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 چکیده:
جریان های دینی است که نظم اسالمی در تمامی ابعاد آن اسالمی دارای اصول و قواعد برگرفته از آموزه-ایرانیشهر 

اجتماعی، فرهنگی، ثر از اصل بنیادین وحدت در نظام جامعه اسالمی در ابعاد اسالمی متأ_ایرانی . نظم در شهردارد
ر هماهنگی با تعالیم اسالمی د-ایرانیانتظام شهر تجلی یافته است.  آنمحیطی اقتصادی و فضایی و کالبدی و زیست

تبیین  پژوهشنماید. هدف را هدایت می سلمانانزندگی مسبک ثیرپذیری از اصول و تعالیم دین مبین اسالم، اسالمی یا تأ
با و تحلیل محتوای متون  یتحلیل-توصیفیو با روش است اسالمی -ایرانیر هدر ش بخشالگوهای انتظامو اصول، قواعد 

 هاو توجه به آنو احکام شریعت  قوانینبه  عمل انجام شده است.ای کتابخانهمطالعه اسنادی و  هایشیوهو کیفی رویکرد 
 قواعدترین مهم دهد کهنتایج این پژوهش نشان میگرایی است. مداری و وحدتها، همان نظمها و اقدامدر تصمیم

و حرام، تعهد به دستورات قاعده حالل : شاملکه  است همان قوانین و احکام شریعتاسالمی، -ایرانیبخش شهر انتظام
صرف، حضور هدفمند در اجتماع، رعایت حریم و محرمیت، اعتدال در خرید و مدینی، تعاون و همکاری اجتماعی، 
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  مقدمه .1

شامل مراتب طبقاتی جامعه بود. این شهر  استی و سلسلهنظم در شهرهای قبل از اسالم برگرفته از نظام ک
ساالران، لشکریان، افراد متمول و نزدیکان کهندژ یا شار میانی، محل زندگی دیوانارگ حکومتی در مرکز شهر، 

 یا محل زندگی مردم عادی بود.شد. بیرون از دیوار شهر، شار بیرونی فرمانروا که دیوار شهر بدور آن واقع می
بر فرهنگ اسالمی ، نظم قبل از آن فرو ریخته و نظمی مبتنی و وحدت برابری دین اسالم با شعار برادری، ظهور

اساس آن دیوار شار میانی تخریب شده و سلسله مراتب ارگ تا شار بیرونی از بین رفته و ربض خلق گردید که بر
 . ادامه یافتبندی نظام محله )محل زندگی مردم عادی( داخل دیوار شهر واقع شدند. که در ادامه با

کالبدی، در چهار دوره قابل بررسی است: -از حیث اجتماعی و فرهنگی و فضایینظم شهرهای بعد از اسالم 
در پیرایه و بیکه محل اداره شهر در داخل مسجدی ساده  استهای صدر اسالم الف( دوره اول که همان سال

در  شد. ب(مسجد هم محل عبادت و هم محل اداره شهر محسوب می پیوند با بافت پیرامون آن،و هممرکز شهر 
شدند. این مسجد و دارالحکومه دوره دوم، دارالحکومه از مسجد جدا شده ولی از طریق راهرویی بهم متصل می

عباس، مسجد و در میدان مرکزی شهر و هم پیوند با بافت شهر واقع بودند. ج( دوره سوم همزمان با حکومت بنی
الحکومه جدا از یکدیگر به دور میدان مرکزی شهر واقع بودند. این دوره جدایی دین از سیاست مطرح گردید. دار

د( در دوره چهارم جدایی کامل دین از سیاست اتفاق افتاده و مساجد و دارالحکومه در دو میدان جدا از هم احداث 
ظم در شهر در قالب های قبل از اسالم، ندر دوره [.9] کردندگردیده و بدون ارتباط با بافت پیرامون خودنمایی می

بندی، ه ایران و صدر اسالم، موضوع محلهکرد. در دوران ورود دین اسالم بهای طبقاتی نمود پیدا میبندیمحله
-ایرانیشد و این امر نظم در شهر سنخ سامان داده میهمهای صنفی و فرهنگی و اجتماعی در قالب نظام
کند. و محوریت های مختلف نمود پیدا می. موضوع نظم در شهراسالمی در ابعاد دهدود کالبدی میاسالمی را نم

توجه به روابط همسایگی، برابری، برادری، سرمایه اجتماعی، محرمیت و حرایم، توجه و عمل به دستورات دینی و 
صورت ادامه پژوهش این ابعاد به نوان یک جز از شهر اسالمی است. در... از جمله نمودهای نظم در محالت به ع

 تر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. تر و کاملمفصل
ثیر عواملی است که تحت تأپذیر از سبک زندگی مردم نایک امر جداییاسالمی -ایرانینظم در شهرهای 

 شهر در ندهدهنظم یاصول و قواعد اسالم یبازشناسنظیر فرهنگ و زمینه اجتماعی شریعت اسالمی است. 
شکل گرفته است. در  متفکران مسلمان هایشهیبر اند دیکأبا ت که استی هدف اصلی این پژوهش اسالم-یرانای

از منظر اندیشمندان اسالمی و تفکرات آنان مطالعه اسالمی -ایرانیهمین راستا، در ابتدا فلسفه نظم و شهر 
د تبیین شده است. در بخش بعدی با توجه به گردیده است و سپس معیارها و اصول کلی این اصول و قواع

دهنده به های نظمت و متغیر در خصوص قواعد و الگویمطالعات صورت گرفته، مصادیق، قوانین و احکام ثاب
تر به صورت جزئیاسالمی -ایرانیدهنده به شهر رائه الگوها و قواعد نظمشهر اسالمی تدقیق شده و در پایان به ا

 یده است.استخرج و ارائه گرد
 
 پژوهشمبانی و چارچوب نظری  .2

 پیشینه پژوهش

 اسالمی-در شهرهای ایرانیاند؛ اما در خصوص موضوع نظم های بسیاری در باب نظم شهر قلم راندهپژوهش
د؛ توان به دو محور کلیدی تقسیم نموخورد. پیشینه پژوهش حاضر را میری به چشم میپژوهش و مطالعه کمت

و  اسالم در شهرها تاریخچه و پیشینههای انجام یافته پیرموان موضوع با پژوهش محوریت اول در رابطه
. مطالعه و است اسالمی-ایرانیهای صورت گرفته در حوزه نظم و شهر محوریت دوم در خصوص پژوهش

پیش از ورود دین  تاریخ شهرهابه بررسی  «شار تا شهر»در کتاب خود سید محسن حبیبی، نظیر  هاییپژوهش
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های پادشاهی و شکل و فرم ر پرداخته است. در این کتاب دورهو در دوران معاص اسالمالم، بعد از ورود دین اس
کالبدی  نیز به بررسی فرمی و در کتاب تاریخ شهراکزاد پ جهانشاه شهر در هر دوره گردآوری و بررسی شده است.

ست. بررسی رت گرفته در هر دوره را آورده اشهرهای ایرانی پرداخته و تحوالت کالبدی، اجتماعی، اقتصادی صو
تواند در خصوص شرایط شهرهای آن دوران اطالعاتی اولیه در اختیار قرار داده تا مباحث و و مطالعه این منابع می

برخی از صاحبنظران، نگرشی تمدنی به شهر اسالمی داشته و ها تدقیق شده و استخراج شود. اصول حاضر در آن
در طول زمان، از نظر هیلن براند،  م دارای فرهنگی جامع و عمومی، فراتر از اعمال مذهبی، است.معتقدند که اسال
ها با اصالحات های اسالمی انطباق نداشتند، متروك شدند، اما سایر سنتهایی که با ارزشبسیاری از سنت

 [. 99]صورت بخشی از تمدن اسالمی درآمد جزئی، به
خوریم. اهیمی( به نکات جالب توجهی بر میسالم و مسیحیت )دو دین با ریشه ابربا مقایسه اجمالی دو دین ا

یدن دهند، از مسیحی نامومی معماری فرهنگ خویش را شرح میمورخان هنر غرب، هنگامی که اصطالحات عم
از برخی دیگر [. 7]کند استفاده می« اروپای غربی»یا « بیغر»ورزند و به جای آن از واژه آن اجتناب می

مزیت تعبیر ویژه فرهنگی و اجتماعی به شهر اسالمی دارند. از نظر اتینگهاوزن هپردازان نگاهی چند بعدی بنظریه
 که به یک فرهنگ عمومی هم اطالق اسالمی در آن است که برخالف تعبیر مسیحی، نه تنها به یک دین، 

ی، معنا و مفهوم ندارد. افزودن بر این، برخالف ای نظرجدایی دین از دولت، حتی به گونه ، زیرا در اسالمشودمی
که پیروانش با  بلکه، اسالم با ایجاد دولتی عظیممسیحیت، دین اسالم را در آغاز افراد معدودی گسترش ندادند، 

