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یه علمی تمدن اسالمی و دین                                                                پژوهی نشر
 

                              0911 زمستان /ششم شماره /دومسال   

          

یت با اسالمی شهرآرمان کارهای راه و راهبردها  در کاربست برای علوی هایآموزه محور
 ایران شهرهای توسعه

 1اصغر مولئی

 ( 001 - 091) 

 چکیده

ای ضروری و بدیهی است، تا افراد با حرکت در وجود یک شهر آرمانی یا مدینه فاضله برای هر جامعه
جوامع غربی و شرقی گذشته مسیر آرمان های آن مدینه فاضله در نیل به سعادت تالش نمایند. در اغلب 

و معاصر، اندیشمندان، فالسفه و بزرگان علمی و مذهبی و ادبی، جامعه آرمانی را با اصول، معیارها و 
اند. در جامعه اسالمی، آرمانشهر علوی که قرابت و انطباقی بسیار با ویژگی هایی مشخص ارائه نموده

واند، تبیین شود. هدف این پژوهش، بازشناسی و تآرمانهشر نبوی و قرآنی دارد، با محوریت غدیر می
ش این تحقیق با روتبیین آرمانشهر علوی به عنوان الگویی برای زندگی سعادتمندانه انسان هاست. 

ی، اسنادی اای و با رویکرد کیفی تحقیقی و با استفاده از مطالعات کتابخانهرشتهپژوهش تحلیلی و میان
ها و روش های جامع و آرمانشهر علوی، ریشه در اندیشهای انجام شده است. حوزهو پژوهش های بین

علی)ع( در حکومت، عدالت، عبادت، زندگی فردی و جمعی دارد. راهبردهای آرمانشهر اصیل امام
مداری، یاری فقرا و جویی و مبارزه با باطل، عدالت، مهرورزی و مردمعلوی عبارتند از: حق

-و یکپارچگی جسم و روح شهر، رعایت عدالت، احترام به طبیعت و محیطیافتگی مظلومان،وحدت

عنوان مخلوقات خداوند، کمک به فقرا و محرومان، وحدت شهر، رعایت تعادل در شهر، زیست به
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عنوان شهر علم، رعایت حرام و علی)ع( به ایمنی و امنیت، منش و روش علوی در سبک زندگی، امام
 و دوری از تبعیض  حالل و واجبات و محرمات 

 آرمانشهر، امام علی)ع(، واقعه غدیر، وحدت، معماری و شهرسازی معاصر ایران کلیدی:گان واژ

  مقدمه

های مختلف زمانی آرمانشهر در متون فلسفی، ادبی، مذهبی، سیاسی و شهرسازی جهان در طول دوره
 تواندهمچنین از نظر عام و خاص میشود. این واژه، از نظر اندیشمندان تعابیر گوناگونی را شامل می

دارای معانی وسیعی باشد. واژه "آرمانشهر" در ادبیات فلسفی معادل مدینه فاضله است. در فرهنگ لغت 
به معانی مدینه فاضله؛ دنیای فرضی که در آن همه چیز در حد  Utopia انگلیسی نیز معادل آن واژه 

ناکجا آباد، دولت یا کشور کامل و ایده الی آورده شده  اعلی نیکو است، وهم و خیال، خیالی و تصوری،
ای ضروری است، که افراد آن جامعه با پیروی از است. ارائه آرمانشهر و جامعه آرمانی برای هر جامعه

های فردی و اجتماعی های آن آرمانشهر به تحقق آن و پیشرفتاصول، شاخص ها، ویژگی ها و روش
تواند از طریق اندیشمندان، فالسفه، بزرگان دینی و ای میبرای هر جامعه پردازند. آرمانشهر مذکورمی

های برجسته آن جامعه ارائه گردد. در جوامع اسالمی بویژه شیعیان، مذهبی، عالمان و شخصیت
ضرورت تبیین آرمانهشر علوی و حرکت در مسیر بسیار حائز اهمیت است، چرا که سعادت و خیر دنیا 

ای است که اتصال رسالت، قرآن و امامت را کت و پیروی از چنین مدینه فاضلهو آخرت در گرو حر
 سازد. ممکن می

در جامعه اسالمی امروزی که گستردگی و آشفتگی زیادی در مبانی تبلیغی در جهان وجود دارد که افراد 
ه نه فاضلشوند، تبیین شهر آرمانی و مدیدر جستجو و انتخاب راه آرمانی خویش دچار سردرگمی می

یابد. در این راستا، تبیین، اثبات و تشریح بیت بویژه آرمانشهر علوی ضرورت  واهمیتی خاص میاهل
جامعه آرمانی از منظر امام علی)ع( که والیت و امامت ایشان از طرف خدا و رسولش در واقعه غدیر 

وی بی با نگرش غالب دنییابد. در آرمانشهر توصیفی اندیشمندان غرابالغ گردید، اهمیتی مضاعف می
کنند، اما در آرمانشهرهای شرقی با نگرشی دینی و مذهبی، با بر موضوعاتی همچون اعتدال تاکید می

تاکید بر ویژگی های حاکم جامعه همچون عدالت، حمکت، شجاعت و تدبیر، شهر آرمانی خود را به 
 کشند.تصویر می
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باشد که با روش تحقیق تحلیلی و مطالعات غدیر  میهدف این مقاله تبیین آرمانشهر علوی با محوریت 
شود. سئوال اصلی این تحقیق عبارت است از: اصول و ای انجام میرشتهاسنادی و رویکرد تحقیقی بین

های آرمانشهر علوی چیست؟ و راهبردهای تحقق آرمانشهر علوی در عمل کدامند؟. همچنین آموزه
ین ویژگی آرمانشهر علوی با محوریت غدیر، امامت و والیت ترفرض اصلی مقاله عبارت است از مهم

رو، پس از مروری بر ناپذیر از رسالت نبوی و قرآن کریم دارد.  ازاینباشد که ارتباطی جداییمی
گیری از آنها، به تبیین ارمانشهر علوی، تشریح واقعه غدیر پرداخته آرمانشهرهای غربی و شرقی و نتیجه

صول، ویژگیها و راهکارهای آرمانشهر علوی با محوریت غدیر تبیین و استخراج شود. در ادامه امی
ها و بر مدار آموزه های معماری و شهریهدف این مقاله، ارائه الگویی نوین در نگاه به فضا خواهد شد.

که در مطالعه شهرها از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با محوریت باشد ارزش های علوی می
ا ای و برشته، این پژوهش با روش تحقیق تاریخی، تحلیلی و پژوهش میانباشدمیلوی عهای آموزه

 شود.ای و پژوهش های موردی انجام میهای مطالعه اسنادی، کتابخانهاستفاده از شیوه
و بررسی  ایرشتهدر این پژوهش برای تبیین الگوی آرمانهشر علوی از رویکرد کیفی، روش تحقیق میان

موردی استفاده شده است. به طوری که در تحلیل مسأله تحقیق، در نقد تبعات منفی و آسیب  هاینمونه
های موردی و روش های فضاهای شهری و معماری معاصر از روش تحقیق تحلیلی و بررسی نمونه

ای مربوط به مبانی رشته علوم رشتهای استفاده شده است. چنانچه مطالعات میانرشتهتحقیق میان
اعی، روانشناسی، فلسفه با معماری و شهرسازی است. تبیین اصول، معیارها و محاسن الگوهای اجتم

منطبق با آرمانشهر علوی از روش تحلیلی و استنباطی از متون مرجع اسالمی، بویژه قرآن کریم و روایات 
و تجزیه و بندی های موردی انجام شده است. در پایان با جمعمعصومین )ع( به همراه بررسی نمونه

 گیری پرداخته شده است. تحلیل این نتایج به استنتاج و نتیجه

 مفاهیم پژوهش
دهد که تاکنون مطالعه مستقیم و جامعی در خصوص آرمانشهر علوی انجام بررسی پژوهش ها نشان می

نشده است، اما تحقیقات مرتبط با معماری اسالمی بطور جداگانه به اهمیت فضاها و بناهای مذهبی 
اند، مدینه فاضله یا ها، تکایا و مصلی در شهرهای ایرانی اسالمی پرداختهبویژه مساجد، حسینیه

آرمانشهر در منظر اندیشمندان غربی و شرقی تشابهات و اشتراکات واضح و روشنی دارد. آرمانشهر در 
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ن آن ها اشاره نظر فالسفه و اندیشمندان بزرگ در طول تاریخ ویژگی هایی دارد که در زیر به مهمتری
 شود:می

به اعتقاد سقراط که معلم افالطون بوده کمال هرچیز در تحقق استعدادهاي آن است اما در مورد نفس 
انساني سعادت تحقق استعدادها و عمل به وظیفه و خاصیت ذاتي قواي نفساني اصل عدالت است. 

