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تقدیم به حسین بن علی (علیهالسالم)
			

حقیقت حیات و الگوی حیات ّ
طیبه

تقدیم به موعود
ای آخرین امید حیات،
ای آخرین بهانه بارش ابرها ،و رویش سبزینهها و تابش آفتاب،
دیر زمانی است که باران نباریده است،
در این برهوت داغ ،زندگیمان هرولهای شده است؛
در جستجوی وادی آب ،در جستجوی سرزمین انتظار.
َ
ای منتظر،
تو ا گر بپذیری این سعی روز و شب
این گام زدن
و خواندن و نوشتن
ما را به سرزمین رویش نرگسها میرساند.
تو ا گر بخواهی
باران خواهد بارید
و تشنگی سرنوشت محتوم گمشدگان زمین نخواهد بود.
ای آخرین ستاره شب،
منتظران را نشانم بده ...
تالشم را بپذیر ،دستم را بگیر و راه سرزمین ِ

تشکر و قدردانی
َ
ُ
َ َ َ َ ُ
شکر َ
المخلوق لم َیشک ِر الخا ِلق» بسی شایسته است از استادان فاضل و اندیشمندم:
به مصداق «من لم ی ِ
جناب آقای دکتر فرهنگ مظفر و جناب آقای مهندس عبدالحمید نقرهکار که لطف ،مساعدت بیشائبه و راهنمایی ایشان،
چراغ راهم بوده است ،کمال تشکر را دارم.
همچنین ،از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مهدی حمزهنژاد به سبب تمام راهنماییهای ارزشمندشان سپاسگزارم.
امید که این عزیزان ،همواره در پرتو عنایات حضرت ولیعصر (عج) ،همواره موفق و منصور باشند.



تقدیم به آنان که وجودم برایشان زحمت بود و وجودشان برایم همه ِمهر
روح پا ک و واالمقام پدرم ،مهربانترین و استوارترین تکیهگاهم،
مادرم ،مهربانترین و سبزترین نگاه زندگیام،
که هرچه آموختم در مکتب عشق آنها آموختم و هرچه بکوشم قطرهای از دریای بیکران مهربانیشان را سپاس نتوانم بگویم.
و تقدیم به همسر مهربانم که در سایه همیاری و همدلی او به این مهم نائل شدم.
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فصل اول

مق ــدمــه
▪یزد -خانه الریها  -عکس از صدیقه معینمهر

 -1مقدمه

از دیگر سو ،انسان اشرف مخلوقات عالم و خلیفه خداوند در زمین است و هدف او طی مراتب کمال و رسیدن به مرتبه عبودیت
َ
و خدا گونگی میباشد ،و از آنجا که کمال انسان در نیل به صفات الهی است ،مخلوقات خداوند در عالم طبیعت میتوانند
َ
بهعنوان سرمشق برای خلق محله در نظر گرفته شوند .عالوه بر طبیعت ،مراتب مختلف وجود انسان نیز میتواند مبنای
شکلگیری محله باشد .محله میتواند ویژگیها ،نیازها و گرایشهای انسان را در سطح زیستی -غریزی منعکس سازد و یا
ّ
اینکه اثر محلهای صفات انسان را در ابعاد منطقی و عقالنی آن منعکس سازد .محله میتواند محل تجلی صفات انسان کامل
ّ
که مقام خلیفه الهی است را منعکس سازد .یعنی محله تجلی صفات جمال و جالل الهی گردد و در این صورت محله میتواند
به جایگاهی واال دست یابد .در نگرش اسالمی این متعالیترین جایگاهی است که معماری ممکن است به آن تقرب جوید و
زیبایی در تمامی مراتب آن جلوهگر شود.

