
119
شناخت و تحلیل مسائِل طراحی محیط معماری و شهرسازی از منظر اسالمی
شماره صفحه مقاله: 119-135

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

13
93

ن
ستا

زم
و
ئیز
پا
. 13

اره
شم

تاریخ دریافت: 91/6/4 
تاریخ پذیرش نهایی: 92/2/2

شناخت و تحلیل مسائِل طراحی محیط معماری و شهرسازی از 
منظر اسالمی )در گستره قرآن و روایات(
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چکیده 
اسالم ارزش های تعالی جویانه ای را در زمینه شهر و محیط زندگی انسانی مطرح کرده که امروزه با ظهور فرهنگ جدید 
و غفلت از ابعاد معنوی انسان مورد بی مهری قرار گرفته است. برای احیاء این ارزش ها در شهرسازی معاصر الزم است این 
ارزش ها از حالت عام و کلی به صورت مسأله تخصصی تبدیل شوند. هدف از این مقاله طرح مسائل شهرسازی اسالمی 
و استخراج اصول مربوطه برای طراحان شهری و معماران می باشد. روش مورد استفاده در این مقاله مراجعه به منابع 
خطاناپذیر اسالمی و استنباط و  استدالل منطقی است و با بررسی مبانی و متون دینی در مقایسه شیوه سنتی و تاریخی 
ساخت و ساز از یک سو و نیازهای جدید از سوی دیگر تالش می شود اصول و ارزش ها برای تعالی انسان در شهر استخراج 
برای  بسترسازی  منظور  به  ارزش شهر  عرصه هایی همچون  در  کلیت شهر  در  می توان  را  ارزش ها  این  مهم ترین  شود. 
اشتغال، تفریح و سالمت جسمی، نظارت عمومی و توجه به اظهار شعائر دینی در عرصه شهر دانست. در محله نیز مسجد 
به عنوان مرکز محله با تشویق مردم به حضور در آن مطرح شده و بازار و مراکز فروش به عنوان تأمین کننده مایحتاج 
مطرح می شود. کلیت محله ها از نظر شأن فرهنگی و دینی اعتبارهای مختلف دارند و الزم است در انتخاب محله اسالمی 
این اعتبار مطالعه گردد. خانه ها نیز مهم ترین عرصه خصوصی و حریم خانوادگی بوده و نباید استقالل و حرمت آن ها با 
هر نوع مزاحمت همجواری خدشه دار شود. در مجموع هنگامی خانه، محله و شهر اسالمی خواهیم داشت، که معماران و 
شهرسازان ما با شناخت کافی از حکمت نظری و عملی اسالم در حوزه برنامه ریزی و طراحی محیط اقدام نمایند. بدیهی 

است که سایر ارکان شهر یعنی قوانین، مدیران و شهروندان نیز می بایست از مبانی اسالمی تبعیت نمایند.

واژگان کلیدی: اولویت های سکونت، اسالم، شهر، محله، خانه.
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مقدمه
اسالم، به عنوان آخرین و کامل ترین دین توحیدی در قلمروهای زیادی از زندگی بشر تأثیر گذاشته است. به عبارتی هر 
آنچه را که در تعالی بشر نقش دارد؛ در دستورالعمل هایی مادی و معنوی در شکل »شایسته ای« نظام بخشیده است. 
سکونت نیز از این مقوله مستثنی نیست. در مقیاس ها و موضوعات مختلف، کیفیت مطلوب سکونت مبتنی بر محتوای این 
دین توحیدی تشریح شده است. مفهوم اجتهاد زمینه ای برای تجزیه و تحلیل و بیان احکام جدید است و به استناد دیدگاه 
اسالمی اجتهاد، ابزار تحقق بخش به ارزش های اسالمی در همه زمان ها و مکان هاست. به همین دلیل در همه عرصه های 
زندگی به ویژه عرصه مهم طراحی محیط نیاز به رویکرد اجتهادی در تنظیم احکام اسالمی جدی می باشد و این مسأله 

در عصر امروز اهمیت دو چندان یافته است. 
در حوزه سکونت؛ شهرهای معاصر بیش از همیشه به توجه به ارزش های مطرح در اسالم نیازمند هستند. امروزه اغتشاش 
و شرایط ناپایدار انسانی و محیطی به حداکثر رسیده اند و آثار و نتایج آن از تقویت نامتناسب زندگی فردی تا گسیختگی 
اجتماعی و گستردگی سطح آلودگی های محیطی، همه و همه به تهدیدات عمده جهانی چون تغییرات اقلیمی و گرم شدن 
کره زمین، اغتشاش در روابط اجتماعی و خانوادگی، بی توجهی به ابعاد معنوی زندگی و نقش عبادت در برنامه زندگی و 

... منجر شده است.
امروزه بسیاری از نظریه پردازان جهان نیز به این امر توجه نموده اند به گفته باتر فیلد، مذاهب مي توانند در طرز تلقي 
افراد و یا جمعیت هاي انساني نسبت به مکان دخالت کنند، از این رو مي توان با شناسایي عناصر سازنده ایمان گرایی در 
فضا، در حفاظت محیطي و مسئولیت اجتماعي نسبت به مکان کوشید. در این دیدگاه مکان ها تبدیل به مراکزي سرشار 
از مفاهیم عمیق از وجود بشري مي شود )Butterfield, 2004, p. 20(. همچنین به گفته کنتر مکان دیني نقطه اشتراك 
 Canter, 1971, p.( مفاهیم قدسي، شاخص هاي کالبدي پذیرفته شده اعتقادي و فعالیت حق جویانه و ارزش مدار  می باشد
14(. این تحقیق درصدد پاسخ دادن به این سؤال است که مهم ترین تأثیرات آموزه های اسالمی در عرصه طراحِی محیط 
شهر و معماری چیست و این آموزه ها در رقابت با نیازهای جدید، نظریه های جهانی چگونه باید مورد توجه قرار گرفته و 

ارزش های آن ها حفظ شود.

1. پیشینه تحقیق
پیش از این در چند مورد، مطالعاتی در زمینه شناسایی اصول شهر اسالمی و ویژگی های محله و خانه صورت گرفته که 
برخی مستند به آیات و روایات و برخی دیگر مستند به هویت تاریخی معماری و شهرسازی مسلمین این اصول را تنظیم 
کرده اند. همچنین تالش هایی هم در تنظیم منابع روایی و دینی در این رابطه وجود دارد. در حالی که چنین مطالعاتی 
در کشور ما در آغاز راه قرار دارد، در کشورهای عربی اسالمی حجم بیشتری از این مطالعات وجود دارد. از گونه نخست، 
نمونه هایی همچون: بسیم سلیم حکیم، شهرساز تونسی که تالش کرده برخی اصول شهرهای عربی ـ اسالمی را استخراج 
کند. ارزش کار وی در این است که با طراحی شهرهای معاصر گره خورده و تالش کرده برای نیاز امروزی تنظیم شود. 
از جدیدترین و مفیدترین کارها، مطالعات هشام مرتضی در کتاِب اصول ساخت و ساز در اسالم است که به خوبی به 
روایات و تفسیر آن و شواهد تاریخی توجه کرده است. ولیکن اشکال آن در این است که از بُعد روایات به منابع شیعی و 
از بُعد مظاهر تاریخی به معماری و شهرسازی ایرانی کم توجه است. همچنین می توان به مطالعات عبدالستار عثمان در 
کتاب مدینه اسالمی و گلزار حیدر در کتاب صفات شهر اسالمی اشاره نمود. با این همه مطالعات آن ها با ارزش های ایرانی 
ـ شیعی سازگار نیست. در ایران یکی از پژوهشگران قابل توجه در این عرصه محمد نقی زاده است که در پژوهش های 
گسترده ای تعریفی جامع و ارزشمند از هویت اسالمی و معماری و شهرسازی اسالمی ارائه نموده است. وی بیشتِر این 
اصول را بر مبنای اخالق اسالمی تعریف کرده و تالش نموده معمارِی بسترساز برای ایجاد اخالق متعالی اسالمی تعریف 
نماید. با این حال در قیاس با کتب اهل سنت توجه وی به متون روایی و تفسیرهای دقیق و فقیهانه کم است. از مطالعات 
وی می توان به کتاب، شهر و معماری اسالمی )Naghizadeh, 2008(، و کتاب، ادراك زیبایی و هویت شهر در پرتو تفکر 

اسالمی )Naghizadeh, 2007( اشاره کرد. این مطالعات زمینه ساز و بستِر تحقیق ما به حساب می آیند.

2. روش تحقیق
فقه در حوزه  و  قرآن، حدیث  اسالمی،  بین علوم  به همین جهت  و  نوع  مطالعات میان رشته ای است  از  این تحقیق، 
با  معماری و شهرسازی دارد، ارتباط برقرار می کند )Gharamaleki, 2006, p. 394(. در این راستا داده های پژوهش از 
سه حوزه جمع آوری می شود: 1- حوزه متون دینی قرآن و روایات و تفاسیر عالمان فقه و تفسیر قرآن. 2- حوزه تاریخ، 
معماری و شهرسازی تاریخی. 3- حوزه تئوری های مطرح و معاصر جهان و جهان اسالم. از این رو، تحلیل مسأله ها از 
طریق تفکیک ارزش های سه گانه درون هر مسأله و اولویت سنجی بین آن هاست. شایان ذکر است که آیات و روایات تنها 
جنبه فقهی ندارند و توانسته اند و می توانند تأثیرات ژرف تری را در حوزه های فضای مصنوع و معماری و جنبه های وابسته 
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به آن مانند ارزش های رفتاری و محیطی نمادها، آرایه ها )تزئینات( و غیره بر جای گذارند. این پژوهش قصد دارد احکام و 
برداشت های دینی ناشی از آیات و روایات را در تخصص معماری و شهرسازی مورد بررسی قرار داده و اصول و روش های 
عملی تحقق بخش برای آن ها بیابد. و از تمام تالش های فوق سعی دارد، با استناد به منابع و تفسیر متفکران شیعی و 

همچنین با توجه به مستندات تاریخ اسالمی ـ ایرانی به تشریح این اصول بپردازد.

