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 چکیده

 تغییر آن دوره در شهری زندگی تشکیل اساس و پایه که طوری شد، به جدیدی مرحله وارد اسالم ورود با شهرسازی در ایران و سایر کشورها

 رتغیی مساجد ایجاد همچنین،. اقتصادی تجربه کردند و اجتماعی ابعاد در اسالمی قوانین با مطابق را ای عمده تحوالت شهری جوامع .است کرده

 اسالمی فرم با جدید شهرها ایجاد و شهرها سریع رشد به مربوط های زمینه ایران، در اسالم تدریجی ورود با .به وجود آورد هاشهر در فیزیکی

 وضوعم یک عنوان به "اسالمی شهرسازی و شهر" مفهوم آن، فلسفی اصول و یاسالم امعوج ایدئولوژی با مطابق و تغییرات این از پس. ایجاد شد

 و هاساز و ساخت فیزیکی توسعه» نظریه در ملموس مفهوم این، شد مطرح اسالمی کشورهای در ویژه به ودر سطح جهانی  شهرسازی در جدید

 محیط انسان، بین رابطه پایدار، هانظریه شهر دنبال به و بیستم قرن اواخر در دیگر سوی از .است به وضوح مطرح شده "جدید یهاشهر طراحی

 محیط از ادراک و بیولوژیکی گوناگون سطوح بین تعادل ایجاد منظور بهاسالمی  شهرسازی و معماری در جدی طور به توسعه و پایدار زیست

 خپاس به این پرسش می گردد تالشمی باشد و  شهرسازی و شهری پایدار توسعه های شاخص مقایسه و معرفی مقاله این از هدفآغاز گردید. 

 اصول و پایدار شهرهای نظری چارچوب پایدار، توسعه کلی اصول راستا، این در .است پایدار شهر از کامل مثال یک اسالمی شهر آیاکه  ه شودداد

تمرکز ای مورد  کتابخانه منابع و ها داده روی که بر است تحلیلی توصیفی پژوهش روش .است شده مطالعه بار اولین برای اسالمی شهرهای

توانایی معرفی به عنوان یک شهر  اسالمی یهاشهر اسالمی،های  و ارزش  اصول از استفاده با که دهد می نشان تحقیقاین  نتایج. نموده است

 را دارند. در تمامی ابعاد پایدار

  پایدار شهرهای اسالمی پایداری، شاخص پایدار، شهر پایدار، توسعه اسالمی، شهرکلمات کلیدی: 
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 مقدمه. 1