فص ـ ـ ــل اول؛ مق ـ ـ ــدمــه

موضوع تجلی اسماء و صفات الهی ،از شکلگیری و پرورش ایده تا خلق آثار محسوس و ادرا ک آن ،موضوعی مهم و دارای
بنیانهای ِحکمی و فلسفی است ،که با سؤاالت مربوط به اسماء و صفات الهی و قرار دادن الگوی انسان کامل در جهت
دستیابی به حیات ّ
طیبه در ارتباط است .همین مقوله سبب پیوند حوزه معماری با بسیاری از حوزههای علوم انسانی شده
است .بنابراین در این فرایند شناخت ویژگیهای انسان بهعنوان خالق اثر و ادرا ککننده آن ،و توجه به اسماء الهی و حیات
انسان بهعنوان زمینه و بستر پیدایش اثر و نحوه تعامل این دو در یک بستر علمی ،با مبنا قرار دادن اندیشه اسالمی بهعنوان
چارچوب نظری مشخص از اهمیت باالیی برخوردار است.
ً
تعالیم اسالمی برای ادامه حیات انسانها در زمانها و مکانهای گونا گون اصول ثابتی را بیان میکند که این اصول عمدتا
در نیازهای انسان ،در نحوه زندگی او ،در اصول شکلدهنده روابط او با جهان خارج ،در اهداف زندگی او (رسیدن به حیات
ّ
طیبه) و در نقش انسان در زمین (بهعنوان خلیفهاهلل) و هدف خلقت او میتوان پیجویی کرد (این اصول هم نظری است
(حکمت نظری اسالم) و هم عملی (حکمت عملی اسالم) .آنچه نسبت به زمان و مکان و امکانات بر حسب مقتضیات زمانی
و مکانی متغیر است ،روشهای پاسخگویی به این اصول و ارزشهای مستتر در آن است .لذا میتوان گفت که برای ایجاد
محله اسالمیباید ویژگیهای فضای مناسب زیست و زندگی مسلمانان برگرفته از تعالیم اسالمی ،تعیین و تعریف شوند؛ چرا که
محیطزیست مطلوب ،آرزوی تمامی انسانهاست؛ اما انسان بهیقین نمیداند که راحت حقیقی خود را در کجا بجوید ،چرا که
ً
انسانها (ذاتا آ گاه) بالقوه و بالفعل در فرمان متناقض (نفس ّاماره و نفس لوامه) هستند ،بنابراین نیاز به چراغ راه مکتب وحی
َ
(یعنی قرآن و احادیث ائمه معصومین (علیهمالسالم) دارند .انسان کامل که متن ظاهر و اسرار باطن عالم را میشناسد و او تجلی
اسماء و صفات خداوند است ،بهترین راهنماست که جامعه با بهرهگیری از صفات او به کمال سعادت برسد.
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لذا میتوان برای محله مراتبی را به شرح زیر در نظر گرفت:
ّ
1 -1محله بهعنوان یک مصنوع ،بستر تجلی انسان بهعنوان یک موجود زیستی.
ّ
2 -2محله بهعنوان بستر تجلی انسان تدبیرگر.
ّ
  3محله بهعنوان خلقی با ویژگیهای الهی و بستر تجلی روح الهی انسان در قالب صفات جمال و جالل الهی.بین مراتب کمال انسان بهعنوان خالق محله و مراتب کمال محله بهعنوان بستر فیزیکی حیات مطلوب و فعل انسانی،
همبستگی معناداری وجود دارد و تقرب محله به مقام تجلی اسماء الهی از این دو ُبعد دارای اهمیت و منشأ اثر است.
تعاریفی که در شهرهای معاصر برای محله ارائه میشود ،هرکدام متأثر از پیشفرضهایی است که ّ
اهم آنها عبارتاند از تعداد
بنیانه ــای حی ــات پای ــدار در معمـ ــاری محــــله
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جمعیت ،مساحت ،شغل غالب مردم و . ...اغلب این تعاریف ،از انسان (سا کنین محله) غفلت میورزند؛ بهویژه هنگامیکه با
بحث بر سر تهیه برنامه و طرح ،موضوعاتی همچون نوع و شیوه تولید ،فعالیت ،اقتصاد و امور ّکمی را بهعنوان مال کهای اصلی
مورد نظر قرار میدهند؛ حتی ا گر از انسان نیز بحثی مینمایند ،او را بهعنوان جمعیت ّ
(کمیت) و در واقع ،بهعنوان جزئی همچون
سایر اجزا (قطعهای از یک ماشین عظیم) در نظر میگیرند .همین تفکر که انسان را بهمثابه قطعهای از یک ماشین بزرگ تلقی
میکند ،به طریق اولی ،محله را نیز پدیدهای مادی میانگارد؛ درحالیکه اندکی دقت در شکلگیری و حیات شهرها و محالت
نشان میدهد که محله و محیط مطلوب زندگی ،متشکل از کالبد و قوانین حا کم بر آن ،بهمثابه آیینهای از حیات انسان تجلی
یافته و با القای ارزشهایی به انسان به فعالیتهای او نیز جهت میدهد.
پذیرش این واقعیت که آشفتگی موجود در کالبد ،سیما و منظر شهرها ،ناشی از عدم توجه به ُبعد معنوی شهرها و محالت و
مراتب وجودی سا کنان آنهاست ،موجب میشود تا با نگاهی به وضعیت گذشته فرهنگی و تاریخی کشور و جستجو در البهالی
متون دینی ،سعی در شناسایی مرتبه محیط مطلوب زندگی ،در درجات مختلف سکونتگاهی ،در رابطه با مرتبه وجودی
سا کنان آن در مراتب تکامل «بشریت» و «انسانیت» بنماییم.
لزوم ایجاد محله بر مبنای اندیشه اسالمی به نقش محله در تکامل سا کنین و نقش انسانها در تعالی و رشد محله و محیط
پیرامون خواهد پرداخت .هر تغییر و تحولی در محله و به تبع آن در شهر ا گر مسیری جز حیات ّ
طیبه را طی کند جز ضرر و خسران
برای سا کنان نتیجهای در بر نخواهد داشت و به تعبیر وحی و عصمت ،سعادت انسان در ساحت فردی و جمعی در قالب حیات
ّ
طیبه میسر است .چرا که اسالم ارزشهای تعالیجویانهای را در زمینه شهر و محله و محیط زندگی انسانی در جهت کمال انسان
و رسیدن به «حیات ّ
طیبه» مطرح کرده که امروزه با ظهور فرهنگ جدید و غفلت از ابعاد معنوی و الهی انسان مورد بیمهری
قرار گرفته است .کمبود پژوهش و عدم شناخت معماران و شهرسازان از ویژگیها و خصوصیات مورد لزوم محله اسالمی ،بر

