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 چكيده 

اجتماعییکیازاصولاولیۀدیناسالماستکهبایددرجامعهوشهراسالمیپیادهوعدالت

بااین شود. شکاففزایندهاجرا نظریعدالتحال، واقعیتایبینمفهوم فقداناجتماعیو

عدالتدرزندگیاجتماعیدرشهروجوددارد.شهراسالمییکنشانگراست،نشانگریک

دنبالبطنجامعۀاسالمی.شهراسالمیواقعیتیاجتماعیاستکهمحققبهفردمسلماندر

دراینتبیینآنبه کنشانسانیونهاداجتماعیاست. عدالتعنوانمحملِ اجتماعیبامیان،

ایدرترینمفهوموگذارهدرحوزۀاجتماعانسانیاستکهاساسودوامهرجامعهارزش

و توسعه به تا است آن ازاینتحقق یابد دست معیارپیشرفت مقاله این در هایرو،

اجتماعیبرپایۀشهراسالمیبرحسبروشتحلیلتماتیکموردتحقیققرارگرفتهعدالت

یافته بهاست. موجود منابع از حاصل میهای نشان ساختمند معیارصورتی که هایدهد

شاملمی اسالمیطیفوسیعیرا شهر هعدالتدر که هویتشوند بر محوریآنها ستۀ

توحیدیقرارداردودومعیاروبالآننیزنظموکالبداسالمیدرشهراسالمیاست.این

معیارهادربحثنوعمسکن،راه،ادایحقمردم،نظموقانونشهر،حاکمیتشهر،امنیتو

 رفاهشهریو...قابلطرحاست.

 اسالمی،معیارها،شهر.اجتماعی،شهرعدالت،عدالتواژگان كليدي: 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــــــ
 abkalantari@ut.ac.irاجتماعی،دانشگاهتهران)نویسندهمسئول(:شناسیدانشکدهعلوم.دانشیارجامعه1

 hassnbakhshi@ut.ac.irشناسیدانشگاهتهران:دکتریجامعه.2
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 مقدمه و بيان مسئله

بایدازیکامتاسالمییکجامعۀوقتیمسلمانانازدینبزرگیبهاسماسالمناممی برند،

تصوروجوداشخاصواجتماعمسلمانیبدونیک اسالمیویکشهراسالمینیزیادکنند.

نماینده یعنی اسالمی شهر نیست. تصور قابل اسالمی، مسلمان.شهر یکجامعه نشانندۀ و

شهریکهوقتیدرآنواردشدید،مظاهرکالبدیومعماریاسالمیرابههمراهاخالقوآداب

طورملموس،احساسکنید.باتوجهبهاینکهازبیننماگرایشهراسالمیبیشاسالمیدرآنبه

یهنرودانشطراحیبناهاوآید،چیزیکهبهمعماری)یعنچشممیازهمۀمعماریاسالمیبه

کندعقیدۀپشتسرآنمعماریدهدوآنرااسالمیمیسایرساختارهایکالبدیاست(جانمی

است.اینکهعقیدۀیکفردمسلمان)آگاهوعامربهقرآنوسنتپیامبر(درخلقوبازنماییآن

دستداشتهاست،اینیعنیمعماریوشهراسالمی.

صورتعلمی،موردمطالعهههایآغازینقرنبیستمبهبار،دردههینخستینشهراسالمیبرا

کارگرفتنهدوازآنزمهانبههرابه«شهراسالمی»شناسانفرانسوی،اصطالحقرارگرفتوشرق

پردازیدرزمینۀشکلاینشهرهاپرداختندکهبیشترآنههابههبعد،تعدادزیادیازمتونبهنظریه

هابدنۀاصلیمطالعاتشهرهایاسهالمیرادرهایپیشینبودند.ایننظریهنظریهنوعیمتأثراز

ترینمتنموردارجاعدرایهنزمینهه،مفهاهیمیدهند.قدیمیالمللیتشکیلمیمتونغربیوبین

.(Abu-Lughod, 1987استکهمارشهدربارۀشکلوساختارشهراسالمیارائهکرد)

هر،چهدردورانباستانوچهدردورۀاسهالمی،پایگهاهقهدرتوش»گوید:احمداشرفمی

(بهودهاسهت.شهرسهتانیهاشههردرکهاربرد1پاتریمونیالشهپدری)جایگاهدستگاهادارینظام

(.1353)اشرف،«امروزی،جایگاهپادشاهیومرکزقدرتسیاسیوحکومتبودهاست

ههایهها،سهازمانها،گروهبلکهمکانانسانشناسی،شهرفقطساختماننیست.ازنظرجامعه

و«شههر»چیستیوچگهونگی(.1374:4باشد)توسلی،هاوغیرهمیاجتماعی،طبقات،خانواده

داریاسهتکهههایاسالمی،محملومنشهأمباحهثگسهتردهودنبالههدرآموزه«شهراسالمی»

هاست.قرآنکریمازجملهمنابعاصیلوزهکنندۀاینآمونیازمندتعمقوتتبعوسیعدرمنابعارائه

(.1385زاده،هایشهرمطلوباست)غنیبنیادیندرتشریحرویکرداسالمبهویژگی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــــــ
1. Patrimonial  
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اجتماعیدرهایعدالتهایشهراسالمیوجودمعیارترینمشخصهدراینمیان،یکیازمهم

شهراست.

ن،جامعههدارایشهرایطواجتمهاعیعبهارتاسهتازارزشهیکههبهافراگیرشهدنآعدالت

رسدوامورجامعهبههتناسهبوتعهادل،شودکههرصاحبحقیبهحقخودمیهاییمیزمینه

(.باتوجهبهاینکهاسهالم1387:25گیرد)سیدباقری،درجایشایستهوبایستۀخویش،قرارمی

اصهولآندرشههرآیهد،ززماسهتکههدهدوباآنبهنمایشدرمهیدرشهر،خودرانشانمی

کهبرخیاندیشهمندانغربهی،طوریتوسطاندیشمندانوعلماموردبحثومداقیقرارگیرد.به

ههاییدرکهنظیرچنیننظریهزنند.درحالی(،ازنظریۀحقبهشهرحرفمی1985نظیرهاروی)