به عنوان دینی جهانی و کامل پاسخگوی تمامی نیازهای دین اسالم 

روحی و جسمی انسان، رابطه ای نزدیک با مساله شهر و شهرنشینی 

و توسعه دین اسالم از اوایل آغاز آن داشته است. در طی پیدایش 

بنا کردند و  را مساجد ، مسلمانان شهرهای جدید و بزرگآن

ه عنوان مرکز اصلی در نظر گرفته می ساختمان ها با روح اسالمی ب

شدند و پایگاه های اصلی مسلمانان در قلمرو وسیع مسلمانان در آن 

. عالوه بر آن، در قرن بیستم (5415-5431)مطهری,  دوره بوده اند

مساله ای به عنوان حفاظت شهری معرفی شده که تالش بر آن 

شهرهای متکی به خود را با برخی قوانین و داشته تا شهرنشینی 

گی و مسائل محیط زیستی اصول به منظور ارتقای اقتصادی، فرهن

یت ساکنین افزایش دهد و ی فراهم آوردن سالمتی و رضابه اندازه

داری شود. چیزی ی آینده نیز این مساله حفظ و نگههابرای نسل

معماری  یانی موجود در مار مد نظر است چندین مسالهکه بسی

 سازی روش های حفظ و زمینهاسالمی، شهر نشینی و توجه به 

 پیشرفته است.  یشهرنشین

 هر و شهر نشینی از دیدگاه اسالمیمفهوم ش

ی وسیعی از تعاریف و تفاسیر برای اصطالح شهر اسالمی اگرچه بازه

کنون برای آن ارائه نگردیده تعریفی جامع و کامل تاوجود دارد، اما 

قیقت این که شهر اسالمی چیست و خصوصیات آن چه است. ح

کر که نیاز به تف باشند، زمینه های تحقیقاتی میچیزهایی هستند

)سلطانی,  عمیق در خصوص منابع این گونه موضوعات دارند

ن امر که شهرهای اسالمی از گذشته ت ایق. همچنین، حقی(5434

موضوعی بحث برانگیز برای مدت زمانی اند و این دور وجود داشته

طوالنی بوده است. برخی وجود شهرهای اسالمی را رد کرده اند و 

اند به عنوان ی را که در کشورهای اسالمی یافتهبرخی هر شهر

 اسالمی اند. در نظر گرفتن شهرهایشهرهای اسالمی در نظر گرفته

 خت تئوری آن ریشه دربه عنوان شهری که طراحی و اصول سا

. (5431)زرگران,  ممکن است بهتر باشد باشند،میارزش ها و اصول 

به این اصول و معیارها در مکان، زمان و  ییهای پاسخگوروش

امکانات قابل دسترس متفاوت هستند و تنها اصول اسالمی و مفاهیم 

بدون تغییر و دست نخورده باقی خواهند ماند. معموال، شهر اسالمی، 

باشد می است و شهر مسلمانان میشهری با اجتماع واقعی اسال

یات و ویژگی وصاز خصوصیات اسالمی به همراه خص بدلیل آنکه

ا هویت های مردمی می برد. همچنین ب های عمومی در خود بهره

ها هستند مطابقت دارند. قرآن یکی از مهمترین که ساکن آن شهر

منابع اصلی توضیح روش اسالمی در خصوصیات مورد انتظار در یک 

 .(5435)منتظران,  شهر اسالمی است

 و شهر نشینی در اسالمجایگاه شهر 

محیط زیست قابل زندگی و فضای اطراف آن )َشهر(، همانگونه که 

قش مهمی را حافظ تمدن و نمایانگر ارزش های اجتماعی است، ن

بر  ها بناکند که جوامع و تمدندر نشان دادن ارزش ها ایفا می

. بنابراین (5431اد بهتاش, )فرز از آنها به وجود می آیندشان اعتقادات

ها و اشکال، جهت و تناسب ها، فرمها و مقیاسگفته، اندازه

 ها، ارتباطات و عملکردی که در یک شهر،ها، محلهساختمان

ساختمان و غیره وجود دارند، همگی از تفکر اصلی ساکنین شهر و 

. ( 5431)صارمی حمیدرضا,  اصول مربوط به آن نشات می گیرند

ها و فکار شهرسازان توسط مشاهده نمونهبرای این امر، امروزه، ا

ها، اسالم، به عنوان طبق این اصول و ارزشها الهام می گیرد. سمبل

آخرین و مهمترین دین الهی، تاثیرات بسیار چشمگیری بر شهرها 

ی اصلی و شهشهر دائما در قرآن به عنوان ریداشته است و اهمیت 

بار  53دین اسالم در جهان که همان کلمه شهر مدینه است  جامع

بار به سه  53در قرآن تکرار شده است، کلمه بالد یا همان شهر 

بار در کل قرآن  1شکل مختلف تکرار شده است و کلمه ال بالد 

 کنند واز آیات به شهرهای خاصی اشاره میاشاره شده است. بعضی 
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ستقیما به خصوصیات شهری و مراکز تجمع اشاره برخی از آیات م

 دارند.