انسان تعریفشده در اندیشه اسالمی ،از مسائل مهم مورد نظر در طراحی محله اسالمی و محیط مطلوب زندگی است.
مبنای
ِ
این در حالی است که در تعالیم اسالم برای محیط مطلوب زندگی صفات و ویژگیهایی قابل تدوین است که انسان از طریق به
کار بستن آنها میتواند در محیطی مطلوب زندگی کند و زمینه رسیدن کمال وی تأمین گردد.

از دیگر سو ،یکی از موضوعات مهمی که از نظر قرآن کریم رهآورد وحی است و در محیط مطلوب زندگی اسالمی نیز نمود مییابد،
طیبه ،به معنی زندگی پا ک و منزه است .محیط مطلوب زندگی اسالمی ،زمینهساز حیات ّ
مسئله حیات ّ
طیبه و رسیدن به عالم
عنداهلل است که ّ
تحول وجودی سا کنان خود بهسوی کمال را فراهم میسازد.
با بررسی و دقت در متون اسالمی ،امکان تبیین ویژگیها ،اصول و ارزشهای محله اسالمی میسر خواهد بود .ارزشهای نهفته
ُ
در قرآن ،کتاب هدایت انسانها ،فرازمانی و فرامکانی بوده و میتواند زمینههای رسیدن به محله اسوه را فراهم آورد؛ محلهای
موعود که احکام الهی و قرآن ،محور تمامی اندیشهها ،راهبردها و برنامهریزیها است .رهآورد زندگی در چنین محلهای ،سیر الی
اهلل است که با پیمودن این مسیر و پاسداری از پیمان فطری و میثاق ملکوتی ،حیات ّ
طیبه در عالم «عند اهلل» و تحت والیت
حقتعالی تحقق مییابد.
انسان خودآ گاه و خدا آ گاه ،که «خودآ گاهی» او عین «خدا آ گاهی» اوست ،ثمره نهایی محله و محیط مطلوب زندگی است.
ِ
محله واجد ارزشهای اسالمی ،در ارتباط متناسب و متعامل با سرشت جامعه بشری قرار دارد و از شرایط ضروری برای سیر
انسان بهسوی خداست .محله اسالمی ،زادگاه و خاستگاه انسان کامل خواهد بود؛ که با ارزشهای اسالمی و قرآنی و با شرایط
زمانی و مکانی خود ،شکل یافته و در انتظار حکومت جهانی حضرت مهدی (عج اهلل)« ،شهر و محله موعود» قرار میگیرد؛ این
محله« ،محله توحید» است؛ محلهای که در کالبد و معنا و در اصول و راهبردها ،تجلی وحدت و یکپارچگی است و در برابر
یگانگی معبود ،سر تعظیم فرو میآورد.

