصّ خویش را 

باشند.  داشته 
وراي  »ساختمان«،  و  »شهر«  براي  اگر  ترتیب،  این  به 
سرپناه بودن، اهداف و غایاتي متصّور باشد که این اهداف 
و غایات به رشد و تعالي معنوي انسان )اهداف حیات انسان 
از نظر اسالم( کمک مي نمایند؛ ناچار بایستي اصولی بر آنها 
)شهر و ساختمان( حاکم باشد که این اصول نیز چیزي جز 
اصول حاکم بر جهان هستي و اصولی که خداوند سبحان 
برای زندگی انسان تعیین فرموده است؛ نخواهند بود؛ که 
هر دو گروه این اصول توّسط خالقي حکیم و علیم ایجاد و 

معّرفی شده اند.
و  ماّدي  محصولي  که  اعمالي  از  گذشته  که  کنیم  توّجه 
دیگر  گونه اي  به  نیز  اعمال  سایر  دارند؛  فیزیکي  کالبدي 
خالق  »راستي«  مثال  براي  مي شوند،  منجر  »ایجاد«  به 
»ثواب« است و »عذاب« نتیجه ی »عمل زشت« است و 
اگر »بهشت« و »دوزخ«، »حاصل«، »نتیجه« و »بازتاب« 
عمل انسان تلّقي شوند به راحتي معلوم مي گردد که همه ی 
اعمال انسان حّتي نگاه کردن، شنیدن و گفتن نیز مدام به 
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»ایجاد« مي انجامند؛ و به عبارت دیگر، هر چیزی را صورتی 
فّعالیت هاي  همه  اصواًل  که  این  به  توّجه  با  است.  مثالی 
انساني در جهت نوعي خلق و خالقیت انجام مي شود، دو 

مورد اساسي بایستي مِدّ نظر قرار گیرند:
انسان، 	  خلیفه   الّلهي  مقام  به  توّجه  با  که  این  اّواًل 

فّعالیت هاي  ویژگي هاي  شناسایي  براي  الگو  بهترین 
او  آثار تولید  انسان و تعیین اصول حاکم بر اعمال و 
همانا خلق الهي و اصول و قوانین حاکم بر اجزاء جهان 

است. هستي 
بر 	  حاکم  تفّکر  و  باورها  نقش  که  این  جهت  به  ثانیًا 

انسان و نحوه ی نگرش او به جهان هستي و همچنین 
توّجه به اعمالش، تأثیر مستقیم بر انتخاب روش هاي 
طّراحي، ساخت، تولید و نحوه ی بهره گیري از طبیعت 
دارد؛ در این باب نیز شناسایي دستورالعمل هاي برآمده 
این  با  یا الاقل محّک خورده شده  تعالیم اسالمي  از 

براي مسلمانان واجب الّرعایه اند. تعالیم 
از مجموعه ی ویژگي هایي که اسالم براي حیات و فّعالیت 
انسان در زمین تبیین مي نماید؛ چنین استنباط مي شود که 
به  بایستي  زمین  در  خدا  جانشین  عنوان  به  انسان  افعال 
صفات فعل الهي مّتصف باشند. به این ترتیب، مجموعه ی 
از  متشّکل  انسان،  فّعالیت هاي  بر  تأثیرگذار  ویژگي هاي 
»قوانین حاکم بر عالم وجود« و »اصول توصیه شده براي 
که،  این  دیگر  ذکر  قابل  نکته ی  مي باشند.  وي«  حیات 
برخی از این اصول در هر دو گروه مصداق دارند؛ به این 
ترتیب که هم صفات فعل الهی اند و هم این که مسلمانان 
به رعایت آنها توصیه و تشویق شده اند که البّته تنها در یک 

می شوند. معّرفی  موضع 
اّول. صفات فعل الهی:

صفات فعل الهی )یا اصول حاکم بر فعل و خلق الهي( از 
اصلی-ترین صفاتی هستند که می توانند به عنوان صفات 
شهر آرمانی اسالم مطرح شوند. توضیح این که از یک سو، 
براي  الگوي اصلي اي که  و  باورها  به  بنا  انسان،  افعال  بر 
و  است  مترتّب  صفاتي  و  اصول  مي کند؛  انتخاب  خویش 
)یا  خلیفه  انسان  قرآنی،  آموزه های  به  بنا  دیگر،  سوي  از 
جانشین( خداوند در زمین است )بقره:30 و نور:55(؛ و لذاست 

