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چکیده
تمدنسازی یکی از اهداف و نگاههای بلندمدت در آیندهپژوهی است .در یک

تمکدنا ارنکان مدیکددی اهم کت

دارد نه شهرسازی یکی از آنها است .دین اسالم بهعنوان آخرین دین الهیا برنامه جامیی برای تمامی شئون فکردی و
اجدماعی زندگی ارائه نرده است و در هم ن راسداا برای ایجاد تمدن اسالمی ن از اسکت نکه ایکن آمکوزههکا در تمکامی
عرصهها بهنار بسده شوند و الگوی عمل اتی آنها طرح ریزی و پ ادهسازی گردد .در این پژوهش با اسدفاده از مرور بر
ادب ات و همچن ن اسدفاده از روش ن فکی تحل کل گفدمکان و تحل کل اسکنادا آیکات رکرآنا روایکات مییکوم ن و سک ره
حکومدی پ امبر انرم و ام رالمؤمن ن(عل همالسالم) مورد بررسی ررار گرفت و اصول و رواعد شهرسازی بکا نگکاه ایجکاد
تمدن نوین اسالمی از آن اسدخراج گردید .یافدههای این پژوهش در شش بخش اصول نلیا ضوابط ضروریا محک ط
زیست و روشناییا راهها و جاده هاا شکوفایی و امن کت اردیکادی و تيس سکات و امکانن عمکومی ارائکه و در هکر بخکش
مبانیا رواعد و دسدورالیملهای موردن از تدوین شده است و با اسدفاده از آنهاا شهر مطلوب در تمکدن نکوین اسکالمی
به تیویر نش ده شده است.
كلیدواژهها :شهر مطلوب؛ تمدن نوین اسالمی؛ ررآنا س ره نبوی؛ س ره علوی.

 نویسنده مسئول :نارشناسی ارشدا دانشکده عمرانا دانشگاه صنیدی خواجه نی رالدین طوسیا تهرانا ایران
 اسدادیارا دانشکده میارف و اندیشه اسالمیا دانشگاه تهران
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مقدمه
شهرسازی ی

رشکده چندبیکدی و م کانرشکده ای بکوده و در ارتبکاب بکا آن تیکاریع مدیکددی

همچون مداخله و تنظ م فضا و فیال ت بهمنظور بهبود ن ف ت زندگی ساننانا مجموعه روشهکا و
تداب ر ارزشمند و مف دی نه مدخیی ن امور شهری بهوس له آنا شهرها را بهدر میسازندا مطالیکه
طککرحریککزی و توسککیه شککهرها بککا درنظرگککرفدن احد اجککات اجدمککاعی و اردیککادی بککا توجککه بککه
حدارلرساندن مشکالت شهری و پاسخگویی به ن ازهای عمومی جمی ت شکهری و  ...ارائکه شکده
است .بحث شهرسازی شامل زیرمجموعههکای مخدلفکی هکمچکون جامیکهشناسکی شکهریا اردیکاد
شهریا برنامهریزی شهریا توسیه شهری و طراحی شهری میشود .این علوم اطالعات موردن از را
در زم نه ادراک فضای شهریا تشخ ص ن ازهای جمی دیا امکانات برنامهریزی و تنظ م ناربریها
براساس ن ازها را عالوهبر نکالن شکهرها و شکهرهای بکزرر در حکد توسکیه روسکدایی و شکهرهای
نوچ

بهدست میآورد .با این تیریعا مدخیص شهرسکازی ن کز نسکی اسکت نکه بکا مطالیکه و

بررسی روابط اجدماعیا اردیادیا س اسی و فرهنگی حانم در شهرا برنامهای بکهسکامان و مطبکو
برای ی

شهر ارائه دهد؛ برنامهای نه تیویرگر س مای شهر در آینده است (ش یها .)6930

تیریع تمدن و تاریخ شکلگ ری آن بحث جدیدی نبوده؛ اما همک ن تمکدن در رویکارویی بکا
تمدن های دیگر مبحث جدیدی را در دن ا بهوجود آورده است .تمدن اسالمی یکی از تمدنهکایی
است نه در دن ا در مقابل تمدنهای بزرگی چون تمدن غرب شکل گرفدکه اسکت .تمکدن اسکالمی
زمانی ردرت گرفت نه ایرانا انقالبی بر پایه اسالم را بنا نرد و گفدمان انقالب اسکالمی را شککل
داد (گرجیا  .)6930در هم ن راسداست نه مقام میظم رهبری میفرمایند ...« :مکا مکیخکواه م آن
نظامیا آن تشک التی و آن حکومدی را نه بدکوان ایکن هکدفهکا را در آن محقکک نکردا بکهوجکود
آوریم .این ی

فرآیند طوالنی و دشواری دارد و شروعش از انقالب اسالمی است  ...انقالب نه

تحقک پ دا نردا بالفاصله بید از آنا تحقک نظام اسالمی است  ...بید از آنککه نظکام اسکالمی پک ش
آمدا نوبت به تشک ل دولت اسالمی بهمینای حق قی میرسد یا به تیب ر روشنتکرا تشکک ل مکنش و
روش دولدمردان یینی ماها بهگونه اسالمی  ...مرحله چهارم نه بید از ایکن اسکتا نشکور اسکالمی
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است .اگر دولت بهمینای واریی نلمه اسالمی شدا آنگاه نشکور بکهمینکای واریکی نلمکه اسکالمی
خواهد شد  ...از این مرحله نه عبور نن ما بید از آنا دن ای اسالمی اسکت .»1هکمچنک ن ایشکان در
جای دیگر میفرمایند ...« :وردی نشور اسالمی پدید آمدا تمدن اسالمی بهوجود خواهد آمکد؛ آن
ورت فرهنگ اسالمی فضای عمومی بشریت را فراخواهدگرفت.»2
با توجه به مطالب مذنورا شهرسازی در تمدنسازی نقش بهسکزایی داشکده و بسکدری را بکرای
سامان دهی امور جامیه و شهروندان فراهم خواهد نرد .حال وردی زاویه دید تمدنسکازی اسکالمی
باشدا می بایست ربل از هر چ ز ن ازهای واریی نو بشر از ح ث اجدماعی و اردیادی را از دیکدگاه
اسالم ناب شناخده و تمامی امور اعم از برنامهریزیا طراحی و توسکیه در ایکن حکوزه برمبنکای ایکن
اصول و از این منظر ارائه شود.
در این پژوهش تالش خواهد شد نه با بررسی آیات رکرآنا روایکات مییکوم ن و سک ره اهکل
ب ت(عل همالسالم)ا اصول و رواعد شهرسازی مطلوب اسکالم مکورد بررسکی رکرار گ کرد و بکا نگکاه
تمدنسازی تدوین گردد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در این بخش ابددا به ماه ت تمدن اسالمی پرداخده شدها سپس چ سدی شهرسازی ب ان گردیده
و درنهایتا پ ش نه پژوهشهای صورتپذیرفده در این خیوص عنوان خواهد شد.
ماهیت تمدن اسالمی
در تیریع تمدن چه لغویا چه اصطالحی و چه ازنظر اندیشمندان و مدفککرانا شکاید تفکاوتی
نوچ

دیده شود؛ اما بهطور نلی بیضی الفاظ مینای عام تمدن نه به آنها وابسده اسکتا تککرار

میشود .تمدن در فرهنگ حسن عم د اینگونه تیریع شده« :شهرنش نشدنا خوی شهر گزیدن و
با اخالق مردم شهر آشناشدنا زندگی اجدماعیا همکاری مردم بکا یککدیگر در امکور زنکدگانی و
 .6ب انات در دیدار مسئوالن و نارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران؛ .6903/73/61
 .1ب انات در خطبههای نماز جمیه تهران؛ .6920/70/12
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فراهمساخدن اسباب ترری و آسایش خود» (عم دا  .)6923در تیریع دیگر «تمدن عبارت است از
خالر ت فرهنگی نه خود درند جه وجود نظم اجدماعی و حکومت رانون و رفاه نسبی امکان وجود
مییابد» (دورانتا  .)6931دندر شرییدی در تیریفی نه از تمدن داردا مینای نلی آنرا ساخدهها و
اندوخدههای مادی و مینوی جامیه انسانی میداند و منظور از این ساخدهها را چ زهایی میداند نکه
در دن ا وجود دارد و ساخده دست بشر ن ست و منظور از اندوخدهها را تجربههاا دادههاا دانکشهکاا
رراردادها و اخدرا های گذشده ی

جامیه میداند (شرییدیا .)6930

از دیدگاه مقام میظم رهبریا تمدن یینی زندگی توأم با نظم علمیا با تجرب ات خوب زندگی
و اسدفاده از پ شرفتهای زندگی .1تمدن اسالمیا یینی تمدنی نکه در آنا علکم همکراه بکا اخکالق
استا پرداخدن به مادیاتا همراه با مینویت و دین است و ردرت س اسیا همراه با عکدالت اسکت؛
تمدن براساس ی

فکر جدیدا ی

و عالج دردهای انسان ت است؛ ی

حرف جدیدا ی

نگاه جدید به مسائل بشر و مسائل انسان ت

زبان نویی است نه دلهای نسلهای نکوی انسکان و رشکرهای

محروم جوامع گوناگونا آن زبان را میفهمند و درک میننند.2
خیوص ت اسدثنایی جامیه و تمدن اسالمیا ترن ب و آم خدگی دن ا و آخرت با هکم (اسکت).
آن نشور و جامیهای نه مورد نظر اسالم استا باید هم ازلحاظ مادی و هم ازلحاظ مینویا پ شرو
باشد .در چن ن جامیه ایا مینویت و اخالق هم باید بهردر حرنت پ شرونده مادی حرنکت ننکد.
دلهای مردم باخدا و مینویات آشنا بشود .انس باخداا انس با عالم میناا ذنر الهی و توجه به
آخرت در ی

چن ن جامیهای بایسدی رایﺞ شود .تمدن و فکر اسالمیا پ شرفت مادی را

میخواهد؛ اما برای امن ت مردما آسایش مردما رفاه مردم و همزیسدیِ مهربانانه مردم با یکدیگر.3
دن ایی نه با تیل مات ارزشمند پ امبران الهی و با آیات نورانی خدای مدیال برای بشر آراسده و
منور شده استا دن ای شایسده انسان است؛ دن ایی نه در آنا هم آبادی و رفاه و پ شرفت علمی و
 .6ب انات در گفت و شنود صم مانه با گروهی از جوانان و نوجوانان؛ .6901/66/60
 .1ب انات در جمع اسات دا فضال و طالب حوزه علم ه رم در مدرسه ف ض ه؛ .6903/70/60
 .9ب انات در دیدار با مردم شاهرود؛ .6920/72/17
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پ شرفت صنیدی هست و هم ارددار س اسی و تیالی مینوی وجود دارد؛ دن ایی نه در آنا انسانها
ننار یکدیگر احساس آرامش و امن ت و اطم نان میننند و انسان ت در آن شکوفا است؛ چ زی
نه در دن ای ساخده تمدن مادی وجود ندارد .1تمدن مادیِ غرب در علم و تکنولوژی پ شرفت
نردا در روشهای پ ﭽ ده مادیا توف قات بزرگی بهدست آورد؛ اما در نفه مینوی روزبهروز
ب شدر خسارت دیککد .ند جه این شد نه علم و پ شرفت تمدن مادیِ غربا به ضرر بشریت تمام شد.
علم باید به سود بشریت تمام شود .سرعت و سهولت و ارتباطات زود دسدرسا باید در خدمت
آرامش و امن ت و راحدی مردم باشد.2
به شهادت ررآنا ادیان هدف خودشان را عدالت رراردادند« :لقد ارسلنا رسلنا بالب ّنات و انزلنا
میهم الکداب و الم زان ل قوم النّاس بالقسط .»3رطیاً این آیه حکم مینند بر اینکه هدف ارسال
رسل و انزال ندب و آمدن ب نات ککککککک یینی حجتهای مدقن و غ ررابل تردیدی نه پ غمبران ارائه
میدهند؛ ندابا یینی منشور ادیان در مورد میارفا احکام و اخالر ات و م زانا یینی آن سنجهها
و می ارها ک ر ام به رسط بوده است؛ «ل قوم النّاس بالقسط» .البه شکی ن ست نه ر ام به رسکط و همکه
آنﭽه نه مربوب به زندگی دن اییا اجدماعی و فردی افراد استا مقدمه آن هدف خلقت است« :و
ما خلقت الجنّ و االنس الّا ل یبدون»4ا یینی عبودیت .اصکالً هکدف خلقکتا عبکدشکدن اسکت نکه
باالترین نماالت هم هم ن عبودیت خدا است  ...پس هدف شد عدالت .هدف نظامسازیا هدف
تمدن هاا هدف حرنت بشر در مح ط جامیها شد عدالت .در ه چ مکدب دیگری این وجود ندارد؛
این مخیوص ادیان است.5
ما اگر پ شرفت همهجانبه را بهمینای تمدنسازی نکوین اسکالمی بگ کریما ایکن تمکدن نکوین دو

 .6ب انات در اجدما ن روهای شرنت نننده در مانور عظ م طریکالقدس؛ .6901/71/79
 .1ب انات در دیدار با مردم شاهرود؛ .6920/72/17
 .9سوره حدید؛ آیه .10
 .0سوره ذاریات؛ آیه .01
 .0ب انات در دوم ن نشست اندیشههای راهبردی؛ .6937/71/10
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بخش دارد :ی

بخشا بخش ابزاری است و بخش دیگرا بخش مدنی و اصلی و اساسی است .آن

بخش ابزاری چ ست؟ بخش ابزاری عبکارت اسکت از همک ن ارزشهکایی نکه مکا امکروز بکهعنکوان
پ شرفت نشور مطرح مینن م؛ علما اخدرا ا صنیتا س اسکتا اردیکادا اردکدار س اسکی و نظکامیا
اعدبار ب ن المللیا تبل غ و ابزارهای تبل غ؛ اینها همه بخکش ابکزاری تمکدن اسکت؛ وسک له اسکت؛ اما
بخش حق قیا آن چ زهایی است نه مدن زندگی ما را تشک ل میدهد نه همان سب
است .اینا بخش حق قی و اصلی تمدن استا مثل مسئله خانوادها سب
لباسا الگوی میرفا نو خوراکا نو

