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چکیده:
یکی از آرزوهای دیرینه انسان زندگی و زیستن در جامعه ای است که توام با طراوت و اینده ای بهتر است  ،لذا تحقــق ان در بستر
مکانی شهراسالمی می تواند باشد و بیشتر تحقیقاتی که در باره نقش عامل مذهب در پیدایش شهرها به تحقیق پرداخته اند  ،در میان ادیان
بیش از همه بر ارتباط دین اسالم با توسعه شهری تاکید کرده اند و با توجه به اینکه یکی از مباحث مهم و اولویت های اول برنامه ریزی
کشورها و مناطق مختلف جهان رویکردها و استراتژیک های توسعه پایدار شهری بوده  ،و در مجموع نزدیک به چهار پنجم از منابع جهان
در شهرها که تنها یک پنجاهـم سطح زمین را اشغال کردهاند ،به مصرف میرسد .به همین دلیل هر گونه تمهیدات پایداری جهان در گروه
پایداری شهری است .و چنانچه بخواهیم پایداری در جوامع از حالت شعار به اهداف آرمانی تبدیل شود  ،بایستی پایداری جامعه مشخص
شود و این مقاله با هدف طرح و جمع بندی تعاریف شهر اسالمی وتوسعه پایدار و ویژگی های مطلوب آنها و نیز جایگاه توسعه و دستیابی
به آن از منظر متون دینی به رشته تحریر در آمده و نهایتا نظرات به صورت پیشنهاد ارائه شده است .
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مقدمه:

شهر اسالمی شهر پاکی است که همچون آب که رحمت الهی است و آنگونه که قران کریم می فرماید :وینزل من
السماء ماء فیحی به اال رض بعد موتها  ...و از آسمان باران می فرستد تا زمین مرده را زنده کند(روم،آیه  ،) 24موجب
سیالن روح و شفافی و پاکی انسان می گرددو در عین حال شهر نمودی از بهشت است که جنات تجری من تحتها اال نهار
 ...در زیر درختان آن نهرهای آب روان است(صف ،ایه  )24بدین سان شهر اسالمی مبتنی بر تصویری روحانی است که
هدف آن تزکیه انسان و نزدیک تر کردن ساکنان آن به خداست و با فضا  ،کالبد  ،بافت  ،اشکال  ،نقوش  ،و رنگ خود
پیوندی ناگسستنی با امر قدسی دارد  ،ان گونه که قران کریم می فرماید :ال یسمعون فیها لغوا و ال تاثیما اال قلیال سلما سلما
 ...در آن جا هیچ حرفی لغو و بیهوده شنیده نمی شود و به یکدیگر گناهی نمی بندند و جز سالم و تهیت و سپاس به هم نمی
گویند(واقعه ،آیه  . ) 42 ، 42شهر اسالمی شهری است که در آن مظاهر تمدن اسالمی نمود دارد و دارای هویت خاص
فضایی  ،فرهنگی و تاریخی است که ویزگی آن در ارتباط با دین اسالم و از قران و سنت نشات گرفته است  .منظور از
شهر اسالمی پیوند یک تمدن  ،یعنی اسالم به شهر است و این نعمتی است که ما را به خاستگاه یک تمدن و حوزه فرهنگی
هدایت می کند ( ایسکانیوز  . ) 2832/21/42 ،شهر اسالمی  ،قبل از هر چیز یک قلعه ایمان است و از نظر سیاسی و قانون
 ،تابع مقرراتی است که ناشی از شریعت هستند واز این رو نقش مذهبی شهر بر اهداف نظامی – اقتصادی حکومت های
مستقر در آن شهر اولویت دارد( حبیبی  ، 2834 ،ص.) 21شهر اسالمی عبارت است از نمایش فضایی شکل و ساختمان
اجتماعی که بر اساس ایده آل های اسالمی  ،فرم های ارتباطی و عناصر تزئینی خود را نیز در آن وارد کرده است (بمات ،
 ، 2821ص. ) 21شهر اسالمی شهری است که از هویت مستقل عاری و فاقد نهادهای مدنی  ،مقررات توسعه یافته ی
زندگی شهری  ،اندیشه ی شهروندی و سایر شاخص های مشابه بوده است (کتاب ماه  ،ش  . ) 42گذشته از تمام گوناگونی
های مکان و اقلیم و آب و هوا ،شهر در اسالم غرق در ایمانی واحد است و در حالی که معیار ها و قوانین زندگی بر آن
حاکم اند  ،شکل مشخصی از معماری را ارائه می دهد (بمات  ، 2821 ،ص . ) 34توسعه فرایندی است که شرایط زندگی
نامطلوب را به مطلوب تبدیل میکند.و تعریفی که بانک جهانی در سال  2112از توسعه ارائه داده است به این صورت است
که توسعه بسط طیف امکانات انسان هاست که شامل دسترسی به حق اشتغال ،درآمد ،تحصیل ،بهداشت و محیط زیست
است (  2005و .) world bankشرق شناسان معتقدند که اسالم یک مذهب شهری است و شهر در دنیای اسالمی در