نتیجه گیري  این گونه  با یک مقایسه ی ساده مي توان  که 
کرد که اعمال انساني بایستي به صفات فعل الهي مّتصف 
باشند و در جهت متجلّی ساختن آن صفات شکل بگیرند تا 
اّواًل، شرط امانتداري در خالفت رعایت گردد و ثانیًا، نه تنها 
با فّعالیت هاي انسان خدشه اي به هماهنگي و تعادل موجود 
در عالم وجود و طبیعت وارد نیاید که فراتر از آن، امکان 
به  مواد  گرایش  آن،  از  عالی تر  )و  موجودات  یافتن  کمال 
سمت تجّرد( در اثر فّعالیت هاي انسان نیز فراهم آید )ر.ک: 

نقی زاده 1385(.
به  انسان  افعال  که  هستند  اینها صفاتي  دیگر،  عبارت  به 
داشتن  مقّرر  باشند.  مّتصف  آنها  به  باید  خلیفه اهلل  عنوان 
َخالئَِف  َجَعلَُکْم  الَّذي  »ُهَو  انسان:  براي  خلیفه الّلهي  مقام 
ِفي ااَلْرِض: اوست خدایي که شما را در زمین جانشین قرار 
داد )فاطر:39(« نکات مهّمي را به انسان یادآور مي شود که 
اهّم آنها عبارتند از این که انسان باید شرط امانت را به جا 
آورد؛ باید اعمالش را به صفات فعل الهي مّتصف گرداند؛ 
باید دستورات الهي را سرلوحه ی اعمال خویش و وجهه ی 
هّمت خود قرار دهد؛ باید رابطه ی خویش و سایر مخلوقات 
الهي را طبق برنامه و حقوقي که براي جملگي تعیین شده 
است تنظیم نماید و باید همیشه به حضور در محضر الهي 
)نقی زاده  دارد  مصون  غفلت  از  را  خویش  و  باشد  متذّکر 
1391(. بنابراین، شرط خالفت و امانت داري حکم مي کند 
که انسان اعمال خویش را به صفات الهي مّتصف گرداند تا 
ضمن به جا آوردن شرط امانت، تعادل الزم را نیز در محیط 

فراهم آورد.
یکي از افعال مهّم انسان، تغییراتي است که توّسط او در 
محیط به وجود مي آید که قسمتي از آن به صورت شهرها، 
محیط و فضاي زندگي در زمین ظهور مي یابد. خالصه این 
که چون تفّکر اسالمي، انسان را به عنوان جانشین خداوند 
تبارک و تعالي بر روي زمین معّرفي مي کند؛ اصول حاکم 
بر اعمال و آثار انساني بایستي رنگ و صبغه ی اصولي را 
بارزترین  از  الهي حاکم اند. برخي  داشته باشند که بر فعل 
صفات فعل الهي که بایستي بر فرایند طّراحي و برنامه ریزي 
محیط به عنوان یکي از مهمترین فرآورده هاي فعل انسان 
)خلیفه اهلل( حاکم باشند؛ عبارتند از: وحدت، تعــادل، نظم، 
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اندازه، حد، هدایت، حسن، حساب، حق بودن،  هماهنگي، 
و  بازي  به  خلق  عدم  بطالت،  به  خلق  عدم  احسان،  کرم، 

امثالهم.

دّوم. صفات فعل انسان )اصول توصیه شده براي 
حیات وي(:

عالوه بر ویژگي های مذکور برای صفات مخلوقات الهی )که 
در سطور باال معّرفی شدند(؛ آنچه که خداوند تبارک و تعالي 
به عنوان بنیادها ي مشي زندگي انسان معّرفي مي نماید نیز 
در  شکل گیري محیط زندگي که باید مقّوم ارزش هاي الهي 
نقشي  ایفاي  نمایند  به سمت آن هدایت  را  انسان  و  بوده 
در خور توّجه را عهده دار هستند که اهّم آنها با عنایت به 
کالم الهی عبارتند از: عبودّیت و عبادت، تقوي، ذکر، امر 
به معروف، نهي از منکر، کرامت انسان، عبرت گیري، تفّکر، 
کّفار و مشرکین، عّزت،  پذیرش والیت  تواضع، عدم  حیا، 
احسان،  ِکبر،  از  اجتناب  بیگانگان(،  به  تشابه  )عدم  تمایز 
ارجحّیت معنوّیت بر ماّدیت، امنّیت، هدایت، اصالح و آبادي 
زمین، احتراز از فساد، تعاون و همکاري، ُشکر، میانه روي، 
هوّیت و قس علیهذا. این صفات یا خود به صورت مستقیم 
و به مثابه یک اصل در شهرسازی دخالت دارند و یا این 
که باید زمینه ی ظهور و بروز و تقویت آنها )برای صفات 
حمیده و پسندیده( فراهم شود و یا این که بالعکس )برای 
صفات نکوهیده و رذیله( باید زمینه ی بروزشان تضعیف و 

