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تأّملي در چيستي شهر اسالمي

چکيده

علي رغم آن که به تناس��ب و در مواضع و جايگاه هاي گوناگون، افراد بس��ياري )از جوامع علمي، آموزشي، مديريتي، حرفه اي 
و اجرايي( از “شهر اس��امي” س��خن مي گويند، اّما تعريف مّتفق القولي از اين موضوع و اثر بسيار مهم در دسترس نيست. به نظر 
مي رس��د که مناس��ب ترين تعريف را مي توان و بايد از متون اصيل اسامي و به ويژه از قرآن کريم استنتاج کرد. به همين جهت، 
ب��ا تبيين ويژگي هايي که براي شناخت و تعريف هر پديده الزم اس��ت )ک��ه در “مباني” و “ارکان” و “الگو” و “صفات” و “اصول” 
خاصه مي شوند(، مقالة حاضر بر آن خواهد بود تا اين ويژگي ها را براي شهر اس��امي از قرآن کريم اس��تنتاج نمايد. با توّجه به 
اين موضوعات، نهايتاً نيز تعريفي عام از شهر اس��امي ارايه مي شود، که بارزترين ويژگي آن، با عنايت به جامعيت و جاودانگي و 
جهاني بودن اسام، در عدم معّرفي الگوي فيزيکي و کالبدي واحد و اليتغير براي دوران و سرزمين هاي متفاوت مي باشد. مباحث 
مختلف مقاله، در ذيِل 6 عنوان اصلي: “مقّدمه”، “مباني شهر اسامي”، “ارکان شهر )به طور عام( و شهر اسامي )به طور خاص(”، 
“الگو )يا اسوة( شهر اسامي”، “جلوه ها و تجلّيات )چشم انداز شهر اسامي( )اصول و راهبردهاي طّراحي و برنامه ريزي و مديريت 

شهر اسامي( ” و “نتيجه گيري” ارايه خواهد شد.

واژگان کليدي: شهر اسامي، جهان بيني توحيدي، فرهنگ، الگوي شهر اسامي، مباني شهر اسامي، 

دکتر محّمد نقي زاده*

استادياردانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات
)تاريخ پذيرش نهايی: 89/4/20(

Dr_mnaghizadeh@yahoo.com  *
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 مقّدمه
آراء و اظه��ار نظره��اي غربيان و مستش��رقين ب��ر جوامع علمي 
کش��ورهاي مشرق زمين، چنان گس��ترده و همه جانبه است که حّتي 
تشخيص صحيح داش��ته ها و متعلّقات اين جوامع را براي خودشان 
نيز دش��وار مي نمايد. اين س��يطره، در مقولة شهر و معماري و هنر و 
تاريخ و آث��ار تاريخي و حّتي برخي مضامين ديني و ادبي و عرفاني 
نيز به ش��ّدت احساس مي شود )ر.ک: آل احمد، 1341؛ سعيد، 1361؛ 
هم��و، 1383 و نق��ي زاده، 1389( و طبيعتًا تبع��ات منفي خود را در 

استحالة هويتي و فرهنگي جامعه بر جاي خواهد گذاشت.
رواج تعبير “ش��هر اس��المي” و اطالق آن به شهرهاي مسلمانان 
)به ويژه “ش��هر اس��المي” ناميده شدن ش��هرهاي تاريخي ممالک 
اسالمي يا شهرهاي مسلمان نشين(، با اين فرض که اين شهرها، از 
نظر کالبدي، جلوه گاه تجلّي خاّصي از اصول و ارزش هاي اس��المي 
بوده، و به اين ترتيب، از شهرهاي ساير تمّدن ها و فرهنگ ها متمايز 
مي باش��ند، از قرن نوزدهم ميالدي و به وسيلة مستشرقين آغاز شد. 
از آن دوران به بعد، “اين تعبير” که به ش��هرهاي ساخته شده توّسط 
مسلمانان و محّل زندگي آنان اطالق مي شد، به مرور در نوشته ها و 
آثار مربوط به تتّبعات شهري که به بررسي سكونت گاهاي مسلمانان 
مي پرداختند، بر اين اس��اس که با حري��م فيزيكي و يا ذهني خاّص 
خ��ود تجلّي جامعه و فرهنگي متمايز از س��اير تمّدنها مي باش��ند با 

معّرفي خاورشناسان، در ادبيات غرب تثبيت شد.
گرانب�����ام  چ��ون  کس�����ان���ي  مطالع�������ات   نتاي����ج 
مارکي��س  ب��رادران  و   ،)Von Grunebaum, 1955( 
)Marcais, G, 1945 & Marcais, W, 1928(، علّت اصلي رواج 
اين تعبير و معّرفي الگويي خاص براي “ش��هر اس��المي” در اوايل 
قرن گذش��تة ميالدي گردي��د. اين نظرّيه به انحاء مختلف توّس��ط 
اف��رادي با ديدگاه هاي گوناگون م��ورد تأييد يا نقد و حّتي انكار قرار 
مي گيرد. علّت اصلي اين تنّوع و تكّثر آراء را نيز شايد بتوان در مباني 
فكري و ميزان تس��لّط افراد بر تعاليم و جهان بيني توحيدي اس��الم 
دانس��ت. مضافًا اين که، اشتباهاتي چون  “اسالم را مترادف با عرب 
دانس��تن”، “عدم توّجه به امكانات تجلّي متفاوت تعاليم اس��الم در 
زمان ها و مكان هاي متفاوت”، “بي توّجهي به آثار ناشي از جامعيت و 
جاودانگي و جهاني بودن تعاليم اسالم” و “ملّي گرايي هاي افراطي” 
در ارائ��ة اي��ن نظرات مؤثّر بوده ان��د که ذياًل ب��ه نمونه هايي از اين 
قضاوت ها اش��اره مي ش��ود )Brown, 1973؛ Lapidus, 1988؛ 
Kuban, 1980؛ Ardalan & Bakhtiar, 1973؛ Nasr, 1973؛ 
Akbar, 1988؛  Hakim, 1986؛  Abu-Lughod, 1983؛ 
Haider, 1984؛ ابراهيم��ي، 1375؛ اس��المي و موريني، 1375؛ 
حّجت، 1375؛ حايري، 1375؛ فرجامي، 1375؛ افشار نادري، 

1375؛ قاليباف و پورموسوي، 1387و نقي زاده، 1385(.
خاصه اين که مروري بر اس��ناد و انتشارات در دس��ترس، 
حاکي از موارد فراواني است که از تعبير “شهر اسامي” سخن 
به ميان آمده اس��ت. علي رغم اين موارد فراوان، منابعي که به 
صورت جام��ع به تبيين مباني و ارک��ان و الگو و صفات شهر 

اس��امي پرداخته باشند، اندك اند و مضافاً اين که مرجعي در 
دس��ت نيس��ت تا در آن مرجع، اين مباني و ارکان و الگوها و 
صفات، از منابع و متون و نصوص اصيل اس��امي و به ويژه از 
قرآن کريم اس��تنتاج و اس��تخراج شده باشند. به اين ترتيب، 
آنچه که در اين مجال مطرح خواهد شد، ضمن تفاوت با آنچه 
که ديگ��ران )و به ويژه غربيان و ترجمة آث��ار آنان( گفته اند، 
بر دريافت هاي��ي از کام الهي )و به بياني بر پژوهش در کام 

الهي( متمرکز خواهد بود.
پ��س از ذکر مقّدم��ة اجمالي ف��وق، با بيان چن��د تذّکر، که 
مأخوذ از وحي و کام اولياي الهي هستند اين مقّدمه تکميل 
مي شود و زمينة دخول در تبيين چيس��تي “شهر اس��امي” 

فراهم خواهد شد.
- تذّک��رات مذکور در کام الهي که ب��ه جامعيت قرآن کريم 
و امکان يافتن پاس��خ س��ؤاالت و مشکات انس��ان براي ادارة 

زندگي دنيايي اش اشاره مي فرمايند )انعام:59 و نحل:89(.
- ک��ام معصومي��ن )ع( که به جامعيت ق��رآن کريم و امکان 
يافتن پاس��خ س��ؤاالت و مشکات اش��اره مي فرمايند )ر.ك: 
نهج الباغ��ه، 313:1384، نهج الباغه، 1387، ح305 و اصول 

کافي، ج1: 76، 78 و 80(
- بر مس��لمانان اس��ت، اگر طالب هدايت الهي اند )که طبيعتاً 
عل��وم مرتب��ط با س��اخت و ادارة شهري که مطل��وب زندگي 
مس��لمانان باشد نيز از آن مستثني نيست( راهي جز جهد در 

راه او ندارند )عنکبوت:69(.
- بر مس��لمانان اس��ت که از کرامت و بخشندگي قرآن کريم 

بهره بگيرند و آن را متروك نگذارند )واقعه:77(.

ساختار مقاله
 ب��راي طرح و ايج��اد و اداره و ت��داوم هر چي��زي، “مباني”، 
“ارک��ان” )اج��زاء اصلي، که ب��دون هر “رک��ن”، امکان ظهور 
آن چيز منتفي اس��ت(، “اس��وه” )الگو(، “صفات”، “جلوه ها و 
تجلّياتي” قابل تصّور اس��ت که قاعدتاً شهر نيز مباني و ارکان 
و الگ��و و صفات خ��اّص خود را دارد ک��ه در هر جهان بيني و 
فرهنگ و تمّدني، س��رچشمه ها و تعاريف مرتبط با خويش را 
خواهد داشت. به اين ترتيب، شناسايي اين موضوعات مرتبط 
با هر چيز ضرورت اّوليه است، که “شهر اسامي” نيز به عنوان 
موضوعي که بس��ياري افراد از آن سخن گفته اند، از اين قاعده 
مستثني نيست. براي دخول در بحث اصلي و تبيين چيستي 
شهر اس��امي ک��ه عناوين آن در نمودار 1 ن��ام برده شده اند، 
نيازمن��د چند تذّکر اصلي هس��تيم، که پ��س از ذکر آنها، به 
تبيين عناوين مذک��ور در اين نمودار )مبان��ي، ارکان، اجزاء، 

صفات و اصول( خواهيم پرداخت.
• براي هر اثر انسان ساختي مي توان مباني  قايل شد، که اين 
مباني، همان مباني جهان بيني او هستند. به اين ترتيب، براي 
شهر منتس��ب به اس��ام، مباني اي قابل طرح هستند که اين 
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مباني همان مباني اسام )يا به عبارت ديگر مباني جهان بيني 
توحيدي( هستند. 