واقع سکونت گاهی بوده است که در آن آرمان های اسالمی تعقیب شده و تکالیف اسالمی به درستی انجام می شده است
 .اینان هم چنین بر این نکته تاکید داشته اند که اسالم به گسترش شهر گری پرداخته و زندگی بدوی را تضعیف کرده و رو
به نابودی برده است (بوناین .) 2832 ،شهر اسالمی با توجه به ساختار کالبدی آن دارای یک نوع هماهنگی در محیط
کالبدی با اقلیم و محیط طبیعی  ،در عملکردهای مجاور محیط  ،با نیازهای انسان و محیط  ،با ویژگی های روحی و
فیزیولوژیکی انسان وجود دارد  .در شهر اسالمی  ،فضا با پیچ و خم های محافظ شهر به شکل فرم های مدور حلزونی
( ) spiraleاست که با نقشه ی گسترده ی شهر اروپایی در تضاد است  .تصویری که در اینجا به ذهن می رسد تصویر
حلزونی است که با سطح خارجی خود محافظت می شود ؛ سطح صاف و محکم که موجود زنده را در پناه می گیرد  ،...راه
های ارتباطی که گاهی مخفی هستند و در روی زمین یا در روی پشت بام ها قرار دارند  ،از تمام شهر ،خانه ی واحدی می
سازند (بمات  ، 2821 ،ص  . ) 33بنابرین توسعه شهری به عنوان یک مفهوم فضایی را می توان به معنی تغییر در کاربری
زمین و سطوح تراکم ،جهت رفع نیازهای ساکنان شهر در زمینه مسکن ،حمل و نقل ،اوقات فراغت و غذا و غیره تعریف
کرد.و توسعه پایدار شهری ،به تغییرات شهری و کالبد شهر نیز توجه دارد و نکاتی مانند برنامه ریزی آموزشی ،بهداشتی و
رفاه اجتماعی را نیز دربرمی گیرد .سیاست گذاری در سطح شهر و منطقه در زمینه توسعه پایداری شهری و منطقه ای
متمرکز شده است .توسعه مکان های زندگی انسانی به دالیل افزایش جمعیت ،ارتقای امکانات بهداشتی ،باال رفتن سطح
درآمد و فناوری و تأثیرات ناشی از آن در توسعه شهری امری ضروری است (مجتهدزاره.)2-28 ،2841 ،

ویژگی های مطلوب شهر اسالمی :
عوامل شکل دهنده "شهر اسالمی" در سه گروه اصلی قابل طبقه بندی هستند :
 )2اولین عامل "ایمان شهر " یا اصول ایمانی آنهاست که ار آن به فضای فکری ( تفکر و جهان بینی
توحیدی ) تعبیر می شود .
 )4عامل دوم "اصول عملی " اسالم است که از آن به فضای رفتاری تعبیر می شود .مقررات و قوانین و
اصول اخالقی  ،جزئیات این اصول هستند که روابط مدیر شهر ( ،فضای عمل و رفتار) می نامند .
 )8عامل سوم کالبد شهر است که از آن به " فضای عینی " تعبیر می شود  .این کالبد توسط انسان
(فضای فکری ) و با رفتار اسالمی (عمل و اخالق اسالمی )  ،که تبیین کننده ارتباط با جهان خارج (
اعم از جامعه و محیط مصنوع و طبیعت ) است  ،منجر به ایجاد فضا و محیطی می شود که در عین
حالی که از اصول اسالمی نشات گرفته اند  ،به این اصول اشاره دارند و انسان را در مسلمان زیستن
کمک می کنند ( نقی زاده . )2834 ،

در باره مفهوم شهر و شهر نشینی و ویژگی شهر در قلمرو فرهنگ اسالمی  ،نظریه ها و دیدگاه های مختلفی وجود
دارد .کلیه این نظریات را در دو دسته یا طبقه اصلی می توان قرار داد .
الف – نظریه ها و دیدگاه هایی که با مفهوم شهر و شهر نشینی و ویژگی های خاص شهر در قلمرو فرهنگ
اسالمی موافق هستند که این نظریه ها به دو گروه تقسیم می شوند :
 – 2نظریه هایی که شهر را حاصل فرهنگ و تمدن اسالمی می دانند .
 – 4نظریه های که به وجود رابطه میان ایمان اسالمی  ،زندگی شهری و شهرنشینی معتقد هستند و اسالم را دینی
شهری می دانند .
ب – نظریه هایی که با مفهوم شهر و شهر نشینی و ویژگی های خاص شهر در قلمرو فرهنگ اسالمی موافق نیستند
که این دسته از نظریه ها نیز شهر اسالمی را تقلیدی از شهر های قدیمی رومی و یونانی و فاقد استمرار تاریخی
می دانند و اسالم را دینی شهری نمی دانند (باقری  ، 2832 ،ص. ) 22
با توجه به آسیب های مادی و معنوی وارده از شهرهای امروزی به انسان و مناسب نبودن زیست  .یکی از قابل توجه
ترین ویژگی های شهر اسالمی در مفهوم سنتی آن  ،عبارت بوده است از هم سازی کامل آن با بوم طبیعی و هماهنگی آن با
آب و هوا و سایر شرایط طبیعی و اقلیمی  ،شهر اسالمی هرگز به نحوی ساخته نشده که نشانگر مخالف انسان با طبیعت
باشد  .بلکه به عکس  ،همواره هم ساز و هم سو با نیروها و عناصر طبیعت بنا شده است  .در ساختن این شهر ها حداکثر
استفاده از نور  ،باد  ،سایه  ،و موادی که در دسترس بوده به عمل آمده و این مواد به نحوی مورد استفاده قرار گرفته است
که اگر زمانی مردم شهر شهر را ترک می کردند  ،این مواد به طور طبیعی به آغوش طبیعت باز می گشته است (نصر ،
. ) 2832