طرحاستوتر،قابلبحثوطورمفصلوجامعاجتماعیدرشهراسالمی،بهقالببحثعدالت

اجتمهاعیدرههایعهدالتدرمتوندینیواحادیثبهآنهاپرداختهشدهاست.مباحثیکهمعیهار

شهراسالمیرادرقالبوجودنظموساختارحکومتدرشهر،امنیتورفاه،حهقسهکونتو

ایههنماید.ازاینلحاظ،اینمقالههبههطهرحمعیهارها،وجودفرهنگمشترکو...مطرحمیراه

پردازد.عنوانزمینهومحلاستقراراسالم،میاجتماعیدرشهر،بهعدالت

هدف و سؤال پژوهش

استخراجمعیارهایعدالت تحلیلهدفاینمقاله از استفاده اسالمیبا شهر اجتماعیدر

انداز:تماتیکومرورمنابعاست.لذاسؤازتاصلیاینپژوهشعبارت

شهراسالمیچیست؟ -

 اند؟اجتماعیدرشهراسالمیکدامرهایعدالتمعیا -

 پيشينۀ پژوهش

شناسیشهری،مطالعاتزیادیصورتجامعهاجتماعیوشهرازدیدگاهدرارتباطباعدالت

نگرفتهاستاماازبعدجغرافیایی،کارهایزیادیصورتگرفتهاستکهبیشترازبعدفضاییو

رومزیتاینتحقیق،نگاهمتمرکزبهبحثعدالتد.ازاینانایبهبررسیموضوعپرداختهناحیه
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شناسانهاست.دراینجابهتعدادیازمطالعاتوشهراسالمیواستخراجمعیارهاطبقدیدجامعه

شود.اشارهمی

تحلیلیبرنابرابری»(درمقالۀ1391نژادوهمکاران)حاتمی هایشهروعدالتاجتماعی:

می«ایمحله ترینپیامدهایرشدشتابانشهرنشینیوتوسعۀفیزیکیشهرهایازمهم»گویند:،

سازنابرابریهایگذشته،پاشیدگینظامتوزیعمراکزخدماتیشهریبودهکهزمینهکشوردردهه

هایخدماتشهریدربافتقدیمشهرشدهاجتماعیشهروندانومیزانبرخورداریازکاربری

است هدفاینازاین«. میاندوآبرو، شهر بافتقدیم در کیفیتزندگی سطوح تبیین مقاله

هابودهکههایشهریدرسطحمحلهشاخصکیفیتزندگیوارتباطآنباسرانۀکاربری 17 با

نتایج 15 ازسرانۀ توصیفیتحلیلیاست. اینمقاله، در روشکار است. شده کاربریاستفاده

هایشهریوکیفیتزندگیریبینتوزیعسرانۀکاربریدهدکهارتباطمعناداتحقیقنشانمی

وجوددارد.

«اجتماعی)مطالعهموردی:گنبدکاووس(شهروعدالت»(درمقالۀ1384جاجرمیوکلته)

عنوانیکیهایاخیربهاجتماعیدرسالاشارهدارندکهانجاممطالعاتشهریبادیدگاهعدالت

شودهایمختلفیپرداختهمیست.دراینرویکرد،بهشاخصازرویکردهایمهمشناختهشدها

مهم ازجمله زمین ارزشافزودۀ و خدماتشهری به دسترسی میزان میکه آنها باشد.ترین

در مختلفشهری نواحی میبررسی کاوووسنشان میزانگنبد نظر از نواحی این که دهد

امکاناتوخدماتشهریتفاوتزیادیدارند ارزشدسترسیبه درنتیجه، قیمتزمینو و

کند.خدماتارائههایموردبحثتابعیتمیطورمعناداری،ازشاخصافزودۀزمیندرآنهابه

از4و2و1بیشازنواحی7و6گرددودرنتیجه،نواحیایتقسیممیصورتناعادزنهشدهبه

اند.شهرگنبدبهامکاناتتوسعهوارزشافزودهدستیافته

)داداش همکاران و 1394پور مقالۀ در در»( فضایی عدالت مفهومی چارچوب تبیین

اسالمبرنامه مکتب در عدالت مفهوم محوریت با شهری ریزی نظاممی« تسلط که گویند

روکردهاستکهیکیازهایبسیاریروبهداریبرفضاهایشهری،شهرهاراباچالشسرمایه

چالشمهم این بیترین اینها، شهرهاست. در خدمات توزیع در نابرابری و فضایی عدالتی
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چالش دهۀ در را 1960ها هنری1970و شهرینئومارکسیستهمانند اندیشمندان میالدی،

لوفور،مانوئلکاستلزودیویدهارویشناساییوموردنقادیقراردادند.پیشقراوزنعدالتدر

بعدیوایستاهمکاتببشریوهمچنینداشتننگاهتکشانبفضاهایشهری،بهدلیلوابستگی

ایندرحالی نتوانستندتاکنونبهیکچارچوبمفهومیازعدالتدرفضاهایشهریبرسند؛

هایمکتباسالم،مفهومعدالتیکمفهومپویاوچندجانبهبودهوعدلواستکهدرآموزه

به هم ملزوم و ززم عدالتابحسابآمدهحق و صاحباند به حق برایرساندن مهمی زار

درواقعی اسالمی عدالت از مفهومی چارچوب ارائۀ تحقیق هدف است. شده معرفی اش

ها،آزادی،نیاز،برابریفرصت»فضاهایشهریاست.برایتبییناینچارچوب،ازششمعیار

منفعتعمومی استحقاق، تفاوت، اصل مت« از اینمعیارها استکه شده علمیواستفاده ون

اند.اسالمیاستخراجشده

( 1382هاروی کتاب در شهرعدالت( و ماهیتاجتماعی با رابطه در که است معتقد

نظریه،ماهیتشهرنشینیوماهیتفضاتبیینگردیدهاست.اجتماعیسهموضوعماهیتعدالت

دربنیاناقتصادی،توانددردرکوشناختروابطاجتماعیمطالعۀشهرنشینیتاحدّزیادیمی

به روساخت ایدئولوژیک عناصر سایر و سیاست نیز و شکلجامعه هر مانند اما آید، کار

شیوۀتولیدمسلطبهشماریرادرداخلیکتوانداشکالمتنوعبیاجتماعی،شهرنشینینیزمی

قابدیاجتماعی،ازاینبرداشتکهموضوععدالتواخالخودگیرد.درزمینۀماهیتعدالت

یابدکنندهدرجامعهدستمیاجتماعیبهفرایندهایاجتماعیعملاستبهمشروطبودنعدالت

شود.ازدیدگاهاو،مفهوموبازپاسخدادنبهاینسؤالفلسفیبهمطالعۀپراتیکانسانمنوطمی

مازادوتمرکزآنززمۀشهرنشینیازقدیمتابهامروزاست.