زندگی

ازدواجا نو مسکنا نو

آشپزیا تفریحاتا مسئله خطا مسئله زبانا مسيله

نسبونارا رفدار ما در محل نارا رفدار ما در دانشگاها رفدار ما در مدرسها رفدار ما در فیال ت
س اسیا رفدار ما در ورزشا رفدار ما در رسانهای نه در اخد ار ما استا رفدار ما با پدر و مادرا
رفدار ما با همسرا رفدار ما با فرزندا رفدار ما با رئ سا رفدار ما با مرئوسا رفدار ما با پل سا رفدار ما با
ميمور دولتا سفرهای ماا نظافت و طهارت ماا رفدار ما با دوستا رفدار ما با دشمنا رفدار ما با
ب گانه؛ اینها آن بخشهای اصلی تمدن است نه مدن زندگی انسان است .تمدن نوین اسالمی در
بخش اصلیا از این چ زها تشک ل میشودا اینها مدن زندگی است؛ این همان چ زی است نه در
اصطالح اسالمی به آن عقل میاش میگویند .عقل میاشا فقط بهمینای پولدرآوردن و پول
خرجنردن ن ست نه چگونه پول درب اوریما چگونه پول خرج نن م؛ نها همه این عرصه وس یی
نه گفده شدا جزو عقل میاش است .میشود این بخش را بهمنزله بخش نرمافزاری تمدن بهحساب
آورد و آن بخش اول را بخشهای سختافزاری بهحساب آورد .اگر ما در این بخشی نه مدن
زندگی است پ شرفت نکن ما همه پ شرفتهایی نه در بخش اول نردیما نمیتواند ما را رسدگار
نندا نمیتواند به ما امن ت و آرامش روانی ببخشد؛ همﭽنان نه میب ن د در دن ای غرب ندوانسده.1
چیستی شهرسازی
مفهوم «شهرسازی» در تیاریع نلنگکر از مفهکوم اداره شکهر فراتکر مکیرود و بکا سکاخدارهای
اجدماعیا س اسی و اردیادی پ وند دارد و نقش برجسدهای در توسیه شکهر پ کدا مکیننکد .در ایکن
 .6ب انات در دیدار جوانان اسدان خراسان شمالی؛ .6936/70/19
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نگرشا شهرسازی مسئول دی راهبردی تلقی میشود نه ضرورتاً با ندکایﺞ و پ امکدهای عمل کاتی ن کز
همککراه اسککت ازایککنروا تیامککل آن بککا حککوزههککای رککدرتا س اسککتا اجدمککا و اردیککاد شککهری
اجدنابناپذیر است .شهرسازی عبارت است از سازماندهی عوامکل و منکابع بکرای پاسکخگکویی بکه
ن ازهای ساننان شهر و هدف نالن آنا ایجاد مح طی رابکل زنکدگی همکراه بکا عکدالت اجدمکاعیا
نارایی اردیادی و پایداری زیستمح طی (صرافیا  .)6903با این تیریع میتکوان ند جکه گرفکت
نه شهرسازیا مفهومی فراتر از مفاه م مادی صرف بوده و بر نل ه علل و عوامل مادی و مینوی و
فیال ت ها و اردامات شهری در راسدای ن ل به نقاب مطلوب در زندگی مادی و مینوی ساننان شهر
داللت دارد.
«شهر اسالمی» از اصطالحاتی است نه در آنا ب ن محققان اخدالف وجود دارد .برخی عق کده
دارند نه اصطالح «شهر اسالمی» نخسد ن بار توسط شرقشناسان فرانسوی بهنار گرفده شده اسکت
(فالحتا  .)6937همچن ن اینکه مکراد از شهراسکالمی چ سکت ن کز از موضکوعات مکورد اخکدالف
پژوهشگران است؛ بنابراین در برخی موارد شهراسالمی در مینای امت اسالمی (بیارتباطی نالبد و
محدوا)ا گاهی در مینای شهری نه براساس روان ن و دسدورات اسکالم اداره مکیشکود و در بیضکی
موارد به مفهوم دسداوردهای فرهنگ و تمدن اسالمی بهنار برده میشود (مشک نی و رضاییمقدما
.)6939
همچن ن می توان گفت نه شهر اسکالمی عبکارت اسکت از نمکایش فضکایی شککل و سکاخدمان
اجدماعیا نه براساس ایدهآلهای اسالمیا فرم های ارتبکاطی و عناصکر تزئ نکی خکود را ن کز در آن
وارد نرده است؛ اما فراتر از مفهوم اجدماعیا اصل دیگری بر جامیه مسکلمانان حکانم مکیباشکد و
آنا محدودنبودن به زمان و نداشدن جغراف ای خاص است نه مفهوم اسالمی آنرا تیریع مینند
(بماتا .)6939
مفهوم شهر اسالمی ناظر به هویت اجدماعی و نالبدی شهری است .شهر اسالمی شهری اسکت
نه روابط اجدماعی آن بر پایه ارزشهای دینی سامان مییابد و چهره ف زیککی آن یکادآور هویکت
اسالمی ساننان آن است (بارریا  .)6921شهر اسالمی ماه دی است بالقوه نه میتواند در هر زمان
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و مکانی با توجه به فناوریا میالحا دانش و فرهنگ بومی (نه با اصول و ارزشهکای اسکالمی در
تیارض نباشد) تفس ر و تجلی خود را داشده باشد (نقیزادها .)6920
درخیوص موضو شهرسازی اسالمیا پژوهش های مخدلفی صکورت پذیرفدکه اسکت نکه در
جدول  6به برخی از آنها اشاره شده است.
جدول  .0پیشینه پژوهشهای صورتگرفته درخصوص شهرسازی اسالمی
ردیف
6

1

عنوان مقاله

اهم یافتههای تحقیق

صفات «شهر اسالمی» در «مدون

میرفی شهر اسالمی بهعنوان شهر م انها شهر همکاهنگیا شکهر پکانیا

اسالمی»
صفات شهر اسالمی از نگاه ررآن
نریم
اصول مدیریت شهری و

9

شهرسازی
رسولانرم(صلیاهللعل هوآلهوسلم)
در مدینهالنبی
ارزشهای جاوید و جهانگسدر

0

شهرسازی اسالمی (بازنمودی از
نگرشهای فرانالبدی و فرازمانی
شهر اسالمی)

0

تب ن ی

چهارچوب مفهومی

برای «شهراسالمی»
ناربرد نظام زیباییشناسی

1

برگرفده از ررآن نریم در طراحی
شهری

شهر نظم و شهر انسان (نقیزاها )6900
بررسی ویژگی های شهر اسالمی براساس آیات رکرآن در دسکدههکای
صفات فیل الهیا طب یت و عناصر طب یکیا تنظک م روابکط اجدمکاعیا
صفات مح ط مینو ا عناصر شهری و میماری (نقیزادها )6903
ب ککان نگککرش پ ککامبر بککا افکککهککای مککادی (افککزایش سککطح شککهروندیا
زیباسازی مح ط شهری و  )...و مینوی (وحدتا عدالت اجدمکاعی و
 )...برای شهروندان (سداری ساربانقلیا )6937
ب ان «پایداری با دادگسدری»ا «یگانگی با گونهگکونی»ا «پرمکایگی بکا
ناهمگونی» و «سازش پذیری با خردگرایکی» بکهعنکوان ارزشکمندترین
بنمایههای شهرسازی اسالمی (رضاییا )6931
بررسککی چککارچوب مفهککومی شککهر اسککالمی در  0دسککده چشککمانککداز
آرمککانیا نالبککدیا نککلنگککرا مدنککیا تمککایزا واری ککت و فرانالبککدی
(باباییساالنقوچ و همکارانا )6939
ب ککان نشککانههککای مخدلککع ررآنککی و نککاربرد و میککداق آنهککا بککرای
فضاهای شهری اعم از خداوند سرچشمه زیباییهاا وحکدتا تناسکب
و تککوازنا چ ککنش مککنظما تنککو و تضککادا گونککاگونی رنککگهککا و ...
(سداریساربانقلیا )6939
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ردیف

اهم یافتههای تحقیق

عنوان مقاله

ب ان شهر اسالمی با نام شهر طب یی با ویژگکیهکای حکمکتا امن کتا
0

بررسی و تحل ل نقش طب یت در

تغ ر مدام به جهت پاسخ به ن ازهای جدیدا ارتباب اجزا با هم و همکه

ساخدار میماری و شهرسازی

بککا نککلا بهککرهگ ککری اجککزا از طب یککت بککهانککدازه و بککهجککا و درنهایککت

اسالمی

هماهنگ نظامات در شهر و طب یت در سایه ظهور عکدالت (ملککی و
سی دیا )6930

2

ره افدی بهسوی شهرسازی پایدار

ب ان اصول برنامه ریزی و طراحی شهری برمبنای تلف کک دیکدگاههکای

با پ وند میماری در شهرسازی

شهرسازی اسالمی و پایدار (اصول تقارنا نشانها تکرار و تناسکب در

اسالمی و شهرسازی مدرن (نمونه

طراحی فضا و  )...و تلف ک دیدگاههکای میمکاری اسکالمی و پایکداری

مطالیاتی شهر میدر در امارات

(درنظرگرفدن ویژگیهای ارل مکی در طراحکی ابن که و ( )...طبرسکی و

مدحد عربی)

دادگریرادا )6930
بررسی پنﺞ ویژگی روش تحل ل موری کت :موری کت بکهعنکوان واحکد

3

تحل ل موری ت بهمثابه روشی برای

تحل لا گذر فاعل شناسکاا نقشکهاینکردن مؤلفکههکاا توجکه خکاص و

پژوهش درخیوص شهر اسالمی

آشکار به عکامل ن غ رانسکانیا تحل کل نکنشگکران و عکامل ن ضکمنی
دخ ل (بابائیساالنقوچ و همکارانا )6931

تطب ک شاخصهای شهرسازی
67

اسالمی در فضای شهری (نمونه
موردی :راسده بازار مظفریه شهر
همدان)

66

نارنرد «توح د باوری» در
شهرسازی

بررسی شاخیکههکای فضکای شکهری بکا هویکت ایرانکی ک اسکالمی در
محدوده مورد مطالیه در هفت دسده :مق اس انسکانیا زیبکایی بیکری
(زیبایی مینایی و محدوایی)ا هویت و حس تیلک به فضاا مشکارنت و
تیککامالت اجدمککاعیا ایمنککی و امن ککت (آسککایش و آرامککش)ا عککدالت
(تیادل) و خوانایی (حب ب انا )6931
توح د باوری موجب حرنت انسان بکهسکوی سکازندگی بکا وحکدتا
هماهنگی و نظم و با نارنرد عدالت در ساخت و ایجاد محک ط امکن
و با آرامش در عبودیت و بندگی (احمری و همکارانا )6931
رئ سککی نامککل ادارهنننککده شککهر بککا نگککاه ویککژه بککه تمککامی شککهروندان در

61

میناشناسی شهر ازمنظر ررآن و
علم

خیوص مسکئله امن کت در ابیکاد مخدلکع اجدمکاعیا اردیکادیا رکانونیا
تابی ت از رانونا دسدرسی به ارزاق عمومی و همچن ن عکدم تفکاوت بک ن
آحککاد شککهر در نسککب میککاش و شککهر اسککالمی منطبککک بککر اراده تشککرییی
خداوند (وفادار و همکارانا )6930
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ردیف

عنوان مقاله
واناوی تبلور عدالت مح طی در
اندیشه آرمانشهری اسالمی جهت

69

ناربست در شهرسازی اسالمی؛
مطالیه موردی :محله روسدای بن ان
سف ن ن ش

60

بررسی و تب ن اصول و رواعد
شهرسازی ازمنظر فقه اسالمی
بازاندیشی در مفهوم شهر اسالمی؛

60

تحل لی پ رامون برداشتهای
مخدلع از مفهوم شهراسالمی و
تب ن ضرورت خوانش اخالری

اهم یافتههای تحقیق
مهمترین جنبه عدالت مح طی از دیدگاه آرمانشهر اسکالمی برابکری
اجدماعی اردیادی است نه بر این اساسا مهمترین عوامل بکهترت کب
اولویتا عدالت در توزیع هزینکه ک فرصکتهکاا عکدالت در توجکه بکه
ظرف تهکا و توانکایی افکرادا عکدالت در بکه رسکم تشکناخدن افکراد و
عککدالت در رویککه س اسککی و مشککارنت سککانن ن اسککت (عزیککزی و
همکارانا )6930
پ شنهاد مراحل چهارگانه بهمنظور تحقکک و عمل کاتینکردن اصکول و
رواعد فقه شهرسازی :موضو شناسیا اسدنباب احکام اول کها اسکدنباب
احکام ثانویه و مدلسازی (عندل با )6930
تين د به تناسب رویکرد اخالری به شهراسالمی و تناسب ب شدر آن بکا
اردضائات ننونی نسبت به سایر رویکردها (رویکردهای بکروندینکی:
تين د بکر فکرم و عناصکر نالبکدی و تين کد بکر سکاخدارهای اجدمکاعی
س اسی؛ رویکردهای دروندینی :تين د بر احکام اسالمی و تين د بکر
عرفان اسالمی) (خاتمیا )6932
طراحی و میماری شهر براساس مبانی دینی برگرفدکه از چهکار مؤلفکه

61

بازشناسی شاخیههای ارزشی

توح ککدمحوریا عککدالتمحککوری و بنککای شککهر بککر امن ککت و نظککم و

شکلی در شهرسازی اسالمی

شاخصهای شکلی زیبایی و هنرا توجه به طب یکت و محک ط زیسکتا

براساس آموزههای دینی

وجود مسجد در سطح شهر و توجکه بکه آرامکشبخکشبکودن مسککن
(صدریفر و مولویا )6933
ب ککان مبککانی پارادایم ک

60

پارادایم شهرسازی اسالمی (با
اردباسی ازنظر اسالم)

شهرسککازی اسککالمی :اصککل هسککدیشناسککانه

وحککدت و نثککرتا اصککل هسککدیشناسککانه ارتبککاب شککبکهایا اصککل
هسدیشناسانه برایندیا نظریکه انسکانشناسکانه گکرایشهکای سرشکدیا
مبنای ارزششناسکانه عکدل شکبکهای و مبکانی ارزششناسکانه بن کادین
(حسنی و همکارانا )6933

همانطور نه در جدول  6نشان داده شده استا انثر پژوهشهای ارائهشده به نکات و اصکول
نلی موضو شهرسازی پرداخده و نمدر وارد جزئ ات و دسدورالیملها و اصول و رواعکد اسکالمی
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شدهاند؛ اما در ب ن موارد مذنور نمدر نگکاه تمکدنسکازی وجکود داشکده و درصکورت وجکود ن کز
بهصورت محدود به آن پرداخده شده است .به هم ن منظور این پژوهش با عنکوان اصکول و رواعکد
شهرسازی در تمدن اسالمی به رشده تحریر درآمد.