های فکری و هنری خویش را ن خود بیفزاید و به تدریج، خصیصهاین مفهوم بیگانه بودند توانست بر شمار پیروا
و پس از چند سده به امپراتوری شکوفایی تبدیل شود و از این رهگذر، فلسفه، هنر و آموزه اجتماعی  دامنه بخشد

 [.8۸] [،9۰]اسالم هم یک سنت دینی و هم یک تمدن است  [.99]خاص خود را پدید آورد 
ته شامل بندی موافقان و مخالفان شهر اسالمی، آن را در چهار دس( پس از دسته9919پورجعفر و همکارانش )

 [.97] اندسازی نمودهشهر مسلمانان، شهر امت اسالمی، شهر اسالمی، شهر آرمانی اسالمی تعریف و شاخص
( شهر اسالمی از دیدگاه قرآن به تبیین صفات و ویژگیهای قرآنی شهر اسالمی را از قبیل تقوا، 9914زاده )نقی

( به بررسی صفات شهر اسالمی از منابع 9919) لیتکوهی و سنجری [. 94] عدالت، ایمان تبیین نموده است
دینی، روایات و احادیث  و مطابق با علل مادی، صوری، غایی و فاعلی پرداخته است که علل غایی بیشترین 

( به بررسی تاثیر اسالم بر روند 9919تاکید  توجه را به همراه داشته است. به خالدیان، ستار و همکارانش )
ان فضایی شهری پرداخته است. به زعم پژوهشگران این تحقیق اسالم به صورت شهرنشینی و ساخت و سازم

غیرمستقیم و ابتدا بر روی سازمان اجتماعی و ساختار زندگی شهری در ایران تاثیر داشته و در نتیجه این تغییر 
( 9918ات )بی [.88] های شهری نیز، که در ساخت سازمان فضایی موثرند، تغییر یافته استسترگ سایر شاخصه

های شهر اسالمی را از دیدگاه سه تن از متفکران مسلمان، فارابی، ابن خلدون و خانم ابراهیم بررسی نموده مولفه
)مسلمان(، فضای اجتماعی )فضای مسلمانی( و فضای  است. چارچوب نظری این تحقیق بر سه مولفه انسان

می شامل مسجد، خانه، بازار، محله و میدان است که های شهر اسالنماید. مولفهکالبدی )سیمای شهر( تاکید می
در پژوهش  نتیجه گرفت کهتوان طور کلی میهکنند. بدر ساختاری ترکیبی فضای شهر اسالمی را ترسیم می

های شهر اسالمی، در خصوص نظم شهر اسالمی و بویژه ها و تعاریف و ویژگیهای موجود با وجود تعدد پژوهش
 های آن پژوهش جامع و کاربردی انجام نشده است. رها و شاخصاصول، قواعد و معیا
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 نظری چارچوب
های ای از دانهبسامان همچون رشته انسجام و ایجاد یک مجموعه منظم )ارتباط و پیوند ساختاری عناصر(

گاه ز جاینیز ا 9های یک مجموعه منسجم و واجد نظم، است. نظم همچنین در آیات قرآن کریممروارید از ویژگی
های برای و یات قرآن کریم، نظم به معانی نظم آفرینش و شب و روز و نشانهخاصی برخوردار است. در آ

حساب و نظم در ؛ حساب و نظم در کار خورشید و ماه؛ قدر و اندازه برای تمامی مخلوقات؛ های برای تفکرنشانه
کید شده نیز از بسیار تأ 8حادیث شیعه.  نظم همچنین در ااستمقدار و اندازه مشخص برای هر شیء ؛ افالك

ریزی روزانه؛ نظم؛ تقوی و نظم در امور؛ برنامهاست. در احادیث شیعه به معانی آگاهی، نظم، زندگی؛ رعایت 
 .استریزی در زندگی؛ تدبیر و عقالنی دوراندیشی و اندیشه درباره فرجام امور؛ برنامه

های فطری خلقت الهی و انسان توان از ویژگیرا می نظم. نظم از دیدگاه اندیشمندان اسالمیفلسفه 
کند. معرفت و آگاهی و بینش فطری و عمل با فطرت زندگی می و انسان حقیقتی است که در مقام علمبرشمرد. 

از  [.99]توان آن را زایل کرد گیر و همگانی است و نمیگرایش عملی انسان است که تحمیلی نیست؛ بلکه همه
خواهی های فطری به صوب کمال وجودی است و همه آن زیر مجموعه کمالگرایش نظر شهید مطهری

گرایش به جمال و  -9گرایش به خیر و فضیلت  -8جویی گرایش به حقیقت -9ها شامل اند. این گرایشمندرج
 ثابهمبه «فطرت»قرآن کریم از [. 9۵] استگرایش به عشق و پرستش  -۰گرایش به خالقیت و ابداع  -4زیبایی 

تبدیل و تغییر وصف ها نام برده و سنت الهی نیز بیزمان و مکانِ مخاطب قرار دادن همه انسانمبنای ثابت و بی
توان از جمله تجلیات سنت در انسان را همان فطرت ثابت دانست، که هرآنچه در عالم . بر این مبنا میشده است

تغییر سنت الهی  فقدانقرآن کریم در آیاتی چند به  گیرد بر مبنای سنتی الهی است. درتحت ثبات قرار می
ای سنت یابی و هرگز بر... هرگز برای سنت خدا تبدیلی نمی»شود که تحویل اشاره میبدیل و بیامر بی منزلهبه

 [.89] «خدا دگرگونی نخواهی یافت
ر سازمان از طبقات اجتماعی نماید. دپذیری را مطرح میفارابی در طرح مدینه فاضله، ساختار اجتماعی انعطاف

شه داشته باشد تا همگان در کند که در شهر، هر شهروندی باید یک پیگونه خبری نیست. وی پیشنهاد میکاست
فارابی هر چند اذعان دارد که زندگی انفرادی برای انسان ممکن است، اما معتقد است [. 8] ثیرگذار باشندشهر تأ

  [.98] ادت را در پیش گیرد راهی جز زندگی اجتماعی بر اساس تعاون ندارداگر انسان بخواهد راه سالمت و سع
در اصطالح حکمت متعالیه و قبل آن کتاب تکوین و تشریع یا کتاب تدوین مطرح بوده به همین دلیل 

با  توان این دو را از ابدعات مالصدرا دانست چون قبل او هم در آثار فلسفی متقاوتی تکوین و تشریع مکرراًنمی
ان وجود اند. مخاطب امر تکوینی جهان و نظم حاکم برجهان است در چنین اموری هیچگاه عصییکدیگر آمده

خواهد از سمت دیگر طلوع کنم اما در امر تشریعی، تواند بگوید من امروز دلم میگاه نمیندارد، مثالً خورشید هیچ
خواد انجام بدهد اما را بشر آزاد است که هر کاری میافتد و جبری در کار نیست. به تعبیر مالصدعصیان اتفاق می

سعادتش در این است که راه مستقیمی که خدا برای سراسر جهان قرار داده است را برود. به عبارتی از نظر 
افتد که انسان در گردونه مقررات که همان نظم عمومی است مالصدرا رسیدن به کمال انسانی زمانی اتفاق می

مقرراتی که برای بشر با مقررات جهانی حاکم برهستی منطبق  شامله تعبیر مالصدرا نظم عمومی قرار بگیرد. ب
 [.87]است 

                                                                                                                                                 
ای و هر چیز قدر )ما هر چیز را آفریدیم اما به اندازه« ٍء خَلَقْناهُ ِبقَدَرٍإِنَّا کُلَّ شَیْ»لق، هماهنگی بخشید ؛کسی که پس از خلذّی خلق فَسُوّی همانا 9 

 .[9] دا اندازه داردیعنی هر چیزی نزد خ «ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍوَ کُلُّ شَیْ»هر چیزی اندازه دارد ؛ « )ءٍ قَدْراًقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْ»و اندازه دارد ؛ 

شما را )ای حسن و حسین( و همه خانواده و فرزندانم و هر کس را  "اوصیکما و جمیع اهلی و ولدی و من بلغه کتابی بتقوی اهلل و نظم امرکم"8 

 .[8۰کنم ]و نظم در کارهایتان سفارش میکه نوشته من به او می رسد، به تقوای الهی 



 یاسالم - یرانیتحقق شهر ا یاصول و راهبردها یواکاو 5

نظم در تعریف خودِ فلسفه هم وجود دارد. فلسفه ادراك نظام وجود و نظام عالم است، آنچنان که هست، 
ناً پی بردن به نظام عالم امری پذیر نیست. ضمعالوه برآن تبیین نظام وجود بدون شناخت حقیقت اشیاء امکان

وجود آمده کند ولی خیال خیر. به همین دلیل اول خدا بوده است بعد عقل بهعقلی است، یعنی عقل درك می
کنیم. به این ترتیب کند و ما به اندازه خودمان از آن شناخت پیدا میاست به عبارتی نظم مطلق را خدا درك می