• همة آثار و پديده هايي که توّس��ط انسان يا ساير موجودات 
خل��ق مي شوند، بي گم��ان از روي طرح ي��ا الگويي )ذهني يا 
عين��ي، کالبدي يا صفاتي( س��اخته شده اند. شه��ر نيز از اين 
قاعده مس��تثني نيس��تغ و عموماً )در مراحل اجرايي( از روي 
نقشه يا طرح و )در مراحل عالي و براي تهّية طرح آن( الگويي 
عالي و ذهني و آرماني مطرح اس��ت که در هر جامعه و تمّدن 

و جهان بيني، ويژگي هاي خاّص خود را دارد.
• ه��ر پدي��ده اي واجد اجزايي اس��ت که از مي��ان اين اجزاء 
برخي را رکن )ارکان( مي نامن��د. پديده هاي مشابه مي توانند 
فاق��د برخي اجزاء بوده و يا اجزاي��ي اضافه بر اجزاء ديگران را 

داشته باشند، اّما ارکان همة پديده هاي مشابه يکسان اند و هر 
پدي��ده اي که حّتي فاقد يك رکن باشد از جمع همگنان خود 
خ��ارج مي شود. شه��ر نيز داراي ارکاني اس��ت که هر رکن با 
ويژگي هاي خاّص اسامي  خود، رکن شهر اسامي خواهد بود.

• ه��ر پديده اي، با صفاتي شناخته مي شود؛ که شهر و به تبع 
آن شهر اس��امي نيز از اين قاعده مستثني نيست. براي شهر 
اس��امي صفاتي را مي توان برشمرد، که مجموعة آنها بايد از 

کام الهي استنتاج شوند.
•  ب��راي خل��ق هر اثر، خال��ق اثر اصولي را م��ّد نظر دارد، که 
خدشه به آنها را مجاز نمي  شمارد و در عين حال، در هر دوران 
و در هر س��رزميني، ممکن اس��ت به شيوه هاي متناس��ب آن 

اصول را به کار بندد.

نمودار شماره 1: رابطة مباني، ارکان، اسوه ها و صفات شهر اسامي )مأخوذ از قرآن کريم( و 
نتيجة حاصل از جمع آنها)جلوه ها و تجلّيات )يا اصول و راهبردها((1

 مباني شهر اسالمي
“مباني” به آن دس��ته موضوعات ي��ا اصول بنياديني اطاق 
مي ش��ود که در هم��ة موضوعات مربوط به ي��ك جهان بيني 
صادق و جاري و س��اري و مشهود باشن��د. اين موضوع اصلي 
اساسي اس��ت که مباني هر تفّکر و جهانبيني، اصولي هستند 
ک��ه نه تنها در حوزة انديشه، ک��ه در همة امور مربوط به آنها 
حضور دارند و راهنما و آرمان و هدف هس��تند. اين اصول، نه 
تنها راهنماي انديشه و عمل هس��تند، که فراتر از آن و نهايتاً 

نيز بايد، در همة آثاري که از آنها س��رچشمه گرفته و سيراب 
شده اند، نمود و جلوه داشته باشند و انس��ان را به همان اصول 
برس��انند. با عنايت که به اي��ن که، جهان بيني توحيدي )دين 
اس��ام( فضاي مطالعة حاضر اس��ت، مباني مورد نظر، اصولي 
هس��تند که هر موضوعي در اس��ام، بايد از آنه��ا متأثّر بوده 
و نهايت��اً نيز ب��ا بهره گيري از آنها، پيروان اس��ام را به همان 
اصول برس��اند. به اين ترتيب و ب��ا توّجه به مباحث مطرح در 
تعاليم اس��امي، اصلي ترين بنياد )يا مباني( اس��ام “توحيد” 
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است. پس از توحيد مي توان به اصل “عدل” اشاره کرد که به 
عنوان اصلي ترين صفت فعل الهي، هم مسلمانان به رعايت آن 
امر شده اند، و هم اين که مطابق س��خن رس��ول خداص، عالم 

ماواِت َو االَرض. هستي بر آن قرار دارد: بِالَعدل قاَمِت السَّ
در جامعة اسامي، اصل “توحيد”، نه تنها همة آراء و رفتارها 
و آثار مسلمانان را جهت مي دهد، که همة آراء و رفتارها و آثار 
نيز بايد به توحي��د منتهي شوند )ر.ك: طباطبايي، بي تا، ج7: 
184-183(. همان طور که جهان بيني به عنوان فضاي انديشه 
و تفّکر، اصل و ريشة فرهنگ )يا فضاي عمل و رفتار( اس��ت، 
ک��ه آن نيز به نوبة خود عامل پديدار شدن آثار و ظهور تمّدن 
است، در شناخت مباني “شهر” اسامي شناخت اصول حاکم 
بر جهان بيني اي که اسام مبلّغ و مرّوج آن است )جهان بيني 
توحي��دي( ضرورت دارد. بنابراين، ضمن اذعان به تعّدد اصول 
اس��امي، در اين مجال، به دو اصل بنيادين که جهت دهنده و 
معّرف جهان بيني توحيدي اسام هستند و ساير اصول نيز به 

آنها برمي گردند، اشاره مي شود: دو اصل: “توحيد” و “عدل”.
ال�ف. اجمال�ي در ب�اب توحيد: ب��ا عنايت به اي��ن که در 
مواضعي ديگر، به تناسب، مباحثي در باب اهّميت جهان بيني 
و به تبع آن تمرکز بر توحيد در جهان بيني اسامي يا اهّميت 
جهان بين��ي توحيدي در زندگي و در نتيجه تجلّي آن در آثار 
مسلمانان مطرح شده است، با احتراز از تکرار مطالب، در اين 
مجال، به نقش اصل توحيد در شکل گيري شهر اسامي اشاره 

خواهد شد.
بررس��ي نق��ش تفّک��ر و جهان بين��ي توحيدي اس��ام در 
شکل گيري مجتمع هاي مس��لمانان موضوع��ي در خور توّجه 
اس��ت و دس��تيابي به چگونگي تأثير آن در اقاليم و زمان هاي 
متف��اوت مي تواند راهگشاي شناس��ايي ويژگي هاي اس��امي 
مجتمع هاي مسلمانان )اعّم از شهر، روستا و عمارات مختلف( 
باشد. به عبارت ديگر، از آنجايي که اساس تفّکر و جهان بيني 
اسام “توحيد” است، شناسايي بارزه هاي روشه اي ماك عمل 
مسلمانان، اصول حاکم بر آن و ويژگي هاي آثار آنان )که شهر 
و محيط زندگي نيز جزئي از آن اس��ت( بدون ملحوظ داشتن 
تأثي��ر اي��ن اصل ممکن نيس��ت. به همين جه��ت اهتمام در 
شناخت چگونگي تأثير جهان بيني توحيدي اسام در مقاطع 
زمان��ي و مکاني مختل��ف و بر آثار گوناگون مس��لمانان امري 

ضروري و حيات بخش و الزم الّرعايه است.
اصل توحيد، به عنوان اس��اس تفّکر و اعتقاد مس��لمانان و 
صفت ممّيزة اس��ام و س��اير مکاتب، همواره الهام بخش همة 
فّعاليت هاي فکري و عملي مسلماناِن معتقد و مؤمن در طول 
تاريخ اس��ام بوده است. بيهوده نيس��ت که اکثريّت قريب به 
اتّف��اق محّققيني ک��ه در مورد مق��والت و قلمروهاي مختلف 
تم��ّدن مس��لمانان و از جمله هنر و معم��اري و شهر و تمّدن 
آنها به مطالعه پرداخته و در پي يافتن مباني نظري و فلسفي 
فّعاليت ه��اي آنان بوده ان��د، بنياد و اس��اس ويژگي هاي مورد 

نظ��ر را در اصول اعتقادي اس��ام و به وي��ژه در اصل توحيد 
يافته ان��د )ر.ك: طباطبايي، بي ت��ا، ج7؛ نص��ر، 1359؛ داوري اردکاني، 
 .)Yusuf Ali, 1934 و   1384 نق��ي زاده،  1372؛  بورکه��ارت،  1378؛ 
عامه طباطبائي مي فرماي��د: “از مهم ترين اموري که، در اين 
دي��ن به چشم م��ي خورد؛ ارتباط و به هم پيوس��تگي کاملي 
اس��ت که بين اج��زاء آن برقرار مي باشد و همين پيوس��تگي 
و ارتباط اس��ت که موجب وح��دت کاملي بين اجزاء اين دين 
شده اس��ت، توضيح آن که: م��ا در اين دين مشاهده مي کنيم 
که روح توحيد و يکتاپرس��تي از هدفه��اي اّولية آن به شمار 
مي رود. به ط��وري که روح توحيد در کلّّي��ة ملکات و فضائل 
اخاق��ي جاري بوده و روح اخاق در کلّي��ة اعمالي که مردم 
به انجام آن مکلّف اند منتشر مي باشد. به اين ترتيب پيداس��ت 
که برگشت جميع مواد دين اسامي به توحيد است و توحيد 
خود در مرحل��ة ترکيب و انضمام به هم��ان اخاق و وظايف 
عمل��ي برگشت مي کند. بنابراي��ن، پايگاه رفيع عقيدة توحيد، 
اگ��ر از درجة واالي خ��ود فرود آيد عب��ارت از اخاق و عمل 
خواهد بود. اخاق و عمل نيز در س��ير صعودي خود به همان 
ِيُّب  توحيد و عقيدة يکتاپرستي مي رسند. اِلَْيِه يَْصَعُد الَْکلُِم الطَّ
َو الَْعَمُل الّصالُِح يَْرَفُعُه: کلمه پاك با نيروي عمل صالح به سوي 
او باال مي رود )فاطر:10(” )طباطبايي، بي تا، ج7: 183-184(.