فص ـ ـ ــل اول؛ مق ـ ـ ــدمــه

شهرهای معاصر و محیطهای مطلوب زندگی بیش از همیشه به توجه به ارزشهای مطرح در اسالم نیازمند هستند .چرا که
امروزه اغتشاش و شرایط ناپایدار انسانی و محیطی به حدا کثر رسیدهاند و آثار و نتایج آن از تقویت نامتناسب زندگی فردی تا
گسیختگی اجتماعی ،اغتشاش در روابط اجتماعی و خانوادگی ،بیتوجهی به ابعاد معنوی زندگی و ...منجر شده است .گرچه
جملگی تعاریفی که از پدیدهها یا مفاهیم ارائه میشوند ،ریشه در جهانبینی و فرهنگی دارند که بستر آن تعریف بوده است
ولی احتمال غفلت از جهانبینی و زمینهای که موجد تعاریف مفاهیم هستند نیز وجود دارد .محله و محیط مطلوب زندگی نیز
زمینی
نماد
یکی از پدیدههای مهم انسان ساخته است که تعریف آن دچار این اشکاالت گردیده است .شهر و محله که روزگاری ِ
ِ
آسمان بود ،اینک به پدیدهای ّکمی که با اعداد و ارقام سنجیده و تعریف میشود ،تبدیل شده است .آشفتگی موجود در کالبد،
سیما و منظر شهرها ،ناشی از عدم توجه به ُبعد معنوی شهرها و محالت و مراتب وجودی سا کنان آنهاست.
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از ُبعد انسان کامل نیز ،اسالم دینی است که برنامه و پیام آن ،ابعاد مختلف حیات انسان را شامل شده و دربرگیرنده مقررات و
آدابی است که تمام ابعاد زندگی او را احاطه کرده و هدف آن تربیت انسان کامل است .زیربنای توحیدی اسالم ،سلسلهمراتبی
از شناخت را در تمام ابعاد زندگی انسان ،از امور عادی تا عالیترین شکل ،ارائه داده و حقیقت را منعکس میسازد انسان کامل
تجلیگاه اسماء و صفات الهی است.

بنیانه ــای حی ــات پای ــدار در معمـ ــاری محــــله
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بنابراین انسانشناسی و شناخت انسان کامل و ضرورت توجه به ابعاد وجودی آن ،از موضوعات بسیار پراهمیت در پژوهشهای
مرتبط با مقوالت انسانی است .پس از توحید و معرفت اهلل هیچ موضوعی به قدر و منزلت انسانشناسی مد نظر ادیان الهی
نبوده است .چرا که انسان مظهر ّ
اتم و جلوه اعظم توحید است.
بازتاب اسماء و صفات الهی (بهویژه اسم جامع َح ّی) و ویژگیهای انسان کامل در مواجهه با محله مورد تفحص
در این کتاب،
ِ
ّ
قرار گرفته و بدین نحو اصول معنایی برای تحقق ابعاد حیات پایدار در جهت ایجاد محلهای منطبق با جهانبینی اسالم تدوین
گردیده است.