پیشی و متون میبررسی نشان تحقیق عدالتنۀ که بهدهد دو هر شهر صورتاجتماعیو

اندودرمرحلۀبعدی،سعیشدهاستکهبرخیعناصرعدالتمجزا،موردبررسیقرارگرفته

شود.امامزیّتتحقیقحاضراجتماعیمحققمیدرشهرنشاندادهشودکهباتحققآنها،عدالت

کندوبهبیندوبررسیمیهراسالمیرادراشتراکهممیاجتماعیوشدرایناستکهعدالت

رسدکهایندومفهومجداازیکدیگرنیستندومعیارهایهریکبهنوعیپوششایننتیجهمی
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یابدواجتماعیدرشهراسالمی،تحققمیتوانگفتکهعدالتمعیارهایدیگریاست.لذامی

یابد.دیتمیاجتماعیموجوشهراسالمینیزباعدالت

 چارچوب مفهومی

اجتماعی،دراینجابهبیانباتوجهبهدومؤلفۀاساسیپژوهش،یعنیشهراسالمیوعدالت

شودکهچارچوبمفهومیموردچارچوبمفهومیمدّنظرتحقیقازایندومفهومپرداختهمی

استفادهدرمقالهبودهاست.

 اجتماعی عدالت

گیریزندگیاجتماعیاستکهذهنیتبشررااززمانشکلاجتماعیازموضوعاتیعدالت

برترینفضیلتوبه مفهومیکهبرحسباعتقادفالسفۀاخالق، بهخودمشغولساختهاست.

ازاینمداران،مهمباورساست رو،اندیشمندانمتفکرانبسیاریدرترینرکنبقایجامعهاست.

اینظیرافالطون،ارسطوورالزدرغرب،ود.فالسفهانپردازیکردهموردآنسخنگفتهونظریه

اند.خواجهنصیرطوسی،شهیدصدرومالصدرادرجهاناسالم،درموردعدالتبحثکرده

هایخواجهدربارۀعدالتشود.دیدگاهدرادامه،بهبرخیازنظراتخواجهنصیراشارهمی

براصولیچنداستواراست:

(.1413:95داند)طوسی:معنایمساواتمیۀعدالتآنرابهخواجهدرتحلیلواژ -

آید)همان:عدالتازنظرخواجهنتیجۀاعتدالیاستکهمیانفضایلانسانیپدیدمی -

100.) 

خواجه«.وضعکلشیفیموضعه»و«اعطاکلذیحقحقّه»عدالتعبارتاستاز -

کنداستنادمی«الناسلهلکواجمیعالوتساوی»انددرهمینراستابهسخنحکماکهگفته

شماردکهدرجهترسیدنبههدفیهارابسانابزارگوناگونمواختالفمیانانسان

 (209کنند)همان:واحدتالشمی
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خواجهبراینباوراستکهدین،حکومتواقتصادسهابزاربایستهبرایاجرایعدالت -

میانم عدالتدر بدوناینسه، باردمشکلنمیاستکه ابزار اینسه ویاز گیرد.

 (.210کند)همان:یادمی«دینار»و«حاکمانسانی»،«ناموسالهی»عناوین

نصیراجتماعمعتدلرابهتکافیچهارصنفاهلقلم،اهلشمشیر،اهلمعاملهوخواجه -

می مشروط مزارعه خوداهل مستحق جایگاه از صنفی هر استکه عدالتآن داند.

به و سببانحرافازمنحرفنشده امر این چون نباشد؛ صنوفدیگر بر غلبه دنبال

گردد.پسازایجادتعادلدرمیاناصنافعدالتوپدیدآمدنفساددرامورجامعهمی

عدالت دوم شرط خواجه یادشده، ویژگیچهارگانۀ تعیین را وورزی استعدادها ها،

حاکمشایستگی از جامعه افراد میهای معرفی سوم،عادل شرط در سرانجام و کند.

و استعدادها متناسببا تقسیمخیراتمشترکرا ضرورترعایتبرابریدر خواجه

 (.262کند)همان:هایافرادمطرحمیشایستگی

هیچ» - عدل، از بعد که رعایا با کند احسان شود، قوانینعدالتفارغ از چون پادشاه

 (.265)همان:«ازاحساننیستفضیلتدرامورملکبزرگتر

برآوردهخواجه - در بودن دلیلمدنیبالطبع به انسان استکه اینباور نصیرطوسیبر

دنبالایجادمحبتوباشند.ایننیازمندیبهساختننیازهایاولیۀخودنیازمندجامعهمی

بهسببقوام،همۀموجودات»همکاریمیانافرادجامعۀبشریرویخواهددادچراکه

اینصفتبی هیچموجودیاز نیستمحبتاستو بهره اینباور«. ویهمچنینبر

همینجاستکه از استو جامعه مردم میان در اتّحاد ایجاد محبتعامل استکه

 (.217یابد)همان:محبتبرعدالتفضیلتمی

افرادجامعهازنظرخواجه،برایدوریازبیماریجامعهکهدرحقیقت،بهبیماریمیان -

حاکمعادلوجودداشتهباشدودرمرحلۀدوم،بازمی بایددرمرحلۀنخست، گردد،

زمینهبرایرفاه تا کهنتیجۀنظماجتماعیدرمیانمردمحاکمباشد، اجتماعیعمومی،

 (.1395ورزیاست،فراهمآید)دهپاشیودیگران،عدالت
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هاونابودیدنبالنیکیتکهمردمدرآنبهشهرانسانیهماناسازنگاهخواجه،آرمان -

هایهابایکدیگرهمکاریوهمیاریداشتهباشندوباورهایخودرابراساسآموزهبدی

صورتاستکهکارهایمردمحکیمانهدینیمانندباوربهمبدأومعادشکلدهند.دراین

 (.238وعاقالنهودرسایۀعدالتخواهدبود)همان:

راصهدرالم سیاسهت خویشدربهارۀ مختصر دیدگاه وی دارد. بینابینی دیدگاهی تألهین،

دهیاجتماعیبرایسهازمانفیلسهوفانهوبهاطرحصریحمسئلۀنیازبهمفهومواصولعدالت

نصهیر،کند.پاسخویبهپرسشمذکورنیزهمچهونخواجههجمعیبشرآغازمیزنهدگیدسته

امۀبحث،برخالفخواجههنصهیروهمچهونعمهومفقههاوفارابی،است.لکندراد«مثبت»