حذف شود.
برنامه ریزی  و  طّراحی  وراهبردهای  اصول   . هـ 
اسالمی)چشم اندازشهرآرمانی  شهر  مدیریت  و 

اسالم(:
که  دارد  نظر  مّد  را  اصولی  اثر  خالق  اثر،  هر  خلق  برای   
را مجاز نمی شمارد و در عین حال، در هر  آنها  به  خدشه 
دوران و در هر سرزمینی، ممکن است به شیوه های متناسب 
آن اصول را به کار بندد. جلوه ها و تجلّّیات )یا به عبارت 
دیگر، چشم انداز( شهر آرمانی اسالم، مشتمل بر راهبردهایي 
هستند که حاصل تعامل ویژگي هاي مطرح برای »مباني«، 
»ارکان«، »اسوه« و »صفات« شهر اسالمي مي باشند. به 

عبارت دیگر، با ملحوظ داشتن همه ی ویژگي هایي که براي 
مباني و ارکان و اسوه و صفات و اجزاء اصلي شهر آرمانی 
اسالم متصّور است و از کالم اسالمي استنباط و استخراج 
این  که  مي شوند  تدوین  راهبرد هایي  و  اصول  مي-شوند؛ 
مجموعه می-تواند چشم انداز شهر آرمانی اسالم را تبیین 
آنها، به همراه رعایت شرایط محیطی  از  نموده و استفاده 
شد.  خواهد  اسالم  آرمانی  شهر  ظهور  به  منجر  زمانی  و 
این اصول و راهبردها را مي توان به عنوان راهنمایی براي 
طّراحي و برنامه ریزي و اداره ی شهر اسالمي در قلمروهاي 
مورد  و  عمل  مالک  متفاوت  فرهنگي  و  مکاني  و  زماني 
استفاده قرار داد. عناوین این اصول و راهبردها که در طیف 
وسیعي قابل ارائه اند همان عناویني هستند که در مباحث 

قبلي )مباني، ارکان، الگو و صفات( مطرح شدند.
در واقع، همه ی اصولی که در این قسمت به عنوان راهبرد 
و مبانی طّراحی و برنامه ریزی و مدیرّیت شهر آرمانی اسالم 
معّرفی می شوند؛ اصولی هستند که در جمع با شرایط زمانی 
علمی،  امکانات  و  شرایط  همه ی  بر  )مشتمل  مکانی  و 
و  سیاسی  فّنی،  جغرافیایی،  بومی،  اقتصادی،  فرهنگی، 
محیطی(، معیارها و ضوابط شهرسازی اسالمی را به دست 
می دهند. اجمااًل این که، شرایط زمانی و مکانی، مصداق و 
تجلّی کالبدی و عینی اصول را تعیین و تعریف می کنند و 
نسخه ی خاّص شهر اسالمی، برای آن دوران مشّخص و 