دارد  ود دارد و هم در انفس چون یک مبدأو هم در عالم صغیر، هم در آفاق وج نظم هم در عالم کبیر وجود دارد
شناس به خداوند ناظم، خالق، صانع و مبدع است و همین خدا انسان نظم [.9]گردد و به یک اصل الهی برمی

شن رو تکلیفش با خودش شناس که از نظر شریعت تکلیفش روشن است،وجود آورده است اما این انسان نظم
ای کار فرشته کند. افراط و تفریط فقط مخصوص آدم است وگرنه هیچ فرشتهنظمی مینیست و خاطر همین بی

 [.9۵]دهد دیگری را انجام نمی
آورد، مثالً یجاد نظم عمومی در جامعه یک قاعده طبیعی است و مخالفت با نظم عمومی فساد به وجود میا

خورد و اگر نظم عالم صورت نظم عالم به هم میجود داشت، در اینتصور کنید در عالم یک خدای دیگری هم و
ها را هدایت کند، گرفت. اقتضای نظم تکوینی در عالم این است که خداوند آدمخورد فساد دنیا را فرا میهم میبه

ا به کسی پرسند و مبه همین ترتیب دو نوع هدایت وجود دارد: هدایت ارائه طریق یعنی اینکه فقط نشانی را می
پرسد دهیم ولی در گونه دیگر هدایت وقتی کسی نشانی میکه نشانی را پرسیده آگاهی و راه را نشانش می

که برای  جارسانیم. از آنبه مقصدش می را رسانند مثل کودکی که اوگیرند و به نقطه غایت میش را میدست
شود خداوند محسوب میگرفتن نوعی توهین  موجودی مثل انسان که شعور و آگاهی دارد رساندن و دستش را

. «شهر»است نه  «نظم»معنی مدینه که فرستاده ارائه طریق کرده است. وسیله قانون و قرآنی انسان را به
مصادیق مخالفت با نظم عمومی از نظر امام علی)ع( بدعت یا فتنه نامیده شده است و ایشان بارها فرمودند که 

بر آن در قرآن هم وید یعنی در قانون نوآوری نکنید و هنجارهای آن را نشکنید. عالوهدار بدعت و فتنه نشعَلَم
خروج از نظام فلسفه نظری و انکار به توحید کفر و فسق نامیده شده است. نتیجه آنکه جامعه بدون نظم یک 

نسانی است که در آن دارد، جامعه با نظم هم مثل بدن ا جامعه بیمار است ولی راه درمان و عالج برای آن وجود
نظم اجتماعی در راستای نظم الهی بوده و نظم الهی از [. 89]دهد هرعضوی کار خودش را به درستی انجام می

طریق شریعت اسالمی یعنی احکام و قوانین اسالمی که تکالیف مسلمانان را مشخص نموده است محقق 
رای رسیدن به سعادت نیازمند زندگی اجتماعی و تعامل رو نظم الهی باشد بشود. نظم اجتماعی که باید دنبالهمی

 نماید.بخش شهر اسالمی عمل میکننده و سیستم انتظامبا اجتماع هست که قوانین شریعت تنظیم
کننده روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شهر اسالمی ترین قاعده تنظیممهم. اسالمی-ایرانیشهر 

: احکام استشود، دو قسم مختلف اجرا می اسالمی کام و مقرراتی که در جامعهعلل احقاعده حالل و حرام است. 

رسول  واسطه وحی بهام و قوانین آسمانی اسالمی که بهحکاحکام و مقررات قابل تغییر. قابل تغییر و اثابت غیر
سنت طعی که در کتاب و نامیم، به موجب مدارك قرا شریعت اسالم و احکام اهلل می هانازل شده و ما آن اکرم

ام والیت و رهبر دست مقها بهها و مجازات متخلفین آنقابل تغییر و اجرای آناست، مقرراتی است ثابت و غیر
عه اسالمی دو نوع مقررات اجرا گیرد. مقررات اسالمی بر دو قسمند، و به عبارت دیگر در جاماسالمی انجام می

 :شودمی
احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکام ن و شریعت: قوانین ثابت و ابدیت دی -لفا

ل نسخ بر رسول اکرم قابدین فطری غیر، یک سلسله احکامی هستند که به وحی آسمانی هستندغیر قابل تغییر 
طرة ف»: شودمیمعرفی گردیده، چنانکه در آیه اشاره  ءاند و برای همیشه در میان بشر واجب االجرا)ص( نازل شده

http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Article/View/24731
http://tahoor.com/fa/Article/View/24731
http://tahoor.com/fa/Article/View/24731
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که خدا مردم را بر آن سرشته با همان فطرتی )؛ «اهلل التی فطرالناس علیها التبدیل لخلق اهلل ذلک الدین القیم
  [.84] (تغییری در آفرینش خدا نیست. آیین پایدار همین است است.

و اصل  عیهای بسیار از مواد ثابت داریم، مانند: وجوب زندگی اجتمامیان همین قوانین مدنی نیز نمونهدر 
ها. پس در هر قانون و روش اجتماعی که دفاع از مقدسات، و اصل اختصاص مالی، و تأسیس حکومت و نظایر آن

دهد، احکامی ای نیست، و مواد و قوانین ثابت که اسالم تشخیص میفرض شود از یک رشته مواد ثابت چاره
 .شودنامیده می شریعت است که مجموعاً

حسب مقرراتی است که از کرسی والیت سرچشمه گرفته، به  حت جامعه:قوانین متغیر و مصل -ب
شود، این نوع مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است مصلحت وقت وضع شده و اجرا می

وقتى جنبه م تاحکام و مقررااین  [.91] یابدمصالح و مفاسد تغییر و تبدیل می با پیشرفت مدنیات و تغییر و حتماً
ر و یتغی ،این بخش با پیشرفت تدریجى مدنیت کنند.یمداشته و با اختالف طرز زندگى، اختالف پیدا  و محلى

 .(9)جدول هاى تازه و کهنه، قابل تغییر استوجود آمدن و از بین رفتن روشتبدیل قیافه اجتماعات و به
 

 خذ: نگارنده، مأ اسالمی_ایرانیبررسی علل اربعه برای نظم اجتماعی شهر  .9جدول 
 شهر اسالمی علل اربعه

 علت مادی
ها، خانواده -ویژه بازار اسالمیهالمنفعه بامکانات عام -وحدت و یکپارچگی اجتماعی -کانون اجتماعی و فرهنگی شهر مسجد
 اجتماعی تعامالت -قوانین شریعت -یفرهنگ ها و رویدادهای اجتماعی وآیین -فضاهای عمومی امن -هاها و محلهخانه

 علت

 صوری
احکام اسالمی و  -حجاب و عفاف -ها و رویدادهای اسالمی )برگزاری نماز جماعت(آیین -اجتماعات یکپارچه -امت اسالمی

 -قوانین شریعت

 علت فاعلی
مندان و حرفه -مدیریت شهری و نمایندگان مردم -حکومت اسالمی -ایرانی_فرهنگ اسالمی -مسلمانان -حاکم شهر اسالمی

 متخصصان

 علت غایی
انجام  -الناساهلل و حقحق -اجرای احکام اسالمی -نیل به سعادت دنیوی و اخروی -مدینه فاضله -تشکیل جامعه اسالمی

 رضایت پروردگار -واجبات و ترك محرّمات

 
نه قوانین ها است و های اجتماعی و نگرشی بر مدار ارزشها و آرمانالدین اسالم دارای شیوه زندگی، با ایده

اسالم دربرگیرنده بسیاری از اصول نظام اجتماعی  [.98] خودکامه غرب و یا قوانین مبتنی بر مکتب رئالیسم غرب
شود. جامعه و جماعت یکپارچه، متحد و فرهنگی می_است که سبب هماهنگی زندگی و ارتقای ابعاد اجتماعی
ی د بزرگ بر وظیفه الهی هر مسلمان در حفظ یکپارچگمتعهد، در اسالم مورد توجه ویژه قرار گرفته است. خدوان

نظر از کید دارد. بر همگان واضح است که اسالم پذیرای تمام مردم، صرفاجتماعی یعنی تشکیل امت واحد تأ
بنابراین مساوات و  [.97]کننده اجتماع است نهد. این خود تنظیمنژاد و عقیده است و بر عدالت اجتماعی ارج می

ترین وجه نظم اجتماعی در یکپارچگی اجتماعی، فارغ از نژاد و عقیده، مهم الت اجتماعی و وحدت وبرادری، عد
 نماید.شود که مسلمانان را به سمت سعادت هدایت میشهر اسالمی محسوب می

کلمه شهر، جامعه را به یاد  یابد.ت میکنند، هویشهر در فرهنگ اسالمی با افرادی که در آن زندگی می
منزله به هاها به منطله راهرو و خانهها و کوچهحد باشد. در این صورت، خیاباند که باید منسجم، گرم و متمیاور
شود در فرهنگ اسالمی سبب میشهر نگاه اجتماعی به  [.4]کند ها استفاده میز آناده اوهایی هستند که خاناتاق

