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The Iranian-Islamic city is a city based on Islamic rules, 

ethics and spirituality. Islamic spirituality is one of the 

spiritual stages of human beings, which has a high position 

in human perfection from the perspective of Shiite thought. 

Spirituality in Islamic thought which prevail in religious, 

devotional and prayer spaces can be perceived and 

received. With this description, the purpose of this article is 

to recognize the place of spirituality in the identity of 

Iranian-Islamic cities. The present study is descriptive-

analytic and data gathering procedure is based on library 

findings. The findings of this study show that addressing 

spirituality can be effective through adherence to Islamic 

ethics, celebrating religious rites and rituals, developing 

religious spaces to promote spirituality and spiritual spaces 

in Iranian Islamic cities. Spirituality in Iranian-Islamic 

cities can be manifested in events, activities and collective 

and individual behaviors and morals which govern them, or 

in the natural and artificial environment and physical space 

and buildings that have been built based on Islamic rules. In 

a way that every newcomer feels this in the city and in 

addition contributes to the spiritual growth of human 

beings. Respect for morality and adherence to Islamic 

principles such as the rights of God, the rights of the soul, 

the rights of other human beings, the rights of nature can 

lead to the formation of lasting spirituality. 

 Keywords: Spirituality Iranian-Islamic City, Management and 

Development, Spiritual Space, Islamic Ethics. 
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با  اسالمی_ایرانی شهر هویتمعنویت در جایگاه 

  تاکید بر اخالق اسالمی

 *اصغر موالئی
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر ، استادیار شهرسازی 

 .، ایراناسالمی تبریز
 

 چکیده

شهر ایرانی اسالمی، شهری مبتنی بر احکـا،، االـالو و معنتیـ     
مراحـ  روحـی و   یکی از عنتان  به معنتی  اسالمیاس .  اسالمی

س  که در کمال وی از منظر تفکر شیعی جایگـاه  ا ها روانی انسان
ــی در   ــاهای   ــ  در اندیشــه اســالمی فاا واالیــی دارد. معنتی

بـا ایـ    مذهبی، عبادی و نیایشی قابـ  ادرا  و دریا ـ  اسـ .    
در هتیـ   معنتیـ   تتصیف هدف ای  مقااـه، بازشناسـی جایگـاه    

بـا رو  تققیـ    ژوهش حاضـر  پشهرهای ایرانی اسالمی اس . 
های ای و با استفاده از شیتهرشته تاریخی، تقلیلی و پژوهش میان

. شتدهای متردی انجا، می ای و پژوهشمطااعه اسنادی، کتابخانه
معنتیـ  از   دهد کـه پـرداالت  بـه   های ای  مطااعه نشان مییا ته
بزرگداشـ  شـعا ر مـذهبی و     ،االالو اسالمی ، پایبندی بهطری 

  ـاهای مـذهبی در راسـتای ارتقـای      مناسک مـذهبی، تتسـعه  
تتانـد   مـی  معنتی  و   اهای معنتی در شهرهای ایرانی اسالمی،

تتانـد در  معنتی  در شهرهای اسالمی ایرانی، می. متثر واقع گردد
ها و ر تارهای جمعی و  ردی و االالقیات حـاک    رویدادها،  عاای 

و   ـای   یبیعـی و منـنتع  ها نمتد یابـد، یـا در مقـی  ط    بر آن
 یزیکی و بناهایی که با تتاضع و مبتنی بر احکا، اسالمی احـدا   

که هر تازه واردی آن را در شهر احساس  اند، تجلی یابد. چنانشده
ها کمک نماید. احتـرا،   نمتده و عالوه بر آن به رشد معنتی انسان

ـ  د، به االالقیات و پایبندی به اصتل اسالمی از جمله حقتو الداون
تتانـد بـه    ها، حقـتو طبیعـ  مـی    حقتو نفس، حقتو سایر انسان

 شک  گیری معنتیتی پایدار بیانجامد.  

مدیری  و شهر ایرانی اسالمی، معنتی ، واژگان کلیدي:  

 تتسعه،   ای معنتی، االالو اسالمی.
 15/04/1400تاریخ دریا  : 

 24/06/1400تاریخ پذیر :
 A.molaei@tabriziau.ac.irنتیسنده مسئتل: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 :مقدمه
های انسانی در دوره  بقران معنتی  در شهرها و سکتنتگاه 

های اندیشمندان و نیز از مهمتری  معاصر، یکی از دفدفه
پناهی او آید. تنهایی انسان و بیبشری به حساب میهای  چااش

در دنیای معاصر و روی آوردن به   ای مجازی و عتاقی 
نامطلتب آن بر روح و جس  انسان و نیز دنیای گسترده و 
مغشت  اطالعات، باعث ا تل معنتی  در عنر حاضر شده اس . 

کند به  دی  و معنتی  آدمی را در پندار، گفتار و ر تار متعادل می
می  منااح همگانی و اکند در جه  ت میطتری که انسان تال  

بخش   ای پا  و سعادت ای ساا  بکتشد تا جامعه ت می  الانتاده
ایجاد نماید و هر  رد به حقتو طبیعی و مشروع التد به آسانی 

تک  متعظة م  ربک  و شفاء اما یا ایها ااناس قد جاء". دس  یابد
پند و ارزی از  ای مرد، "متُمنی ال  ی ااندور و هدی و رحمة

جانی الداوند به شما داده شده اس  که مایه بهبتدی و آرامش 

دی   .[1]اس  متمنانباشد و رحم  و هدایتی برای  الاطرتان می

ی کند به طتر و معنتی  آدمی را در پندار، گفتار و ر تار متعادل می
 می  منااح همگانی واکند در جه  ت که انسان تال  می

بخش   ای پا  و سعادت ای ساا  بکتشد تا جامعه ت می  الانتاده
ایجاد نماید و هر  رد به حقتو طبیعی و مشروع التد به آسانی 

 .دس  یابد

بایس  مقم  زندگی انسان، میعنتان  به در ای  میان شهر 
پایه  طرت و اصتل و مبانی اصی   بستری برای سعادت حقیقی بر
ای به های شهری و منطقه لی طرحو حقیقی  راه  نماید. اف

نیازها و مسا   صرف بسنده کرده و شهرها و مناط  کنتنی 
اند. در ای  دارای سیما و منظری یکنتاال  و  اقد هتی  شده

ریزی شهری و  های مدیری  شهری، طراحی و برنامهمیان، آمتزه
بخش ایرانی و ها و عتام  هتی ای تتجه چندانی به زمینهمنطقه

طتریکه در وضعی   علی شهرهای ایرانی،  هاند. باسالمی نداشته
اسالمی به چش  های هتیتی ایرانی ردپای چندانی از متافه

های صر ا کاابدی و  نی و عملکردی در احدا   الترد. نگر  نمی
شهری به سبک  شهری و برون ها و امکانات درون بناها و راه
یتی و بقران معنتی  هت وسازهای فربی از جمله ای  بی ساال 
 اس . 

رکرد و کاابد   ا مرتب  اس .   ای امعنتی    ا که با ک
معنتی از طری  طراحی و الل    اهای معناگرا با رویکرد 

شتد. مذهبی و اعمال و رویدادهای اجتماعی و  رهنگی ایجاد می
 :در ای  رابطه تاثیر مراکز مذهبی بر   اهای تجاری معاصر )مانند

 ازارهای تاریخی( قاب  مالحظه اس . مساجد در ب

 روش شناسی 

هدف ای  مقااه، بازشناسی جایگاه   اهای معنـتی در شـهرهای   
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بـر  ، ریزی و طراحی شهرها و مناط  ایران به منظتر تتسعه برنامه
. ای  پژوهش بـا رو   باشدهای معنتی  می ها و ارز مدار زمینه

ای و بـا اسـتفاده از   رشتهتقلیلی و پژوهش میان -تققی  تاریخی
هـای مـتردی    ای و پـژوهش های مطااعه اسنادی، کتابخانـه شیته

تری  ستال مقااه عبارت اسـ  از   شتد. در ای  راستا مه انجا، می
ــای" ــالمی    راهبرده ــی اس ــهرهای ایران ــ  در ش ــعه معنتی تتس

هـا و رو  انجـا، تققیـ ،     با تتجه به اهداف، پرسـش  "کدامند؟
بیـان مسـااه،   یند انجا، ای  پژوهش به ترتیی زیر التاهد بـتد:   رآ

ارا ـه  معنتی  و   اهای معنتی، ابعاد شهر ایرانی اسالمی، تبیی  
بنـدی   ، جمعراهبردهای ارتقای معنتی  در شهرهای ایرانی اسال،

   گیری. و نتیجه
 

 چارچوب نظري پژوهش

 اسالمی_شهر ایرانی -1

های متنتعی از نفی آن تا  در النتص شهر اسالمی دیدگاه 
های کاابدی، اجتماعی و فیره وجتد دارد که هر کدا، به  نگر 

های متنتعی در النتص مبانی، اصتل و  بیان ویژگی
اند. از نظر ایمِس های  رمی و مقتتایی پرداالته مشخنه

گرا در حتزه مطااعات شهری، عاا   راپاپترت، اندیشمند  رهنگ
بخشی  مذهبی مرد،، اساس انتظا، ویژه اعتقادات ه رهنگی و ب