سرزمین خاص معّرفی می شود. 
5. نتیجه گیری

الگو،  ارکان،  مبانی،  فوق االشاره،  موضوعات  به  عنایت  با 
صفات و اصول شهر آرمانی اسالم، از متن قرآن کریم و 
آموزه های دینِی مّتکی بر کتاب الهی قابل استنتاج و تدوین 
هستند؛ و می توان گفت که شهر آرمانی اسالم یک مفهوم 
و یک صورت است که مبانی و ارکان و صفات و اسوه ی 
از قرآن کریم قابل استنتاج و استنباط است؛ و تحّقق  آن 
آن در عالَِم خارج، بسته به شرایط زمان و مکان و امکانات 
نتیجه،  در  داشت.  خواهد  متفاوتی  تجلّیات  دسترس،  در 
در  غیرمسلمانان(  شهرهای  حّتی  )و  مسلمانان  شهرهای 
متجلّی  در  متفاوت،  دانش  و  سرزمین ها  و  مختلف  دوران 
ساختن آن، توان متفاوتی دارند. ضمن آن که، هر شهری 
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اسالمی  اندازه ای  به  می شود،  نامیده  اسالمی  شهر  که 
آرمانی  و  اصیل  شهر  مثالی  و  حقیقی  الگوی  به  )و  است 
بتواند جلوه گاه مبانی و اصول و  اسالم نزدیکتر است( که 
الهی برای جامعه ی اسالمی و  ارزش هایی باشد که کالم 

است.  نموده  تعریف  الهی 
بنابراین: هر شهر منتسب به اسالم یا موصوف به اسالمیت:
و  برنامه ریز  و  طّراح  که  است  اسالمي  اندازه اي  به   )1
مدیرش در فضاي جهانبیني توحیدي اندیشیده باشند؛ که 
این اندیشه منجر به طرح و برنامه و مدیرّیت شده باشد؛

2( به اندازه اي اسالمی است که اهل آن در فضای جهانبیني 
توحیدي بیندیشند؛

در  اهل شهر  و  مدیران  که  است  اسالمی  اندازه اي  به   )3
فرهنگ  فضای  در  ایران،  در  )مثاًل  بومي  فرهنگ  فضاي 
و  عمل  توحیدي(  جهانبیني  بر  متّکي  و  از  منبعث  ایرانی، 

کنند؛ رفتار 
و  جلوه گاه  شهر  کالبد  که  است  اسالمی  اندازه اي  به   )4
زندگی  برای  اسالمی  تعالیم  از  مستفاد  ارزش هاي  بیانگر 

است. الهی  فعل  صفات  از  منبعث  و  انسان، 
5( و به همان اندازه اسالمی است که امکان مسلمان بودن 
و مسلمان زیستن و مسلمان ماندِن اهل شهر در آن وجود 

داشته باشد.
6( هر شهری، به اندازه ای اسالمی است )و به الگوی حقیقی 
و مثالی شهر اصیل و آرمانی اسالم نزدیکتر است( که بتواند 
جلوه گاه مبانی و اصول و ارزش هایی باشد که کالم الهی 

برای جامعه ی اسالمی و الهی تعریف نموده است.
7( خالصه این که هر شهِر منتسب به اسالم، به اندازه اي 
اسالمي است که مباني و اصول و اسوه ها و صفاتش مأخوذ 
و منبعث از تعالیم وحیاني اسالم باشد. )مثالي ساده موضوع 
را روشن مي کند، هر چیز خیس و نمدار شده با آب اقیانوس، 
به اندازه ی آبي که از اقیانوس در خود دارد، اقیانوس است(.
8( کالم آخر این که؛ شهر آرمانی اسالم صورتي ذهني و 
مفهومي یگانه است که مباني و ارکان و الگو و صفات آن 
از کالم الهي قابل دریافت و تدوین است؛ و این »صورت 
ادراکي« با توّجه به شرایط دوران و سرزمین )اعم از شرایط 
و امکانات اقتصادي، فن آوري، سیاسي، آداب، رسوم، سنن 

و  اصول  و  تعالیم  با  تناقض  و  تقابل  عدم  شرط  به  و...( 
خاص  جلوه ی  و  تجلّي  و  مصداق  اسالمي،  ارزش هاي 

را دارد.  خویش 
به این ترتیب، هر شهري به اندازه اي به شهر آرمانی اسالم 
نزدیک است که بتواند آن شهر آرمانی اسالم که ساخته شده 
و مدیریت-شده توّسط انسان کامل و محّل زیست اوست را 
متجلّی و متجّسد سازد؛ و عالی ترین نسخه ی شهر اسالمی، 
شهری است که فضای حیات طّیبه ی انسان کاملی است 
آن  به  فطرتش  و  است  گفته  خدایش  آنچه  مطابق  که 
می خواند در زندگی دنیایی خویش مشی می کند؛ و به این 
ترتیب، آنچه را گذشت در نمودار 8 می توان خالصه کرد.