3. مسائل مرتبط با عرصه هاي عمومي شهر
انسان می باشد، بدون تالش در راستای به کار بستن دستورالعمل  زندگی به شیوه اسالمی، که مبتنی بر هدف تعالی 
منطبق بر ارزش های دینی، امکان پذیر نخواهد بود. در واقع هم قرآن »در آیه 205 سوره بقره«1 و هم سنت، صریحاً 
بی نظمی در هر کدام از جنبه های زندگي را محکوم نموده و استفاده از تمامي امکانات و اقدامات سازمان یافته در جهت 
دستیابي به ارزش هاي اسالمي را ضروري مي دانند. طراحي و مقررات شهرسازي »ساخت محیط«، که تأثیر به سزایي در 
تحقق و تقویت اصول اجتماعي اسالم دارد، یکي از این تالش ها مي باشد. در این میان اهداف و اصول خاصي نیز وجود 
 Morteza,( دارند که توجه به آن ها در برنامه ریزي »ساخت محیط« اسالمي و روش هاي اجرا و تحقق آن، حیاتي است
p.90 ,2008(. در ذیل اصولی برای اولویت انتخاب سکونت از بُعد کالن )انتخاب شهر( تا بُعد ُخرد )انتخاب محله و خانه( 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1ـ3ـ مسأله 1: رجحان شهرنشینی بر روستانشینی  و ضرورت توسعه روستاها
در قرآن و احادیث بحثی در زمینه رجحان شهر و روستا نسبت به هم وجود دارد و متفکران اسالمی دو دیدگاه متفاوت 
را طرح نمودند. ابن خلدون از مشهورترین طرفداران زندگی روستایی و مولوی از مشهورترین طرفداران شهرنشینی است. 
مبنای قرآنی این بحث آیه 61 سوره بقره است، که در بستر توبیخی نسبت به قوم بنی اسرائیل دستور زندگی شهری داده 
می شود. ولی همه مفسرین این تفسیر را نمی پذیرند )Javadi Amoli, 2007, p. 639(. در بسیاری از احادیث به ویژه در 
زمان پیامبر اکرم )ص( و حضرت علی)ع(، )عصر دولت های اصیل اسالم( توصیه به شهرنشینی در شهرهای بزرگ وجود 
دارد. حضرت علی)ع( در نهج البالغه می فرمایند: )الزموا الّسواد األعظم(، »... و در شهر بزرگ منزل کنید که دست خدا 
با جماعت است«. و از اختالف و پراکندگی بپرهیزید، که انسان جدامانده از جماعت نصیب شیطان می شود، همان گونه 
                 .)Seyyed Razi, 2009, p. 185 ; Baradaran Hakimi, 1992, p. 429( »که گوسفند جدامانده از گله نصیب گرگ است
مرکز  که  العظام(،  األمصار  )اسکن  کن  منزل  بزرگ  شهرهای  در  می فرمایند:  دیگر  در حدیثی  )ع(  علی  امام  همچنین 
اجتماعات مسلمین است )Ibid, 429(. حکیمی در توضیح این روایت می گوید: در تعالیم اسالمی بر حضور در جامعه های 
بزرگ تأکید شده است، تا بدین وسیله انسان از محیط های بسته بیرون آید و به زمینه های رشد دست یابد. و روشن 
است که محیط ها و جامعه های سالم می توانند زمینه رشد باشند. و یکی از عوامل مهم سالمت هر جامعه و محیط، حضور 

.)Ibid( عدالت« در آن است«
به این دلیل به سکونت در شهرهای بزرگ و ممانعت از تشکیل روستاهای کوچک و پراکنده و یا کوچ نشینی و زندگی 
عشایری توصیه شده است، که رساندن خدمات اقتصادی، فرهنگی و امنیتی به این مکان های پراکنده، به صورت مناسب 
مقدور نیست و اکثراً این گونه افراد از بعد کمی و کیفی شرایط نامناسب و دشواری دارند. بنابراین اگر دسترسی به خدمات 
ذکر شده و همچنین دسترسی به تعالیم دینی برای روستاها نیز فراهم شود، تا حدودی زندگی روستایی قابل قبول خواهد 
شد. )به طور مثال الزم است مسائل کشاورزی و غیره با رشد مکانیزه، با زندگی شهری سازگار شود(. با این حال به نظر 

می رسد آموزه های دینی بر زندگی شهری تأکید دارند. 

2ـ3ـ مسأله 2: رجحان داشتن خانه و شغل در یک شهر و عدم کوچ نشینی به خاطر اشتغال
از نظر انتخاب محیط شغلی و زندگی، روایات زیادی از پیامبر و ائمه اطهار مطرح شده است. به طور مثال: از امام سجاد 
)ع( نقل شده است: از سعادت فرد این است که محل کسب و کارش در شهر خودش بوده و با نیکان رفت و آمد داشته 
باشد و فرزندانی داشته باشد که کمک کارش باشند. همچنین در حدیثی دیگر امام صادق)ع( می فرمایند: سه چیز مایه 
خوشبختی است؛ همسر همراه، فرزندان نیکوکار و شغلی که در شهر فرد باشد و فرد پس از کار، نزد خانواده اش رفته و 

با آن ها خوش باشد.
آیت اهلل تهرانی در توضیح این روایات می گویند: به طور غالب این طور است که اگر انسان در همان محیطی که زندگی 
کرده است، شغل او باشد، یک سنخ تقّیدات دارد. گاهی انسان در ربط با اعتقادات دینی اش است، گاهی خیلی متدیّن 
نیست، اما در آن محیط، حساب آبرویش را می کند. یک سنخ از خالف کاری ها را نمی کند برای  اینکه از محیط زندگی اش 
شرم می کند. اگر شغلش در محیط  زندگی اش باشد، یک سنخ خالف کاری را نمی کند، این قید و بندها وجود دارد. اگر از 
این محیط به یک محیط دیگر رود باالخره همان هواهای نفسانی، همان ابعاد حیوانی در او وجود دارد. مثل یک مرغ از 
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قفس آزاد شده می شود، خصوصاً اگر محیط هم خراب باشد. ممکن است که هر خالفی را مرتکب شود که اگر در شهر و 
.)Tehrani, 2010( محله خود بود، هیچ گاه مرتکب آن ها نمی شد

4. مسائل مشترک محله و کل شهر

1ـ4ـ مسأله 1: قابلیت عرصه عمومی شهر برای انجام مراسمات دینی
انجام مراسمات دینی، فضاهای مخصوص به خود از قبیل، مسجد، حسینیه، و غیره را دارد. اما گاه به دلیل تبلیغ دینی و 
تعظیم شعائر الهی در شهر می توان این مراسمات را در عرصه عمومی شهر اجرا کرد، چرا که قرآن کریم برخی مراسمات 
همچون نماز جماعت، حج و غیره را از شعائر الهی دانسته و بزرگداشت آن را الزم می داند. خداوند در »آیه 32 سوره حج«2 
می فرمایند: هرکس شعائر خدا را بزرگ دارد، بي تردید آن نشانه تقواي دل هاست. حسینیه ها و تکایا به عنوان نشانه های 
تذکر دهنده عامل مهمی در معنویت بخشیدن به راه های فیزیکی شهر هستند. از نظر فیزیکی »نقاط مکث« و از نظر 
معنوی »فضایی متذکر« بوده که مردم را در تماس با عاشورا و عاشورائیان قرار می دهند. موقعیت آن ها در مسیر گذرهای 

اصلی و یا مراکز محله ها، پیوندی بین این عناصر شهری که زنجیروار به 
هم متصل هستند، ایجاد می کند. و این امر به عنوان اصلی در مکانیابی 
چنین  که  جدید  توسعه های  در  حتی   .)1 )شکل  می باشد  مطرح  آن ها 
چادرهای  صورت  به  و   .)2 )شکل  هستند  شده  فراموش  غالباً  فضاهایی 
موقت شکل می یابند، علیرغم ناامن بودن، در مسیرهای اصلی یا در تقاطع 

.)Aminzadeh, 1995( خیابان های فرعی مستقر می  شوند
به طور مثال سنت دسته های عزاداری عاشورا و نمازهای عید در طول تاریخ 
بوده است. در عصر حاضر این برنامه ها توسعه یافته و برخی از فعالیت های 
سیاسی ـ اجتماعی همچون راهپیمایی ها یا عزاداری ها و تجمعات دیگر 
غیر از عاشورا را نیز در برمی گیرد. بدیهی است چنین تجمعاتی از جهت 
حقوقی مزاحمت هایی برای برخی از شهروندان ایجاد می نماید، و به همین 
جهت باید نسبت به مجوز برپایی هر یک از آن ها و انتصاب شعائر اهلل به 
آن از مراجع تقلید اجازه گرفت. بسیاری از این مراسمات با مجوز حضرت 
اهلل  شعائر  مورد  در  گسترده  و  مشروح  بحث  )برای  می شد  برپا  امام)ره( 
می توان به کتابی به همین نام از رسول جعفریان مراجعه نمود(. الزم به 
ذکر است در سنت های غربی نیز به علل مختلف در ایام شادی یا حزن 
جمعی چنین تجمعاتی شکل می گیرد و مایه تحکیم روابط اجتماعی و 

حس هویت ملی می شود.