ر ن.  از نظر افالطون توسعه شهعدالت یعني راستگوئي، درستکاري، انجام وظیفه و رعایت حقوق دیگرا
مادام که وحدت آن را به خطر نیندارد مجاز است. وي مي گوید: "باید به نگهبانان خود بگویند که 
منتهاي مراقبت را بخرج دهند که شهر نه زیاد کوچك باشد و نه زیاد بزرگ، بلکه حد وسط را نگاه داشته 

یاست که نام کتاب ارسطو است از پلیس یا شهر و وحدت خود را حفظ کند. از نظر ارسطو اصطالح س
گرفته شده است. از نظر ارسطو، شهر موضوع علم سیاست بود. تصور زندگي مدني و آزاد در خارج از 
شهر ناممکن بود و بنابراین کاماًل معقول به نظر مي رسید که زندگي در شهر موضوع سیاست باشد. 

فرقش در بزرگي و کوچکي نیست بلکه در این است که (  خانه و دهکده با شهر 13: 1832)خاتمي،
گفتند شهر باید " کافي بالذات" شهر "خود کافي" است اما دهکده به شهر نیاز دارد. فیلسوفان قدیم مي

 (  212: 1832باشد یعني کمال جامعه این است که بتواند خود را اداره کند. )مامفورد، 
تواند نمایانگر حقیقتی دست نمادی از یک واقعیت آرمانی و بدون کاستی است. همچنین می 1شهرآرمان

برند. درواقع اندیشًه غرب نام می گرایآرمان عنوان نخستین فیلسوفبه افالطون نیافتنی باشد. از
توان در رساله جمهوریش شهر با مفهوم ایده افالطون هماهنگی کامل دارد. این اندیشه وی را میآرمان

تری همچون دولت و قانون اساسی های گسترده، افالطون سیاست را به عرصهرساله جمهوری یافت. در
سازماندهی یک شهر آرمانی الزم است را به تصویر  دهد. افالطون خطوط اصلی که برایبسط می

های در زبان آرمان شهر .شودعنوان بنیانگذار این اندیشه نام برده میکشد. به همین سبب از وی بهمی
در کتابی به همان عنوان برای توصیف  332/  9593در سال  توماس مور غربی برای نخستین بار توسط

تدریج دامنه کاربرد اصطالح عیب و نقص از این واژه به کار گرفته شد، اما بهیک نظام سیاسی بی
له، ینه فاضشهر از مباحث سیاسی اجتماعی فرارتر رفت. آرمان شهر، با نام های گوناگونی چون: مدآرمان

                                                                 
 واژه ای است مرکب از ) Utopia است. اتوپیا« ناکجاآباد»یا « جایی که وجود ندارد»یونانی است و معنی آن  utopia اصل واژه . 1

OU و کلمه  « نفی»او( یونانی به معنایTOPOS المکان»باشد؛ بنابراین از لحاظ لغوی به معنای می« مکان»)توپوس( به معنای» 
 معادل آرمانشهر در ادبیات ایرانی اسالمی، "مدینه فاضله" می باشد.  .باشدمی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_(%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_(%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%B1
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( به جامعه 12: 1811)فارابی،  ها اتوپیاناکجا آباد، شهر خدا، جامعه توحیدی و در اصطالح غربی
آرمانی و ایده آل انسان گفته می شود و ویژه مکانی خاص نیست و در واقع، هر جایی است که در آن، 

می برند و در آن جا از ظلم  همه مردم، با نیک بختی و سعادت در کنار یکدیگر، در صلح و آرامش به سر
انسان از بهشت را، آغاز تفّکر آرمان گرایی می دانند؛ زیرا   عّده ای، آغاز هبوط .و فساد، اثری نیست

 (92: 9931)مطهری،  آدمی از همان زمان، در آرزوی بازگشت به بهشت موعود بوده است.
خاص نیست و در واقع، هر جایی است به جامعه آرمانی و ایده آل انسان گفته می شود و ویژه مکانی 

که در آن، همه مردم، با نیک بختی و سعادت در کنار یکدیگر، در صلح و آرامش به سر می برند و در آن 
انسان از بهشت را، آغاز تفّکر آرمان گرایی می   عّده ای، آغاز هبوط .جا از ظلم و فساد، اثری نیست

 (35: 9931)مطهری،  ی بازگشت به بهشت موعود بوده است.دانند؛ زیرا آدمی از همان زمان، در آرزو
مدینه فاضله دارالسالم  -عدالت  -تشبه به خدا  -1از نظر فارابی ویژگی های مدینه فاضله عبارتند از: 

سه  هاهاي غیر فاضله شبیه افالطون. به اعتقاد وي سرشت انسانمدینه -2داشتتن رهبر و امام شیعي  -0
)فرمانروایان(، سیم )دستیاران(، آهن و برنج )کشاورزان و پیشه وران( مردم بر اساس گونه است: زر 

سرشت خویش، نیازمند تشکیل اجتماعند. تقسیم کار اجتماعي، جامعه مدني را بوجود مي آورد. جامعه 
 دو حالت دارد، جامعه کامل و جامعه ناقص. هدف شهر آرایي فارابي رسیدن به سعادت است.

معتقد است که جامعه بشري محصول تقسیم کار اجتماعي است. هر کس بنا به شایستگي خود ابن سینا 
ـ 1بخشي از نیازهاي آدمیان را برآورد. معتقد است که مردم در قابلیت ها نابرابرند. پویندگان راه حق 

روه در جامعه ـ عارفان ) از راه درك حق( این سه گ8ـ عابدان ) از راه عبادت( 2زاهدان )از راه ریاضت( 
ـ 1به آرزوي خود مي رسند پس سعادت در گرو زندگي اجتماعي است. گروه هاي اجتماعي عبارتند از: 

ـ نگهبانان .  رهبر جامعه پس از پیامبر خلیفه ـ امام هست. وي بایستي چهار 8ـ پیشه وران 2رهبران 
تقاد امور مدن فاسده را شاید ـخردمندي  به اع0ـ حسن تدبیر8ـ اعتدال 2ـ دلیري 1صفت داشته باشد. 

بتوان با تحلیل قوانین شرع اصالح کرد، پس باید چنین کرد و به همین دلیل شریعت گرایي را مطرح مي 
 کند.

شهر ایده آل نظامی، شهر زیبایي نام دارد. در این داستان اسکندر که خصلت هاي فیلسوف، شاه و پیامبر 
شمال مي رسد. مردم آنجا که در معرض هجوم قوم یأجوجند  را دارد پس از سفرهاي دور و دراز به حد

از او مي خواهند که سد سکندري بسازد که راه آن وحشیان را ببندد. وي سپس به سوي دیاري ناشناخته 
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پیش مي رود. باغات بدون دیوار و گله هاي بي نگهبان شهري چون فردوس پیدا مي شود که بر درهایش 
ی و کالبدي شهرها، در نظام اجتماعي و اقتصادي ریشه دارد. )رضازاده، قفل و بند نیست. شکل فضای

1833 :12) 
 بدیـن ایمنـي چـون زیبـد از گزنـد            که بر در ندارد کسي قفل و بند                           
 ـوال بـه کیسـتچگونه است و این ناحفاظي ز چیست           حفاظ شمـا را ت                          

شهري است که ریشه در پارسایي دارد و از افراط در مناسك و دلزدگي جامي از نعمت  آل جاميشهر ایده
هاي این جهان حکایت مي کند به تقلید از شهر زیبایي نظامي سروده شده و شهري بدون در و پیکر 

مال و جاه نیستند. در ورودي است که در آن از دزدي و جنگ خبري نیست چرا که مردمانش در پي کسب 
 هر خانه گوري کنده اند تا صاحب خانه با ترس از مرگ از راه خطا بازماند. 

در مجموع آرمانشهرهاي ایراني ریشه در اندیشه شیعي در حکومت دیني آرماني مهدي )ع( دارند. در 
است، مردم براي احادیث نیز، داریم که عدل و قسط و برابري در زمان حکومت حضرت مهدي برقرار 

خرید مایحتاج به پول نیاز ندارند و با صلواتي به قدر نیاز خود از مغازه ها بر مي دارند، بدین ترتیب 
همانند شهر زیبایي نظامي از قفل و بند هم بر مغازه ها خبري نیست،اما آرمانهشرهای غربی، با نگاهی 

 ند. ادنیوی به هستی، به ارائه جامعه آرمانی مدنظر پرداخته

 معنویت دینی و فضای معنوی 
انـسـان مـوجـودی اسـت کـه به غیر از غرایز حیوانی دارای فطرتی الهی است. فطرت، منشاء حـرکـت 

ها و گرایش های فطری بـرخـالف و تـکـاپـوی دایـمـی انـسـان بـه سـوی کـمـال است.کشش
ویژگی های ثابت و اصـیـل روحی اند. هـای غـریـزی، ریـشـه در انـدام جسمی ندارند و از کـشـش

گاهانه نیستند و شکوفایی استعدادهای فطری، مشروط بـه بـرطـرف کـردن مـوانـع آنهـا  این گرایش ها آ
گرایی انسان نیز یک واقـعـیـت فـطـری و قـرار گـرفـتـن در جـهـت اصـلی کـمـال اسـت. معنویت

