زیبایی شناسی شهر از منظر اسالم
محور آیات شهر
ؿْش تِ صَست ولي اص دٍ تخؾ عوذُ ظشف ٍ هظشٍف تـىيل ؿذُ اػت .هظشٍف ؿْشحاٍي تعذ هعٌَي اًؼاى اػت وِ تِ
عٌَاى هْن تشيي عاهل ٍ اصلي تشيي جضء پذيذ آٍسًذُ ؿْش ايفاي ًمؾ هي ًوايذ ٍ ؿْش صيؼتگاُ ٍ هىاى فعاليت ّاي اٍ هي
تاؿذ وِ دس دٍ گشٍُ اصلي ؿْشًٍذ ٍ هذيش ؿْش لاتل طثمِ تٌذي ّؼتٌذ .لَاًيي ،آداب ٍ سػَم ،ؿيَُ ّا ،سفتاس ٍ اخالق اّل
ؿْش هحتَاي ؿْش سا تـىيل هي دٌّذ ،تش والثذ ؿْش تاثيش هي گزاسًذ ٍ ساتطِ اّل ؿْش ٍ اجضاي ؿْش تا يىذيگش ،تا طثيعت ٍ
ّوچٌيي تا ػاختِ ّاي اًؼاى ٍ ّؼتي دس للوشٍ ّاي هختلف هعٌَي ٍ هادي حيات سا تٌظين هي ًوايذ .هظشٍف ؿْش ؿاهل
اصَل حاون تش تعذ هعٌَي ؿْش ًيض هي تاؿذ وِ تِ ًَتِ خَد هتاثش اص ديگش عَاهل ػاصًذُ هحتَاي ؿْش هي تاؿٌذ.
ظشف ؿْش وِ ّواى والثذ ٍ تعذ هادي ؿْش اػت ؿاهل اًؼاى تا تعذ هادي ٍ جؼواًي ،هصٌَعات ػاخت اًؼاى ،طثيعت ٍ
سٍاتط حاون هياى ايي اجضاي هادي اػت .والثذ ؿْش هتاثش اص توام عَاهل هَجَد تِ عٌَاى ظشف ٍ هظشٍف ؿْش ٍ ّوچٌيي.
ؿشايط خاف هحيطي ،التصادي ،فٌي ،علوي ٍ ٌّشي اػت.
هحَس آياتي وِ خذاًٍذ پيشاهَى ؿْش تياى داؿتِ اػت سا هي تَاى ؿاهل چْاس هحَس داًؼت وِ اتتذا تِ ًمؾ اًؼاى ٍ ًياصّا ٍ
تاثيشات هتماتل ؿْش ٍ اًؼاى هي پشداصد .دػتِ دٍم تِ تاثيشات هحيط طثيعي تش ؿْش پشداختِ اػت .دػتِ ػَم اصَل والثذي
پيـٌْادي لشآى تشاي ؿْش ٍ دػتِ چْاسم اصَل هعٌَي پيـٌْادي لشآى تشاي ؿْش اػت.
انسان
اًؼاى تِ عٌَاى هْوتشيي جض ػاصًذُ ؿْش وِ تهِ لحها ههادي ٍ هعٌهَي ّهن تهش والثهذ ٍ ّهن تهش هحتهَاي ؿهْش تاثيشگهزاس
اػت،ؿٌاختِ هي ؿَد .اًؼاى تهِ دليهل داؿهتي ػهاحتْاي هتفهاٍت حيهات ٍ اتعهاد هختلهف ههي تَاًهذ تهاثيشاتي دس عشصهِ
ّاي هختلف ؿْشداؿتِ تاؿذ .اگش والثهذ ؿهْش سا هتهاثش اص تعهذ ههادي اًؼهاى دس ًظهش گشفهت ،ههي تهَاى تهِ آيهاتي اص لهشآى
تَجِ وهشد وهِ دس آًْها خذاًٍهذ تهِ آفهشيٌؾ اًؼهاى ٍ صيثهايي ّهاي خلمهت اٍ هتهزوش ههي ؿهَد ٍ ًـهاًِ تضسگهي ٍ لهذست
ؿْشّا سا ٍجهَد جوعيهت فهشاٍاى اًؼهاًْا روهش ههي وٌهذ وهِ تها صهَستْايي هتفهاٍت ٍ اًهذاهْايي هتهَاصى دس الصهي ًمها
دًيا آًْا سا پشاوٌذُ ػاختِ اػت.
برآورده شذن نيازهاي انسان در شهر
ًياصّاي هادي ٍ سٍاًي اًؼاى تايهذ تها صًهذگي دس ؿهْش تهاهيي ؿهَد .خذاًٍهذ دس ػهَسُ تمهشُ آيهِ  61تهِ تٌهي اػهشاييل ههي
فشهايذ تِ ؿْشّا گام تگزاسيذ وهِ دس آًجها ّوهِ ًعوهات ٍ غهزاّا ّؼهت .اص هيهاى آيهاتي وهِ دس آًْها تهِ ؿهْش اؿهاسُ ؿهذُ
اػهت ،دس ػهَسُ صخهشف آيهِ  11دس وٌهاس ػهخي اص ؿهْش ػهخي اص هشوهة ّهايى تهِ هيهاى ههي آٍسد وهِ خذاًٍهذ تهشا
پيوَدى ساّْها دسيهايى ٍ خـهىى دس اختيهاس تـهش گهزاسدُ ٍ ،تهِ ساػهتى ٍجهَد ايهي هشوثْها فعاليهت اًؼهاى ٍ گؼهتشؽ
صًذگى اٍ سا چٌذيي تشاتهش ههى وٌهذ ٍ ،حتهى هشوثْها ػهشي الؼهيش اههشٍص وهِ تها اػهتفادُ اص خهَاف هَجهَدات هختلهف
دس اختياس اًؼاى لشاس گشفتهِ سا ًيهض اص الطهاف آؿهىاس خذاًٍهذ ههي داًهذٍ ،ػهايلي وهِ چْهشُ حيهات اٍ سا تهِ ولهى دگشگهَى
ػاختِ ٍ تِ ّوِ چيض ػهشعت تخـهيذُ ٍ ،تهشا اٍ ّوهِ گًَهِ آػهايؾ تهِ اسهغهاى آٍسدُ اػهت .آيهِ  7ػهَسُ ًحهل ًيهض دس
وٌاس اؿاسُ تهِ ٍاطُ ؿهْش تهِ ػهشا تَجهِ دادى تٌهذگاى تهِ ػهَي گشٍّهي اص حيَاًهات هيهشٍد وهِ تهشا ػهَاس اًؼهاى اص
آًْا اػتفادُ هى ؿَد ٍ هى فشهايذ (خذاًٍذ اػثْا ٍ اػتشّا ٍ االغْا سا آفشيذ تا ؿوا تش آى ػَاس ؿَيذٍ ،
ّن هايِ صيٌت ؿوا تاؿذ) دس حميمت صيٌهت ايهي حيَاًهات يهه ًهَ صيٌتهي اػهت وهِ اثهش آى دس صًهذگى اجتوهاعى ظهاّش
هيگشددّ .وچٌيي افىهاس سا تهِ ٍػهايل ًمليهِ ٍ هشوثْها گًَهاگًَى وهِ دس آيٌهذُ دس اختيهاس تـهش لهشاس هيگيشًهذ ٍ تْتهش ٍ