2ـ4ـ مسأله 2: بعد علمی و دینی در محله و شهر
یکی از اولویت های انتخاب مکان زیست انتخاب مکانی می باشد که عالمان در آنجا سکونت داشته باشند. در چند روایت 
توصیه شده همنشینی با عالم و نگاه کردن به او و خانه اش معادل عبادت هزار ساله و رهایی از آتش جهنم است. از این 
احادیث می توان دریافت که خانه عالم باید مورد رفت و آمد مردم بوده و در محله شاخص باشد. به طور مثال پیامبر به 
حضرت علی)ع( فرمودند: یک ساعت همنشینی با عالم از هزار سال عبادت باالتر است و نگاه به عالم از اعتکاف هزار ساله 
در کعبه باالتر است و زیارت علما از هفتاد طواف و هفتاد حج و هفتاد عمره مقبوله باالتر است و خدا چنین کسی را هفتاد 
درجه باال می برد )Helli, 1986, p.75(. در قرآن کریم به طور مستقیم دستور مراجعه به اهل ذکر در مواردی که انسان 
چیزی را نمی داند، داده شده است. خداوند در »آیه 43 سوره نحل«3 می فرمایند: و پیش از تو نیز جز مردانی را که به آنان 

وحی می کردیم به رسالت نفرستادیم. اگر نمی دانید، از دانایان کتاب های آسمانی بپرسید.
از حضرت امام خمینی)ره( نقل شده که فرمودند: من از چهره آیت اهلل شاه آبادی بیشتر علم گرفتم، برای این است که 
وقتی وجه اهلل بشوی، همین طور می شود »النَظُر إِلَی َوْجِه الَْعالِِم ِعَباَدٌة«. وجه عالم الهی و ربانی، وجه خداست. این صورت 
دیگر صورت آشیخ محمدعلی شاه  آبادی نیست، این وجه خدا است که نگاه به او علم می دهد )Ibid(. همچنین بسیار 
مهم است که یک شهر به عنوان مرکزی علمی شناخته شود، همچون نگینی بدرخشد، حالل مشکالت و مسائل بوده و در 
حقیقت بهترین آموزگار جویندگان علم باشد. یک محیط اسالمی زمینه ای وسیع برای گسترش روش های علمی و فنی 

.)Heidar, 1984, p. 24( است و پیشرفت و جستجوی علم در چنین محیطی موجب تقویت نیروی ایمان است

شکل 1: قرارگیری حسینیه ها یا تکایا در 
مسیر گذرهای اصلی و یا در مراکز محالت، 

موجب تأکید برمناسک دینی و تعظیم 
شعائر است ـ موقعیت تکایا در محالت

)Javadi Amoli, 1999, p. 63(
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3ـ4ـ مسأله 3: وجود بستر اندیشه ورزي در شهر
ایجاد فضاهایي در معماري و شهرسازي که حواس پنج گانه از تنوع طلبی و تحرك باز ایستند و فضا در مجموع از بعد 
آمده  از حضرت علی)ع(  است. در حدیثی  اندیشه ورزي  براي  بستر  بهترین  باشد،  آرامش بخش  و  آفرین  حسي سکون 
است: الصمت روضة الفکر. »سکوت باغ تفّکر و اندیشه است« )Mohammadi Rey Shahri, 1998(. همچنین امام علی 
 Kamareie, 1997,( »می فرمایند: اکثر صمتک یتوفر فکرك. »سکوت خود را زیاد کنید تا فکر وافر به دست آورید )ع(
j.4, Ravayat. 10825(. معابر پر تردد و شلوغ و ورود وسایل نقلیه پر سر و صدا و مشاغل دارای آلودگی صوتی در عرصه 

محله ها براساس این اصل مردود است )شکل 3(.

 )Bahreiny & Aminzadeh, 2006(                                                 )Ranjbar, 2009(                             

4ـ4ـ مسأله 4: وجود بوستان  هاي شهري در ایجاد تفریحات سالم براي خانواده
خداوند، شهري را که در طراحي آن باغ و بوستان و به طور کلي طبیعت دیده شده باشد را شهري طیب نامیده و باغي 
را که در ارتباط با سکونتگاهي باشد، نعمتي الهي بر مي شمرد »آیه 15 ، سوره سبأ«4. همچنین در »آیه 35 سوره بقره«5 
آمده است: سکونتگاه نخستین بشر، باغي بهشتي بود. مسلمانان خانه را چون مأمن اول مي دانستند و هر خانه اي هر چند 

.)Moghaddasi, 1984, p. 21( محقر، آب روان و باغي و بوستاني داشته است
وجود بوستان  هاي شهري درون محله ها و بوستان هاي بزرگتر و متنوع تر در مقیاس شهري براي ایجاد تفریحات سالم 
براي خانواده مفید است. در آموزه های اسالمی از تأثیر طبیعت در انسان به گونه های مختلف، سخن به میان آمده است، 
چنان که قرآن کریم درباره اثر محیط زیست در »آیه 58 سوره اعراف«6 می فرماید: »سرزمین پاکیزه، گیاهش به فرمان 
پروردگار می روید؛ اما سرزمین های بد طینت و شوره زار، جز گیاه ناچیز و بی ارزش، از آن نمی روید«. این گونه آیات را برای 
آن ها که شکرگزارند بیان می کنیم«. در حدیثی از امام صادق )ع( آمده است: چهار چیز چهره را نورانی و روشن می کند 
که یکی از آن ها تماشای گیاهان خّرم و سرسبز است. امام صادق )ع(، در ابتدا متذکر منافع فراوان گیاهان و درختان و 
استفاده بیشتر از آن ها می شود، و آنگاه می فرمایند: نگاه کردن به گل های رنگارنگ، شکوفه های زیبا و درختان سرسبز و 
خرم، چنان لذتی به آدمی می بخشد که هیچ لذتی را با آن برابر، نمی توان کرد )Majlesi, 1987(. همچنین امام رضا )ع( 

فرمودند: »الطیب نشره و العسل نشره، و الرکوب نشره و النظر الی الخضره نشره«.
»بوی خوش، عسل، سوارکاری و نگاه به مناظر سرسبز و خرم، باعث نشاط و شادی می شود«. )نشره چیزی است که موجب 
آرامش و راحتی اعصاب می شود، پس از آن که دچار بیماری و افسردگی شده است( )Ibid(. بر طبق این نقل، نگاه به 
مناظر جذاب و سرسبز گیاهان برخی از بیماری های را روحی و روانی را از بین می برد و افسردگی ها و غم ها را می زداید 
)Askari Eslampour, 2006, p. 41(. لذا ارتباط انسان با طبیعت و عناصر آن از ضروریات زندگی مسلمانان بوده است و 
تأمین این ارتباط در فضاهای شهری، به ویژه در شهرهای امروز که فناوری و ماشینیزم گسترش یافته و با توسعه شهرها 
امکان نزدیکی و تماس با طبیعت بکر کمتر میسر است، از وظایف طراحان شهری است. تأمین این ارتباط در مقیاس ها و 
سلسله مراتب مختلف از واحد مسکونی، گروه همسایگان، محله شهر و طبیعت بکر ورای شهر در خور تأمل و برنامه ریزی 

.)Naghizadeh, 2008, p. 234( است

شکل 2: با تغییر بافت سنتی، کارکرد مرکز تجمعات 
مردمی در راهپیمایی ها، عزاداری ها از بین رفته است 

ـ تکیه امیرچخماغ یزد

شکل 3: از بین رفتن هویت محلی و بستر 
اندیشه ورزی در شهر و محله ـ بزرگراه نواب، تهران
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5ـ4ـ مسأله 5: جانمایي مناسب فضاهاي تفریحي، سرگرمی
باید توجه داشت که تفریح امری نسبی است و نیاز به آن برای افراد مختلف متفاوت است. فضاهاي تفریحي، نمایشي و 
سرگرمي هایي که براي عموم افراد مباح و الزم است، براي کساني که به مرحله تنبه و تشخیص خیر و شر و زیبایي و 
زشتي مي رسند، مزاحم و بیهوده است. بنابراین نباید اینگونه فضاها کانون شهر قرار گیرند و همه زندگی را جهت دهی 
کنند. بلکه باید به نحوي در معماري و شهرسازي جانمایي و طراحي شوند که کمتر در معرض رفت و آمد عمومي دید 
همیشگی و مستمر و یا  مسیرهاي فرهنگي ـ مذهبي باشند، تا مردم را به خود مشغول نکنند و مزاحمتی براي معناگرایي 

و تذهیب نفس ایجاد ننمایند و زمینه ساز غفلت نشود.
خداوند در »آیه 20 سوره حدید«7 می فرمایند: مراحل تکامل زندگی انسان در 5 مرحله تصویر شده است. که در هر 
مرحله دل مشغولی و دنیا طلبی آدمی عوض می شود. لعب و لهو تنها به دوران کودکی و نوجوانی انسان مربوط است و در 
سال های میانی عمر عالقه ای به دنیا شکلی متفاوت می یابد. این مراحل مطابق با آن آیه به قرار زیر است: بدانید زندگی 
دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و فخرفروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است، همانند 
بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو می برد، سپس خشک می شود به گونه ای که آن را زردرنگ می بینی؛ 
سپس تبدیل به کاه می شود! و در آخرت، عذاب شدید است یا مغفرت و رضای الهی؛ و)به هر حال( زندگی دنیا چیزی 

جز متاع فریب نیست! 