های انسانی بتده اس . وی مذهی و مقدسات مرد، را  زیستگاه
ها دانسته که فاابا به  دهی به سکتنتگاه عننر اساسی نظ 

اساس بر. [2]گر ته اس  گرایانه صترت می ای نماد شیته

های دینی در اسال،، همه   اهای مادی و معنتی برای  آمتزه
االروی انسان و مسلمان الل  گردیده اس ، سعادت دنیتی و 
.و( هدف انسان را سعادت تلقی ه 339-260همچنان که  ارابی)

کند و بر ای  متضتع تاکید دارد که مدینه  اضله انسان را به می
رساند. از نظر  ارابی مهمتری  معیار در شهر اسالمی، سعادت می

. [3]نقش االالو اسالمی و مسلمانی در طراحی شهر اس  
 مه طباطبا ی پیدایش جامعه را مبتنی بر اص  استخدا، تقلی عال
ها به دنبال منفع  التد هستند و قند دارند کند. انسان می
و چتن ای  النل  مشتر  اس ،  ران را به الدم  گیرنددیگ

سازد و  می با یکدیگر، پیتند اجتماعی را برقرارها  متاجهه انسان

مه طباطبا ی، از نگاه عال .آید یم ای  گتنه اعتبار اجتماع پدید

شتد  می گیری جامعه مبتنی بر اص  استخدا، آفاز تاریخ با شک 
گردد. عام  ر ع  می و به سبی همان اص ، دچار االتالف و تنازع

تتاند امری از درون جامعه باشد، بلکه انبیای ای  االتالف نمی
شریع   ااهی علیه ااسال، از ستی الداوند متعال به پشتتانه دی  و

ها را به وحدت و انسجا،  آسمانی به ستی جتامع انسانی آمده، آن
گردند.  می ها کنند و ای  گتنه، متجی رشد و تکام  آندعتت می

اجتماع صااح، که در آن بتتان به سعادت حقیقی رسید، تنها در 
 [.4] دینی و شرایع آسمانی قاب  تقق  اس های  پرتت آمتزه

در النتص متغیرها  "شش مقااه"شهید مطهری در کتاب 
های  نیازمندی دهد: آیا درس  اس  که همهچنی  پاسخ میای 

ط تبها قتانی  و مقررات مر بشر در تغییر اس  و با تغییر نیازمندی
ها در  کند؟ جتاب ای  اس  که نه تما، نیازمندیها تغییر می به آن

ای  اصتل و ها ای  اس  که  تغییر نیازمندی تغییر اس  و نه الزمه
ها بر دو گتنه اس :  قتاعد اساسی زندگی تغییر کند. نیازمندی

های اوای از  های ثانتی. نیازمندی ای و نیازمندیهای او نیازمندی
عم  ساالتمان جسمی و روحی بشر و از طبیع  زندگی اجتماعی 

انسان اس  و تا زندگی وی زندگی  ،گیرد. تا انسانسرچشمه می
ها یا  ها هس . ای  نیازمندی ع نیازمندیاجتماعی اس ، آن نت

های جسمی از  جسمی اس  یا روحی و یا اجتماعی. نیازمندی
قبی  نیازمندی به الترا ، پتشا ، مسک ، همسر و فیره؛ 

های روحی از قبی  عل ، زیبایی، نیکی، پرستش، احترا،  نیازمندی
ون، معاشرت، مباداه، تعا های اجتماعی از قبی  و تربی ؛ نیازمندی

هایی  های ثانتی نیازمندی زادی و مساوات. نیازمندیعداا ، آ
شتد. نیازمندی به انتاع های اوّای ناشی می اس  که از نیازمندی

آالت و وسای  زندگی در هر عنر و زمانی با عنر و زمان دیگر 
  بشر به های اوای، مقر از ای  نتع اس . نیازمندی ،کند رو می

های ثانتی ناشی  زندگی اس ، اما نیازمندیستی تتسعه و کمال 
کمال زندگی اس  و در عی  حال مقر  به ستی از تتسعه و 

ها و نت شدن و  بیشتر و کمال باالتر اس . تغییر نیازمندی تتسعه
های ثانتی اس .  ها مربتط به نیازمندی آن کهنه شدن
 رود؛ همیشهشتد و نه از بی  میای نه کهنه میهای او نیازمندی

نیز چنی  اس . از  های ثانتی ای از نیازمندیزنده و نت اس . پاره
. نیازمندی به قانتن ناشی از اس  نیازمندی به قانتنآن جمله 

نیازمندی به زندگی اجتماعی اس  و در عی  حال دا   و 
نیاز از قانتن نختاهد شد. یک همیشگی اس . بشر هیچ زمانی بی
قتقی و  طری داشته باشد، از قانتن اساسی اگر مبنا و اساس ح

مند باشد، الطتط اصلی زندگی را رس   یک دینامیس  زنده بهره
تمدن اس     و صترت زندگی که وابسته به درجهکند و به شک
تتاند با تغییرات زندگی هماهنگی کند بلکه رهنمتن نپردازد، می

ها باشد. قانتن هر اندازه کلی و معنتی باشد و تتجه التد را نه  آن
یا میان  های ظاهری اشیا بلکه به رواب  میان اشیا به شک 

 [.5]اشخاص معطتف کرده باشد شانس بقا و دوا، بیشتری دارد 
تتاند اهمی  و جستجتی عل  وجتدی یک متضتع می

جایگاه آن را از چیستی، چرایی و چگتنگی مشخص نماید. از نظر 
یا داال  در سبی شی »سینا در تتصیف عل  اربعه معتقد اس : اب 

که قتا، و وجتد معلتل اس  و یا الارج از وجتد معلتل اس . این
ته اس  که همان ماده اس  بااق داال  در وجتد معلتل اس  یا جز
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دانند. حال اگر عل  شی باافع  اس  که آن را صترت می و یا جز
علتل باشد، دو  رض بیشتر ندارد: یا معلتل م ج از وجتدرالا

ده که  اع  اس  و یا وجتد معلتل به الاطر وجتد  از او ایجاد ش
برای روش   [.6] «  شده اس  که همان فای  اس آن مقق

ایرانی و _ر شهر اسالمیشدن ضرورت وجتدی نظ  و پیچیدگی د

تتان عل  آن می غایتو  فاعل، صورت، ماده شناال  سبی

اربعه آن را بررسی نمتد، چرا که بدون شناال  ای  عل ، شهر 
 شتد.انقراف، ففل  و گمراهی میدچار 

اهلل جتادی آملی، نظ  متجتد در جهان هستی  از دیدگاه ای 
در چهار بخش مطرح اس : نظ   اعلی، نظ  درونی، نظ  بیرونی 

بنابرای  شناال  و تبیی  عل  وجتدی شهر  [.7] و نظ  فایی
ه تتاند در بازشناسی و ارا  ایرانی، ضرورتی اس  که می_اسالمی
 سعادت و کمال مفید واقع شتد:طری  

ایرانی ی: شهر اسالمی ایرانشهر اسالمی  علت مادي -الف

 که دارای ابعاد اجتماعی و  رهنگی، اقتنادی، کاابدی، زیس 
بنابرای  ماده تشکی  دهنده آن نیز در ابعاد مذکتر  مقیطی اس .

ها،  وجتد دارند: در بعد اجتماعی، مسلمانان و رواب  مابی  آن
  حقتقی و االالقی؛ در بعد کاابدی، مسجد، مدرسه، بناهای قتانی
نی؛ در بعد اقتنادی ایرااسالمی  اامنفعه، الانتاده، الانه و مقله عا،

 ایرانی و کاالهای مترد نیاز مسلمانان؛ در بعد زیس بازار اسالمی 
هان متاد تشکی  دهنده مقیطی، عناصری همچتن آب و گیا

  د مبتنی بر نظ  اسالمی باشند.ایرانی بتده و بایشهر اسالمی 

انی: صتر شهر اسالمی ایرشهر اسالمی  علت صوري -ب

ایرانی عبارتند از: ام  اسالمی، جامعه اسالمی، اجتماعات 
ها و رویدادهای اسالمی )مانند برگزاری نماز یکپارچه و آیی 

جماع (، ر تارهای مبتنی بر احکا، اسالمی و قتانی  شریع  
ای  حالل و حرا،، حجاب و عفاف، پاکیزگی، )مانند تقتی، رع

های کلیدی شهر  روی، احترا،(، مکان عداا  و میانه برادری،
 ها با مرکزی  مساجد، دره ها و مقلههمچتن مسجد، کاابد الانه
 تنیدگی کاابدی و اجتماعی.

شهر اسالمی ایرانی: سازندگان شهر  علت فاعلی -ج

گذاران و مدیران  شهر، قانتنایرانی عبارتند از: حاک   اسالمی
 های مختلف و ...(، حر هشهر )شترای شهر، ادارات و سازمان

ریز و شهرساز اسالمی(  مندان و متخننان )معمار، طراح، برنامه
طتر  ردی و جمعی در تشکی  اجتماع صااح  هو مسلمانان که ب

 کنند. تال  می

ایرانی: نظا، فایی بدی   شهر اسالمی علت غایی -د

تعقیی  اریک از متجتدات هدف و مقند الاصی  عناس  که هرم
ها چیزی جز وجتد مقنتد فای  و اص  و سرسلسلهکنند می

عل  فایی در شهر [. 7]یعنی الدای سبقان نیس   ،بااذات
ایرانی عبارتند از: تشکی  جامعه اسالمی، مدینه  اضله، اسالمی 

نی  به سعادت دنیتی و االروی، کمال  ردی و اجتماعی، رضای  
 پروردگار. 