به اين ترتيب اس��ت که اعتقاد به توحي��د و الهام از آن در 
خلق آثار مختلف عامل اصلي تجلّي وحدت در آثار مسلمانان 
مي گردد که اين وحدت نيز به نوبة خود، انس��ان ها را به اصل 
توحي��د متذّکر مي شود. لذا شخص موّح��د، طالب و خواهان 
نمايش قانون من��دي و هماهنگِي س��اخته هاي خويش )مثل 
معم��اري و شهرش( با قوانين حاکم بر عالم وجود و همچنين 
حکومت اي��ن قانون مندي و هماهنگي بين اجزاء شهر خواهد 
بود. مضافاً اين که اين س��اخته ها بايستي با نيازها و اعتقادات 
جامعة مسلمانان نيز هماهنگ و همخوان باشند. نتيجة مرعي 
داشتن اصل توحيد ي��ا توّجه به اصل وحدت، وحدتي خواهد 

بود که بر جنبه هاي مختلف شهر حکومت خواهد کرد.
تحت س��اية توحي��د و وحدانّيت الهي مي ت��وان تحت يك 
سلس��له مراتب متقن، از وحدت هايي سخن گفت که به انحاي 
مختلف در عالم وجود جلوه گر هستند و بايد توّسط انسان نيز 
مورد توّجه و ماك عمل قرار گيرند. به عبارتي، مي توان سخن 
از بسياري “وحدت”ها گفت که تجلّي وحدانّيت خالق هستند، 
و ب��دون اين که شباهتي به احديّت او داشته باشند متذّکر به 
مفهوم “احد” مي باشند. در واقع، وحدت هايي همچون وحدت 
هس��تي، وحدت طبيعت2،  وحدت جامع��ه )آل عمران:103 و 
مائده:2(، وحدت آثار انس��اني، وحدت آثار انس��اني با محيط 
و وح��دت س��احت هاي حيات، جملگي وحدت��ي در کثرت را 
ب��ه نمايش مي گذارند. اين در حالي اس��ت که وحدانّيت )و به 
عبارت بهتر: احديّت( الهي تکّثرناپذير اس��ت. لذا شهر اسامي 
در يك سلسله مراتب منطقي بايس��تي تجلّي گاه وحدت هايي 
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باشد که اّوالً تعاليم اس��امي به آنها توصيه نموده است و ثانياً 
بتوانند جامعه را به “وحدت اصلي” رهنمون گردند.

ب. اجمال�ي در ب�اب ع�دل: اصل ديگري ک��ه به عنوان 
رک��ن تفّکر و تعاليم اس��امي )و در قالب اصل توحيد( مطرح 
اس��ت و بايد به عنوان مبنا و پاية همة اعمال مس��لمين عمل 
نم��وده و همة آثار آنها ب��ر تجلّي آن متمرکز باشد، اصل عدل 
اس��ت. به همين دليل، اصل “عدل” را در کنار اصل “توحيد” 
و بع��د از آن، به عنوان يکي از مباني “شهر اس��امي” معّرفي 
مي کني��م. تفاوت هاي ماه��وي در معنا و مفه��وم عدالت نزد 
ملل مختلف وجود دارد. عدل در لغت به معناي مقابل س��تم، 
ام��ري بين افراط و تفري��ط، مرد صالح، حّق، راس��ت، توازن، 
اس��تقامت، ميانه روي، قصد و ميزان آمده اس��ت. با عنايت به 
مشتّقات آن در زبان عربي که در فارس��ي هم متداول هستند 
همچ��ون تعادل، تعديل، متعادل، معادل و امثالهم اهّميت آن 
در جملگي مقوالت مربوط به عالم وجود و فّعاليتهاي انس��ان 

روشن مي شود.
عدال��ت، اعّم از آن ک��ه عدالت فردي ي��ا عدالت اجتماعي 
باش��د، به توازن و تناس��ب تعريف مي شود. توازن و تناس��ب، 
يعني زيبايي. پس بازگشت عدالت به زيبايي اس��ت؛ و به اين 
ترتيب، رعايت تناس��ب و توازن، مأخ��وذ از عدالت و منجر به 
زيباي��ي اس��ت. از طرف ديگ��ر: عدالت، نام��وس اصلي جهان 
اس��ت، در همة نظام هس��تي، اصل عدالت و انتظام و تناسب 
به کار رفته اس��ت. جهان به عدل و تناس��ب برپا است؛ لهذا، 
اگر کس��ي از عدالت تخّطي کند و “اگر فردي از حّد استعداد 
و قابلّي��ت طبيعي خود پا فرات��ر گذاشت، مي تواند براي مّدت 
معّيني امتي��ازات و منافعي تحصيل کند، ولي خداونِد عدالت 
و انتقام، او را تعقي��ب خواهد کرد… طبيعت مانند راهنماي 
يك ارکس��تر اس��ت که با قانون مخوف خود، هر سازي را که 
س��ر ناس��ازگاري داشته باشد به جاي خود مي نشاند، و صدا و 
آهنگ طبيعي او را بازمي گرداند” )ويل دورانت، تاريخ فلس��فه، 

:36-35، به نقل از مطّهري، 1361 :28-29(.
مبان��ي و ريشة اصلي موضوع��ات و مباحث مربوط به عدل 
را در اصلي ترين منبع تعاليم اس��ام يعن��ي قرآن مجيد بايد 
جس��تجو کرد. “زيرا قرآن اس��ت که بذر انديش��ة عدل را در 
دل ها کاشت و آبياري کرد و دغدغة آن را چه از نظر فکري و 
فلس��في و چه از نظر عملي و اجتماعي در روح ها ايجاد کرد” 
)مطّه��ري، 1357: 35(. “در قرآن، از توحيد گرفته تا معاد، و 
از نبّوت گرفته تا امامت و زعامت، و از آرمان هاي فردي گرفته 
تا هدف هاي اجتماعي، همه بر محور عدل اس��توار شده است. 
عدِل قرآن، ه��م دوش توحيد، رکن معاد، هدف تشريع نبّوت، 
فلس��فه زعامت و امامت، معيار کمال فرد و مقياس س��امت 
اجتماع اس��ت” )مطّه��ري، 1357: 38(. ب��ا عنايت به مراتب 
مطرح شدة عدل در تعاليم قرآن��ي، يعني عدل تکويني، عدل 
تشريعي، عدل اخاقي و عدل اجتماعي، مي توان به اين اصل 

اساسي دست يافت که جهان بيني قرآني، جهان بيني  است که 
پايه و اساس آن را عدل تشکيل مي دهد.

ب��راي عدل چهار معنا يا چهار مورِد اس��تعمال مطرح شده 
اس��ت: موزون بودن، تس��اوي و نفي هر گونه تبعيض، رعايت 
حق��وق افراد و عطا کردن به هر ذي حّق ح��ِقّ او را، و رعايت 
استحقاق ها در افاضة وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت 
به آنچه امکان وجود يا کمال وجود دارد )مطّهري، 1357(. در 
مورد مفهوم موزون بودن عدل مي توان گفت: “اگر مجموعه اي 
را در نظر بگيريم که در آن اجزاء و ابعاض مختلفي به کار رفته 
اس��ت و هدف خاّصي از آن منظور اس��ت، بايد شرايط معّيني 
در آن از حي��ث مقدار الزم هر جزء و از لحاظ کيفّيت ارتباط 
اج��زاء با يکديگر رعايت شود و تنها در اين صورت اس��ت که 
آن مجموع��ه مي تواند باقي بمان��د و اثر مطلوب خود را بدهد 
و نق��ش منظور را ايفا نمايد” )مطّه��ري، 1357: 59(. موزون 
و متعادل بودن به نوبة خود مس��تلزم نظم و حساب و جريان 
معّين و مشّخصي اس��ت. و اين در واقع، همان حديث نبويص 
مواِت َو االَْرض: همانا  اس��ت که مي فرمايد: “بِالَْعْدل قاَمِت السَّ
آس��مان و زمين به موجب عدل برپاست” )تفسير صافي، ذيل 
الّرحم��ن:7(. چنانچه “فرمودة خداوند که: اِنَّ َربّي َعلي ِصراٍط 
ُمْسَتقيٍم: البّته )هدايت( پروردگار من به راه راست خواهد بود 
)هود:56(، نيز معني اين اس��ت که پيغمبر)ص( مي فرمايد که 
به درس��تي که پروردگار من بر صراط مستقيم است. يعني در 
همة صفات، کردار، گفتار، قضا و قدر و مشّيت بر طريق عدل 
و عدالت مي باشد و از افراط، تفريط، جور و اعتس��اف، منّزه و 

بري مي باشد” )دارابي کشفي، 1375: 42(.
از نظر ام��ام علي) ع(، عدل يکي از ارک��ان چهارگانة ايمان 
اس��ت. اگ��ر ايم��ان را مهم تري��ن ويژگ��ي و خصوصّيت الزم 
براي س��عادت و فاح و رس��تگاري انس��ان بداني��م که کام 
اله��ي به آن اشاره دارد )بقره:5-1(، آنگ��اه اهّميت اين ارکان 
مشّخص ت��ر خواهد شد. امام مي فرماي��د: “ايمان را چهار پايه 
اس��ت: شکيبايي و يقين و عدل و جهاد” )نهج الباغه، 1378، 
ح30: 807(. يک��ي از ويژگي ه��اي ب��ارز عدل ن��زد امام علي 
ب��ن ابيطالب )ع( که جلوة بارز عدالت اجتماعي اس��ت، فقدان 
تبعي��ض در جامعه و مبارزه با ه��ر شکل و هر درجه اي از آن 
مي باش��د. يك وجِه منفور داشتِن تبعي��ض، به دليل نوميدي 
ع��ّده اي از برپايي عدالت و جري شدن عّده اي به رواج س��تم 
مي باشد. آن امام عدالت پيشه )ع( در مورد عدم اعمال تبعيض، 
به يکي از کارگزاران خود مي نويس��د: “با همگان يکسان باش 
تا بزرگ��ان به طمع نيفتند که تو را به س��تم کردن به ناتوان 
برانگيزند و ناتوانان از عدال��ت تو نوميد نگردند” )نهج الباغه، 

1378، ن46: 707(.
ام��ام ع با حيات دانس��تن عدالت و اين ک��ه مي فرمايد: “ما 
ُعِمَرِت الُبلداُن بِِمثِل الَعدِل: شهرها به چيزي همانند عدال آباد 
نشود” )غررالحکم، 1384، ج2، ح6189 :95(، تأکيد مي کند 
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ک��ه: “اَلَعدُل َحياٌة: عدالت، زندگي اس��ت ]چون وقتي عدالت 
نباش��د مردم مانند مرده هس��تند[” )غررالحکم، 1384، ج2، 
ح6116 : 88(. و در مقاب��ِل تأکي��د بر عدل ب��ه عنوان عامل 
ُر  لُم يَُدِمّ آبادي، ستم را عامل ويراني دانسته و مي فرمايد: “اَلظُّ
الّدياَر: س��تم شهرها را واژگون مي کن��د” )غررالحکم، 1384، 
ج2، ح5740 : 48(؛ و “اَلَجوُر ِممحاٌة: ستم، نابودکننده است” 

)غررالحکم، 1384، ج2، ح5856 :60(.
ج. س�اير مباني: عاوه بر توحيد و عدل، براي موضوعات 
مرتبط با اسام، و از جمله براي شهر اسامي، به عنوان مباني، 
موضوعات ديگري همچون، عبوديت، عبادت، نيت قرب الهي، 
معنويت گرايي، تقوا، س��ير در صراط الهي، ايمان، عمل صالح 
و س��اير صفات اخاقي و توصيه ه��ا و اوامر و نواهي مذکور در 
کتاب و س��ّنت، مطرح اند که تحت عناوين صفات و تجلّيات و 
جلوه ه��ا منظور مي شوند. با اي��ن تذّکر که همة اينها در قالب 
توحيد و عدالت قابل طبقه بندي اند. مضافاً اين که ساير اصول 
دين مبين اس��ام، همچون نبّوت و معاد و امامت، و همچنين 

عبادات اسامي نيز، ذيل اصل توحيد قرار مي گيرند.