6ـ4ـ مسأله 6: نقش نمادها و یادمان هاي مذهبي در محله و  شهر 
نمادها و یادمان هاي مذهبي و قـدسي باید در شهر ظهوري پررنگ تر نسبت به مظاهر روزمره داشته باشند تا بتوانند به 
زندگي انسان ها جهت دهند. این یادمان ها از ساده ترین آرایه ها و آثار همچون اسماء معنوي و اسالمي و انقالبي، تا یاد 
دانشمندان بزرگ گذشته و معاصر و ارزش هاي باقي مانده از دفاع مقدس به ویژه شهداي گرانقدر انقالب را شامل مي شود. 
در قرآن نسبت به تعظیم شعائر اهمیت ویژه ای قائل شده است. برخی از یادمان های امداد و نصرت الهی تحت عنوان ایام 
اهلل یا شعائراهلل مورد تمجید قرار گرفته است. به طور مثال پس از ذکر داستان های امداد الهی به قوم حضرت موسی)ع( و 
پیروزی بر فرعون و یا پیروزی در جنگ بدر برای مسلمین و غیره جزء ایام اهلل تلقی شده و تذکر همیشگی مسلمین به آن 
واقعه ضروری دانسته شده است. انقالب اسالمی ایران نیز نمونه های فراوانی از چنین شعائر ارزشمندی دارد. الزم است در 
عرصه منظر شهری چنین یادمان هایی را ایجاد نمود )اشکال 6 و5 و 4(.8 خداوند در »آیه 5 سوره  ابراهیم«9 می فرمایند: 
موسی را با آیات خود فرستادیم که قومت را از تاریکي ها به روشنی بیرون بر، و روزهای خدا )ایام اهلّل( را به یادشان آر، 

همانا در این کار نشانه هایی است برای هر بردبار سپاسگزار.

 )www.google.com(                        )Moein Mehr, 2012(                         ) www.mallekan.com(            

7ـ4ـ مسأله 7: نظارت عمومی بر فضاهاي شهری در راستای کاهش جرائم
توصیه های اسالمی در مورد مالکیت زمین و توصیه های اخالقی ـ اجتماعی اسالم باعث شده است که فضاهای عمومی 
رها شده و بدون نظارت جمعی، که می تواند محل بروز بزهکاری های اجتماعی باشد، به حداقل ممکن برسد و فضاهای 
خصوصی کاماًل حفاظت شده اند و فضاهای عمومی نیز یا کامال حفاظت شده هستند و یا در ترکیب با فضاهای تجاری و 
یا ورودی فضاهای عملکردی کاماًل در معرض رفت و آمد شهری قرار می گیرند )Noghrekar, 2008, p. 535(. همچنین 

شکل 4: بهتر است بجای نشانه های 
کالبدی هویت هر منطقه از نمادهای 

معناگرا استفاده شود و نشانه ها 
منطقی تر در عرصه شهر معرفی شوند 

ـ میدان قوری، آذربایجان.

شکل 5: یادمان منعکس کننده شعائر 
مذهبی در امام زاده صالح )ع( 

ـ میدان تجریش، تهران

شکل 6: یادمان منعکس کننده 
شعائر انقالب اسالمی 
ـ میدان انقالب، تهران
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در محله های اسالمی مسجد به عنوان کانون نظارت عمومی مورد توجه قرار می گرفت )شکل 7(. چرا که مهم ترین فضای 
عمومی شهر در متون اسالمی وظیفه نظارت عمومی برای همه مسلمین در غالب امر به معروف و نهی از منکر تعریف 
شده است.  در »آیه 110سوره آل عمران«10 آمده است: پیش از این شما بهترین جامعه ای بودید که در میان مردم ظاهر 
شده اید، چرا که یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر می کردید و به خدا ایمان داشتید. و در صورتی که در طراحی 
شهری فضاها در نظارت عمومی قرار گیرند، می توان نسبت به کاهش جرائم در آن ها مطمئن بود. این مسأله در غرب نیز 
مورد توجه بوده است و برای کاهش جرائم تالش می شود فضاها در معرض دید عموم باشد. در عین حال وجود فضاهایی 
نسبتاً دنج و تا حدودی خصوصی در عرصه شهری برای عملکردهای خاص و کنترل شده مفید خواهد بود. حدود چنین 
فضاهای نیمه خصوصی در عرصه شهری، براساس سلسله مراتب شهری صورت می گیرد. به طور مثال کوچه های بن بست 
 Hamzenejad &( در شهر سنتی اگرچه فضاهایی دنج و نیمه خصوصی بود ولی تحت نظارت اهالی آن کوچه قرار داشت

Zarrin Ghalam, 2011( )شکل 8(.

شکل 7: مسجد به عنوان کانون نظارت عمومی در 
بافت سنتی شهر یزد، سبب کنترل رفتار مردم در 
تسلط مسجد برعرصه عمومی شهر ـ مسجد جامع 

یزد. 

شکل 8: قلمرو فضای مسکونی و نظارت عمومی بر آن. 
1. گذر عمومی 2. بن بست که با گذر عمومی ارتباِط باز 

دارد  و هشتی اختصاصی که با در، از بن بست اختصاصی 
جدا می شود. 3. حیاط های خصوصی مجموعه. ـ یزد، 

مجموعه عرب ها. 

 )Ranjbar, 2009(                                                             )Tavassoli, 2009, p. 77(                   

8ـ4ـ مسأله 8: شیوه های پایدار در تأمین نیازمندی های اجتماعی 
ابزارهای مختلفی استفاده  از  آبادی محل سکونت خویش  ارتقاء مشارکت شهروندان در استعمار و  مکتب اسالم جهت 
نموده است که یکی از مهم ترین آن ها »سنت وقف« می باشد. این سنت می تواند بر کلیه فضاها اعم از عمومی یا خصوصی 
جاری شود. زمینه مشارکت عمومي مردم در امور خیریه، در قالب وقف و نذورات با اطالع رساني هاي مناسب و مطلوب، 
نه فقط در سطح خود منطقه هاي محروم، بلکه در عرصه مادر شهر، مي تواند زمینه هاي جذب سرمایه و تعامالت انساني 

با انگیزه هاي الهي را فراهم آورد.
وقف یکی از اصول ارزشمند اسالم است که بهره مندی های عام المنفعه ای را به صورت پایدار در شهرهای اسالمی ایجاد 
می نماید )شکل 9(. توصیه به وقف سبب شده بسیاری از مناطق محروم توسط خیرین با اهداف معنوی آباد شوند. این 
سنت حسنه به خوبی می تواند در شهرهای جدید و مجتمع های در حال توسعه ترویج شود. به خاطر محدودیت هایی که 
در تغییر، ساختمان های وقفی وجود دارد، چنین ساختمان هایی عامل پایداری سنت ها و ارزش های هویتی می شوند. و 
اهمیت زیادی در هویت شهر اسالمی دارد. در قرآن کریم با عنوان باقیات الصالحات از آن سخن گفته شده است. در مجامع 

روایی شیعه بابی تحت این عنوان وجود دارد. به عنوان نمونه به کتاب الحیاهًْ جلد 6 باب وقف مراجعه شود.
به عنوان نمونه یکی از موضوعاتی که می تواند ضمن کمک به سازندگان مسجد هویت عبادی آن را نیز حفظ نموده و از 
درگیر شدن با فضای تجاری و کاربری های نامناسب محافظت نماید. توجه به موضوع ارزشمند و مهم »وقف« و تعیین 
موقوفاتی برای هر مسجد می باشد، که در این دوران کمتر مورد توجه قرار داشته است، و توجه جدی تری را طلب می نماید 

.)Naghizadeh, 2008, p. 405(
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شکل 9: وقف عامل پایداری هویت یک محله است ـ نقشه موقوفات شهر تهران

 
)Shah Hoseini, 1998, p. 68(

9ـ4ـ مسأله 9: ضرورت پیشرفت و تعالی دینی در محیط سکونت و عدم بازگشت به محیط های 
بدوی و غیردینی

در وصیت پیامبر اکرم )ص( به امام علی بن ابی طالب )ع( آمده است: )ال تَعُرب بَعد الِهجرة(. »بعد از هجرت دیگر تعّرب 
 Majlesi, 1987,( نیست و نباید باشد« و بسیاری از اخبار آن را از گناهان کبیره شمرده اند )بازگشت به بادیه نشینی(
p. 319(. امام رضا )ع( به نقل فضل بن شاذان می فرمایند: تعّرب پس از هجرت حرام شد، تا کسی از دین بازنگردد، و 
یاری رسانی و مشارکت در نهضت های پیامبران و حجت های خدا )علیهما السالم( را فرو نگذارد. همچنین تعّرب مایه فساد 
است و از بین بردن حق صاحب حق می شود. علت نهی از تعّرب این امور است، نه سکنی در بادیه. و به همین جهت است 
که اگر شخصی دین را کاماًل بشناسد، برای او همخانه شدن با اهل جهل روا نیست، زیرا بیم آن می رود که طلب علم را 