خَتتش اص ايي حيَاًهات ههى تَاًٌهذ ػيؼهتن حوهل ٍ ًملهي سا ايجهاد وٌٌهذ ،هتَجهِ هيؼهاصد ٍ ههى فشهايهذ خذاًٍهذ چيضّها
)ٍػهايل ًمليهِ ديگهش (ههى آفشيٌهذ وهِ ؿهوا ًويذاًيهذ)ٍيخلهك هها التعلوهَى (آيهِ  7ػهَسُ ًحهل دس تخهؾ جالهة ٍ
هْوؾ تِ فَايذ هختلفى وِ اص حيَاًات عايذ هى ؿَد،
اؿاسُ داسد وِ ؿاهل پَؿؾ ٍ ٍػهايل دفهاعى تهشا اًؼهاى دس تشاتهش گشهها ٍ ػهشها ،چهادس ّهايي تهشاي اػهىاى هَلهت ٍ ،دس
دسجِ تعذ فشآٍسدُ ّها لثٌيهاتى اػهت وهِ اص آًْها تَليهذ ههي ؿهًَذ ،ػهسغ اص گَؿتـهاى ٍ ػهشاًجام تهاستش آًْها سا ًيهض
ههَسد تَجهِ لهشاس ههي دّهذ .تٌهاتشايي تهاهيي ًياصّهاي اًؼهاى دس ؿهْش اص اّويهت ٍيهظُ اي تشخهَسداس اػهت ٍ تهاهيي ايهي
ًياصّا تِ ٍيظُ ًياصّاي حشوتهي ؿهْش وهِ تها حوهل ٍ ًمهل هٌاػهة تهاهيي ههي ؿهَد ،ههي تَاًٌهذ تاحهذي تَصيه هٌاػهة
صيشػهاختي ٍ تشلهشاي عهذالت اجتوهاعي سا داسا تاؿهٌذ ٍ آػهايؾ ٍ ساحتهي تيـهتشي تهشاي ؿهْشًٍذاًؾ فهشاّن ههي ًوايهذ .
خذاًٍذ آثاسي سا وِ اسضاي ًياصّاي اًؼهاى تهش اًؼهاى ههي گهزاسد ٍ تهش ؿهْش ههي گهزاسد سا تحهت عٌهَاى صيٌهت تيهاى ههي
داسد  ًِ.تٌْها اًؼهاى تَػهط تعهذ والثهذي خهَد تهِ عٌهَاى جضيهي اص ؿهْش ايفهاي ًمهؾ ههي ًوايهذ ،تلىهِ تهاهيي ًياصّهاي
هادي ٍ سٍاًي اًؼاى ًيض دس ؿْش تاثيشاتي هيگزاسد وِ خذاًٍذ تِ عٌَاى صيثايي اص آًْا ياد هي ًوايذ.
اصول كالبذي پيشنهادي قرآن براي شهرها