ارکان شهر )به طور عام( و شهر اسالمي )به طور خاص(
ب��ا عنايت به آنچه که در م��ورد ارکان يك پديده بيان شد، 
در اي��ن مجال، بر آنيم ت��ا به معّرفي “ارکان” شهر اس��امي 
بپردازي��م. ارکان يا “رکن”هايي که بدون هر يك از آنها ظهور 
“شهر اس��امي” ممکن نخواهد بود؛ يا به عبارت ديگر، ارکاني 
که وجود آنها براي ظهور شهر اصيل اسامي ضرورت دارد. اّما 
قبل از معّرفي ارکان شهر اسامي، شناسايي “ارکان شهر” )به 
طور عام( ضرورتي است که به اتّکاي آن مي توان وجه اسامي 
هر يك از ارکان را نيز روشن کرد، تا در نهايت “شهر اسامي” 

با “ارکان اسامي” اش معّرفي شود.

الف. ارکان و قلمروهاي اصلي شهر
براي شهر سه رکن اصلي قابل شناسايي است:

• مهم تري��ن عنصر و اصلي ترين جزء و عامِل پديدآورندة شهر؛ 
“انس��ان” يا “اهل شهر” يا کسي است که شهر زيست گاه او و 
مکان فّعاليتهاي��ش مي باشد، که در دو گروه اصلي “شهروند” 
)ي��ا اهل شهر( و “مدير شهر” قابل طبقه بندي اس��ت. مقصود 
از “مدير شهر” نيز همة کس��اني هستند که به نحوي در پديد 
آمدن، س��اخت، تح��ّوالت، اداره، تعيي��ن برنامه ريزي، تنظيم 

روابط و نظارت بر زندگي در شهر دخالت دارند.
• پس از “انس��ان”، قوانين و مقّررات و آداب و شيوه ها و رفتار 
و اخاق اهل شهر قرار دارند که رابطة اهل شهر و همة اجزاء 
شهر را با يکديگر، با طبيعت، با ساخته هاي انسان و با هستي را 
در قلمروهاي مختلف معنوي و ماّدي حيات تنظيم مي کنند. 
خاصه اين که، “انس��ان” عنصر اصل��ِي دخيل براي ظهور هر 
شهري اس��ت، که به صورت ، طّراح، سازنده، بهره بردار، مدير و 

اهل آن؛ ظاهر مي شود.
• “کالب��د شهر” متأثّر از دو عامل ديگر به اضافة شرايط خاّص 

محيطي، اقتصادي، فّني، علمي و هنري است.
به بيان ديگر، س��ه قلمرو اصلي شکل دهندة شهر که اّولين 
وجه، وجه فکري و اعتقادي انس��ان اس��ت. وج��ه دّوم، وجه 
فرهنگ��ي و اخاقي و رفتاري و عملي انس��ان اس��ت. باالخره 
وجه سّوم، وجه کالبدي است که حاصل عمل انساني و فضاي 

رفتارها و تجلّيگاه باورهاي اوست.

نمودارشماره 2: رابطة سه عنصر اصلي دخيل در ظهور شهر 
)يا اجزاء اصلي يك شهر(

ب. ارکان شهر اسالمي
براي ظهور شهر اس��امي، همانند ظهور هر شهري، انطباق 
و همپوشاني س��ه “فضا” يا س��ه عنصر، به عنوان “ارکان” آن 
ضرورت دارد. اين س��ه فضا عبارتن��د از: فضاي فکري، فضاي 
عمل��ي و فضاي عيني يا فضاي کالب��دي )نمودارشماره2(. در 
حقيقت، شهر اس��امي فقط کالبد نيست، و عاوه بر “کالبد”، 
دو مقول��ة مهّم ديگر نيز در تعريف شهر اس��امي و تجلّي آن 
ايف��اي نقش مي کنن��د. اصلي ترين عنصر، انس��ان )يا مؤمن( 
اس��ت که البّته مهم ترين مقولة مربوط به او نيز “وجه فکري” 
ي��ا به عبارتي ايمان اوس��ت. به اين ترتيب اس��ت که مي توان 
“ايمان” اهل يك شهر را مهمترين عامل و عنصر شکل دهنده 
و تعريف کنندة “شهر اس��امي” ناميد. عنصر بعدي “قوانين” 
حاکم بر شهر و بر همة روابطي اس��ت که بين انس��ان ها )اعم 
از مدي��ر شهر و اهل شهر( و طبيعت و آثار انس��اني حاکم اند. 
در نتيج��ه، ب��راي شهر اس��امي، نمودارشم��اره2، به صورت 

نمودارشماره3 قابل ارائه است.
اگر اين س��ه وجه يا سه قلمرو را به صورت دواير متقاطعي 
نشان دهيم، بهترين حالت وقتي اس��ت که س��ه دايره بر هم 
منطبق باشند؛ و بدترين حالت وقتي اس��ت که اين دواير هيچ 
نقطة مشترکي با يك ديگر نداشته باشند. اّما در حالت معمول 
مي توان آنها را به صورتي ترس��يم کرد که دو به دو و هر س��ه 

با يکديگر سطح مشترکي داشته باشند )نمودار شماره 4(.
در اي��ن حالت، در س��طوح مشترك، چهار ن��وع شهر براي 
جامعة اسامي قابل شناسايي است. يکي شهري که انسانهايي 



Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

7

مي
سال

ر ا
شه

ي 
يست

 چ
در

ي 
أمل

ت

معتق��د به اصول اساس��ي اس��ام، در آن زندگي و بر اس��اس 
دس��تورات اس��ام عمل مي کنند؛ که آن را “شهر مسلمانان” 
مي ناميم. ديگري شهري است که در آن مسلمانان در کالبدي 
اس��امي زيس��ت مي کنند که با عنايت به دستورات اسامي 
بن��ا شده اند؛ و مي توان آن را “شهري براي مس��لمانان” ناميد. 
س��ّومين محدوده که آن را “شهر مسلماني” مي ناميم؛ نشانگر 
شهري است که در آن رفتار اسامي جريان دارد و کالبد شهر 
نيز بر اس��اس اصول و ارزش هاي اس��امي ساخته شده است. 
و باالخره فضاي مشترِك س��ه دايره اس��ت که از آن به عنوان 
مصداق “شهر اصيل اسامي” ياد مي کنيم و در آن مسلمانان 
موّحد بر اس��اس دس��تورات و اخاق اس��امي عم��ل و رفتار 
مي کنند و توانس��ته اند کالبد مناس��بي را ني��ز به وجود آورند 
که تجلّي گاه ارزش هاي اس��امي باشد و آنان را در مس��لمان 

زيستن ياري نمايد.

نمودارشماره 3: رابطة سه عنصر اصلي دخيل 
در ظهور شهر اسامي

نمودارشماره 4:رابطة عوامل سه گانة “وجه فکري”، “وجه عملي و رفتاري” و “ وجه عيني” 
در شکل گيري “شهر اصيل اسامي”، 

“شهري براي مسلماني”، “شهر مسلمانان” و “شهري براي مسلمانان”

آنچ��ه که ام��روزه عموم��اً در قلم��رو شهرس��ازي )و همة 
گرايش ه��اي مطرح آن در مجامع آموزشي و حرفه اي از قبيل 
طّراحي و برنامه ريزي و منظرسازي( مي گذرد، مربوط و مرتبط 
با کالبد شهر و س��اخت و س��از و حّد اکثر انتخاب کاربري ها 

و برنامه ري��زي جمعّيتي اس��ت. غالباً توس��عه هاي فيزيکي و 
ويژگي هاي کالب��دي آنها اهداف اصلي طرح ه��ا و برنامه هاي 
شهري هستند. البّته تغييرات فرهنگي و رفتاري و توسعه هاي 
انس��اني نيز از اهداف )نوشته يا نانوشتة( طرح ها و برنامه هاي 
شهرس��ازي هس��تند، که به هر حال اتّفاق مي افتند. به همين 
دليل اس��ت که لزوم تّوجه به آنه��ا در مباني نظري طرحها و 
برنامه هاي شهرس��ازي توصيه مي شود. علي رغم همة تأثيرات 
متقابل محيط و انس��ان و به ويژه تأثير محيط بر انس��ان، آن 
گونه و مرتبه از انسان س��ازي و تدوي��ن قوانين و اخاقّيات و 
رفتارها و ارتباطات و ن��وع نگرشي را که مّد نظر تعاليم عالية 
اسام اس��ت، فقط از راه ايجاد کالبد شهر امکان ظهور ندارد. 
ضمن آن که در صورت عدم حضور انسان هاي مزّکي و مهّذب 
و هدايت شده و متذّکر و عابد و مخلص و مقّيد به رعايت همة 
اصول و ارزش هاي اسامي و انساني، امکان ساخت کالبد شهر 

بر اساس تعاليم اسامي نيز ممکن نخواهد بود.
ب��ا عناي��ت به آنچه ذکر شد، س��ه عامل يا س��ه فضاي اصلِي 
شکل دهندة شهر اسامي عبارتند از: “فضاي فکري”، “فضاي 
عمل��ي )رفتاري(” و “فضاي عين��ي )کالبدي(” که در توضيح 

بيشتر آنها مي توان گفت:
• فض�اي فک�ري: فضاي فک��ري )يا به عبارت��ي جهان بيني 
توحيدي و ايمان اهل شه��ر(، اصلي ترين و تعيين کننده ترين 

نقش را در ظهور “شهر اسامي” ايفا مي کند.
• فض�اي عملي و رفت�اري: موضوع بع��دي فضاي عمل و 
رفتار است. در اين فضا مطابق دستورات و بايدها و نبايدهايي 
که از تعاليم اس��امي استنباط و اس��تخراج مي شوند، عمل و 
رفتار مسلمانان )اهل شهر اعم از مديران يا شهروندان( شکل 
مي گي��رد. فضاي عم��ل و رفتار بر اس��اس قانون مندي  شکل 
مي گي��رد که مبتني بر تعاليم اس��ام اس��ت. در اين فضا، نه 
تنها ارتباطات انس��ان ها با يکديگ��ر و با عالم طبيعت و مواّد و 
مصالح و ساخته هاي انسان ملهم و مطابق آراء شرع است، که 
ادراک��ات اهل شهر از عناصر و فضاه��اي شهري نيز به جهت 
تربيت ديني شان نشاني از معنويّت اس��امي دارند. ضمن آن 
که رفتاره��ا و عکس العمل هاي اهل شهر در فضاهاي مختلف 
شهري و در تعامل با س��اير شهرون��دان و در تماس با عناصر 
شهري منطبق با الگوهاي رفتاري و اسوه هايي است که اخاق 