فصل دوم

محله در شهر
▪محله بابالمسجد -شهر یزد

 -1-2مقدمه

از دیگر سو ،در باب توجه به مفهوم محله میتوان گفت :یکی از ویژگیهای ارزشمند «محله» این است که مقیاس بسیار خوبی
برای برنامهریزی کیفی و طراحی شهری به شمار میرود .در واقع دانش طراحی شهری ،با تمام تواناییها و نوآوریهای خود،
در بسیاری موارد یا اسیر مفاهیم کلی ،نظری و فلسفی میشود و یا در دام زیباسازی بدنهها ،کفها و نشانهها به بیراهه میرود
ولی مفهوم و مقیاس محله بهعنوان یک واحد اجتماعی -فضایی یکپارچهاین امکان را به دست میدهد که تمام فعالیتهای
مربوط به طراحی شهری بهصورتی هدفمند ،از مقیاس کالنشهری گرفته تا فضاها و عناصر شهری منفرد ،از یک پیوستگی و
انسجام فضایی و اجتماعی برخوردار شود.

 -2-2تعریف شهر

شهر ،عالیترین مکان تجمع زیستی انسان از آغاز تا کنون بوده است .روی آوردن او به زندگی شهری نیز از مهمترین مقاطع تاریخ
بشریت است؛ این مرحله را آغاز تمدن دانستهاند (امیریار احمدی .)2 ،1378 ،هر شهر ،محوری است از محل تجمع ارزشهایی
که تمدنی را میسازند و در نتیجه ،تصویر جهان را به وجود میآورند (باقری.)10 ،1386 ،
شهر بهعنوان تجلیگاه ارزشهای فرهنگی و شکلگرفته بر پایه آرمانها و اصول جهانبینی اهل خویش ،معانی و ارزشهایی را
به انسان القا مینماید؛ همین ارتباط محیط و انسان را نیز میتوان بهعنوان جنبهای از حیات تلقی نمود .در واقع ،انسان با قرار
گرفتن در فضای شهر و تماس با آن ،عالوه بر ظواهر ملموس و مشهود مادی ،معنایی را ادرا ک میکند که این ادرا ک ،بسته به
زمینه فرهنگی و حیات انسان ،شامل درجات متفاوتی است (گروتر.)53 ،1375 ،

فصـ ـ ــ ــل دوم؛ محلـ ــه در شـ ـ ـ ـ ـ ــهر

دین و مذهب ،بهمثابه یکی از عناصر فرهنگی و پدیدهای اجتماعی -فرهنگی ،منشأ ایجاد تغییر ،تفاوت و تباین در مکانهای
گونا گون بوده است .اسالم بهعنوان دینی شهری مطرح شده است که برای تحقق آرمانهای خود به شهر نیاز داشته است.
چیستی و چگونگی شهر و شهر اسالمی در آموزههای اسالمی نیازمند ّ
تعمق وسیع در منابع ارائهکننده آموزههاست .اسالم در
نظر بسیاری از محققان ،آئینی مدنی است که مشارکت جمعی را در عبادت فردی مورد توجه قرار میدهد .این مطلب بهطور
گسترده پذیرفته شده است که بیشتر تعلیمات اسالم ،به بهترین شکل در محیطی شهری نمود پیدا میکند .اندیشه اسالمی در
باب شهر دارای ویژگیهای منحصربهفرد است که حصول به آنها میتواند سبب رسیدن به حیات ّ
طیبه در فضاهای زیستی
بشر و موفقیت توأمان مادی و معنوی شهروندان گردد .شهرهای امروزه ما در سرزمینهای اسالمی به دلیل بیتوجهی به مبانی
نظری اندیشه اسالمی در طراحی فضاهای زیستی خود نیازمند احیاء و بازطراحی مجدد با قرائت اندیشههای اصیل اسالمی و
با رجوع به ّ
سنت و کتاب خداست.
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از دیگر سو ،شهر یکی از پدیدههای مهم انسان ساخته است که تعریف آن دچار این اشکاالت گردیده است .شهر که روزگاری
زمینی آسمان بود ،اینک به پدیدهای ّکمی که با اعداد و ارقام سنجیده و تعریف میشود ،تبدیل شده است .شهرهای اولیه
نماد
ِ
ِ
(بهویژه در شرق) ،بهمثابه مرا کز مقدسی بودند که عوامل دینی و اساطیری ،شکلدهنده آنها و معانی مرتبط با این عوامل در
آنها نهفته بود .این شهرها به مرور زمان ،بهعنوان نماد شکوه ،بزرگی و افتخار پادشاهان و فرمانروایان درآمدند؛ که البته این نیز
پایتخت شاهان و فرمانروایان
ریشه در باورهای دینی و وجه مذهبی شاهان داشت .با گذشت ایام و تمرکز جمعیت ،شهرها به
ِ
یا مرا کز تجارت و خرید و فروش تبدیل شده و با محصور و محدود شدن در قالع خویش ،با نمایشی از اهداف مذهبی ،سیاسی،
تجاری و امنیتی جلوهگر شدند (نقیزاده.)65 ،1387 ،
بنیانه ــای حی ــات پای ــدار در معمـ ــاری محــــله