خذاًٍذ دس داػتاًْاي هختلفي تِ تياى ػاختاس ؿْشّا دس گزؿتِ هي پشداصد هاًٌذ ايي وِ
-

ؿْشّا تشاي اهٌيت تيـتش تِ صَست هشوضگشا ػاختِ ؿًَذ  .

-

ؿْشّا داساي يه هىاى هزّثي تَدُ اًذ هاًٌذ :هعاتذ ٍ ديشّا ،تيت الومذع ،هؼجذالحشام  .

-

ؿْشّاي پشلذست داساي تا ّاي اًثَُ ٍ پشثوش تَدُ اًذ .

-

ؿْشّاي پشلذست داساي ًْشّاي صيثا ٍ پشآب تَدُ اًذ.

-

ٍجَد ٍػايل حول ٍ ًملي دس ؿْشّا .

-

ٍجَد سديف ػتًَْاي تلٌذ .

-

ٍجَد ًعوات ٍ سٍصي ّاي فشاٍاى دس ؿْشّا.

عالٍُ تش عَاهلي وِ روش گشديذ عَاهلي ّؼتٌذ وِ عالٍُ تش تاثيشؿاى تش والثذ ؿْش تِ عٌَاى تعذ هعٌَي ؿْش ٍ هحتَاي ؿْش
تلمي هي گشدًذ.
اصول معنوي پيشنهادي قرآن براي شهرها
امنيت

