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شهر اسالمی همانند سایر شهر های حوزه های تمدنی غیر اسالمی با  :چکیده

استفاده از شیوه های شهرسازی تمدن های مغلوب شده توسط اسالم و اتکا به شکل 

و الگوی فرهنگی جدید در شهرسازی که از دین جدید در سرزمین های فتح شده 

اک زیاد با یکدیگر و خصایص نشات گرفته،ویژگیهای دارد که دارای وجوه اشتر

در شهر اسالمی، اصلِ متمایز کننده نسبت به سایر شهرهای غیر اسالمی است.

اساسی اعتقادِ انسان به خدا، حاکمیت وی، ایمان به جهان آخرت و جهان ماورا 

طبیعه است. در جامعة اسالمی یا در یک شهر اسالمی تمامی انسانها دارای نوعی 

ارتباط اند. محور چنین نگرشی اصلِ حاکمیت خدا است.  برداشت مشترک در این

ایمان به وی و اینکه خداوند در زندگی بشر حضور دارد، برداشت انسان از نفس خود، 

کند. در این چهارچوب سعادت خود با آنها را دگرگون می یهجهان و طبیعت و رابط

ست، و انسان در این و خیرحقیقی به عنوان بزرگترین آرمان بشر کسب رضایت خدا ا

پردازد. در هر صورت شهر اسالمی زمانی تحقق فضا است که به تالش و تکاپو می

یابد که افراد در عالم دینی قرار گیرند و به این اصول و مبانی ایمان داشته باشند. می

اسالمی  …شهری اسالمی بدون تردید با ساختن مسجد، حسینیه، و مظاهر دینی و 

نکته قابل  ر صورتی تحقق می یابد که عالم دینی تحقق یافته باشد.شود بلکه دنمی

انسانها  یهتوجه آنست که حفظ حرمت انسانها، در یک شهر اسالمی، متوجه هم

 است و هیچ فردی از این دایره خارج و مستثنی نیست.

 زندگی اجتماعی فه ها،ل،موشهر اسالمی  :واژه های کلیدی

                                             

             

 

 

                                                                                

ی 
ص

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

ری
ما

 مع
ی،

ساز
هر 

 ش
ن،

مرا
، ع

فیا
غرا

ج
 

م(
دو

ل 
سا

(
 

ره 
ما

ش
42 

د 
جل

 /
1

  /
داد

خر
  

19
31

 
ص 

 /
11- 

25 

http://www.jogca.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 42-22، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره  جغرافیا، عمران، شهر سازی، معماری

 ISSN: 1394-0043 
http://www.jogca.ir 

 
 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

 

1394-0043 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 

54 

 مقدمه:

درمنابع مختلف برای شهر اسالمی تعاریف گوناگونی ارائه شده است.شهرسازان براساس معمای حاکم بر شههرها  

سالمی ساخته شده است . در الگوی شههر اسهالمی،عامل مسهلط دیهن     آن را شهری می دانند که براساس فرهنگ ا

اسالم است و به طور حتمی تمام شاخص ها و عناصر زندگی اجتماعی و کالبدی شهر براسهاس ایهن عامهل نظهام و     

هویت می یابد. به این ترتیب شهر اسالمی ماهیتی است ثابت که در هر مکان و زمان تجلی ویژه خهویش را خواههد   

به عبارت دیگر ،شهر اسالمی ماهیتی است بالقوه که می تواند در هر مکهان و زمهان بها توجهه بهه فنهاوری و       داشت .

مصالح و دانش و هنر و فرهنگ بومی  که با اصول و ارزش های اسالمی در تعهار  نباشهد تفسهیر و تجلهی خها       

گون تحهت تهاثیر تمهدن ههای     خویش را داشته باشد تردیدی نیست که شهرهای دوره ی اسهالمی  از جههات گونها   

پیشین به خصو  دو تمدن ساسانی و رمی  قرار داشته اشت.زیرا با تسلط مسلمانان بر کشورهای اطراف،شماری از 

ویژگهی ههای فرهنگهی    شهرهای قدیمی  و رمی و ایرانی در قلمرو دولت اسالمی قرار گرفت .در عین حال مسلمانان 

بحث در نهاده اند و تمیز شهر اسالمی از دیگر شهرها  را آسان ساخته است.خود را به نحو تحسین آمیزی زیر نفوذ  

خصو  این که یک شهر اسالمی چیست و دارای چه ویژگیها و مؤلفهای است امروزه مطلبی اساسی است. به نظهر  

شناسهائی آن  یم و بها  اسالمی را بازشناسائی کن شهرآرمانواالت مستلزم آن است تا ما ؤرسد پاسخگویی به این سمی

ههای خها    ها و ویژگیاسالمی به نظر نگارنده دارای مؤلف شهرآرمانرا تحقق دهیم. این  یم، تا آنیایباید تالش نم

ها در واقع ناظر به نوع نگاه انسان مؤمن ها و ویژگیکند. این مؤلفاست که آنرا از سایر شهر و جوامع دیگر تمایز می

دنیا، آخرت، انسان و جهان و خدا است. در این نوشتار مهی کوشهم تها برخهی از ایهن      نظیر  های پدیدهو مسلمان به 

های ذیل مورد بحث و بررسهی قهرار گرفتهه اسهت      ها و خصلت را بیان نمایم و در این ارتباط اصول و خصلتویژگی

ولیت نسبت بهه  ؤساصل حاکمیت خدا، عدالت و برابری، کرامت و بزرگواری انسان، امنیت، آزادی و اصل عطوفت و م

 طبیعت.

 

   های يك شهر اسالميترين خصلتمهم

 

 اصل خدا محوری و حاکمیت خداوند )اصل حاکمیت قانون الهی(     .1

 اصل استقالل و تساوی مدنی )اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش و برابری در برابر قانون(  .2

 برقراری عدالت، برابری و مساوات  .3

 ی دینی               هاو الگو هنجارهااعی بر اساس تعریف و تنظیم روابط اجتم .5

 ولیت افرادؤقاعده متعهد و مس .4

 آزادی )عقیده، بیان، مخالفان، اجتماع و آزادی انتقاد(                               .4
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 و حس همدردی   اخوه، برادری، گذشت، ایثاراصل .4

           قانونگرایی .8

 نظم .9

 رکت همگانی           برقراری قاعده تعاون، همکاری و مشا  .11

 و نشانه های دین عالیمبرپایی و حاکمیت   .11

 اصل متقابل بودن حقوق و احترام به حقوق یکدیگر             .12

 به یکدیگر نیت نسبتاعتماد و حسن   .13

 وفای به عهد                                                                             .15

 خصوصی( یهحوز)جانی، مالی، شخصیتی و درامنیت  برقراری  .14

 اصل مشاورت و شورایی بودن امور                                     .14

 توسعه اقتصادی و اجتماعی  .14

 

 عرصه های عمومي شهری:

در شهر های اسالمی،فضاهای عمومی محدود به مسجد،بازار و حمام می شد. در این شهرها فضاهای عمومی بهه  

ز تمایالت اجتماعی افراد برای خلوت گزینی و اهمیهت  نسبت فضاهای خصوصی بسیار اندک بود.این وضعیت ناشی ا

خانه و خانواده در گذران اوقات فراغت است.به غیر از مسجد و دارالحکومه،ساختمان های رسمی دیگری که بر روی 