روش پژوهش
روش مورداسدفاده در این پژوهشا مرور بر ادب ات و همچن ن اسدفاده از روش ن فکی تحل کل
گفدمان و تحل ل اسناد است .محقک با جمعآوری اطالعات دربکاره اصکول و رواعکد شهرسکازی در
جامیه اسالمی در ندب و روایکات مخدلکعا بکه بررسکی تیکویر شکهر مطلکوب در تمکدن اسکالمی
پرداخده است .بدینترت با ابددا به سراغ آیات ررآن و ندب و منابع روایی مخدلع در این مبحکث
رفده و سپس با اسدفاده از ابزارهای تحل کل ن فکی ازجملکه تحل کل گفدمکان بکه جمکعبنکدی مطالکب
جمعآوری شده پرداخده است.
روش تحل ل گفدمان ازجمله روش های عمده مشاهده اسنادی است نه میتوان مدون نوشداری
و شفاهی را با درنظرگرفدن شرایط زمانی آنا مورد تحل ل و ارزیابی در ک و منظم ررارداد .تحل کل
گفدمان هم روشی است برای تحل ل ن فی دادهها و هم روش مشاهده اسناد میباشد؛ امکا بکهجکای
مشاهده مسدق م رفدار مردم یا پرسش در مورد آنا بکه ارتباطکاتی نکه آنکان بکه وجکود آوردهانکد و
پ امهایی پدید آورده و مبادله میننندا توجه نرده و آنرا مورد تدبع و تحل ل ررار میدهند.
تیاریع مدیددی از روش تحل ل گفدمان ارائه شده است؛ اما تیریع ارائهشکده توسکط نکورمن
فرنالف و در گام بید تیریع دایان م

دانلا ب ش از سایر تیاریع نقلشده مکورد اسکدفاده وارکع

شده است (عق لی و لطفی حق قتا .)6923
تحل ل گفدمانا دروارع به نشکع تیکامالت زبکان بکا سکاخدارهای فککری ک اجدمکاعی در مدکون
گفداری یا نوشداری میپردازد و چگونگی شککلگ کری مینکا در ارتبکاب بکا عوامکل درونزبکانی و
برونزبانی را مطالیه مینند (شکرانی و همکارانا .)6937
در ایککن راسککدا بککا مککرور آیککات رککرآنا روایککات اهککل ب ککت و س ک ره حکککومدی پ ککامبر انککرم و
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ام رالمؤمن ن(عل همالسالم) در شش بخش اصول نلیا ضوابط ضروریا مح ط زیست و روشناییا
راهها و جاده هاا شکوفایی و امن ت اردیادی و تيس سات و امانن عمومی به موضو ایکن پکژوهش
پرداخده خواهد شد.

یافتههای پژوهش
در ارتبکاب بککا اصکول و رواعککد شهرسککازی در تمکدن نککوین اسکالمی بککا توجککه بکه بررسککیهککای
صورتپذیرفدها یافده های پژوهش در شش بخکش زیکر ارائکه شکده اسکت .بخکشهکای مکذنور بکه
صورت شمات

در شکل  6به نمایش درآمده است.

شکل  .0ابعاد پیشنهادی شهر مطلوب در تمدن نوین اسالمی

اصول كلی
با توجه به اینکه خداوند در ررآن میفرماید« :او شکما را از زمک ن پدیکد آورد و در آن شکما را
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اسدقرار داد»1؛ مطلوبا آبادانی زم ن و بهره مندی از خ رات و برنات آن است و بهنظر میآید نه
این آبادانی با اسدقرار در زم ن و نشع برنات آن و برنامهریزی بکرای رسک دن و بکهدسکتآوردن
خ رات آنا و سپس اردام به سرمایهگذاری این خ کرات و برنکات در زم نکههکای بنکای زنکدگی و
چ رهآمدن بر سخدی های آن محقک خواهد شد .در ارتباب با ویژگیهای شهر مطلوب بکا توجکه بکه
آیات ررآن نریم موارد زیر رابل برداشت است:
 .6در آن شهرا امن تا آرامش و آسایش باشد؛ خداوند مدیال مکیفرمایکد« :پروردگکاراا ایکن
شهر را ایمن گردان»2ا «خدا شهری را مثل زده است نه امن و امان بود »3و ...؛
 .1در آن شهر اسدقرار وجود داردا تا بهوس له آن انسان فرصکت بکرآوردهشکدن خواسکدههکا و
تبلور آرزوهایش را داشده باشد و از رنﺞ و بالها گزند نب ند؛
 .9آدمی در آن شهر از لحاظ می شدی تيم ن باشد و برای پ شرفت و رشکد اردیکادی فرصکت
یابد« .و مردمش را از فرآوردهها روزی بخش »4و ...؛
 .0غنای ارزشهاا اصول اخالری و ضوابط رفداری؛
 .0بسدری برای سالمدی روحی و روانی انسان؛
 .1در آن شهر چ زی باشد نه انسان را ازنظر مینوی و ایمانی غنی نندا یا دستنم در آن به
امن ت مینوی و ایمانی دست یابد؛
 .0انسان در آن غنای فرهنگی پ دا نند تا با میرفت حاصل از آنا به اسباب ردرت و سالمت
برسد؛
 .2رفاه در زندگی و فراوانی نیمات و آسانسازی امور؛
 .6سوره هود؛ آیه .16
 .1سوره ابراه م؛ آیه .90
 .9سوره نحل؛ آیه .661
 .0سوره بقره؛ آیه .611
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 .3مطلوب و پسندیدهبودن شهر حسب فراوانی ارزاق و پاسخگویی گرایشها و خواسدههکای
مردم.
مهندسی ،برنامهریزی و نوآوری :حق قت مهندسیا محاسبه درست به مفهکوم واریکی نلمکه
است؛ بنابراین از مهندس چن ن اندظار میرود نه درست محاسکبه ننکد تکا بدوانکد هکر چ کزی را در
جای خویش ررار دهد .در روایات ائمه مییوم درخیوص ساخدمانسکازیا از «محاسکبه درسکت»
اسدفاده شده است و در روایدی آمده نه امام صادق(عل هالسکالم) بکه مفضکل فرمکود« :آیکا محاسکبه
درست در بنای خانه اردضای آنرا ندارد نه آبریزگکاه در پنهکانتکرین جکای آن باشکد» (مجلسکیا
 .1)6939محاسبه درست را در روشنترین حکاالت آن مکیتکوان در ایکن نکالم خداونکد دیکد« :ای
انسانا چه چ ز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخده؟ همان نسی نکه تکو را آفریکد و
[آن گاه] تو را سامان بخش د و به هر صورتی نه خواستا تو را ترن ب نرد .»2این آیه در کتکرین
و نامل ترین وظ فه مهندسا یینی محاسبه درسکتا بکه همکراه خیوصک ت ابکدا و بهکرهمنکدی از
گزینههای ابداعی گوناگون را ب ان مینند.
سرپرستی پرهیزگاران :رسول خکدا (صکلیاهللعل کهوآلکهوسکلم) اهکدافی را نکه مکیخواسکت
مردمان را به آنها برساندا می شناخت و از امکانات خویش آگاه بکود و بکدینترت کب او دانکاترین
مردم به اسدفاده از این امکانات بهشمار میآمد .بهطور نلی سرپرست نکار نشکور و مکردما پ کامبر
است و سپس امام مییوم در دوران حضورا اما در دوران غ بت اماما اوسکت نکه از م کان عالمکان
پارسا و پره زگارا نسی را به پ شوایی منیوب میدارد نه خواسدههای او (خواسکدههکای امکام) را
می داند و از اهداف او آگاه است .در هم ن راسدا خداوند درباره اداره حرم مکه میفرمایکد« :چکرا
خدا [در آخرت] عذابشان نکندا با ایننه آنان [مردم را] از [زیارت] مسجدالحرام بکازمیدارنکدا
درحالی نه آنان سرپرست آن نباشندا چرانه سرپرست آن جز پره زگاران ن سدند؛ ولکی ب شدرشکان
نمیدانند».
 .6جلد 9؛ صفحه .01
 .1سوره انفطار؛ آیات .2-1
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طراحی و اجرا :رسول خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) شخیاً نار نقشهنشی را انجکام مکیداد و
این موضو نشان میدهد نه نقشهنشی را نسی انجام میدهد یا با آن موافقکت مکینمایکد نکه در
دولت تیم م گ رنده نخست است .او یا مسدق ماً این نار را انجام میدهد یا نسی را به نماینکدگی
برای این نار اندخاب مینند .از این رو پ امبر بود نه مشغول نار نش دن نقشه بازارهای مدینه شد
(ندانیا  .)6936همچن ن ایشان بود نه نقشه مسجد ربا و  3مسجد دیگر را نش د .پ امبر محراب را
بهوس له فروبردن تکهچوبی در جایگاه آنا مشخص مینرد (نل نىا  )6930و نقشه جایگاه خانهها
را برای مردمان مدینه مینش د (ندانیا  .)6936هنگامی نه نوبت بکه اجکرا مکیرسک دا پ کامبر نکار
خویش را به دست صاحبان مهارتا نارشناسان و نسانی میداد نکه در نارهکای مکوردنظر چ کره
بودند و دست نسانی را نه در آن نار مهارت یا خبرگی نمدری داشدندا از انجامدادن آن نوتکاه
مینرد (ندانیا .)6936
عناصر دخیل در ساختار كلی :عناصری نه میبایست ی

شهر را با توجه به آنها بنکا نکرد

به شرح زیر است:
 .6خانهها؛
 .1نوچههکای فرعکیا گکذرگاههکا و خ ابکانهکای اصکلی و مککان موردن کاز آنهکاا همکراه بکا
آمادهسازیا ساماندهی و مراربت؛
 .9امانن عمومیا همچون بوسدانهاا ورزشگاههاا وسایل ارتباطیا خدمات و نظایر آنها؛
 .0مؤسسات و نهادهای اردیادی عمومیا اعم از بازارهای اصلی یا فرعی تا نارگاههکا و جکز
آن؛
 .0م ادین؛
 .1مرنز نندرل و اعمال نظم و امن تا با گکزینش جایگکاه هکای حسکاس و مناسکب بکرای ایکن
منظور؛
 .0مرانز بهداشدی؛
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 .2مساجد و امانن مقدس.
شهر نمونه :ی

شهر نمونه و برگزیدها ویژگیها و امد ازهای خاصی دارد نه بر سامانیافدگی

آن تين د دارد؛ چندان نه میتواند آن شهر را در سامانیافدگی بکر دیگکر شکهرها برتکری بخشک د.
بککهطککور شککاخص ام رالمؤمن ن(عل ککهالسککالم) دربککاره نیبککه و موری ککت آن فرمککوده اسککت ...« :پککس
[پروردگککار] آنرا در سککنگالخی نهککاد از همککه سنگسککدانهککای زم ک ن دشککوارتر و بلنککدایی از همککه
بلندیهای زم ن نم خاک و نلوختر .به درهای از دیگر درهها تنگترا م ان نکوههکایی سکخت و
ریگهایی نرم و دشوارگذر و چشمههایی نمآب و دههایی جدا از هم و نم شدر نه آنجکا فربکه
نشود و اسب و گاو و گوسفند علع ن ابد .»1ایشان همچنک ن در ارتبکاب بکا برتکرین سکرزم ن بکرای
سکونت میفرماید« :اگر خدای سبحان میخواست خانه باحرمت و عبادتگاه باعظمت خود را م ان
باغسدان ها نهد و جویبار و در زم ن نرم و هموارا و درخدسدانهای ازهکم ناگسسکده و م کوههکای در
دسدرس و عمارتهای درهم و دهسدانهای به یکدیگر پ وسدها م ان گندمزارهای ن ککوا بکاغهکای
سرسبز تازهرو و زم نهای پرگ اه گرداگرد او و بقیههای پربکاران و باغسکدانهکای خکرم و راههکای
آبادانا [در آن صورت] پاداش نم بود و آزمایش ناچ ز هما و اگر بن ادی نکه پایکه آن بناسکتا و
سنگهایی نه خانه بدانها برپاستا از زمرد سبز بود و یاروت سرخفکام و بکا روشکنی و درخشکش
تماما از راه یافدن دودلی در س نهها میناست .»2...با توجه به مطالب مذنور جایگاه مطلوب بکرای
سکونت باید از ویژگیهای زیر برخوردار باشد:
 .6م ان باغسدانها و جویبارها باشد؛
 .1هموار و مسطح باشد و برای جایگرفدن در آنا مناسب؛
 .9آبی زالل و چشمههایی جاری و جوشان داشده باشد؛ همانگونه نه با واژه «میک ن» در ایکن
سخن پروردگار بدان اشاره شده است« :ربوه ذات ررار و می ن »3و بر اساس این تیب کر نکه
 .6نهﺞالبالغه؛ خطبه .631
 .1نهﺞالبالغه؛ خطبه .631
 .9سوره مومنون؛ آیه .07
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از امام صادق(عل هالسالم) روایت شده است« :سکونت جز به سه چ ز خوش نباشکد :هکوای
پاکا آب گوارای فراوان و زم ن نرم و حاصلخ ز» (حرانیا )6920؛
 .0پر دار و درخت باشد؛
 .0م وههایش در دسدرس باشد؛
 .1پر از عمارت باشد؛
 .0باغهای سرسبز تازها همچن ن گندمزارها آنرا دربرگرفده باشد؛
 .2زم نهای پرگ اه گرداگرد آنرا گرفده باشد؛
 .3مساحدی گسدرده داشده باشد و آب در آن روان باشد؛
 .67راههایی آباد داشده باشد؛
 .66رنگها ک بهویژه سبز و ررمز ک در آن با نورها و پرتوها ب ام زند؛
 .61سایه درخدانشا گسدردها بلند و نش ده باشد و ن ز سایهسارها پایدار باشکند .خکدای مدیکال
میفرماید ...« :م وه و سایهاش پایدار است»1؛
 .69خانه هایش بر نهرهای روانا مشرف باشد و از سطح آن نهرها پای نتر ررار نگ کرد .خکدای
مدیال در وصع بهشکت مکیفرمایکد« :بوسکدانهکایی نکه از زیکر [درخدکان] آن نهرهکا روان
است»2؛
 .60درخدانش هم شه م وه داشده باشد و م وههایش در دسدرس ررار گ رد؛
 .60غککذاها در همککهجککای آن فککراوان باشککد .در همکک ن راسککدا مککیتککوان گفککت نککه رسککول
خدا(صلیاهللعل هوآلهوسکلم) رطکع درخدکان تکا فاصکله یک