10

دیانت اسالم با توجه به امکان رشد و تعالی بهتر استعدادهای انسان در محیط شهری ،از منادیان و مشوقان جدی شهرنشینی
بوده و تاریخ اسالم نیز با محوریت یافتن مدینه است که وارد مرحله تأسیسی خود میشود .شهر یا مدینه بهواسطه برخورداری
از امکان تجمیع سه حوزه مختلف حیات اجتماعی انسان یعنی اقتصاد ،فرهنگ و سیاست در یک مکان ،به پیشبرد اهداف
تکاملی نوع بشر بهتر یاری میرساند .با شهر است که انسان قدرت خلیفهاللهی خود را محقق میسازد .شهر نماد گریز نسبی
انسان از سیطره طبیعت و بارزترین تجلی قوه خالقیت اوست (ابن القضاعی.)۱۳۷۷،190 ،

 -3-2شهر اسالمی

عد جهانبینی خود در بسیاری موارد ،از قدرت و کارایی الزم برای ایجاد فرهنگ و
اسالم در وهله اول یک دین است؛ اما در ُب ِ
خاص خود در جوامع اسالمی برخوردار است (توشی یو .)295 ،1383 ،1عظمت تمدن مسلمان به این است که قبل
تمدن
ِ
2
از هر چیزی ،یک تمدن شهری و ارتباطی است .شهر نتیجه تمدن است ،اما شهر اسالمی بر این مورد تأ کید بیشتری دارد؛
برای بانیان و سا کنان آن ،شهر بهمنزله انعکاس ارزشهای اسالمی است که بر همه مکشوف است .به این ترتیب ،گذشته از
تمام دگرگونیهای مکان ،اقلیم ،آبوهوا ،شهر در اسالم غرق در ایمانی واحد است و درحالیکه معیارها و قوانین زندگی بر آن
ً
حا کماند ،شکل مشخصی از معماری را ارائه میدهد .شهر صرفا بهعنوان معماری مطرح نیست ،بلکه با کسانی که در آن زندگی
میکنند مطرح میشود .خود کلمه شهر ،جامعهای را به یاد میآورد که باید منسجم ،گرم و متحد باشد .تمام شهر یک خانه
را تشکیل میدهد .از اینجاست که تشبیهات و مقایسههای مربوط به معماری در قرآن فراوان آمده است .برای نشان دادن
همهجانبه ،کلمه «بیت االسالم» یا «خانه اسالم» بیش از همه به کار رفته است ،به این ترتیب اسالم در ُبعد انسانیاش مطرح
میشود (باقری.)9 ،1386 ،
1- Yu Tushy
 -2جهان بینی اسالمی ،برای تحقق آرمان هایش به شهر نیاز دارد (ذوالفقارزاده)114 ،1384 ،

