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Problem Statement: Islamic city and urban planning is an interesting, 

challenging, and audience-oriented topic. What prioritizes Islamic 

research and urban planning is an Islamic government and the current 

Islamic laws in that government. The development of the earth must be 

in the service of the rational life of man, and the eternal life of man is 

superior to mere development.  

Aims: The purpose of this article is to give an overview of the existing 

approaches in Islamic urban planning studies and to introduce the 

integrated studies approach in Islamic urban planning.  

Methods: The present study is about the subject in terms of 

developmental purpose, descriptive implementation in terms of 

implementation, and qualitative content analysis of resources in terms 

of research method. The required data has been collected by the 

documentary method.  

Findings: This article tries to study the basic principles of the Islamic 

city by re-reading the opinions and works and the views of experts. For 

this purpose, he examines their opinions according to the proposed 

categories in a theoretical framework and sees differences in views and 

expressions of different concepts about the Islamic city. 

Conclusion: The results show that the city and Islamic urban planning 

should refer to the general principles of Islam and not go into details 

and follow the intellect to form the city. And this principle will lead to 

the victory of the general principles of Islam over the city. As a 

forthcoming solution in Islamic urban planning studies, we can refer to 

the comprehensive plan of Islamic management called Najma, which as 

an upstream and comprehensive document can enter the field of Islamic 

studies in various fields and complement interdisciplinary studies. 
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آراء مطرح در شهرسازی اسالمی    تبیین

   : تحوالت دورانبر مبنای رویکرد تلفیقی

 

 *  احسان درستکار

پژوهشگر دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و    -1

 هنر، دانشگاه گیالن، رشت، ایران

 مهسا نجارصادقی 

دانشکده    -2 شهرسازی،  گروه  شهرسازی،  دکتری    عمران،پژوهشگر 

آزاد اسالمی، تهران،  هنرو    معماری دانشگاه  و تحقیقات،  واحد علوم   ،

  ایران

 ه چکید

مسئله: و    بیان  جذاب  موضوعی  اسالمی  شهرسازی  و  شهر 

است.  برانگچالشبسیار   طلب  مخاطب  و  و    آنچه یز  شهر 
قرار می تحقیق  و  بررسی  اولویت  در  را  اسالمی  دهد  شهرسازی 

آ در  رایج  اسالمی  قوانین  و  اسالمی  حکومت  حکومت  یک  ن 
باید در خدمت   آبادی زمین  انسان  است. عمران و  حیات معقول 

 د و حیات ابدی انسان واالتر از عمران و آبادی صرف است. باش

هدف این مقاله، نگاهی اجمالی به رویکردهای موجود    اهداف:

مطالعات   رویکرد  معرفی  و  اسالمی  شهرسازی  مطالعات  در 
 . استتلفیقی در شهرسازی اسالمی  

حاضر    :اهروش توسعه  نظر  ازمطالعه  اجرا    نظر  ازای،  هدف 

و   پژوهش  ر  نظر   ازتوصیفی  منابع، محتوای تحلیلوش   کیفی 

دادهاست موضوع درباره  اسنادی روش با یازموردن های. 

 است. شدهیآورجمع

  این مقاله از طریق بازخوانی آرا و آثار مطرح و دیدگاه   ها:یافته

اص بررسی  در  دارد.  صاحبنظران، سعی  اسالمی  اساسی شهر  ول 
ایشانب آرا  امر  این  دسته  را  رای  در  بندیطبق  مطرح  های 

بررسی نظری  دیدگاهمی  چارچوب  در  اختالف  و  بیان کند  و  ها 
 گردد. مفاهیم متفاوت در باب شهر اسالمی را شاهد می

نشان می  گیری:نتیجه اسالمی،  نتایج  شهرسازی  و  شهر  دهد 

و وارد جزئیات نشود و برای    رجوع کندی اسالم  کلباید به اصول  
پیروی  گشکل  عقل  قوه  از  شهر  سبب  یری  اصل  این  شود. 

شد.   خواهد  شهر  بر  اسالم  کلی  اصول  راهکار    عنوانبه پیروزی 

توان به نقشه جامع  پیش رو در مطالعات شهرسازی اسالمی می
اسالمی   که    باناممدیریت  کرد  اشاره  سند    عنوانبه نجما  یک 

و  باالدست حوزه  می  جامعی  مطالعات  به  پژوهش  حوزه  در  تواند 
شاخه در  مخاسالمی  مطالعات های  مکمل  و  کرده  ورود  تلف 

 ای باشد. رشتهیانم

اسالمی،    ای، شهررشته یانم اسالمی،  شهرسازی    واژگان:کلید  

 رویکرد تلفیقی 

 
   [  1401/ 2/ 26تاریخ دریافت: ]   

 [ 1401  / 4  / 30پذیرش: ] تاریخ  
  : Edorostkar@phd.guilan.ac.irنویسنده مسئول* 

 
 

 و بیان مسئله  مقدمه -

جامعه هر  و  تمدّن  هر  و  در  تمدّن  آن  به  منتسب  شهر  هر  ای، 

و    ازنظرباید  جامعه، می تاریخ  و  و  هوهدف  یت و سیما و شکل 

تداوم  فره ی  و فرهنگ  های فکریی متناسب با ویژگیخاصنگ، 

آن تمدّن یا جامعه را داشته باشد. این تداوم وحدتی بین فضاهای 

می ایجاد  و خصوصی  انتقال    مراتبسلسلهکند.  عمومی  تداوم  و 

این فضاها نقش موثّری دارد   با  یطوربه منظّم در جایگزینی  که 

عبادیک  مشخصاتبررسی   مکان  یک  برای خانه،  فضایی  ی، 

امثا و  تفریحی  مکان  و طلهم  آموزش،  فردی  چهارچوب  یک  ی 

یت یک شهر و آن جامعه و تمدّن را تشخیص  هواجتماعی بتوان  

داد. دیدگاه اسالم در رابطه با هر یک از فضاها و عناصر شهری،  

نعمت از  استفاده  جهت  در  انسانی  و  سالم  حیاتی  الهی  به  های 

می این  منجر  ذکر  با  آبادی  شود.  و  عمران  به  نسبت  که  نکته 

حیات  شایسته  صرف،  انسان  آبادی  ابدی  و  عمران  و  است؛  تر 

 زمین باید در خدمت حیات معقول انسان باشد. 