(اویکن ویهرت شهرق شهناس المهانی نیهز بها اهمیهت دادن بهه         1341،39،خلق الناس باز شد وجود نداشت)کاستللو

شهر اسالمی،کوشیده است پدیده شهر اسالمی را با این خصیصه... بیانگر سبک و زنهدگی حهوزه   خصوصی گرایی در 

هش اهمیهت و  ا(.که 1343درتضاد با عمومی گرایی شهرنشینی غربی نشهان دههد)اهلرز،   فرهنگ خا  شرق اسالمی

دگی نظهام جدیهد   داب  اجتماعی  و اعتقادی جامعه اسالمی داشت. سها آتعداد فضاهای عمومی در شهرها ،ریشه در 

فرهنگی که محتوای آن ،همه در کتاب آسمانی مسلمانان مورد اشاره قرار گرفهت ،باعهث کهم شهدن فعالیهت ههای       

اجتماعی گردید.از این رو شهرهای عربی پیچیدگی شهرهای هلنی و رومی را نداشتند.این شهرها برخالف شههرهای  

اترها ،استادیوم ها و ورزشگاه های سرپوشهیده اسهت و تنهها    ئت فاروم ها،تاالرهای دادرسی،تئاترها،آمفینامبرده فاقد 

دارای اماکن خصوصی،خانه ها ،کاخ ها و تنها دو فضای ساختمان عمومی شهامل گرمابهه بهرای بهداشهت و نظافهت      

شخصی و مساجد برای برگزاری  نمازهای جماعت است.فضاهای باز بزرگ ، میادین و باغ های عمومی شههر عمئتها   

ده دستی خودخواهانه گروه های حاکم بود و یا برخاسته از اهمیهت واالیهی رهبهران مهذهبی اسهت کهه       نتیجه گشا

 (1341،38مفهومی از اجتماعات را پذیرا بودند)کاستللو،
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 شهر اسالمي: هایمؤلفهويژگي و 

 اصل توحید و خدا محوری: .1

ا، آسهمانه  یهدربرگیرنهد کهه  خداونهد اسهت. نظهام هسهتی      یآفریهده  کهون براساس نگرش دینی به هستی و 

 یهبه وجود نیامهده اسهت و خهود آفرینهد    می باشد، بر اثر تصادف  …ک، انسانها و یجمادات، گیاهان، حیوانات، مال

پیچیده ای نیازمند، آفریدگاری توانها، قهادر، حکهیم، دانها و خردمنهد اسهت و چنهین         یهخود نیست. چنین مجموع

چنهین مخلوقهاتی    یهکننهد ود نیز، مالهک، مهدبر و تنظهیم   ه بر آن، خداوند خباشد. عالوآفریدگاری، خداوند یکتا می

 ناپذیر ی است و گوش به فرمان وی است.قوی و شکست یهباشد. هستیِ خلق شده، تحت ارادمی

جز ه ، بکونی بر ییر و انتقال ناپذیر است فرمانرواحاکمیت و مالکیت پروردگار بر هستی نیز مطلق، تجزیه ناپذ

تواند باشد و نه کسی حق دارد که خود را شهریک و سههیم در آن بدانهد و    داوند، از آن کسی نیست و نه میبرای خ

 ی کند، قادر به آن نیست.یاگر کسی هم چنین ادعا

باشد و همهواره  خداوند بر همه چیز، قدرت و سلطه دارد، عالم و بصیر و توانا است. از هر عیب و نقص مبرا می

شکست ناپهذیر   یهرمان اویند، نفع و ضرر تابع ارادتحت ف همه موجودات بدون استثنا ر امور آگاه.شیار و بوپیدا و ه

کنهد،  میراند و زنده میباشد که میمی اوچنین پروردگاری است. مرگ و ممات و حیات موجودات به دست اوست و 

نیهاز از  ست، همه نیازمند به اوینهد و وی بهی  کند، خداوند ملجأ و پناهگاه همگان ادهد، هدایت و گمراه میروزی می

را در این خلقت  ویاست، هستی مخلوق اوست و احدی  متعالطور خالصه، خداوند ه همه چیز و همه کس است. ب

  نبرد و هم رزم نیست.هم  صفت و کسی وی را در این نیستشریک و معاون 

زاده شده اسهت و نهه فرزنهد و همسهری دارد.      توان یافت، نهنه کسی مانند اوست و نه کسی را همتای وی می

نخست به آن ایمان دارد و هر کس به آن اعتهراف کنهد،    یهاست که هر مسلمان و مؤمنی در وهلاین امور حقایقی 

مسلمان است. معنای اصل توحید و شعار بنیادین. الاله االاهلل در چیزی جزء اقرار به این عظمهت، کرامهت قهدرت و    

 ود بودن خویشتن نیست.خالقیت خدا و معب

در یک جامعه یا شهر آرمانی در جهان دینی، اصل توحید و خدا محوری، رکن اساسی است و خصهلت اصهلی   

 شهر دینی، ایمان به اصل مذکور و پذیرش الزامات ناشی از آن است.

 چیزی جزگی عبادت را ندارد و هیچ بر اساس اصل توحید، هیچ کس و هیچ چیز جز خداوند، قابلیت و شایست

در  کمرهها است کهه شایسهته و زیبنهده اسهت کهه       کسیاو تنها ا ندارد. او لیاقت اطاعت، کرنش، عبودیت و پیروی ر

رابهر قهدرتش   به سجده روند و زبانها به تسبیح و ستایشش باز و اندیشهه او دلهها در ب   سرهاخم بشوند،  کرنشمقابل 

 ه ربوبیت و پروردگاری وی اعتراف نمایند.بایست بنات و موجودات مییکرنش نمایند. تمام کا

تنهی در  خداونهد و رد فرمهانبرداری و فرو   عبودیهت اصل توحید، از این رو، چیزی جز فروتنی و فرمانبرداری و 

اعتهراف بهه    بعهد نخست نفی طاغوت اسهت و در وهلهه    یه. توحید در وهلنیست برابر دیگر انسانها، اشیا و سالطین

برگزید به غیهر  « مالک و دافع مضار وجاذب منافع»شد به غیر از او نباید، فردی را به عنوان بامعبودیت پروردگار می
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از او پذیرش هر آقا و سروری نادرست است و نباید بجز فرمان و دستور او، دستوری را پذیرفت. در هر صورت اصهل  

تحت سلطه و اسارت قهرار گیهرد و   رابر خلق شده است و نباید بآزاد و »توحید مستلزم آن است که انسان موجودی 

 اصل اساسی ربوبیت پروردگار است.