سازماندهیبهه بهرای را فقههی احکهام مجموعهۀ اجتمهاعی، عهدالت اصهول تهدوین جهای

(.1389کند)حاجیحیدر،جمعیمطرحمیزندگیدسته

دوانسانشمارشهیدصدرعدلراناموسخلقتدانستهوجهانآفرینشرامبتنیبرآنمی

می موجودی نیز سلوکرا در قضاوتعمومی برای خویشمعیاری فطری عقل با که داند

داندوآنرابراجتماعیرایکیازسهرکناقتصاداسالمیمیاجتماعیخویشدارد.ویعدالت

(.1414:659کند:تأمیناجتماعیوتوازناجتماعی)صدر،پایۀدواصلاستوارمی

امامهمچنینباید نظریاتشهیدمطهریو معظمبه مقام و بحثخمینی)ره( در رهبرینیز

عدالتعدالت تحقق برای اسالم، در نمود. اشاره تقسیماجتماعی نظیر راهکارهایی اجتماعی

با مردم تا گردیده پیشنهاد جامعه فرهنگو در تغییراتساختاری ایجاد امکاناتو عادزنۀ

مالیا زکاتو کاهشپرداختخمس، به درآمد طبقاتکم به درآمدها بخشیاز توزیع تو

(.1391زاده،هاکمکنمایند)بخشیعدالتیبی

 است: کوینلینچچنینآورده تعریفکاربردیاینلغت، از»در عدالتروشیاستکه

(.1381)لینچ،«شودطریقآن،هرنوعسودوزیانبینافرادتوزیعمی

جامعه دورکیم، تنظیمشناامیل در توازن و توفیق را عدالت نوزدهم، قرن برجسته س

میخواسته دهدکه»داندها اعضایشانجام نسبتبه تکالیفمعینیرا بایدتعهداتو جامعه

خواستهعبارت تنظیم از استاست ناعادزنه بماند، ناکام وظیفه این در جامعه اگر «ها.
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.(Mestrovic, 1989: 50)،هادیگرتوسطحاکمدرجامعۀمدرن،تنظیمخواستهازمنظردورکیم

گیرد،بلکهکلجامعهباتقسیمکارمبتنیبرنهادقراردادموردتوافقمردمبهاینعادلانجامنمی

کند.ها،اقداممیمهم،یعنیتنظیمخواسته

ازسویبیشترمتفکرانغربیدنبالمی همیناواخر، تا تفکرجدیدیکه، وشددرشیوۀ

درونحوزۀ در تنها و انسانیدارند مفاهیمصبغۀ همۀ است، گرفته قرار تردید مورد اخیراً

انسانیبی عمل و انسان طبیعیبدون نظام طبیعتو هستند. انسانیمعنادار معناست.عمل

معنایحقوقانونطبیعیانسانخواهدرو،اگرهمحقوقیبهرسمیتشناختهشود،بهازاین

بدینبود.حق ترتیب،عدالتوصفافعالحیات،حقمالکیتوحقآزادیاینگونههستند.

انسانیاستوعملیعادزنهاستکهبراساساصولناظربهصیانتازحقوقاساسیبشری

(.1380:6نژاد،باشد)غنی

بحثعدالتدر و باشند نیکوییداشته احساسیاز استمردم برایتحققعدالتززم

ک ارزشجوامعی است، تحقق قابل دارند، خوب زندگی از عمومی یکمفهوم ماننده هایی

هاشود.اگردولتاخالقکانتیواخالقدینیموجبفراهمشدنشرایطبرایتحققعدالتمی

میبه دولتفقیر هم و مردم هم تجارتباشند، مردمدنبال بدهد اجازه ولیدولتیکه شود،

(.1383:30شوند)طبری،دولتباهمموفقمیثروتتولیدکنند،مردمو

هامثلایخاصمیاناهدافعالیۀانسانیونوعزندگیانساندرواقع،عدالتایجادرابطه

بهره معرفت و نهرفاه بیشتر عدالت است. منزلت و ثروت چون جامعه مواهب از برداری

ایاستجایداردبلکهپدیدهمفهومینظریومجازیاستونهصرفاًدرلفافمباحثفلسفی

نظران،نظیرمطهری،عدالتجزئیازعدالتنظربسیاریازصاحبکهمعطوفبهعملاست.به

کلیحاکمبرارکانهستیاست.

 شهر اسالمی 

بنیادشهرهاراخصوصیاتتجمل1353خلدون)ابن خواهیبشروزندگیدرنازو(منشأ

ازآنجایینعمتمی بنابراین،استکهخوداند. هایضروریمقدمبرنیازهایتجملیبشراست،
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خلدوندرموردبنیادمنزلۀاصلومنشأشهرهاستومقدمبرشهرنشینیاست.ابننشینیبهبادیه

می آنها توسعۀ و بزرگ ساختمانشهرهای دارای بزرگ شهرهای چون که ونویسد ها

بهنیرویاعمارت ایجادآنها بنابراین،هایبزرگاست، نسانیزیادوثروتهنگفتنیازدارد.

توانندبااجیرکردنو/یابهبردگیکشیدنجمعیتیکهاینهایمقتدرمیفقطپادشاهانودولت

هاوشهرهایبزرگیکنند.بنابراین،امرازامورضروریآنهانیست،اقدامبهایجادچنینعمارت

گویدکههرگاهدولتوقتداندومیامدولتوقتمیخلدونتوسعۀشهرراوابستهبهدوابن

رود،مگراینکهدولتجدیدشودوگاهیآنشهرازبینمیسقوطکند،توسعۀشهرمحدودمی

(.1353خلدون،بهآنشهرتوجهکند)ابن

ایندوره، در دگرگونیزندگیشهریساسانیبود. و ادامه اسالمی، دورۀ شهرنشینیدر

)اداریونظامی(،اقتصادیواجتماعیشهرهمچنانپابرجاماندوبهعلتوسعتوضعسیاسی

هایسوموچهارم،شهرنشینیرونقفراوانامپراتوریاسالمیوگسترشبازارمبادزتدرقرن

هایدینینیزدرشالودۀزندگییافتوسیمایشهرهادگرگونشد.دردورۀاسالمی،سازمان

افتومسجدآدینهیامسجدجامعازاجزایاصلینظاماجتماعیشهرشهریاهمیتزیادیی

(.1353شد)اشرف،

نخستین دههبرای در شرقبار، بیستم، قرن آغازین راهای اسالمی فرانسویشهر شناسان

نظریهبه اسالمی شهر تمایز قابلیت و ماهیت مورد در کردند. مطالعه علمی، هاىصورت

.گوناگونیمطرحشدهاست

بهزبان1998ازنظرحکیم) (،هنوزنظریۀجامعیدربارۀشهراسالمیتدویننشدهاست.

هایکالبدیشهریکیازپژوهشگرانشهراسالمینخستینمقازتدربارۀشهراسالمیویژگی

توجه آنها اما تشریحکردند. بود، شده مشاهده آفریقا شمال در که آنگونه بیشتر اسالمیرا،

سازماناجتماعیشهرکردندوتالشیبرایجستجویعللبنیانیالگوهایخاصی،کمتریبه

 (.1987شود،نکردند)ابولقد،کهدرشهرهایاسالمییافتمی
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بارمفاهیمیرادربارۀشکلوساختارشهرایاستکهبراینخستینویلیاممارشهنویسنده

تنیاستکهاسالممشخصاًدینیشهریاستاسالمیارائهکرد.اندیشۀاصلیاوبرایننکتهمب

.(Hourani & Stern, 1970)وطبققوانیناسالم،زندگیشهریبرایمسلماناجباریاست

به جامع مسجد بازارها...؛ و جامع مسجد دارد: اصلی کانون دو دینی،شهر مرکز عنوان

گیرد...درکنارمسجدمیسیاسیومعنویدرطولمسیرهایاصلیشهریادرتقاطعآنهاقرار

به یا بنایحکومتی تمامعبارتجامع، در بازارها است.... گرفته جا شهر کاخحکمران دیگر،

مراتبعملکردییکسانیدارند...دربخشاقتصادیشهر،هایاسالمیشکلوسلسلهسرزمین

طلبیجداییهایهایمسکونیگرایشکهدربخشیگانگیووحدتشهرنمایاناست،درحالی

می رادیده بازارخود حمامو وایناقواممسجد، اختصاصدارد بهیکقوم هرمحله شود.