دین اسالم ،فراتر از یک آیین رسمی است .اسالم یک شیوه کامل برای زندگی در همه اعصار است ،بهطوریکه روشهای حصول
عالیترین درجات کمال را در همه شئون و جوانب زندگی اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و غیره ارائه نموده است .شهر نیز
بهعنوان کانون زیست و فعالیت انسانها ،مورد توجه اسالم بوده است؛ بهگونهای که میتوان شهر اسالمی را مکان تبلور جمیع
آموزههای اسالمی دانست که در این صورت آرمانشهری که در طول دوران مختلف ،انسانها جستجو میکردهاند ،تحقق
کمال همهجانبه
خواهد یافت .در واقع ،صبغه الهی و معنوی ،متمایزترین ویژگی شهر اسالمی محسوب میگردد که زیبایی و ِ
از مراتب آن است .در دنیای امروز که با انواع چالشهای شهری در خصوص مسائل اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و غیره
روبرو هستیم ،بدون شک رجوع به اصول نظری و عملی شهر اسالمی بهعنوان یک پارادایم کامل و یکپارچه ،راهگشای مشکالت
کنونی خواهد بود (محمدی و شیخ بیگلو.)377 ،1387 ،

شهر اسالمی شهری است که در آن مظاهر تمدن اسالمی نمود دارد و دارای هویت خاص فضایی  ،فرهنگی و تاریخی است که
ویژگی آن در ارتباط با دین اسالم و از قرآن و سنت نشأت گرفته است و در شهر اسالمی نوعی ارتباط ذاتی ،کلی و ساختاری بین
هر یک از این عناصر و فضای مصنوع شهری و مناسبات فردی و اجتماعی مشاهده میگردد.
شهر آرمانی اسالم که اندیشمندانی بزرگ چون فارابی ،اخوانالصفا ،سهروردی ،ابن رشد ،خواجه نصیرالدین طوسی ،نظامی
گنجوی و ابن خلدون ،از آن سخن گفتهاند ،میتواند در کنار حقیقت اعتقادی و ایمان واقعی به اسالم ،معیاری برای ارزیابی
دعاوی کسانی باشد که سخن از شهر اسالمی میگویند .آرمانشهر اسالمی در پی ترسیم رابطه انسان با خدا ،اجتماع ،محیط
و خود است و روابط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را مورد توجه قرار میدهد و هم به ساختار شهر توجه دارد و اهمیت حیات
معنوی هماهنگ با خلقت را به تصویر میکشد و به ورای ظاهر شهر ،شکل و چهره آن میرود تا به روح و معنا و جوهر آن دست
یابد .طراحان و معماران در آرمانشهر مبتنی بر تفکر دینی و توحیدی ،در پی طراحی بنیانی هستند که با تکیه بر توحید و ایمان
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در شهر اسالمی ،فرم به تبع معنا تعریف میشود و کالبد ،هویت خود را از محتوا اخذ میکند و این متأثر از بنیانهای نظری
معماری و شهرسازی اسالمی است که نسبت قالب و محتوا همچون نسبت روح و کالبد در بنیانهای جهان شناختی اسالمی
است؛ همچنان که در جهانبینی اسالمی و قرآنی ماده به کرامت معنا شرافت مییابد و از هویت سفالیی خویش خارج شده به
نورانیت معنا ّ
منور میشود .در شهر اسالمی ماده و معنا ،کالبد و هویت ،همزمان مورد توجه قرار میگیرد که نتیجه آن ،تعادل
زیستی و حصول کمال است؛ امری که بیتوجهی یا کمتوجهی به آن در جهان امروز ،چالشها و بحرانهای شدیدی را ایجاد
کرده است .در واقع ،هیچیک از امور و مسائل زندگی ،از نظر اسالم به دور نمانده است ،ضمن اینکه قوانین اسالم منحصر به
زمان یا گروه خاصی از افراد نمیشود؛ لذا ،مبانی و اصول ارائهشده از طرف اسالم به دلیل کامل و جامع بودن از نظر کلیه جوانب
زیست شهری ،کارایی الزم را در مواجهه با چالشهای شهری امروز دارد (همان.)395 ،
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به خدای یگانه ،تجلی نور الهی و یگانگی و هماهنگی و تعادل را از نظام مخلوق به نظام مصنوع آورده و تکثر و جهان ناسوت را
به وحدت جهان معنوی و فضای ملکوتی تبدیل کنند (منتظرالقائم.)10 ،1387 ،
آرمانشهر ،نهتنها به ارائه خدمات آموزشی ،بهداشت و مسکن ،نفی تبعیض و سالمسازی محیط و رشد فضای سبز میپردازد
بلکه به سعادت دنیوی همراه با سعادت اخروی شهروندان نیز میاندیشد تا شهر خدا و آسمانی ،بر اساس تعالیم نبوی و علوی
شکل گیرد .شهر اسالمی مبتنی بر تصویری روحانی است که هدف آن تزکیه انسان و نزدیکتر کردن سا کنان آن به خداست و با
فضا ،کالبد ،بافت ،اشکال ،نقوش و رنگ خود پیوندی نا گسستنی با امر قدسی دارد (همان.)11 ،