تر تی و مذهبی اسالم در شهر راحتیدا اهداف عقکه جوامع شهری بر جوامع روستایی برتری داشته باشد، زیر
ثر بر فرهنگ و روابط اجتماعی محسوب یک دین، عامل اصلی و مؤآید. از نظر کاستللو، اسالم دست میبه

ن در همی[. ۸]کید دارد ، تأآورندشود؛ چرا که قوانینی دارد که بر برابری تمامی مردمی که به آن ایمان میمی
اند: در شهرهای بزرگ ای به حارث همدانی فرمودهثی از امام علی)ع( اشاره نمود که در نامهزمینه باید به حدی
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ه یکدیگر ستم خدا غافلند و ب دکه مردم آن از یابپرهیز  جاهایی ازسکونت کن زیرا مرکز اجتماع مسلمانان است و 
 [.8۰]کنند دارند و بر اطاعت از خدا به یکدیگر کمک نمیروا می

ای از خصوصیات زیر را دارا باشد: در دوره شود که یک یا مجموعهانان به شهری اطالق میشهر مسلم
د؛ در محدوده کشورهای نده باشکربنا آن را اسالمی ایجاد شده باشد؛ در دوره اسالمی رشد یافته باشد؛ مسلمانان 

 های شهردر [. 94]د باشد منوبیش از اصول و تعالیم اسالمی بهرهشده باشد؛ شهر کم نشین واقعمسلمان
مسلمانان، هر دیار آن تا حدودی بر اساس قرائت خود از اسالم، منافع و فرهنگ پیشین خود )زرتشتی، هندو، 

. شهر اسالمی، شهری است که برای رسیدن به آن بر شدندمیریزی، طراحی، اجرا و مدیریت مسیحی( برنامه
ریزی، طراحی، اجرا و ها و عرف جوامع )جهت برنامهرهنگهای دین مبین اسالم و نه خرده فاساس آموزه

آل و آرمانی که برای گونه، ایدهایست بهشتمدیریت( تالش شود. شهر آرمانی اسالمی شهری است مدینه فاضله
 [.97] ریزی، طراحی، اجرا و مدیریت شودبر اساس دین مبین اسالم برنامه و کامالًکرده رسیدن به آن تالش 

که برابری شهروندان و امکان دسترسی یکسان آنان به خدمات  داشتهسازمانی ویژه  ،وران اسالمیشهرهای د
سازمان فضایی در شهرهای این دوران مبتنی بر تعریف مرکز خدمات عومی، به نمایش گذاشته؛ بنابراین، شهر 

در پیوند با یکدیگر قرار  های خدمات و ساختاری باشد کههای نیمه مستقل و مجموعهها، شامل محلهزیرسیستم
ای از واسطه مجموعههای نظم و یکپارچگی موجود اکثر شهرهای جهان اسالم بهنتیجه ریشه گیرند. درمی

های گوناگون فرهنگی، سیاسی، راهبردها و اصول اجتماعی، اجرایی و سیاسی اسالمی است که خود را در عرصه
سبب شده است تا بر خالف اختالفات اقلیمی، تاریخی و  و این (8)جدولدهداجتماعی، اقتصادی نشان می

 [.88]فرهنگی و قومی شاهد روح مشترکی در شهرهای دوران اسالمی در تمام جهان اسالم باشیم 
 

  [.99]با نظم و وحدت اسالمی در ارتباط  -ایرانیهای شهر مهمترین ویژگی .8جدول 

 تماعیارتباط با نظم اج اوصاف شهر اسالمی پردازنظریه

 زندگی اجتماعی برای نیل به سعادت مدینه فاضله، ضرورت زندگی اجتماعی برای رسیدن به سعادت فارابی

 نظم اجتماعی با قاعده حالل و حرام قواعد حالل و حرام -احکام ثابت و متغیر -ضرورت زندگی اجتماعی عالمه طباطبایی

 

 لیال علی ابراهیم

آیات قرآن قواعد کلی نظریه و  -و حدیثتبیین شهر اسالمی از طریق قرآن 
های فرهنگی و اجتماعی شهر مسلمانان احادیث اصول اساسی یعنی ارزش

ارائه الگوهای مدیریت توسعه یافته در مناطق  -دهندپیامبر )ص( تشکیل می
 جذب مشارکت جماعت در حفاظت از فضاهای عمومی -مسکونی

 نظم قرآنی شهر اسالمی
 احادیث پیامبر نظم اجتماعی بر پایه

 هشام مرتضی
عدالت اجتماعی، یکپارچگی اجتماعی، تعامالت اجتماعی، احترام، مهربانی، 

 رویتواضع، اعتدال و میانه

نظم و وحدت اجتماعی، الگوهای اخالقی در 
 اجتماع، اعتدال

 کاستللو
برتری جوامع شهری بر جوامع  -نگاه اجتماعی به شهر در فرهنگ اسالمی

 ابری تمامی مسلمانانبر -روستایی
 عدالت اجتماعی

 الدین بماتنجم
تفکر  -عنوان یک خانهتمام شهر به-گرم و متحد-شهر و جامعه منسجم

 ایمانی و توحیدی در شهر اسالمی بارز است
 اجتماعی، نظم توحیدی انسجام و وحدت

 زادهمحمد نقی
، تفکر،  یتتوحید، عبودیت و عبادت، تقوی، هداصفات شهر اسالمی در قرآن: 

 رویعدالت، اصالح، شکر، عبرت، امنیت، احسان، میانه
 صفات قرآنی برای شهر اسالمی

 عدالت، سیر از کثرت به وحدت عدالت محوری، سیر از کثرت به وحدت، سیر از ظاهر به باطن سید حسین نصر

خالدیان و 

 دیگران

هنگی و شهر اسالمی ماهیت فر -رشد انسان شریعت و احکام اسالمی برای
اجتماعی دارد و عناصر کالبدی شهر در خدمت نظم اجتماعی؛ ساخت 

 نماید.اجتماعی، سایر ابعاد شهری را معنادار می

 -ماهیت اجتماعی و فرهنگی شهر اسالمی
نظم اجتماعی برگرفته از شریعت و احکام 

 اسالمی

اتینگهاوزن، 

عثمان، موریس، 

ریچارد فرای، 

اسالم هم یک سنت دینی و هم  -ی شهری و مدنی استاسالم اساسا دین
 است فرهنگ عمومی دین اسالم دارای یک -یک تمدن است

نگاه تمدنی )نظم فرهنگی و اجتماعی 
 برگرفته از سنت و احکام
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 هیلن براند

 نقش ایمان در نظم اجتماعی کندرابطه بین ایمان اسالمی و زندگی شهری را مطرح می مارسی

داند. جامعه متشکل از اجزای ای متشکل از عناصر گوناگون میجامعه را همانند پیکره زنده طباطبایی عالمه
مستقل از قوانین  ها( را دارای وجودی مستقل و حقیقی دانسته، برای آن قوانینیگوناگون )افراد، نهادها و سازمان

از مقتضیات اولیه انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی اجتماعی که  از نظر عالمه طباطباییاست.  افراد
نظم، امنیت، تعاون، عدل و داد نیاز دارد تا بتواند با همنوعان خویش دارای روابط سالم باشد و طبیعت اوست، به

که البته تأمین این امور جز با ایجاد یک قدرت مدیر و مدبر  ادامه دهد.با تعاون و معاضدت به زندگی جمعی خود 
تحقق عدالت اجتماعی، روابط و مناسبات سالم انسانی و حفظ  ت.ایم ممکن نیسآن را حکومت گذاشتهکه ما نام 

، تلفدوران مخهای اسالمی را در حکومت در شیوه. کیان و کرامت آدمی، جز در پرتو احکام الهی ممکن نیست
( 9حفظ مصلحت اسالم و مسلمین وجوب  (8 مسلمانان و اتفاق وحدت (9 :توجه بر سه حکم ثابت الزم است

 .دادیقرار ومرزهای طبیعی  و نهمرز جامعه اسالمی است ، اعتقاداحکام الهی یا 
ابع سه شکل اداره جامعه اسالمی، تو  احکام ثابت و متغیر، است ،اسالمی حکومتگذاری برای قانون ریشه

اسالم دینی است که بنیان خود » .احکام الهی، مصلحت مسلمین، و وحدت امت اسالمی ماده ثابت شرعی است:
نی از شئون بشری مساله اجتماع را مهمل به صراحت اعالم کرده و در هیچ شأ را بر اجتماع نهاده و این معنا را

های فردی را مورد بررسی ی دارد و فقط جنبه. دین اسالم به مسائل اجتماعی توجه خاص[9۸] «نگذاشته است
دهد، راه رسیدن به سعادت را در تشکیل جامعه اسالمی دانسته و تغییر و رشد در یک جامعه را نتیجه قرار نمی