(.1390سازند)فالحت،می

به«جامعهشهریاسالمی»(سعیکرد1984)1زپیدوس عنوانیکیازمؤثرترینعواملرا

شکل اسالمی»دهی شهر گروه« او کند... سبررسی مختلفاجتماعی، محلهازمانهای ها،دهی

دهیجامعۀشهریرادرسهشهرحلب،سازماندهیزندگیاجتماعیونقشعلمارادرشکل

قاهرهودمشقتحتحکومتمملوکبررسیکردوبهایننتیجهدستیافتکهجامعۀشهری

منسجماقتصادی«شهرهایمسلمان» بلکهجامعه_یکپیکرۀ ایاستکهخوداجتماعیندارد،

هایمختلفتقسیمکردهاست....نکتۀجدیدیوهاوعملکردهایضروریرادرمیانگروهنیر

کهزپیدوسبهمطالعاتشهراسالمیاضافهکرد،توجهبهایننکتهبودکهدنیایاسالم،دنیایی

منطقهخاصیتهمه هر بلکه یکساننیست، کلیتمخصوصبهجا و خود هایمخصوصبه

(.Lapids, 1984خودرادارد)

اذعانمی1970هورانی) برخالفزپیدوس، عنوانتواندفقطبهداردکهساختارشهرنمی(

تواندبارهآوردهاست:شهرنمیتجلیمستقیموبیانسادۀساختاراجتماعیفرضشود.دراین

به خارجی مادی ظهور نهادهایفقط یا اجتماعی اقوام نظام از گل یا چوب صورتسنگ،

دهند.ازنظراو،تأثیرقرارمیاعیباشد...عواملبسیاریوجوددارندکهشکلشهرراتحتاجتم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــــــ
1. Ira Marvin Lapidus 
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یکمجموعۀ حکومتی، شهر یا محله باشد: عناصر این شامل استکه شهری اسالمی شهر

بازارهایمرکزیبا مدارسمذهبی، شاملمسجدهایبزرگ، که مرکز در گرفته شهریقرار

قیصریکاروان و هستههسراها واجددوویژگیاصلیترکیبایمحلههاست، هایمسکونیکه

هاوهایدینیوقومی،جداییواستقاللنسبیهرمحلهیاگروهازدیگرمحلهمحلیباتفاوت

هاست.حومه

بخشعدالت دو در شده اشاره مطالب به توجه مفاهیمبا از اسالمی، شهر و اجتماعی

اندیشمنعدالت در اماماجتماعی شهیدصدر، نصیر، خواجه نظیر اسالمی رهبردان و خمینی

هایانقالبهمچنینازمباحثشهراسالمیوابعادذکرشدهدرارتباطباآندرتحلیلیافته

تحقیقاستفادهشدهاست.

 روش تحقيق

هاومنابعموجوددراینتحقیقازروشتحلیلتماتیکیاتحلیلمضمونبرایتحلیلداده

تحلیلتماتیکعبارتاستازتحلیلمبتنیبراس  آن در که تحلیلی استقرایتفادهشدهاست.

طبقه محقق طریق دادهاز درونبندی الگویابی و بروندادهها و یکسنخدادهای به شناسیای

(.1392یابد)محمدپور،تحلیلیدستمی

تماتیکاشارهشیوه تحلیل انجام برای مختلفی متفاوتو مقاله،های این در است. شده

(مورداستفادهقرارگرفتهاست.2006،2013مراحلتحلیلتماتیکازدیدگاهکالرکوبران)

 بران، و )کالرک تماتیک تحلیل 2006مراحل عبارت2013، با( خود ساختن آشنا از: اند

نمایدتاتبطمیهایتان)دراینمرحلهمحققشروعبهکسباطالعاتازمنابعواسنادمرداده

رومنابعمرتبطباشهرایندستآورد.ازشناختقابلقبولینسبتبهموضوعومراحلتحلیلبه

جستجوی اوّلیه؛ کدهای تولید گرفت(؛ قرار مطالعه مورد معیارها استخراج لحاظ از اسالمی

ها؛وتهیۀگزارش.گذاریتمها؛تعریفونامها؛مرورتمتم

هاییبودهآوریوتحلیلداده،یکیدیگرازروشمحققدرطیفرایندجمعخودبازبینی

استکهبهافزایشقابلیتاعتبارانجامیدهاست.
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 هاي تحقيق یافته

اجتماعیدرشهراسالمیمعیارهاییداردکهدربرخیازمنابعمذهبیومتوناسالمیعدالت

ههاینتایجحاصلازتحلیهلتماتیهک،یافتههنیزبهآنهااشارهشدهاست.طبقسؤازتتحقیقو

تحقیقازدوبخشتشکیلشدهاست.دربخشاول،بهتبیینشهراسالمیپرداختههشهدهودر

اجتماعیدرشهراسالمیبیانشدهاست.بخشدوم،معیارهایعدالت

 تبيين و تحليل سؤال اول تحقيق: شهر اسالمی چيست؟ -

مفههومی»ادوگوناگوندربارۀشههراسهالمی،کههآنرابهههایزیباوجودمطالبونوشته

هابرایصرفشمارشتعدادیخصوصیاتوویژگیتوانمبدلکردهاست،نمی«سهلوممتنع

هایشهراسالمیدستیافت.درواقهع،برحسهباصهولروشهیشهراسالمیبهنظریهیانظریه

توانیمبههتعریهفونظریهۀشههرهمامیاجتماعی،بعدازتبیینعلمیشهراسالمیاستکعلوم

اسالمیبرسیم.

تبیینواقعمی تبیینعلّیمورد تفسیرتفهمیو شهراسالمیبا وبری، بهطبقشیوۀ شود.