واگذارد، و در جرگه اهل جهل داخل شود، و بر این حال بماند.
حکیمی می گوید: »پس از هجرت دیگر تعّربی نباید باشد«، این است که چون کسی از بادیه هجرت کرد و به شهر آمد و 
جزء جامعه اسالمی شد، و به اعتقادات اسالمی گروید، و به آداب دینی عمل کرد، نباید دیگر »تعّرب« کند، یعنی به خوی 
و آداب اعراب )بادیه نشینان( بازگردد و به میان آنان رود، و از اسالم و مسلمانی دور افتد. آنچه از تعّرب نکوهیده است 
خود سکونت در بادیه نیست ـ چنان که در حدیث گفته شده است ـ بلکه فرو گذاشتن عقاید و تربیت اسالمی و بازگشت 
به حالت و عادت بادیه نشینی و بیابان سرایی است. گفته اند که هر کس بدون عذر از میان مسلمانان خارج می شد و به 

  .)Baradaran Hakimi, 1992, pp. 429-430( بادیه بازمی گشت، او را به منزله »مرتد« می دانستند

5. مسائل مرتبط با محله

1ـ5ـ مسأله 1: مرز همسایگی
را حریم همسایگی  خانه  تا 40  پیامبر)ص(  که  به طوری  دیده شده  وسیع  و  بسیار گسترده  اسالم  در  مرز همسایگی 
 .)Mohammadi Rey Shahri, 1998, j.2( به شمار می آیند  تا چهل خانه همسایه  پیامبر )ص( می فرمایند:  دانسته اند. 
از اهمیت بعد اجتماعی زندگی  با همین مضمون وجود دارد. این حد گسترده نشان  امامان معصوم  از  احادیثی مشابه 
مسلمین دارد. به طوری که بسیاری از اسالم شناسان غربی شناخت مبانی اجتماعی اسالم را زیر بنایی ضروری برای 

تحلیل کالبدی شهرهای اسالمی دانسته اند.
در مورد مراسمات و شعائر عمومی مسأله دقت بیشتری نیاز دارد. به طور مثال صدای اذان و اجتماع مردم در مراسمات 
ویژه دارای مجوز است. ولی غیر از صدای اذان در اجتماعات خاص دینی در بقیه موارد باید بسیار محتاط بود. در مورد 

ارتفاع مناره نهی هایی وجود دارد که برخی دلیل آن را مزاحمت برای همسایگان دانسته اند.

2ـ5ـ مسأله 2: شأن دینی محله
بحث گسترده ای که در زمینه شأن دینی شهر در مسأله 9 بخش مسائل مشترك محله و کل شهر طرح شد، در زمینه 
انتخاب محله نیز همان معیار قابل طرح است. محله ها سطوح دینی متفاوتی دارند و نباید انسان محله خود را از بعد 
دینی تنزل دهد. این کار از گناهان کبیره است. بلکه باید در محله ای ساکن شد که دسترسی به عالمان دینی در آن 

ساده تر باشد.
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3ـ5ـ مسأله 3: توصیه به تعظیم شعائر اسالمي و ساختمان مسجد و شرکت درجماعت مسلمین
در قرآن کریم دستور به بزرگداشت برخی نمادها و نشانه های خداوند وجود دارد. در »آیه 32 سوره حج« آمده است: هر 
که شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه تقوای دل هاست. در آیات دیگر چند مورد از مصادیق شعارهای الهی از جمله 
صفا، مروه، قربانی و غیره نام برده شده است. به نظر می رسد مساجد در شهر از مهم ترین مصادیق شعائر اهلل اند. در اینکه 
تعظیم شعائر خداوند در ساختمان مسجد به چه معناست نظریات گوناگونی وجود دارد. بدون شک تعظیم شعائر مسجد در 
 Noghrekar,( شرکت با شکوه در آن است. در عین حال الزم است ساختمانی درخور این اجتماع برای مسجد ساخته شود
p. 534 ,2008(. نقش مهم دیگری که می توان برای مسجد قائل شد، ایفای نقش به عنوان نشانه و به عنوان الگویی برای 
طراحان و سازندگان سایر بناهای یک شهر و یک محله است. در واقع مرعی داشتن اصول و ارزش های اسالمی در مساجد 
 Naghizadeh,( می تواند به عنوان راهنمای طراحی سایر ابنیه و مصداق بارز امر به معروف و آموزش عمومی عمل کند

.)2008, p. 364
سنت رسول خدا )ص( ایجاب می کرد که شهر دارای میدانی باشد که نماز عید در آنجا برگزار شود و این میدان را مصلی 
العید می نامیدند. و بدین ترتیب معماری بناهای دینی کمال یافت و وظایف و جایگاه هر یک از آن ها در محله های مسکونی 
مشخص و در بناهای شهرهای جدید اسالمی نیز رعایت شد. این روش در مورد شهرهایی از قبیل دمشق و قرطبه و جز 
آن ها که بعدها توسط مسلمانان فتح شد، نیز اعمال گردید. میدان نقش جهان یکی از مصادیق همین ایده بود. مرکزیت 
این میدان از زمان صفویه تا به امروز همچنان در سطح شهر حفظ شده است؛ به طوری که بسیاری از ادارات دولتی، 

بانک های مرکزی و غیره در اطراف آن قرار دارد )Okhovvat et al., 2010, pp. 247-248(. )شکل 10(.

شکل 10: قرارگیری مسجد در محور میدان وتشخص آن نشانه بعد دینی و تعظیم شعائر در 
عرصه شهر اسالمی ـ دید از مسجد امام به میدان نقش جهان

)hamshahrionline.ir(

4ـ5ـ مسأله 4: بهترین و بدترین جایگاه های نشستن )وقت گذرانی( در شهر
برای نشستن در مسجد )البته بدون سخن گفتن از دنیا( فضائل فراوانی ذکر شده است. در مقابل نشستن در بازار جزء 
بدترین جایگاه های نشستن بیان شده است. سخن گفتن و همنشینی در آن آثار سوء دنیاگرایی در پی دارد. پیامبر اکرم 
)ص( فرمودند: بدترین جاهای زمین بازارهاست که میدان شیطان است، شیطان با اولین نفر وارد بازار می شود و با آخرین 
نفر خارج می شود. بهترین جاها مساجد است؛ و محبوب ترین مردم در نزد خداوند کسی است که پیش از همه به مسجد در 
آید و پس از همه خارج شود )Baradaran Hakimi, 1992, p. 586(. بازتاب این روایات را می توان در شهرها و محله های 
سنتی مشاهده کرد. به طوری که مساجد، کانون محله ها مهم ترین بناهایی است که از گذشته به یادگار مانده است. در 
شهرسازی و محله های امروز این ارزش تا حدود زیادی کمرنگ شده است )Noghrekar, 2008, p. 534(. بازارها و مراکز 
تجاری باید جنبه کاربردی داشته باشند، و بازارگردی و تفریح و وقت گذرانی در بازار با ارزش های اسالمی سازگار نیست. 
در اشکال 11 و12 و 13 می توان مقایسه ای بین بازار سنتی که محل خرید و گذار بود و نه تجمع و نشستن و مراکز خرید 

امروزی که محل تجمع و تفرج شده است، مشاهده نمود. 
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شکل 11: مراکز تجاری امروزی به 
محلی برای وقت گذرانی مبدل شده 

است ـ مرکز خرید تیراژه تهران

شکل 12: مراکز تجاری امروزی نقش 
کارکردی خود را از دست داده و به 

محلی برای تفریح مبدل شده است ـ 
مرکز خرید تیراژه تهران

شکل 13:  بازار سنتی مسیر 
حرکتی بود و جنبه تفریحی و وقت 
گذرانی نداشت ـ بازار وکیل شیراز

)Moein Mehr, 2012(                          )Moein Mehr, 2012(                                )www.dabi.ir(               

زمانی که از بهترین و بدترین جاها سخن گفته می شود، به این معنا نیست که همیشه باید در بهترین جا بود. بلکه باید 
در بدترین جا به ضرورت وارد شد و باید تالش نمود تا توقف و حضور در فضاهای مطلوب بیشتر صورت بگیرد.

5ـ5ـ مسأله 5: حقوق همسایگی
اسالم نگرش خاصی در مورد همسایگی و رفت و آمد میان محله ها به عنوان ستون فقرات امت دارد که در مجموعه ای 
از اصول اخالقی متجلی می شوند. این اصول اخالقی در دو اصل عمده یافت می شوند: افزودن بر میزان روابط و حفظ 
حقوق همسایگان )Okhovvat et al., 2010, p. 32(. در متون اسالمی از تأکید شده ترین مسائل زندگی اجتماعی توجه به 
همسایه است. که روایات زیادی از پیامبر و ائمه اطهار به آن توجه داشته اند. چه بسا از مهم ترین توصیه های نبوی بود. به 
َ في ِجیرانُِکم فإنَُّهم َوصیَُّة  َ اهللَّ طور مثال: حضرت علی )ع( در وصیت نامه خود به این سفارش نبوی تأکید کردند که: اهللَّ
نَبیُِّکم. »خدا را، خدا را درباره همسایگانتان که آنان سفارش شده پیامبرند«. آن حضرت )ص( پیوسته درباره همسایگان 
 Seyyed Razi, 2009, p. 422 ; Majlesi, 1983,( سفارش می کردند، چندان که گمان بردیم آن ها را ارث بَر قرار خواهد داد
p. 100(. پیامبر حقوق همسایه را به حقوق مادر نسبت به فرزند تشبیه می نمودند. در این موضوع می توان به باب همسایه 