بریکدی (هکر بریکد حکدود 11

ن لومدر) از مدینه را ممنو نردند (الحمویالبغدادیا  .)6929هکمچنک ن ایشکان شککار در
 .1سوره رعد؛ آیه .90
 .1سوره نساء؛ آیه .611
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ب ابان بنیاسد را ممنو ساخدند (الیسقالنیا  )6099و ام رالمؤمن ن(عل کهالسکالم) ن کز صک د
نبوتر را در شهرها ممنو نکرده و آنرا در روسکداها آزاد گذاشکدند (الیکدوقا  )6930و
همه این اردامات در راسدای پان زهساخدن هوای شهرها و نشاندن گونههای پرنکدگان بکه
داخل آنهاست؛
 .61درخدان و بوسدانها و باغسدانها بهجتانگ ز باشند .همچن ن آمده است نه نگاه بکه سکبزه
افزون بر جان و روحا بدن را ن ز سود مکیرسکاند و مایکه روشکنی و ت کزی چشکم مکیشکود
(عاملیا .)6010
همچن ن با توجه به روایت امام صادق(عل هالسالم) نه میفرمایند« :سکونت به سه چ ز خکوش
نباشد  »...می توان خیوص ات زیر را برای خاک و مکان محل زندگی در نظر گرفت:
« .6و زم ن نرم و حاصلخ ز»؛ در المزارالکب ر آمده اسکت« :اگکر تیکم م گرفدکی تکا در جکایی
سکونت ننیا از رطیه زم نهای موجودا زم نی را اندخاب نن نه:
 .1آب و رنگی خوشتر؛
 .9خانی نرمتر؛
 .0و گ اهانی فراوانتر داشده باشد» (مجلسیا )6939؛
 .0ربل از این هم گفده شد نه زم ن باید نرم و هموار باشد تا سکاننانش بکر روی آن اسکدقرار
یابند؛
 .1این زم ن نرم بر باالی تپهای باشد نه رس دن به آن آسان استا نه ایننه باالی نوهی بلند
و مرتفع ررار گرفده باشد نه باالرفدن از آن سخت است .خداوند بنانکردن بکر روی چنک ن
نوهی را نکوهش نرده و میفرماید« :آیا بر روی هر نوهی بنکایی مکیسکازید نکه در آن
دست به ب هوده ناری زن د .»1تپه مانند نوه ن ستا بلکه سرزم ن بلندی است نه آبهای
باران از آن سرازیر شدها در آن نمیمانند و رهایی از گندابها و پسابها در آن آسانتکر
 .6سوره شیراء؛ آیه .612
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است و با شرایط بهداشدی مح ط سازگاری ب شدری داشده و باد از جهکات مخدلکع بکه آن
میوزد؛
 .0مناسب و ن کوبودن جایا از مؤمنام رالمؤمن ن(عل هالسالم) درباره خانه روایت شده اسکت:
«و آنرا برندی است و برنت آنا مناسببودن جای آن است» (طبرسیا .)6930
ضوابط ضروری
در شهرسازی ناگریز باید ضوابطی برررار نرد نه حانما مردم را به اجرای آنها ملکزم سکازد.
ممکن است برخی از این ضوابطا ناظر به پاسداشت حقوق مردم باشد  ...شکاید برخکی مربکوب بکه
رعایت زیبایی چهره عمومی شهرا خ ابان یا خانهها بوده و برخی ضوابط از بیضی جنبههکای دینکی
تيث ر پذیرفده است .با توجه به آیات ررآن و روایات مییوم ن میتوان به ضوابط زیر اشاره نرد:
 .6رو به ربلهبودن :خداوند میفرماید« :و خانههایتان را به سوی ربله نن د »1نه این نکار هکم
شهر را یکدست نرده و ...؛
 .1آذینبندی چهره عمومی شهر :رسول خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) انیار را از ویرانساخدن
دژهای شهر بازداشت و فرمود« :این دژها زیور مدینهاند» (ابنرسدها )6927
 .9زیبایی :امام صادق(عل هالسالم) میفرماید« :خدا زیبایی و خکودآرایی را دوسکت دارد و از
ب نوایی و ب نوانمایی ب زار است؛ چون خداوند هرگاه بنکدهای را نیمدکی عطکا ننکد دوسکت
دارد نشان آنرا بر او بب ند» .عرض شد :از چه راه؟ فرمود« :جامه پان زه بپوشدا بوی خوش
به خویش زندا خانهاش را زیبا سازدا جلو در خانهاش را بروبدا حدی روشکننکردن چکراغ
پ ش از غروب آفدابا فقر را از م ان میبرد و روزی را فزونی میدهد» (مجلسکیا .)6939
بنابراین با توجه به پسندیده بودن زیباسازی نمای بب رونی خانها مکانیی نکدارد نکه صکاحب ن
خانهها ملزم به رعایت آن باشند؛
 .0امن ت شخییا مالی و غذایی :رسول خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) میفرماید« :هر نس نه
 .1سوره یونس؛ آیه .20
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میخوابدا در خانهاش را ببندد (تا خانهاش را از شکبروهاا بشکر باشکند یکا جانکدارا در امکان
دارد)؛ مش

خویش را در پوش گذارد (تا آبش را نگه دارد)؛ ظرف غذایش را سرپوش

نه د (تا غذایش محفوظ بماند و چراغش را خکاموش ننکد (تکا خانکهاش بکه آتکش گرفدکار
نشودا یا اینکه مثالً به سبب سوخدن انس ژن به خفگی دچار نگردد)« (بخاریا )6936؛
 .0دیکککوارچ نی پشکککتبکککامهکککا :از امکککام صکککادق(عل هالسکککالم) روایکککت شکککده نکککه رسکککول
خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) از خواب دن بر پشتبامهای بدون دیوار نهی فرمود (الیدوقا
 .)6930از ع ص بنالقاسم روایت شده است نه از امام صادق(عل هالسالم) درباره پشت بام
بدون دیواری پرس دم نه بر آن میخوابند .فرمود :رسول خدا(صلیاهللعل هوآلکهوسکلم) از
این نار نهی فرمود .از امام درباره پشت بامی پرس دم نه از سه سوی دیکوار دارد؛ فرمکود:
نها فقط چهار دیوار .عرض نردم :بلندای دیوار چه اندازه باشد؟ فرمود :نوتاهترین انکدازه
آنا ی

گز و ی

وجب (حدود  610ساندیمدر) است (عاملیا )6010؛

 .1بزرگی خانه :از رسول خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) روایت شده است «از سکیادت مکرد آن
است نه  ...و خانه بزرر (مجلسیا  .»)6939در این باره و همچنک ن درخیکوص نهکی از
ساخدن خانههای تنگ و نوچ

احادیث مدیددی وجود دارد؛

 .0سازگاری م انه روی در ساخت بنا با توسیه آن :امام صادق(عل هالسکالم) مکیفرماینکد« :هکر
بنایی نه ب ش از ن از باشد در روز ر امت وبال صاحبش میشکود» (بررکیا  )6930و  . ...بکا
توجه به این روایات می توان چن ن مقرر نرد نه افراد در هنگام درخواست صدور پروانکه
ساختا برای حجم بنای خویش توج هاتی واریی ارائه دهند و بر آنان تين د نرد نه ب ش
از ن ازا بر حجم بنای خود اضافه نکنند .اما باید توجه داشت نه در این راسدا تمامی اوضا
و احوال را درنظکر گرفکت و بکه ن ازهکای صکاحب خانکه و خکانواده او و م کزان اهکداف و
آرزوهای مقبول آنها در عرصههای گونکاگون زنکدگی توجکه و جانکب م انکهروی را ن کز
رعایت نرد؛
 .2ح اب بزرر :امام صادق(عل هالسالم) میفرمایند« :بدشگونی در سه چ ز است  ...اما خانکه؛
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در تنگی ح اب آن» (صدوقا  )6931و ...؛
 .3ممنوع ت بازداشدن هوا از همسایه :روایت شده است نه «از حقوق همسایه این اسکت نکه
بنایت را از بنای او بلندتر نداری نه باد را از او بازداری» (ندانیا  )6936و ...؛
 .67آبریزگاه 1در پنهانترین جای :امام صادق(عل هالسالم) میفرمایند« :آیا محاسبه درسکت در
بنای خانه اردضای آن ندارد نه آبریزگاه در پنهانترین جای آن باشد؟» (ابنعمرا )6930؛
 .66دور داشدن آبریزگاه از مسکجد :از امکام ناظم(عل کهالسکالم) دسکدور رسک ده نکه از رضکای
حاجت در درگاه مساجد دوری نن د (طوسیا )6090؛
 .61وضوخانه مساجد :رسول خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) فرموده است« :وضوخانههای خویش
را بر درهای مساجد خویش ررار ده د» (طوسیا )6090؛
 .69ساخدن مساجد نزد ربور :امام صادق(عل هالسالم) از ساخدن مساجد نزد ربور نهی نکردهانکد
(نل نىا )6930؛
 .60مناسب بودن جای خانکه :ام رالمؤمن ن(عل کهالسکالم) مکیفرماینکد« :و آنرا برندکی اسکت و
برنت آنا مناسببودن جای آن است و بزرگی مساحدش ( »...طبرسیا )6930؛
 .60دخالت در مراربت از بیع بی :دولت میبایست بر خانههکا نظکارت داشکده و از پدیدآمکدن
ع ب در آن ها جلکوگ ری و ع کوب پدیدآمکده را برطکرف نمایکد و ایکن امکر مکیتوانکد بکا
آگاهنردن صکاحب ن خانکه هکا و عهکدهداری آن هکا بکرای برطرفککردن ع کوب باشکد .امکام
صادق(عل هالسالم) ح اب نوچ

ا همسایگان بد و ع وب بسک ار را مایکه بدشکگونی خانکه

میداند (صدوقا )6932؛
 .61حمام در گوشه خانه :از امام بارر(عل هالسالم) روایت شده اسکت نکه« :حمکام را در گوشکه
خانه ررار ده د» (طبرسیا )6930؛
 .60رراردادن نمازخانه در هر خانه :امام صادق(عل هالسالم) میفرماید« :در خانه خودا جکایی را
 .1توالت.

55

آیندهپژوهی انقالب اسالمی ،سال دوم ،شماره  ،4زمستان 0411

نمازخانه نن» (نل نىا )6930؛
 .62ندابت آیه الکرسی در ربلکه نمازخانکه :از ابوخدیجکه روایکت شکده اسکت نکه وی در ربلکه
نمازخانه ای نه در خانه امام صادق(عل هالسالم) ررار داشتا دید نه آیکهالکرسکی ندابکت
شده است (عاملیا  .)6010در هم ن راسدا امام صادق(عل هالسالم) میفرماید« :م ان هشکت
تا ده [گز] آیهالکرسی را گرداگرد ندابت نن» (نل نىا )6930؛
 .63ارتفا سقعا هفت یا هشت گز :از امام صادق(عل هالسالم) روایت شده است« :هر خانهای
نه سکقع آن از هشکت گکز (حکدود  2مدکر و  97سکاندیمدکر) بلنکدتر باشکد محکل حضکور
[ش اط ن] است .جن ان در آن حضور مییابند و سکونت میننند» (مجلسیا )6939؛
.17
 .16ممنوع ت مجسمه و تیویر جانداران :از پ امبر انرم روایت شده است نه جبرئ کل گفکت:
«ما به خانهای نه در آن سگا تیویر انسکان و مجسکمه باشکدا وارد نمکیشکویم» (عکاملیا
)6010؛
 .11شکسدن تیاویر و زدودن آنها از امانن عمکومی :ام رالمؤمن ن(عل کهالسکالم) مکیفرمایکد:
«رسول خدا(صلیاهللعل هوآلکهوسکلم) مکرا در پکی تخریکب ربکور و از م کان بکردن تیکاویر
فرسداد» (نل نىا )6930؛
 .19مناره مساجد :در روزگار رسول خدا منارهها وجود نداشدند (الیدوقا )6930؛ اما در زمان
ام رالمؤمن ن(عل هالسالم) بودند و روایت است نه ایشان بر منارهای بلند گذر نرد و فرمان
داد نه ویرانش ننند و فرمود« :مناره تنها به اندازه بام مسجد باال رود» (طوسیا )6090؛
 .10تزی ن مساجد :نهی از این نار شکده و عمکرو بکن جم کع روایکت نکرده اسکت نکه از امکام
صادق(عل هالسالم) درباره نماز در مساجدی پرس دم نه نقش و نگار دارندا فرمود« :این را
خوش نمیدارما ل