 

  ایرانیاربعه شهر اسالمی  بررسی عل : 1جدول 

 ایرانیشهر اسالمی  عل  اربعه

 -ویژه بازار اسالمی هاامنفعه ب امکانات عا، -وحدت و یکپارچگی اجتماعی -کانتن اجتماعی و  رهنگی شهرعنتان  به مسجد -شریع قتانی   عل  مادی
 .تعامالت اجتماعی -  اهای عمتمی ام  -هاها و مقلهها، الانهالانتاده

ر تارهای مبتنی بر احکا،  -حجاب و عفاف -)برگزاری نماز جماع (ها و رویدادهای اسالمی آیی  -اجتماعات یکپارچه -ام  اسالمی عل  صتری
 تنیدگی کاابدی و اجتماعی. دره  -ها با مرکزی  مساجدها و مقلهکاابد الانه اسالمی و قتانی  شریع 

  .مندان و متخننان حر ه -مدیری  شهری و نمایندگان مرد، -حکتم  اسالمی -مسلمانان -حاک  شهر اسالمی عل   اعلی

 اهلل و ح  ح  -اجرای احکا، اسالمی-کمال  ردی و اجتماعی -نی  به سعادت دنیتی و االروی -مدینه  اضله -تشکی  جامعه اسالمی عل  فایی
 .رضای  پروردگار -ماتانجا، واجبات و تر  مقر -ااناس

 

آن های  برای حری  زندگی الانتادگی و ارز اسال، همتاره  
ای دستترات و قتانی ، به گتنه اهمی  قا   اس ؛ از ای  رو همه

ریزی شهری و ساال  شهرهای اسالمی را تق  تاثیر قرار  برنامه
ای بخشیده داده و به متر تاتژی شهرهای اسالمی هتی  ویژه

 تاتژی اس  که با شهرهای نتاحی دیگر دنیا متفاوت اس . متر
 شهرهای اسالمی همتاره از اصتل و قتانی  اسالمی تاثیر پذیر ته

،. که آیی  پیامبر 622یابی شهرها بعد از سال  اس  و شک 
شتد. گستر  قتانی  اسال، در مدینه طرح شد، شروع می

ای را از بی  ای و ناحیهاسالمی، بعد از مدتی برالتردهای قبیله
اسالمی را جانشی  بسیاری از برالتردها برد و برادری و برابری می
های  سان قتانی  اسالمی، ه  در چهارچتب طرح کند. بدی می

شهری، مسکتنی و ساالتمانی اس  و ه  با جانشی  ساالت  
کند. در برادری اسالمی، در متر تاتژی شهری تتازن ایجاد می

رس های  کری در مدا جامعه اسالمی، به وجتد آمدن مکتی
نقتی  رهنگ شهری را تق  تاثیر  ساجد و بازار بهنظامیه یا م

 [.8]قرار داده اس  
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 گیری شهرهای اسالمی  عتام  متثر بر شک : 1نمتدار 

 
 [.9]منبع: 
 

 شهر اسالمی عالمه جوادي آملی -2
گانه (، نظریه عالمه طباطبایی را در ابعاد سه1392) حمید پارسانیا

 نماید:آرایی تبیی  می داری و جهان دانی، جهان جهان

دانی، عقالنی   طری بر  : در بعد جهاندانی جهان-1

ها و  الداوند  اطر آسمان کند، زیراهستی تاکید می  طرت همه
یک  (. همه اجزا1ها اس  )ستره  اطر، آیهزمینی زمی  و همه

 اند و ک  جهان یک واحد اس  و دارای یک جه مجمتعه
 َارجِعِ اابَنَرَ هَ  حم ِ مِ  تَفاوُت رَماتَری  ی الَل ِ ااّ"گیری: 

در آ رینش الداوند رحمان هیچ ناهماهنگی  "تَری مِ   ُطُتر
بینی بار دیگر نگاه ک ، آیا هیچ شکاف و الللی مشاهده  نمی
گی بی  داری آ رینش، هماهن (. هدف3کنی؟ )ستره ملک، آیه  می
اجزای جهان و نظ  مقاسبه شده آن به معنای وجتد معنا و  همه

-آن اس ، چتن دارای آ ریننده و پدید اجزا  رد روح در  رد

. وجتد قتانی  تکتینی و طبیعی در سراسر ای حکی  اس  آورنده
ای  پهنه مستلز، و به معنای نفی ح تر الداوند و نفی ربتبی  و 

 داری او نیس . عقالنی   طری انسان را که ع ت رشته سر
در ا  که ه طبیعی و  طریاصلی ای  جهان اس  به پیمتدن را

 [. 10،4]التاند جهان همگان اس   را می آن با همه

داری، عقالنی   طری  : در بعد جهانداري جهان-2

صالحی  هرگتنه طراحی و کارگردانی مستق  و التدسرانه در 
کند؛ الدا می امتر جهان و انسان را از هر کسی جز الدا سلی

انسان و جهان و طراح نظا، پیتسته آن اس  و به  آ ریننده

امکانات و نیازها و ذالا ر و استعدادهای نهفته در جس  و جان 
شمار هستی و میزان کاربرد و  های بی ها و قابلی آمدی و گنجینه
داند و به نیکی و چگتنگی ترکیی ای  همه را او می مترد منرف

زندگی و ااگتی  شیتهتتاند شناسد. پس  ق  اوس  که میمی
النتصی و عمتمی را که همان  در حتزهمدیری  ارتباطات انسان 

ریزی کند و  ال  مشی حرک  وی در ای  نظا، تکتی  اس  طرح
سیست  قانتنی زندگی و قتاره و نظا، اجتماعی او را ترسی  کند. 
پس باید تسلی  برنامه ارتباطی او که در قاای دی  به وسیله 

ای نیز ناالشنتد نبتد تد بتد و در دل حتی ذرهشرستل ارا ه می
(. پس، رو  عقالنی   طری رو  65)ستره نساء، آیه 

ی نیس  های مادهای مبتنی بر کامروایی دمتکراسی یا سایر رو 
 [.4]بهتری  سرمش  اس   ،او بلکه رو  رستل الدا که شیته

آرایی، عقالنی   طری  : در بعد جهانآرایی جهان-3

راسته تی انسان را با یکپارچگی و وحدت آهسقلمرو زندگی و 
کند. زندگی انسان ترکیبی اس  از ذه  و واقعی ، از ذهنی  و  می

یک  عینی ، از اندیشه و عم . اگر یکی از ای  دو یا بخشی از هر
گرا با  الدایی شتد و ذه  الدا های ضدها و قدرتمقکت، قطی
تی الدانشناس تتا، پسند با ذهنی الدایی یا عینیتی الدا واقعیتی فیر

دهد و در عبتدی  گردد، در قلمرو زندگی انسان دوگانگی رخ می
ردانی و   انسانی دچار سرگنیآید و چالدا شر  پدید می

 [. 4] اری و زبتنی التاهد شدسرگشتگی و در نهای  در ال
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 آرایی  داری و جهان دانی، جهان های عقالنی   طری در ابعاد جهان ویژگی :2جدول 
ها ویژگی هتی   معیار ابعاد  

  دانی جهان
هماهنگی با  طرت 
 اصی  و ساا 

 
 قدسی

 های طبیعی و اجتماعی واقعی   یزیکی و اجتماعی هر دو معنادار )نظ  متجتد در واقعی 

 .نشانگر آ رینش و حکم  ااهی(

 .ااهی و شترا اساس برنامهبر اداره حیات اجتماعی داری جهان

 .آراستگی جهان هستی با وحدت، هماهنگی و همبستگی آرایی جهان
 )سعادت در گرو حرک  تتحیدی و هماهنگی با عقالنی   طری(

 [.10]منبع: 
 

تتان اینچنی  نتیجه گر   که در  جهان، بنابرای  می
پیشبرد و تعاای آن در گرو در  نظ   طری و ااهی در تمامی 
ابعاد زیستی، طبیعی و اجتماعی، کاربس  برنامه ااهی )احکا، 
الیتغیر  طری( و حرک  در راستای وحدت، هماهنگی و 

ها در راستای تبیی  شهر  همبستگی و اعتدال اس . ای  ویژگی
 اسالمی نیز قاب  استفاده اس .

ی دی  مث  اعتقاد به الدا و هاو نیس  طتر که هس همان
س ، باید و نبایدهای دی  نیز التاهی،  طری انسان ا ابدی 
های نفس اس  گتنه اس ؛ یعنی مقت یات تکتینی و التاسته ای 

ما ستیها،  ااهمها  و نفس و» :که الدا به وی ااها، کرده اس 
قس  به نفس انسان و آن کس که او را  «ها  جترها و تقت

 .[1]و بدون نقص بیا رید و به او  جتر و تقتا را ااها، کرد مستتی
های معی  ها و التبیاساس ای  آیه، انسان یک سلسله بدیبر

ذکر نشد و به جای  "اافجتر و ااتقتی" :دارد، چتن در آیه

تتان همه کارها از ای  رو نمی به کار ر   "ها  جترها وتقت"آن:
دانس . پس انسان دارای  جتر  را برای انسان یکسره روا یا ناروا

و نبایدهای  طری  هاس  و ای   جتر و تقتا همان بایدا و تقتا
ها همان  جتر و تقتای نفس اس  که و نباید هاریشه باید اس .