 

 یاسالمم بر ساختار شهرهای تاثیر دین اسال

تاثیر دین اسالم در کشورهای مختلف در قاره آسیا، آفریقا و اروپا 

ی شهری بر جا گذاشته است. اثیرات ناگزیر زیادی را در توسعهت

آن بر تجمع های سالم، اعتقادات و ارزشهای مذهبی دین اآیین

صول برخالف اصول پراکندگی و اجتماعی متمرکز است و این ا

اسالم در شمال آفریقا، کل قاره  نشینی )زندگی عشایری( است.چادر

. از این رو (5435)رضایی,  آفریقا و جنوب اروپا گسترش یافته بود

کم توسط ترکیب بوجود آمدند. قانون اصلی دین کم هابرخی شهر

ود ای اسالم ممکن بههای سیاسی تضعیف شد و دیگر قسمتانگیزه

که منجر به عدم پذیرش ی اصلی بی اعتنا باشند دیگر به خلیفه

. (5434)سلطانی,  شدپس رفت در بین اعضای خانواده می شهری یا

 نها در قربازگشت نبود تا زمانی که عثمانی ابلثبات دیگر ق

ها تمایل داشتند تا سیستم شانزدهم از راه رسیدند. عثمانی

ی قدیمی را دوباره احیا کنند و به دفاع از ساحل غربی رگخلیفه

بودند  و قادرشمال آفریقا در برابر حمالت اسپانیا و پرتغال پرداختند 

اسالم به جز ایران و شبه جزیره های جهان تا کنترل بیشتر بخش

)عبدی آب بخشایی,  عربستان و مراکش را به دست خود بگیرند

مهمترین . آنها صلح، امنیت و رفاه را به همراه خود آوردند که (5431

فاکتورهای پیشرفت و رشد شهری هستند. بسیاری از شهرهای 

شهرها نیز گسترش یافتند و بنابراین د و دیگر جدید مجددا بنا شدن

ها نیز رونق گرفت. بنابر خصوصیات اشاره شده کسب و کار عثمانی

هستند، به نظر که برای پیش بردن سالمت و موفقیت شهری مهم 

وگانه مواجه بوده اند و با ها با یک هویت دمی رسد که این شهر

به  .تآغاز شده اس 11ل قرن ی بیرونی شهرها که از اویتوسعه

ای در خودشان و به طرز خارق العاده ی پیدایش فرهنگ غربیاندازه

 اند.از خصوصیات اجتماعی و فرهنگی جوامع غربی در تضاد بوده

بنابراین، هر تالشی که برای حفظ هویت اصلی اسالمی انجام شده 

به ) های اشاره شده در باال داردیژگینیاز به توجه به خصوصیات و و

 همان نسبت(.

 

 تطبیق شهرهای اسالمی با اماکن مقدس شهر – 5شکل 

های شهر اسالمی تماما این شهرها را تشکیل داده است و شاخص های شهرنشینی اسالمیشاخص. 1

ها هستند. این های متداول در میان این شهرها، ویژگیاین شاخص

شهرها را شکل می دهند کتورها که هویت و روح اسالمی فا
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ند. اگرچه نوآوری و تکنولوژِی بایست از بین رفته و ناپدید شونمی

)رشید,  ها تاثیرگزار باشدروش و شکل ساخت آن د درتوانمی

. شهرهای اسالمی در کشورهای مختلف توسط فاکتورهای (5433

اند. با مختلف تاثیر پذیرفتهدی و فرهنگی ای، اقتصامحیطی، منطقه

ن وجود، یکپارچه کردن این فاکتورها در قالب مساجد، مدارس و ای

اگرچه مدارس،  ها نشان داده شده است.ها در این شهرفروشگاه

توانند به عنوان تنها خصوصیات ها و غیره نمیمساجد، فروشگاه

ز امی در نظر گرفته شوند چرا که در بسیاری المعمول شهرهای اس

شهرهای اسالمی قابل مشاهده هستند، اما چیزی که مهم است 

لسله ها و این سو تناسبی است که میان این فاکتورارتباط فیزیکی 

این فاکتورها را همانند فاکتورهایی . (5433)علیزاده,  مراتب است

اقتصادی، عالوه بر مراکز در این مورد، یکپارچه اداره می کند. 