اید: فرمکرده است. خداوند درباره فطرت خداگرایی میاست که خداوند سبحان در وجود انسان، تعبیه 
"فطرة الله التی فطرالناس علیها التبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم: با همان فطرتی که خدا مردم را بر 

 (84آن سرشته است... تغییری در آفرینش خدا نیست. آیین پایدار همین است.") روم:
د را به تنهایی برطرف کنند و به نوعی به تقسیم کار نیازمندند و از توانند نیازهای خوانـسـان هـا نـمی

طرفی انسان موجود آزاد و مختاری است، لذا محتاج قوانین و حقوقی است که همه به آن احترام بگذارند. 
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آن چیزی که بیش از هر چیز حق را محترم ، عدالت را مقدس، دل هـا را بـه یـکـدیـگـر مـهربان، و 
تقابل را میان افراد برقرار می سازد، تقوا و عـفـاف را تـا عـمـق وجدان آدمی نفوذ می دهد، به اعتماد م

کند و همه افراد را مانند اعضای ارزش های اخالقی اعتبار می بخشد، شجاعت مـقابله با ستم ایجاد می
انند ها که می انسانکند، ایمان مذهبی است. تجلیات انساندهد و مـتـحد مییک پیکر به هم پیوند می

های درخشد، همان هایی است که از احساسستارگان در آسماِن تـاریـِخ پـر حـادثه انسانی می
 مذهبی،سرچشمه گرفته است.

یـابـی هـا ها، به دست آوردن ها و کامها، شیرینیزنـدگـی بـشـر، خواه ناخواه ، هم چنان که خوشی
ا، از دست دادن ها، تلخی ها و ناکامی ها دارد و بـسـیـاری از دارد، رنـجهـا، مـصـایـب ، شـکـست ه

گیری یا برطرف کردن است، هر چند پس از تالش زیاد. بـدیـهـی اسـت کـه بـشـر آن هـا قـابـل پیش
هـا را تـبـدیـل بـه شـیـریـنـی مـوظـف اسـت بـا طـبـیـعـت دسـت و پـنـجـه نـرم کـنـد، تـلخـی

ـاره ای از حـوادث جـهـان قابل پیش گیری و برطرف ساختن نیست، مثال پیری. انسان نـمـایـد؛ امـا پ
خواه ناخواه به سوی پیری گـام بـرمی دارد و چراغ عمرش رو به خاموشی می رود، ناتوانی و ضعف پیری 

سـتـی ـو سایر عوارض آن، چهره زندگی را دژم می کند؛ به عالوه ، اندیشه مرگ و نیستی ، چشم بستن از ه
، رفـتـن و جـهان را به دیگران واگذاشتن ، به نوعی دیگر انسان را رنج می دهد. مـعـنـویـت مذهبی در 
انسان نیروی مقاومت می آفریند و تلخی ها را شیرین می گرداند. انسان بـا ایـمـان و مـعـنـویـت مـی 

ـرابـر تـلخـی هـا بـه نـحـو دانـد هر چیزی در جهان حساب معّینی دارد و اگر عکس العملش در ب
مـطـلوب بـاشـد، فـرضـًا خـود ایـن، غـیـر قـابـل جـبـران باشد، به نحوی دیگر از طرف خداوند 
جبران می شود. از نظر چنین فردی دیـگـر مـرگ نـیـسـتـی و فـنـا نیست، انتقال از دنیایی فانی و گذرا 

 ( 83: 1834به جهانی بزرگ تر است.)مطهری، به دنیایی باقی و پایدار و از جهانی کوچک تر 
جهان و  بـینی بهبینی است؛ خوشزایی و انبساط آفرینی، خوشاولین اثر معنویت دینی از نظر بهجت

خلقت و هستی. معنویت مذهبی از آن جهت که تلقی انسان را نسبت به جهان شـکـل خـاص مـی 
ر و هـدف را خـیـر و تکامل و سعادت معرفی می کند، دهـد، بـه ایـن نـحـو کـه آفـریـنـش را هـدف دا

طبعًا دید انسان را نسبت به نظام کلی هستی و قوانین حاکم بـر آن خـوش بـیـنـانه می سازد. آری 
 .معنویت است که زندگی را در درون جان ما وسعت می بخشد و مانع فشار عوامل روحی می شود
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دلی است. انسان هـمـیـن که به آفرینی روشنزایی و انبساط دومـیـن اثر معنویت مذهبی از نظر بهجت
حکم معنویت و ایمان مذهبی، جهان را به نور حق و حقیقت روشن دید، همین روشن بـیـنـی، فـضـای 

گردد که در درونش روشن شـده بـاشـد. بـرخـالف یـک کند و در حکم چراغی میروح او را روشـن می
 . نظرش پوچ است، تاریک است و خالی از درک و بینش و روشنایی است فرد بی ایمان که جهان در

خـوب  سـومـیـن اثـر مـعنویت مذهبی از نظر تولید بهجت و انبساط امیدواری به نتیجه خوب و تـالش 
اسـت. از نـظـر مـنـطق مادی، جهان نسبت به مردمی که در راه صحیح و یا راه بـاطـل، راه عـدالت یـا 

، راه درسـتـی یـا راه نـادرستی می روند، بی طرف و بی تفاوت است ؛ ولی در منطِق فرِد با ایمان راه ظـلم
، جهان نسبت به تالش این دو دسته بی طرف و بـی تـفـاوت نـیـسـت. عـکـس العـمل جهان در برابر 

راه حق و  این دو نوع تالش یکسان نیست؛ بلکه دسـتـگـاه آفـریـنـش حـامـی مـردمی است که در
َه یَـنـصُـْرُکْم: اگر خدا  حقیقت و درستی و عدالت و خیرخواهی تـالش مـی کـنـنـد: "ِإن تَـنـصُـُروا اللَّ

("ِإنَّ الّلَه 1را یاری کنید )در راه حق گام بـرداریـد( خـداونـد شـمـا را یـاری مـی کـنـد.")محمد: 
 (112رود.")هود: کوکاران هرگز هدر نمیاَلُیِضیُع َأْجَر اُلمْحِسِنیَن: اجر و پاداش نی

چهارمین اثر معنویت مذهبی از نظرگاه بهجت و انبساط، آرامش خاطر است. انسان فطرتًا جـویـای 
سـعـادت خـویش است.  از تصور وصول به سعادت غرق در مسرت می گردد و از فـکـر یـک آیـنده 

 .سخت دچار دلهره و اضطراب می گردد شوم و مقرون به محرومیت، لرزه بر اندامش می افتد و
که  ها استیـکی دیگر از آثار معنویت مذهبی از جنبه انبساط بخشی برخورداری از یک سلسله لذت

شود. انسان دو گونه لذت دارد: یک نوع لذت هایی است که به یکی از حواس "لذت معنوی" نامیده می
میان یک عضو از اعضا با یکی از مواد خارجی حاصل انسان تعلق دارد که در اثر برقراری نوعی ارتباط 

می شود. نوع دیگر، لذت هایی است که با عمق روح و وجـدان آدمـی مـربـوط اسـت و به هیچ عضو 
خاص مربوط نیست و تحت تاثیر برقراری رابـطـه با یک ماده بیرونی حاصل نمی شود؛ مانند لذتی که 

ت و احترام ، و یا از موفقیت خود یا فرزند خود، یا لذت عبادت انسان از احسان و خدمت، یا از محبوبی
 آورد. و پرستش خدا به دست می

ایجاد فضای معنوی، یکی از راه های، تقویت معنویت در زندگی است، چرا که اگر انسان در راستای 
ه ب معنویت قرار نگیرد، و فرصت و زمینه حضور معنوی و تهذیب نفس را فراهم نشود، ممکن است

های مجازی و غیرحقیقی جذب شود. ایجاد کاروان های فرهنگی و زیارتی و جهت مخالف یعنی زمینه
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حرکت به سوی بقاع متبرکه و حرم های مطهر امامزادگان، زیارت زیارتگاه ها، یکی از این راه ها است. 
واند تاهل بیت، میگیری جو عاطفی، همدلی زائران و خضوع در برابر خداوند با توسل به خاندان شکل

معنویت و انسان های معنوی را ارتقا دهد. زیارت، از آن جهت که نوعی ارادت و محبت و رابطه معنوی 
آورد، احساس تنهایی و نیازهای درونی زائر را تامین نموده، روح وی را صیقل بین زائر و مزور پدید می

-ت که ایجاد توسعه فضاهای معنوی و برنامهدهد. اینگونه اسداده و او را بسوی زندگی معنوی سوق می

 گیری فضایهای آیینی، در شکلریزی و مدیریت اجتماعی با محوریت مراکز دینی و مذهبی و مراسم
 عنوی و جامعه معنوی راهگشا است. معنوی، شهر م

 آسیب شناسی معماری و شهرسازی فعلی شهرهای ایران
های اندیشمندان و انسانی در دوره معاصر، یکی از دغدغهبحران معنویت در شهرها و سکونت گاه های 