الدا اصتل اوایه آن را از راه ااها، فیبی به انسان یاد داده و با 
تده و  رعی را تبیی   رم وحی نازل، همه آن الطتط اع  از اصلی

 طرت را "گتید: ای  اساس اس  که الطاب به او میاس . بر
ا که به التبی برای تت تتجیه یعنی  جتر و تقتایی ر "بگیر
 [. 11] ای ، مغتن  شمار که با التاسته ذاتی تت هماهنگ اس  کرده

، مختص "االالو وحیانی"اهلل جتادی آملی،  از نظر آی 
اس  یعنی انسان  "اِاَیهِ راجِعتن اِنّا هلل و اِنّا"ادیان ااهی و برپایه 

متجتدی ممتاز اس  که الدا وی را با سرشتی مخنتص چنان 
یا التب و بد را با آن  "تقتا"و  " جتر"تتاند آ ریده که می

سرش  بفهمد. انسان نخس  باید ذات و حقیق  و آفاز و انجا، و 
اسانند تا جایگاه جاودانه بتدن التیش را بشناسد یا به او بشن

هستی دریابد. برای  اساس، االالو از امتر  ش را در پهنهالتی
رود و هر عقیده و عملی، مربتط به رواب  اجتماعی بسیار  راتر می

التاه مربتط به التد  رد باشد یا به پیتند میان او و الدا مرتب  

باشد و التاه به ارتباط او با مرد، گره بخترد در حتزه االالو و 
تاسر قرآن کری ، هرجا عم  نیک یا گیرد. در سراوصاف قرار می

بدی ذکر شده، پادا  یا کیفر آن ه  با وضتح و گاه به تفنی  
آمده اس . گتینده ناظر دقیقی اس  که تما، ظاهر و باط  عم  

بیند شتد، میای که بر آن مترتی میرا از آفاز تا انجا، و تا نتیجه
بااد و به بار میروید و شکفد و میداند که ای  بذر چگتنه میو می
شتد و شیری  آن بار رسد و چیده مینشیند و بار و بر  میمی

ای  کاری اس  که جز  دهد و ... .شیری  و تلخش بار تلخ می
پس  آید.نمی آن بر کس و هیچ چیزی از عهدهوحی راستی ، هیچ

باید پذیر   که االالو  راگیری که در اعماو روح نفتذ کند و 
برانگیزاند، حیات کنتنی و پس از مرگ او را بسازد و ساالتار 
بخشد و مستعدان را در مراتی متفاوت و متناعد کمال، به کمال 

عر ان که مخنتص انسان کام   تری  درجهبرساند و به عاای
 [. 12] اس  "االالو وحیانی"اس ، ارتقا دهد، 

اهلل جتادی آملی در النتص رابطه بی  عل  و دی   آی 
 سازی علت، تجربی اازاامات تتاید عل  دینی و اسالمیمعتقد اس  
 عبارتند از:

 ،گیردقرار  عنتان طبیع  برداشته شتد و به جای آن اللق  -1
کند که  الن اثر در  الن یعنی اگر عاامی یا مقققی بقث می

یا  الن گتنه گیاهی چنی  التاص و آثاری ماده معدنی هس  
اندیشد و آن را تبیی  گتنه میدارد، با تغییر عنتان یاد شده ای 

 اند.ها و متجتدات چنی  آ ریده شدهکند که پدیدهمی
که مبدا  اعلی اس  ملقتظ باشد، یعنی  الاا عنتان  -2

 آثار ودارای آ ریدگار حکی ، صقنه اللق  را چنی  قرار داده که 
 ای باشند.التاص ویژه

 هدف اللق  که پرستش الدا و گستر  عدل و داد اس  -3
 منظتر شتد.

ه قرآن یا حدیث مقتر بقث دای  معتبر نقلی مانند آی-4
 صقیح قرار بگیرد.

 های آن استمداد شتد. از تاییدهای نقلی و تقلی  -5

در هیچ متردی ادعا نشتد که عق  در ای  مترد کا ی  -6
 نباید  ق  به نق  ه  اکتفا نمتد.اس . همچنان که 

 دیگر ز اللق  با در نظر گر ت  تفسیر جزتفسیر هر جز ی ا -7
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[13 .] 
از دیدگاه عقالنی   طری عالمه طباطبایی که در سه بعد 

تتان شهر آرایی بررسی شد، می داری، جهان دانی، جهان جهان
که در   طتری هب های آن را برشمرد اسالمی را تعریف و ویژگی

جهان، پیشبرد و تعاای آن در گرو در  نظ   طری و ااهی در 

تمامی ابعاد زیستی، طبیعی و اجتماعی، کاربس  برنامه ااهی 
)احکا، الیتغیر  طری( و حرک  در راستای وحدت، هماهنگی و 

ها در راستای تبیی  شهر  همبستگی و اعتدال اس . ای  ویژگی
 اسالمی نیز قاب  استفاده اس .

 

 اساس اندیشه عالمه طباطبایی آرایی بر داری و جهان دانی،جهان تبیی  شهر اسالمی در ابعاد جهان :3جدول 

 ویژگیهای شهر اسالمی هتی   معیار ابعاد

  دانی جهان
هماهنگی با  طرت 
 اصی  و ساا 

 
 

 قدسی

  .مقیطی زیس  واقعی   یزیکی معنادار و هماهنگ با اللق 
  .ها واقعی  اجتماعی معنادار و هماهنگ با  طرت انسان

 .های طبیعی و اجتماعی نشانگر آ رینش و حکم  ااهی نظ  متجتد در واقعی 

 .با کاربس  قتانی  و احکا، جامع، هماهنگ و سازگار با برنامه  طری و ااهی تتسعه شهر اسالمی داری جهان

 .شهر اسالمی با وحدت، هماهنگی و همبستگیآراستگی  آرایی جهان
 )سعادت در گرو حرک  تتحیدی و هماهنگی با عقالنی   طری(

 

 معنویت دینی و فضاي معنوي  -3
ز حیتانی دارای  طرتی به فیر از فرا ه انسان متجتدی اس  ک

ـمـی انـسـان  منشا حـرکـ  و تـکـاپـتی دا،  طرتااهی اس . 
 طری های  ها و گرایشکشش. بـه سـتی کـمـال اس 

هـای فـریـزی، ریـشـه در انـدا، جسمی بـرالـالف کـشـش
ها  اند. ای  گرایش ثاب  و اصـیـ  روحیهای  ندارند و از ویژگی

کت ایی استعدادهای  طری، مشروط به آگاهانه نیستند و ش
ال و قرار گر ت  در جه  اصلی کما ه  ع آندن متانبرطرف کر

ری اس  که گرایی انسان نیز یک واقعی   ط معنتی . اسـ 
در ستره  الداوند. الداوند سبقان در وجتد انسان، تعبیه کرده اس 

 طرة اهلل ااتی ":  رمایدگرایی می درباره  طرت الدا 30رو، آیه 
با همان )؛ "اادی  ااقی ااناس علیها التبدی  اخل  اهلل ذاک   طر

تغییری در آ رینش  ه الدا مرد، را بر آن سرشته اس . طرتی ک
 [. 1] (الدا نیس . آیی  پایدار همی  اس 

تتانند نیازهای التد را به تنهایی برطرف کنند و مینا ه انانس
به نتعی به تقسی  کار نیازمندند و از طر ی انسان متجتد آزاد و 

قتانی  و حقتقی اس  که همه به آن اذا مقتاج : مختاری اس 
، احترا، بگذارند. آن چیزی که بیش از هر چیز ح  را مقتر،

و اعتماد متقاب  را ، هربانرا بـه یکدیگر مها  دل، عداا  را مقدس
  وجدان آدمی سازد، تقتا و عفاف را تـا عم می میان ا راد برقرار

شجاع   بخشد، می االالقی اعتبارهای  دهد، به ارز  می نفتذ
یک پیکر  کند و همه ا راد را مانند اع ایقابله با ست  ایجاد میم

تجلیات . ایمان مذهبی اس  ؛کندقد میدهد و متبه ه  پیتند می
ـر حـادثه ها که مانند ستارگان در آسمانِ تـاریـخِ پانسانی انسان
های مذهبی هایی اس  که از احساس درالشد، همانانسانی می

 .اس سرچشمه گر ته 
ها، ه  چنان که التشی، زنـدگـی بـشـر، التاه ناالتاه

، یها، منای دارد، رنجها  ییابو کامها  ها، به دس  آوردنشیرینی
اری از ها دارد و بسی ها و ناکامی ها، تلخی ها، از دس  دادن شکس 

هر چند پس از ، گیری یا برطرف کردن اس  قـابـ  پیشها  آن
بیع  دس  و ا طبشر متظف اس  بتال  زیاد. بدیهی اس  که 

ای از  اما پاره را تبدی  به شیرینی نمایدا ه  یپنجه نر، کند، تلخ
؛ مثال گیری و برطرف ساالت  نیس  حتاد  جهان قاب  پیش

دارد و چراغ  انسان التاه ناالتاه به ستی پیری گا، برمی. پیری
رود، ناتتانی و ضعف پیری و سایر  می عمر  رو به الامتشی