 )آرون، وبر دوجهتپیشمی1393عقیدۀ پژوهشعلّیدر علّیتتاریخی)اوضاعو(، رود:

شناختی)کهبنارابرایند(وعلیتجامعهانایکهموجبایجادشهراسالمیشدهاحوالیگانه

 گذاردکهمیاندونمود،نسبتیمنظموجوددارد(.می

(بهدوشیوۀتبیینعلّیوتبیین1393توانشهراسالمیراطبقنظریۀدورکیم)همچنینمی

هکارکردینیزتبییننمود.درتبیینعلّی،اینپرسشمطرحاستکهساختارشهراسالمیچگون

هاییبهخودگرفتهاست.وجودآمدهاستوچرایکچنینصورتوویژگیوبهچهعلّتیبه

شودکهساختارشهراسالمیچهنیازهاییازجامعهودرتبیینکارکردینیزاینسؤالطرحمی

سازد.اجتماعرابرآوردهمی

ریفمتعددوگاهیمتضاددهدکهشهراسالمیتعاهایاینتحقیقنشانمیکلی،یافتهطوربه

باشند،لذابایدآنراتبییننمودتاتعریفداردکههرکدامدرجایخود،داراینقدوبررسیمی
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توانگفتکهشهراسالمیبهپشتوانۀهویتاسالمیونمادهایآناستکهپردازی.میونظریه

ست.شودوشهریمتفاوتازشهرهایغیراسالمیابهاینناممطرحمی

 ها گذاري تم مرور و نام 1جدول شمارۀ 

 اي هاي هسته تم هاي محوري تم هاي اصلی تم

 کند.شهراسالمیدرقالبشریعتاسالممعناپیداکردهومی
 و بوده مکان به وابسته اسالمی اجتماعشهر و جوامع در

 شود.مسلمان،متبلورمی

 م،بهمفهومیشهراسالمی،دراثرکثرتمطالعاتوتکرارمفاهی
سهلممتنعدرادبیاتشهریتبدیلشدهاست.

 شهراسالمی،درتقابلباشهرغربیقرارنداردودرتضادباآن
 شود.تعریفنمی

 علمی و نظری ادبیات اسالمی توسطشهر بیشتر که دارد
و بسط اسالمی کشورهای محققان ادامه در و غربی محققان

 توسعهکردهاست.

  اسالمی ویژگیشهر براساس نظیربیشتر خصوصیاتش و ها
 کند.مسجد،بازارو...تعریفومفهومپیدامی

 گروه رابطۀ نتیجۀ اسالمی شهر اجتماعیساختار ایهای
 بازخصعلماست.

 آشفتگی و مبهم سوءتعبیرها، دچار اسالمی نبودشهر و ها
 چارچوبنظریجامعاست.

 و سهل مفهومی
ممتنعوقابلتبیین

 درمعن یافتن ا
شریعت قالب

اسالم
 با نبودن تقابل در

شهرهای
غیراسالمی؛

 مکان به وابستگی
غالب نقش و

 نیروهایمذهبی

 اسالم پیوند
باشهر

 محور تبیین
شهر بودن
تا اسالمی
و تعریف

نظریه
بودن محور

آن
 

یوطبقمطالعۀمنابعوآثارموجوددرتببنشهراسهالمی،بایهدگفهتکههفضهایاجتمهاع

کنهد.شناسانههویتپیدامهیتعامالتانسانیدرشهراسالمی،برحسبپشتوانۀمعرفتیوهستی

دستآمدهاسهتتممحوریدرتبیینشهراسالمیبه4تماصلیو8هایتحقیق،براساسیافته

میتهامحوربودنشهراسالتبیین»و«پیونداسالمباشهر»ایباعنوانکهمنجربهدومقولۀهسته

شدهاست.«محوربودنآنتعریفونظریه

ههاوتهوانمؤلفههصهرفاًمهیتوانگفتکههبهرایشههراسهالمی،باتوجهبهمطالببازمی

ههاییمهاشهاهدوقهوعشههرهاییتعیینکردوگفتکهدرصورتوجودچنینمؤلفههشاخص

اسالمیخواهیمبود.
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 اند؟ اجتماعی در شهر اسالمی كدام اي عدالتتبيين و تحليل سؤال دوم تحقيق: معياره -

اجتماعیدرطبقتحلیلتماتیکومرورمنابعدرمرحلۀاول،بایداشارهکردکهوجودعدالت

وجود دوم، شهر؛ در اسالم تحتلوای مردم زندگی اول، بعد سه به منوط اسالمی شهر

(است.1396سازاراکی،حکومتوحاکمشرعیدرشهروسوم،وجودقانوندرشهر)اقتبا

عباداهلل جامعۀ به گاهی عدل و توحید هویّت از برخوردار جامعۀ این از کریم، قرآن در

 آیۀ انبیاء است)سورۀ شده 105الصّالحینتعبیر أَنَّ»: الذِّکْرِ بَعْدِ مِنْ فِیالزَّبُورِ کَتَبْنا لَقَدْ وَ

الصَّالِحُونَ عِبادِیَ یَرِثُها الْأَرْضَ » آیۀ نور سورۀ 55یا عَمِلُوا»: وَ مِنْکُمْ آمَنُوا الَّذینَ اللَّهُ وَعَدَ

«(.الصَّالِحاتِلَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْفِیالْأَرْضِ

وجهودشهراسالمیدارایفرهنگمشترکشههریاسهتکههمبنهایزنهدگیشههریرابهه

حیدوعهدلباشهد.منظهورازتواندشهرگویایهویّتتوریختهنمیهمآورد.درواقع،شهربهمی

ترینمقوّماتعدلایناستکههرچیزیجهایخهودباشهدنظمهمنظمعادلاست؛ازاساسی

)اإلمامُعلیٌّعلیهالسالم:العاقِلُمَنوَضَعَاألشیاءَمَواضِعَها،والجاهِلُضِدُّذلکَ()تمیمهیآمهدی،

نهینازمصهادیقفسهادیکههدر(.پسنظمِعادلویژگییکشههراسهالمیاسهت.همچ1392

کریمبهآناشارهشدهفساددرنظمشهریاست.منظورازفساد،اختاللدرنظماست.قرآن

شودکهیکیازابعادایجادعدالتدرشهر،وجودنقشۀ(نیزاستفادهمی1361ازنظرفارابی)

اجتمهاعکثیهرمهردمو،انداز:حهاکم،قهانون،مهردمشهریاست.ازنظراومقوماتشهرعبارت

تعاونبرمقصدجمعی.

اوّلیننمادحاکمیّتیدریکشهراسالمیمساجدآنشهراست؛مسجددرفرهنگدینهیمها

اهللاستوبایددروسطشهرباشد،بایدبهیکشکلیدسترسییکسانوبرابهربهرایهمهۀبیت

مسافتمرزازهرنقطهتانقطۀمرکزیایباشدکهگونهمردمامکانداشتهباشد.مرزشهربایدبه

شهریکسانباشد.