با پذیرش اصل توحید و خالقیت خداوند و مالک بودن وی بر هستی، نوع نگاه به انسان و سعادت حقیقهی وی  

خداونهد   یهتهرین موجهود، آفریهد   ترین و گرامهی با ارزش یه. در این چهار چوب انسان به منزلشودنیز دگرگون می

باشهد.  دارای استعداد، تکامل، پیشرفت و ترقی می«. ست. این موجود برخوردار از عقل، کرامت، عزت و اختیار استا

انسان برخالف دیگر موجودات، اسیر و در بندِ غرایز حیوانها گریزناپذیر نیست. انسان موجودی عاقل و مختهار اسهت   

ولیت است و مهورد  ؤاین آزادی و اختیار نیز دارای مسبرابر  باشد. درکه توانا به انتخاب راه و رسم زندگی خویش می

رگ پایهان هسهتی نیسهت.    مه گیرد. عالوه بر آن زندگی انسانها منحصر در زندگی دنیوی نیست و بازخواست قرار می

و خیر حقیقی نیز متفاوت است. انسان موجهودی دو وجههی اسهت  دارای تمهایالت عهالی و       سعادتبنابراین تعریف 

ههای مهادی و   دیگر برخوردار از غرایز و تمایالت حیوانی. سعادت حقیقی، عهالوه بهر بهرآورد شهدن خواسهت     انسانی 

و ست. زندگی دنیوی، علهی رغهم معایهب    در سرای دیگر ا اعلیضروریات حیات، در گرو کسب رضایت خدا و تأمین 

حیات نیست. با مهرگ زنهدگی و   ن معنا نیست بلکه پیش شرط سعادت است و مرگ نیز پایابیهوده و بی هایشبدی

ت دیگهری  زندگی شرط اساسی این تکامل است. به عبار گذارشود و یند تکامل آدمی آغاز میآتازه ای در فر یهدور

در حیات آدمی است و سعادت حقیقی نیز در دنیای واپسهین کسهب    فرا شدیچنین  یهدنیا و زندگی در آن مقدم

گسست در سیر  یهرند و مرگ در دنیای مادی به منزلو در تکامل با یکدیگشود. زندگی دنیوی و اخروی مرتبط می

انسانها پهس چنهد صهباحی    «. الدنیا مزرعه االخره»باشد و در پیوند و پیوسته به آن است  تحول و تکامل انسان نمی

هند کهرد. در ههر   اند، در سرای دیگر درو خوازندگی در دنیا، از عالم مادی رخت برخواهند کشید و آنچه کشت کرده

صورت انسان موجودی متکامل و دارای استعداد فاضل و اخالقی شدن است، موجودی فراتر از سایر موجودات است 

و سعادتش در دنیای دیگر است. سعادت نیز چیزی جز کسب رضایت الهی نیست. سعادتی کهه منهوط بهه پهذیرش     

بدین ترتیب، موجودی بیهوده، رها گشهته، سهرگردان و    باشد. انساناصل توحید و عمل به فرامین و نواهی الهی می

گیهرد و نهه   هدف نیست. نه بیهوده خلق شده است و نه تصادفاً به وجود آمده است و نه با مرگ حیاتش پایان میبی

موجودی صرفاً مادی و حیوانی است که هیچ اختیار و اراده ای از خود ندارد. زندگی اش بیهوده و پهو  نمهی باشهد،    

ن آفریده خداوند است و هدف وی، عبودیت و تأمین رضایت الهی است. در شهر آرمانیِ اسالم، تک تک افراد بهه  انسا

اند و به این عالم تعلق دارند. با پذیرش اصل توحید و وجهود خهدا نگرششهان بهه هسهتی،      این اصول و نگرش رسیده

شهر و جامعه مطلوب دینی منوط بهه پیهدایش    شود. تحققانسان سعادت، آخرت و روابط انسان با آنها دگرگون می

باشد. در شهر آرمانی دینی، فرد، جهان و طبیعهت را مظههر اراده و   تعلق دارند، می آیین تعالمعالم و مردمانی که به 

کند و خویشهتن را در تضهاد و مخهالف هسهتی     داند، پایان زندگی را مرگ و نیستی مطلق فر  نمیقدرت الهی می

فرد مؤمن جههان را  «. است مردهخدا »ه آن درجه از جسارت و غرور نرسیده است که فریاد برآورده که بیند و بنمی
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لحظهه  ی حضور خدا را در سرتاسهر حیهات و   کند، وپروردگار فهم نمی یهاراد خالی از راز و رمز و دخالت خواست و

گیهرد، از جههانِ مهادی و نیازههای     اغ مهی کند. علی رغم آنکه سعادت و خیر را در دنیای دیگهر سهر  درک می هایش

پهردازد و امیهد بهر    و خستگی ناپذیر در این جهانِ محهدود مهادی بهه تکهاپو مهی      جسورانهزندگی اش غافل نیست، 

پندارد و لذا برخالف انسان امروزیِ گرفتار در ایهدئولويی  ای درخشان دارد. زندگی را خالی از معنا و فرجام میآینده

حساس غربت، تنهایی، بیگانگی، نومیدی، دلتنگی، ناامنی، رهاگشتگی، سهرگردانی و وحشهت و بهی    غربی ا اومانیسم

طهور خالصهه در عهالم    ه معنا بخشِ شکست ناپذیری تکیه دارد. به  ستونکند. وی همیشه بر جایگاه و فرجامی نمی

 دینی، مؤمنان به اساس اصل توحید به اصول ذیل ایمان دارند 

 هنجارنیستبرنامه و نابهنی مخلوق خداوند است و پدیده ای بیهوده، بیهستی و جهان بیرو -

انسان مخلوق خداوند است، دارای اختیار، آزادی و عقل می باشد و موجهودی تکامهل یابنهده. دارای دو نهوع      -

غرایز و نیاز است  یکی مادی و دیگر معنوی سعادت حقیقی در گرو تأمین این دو نوع خواسهته اسهت و ههدفِ    

اساسی کسب رضایت باری تعالی است که بدون عمل به فرامین و نواهی و خواست وی رسیدن به سعادت بهی  

 معنا است.

یب، معاد، بهشت، عالم غ طبیعت به جهان ماورا رد دیندار براساس اصل توحید و حضور خدا،فدر عالم دینی،  -

 بینند.ز و حضور مدام خدا نمیایمان دارد. جهان را خالی از راز و رم …ک و یدوزخ، جهنم، مال

کند عالم دینی، فرد دیندار، حضور و دخالت خداوند را در تمامی عرصه او زوایای زندگی خود مشاهده می در -

باشد. وی وجود خداوند و عنایات و الطافش را شرط ضهروری زنهدگی و   می  متعال ما یشاء زیرا خداوند حاکم و

کند، در عین حهال از الطهافش بهی نیهاز     گرچه خود را عاقل و مختار فر  میکند، سعادت خویش ارزیابی می

نیست، و همیشه چشم به راه کرامت و فضل خدا است. چنین انسانی، برخالف انسان امروزی، از آسمان هنهوز  

 نبریده و کماکان به آن احساس نیاز دارد.

 حفظ کرامت و عزت نفس آدمي: .2

اند و این عزت و کرامت باید حفظ شود و محور تمهامِ  ارای کرامت و عزت نفسدر یک جامعه آرمانی، انسانها د

دینهی انسهان موجهودی، عاقهل، مختهار،       یهدانیم، در اندیشگذار نیز با چنین باشد. چنانچه میو سیاست تصمیمات

انسهان ارزانهی    شریف و برخوردار از کرامت، است. کرامت انسانی برترین گوهری است که خداوند تبارک و تعالی بهه 

انسان را از دیگر موجودات خود برتر و متمایز ساخت. عنصری که بر اساس آن انسهان از سهایر    -داشت و به عین آن

موجودات برتری یافت و تمامِ فرشتگان مأمور شدند که در برابر این کرامت کهرنش کننهد و او را بزرگهوار و خهود را     

ر به سجده بر آدم شدند و ابلیس چون از ایهن فرمهان سهر بهر بتافهت، از      . در هر صورت فرشتگان مأمو 1خوار نمایند

                                                           
و بقره /  5، صفحه 8 يه(، خطب8731جعفر شهيدي، )تهران، انتشارات علمي فرهنگي، چاپ پانزدهم،  يهنهج البالغه، ترجم 1
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. گرچه انسان اولیه به دلیل سرپیچی از فرمان خهدا، از  2درگاه الهی رانده شد و به سبب تکبرش، دشمن خدا گردید

شهت و بها   فردوس برین هبوط کرد و به سوی زمین رانده شد. اما همچنان گوهر ارزشمند کرامت الهی را با خهود دا 

 آن پا به جهانِ مادی گذاشت.