شمرد. در قرآن کریم آمده است خداوند سرنوشت هیچ های همه مردم آن جامعه برمیها و فعالیتگیریتصمیم
ارکت اجتماعی، عدالت اجتماعی و مسائلی همچون مش [.9]هد مگر خودشان بخواهند دقومی را تغییر نمی

بنا به نظر [. 8۵]اند کید قرار گرفتهر دارند در ایات و احادیث مورد تأهایی از این قبیل که در بعد اجتماعی قرالفهمؤ
طه با دیگران در فضای زیست فارابی و ابن خلدون، اخالق از سجایای وجودی فردی است، اما در متن و بطن راب

کید دین مبتنی بر همین تجلی اخالق است که در روابط فردی، محیط شود و تمام تأمتجلی می اجتماعی
شود. در شهر اسالمی الگوی روابط بین همسایگی، محیط کاری، فضای اقتصادی و غیره به نمایش گذاشته می

های اسالمی تنظیم و اجرا ادهای اجتماعی بر اساس ارزششهروندان مسلمان و نیز روابط بین شهروندان با نه
نظم اجتماعی در شهر اسالمی که با غایت نیل به سعادت و با محوریت قوانین شریعت ایجاد [. ۰] گرددمی
ها در تبیین نظری و تحقق عملی شهر اسالمی شود دارای معیارها و احکام عملی است که کاربست آنمی
ادامه پژوهش توضیحاتی در باب آن نشان داده شده و در 9 در شکل. این معیارها و قوانین تواند راهگشا باشدمی

 ها آورده شده است.
 

 

http://www.tahoor.com/fa/Article/View/27156
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 اسالمی -ایرانیمعیارها و قوانین در شهر  .9شکل

های سرمایه اجتماعی در سطح خرد و میانی شامل اعتماد، تعامل متقابل، شبکه، لفهؤم :سرمایه اجتماعی
 گیرد. این امر در بستر اسالمی از طریق رابطه بین افراد شکل میمشارکت اجتماعی است روابط همسایگی و

ویژه در مواقع بحرانی و مسائل شهر محسوب ههای تداوم حیات شهر، بترین پایهسرمایه اجتماعی از مهم[. 91]
 شود. می

ای هی قبح را به خصلتهااخالق توانایی تبدیل سیئات به حسنات، باطل به حق، صفت :اخالق محوری
مداری، ثری همچون عفو و گذشت، حقهای مؤاخالق اسالمی دارای روش[. 91] نیک و ظلم را به عدل دارد

ویژه در مدیریت شهری قابل هرعایت حقوق دیگران، صبر و بردباری است که در ابعاد مختلف شهر اسالمی ب
 . استتحقق 

، تنها ضامن حفظ اجتماع، عمل به شرایع الهی برشمرده شده در نگاه قرآنی :دستورات دینیبه  پایبندی
وسیله آن کتاب، یخت و با آنان کتاب فرستاد تا بهدهد که خدا انبیاء را برانگسوره بقره نشان می 899است. آیه 

از  وسیله قوانینی که تشریع فرموده حفظ کند. ضمن آنکه در بسیاریشان را بهها را برطرف کرده و وحدتاختالف
ها به حفظ و تقویت دهند و انجام آنشرایع دینی مانند نماز جماعت، جهاد، حج، زکات در بستر اجتماع معنا می

ترین وظیفه اجتماع است که رو انجام واجبات و ترك محرّمات، مهماز این [.1]امت اسالمی منجر خواهد شد 
این تکالیف، اجتماعی واحد و اسالمی را شکل طلبد. تجلی جمعی اهتمام تمام اجزاء جامعه را تحقق آن می

 دهد و الگویی برای جامعه اسالمی خواهد بود. می
بودن افراد، بر موضوع مشارکت مدینه فاضله و ضرورت اجتماعی  طرح موضوع :اجتماعی ون و همکاریعات

سوره نور  19و  18در آیات  [.9۵داند ]کند و افراد را ملزم به زندگی با مشارکت و تعاون با یکدیگر میکید میتأ
عامل مشارکت و  .8در هر کار یا فعالیت مهم حضور و تعاون عموم مردم  .9شود: مشارکت به گونه زیر تبیین می

مساله در  کید بر حضور تمام افرادتأ .4در امور ضروری و جمعی  مداوم مشارکت .9معطوف به ایمان تعاون 
آفت و  .1 از نظر خداوندامور مشارکت از بسیاری امور دیگر تقدم  .۰ غیبت حتی یک نفر فقدانو  گیریتصمیم
همچنین همیاری و کمک به نیازمندان و فقرا، مشارکت در مراسمات [. 8۵] در صورت ترك امور مشارکتیآسیب 

هایی از مشارکت اجتماعی در فرهنگ ایرانی اسالمی نمونهمور خیریه و رویدادهای اجتماعی، مشارکت در ا
 د. هستن

های فردی و اجتماعی آن بر مبنای از نظر شهید مطهری خیر و فضیلت بر اساس گرایش :محوریعدالت 
یابد. عدالت و عدل به معنای قرار دادن هرچیز سر جای خود، آن که هر بینی اسالمی بر پایه عدالت معنا میجهان

در دین اسالم اعتدال [. 99]ما باشد و نظم خاصی بر آن حکمفر چیز بر اساس حساب و کتابی آورده شده است
روی و حد فاصل میان افراط و تفریط که چنین کاری از نظر اسالم، اعتدال، یعنی میانه. استیکی از موارد موکد 

یعنی امت معتدل « مت وسطا» منزلهدر همه چیز مطلوب است. قرآن مسلمانان را به سبب پیروی از اسالم به
  [.9] «نه شما را امت میانه قرار دادیمو کذِلکَ جَعلناکُمْ اُمَّةً وَسَطاً؛ و این گو»فرماید: کند و میمعرفی می

ترین دستور اسالم در راستای تحقق نظارت اجتماعی، امر به معروف و مهم :امر به معروف و نهی از منکر
ترین نشانه و امتیاز امت مهم سوره آل عمران، امر به معروف و نهی از منکر، 99۵نهی از منکر است. در آیه 

گیرد و این مهم، نه تنها از اسالمی شمرده شده است، جامعه در اسالم، برمبنای این فریضه قوام می
 [.1] آیدهای اجتماعی است، بلکه از حقوق اجتماعی نیز به شمار میمسئولیت

ی مردم از دیگران و به زندگی منظور کاهش انزوااسالم به روابط اجتماعی به :تعامالت مستحکم اجتماعی
کند. روابط مستحکم اجتماعی در قرآن مجید با تعبیر تر و گروهی تشویق میاجتماعی در مقیاسی وسیع

منان با همانا مؤ»ای همگانی جامعه مسلمانان مورد تأکید قرار گرفته است: هزیربنای فعالیت منزلهبه «برادری»
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اسالم به رفتارهای اجتماعی  [.1] «ود صلح دهید و از خدا پروا داریدخهم برادرند، پس همیشه میان برادران 
شود. اساس اجتماعی دین اسالم را دهد و این مهم به وضوح در آیات و احادیث دیده میبسیار اهمیت می

 توان بر مهرورزی، محبت، کمک به مردم، احسان و رفتاری متناسب با کماالت اخالقی دانست. می
خدا را در مورد » اهمیت همسایگی فرمودند: امام علی)ع( در :همسایگیسایگان و موضوع احترام به هم

ن بردیم به زودی برایشان اهمسایگانتان، زیرا پیامبر ایشان را مورد سفارش قرار داد و آن قدر توصیه کرد که گم
فی در قبال همسایگان در ای از اصول اخالقی و تکالیدر دین اسالم مجموعه [.84] «حق ارث تعیین خواهد کرد

نظر گرفته شده است که حاکی از اهمیت واالی این همنشینی دارد. این امر زمینه و بستری مناسب و مطلوب در 
 جهت ارتقا کیفیات محالت و امنیت فراهم می آورد.