اندیشه مرگ ، به عالوه .کند می چهره زندگی را دژ،، آن عتارض
هان را به دیگران ر ت  و ج، یچش  بست  از هست، و نیستی
  مذهبی دهد. معنتی می به نتعی دیگر انسان را رنج، واگذاشت 

 را شیری ها  آ ریند و تلخی می در انسان نیروی مقاوم 
هر چیزی در جهان د دان می  با ایمان و معنتیگرداند. انسان  می

بـه نقت ها  ییّنی دارد و اگر عکس ااعملش در برابر تلخحساب مع
ران باشد، به نقتی مطلتب باشد،  رضا التد ای  فیر قاب  جب

شتد. از نظر چنی   ردی دیگر  می دیگر از طرف الداوند جبران
ی ا نیس ، انتقال از دنیایی  انی و گذرا به دنیایو  نی نیست ،مرگ

  [. 5]تر اس   تر به جهانی بزرگ دار و از جهانی کتچکباقی و پای
، زایی و انبساط آ رینی ای  اثر معنتی  دینی از نظر بهج او
 .ینی به جهان و اللق  و هستیب بینی اس ؛ الت  الت 

تلقی انسان را نسب  به جهان معنتی  مذهبی از آن جه  که 
هدف دهد، به ای  نقت که آ رینش را هدف دار و  می اصشک  ال
دید انسان را نسب   کند، طبعا می ر و تکام  و سعادت معر یرا الی

سازد.  می انهکلی هستی و قتانی  حاک  بـر آن الت  بینبه نظا، 
بخشد  می آری معنتی  اس  که زندگی را در درون جان ما وسع 

 .شتد می و مانع  شار عتام  روحی

 مذهبی از نظر بهج  زایی و انبساط  اثر معنتی  دومی
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   که به حک  معنتی  وانسان همی. دای اس  آ رینی روش 
  و حقیق  روش  دید، همی  ایمان مذهبی، جهان را به نتر ح

رافی کند و در حک  چ  میای روح او را روشروش  بینی،   
بی د. بـرالـالف یـک  رد گردد که در درونش روش  شده باشمی

در  و بینش و  و الاای ازتاریک  ،ایمان که جهان در نظر  پتچ
 . روشنایی اس 

نبساط عنتی  مذهبی از نظر تتاید بهج  و استمی  اثر م
نط  التب اسـ . از نظر م ال امیدواری به نتیجه التب و ت

مردمی که در راه صقیح و یا راه باط ، راه مادی، جهان نسب  به 
روند، بی طرف و  می ادرستیعداا  یا راه ظل ، راه درستی یـا راه ن

به  جهان نسب ، وای در منط ِ  ردِ با ایمان تفاوت اس بی 
م  تال  ای  دو دسته بی طرف و بی تفاوت نیس . عکس ااع

دو نتع تال  یکسان نیس ؛ بلکه دستگاه جهان در برابر ای  
 ،درستی ،حقیق  ،آ رینش حامی مردمی اس  که در راه ح 

الَّهَ إِن تـَنـنـُرُوا ا" د:کنن می ال عداا  و الیرالتاهی ت
ا را یاری کنید )در راه ح  گا، بردارید( الداوند یـَنـنـُرْکُ ْ؛ اگر الد

إِنَّ االّهَ الَیُ ِیعُ أَجْرَ ااُمقْسِنِی َ؛ اجر و " ."دکن می اریشما را ی
 "رود.پادا  نیکتکاران هرگز هدر نمی

چهارمی  اثر معنتی  مذهبی از نظرگاه بهج  و انبساط، 
از . تیش اس  طرتا جتیای سعادت الاس . انسان  آرامش الاطر

گردد و از  کر یک  می تنتر وصتل به سعادت فرو در مسرت
ا تد و  می ارزه بر اندامش، نده شت، و مقرون به مقرومی آی

 .گردد می سخ  دچار داهره و اضطراب

کی دیگر از آثار معنتی  مذهبی از جنبه انبساط بخشی ی
نامیده  "اذت معنتی"ها اس  که برالترداری از یک سلسله اذت

هایی اس  که به  تشتد. انسان دو گتنه اذت دارد: یک نتع اذمی
یکی از حتاس انسان تعل  دارد که در اثر برقراری نتعی ارتباط 

شتد. نتع  می میان یک ع ت از اع ا با یکی از متاد الارجی حاص 
هایی اس  که با عم  روح و وجدان آدمی مربتط اسـ   دیگر، اذت

ه با تط نیس  و تق  تاثیر برقراری رابطع ت الاص مرب چهیو به 
د اذتی که انسان از احسان و شتد؛ ماننیک ماده بیرونی حاص  نمی

 و ، یا از مت قی  التد یا  رزند التدیا از مقبتبی  و احترا، ،الدم 
 د.آوریا اذت عبادت و پرستش الدا به دس  می

 

 رانیراهبردهاي ارتقاي معنویت در شهر اسالمی ای

 فضاهاي معنوي: خلق -1 
اجتماع و زندگی مدنی به دو چیز احتیاج مبر، دارد. هیچ مفکری  

در دنیا پیدا نشده که منکر یکی از ای  دو چیز بشتد: قانتن و 
دو ایمان اس . اگر ایمان نباشد وضع مقررات  ای  هاالالو. پشتتان

ثمر و  بیدرز به نا، االالو، بی  ایده و به نا، قانتن و پند و ان
مسجد از نظر اسال، از . الاق  بسیار ک  ثمر و اثر التاهد بتد

بنابرای   ،االالو و عداا  جدا نیس  ،آزادی  ،امنی ،عل  ،اجتماع
ر ایمان اس ، پشتتانه عداا  اجتماعی و اص  که مذک نماز

مساوات و رعای  حقتو اجتماعی اس . مسجد از اجتماع و از 
 .مسجد پشتتانه قانتن عادالنه اس اجتماعی جدا نیس .  امنی 

مت قی  اسال،  ه پند و اندرزهای االالقی اس . سرمسجد پشتتان
مسجد را ، های  اس  که عداا  و عبادت را به ه  تتأ، کرد

از  [.14] پشتتانه دادگستری و شهرداری و شهربانی قرار داده اس 
جمله منادی  تعظی  و بزرگداش  شعا ر دینی، احدا  مساجد 

ادی  باقیات صااقات اس  که در باشد. تاسیس مسجد از منمی
یث متعدد از پیامبر اکر، و ا مه طاهری  بر آن و آبادانی و دااح

تتسعه و ح تر در اجتماع مسجد و آداب استفاده از آن تاکید شده 
 [.13] اس 
همان طتر که، طراحی باید با سن  طبیع  الدادادی  

  ااهی نیز هماهنگ باشد. هر هماهنگ باشد، باید با سن  شریع
قدر، نتع ساال  و سازها بتتاند حاکمی  الداوند را متجلی کند و 

ه معماری و ح تر او را به نمایش بگذارد، به همان میزان ب
تر شده اس . برای مثال، با تتجه به  شهرسازی اسالمی نزدیک

جایگاه مسجد در تعاای  اسالمی شایسته اس ، در طراحی و 
پایگاه و مقتر  ،مسجد دی و کاربری   اهابناستختان 

 های اجتماعی باشد.  عاای 
های ثاب  عبادی و معنتی  رابطه انسان با الدا و نیازمندی
های اوای از دیدگاه شهید  انسان )پرستش یکی از نیازمندی

کند که اوال   ایی درالتر برای عبادت و مطهری( ایجاب می
گر ته شتد و دوما ای   نیایش و نیازهای معنتی انسان در نظر

  ا از نظر کیفی ، متقعی  و دسترسی از سایر   اها بهتر باشد. 
بایس  بر مقی  پیرامتن التد ویژه مسجد می ه  ای عبادی ب

ای معنتی بر عملکردهای پیرامتن التد تاثیری ملمتس و سایه
مثال در بازارهای تاریخی مساجد در نقاط عنتان  به بیا کند،

استفاده برای بازاریان و همسایگان بازار احدا  شاالص و قاب  
تتاند، مقلی شده اس . همچنی    ای عبادی و معنتی میمی

های مردمی و اجتماعات مذهبی و  برای آمتز  احکا، و کمک
 مقتری برای با   پیرامتن التد باشد. کانتن معنتی  و الدا

تقتی  معنتی  در  یها یکی از راه ایجاد   ای معنتی،
و  چرا که اگر انسان در راستای معنتی  قرار نگیرد زندگی اس .
 راه  نشتد،  زمینه ح تر معنتی و تهذیی نفس او  رص  و

های مجازی و ممک  اس  به جه  مخااف یعنی زمینه
 رهنگی و زیارتی و  های فیرحقیقی جذب شتد. ایجاد کاروان

زیارت ، نزادگا های مطهر اما، بقاع متبرکه و حر، حرک  به ستی
گیری جت عاطفی،  س . شک ا ها ، یکی از ای  راهها زیارتگاه

همدای زا ران و ال تع در برابر الداوند با تتس  به الاندان اه  
های معنتی را ارتقا دهد. زیارت، از  تتاند معنتی  و انسانبی ، می

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

64
55

14
5.