بدین شیوه باید گفت، همانگونه که احترام و تکریم فرشتگان بر انسان الزم بود، احترام و حرمت وی نیهز بایهد   

شهود،   شکنی را ندارد و اگر کسی مرتکب چنین عمل مذمومیاز سوی همنوعانش حفظ شود، هیچ کس حق حرمت

لیس نخواهد یافت، چون با شکستن حریم حرمت آدمی، تمامیِ هسهتی و ارزشههای   بدون تردید سرنوشتی بهتر از اب

الهی و انسانی نیز شکسته خواهد شد و وجه تمایز آدمی با سایر موجودات محو و زندگی انسان بها دیگهر موجهودات    

، حفهظ  منظر دیهن ی( در روابط فردی و اجتماعی، از نیز تفاوت و تمایز نخواهد یافت. سپس در جامعه )یا شهر آرمان

ها الزم و ضروری است زیرا در پرتو آن است که انسان تکامل روحی و معنوی می یابد و امکان تحقق اههداف  حرمت

 شود.می میسورترنسانی و در یک کدام سعادت حقیقی های الهی و او ارزش

باشهد و ایهن امهر بایهد     در شهر آرمانی روابط افراد با یکدیگر و حکومت شوندگان باید معطوف به اصل مهذکور  

اولویت اول و هدف اساسی هر نظم و نظام اجتماعی و سیاسی باشد زیرا اصل زندگی اجتماعی برای رشد، بالنهدگی،  

نمهوده و   عرفهی  و حکومت آنهرا لگهدمال نماینهد نقه      ودی است و اگر قرار باشد افرادجسعادت و تکامل چنین مو

 ت داده است. دینی از دس دیر وجودی خویش را از  یهفلسف

که این اصل رعایت و یا شهر اسالمی( محوری است و تا زمانیآرمانی ) یهعقیده نگارنده این اصل، در جامع به

( تحقهق نخواههد   جهز آن قیقهی و  خیر حنی نظیر )عدالت، برابری، آزادی، نشود، دیگر آرمانها و ارزشهای الهی و انسا

ل کردن حقوق دیگران، ظلم و ستم، به بردگی و بیگاری گهرفتن انسهانها از   یابد. پایمایافت و امور انسانها سامان نمی

 شکنی است.این حرمت یهجمله مصادیق عمد

انسانها است و هیچ فردی  یهنها، در یک شهر اسالمی، متوجه همنکته قابل توجه آنست که حفظ حرمت انسا

های وجهود دارد،  ان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتاسالمی می یهاز این دایره خارج و مستثنی نیست. گرچه در جامع

گونهه حرمهتِ انسهانِ    باشهند و همهان  اند، شریک و همسهان مهی  اما هر دو در اینکه برخوردار از گوهر کرامت انسانی

های دیگر نیز بر همگان واجب است چون انسهانها  مسلمان بر انسانها و قدرت سیاسی الزم است، حفظ کرامت انسان

پیامبر و ائمهه معصهومین    یهی شدند و این امر در سنت و سیریمفتخر به دریافت کرامت و روح خداه در خلقت اولی

 به ویژه حضرت علی )ع( به وضوح روشن است.

 عدالت: .3

ترین آرمانها و اصول اساسی زندگی بشر، عدالت است. قرآن کریم هدف اساسهی رسهالت   امیریکی از برترین و گ

 داند   برقراری عدالت می آسمانی تمامی پیامبران را

                                                           
 182و188، صفحه 891 يههمان خطب 2
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 «1الناس بالقسط لیوملقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان »

فوق الذکر، اولین رسالت و هدف پیامبران و کتابهای آسمانی، استقرار عدالت است. آنها نهه تنهها بهرای     یهدر آی

بایست فعالیت نمایند. منظور از عدالت آن اسهت  ار آن میاند بلکه باید برای تحقق و استقرچنین هدفی مبعوث شده

یها و استعداد و ظرفیت خویش بهره و امتیاز گیرد نه یهر کس بر اساس توانا که هر حقی به صاحب حق داده شود و

بیشتر و نه کمتر و عدول از این اصل نیز به معنای عدول از اصل حق محوری و مرتکب ظلم و تعدی شدن است. در 

کند که صاحب حق فرد، اجتماع یا هر چیز دیگر باشد. بایهد بهدون سهتم و تجهاوز حقهش      ین چهار چوب فرق نمیا

آرمانی یا یک شهر اسالمی، محور تمام فعالیت  یهگران نیز تجاوز ننمایند. در جامعضایع نگردد و به حق و حدود دی

بایسهت در  به حقوق دیگهران باشهد و ایهن اصهل مهی     بایست معطوف به اصل عدالت و حق و عدم تجاوز و تعدی می

 تمامی عرصه های زندگی، فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جز آن رعایت شود.

خداوند است و وی زمهین و آسهمان را بهه عهدالت و      یهعدالت و دادگری یکی از صفات عمد دینی یهدر اندیش

خواهد تها بهه آن ملهزم باشهد و از آن تعهدی و      یقسط و عدل، از انسان ممیزانهای  . و با وضع1دادگری آفریده است

خوانهد کهه بها نفهس     نخست انسان را فهرا مهی   یهادگرانه رفتار کند. اسالم در وهلتجاوز نکند و براساس معیارهای د

 .2کندخویشتن به عدالت رفتار کند و میان حقوق خود و خداوند و دیگران تعادل و هماهنگی الزم را ایجاد 

مهردان میدانهد و بهه    قرآن کریم، رفتار دادگرانه و عادالنه را نیز معیار اساسی روابط فرزند با پدر و مادر و زنان و 

 کند.فراوان می یهآن توصی

خواهد تا بدون آنکه عالیق و روابط سببی، عاطفی و نسبی خهود را مالحظهه کننهد، بها     اسالم از مسلمانان می

بایسهت  رو وابستگی های عاطفی، احساسی، قومی، نژادی و انسانی نمهی دگری رفتار کنند. از اینمردم به عدالت و دا

 .3فرد را از معیار عدالت و دادنِ حق به ذی حق باز دارد

این عدالت نه تنها متوجه مسلمانان و دوستان است بلکه متوجه دیگر انسانها و از جمله دشمنان و رقیبان نیز 

 این خصو  به مسلمانان هشدار می دهد تا مبادا از معیار عدالت و انصاف با دشمنان خارج شوند  میباشد. قرآن در

قوم علی اال تعدلوا اعدلوا هو اقهرب   شنئان شهداء بالقسط و الیجرمنکم  سیدیا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین »

گهردد  ر ایمان، تقوی و قربت به خداوند ارزیابی میالذکر به عدالت و دادگری، معیافوق یهدر آی« 1للتقوی و اتقوا اهلل

دهد. سپس عدالت نهه صهرفاً   عدالتی و بی دادگری از ترس خداوند بر ارتکابِ آن، هشدار میبی  برابر و به انسانها در

                                                           
 15 الحديد / 1

 3-9الرحمن /  1
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 ای عام و فراگیری است که شامل تمامی حوزه ها به جوامهع و میان مسلمانان بلکه قاعده روابطقاعده ای اساسی در 

 شود و حتی اصل اساسی و فراگیر تدبیر تمام جوامع است. انسانها می

یم و بهه  یعادالنهه و دادگرانهه بگهو   گویم نیز باید سهخن  دینی حتی در مورد کسی که سخن می های آموزشرد

در مورد شهادت نیهز   2بایست از ادای گفتار ناحق، زشت، بی داد و ناروا خودداری کنیم.هنگام عصبانیت و خشم می

 3رعایت اصل مذکور نیز اساسی است.