سیاسی و حتی تفریحی در  ، مراکز مذهبی جهت تجمعهافروشگاه

ای هچنین، عالوه بر عناصر فیزیکی شهرنظر گرفته می شوند. هم

ر روش اسالمی، آب و هوا، فرهنگ و زمان تاثیر قابل توجهی ب

 های اسالمی داشته است. گیری این گونه عناصر در شهرشکل

 فرهنگی –اجتماعی  ابعاد. 1,5

و  است های انسانیهر جامعه نمایانگر افکار و ارزش فرهنگ اصلی در

بخش مهمی از هویت و خصایص انسانی هر عضو جامعه است که 

کند؛ در این گیری محیط زندگی ایفا مینقش مهمی در شکل

موضوع، زندگی معنوی و حتی زندگی مادی بدون داشتن هویتی 

های فرهنگی در گیریتدامه نخواهد یافت. بنابراین، جهانسانی ا

شوند. اعتقادات فرهنگی، اسالمی اموری بسیار مهم تلقی می مسائل

های خصوصی و عمومی سیستم مکانی را ن بخشی از زندگیبه عنوا

)پوراحمد احمد,  بین کاربردها و مناطق آن تنظیم کرده است

بست های بنکوچه کشی شهری شاملبرای مثال، نقشه. (5433

که از مناطق خصوصی و عمومی جدا بوده است.  اندباریک بوده

. تمرکز داشته است استفاده زمین  بر جداسازی جنسیتی تاکید و

ه اشتدر آخر، هر فعالیت اقتصادی که با حضور اجتماعی سر و کار د

ها بر ه است و بیشتر این فعالیتبود از کاربردهای اقامتی جدا

اند. در اعتقادات اسالمی، ی اصلی عمومی معطوف بودههاخیابان

 به خانواده وها جایگاه بسیار واالیی دارند. بنابراین، تعرض انسان

بق این دیدگاه، طگویی ممنوع شده است. حریم شخصی  و ناسزا

بر برای های براهای مشترک انسانی و فرصتفراهم آوردن نیاز

اصلی شهرهای اسالمی هستند  دسترسی به نیازهای انسانی اساس

 که در آن ساکنین احساس رضایت نسبت به شهر دارند. 

 اقتصادی ابعاد. 1,1

تصادی شهر برای فراهم آوردن دین اسالم به منظور توانایی اق

های گیریاقتصادی شهروندانش توجه خاصی به جهتهای نیاز

ریزی اقتصادی یک شهر صادی آن داشته است. هدف اصلی طرحاقت

در آن درآمد افزایش یابد و بنابراین  .(5435)مرادی,  این است

کیفیت زندگی شهروندان برای رسیدن به رفاه باالتر رود. عالوه بر 

آن، استخدام و دسترسی آسان به شغل و درآمد در مورد تمامی 

 شهروندان در نظر گرفته شده است. 

 ابعاد فیزیکی. 1,4

 ای استیک شهر اسالمی، تمرکز بر روی مساله مهمترین مساله در

. این مساله شامل موضوعات که به بعد فیزیکی شهر معطوف است

 شود:زیر می

های دارای ساختار یکسان و بهره بردن یی با ساختمانهامحله –الف 

های مبتنی بر شکل بندیکانات متناسب و دور بودن از طبقهام از

 فیزیکی

ی که ساخت و ساز های انسانی در حالتمرکز بر روی مقیاس –ب 

: در باشندای متمرکز میها به ابعاد فیزیکی و مادهفضاها و ساختمان
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ها وخصوصیات ای دارای تناسب همراه با تواناییشهر اسالمی، فضاه

 اند.انسانی شکل گرفته

دا، ابت فرآهم آوردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای ساکنین: –ج 

های مناسب به طور آسان دسترسی نان بتوانند به فرصتمسلما

 داشته باشند و دوم احتمال تعرض به قوانین و مقررات از بین برود.