20
21

.3
.3

.5
.2

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sp
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26455145.2021.3.3.5.2
https://psp.modares.ac.ir/article-42-55791-fa.html


  201 اسالمی با تاکید بر اخالق اسالمی-جایگاه معنویت در هویت شهر ایرانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1400 تابستان، 3، شماره 3دوره                                      فصلنامه آمایش سیاسی فضا

آن جه  که نتعی ارادت و مقب  و رابطه معنتی بی  زا ر و 
آورد، احساس تنهایی و نیازهای درونی زا ر را تر پدید می مز

ستی زندگی معنتی  هتامی  نمتده، روح وی را سیق  داده و او را ب
گتنه اس  که ایجاد تتسعه   اهای معنتی و  دهد. ای ستو می
ریزی و مدیری  اجتماعی با مقتری  مراکز دینی و مذهبی  برنامه

ی، شهر معنتی و گیری   ای معنت های آیینی، در شک و مراس 
 س . ا گشا جامعه معنتی راه

 بزرگداشت شعائر الهی  -2
مَ ْ یُعَظِّ ْ شَعا ِرَ االَّهِ " رماید: می 32الداوند در ستره حج آیه 

بزرگ شمارد  هر کس شعا ر الدا را"  َإِنَّها مِ ْ تَقْتَى ااْقُلُتب
 ها ت یا ته از تقتاى دلاتردید )ای  تعظی  شعا ر ااهى( نش  بی

 [1] .س ا
مفهت، ای  آیه نسب  به تما، شعا ر اسالمى عمتمی  دارد.  

هاى دینى وارد شده و   چه در برنامه تما، آن»به عبارت دیگر 
شعا ر ااهى اس  و  ،اندازد  انسان را به یاد الدا و عظم  آ ی  او مى

شعا ر، جمع شعیره، به . «ها اس  بزرگداش  آن نشانه تقتاى دل
های  نشانه اس ، بنابرای  شعا ر اهلل به معنی نشانهمعنی عالم  و 

های  های آ ی  ااهی و برنامه پروردگار اس  که شام  سر  ن 
از  ،چشمگیر اس  آ ی  چه در نخستی  برالترد با ای  کلی و آن

رقد و آرامگاه برای اوایاهلل، اذان، نشر ، ساالت  مجمله مناسک حج
 باشد که می های اه  بی  معارف دینی، عزاداری و احیای سن 

نیز در  صفا و مروه در مترد ، الداونداندازد می یاد الدا را به انسان
ه  از شعا ر ااهی اس  )ان  التانی  که، آن می ستره بقره،158آیه 

های دینی  چه در برنامه تما، آن[. 1] اانفا و اامروة م  شعا ر اهلل(
اندازد شعا ر  آ ی  او می عظم  وارد شده و انسان را به یاد الدا و

[. 15] ها اس  ااهی اس  و بزرگداش  آن نشانه تقتای دل
شعا ر حرک  و عملی بنابرای  هرکسی برای تعظی  و بزرگداش  

تای قلی التاهد بتد و حقیق  ای  عم  او از تق اانجا، دهد منش
تعظی  ه  آن اس  که مقا، و متقعی  ای  شعا ر را در ا کار و 

چه درالتر احترا، و عظم   اذهان و ظاهر و باط  باال ببرند و آن

 به ای  اس  که« تعظی  شعا ر ااهی» .ها اس  به جاى آورند آن
  ه  یک حرک  اس ؛ اما ی نمادی  داشته باشد؛ التد جنبه

 . احیاثیر نمادی  اس اثیری که مترد تتجه اس ، آن تابیشتری  ت
هجرت اما، رضا)ع( به ایران و نشر معارف آن ح رت، تال  در 
جه  آ رینش مقیطی هماهنگ با سیاو آن اما، معنت،، 

تتاند در راستای بزرگداش  شعا ر ااهی و در مسیر تقتی قرار  می
 گیرد.

ی مذهبی، برای هدف فا شده در مناسک هر نتع عم  انجا، 
یابد. در آداب شتد که شمای  گتناگتنی میدر نظر گر ته می

شیعیان امامیه، زیارت، تتس ، شفاع ، تشفی، نماز، جماع ، 
های ها و آیی وقف، نذر، اعتکاف، قربانی کردن، صدقات، جش 

التانی و تعزیه، های آیینی مث  پردهعزاداری و ستگتاری و نمایش
از ای  مناسک هستند. که در اکثر متارد به گتنه جمعی  هایینمتنه

ای از اعمال که جان مک کتری برای گردند؛ مجمتعهبرگزار می
کند. استفاده می "بزرگداش  شعتر جمعی"ها از تعبیر  تتصیف آن

برای همه ا راد  های دینی با ایجاد شرای  برابر و یکسان کنش
ها  اجتماعی را در آنکننده، روح تعاون و مددکاری مشارک 

های جنس  کنند و  رد را از متقعی  دنیتی چتن تفاوتی  میتقت
طلبی را  گرایی و مساوات کند و همسانو نژاد و طبقه جدا می
 [. 16،17] آوردبی  آنان به وجتد می

 تعالی و کمال انسان-3
تساوی دو روز متم  فب   از آنجا که، در جامعه اسالمی

اس ، باید امکانات شهری و نتع ساال  وسازها برای آحاد جامعه 
امکان رشد را  راه  سازد.   ای اماک  عمتمی باید انجا، دادن 

 هایانسان امتر عبادی سه  و مناسی را عملی سازد. در تربی 
  اهای شهری  هدعگر، مختار، مسئتل و مت  کتر، انتخاب

شی مه  ایفا نمایند. ای    اها از یک ست با تامی  تتانند نق می
دهی  بستر ح تر  عال و مثب  انسان و از ستی دیگر با جای

کننده ای  مه  را به انجا، ها و رویدادهای آمتزنده و تربی برنامه
رساند. همان طتر که، طراحی باید با سن  طبیع  الدادادی می

نیز هماهنگ باشد. هر هماهنگ باشد، باید با سن  شریع  ااهی 
قدر، نتع ساال  و سازها بتتاند حاکمی  الداوند را متجلی کند و 
ح تر او را به نمایش بگذارد، به همان میزان به معماری و 
شهرسازی اسالمی نزدیک تر شده اس . برای مثال، با تتجه به 
جایگاه مسجد در تعاای  اسالمی شایسته اس ، در طراحی و 

ربری   اها، مسجد پایگاه و مقتر بندی و کا استختان
 های اجتماعی باشد.   عاای 
 ایمنی و امنیت -4
شهر باید مکانی ام  باشد که مرد، در آن احساس اطمینان  

اند. امنی  الاطر و امنی  کنند. ایمان و متم  نیز از ریشه ام 
یکی از مختنات معنتی مه  جامعه اسالمی اس . امنی  یکی از 

 رد و جامعه برای احساس سالم ، راحتی، نیازهای اصلی 
ای اس  که همه آسایش و سعادت اس . امنی  االالقی دفدفه

رامش داشت  و به دنبال آن هستند. امنی  یعنی آ جتامع و مکاتی
احساس الطر نکردن اس . امنی  اجتماعی شام  احترا، و آبرو، 
ی امنی  جانی، امنی  ماای، امنی  مسک  و شغ  و امنی  االالق

پیش شرط برقراری رواب  عنتان  به ایمنی و امنی  [.18] اس 
 [. 19]شتد  اجتماعی در یک شهر مقستب می

 

 در مدیریت و توسعه شهر اعتدال -5
اعتدال، باشد. در دی  اسال، اعتدال یکی از متارد متکد می
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 1400 تابستان، 3، شماره 3دوره                                      فصلنامه آمایش سیاسی فضا

و حد  اص  میان ا راط و تفری  که چنی  کاری  یعنی میانه روی
همه چیز مطلتب اس . قرآن مسلمانان را به  از نظر اسال،، در

یعنی ام  معتدل « ام  وس »عنتان  به سبی پیروی از اسال،
و کذاِکَ » رماید:  می ستره بقره 14در آیه  کند و می معر ی

[. 1] «ه شما را ام  میانه قرار دادی جَعلناکُ ْ اُمَّةً وَسَطاً؛ و ای  گتن
باید در ا عال التد حد عالمه طباطبایی معتقد اس  که انسان 

ا راط و  از وس  یا اعتدال را رعای  نماید تا به سعادت برسد و
ای دقی  پی  دسهاساس هننظا، عاا  بر [.4] تفری  دوری نماید

عاا  از بزرگتری  کهکشان های  پدیده هریزی شده اس . هم
گر ته تا کتچکتری  ذرات ات ، از قانتن عادالنة اللق  که 

کنند، به تعبیر اما، علی)ع(  شتد، پیروی می مینامیده « حقیق »
 [. 20] ها و زمی  در میان بندگان، به ح  برپا شده اس  آسمان
طتر عا، و الاص و نیز در شهر و شهرسازی و مداالالت  هاعتدال ب

ریزی و طراحی و عم  قرار گیرد.  تتاند سراتحه برنامهکاابدی می
تتاند حد و مرز تغییرات تتجه به ای  اص  در مداالالت کاابدی می

روی به معنای ر ت  در  میانهو ایجاد پیچیدگی را تعیی  نماید. 
ال  وس  که از دو طرف به یک  اصله اس  و دوری از ا راط و 

در قرآن کری  از ای  واژه به تعبیر وس  یاد و از آن . تفری  اس 

وسطاً اتکتنتا شهداء  ةو کذاک جعلناک  ام". مدح گردیده اس 
ای  چنی  شما را ام  معتدل قرار دادی  تا گتاه بر  "ااناس علی

الیر ": ( می  رمایدعاما، متسی ب  جعفر ). همه مردمان باشید
س  )یعنی میانه روی ا ها بهتری  کارها میانه آن "االمتر اوسطها

در هر کاری حتی در عبادت مطلتب و الردمندانه اس  و زیاده 
زیان آور و ای  همان ا راط و روی و کتتاهی نیز در هر کاری 

 (.اعتدال رعای  شتدباید در تما، امتر زندگی  .تفری  اس 
با  از جمله مسا لی که مقی  زیس  را در حال حاضر

 ناهنجاری متاجه کرده اس ، سیست  ساال  و سازها در شهرها
ایرت دارد. از دید سنتی، س  که با طبیع  و نظا، تکتی  مغا

متاهی ااهی اس . حفظ ای  متاهی و همراهی های طبیع ،  جلته
ساا   [.21] ها وظیفه مهمی در معماری و شهرسازی اس  با آن

زمی ، هتا، آب، الا ،  گهداشت  مقی  زیس  یعنی رعای  ح ن
دریا، صقرا، کته و دش ، گیاهان، حیتانات و سایر متجتدات و 

د مقیطی که با حیات  رد و جامعه پیتند دارن های زیس عرصه
[13 .] 