اصههَل هعٌههَي دس ؿههْش تَػههط حههاون ؿههْش اجههشا هههي گههشدد ٍ اّههالي ؿههْش هلههضم تههِ اجههشا هههي ؿههًَذ .تهها دس
ػهههايِ آى اص هٌفعهههت ّهههاي تؼهههياس تشخهههَسداس ؿهههًَذ .حضهههشت اتهههشاّين( ) دس آيهههِ  53ػهههَسُ هثاسوهههِ اتهههشاّين
ًخؼههتيي تماضههايى سا وههِ دس ػههشصهيي هىههِ اص خذاًٍههذ ًوههَد ،تماضهها اهٌيههت تههَد .ايههي ًـههاى هههى دّههذ وههِ
ًعوهههت اهٌيهههت ًخؼهههتيي ؿهههش تهههشا صًهههذگى اًؼهههاى ٍ ػهههىًَت دس يهههه هٌطمهههِ ٍ تهههشا ّهههش گًَهههِ عوهههشاى،
آتههاد  ،پيـههشفت ٍ تشلههى اػههت .اصههَال ؿههْش ٍ ديههاس ٍ وـههَس وههِ فالههذ ًعوههت اهٌيههت اػههت ّوههِ ًعوتْهها
هاًٌههذ هؼههايل سفههاّى ٍ هَاّههة هههاد ٍ هعٌههَ سا اص دػههت خَاّههذ داد .ػههَسُ تمههشُ آيههِ ً 621يههض اؿههاسُ تههِ
ايههي هطلههة داسد وههِ اهٌيههت ػههثة ايجههاد التصههاد ػههالن هههي گههشدد .خذاًٍههذ دس ػههَسُ يَػههف آيههِ  99هههي
فشهايههذ ٌّگههاهى وههِ خههاًَادُ حضههشت يَػههف ( ) تههش اٍ ٍاسد ؿههذًذ گفههت ّ «.وگههى داخههل هصههش ؿههَيذ ،وههِ
اًـههاء اهلل دس اههههي ٍ اههههاى خَاّيهههذ تههَد » :هصهههش دس حىَههههت ،حضهههشت يَػههف حىهههَهتي عهههالن ٍ عهههادل ،اههههي ٍ

اههههاى گـهههتِ تهههَد ٍ يَػهههف ههههى خَاّهههذ تگَيهههذ ديگهههش دس ػهههشصهيي هصهههش آى خَدوهههاهگى ّههها ،جٌايتْههها،
اػههتاواسّا ،خفمههاى ّهها ٍ ؿههىٌجِ ّهها ّوههِ اص هيههاى سفتههِ اػههت ٍ هحيطههى اػههت وههاهال اهههي ٍ اهههاى .دس يههه
هحههيط ًهها اهههيً ،ههِ اطاعههت خههذا همههذٍس اػههت ٍ ًههِ صًههذگى تههَام تهها ػههشتلٌذ ٍ آػههَدگى فىههشً ٍ ،ههِ تههالؽ ٍ
وَؿههؾ ٍ جْههاد تههشا پيـههثشد ّههذفْا اجتوههاعى .آيههِ  662ػههَسُ ًحههل هههي فشهايههذ تهها اهٌيههت ًثاؿههذ وؼههى
اطويٌههاى تههِ اداهههِ صًههذگى دس هحلههى پيههذا ًوههى وٌههذ ،تهها ايههي دٍ ًثاؿههٌذ وؼههى عاللههِ هٌههذ تههِ تَليههذ ٍ ػههش ٍ
ػههاهاى دادى تههِ ٍضهه التصههاد ًوههى ؿههَد .اهٌيههت ّوچٌههيي عههذالت سا ًيههض تههِ ّوههشاُ داسد .ؿههْش ػههثا دس آيههِ
 63ػَسُ ػثا ًيض پان اص دصداى ٍ ظالواى ٍ اص ًااهٌى ٍ ٍحـت هعشفي هي گشدد.
عذالت
اص ديگش اصَل هعٌَي حاون تهش ؿهْش ،التصهاد ػهالن اػهت وهِ تهِ دًثهال آى عهذالت اجتوهاعي حاصهل ههي گهشدد .دس آيهِ
85ػَسُ تمشُ هي فشهايذ صوات تسشداصيهذ)ٍآتهَا الضوهآ ( وهِ ايهي اههش ػهثة تمَيهت تٌيهِ ههالى ّهش هلهت ٍ اص تهيي تهشدى
فاصلِ طثماتي آًاى ههي گهشدد ّ.وچٌهيي دس صًهذُ ًگهاُ داؿهتي سٍح آى هلهت ػهْن فشاٍاًهى داسد.آيهِ  7ػهَسُ حـهش ههي
فشهايهذ :آًچهِ سا خذاًٍهذ اص اّهل ايهي آتاديْها تهِ سػهَلؾ تاصگشداًهذ ،اص آى خهذا ٍ سػهَل ٍ خَيـهاًٍذاى اٍ ٍ ،يتيوهاى ٍ
هؼهتوٌذاى ٍ دس ساُ هاًهذگاى اػهت ،تها) ايهي اههَال عظهين (دس هيهاى ثشٍتوٌهذاى ؿهوا دػهت تهِ دػهت ًگهشدد !آًچهِ سا
سػهَل خهذا تهشا ؿهوا آٍسدُ تگيشيهذ) ٍ اجهشا وٌيهذ (ٍ اص آًچهِ ًْهى وهشدُ خهَدداس ًواييهذ ٍ اص) هخالفهت (خهذا
تسشّيضيذ وِ خذاًٍذ ويفشؽ ؿذيذ اػت.
تركيب وجوه زیبایی و شهر و استخراج اصول اسالمی زیباسازي شهر