بایسهت  زندگی اجتماعی و سیاسی، چه در روابط افراد با یکدیگر و چه در روابط دولت و مردم مهی  یهدر حوز

باید معطوف به اصهل عهدالت    …ها واین اصل رعایت شود. معیار توزیع قدرت، امتیازات، مناصب، درآمدها، موقعیت

 واگهذاری باید بر مبنای اصل عدالت باشد، تقسیم مناصهب سیاسهی و    هاگیریو تصمیم هاگذاریبنیاد سیاستباشد. 

یهها، اسهتعداد و ظرفیهت منصهبی را     یتوانا موقعیت های سیاسی باید معطوف به اصل مذکور باشد و کسی که دارای

ه منصبی را کسب کند، نظام سیاسهی مرتکهب   یهای خود کسب کند و چنانچییتی را فراتر از تواناؤولندارد، نباید مس

 عدالت باشد. ملکهظلم شده است و از اصل حق محوری و دادگری بیرون رفته است و فرد حاکم نیز باید دارای 

ها است و در این محور تمامی فعالیت»اسالمی )یا شهر آرمانی(. دادگری و عدالت  یهطور خالصه در جامعه ب

و همچنهین بهه    اسهالمی  یجامعهه الت و دادگری به منزله یکی از خصوصهیات مهؤمن و   اصل در آن برقرار است. عد

یکی از اهداف چنین جامعه ای، راهگشای روابط زندگی فرد و جامعه است. فرد مؤمن بر این قاعده زنهدگی   یهمنزل

تبهاط وی بها مسهلمانان بلکهه     کند. این معیار نه تنها میزان ارریزد و با دیگر انسانها ایجاد رابطه میخویش را پی می

« حکومهت، سیاسهت و قضهاوت نیهز اسهالم فرمهان بهه عهدالت         یهد. در حوزباششاخصِ رفتار وی با دیگران نیز می

دارد ولیتها و امانتها را باید به شایستگان با کفایتان آن سپرد. بیان میؤقرآن کریم ضمن یادآوری اینکه مس دهد.می

زنهدگی   یهعهدالت، در حهوز   یهلهذا قاعهد   1رمانی را ندید، بهه عهدالت حکهم کنیهد.    که هر گاه میان مردم حکم و ف

بنیادین است و طهرفین بهه منظهور سهامان و تهداوم نظهم و نظهام         یهو روابط میان مردم و حکومت، قاعداجتماعی 

نهد، نظهم،   سیاسی باید آنرا پاس بدارند. چنانچه مردم و حکومت، بر تحقهق و اسهتحکام چنهین معیهاری اصهرار بورز     

امنیت، رفاه و ثبات و تداوم حکومتشان تحقق خواهد یافت و چنانچه آنرا پاس ندارند و حرمتش را زیر پا نهند، نظم 

اجتماعی و زندگی سیاسی دچار چالش و تهدید خواهد شد و نهایتاً به ظلم و ستم و در نتیجه به سقوط و انحطهاط  

 خواهد انجامید.

  آزادی و برابری .5

اند تمامی انسهانها آفریهده خداونهد و    آفریده شده« آزاد و برابر»اسالمی، انسانها بنابر اصلِ توحید  در آرمانشهر

خلق نمهوده اسهت. انسهانها از بهدو تولهد، دارای ههیچ امتیهاز و برتهری ذاتهی و فطهری           « برابر و آزاد»وی انسانها را 
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ای خویش را مستحق فرمانبرداری و دیگران را ملزم بهه  باشند تا مبنای برتری و نابرابری آنان گردد و احیاناً عدهنمی

فطری و الهی است و ریشه در فطرت و طبیعت انسان دارد و ههیچ    ایوسیله اطاعت نمایند. آزادی و برابری انسانها

 فرماید فردی حق سلب این حقوق از آدمی را ندارد، حضرت در این باره می

 یهآزادنهد، لکهن خداونهد تهدبیر و ادار    رده و نه کنیزی و همه مردم ک ترسیدای ای مردم، حضرت آدم نه بنده»

 «1بعضی از شما را بر بعضی دیگر سپرده است.

ولند و ؤانهد و در برابهر آن مسه   بر این اساس انسانها ذاتاً موجوداتی، مختار، عاقل و حاکم بر سرنوشهت خهویش  

و مبانی حیات و نظام فکهری و عقیهدی خهود آزاد    گیرد. انسان در پذیرش و گزینش اصول مورد بازخواست قرار می

آزادی  یهههای عمهد  ر این پایه، یکهی از حهوزه  تواند هر گونه که خواست زندگی خویش را تدبیر نماید. باست و می

د و نمی تواند به هیچ قیمت است و هیچ کس حق سلب این حقوق را از انسان ندار« آزادی عقیده و وجدان »انسان،

 فرماید را ملزم و مجبور به پذیرش عقیده و نظام فکری کند. خداوند در قرآن کریم در این باره می ی انسانیو بها

 1«اکراه فی الدین ال»

 2«امانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین»

 3«انا هدینا السبیل اما شاکراً و اما کفورا»

خوردارند بلکه دیگر پیروان و مهذاهب نیهز از   در جامعه آرمانی اسالمی، نه تنها مردمِ مسلمان از آزادی عقیده بر

آزادی الزم جهت انجام مناسک و مراسم مذهبی آزادند. گرچه آنان پایبند به نظام ارزشی و دینی متفهاوتی هسهتند   

ند مسلمانان نیز طبق بیان صریح قرآن حق آزار، اذیت و بدرفتاری و دشنام ااما همیشه مورد حرمت و احترام و عزت

 ندارند  به آنان را

 1«و ال تسبوا الذین یدعون من دون اهلل»

ها و احترام به عقاید و فوق چنین تأکید بر آزادی بیان و عقیده در جامعه و حفظ حرمت و عزت انسان یهدر آی

های غیراخالقی و غیرانسانی برای هدایت و رفتار بها  های متفاوت، مسلمانان را از بدرفتاری و تمسک به روشدیدگاه

گرداند تا با دیگران آنگونهه  انهای دیگر بر حذر می دارد. التزام مسلمانان به اصول دینی و الهی آنان را محقق نمیانس

که خواستند و میل داشتند عمل نمایند. مقتضای اصول و مبانی دینی قرآن است که ایهن اصهول در ههر شهرایط و     
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های غیراخالقی تمسک جسهت چهون انسهانها    دم به روشهدایتِ مر یهتوان به انگیزاید حفظ شود و نمیموقعیتی ب

های اندیشه و عقاید با یکدیگر دارند، در عنصهر انسهانیت، عهزت و کرامهت بها ههم       هایی که در حوزهعلی رغم تفاوت

 همسان و شریکند و این حرمت باید حفظ شود.