ارائه مسیر پیش رو،  برای ورود به هر بحثی، تبیین و توضیح و 

شیوه و  مطالعه موضوعات  دارد.  ضرورت  تحقیق  و  مطالعه  های 
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خود   نوع  در  که  نیز  رویکردی  حاضر  با  و  جدید  نسبتاً  بحثی 

به بی   متفاوت  است،  اسالمی  و  شهرسازی  تبیین  این  از  نیاز 

توضیح نیست. در این مطالعه به موضوع چهار رویکرد مطالعات 

مطالعات   نوع  این  در  تلفیقی  رویکرد  و  اسالمی  شهرسازی  در 

و رشته یانمو    شدهاشاره بررسی  مطالعات  نوع  این  بودن  ای 

مرتبط ود. در ادامه بحث، مبانی نظری و مطالعات  شواکاوی می

مطا به  نگاه  و  حاضر  پژوهش  موضوع  ای رشتهیان ملعات  با 

و    عنوانبه  شهرسازی  رشته  دو  بین  ارزیابی  میزان  و  معیار  یک 

ها و نتایج اسالمی ارائه خواهد شد. سپس، روش تحقیق و یافته

منابع   محتوای  تحلیل  از  خواهدموردبررسحاصل  قرار  گرفت.    ی 

انتقادات   پایان  روی   واردشدهدر    موردبحثچهارگانه  کردهای  به 

 گیرد.  قرار می

 هدف و پرسش پژوهش  -2

شهرسازی   مطالعات  رویکردهای  بررسی  مطالعه  این  از  هدف 

رو در   نقدهای پیش  و  تلفیقی  رویکرد  به همراه معرفی  اسالمی 

با   جهت  سه  از  مطالعه  این  است.  اسالمی  شهرسازی  مطالعات 

اینم اینکه،  اوّل  است،  متمایز  قبلی  چهار   طالعات  روی  مطالعه 

موجود   مطالعاتی  اسالمی  رویکرد  شهرسازی  حوزه   صورتبه در 

این    زمانهم ترکیب  و  تلفیق  از  اینکه،  دوّم  است،  نموده  تمرکز 

شهرسازی   مطالعات  در  جامع  رویکرد  یک  به  رویکرد  چهار 

که  دست اسالمی   است  رویک  عنوانبه یافته  نیز  یک  کاربردی  رد 

در باب   مطرحبررسی آراء به پرسش ،  شود و سوّم اینکهمطرح می

 گردد.شهرسازی اسالمی و انتقادات وارد به آن مطرح می

 

 نظری  چارچوب -3

مفاهیم   بازتعریف  لزوم  به  توجّه  با  اسالمی  شهرسازی  پژوهش 

معماری و شهرسازی از دیدگاه اسالم و توسعه مفاهیم موجود در  

اس  از  متون  شهرسازی  و  معماری  حوزه  درون  به  وع  نالمی 

دینی   اوّل  درجه  می  باهدفمطالعات  صورت  دین    .پذیردتوسعه 

ابعاد دین  البته، مطالعات درجه دوّم دینی نیز با موضوع شناخت 

می استفاده  مطالعات  این  همراه  پژوهش  نشوبه  پیچیدگی  د. 

ماهیت   از  اسالمی  شهرسازی  و  سهم چندوجه معماری  و  آن   ی 

رسازی، فلسفه و...  ه علوم مختلفی چون معارف دینی، معماری، ش

 حلراه بر اساس اصل تناظر مسئله و    . گیردمی  تانشدر فهم آن  

ی متناسب ابعاد آن حلراهبرای پاسخگویی به این پیچیدگی باید  

از  رو، جهت بررسی آراء مطرح در شهرسازی اسالمی  ینازایافت.  

باباست.    شدههاستفادای  رشتهیانممطالعات   مطالعات   در 

متعدد  ایرشتهیانم دارد.  تعاریف  وجود  تعریفی  ی  توان  میطبق 

آن را تحت عنوان تلفیق دانش، روش و تجارب دو یا چند حوزه  

یک   حل  و  شناخت  برای  تخصصی  و  یا    مسئلهعلمی  پیچیده 

اجتماعی   یک    ،یگردعبارتبه .  دانست ی  چندوجه معضل  در 

علمی   و  ه رشتیانمفعالیت  رشته  چند  یا  دو  متخصصان  ای 

سئله  در ارتباط با شناخت و تحلیل یک پدیده، م  یتخصص علم

می تعامل  و  همکاری  یکدیگر  با  واقعی،  و  .  ] 1[  کنندپیچیده 

فعالیت میرشتهیانمهای  بنابراین،  پیدا  معنا  زمانی  که ای  کند 

ناشناخته یا  پیچیده  مسئله  یا  پدیده  دقیق  و  علمی  ای فهم 

یک  ظرموردن توانایی  از  که  تخصص  باشد  یا  است.  خرشته  ارج 

میرشتهیانممطالعات   را  یکپارچهای  عنوان  تحت  سازی توان 

رشتهایده نظریههای  شدن  نزدیک  مختلف،  روشهای  های  ها، 
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نگاه تعریف نموپژوهش و طرز  نیز  به یکدیگر  دنیا  به  .  ]2[د  ها 

ای میان شمند حرفهای به تعامل آگاهانه و رو رشتهیانممطالعات  

شود.  های مختلف علمی اطالق می زهوها در حمتخصصان رشته

( روالند  اعتقاد  همکاری  (  2002به  افراد رشته یانمدر  ای، 

همان  فعالیت طریق  از  و  هماهنگ  یکدیگر  با  را  خود  های 

که   می  هاآندیوارهایی  جدا  یکدیگر  از  با  را  تعامل  به  سازد، 

نمود  رشته یانمهای  تفعالی  پردازند.یکدیگر می ای در سه سطح 

کنند: اولین سطح، سطح نظری است که برای خلق یک  می  پیدا

 . دومین سطح، سطح دانشگاهی است  استی نوین شناسمعرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

های دانشگاهی و پژوهشی جدید، ها، ساختارها و رشتهه نظریهک

 .]3[  شوند. سطح سوم، سطح کاربردی است یس یا حذف میتأس

همکاری  های مختلف  شکل  ار متفاوتی برای اشاره بهعبارات بسی

این  می  کاربردهبه ها  رشته  میان از  دقیقی  تعریف  اغلب  امّا  شود، 

نمی ارائه  می عبارات  مفهوم  شود.  را  رشته یانمتوان    ازنظرای 

رشته رویکردهای  با  رابطه  در  آن  طیف  جایگاه  یک  روی  ای 

در    قرارداد را  فرارشتگی  تا  رشتگی  از  جدول ی مبرکه  در  گیرد. 

روشن    1شماره   رشتگی  چهارچوبی  میان  از  استفاده  برای  را 

 کند.  ینۀ مسائل مختلف ارائه میدرزم

 

 

ای پاسخی به  رشتهیان مبه اعتقاد نیوول، دلیل افزایش مطالعات  

پژوهشی   مسائل  پیچیدگی  مطالعات .  ]5[  است افزایش 

ی موجود و در تالش برای  ای در محدوده دانش رشتگ رشتهیانم

شود. هدف توسعه دانش  ها انجام میرشته  ن  میاپُر کردن شکاف  

مبنای   بر  اندیشیدن  نیز  و  مطالعاتی  جدید  رویکردهای  و  جدید 

ایده بیشتر  چه  هر  توسعه  و  رشتهیکپارچگی  مختلف  های  های 

تحقیقات  است بر  وارد  انتقادهای  از  یکی  فقدان  رشتهیانم.  ای، 

میان رشته  تعامل  در  فعال  مختلف  افراد  که یوحنبه ،  است های 

 .]4[: پیوستار مفاهیم مشابه1جدول 
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اولویتهر فرد دیدگاه را دنبال میها و  کرد. غالب های مختلفی 

هایی تمرکز  ها و محدودیترشته   میان های  این اقدامات بر تفاوت

 گرد همای به هنگام رشتهیانمی تحقیقاتی هاگروه دارند که 

عتقاد کرو، سه عامل اصلی  به ا   .]6[  روبرو هستند  هاآن آمدن با   

ایجاد یک   تعادل،    اندعبارتای  رشته یان متحقیقاتی    وهرگدر  از: 