اسامي معّرفي مي کند.
• فض�اي عيني: با تربيت انس��ان هاي تزکيه ش��ده و آگاه و 
مؤمن��ي که مطابق برنامه اي ک��ه خداوند تبارك و تعالي براي 
زندگي انس��ان فرستاده است و زندگي و عمل و رفتار و مشي 
مي کنن��د، ب��ه تدريج فضاه��ا و محيطي ب��راي زندگي ايجاد 
مي ش��ود که بارزترين ويژگي آنها )يا بارزترين مقصودي که از 
ساخت آنها مِدّ نظر است( کمك به اين انسان ها براي زيستن 
مطاب��ق باورها و اعتقاداتشان مي باشد. به بيان ديگر، هر گروه 
انس��اني، محيطي را ب��ه عنوان شهر و مک��ان زندگي خويش 
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ب��ه وجود مي آورد که، اّوالً، در آن محي��ط بتواند آن گونه که 
اعتقادات��ش مي گويند زندگي کند و ثانياً کالبد محيط موجود 
نشانة هويّت معنوي او و واجد معاني و ارزش ها و بيانگر اصولي 

باشد که او به آنها باور دارد.
بنابراي��ن اصلي تري��ن عوامل ي��ا “ارکان”شکل دهن��دة “شهر 
اس��امي” در س��ه گروه اصل��ي قابل طبقه بندي هس��تند که 
ملحوظ داشتن توأمان و متعادل و منطقي آنها منجر به ظهور 

“شهر اصيل اسامي” خواهد شد. 
• اّولي�ن رکن، “ايمان اهل شهر” يا اصول ايماني آنهاست که 
از آن ب��ه “فضاي فکري” تعبير مي کنيم. فضاي فکري حاصل 
حض��ور يا عامل ظهور “مؤمن” اس��ت ک��ه در دو طبقة اصلي 
“مدي��ر شهر” و “اه��ل شهر” ايفاي نقش مي کن��د و مجموعاً 

فضاي فکري اسامي را مي سازد.

• رکن دّوم، “اصول عملي” اس��ام اس��ت که از آن به فضاي 
رفتاري تعبي��ر مي کنيم. مقرّرات و قواني��ن و اصول اخاقي، 
جزئّيات اين اصول هس��تند که روابط مدير شهر، اهل شهر و 
عالم ماّده را تعري��ف و تبيين مي کنند. فضاي حاصل از تأثير 

اين رکن را “فضاي عمل و رفتار اسامي” مي ناميم.
• سّومين رکن، کالبد شهر است که از آن به “فضاي عيني” 
تعبير مي کنيم. اين کالبد توّس��ط انس��ان )فض��اي فکري( و 
با رفتار اس��امي )عمل و اخاق اس��امي(، ک��ه تبيين کنندة 
ارتباط انسان با جهان خارج )اعم از جامعه و محيط مصنوع و 
طبيعت( اس��ت، منجر به ايجاد فضا و محيطي مي شود که در 
عين حالي که از اصول اسامي نشأت گرفته اند، به اين اصول 
اشاره دارند و انس��ان را در مسلمان زيس��تن کمك مي کنند 

)نمودارشماره 5(.

نمودارشماره5: نمايش ارتباط و نقش فضاهاي سه گانة “فکري”، “رفتاري” و “عيني” 
به عنوان “ارکاِن” “شهر اسامي”

الگو )يا اسوة( شهر اسالمي
بي ترديد، همة فّعاليت هاي انس��ان و از جمله ساختن شهر، 
براي فراهم آوردن زمينه و بس��تر مناس��ب و مطلوب زندگي 
انسان و همچنين کمك به او در رسيدن به زندگي سعادتمند 
و حرک��ت او به س��مت فاح و رس��تگاري مي باش��د. يکي از 
اصلي تري��ن اهداف زندگي دنيايي، آماده کردن يا آماده شدن 
انس��ان براي ورود ب��ه زندگي جاويد اخروي اس��ت و ورود به 
س��احت مطلوب و س��عادتمندانة زندگي اخروي جز با کسب 
صاحّيت و اهلّيت الزم ميّس��ر نخواهد بود. در اين ميانه، شهر 

به عنوان ظرف فّعاليت ها و زندگي انس��ان، يکي از اصلي ترين 
نقش ها را ايفا مي کند.

در جهت فراهم آوردن محيط )يا شهر( مناس��ب زندگي، با 
عنايت به اين که انس��ان )به عکس خداوند که بنا به س��خن 
ام��ام الموّحدين ع، همه چيز را ب��دون الگوي اّولّيه خلق کرد( 
همه چيز را بر پايه و مطابق الگويي )ذهني يا عيني( مي سازد، 
مي توان گفت که براي شهر مطلوب و آرماني او مي  توان الگويي 
را تصّور کرد؛ و در هر جهان بيني و مکتب فکري، الگو و اسوه 
ويژگي ه��اي خاّص خود را دارد. قاعدتاً از تعاليم اس��امي نيز 
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مي توان الگويي براي شهر اسامي، يا ويژگي هاي اصلي آرمان 
شهر اس��ام را استنتاج و تدوين کرد. الگوي شهر اسامي که 
اين فصل در پي معّرفي آن از متن قرآن کريم است، عاوه بر 
همة ويژگي هايي اس��ت که مي توان از متون اسامي به عنوان 

فضاي حيات طّيبه استنتاج کرد.

الف. اهّميت اس�وه )الگو(: يکي از ويژگي هاي بارز انسان ها، 
انتخاب و تبعّيت و سعي در تشّبه به افراد و گروه ها و جوامعي 
اس��ت که مي توان از آنها ب��ه الگو ياد نمود. ب��ه تبع آن، آثار 
آن��ان نيز به عن��وان الگو مطرح مي شوند. تعاليم اس��امي نيز 
به صراح��ت پيامبر اکرم ص و همچنين حض��رت ابراهيم ع را 
به عنوان اس��وه و الگوي انسان هاي صالح معّرفي نموده است 
)ممتحن��ه:4 و احزاب:21(. عاوه بر آن، به کّرات مس��لمانان 
را از شبي��ه بودن ب��ه افراد و جوامعي خ��اص نهي مي فرمايد 
)بقره:41، آل عم��ران:105 و 156، انفال:21 و 47، نحل:92(. 
برعک��ِس جوامِع الهي و شيوة صالحين، دنياي معاصر س��عي 
در معّرف��ي و رواج الگوهايي دارد که از طريق آنها بتواند )اگر 
نگوئيم به استعمار و استثمار انسان ها و جوامع دست يازد، حِدّ 

اقل اين است که( مصرف بيشتر را رواج و توسعه دهد.
م��روري اجمالي بر آي��ات قرآن کريم و احادي��ث مأثوره از 
معصومين) ع( بيانگر توّجه به انتخاب الگوهاي اصيل و احتراز 
از الگوه��اي بيگانه و مخالف با کرامت هاي انس��اني اس��ت که 
يک��ي از معروف تري��ن موارد آن، عدم پذي��رش واليت کّفار و 
مشرکين است )ممتحنه:1(. همچنين در حديث قدسي آمده 
اس��ت: اَْوَحي اهلل اِلي نَبٍيّ ِمَن االَنِْبياِء: ُقْل لِلُْمْؤِمنيَن اليَلِْبُس��وا 
ُکوا َمسالَِك  لِباَس اَْعدائي َو ال يُْطِعُموا َمطاِعَم اَْعدائي َو اليَْس��لِ
اَْعدائ��ي َفَيُکونوا اَْعدائي َکما ُهْم اَْعدائ��ي: خداوند بر پيامبري 
از پيامب��ران وحي کرد: به مؤمن��ان بگو: لباس دشمنان مرا بر 
ت��ن نکنند و غذاي دشمنان م��را نخورند و راه دشمنان من را 
نرون��د، که اگر چنين کنند، دشمن��ان من خواهند بود همان 
گونه که آنها هستند” )عاملي، 1385 :661-660(. در حديث 
قدس��ي ديگري )بر اين موارد( اضافه مي کند: َو التَشاکلوا بِما 
شاَکَل اَْعدائي: خود را به شکل دشمنان من درنياوريد )عاملي، 

.)669-670: 1385

ب. انس�ان، ساحت هاي حيات و نيازهاي او:  بدون دخول 
در تعاريف مربوط به چيس��تي انسان و همة موضوعات مربوط 
به او که هر کدام بحث هاي مبس��وطي را طلب مي نمايند، در 
اين مجال، تنها به “س��احت هاي حي��ات” و “نيازها”ي او، که 
در قلم��رو بحث حاضر واجد اهّميت بيشتري هس��تند، اشاره 
مي ش��ود. با عنايت به اين ک��ه موضوعات مورد نظر در فضاي 
فرهن��گ ايراني که خود متأثّر از جهان بيني توحيدي و تعاليم 
اس��امي مي باشد، مطرح هستند، س��عي بر آن خواهد بود تا 

تعاريف آنها نيز در حوزة اين فرهنگ پي جويي شوند.
آنچه که در مقوالت مرتبط با زندگي انس��ان و ساحت هاي 

حيات او بايد در نظر قرار داد، توّجه به اين نکتة بنيادين است 
ک��ه بين زندگي ک��ردن و زنده بودن تمايز و تفاوت اساس��ي 
وج��ود دارد، ضمن آن ک��ه حّتي “زنده ب��ودن” نيز در طيف 
وسيعي قابل شنايي اس��ت.اين طيف در برخي موجودات و به 
وي��ژه در مورد انس��ان مصداق دارد. در چني��ن شرايطي، نوع 
نگ��رش به مرات��ب زندگي در انس��ان واجد اهّميتي اساس��ي 
مي ش��ود. مراتبي از زندگي )از قبي��ل زندگي گياهي، زندگي 
حيواني، حيات انساني( براي انسان متصّور است که تمرکز بر 
يکي از آنها، نگرش متعادل به آنها، يا استفاده از مراتبي براي 
رشد يك مرتبة خاّص ديگر مي تواند به زندگي انس��ان معنا و 
جهت ببخشد؛ )بهاءالّدين عاملي، به نقل از حس��ن زاده آملي، 