در کتاب میزان الحکمه جلد 2 مراجعه نمود.
همچنین از مهم ترین حقوق همسایگی عدم آزار و اذیت دیگران است تا حدی که از پیامبر)ص( و امامان نقل شده که از 
ما نیست کسي که همسایه او از شر او ایمن نباشد )Majlesi, 1987, j.74, p. 151(. در حدیثی دیگر پیامبر)ص( فرمودند: 
حق همسایه آن است که بناي خود را از بناي او باالتر نبرند و جریان هوا را بر وي مسدود نکنند )اشکال 14 و 15( 

.)Payandeh, 1983, p. 291(

شکل 14 و 15: با رشد شهرنشینی و اختالف طبقاتی، بهره مندی یکسان از مواهب از بین رفته و بلندمرتبه سازی 
باعث از بین رفتن بعضی از مواهب طبیعی برای برخی از خانه ها شده است )شکل سمت راست( ـ جماران، دهه 80 

شمسی ـ استفاده یکسان خانه ها از مواهب طبیعی )شکل سمت چپ( ـ جماران، دهه 50 شمسی

   
)Haj Ali Teimoori(                                                     )Haj Ali Teimoori(                        
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6. مسائل مرتبط با خانه

1ـ6ـ مسأله 1: نهی از تکبر به وسیله خانه
نهی از تکبر به وسیله خانه از مهم ترین منهیات اسالمی است که در قرآن و روایات، بازتاب فراوان دارد. در قرآن کریم اقوام 
عاد و ثمود و سبا به خاطر شکل های مختلف تفاخر از طریق خانه مورد سرزنش قرار گرفتند. خداوند در »آیات128-129 
سوره شعراء«11 می فرمایند: آیا به عبث، بی آنکه شما را نیازی باشد، بر هر بلندی خانه ای رفیع که همچون عالمتی نمایان 
است بنا می کنید؟ و کاخ های رفیع و استوار برای خود می سازید بدان امید که جاودانه بمانید؟ همچنین در روایات نیز 
نهی های هشدار دهنده ای وجود دارد. به تعبیر امام خمینی بر طبق حدیث حضرت علی)ع(: »کسی که لباس عالی بپوشد 
ال بّد است از تکّبر و ال بّد است برای متکّبر آتش« روایات هشداردهنده در زمینه تکبر با معماری خانه بیش از حد تواتر 

 .)Noori, 1987, Bab. 16, Hadis. 5, be naghl az Ghotb Ravandi( است
از این جهت روایات نهی از ارتفاع بلند خانه نیز می تواند به همین بعد اشاره داشته باشد، چرا که ارتفاع بلند در فضای 
داخلی احساس غرور و جاودانگی کاذب و از بعد خارجی تفاخر بر دیگران را برای صاحب خانه به ارمغان می آورد. تعداد 
از هشت  باالتر  مرد خانه ای  که  فرمودند: هنگامی  امام صادق)ع(  نمونه:  عنوان  به  تواترند.  از حد  بیش  نیز  روایات  این 
ذراع می سازد به او ندا می شود که: ای فاسق ترین فاسقان به کجا می روی؟ )Majlesi, 1983, p.151(. هدف از نهی امام 
صادق)ع( و التزام بین ارتفاع، از بُعد درونی اشاره به ارتفاع داخلی خانه شخصی و از بُعد بیرونی اشاره به تکبر آمیزی آن 
دارد. اگر برج های مسکونی در شهر نیز جلوه گری ویژه ای داشته باشند و حالتی تفاخر گونه به خود بگیرند، در این مورد 

نه از بُعد ارتفاع، بلکه از بُعد تفاخری که شبیه خانه های قوم عاد و ثمود شده و مورد نهی قرار خواهند گرفت.
باید در آن  از آنچه احتیاج دارد باشد،  امام خمینی نیز در کتب فقهی خود می فرمایند: اگر خانه مسکونی فرد بیشتر 
مقداری که مورد نیازش است ساکن شود و اضافی را بفروشد. یا خانه را بفروشد و پایین تر از آن را که مناسب حالش است 
بخرد؛ و اگر دارای چند خانه باشد که برای سکونت به همه آن ها احتیاج دارد، هیچ کدامشان را نمی فروشد. و همچنین 

 .)Khomeini, 1997, p. 737( است حال مرکب و لباس ها و مانند این ها
رعایت سادگی و تواضع در خانه ها، از اصول معماری اسالمی و اسراف و 
ایجاد زندگی تجمالتی از ممنوعیت های اصلی در اسالم است. پیامبر)ص( 
تأکید  و  می دهد  هشدار  تجمالتی  زندگی  نوع  این  بر  دلبستگی  ضد  بر 
می کند که مسلمانان بر سرانجام کارهای نیک با یکدیگر رقابت کنند و 
از کشمکش و مشاجره دوری کنند. چنین هشداری برای حفظ عدالت 
اجتماعی و اتحاد ضروری است. زیرا افراط و ایجاد یک زندگی تجمالتی 
بدون شک دارای اثرات خطرناك بر روی حیات اجتماعی و تعادل جامعه 

.)Okhovvat et al., 2010, p. 173( است
خودبینی و اسراف در خانه سازی لزوماً به این معنا نیست که مردم باید 
در خانه های محقر زندگی کنند. تنها تجمل گرایی و استفاده از تزئینات 
با  غیرضروری در خانه سازی غیرمجاز اعالم شده است و تعالیم اسالمی 
هر کوششی که استفاده از نعمت های خداوند را منع می کند، مبارزه کرده 
بر طبق حدیث   .)Ibid, 174( می داند  بندگان خدا  به  متعلق  را  آن ها  و 
البالغه، خانه بزرگ به منظور ارتباط با طبیعت یا  حضرت علی در نهج 
مردم و مهمان پذیری و برگزاری مجالس دینی و غیره هرگز مورد نهی 
دین نیست، بلکه نهی مربوط به جنبه های تکبرآمیز خانه از قبیل سردرب 

و حجم خانه است.

2ـ6ـ مسأله 2: حفظ همگونی ظاهری و عدالت اجتماعي و عدم ظهور اختالف طبقاتی در مجموعه 
واحدهاي مسکوني

برادري و عدالت اجتماعي و همسایگي ایجاب مي نماید، خانه ها و مجموعه واحدهاي مسکوني به خصوص از خارج از بعد 
حجم، ارتفاع، فرم مواد و مصالح و رنگ وحدت و هماهنگي داشته باشند و متضاد و چندگانه نباشند )اشکال 18 و 17(. 
در اخالق اسالمی از هر گونه تشخص بخشی بی جا به مظاهر زندگی انسان از جمله لباس و خانه نهی گردیده و حرام 
دانسته شده است. این نهی به خاطر نتایج اخالقی ناگواری همچون شهرت طلبی است، که چنین تشخصی برای فرد ایجاد 
می نماید. از احادیث فراوانی در نهی از مظاهر شهرت زا در زندگی وجود دارد که می توان به نمونه زیر اشاره کرد. چـون 
عـبـاد بصری با لباس شهرت خدمت امام صادق)ع ( رسید، حضرت فرمود: ای عباد! این چه لباسی اسـت؟ عـرض کـرد: ای 

شکل 16: سادگی درب خانه و 
عدم تفاخر آن حتی در مسأله 

اشراف در شهرهای گذشته 
وجود داشت ـ درب ورودی 

خانه عامری ها

)www.behrah.com(
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ابا عبداهلّل! این را برای من عیب میدانی؟ حضرت فرمود: آری رسول خدا )ص( فرمودند : هـر کـه در دنیا لباسی شهرت آور 
بپوشد، خداوند در روز قیامت جامه خواری بر او بپوشاند )Tabarsi, 1991, p. 117(. بازتاب این حکم در معماری سنتی 
خانه ها با دیوارهای ساده کاماًل آشکار است. که از مهم ترین نتایج این امر توجه به عدالت اجتماعی در حوزه معماری و 

شهرسازی است ولی در معماری برونگرایانه سده اخیر این امر بسیار کمرنگ شده است.
از بعدی دیگر، شکل شهري محیط زندگي مسلمانان، سهم عمده اي در دستیابي به اصول اسالمي تعامل اجتماعي و روابط 
قوي همسایگي دارد. شکل متراکم مناطق مسکوني شهرهاي سنتي اسالم، نه تنها در حمایت از این اصول موفق بود، بلکه 
مي توان آن را تحقق کامل سنت دانست. پیامبر )ص( در مورد محدوده همسایگي فرمودند: »تا چهلمین خانه از منازل 
شما، هنوز همسایه شما به حساب مي آید«. بر این اساس، عدد چهل نمایانگر محدوده تعداد واحدهاي هر بلوك مي باشد، 

.)Morteza, 2008, p. 117( که در بسیاري از شهرهاي سنتي مسلمانان به چشم مي خورد

شکل 17: پیوستگی  مجموعه واحدهاي مسکوني به 
خصوص از خارج از بعد حجم، ارتفاع، مصالح و وحدت و 

هماهنگي و استفاده یکسان از مواهب طبیعی
ـ بافت قدیم، یزد

شکل 18: از بین رفتن هویت شهری و عدم پیوستگی  
مجموعه واحدهاي مسکوني به خصوص از خارج از بعد 

حجم، ارتفاع، مصالح و وحدت و هماهنگي 
ـ بافت جدید، یزد

)www.nazaronline.ir()www.nazaronline.ir(

نزدیکي  و  الف( همکاري  بیان مي دارد:  اینگونه  را  اسالم  و گسترش شهرهاي سنتي  ایجاد  »الشیشتاوه حسن«، دالیل 
بین مردم )این امر منجر به ساخت خانه هاي نزدیک به یکدیگر و کاهش اندازه بلوك هاي واحدهاي همسایگي شد. ب( 
نزدیکی اجتماع مورد نیاز، در جهت امکان برقراری تماس نزدیک  و در مجاورت هم زیستن. به عبارت دیگر، مفاهیم امت 
و برادری عمدتاً منجر به توسعه اکثر شهرهای اسالمی )از لحاظ شکل شناسی( می شد. یکپارچگی و تعامل اجتماعی به 
عنوان اصل کلیدی در نظام اجتماعی اسالم، باعث تراکم شهری مناطق مسکونی شد. این امر در ساخت خانه های به هم 
پیوسته و مجتمع های مسکونی، نمایان شده است )Al-Shishtawe, 1984, p. 33(. پیوستگی فیزیکی منازل در نتیجه 

ادغام اجتماعی، اندازه محله را محدود نموده و فاصله بین منازل را کاهش می داد )شکل 19(.