پناهی او در دنیای معاصر و آید. تنهایی انسان و بینیز از مهم ترین چالش های بشری به حساب می
روی آوردن به فضای مجازی و عواقب نامطلوب آن بر روح و جسم انسان و نیز دنیای گسترده و مغشوش 

دین و معنویت آدمی را در پندار، گفتار و در عصر حاضر شده است.  اطالعات، باعث افول معنویت
کند در جهت تأمین مصالح همگانی و تضمین کند به طوری که انسان تالش میرفتار متعادل می

بخش ایجاد نماید و هر فرد به حقوق طبیعی و مشروع ای پاك و سعادتای سالم بکوشد تا جامعهخانواده
. "یا ایها الناس قد جاء تکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدی و بدخود به آسانی دست یا

پند و ارزی از جانب خداوند به شما داده شده است که مایه بهبودی و آرامش رحمة للمُومنین": ای مردم 
دین و معنویت آدمی را در پندار،  (0" )نور:.باشد و رحمت و هدایتی برای مومنان استخاطرتان می

کند در جهت تأمین مصالح همگانی و تضمین کند به طوری که انسان تالش میگفتار و رفتار متعادل می
بخش ایجاد نماید و هر فرد به حقوق طبیعی و مشروع ای پاك و سعادتای سالم بکوشد تا جامعهخانواده

 .خود به آسانی دست یابد
بایست بستری برای سعادت حقیقی برپایه فطرت و در این میان شهر به عنوان محمل زندگی انسان، می

ای به نیازها و مسائل صرف اصول و مبانی اصیل و حقیقی فراهم نماید. اغلب طرح های شهری و منطقه
، اند. در این میانبسنده کرده و شهرها و مناطق کنونی دارای سیما و منظری یکنواخت و فاقد هویت شده

ها و عوامل ای توجه چندانی به زمینهریزی شهری و منطقهو برنامههای مدیریت شهری، طراحی آموزه
اند. به طوری که در وضعیت فعلی شهرهای ایرانی، ردپای چندانی بخش ایرانی و اسالمی نداشتههویت
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خورد. نگرش های صرفا کالبدی و فنی و عملکردی اسالمی به چشم نمیهای هویتی ایرانی_از مؤلفه
وسازهای غربی از جمله شهری به سبک ساختشهری و برونراه ها و امکانات درون در احداث بناها و

 هویتی و بحران معنویت است. این بی
در دوره انقالب صنعتی و مدرن ضمن تغییر نگرش به جهان هستی و مجهز شدن به امکانات جدید 

سیام عملکردهای شهری فنی، علمی و نیازهای تخصصی جدید ایجاد گردید. معماران مدرن در کنگره 
بندی کردند. این عملکردهای چهارگانه که در منشور آتن ارائه شدند عبارتند از: را در چهار دسته طبقه

رفت و آمد، کار، سکونت، تفریح. در این دوره برخی از نیازهای متعالی مانند آرامش و تعادل که در 
فت. با ورود تکنولوژی و دستاوردهای فناورانه شد از دست رهای قبل بطور عام و نهفته تامین میدوره

جدید مانند صنعت، اتومبیل، تولید انبوه و ... وضعیت شهرها دگرگون شده و شکل نیازها در ابعاد 
 مختلف متحول شد. 

کید بر نیازهای فنی و علمی و همگانی فرض نمودن امور شهری، بسیاری از نیازهای  در این دوره با تأ
توجهی شده و راه کارهای یکسان برای همه شهرها ارائه گردید. امع شهری بیبومی و فرهنگی جو

الگوهای مسکن، شبکه معابر، فضاهای عمومی و شهری مشابه، فضاهای تجاری مانند پاساژها و ... از 
ان، مانند حس مک ای به شهرها، باعث گردید تا نیازهای متعالیاند. اعمال چنین تفکر و اندیشهاین جمله

س تعلق به محل زندگی تضعیف گردیده و ارتباط روحی و معنایی انسان ها با فضا به حداقل برسد. ح
های موجود و الگوهای احداث پاساژها، برجه ا، بلوارها، مراکز خرید، بزرگراه ها بدون توجه به زمینه

 جهی نمود.  توای و فرهنگی مذکور بیفرهنگی خرید، سکونت، دسترسی در واقع به نیازهای زمینه
نیازهای مورد توجه و نیازهای فراموش شده در اندیشه شهرسازی معاصر در ابعاد سکونت،  -9جدول 

 خرید، دسترسی و فضاهای عمومی )ماخذ: نگارنده(
-ابعاد و نمونه

های 
شهرسازی 

 مدرن

معیارها/ نیازهای  هانمونه
 توجه شده

 نیاز فراموش شده
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مراکز 
سکونتی 

 مدرن

سکونت گاه 
ی )شهرها و ها

شهرک ها و 
ها( محله

شده بعد ساخته
از جنگ جهانی 

 اول و دوم

 -تولید انبوه مسکن
نیازهای فیزیکی مانند 

های اتاق، ابعاد و اندازه
تامین -بازشوها

 -روشنایی و تهویه 
استحکام ابنیه، 
 پارکینگ اتومبیل

حریم، کرامت انسانی، حس 
مکان، حس تعلق، امنیت، 

زندگی و الگوهای فرهنگی 
سکونت در حیات فردی و 

جمعی، آرامش پایدار، 
 زیست،معنویت، تکریم محیط

عمل بر اساس سرشت های 
 انسانی

ید  مراکز خر
 مدرن شهری

پاساژها و 
واحدهای 
تجاری در 

خیابان ها و 
 معابر شهری

استفاده حداکثری از 
تراکم باالی فضا  -فضا

 و جمعیت و سودآوری

و  مبانیارتباط انسان با خداوند، 
ارزش های اخالقی خدامحور، 

در اماکن تجاری، تفریحی، 
زیست، عمل بر تکریم محیط

اساس سرشت های انسانی، 
کمک به نیازمندان، انصاف و 

 قاعده حالل و حرام
شبکه 

دسترسی 
 مدرن شهری

بزرگراه ها، تونل 
ها، پل ها، 
زیرگذرها، 
روگذرها، 

 مونوریل ها و ...

 -ابعاد اتومبیل ها
حرکت  سرعت

محاسبات  -اتومبیل
 -فنی حرکت اتومبیل
دسترسی سریع 

امکان نفوذ  -اتومبیل
اتومبیل به داخل 

های مجموعه
امکان دور  -مسکونی

 زدن اتومبیل و ...

حریم، حقوق انسان، همیاری، 
وحدت و انسجام، ایمنی و 

مداری امنیت انسانها، پیاده
فضاهای عمومی، یکپارچگی 

و های مسکونی، مکث محله
تعامل اجتماعی در فضاهای 
شهری، روابط اجتماعی بین 
شهروندان، تواضع، کرامت 

زیست و انسانی، تکریم محیط

شبکه 
فضاهای 
عمومی 

 شهری مدرن

، خیابان فلکه
های عبوری و 

های پارکینگ
 عمومی



 
 

      

 یرانا یکاربست در توسعه شهرها یبرا یعلو یهاآموزه یتبا محور یشهر اسالمآرمان یاه کارهاراهبردها و ر  060

عمل بر اساس سرشت های 
 انسانی

همراه دارند. یکی از این مسائل رشد مراکز شهری معاصر از لحاظ فرهنگی نیز، مسائل متعددی به 
های تجاری اداری، پاساژها و ساختمان های مدرن ، مراکز خرید بزرگ، فروشگاه ها، مجتمع1هامال

رایی و گگرایی، مدگرایی، تجملهایی از قبیل رواج مصرفبلندمرتبه یا بزرگ مقیاس است که آسیب
نگر، بخش، نگاه افسوشگاههای بزرگ، نمایش لذتدر مراکز خرید و فروشود. فرهنگ بیگانه تشدید می

زن از طریق این گونه شود. پرسهزن میها، موجب فریب افراد پرسهها و رنگانگیز شکلبازی وسوسه
آسای کاال، درون شود. در این فرایند تجسم و ظهور معجزهکننده مبدل مینمایش ها به افرادی مصرف

عقب گرایی از نیازهای کاذبی چون "مصرف (110: 1830ذری، شود.)کاظمی و اباخریدار کامل می
کردن خشنود و حس  گیرد. این اسطوره، فرد را با مصرف" سرچشمه مینماندن از طیف وسیع مردم

گاهایییکپارچه بودن را با دیگران به او می ای هبخشد. تأثیر تبلیغات مدرن تا جایی است که ما دانش و آ
( امروزه در جامعه ما ایجاد 11-12: 1831قربانی کنیم. )ساجدی و نعمتی،  گراییخود را پای مصرف

گرایی شده و رشد مراکز تجاری در کنار سایر عوامل تبلیغات تجاری سبب گسترش مصرف
گرایی، بیان خود، است.تبلیغات تجاری شهری و مصرف کاال در میان زنان، باعث افزایش مصرف