این نار امروزه شما را زیان نمیرساند و اگکر حکومکت عکدل برپکا

گرددا خواه د دید نه با آن چه میشود» (نل نىا )6930؛
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 .10احداث ساخدمان های مجلل :همان سان نکه سکل مان نکاخی مفکروش از آبگ نکه بنکا نکردا
احداث ساخدمان های مجلل منیی ندارد و در ادامه پژوهش به آن اشاره خواهد شد؛
 .11احداث ساخدمان هکای چنکد طبقکه :چکون بهشکد ان را غرفکههکایی اسکت نکه در بکاالی آن
غرفههایی بنا شده استا احداث ساخدمانهای چند طبقه ن ز مانیی ندارد؛
همچن ن میبایست در ارتباب با موارد زیر اردامات الزم و راطع صورت پذیرد:
 .6مساجد نباید ننگره داشده باشند؛
 .1آبراههایی نه بهسمت راهها و گذرگاه ها هسدند بسده شده و از احداث آنهکا جلکوگ ری
شود؛
 .9ناودانهایی نه به گذرگاهها میریزند برداشده شده و از نارگذاشدن آنها جلوگ ری شود؛
 .0هر چاهی نه بر سر راه ها ررار گرفده پر شده و از نندن چن ن چاههکایی ممانیکت بکه عمکل
آید؛
 .0روزنههایی نه بر راهها گشوده میشوند بسده شده و از ساخت آنها جلوگ ری شود؛
 .1نشسدگاههایی نه بر سر راهها ررار دارند تخریب شده و از ساخت آنهکا ممانیکت بکهعمکل
آید؛
 .0سایبانهایی نه بر سر راهها ررار گرفدهاند تخریب شده و مانع از احداث آنها شوند؛
 .2اجازه ساختوساز بر روی ربرها داده نشود؛
 .3محرابها در مساجد تخریبشده و اجازه ساخت آنها داده نشود.
محیط زیست و روشنایی
در شککهرهای تمککدن اسککالمی در راسککدای حفاظککت از مح ک ط زیسککت و محقکککسککاخدن منککافع
گوناگونا با توجه به روایات میتوان اردامات زیر را اسدنباب نرد:
حمایت از درختان :پ امبر رطع درخدان مدینه را از هر سوی بهانکدازه بریکدی در بریکد دیگکر
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ممنو ساخت (الحمویالبغدادیا  .)6929این اردام در شرایطی انجام شد نه وسیت مدینکه بسک ار
محدودا خانه ها به هم چسب ده و شمار نل شهروندان آن در حدود چند هزار نفکر و شکمار مکردان
باالی پانزده سال آن ب ش از هزار و پانید نفر نبود.
هوای خوش  ...شهر خوش :خداوند در ررآن میفرماید« :شهری است خوش »1و میفرماید:
«سراهایی پان زه در بهشتهای جاودان »2و میفرماید« :و زم ن پاک و [و آمکاده] گ کاهش بکه اذن
پروردگار برمی آید و آن زم ن نکه ناپکاک [و نامناسکب] اسکت [گ کاهش] جکز انکدک و بکیفایکده
برنمیآید.»3
بوهای ناخوش و مطبوع :امام صادق(عل هالسالم) خوشکبونکردن خکویش را از آثکار نیمدکی
دانسده نه پروردگار دیدن نشان آن بر بنده خویش را دوست میدارد .به عبارتی دیگکر پروردگکار
دوست می دارد نه بنده او در راه خوشبوساخدن خویش هزینه نند و نسی را با بوی نامطبو آزار
ندهد .رسول انرم(صلیاهللعل هوآلهوسلم) میفرمایند« :و ایننه وی را به بوی دیگ خود ن ازاریا
مگر ایننه بشقابی از آن برایش بکشی» (ندانیا .)6936
روفتن درگاه :از امام صادق(عل هالسالم) روایت شده است نه« :درگاههای خویش را جکارو
زن د و خویش را به یهود مانند نسازید» (عاملیا  )6010و  ....در تمامی این احادیث درگاه به خانکه
مق د نشده است و شامل تمام فضاهای خالی مدیل به خانه حدی اگر خارج از خانه باشدا میشود.
نماندن زباله در خانه در شب :از امام صادق(عل هالسالم) روایت شده است« :زباله را شبها
در خانههای تان باری نگذارید و روزا آن را از خانه ب رون بریدا نه نشسدگاه ش طان است» (عاملیا
.)6010
بهداشت آبها :ام رالمؤمن ن(عل هالسالم) به آبشکخور آلکوده اشکاره داشکدها دربکاره بنکیام که
میفرماید « :گروهی درصدد برآمدند نه نور چکراغ خکدا را خکاموش نننکد و راه فکوران آب را از
 .6سوره سبيا آیه .60
 .2سوره صف ،آيه  12و سوره توبه ،آيه .22
 .3سوره اعراف ،آيه .85
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سرچشمه اش ببندند .م ان من و خودشان آبی را آم خده و درهم نردند نکه در آن وبکا و آلکودگی
بود.»1
محیط زیست و بهداشت :رسول خداا امام ناظم و امام سجاد(عل همالسالم) از رضای حاجت
در رودها و نهرها و محل افدادن م وههای درخدانا نهی به عمل آوردهاند (صدوقا .)6932
اقامتگاهها :گویا مردمانی نه از دیگر شهرها مکی آمدنکدا بکرای ارامکت در شکهری نکه در آن
اسدراحت مینردندا مکانهای ویژهای داشدند  ....از امام ناظم(عل هالسالم) روایت شده است نکه
حضرتش از آلودهساخدن این مکانها بهوس له بوهای ناخوش و زبالهها نهکی بکهعمکل آورده اسکت
(طوسیا )6090؛ زیرا ایکن نکار بکه آزار مسکافران مکیانجامکد و زنکدگیشکان را بکر آنکان نکاخوش
میسازد.
آلودگی صوتی :هنگامی نه لقمانا پسرش را ادب آموختا وی را فرمان داد نکه صکدایش
را آهسده سازد و به او لزوم اجدناب از صدای خشن و آزاردهنده را یادآور شد (سوره لقمان؛ آیکه
 )69و ....بنابراینا جای دارد نکه بکرای جلکوگ ری از آمدوشکد وسکایلی نکه درون شکهر آلکودگی
صوتی می پراننندا تداب ری اتخکاذ شکود و آن گکاه بکرای جلکوگ ری از برخاسکدن چنک ن صکداهای
آزاردهنده ای مقرراتی وضع گردد و ناگفده نماند نه این صداها بیضا به سبب خرابی وسایلی پدید
می آیند نه حدارل زیان صوتی را تول د میننند .عالوهبر این میتوان ضوابطی را تدوین نرد نکه
براساس آنا رانندگان از پافشاری بر اسدفاده از بوقهای خودروهای خویش بازداشده شوند یا آنان
را منع نرد نه جز در موارع می ن و نارشناسیشدها از بوق اسدفاده نکنند.
روشنایی :خدای مدیال فرموده است نه بهشد ان نوری دارند و بهشتا برترین منزلگاههاسکت.
خدا می فرماید نه بهشد ان هنگامی نه از جایی به جایی دیگر میروند« :نورشان از پ شاپ ش آنکان
و سمت راستشان روان است »2و  ....با توجه به این روایت مطلوب آن است نه پک ش از غکروب
خورش د چراغها روشن شود و یکی از دالیل آن میتواند عادتنردن چشم در دیدن اش ا بکا ایکن
 .1نهجالبالغه؛ خطبه .162
 .1سوره تحريم؛ آيه .5
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نور جدید باشد و نزدی

به مضمون این حدیث از امام رضا(عل هالسکالم) ن کز روایکت شکده اسکت

(عاملیا  .)6010عالوهبر این در حدیث مَناهی 1آمده است« :ای علیا چهار نار به تباهی مکیرود:
از روی س ری خوردنا به مهداب چراغ برافروخدن و به شورهزار نشدن و ( »...الیدوقا  )6930نه
از این حدیث برداشت می شود نه با وجود نور نکافی ن کازی بکه چکراغ ن سکت و در زمکان رسکول
اهلل(صلیاهللعل هوآلهوسلم) نه مردم در بست های خویش به چ زی فراتر از پرتو ماه ن کاز نداشکدندا
پ امبر برافروخدن چراغ در شب های مهدابی را نهی نردهانکد .پکس در همک ن راسکدا مکیبایسکت در
ارتباب با میرف صح ح انرژی و جلوگ ری از هدررفت آن فرهنگسازی و برنامکهریکزی نکرد و
ضوابطی تی ن نمود و با خاط ان برخورد نرد.
راهها و جادهها
همان طور نه اشاره شد پ امبر بود نه نقشکه راههکای مدینکه را مکینشک د .حضکرت عکرض راه
مسجد به میال را ده گز 2ررار داد و با وجود اینکه مدینه شهر بس ار نوچ

(در حد ی

شهرک

امروزی) بود و در آن وسایل نقل ه موتوری تردد نمکینکردا فرمکود نکه راههکای آن را هفکت گکز
عرض دهند (ابنابیش بها .)6013
راهسازی و راهداری :آمادهسازی راهها و هموارساخدن آنهاا برای آساننکردن نکار مکردم
امری ضروری است و از نارهایی است نه سرپرسدی آن برعهده حانم جامیه میباشکد .در تيی کد
این حرف میتوان به روایدی اشاره نرد نه پ امبرا غالب بنعبداهلل را ميمور نرد تا راهها را برای او
هموار سازد (ندانیا  .)6936و ن ز روایت شده است نه ام رالمؤمن ن(عل هالسالم) راه مکه را مرمت
و بازسازی نرد (ابنشهرآشوبا  . )6923مکه و نیبه هزاران سال بود نه پابرجا بودند و این شکهر
راههای می نی داشت نه مردم میشناخدند و مکیپ مودنکد و ام رمؤمنکان ن کز راهکی نسکاختا بلککه
راه هایی نه خراب بودنکد را مرمکت و تیم کر نکرد و در همک ن راسکدا در دوره ننکونی مکیبایسکت
 .1حديث مَناهی را امام صادق(علیهالسالم) از پدرانش از رسول خدا(صلیاهللعلیهوآلهوسلم) نقل کررده و مترل ل
بر نهی از بسیاری اع ال و رفلارهای ناشايست و نیز برخی معامالت است.
 .2هر گز حدود  101سانلیملر.
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ن ازهای سفرهای درون و برون شهری در حوزه ایمنی و سالمتا تيم ن سوختا محل اسدراحت و
را فراهم نمود.
كلیتتت راههتتا :از امککام صککادق(عل هالسککالم) در حککدیثی روایککت شککده اسککت« :چکککون
رائم(عجلاهللتیالیفرجهالشریع) به پا خ زدا بکه نوفکه شکود  ...و راه بکزرر را وسکیت بخشکد [و
شیت گز میشود]» .و این نشان از توسکیه راه هکا بکا توجکه بکه ازدیکاد جمی کت و رشکد زنکدگی و
فراوانی وسایل نقل ه خواهد داشت و همان طور نکه اشکاره شکدا در زمکان پ کامبر یک
شهری نوچ

پ کادهرو در

نه حدود پنﺞ هزار نفر جمی ت داشت حدود  0مدر عرض داشت و حال باید دیکد

نه در شهرهای با جمی ت م ل ونی امروزه این عدد چگونه میبایست باشد.
موانتت و مشتتتکالت راههتتتا :از امکککام صکککادق(عل هالسکککالم) روایکککت اسکککت نکککه رسکککول
خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) فرمود« :سه چ ز است نه هرنس آنها را انجام دهدا ملیون اسکت ...
ملیون! نسی نه در سایهگاهها نه مردم می نش نند مدفو نند؛ نسی نه جلو نوبت آب [دیگران]
را بگ رد و نسی نه راه عبور و مرور مردم را ببندد» (نل نىا  )6930و  . ...در مورد مثالهای زمانه
ننونی باید گفت نه نسی حک ندارد با گذاشدن ت رکهایی جلو مغازه خود برای خودرو جا نگکه
دارد و  . ...با توجه به حدیث اول نسی اجازه نکدارد در مککان هکای عمکومی زبالکه ریخدکه و آنرا
آلوده سازد .تکرار واژه ملیون از سوی پ امبر سختگ ری در این مورد را نشان میدهد.
تدابیری برای رف مشکالت راهها :با توجه به مطالب مذنور الزم است راههکا از هکر آنﭽکه
عابران را با مشکل روبرو مینندا حفظ شوند و در این خیوص میتوان به اردامات زیر پرداخت:
-

آبراههها و ناودانها :باید افراد را از ننکدن آبراهکههکا و نهکادن نکاودانهکایی نکه بکه راههکا
میریزند بازداشت؛ زیرا این نار موجب آزار مسلمانان شده و آنان به سکبب نظافکت از آن
دوری خواهند نرد (بوی نامطبو و حشرات موذی).

-

فاضالبها :ریخدن آلودگیهای فاضالب به راه هکا بسک ار خطرنکاک اسکت .روایکت اسکت
هنگامی نه رائم آل محمد ر ام نندا به نوفه شود و فاضالبها و ناودانهایی نه به راههکا
میریزندا ویران سازد (عاملیا .)6010
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-

نگاهداشدن راهها از آلودگی :بهعنوان مثال از رضکای حاجکت در راههکایی نکه آخکر آنهکا
مسدود ن ستا نهی به عمل آمده است و  ...و این موارد میبایست با میادیک آلودگیهای
امروزی و جلوگ ری از آنها تطب ک داده شود.

-

تخریککب نشسککدگاههککا :راونککدی مککیگویککد« :روایککت شککده اسککت نککه فککرات در روزگککار
ام رمؤمنان(عل هالسالم) طغ ان نرد  ...و نشسدگاهی نه حضرت به تخریکب آن فرمکان دادا
برجی داشت و سایه بکانی مشکرف و نکاودانی نکه بکه راه مسکلمانان مکیریخکت (الخیک بیا
.)1760

-

در خرید و فروش خانه عطع به ماسبک نمیشود؛ ابن مسکان از حلبی روایت میننکد نکه
امام صادق(عل هالسالم) فرمکود« :هرنسکی خانکهای بخکرد نکه در آن ک پک ش از خریکد او ک
زیادتی از راه باشد؛ خرید او جایز است» (مجلسیا  .)6939این روایت گواه آن اسکت نکه
زیادت راه در خانها مانع خرید و فروش آن نمیشود؛ اما بازگرداندن آنﭽه از راه برگرفدکه
شدها حک حانم است تا بدین وس له راه پابرجا بمانکد .بنکابراین فکروش خانکه مکانع تخریکب
مواضع برگرفده از راه نمیشود.