اجتماعیدرشهراسالمی،دربحثحریم،مالکعدماضرارمسئلۀدیگردرارتباطباعدالت

است؛یعنییاضررزدنیاجلوگیریازانتفاعمهالکاسهت.همچنهینبایهدبههمسهئلۀوسهعت

سهکونتوسهعتداشهتهباشهدومسکننیزپرداختکهمستحباستمحلمسکونیومحهل



 

 

 

 

 
 1399هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان  فصلنامه نظريه   24 

  

 

مکروهاستمحلسکونتتنگباشد.مردیازانصاردرمحضهرپیهامبر)ص(ازداشهتنمنهزل

اتتوسهعهپیهدادادبزنوازخداوندبخواهکههخانهه»کوچکابرازناراحتینمود!پیامبرفرمود:

نَّالدُّورَقَدِاکْتَنَفَتْههُفَقَهالَالنَّبِهیُّ)ص(ارْفَهعْشَکَارَجُلٌمِنَالْأَنْصَارِإِلَىرَسُولِاللَّهِ)ص(أَ»؛«کند

(.6،1407:526)کلینی،ج«صَوْتَکَمَااسْتَطَعْتَوَسَلِاللَّهَأَنْیُوَسِّعَعَلَیْکَ

اجتماعی در شهر اسالمی تحليل تماتيک معيارهاي عدالت 2جدول شمارۀ   

 ها تعریف و نامگذاري تم ها جستجو و مرور تم توليد كدهاي اوّليه

تولیدشده اوّلیه کدهای
نداز:اعبارت

قانون؛ حاکم؛ تعاون؛
اجتماعکثیرمردم؛نقشۀ
فرهنگمشترک شهری؛
رفاه امنیت؛ شهری؛
هویت اقتصادی؛
نظم؛ عدل؛ توحیدی؛
اقامۀ شهری؛ مساجد
توسعۀ جمعه؛ نماز

حالتساختمان به ها
راه بافتشهری؛ افقی؛

راه و اصلی؛فرعی
خانه بیرونی ها؛فضای

مطلوبیت اضرار؛ عدم
وسعت و سبز؛ فضای

 مسکن.

جستجویتم و تولیدشده اولیۀ کدهای مرور از ها،بعد
عدالتتم )مضامین( اسالمیهای شهر در اجتماعی

ازاعبارت مردم:ند زندگی عدل؛ جهانی امّت تأسیس
تحتلوایاسالم؛وجودحکومتوحاکمشرعی؛وجود

نظم،ه شهر؛ در قانون وجود شهر؛ در توحیدی ویّت
وجود هویّتعدلدرشهر؛ وجود اسالمی؛ اساسشهر
به وفای ؛ شهری نقشۀ وجود شهری؛ فرهنگمشترک
حقمردم)ایتایزکاۀ(ووفایبهحقخدا)اقامۀصالۀ(؛

ساختمان وگسترش اسراف نبودن افقی؛ حالت به ها
اقتصادیدرشهر؛ رفاه امنیتتبذیر؛ وجود اقامۀحدود؛

عدالت مطالبۀ شهر؛ نبودندر ؛ مردم سوی از اجتماعی
ساختمان منع تبذیر؛ و نگهداریاسراف مرتفع؛ های

برخیچهارپایاننظیراسب؛شعاعاستانداردشهر؛وجود
لزومرعایتحریم؛حقالطریق؛راه هایاصلیوفرعی؛

خانه برای بیرونی فضای گرفتن درنظر بافتشهریها؛
مناسب؛مطلوبیتسعۀمسکن؛استحبابوسعتمسکن؛
وجود حومۀعبادیشهر)سهمایل(؛ برپایینمازجمعه؛
بیتاسالمی؛وجودجانشهر،یعنیجانتوحید؛آرامش
شهر؛اعتبارحقعبور؛وجودمرکزیتشهریودسترسی

پیاده حریم طریق؛ سدّ ممنوعیت آن؛ حرمتبه روها؛
 مسلمین.تعدیبهراه

عدالت اجتماعیمعیارهای
شاخص جزء هایکه

اساسیشهراسالمیهستند
تماتیک، تحلیل طبق

هستهتم زیرهای ای
هستند:

هویتتوحیدی-
نظم-
 کالبداسالمی-
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یافته به توجه با و باز جدول هستهطبق معیارهای تحقیق، مرکزیهای و ای

شاخصعدالت جزء که اجتماعی اساسی عبارتهای هستند نیز اسالمی هویتشهر از: اند

توحیدی،نظموکالبداسالمی.

معیار زیر از فرهنگهویتتوحیدی تأسیسامتجهانیعدل، هویتعدل، هایوجود

وفایبه یعنیجانتوحید، وجودجانشهر، زندگیمردمتحتلوایاسالم، مشترکشهری،

)ا وفایبهحقخدا و )ایتایزکاۀ( حاکمشرعیحقمردم ووجود اقامۀحدود قامۀصالۀ(،

 شکلگرفتهاست.

اجتماعیازسویمردم،نبودناسرافوهایوجودقانون،مطالبۀعدالتنظمشاملزیرمعیار

 تبذیر،امنیّتورفاهاقتصادیاست.

گسترشساختمانکالبداسالمیاززیرمعیار هادرشهربهحالتهایوجودنقشۀشهری،

افتشهریمناسب،وجودبیتاسالمی،برپایینمازجمعه،شعاعاستانداردشهر،وجودافقی،ب

برایراه بیرونی فضای گرفتن درنظر الطریق، حق رعایتحریم، لزوم فرعی، و اصلی های

طریق،مطلوبیتخانه ها،آرامششهر،وجودمرکزیتشهریودسترسیبهآن،ممنوعیتسدّ

 وسعت استحباب مسکن، پیادهسعۀ حریم منعمسکن، مایل(، )سه شهر عبادی حومۀ روها،

مرتفع،ساختمان وهای مسلمین راه به حرمتتعدّی اسب، نظیر چهارپایان برخی نگهداری

 اعتبارحقعبورتشکیلیافتهاست.