ی تمرکز بر رشتگی،  جابه تعامل و زبان مشترک. تمرکز بر مسئله 

یک   میرشته یان متحقیقاتی    گروهگردآوری  تسهیل  را  نماید ای 

به شاخصه  .]2[ توجّه  مطالعات  با  که  رشته یانمهای    باهدف ای 

ص و  از موضوعی خاای  رشتهیان مرتقاء بنیادین شناخت یا فهم  ا

های  ها، نتایج و نگرش رشتهاز طریق ایجاد ائتالف افکار، روش

شود و رویکرد مسئله گشایی  مختلف مرتبط با موضوع حاصل می 

آید، کلید گشایش قفل آن در طی فرایندی روشمند به عمل می

اصول   و  مبانی  اسالمی  شهرسازتعریف  فهم  ی  از  ینادر  گونه 

استفادپژوهش و  ب  از   هها  مربوط  امروز  فرایند  به  تا  است.  آن  ه 

اسالمی   شهرسازی  مطالعات  برای  مختلفی  رویکردهای 

میکارگبه  اجمالی  بررسی  یک  با  است.  شده  چهار  یری  به  توان 

یافت. در این  دست رویکرد اصلی در مطالعات شهرسازی اسالمی  

بر رویکرد  چهار  این  میمقاله  مختصری  سپس رسی  و     شود 

تل دقفیرویکرد  مطی  ارائه  ر  و  معرفی  اسالمی  شهرسازی  العات 

 گردد.می

در مطالعات شهرسازی اسالمی با آن روبرو  که    ین رویکرد اول

رویکرد  این    .استین و پر استنادترین رویکرد نیز  ترمهم  ،هستیم

است.    صورتبه برداشت   اسالمی  و  دینی  متون  از  مستقیم 

قال  مثالن عنوابه  ارب  اهللرسول:  کل  جیرادر  نعی)ص(:  من  ا  ن، 

بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله. پیامبر اکرم )ص(  

هستند من  همسایگان  قسمت  چهار  از  خانه  چهل  هر   فرمود: 

با استناد به این روایت واحد همسایگی اسالمی بر    محققان   .]7[

کرده تعریف  را  انسان  همان  یا  خانه  واحد  مبنای  اندازه  و  اند 

 اند.  ا خانوار تعیین نمودهه ینخا 160همسایگی را 

رویکرددوّم  رویکرد    ین  اسالمی،  شهرسازی  مطالعات  در 

است.  غ  صورتبه برداشت   اسالمی  و  دینی  متون  از  یرمستقیم 

انسان همین بس  مثالعنوان به  برای خواری  )ع(:  امام ششم  از   :

و   غیرمعمول  لباس  سوار  بپوش  نماانگشتکه  حیوان مشهور  یا  د 

  محققان دارد.  ند لباس شهرت را مبغوض میداو خد  شود. و فرمو

با استناد به این روایت و برداشت از آن، موضوع کیفیت شهر و  

  درواقعکنند.  پرهیز از تفاخر و پوشیدن لباس شهرت را مطرح می

ی شهری وسازهاساختهماهنگ بودن نما و منظر شهر و عموم  

 ه باید همراه باشد.  با عموم جامع

رویکردسوّم  رویکرد  مط  ر د  ین  اسالمی،  شهرسازی  العات 

است.   مسلمین  شهرهای  موردی  که    درواقعمطالعه  شهرهایی 

را مبنای شهرسازی اسالمی   اندخودساختهمسلمین برای زندگی  

داده قواعد  مثالعنوان به اند.  قرار  و  مدینه  مسجد  بنای  مقاله   :

  آملی به   زادهحسناهلل حسن  یت آوسط  ت  کهآن ریاضی مستنبط از  

به  ینیهحسیری مساجد و  گجهت رآمده است و دلیل  د  ارش گن ها 

مسلمین   توسط  کعبه  رویکرد  ی بررسسمت  این  در  است.  شده 

مسلمین    شدهساختهشهرهای   مبنا   عنوانبهتوسط  الگو  یک 

 شود. انتخاب و بررسی می 

رویکرد رو  چهارمین  اسالمی،  شهرسازی  مطالعات  یکرد  در 

زندگ  است.  شخاای  شناسایی چگونگی ساخت محل  ص برجسته 
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و  مثالعنوان به  اصول  در  را  آن  شرایط  و  حمام  )ع(  رضا  امام   :

 نمایند: حمام مانند بدن آدمیزاد از  گونه مطرح میینافروع کافی 

است، خانه اول سرد    چهارخانهشده و دارای    یبترکچهار طبیعت  

تر  و  سرد  دوم  خانه  است.  خانه    و خشک  گرماست.  ت  سوم  ر  و 

 خشک است. و یا چگونگی خوشبو   چهارم گرم و است و خانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودن مسجد توسط امام علی )ع( که ایشان سقف مسجد را با  

گیاه  بافته و  خرما  درخت  برگ  از  گیاه   ذخرهایی  نوع  )یک 

باشد.  خوشبوکننده تا محیط مسجد معطر  با    محققان ( پوشانیدند 

روایات   این  از  دموض  صورتبه برداشت  -برخورد میهر  ر شعی 

  د.کنن
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بر   است  الزم  تلفیقی،  رویکرد  معرفی  به  ورود  ابتدای  در 

از دید   هاانسانموضوعیت داشتن عمران و آبادی زندگی دنیایی  

فراگیر    تأکیداسالم   و  را دینی جامع  اسالم  شود. خداوند حکیم، 

وظ  داده  قرار زمین  ساختن  آباد  و  عمران  و  مسلمین است  یفۀ 

نظر اسالم    البالغهنهجو    آن کریمرقیی از  هاالثمبر  یه تکاست. با  

راجع به اصل ضرورت ساختن و آباد کردن )عمران( بالد، بررسی  

 شود: می

و ما صالح پیغمبر  فرماید:  می  61خداوند متعال در سورۀ هود، آیۀ  

  ی قوم ثمود به رسالت فرستادیم، صالح به قوم خودسوبه خود را  

ی نیست، پرستش  یاو خداکه جز    گانه راگفت: ای مردم! خدای ی

کنید، او خدایی است که شما را از خاک آفرید و برای عمران و  

 شدهنقلاز امیرالمؤمنین علی )ع(    آباد ساختن زمین برگماشت ...

است:    ]9،  8[ت  اس فرموده  آیه  این  تفسیر  در  حضرت  آن  که 

بادی  صالح را به عمران و آ  خداوند به ما خبر داده است که قوم

همچنین،    گردد.  هاآن معیشت و زندگانی    سبب  اتکرده  ین امر  زم

حضرت علی )ع( در زمان زمامداری، از مالک اشتر نخعی، عهد  

ی ها عبارتگیرد که به عمران و آبادی مصر بپردازد و اولین  می

به نام  دهد:  حضرت را نشان می  تأکیدحکم امارت مالک، توجّه و  

،  مؤمنان   یرام  ، دا علیبندۀ خ  ن فرمانوند بخشندۀ مهربان، ایخدا

دارد،   او  با  که  عهدی  در  است.  حارث،  پسر  اشتر،  مالک  به 

گزیند تا خراج آن دیار که او را به فرمانداری مصر برمییهنگام

و   اصالح  را  مردم  کار  کند،  نبرد  دشمنانش  با  و  آورد  جمع  را 

عمران   ضرورتبه با توجّه    .]10[  .شهرهای مصر را آباد سازد و ..