ار اجتماعی، مساجد معرفی شده و تأکید از آغاز ظهور دین اسالم، هسته مرکزی ساخت :مسجد محوری
گیری ساختار شهری نیز داشته سزایی در شکلهثیر بهری باارزش، تأای بر این امر شده است. این عنصر شژهوی

اسالمی است. مساجد اولین و -ین اصول معماری و شهرسازی ایرانیترمسجدمحوری یکی از مهم. »است
و نشانه شهری را نیز ترین عنصر شهرهای مسلمانان هستند که عالوه بر نقش مذهبی، نقش اجتماعی شاخص

ترین عوامل الیعمساجد با توجه به اهمیت و جایگاه واالیشان در شهرهای مسلمانان از کند. بازی می
اند. عالوه بر آن نقش پررنگی در ایجاد سرزندگی و پایداری های زیستی مسلمانان بودهدهنده همه مجتمعهویت

 [.81] «اجتماعی و کالبدی محالت شهرهای اسالمی دارد
ارتباط با دیگران  های تنظیمرعایت حریم و محرمیت یکی از اصول و روش :در اجتماعحریم و محرمیت 

ای دارد. این مهم در تمام ابعاد وادگی، جایگاه و ارزش ویژهدر دیدگاه دین مبین اسالم حرایم شخصی، خاناست. 
سله مرتب فضاها، اصول اخالقی و معرفتی زندگی مردم نظیر: نحوه پوشش، پوشیدگی زندگی در داخل خانه، سل

تواند در قالب راهبردی تحت عنوان محله ها و اصول اجتماعی دین اسالم میتحقق ویژگیتجلی یافته است. 
محوری به منصه ظهور برسد. اصول اجتماعی اسالم استحکام واحدهای اجتماعی نظیر خانواده، محالت و شهر را 

کند. می حت عنوان محله نمود پیداشهرسازی اسالمی، در قالب واحدهای کوچکتر تدر پی دارد. معیارهای شهر و 
. در دین اسالم اصول و هنجارهایی در استمراکز محالت مسجد بوده که مرکز تعامالت اجتماعی و حضور مردم 

پرهیز از  هدف و رعایت عفت و حیا ومورد و بیپرهیز از حضور بیخصوص نحوه ورود و حضور در اجتماع نظیر: 
 وجود دارد. خودنمایی و تظاهر 
ای قاطع و مسلّم انسان همعتقد است که از ارزش «انسان کامل»شهید مطهری در کتاب  :خدمت به خلق

از نظر اسالم [. 81]خلق بودن است  نی است، خدمتگزارکند و ارزشی انسایید میکه اسالم آن را صددرصد تأ
های انسانی و الهی است. محبت و خدمت به ، خدش یک ارزشی از ارزشخدمت کردن به خلق و احسان به مردم

مردم و درد مردم داشتن از نظر اسالم خود یک کمال و یک ارزش و یک نیکی است و مقامش هم بسیار عالی 
نه -دهد و دیگری به احسان، که از نظر اخالقیکند و فرمان میدل امر میها را یکی به عاست. خدا مسلمان

دهد که نه تنها پا روی حقوق مردم نگذارید و تجاوز به حقوق مردم باالتر از عدل است. خدا فرمان می -عیاجتما
نکنید بلکه از حقوق مشروع خود، به مردم نیکی کنید ایثار یک اصل قرآنی است. ایثار یعنی گذشت، یعنی مقدم 

حتیاج را دارد و در عین کمال احتیاج، دیگری داشتن دیگران بر خود در آنچه مال خود انسان است و به آن کمال ا
 [.81] قرآن، عجیب ایثار را ستوده است ترین مظاهر انسانیت است ودارد. ایثار یکی از باشکوهرا بر خود مقدم می
آمیز روی را رمز کامیابی دانسته ومعیارهای کلی روش اعتدالاسالم اصل میانه :خرید و مصرفاعتدال در 
کننده مسلمان برای دستیابی به حداکثر پاداش الهی، در تمام موارد تخصیص رو مصرفاز این را بیان داشته،

قرآن کریم بایدها و نبایدهایی را برای مصرف انسان بیان نموده است که [. 98] کنددرآمد به اعتدال عمل می
 . استدوستی و ثروت گراییروی، تعادل، توازن، کمک به دیگران و پرهیز از اسراف و تجملشامل میانه
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در خصوص آداب خرید و مصرف و باید و نبایدهای آن  :الگوی خرید و مصرف و بایدها و نبایدهای آن
دار از بازارگردی بپرهیز و عهده»ها پرهیز از بازارگردی است. امام صادق )ع( فرمود: موارد متعددی است که از آن

 ها برای فردی باشخصیت و دینمدار ناپسند استآن صدی تهیهجزئی و ریز مشو؛ چرا که تخرید پیاپی چیزهای 
انواع مصرف در نگرش اسالمی سه نوع است که مصرف بخیالنه و مصرف مسرفانه از دیدگاه اسالم  [.91]

بدترین امت من مرفهان »فرماید)ص( می ها توصیه شده است. که رسول خدانکوهیده شده و به پرهیز از آن
لید و اعتدال و تشویق به تو»روید. در تعالیم آسمانی اسالم بر هایشان بر اسراف میه جسمخوشگذارانی هستند ک

کید شده است. در خصوص معیشت معتدالنه در آیات و روایات فراوانی بر این اصل داللت تأ «قناعت در مصرف
 وابستگی به دیگران است.  فقداننیازی و ه نیست؛ بلکه در بیرویدارند؛ رفاه و آسایش واقعی آدمی در مصرف بی

. براین اساس، اراده خداوند مبتنی است[ 9]و نفی حرج  شریعت اسالمی، بر حالت یسره :سایش و آرامشآ
ری و شهرسازی نیز که نوعی االصول راحت و بی مشکل باشد. معمابر آن است که زندگی انسانی، علی

نی نیست. برای مثال، توجه به مسئله امنیت و ریزی در فضای کالبدی مردم است از این اصل مستثبرنامه
احساس آرامش و راحتی در طراحی محالت باید به خوبی لحاظ شود. همچنین، در جامعه اسالمی، انجام دادن 
تکالیف مذهبی نباید سخت باشد و باید مدل شهرسازی و شکل معماری به انجام دادن تکالیف شرعی کمک 

ی و راحتی استفاده از مبلمان شهری، فضاهای عبوری و نشیمن در نظر گرفته تواند در کارایکند. این اصل می
های اجتماعی نظیر زنان، کودکان، شود. همچنین کارایی و راحتی مذکور با ید برای تمامی سنین، گروه

 سالخوردگان لحاظ شود. 
خدای سبحان ترین مصداق آن برای ی است که کاملکرامت، نحوه وجود و هستی خاص :کرامت انسانی

ترین درجه وجود بوده، بلکه خود، هستی محض است و چون معنای کرامت، هم بر ثابت است که دارای عالی
  [.94] گرددالوجود وهم بر ممکن به نحو اشتراك معنوی، نه لفظی اطالق میواجب

انسان با  در حکمت متعالیه ارتباط انسان و جهان و بالطبع ارتباط :محیطیهماهنگی با خلقت زیست
ن اهلل جوادی آملی، انسااز دیدگاه آیت [.1] شودب میهای فلسفه صدرایی محسوترین بخشطبیعت از اساسی

جای لفظ طبیعت باید از واژه خلقت استفاده نمود و نظم و هماهنگی فطری هب موظف است که در نگرش فطری
ها، مراتع و و خاك حاصلخیر، درختان و جنگلزمین،آب و هوا  محیطی و رعایت حقرا در تعامل با خلقت زیست

های دینی هم از آلوده و باران، مواد سوختی، نهرها و دریاها رعایت نمود. در آموزه ها، بادها و جادهفضای سبز، راه
که ت؛ چنانسازی آن در صورت آلوده شدن ترغیب و امر شده اسکردن محیط زیست نهی شده و هم به پاك

؛ پس آستان زه است و پاکیزگی را دوست داردخدا پاك است و پاکی را دوست دارد، پاکی» مودند:)ص( و فر پیامبر
 [.91] «زندگی خود را پاکیزه کنید
ای تبعیت نماید که از الگو و قاعده بایدنظم و پیچیدگی در بافت فضایی و کالبدی شهرها  :هماهنگی و تنوع

وع فضایی و کالبدی برخوردار باشد. نظم که از ضروریات هر واقعیتی مین وحدت و اعتدال، از نظم و تنعالوه بر تأ
. از طرفی دیگر استاست و ارتباط بین اجزاء و ارتباط با عناصر دیگر نیازمند برقراری روابطی منظم بین اجزاء 

ها و سانهای اجتماع در اثر آزادی انهای روحی انسان و نیز تفاوت از ویژگیتنوع نیز یکی دیگر از نیازمندی
نظم و هماهنگی  (9توان چنین نتیجه گرفت که های گوناگونی فردی است. بنابراین میامکان انتخاب و تفاوت

های فضایی و کالبدی است که عالوه بر هماهنگی با فضایی و کالبدی یکی از الزامات هر بافت و بنا و مجموعه
تنوع فضایی و کالبدی  (8شود. یط پیرامون نیز مروبط میبناها و فضاهای پیرامون به هماهنگی بنا با زمینه و مح

به حدی که از یکنواختی و نظم خشک کاسته و به اغتشاش و آشفتگی منجر نشود و موجب دلپذیری فضا و 
 (9فضا، خط آسمان شود. -ها، نظام تودهای هماهنگ و متنوع با رعایت اعتدال در مسیرها، جدارهایجاد مجموعه
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ای منسجم و واحد و کلیتی یکپارچه از بناها و که کل بافت مجموعهطوریهکالبدی؛ ب-اییفضوحدت و انسجام 
 فضاها ایجاد شود. 