مانان را به توسل به بهتهرین  قرآن کریم، برای حل اختالفات مذهبی و فکری و هدایت و گفتگو با یکدیگر مسل

کند و اذعان دارد که باید به طُرق اخالقی و احسن انجام گیرد زیرا در اسالم ههدف بهه   ها توصیه میها و روششیوه

ههای  ههای اخالقهی و الههی، بهه روش    توان برای گسهترش و تحکهیم ارزش  کند. نمیهیچ وجه وسیله را توجیه نمی

 سل شد.غیراخالقی و غیرانسانی متو

 1«التجادلوا اهل الکتاب اال بالتی هی احسن»

ل یقوق، عزت و احتراماتی ویژه را قاگردد که اسالم برای انسانها ذاتاً حاین نگرش در حقیقت بر این نکته برمی

های که دارند، دارای عزت، حرمت، رغم تفاوتکنند. انسانها علینظر و چشم پوشی نمیاست و به راحتی از آن صرف

توان آن را پایمال کرد. ای نمیاند و این حقوق باید حفظ شود و به هیچ بهانهرامت، آزادی و حقوق انسانی و بشریک

 کند.خطاب حضرت علی )ع( به مالک اشتر به نحوی صریح این نکته را بیان و روشن می

ای بهرادر  د/ دسهته انه و مباش همچون جانوری شکاری که خوردنشان را غنیمت شماری چه رعیت دو دسهته »

 2«.ای دیگر در آفرینش با تو هماننددینی تواند و دسته

انسانها، از اینرو آزادند، بر سرنوشت خود حاکم اند و نباید به راحتی از حقوق و آزادیها خهویش چشهم پوشهی    

قرآن در «. ظلَمُونال یَظلِمُونَ و ال یُ»کنند و نباید به آسانی تسلیم ظلم و ستم شوند چون صفت مسلمانی این است  

همین چهار چوب به مسلمانانی که در برابر آزادی کسانی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند، خواسته است تا به پا 

 خیزند و با آنان به مبارزه برخیزند 

نها مهن   و ما لکم التقاتلون فی سبیل اهلل و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرج»

 1«هذه القریه  الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا.

های آنان و به بردگی و اسارت کشیدنشان و به ربوبیت و کرنش دیگهر  پایمال کردن حقوق انسانها و سلب آزادی

 ترین نمود ظلم اجتماعی در جامعه است.انسانها کشاندن بشر، بزرگترین و خطرناک

انسان، اصل توحید است. در این ارتباط بهدترین آفتهی کهه گهوهر آزادی،      حریتنانچه گفتیم مبنای آزادی و چ

زنهد، پهذیرش ربوبیهت و اربهابی غیرخهدا      آن می یهکند و تیشه بر ریشرا تهدید میعزت، کرامت و بزرگواری انسان 

گهردد و بها سهلب آن دیگهر حقهوق و      ها سلب مهی است. با پذیرش این ربوبیت و اربابیت، تمام هستی و کرامت انسان

 آزادیها نیز از بین خواهد رفت. خداوند در این ارتباط خطاب به پیامبرش می فرماید 
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قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم اال نعبد اال اهلل و ال نشرک به شیئا و الیتخذ بعضهنا بعضهاَ   »

 1«اربابا من دون اهلل.

زندگی اجتماعی نیز بشر از آزادی حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و آزادی انتقاد برخهوردار اسهت.    یهدر حوز

وی به دلیل داشتن عقل، آزادی و اختیار شایستگی چنین امری را دارد. در نظام دینی حق تعیین رهبران و مدیران 

علیهه   -ت علی )ع(  دیگر ائمه معصهوم  حضرت رسول اکرم ) ( و بر حضر یهامعه به مردم واگذار شده است ویژج

 السالم گواه این امر است.

آرمانی است و هیچ کس در این چهارچوب فراتر از نقهد و   یهآزادی بیان و انتقاد از دیگر حقوق انسانها در جامع

بهد چهون امهور    تر بداند و آنرا در شأن خود نیاتواند خود را از انجام این وظیفه دونانتقاد نیست و هیچ کس نیز نمی

اجتماعی و سیاسی و به ویهژه برقهراری حهق و عهدالت و انصهاف پیچیهده اسهت و از سهوی دیگهر همهه انسهانها بها             

باشند، لذا آزادی بیان و های علمی، فکری و معرفتی روبرو هستند و همچنین از خطا و اشتباه مصون نمیمحدودیت

بهتهر امهور، حهذف خطها،      یهههر صهورت مسهتلزم ادار    بیان حقایق تلخ از حقوق ملت و مهردم اسهت. ایهن امهر در    

 است. …دیگران، و  عقولشریک شدن در  منابعبرداری درست از بهره

آید یکی دیگهر از مؤلفههای شههر اسهالمی، آزادی اسهت. ایهن آزادی مشهمول تمهام         در هر صورت به نظر می

فه شهروندان و دولت نسبت بهه یکهدیگر   های فردی، اجتماعی، دینی و سیاسی است. و در جامعه اسالمی وظیحوزه

 این است که حق را پاس بدارند.

 امنیت: .5

های آن اسهت. در نگهرش دینهی،    در تمامی عرصه« امنیت»دینی، وجود  یهمؤلفه دیگر شهر آرمانی در اندیش

ندی به مؤمن به دلیل پایب 1می باشد.« السالم المؤمن»آفرین است ویکی از صفات خداوند  آمنیتخداوند موجودی 

و هم امنیت بخش است. در قرآن کریم آیات متعددی بر این نکته تأکیهد دارد کهه    منیتایمان به دین، هم خود را 

امنیت بخش خواهد بود و به مردم می گوید به خدا ایمان بیاورید و عبادت کنیهد او را  « ایمان و پذیرش پیام الهی»

ای اصلی امنیت و ناامنی، ایمهان  و باید گفت که یکی از سرچشمهباشید. از این ر در امانتا ازخوف و ترس و وحشت 

کند و در مقابل نفهی و رد  ایمان به خداوند است. ایمان به وی برای انسان ایجاد آرامش، امنیت و دلگرمی می عدمو 

یهد،  چهه قهرآن مهی فرما   ترس، خوف و وحشت و هولناکی است. ایمان به خدا و یادآوری ذکر وی چنهان  یهآن سای

 2آرامش و اطمینان است. یهمای

ی و پو  بودن یمعنایم بییمفهوم به زندگی می باشد. اگر بگوچون ایمان به خدا موجب امید، آرامش و معنا و 

بپهذیریم   کند، بایدزندگی از معنا، منبع اصلی تشویش و ناآرامی انسان است و امنیت و دل آرامی را از وی سلب می

                                                           
 33آل عمران /  1

 17حشر /  1
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قرار و تسکین آدمی است چون بدین ترتیب انسان از سرگشهتگی، بیههودگی، تشهویش،     یهایکه ایمان به وی نیز م

 یابد.ی میینابودی و ترس از بی فرجامی، رها اضطراب، فناپذیری، مرگ،

ی اسهتعدادها و تکامهل   یانسان شرط اساسهی حیهات و شهکوفا    یهآن باید گفت  امنیت و آرامش اولیعالوه بر 

اید گفت که امنیت روحی و روانی و ذهنی و آرامش معنوی انسان بر وجوه دیگر امنیت تقدم انسانی است. در واقع ب

نی و روحی است. لذا امنیت دارد و شکوفائی و فعلیت استعدادهای آدمی در گام نخست مشروط به تحقق امنیت روا

یهها و تکامهل انسهان    یتوانامه بگیرد. تحقق اسهتعدادها،  نخست باید از درون و وجود و هستی فرد سرچش یهدر وهل

 منوط به تحقق این امنیت است.