شهر آبادی    و موضوع    دهنده نشانها،  در  به  اسالم  خاص  توجّه 

عمران و آبادی در شهر اسالمی است. حال با در نظر گرفتن این 

شهرهای  مطالعه  خصوص  در  مختلفی  رویکردهای  موضوع، 

دارد.   وجود  اسالمی  و شهرسازی  متون شامل:    مواردیاسالمی 

کلیدی    گانواژاز    گیریشت مستقیم(، بهرهدینی و اسالمی )بردا 

دینی  در   تدوین  متون  برای  اسالمی  ضوابط    مقررات و  و 

شهرهای  موردی  مطالعه  غیرمستقیم(،  )برداشت    شهرسازی 

توسط مسلمین و افراد شاخص در اسالم که    شدهساخته اسالمی  

  عنوان به   اند؟چگونه خانه و محیط زندگی پیرامون خود را ساخته

دیگری به    هنگاتوان  یامّا مشوند.  معرفی میاین باب    دررویکرد  

و این چهار رویکرد را به دو رویکرد    نیز داشتاین چهار رویکرد  

کلی تقسیم نمود. نگرش اسالم به مقولۀ شهر و شهرسازی به دو  

می تقسیم  اصلی  سیره(؛  1شود:  رویکرد  و  )کتاب  بایدها   .2  .

حوهست در  تاریخی  اقدامات  و  )تاریخ  اصالح ها  و  ساخت  زه 

 هر(. ش

اوّل،  رد بخش  به  با کمک قرآن مجیبارۀ  روایات معصومین،  و  د 

می انداخته  اجمالی  نگاهی  بحث  با    شودمفاد  دوّم،  بخش  در  و 

ۀ ایران بعد از در جامعکمک متون علمی و تاریخی، سیر تحول  

شود. با اجماع این دو رویکرد، به یک رویکرد  اسالم بررسی می 

 ت.  م گذاشاهیفیقی خویکرد تلم که اسم آن را رورسیدیگر می

 بایدها )کتاب و سیره( ،بخش اوّل.

ۀ احکام  دربردارندکتاب: قرآن، معجزۀ جاوید پیامبر گرامی اسالم،  

کنندۀ سرنوشت اقوام و ملل گذشته است. پیرامون واژگان  یانبو  

است آمده  آسمانی  کتاب  در  دقتی  قابل  مطالب  که    ]  11[  زیر 

تمی در    هاآن فصیل  توان  ترا  کرد:  فسکتب  دنبال  مدینه، )یری 

القری، دیار، دار، مصر، قصبه، کوره،  مدین، مدائن، قریه، قری، ام

بکه،   ایکه،  حنین،  حجر،  بعل،  رقیم،  حرد،  ارم،  موتفکات،  بابل، 
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و   یثرب  تمام یمسجداالقصمکه،  آنکه  توجّه  جالب  نکتۀ  و   )

 انه قرار دارد.  در قرآن، در منطقۀ خاورمی ذکرشدهمناطق 

  زمان همکه دنیا و آخرت مسلمین را  نی  دی  عنوانبه اسالم  :  رهیس

تابد، برای رسیدن  بیند و رهبانیت و رها ساختن دنیا را برنمیمی

  ب

این موضو  مقاله  در  اعتقادبه  احکام  ع  شد،  نخواهد  پرداخته  ات 

تو  محدودۀ  شود که در این مقاله فقط  تقسیم می  دودستهخود به  

)معامالت(یصل می  ات  ا  درواقعشود.  بررسی  به  حکام،  این 

ییدشده  تأپردازد که بین مردم رایج بوده و در اسالم  مواردی می

یرگذار  تأثشهر اسالمی  حکام بر زندگی و  که چرا این ااست. دلیل  

ی قرآن و سنت،  هرزماندر    که کند  بوده است را، عثمان بیان می

مصدر منبع    دو  فقهای گذارقانونو  است.  بوده  شهرها  در  ی 

به   توجّه  با  تغییرات  یشرفتپمسلمان  و  زندگی  اها  در  یجادشده 

-ی آمده را تفسیر میشپگیری از عقل، مسائل  مردم، ضمن بهره

می را برای استمرار زندگی مردم  ق اجتهاد، احکاکردند و از طری

می وضع  اسالمی  فقه  اساس  طول بر  در  ترتیب،  بدین  کردند، 

بوده  حاکم  مسلمانان  زندگی  بر  اسالمی  قوانین  اسالم،    تاریخ 

مطهری  ینازا.  ]12[  است استاد  فقه  تفصبه رو،  راهکار  یل، 

ن کرده ن مسائل جدید بیااسالم، پیرامو  ازنظراسالمی )شیعی( را  

 گویند که  علما، اصول اصلی دارند. میی اعتقاد دارد،  هراست. مط

ه کمال و رشد، وظایفی را برای مؤمنان تعیین ساخته است. در  ب

تقسیم   دودستهفرد مسلمان به  ی کلی وظایف یک  بنددستهیک  

 شود. می

 

 

یقی  در  حقوضع و تقنین و جعل قوانین اسالمی از نوع قضایای  

قضایای   نوع  از  نه  است،  توضیح   .]13[  یخارجمنطق  مطهری 

قضایای  می چهارچوب  در  اسالم  که  عرضه  حقدهد  معیار  یقی  

یق مختلف  ادارها دربارۀ مصن با کمک این معی کند و مجتهدامی

راح مدنظر  میکام  استخراج  ابتدا  دعبارتبه کنند،  ا  از  اگر  یگر، 

مصادیق   برای  بود،  متمرکز  مصادیق   بر  اسالمی  فقه  رویکرد 

رو، اجتهاد ارزشی مضاعف ینازاشد و  جدید با مشکل مواجه می

 یابد. می

نتیجه  ی، میشناسروش   ازنظر چنین  در جهانتوان  که  -گرفت 

توصیفاتی بینی اسالمی، ا از جهان هستی و رابطۀ میان این    والً 

بیان می برنامهدو  اخالق و هرگونه  قانون،  مبنای  ریزی  شود که 

نیز   رفتارها  بخش  در  ثانیاً  و  است  آدمی  رفتارهای  سطوح  در 

هایی است از طرف  یتمحدودشده است که بیانگر  یان بقواعدی  

راب همین  در  و  دین.  معمدرزمطه  شینۀ  و  گونه هرسازی  اری    دو 

عام  میدیده    مفهوم اصول  گاهی  و  خاص  ادلۀ  گاهی  شود. 

 شریعت.  