معماری اقلیمی همان معماری اسالمی اس . ای  متضتع از 
باشد: اما، روایات، آیات قران و متتن اسالمی قاب  استخراج می

صادو به یکی از شاگردانش به نا، مف   )و به منظتر مسلح 
ساالت  او به دالی  علمی و منطقی در بقث با مادیتن در متضتع 

 رمایند: ای مف   به ایشان ، میحقانی  اسال، یا نظا، طبیع (
ها برای طبیع  نظ  و شعتر قا   باشند، ما  اگر آن"بگت: 
. اقلی  تنها یکی "س ا گتیی  که طبیع  همان الداها میمسلمان

عبارتی همان نظا، از ابعاد گتناگتن همان نظا، تکتی  یا به
. اقلی  و همه مسا   اس کاابدی حاک  بر طبیع  و عاا  وجتد 

اقلیمی و همه طبیع  و مسا   طبیعی و قتانی  طبیعی و نظا، 
حاک  بر طبیع ، تجس  و تجسد ای  جهانیِ آن نظا، آسمانی و 

ساز با اقلی ، رحمی مناسی و بلکه  یا روحانی هستند. معماری ه 
ضروری برای به وجتد آمدن نطفه و رشد روح زندگی اسالمی)در 

 [.22] اس ابعاد معنتی آن( 

 عبادي و معنوي فضاي-6
اجتماع و زندگی مدنی به دو چیز احتیاج مبر، دارد. هیچ مفکری  

در دنیا پیدا نشده که منکر یکی از ای  دو چیز بشتد: قانتن و 
دو ایمان اس . اگر ایمان نباشد وضع مقررات  ای  ةاالالو. پشتتان

ثمر و به نا، قانتن و پند و اندرز به نا، االالو، بی  ایده و بی

مسجد از نظر اسال، از  .الاق  بسیار ک  ثمر و اثر التاهد بتد

بنابرای   .االالو و عداا  جدا نیس  ،آزادی ،امنی ، عل ، اجتماع
که مذکّر ایمان اس ، پشتتانه عداا  اجتماعی و اص   نماز

مساوات و رعای  حقتو اجتماعی اس . مسجد از اجتماع و از 

 .پشتتانه قانتن عادالنه اس اجتماعی جدا نیس . مسجد  امنی 
مسجد پشتتانه پند و اندرزهای االالقی اس . سرّ مت قی  اسال، 

، مسجد را های  اس  که عداا  و عبادت را به ه  تتأ، کرد
[. از 14] پشتتانه دادگستری و شهرداری و شهربانی قرار داده اس 

جمله منادی  تعظی  و بزرگداش  شعا ر دینی، احدا  مساجد 
د. تاسیس مسجد از منادی  باقیات صااقات اس  که در باشمی

احدایث متعدد از پیامبر اکر، و ا مه طاهری  بر آن و آبادانی و 
تتسعه و ح تر در اجتماع مسجد و آداب استفاده از آن تاکید شده 

 [. 13اس  ]
همان طتر که، طراحی باید با سن  طبیع  الدادادی  

اهی نیز هماهنگ باشد. هر هماهنگ باشد، باید با سن  شریع  ا
قدر، نتع ساال  و سازها بتتاند حاکمی  الداوند را متجلی کند و 
ح تر او را به نمایش بگذارد، به همان میزان به معماری و 
شهرسازی اسالمی نزدیک تر شده اس . برای مثال، با تتجه به 
جایگاه مسجد در تعاای  اسالمی شایسته اس ، در طراحی و 

و کاربری   اها، مسجد پایگاه و مقتر استختان بندی 
 های اجتماعی باشد.  عاای 
های ثاب  عبادی و معنتی  رابطه انسان با الدا و نیازمندی 

های اواّی از دیدگاه شهید  انسان )پرستش یکی از نیازمندی
کند که اوال   ایی درالتر برای عبادت و مطهری( ایجاب می

گر ته شتد و دوما ای  نیایش و نیازهای معنتی انسان در نظر 
  ا از نظر کیفی ، متقعی  و دسترسی از سایر   اها بهتر باشد. 

بایس  بر مقی  پیرامتن التد ویژه مسجد می ه  ای عبادی ب
ای معنتی بر عملکردهای پیرامتن التد تاثیری ملمتس و سایه

بیا کند، به عنتان مثال در بازارهای تاریخی مساجد در نقاط 
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ستفاده برای بازاریان و همسایگان بازار احدا  شاالص و قاب  ا
تتاند، مقلی شده اس . همچنی    ای عبادی و معنتی میمی

های مردمی و اجتماعات مذهبی و  برای آمتز  احکا، و کمک
 کانتن معنتی  و الدامقتری برای با   پیرامتن التد باشد.

 کرامت انسانی -7

تری  منداو م کرام ، نقته وجتد و هستی الاصّی اس  که کا
تری  درجه آن برای الدای سبقان ثاب  اس  که دارای عاای

وجتد بتده، بلکه التد، هستی مقض اس  و چتن معنای کرام ، 
به نقت اشترا  معنتی،  ااتجتد ااتجتد وه  بر ممک  ه  بر واجی

کرام  مانند والی ، فناء، شهادت و ...  گردد.نه افظی اطالو می
مه آن ا اضه به دیگران اس  و معادل وصف نفسی اس  که الز

اظر به ن باشد که وصف نسبیسخاء، جتد، عطاء، هبه و ... نمی
گرچه اکرا، و تکری  در بع ی از اقسا،  مقا، اضا ه به فیر اس .

باشد، کما اینکه مقاب  و درجات التد معادل جتد و هبه و ... می
ممک  اس  کرام ، ائام  و مقاب  جتد، بخ  و مانند آن اس  و 

انسان وارسته در حال تهیدستی کری  باشد، وای جتد و وهّاب 
نیس ؛ زیرا کرمداری که در، ندارد، باافع  کری  اس ؛ گرچه 

باشد. اکرا، و همچنی  تکری  اگر باافع  جتاد و واهی و ... نمی
به معنای کری  نمتدن دیگری باشد، معادل با مطل  جتد و 

 "و جَعَلنی م  اامکرمی "تره یس س 27یه آ بخشش نیس ؛ مانند
[ که در ای  جمله، اکرا، به معنای کری  نمتدن و مکر، ساالت  1]

کرام  انسانی در بعد   ایی و کاابدی با [. 23].انسان اس 
بزرگداش  مقا، انسانی، نیازها و رعای  حری  و جایگاه متعاای 
لف وی متجلّی شتد. بنابرای  پرهیز از  ریی انسان از طرو مخت

ی و های مادهای  ریبنده و برانگیخت  حسرت تبلیغاتی و جذابی 
های طلبی دوری از مدگرایی ناسازگار با  طرت انسان و تنتع

مادی و روحی و ... از جمله منادی  کرام  انسانی اس . در 
های  ریبنده و  های مدگرایی و تبلیغ شهرهای معاصر با رو 

نرف بیشتر ستو داده و در ها، ا راد را به الرید و ممدگرایی
 ها و برندهای معروف و ثروت راستای اهداف مادی شرک 

-گرایی و منرفکرام  انسانی از اهداف متعاای به مادی ،اندوزی

گرایی در حال ا تل اس . همچنی  در متتن اسالمی بر ازو، 
ساز شده اس .   اهای شهری باید زمینه کرام  انسانی تاکید 
 د.کرام  انسانی باشن

های وسیع و متنتعی اس  که معنتی  دارای انتاع و گستره
معنتی  دینی یکی از انتاع آن بتده و از میان معنتی  دینی، 
معنتی  اسالمی نیز بر مجذوب شدن در برابر اطف ااهی، نی  و 

طتر کلی بر ارکان دی   هعم  صااح، الدامقتری در کارها و ب
زیارت  ،االالو اسالمی د احکا، وب متکاسال، اس . یکی از آدا

تتاند در اشکال متنتعی از الداوند و اوایای ااهی اس . زیارت می
تتاند جمله گردشگری زیارتی صترت پذیرد. گردشگری زیارتی می

در اشکال  ردی، الانتادگی و جمعی درون شهری و برون شهری 
مقق  شتد که عالوه بر الل  معنتیتی پایدار، سبک زندگی 