ها: یکی از مهمترین مسائل اشاره شده احترام به حقوق همسایه –د 

ست. به این طریق، از آزار در قرآن احترام به حقوق همسایگان ا

 گیری به عمل خواهد آمد. ها جلوهمسایه

: از لحاظ حمل و نقل و ارتباطات، هاشبکه ارتباطات و دسترسی –ه 

 های دلخواه خود دردارند تا قادر به دسترسی به مکانساکنین نیاز 

 کمترین مدت زمان ممکن باشند. 

 

 اسالمیشهر قم نمونه توسعه پایدار یک شهر  – 1شکل 

 تئوری حفظ توسعه و حفاظت شهری. 4

حفظ توسعه به عنوان چالشی جهانی در اواخر قرن بیستم به 

یار ی منابع طبیعی بسزیستی و نابوددنبال مسائل مهم محیط

ترین مفهوم حفظ توسعه تعریفی مهم تلقی شده است. رایج

 ید:ومیشن ارائه شده است که می گاست که توسط برانتلند کا

طبق این  بر ی تمام عیار است.هحفظ توسعه خود توسع

در مواجهه با جهان بدون تهدید  ه،تعریف، نیازهای نسل آیند

بایست هم هدف اصلی میدر این گونه توسعه، سه  آن است.

ای زندگی تجمعی، بهبود محیط زمان در نظر گرفته شود: ارتق

ندگی زو پیشرفت اقتصادی به منظور افزایش کیفیت  زیست

 نی و آینده. به عبارتیهای کنوو پاسخگویی به نیازهای نسل

یابی به توسعه پایدار و دائمی در دیگر، بنابراین تئوری دست

گرو جلوگیری از تخریب محیط زیست، کاهش مصرف منابع، 

 است ایجاد عدالت و حسن انسانی در توزیع عادالنه امکانات

گونه یتر هال مفهوم حفاظت شهری را این. پ(5434)خالدی, 

ی دائمی شهرها و شکل توسعه امروزی توسعه "کند بیان می

کند. از انت میهای آینده را ضمجوامع شهرنشین برای نسل

نظر فیزیکی، حفاظت توسعه شهری به معنی تغییراتی است 

ورد استفاده و تراکم سطح است که به منظور مکه برای زمین 

 دار شدن،شهروندان مانند نیاز برای خانههای تطبیق با نیاز

این امر منجر به  حمل و نقل، اوغات فراغت، غذا و غیره است.

ت سسکونت از نظر مسائل زی لتغییر شهر به مکانی قاب
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محیطی، بادوام از نظر اقتصادی و منسجم از نظر نیازهای 

شود که این تغییرات تکنولوژیکی منجر به ماعی میاجت

دار شدن و شرایط زیست محیطی مناسب استخدام، خانه

 خواهد شد.