الگوهای خاص از مصرف،  (128-142: 1831)موسوی و احمدی، شود. گرایی میفردگرایی، مادی
کند که اغلب پرتغییر و در تضاد با ارزش های جوامع سنتی بوده و نوعی رفتار و اندیشه رواج پیدا می

 کند و نتیجه و کارکردی جزرو ایجاد میها را بین افراد دنبالهبحران هویت یا شکاف نسلی و نابربری
، مصرفی کردن جامعه، احساس محرومیت بیشتر برای قشر ضعیف، بدحجابی و گرایی، اسرافتجمل

های غیرایرانی و اسالمی در کشور ندارد، مدها همیشه برای ذائقه و سلیقۀ طبقات رواج فرهنگ و اندیشه
ه کنند، طبقات مرفشود و اولین کسانی که از مدها برای متمایز شدن استفاده میمرفه جامعه طراحی می

 ( 123-123: 1830ه هستند.)صالحی و رومانی، جامع
امل های مربوطه شتوان در ابعاد مختلفی تحلیل و تبیین نمود. ابعاد و مولفهمعماری و شهرسازی را می

ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اعتقادی، دسترسی و حرکت، کاربری و فعالیت ها، فضایی و 

                                                                 
ستان نمایند. نخستین کاربردهای واژه مال به انگلکاربران از وسیله نقلیه استفاده می شود کهمی مال به مرکز خرید یا تفریحی گفته.1

 گردد. "پال_مال" برمیقرن شانزدهم و به نوعی بازی رایج در آن زمان به نام 
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عماری و شهرسازی معاصر ایران، از مسائل و معضالت کالبدی، منظر شهری و زیست محیطی است. م
 شود: متعددی مواجه است که در جدول زیر به آنها پرداخته می

 گانه )ماخذ: نگارنده( 3جمع بندی مسائل شهرهای معاصر در ابعاد و مولفه های  -5جدول 
های مؤلفه

معماری و 
 شهرسازی

مسائل شهرسازی و معماری 
 شهرهای معاصر

 نمونه هامصادیق و 

 
مؤلفه 

اجتماعی 
 و فرهنگی

 بی هویتی
 تجمل گرایی -مصرف گرایی

 افراط و تفریط در
 رواج فرهنگ بیگانه و الگوی غیربومی

 -کمرنگ شدن آیین های سنتی ایرانی اسالمی
-بی -رواج فرهنگ ابتذال -بی هویتی در جامعه

 -چشم و هم چشمی-حجابی و بی بندوباری
تضاد و تناقض در تقلید از فرهنگ بیگانه و 

 رفتارهای جمعی
مؤلفه 

روحی و 
 روانی

 نبود آرامش پایدار
نبود ثبات و تعادل روحی و روانی در 

 جامعه
 

عصبیت فضاهای  -استرس های محیطی
رواج  -عدم توجه به آرامش معنوی -شهری

 روانگردانهای مخدر و رواج فرهنگ ابتذال

مؤلفه 
 اعتقادی

لذت گرایی و خودنمایی و عدم رعایت باید و  - فردمحوری -ثروت اندوزی-دنیاگرایی
 نبایدهای اسالمی

مؤلفه 
 اقتصادی

عدم توجه به احکام کسب و کار و 
قاعده حالل و حرام در روابط 

 اقتصادی و سودمحوری

کم توجهی به وجوهات شرعیه و بی -رواج ربا
 توجهی به فرائض دینی در بازار

مؤلفه فرم 
 کالبدی

 -ساخت و ساز عصیان گری در
 سودمحوری و نگرش های یک بعدی

ساخت بناهای بلندمرتبه و ناهمخوان با فرهنگ 
بی توجهی به  -گسترش بی رویه شهرها -بومی

 حقوق افراد کم توان و معلولین
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مولفه 
دسترسی 
 و حرکت

عدم  -گراییمنفعت -فرد محوری
 -مداریسواره -رعایت حقوق دیگران

 خودنمایی و سروصدای مزاحم

نبود فرهنگ مطلوب  -هرج و مرج در تردد سواره
نرخ -ازدحام و شلوغی بیش ازحد -ترافیکی

یت -باالی تصادفات و مرگ و میر دهی به اولو
رواج  -سواره بجای پیاده در طرحهای ترافیکی

خودروهای لوکس و گرانقیمت و آلودگی صوتی 
 در فضاهای شهری

مؤلفه 
کاربری و 
فعالیت 

 ها

انسان  -نظمیهرج و مرج و بی
محوری بجای خدامحوری و 

 سودمحوری

ی ب -آشفتگی در آرایش کاربریها و فعالیتها
رواج الگوی  -توجهی به وضعیت دستفروشها

غربی در احداث مراکز تجاری بویژه پاساژها و 
 -تعمیق شکاف طبقاتی -مگامالها

مؤلفه 
منظر 
 شهری

-عدم رعایت حریم  -بی هویتی
 ناخوانایی -الودگی منظر شهری

ساخت و سازهای بلندمرتبه در حریم بناهای 
نابسامانی  -اغتشاش بصری -مهم مانند مساجد

خوانایی  -تابلوها، عالئم و مبلمان شهری
 -ضعیف فضاهای شهری

مولفه 
یست -ز

 محیطی

نابودی  -تخریب محیط زیست
 -آلودگیهای آب، هوا و صدا -طبیعت

ی سیالبها-عدم پاکیزگی محیط شهری
 -شهری

 -آلودگهای زیست محیطی بویژه در کالنشهرها
خشک  -از بین رفتن فضاهای سبز و باغات

 -هاشدن آب رودها و دریاچه

آرمانشهر علوی در ادامه آرمانشهر نبوی و آرمانشهر قرآنی است. پیامبر اکرم)ص( در حدیث ثقلین 
: 9،ج9933و اهل بیت")کلینی،  گذارم: قرآنفرماید: "من دو چیز گرانبها در میان شما به امانت میمی

کند. با فرض همسویی آرمانشهر قرآنی، نبوی و علوی ( و برای تمسک به آن اکیدا سفارش می512
توان گفت که ویژگی های هر سه مدنیه فاضله بایستی یکی باشد. در هر سه بر اصول دین تاکید و می

عه غدیر، اصل امامت، توسط خداوند، شود: توحید، عدل، معاد، نبوت و امامت که در واقتوصیه می
های امام علی)ع( با بررسی کتاب شریف شود. اندیشهخدا، موکدا یادآوری و ابالغ میجبرئیل و نبی

 شود: البالغه حاصل مینهج
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عدل علوی که از ویژگی های کلیدی امیرالمؤمنین است، همواره با نام علی)ع( بوده و خواهد عدالت: 
َعَلیَّ ما َعَلْیُکْم: آنچه از خوبی و بدی برای من است، برای شما نیز هست." )نهج  بود."لی ما َلکم َو 

های امام علی )ع( در مورد برابری خود با مردم است که خود ( این بخشی از فرموده93البالغه، خطبه 
ین شت اسازد. ضمن آنکه باید توجه دانیاز میبه تنهایی، ما را از کنکاش و جستجو در این باب بی

برابری، تنها در حقوق و امتیازات است؛ اما مسئولیت امام در تالش برای اجرای عدالت و احقاق حقوق 
پیشگان، به مراتب بیشتر از سایر شهروندان است. برای همین است که به والیان و و دادستانی از ستم

در  .تراز کنیدانان جامعه همفرماید: سطح زندگی خود را با فقیران و ناتوکارگزاران حکومتی خود می
ها قرار داد. امام علی )ع( در اصول نظری و عملی آرمانشهر علوی بایستی عدالت را در سرلوحه برنامه

فرماید: "ایمان چهار ستون دارد: صبر، یقین، عدل و جهاد، و عدل چهار قسمت می می 99حکمت 
اوت ها و استوار شدن در بردباری، کسی گردد: دقت در فهمیدن، رسیدن به حقیقت علم و زیبایی قض

که فهمید، حقیقت علم را درک می کند و کسی که حقیقت دانش را درک کرد، از راه های بردباری وارد 
 کند." کند و در میان مردم، خوشنام زندگی میمی شود و کسی که حلیم بود در زندگی افراط نمی

-رین اسوه و الگوی والیت را برای اخالق معرفی میالبالغه به عنوان مشاور، بهتنهجاخالق علوی: 

نماید: رفتار نماید. اخالق علوی که الزاما در آرمانشهر علوی جایگاهی مهم دارد، بر موارد زیر تأکید می
رام به حمایت و احت -ارتباط و نیکی به خویشاوندان -رفتار نیکو با همسر و فرزندان-نیکو با والدین

رفتاری با کفار و اهل کتاب خوش -عیادت از بیماران–یمان و مهربانی با آنان توجه به یت -همسایگان
 ( 513-931: 9931)باوفا، 

امیرالمؤمنین در حکومت و سیاست، روش و منش پیامبر را ادامه داده و مهرورزی با سیاست علوی: 
زه جویی و مبارر حقمحرومان و فقرا، یاری مظلومان، برپایی عدالت و مساوات را پیشه گرفت. ایشان د

-ی و تواناییساالربا باطل، بسیار راسخ و استوار بوده و در انتخاب و انتصاب مسئوالن و مدیران، شایسته

 های الزم را مدنظر داشتند. 
امیرالمؤمنین )ع( در زندگانی فردی و جمعی خویش همیشه تواضع، زندگانی فردی و جمعی علوی: 

کوشی و اخالق نیکو را مدنظر داشت. ایشان به ت، گذشت، سختمداری، عبودیتفکر، فعالیت، حق
 ای، چنان بود که :عنوان فردی اسوه و الگو در هر زمینه

 در شجاعت شیر ربانیستی    در مروت خود که داند کیستی
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علی)ع( در نخلستان های کوفه، نبردهای منحصربفرد در جنگ ها و کوشانه امامفعالیت های سخت
های خالصانه، دستگیری از نیازمندان، بالغت و سخنرانی های شیوا و رسا و ... همه  غزوات، عبادت

از منش، روش و اخالقی نیکو و ممتاز و الگو برای تمامی اشریت و اعصار حکایت دارد که آرمانشهر 
 علوی بایستی مبنا و پایه آن مدینه فاضله قرار گیرد. 