شکل 19: پیوستگی و وحدت و هماهنگي مجموعه واحدهاي مسکوني و استفاده یکسان از مواهب 
طبیعی ـ مجموعه ملک، محله مصلی، یزد

 

)Ghezelbash & Abolziyae, 1985(
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7. نتیجه گیری
ارزش هاي  از  منظور حمایت  به  فیزیکي  در حوزه هاي مختلف محیط  را  ویژه اي  اصول  منابع خود،  از طریق  شریعت12 
اجتماعي اسالم، تدوین نموده است. در حوزه شهري، دیدگاه شریعت بر این است که برنامه ریزي و نظارت بر »ساخت 
محیط« اسالمي، باید با اصول اجتماعي اسالم هماهنگ باشد. همانگونه که تصمیمات حوزه برنامه ریزي شهري، شکل 
دهنده زندگي اجتماعي در »ساخت محیط« اسالمي است، منطقه بندي شهري و کاربري زمین نیز، باید بر بازتاب مفهوم 
اسالمي امت که خواستار یکپارچگي اجتماعي و حفاظت از نیازها و حقوق مردم است، معطوف شود. در حوزه مسکن، 
اسالم خواستار حفظ حریم خصوصي ساکنین خانه مي باشد. بنابراین محل و طراحي خانه یک فرد مسلمان، باید انعکاسي 
از عمل به این تکلیف باشد. خانه همچنین نباید منشاء مزاحمت و آزار براي همسایگان یا عموم مردم باشد. شریعت با هر 
گونه عامل یا فعالیتي در محیط خانه که به کاربرد فضاهاي عمومي یا استفاده کنندگان از آن ها و خانه هاي مجاور آسیب 
برساند، مخالف است. این مخالفت، به مثابه تالش در راستاي محافظت از حقوق ساکنان خانه، همسایگان و عامه مردم و 
حوزه خاص هر کدام مي باشد. شریعت همچنین به دالیل فراوان اجتماعي ـ مذهبي، تجمل گرایي و صرف هزینه بیش 

از اندازه براي خانه را، ممنوع نموده است.
هدف اسالم از وضع این اصول، نظارت بیش از حد بر آزادي مردم در محیط مادي )فیزیکي( نیست. بلکه، هدف اسالم 
روشن نمودن و حفاظت از وظایف و حقوق مردم و بدین طریق ایجاد محیط همکاري و آرامش است. جوامع اسالمي 
معاصر، به عنوان بخشي از این دنیاي ناهمگن فرهنگي، مقتضیات جدیدي دارند که با شرایط جامعه اي که این اصول در 
آن گسترش یافته بودند، کاماًل متفاوت است. تغییر و تحول در نظام شریعت، که حاوي اصولي است که توجه مسلمانان 
را بر چگونگي پرداختن به تحوالت جدید معطوف مي دارد، نادیده گرفته شده است. امروز از این ارزش ها دور هستیم و 

شناخت دقیق تر این ارزش ها ما را به تحقق و نزدیک تر شدن به ارزش های اسالمی می رساند.
با استفاده از قوانین اسالمی زمینه سازی برای تعالی فکری و اخالقی باید براساس اجتهاد صورت گیرد. در این تحقیق، در 
هر مسأله، اولویت های گوناگونی از بُعد هویت دینی، هویت تاریخی و هویت معاصر به رقابت بر می خیزند، که هرگز نباید 
هیچکدام را نسبت به بُعد دیگر کم اهمیت فرض نموده و آن را حذف نمود. با مبنا قرار دادن هویت دینی تالش می شود 
راه حل هایی از تاریخ و شیوه هایی از زندگی معاصر که سازگاری بیشتری با آن دارند، برگزیده و آن ها را معرفی نمود. 
بدین ترتیب اصول فوق هرگز به معنای ارتجاع و کهنه گرایی نیست، بلکه با مبنا قرار دادن دین در انتخاب های معاصر و 

با توجه به همه نیازهای امروزی است.
طراحان و برنامه ریزان، بدون آگاهي از اصول اسالمي و معاني و منابع آن ها، به ایجاد یک »ساخت محیط« کاماًل منطبق 
با اصول اسالمي، قادر نخواهند بود. بنابراین، در طراحي و برنامه ریزي »ساخت محیط« اسالمي، باید به افرادي متکي 
بود که ضمن برخورداري از شناخت عمیق حکمت نظری و حکمت عملی اسالم، و آشنایی با فلسفه هنر و فقه و حقوق 
اسالمی در مباحث مربوط به محیط زیست محلی و شهری انسان ها، استعداد و قابلیت الزم را برای اجتهاد عملی داشته 
باشند، آن ها باید بتوانند با حفظ اصول راهبردی و ارزش های اسالمی مبتنی بر شرایط زمانی و مکانی و مقتضیات آن 

برنامه ریزی و طراحی نمایند. 
اسالم مکتبی است که معماران و شهرسازان را قادر می سازد تا ایده آلیسم انسانی را با واقعیت های رئالیستی، هماهنگ و 
هم جهت نمایند. این حقیقت موقعی نمایان و ظاهر خواهد شد، که معماران و شهرسازان ما عالوه بر دانش کافی در عمل 

متعهد و پایبند به ارزش های اسالمی باقی بمانند و تقوی اخالقی را در همه مراحل اعمال نمایند.
به طور خالصه، مهم ترین راهبردهای استخراج شده از تحقیق فوق به قرار زیر است. به نظر می رسد هدف اصلی دین 
تأثیر و نتیجه ای است که از این راهبردها حاصل می شود. به همین جهت در جدول زیر در کنار هر راهبرد، نتیجه ای که 
در تنظیم راهبرد مد نظر بوده است ذکر شده است. این جدول تالش دارد خالصه ای از اصول استخراج شده از پژوهش، 
همراه با مبانی اسالمی آن ها، راهبردهای عملیاتی ـ اجرایی و نتایج و تأثیراتی که از تحقق آن ها برای زندگی انسان فراهم 

می آورد، ارائه نماید.
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جدول 1: راهبردهای اسالمی طراحی محیط در سه مقیاس شهر، محله و خانه