 گيري بحث و نتيجه

نابرابرزمانی بردن بین از آن اساسی اصول رسید ظهور به هفتم، قرن در اسالم وکه ی

هایدورانپیشازاسالم،تأمینحقوقاساسیمظلومانواستقرارعدالتدربینمردمعدالتیبی

گیرینمودکهاززمانظهوراسالم،توانچنینبحثونتیجهبود.درپاسخبهسؤازتتحقیقمی

به وشهر معماری در نوینی ساختار و کرده پیدا خاصی مفهوم و معنا اسالم، شریعت تبع

به است. تفاوتطوریشهرسازیپدیدآورده با عربی،_گیریشهراسالمیهاییباعثشکلکه

مصریو...شدهاست.ازلحاظبررسیعلمی،شهراسالمی_ایرانی،شهراسالمی_شهراسالمی
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عدالت با ارتباطآن تازهو و مهم طیسالاجتماعیموضوع در موردایاستکه هایاخیر،

تهاست.بررسیقرارگرف

به عاملمسلطدیناسالماستو اسالمی، الگویشهر تمامیشاخصدر حتم، وطور ها

یابند.شهراسالمیعناصرزندگیاجتماعیوکالبدیشهربراساساینعاملنظاموهویتمی

عنواننهاددنبالتبیینکنشانسانیوهمتبیینآنبهواقعیتیاجتماعیاستکهمحققهمبه

اعیاست.اجتم

تبیینکارکردینظریۀدورکیم) تبیینعلّیو اینتحقیقمی1393طبقدوشیوۀ در توان(

اینپرسشمطرحاستکهساختارشهراسالمیچگونهوبهچه گفتکهمطابقتبیینعلّی،

هاییبهخودگرفتهاست.درپاسخوجودآمدهاستوچرایکچنینصورتوویژگیعلّتیبه

هاییاجتماعیساختیافتهاستوصورتتکهساختارشهراسالمیبرایایجادعدالتبایدگف

 کند.چوننظموکالبداسالمیرادنبالمی

چهنیازهاییازدرتبیینکارکردینیزاینسؤالطرحمی شودکهساختارشهراسالمی،

می برآورده را اجتماع و طبقیافتهجامعه که بسازد داشتننظموهایتحقیقنیاز هویت، ه

«کالبداسالمی»هایمسکنوشهرسازیومعماریرادرزیرلوایبحثتوسعهوزیرساخت

کند.پیگیریمی

زندگی بطن و میدان به کامل وابستگی عین در نظری مفهومی اسالمی شهر درواقع،

اجتماعیاست.

برجسته یکیاز مدیریتِ که زترینپژوهشکرنیا، ارزیابیتجربههایتاریخیدر هایمینۀ

سرنوشت در نقشآن و عدالتاجتماعی زمینۀ در داشته، برعهده را بیستم قرن در توسعه

ترینسرمنشأهایمشاهدهشدهدراینقرن،مهمرودکهبهگواهتجربهتوسعه،تاآنجاپیشمی

(.(Cornia, 1999سازدتوسعهوعدمتوسعهرانحوۀنگاهبهمسئلۀعدالتاجتماعیمطرحمی

بیندیدگاه در بنتامی»هایمطرحدرسهدهۀگذشته نظریۀ مطلوبیت« برعدالتیا گرایی؛

درتحقیقاتشاولویترابهآزادی«رالز»برحسبحداکثرکردنمطلوبیتاجتماعیتأکیددارد.

ویتکاملنیزباپررنگکردنحقوقمالکیت،براول«نوزیک»دهد.اجتماعیمیدرعناصرعدالت
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نیزبهآزادیتوجهبیشتریداردواینگونهبیان«سن»حقوق،ازجملهحقوقمالکیت،تأکیددارد.

درتولیدبیشترثروتمیداردکهآزادیانسانباعثشکوفاییوخالقیتفردمی شودواورا

می )نقیبتشویق کند 1379زاده، :54 دیدگاه(«. این مطدرواقع، عناصر به مطرح لوبیتهای

درصورتی دارند. تأکید مالیکت حقوق ازجمله انسانی حقوق و آزادی طبقاجتماعی، که

اجتماعیدرشهراسالمی،کهازنتایجتحقیقحاصلهایپژوهشحاضر،سهمؤلفۀعدالتیافته

اجتماعیتواندبهشکلکاملیعدالتشدهاست،یعنیهویتتوحیدی،نظموکالبداسالمیمی

هایذکرشدهاندیشمندانبازرانیزپوششدهد.اسالمینمایانسازدومؤلفهرادرشهر

بامی بعثتپیامبرانوتشریعادیانبهمنظورتحقققسطوعدل، بایستتوجهداشتکه

عدالت،جداازاجتماعانسانیقابل مفهوموسیعکلمهدرنظامحیاتانسانبودهاستوعمالً

باشیمکهمقیاسسنجشعدل،اگرمامعیارعدلدرشهراسالمینداشتهروتصورنیست.ازاین

شودوهرکسیطبقکنیم،عدلمبتنیبرعدمواقعیتمیباشد،آنوقت،عدلیراکهتعریفمی

تعریفمی طبقنیازخودعدلرا طبقخواستۀخود، جنگ،ذوقخود، کندودرادامۀستیز،

لذابرایاقامۀعدلراهیجزدینخدانیست،هویّتیکهقرآنآید.اختالفودرگیریپیشمی

کندهویتاسالماست.پسشهراسالمیبایدبرمبنایاینهویّتیکهازاسالمکریمتعریفمی

اجتماعیدرآنایجادشود.شهربایدهویّتداشتهخیزدپایبگیرد،شکلبگیردوعدالتبرمی

توحیدوعدلاست.باشدوهویّتشهراسالمیهویّت

سال در معتقدند اروپایی کارشناسان از مناسببرخی آینده، بخشهای برای طرح ترین

هاپیش،بخشیازمرکزشهرهایاسالمیرارونقمرکزیشهرهاهمانطرحیاستکهازقرن

(.1383دادهوسامانبخشیدهاست)شکوئی،

عدالت شهدرواقع، در معیار سه این طبق میاجتماعی پیدا نمود اسالمی هویتر کند.

خواههستندوتحتتوحیدییعنیدرشهراسالمیمردمدارایهویتعدلبودهوامّتیعدل

کنند،شهردارایجاناستوحاکمشرعیبرآنمدیریتداردووفایبهلوایاسالمزندگیمی

دوددرآنجاریاست.حقمردم)ایتایزکاۀ(ووفایبهحقخدا)اقامۀصالۀ(واقامۀح



 

 

 

 

 
 1399هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان  فصلنامه نظريه   28 

  

 

اجتماعیدرشهراسالمینیزعبارتاستازوجودقانوندرنظمازمعیارهایدیگرعدالت

 اجتماعی،نبودناسرافوتبذیر،امنیتورفاهاقتصادیدرشهر.گرعدالتشهر،مردمیمطالبه

یعنیشهراسالمعیارسومعدالت کالبداسالمیاست؛ میدارایاجتماعیدرشهراسالمی،

نقشۀشهری،بافتشهریمناسب،برپایینمازجمعه،حقالطریق،آرامششهر،وجودمرکزیت

حرمتتعدّیبهراههایمرتفع،شهریودسترسیبهآن،مطلوبیتسعۀمسکن،منعساختمان

مسلمینواعتبارحقعبوراست.

برایتولیمی پردازیعدالتدونظریهتوانگفتکهمبانینظریاسالمبهترینشرایطرا

همانبه دهدکههستۀمحوریعدالتطورکهنتایجاینتحقیقنشانمینحوکاملداراست،

کالبد و نظم آن دیگر معیار دو و دارد قرار هویتتوحیدی بر اسالمی شهر در اجتماعی

اسالمیاست.
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