.)824-825: 1377
در زمينة شناخت ساحت هاي حيات، ذکر آراء مرحوم عامه 
طباطباي��ي به وض��وح بحث کمك مي کن��د؛ ايشان مي گويد: 
“ُحسن ]يا زيبايي[ عبارت است از هر چيزى که بهجت آورد و 
انسان به سوى آن رغبت کند. اين حالت سه قسم است، يکی 
اين که چيزى مستحس��ن از جهت عقل باشد، يعنی عقل آن 
را نيکو بداند، دّوم اين که از نظر هواى نفس نيکو باشد، سّوم 
از نظر حّس��ی زيبا و نيکو باشد. البّته اين تقسيمی است براى 
زيبايی از نظر ادراکات س��ه گانة انس��ان” )طباطبايي، 1374، 
ج16: 372(؛ و طبيعي اس��ت که هر يك از اين حاالت با ابزار 

و آالت و اعضاي خاّص خود درك مي شوند.
بهرحال، طبقه بندي هاي متفاوتي در مورد طبقات و مراتب 
حيات انس��ان مي ت��وان مطرح کرد که يک��ي از آنها که مورد 
توّجه ما نيز هست و در امتداد کام موالست؛ و به تبع سخن 
عامه طباطبايي بيان مي شود، براي حيات انس��ان س��ه بُعد 
روحاني، نفساني و جس��ماني قابل تصّور است. به تناسب اين 
س��ه س��احت از حيات، نيازهاي انس��ان نيز تحت سه مقولة 
نيازه��اي ماّدي ي��ا فيزيولوژيکي )مثل خ��وراك و پوشاك و 
مس��کن و امثالهم(، نيازهاي نفس��اني )مثل آزادي، حّب ذات 
و س��اير نيازهاي روان��ي( و نيازهاي روحان��ي )مثل ارتباط با 
مبدأ هس��تي و جنبه هاي معنوي و مرتب��ط با ماوراءالّطبيعه( 

تقسيم بندي مي شوند. )نقي زاده، 1385(.

د. الگوي اصيل قرآني ش�هر: ب��ا عنايت به تعبير انحصاري 
ق��رآن کريم براي مّکة مکّرمه ک��ه آن را “اُمُّ الُْقرا” مي نامد )که 
قاعدت��اً بايد به عنوان الگوي س��اير شهر ايف��اي نقش کند( و 
اي��ن که حضرت ابراهيم  )ع( پس از تجديد بناي کعبة شريف، 
براي شهر و اهل آن س��ه دعا مي کند و س��ه چيز را از خداوند 
متعال براي اهل آن مي خواهد، مي توان براي نيازهاي انس��ان 
که جامع و در بر دارندة همة نيازهاي ماّدي و رواني و معنوي 
او خواهند بود تقس��يم بندي خاّص��ي ارائه کرد. دعاي حضرت 

ابراهيم  )ع( چنين است:
• َو اِْذ قاَل اِبْراهيُم َرِبّ اْجَعْل هذا آِمناً َو الْرُزْق اَْهلِِه ِمَن الثََّمراِت 
َم��ْن آَمَن ِمْنُهْم بِ��اهللِ َو الَْيْوِم اآلِخِر: و چون ابراهيم عرض کرد 
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پروردگ��ارا اي��ن شهر را محّل امن و آس��ايش قرار ده و روزي 
اهل��ش را که به خدا و روز قيامت ايمان آوردند فراوان گردان 

)بقره:126(؛ و در جاي ديگر، دعا مي کند:
• َو اِْذ قاَل اِبْراهيُم َرِبّ اْجَعْل هَذا الَْبلََد آِمناً َو اْجُنْبني َو بَِنيَّ اَْن 
نَْعُبَد االَْصناَم: ياد آر وقتي که ابراهيم عرض کرد پروردگارا اين 
شه��ر )مّکه( را مکان امن و امان قرار ده و من و فرزندانم را از 

پرستش بتان دور دار )ابراهيم:35(.
ب��ه اين ترتيب، ماحظه مي شود که حضرت ابراهيمع س��ه 
دعاي اصلي براي مّکه دارد، که هر يك از آنها بر يك س��احت 
حيات )“جس��م يا فيزيول��وژي”، “روان يا نف��س”، و “روح يا 
آخرت”( متمرکز اس��ت. ب��ه بيان ديگر، با تأمي��ن هر يك از 
اين نيازها )به عنوان سرسلس��لة نيازهاي ساحت مورد نظر از 

حيات( زمينة تأمين ساير نيازها نيز فراهم خواهد شد.
وقت��ي “رزق” )به معناي عاّم آن( تأمين شود مي توان گفت 
که امک��ان مرتفع شدن و ارضاي همة نيازهاي فيزيولوژيك و 
جسمي انس��ان فراهم آمده و زمينة پاسخ گويي به آنها تأمين 
شده اس��ت. زماني که امنّيت انس��ان تأمين باش��د، مي توان 
اميدوار بود که در س��اية امنّيت، انسان بتواند به همة نيازهاي 
قلمرو روان خويش و آنچه که انسانّيت او اقتضا مي کند، دست 
يابد؛ چنانچه نبي مکّرم اس��ام مي فرمايد: “َمْن اَْصَبَح ُمعافي 
َّما ُخيََّرْت لَُه  ف��ي بََدنِه آِمناً في ِس��ْربِه ِعْنَدُه ُقوُت يَْوِم��ه َفَکاَن�
نْي��ا: هر که تنش س��الم اس��ت و در جماعت خويش ايمن  الدُّ
اس��ت و ق��وت روز خويش دارد سراس��ر جهان مال اوس��ت” 

)نهج الفصاحه، ص733(.
و باالخره، با نپرس��تيدن ب��ت و ايمان ب��ه خداوند واحد و 
روز قيام��ت، آنگاه مي توان از تأمين هم��ة نيازهاي معنوي و 
روحاني او به نحو احس��ن نيز رأي داد. در واقع هر يك از سه 
دعاي حضرت ابراهيم ع براي مّکة مکّرمه و اهل آن، سرسلسلة 
نيازهاي يك س��احت حيات هستند، که تأمين آنها زمينه ساز 
پاس��خ گويي به همة نيازهاي انس��ان و سعادت و کمال انسان 

خواهد بود.
ب��ه اين ترتيب، ن��ه از نظر شکلي، که از نظ��ر امکاناتي که 
يك شه��ر بايد در اختيار اهلش قرار ده��د و از نظر شرايطي 
ک��ه بايد براي آنها فراهم کن��د، مّکة مکّرمه و به ويژه دعاهاي 
حضرت ابراهيم ع در مورد آن، بهترين الگوي شهر اس��امي و 
محيطي براي زيس��ت انسان اس��ت. طبيعتاً اين ويژگي ها که 
در جهت پاسخ گويي به همة نيازهاي انسان هستند، بر کالبد 
شهر، بر قوانين و مقّررات حاکم بر شهر، بر رفتار اهل شهر، بر 
ارتباطات مردمان با يکديگر و در يك کام بر ارکان شهر )که 

ذکر آن گذشت( تأثير بنيادين خواهد داشت.
در کن��ار اين الگو، الگوهاي رفت��اري و اجتماعي و قانوني و 
مديريت��ي و فردي رهبران الهي به ويژه دوران مبارك شخص 
نبي مکّرم اس��ام ص و اميرالمؤمنين  )ع(، نيز مي توانند و بايد 
ب��ه عنوان يکي از اصلي ترين الگوهاي شهر اس��امي، به ويژه 
در توضي��ح و معّرف��ي رک��ن ارتباط و قان��ون و رفتار و عمل، 

ايفاي نق��ش کنند. حّت��ي راهنمايي هاي س��اير معصومين ع 
)ب��ه پيروانشان در چگونگي رعايت حق��وق يکديگر و رفتار با 
طبيع��ت و با ديگ��ران و با مجموعة آثار انس��اني( مکّمل اين 
الگوي اصي��ل، و در واقع، تبيين کنن��دة ويژگي هاي آن براي 

زندگي مسلمانان بوده است.
بنابراين، شهر اسامي، به مثابه الگوي اصيل خويش، شهري 
است که همة نيازهاي معنوي و رواني و فيزيولوژيکي ساکنان 
و اهل خويش را تأمين نموده و هيچ نيازي را مغفول نگذارد.

 صفات شهر اسالمي
همان گونه که گذشت، اس��ام به عنوان دين و سّنت الهِي 
زيس��ِت انسان ها و به مثابه فلس��فة زندگي در همة زمان ها و 
مکان ه��ا، اص��ول و ارزش هايي )و نه الزام��اً جزئّياتي( را براي 
زندگي انس��ان معّرف��ي و توصيه نموده اس��ت. قلمرو و حوزة 
اث��ر اين اصول و ارزش ها منحصر و مح��دود به قلمرو خاّصي 
از زندگِي انس��ان نمي ش��ود، بلکه مي توانن��د در همة ابعاد و 
قلمروهاي زندگي، معنا و مصداق و اثر خاِصّ خويش را داشته 
باشن��د. به اين ترتيب، اگر براي “شهر” و “س��اختمان”، وراي 
س��رپناه بودن، اهداف و غايات��ي متصّور باشد که اين اهداف و 
غايات به رشد و تعالي معنوي انس��ان )اهداف حيات انس��ان 
از نظر اس��ام( کمك مي نمايند، ناچار بايستي اصولي بر آنها 
)شهر و س��اختمان( حاکم باش��د که اين اصول نيز چيزي جز 
اص��ول حاکم بر جهان هس��تي و اصولي که خداوند س��بحان 
براي زندگي انس��ان تعيين فرموده است، نخواهند بود؛ که هر 
دو گروه اين اصول توّسط خالقي حکيم و عليم ايجاد و معّرفي 

شده اند.
توّج��ه کنيم که گذشت��ه از اعمالي ک��ه محصولي ماّدي و 
کالبدي فيزيکي دارند، س��اير اعمال نيز ب��ه گونه اي ديگر به 
“ايج��اد” منجر مي شوند، براي مثال “راس��تي” خالق “ثواب” 
اس��ت و “عذاب” نتيج��ة “عمل زشت” اس��ت و اگر ”بهشت” 
و “دوزخ” “حاص��ل”، “نتيجه” و “بازتاب” عمل انس��ان تلّقي 
شون��د به راحتي معلوم مي گردد که همة اعمال انس��ان حّتي 
نگاه ک��ردن، شنيدن و گفتن نيز مدام به “ايجاد” مي انجامند. 
به عبارت ديگر، هر چيزي را صورتي مثالي اس��ت. با توّجه به 
اين که اصوالً همه فّعاليت هاي انس��اني در جهت نوعي خلق و 
خاقيت انجام مي شود، دو مورد اساس��ي بايستي مِدّ نظر قرار 
گيرند: اّوالً اين که با توّجه به مقام خليفة الّلهي انسان، بهترين 
الگو براي شناس��ايي ويژگي هاي فّعاليت هاي انس��ان و تعيين 
اص��ول حاکم بر اعمال و آثار توليد او همانا خلق الهي و اصول 
و قوانين حاکم بر اجزاء جهان هستي است. ثانياً به جهت اين 
ک��ه نق��ش باورها و تفّکر حاکم بر انس��ان و نحوة نگرش او به 
جهان هس��تي و همچنين توّجه به اعمالش، تأثير مستقيم بر 
انتخاب روش هاي طّراحي، س��اخت، توليد و نحوة بهره گيري 
از طبيعت دارد، در اين باب نيز شناس��ايي دس��تورالعمل هاي 
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برآمده از تعاليم اس��امي يا الاقل مح��ّك خورده شده با اين 
تعاليم براي مسلمانان واجب الّرعايه اند.