ایمهان بهه    یهدینی که به وسیل یهحقق سعادت و خبر حقیقی، در اندیشدر همین چهارچوب باید گفت که ت

آید، منوط بهه تحقهق   خدا و انجام مناسک و عبادت الهی و در یک کالم در گرو کسب رضایت پروردگار به دست می

که در جامعه و اجتمهاعی فهرد در آرامهش و امنیهت نباشهد و      مناسک و عبادات الهی است. تا زمانی امنیت در انجام

ههای  هها و ارزش و خیهرات بهاالتر و آرمهان     فضهایل  دغدغه اساسی وی برآوردن امنیت باشد. امکان پرداختن وی به

ر و سهعادت حقیقهی جامعهه    آید شرط اساسی تحقق خیه انسانی خود به خود منتفی است. در هر صورت به نظر می

 است.« امنیت»منوط به تحقق و استحکام 

 در هر صورت در جامعه آرمانی و یک شهر اسالمی، اصل امنیت در حوزه های ذیل اساسی است 

 1امنیت در انجام مناسک و عبادات -

 امنیت در حوزة پذیرش عقاید و اندیشه های گوناگون -

 2افراد. امنیت جانی، مالی، شخصیتی و حیثیتی -

 3امنیت حوزه و حرم خصوصی افراد -

 5امنیت اقوام و ملل دیگر -

 4امنیت مظلومان و ستمدیدگان -

 4امنیت در معابد و حریمهای الهی -

 امنیت موجودات و سایر حیوانات، پرندگان، زمین، جانداران -

                                                                                                                                                                     
 اال بذكر اهلل تطمئن القلوب 2

 893و  179، 1البقره / 1
 81و  3، سبا / 99، يوسف / 88-81، الحجرات / 78، قصص / 33و  88يوسف /  2

 بقره/ 3
 1ممتحنه /  4

 831النساء /  5
6  
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ه است، رفهاه و امنیهت بهه    در هر صورت ویژگی شهر اسالمی، امن و آرام بودن است. چنانچه در قرآن ذکر شد

م و یه . و یکهی از عال 1مطلهوبِ اسهالمی اسهت    یههای حکومت و جامعهای الهی، یکی از ویژگیعنوان یکی از نعمت

 2های حکومت باطل وضع نامطلوب، وجود گرسنگی، ترس و ناامنی استصفت

  ولیت و عطوفت به طبیعتؤاصل مس .4

ولیت انسهان و همچنهین ایهن نکتهه کهه      ؤه اصل توحید و مسداوند، اعتقاد بدر نگرش دینی به دلیل حضور خ

غرایز صرفِ حیوانی نیست، نگهرش و رفتهار انسهان بهه      شادی و مصرف به حد و حصر و ارضا سعادت انسان صرفاً در

طبیعت نیز متفاوت است. از این رو انسان تالش ندارد تا به نحوی افراطی بر طبیعت مسلط و چیره شود و آنرا صرفاً 

شهتن را در برابهر طبیعهت و هسهتی     ای نفسانیش نابود نماید. انسان در این چهارچوب خویاطر ارضای خواستهبه خ

کند، ولهی تصهرفش بهی حهد و حصهر      داند، گرچه بر آن سلطه دارد و در آن دخل و تصرف میل و موظف میؤومس

ل اسهت. آن را  یه حترام و حرمهت قا وجودی ذی شعور، امخلوق خداوند و م یهیست. او به هستی و طبیعت به منزلن

داند تا هر گونه که خواست با آن رفتار نماید. طبیعت را متعلق به خدا و دیگر مخلوقهات و دیگهر   متعلق به خود نمی

دشمن انسان رسمیت یافت و بشر وظیفه خود دانسهت تها در آن    یهیند. در عصر تجدد، طبیعت به مثاببانسانها می

 یها خصومتی وصف ناپذیر جهان را عرصه آمیز خویش قرار داد. انسان با زیر چنگال سلطهدخل و تصرف نماید و آنر

 ای بیندیشد.تاخت و تاز ارضا غرایز خویش ساخت بدون آنکه به عواقب چنین عمل خودسرانه

، جای خود را به برتری انسان بر جهان طبیعهت داد. در عصهر تجهدد،    گذشتهآشتی و تناسب و هماهنگی بشر 

خهویش   انقیهاد آوری آن را به گیری از دانش و فنخود را برتر از طبیعت یافت و بر فراز آن قرار گرفت و با بهرهبشر 

به زیر تیغ « آبژه»کشید. از آن دور افتاد و رفته رفته از آن بیگانه شد. با پیدایش انسان سويه محور طبیعت به مثابه 

سود طلبهی   یهل و علم کشیده شد. انسان از دریچرهایی و عق یهدهای بشرِ مغرور و سرمست از باتازیکین و ترک

انسهان  «. بهودن »بود نهه  « داشتن»و خصومت به طبیعت نگاه کرد. به قول اریک فروم، نگاه انسان به طبیعت از نوع 

و  ر نههاد و بهه دلیهل اسهتعداد    خهویش درآورد. لهذا پها از آن فراته     یهخواست تا طبیعت را نیز به تملک و سهلط می

خرد و دانش، در آن دست برد و در آن دخل و تصرف نمود. چشهم آز و حهس منفعهت طلبهی      یههای زاییدینایتوا

ر طبیعت محدودند و روزی تمام خواهد شد، یپیش بینی کردن این واقعیت که ذخاآدمی، چشم انسان را از دیدن و 

، بدون آنکه قادر به پیش بینی این امر باشهد.  . و بدین ترتیب انسان به نابودی زیست محیط خود دست زد1کور کرد

انسان با طبیعت مادرانه و مبتنهی بهر رحمهت، شهفقت، دوسهتی،       یهاریک فروم رابط یهگذشته، به عقید در دوران

آمیهز و سهود   خصهومت   اولگرانهه چپ خصهلتی معنا دخل و تصرف آدمهی در طبیعهت    مهربانی و هماهنگی بود. بدین

                                                           
 881النحل /  1

 5بقره/  2
 35و  33(، صفحه 8732چاپ اول،  - اريك فروم، داشتن يا بودن، ترجمه كيومرث خواجويها، تهران: )انتشارات اسپرك 1
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انسهان بها    یهآن بهود. امها در دوران جدیهد، رابطه    بر نوعی همکاری و تعادل و تناسب با  جویان نداشت بلکه مبتنی

 .  1طبیعت ماهیت و خصلتی پدرانه،  وسود جویان یافت

دین اسالم از طبیعت و جهان زیست موجودات و انسان، تصویری مخصو  به خهود دارد و روابهط آنهها را بهه     