نتیجه و تأثیر راهبرد مبنای اسالمی مسأله

ـ عدم تراکم خدمات اقتصادی، 
فرهنگی و امنیتی

ـ دسترسی به زمینه های رشد

1ـ تشویق به سکونت در 
مجتمع های دارای بنیادهای علمی 

و دینی
2ـ تقویت بعد فرهنگی و دینی 

روستاها

)سوره بقره، 61( و 
حدیثی از حضرت 

علی)ع(
1ـ رجحان شهر بر روستا

ط با عرصه هاي عمومي شهر
سائل مرتب

م

ـ شهر خود و آبروداری و عدم 
انجام کار خالف

ـ آسایش فکری و روانی بیشتر فرد 
و پرهیز از اتالف وقت و سرمایه 

شهروندان

1ـ دور نبودن مراکز شغلی افراد از 
محل سکونت

2ـ لزوم توجه به ابزارهای 
اشتغال زایی در شهرهای جدید

حدیث از امام 
صادق)ع( 

2ـ محیط زندگی و شغل 
در شهر خود

ـ بزرگداشت شعائر الهی
ـ طراحی فضاهای شهری برای 

سهولت بخشیدن به تعامالت 
اجتماعی

1ـ حسینیه ها و تکایا عامل 
معنویت بخشیدن  به راه های 

فیزیکی شهر و موجب پیوند بین 
عناصر شهری و تعظیم شعائر

)سوره حج، 32(
1ـ قابلیت عرصه عمومی 

شهر برای انجام مراسمات 
دینی

ط با شهر و محله
ک مرتب

شتر
سائل م

م

ـ زمینه ای وسیع برای گسترش 
روش های علمی و فنی و پیشرفت 

ـ محیطی برای تقویت نیروی 
ایمان

ـ ارتقاء روحیه علم دوستی در 
مردم و تکامل بیشتر جامعه

1ـ شهر به عنوان مرکز علمی
2ـ شاخص بودن خانه عالم جهت 

رفت و آمد مردم

)سوره نحل، 43( 
و احادیثی از 

معصومین در مورد 
ضرورت ارتباط با 

عالمان دینی

2ـ بُعد علمی و دینی در 
محله و شهر

ـ عدم وجود معابر شلوغ و ورود 
وسایل نقلیه پر سر و صدا و دارای 

آلودگی صوتی در عرصه محله ها

1ـ ایجاد فضاهایی در معماری و 
شهرسازی که حواس پنج گانه از 

تحرك بازایستند
ـ بسترسازی برای فعال نمودن 

نفس عقالنی و روحانی انسان

احادیث معصومین 
در مورد اهمیت 

تفکر

3ـ شهر، بستر 
اندیشه ورزي

ـ بوستان های درون محله ها و 
ایجاد تفریحات سالم برای خانواده

ـ ارتباط انسان با طبیعت

1ـ اهمیت باغ و باغ سازی در 
معماری و شهرسازی اسالمی

ایجاد شهری طیب 
و )سوره سبأ، 15( 
و )سوره بقره، 35(

4ـ وجود بوستان  هاي 
شهري در ایجاد تفریحات 

سالم براي خانواده

ـ مزاحمت کمتر فضاهای تفریحی 
برای اهداف عالیه شهروندان به 

ویژه اهل معنا

1ـ اجتناب از مکان یابی فضاهای 
تفریحی در گره های شهری در 

معرض رفت و آمد عمومی و 
مسیرهای فرهنگی ـ مذهبی

)سوره حدید،20(
5ـ جانمایي مناسب 

فضاهاي تفریحي، 
سرگرمی

ـ بزرگداشت یاد دانشمندان و 
بزرگان 

ـ کالبدی که در صورت حامل 
بودن معانی مذهبی، بر بافت 
اطراف خود تفوق داشته باشد

1ـ لزوم ظهور پر رنگ تر نمادهای 
مذهبی در شهر نسبت به مظاهر 

زندگی مادی
)سوره ابراهیم، 5(

6ـ نقش نمادها و 
یادمان هاي مذهبي در 

محله و شهر

ـ به حداقل رسیدن محل بروز 
بزهکاری اجتماعی و کاهش جرائم

ـ ارتقاء خود نظارتی شهروندان

1ـ قرارگیری فضاها در معرض دید 
عموم

2ـ ارتقاء امکان نظارت عمومی بر 
فضاهای شهری

)سوره آل عمران، 
)110

7ـ نظارت عمومی بر 
فضاهاي شهری در 

راستای کاهش جرائم

ـ حفظ پیوستگی و هویت یک 
محله

1ـ محدودیت در تغییر، 
ساختمان های وقفی عامل پایداری  ـ

8ـ شیوه های پایدار 
توجه به نیازمندی های 

اجتماعی در شهر
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ـ تقویت روابط اجتماعی

1ـ تنظیم واحدهای همسایگی 
به صورتی که بسترساز تعامالت 
اجتماعی باشد و مزاحمتی برای 

دید و بهره مندی طبیعی هم ایجاد 
نکنند  

احادیث معصومین 
در مورد 

ضرورت توجه 
به همسایگان تا 

چهل خانه

1ـ مرز همسایگی

ط با محله
سائل مرتب

م

ـ تقویت هویت و معرفت دینی 
افراد

1ـ توجه به شان دینی محله ها و 
توسعه محله های دینی تر

احادیث تعرب و 
توجه به بعد دینی 
محله و همسایگان

2ـ شأن دینی محله

ـ متذکر شدن دائمی شهروندان 
در فضاهای شهری درباره هدف و 

جهت اصلی زندگی

1ـ مکان یابی نمادهای معنوی و 
قدسی در کانون های اصلی شهر 

و لحاظ کردن کالبد مناسب برای 
آن ها

)سوره حج، 32(

3ـ توصیه به تعظیم 
شعائر اسالمي و 

ساختمان مسجد و 
شرکت درجماعت 

مسلمین

ـ ایجاد مراکز تجاری با نظام 
فضایی صرفاً متناسب با رفع 
نیازهای اقتصادی مردم و نه 

اجتماعی و تفریحی

1ـ پرهیز از طراحی و اجرای 
فضاهای مکث و توقف در مراکز 

تجاری
2ـ افزودن فضاهایی همچون، 

کتابخانه، مسجد یا زیارتگاه و غیره 
به فضاهای تجاری و پررنگ تر 

کردن بُعد فرهنگی در بازار )که 
از مهم ترین آن ها اطالع رسانی و 

اخبار و انجام مراسم و اجتماعات 
است(

حدیثی از 
پیامبر)ص(

4ـ بهترین و بدترین 
جایگاه های نشستن )وقت 

گذرانی(

ـ حفظ حقوق مالکان و کاهش 
تنش های احتمالی میان آنان

1ـ توجه به ارتفاع، فرم و کالبد 
ابنیه مسکونی مجاور هم جهت 

حفظ حقوق مالکان

احادیثی از 
پیامبر)ص( و 
حضرت علی)ع(

5ـ حقوق همسایگی

ـ ارتقاء عدالت و انسجام اجتماعی  
و روحیه برادری میان همسایگان

ـ دوری شهروندان از صفت رذیله 
کبر و نیل جامعه اسالمی به سوی 

هماهنگی و وحدت

1ـ لزوم تبعیت واحدهای 
همسایگی از فرم، نما و مصالح 

تقریباً مشابه و هم سنخ
2ـ پرهیز از هر نوع سبک و فرم 

غیرهماهنگ با بافت همسایگی در 
طراحی و اجرای ابنیه مسکونی

)سوره شعراء،
 129-128( و 

حدیثی از حضرت 
علی)ع(

1ـ نهی از تکبر به وسیله 
خانه

ط با خانه
سائل مرتب

م

ـ حفظ روابط منسجم کالبدی بین 
واحدهای همسایگی در محالت

1ـ توسعه کالبدی شهر به نحوی 
که محالت مسکونی و در مقیاس 

خردتر، واحدهای همسایگی به 
طور مشخص قابل تعریف باشند

احادیثی از 
پیامبر)ص( و امام 

صادق )ع(

2ـ حفظ پیوستگی و 
عدالت اجتماعي در 
مجموعه واحدهاي 

مسکوني
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پی نوشت
ُ ال یُِحبُّ الَْفساَد.. 1 َو إِذا تََولَّی َسعی  فِي األْْرِض لُِیْفِسَد فیها َو یُْهلَِک الَْحْرَث َو النَّْسَل َو اهللَّ
َّها ِمْن تَْقَوی الُْقُلوِب.. 2 ِ َفإِن ْم َشعائَِر اهللَّ ذلِک و َمْن یَُعظِّ
ْکِر إِْن ُکْنُتْم ال تَْعلَُموَن.. 3 َو ما أَْرَسلْنا ِمْن َقْبلَِک إاِلَّ ِرجاالً نُوحي  إِلَْیِهْم َفْسَئُلوا أَْهَل الذِّ
ُِّکْم َو اْشُکُروا لَُه بَلَْدٌة َطیَِّبٌة َو َربٌّ َغُفوٌر.. 4 لََقْد کاَن لَِسَبإٍ في  َمْسَکِنِهْم آیٌَة َجنَّتاِن َعْن یَمیٍن َو ِشماٍل ُکُلوا ِمْن ِرْزِق َرب
الِمیَن.. 5 َجَرَة َفَتُکونا ِمَن الظَّ َو ُقلْنا یا آَدُم اْسُکْن أَنَْت َو َزْوُجَک الَْجنََّة َو ُکال ِمْنها َرَغداً َحْیُث ِشْئُتما َو ال تَْقَربا هِذِه الشَّ
ِِّه َو الَّذي َخُبَث ال یَْخُرُج إاِلَّ نَِکداً َکذلَِک نَُصرُِّف اْلیاِت لَِقْوٍم یَْشُکُروَن.. 6 یُِّب یَْخُرُج نَباتُُه بِإِْذِن َرب َو الَْبلَُد الطَّ
ا ثُمَّ . 7 اَر نَباتُُه ثُمَّ یَهیُج َفَتراُه ُمْصَفرًّ نْیا لَِعٌب َو لَْهٌو َو زیَنٌة َو تَفاُخٌر بَْیَنُکْم َو تَکاثٌُر فِي األْْمواِل َو األْْوالِد َکَمَثِل َغْیٍث أَْعَجَب الُْکفَّ ََّما الَْحیاُة الدُّ اْعلَُموا أَن

نْیا إاِلَّ َمتاُع الُْغُروِر. ِ َو ِرْضواٌن َو َما الَْحیاُة الدُّ یَُکوُن ُحطاماً َو فِي اْلِخَرِة َعذاٌب َشدیٌد َو َمْغِفَرٌة ِمَن اهللَّ
همچنین می توان به تصاویر طرح شده در کتاب ادراك زیبایی و هویت شهر در پرتو تفکر اسالمی، نگارش دکتر محمد نقی زاده اشاره کرد.. 8
ِ إِنَّ في  ذلَِک َلیاٍت لُِکلِّ َصبَّاٍر َشُکوٍر.. 9 ْرُهْم بَِأیَّاِم اهللَّ ُلماِت إِلَی النُّوِر َو َذکِّ َو لََقْد أَْرَسلْنا ُموسی  بِآیاتِنا أَْن أَْخِرْج َقْوَمَک ِمَن الظُّ

ِ َو لَْو آَمَن أَْهُل الِْکتاِب لَکاَن َخْیراً لَُهْم ِمْنُهُم الُْمْؤِمُنوَن َو . 10 ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو تَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَکِر َو تُْؤِمُنوَن بِاهللَّ ُکْنُتْم َخْیَر أُمَّ
أَْکَثُرُهُم الْفاِسُقوَن.

أَ تَْبُنوَن بُِکلِّ ریٍع آیًَة تَْعَبُثوَن)128( َو تَتَِّخُذوَن َمصانَِع لََعلَُّکْم تَْخُلُدوَن)129(. . 11
 شریعت در حقیقت نظام دهنده روابط میان انسان با طبیعت و مردم در چهارچوب بسترسازی برای تعالی معنوی است. . 12
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