-

تخریب سایبانها؛ از ابوبی ر روایت است نه امام بارر(عل هالسالم) در حدیثی بلنکد فرمکود:
«هرگاه رائم ر ام نند به نوفه شود  ...و سایبانهای خارج بر راه را تخریب نند» (مجلسیا
.)6939

-

شکافها و روزنه های دیوار؛ از ابوبی ر روایت است نه امام بارر(عل هالسکالم) در حکدیثی
بلند فرمود« :چون رائم به پاخ زدا به نوفه درآید  ...و هکر روزنکه ای را نکه بکه راه گشکوده
است میبندد» (مجلسیا )6939؛ زیرا عامل زیرنظرگکرفدن عکابران توسکط افکراد خانکههکا و
بلیکس خواهد شد نه عالوهبر اتالف ورتا امکان ایجاد نگاههکای حکرام و حدکی بسکدری
برای سررتا غارتا تجسس و اموری از این دست ن ز خواهد شد.
سازماندهی عبور و مرور :روایاتی وجود دارد نه بر مطلوب ت جدایی م ان مردان و زنان در

هنگکککککام عبکککککور و مکککککرور در مسککک ک ر راه داللکککککت دارنکککککد (فسکککککویا  .)6076از رسکککککول
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خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) روایت است نه« :زنان را از م انه راه بهرهای ن ستا ل کن میتوانند از
نناره دیوار و نناره راه گام بردارند» (نل نکىا  .)6930از امکام ناظم(عل کهالسکالم) روایکت اسکت:
«چون رائم ما به پا خ زدا ندا دهد :ای اسب سوارانا از وسط راه حرنت نن د .ای پ ادگکانا از دو
سوی راه گام بردارید .پس هر سواری نه بر دو سوی راه حرنت نند و نسی را آس بی رساندا او
را به پرداخت دیه وادار مینن م و هر پ ادهای نه از وسط راه گام بردارد و هکر سکواری نکه از دو
سوی راه حرنت نند و به او آس بی رسدا دیهای نخواهد سکداند (طوسکیا  .»)6090از مسکیده بکن
صکککدره از امکککام صکککادق(عل هالسکککالم) از پکککدرش از پکککدرانش روایکککت اسکککت نکککه رسکککول
خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) فرمود« :سواره به سهم ب شدر راه و م انه آنا سزاوارتر اسکت از پ کاده و
پابرهنه ن ز به آن سزاوارتر است از نسی نه نفش به پا دارد» (مجلسیا  .)6939نکه علکت توصک ه
به حرنت پابرهنگکان از وسکط راها نوب کده و نکرمشکدهبکودن خکاک آن بخکش اسکت .هکمچنک ن
درخیوص نیب عالئم و نشانهها از ام رالمؤمن ن(عل کهالسکالم) روایکت شکده اسکت نکه «و بکرای
روندگان بر راههاا نشانهها بر پا فرمود »1نه این امر امکروزه در رالکب انکوا تابلوهکای راهنمکایی و
رانندگی دیده میشود و از طرفی دیگرا زیانرساندن به این عالئم و نشانهها موجب ضمان بکوده و
میتواند مورد پ گ ری ررار گ رد؛ همانطور نه از امام صادق(عل هالسالم) روایت اسکت« :هکرنس
به چ زی از مسلمانان زیانی برساندا در برابر آن مسئول است» (الیدوقا .)6930
شکوفایی و امنیت اقتصادی
برای فراهم آمدن پوپایی اردیادیا ناگزیر باید به داد و سدد ناال و ارائه خکدمات پرداخکت تکا
سود بهدست آید.
بتتازار :بککازار از مهککمتککرین نمادهککای ایککن پویککایی اسککت  ...و بککه همکک ن جهککت رسککول
خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) شخیا جای بازار را برمیگزیند (ندانیا  )6936و در آغاز برای مردم
نقشه آنرا می نشد و و در ب رون مدینه در جهت جنوب در بنی ر نقا ررارش میدهد و آنگاه از
آنجاا به جایی دیگر مندقل مینند (سمهودیا  .)1771درباره علت اندقال بازار مدینکه گفدکه شکده
 .1نهجالبالغه؛ خطبه .11
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است نه نیب بن اشرف بر بازارهای یهودیان ک نه با این بازار همجوار بودند ک هراس دا از ایکنرو
ریسمان خ مههایی را نه برای بازار برپا شده بودندا رطع نرد و رسول خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم)
ن ز بازار را به رطیه زم ن خالی در شمال مدینه اندقال داد و فرمود« :ایکن بکازار شماسکتا [گکرد آن
دیوار نش ده نشود و] از آن ناسده نگردد و در آن مال اتی گرفده نشود» (سکمهودیا  .)1771شکاید
بدوان گفت هدف پ امبر از اندخاب اول ه محل بازار در ننار بازار یهودیان شناساندن چهکره واریکی
آن ها به مردم بود و اینکه آنان تنها به فکر خود بوده و بهدنبال انحیارطلبی هسکدند و بکا ایکن نکار
فضایی ررابدی بهوجود میآمد و افراد می توانسدند تفاوت رفدار مسلم ن و یهودیان را در داد و سدد
بب نند و ضمناً در این بازار بنایی نبود؛ بلکه رطیه زم نی بدون سقع بود .دیکوار نکشک دن ن کز از آن
جهت بود نه بازار به روی همگان باز باشد و به روم و گروه خاصی اخدیاص پ دا نکند .همچن ن
گفده شده است نه رسول خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) عمر را به نظارت بر بازار مدینه و سی د بکن
عاص را به نظارت بر بازار مکه گماشده بود (طبریا  .)6069الزم به ذنر است نکه از دالیکل مهکم
اندخاب محل بازار در ب رون شهر و ننار نشدارگاه از سوی رسول خدا(صکلیاهللعل کهوآلکهوسکلم)ا
حفظ سکوت و آرامش خانههای مردم بود .از روایات برداشت میشود نه اوالً ایکن حکانم اسکت
نه محل بازار را برمیگزیند؛ ثان اً این حانم است نه نقشه بازار را مینشد و مساحت و پهنه آنرا
مشخص میسازد و ثالثاً در آن بازار بنایی وجود نداشتا بلکه برای سایه افکندنا خ مکهای در آن
برپا نرده بودند .مینای بناا اخدیاصدادن ساخدمانها به افراد مخیوص و محرومداشدن غ ر آنکان
است و رسول خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) در پی چن ن چ زی نبکود؛ چکون ایکن اخدیکاصدادن و
محرومداشدن از رشد مدوازن جلوگ ری نردها زیرا انباشدهشدن ثروتها در دست مردمکانی میک نا
باعث محروم ت و ب کاری در غ ر آنان میشود .در بازاری نه رسولاهلل(صلیاهللعل کهوآلکهوسکلم)
برپا نردند هر نس می توانست ارالم خود را عرضه نند و نارنرد آن حل مشککالت مکالی افکراد
تهیدست بود.
استفاده رایگان بازار و بازارهای فرعی :گویا برای برخی گروهها بازارهایی فرعی برپا بود؛
برای مثالا بازاری وجود داشت نه آنرا «البطحاء» میگفدند و رب له بنیسل م اسبا شدرا گوسکفند
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و روغن بدان بازار میآوردند (سمهودیا  .)1771درباره ام رالمؤمن ن(عل کهالسکالم) روایکت شکده
است نه او بهازای خانههای بازار نرایهای دریافت نمینرد (نل نىا  .)6930الزم به ذنر است نه
برخی میدقدند میاویه نخسد ن نسی است نه در بازار بنا ساخت و زیاد ابن اب ه ن ز نخسکد ن نسکی
است نه بر بازار نرایه بست (ابنابیش بها .)6013
نظارت بر بازار :با توض حات ارائهشده از بازار مسلم نا این بازار نکاگزیر بایکد نکاظری داشکده
باشد تا مردم در آن بر یکدیگر سدم روا ندارند و برخکی از آنهکا پکا را از حکدود مقکرر فکرا ننهنکد
(ندانیا  .)6936همچن ن باید ترازوداری باشکد نکه حقکوق مکردم را نگکاه دارد و امکوالشکان را از
بازیﭽهشدن میون بدارد (طبریا  .)6069بازاریان تقس مننندهای داشدند نه از ب کتالمکال حقکوق
می گرفت و از فروشنده ه چ پولی دریافت نمینرد؛ فروشندگانی نکه روزهکایی بسک اری در ایکن
بازار حاضر و روزی موفک به فروش اجناس خود شده و روز دیگر نمیشوند (بهرانا .)1761
همانندی مسجد و بازار مسلمانان :سکونی از امام صادق(عل هالسالم)ا از پدرش از پکدرانش
روایت مینند نه رسول خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) فرمود« :بازار مسلمانان همچون مسجد آنکان
است .هرنسی زودتر جایی را گرفکتا تکا شکب بکدانجکا سکزاوارتر اسکت» (مجلسکیا )6939و ...؛
بنابراین نسی نه امروز در جایی بوده است نمی تواند فردا هم جای دیروز را مطالبه ننکد و همک ن
جابهجایی سبب می شود خریداران به خرید از شخص خاص عادت نکنند .با توجه به حکدیث ایکن
نکده رابل ذنر است نه هرنس با توجه به ن ازش میبایست فضای بازار را اشغال نند.
مقتتتتررات خریتتتتد و فتتتتروش :روایککککت شککککده اسککککت نککککه در روزگککککار رسککککول
خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) برخی مسلمانان از رافلههای تجاری طیام خریداری مینردنکد .پ کامبر
نسی را سویشان فرسداد و از فروخدن آن در همکان جکایی نکه خریکداریاش نکردهانکدا بازشکان
داشتا مگر ایننه آنرا به محل فکروش طیکام مندقکل سکازند (ندکانیا  .)6936ایکن تیکم م بکرای
رویارویی با نسانی اتخاذ شد نه بر مخالفت با نهی پ امبر نه از آنان میخواسکت تکا بکه پ شکواز و
مالرات رافله های تجاری نروند و شهرنش نان چ زی به بادیهنشک نان نفروشکندا پافشکاری مکینردنکد
(نل نىا  .)6930همچن ن می نشده نه منظور از به مالرکات رافلکههکای تجکاری رفکدنا در مسکافدی
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نمدر از چهار فرسنگ است؛ اما فراتر از آنا به مالرات رفدن ن ستا بلکه بردن نکاالی تجکاری از
شهری به شهر دیگر به حساب میآید (طوسیا  .)6090درباره علت این نهی گفدهاند نسی نه بکه
جایی میآیدا از ر متها آگاهی ندارد (القاسمیا )6070ا از این جهت شایسکده اسکت نسکی نکه
طیام را از روسداها و آبادیها آورده استا خودش آنرا در بازار به فروش رساند و این ویژه اهکل
روسداها و آبادیهاست؛ اما نسی نه طیام را از شهری به شهر دیگر میبردا فروخدن آن در جایی
غ ر بازارا برای او ع بی ندارد و نارش آنچنان نه گفدهاند تجکارت بکهحسکاب مکیآیکد (عکاملیا
.)6010
در جایی دیگر آمده نه امام ناظم(عل هالسالم) نه میداند فرمانهایش به نسانی چکون هشکام
بن حکم نامالً اجرا میشود ک از آن رو نه امام از جایگاه امامت بکا آنکان سکخن مکیگویکد و ایکن
جایگاه چنان است نه ناگزیر باید از آن اطاعت نرد و فرمانهایش را گردن نهاد ک هنگامی نه بکر
هشام بن حکم میگذرد و میب ند نه او در سایه سرگرم فروش سابری 1استا بدو میفرماید« :ای
هشاما فروش در سایها غش است و غش حالل نمیباشکد» (الیکدوقا  .)6930و ایکن سکخن از آن
جهت است نه اگر ایرادی احدمالی در پارچه وجود داشده باشکد ممککن اسکت در سکایه مشکخص
نشود و خریدار را به اشدباه بندازد و این نشان میدهد نه دین اسالم تا چه حد به سالمت میاملکه و
مراعات اصول امانتداری در آن توجه و درت ویژه دارد.
تأسیسات و اماكن عمومی
آی ن اسالم به ساخت تيس سات و احداث امانن عمومی اهدمام ورزیدا تا نار مردم آسان شود
و چرخ امورشان بگردد و منافع و نرامت ایشان پکاس داشکده شکود .ایکن موضکو نشکانه مطلوب کت
تیدی حانم نسکبت بکه امکوری از ایکن دسکت اسکت .در ایکن خیکوص مکیتکوان نککات زیکر در
بخشهای مخدلع را ذنر نرد:
مركز شهر :گزافه ن ست اگر گفده شود نه پ امبر مسکجد را بکهعنکوان مرنکز شکهر برگزیکد تکا
خ ابان ها به آن مندهی شوند و مردم در پ رامون آن گرد آیند و از آن بر سر نارهایشان روند.
 .1سابری :منسوب به سابور ،جايی در فارس؛ نوعی جامه ابريت ی تنك و گرانمايه است.
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مركز كنترل :مرنز رهبری عالی نه ناگزیر باید بر امور نندرل میداشت و مشککالت را حکل
می نمود و به تمامی آنﭽه صالح و رسدگاری در آن بودا دست میزد .این مرنز ن ز در مرنز شکهر
رکککرار داشکککت .خانکککه هکککای پ کککامبر گرداگکککرد مسکککجد را فرگرفدکککه بودنکککدا سکککپس رسکککول
خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) از درون هم ن مسجد بود نه امور را مکیگردانکد و فرمانکده منیکوب
مینرد و برای جنگ و صلح تیم م میگرفت و مشککالت را حکل مکینمکود .هکمچنک ن در ایکن
مسجد بود نه از ه ئتهای نمایندگی اسکدقبال مکینکرد و اجدماعکات را برپکا مکینمکود و میاهکده
میبست و فرمان و رهنمود میفرسداد و سخنرانی و مناظره مینرد.
محافظان رهبری و محافظان مردم :ام رالمؤمن ن(عل هالسالم) در مسکجد مدینکها اسکدوانهای
داشت نه به نام او نام ده میشد و «محرس» ن ز نام دیگر آن بود .ام رمؤمنان(عل هالسالم) روبهروی
خانه رسول خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) به آن سدون تک ه میداد و از آن حضرت نگهبانی مینرد
(سمهودیا  .)1771حضرت همچن ن بهگونه ای شایسده به امن ت شهر نوفه اهدمام داشکت .از امکام
صادق(عل هالسالم) روایت است نه ام رالمؤمن ن(عل هالسالم) فرمان داد تا نام نسانی را نه به نوفه
می آیند برای او بنگارند نه خود نشان از وجود مرانز حفاظدی نامالً هوش ار و شبانهروزی دارد.
آمادهسازی میادین :در مدینه جایی به نام بالب وجود داشت نه این مکانا سنگفرشی م کان
مسجد و بازار بود (سمهودیا .)1771
گردشگاهها :از عمرو بن حریث روایت است نکه بکر امکام صکادق(عل هالسکالم) وارد شکدما
درحالی نه او در خانه عبداهلل بن محمد بود .عرض نکردم :چکه چ کز شکما را بکه ایکن خانکه آورد؟
فرمود« :در پی گردش و هواخوری بودم» (نل نىا  .)6930این سخن اشاره دارد نه حانم بایکد بکه
ساخت گردشگاه ها اهدمام ورزد و برای آسایش مردما اماننی را احداث نند و در ایکن راه بایکد
احکام شرعی را رعایت نماید و ارزشها را نگاه دارد و از اخالق ص انت نند.
مصالی عید :مردم در مکانی نزد جایگاه جنازه هانه در شرق مسجد نبوی شریعا ننکار بکاب
جبرئ ل ررار داشتا نماز میگذارند (سمهودیا .)1771
پادگان :رسول خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) در ماجرای تجه ز سپاه اسامها جایی را در جکرف
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در شمال مدینه برگزید و آنرا بهمثابه پادگانی ررار داد نه سپاه هنگامی نه میخواسکت بکهسکوی
هدفی اعزام شوندا در آن گرد میآمدند (طبریا .)6069
میدان مسابقه اسبان و شتران :در مدینه م دانهایی برای مسابقه اسبان و شدران بود و اسبان و
شدران رسول خدا(صلیاهللعل هوآلهوسکلم) در آن م کدان ررابکت مکینردنکد و گکوی سکبقت را از
همگان میربودند (مرتضیعاملیا  .)6920هجرت در سال پنجم هجری ب ن اسبهای مسابقهای در
مس ری حدود  1ن لومدر (از حف ا تا ثن ه الودا ) و ب ن اسبانی نه برای مسابقه ترب ت نشده بودند در
مس ری حدود ی