)ص( درباره رابطه حق و امام علی )ع( فرمود: حق با علی و پیامبر اکرم : جویی و مبارزه با باطلحق
خوانیم که: حق با علی است به علی با حق است. همچنین در حدیثی دیگر از حضرت پیامبر)ص( می

امام علی)ع( خود نیز خطاب به ابن عباس که حضرت را در هنگام پینه کردن  .هر سویی که متمایل شود
ی ویش مورد انتقاد قرار داد، فرمود: "حکومت بر شما برای من به اندازهی خود با دستان خنعلین کهنه

ارزش، اهمیت ندارد، جز آنکه با استفاده از همین حکومت، حقی را احقاق و ی بیهمین کفش کهنه
توان گفت که در مدینه فاضله علوی ( بنابراین، می953البالغه، باطلی را بر سر جای خود بنشانم.")نهج

 های نظری و عملی خواهد بود. ترین پایهجویی و مبارزه با باطل" یکی از مهماصل "حق
روش حکومتی امام علی )ع( در برخورد با مردم، مبتنی بر مهرورزی عاطفی مداری: مهرورزی و مردم

داری امام علی شناسی مردم و تالش برای حل مشکالت آنان در محور نظریه مردمو معنوی بود و نیاز
نویسد: "و َاْشِعْر َقلَبَک قرار داشت. او در نامه به مالک اشتر، زمانی که وی را والی مصر گماشت می)ع( 

طَف ِبِهْم والتکوَننَّ َعَلْیِهْم َسُبعا ضاِریا َتْغَتِنُم َاْکَلُهْم: دلت َة َلُهم َواللُّ ِة والَمَحبَّ عیَّ ْحَمَة ِللرَّ ت به را نسب الرَّ
کنده از مهر و مح ای مباش که خوردن آنان را ی آزاردهندهها همچون درندهبت کن و برای آنمردم، آ

-مداری" بهرو، در مدینه فاضله علوی "مهرورزی و مردم( ازاین59غنیمت شماری" )نهج البالغه، نامه

 شود. عنوان اصل و روشی علوی تلقی شده و هنجاری مهم شمرده می
ویژگی را در رفتار حکومتی حضرت امیر به وضوح و وفور  افزون بر آنکه اینیاری فقرا و مظلومان: 

نهج البالغه که در هنگام والیت مالک اشتر نوشته شده و به عنوان منشور  59ی توان یافت، در نامهمی
شود، توجه به فقرا و طبقات فرودست و ناتوان جامعه، در محور نظریه حکومتی اسالم شمرده می

ه شده است:.. خدا را خدا را در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه، مدیریت علوی جامعه قرار داد
اند( از زمین گیران، نیازمندان، گرفتاران و دردمندان. همانا در این ای ندارند،)و عبارتکه هیچ چاره

دارند؛ پس برای خدا داری کرده، و گروهی به گدایی دست نیاز بر می-ی محروم گروهی خویشتنطبقه
المال، و بخشی از ی باش که خداوند برای این طبقه معّین فرموده است.بخشی از بیتپاسدار حّق 
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 ترینهای غنیمتی اسالم را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده؛ زیرا برای دورهای زمینغّله
ترین آنان، سهمی مساوی وجود دارد و تو مسئول رعایت آن هستی. مبادا مسلمانان، همانند نزدیک

مستی حکومت تو را از رسیدگی به آنان باز دارد، که هرگز انجام کارهای فراوان و مهم، عذری برای سر
تر نخواهد بود. همواره در فکر مشکالت آنان باش، و از آنان روی بر مگردان، های کوچکترک مسؤولّیت

ا کوچک د و دیگران آنان رآینبه ویژه امور کسانی را از آنان بیشتر رسیدگی کن که از کوچکی به چشم نمی
 .شمارند و کمتر به تو دسترسی دارندمی

ی حکومتی امام علی )ع( جایگاه غیر قابل معاوضه و معامله ساالری در شیوهشایستهسالری: شایسته
با هرچیز منحط و مغایر با عدالت داشته است. امیر مؤمنان در مورد انتخاب شایستگان برای حکومت 

َها الّناُس ِانَّ َاحقَّ الّناِس ِبهَذا ااَلمِر َاْقواُهم َعَلْیِه، و َاْعَلُمُهْم »فرماید: یژگی آنان میترین وو برجسته َایُّ
ن آنان به تریترین آنان نسبت به آن و داناترین مردم به حکومت، نیرومندای مردم شایستهِبَاْمِرالّله ِفیِه: 

( در آرمانشهر علوی، شایسته ساالری، 939ی ه، خطبهفرمان خداوند در مورد آن است. )نهج البالغ
 ( 5: 9911دهد. )راحل، یکی دیگر از ارکان حکومتی و انتخاب مسئوالن و مدیران را تشکیل می

تمسک به قرآن و اهل بیت از مهمترین سفارشات  اصول، معیارها و ویژگیهای فرهنگی_اجتماعی:
-به این دو )قرآن و اهل بیت( تمسک جویید گمراه نمیپیامبر اکرم )ص( در روز غدیر است که "اگر 

واند تشوید." والیت و امامت که پیام اصلی واقعه غدیر است، اساسا موضوعی فرهنگی و اجتماعی می
باشند. در این بعد، روی امام زمان خویش میباشد. جامعه اسالمی که دارای فرهنگی والیی و دنباله

خوردار است. همان وحدتی که روز غدیر خم، حول محور پیامبر اکرم وحدت جامعه از اهمیتی ویژه بر
گیری و تحقق است. بنابراین، قابل شکلشد، در هر زمان و مکان نیز )ص( و رسالت ایشان ایجاد می
یافته حول محور امام زمان و یا نایب امام زمان خواهد بود. در این آرمانشهر علوی، شهری وحدت

شهر هستند، با پیروی و تبعیت از امام زمان خویش مداران که شهروندان ارمانفاضله، والیتمدینه
ای با فرهنگ علوی را تشکیل خواهند داد. یکی دیگر از ویژگی های نمادین این بصورت جامعه

داری در این روز است، چرا که امام صادق )ع( داشتن عیدغدیرخم و شادمانی و روزهآرمانشهر، گرامی
عنوان سپاس نعمت داری بهفرمایند: "عید غدیر، روز عید و خوشی وشادی است و روز روزه میباردر این

 ( 3:953، 9992الهی است." )حرعاملی،

 



 
 

      

 یرانا یکاربست در توسعه شهرها یبرا یعلو یهاآموزه یتبا محور یشهر اسالمآرمان یراهبردها و راه کارها  061

 های آنواقعه غدیر و پیام
شاهد گرفتن خداوند بر  -9ترین نکاتی که پیامبر )ص( در غدیر فرمودند به شرح ذیل است: شاخص

تاکید  -2السالم( تاکید بر امامت دوازده امام )علیهم -9مردم بر تبلیغ خود شاهد گرفتن  -5تبلیغ خود 
اشاره به منافقین و اقدامات گذشته و آینده انان  -5بر عدم تغییر حرام و حالل و تبیین ان توسط امامان 

 (53-55، 9932صریحا و تلویحا )انصاری، 
 نمود:ترتیب زیر تبیین توان بههای واقعه غدیر را میپیام

 الهی و مربوط به تمامی مسلمین در اعصار گوناگون است. غدیر دارای پیامی -
 زیستن و زندگی در پرتو امامت علوی -
ا... در پرتو حاکمیت امام علی)ع( و حضرات منشور غدیر، پایبندی به والیت و و چنگ زدن به حبل -

 السالم( است.معصومین )علیهم
 شناسی است.یت، بصریت و باور، معرفت و امامحقیقت غدیر دریایی از هدا -
 پیوند رسالت با امامت در جریان غدیر عینیت یافت و اکمال دین تحقق پذیرفت. -
 غدیر دربردارنده حقانیت پیامبر و امام علی)ع(  و سندی پویا برای حفظ ارزشهای الهی و دینی است. -
... ا، وظیفه تمام مسلمین است. و نتیجه آن قرب الیپاسداری از مرامنامه و ارزشها و دستاوردهای غدیر -