از مجموعة ويژگي هايي که اس��ام براي حي��ات و فّعاليت 
انس��ان در زمين تبيين مي نمايد، چنين استنباط مي شود که 
افعال انسان به عنوان جانشين خدا در زمين بايستي به صفات 
فعل اله��ي مّتصف باشند. به اين ترتيب، مجموعة ويژگي هاي 
تأثيرگذار بر فّعاليت هاي انس��ان، متشّکل از “قوانين حاکم بر 
عال��م وجود” و “اصول توصيه شده براي حيات وي” مي باشند، 
که طي اين فصل از آنها س��خن خواهيم گفت. نکتة قابل ذکر 
ديگ��ر اين که، برخ��ي از اين اصول در ه��ر دو گروه مصداق 
دارن��د؛ به اين ترتيب که هم صفات فعل الهي اند و هم اين که 
مسلمانان به رعايت آنها توصيه و تشويق شده اند که البّته تنها 

در يك موضع معّرفي مي شوند.

ال�ف. صفات فعل الهي: صفات فعل الهي )يا اصول حاکم بر 
فعل و خلق الهي( از اصلي ترين صفاتي هس��تند که مي توانند 
به عنوان صفات شهر اس��امي مط��رح شوند. توضيح اين که: 
از يك س��و، بر افعال انس��ان، بنا به باوره��ا و الگوي اصلي اي 
که ب��راي خويش انتخ��اب مي کند، اص��ول و صفاتي مترتّب 
اس��ت، و از س��وي، ديگر بنا به تعاليم اس��امي، انسان خليفه 
)يا جانشين( خداوند در زمين اس��ت )بق��ره:30 و نور:55(؛ و 
لذاست که با يك مقايسة ساده مي توان اين گونه نتيجه گيري 
کرد که اعمال انس��اني بايس��تي به صفات فع��ل الهي مّتصف 
باشند، و در جهت متجلّي ساختن آن صفات شکل بگيرند؛ تا 
اّوالً شرط امانتداري در خافت رعايت گردد؛ و ثانياً، نه تنها با 
فّعاليت هاي انسان خدشه اي به هماهنگي و تعادل موجود در 
عالم وجود و طبيعت وارد نيايد، که فراتر از آن، امکان تکامل 
موج��ودات )و عالي تر از آن، گرايش مواد به س��مت تجّرد( در 
اثر فّعاليت هاي انسان نيز فراهم آيد )ر.ك: نقي زاده، 1385(.

به عبارت ديگر، اينها صفاتي هس��تند که افعال انس��ان به 
عن��وان خليفة اهلل بايد به آنها مّتصف باشند. مقّرر داشتن مقام 
خليفة الّلهي براي انس��ان: ُهَو الَّذي َجَعلَُکْم َخائَِف فِي االَْرِض: 
اوست خدايي که شما را در زمين جانشين قرار داد )فاطر:39( 
نکات مهّمي را به انس��ان يادآور مي شود که اهّم آنها عبارتند 
از اين که انس��ان بايد شرط امانت را به جا آورد، بايد اعمالش 
را به صفات فعل الهي مّتصف گرداند، بايد دس��تورات الهي را 
س��رلوحة اعم��ال خويش و وجهة هّمت خود ق��رار دهد، بايد 
رابطة خويش و س��اير مخلوقات الهي را طبق برنامه و حقوقي 
که براي جملگي تعيين شده است تنظيم نمايد و بايد هميشه 
ب��ه حضور در محضر الهي متذّکر باش��د و خويش را از غفلت 
مصون دارد. بنابراين، شرط خافت و امانت داري حکم مي کند 
که انس��ان اعمال خويش را به صف��ات الهي مّتصف گرداند تا 
ضم��ن به جا آوردن شرط امانت، تعادل الزم را نيز در محيط 

فراهم آورد.

يکي از افعال مهّم انس��ان، تغييراتي اس��ت که توّسط او در 
محيط به وجود مي آيد که قس��متي از آن به صورت محيط و 
فض��اي زندگي در زمين ظهور مي ياب��د. خاصه اين که چون 
تفّکر اس��امي، انس��ان را به عنوان جانشين خداوند تبارك و 
تعالي بر روي زمي��ن معّرفي مي کند، اصول حاکم بر اعمال و 
آثار انس��اني بايس��تي رنگ و صبغة اصولي را داشته باشند که 
ب��ر فعل اله��ي حاکم اند. برخي از بارزتري��ن صفات فعل الهي 
که بايس��تي بر فرايند طّراح��ي و برنامه ريزي محيط به عنوان 
يکي از مهم ترين فرآورده هاي فعل انس��ان )خليفة اهلل( حاکم 
باشند، عبارتند از: وح��دت، تع��ادل، نظم، هماهنگي، اندازه، 
حّد، هدايت، حس��ن، حس��اب، حّق بودن، کرم، احسان، عدم 
خل��ق به بطالت، عدم خلق به بازي، عدم خلق به بطالت، عدم 

خلق به بازي و امثالهم.

ب. صفات فعل انس�ان )اصول توصيه ش�ده براي حيات 
وي(: عاوه بر ويژگي هاي مذکور براي صفات مخلوقات الهي 
)که در س��طور باال معّرفي شدن��د(، آنچه که خداوند تبارك و 
تعالي به عنوان بنيادها ي مشي زندگي انسان معّرفي مي نمايد 
نيز در  شکل گي��ري محيط زندگي که باي��د مقّوم ارزش هاي 
الهي بوده و انسان را به سمت آن هدايت نمايند ايفاي نقشي 
در خور توّجه را عهده دار هستند که اهّم آنها با عنايت به کام 
الهي عبارتند از: عبوديّت و عبادت، تقوي، ذکر، امر به معروف، 
نهي از منکر، کرامت انس��ان، عبرت گيري، تفّکر، حيا، تواضع، 
عدم پذيرش واليت کّفار و مشرکين، عّزت، تمايز )عدم تشابه 
ب��ه بيگانگان(، اجتناب از ِکبر، احس��ان، ارجحّيت معنويّت بر 
ماّديت، امنّيت، هدايت، اصاح و آبادي زمين، احتراز از فساد، 

تعاون و همکاري، ُشکر، ميانه روي، هويت و قس عليهذا.
 

جلوه ه�ا و تجّليات )چش�م انداز ش�هر اس�المي( )اصول و 
راهبردهاي طّراحي و برنامه ريزي و مديريت شهر اسالمي(

جلوه ه��ا و تجلّّيات )يا ب��ه عبارت ديگ��ر، چشم انداز( شهر 
اس��امي، مشتمل بر راهبردهايي هس��تند که حاصل تعامل 
ويژگي هاي مطرح براي “مباني”، “ارکان”، “اس��وه” و “صفات” 
شهر اسامي مي باشند. به عبارت ديگر، با ملحوظ داشتن همة 
ويژگي هايي که براي مباني و ارکان و اس��وه و صفات و اجزاء 
اصلي شهر اسامي متصّور است و از کام اسامي استنباط و 
اس��تخراج مي شوند، اصول و راهبردهايي تدوين مي شوند، که 
اين مجموعه مي تواند چشم انداز شهر اسامي را تبيين نموده، 
و اس��تفاده از آنها، به همراه رعاي��ت شرايط محيطي و زماني 
منجر به ظهور شهر اسامي خواهد شد. اين اصول و راهبردها 
را مي ت��وان به عنوان راهنمايي ب��راي طّراحي و برنامه ريزي و 
ادارة شهر اس��امي در قلمروهاي زمان��ي و مکاني و فرهنگي 
متف��اوت ماك عمل و مورد اس��تفاده ق��رار داد. عناوين اين 
اص��ول و راهبردها نيز همان عناويني هس��تند که در مباحث 
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قبلي )مباني، ارکانالگو و، صفات( مطرح شدند. قابل ذکر است 
که اين جلوه ها و تجلّّيات، اّوالً در طيف وس��يعي قابل ارائه  اند، 
که در اين مجال به برخي از آنها اشاره مي شود؛ و ثانياً، اجزاء 
و موضوعات قابل طرح تحت هر اصل نيز بس��يار گسترده تر از 

مواردي است که در اين مجال به آنها اشاره مي شود.
در واقع، همة اصولي که در اين قس��مت به عنوان راهبرد و 
مباني طّراحي و برنامه ريزي و مديريت شهر اس��امي معّرفي 
مي شوند، اصولي هستند که در جمع با شرايط زماني و مکاني 
)مشتمل بر همة شرايط و امکانات علمي، فرهنگي، اقتصادي، 
بومي، جغرافيايي، فّني، سياسي و محيطي(، معيارها و ضوابط 
شهرس��ازي اس��امي را به دس��ت مي دهند. اجم��االً اين که، 
شرايط زماني و مکاني، مصداق و تجلّي کالبدي و عيني اصول 
را تعيين و تعريف مي کنند؛ و نسخة خاّص شهر اسامي، براي 

آن دوران مشّخص و سرزمين خاص معّرفي مي شود. 