ن لومدر (ب ن ثن ه الودا تا مسجد بنیزریک) ررابت گذاشت و برای آنان سکبک

1

تی ن نرد و م انشان محلل 2نهاد و به برندگان بردی یمانی جایزه داد (شکمسشکامیا  )6060و . ...
در روایات این بخش نکات ذیل رابل ذنر است :اول اینکه این مسکابقات در چکارچوب آمکادگی
نظامی و باالرفدن سطح توانایی افراد برگزار می شد و پ امبر ن کز خکود را مسکدثنی نککرده و در ایکن
م ادین شرنت مینند و تنها به امر و نهی نمیپردازد و در جایگاه تماشاچی نمینش ند و در رالکب
مشارنت تمام و نمال برای دیگران ن ز می شود؛ دوم اینکه ایکن مسکابقات محککی بکرای اسکبان و
شدران بود نه از ندام آن ها در نبرد اسدفاده شود؛ سوم اینکه رسول خدا(صلیاهللعل کهوآلکهوسکلم)
تنها به ررابت اسبان مسابقهای بسنده نکرد و برای اسبان غ رمسابقهای ن ز ررابت گذاشت تا در زمان
ن از و امور تدارنات و شداببخشی به جنگ بدوان از آنها اسدفاده نرد .در ارتبکاب بکا شکدران ن کز
مسابقه از جنس اسدقامت با توجه به ارلک م آن منطقکه بکود و پکنجم جکوایزی بکود نکه پ کامبر بکرای
انگ زهبخشی در این مسابقات اهدا مینرد.
میدان آموزش :ام رالمؤمن ن(عل کهالسکالم) در مدینکه سرپرسکدی نکار آمکوزش ت رانکدازی را

 .1سبق:آنچه مسابقهدهندگان روی آن شرط میبندند.
 .2محلل :کسی که میان دو نفر که برای مسابقه (مثالً اسبدوانی) گرو گذاشلهاند ،وارد میشود و با آنهرا مسرابقه
میدهد ،بهصورتی که عقد سبق ،او را هم دربرمیگیرد و اگر سبقت گرفرت سرود نبریب او خواهرد شرد و اگرر
ديگری برد بر او خسارتی نیست .براساس نظر برخی شافعیها و امامیه ،عقد بدون شرکت محلل حرام است ،لرذا
نام او را محلل گذاشلهاند.
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برعهده داشدند و با توجه به برد ت رهاا مکانهای می ن و مناسب برای این نار مشخص نرده بودند
(مرتضیعاملیا .)6920
خندق :گاه ن از است نه برای تقویت امن ت در برابر دشمنان تيس ساتی بر پا گکردد و مکوانیی
ایجاد شود نه خندق از آن جمله است.
مدارس :پ امبر در نبرد بدر مشکرنانی را بکه اسکارت گرفکت .برخکی از آنهکا بکرای پرداخکت
خون بهای خود چ زی نداشدند؛ از این جهت رسول خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) به آنها فرمود نه
بهازای خون بهای خویش به دو مسلمان خواندن و نوشدن ب اموزند (ندانیا  .)6936هکمچنک ن اگکر
مردمانی به اسالم روی میآوردندا رسول خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) آنها را به نسکی مکیسکپرد
تا احکام و شرایع را فراگ رند و پس از اتمام نزد شخص دیگری میفرسداد تکا آمکوزش خکویش را
نزد وی ادامه دهند و این امور آموزشیا میموالً در مسجد صورت میگرفت.
بیمارستان :در نداب های روایی آمده است :در مسجد رسکول خدا(صکلیاهللعل کهوآلکهوسکلم)
محلی بود نه در آن ب ماران و مجروحان مداوا میشدند و سید بن میاذ ن ز در آنجا مکداوا شکد و
رسول خدا (صلیاهللعل هوآلهوسلم) صبح و عیر از او ع ادت مینرد (ندکانیا  .)6936نکدکه مهکم
این است نه ب مارسدان باید در آرام ترین جای ممکن و بکه دور از سکر و صکدا باشکد و درخدکان و
بوسدان بر آن مشرف بوده و آب روان پ رامونش بجوشد.
زندان :ام رالمؤمن ن نخسد ن نسی است نه در اسالم زندان بنا نرد و آنرا نافع نام د .مردم از
آن فرار مینردند؛ از اینرو زندان دیگری ساخت و آنرا مخ س بهمینای خوارنننده نام د .پک ش
از ایشانا خلفا مدخلفان را در چاهها زندانی مینردند .همچن ن امام نخسد ن نسی بود نه مایحداج
زندان ان را به آنان عطا میفرمود (ندانیا  )6936نه این موارد همگی اشاره به حسن رفدار حضرت
با زندان ان و تکریم انسانی آنها دارد نه در زندان تمدن اسالمی ن ز باید سرلوحه ررار گ کرد .الزم
به ذنر است نه در مدینه زندانی ویژه زنان وجود داشت نه گواه آن روایدی است دربکاره رسکول
خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) نه حضرتش دو دخدکر حکاتم را در پرچ نکی ننکار در مسکجد زنکدانی
نمود نه زنان در آن زندانی میشدند (ندانیا .)6936
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بیتالمال :این موضو به احداث مؤسسات یا خزانههایی در جامیکه اسکالمی اشکاره دارد نکه
دارایی های دولت باید در آن نگاهداری شود و این باید با موافقکت مییکوم یکا نائکب بکر حکک وی
باشد.
دارالقراء :از برخی مدون چن ن اسدفاده میشود نه در مدینها سرایی بکوده نکه آنرا دارالقکراء
مکککینام دنکککد .هکککمچنکک ن نگکککاهی وجکککود دارد نکککه ایکککن سکککرای را پکککس از روزگکککار رسکککول
خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) به راریان دادند و بهعلت ناربرد جدید آنا ایکن نکام را بکر آن نهادنکد
(مقریزیا .)6062
سرای مستمندان ،غریبان و تهیدستان :رسول خدا(صکلیاهللعل کهوآلکهوسکلم) جکایی را در
اندهای مسجد سایه بان بست و آنرا به مسدمندان و تهیدسدان اخدیکاص داد نکه سکرپناه و سکرایی
نداشدند .ابنحجر میگوید« :صفه مکانی بوده در اندهای مسجدالنبی نکه بکهعنکوان سکرپناهی بکرای
ارامت مسلمانان غریب و بیخانمان ساخده شد .نم یا زیادشدن تیداد آنهاا بسدگی به ایکن داشکت
نه نسی از آنها ازدواج مینرد یا درمیگذشت یا به مسافرت میرفت» (سمهودیا  .)1771ایکن
موضو نشان میدهد نه ساخدن سراهایی برای مسدمندانا غریبان و تهیدسکدانا امکری مطلکوب و
پسندیده بهشمار میآید و باید در طراحکی شکهرها در تمکدن اسکالمی مکدنظر رکرار گ کرد و شکار
مقدس راضی نمیشود نه چن ن افرادی بر سر راهها و زبالهدانها و  ...جان دهند.
مهمانسرا :از روزگار رسول خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) مهمانسرایی وجود داشت نه ه ئت
نمایندگی سلمان را در آن جای دادند و گویا این مهمانسکراا همکان جکایی بکوده نکه ه ئکتهکای
نمایندگی ربایل را در آن جای میدادند (ندانیا .)6936
كشتارگاه :حموی میگوید« :مکان های دیگری همسوی بازار بکرای نشکدار مشکخص شکدند»
( الحمویالبغدادیا  .)6929طب یی است نه محل نشدارگاه بکه سکبب آلکودگیهکا و منکاظری نکه
ایجاد مینند باید دور از مرنز شهر و بازار و بلکه خارج از شهر سکاخده شکود و بکه همک ن جهکت
رسول خدا(صلیاهللعل هوآلهوسلم) ن ز نشدارگاه را همسوی بازار در ب رون مدینه ررار داد.
دیوان عرایض :ام رمؤمنان(عل کهالسکالم) دیکوانی را تيسک س نمکود و در آن عرایضکی مطکرح
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می شد نه دربرگ رنده حاجات و شکایات مردم بود .ام رمؤمنان(عل هالسالم) نخسد ن نسکی اسکت
نه چن ن دیوانی را نه در آن عرایض مطرح میشدندا تيس س نمکود (ندکانیا  )6936و در تمکدن
اسالمی ن ز باید نهادی به این منظور در خدمت مردم باشد.
آغل حیوانات گمشده :ام رالمؤمن ن(عل کهالسکالم) نخسکد ن نسکی بکود نکه بکرای ح وانکات
گمشده آغلی ساخت و آنها را از ب تالمال علوفکهای مکیداد نکه نکه فربکهشکان مکیسکاخت و نکه
نح عشان باری میگذاشت تا صاحبشان پ دا شود (ابنشهرآشوبا  .)6923این موضکو گکواه آن
است نه بکرای پ شکوای مسکلمانان پسکندیده اسکت تکا بکه نارهکایی دسکت زنکد نکه بکهواسکطه آن
داراییهای مردم نگاه داشده میشودا حدی اگر نارهایی از این دست باشد.
ساختمانهای مجلل :برخی گمان می برند نه هر ساخدمان مجللی نشانه دن اپرسدی یا اسراف
است؛ اما این نگاه با ریه ای نه خدای سبحان از زندگی سل مان روایت مینندا سکازگار ن سکت؛
آن جا نه او ناخی مفروش از آبگ نه بنا نرد و این ناخا گنبدی بود نه از آن بکر جن کان نظکارت
مینرد و مینگریست نه چگونه نار مکینننکد (مجلسکیا  .)6939بکا توجکه بکه داسکدان حضکرت
سل مان و ملکه سباءا در صورت داشدن اهداف خردمندانه و پسندیدها ساخدن ساخدمانهای مجلل
مانیی ندارد.
طبقات متعدد :ساخدن بناهای چندین طبقه ن ز مانیی ندارد .ررآن نریم به این موضکو اشکاره
داشده و میفرماید« :برای آنها غرفههایی است نه باالی آنها غرفههایی [دیگکر] بنکا شکده اسکت؛
نهرها از زیر آن روان است .»1باید توجه داشت نه ساخدن بنا با طبقات مدیدد به شرطی جایز است
نه صاحب آنا حقوق همسایگان را رعایت نند و با نگاهنردن بکه درون خانکه آنکان و نگریسکدن
بدانچه برای غ رمحارم حرام استا خویش را در گرداب گناه ن فکند.
محرابها ،مجسمهها ،ظروف و دیگها :خدا در ررآن در مورد نارهای جن ان برای سل مان
میفرماید« :برای او هرچه میخواست از محرابهاا مجسمهها و ظروف بزرر مانند حوضﭽهها و