 های توسعه حفاظت شهری شاخص. 3

توسعه  ظهای حفترین شاخصاصلی ترین ویکی از مهم

ای به منظور رسیدن به شناسایی عناصر توسعه منطقه

المللی منحصر مدل بین ی ملی است. هیچ راه حل وتوسعه

 هاین درحالی است ک .بفردی برای جهان پیشنهاد نشده است

 بایستحفاظت توسعه مورد بحث جهانی است. هر کشور می

 ی فرهنگ، محیط زیست وبه دنبال توسعه دائمی به اندازه

شته باشد. فاکتورهای مهم و دا آنهای بومی دیگر خصوصیت

بخش عمومی بیان  3ها در گزار در حفظ توسعه در شهرتاثیر

می شوند: حفظ توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط 

سازمان ملل متحد  15زیستی و فیزیکی توسط دستور جلسه 

های حفظ های حافظت شهری، شاخصمورد شاخص در

برای محیط زیست شهری اروپا، لی آژانس للمانتوسعه بی

در جهان،  1113شهر در سال  11هایی برای حفاظت شاخص

و منابع و تحقیقات های توسعه حفاظت در انگلستان شاخص

 . (5431)محمدجمال,  پذیردمتنوع صورت می

 اجتماعی –های حفاظت فرهنگی شاخص. 3,5

های شهری پیرامون ت بسیار بزرگ در جوامع و فعالیتمشکال

های محیط زیستی، دهد که تغییرات در جنبهان نشان میجه

 بایست بر اساسجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فیزیکی میا

 از سازماندهی و کیفیتبایست اصول حفظ توسعه باشند و می

 ر اهمیت واین موضوع نشانگ د.ناطمینان حاصل کن آن موتدا

باشد. طبق این مساله، دو مفهوم نقش حفاظت در توسعه می

 .اندیکدیگر گره خوردهی و شهروندی به حفاظت بعد اجتماع

های تاثیرگزار در حفاظت شهری از نظر بعد برخی از شاخص

 اجتماعی عبارتند از: 

جاد شرایطی برای سازماندهی وابستگی به جامعه شهری و ای -

ش حضور شهروندان در فرآیند گزار و جامع به منظور افزایتاثیر

 ای گیری و مدیریت مشکالت منطقهتصمیم

 رتقای فرهنگ محیط زیست در میان مردمتوسعه آموزش و ا -

افزایش نرخ سواد و دسترسی به سطوح مختلف آموزش در  -

 تمامی مناطق شهری

فکری و جسمانی( و ارتقای سالمت ارتقای سطح سالمت ) -

 مردم

کاهش نرخ رشد جمعیت و مهاجرین کنترل نشده به منظور  -

 اهجلوگیری از انفجار جمعیت در شهر

 ی شهری و کاهش جرم در مناطقافزایش امنیت در فضاها -

 شهری 

رابر جهت دسترسی به منابع و های بمهیا کردن فرصت -

 های مختلف شهری ه در میان گروههای توسعمزیت

های اجتماعی مختلف هیا کردن خدمت اجتماعی برای گروهم -

 و افزایش رفاه و عدات زندگی شهری برای ساکنین 

 از منابعارتقای فرهنگ حفظ و قناعت در استفاده  -

صوصیات بومی فرهنگی و هویت محافظت از میراث تاریخی، خ -

 ای منطقه

 های حفاظت اقتصادیشاخص. 3,1

اقتصاد بر پایه رشد بی انتها غیرممکن است در حالی که 

جاد ی و نه رشد کمی ایتحفاظت اقتصادی بر مبنای رشد کیفی

شده باشد. روش ترجیح داده شده برای رسیدن به این شرایط 

 های دولتی بری کاهش استفاده منابع توسط کنترلحفاظت
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بایست در از منابع اصلی است. این کاهش می حق استفاده

کنونی بازار در نظر گرفته شود )با در نظر گرفتن  طی ساز و کار

 جایگزینی و غیره(. برخی از های باالتر، تکنولوژی بهتر،قیمت

اقتصادی شامل های موثر و مهم حافظت شهری از بعد شاخص

 موارد زیر هستند:

 جایگزینی اهداف مبتنی بر محصول با اهداف مبتنی بر انسان -

ریزی برای کاهش فقر شهری و جداسازی سطح برنامه -

 اجتماعی در جامعه

 ای توانا یابی به اقتصاد منطقهتالش برای دست -

های شغلی و کاهش سطح ای گسترده از فرصتایجاد بازه -

 کاریبی

 های اشتغال برابر برای تمامی مردم ایجاد فرصت  -

 های حفاظت فیزیکی شاخص. 3,4

ی شهر حافظت فیزیکی دیگر شاخص حفاظت در توسعه

 یفراهم آمده به منظور دیگر فاکتورهای اشاره شده در زمینه

ت. در مبحث فیزیکی، تعریف کاربردهای مناسب حفاظت اس

ریزی تی از برنامهها به عنوان قسمشهری در توسعه طرح

ها نیاز به ه قرار گرفته است؛ اگرچه زمینشهری مورد مطالع

ای از نظر اهمیتشان دارند. برخی از های ویژهریزیبرنامه

گزار حفاظت شهری از بعد فیزیکی های مهم و تاثیرشاخص

 عبارتند از: 