 پژوهششناسی روش .3

سعی  پژوهشدر این  اسالمی است.-ن کردن جایگاه نظم در شهر ایرانیهدف پژوهش حاضر، تبیین و روش
کران مسلمان دارای اصول و مبانی بنیادی نظم در بر روشن نمودن این موضوع است که دین مبین اسالم و متف

شود. در این راستا توصیف و تحلیل میاسالمی -ایرانیابعاد مختلف زندگی مسلمانان است که بر اساس آن شهر 
ید متفکران د ی ازسالما-یرانیدهنده در شهر انظم یاصول و قواعد اسالم: شاملهای پژوهش حاضر پرسش

اسنادی است که برای -، نیازمند روش تحلیلیمذکورهای با توجه به پرسشضر پژوهش حااسالمی چیست؟ 
شده است. برای بررسی  استفاده «تحلیل محتوای کیفی»روش تنظیم مفاهیم و تدوین یک چارچوب مفهومی از 

 تحلیلبررسی و توان از این روش استفاده نمود. این فن به های موجود در یک متن، میمحتوای آشکار پیام
 [.9۸] [،1] هایی را در مورد متن استخراج نماید، دادههاکند تا از تحلیلمحتوا پرداخته و به پژوهشگر کمک می

و تفکرات  یاسالم شمندانیاز منظر اند یاسالم-ایرانیفلسفه نظم و شهر  بخش نخستین،راستا، در  نیدر هم
با  یشده است. در بخش بعد نییو قواعد تب اصول نیا یو اصول کل ارهایاست و سپس مع دهیآنان مطالعه گرد

نظم  یها یدر خصوص قواعد و الگو ریو احکام ثابت و متغ نیقوان ق،یتوجه به مطالعات صورت گرفته، مصاد
 دهد.فرآیند پژوهش حاضر را نشان می ،8 است. شکل شده قیتدق یاسالم-ایرانیدهنده به شهر 

 

 
 . فرآیند پژوهش8شکل

 
 هاافتهها و یتحلیل داده .4

گرایی یعنی امکان تالش برای شناخت و دستیابی به واقعیت، وجود مراتب های نظریه واقعبا توجه به ویژگی
ایرانی را تالشی در جهت نیل به اهداف -توان شهر اسالمیها در جهان، میها، وجود ضرورتمختلف در شناخت

مانان که همگی دارای مراتبی در ابعاد مختلف هستند که مسلطوریهها و تعالیم اسالمی تبیین نمود. بو آرمان
نمایند. بنابراین شهر اسالمی از دیدگاه ها و قوانین طبیعت، تالش میبرای عملی نمودن اصول و آرمان

واقعیتی یکپارچه است که در آن  مسلمان، متفکراناسالمی از دیدگاه -ایرانیشهر » :گرایی اسالمی شاملواقع
نمایند. در این شهر ضمن وجود مراتب مختلف در ه بر امور ثابت و بدیهی اسالمی، تالش میمسلمانان، با تکی

رناپذیر، نمودها و وجوه گوناگونی بر حسب شرایط مختلف یهای تغیها و ثابتدستیابی به و عملی نمودن آرمان
 .«نمایندمی ها، وحدت و سعادت حقیقی تالششود که در جهت کمال انسانزمانی و مکانی ایجاد می

پردازان مسلمان، بر پایه تفکرات نظریهاسالمی -ایرانیها و قواعد نظم در شهر پیش از بررسی و تبیین الگو
، 9رسد. در جدول ایرانی ضروری به نظر می-ی اسالمیو کل در جامعه اسالمی و شهرها ءتدقیق رابطه جز

دهنده و اهداف خرد و غایی در جامعه یگر، سامانه نظمابطه اجزا با همدبا کل، ر ءضرورت، اجزا، کل، رابطه اجزا
 اسالمی بررسی شده است.-اسالمی و شهر ایرانی
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 [99] اسالمی-ایرانیشهر  ورابطه کل و اجزاء در جامعه  .9جدول 

 ایرانی-شهر اسالمی جامعه اسالمی کل و اجزاء

 

 ضرورت

 االنسان مدنی بالطبع -وجودی مستقل و حقیقی
)اصل نیاز و  -ز روی اضطرارتشکیل جامعه ا

 تشکیل خانواده؛ اصل استخدام و منافع افراد(

طلبی انسان با توجه تحول ساکنان و نیازهای زمان و مکان، کمال
 به تعالیم اسالمی و فناوری، دانش، فرهنگ و هنر بومی

 هاافراد، نهادها و سازمان اجزاء
، کاکردها، ها، بناها و فضاهای خصوصیافراد، نهادها، سازمان

 المنفعهرویدادها، بناها و فضاهای عام

 ایرانی -شهر اسالمی امت اسالمی –جامعه اسالمی  کُل  

روابط اجزاء با 

 یکدیگر

امکان تضاد منافع و اختالف و  –نیاز به یکدیگر
تشکیل نهاد و سازمان  -تشکیل خانواده -تضاد

 برای نیازها

-محوریمحله-ریمسجدمحو -محوریخانواده–نیاز به اجتماع
 وضع احکام قراردادی برای تنظیم امور -احکام ثابت الهی

 روابط اجزاء با کل
اولویت منافع جامعه به منافع  -مصلحت مسلمین

 ضرورت وحدت امت اسالمی –فردی 
اولویت منافع شهر اسالمی به منافع  -مصلحت مسلمین
 ضرورت وحدت شهر اسالمی -شهروندان

 وحدت امت اسالمی -مصلحت مسلمین -متغیر قراردادی احکام -الهی ثابت اماحک دهندهسامانه نظم

 اهداف خرد
آب و غذا و مسکن مطلوب، بهداشت، ایمنی و امنیت، احترام، تعامالت اجتماعی، ثبات و تعادل، تفریح و فراغت، 

 های مادی و معنوی، سکون و آرامش، زیباییپیشرفت

 سعادت -کمال -توحید هدف غایی
کمال انسان و سعادت -وحدت -ی مطلوب دنیوی و معنویزندگ

 دنیوی و اخروی

 
های گیری از نگرشاسالمی نیازمند بهره-شهر ایرانی خصوصهبررسی ابعاد نظم در یک فضای شهر ب

در قالب نظام توان در حالت کلی های مطالعه شهری را میاست. نظامهای شهری مطالعات شهری در قالب نظام
به تبع همین امر نظم در هر محیطی. فضایی، نظام اقتصادی و نظام زیست-رهنگی، نظام کالبدیف-اجتماعی

محیطی( مورد بررسی قرار گرفته فضایی، نظم اقتصادی، نظم زیست-دیفرهنگی، نظم کالب-نظام )نظم اجتماعی
ابت و غایت تدوین شده است ادامه مصادیق هر بعد از نظم، قوانین و کیفیت ها، اهداف، احکام متغیر و ثاست. در 
 (.4)جدول 
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   ها، راهبردها و اهداف غاییاسالمی و ویژگی-. ابعاد نظم شهر ایرانی4جدول 

 غایت راهبرد احکام ثابت  الهی احکام متغیر شهر اسالمی اهداف های مربوطقوانین و کیفیت ایرانی -مصادیق نظم در شهر اسالمی شهرابعاد 

م 
نظ

ی
نگ
ره
و ف
ی 
اع
تم
اج

 

دهندگی احکام ثابت و متغیر در نظام اجتماعی نظم
 -حضور اجتماع منسجم در مسجد -تقوی -شهری

 -خدمت به خلق-مشارکت -رعایت حقوق دیگران
نظم و تنوع در همدلی، وحدت، همیاری، عدالت، 

 احترام و تواضع، نوع دوستی، عفاف

 -حریم و محرمیت، عدالت
امنیت، عفاف وحدت  -مشارکت

دوستی، پایداری وعاجتماعی، ن
پایداری  -هویت فرهنگی -اجتماعی
 -ماندگاری معنا در شهر -فرهنگی

 تداوم حیات مدنی

جامعه  –اجتماع صالح 
شهر  -اسالمی
 ایرانی_اسالمی

قوانین قراردادی و متغیر درباره 
وساز، مالکیتها، تردد سواره ساخت

و پیاده، عوارض و مالیاتها، مقررات 
اخله در داد وستد، مقررات مد

اماکن عمومی، مقررات نظافت 
فضاهای عمومی، خدمات شهری، 
زیرساختهای شهری، رویدادهای 
فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و ... 
)مانند قوانین بلدیه و شهرداری، 

مقررات ملی ساختمان، 
قراردادهای عرفی جامعه از قبیل 

 کمک به نیازمندان و ...(

بدیهی و فطری؛ دین و 
ن: شریعت؛ )اصول دی

توحید، عدل، معاد، نبوت 
و امامت( و )فروع دین: 

نماز، روزه، زکات، 
خمس، امر به معروف، 
جهاد، نهی از منکر، 

 –تقرّب  -تولّی، تبرّی(
مودّت و  –جویی حقیقت

کرامت   -مهربانی 
احترام و  -انسانی 

عشق و محبت  –تواضع 
-اهللحق-نوع دوستی –

 الناسحق

اعتدال و  -وحدت 
 تعادل-رویمیانه

کمال  –توحید 
سعادت   -ها انسان

ی حقیقی
ضای

و ف
ی 
بد
کال
م 
نظ

 