 باشد.و رستگاری می
 نتیجه مهم پاسداری از غدیر، هدایت و در صراط مستقیم بودن است. -
سو، مسلط شدن حاکمان جور و ستم و غاصب بر جامعه و از توجهی به دستورات غدیر از یکبی -

 ه  و دارد.سوی دیگر تحکیم مبانی جاهلیت را بدنبال داشت
 واقعه غدیر، بندگی و عبدا... بودن را دربرداشت و نه عبدالهوی و اسیر شیاطین شدن. -
توجهی به دستورات خدا و رسول خداست و موجبات فالکت و ذلت و عمل نکردن به منشور غدیر بی -

 نماید.رسوایی و دوزخی شدن را مهیا می
 تمام مسلمین است. حقیقت ناب غدیر، وحد و یکپارچگی و عزتمندی -
تکریم و تجلیل غدیرخم و زنده نگهداشتن منشور جاویدان غدیر و ترویج فرهنگ ناب آن، ضروری و  -

 خداپسندانه است.
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واقعه غدیر، سیراب شدن از چشمه زالل امامت و والیت و رسیدن به درجه واالی بصیرت و رمز  -
 سعادتمندی است. 

تبری است. یعنی دوستی با امیرالمومنین)ع( و اهل بیت پیامبر  واقعه غدیرخم، دربردارنده تولی و -
 (912: 9931السالم( و دوستداران او و دشمنی با دشمنان امام علی)ع( )حر، )علیهم

 -شامل امامت دوازده امام معصوم –های واقعه غدیر عبارتند از: امامت و والیت بنابراین کلیدواژه
جاودانگی پیام  -ها(طاب به همه مسلمانان و در تمامی زمانها و دورهفرازمانی و فرامکانی بودن پیام)خ

ت انطباق با رسال -رمز سعادت مسلمانان –و زنده بودن آن در هر دوره )بدلیل اتصال آن با حقیقت الهی( 
 ناپذیریداییج –نشانه و نماد شیعیان و تشیع  –انطباق و ارتباط با حقیقت قرآن کریم  –پیامبر اکرم )ص( 

 رسالت، امامت و قرآن 

 نتایج تحقیق
انداز این طرح براساس مبانی آرمانهشر علوی، یعنی رهنمودها، انداز آرمانشهر علوی: چشمبیانیه چشم

 های معماریاحادیث و روایات امام علی )ع(، تدوین شده و بر ارتقای کیفیات محیطی در تمامی مولفه
 گفت:توان و شهری تاکید دارد. به طور کلی می

رفته های انسانی شکل گپذیر، متعادل، شاد،  است که بر پایه سرشت"آرمانشهر علوی، شهری مسئولیت 
ای ضمن برخورداری از مهربانی و محبت، مردم دوستی،همیاری در حل مسائل و است. چنین جامعه

روی، رعایت انهباشد. در چنین شهری، اعتدال و میگرا مینیازهای شهروندان، دارای اجتماعی قانون
های زندگی رعایت حقوق انسان مبنای رفتارهای فردی و جمعی بوده و کرامت انسانی در تمامی مولفه

شود. همچنین آرمانشهر علوی در بعد زیست محیطی، قائل به تکریم محیطزیست، حرکت درر می
    باشد".های اسالمی میراستای نظام طبیعت، و عمل بر موازین و آموزه

های شهری قابل تبیین هستند. در بعد فضایی ردهای تحقق آرمانشهر علوی در عمل در ابعاد و مولفهراهب
و کالبدی بایستی شهری باشد که تمامی ویژگیهای علوی در آن بارز و خوانا بوده و دیدن و خواندین 

زنده( آن داز )و ساپرچنین شهری به علوی بودن آن پی برد و به دیگر سخن انطباق بین آرمانشهر و نظریه
 توان به ترتیب ذیل تبیین نمود:وجود داشته باشد. از این رو ویژگیهای مدینه فاضله علوی را می
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یافتگی و یکپارچگی جسم و روح شهر باشد. ساختمانها چنان است که در عین تناسب با وحدت 
گیری، انسجام و وحدت اندازی و آفتابیکدیگر و رعایت حریم و محرمیت و حقوق شهروندان در سایه

 در کالبد شهر را ایجاد نمایند. 
برداری مساوی از امکانات عمومی برای همگان، حق رشد و رعایت عدالت در شهر؛ که در حق بهره 

ریزی و توسعه آتی شهر ازجمله پیشرفت در تمامی ابعاد برای همه افراد جامعه، مقررات عادالنه در برنامه
توان و معلوالن و در نظر گرفتن شهری، حقوق همسایگان، حقوق افراد کم تراکم ساختمانی، خدمات

 شود.آسایش و راحتی آنان و ... محقق می
رام توان احتهای امام علی )ع( میعنوان مخلوقات خداوند: در اندیشهزیست بهاحترام به طبیعت و محیط

علی)ع( که با کار و فعالیت در نخلستان به مخلوقات خداوند بویژه عناصر طبیعی را مالحظه نمود. امام 
ت زیسنمود، به نوعی در حفاظت و حمایت محیطدر احیای باغات و نخلستانهای شهر ایفای نقش می

 نمود. می و طبیعت عمل
 مندی از نعمتهای روی زمینکمک به فقرا و محرومان در بهره 
ای متعادل نسبت به یکدیگر و کل اندازه رعایت تعادل در شهر که تمامی عناصر و اجزای شهر در حد و 

 ایجاد شوند.
ایمنی و امنیت؛ که بنا به فرمایش امام علی)ع(، بدترین شهر شهر است که در آن امنیت نباشد؛ از این  

تواند در ابعاد اجتماعی، رو در آرمانشهر علوی بایستی امنیت در حد اعلی محقق شود. امینت می
البدی چنان باشد که شهروندان در نهایت احساس آرامش و امنیت زندگی طبیعی، اقتصادی، نظامی و ک

 نمایند.
خواهد زندگی و مرگش منش و روش علوی در سبک زندگی؛ که پیامبر اکرم )ص( فرمود: کسی که می 

-ابنای که پروردگارم به من وعده کرده، ساکن شود، والیت علیهمانند من باشد و در بهشت جاودانه

کشد. ع( را انتخاب کند، زیرا او هرگز شما را از راه هدایت بیرون نبرده، به گمراهی نمیطالب )ابی
علی)ع( که رو بسوی بهشت دارد همان راه پیامبر و سعاد است. امام ( انتخاب راه امام533، 91)الغدیر

چیز یت و به هیچفرمایند: اسالم بر پنج پایه استوار شده است: نماز، زکات، روزه، حج و والباقر )ع( می
(. امام صادق )ع( نیز 3،ح59، 5به اندازه آنچه در روز غدیر به والیت تاکید شده، ندا نشده است )کافی
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فرمایند: سنگهای زیربنای اسالم سه چیز است: نماز، زکات و والیت که هیچ یک از آنها بدون دیگری می
 (93: 9،ج9933شود )کلینی،درست نمی

-واجبات و محرمات؛ که از موکدات واقعه غدیر است. پیامبر اکرم )ص( می رعایت حرام و حالل و

گاه باشید که حالل و حرام بیش فرمایند: علی)ع( تفسیر کتاب خدا، و دعوت کننده به سوی خداست، آ
کنم و بشمارم. پس دستور داشتم که از شما عهدوپیمان  از ان است که من معرفی و به آنها امر و نهی

آنچه را در مورد امیرالمومنین، و پیشوایان بعد از او از طرف خداوند بزرگ آوردم، بپذیرید. ای بگیرم که 
مردم اندیشه کنید و ایات الهی را بفهمید، در محکمات آن دقت کنید و متشابهات آن را دنبال نکنید. به 

 کند، جز آن کسی که منتواند بیان کند و تفسیر آن را روشن خدا قسم، هرگز  کسی نداهای قرآن را نمی
( بنابراین در آرمانشهر علوی، 29، ح 3، ج9992ام و او را معرفی کردم)حرعاملی، دست او را گرفته

 هیچ حرامی نبوده و رعایت آن اصلی بنیادی خواهد بود.
های زیبای غدیر، عمومی بودن و همگانی بودن آن است که همه اقشار دوری از تبعیض؛ یکی از جلوه

دار و تهیدست، از مهاجر و انصار، از زن و مرد، همه و همه در آن از سیاه و سفید، از سرمایهجامعه، 
 (93: 9911روز بزرگ نقش داشتند و با امیرالمومنین بیعت کردند. )دشتی، 

فرمایند که  راه واضح، روشن و شفاف را )ع( توصیه می انتخاب راه واضح، شفاف و روشن؛ امام علی  
های تاریک و مبهم خودداری کنید که در بیراهه یید تا به مقصد برسید و از گام نهادن در جادهانتخاب نما