توسعه فیزیکی شهر در فرم تراکم )افزایش تراکم هدایت  -

 های حمل و نقل شهری به منظور( در راهساختمان و جمعیت

 ی کنترل نشده شهرحفظ انرژی و جلوگیری از توسعه

 تلفیق استفاده زمینی به همراه برنامه ریزی انتقال -

های ترکیبی به منظور کاهش فاصله و مسافرت یجاد کاربردا

 شهری بین منازل، محل کار، خرید و تفریح

سواری در و دوچرخهروی های مناسب برای پیادهتوسعه راه

 مناطق شهری 

های متنوع و قابل خرید طبق بضاعت مردم مهیا کردن خانه

 برای تمامی شهروندان

ها و خدمات محیط زیستی، امکانات، زیرساخت مهیا کردن

رسانی، شبکه دفع فاضالب و غیره( در منابع )مانند شبکه آب

 مناطق شهری و دسترسی به فضاهای سبز رو باز

ناسب و عادالنه امکانات بین مناطق شهری نسبت به توزیع مت

 هادر آنتعداد جمعیت موجود 

 هایی که به عنوان فضایابی مکانی و استفاده مجدد از فضابازی

 مخروبه وجود دارند

سازی و ایجاد سایه توسط استفاده از توجه به حجم ساختمان

 خورشید و نوع آب و هوا در مناطق مختلف.

 

 گیری نتیجه. 1

های شهر اسالمی و شهر موضوعات در آموزش اسالمی، ریشه

تحقیقاتی هستند که نیاز به تفکری عمیق و مطالعه منابع 

مرتبط با آن دارند. در آیاتی از قرآن این مطلب وجود دارد که 

ه ها نیاز ببهره می برد و تالششهر اسالمی از تقدسی بزرگ 

 شرا گستر این دارند تا خصوصیات خوب شهری و شهروندان

هری است که شهروندان را دهند. شهر اسالمی مورد انتظار ش

هایی با ورهای دینی با فراهم آوردن انسانبه اعتقادات و با

شهر اسالمی  کند.صایص عالی برای تمامی ادیان جذب میخ

های طراحی، منطق ی خصوصیات از نظر ابعاد فیزیکی ومبا تما

ی را دنبال می کند که سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد

های وان تجارب قابل یادگیری برای روشمی تواند به عن
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ر نظر گرفته شوند. شهر اسالمی ریزی پیشرفته دبرنامه

ی و دهای زندگتواند به آسانی به منظور تطبیق با استاندارمی

همراه مطابقت باال با  های عملکردی پیشرفته بهتوانایی

نگی، مذهبی و طبیعی های اجتماعی، فرهزیستمحیط

 اد شود. چیزی که بسیار مهم است و بایستیگسترش و ایج

شرایط  مورد اشاره قرار گیرد این مطلب است که، عالوه بر

 یکی، شهر اسالمیای و طبیعی همانند خصوصیات فیزمنطقه

های جوامع پیشرفته اجتماعی، سیاسی، نمایانگر ساختار

ولین اصل بیان شده فرهنگی و اقتصادی است. برای مثال، ا

برنامه سازگار و شکل ساخت و ساز  ،ماهیت شهر اسالمی

شهری به همراه شرایط طبیعی شامل منطقه و آب و هوای 

 11ی در قرن طبیعی است. این مطلب به عنوان حفاظت شهر

زیستی به  –که با نیازهای فیزیکی  ام مطرح شد. شهری

نگی شهروندان رههای  اقتصادی، اجتماعی و فی نیازاندازه

 به واند آسایش روانی را برای ساکنینتمطابقت دارد و می

اصول  اظت شهری وتواند از حفمطلبی که می ارمغان آورد.