گردشگری  شک  داده و هدای  التاهد نمتد. یزمسلمانان را ن
زیارتی رویکردی اس  که در تتسعه پایدار شهرهای مذهبی 

اتکایی ای  شهرها در ابعاد  کار گر ته شتد. التد هتتاند ب می
تتاند به ها ماای دواتی میاقتنادی و عد، وابستگی به کمک

تقق  پایداری اقتنادی ای  شهرها کمک نماید. اتکای شهر، 
های مربتطه نیز روندان و گردشگران به مراکز مذهبی و آیی شه
 [.24اجتماعی آنها کمک نماید ] - رهنگی پایداریتتاند به می

 

 گیري نتیجه
شهر اسالمی شهری اس  که در آن احکا، اسالمی در تمامی    

های  وجتد تفاوت شهرهای ایرانی باابعاد شهری پیاده شتد. 
اقلیمی و  رهنگی و جغرا یایی، شهر مسلمانان بتده و در طتل 

معنتی  یکی از زمان و مکان معنتی  قاب  واکاوی اس . 
 مهمتری  وجته و نمتدهای شهر اسالمی ایرانی اس  که با تتجه

های مختلف شهر قاب   ها و مکان به اهمی  آن باید در زمان
می برای الدا و در سالمالحظه باشد. چرا که هر عملی در شهر ا

 های اسالمی التاهد بتد. اعماای که برای الدا باشد، متزهراستای آ
نماید را در شهر ایجاد می معنتیتی اع  از اعمال  ردی و جمعی،

 کند. که در ابعاد مختلف نمتد پیدا می
رویدادها، در  تتانددر شهرهای اسالمی ایرانی، میمعنتی  

اک  بر آنها  ردی و االالقیات ح ر تارهای جمعی وهاو   عاای 
مقی  طبیعی و مننتع و   ای  یزیکی و  یا در نمتد یابد
اند، که با تتاضع و مبتنی بر احکا، اسالمی احدا  شدهبناهایی 

که هر تازه واردی آن را در شهر احساس نمتده و  چنانتجلی یابد. 
ها کمک نماید. احترا، به  عالوه بر آن به رشد معنتی انسان

االالقیات و پایبندی به اصتل اسالمی از جمله حقتو الداوند، 
تتاند به  ها، حقتو طبیع  می حقتو نفس، حقتو سایر انسان

 شک  گیری معنتیتی پایدار بیانجامد. 
  مختلف مدیران و عالوه بر سال شهرهای معاصر ایران، 

ای در ابعاد مختلف تنمی  گیران، دارای مشکالت عدیده
گی، زیس  مقیطی، ترا یکی، الدماتی و   ایی اقتنادی،  رهن

کاابدی هستند. در کنار آنها مسا   مختلف شهروندان و 
گسترده و پیچیدگی زندگی های  ها و نارضایتی های آن دفدفه

که ای   طتری ها زاید. ب می معاصر به کثرت مشکالت شهرها
عتام  مجمتعا معنتی  شهرها را ت عیف نمتده و 

طتر  ه تل االالو و معنتی  را باصرف در کنار های  کارکردگرایی
ی . بنابرای  ضروری اس  که با بازگش  به هست روزا زون شاهد

 مربتطههای  مبانی اعتقادی و اصی  اسالمی در کنار برنامه ریزی
و بازگش  به االالو اسالمی، معنتی  شهرهای ایرانی اسالمی را 
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 ارتقا بخشی . 
 

نتیسندگان گزار  نشده ی تتس  مترد تشکر و قدردانی:

 .اس 

س  متردی تتهاي اخالقی، تعارض منافع: تاییدیه

  نتیسندگان گزار  نشده اس .

ی تتس  متردها:  سهم نویسندگان و منابع مالی/حمایت

 نتیسندگان گزار  نشده اس .

 :منابع

 . قران کری  .1

 رهنگی  منشا :تاریخ شهر (.1368یمس )ا راپتپترت .2
جهاد  :تهران .ترجمه راضیه رضازاده .های زیستی مجتمع

 .دانشگاهی عل  و صنع 

های شهر  (. رویکرد اسالمی به شهر؛ ویژگی1393بهرا، ) بیات .3
های اجتماعی اسالمی،  نلنامه علمی و پژوهشی نظریه

 .167-137متفکران مسلمان، سال چهار،، شماره اول، صص 

به ضمیمه چند  معنتی  تشیع (.1387) طباطبایی مقمدحسی  .4
مقااه دیگر، گردآوری تتس  مقمد بدیعی با مقدمه عالمه 

-75 زاده آملی، ق ، انتشارات تشیع، چاپ چهار،، صص حس 
79. 

(. شش مقااه، تهران: انتشارات صدرا، 1389مرت ی ) مطهری .5
 بیس  و چهار،. چاپ 

(. مجمتعه رسا   اب  سینا. 1392حسی  ب  عبداهلل ) سینااب  .6
 . دو،مقمتد طاهری، ق : نشر ای  اشراو، چاپ  ترجمه سید

(. تتحید در قرآن. ق : نشر اسراء. 1384عبداهلل ) جتادی آملی .7
 چاپ دو،. 

های نت در  لسفه جغرا یا. جلد (. اندیشه1383حسی  )  شکتیی .8
 اول. تهران: گیتاشناسی، چاپ هفت .

اسالمی. اصتل (. شهرهای عربی 1381حکی  سلی  بسی  ) .9
ساالتمان. ترجمه مقمدحسی  مااکی و عارف  شهرسازی و

اقتامی مقد،. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت  رهنگ و 
 ، چاپ اول. ارشاد اسالمی

(. عقالنی  سکتالر و 1392) پارسانیا حمید، اسالمی اصغر  .10
آرایی،  نلنامه دانی، جهانداری و جهانقدسی در ساح  جهان

، صص 16نج ، شماره علمی و پژوهشی آیی  حکم . سال پ
7-43 . 

(.  طرت در آیینه قرآن، نشریه 1389عبداهلل ) جتادی آملی .11
 . 5-28، صص 23انسان پژوهی دینی، سال هفت  شماره 

ه المو تتحیدى از دیدگاه عالاال(. 1390)منطفی  اللیلی .12
وحیانی، سال اول، شماره اول، و الطباطبایى.  نلنامه اال

 .125-126صص 

ااقیاه. ویراس  دو،. ق :  (. مفاتیح1394) جتادی آملی عبداهلل .13
 نشر اسرا، چاپ اول.

، جلد های استاد مطهری(. یادداش 1382مرت ی ) مطهری .14
 .اول، تهران: انتشارات صدرا، چاپ هفت 

، تهران: 14(. نفسیر نمتنه، جلد 1374ناصر ) مکار، شیرازی .15
 . 96-97، چاپ سی و دو،، صص  ااکتی االسالمیهناشر: دار

(. دی  مراس  مذهبی و  رهنگ، 1383شتن ) اتای مک  .16
 ترجمه ا سانه نجاریان، اهتاز، نشر رسش، چاپ اول. 

(. کارکردهای اجتماعی 1392سمیرا ) باقری نفیسه و دردشتی .17
زاده درب مامامزادگان و مناسک مذهبی آنها مطااعه متردی اما

آباد، نخستی  کنگره بی  ا اما، اصفهان و امامزاده نرمی دو
اامللی امامزادگان، سازمان اوقاف و امتر الیریه استان اصفهان 

 . 159-123و دانشگاه اصفهان، جلد اول، صص 

مقسـ    آبـاد حسـی ، حقـی مهـدی و دادالـتاه     کالنتری اللی  .18
ــی و  (. متافــه1393) هــای اجتمــاعی ااگــتی شهرســازی ایران

 .اسالمی.  نلنامه علمی و پژوهشی نقش جهان. سال چهار،

ــی .19 ــتادانشــپتر س ــدااهادی، روس ــری  ) د عب ــارچتب 1392م (. چ
ــدار در جهــان  ــاع پای ــی اســالمی و ســن    مفهــتمی اجتم بین

هـای   شهرسازی مسلمانان.  نلنامه علمی و پژوهشی پـژوهش 
 .  24-9معماری اسالمی. سال اول. شماره اول. صص 

سـامانه مقـاالت   روی،  (. اعتدال و میانه1393زینی ) برجی نژاد .20
 ، قاب  درسترسی در پایگاهپژوهشکده باقرااعلت، پژوهه،

http://pajoohe.ir 
(. هنـر و معنتیـ  اسـالمی. ترجمـه     1374سـید حسـی  )   ننر .21

-45(. صـص  28مقمد سعید حنایی کاشانی. تهران: نشر هنر )
52. 

هایش، سامانه مقاالت (. تهران و تکیه1390بیژن ) علی آبادی .22
 دسترسی در پایگاهی ایران ، قاب  انجم  مفاالر معمار

www.ammi.ir  

 (. کرام  در قرآن. ق : بنیاد بی 1366عبداهلل )  جتادی آملی .23
 اامللی اسراء، چاپ اول.

http://www.esra.ir 
تبیی  ابعاد و راهبردهای ارتقای معنتی  (. 1400اصغر ) متال ی .24

 نلنامه  ، دودر شهرهای زیارتی با تاکید بر بقاع متبرکه
اول.سالمی، سال شش  شماره  رهنگ معماری و شهرسازی ا
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