 وظایف مسلمانان در شهر اسالمی :3جدول 
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 ها )تاریخ( هست ،بخش دوّم

موردی به شهرها و فضاهای شهری که   صورتبه در این بخش  

مسلمین   در    شدهساختهتوسط  شاخص  افراد  توسط  یا  و  است 

تو غیره  و  امامان  و  ائمه  مانند  یا  اسالم  است.   شدهاصالحصیه 

 شود. قی پرداخته میصدای مهامثالبه ی  نوعبه 

 پیشینه پژوهش  -4

اسالم"کتاب   آرمانی  اوّل    ،"فضای حیات طیبه؛ شهر  در بخش 

روایات   و  کتاب  دوّم  بیعنی  و  اوّل  رویکرد  مطالعات    صورتبه ا 

برای ظهور در توصیه  این کتابتلفیقی عمل نموده است.   هایی 

اسالمی  مینا  شهر  بیان  اصول  ورمنظبه کنند:  یگونه  و    شناخت 

اسالمی ویژگی شهر  تدوین    های  و    معائیریو  طراحی  برای 

و  برنامه غور  با  که  کنیم  توجّه  آن،  مدیریت  و  ساخت  و  ریزی 

تدوین   و  شناخت  امکان  اسالمی،  تعالیم  از  خیر  طلب  و  مطالعه 

فعّالیّت جملگی  برای  اسالمی،  معائیری  جامعۀ    له ازجمهای 

توانند ها، هم میکه این معیار  اری، فراهم استشهرسازی و معم

و   تولیدات  و  الگوها  ارزیابی  جوامع    تفکراتمیزان  از    یر غوارده 

میاسالم هم  باشند،  تجارب  ی  از  استفاده  چگونگی  توانند 

کنند روشن  را  هم    گذشتگان  ارزیابی  ین او  و  محک  ابزار  که 

ای است که  ترین نکتهاصلی  تولیدات جامعۀ اسالمی باشند؛ و این

نزد مسسالی تابع و پیرو و ل ان سال  را  آنان  مانان مغفول مانده و 

که حتّی تعاریف بسیاری از مفاهیم یطوربه مقلّد غرب قرار داده؛  

معیارهای بیگانه سعی در تشبّه    بر اساسرا از آنان اخذ نموده و  

 دارند.  یافته تلقّی شدن توسعه پیشرفته و  منظوربه به آنان 

مراجع متودر  به  اساله  )آین  رومی  و  نات  این  ایات(  به  توجّه  یز 

و   اصول  و  مبانی  شناخت  دنبال  به  باید  که  دارد  ضرورت  نکته 

بوداسوه اصیل( و صفات  )الگوهای  و   ها  فیزیکی  نه مصادیق  و 

شکلی و  در    کالبدی  خود    هرلحظهکه  به  حالتی  مکانی،  هر  و 

 گیرد. می

برای   که  کنیم  مفهومتوجّه  و  پدیده  شاخصهر  و  معیار   و  ی 

شا و  متمیزان  عالی  دارد(هدی  وجود  )یا  است  هر    صوّر  که 

و   و اصول  مبانی  از  )اعم  مفهوم  یا  پدیده  به آن  موضوع مربوط 

میزان و شاهد سنجیده می ویژگی با آن  اجزائش(،  و  شود. در  ها 

به   بنا  انسان،  اکرم   نص مورد  پیامبر  صریح قرآن کریم، شخص 

در جهت   (.45و  21: ابشاهد است )احز و معیار و شاخص والگو 

به  تحص توجّه  اسالمی(  شهر  کالبد  ساختن  )یعنی  هدف  این  یل 

 از:  اندعبارت هاآن که اهم  موضوعاتی، ضرورت دارد

برنامه - همۀ  تدوین  شناخت  برای  جامع  ی هاراهای 

ی ظهور شهر اسالمی،  هاراهتدوین مبانی و اصول و  

چ  عنوانبه  پایۀ  شمسند  و  برناانداز  و  های  همقوانین 

 ای و اجرایی و مدیریتی است. و حرفهآموزشی 

به موضوع    اوالًی که  متخصّصآموزش نیروی انسانی   -

ۀ شناخت سره از ناسره را داشته؛  قومعتقد باشد؛ و ثانیاً 

 یر اصلی باشد. گ یمتصمساز و تر تصمیمو از همه مهم

و انداز و اصول  شمبر پایۀ چ  مقرراتتدوین قوانین و   -

 سانی. حیات طیبه انشده برای ینوتدراهبردهای 

 ای مناسب و کارآمد.تأسیس ساختار اجرایی و حرفه -

و   - اجتماعی  و  انسانی  موضوعات  همۀ  به  توجّه 

فرهنگی و اقتصادی و سیاسی بر پایۀ تعالیم و اصول 

و به عبارت بهتر، جریان همۀ امور در    مشی اسالمی
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چ برنامۀ  همه  شمچهارچوب  و  جامع  نگر انداز    سو 

]14[.  

در مجالت علمی که در بخش معرفی   شدهارائهقاالت  در مورد م

 های ترکیبی در  نیز آمده است، به بخش شدهانجامهای پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است که همان    شدهاشاره ی سوّم نیز  گاهدو رویکرد اوّل و دوّم و  

در لی  رویکرد تلفیقی از چند رویکرد یا از دو بخش مطالعاتی اص

میاست    شدهاستفادهشهرسازی   رهبری  را  کلیات  در که  کند. 

 شده است. یمعرفجدول زیر بخشی از این مطالعات 
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 روش تحقیق  -5

  ازاجرا توصیفی و    نظر  ازای،  هدف توسعه  نظر  ازپژوهش حاضر  

 موضوع درباره منابع،  یکیف محتوای تحلیلروش پژوهش    نظر

 ازاست.  شدهیآورجمع اسنادی روش اب زیاموردن های. دادهاست

 گرفتهانجامهای  دازیپرنظریه و تحقیقات در  مجدد تأمل طریق

مطالعات شهرسازی   آن، فراترکیب و پیشین در  تحوّل  ضرورت 

مطالعات   مبنای  بر  در   ایرشته یانماسالمی  اقدام  جهت 

کارهای   داده قرار یموردبررسشهرسازی   انجام  هنگام  است. 

که  اهرشتیانم مش  ازنظری  محتوایی  و   بامطالعهابه  ساختاری 

می میحاضر  از  باشند،  فرهنگی،  روشتوان  کاوش  مثل  هایی 

های های عمقی، گروهمشاهده مشارکتی، تدوین سناریو، مصاحبه

 ینۀ طراحی، بازاریابی و نیز علوم  درزمها که ی نظرسنجکانون و 

می  استفاده  موردجتماعی  ا برقرار  بهره  این  د.  گیرند،  از  سپس، 

 یی، سراداستان ها، ها برای تدوین مدل، خلق شخصیتداده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آفرینش سناریوها، توسعه مدل و اقتباس الزامات استفاده نمود.  