نتيجه گيري
با عنايت ب��ه موضوعات فوق االشاره، مبان��ي، ارکان، الگو و 
صفات شهر اس��امي، از متن قرآن کري��م و آموزه هاي ديني 
مّتکي بر کتاب الهي قابل  استنتاج و تدوين هستند؛ و مي توان 
گف��ت که: شهر اس��امي يك مفهوم و يك صورت اس��ت که 
مباني و ارکان و صفات و اسوة آن از قرآن کريم قابل استنتاج 
و اس��تنباط است؛ و تحّقق آن در عالَِم خارج، بسته به شرايط 
زمان و مکان و امکانات در دسترس، تجلّيات متفاوتي خواهد 
داش��ت. در نتيج��ه، شهرهاي مس��لمانان )و حّت��ي شهرهاي 
غيرمس��لمانان( در دوران ها و سرزمين ها و دانش متفاوت، در   
متجلّي س��اختن آن، توان متفاوتي دارن��د. ضمن آن که، هر 
شهري که شهر اس��امي ناميده مي شود، به اندازه اي اسامي 
است )و به الگوي حقيقي و مثالي شهر اصيل و آرماني اسام 
نزديك تر است( که بتواند جلوه گاه مباني و اصول و ارزشه ايي 
باشد که کام الهي براي جامعة اس��امي و الهي تعريف نموده 

است. 
بنابراين هر شهر منتسب به اسام يا موصوف به اسامّيت:

• به اندازه اي اس��امي اس��ت که طّراح و برنامه ريز و مديرش 
در فض��اي جهان بيني توحيدي انديشيده باشند و اين انديشه 

منجر به طرح و برنامه و مديريّت شده باشد.
• به اندازه اي اس��امي است که اهل آن در فضاي جهان بيني 

توحيدي بينديشند.
• به اندازه اي اس��امي است که مديران و اهل شهر در فضاي 
فرهنگ بومي )مثًا در ايران، در فضاي فرهنگ ايراني، منبعث 

از و متّکي بر جهان بيني توحيدي( عمل و رفتار کنند.
• به اندازه اي اس��امي اس��ت که کالبد شهر جلوه گاه و بيانگر 
ارزش هاي مس��تفاد از تعاليم اس��امي براي زندگي انس��ان و 

منبعث از صفات فعل الهي است.
• به اندازه اي اسامي است که امکان مسلمان بودن و مسلمان 

زيستن و مسلمان ماندِن اهل شهر در آن وجود داشته باشد.
• به اندازه اي اس��امي است )و به الگوي حقيقي و مثالي شهر 
اصيل و آرماني اس��ام نزديك تر اس��ت( ک��ه بتواند جلوه گاه 
مبان��ي و اصول و ارزشه ايي باشد که ک��ام الهي براي جامعة 

اسامي و الهي تعريف نموده است.
• در واقع  هر شهِر منتس��ب به اس��ام، به اندازه اي اس��امي 
اس��ت که مباني و اصول و اسوه ها و صفاتش مأخوذ و منبعث 
از تعاليم وحياني اس��ام باشد )مثالي س��اده موضوع را روشن 
مي کند، هر چيز خيس و نمدار شده با آب اقيانوس، به اندازة 

آبي که از اقيانوس در خود دارد، اقيانوس است(.
بنابراين شهر اس��امي صورتي ذهني و مفهومي يگانه است 
که مباني و ارکان و الگو و صفات آن از کام الهي قابل دريافت 
و تدوين اس��ت و اين صورت ادراکي با توّجه به شرايط دوران 
و س��رزمين )اعم از شراي��ط و امکانات اقتص��ادي، فن آوري، 
سياسي، آداب، رسوم، سنن و ...( به شرط عدم تقابل و تناقض 
با تعاليم و اصول و ارزش هاي اسامي، مصداق و تجلّي و جلوة 
خ��اص خويش را دارد. به اين ترتي��ب، هر شهري به اندازه اي 
اس��امي است که: بتواند آن “شهر اسامي” را که ساخته شده 
و مديريت شده توّس��ط “انسان کامل” و محّل زيست اوست را 
متجلّي و متجّسد سازد. عالي ترين نسخة شهر اسامي، شهري 
اس��ت که فضاي حيات طيبة انس��ان کاملي است که مطابق 
آنچه خدايش گفته است و فطرتش به آن مي خواند در زندگي 
دنياي��ي خويش مشي مي کند. آنچه را که گذشت ، در نمودار 

شماره 6 خاصه شده است.
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نمودارشماره 6 : فرايند ظهور مصاديق “شهر اسامي” در سرزمين ها و دوران هاي مختلف 
با بهره گيري از کام الهي

پي نوشت
1. اين نمودار بيانگر لزوم استنباط چهار ويژگي اصلي شهر اسامي 
)يا مباني، ارکان، اس��وه و صفات شهر اسامي( از کام الهي است، 
ک��ه حاصل و جمع بندي و برآيند اين چهار موضوع اصلي مرتبِط با 
شهر اس��امي که از کام الهي استنباط شده اند، اصول راهبردهايی 
براى برنامه ريزي و طّراحي و مديريت شهر اسامي و زندگي در آن، 
به عنوان جلوه ها و تجلّيات شهر اس��امي معّرفي مي شوند. در کنار 
اين اصول، ملحوظ داشتن شرايط زماني و سرزميني )اعم از شرايط 
بومي، محيطي، اقليمي، اقتصادي، سياس��ي، فّني، تاريخي و غيره( 
منجر به ظهور مصاديق شهر اس��امي در دوران ها و س��رزمين هاي 

مختلف ضرورت دارد.
2. توّجه به طبيعت به عنوان منبع شناخت خالق، موردي است که 
در جاي جاي متون اسامي مورد اشاره قرار گرفته است )ر.ك: قرآن 

کريم، توحيد مفّضل، 1359 و مطّهري، 1367(.

 فهرست منابع ومراجع
1. قرآن کريم.

2. نهج الفصاح��ه )مجموعه  کلمات قصار رس��ول اکرم )ص(، ترجمه 
ابوالقاسم  پاينده)1377(، جاويدان، تهران. 

3. نهج الباغ��ه »مجموع��ه خطبه ها و نامه ها و کلم��ات قصار امام 
علي بن ابيطالب )ع(«، ترجمه عبدالمحّمد آيتي )1378(، دفتر نشر 

فرهنگ اسامي، تهران. 

4. نهج الباغ��ه، »مجموع��ه خطبه ها و نامه ها و کلم��ات قصار امام 
علي بن ابيطالب )ع(«، ترجمه علي دشتي )1384(، انتشارات قدس، 

قم. 
5. آل احمد، جال )1341( ، غرب زدگي، انتشارات رواق، تهران. 

6. ابراهيم��ي، محّمدحس��ن)1375(، مدخ��ل بح��ث در بارة شهر 
اسامي، مجلّة آبادي، شماره 22.

7. اسامي، علي ناصر و ماسيمو موريني)1375(، پرسش پژوهشگران 
غربي از هويّت شهر اس��امي، ترجمه مجيد محّمدي، مجلّة آبادي، 

شماره 22.
8. اصول کافي )ج4-1(، کليني ال��ّرازي، تأليف ابي جعفر محّمد بن 
يعقوب بن اسحاق، ترجمه سّيدجواد مصطفوي، انتشارات دفتر نشر 

فرهنگ اهل بيت عليهم الّسام، تهران، بي تا.
9. افشار نادري، کامران)1375(، مشترکات شهرسازي جهان اسام، 

مجلّة آبادي، شماره 22.
10. بورکه��اردت، تيت��وس، مدخلي بر اص��ول و روش هنر ديني، 
ترجمه ج��ال س��ّتاري)1372(، در مجموعه مق��االت مباني هنر 

معنوي، دفتر مطالعات ديني هنر، تهران. 
11. توحي��د مفّض��ل، ام��ام جعفر ص��ادق، ترجم��ه مامحّمدباقر 

مجلسي)1359(، انتشارات فقيه، تهران. 
12. -------)1362(، تفس��يرشريف المي��زان، ج 40، محّم��دي، 

تهران.
13. -------، تفسير الميزان ج 7، محّمدي، تهران، بي تا.
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14. ----------)1384(، جايگ��اه طبيع��ت و محيط زيس��ت در 
فرهن��گ و شهرهاي ايراني، انتشارات دانشگاه آزاد اس��امي، واحد 

علوم و تحقيقات، تهران. 
15. جوادي  آملي، عبداهلل)1381 (، صهباي حّج، مرکز نشر اس��راء، 

قم. 
16. حايري، محّمدرضا)1375(، براي اس��امي کردن سيماي شهر 

چه مي توان کرد؟ )ميزگرد(، مجلّة آبادي، شماره 22.
17. حّجت، مهدي)1375(، براي اس��امي کردن سيماي شهر چه 

مي توان کرد؟ )ميزگرد(، مجلّة آبادي، شماره 22.
18. حس��ن زاده آملي، حس��ن)1377(، هزار و يك نکته، مرکز نشر 

رجاء، تهران. 
19. دارابي کشفي، س��ّيدجعفر)1375(، ميزان الملکوك و الطوائف 
و صراط المس��تقيم في سلوك الخائف، مرکز مطالعات و تحقيقات 

اسامي، قم.
20. داوري اردکان��ي، رض��ا، اس��ام و علم دوس��تي)1378(، نامه 

فرهنگستان علوم، شماره 12،13، تهران، فرهنگستان علوم ايران.
21.  دفت��ر تدوي��ن و ترويج مق��ّررات ملّي س��اختمان، قانون نظام 
مهندس��ي و کنت��رل س��اختمان و آيين نامة اجراي��ي آن)1378(، 

انتشارات مديريّت، تهران.
22. س��عيد، ادوارد )1361(، شرق شناس��ي، ترجمه اصغر عسکري 

خانقاه و حامد فوالدوند، مؤّسسة مطبوعاتي عطايي، تهران.
23. --------)1383(، شرق شناس��ي، ترجمه عبدالّرحيم گواهي، 

دفتر نشر فرهنگ اسامي، تهران.
24. ----------، عدل الهي)1357(، صدرا، قم.

 25. طباطباي��ي، س��ّيد محّمد حس��ين )1374(، تفس��ير الميزان، 
دورة 20جلدي، نرم افزار نوراالنوار، مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم 

اسامي، قم.
26. عاملي،حر)1385ّ(، کلّّيات احاديث قدسي، ترجمه کريم فيضي، 

انتشارات قائم آل محّمد، قم.
27. غررالحک��م و دررالکلم آمدي »کلمات قصار اميرالمؤمنين )ع(، 
ج1و2«، ترجمه س��يدهاشم رس��ولي محات��ي)1384(، دفتر نشر 

فرهنگ اسامي، تهران. 
28. فرجامي، امير)1375(، براي اس��امي کردن سيماي شهر چه 

مي توان کرد؟ مجلّة آبادي، شماره 22.
29. قاليباف، محّمدباقر، و سّيدموسي پور موسوي)1378(، شهرهاي 
جهان اس��ام و رويارويي با نوگرايي )مدرنيسم(، مؤّسسة فرهنگ و 

رسانة شهر.
30. قانون برنامه س��ّوم توس��عه اقتص��ادي، اجتماع��ي و فرهنگي 
جمهوري اس��امي ايران)1379(، س��ازمان مديريت و برنامه ريزي، 

تهران.
31. مطّهري، مرتضي)1375(، مس��ألة شناخ��ت، انتشارات صدرا، 

تهران.
32. نص��ر، سّيدحس��ين)1359(، نظر متفّکران اس��امي در مورد 

طبيعت، خوارزمي، تهران.
33. نق��ي زاده، محّم��د)1389(، روايتي ايران��ي از حکمت، معنا و 
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