بنابراین، درباره ی چگونگی استفاده از متون مقّدس نیز با 
عنایت به جاودانگی و جهانی بودن و البّته جامعّیت کتاب 
مقّدس باید متوّجه بود و جزئیات و مصادیق )از قبیل ابعاد 
و اندازه ها و فضاها و فرم ها و اشکال( را از آن طلب نکرد؛ 
بلکه در کتاب الهی باید به دنبال شناخت اصول و معیارهایی 
بود که بتوانند در همه ی زمان ها و مکان ها مصداق خاّص 
محیط  آوردن  فراهم  در  را  انسان  بتوانند  و  داشته  را  خود 
ناسب زندگی انسانی اش یاری نمایند. و نکته ی پایانی این 

نمودار 8: فرایند ظهور مصادیق »شهر اسالمی«
 در سرزمین ها و دوران مختلف با بهره گیری از کالم الهی
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یا زمان خاص  آرمانی اسالم منحصر به کالبد و  که شهر 
یا گروه های اجتماعی مشّخصی نیست؛ بلکه آنچه که در 
تعریف این شهر آرمانی ایفای نقش می کنند عبارتند از اهل 

شهر )و باورها و اعتقاداتشان(، فرهنگ )رفتار و و اخالقیات 
و قوانین( حاکم بر شهر و نهایتًا کالبد شهر.

  Brown -1
  Lapidus -2

  Kuban -3
4- برای مطالعه ی بیشتر در این زمینه، ر.ک: نقی زاده 1390 و همو 1387.
5- برای مطالعه ی بیشتر در این زمینه، ر.ک: نقی زاده 1391 و همو 1390.

6- مثل بسیاری از مردمان که اگر چه ممکن است به شکلی از زندگی و دنیای اخروی باور داشته باشند؛ اّما این باورهای با اعتقادات مسلمانان 
درباره ی معاد و آخرت کاماًل متفاوت هستند. 
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The “Quranic Teaching” and the “Ideal Islamic City”