 ( 59: 9933افتید. )مکارم شیرازی، می

 نتیجه
علی)ع( و در تواند تحقق آرمانشهر علوی باشد، چرا که در غدیر به والیت امامتحقق مفهوم غدیر، می

-شود. به دیگر سخن، تبیین غدیر، تبیین اندیشه)ع( تأکید می لیهای امام عآرمانشهر علوی بر اندیشه

ها های علوی نیز هست و آرمانشهر علوی با محوریت غدیر اوال ریشه در امامت دارد و  ریشه در اندیشه
-علی)ع( در حکومت، عدالت، عبادت، زندگی فردی و جمعی دارد. بدینو روشهای جامع و اصیل امام

 شرح زیر بیان نمود:توان بههر علوی با محوریت غدیر را میترتیب رئوس آرمانش
تبیین آرمانشهر علوی با محوریت غدیر، نیاز بنیادین و حیاتی جامعه اسالمی بویژه شیعیان است. -

 نماید.حرکت در این راستا سعادت آنان را تضمین می
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و همسویی دارد. به عبارت  آرمانشهر علوی با محوریت غدیر، با آرمانشهر نبوی و قرآنی اشتراک -
 دهند.دیگر، هر سه یکی و یک آرمانشهر اصیل اسالمی را تشکیل می

السالم( است و در آرمانشهر علوی، کل امور سیاسی، بیت )علیهمپیام اصلی واقعه غدیر، امامت اهل -
 گردد.اجتماعی، فرهنگی و ... جامعه بر محوریت امامت و والیت امام معصوم می

فرازمانی و  -شامل امامت دوازده امام معصوم –های واقعه غدیر عبارتند از: امامت و والیت اژهکلیدو -
جاودانگی پیام و زنده  -ها(فرامکانی بودن پیام)خطاب به همه مسلمانان و در تمامی زمان ها و دوره

امبر اق با رسالت پیانطب -رمز سعادت مسلمانان –بودن آن در هر دوره )بدلیل اتصال آن با حقیقت الهی( 
ذیری رسالت ناپجدایی –نشانه و نماد شیعیان و تشیع  –انطباق و ارتباط با حقیقت قرآن کریم  –اکرم )ص( 

 و امامت و قرآن 
در آرمانشهر علوی، وحدت اصلی مهم است. وحدت بین مسلمانان، وحدت در اجزای شهر، وحدت  -

وحدت در فکر و عمل، وحدت در نماز جماعت، وحدت  بین ظاهر و باطن )یگانگی و یکی بودن( افراد،
 دهند.  در کمک به نیازمندان، وحدت در حرکت به سوی خداوند و ... وحدت ارمانشهری را تشکیل می

واقعه غدیر، امامت علوی را به تمامی زمان ها و تمامی مکان ها و مسلمانان بیان نموده و پیام ان را  -
 کند. ارسال می

 -عدالت  -جویی و مبارزه با باطلسیاسی و حکومتی آرمانشهر علوی عبارتند از: حق ویژگی های -
 یاری فقرا و مظلومان -مداریمهرورزی و مردم

ای یافته حول محور امام زمان و یا نایب امام زمان است. چنین جامعهآرمانشهر علوی، شهری وحدت -
در این روز ، نشانه و نماد علوی بودن را تثبیت  داریداشتن عیدغدیرخم و شادمانی و روزهبا گرامی

 نماید.می
یافتگی و توان در قالب عبارت های ذیل تشریح نمود: وحدتویژگی های آرمانشهر علوی را می -

عنوان زیست بهاحترام به طبیعت و محیط -رعایت عدالت در شهر -یکپارچگی جسم و روح شهر 
 -ایمنی و امنیت -رعایت تعادل در شهر  -وحدت شهر  -ومان کمک به فقرا و محر -مخلوقات خداوند

رعایت حرام و حالل و واجبات  -عنوان شهر علمعلی)ع( به امام -منش و روش علوی در سبک زندگی
 انتخاب راه واضح، شفاف و روشن  -دوری از تبعیض -و محرمات
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و راهبردهای پیشنهادی   جمع بندی مسائل شهرهای معاصر، مبانی آرمانشهر علوی -2جدول     
 )ماخذ: نگارنده(

های مولفه
معماری و 
 شهرسازی

مسائل شهرهای 
 معاصر

 توصیه ها و پیشنهادات مبانی آرمانشهر علوی

مؤلفه 
اجتماعی 
 و فرهنگی

مصرف -بی هویتی
-تجمل گرایی -گرایی

رواج  -افراط و تفریط
فرهنگ بیگانه و الگوی 

غیربومی و نبود 
 سرزندگی

 اجتماعهمیاری در 
 تعادل و اندازه در زندگی

عدالت محوری در تمامی ابعاد  -
 ریزی و توسعه شهریبرنامه

ارتقای معنویت در شهر و  -
فضاهای شهری با محوریت 
 خدامحوری و اخالق علوی

بازنگری قوانین و مقررات  -
ساخت و ساز )بویژه قوانین 
شهرداری ها و مقررات ملی 

 ساختمان(
احی شهر و و طر ریزیبرنامه -

فضاهای شهری بر اساس سرشت 
 های انسانی

توجه به تذکر اخالق اسالمی و  -
علوی )تواضع، مهربانی، اعتدال و 
 احترام، معاد( در فضاهای شهری

رویه جلوگیری از احداث بی -
-مراکز خرید و پاساژها که مصرف

 نماید.گرایی را ترویج می
استفاده از الگوهای بومی ایرانی  -

 در خلق فضاهای سرزنده اسالمی

مؤلفه 
روحی و 

 روانی

 نبود آرامش پایدار
نبود ثبات و تعادل 
روحی و روانی در 

 جامعه و
 نبود سرزندگی

 و محبت مهربانی
 های انسانیسرشت

مؤلفه 
 اعتقادی

ثروت -دنیاگرایی
 اندوزی و فردمحوری

 گرایی اسالمیعمل
 انسانیهای سرشت

مؤلفه 
 اقتصادی

عدم توجه  -عدالتیبی
به احکام کسب و کار و 
قاعده حالل و حرام در 

روابط اقتصادی و 
 سودمحوری

 اعتدال و میانه روی
 مردم دوستی

 مذمت ثروت اندوزی

مؤلفه 
 کالبدی

عصیان گری در ساخت 
 -سودمحوری -و ساز

حقوق انسان وکرامت 
 انسانی
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نگرش های یک بعدی 
 عدالتیبی و

رویه شهرها جلوگیری از رشد بی -
 و تخریب محیط زیست

استفاده از ظرفیت مشارکت  -
مردمی، تقویت همیاری و 
 مسئولیت پذیری بین مردم

تقویت آرامش متعادل و پایدار در  -
 فضاهای شهری

توجه به حقوق تمای اقشار سنی  -
و جنسی با محوریت کرامت 

 انسانی
از احداث بناهای  جلوگیری -

بسیار مرتفع و رعب آور با 
 محوریت کرامت انسانی

سازگاری با محیط زیست در  -
استفاده از فضاهای عمومی و 
همگانی با محوریت تکریم 

 طبیعت
تقویت محبت و مهربانی در  -

اجتماع با محوریت اصل مهربانی 
 و محبت و حقوق انسان

حل مسائل شهری با کمک مردم  -
مردمی با محوریت  و گروه های

 اصل همیاری
یادآوری سرشت های انسانی در  -

 طراحی منظر شهری

مؤلفه 
دسترسی 
 و حرکت

-منفعت -فرد محوری

عدم رعایت  -گرایی
-سواره -حقوق دیگران

 -خودنمایی -مداری
 سروصدای مزاحم  و

 عدالتیبی

حقوق انسان وکرامت 
 انسانی

مؤلفه 
کاربری و 
 فعالیت ها

هرج و  -مصرف گرایی
انسان  -نظمیمرج و بی

محوری بجای 
-خدامحوری
-بی سودمحوری و

 عدالتی

قانون گرایی و 
محدودیت پذیری 
رعایت تعادل در 

 مصرف

مؤلفه 
منظر 
 شهری

عدم  -بی هویتی
الودگی -رعایت حریم 

 -منظر شهری
ناخوانایی و نبود 

 سرزندگی

شاد ساختن مردم و 
حقوق انسان کرامت 

 انسانی

مؤلفه 
یست -ز

 محیطی

 -تخریب محیط زیست
 -نابودی طبیعت

آلودگیهای آب، هوا و 
عدم پاکیزگی  -صدا

محیط شهری و سیالب 
 های شهری

 کار در نظام طبیعت و
 تکریم محیط زیست
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رعایت اندازه و تعادل در  -
مداخالت بافت های شهری و 

 پرهیز از مداخالت درشت مقیاس
توجه به نقش آموزندگی فضاهای  -

شهری با محوریت سرشت های 
 انسانی و کرامت انسانی

عدم ایجاد فضای شهری صرفا  -
-گرا، دنیاطلب، مادیرفمص

جو )توجه به معنویت گرا،لذت
 فضا(
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