روش که  این  را  بردنشانها  می  بکار  طلب  را  زیادی  کند  زمان 

یک  باا از  تنها  می   فنینکه  نیاز  استفاده  کمتری  زمان  به  نمایند 

هایی غیر از علوم اجتماعی  ی که از رشته انحققماکثر    .]15[  دارد

پردازند، آموزش یا تجربه استفاده  ای میرشتهیانمهای  به فعالیت

نداشتههافناز   را  میدانی  و  ی  روشینازااند  در رو،  موجود  های 

-حوزه علوم اجتماعی را به شکلی نادرست با یکدیگر ترکیب می

که   نیست  معنا  بدان  این  البته  کارنمی  هاآن کنند.  های  توانند 

اینکه رشتهیانم یا  کنند  تجربه  را  یاد  نمی  ای  یکدیگر  از  توانند 

مطالعه    .]15[  بگیرند  این  اهداف    منظوربه در  به  دستیابی 

در   مطرح  نظرات  آراء  مجموع  و  عمقی  مصاحبه  از  پژوهش، 

 گیرد.قرار می مورداستفادهشهرسازی اسالمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در این پژوهش  مورداستفادهروش  :5جدول 
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 ی پژوهش هایافته -6

 شهرسازی اسالمی  مطرح دربررسی آراء  -1-6

ن حسین  سید  دکتر  آقای  معماری نظرات  و  شهر  مورد  در  صر 

بیان می ین ااسالمی   است که    :شودگونه  این  بر  نظر  را  بسیاری 

ای به نام هنر و معماری اسالمی وجود ندارد؛ و آنچه  اصوالً مقوله

گر این  است.  اسالم  جهان  در  معماری  و  هنر  دارد  که  وه  وجود 

خان هنر و معماری و شرق شناسان غربی و  شامل بسیاری از مورّ

میاکن مسلمانان  خود  از  تعدادی  و  ون  معنوی  رابطۀ  منکر  شود، 

اسالمی   هنر  و  اسالمی  وحی  بین  معلولی  و  علّت  و  عقالنی 

نمی گروه  این  از همان   مشخصپرسند چگونه معماری  هستند. 

آمد پدید  اسالم  تاریخ  اوّل  آوری معماری  از فن  چه  که گر  قرن 

بر آن دمیده بود  سانی و بیزانسی بهره برده بود، صورتی دیگر  سا

توان در ظهور هنر و  که آشکارا اسالمی است؟ همین پدیده را می

رابطه   در  بودائی،  رابطه    باهنرمعماری  در  هنر مسیحی،  و  هندو 

 که درون ادیان الهی از یدرحالیونانی و رومی مشاهده کرد.  باهنر

می  یک متعالی سخن  در  حقیقت  حقیقت  این  که  گوید، صوری 

است در ادیان گوناگون طبق نبوغ    شدهآراسته ن  عالم برون به آ

توحید   اصل  به  توجّه  با  آسمانی  دین  هر  است.  متباین  دین  هر 

باید به  شرایع و قوانینی نازل می  فقطنه  کند که پیروان آن دین 

بلکه   کنند،  عمل  دستورات  که    وهعالبه این  است  اصولی  منشأ 

یروان در آن  ر بر نحوۀ ساختن و ایجاد محیطی است که آن پناظ

می کلی  زندگی  اصل  این  از  اسالم  آری،   مستثناکنند.  نیست. 

و از قرآن کریم و   معماری اسالمی، اسالمی است، ذاتاً و نه اتفاقاً

   .]16[ گیردی سرچشمه میمحمدبرکت 

زاد نقی  آقای دکتر محمد   ر مورد شکل کالبدی شهر ه د نظرات 

است   این  متش  کهاسالمی  شهر(  کالبد  )یا  اجزاءشهر  از  و    کّل 

یری علوم و هنرهایی است که تمایز اجزاء )معابد و  کارگبه حاصل  

ها و امثال و دادگاه  واداراتها  مساکن و مراکز خرید و آموزشگاه

آیینینا پیروان  میان  در  و  جوامع  در  و ها(  فکری  مکاتب  و    ها 

متفاوتاج مختلف  )مثل   دانتماعی  رایج  هنرهای  و  علوم  و 

ی و رفتارها و تعارفات و اغذیه و سازمجسمهشی و  معماری و نقّا

فن و  مانند  لباس  و  گوناگون  یناآوری  جوامع  در  نیز  ها( 

-ی با یکدیگر دارند. بنابراین، شهرها که مجموعهجدتمایزهایی  

ا ها، بینادلیل تمایز    به  ای از این اجزاء و هنرها و علوم هستند

ضمن   بود.  خواهند  متفاوت  کالنی    شهر  کهآنیکدیگر  مقیاس 

جلوه بین  نیز  تشابهاتی  است  ممکن  که  نسخهاست  و  های  ها 

-ینکه همۀ شهرها )علیامثلمختلف رایج آن وجود داشته باشد؛  

می نامیده  شهر  تمایزاتشان(  و  رغم  )کوه  طبیعت  همۀ  شوند؛ 

 باهمرها )که حتماً  شود؛ همۀ بهاامیده میت نجنگل و دریا( طبیع

    .]17[شوند؛ و ... ده میتفاوت دارند( بهار نامی

در    کهاهلل قوی در مورد شهرسازی اسالمی این است  یتآنظرات  

اسالمموضوع   از  شهر  کلیات  برداشت  اسالمی،  شهرسازی  و  ی 

و   روایات  و  سازقرآن  میشاخص  صورت  عقل  توسط  گیرد.  ی 

دعای    ل مثاعنوان به  تجلّی  آسمان   ستدودمسجد  به  فرد  یک 

این شاخص، کا با  لبد و شکل و عملکرد مسجد شکل  است که 

موضوع بوده و تابع    بر اساسشود  گیرد. حکمی که صادر میمی

، پس باید  قرارگرفته. چون اسالم دینی است که در اوج  استآن  

به آن   در اسالم نیزای که  معماری آن نیز در اوج قرار گیرد. نکته

است،   تأکید بناها    شده  اصل    استاستحکام  این خصوص  در  و 

هر شهری باید نوع بنا در آن    بر اساس را بیان کرده است و  کلی  
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که   مصالحی  هر  با  حاال  باشد،  مستحکم  آن    مورداستفادهشهر 

و شرایط   از طرفی  استفرهنگ  عقل    هم.  که  یید  تأهر چیزی 

نیز   اسالم  میتأکند،  شهرسیید  در  نگاه کند.  باید  اسالمی  ازی 

های بعد مشاهده  لو سطحی نباشد تا تأثیر آن را در سا  بلندمدت

 کنیم )مصاحبه شده توسط نگارنده(.

در  یت آنظرات   عرفی  شهر  و  شرعی  شهر  مورد  در  اراکی  اهلل 

فقه نظام عمران شهری از یک    که شهرسازی اسالمی این است  

عمران    نظامبهز  که این نیا  تجوهر و از یک صورت برخوردار اس

ار نظام  ساخت  روحدر شهرهای اسالمی هم ندارد. جان و  شهری  

که    دهدشهری را همان ساختار فکری و ارزشی جاری شکل می

را جهت می را نظام عمران شهری  دهد. صورت عمران شهری 

می شکل  شهری  عمران  مهندسی  دانش  در  همان  ما  و  دهد 

ش عمران شهری در  زیم. بخش دانپردامباحث به این بخش نمی

د ایدئودست  ساختار  به  ما  است.  حوزه  این  لوژیک  انشمندان 

شهری که توسط فقه اسالمی تبیین شده است و کار فقها است،  

پردازیم و بحث اصلی ما در فقه نظام عمران شهری است، نه  می

در مهندسی عمران شهری. تعریف مفاهیم در فقه نظام عمران  

مفاهیم    شود و تعریفه مطرح مییاولیک اصل    عنوانبه شهری  

را روشن می براولکند.  راه  واژه  نظام عمران  ین  فقه  به  ورود  ای 

شهری، خود واژه شهر است. شهر چه تعریفی دارد و مراد ما از  

عرفی، شهر شرعی.   دارد: شهر  اصطالح  دو  شهر  شهر چیست؟ 

ی سه  گردد. شهر شرعبسیار از نظرات فقهی به شهر عرفی برمی

و قانون اسالمی. هر جا ما این  د: مردم، حاکم اسالمی  بخش دار

شتیم، شهر شرعی خواهد بود، حاال خواه در بادیه  سه بخش را دا

باشد، خواه در آبادانی. خواه در شهر عرفی باشد یا خواه در شهر 

عرفی نباشد. مالک شهر شرعی )شرع اسالم( مردم، حاکم )امام( 

معن این  باشد.  قانون  شهر  و  از  روای  خواسته بر  ی  بسیاری  ات  از 

تعرّ از  شرعی  شهر  خارج  است.  بعدالهجره  باید میب  اوّل  شود. 