گیری شود این است که ضروریات شهر اسالمی نتیجه 

های اسالمی است. به یابی به حفاظت شهری اصول شهردست

تجربه های قابل نشعبارتی دیگر، برای خالص شدن از ت

های امروزی، تحقیقات مفصل در مورد اصول توسط شهر

مذهبی دین اسالم ارزشمند و ضروری است. بدون شک، 

 های رشد انسانیراه حلی مناسب برای تمامی زمینه تمدنی که

های معنوی و ترین زمینهدارد روشی مناسب برای مهم

ی است. ی از اصول شهرنشینآورد که جزئمحیطی فراهم می

های هنری و تکنیکی، اصول شهرنشینی در ی جنبهامهدر اد

د و تمدن هر ملیت بسیاری از فرهنگ اسالمی ما وجود دار

 سازد.های شهرنشینی را مشخص میها و شاخهدانش

 منابع

 .55-5, مطالعات شهر ایرانی اسالمیشهر اسالمی.  اجتماعی(. ماهیت 5433پوراحمد احمد, م. س. ) .5

هران: ت هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران )جغرافیای سیاسی شهر(.(. شهرنشینی و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در عصر جهانی شدن، . 5434خالدی, ح. ر. ) .1

 انجمن ژئوپلیتیک ایران، دانشگاه خوارزمی.

 رشت: دانشگاه پیام نور استان گیالن. همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسالمی.(. تأثیر نفوذ اسالم بر ساخت شهرهای ایرانی، . 5433رشید, ح. ا. ) .4

 (. هجرت و تأثیرات آن بر شهرنشینی)با تأکید برهجرت امام رضا)علیه السالم((.5435رضایی, ا. ن. ) .3

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی ت چزاره براندی. (. شهرهای اسالمی، کالبد تجلی بخش مفاهیم مقدس بررسی تطبیق پذیری تئوری مرم5431زرگران, پ. ) .1

 تبریز: دانشگاه هنر اسالمی تبریز. اسالمی.

همدان: انجمن  اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری.(. بررسی مولفه های کالبد شهرهای اسالمی با نگاهی به شهرسازی پادار. 5434سلطانی, ی. س. ) .1

 گمتانه.ارزیابان محیط زیست ه

 .555-515, 3, شماره  5مطالعات شهر ایرانی اسالمی، تابستان , دوره (. تحلیل جایگاه شهر و زیبایی در هنر اسالمی.  5431صارمی حمیدرضا, ص. م. ) .7

 تبریز: دانشگاه هنر اسالمی تبریز. می .دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسال(. جاودانگی بناهای معماری در سایه و کالبد اسالم. 5431عبدی آب بخشایی, ز. و. ) .3

رشت: دانشگاه پیام  همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسالمی.(. تحلیلی بر ویژگیهای کالبدی معماری سنتی و اسالمی در شهرهای ایران،، ،. 5433علیزاده, پ. و. ) .3

 نور استان گیالن.
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 تبریز: دانشگاه هنر اسالمی تبریز. اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسالمی.ای اسالمی . (. درآمدی بر تاب آوری شهره5431فرزاد بهتاش, م. م. ) .51

 .37-15, اقتصاد اسالمی(. شاخص های توسعه انسان محور در جامعه مطلوب و آرمانی اسالم. 5431محمدجمال, خ. ا. ) .55

 مشهد: موسسه آموزش عالی خاوران. اسالمی. -معماری و شهرسازی ایرانی همایش ملی ایرانی.  -(. شهرنشینی، شهرگرایی اسالمی 5435مرادی, م. م. ) .51

 .377، ص15مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج اسالم و نیازهای زمان.(. 5415-5431مطهری, م. ) .54

همدان: دانشگاه آزاد اسالمی  در آیینه هنر. همایش بین المللی دین(. فرآیند ظهورارزشهای هنری اسالمی درمعماری و شهرسازی شهرهای مسلمان. 5435منتظران, ل. ) .53

 واحد همدان.
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