 .1سوره زمر؛ آيه .20
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دیگهای چسب ده به زم ن میساخدند .»1خداوند این نار سل مان را مدح نرده و به ایکن خکاطر او
را سپاس گفده است .پس مانیی ندارد در شهرهای تمدن اسالمی در این رویکردا فیال کتهکا آزاد
گذاشده شود تا با شاهکارهایی نه میتوان آنها را در م دانهای عمومی و دیگر جکایهکا عرضکه
نمودا به زم نههای هنری غنا بخش ده شود.
بناهایی كه باید ویران شوند :در ننار ساختوسکاز بکرای ایجکاد تیکویری صکح ح از شکهر
اسالمی مطلوب باید توجه داشت نه ممکن است بناهایی وجود داشده باشد نه ناگزیر به تخریکب
آنها باش م؛ زیرا وجودشان نمایانگر جنبه های منفی هنری و غ رهنکری اسکت یکا بکا اهکداف واالی
طراح نخستا یینی حانمی نه رید دارد مردم را به سیادت و رسدگاری برساند در تنارض است.
از این جمله میتوان به موارد زیر اشاره نرد:
 .6ویرانسازی مسجد ضرار؛ پ امبر این مسجد را ویران نرد زیرا آنرا منافق ن بنا نرده بودند
تا در پوشش آن ضد مسلمانان دس سه نرده و مردم را از راه خدا بازدارند.
 .1سق فه ای نه محل اجدما فاسقان بود؛ مورخان یاد نردهانکد نکه ام رمؤمنان(عل کهالسکالم)
سق فهای را ویران ساخت نه فاسقان در آن گرد میآمدند (اآلبیا .)1770
 .9ویرانسازی خانه خ انتناران؛ ام رالمؤمن ن(عل هالسکالم) خانکه خ انکتنکارانی را نکه بکه
سوی میاویه گریخدندا ویران میساخت (بالذریا .)6930
 .0ویرانسازی نشسدگاههای ثق ع.
 .0ویرانسکازی دنکانهکای غ رمجکاز؛ ام رالمؤمن ن(عل کهالسکالم) بکه بکازار رفکت و دیکد نکه
دنان هایی در آن بنا شده است از این رو فرمود نه ویران و با خاک یکسان شوند (ب هقیا
.)6063
 .1ویکککرانسکککازی بنکککای ربرهکککا؛ در ایکککن بکککاره ن کککز در خیکککوص رویککککرد پ کککامبر و
ام رالمؤمن ن(عل هالسالم) مطالبی ارائه شد.
 .1سوره سباء؛ آيه .13
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 .0شکسدن مجسمهها؛ در این خیوص و ميموریدی نه پ امبر به ام رمؤمنان(عل هالسالم) سپردا
گفده شد.
 .2تخریب محرابها؛ ام رالمؤمن ن(عل هالسالم) اگکر در مسکاجد محرابکی مکیدیکدا ویکرانش
میساخت و میفرمود« :گویی آنها رربانگاههای یهود هسکدند» (صکدوقا  )6932نکه ایکن
موضو اهم ت عدم تقل د از طراحی ادیان دیگر و نفار را نشان میدهد.
 .3ویران سازی مساجدی نه بر سر راه هسدند؛ از ابوبی ر در حدیثی بلند روایت است نه امام
بارر(عل هالسالم) فرمود« :چون رائم ر ام نندا به نوفه شود  ...و هر مسجدی را نکه بکر سکر
راه باشد ویران نماید» (مجلسیا  . )6939شکاید دل کل ایکن امکر وجکود سکر و صکدا بسک ار و
پرتشدن حواس نمازگزارانا سرکنش دن بیمورد در مسجد و انگ کزه ریکا بکرای افکراد
نمازگزار و نمشدن از سوز و گداز ن ایش نمازگزاران و توجه آنها به پروردگار با توجه
به ویژگی موری دی چن ن مساجدی باشد.
 .67مسککاجدی نککه ویککران مککی شککوند و مسککاجد بککدون ننگککره؛ در حککدیث بلنککدی از امککام
بارر(عل هالسالم) روایت است« :چون رائم ر ام نندا به نوفه شود و در آن چهار مسکجد را
ویران سازد و بر روی زم ن مسجدی بر جای نمیماند نه ننگره داشده باشکدا مگکر اینککه
آنرا بککککدون ننگککککره ننککککد» (مجلسککککیا  .)6939هککککمچنکک ک ن روایککککت اسککککت نککککه
ام رمؤمنان(عل هالسالم) در نوفه مسجدی را دید نکه ننگکره داشکتا پکس فرمکود« :گویکا
نل سایی است» .همچن ن اضافه نرد« :مساجد بدون ننگره ساخده میشوندا نه بکا ننگکره»
(طوسیا .)6090

نتیجهگیری و پیشنهادها
تمدنسازی یکی از اهداف و نگاههکای بلندمکدت در مطالیکات آینکده و آینکدهپژوهکی اسکت.
زمانی نه بحث از ی

تمدن به م ان میآیدا میبایست به تمامی جنبههای مخدلع پرداخده شود و

آن تمدن در عرصه های مذنور نسخه مخیوص به خکود داشکده باشکد .بکا توجکه بکه اینککه اسکالم
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آخرین دینی الهی و نامکلتکرین و جکامع تکرین برنامکه خداونکد بکرای زنکدگی فکردی و اجدمکاعی
انسانهاستا تمدن نوین اسالمیا الگوی نامل پ ادهسازی این تیال م در سطح جهکانی و فراگ کری
آن است .ازسوی دیگر شهرسازی بهعنوان مفهومی فراتر از مفاه م مادی صرف نه بر نل ه علل و
عوامل مادی و مینوی و فیال ت ها و اردامات شهری در راسدای ن کل بکه نقکاب مطلکوب در زنکدگی
مادی و مینوی ساننان شهر داللت داردا نقشی پراهم ت در نگاه ساخت تمدن ایجاد مینند.
در این پژوهش تالش شد با اسدفاده از روش تحل ل اسکنادی و بکا بهکرهگ کری از آیکات رکرآن
نریما روایات مییوم ن و س ره حکومدی پ کامبر انکرم و ام رالمکؤمن ن (علک همالسکالم)ا بکهعنکوان
الگوهای نامل دین اسالما به موضو پژوهش یینی تیویر شهر مطلوب در تمکدن نکوین اسکالمی
پرداخده شود .همچن ن تکالش شکد از روایکاتی نکه بکه بیکد از اتفارکات ظهکور اشکاره دارد اسکدفاده
حدانثری شود؛ زیرا تبلکور نامکل تمکدن نکوین اسکالمی پکس از ر کام حضکرت حجکت و اسکدقرار
حکومت مهدوی ایشان خواهد بود .بدینترت ب یافدههای پژوهش در شش بخش تکدوین شکد .در
بخش اول اصول نلی مورد بررسی ررار گرفتا اینکه وظ فه جانمایی و طراحکی شکهر اسکالمی بکا
پ امبر بوده و بید از ایشان ن ز جانش نان به حک ایشانا ادامهدهنده این امر هسکدند؛ وظکایع اجرایکی
شهرسازیا عناصر نلی و دخ ل در ساخت ی

شهر و ویژگیهای ی

منطقه بهمنظور اندخکاب و

سکونت گزیدن در آن ازمنظرهای مخدلعا مواردی بود نه در بخش اول ارائه شد .در بخش دوم
ضوابط ضروری در ساخت ی

شهر اسالمی عنوان شد و ب کان گشکت نکه ایکن ضکوابط نکاظر بکه

پاسداشت حقوق مردما رعایت زیبایی چهره عمومی شهر و اجکرای احککام و دسکدورات الهکی در
راسدای رشد مادی و مینوی مردم شهر میباشد .بخش سوم با عنوان محک طزیسکت و روشکنایی بکه
اهم ت باالی حفظ و توسیه منابع طب یی در تیال م اسالمی پرداخت و اهم ت آب و هوای پان زها
حفظ گونه های گ اهی و جکانوریا جلکوگ ری از آلکودگی هکای صکوتیا نقکش بوهکای مطبکو و
روشنایی را در این خیوص توض ح داد .در بخش چهارم راهها و جادهها مورد بررسی ررار گرفت
و به اهم ت وسیت و پهنای راهها در اسالم با توجه به ناربریشکان پرداخدکه و موانکع و مشککالت
راهها و جادهها و راهنارهای برونرفت از آنها و برخی مقررات درخیوص سازماندهی عبکور و
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مرور مو رد بررسی وارع شد .در بخش پنجم یینی شکوفایی و امن ت اردیادی اهم ت بازار در شهر
اسالمی عنوان شدا محل بازارا عدم وجود سازه ثابت در بازار و عدم انحیاریبودن و امکان ارائه
خدمات توسط افراد مخدلع در آن بهطور نامل تشریح و برخی رکوان ن خریکد و فکروش در بکازار
اسالمی مورد بررسی ررار گرفت نه ب انگر اهم ت باالی دین اسکالم بکه سکالمت میاملکه و اصکول
امانت داری بود .در بخش آخر ن ز انوا تيس سات و امانن عمومی موردن کاز یک

شکهر در تمکدن

اسالمی اعم از مرنز رهبریا مسجدا مدرسها گردشگاها پادگانا زندانا م دان مسابقها ب مارسدان
و  ...مورد بررسی ررار گرفده و اهم کت و جایگکاه هریک

از آنهکا در شکهرا ویژگکیهکای مکورد

ن ازشان عنوان شد.
پ شککنهاد مککیگککردد در راسککدای تکم ککل ایککن پککژوهش نمونککه ارککداماتی نککه در راسککدای ایجککاد
شهراسالمی پس از زمان ظهور ائمه مییوم ن صورت گرفدها بررسی شود و دیدگاه امام خم نی و
م قام میظم رهبری ن ز در خیوص ایجاد شهر اسالمی مورد تحل ل ررار گ کرد و درنهایکتا رکوان ن
الزم برای ایجاد شهری مطلوب در تمدن نوین اسالمی به رشده تحریر درآید.

مناب
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صدوق ،مح دبنعلیبنبابويه ( ،)1316امالی ،ترج ه مح دعلی سلطانی .تهران :ارمغان طوبی.
صدوق ،مح دبنعلیبنبابويه ( ،)1315علل الترايع ،ترج ه مح دعلی سلطانی ،تهران :ارمغان طوبی.

صدوق ،مح دبنعلیبنبابويه ( ،)1315معانیاالخبار ،ترج ه ح یدرضا شیخی ،قم :ارمغان طوبی.
صرافی ،مظفر ( ،)1321مفهوم ،مبانی و چالشهای شهرسازی .فبلنامه مديريت شهری.51 ،)2(1 ،
طبرسی ،حسنبنفضل ( ،)1311مکارماالخالق ،ترج ه :لطیف راشدی ،قم :صبح پیروزی.
طبرسی ،مح دعلی؛ دادگریراد ،رسول ( ،)1318رهیافلی بهسوی شهرسازی پايدار با پیوند مع اری در شهرسازی
اسالمی و شهرسازی مدرن (ن ونه مطالعاتی شهر مبدر در امارات ملحد عربی) ،فبلنامه پژوهشهای نوين
علوم جغرافیايی ،مع اری و شهرسازی.102-53 ،)2( ،
طبری ،مح دبنجرير ( ،)1113تاريخ طبری :تاريخ االمم و ال لوک ،بیروت :دار احیاء اللراث العربی.
طوسی ،ابوجعفرمح دبنحسن ( ،)1138تهذيباالحکام ،بیروت :االعل ی لل طبوعات.
عاملی ،حر ( ،)1122وسايل التیعه الی تحبیل مسايل التريعه ،بیروت :االعل ی لل طبوعات.
عزيزی ،مح دمهدی؛ زيردسرت ،اسرفنديار؛ اکبرری ،رضرا ( ،)1312واکراوی تبلرور عردالت محیطری در انديتره
آرمان شهری اسالمی جهت کاربست در شهرسازی اسالمی؛ مطالعه موردی :محله روسلا بنیران سرفین کریش.
فبلنامه عل ی ر پژوهتی مطالعات شهر ايرانی ر اسالمی.22-8 ،)31(1 ،
عقیلی ،وحید؛ لطفی حقیقت ،امیر ( ،)1351کاربرد روش تحلیل گفل ان در علوم رفلاری.
ع ید ،حسن ( ،)1351فرهنگ فارسی .تهران :انلتارات امیرکبیر.
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عندلیب ،حسین ( ،)1312بررسی و تبیین اصول و قواعد شهرسازی ازمنظر فقره اسرالمی ،دو فبرلنامره عل ری ر
اخلباصی معارف فقه علوی.26-8 ،
فسوی ،يعقوببنسفیان ( ،)1101ال عرفه و اللاريخ .بیروت :مؤسسة الرسالة.
فالحت ،س یه ( ،)1310برساخت مفهوم شهر اسالمی ،فبل نامه عل ی ر پژوهتی مطالعرات شرهر اسرالمی،)3( ،
.11-38
قرآن کريم.
کلینى ،مح دبنيعقوببناسحاق ،)1312( ،الکافی .قم :انلتارات دارالحديث.
کلانی ،مح دعبدالحی ( ،)1311نظام الحکومة النبوية .بیروت :شرکة دار األرقم بن أبیاألرقم.
گرجی ،اطهر ( ،)1311ظرفیت ت دن سازی گفل ان انقالب اسالمی ،تهرران :چهرارمین کنفررانس الگروی اسرالمی
ايرانی پیترفت؛ پیترفت ايران؛ گذشله ،حال ،آينده.
مجلسی ،مح دباقر ( ،)1313بحاراالنوار ،تهران :دارالکلب االسالمیه.
مرتضی عاملی ،سیدجعفر ( ،)1351آداب الطبیه فی االسالم ،قم :دفلرر انلترارت اسرالمی جامعره مدرسرین حروزه
عل یه.

مرتضیعاملی ،سیدجعفر ( ،)1352البحیح من سیره النبی االعظم ،قم :دار الحديث.
متکینی ،ابوالفضل؛ رضايی مقدم ،علی ( ،)1313بررسی مؤلفه ها و شاخص های شهر اسالمی با تأکیرد برر نقرش و
اه یت فرهنگسازی در تحقق الگوی شهرسازی اسالمی ر ايرانی .شهر پايدار.65-32 ،)1(1 ،
مقريزی ،اح دبنعلی ( ،)1115ال واعظ و االعلبار بذکر الخطط و اآلثار ،بیروت :دارالکلب العل یه.
ملکی ،سعید؛ سعیدی ،جعفر ( ،)1311بررسی و تحلیل نقش طبیعت در ساخلار مع راری و شهرسرازی اسرالمی،
فبلنامه جغرافیا و برنامهريزی شهری چتمانداز زاگرس.11-23 ،)28(2 ،
نقیزاده ،مح د ( ،)1321صفات شهر اسالمی از نگاه قرآن کريم ،صحیفه مبین.10-1 ،)8(2 ،
نقیزاده ،مح د ( ،)1358مع اری و شهرسازی اسالمی (مبانی نظری) ،اصفهان :انلتارات راهیان.

نقیزاده ،مح د ( ،)1322صفات «شهر اسالمی» در «ملون اسالمی» .هنرهای زيبا؛ (1و.61-12 ،)8
وفادار ،مريم؛ اح ری ،حسین؛ رجايیپور ،مبطفی ( ،)1312معناشناسی شهر ازمنظر قررآن و علرم ،دو فبرلنامره
عل ی ر ترويجی قرآن و علم.16-22 ،)22(12 ،
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