ؿْشّا گَؿِ وَچىي اص لذست ًوايي خذاًٍهذ هتعهال دس عشصهِ صًهذگي دًيهايي ّؼهتٌذ .لهزا ّشچهِ صييهاتش تاؿهذ تهِ خهذا
ًضديه تشًذ .ؿْشّا ٌّش اًؼهاى دس پيهذايؾ توهذى ّؼهتٌذ ٍ ًثايهذ آًهشا ايهذُ اي دػهت ًيهافتٌي للوهذاد وهشد ٌّ.شًوهايي
خذاًٍهذ هتعهال دس اػهشاس طثيعهت ،ساصٍ سههض فشاٍاًهي داسد وهِ سهضگـهايي ّشوهذام اصآًْها تحهَلي عظهين اص طثيعهت تهشاي
افضايؾ تْشُ ٍسي اًؼاى اػت .تا ايهي ٍصهف ؿْشػهاصي تايهذ دس جْهت دادى ٍ خالليهت ٍ اسايهِ خهط ػهيش ،تها صهٌ الْهي
ٍ خالليهت خذاًٍهذ ٍ پَيهايي ًؼهثت هؼهتمين داؿهتِ تاؿهذ .خذاًٍهذ دس لهشآى وهشين دس تعاهت اًثيها ٍ هىاتهة آػهواًي،
ػهعادت اًؼهاى سا دس دٍسي گضيهذى اص سٍصهشگهي ،پهَچي ٍ تعلمهات دًيهَي داًؼهتِ اػهت .ايهي ؿهيَُ الْهي اػهت ،ؿهْش
اػالهي تايذ ايي خصيصِ سا داؿتِ تاؿذ ٍ اًؼهاى ّوهَاسُ تهِ ػهوت تىاههل ػهَق دّهذ ّ.وهاى طهَس وهِ هـهاّذُ گشديهذ
آيات ٍ سٍايات ٍ احاديث فشاٍاًهي دستهاسُ چگهًَگي ؿهىل گيهشي ٍ ايجهاد جاهعهِ اي هثتٌهي تهش اسصؽ ّهاي صيثهايي ٍجهَد
داسد وهِ تها اػهتفادُ اص ايهي سٌّوَدّها ههي تهَاى ػهاختاس ؿهْشّاي صيثها ٍ تْهشُ هٌهذي اص آى ساتٌيهاى ًْهاد .تحمهك
ؿْشّاي صيثا ،اسصؽ گزاسي تِ همام اًؼاى ٍ جايگاُ اٍ دس تؼلط تش هخلَلات عالن اػت.

زهرا رضاپورمنفرد/كارشناس ارشذ معماري