تعرّ کنیم  تعرّمشخص  چه؟  یعنی  معنی  ب  به  عرب  زبان  در  ب 

نشینی است. عرب  یه بادترک زندگی شهری و بازگشت به زندگی 

اعراب   و  تعرّیهبادشهرنشین  معنی  است.  بعدالهجره: نشین  ب 

ینی که آن را مُرتد  نشیهبادروی آوردن به  ندگی شهری و  ترک ز

ازمی منظور  شهر  ش  نامیدند.  هر  نه  است  اسالم  پیامبر  شهر  هر، 

دیگری. منظور از شهر شرعی، خیابان، ساختمان و غیره نیست،  

گیرد. اگر  منظور نظم آن است که توسط حاکم و قانون شکل می

به شهر عرفی مهاجرت ک از شهر شرعی  و در شهر  شخصی  ند 

می و قانون اسالمی وجود نداشته باشد،  عرفی، مردم، حاکم اسال

  فقهایاست  اعث گناه شده و مُرتد است. هجره همان شهر  فرد ب

می  داراالسالمما   دارالهجره  مساوی  از  را  منظور  دار  دانند. 

اسالمی    االسالم قانون  و  اسالمی  حاکم  چهارچوب  در  زندگی 

ا داشته باشد. برخی  ت شهر شرعی ر. شهر عرفی باید مقدمااست

ی است.  کام موضوعشان شهر عرفی و برخی دیگر شهر شرعاح

می )ع(  علی  شهر فرمایند:  امام  دژ  جاهلیت،  احکام  پذیرش  با 

. شهری که پیوسته با نظام حاکم اسالمی  شودشرعی شکسته می

شهر   در  شهروند  نیست.  شرعی  شهر  نباشد،  اسالمی  قانون  و 

عرفی  کننده شهر  ی نفر شرعی  می است که شه عرفی دارای احکا

داند  را ربا نمی  برعکسنیست. در شهر شرعی، ربا پسر به پدر و  

می ربا  را  آن  عرفی  شهر  در  شهر  ولی  در  استدالل  همین  داند، 

عرفی و شهر شرعی نیز وجود دارد که برخی از احکام برای شهر  

    .]18[ کند و بالعکسشرعی حکم و در شهر عرفی حکم نمی
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رویکرد انتق  -2-6 به  موجود  مطالعات    ادهای  تلفیقی 

 شهرسازی اسالمی

باب   پژوهش  شهردر  و  تحقیقات  از  بسیاری  در  های اسالمی 

است    شدهپرداخته ، فقط به شهر از منظر مذهب شیعی  شدهانجام

اهل سنت و گرایش این مذهب در شهرهای اسالمی توجّه  به  و  

است.   ک  طورهمان نشده  در  مطهری  عنوا که  خود  نموده تاب  ن 

پس شهر اسالمی    . استمی )شیعی( مدنظر علما  فقه اسالاست:  

تحقیق    موردپژوهشه  ک به    صورتبه است،    قرارگرفته و  صرف 

بعدی می  انتقاد  است.  داشته  توجّه  و  مذهب شیعه  به اصل  تواند 

در  اگر  اینکه،  باشد.  اسالمی  شهر  باب  در  تحقیق  شروع  اساس 

از  ط با شهر و خقرآن مجید عبارتی مرتب باشد، ما  کجا  انه آمده 

کلمهمی آن  بیان  از  متعال  خداوند  خانه  دانیم  و  شهر  به  اشاره   ،

است.   عبارتی  دعبارتبه داشته  اگر در متون  ی ساختن  بامعنیگر، 

شود، چگونه ما بدانیم و یقین پیدا  بنا و دریافت پاداش تفسیر می

قی  نه ماهیت حقیکنیم که منظور از ساختن بنا، خانه است؟ چگو 

کنیم؟ پیدا  را  هست   کلمه  بخش  می در  چگونه  شهر  ها،  توانیم 

ی شیعی و شهر اسالمی سنی را تفکیک کنیم؟ چه دلیلی  اسالم

دارد تفکیک شود و چه دلیلی دارد تفکیک نشود؟ شهر اسالمی  

از   و    کهآنقبل  احکام  از  کند،  تبعیت  مبانی  و  اصول  یق  سالاز 

ا بوده  تأثیرپذیر  و  ودوجبااین ست،  حاکمان  منطقی  دلیل  چه   ،

زندگی  ق محل  و  شهر  حاکمان،  که  دارد  وجود  را  طعی  بر  مردم 

حاکمان   اساس تمام  آیا  باشند؟  ساخته  اسالمی  مبانی  و  اصول 

به اصول زندگی داشتهسرزمین -های اسالمی، رویکرد اسالمی 

سازند اوقات  گاهی  می   ه اند؟  مجبور  شهری  مهندس  شود  و 

نماید، نی اصلی و سازنده شهر  ن اصول و مبامصلحت را جایگزی

که خالف آن چیزی است    است ی مجبور به اقداماتی  زمان  چراکه

. این  دهدگوید که آن را انجام  می  او و منطق به    یدهدآموزشکه  

می و    عنوانبه تواند  مصداق  سازندگان  حاکمان،  که  باشد  دلیلی 

باشند که عوامل مؤثر در ساخت شهر، گاهی اوقات مجبور شده  

را در   اقدامی  اسالم،  مخالف    زمان  هم  که  دهند  انجام  شهر  در 

امّا در شهر  هاآنبوده و هم مخالف اصول فکری    اهآنعقاید    ،

های جمعیتی یداکرده است. در ارزیابی شهر باید به مؤلفهپظهور  

یک اصل قرار    عنوانبه توجّه ژرف نمود و خواسته جمعت هدف  

به  .]19[  گیرد باید  ساکنا  شهر  ساکنان مقوله  رضایتمندی  و  ن 

استفاده کاربران فض  ]20[توجّه کند   نمونه  از شهر به میزان  و  ا 

و از طرفی هم شهر باید    ]21[  شودرضایت این افراد مرتبط می

کمترین آسیب را به جامعه اجتماعی و محیطی پیرامون خود وارد  

زی به مطالعات شهرساتوان  می  اساسی دیگری که کند. پس نقد  

نمودوااسالمی   است    رد  ، شهرسازی اسالمی  رسازانشه   که این 

فرهنگی، چه نظام قانونی و چه عملکردی   را برای چه کسی، چه

نمیتجویز می القاء  این حس  آیا  که  کنند؟  از   یگاهشود  برخی 

اسالمی    محققان پسوند  از  پژوهشگران  و  کرده  سودجوییو  اند 

در چنین  ؟  نداکردهدنبال  ی منافع اسالمی، منافع خویش را  جابه 

ویک    عنوانبه الم  اسشرایطی   بوده  استفاده  مورد  نهایتاً   وسیله 

  مورد  اسالم است که   تنها  و نقد نیت او   محقق نیز به جای فرد  

و   خارجی    هجمهقضاوت  و  داخلی  میانتقادات  نقد  گیردقرار   .