انسان به طبیعت و روابط وی با آن صرفاً سود جویانه و منفعت طلبانه  کند. در اسالم، نگرشنحوی خا  تبیین می

مخلوق خداوند، تصویرگر خالقی بزرگ و با عظمت است. خهالقی   یهوهله نخست جهان و طبیعت به منزل نیست. در

دمهی و  که بر تمام هستی و کرم سلطه و قدرت دارد. لذا در اسالم، طبیعت به منزله مخلوق خداوند و محل زیست آ

 ای از خالقیت و بزرگی خداوند است.دیگر موجودات، با عظمت  و ذات خود معنوی و نشانه

و جهو خواههد    ول است و در روز قیامهت از آن پهرس  ؤای مسانسان در برابر چنین مخلوق با عظمت و پیچیده

یاد کرده، بسهیاری از   شد. در نگرش اسالم، طبیعت و جهان دارای عظمت و بزرگی است چون خداوند بر آن سوگند

 کند.گو و ذی شعور معرفی میکرده و همچنین آنرا مخلوقی تسبیحگذاری های قرآن را با نام آن نامسويه

 توان به موارد ذیل اشاره کرد در هر صورت در نگرش دینی به طبیعت می

 1 بهره برداری از طبیعت -1

طبیعت و منابع آن را دارد اما چنانچه قبالً گفتیم ایهن   انسان به عنوان برترین مخلوق الهی، حق بهره برداری از

های بشری نیست که هر گونه برداری محدود است و محیط و طبیعت ملک خا  هیچ یک از افراد بشر یا نسلبهره

که خواست در آن تصرف نماید طبیعت و محیط زیست، میراث همه انسانها است و از نسلی به نسل دیگهر انتقهال و   

 بقره دقیقاً به این نکته اشاره دارد  یهسور 34رسد. آیه یبه ارث م

 «و لکم فی االر  مستقر و متاع الی حین»

 پرهیز از اسراف و تبذير: -2

اند، حق چپاول و نابود کردن منابع محیطهی،  و اینکه برترین موجود بر روی زمین زیستانسانها به بهانه توسعه، 

ین تعرف محدود است و نباید از حد متعادل بگهذرد، چهون اسهراف و تبهذیر     زمین را ندارند. ا یهیط و کرزیست مح

 است و اسراف و تبذیر نیز گناهی کبیره است.

 1«ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین»

 2 تدبیر در طبیعت و هستي -3

غالهب   درقرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که در آن به پدیده های طبیعی اشارات فراوانی رفتهه اسهت و در  

انسهان خلهق    یهرویه بهی  یهن زاویه طبیعت صرفاً برای اسهتفاد آن به مطالعه و تدبیر در آن توصیه شده است. از ای

                                                           
 131فروم، پيشين، صفحه  1

 73، و حج/33، قصص/12لقمان/  1
 13اسراء /  1

 3، حج/89، روم/9، فاطر/53اعراف /  2
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های از عظمت، بزرگی، عبرت، درس آموزی، نظم، انجام و آیات دیگری نشده است، بلکه در بطن و ساختار آن نشانه

 نهفته است که بدون تردید نشانگر عظمت خداوند است.

گیهرد.  قهرار مهی   ر این باده از وی بازخواست خواههد مندی از طبیعت مسئول است و دانسان در برابر بهره -5

ر مقابهل طبیعهت و   د« ول عن رعیتهه ؤمسکلکم راع و کلکم »ول است. ؤگونه که هر کسی نسبت به دیگری مسهمان

 ولیتی کند.ؤو احساس بی مسو سرانجام آن غافل تواند نسبت به سرنوشت ول است و نمیؤابعاد آن نیز مس

 1طبیعت امانتدار، رازدار و ذی تصور است -1

 2بیهوده نبودن نظام خلقت و موجودات -2

 3حکیمانه و هماهنگ بودن نظام هستی -3

در هر صورت در جامعه آرمانی )یا شهر اسالمی( انسان با طبیعت همساز، یکسان و انیس است. شهر اسهالمی  

نشانگر مخالفت انسان، طبیعت باشد. روحیه اسالمی و نگرش فهرد دینهدار بهه     شود کهبه نحوی بنا و پی ریزی نمی

اندازه کنند و بر آن دهد که با طبیعت دشمنی ورزند، در آن دخل و تصرف بیجهان پیرامون خود به آنها اجازه نمی

مخلهوق خداونهد،    یهبرابر طبیعت به منزلول در ؤسانند. انسان به عنوان موجودی مسحد و حصر رصدمه و زیان بی

کند اما آن را دفتری برای علم آمهوزی، معرفهت،   ولیت و وظیفه دارد. گرچه انسان در عرصه طبیعت دخالت میؤمس

 می بیند. …کسب دانش، عبرت، آیت و عظمت خداوند و 

 نتیجه گیری

نهوعی نگهرش    اسالمی معطوف به اصهول و مبهانی و   یهتوان نتیجه گرفت که شهر یا جامعمی قبلیاز مطالب 

های شهر اسالمی را ها و خصلتخا  نیست به هستی، انسان و آخرت و خدا است. این مبانی و اصول اساساً ویژگی

نظمِ اجتماعی که متکی به چنین نگرش و اصولی باشد و روابط افراد و نظم اجتماعی بر مبنای  شهرتوضیح میدهد. 

که نظم و روابط اجتماعی اش مبتنی بهر ایهن اصهول نباشهد،     آن شکل پذیرفته باشد. شهری اسالمی است و شهری 

 شهری اسالمی نیست. 
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 منابع:

نامه علوم  (،برخی ویژگی های تاریخی شهرنشینی در ایران،دوره اسالمی،مجله1343اشرف،احمد) -

 ،دانشگاه تهران.5احتماعی،شماره

یرایش محمدحسین ضیاء توانا و مدل و واقعیت، ترجمه و باز و -(،شهر شرق اسالمی1343اهلرز اکارت)-

 ،سال نهم.1مصطفی  مومنی،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،شماره 

 (،نظریه هایی  درباره شهرهای  قلمرو فرهنگ اسالمی،انتشارات امیرکبیر1384باقری،اشرف السادات) -

 (1348جعفر شهیدی، )تهران، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ پانزدهم،  یهنهج البالغه، ترجم -

عبدالعزیز سلیمی )تهران  انتشارات احسان، چاپ اول،  یهترجم« دورنمایی جامعه اسالمی» قرضاوییوسف  -

 219( ، صفحه 1348
اصل سیاسی اسالم  ترجمه و تفسیر فرمان مبارک امیرالمؤمنین علی )ع( به مالک  حکمت »محمد تقی جعفری،  -

 341،(، صفحه 1349، )تهران، بنیاد نهج البالغه، چاپ اول، «اشتر

  

،متهرجم مههدی افشهار،دفتر    3(،شهرنشهینی در اسهالم،ج   1383مرکز مطالعات فرهنگی خاورمیانهه،توکیو)  -

 پژوهش های فرهنگی  و مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها ، تهران.

(،نظههری بههر شهرشناسههی جغرافیههایی شهههرهای ایرانههی اسههالمی،مجله نمایههه     1348مومنی،مصههطفی) -

 .11و9پژوهش،ش

(،شهرنشینی در خاورمیانه،ترجمه؛پرویز پیران و عبهدالعلی رضایی،نشهر   1341وینسنت فرانسیس)ستللو،کا -

 نی ،تهران.
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