 -1-3-2شهر اسالمی ،دستاورد فرهنگ و تمدن اسالمی
بنیانه ــای حی ــات پای ــدار در معمـ ــاری محــــله
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شهری قوانین شر ع مقدس را دلیلی بر این گرایش دانستهاند.
برخی مستشرقان ،اسالم را شهریترین دین خوانده و تمایالت
ِ
کمتر تمدنی به اندازه تمدن مسلمانان به بنای نوشهرها پرداخته است (باقری .)19 ،1386 ،مسلمانان ،شهرهای جدید را به
مجموعه شهرهای موجود آن دوره افزودند و ضامن توسعه جوامع شهری گردیدند؛ تا آنجا که نیمی از بناهای جدید شهری در
مغرب زمین پیریزی شد (همان.)23 ،
علل رویکرد اسالم به تشکیل حکومت و گسترش تمدن شهر و فرهنگ شهرنشینی پربار و انسانی و بهطورکلی ،شهرگرایی و نحوه
آرایش فضایی و برخورد همهجانبه با جامعه و شهر را باید در ذات اسالم و بلندمرتبه کردن سطح زندگی انسان در آن جستجو
کرد (همان) .اسالم در اساس خود ،دینی شهری است؛ چرا که احکام آن برای آنکه مجال بروز بیابند ،نیازمند اجتماعی ساخته
و پرداخته جهانبینی این دین هستند .بنابراین ،مسلمانان به ساخت نوشهرهایی هماهنگ با ایدئولوژی خود پرداخته و
توجهی خاص به این مهم معطوف کردند.

 -2-3-2شهر اسالمی ،حاصل رابطه میان ایمان اسالمی و زندگی شهری
اسالم تمدنی بنیادگر ،سازنده و شهری بوده و ازجمله ادیانی است که در شهر ،شکل گرفته و نسبت به شهرنشینی 1نظر مساعد
و حتی ترکیبکننده دارد؛ در نتیجه نمیتواند نسبت به موضوعات مختلف مرتبط با شهر بیتفاوت باشد .یکی از نمادها و
نشانههای هویتدهنده و تعریفکننده تمدن اسالمی ،وجود مدینه اسالمی بهعنوان زندگی مدینهنشینان و ظرف فعالیتشان
است (سیناسور .)20 ،1366 ،مطالعه در متون اسالمی 2نیز تأ کید اسالم به این موضوع را نشان میدهد .چنانچه عالمه
 -1فرض اساسی آنان این است که اسالم یک دین شهری است؛ چرا که مؤمن فقط در یک شهر می تواند همه واجبات قرآن و شریعت را به جای آورد .این فرض ،حاصل
برداشتی از یک متن قدیمی نوشته ویلیام مارسی است (باقری.)27 ،1386 ،
 -2امام علی(ع) ،در مورد موضوعات گونا گون مرتبط با شهر و محیط زندگی ،نکات مناسب و الزم را به اصحاب خویش متذکر می گردد؛ اوج آن در فرمان ایشان به مالک