می که  اسالمی  دیگری  شهرسازی  در  رویکرد  نوع  این  به  شود 

ا نمود  مجوارد  که  است  استین  و  پژوهشگران  این  ریان،  ادان 

معماری از انسجام و اتحاد  حوزه مطالعاتی در رشته شهرسازی و  

 میان مواردی  در  کافی و مستحکم در بین خود برخوردار نیستند.  

، اختالفات شخصی وجود دارد حوزهو پژوهشگران این    محققان
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امر  و   زمینه  این  این  در  مطالعات  انسجام  عدم    گردد. میموجب 

دارد و این اختالفات   تأکیدی و برادری  برابراسالم بر    کهالیدرح

مورد    وانندتمی اساسی  و  مهم  اصول  از  انحراف   تأکید موجب 

این مثال    درنهایت  اسالم و شناخت حقیقی شهر اسالمی گردند.

داروی   کند که پزشک باید پیش از همهتر میبیان مفهوم را ساده

-ر بخشاین دوگانگی د کند.ده استفااز آن  و داشتهخود را قبول 

نیز وجود دارد، امّا در  های متفاوتهای مختلف جامعه و در صنف

در جامعه  و  اسالمی است  این مقاله هدف شهرسازی و معماری  

در    محققانایرانی   صورت  حوزه  این  خوبی  در  که  هستند 

و   آثارشان  در  تعاریف  و  مفاهیم  بیان  در  پیوستگی  و  هماهنگی 

به  نهایتدر واال    نیل  مشترک،  شهرسازی  دیدگاهی  پذیرفته  و 

تحقیقات زمینه  در  حقیقت    اسالمی  به  عمل  عرصه  در  نیز  و 

 خواهد شد.  ترنزدیکخود معنای 

 یشرو در مطالعات شهرسازی اسالمی پراهکار  -3-6

  نظراتفاق شود که اکثر نظرات بر این دیدگاه  گونه برداشت می ینا

ساخ یک  باید  که  مدیریتدارند  و  آموزش،    تار  برای  واحدی 

شوپژ برپا  اسالمی  نظام  در  اجرا  و  مدیریت  یک وهش،  از  که  د 

سند جامع و باالدستی پیروی و نقشه راه آیندگان باشد. در این 

دانشگاه نهادهای  خصوص  همکاری  با  کشور  یک  سطح  های 

دولتی و خصوصی اقدام به تدوین نقشه جامع مدیریت اسالمی را  

کنند. این سند  بال میار خود قرار داده و دنا در دستور کنَجم  بانام

امروز،   به  تا  آن  نج  5که  از  ،    منتشرشدهما   صورتبه است 

بررسی  وارسلسه با  هدف  و  است.  تدوین  حال  در  طوالنی  های 

مبنایی    عنوانبه اصلی این نقشه، طراحی نجما در حوزه پژوهش  

دست ابرای  است.  اسالمی  مدیریت  علم  به  در  یابی  نقشه  ین 

است و مبنای تولید محتوای مدیریت  شده  ی طراحوزه پژوهش،  ح

دوین متون آموزشی تربیتی، برای مراکز آموزش عالی  اسالمی، ت

بود.   خواهد  مختلف  سطوح  در  مدیران،  تربیت  مراکز    طوربه و 

نتایج   این    درازمدت طبیعی  به  بخشیدن  تحقّق  پژوهش،  این 

برداران  ان و بهرهمی سطوح مدیرها در حوزه اجرایی در تماآموزه

 . است

 گیرییجهنت -7

می پیش از هر چیزی به فرهنگ  شهرسازی اسالمی یا شهر اسال

می رجوع  مردم  خواست  و  شهر  حاضر  آن  حال  در  آیا  کند. 

شهر   و  اسالمی  شهرسازی  ایران  مردم  خواست  و  فرهنگ 

اسالمی را پذیرا هستند؟ شکی در این نیست که مردم ایران به  

اسالم عالقدی آیا  هن  ولی  بخواهند  مند هستند،  اگر  مردم  همین 

بخانه شهر  در  را  مؤلفهای  که  کرد  خواهند  قبول  کنند،  های نا 

اسالمی را در آن اجرا کنند؟ آیا قبول خواهند کرد که خانه خود  

بنا کنند که به خانه دیگری مُشرف نباشد و    5ی  جابه را طوری 

همسایگان اطراف    ت بین خانه و طبقه بسازند تا محرمی  3طبقه،  

فه اقتصادی شوند که از صرشود؟ آیا اکثر مردم حاضر می  رعایت

های ی کنند و یکی از ضابطهپوشچشمخود در ساخت خانه جدید  

شهر اسالمی به نام محرمیت را اجرا کنند؟ شهری که مردم آن 

به   را  اقتصادی  حق  الناسحق مانند    مواردیتوجیه  محرمیت،   ،

شده    تأکیدبه آن    غیره که در اسالم نیز   حق به شهر و  همسایه،

ن انتظار تحقّق شهر اسالمی را داشت؟  توا، می ارجح بداننداست،  

توسط پژوهشگران مختلف در   شدهانجامدر بسیاری از تحقیقات  

کلیات  به  اسالم  که  است  شده  توجّه  کمتر  اسالمی،  شهر  حوزه 

ین صورت در غیر ا  اکهچرشود.  کند و وارد جزئیات نمیاشاره می
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اخت برد. اسالم اصول کلی  سؤالرا زیر    یارقوه عقل و  و   خواهد 

میشاخص بیان  را  اصلی  اسالمی  های  شهری  چه  اینکه  و  کند 

به   را  نیست  اسالمی  شهری  چه  و  ارجاع  تشخیص  است  عقل 

اسالمی  هاست  سالدهد.  می شهرسازی  حوزه  مطالعات در 

اند  نتوانسته  ونتاکنمطالعات  ولیکن این ،  گیردمتخلفی صورت می

واحد  به  منجر   الگویی  تعریف  و  مقیاس  از اجرا  و  قابل درک  با 

اسالم و    گردند.  ی شهر  شهر  به  تلفیقی  مطالعات  رویکرد 

تر  تواند گواه این باشد که با نگاهی جامعشهرسازی اسالمی می 

یکجانبهیکلو   و  تعصب  بدون  و  می تر  و  نگری  شهر  به  شود 

اسالم نگاهی  شهرسازی  شهرساز  شاراهگی  و  شهر  ی نمود. 

کند رجوع  اسالم  کلی  اصول  به  باید  جزئیات    اسالمی،  وارد  و 

 نشود.
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