Mohammad Naghizadeh*
Science and Research branch of Islamic Azad Univesrity

Abstract

Despite many scholars in various domains including scientific, academic, professional and 
political fields talking about “Islamic city” and “Islamic ideal city” (Utopia), there is not a 
specific definition for “Islamic city” based on sacred Islamic texts. In other words, a variety 
of definitions and attributes of the “Islamic ideal city” are spread in texts based on different 
backgrounds and study domains of researchers. However, it seems that the appropriate 
definition for the “Islamic ideal city” as well as its essential and main attributes should be 
derived from the Islamic fundamental sacred texts, especially from the Holy Quran.
Moreover, to explain and clarify the definition of any phenomenon, its main attributes 
should be recognized and classified. The fundamental attributes for the Islamic ideal city 
include “foundations”, “pillars”, “ideal model”, “characteristics” and “principles” which 
should be derived from the Holy Quran. Indeed, this article endeavors to discover and 
recognize these attributes for the Islamic city by benefiting the Quranic teaching, with 
which the Islamic ideal city can be defined.
In other words, the basic hypothesis of the article is: “attributes and definition of Islamic 
City (Islamic Utopia) can be derived from the Holy Quran.”  Obviously, considering the 
comprehensiveness, everlasting and universality of Islam (and its Holy book: Quran) the 
definition and attributes of the Islamic city are fundamental and essential for all times and 
all places but their manifestations in different places and eras are subjected to cultural 
issues, environmental conditions, economic situations, available technology and other 
conditions of the specific era and place.
The article responds to the following questions:
1. What is the research method for recognizing the main attributes of the Islamic city from 
the Holy Quran?
2. What is the definition of Islamic City? 
3. What are its main attributes according to Quranic teachings?
According to the background of different parts of the study and its issues, a variety of 
research methods such as discovery, commentary, deduction and analysis will be used.
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“Surely this Quran guides to that which is most upright...” (The Holy Quran, 17: 9)
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To explain the manner of achieving the main goal of the study, it is useful to bring about a brief 
explanation about the main issues recognized from the Holy Quran.
As mentioned above, there is not an agreed definition for the very important term of “Islamic 
city.” It seems that the best and the most appropriate definition for “Islamic city” should be 
derived from the basic Islamic sacred texts, especially from the Holly Quran. The first stage in 
proposing the definition of this term is recognition of its foundations, definition of its pillars, its 
paradigm, its attributes and classification of its principles.
There are essential and important points which should be considered in Islamic built environment:
1. Islamic architecture and urban design need to be based on specific Islamic theoretical bases 
derived from Islamic sacred texts.
2. The Holy Quran is the main source of criteria and guidance for all Muslim activities including 
Islamic architecture and urban design and their theoretical bases.
3. The Holy Quran does not directly indicate details but timeless values and principles are 
indicated for creating an appropriate built environment for Muslim life.
4. Although attributes of Muslim acts and products should be derived from the Holy Quran, the 
main questions are:
- How can Muslim benefit from the Holy Quran in the field of architecture and urban design?
- What are the main principles and values and their original models which have to be considered 
in Islamic architecture and urban design? and
- Are there any relevant comments and basic principles and values on Islamic architecture and 
urbanism in the Holy Quran?
This study has been done with the attempt to respond to these important questions. It will 
endeavor to recognize and introduce those verses of the Holy Quran which indicate attributes of 
the Islamic built environment for Muslim life. Indeed, a series of principles and their application 
will be presented in order to design and identify those Islamic architecture and urban design by 
which Islamic built environment can be demonstrated.
The subjects and issues which clarify the attributes of these principles can be classified in seven 
categories:
I. Islamic Principles and Values: 
The Islamic Divine Book indicates many principles and values which should be considered in 
all Muslim acts and activities. These principles and values are the main concern of Muslims 
and should predominate over their activities and include: tawhid, tasbih, dhikr, ibrah, islah and 
so on.
II. Universal Principles and Values: 
Universal principles need to be considered in Islamic architecture and urban design. The 
relevant values and principles are introduced by indicating the reference verses of the Holy 
Quran. Justice, balance, hierarchy, truth, beauty, freedom and so on are the most important of 
universal principles.
III. Attributes of Allah›s Acts
According to the Holy Quran, Man is the vicegerent of God on earth. Therefore attributes of 
Man›s acts should be similar to the attributes of God›s acts. Human who is the vicegerent of God 
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must represent those qualities and seek the best way to creation and maintenance of a suitable 
environment for life and development of the earth, and his (or her) actions and activities must 
also be harmonized with the universal principles established by God. In other words, attributes 
of Allah›s acts (as an original and basic model for human activities) are explored and introduced 
in this section by paying deep attention to the Holy Quran.
IV: Nature and Natural Elements
Man lives and acts on earth by benefiting from nature and natural elements. Recognition of 
spiritual meaning and material benefits of nature and natural elements are two important points 
which should be considered in human activities and relationships between man and nature. The 
spiritual and symbolic meaning of natural elements and their relationships with Man and his 
architecture and urban design are recognized and introduced by considering relevant verses of 
the Holy Quran.
V: Regulation of Social Relationships
The fifth section will deal with Man and his relationship with the society and those attributes 
by which a Muslim society can be manifested. Therefore, those verses of the Holy Quran that 
have expressed the attributes of Muslim society (ummah) and the effects of these attributes on 
Muslim architecture and urban design are discussed in this section.
VI. Ethics Islamic Values
Islamic teaching has introduced many moral values including two main parts: those that should 
be respected, and those which must be avoided. An appropriate city for Muslim life has to help 
people to live in the city according to these moral values.
VII. Attributes of the Built Environment
Those verses of the Holy Quran which indicate the elements and attributes of the built environment 
as well as their relationships with human beings have been gathered in this category.
VIII. Architectural and Urban Elements
The Holy Quran indicates many architectural and urban elements by which some Islamic 
architectural attributes can be recognized. This category includes the relevant verses that indicate 
suitable or unsuitable attributes of architectural elements which may contribute to identification 
of Islamic architecture and urban design.
Essential, basic and timeless principles for Islamic architecture and urban design will be flourished 
by paying deep attention to those verses of the Holy Quran which are collected here. These 
concepts, elements and words are related to one or more of the seven items mentioned above, 
such as Muslim society (individual, family, and neighbors), Muslim architecture, nature, natural 
elements, architectural timeless principles, symbols and signs and other relevant subjects. Indeed, 
this index is so comprehensive as to be used by not only architects and urban designers but also 
artists, environmentalists, social scientists and so on.
“Wa ma tawfiqi illa billah: And my success can only come from Allah” (The Holy Quran,11:88 )”
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