مرکزیت  -ساختار سلسله مراتبی در شهر و محله
 آزادی در اجزاء شهر -اجتماعی و کالبدی مسجد

 -نظم هندسی بناها و فضاهای عمومی با جهت قبله
آزادی در  -تنوع شکلی در بناها و فضاهای عمومی

معابر اصلی و تنوع در معابر نظم در شبکه  -جزییات
 -تنوع در شبه معابر ارگانیک -فرعی

وحدت، نظم، کارایی  -عدالت
عملکردی، ترکیب متعادل سکون، 

وحدت کالبدی،  -ایستایی و پویایی
انگیزی، هویت زیبایی، خاطره

کارایی،  -کالبدی، تعلق خاطر 
حریم و محرمیت، ایمنی  -خودکفایی

 آرامشآسایش و  -و امنیت، خوانایی

ی
اد
ص
اقت
م 
نظ

 

اعتقاد به کسب  -نظم در مراکز اقتصادی و بازارها
احکام  -قناعت -اهللحق -الناسحق -رزق حالل

 -نظم در دادوستد -قاعده حالل و حرام -مکاسب
فروش کاالهای  فقدان -فروشیاحتکار و گران فقدان

 کاروخدامحوری در کسب -امحر

به اعتقاد  -رزاقیت خداند -عدالت
 -الناساحترام به حق -حالل و حرام

پرهیز از مصرف -قناعت -پرهیزگاری
 -گرایی

ظم
ن

 
ت
س
زی

-

ی
یط
ح
م

 

-نظم -حضور عناصر طبیعی در شهر و اجزای آن

 -)کوه، رود، گیاهان به شهر دهندگی عناصر طبیعی
مل در امکان تفکر و تأ -ریتنوع در فرم و منظر شه

 محیط پاکیزگی و بهداشت -عناصر طبیعی

احترام به طبیعت و  -حفاظت طبیعت
حقوق سرزندگی طبیعی، پایداری 

محیطی، زیبایی طبیعی، نظم زیست
 -پاکیزگی -فراکتالی
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 گیری و پیشنهادنتیجه .5

های های آن انجام داد. چرا که نظامنظامتوان از طریق بررسی نظم حاکم بر یک بافت شهری را می
ای واحد عمل نموده و عهصورت مجموبه محیطیکالبدی و زیست-صادی و فضاییماعی و فرهنگی و اقتاجت

کالبدی و یا شبکه معابر آن  نظمیک بافت به  نظمدهند. همچنین در تبیین زندگی شهری آن بافت را شکل می
صول و ا ،۰جدول  باشد. درمحیطی تواند به نادیده انگاشتن نظامات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و زیستمی

های متفکران تبیین و تدقیق شده است. در راستای خوانایی دهنده به شهر اسالمی با تأکید بر دیدگاهقواعد نظم

 .بیشتر جدول این اصول و قواعد در قالب الگوها ارائه شده است

 
  اندیشه متفکران مسلمان کید بر سالمی با تأدهنده شهر ااصول و قواعد نظام. ۰جدول 

 یارها در شهر اسالمی مع الگوها 

ی
الم
س
ر ا
شه

_ 
ی
ران
ای

 

 معاشرت و تعامالت همسایگی  الگوی تعامالت اجتماعی

 مشارکت در مدیریت شهر -شرکت در مراسمات اجتماعی الگوی مشارکت اجتماعی

 کمک به نیازمندان  -وحدت اجتماعی الگوی همیاری

 سادگی و پرهیز از اسراف و خودنمایی الگوی خرید

 رعایت حالل و حرام -پرهیز از مصرف گرایی گوی مصرفال

  -رعایت حقوق سایرین-حیا و عفاف-خدمت به خلق -تقوی و پرهیزگاری الگوی حضور در اجتماع

 پرهیز از اسراف و تظاهر -الناسرعایت حقوق خداوند و حق -رعایت تقوی و عفاف الگوی گذران اوقات فراغت

 خرده مالکی  -حق مالکیت الگوی  مالکیت

 عدالت -رعایت حقوق خداوند و سایرین -رزق حالل الگوی کسب و کار

 عرضه کاالیمرغوب و تولیدات داخلی و بومی -تبادل کاال بین همسایگان الگوی توزیع و عرضه 

 عرضه کاالی مرغوب و تولیدات داخلی و بومی -تبادل کاال بین همسایگان الگوی مصرف 

 اعمال سود محدود -ثبات قیمت الگوی قیمت کاال

 مصلحت اجتماع -پرداخت وجوهات شرعیه اهللالناس و حقالگوی حق

 آسایش و آرامش –گسترش فضا در تراز همکف  -سهولت دسترسی و حرکت الگوی دسترسی و حرکت

 عدالت -آسایش و آرامش -وجود مساجد و خدمات ضروری دهیالگوی خدمات

 رعایت حقوق سایرین  -ایمنی و امنیت -سادگی -عدالت مشالگوی آسایش و آرا

 هویت فرهنگی و تاریخی -انگیزیخاطره -سادگی و پیچیدگی -استحکام -زیبایی الگوی معماری 

 های طبیعیامکان ارتباط با طبیعت و تامل در پدیده محیطیتفکر و تامل در خلقت زیست

 بیعت، کاربرد مصالح بومی، تعامل با طبیعتاحترام به ط محیطیگرامیداشت خلقت زیست

 حضور آب، نور و گیاه و هوای آزاد محیطیمندی از خلقت زیستبهره

 هماهنگی با محیط زیست محیطیهماهنگی با خلقت زیست

 تلفیق و انسجام با بستر طبیعی وحدت و انسجام

 
ی است نظم نیازمند، ری و بدیهی استامری ضرواجتماعی که  حیاتاجتماعی است و برای  مخلوقیانسان 

 نظمتحقق  .کند زندگی در اجتماع مشارکتو با  مطلوب داشته تعامل سایرینبا مین نیازهای خویش که ضمن تأ
پذیر است که وحدت اجتماعی و مرزهای اعتقادی را رعایت نمایند. فقط از طریق قوانینی جامع امکاناجتماعی، 

مل قوانین شریعت و احکام اسالمی برگرفته از آیات قرآن و احادیث پیامبر )ص( دین اسالم دارای نظمی جامع شا
 نمایند. و امامان معصوم است که نظم شهر اسالمی را تبیین می

نظم اجتماعی همان کننده روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شهر اسالمی ترین قاعده تنظیممهم
الل و حرام است که به رفتارها، تعامالت و امورات مسلمانان در شهر قاعده حقوانین و احکام شریعت از جمله 
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در اموری همچون نحوه حضور افراد در اجتماع، داد و ستد، خرید و  بایدبخشد. نظم اجتماعی اسالمی نظم می
 ، گردش و تفریح قابل مالحظه است.مصرف

بند باشند، به همان اندازه شهر از نظم ، هر قدر که مسلمانان به قوانین مذکور پایاسالمی-ایرانیدر شهر 
و در راستای احکام ثابت الزم است قوانین اسالمی _ایرانیمعطوف به احکام ثابت برخوردار خواهد بود. در شهر 

اعتباری کامال سازگار با احکام ثابت تدوین و اعمال شوند که این قوانین و مقررات نیز نقش مهمی در نظم شهر 
های ثر از قوانین شهرداری و نظام مهندسی و طرحوساز که متأمثال قوانین ساخت طورد بهدارناسالمی -ایرانی

ها و خالءهای آن برطرف گردد تا در کنار در راستای احکام ثابت بازنگری شده و ضعف بایدشهری است 
همچنین نظم شهر  های چهارگانه شهری ارتقا دهد.را در نظامایرانی -اسالمیپذیری مسلمانان، نظمی مسئولیت
 توان در دو بخش شهر و بخش از آن تبیین نمود:را میایرانی -اسالمی
های چهارگانه نظم شهر را مشخص در مقیاس شهر، قوانین و مقررات متعدد و گوناگونی در نظام -الف

ها، نظم ین آنکند که در کارکردهایی همچون ترافیک سواره، مراکز کار و آموزش و تفریح و غیره و ارتباط مابمی
الناس طلبد. البته بدیهی است که بسیاری از احکام ثابت مانند عدالت، رعایت حقوق خداوند و حقای را میویژه
 شمول بوده و فارغ از مکان واجب و الزامی است.همه

ظم کید بر ماهیت و کارکرد ویژه آن منطقه ننین و مقررات با تأدر مقیاس منطقه با بخشی از شهر، قوا -ب
ه آن در ای همچون بازار شهر، کارکرد اصلی اقتصادی و احکام مربوط بنماید. در منطقهبافت مربوطه را تعیین می

بافت محله های مسکونی نظم نماید. در سایر مناطق از قبیل محلهآن را تنظیم میهای چهارگانه، نظم نظام
 و اجتماعی، امنیت است.وابسته به احکام مربوط به همسایگی، آرامش و آسایش فردی 
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