 معنویت و ترویج دین و احیای دین داری و اخالق و اشاعه ی آن در متن زندگی بشری و
شهروندان جهت فراهم نمودن کارآمدی جامعه شهری:
نیاز به دین و دینداری امری است که از سوی هیچ کس رد نشده و یکی از نیازهای بشری  ،دین می باشد .به این
مطلب در متون دین نیز اشاره شده است  .امام علی (ع) می فرمایند  " :هر گاه در کسی خصلتی از خصلت های
خوب را استوار دیدیم او را به سبب داشتن ان تحمل می کنم و بی بهره گی اش از دیگر خصلت های نیک را
نادیده می گیرم  ،اما نابخردی و بی دینی او را نمی توانم ببخشم ؛ زیرا جدا شدن از دین  ،جدا شدن از امنیت
است و زندگی توام با ترس گوارا نیست ؛ نابخردی نیز مردن است و با مردگان کسی معاشرت نمی کند "
(محمدی ری شهری  ، 2844 ،ج  ، 2ص . ) 2414

 امنیت و فراهم نمودن رفاه  ،و آسایش یکی از اساسی ترین عنصر وجودی شهر و شهر نشینی :
خداوند در آیه  242سوره بقره قران کریم می فرماید " و ابراهیم گفت  :ای پروردگار من  ،این شهر را جای امنی
گردان " که عالمه طباطبایی ( ره ) در جلد  24م تفسیر المیزان در تفسیر این آیه می فرماید :مراد از ایجاد امنیت  ،امنیت
تشریعی است نه تکوینی  ،به این معنا که به صورت تدوین قوانین  ،امنیت شهر را تضمین و اداره نماید ؛ و در ادامه می
فرماید این نعمت بس بزرگی است که خداوند به بندگان خود ارزانی داشته و به سبب ان خیرات و برکات دینی و دنیوی
نصیب مردم شده است و از بالهایی که دیگر شهرها دیده اند مصون مانده اند و در ادامه می فرماید که  :وجود آن امنیت
تشریعی در مکه باعٍ تداوم امنیت در چهار هزار سال شده است ( طباطبایی  ، 2824 ،ج . ) 24
خداوند متعال در دو نوبت در خصوص حرمت و امنیت شهر به شهر سوگند یاد می کند (بلد ، 4تین  ، 8نمل  ) 12در
سوره بقره آیه ، 242حضرت ابراهیم (ع ) نعمت امنیت شهر را مشخصا از پروردگار طلبیده است (شاکر ) 12 ، 2834 ،
 .واقعیت این است که نباید شهرسازی را فقط در گرو مجموعه ای از مسایل اجرایی تنها ببینیم بلکه باید باور داشته باشیم که
شهرساز مسلمان و معتقد می تواند شهر و سکونت گاه اسالمی بسازد (شاهسوندی  ، 2842 ،ص . ) 44با استفاده از آیات و
روایات می توان چهره شهرها را در تاریخ انبیاء تبیین نمود  .از مجموع آیات الهی چنین بر می آید که شهر اسالمی از
تقدس خاصی بر خوردار است و باید در جهت گسترش امنیت شهروندان آن از هر نظر کوشید (غنی زاده . ) 2832 ،شهر
های اسالمی از محالت متمایز چندی که بر اساس قومیت  ،مذهب  ،تجارت و یا کاربری بوجود آمده اند  ،تشکیل شده و
ساکنین محله  ،به محله ی خود عالقه و وابستگی خاص دارند (راپوپورت . ) 222 ، 2832،الپیدوس می گوید " :جامعه
ی محله ای  ،جنبه ی مهمی از زندگی شهری مسلمانان (که مبتنی بر محله های همگن از لحاظ اجتماعی  ،مطابق با منشاء
قومی یا قبیله ای  ،مذهب  ،تجارت  ،یا پیروان رهبران سیاسی و مذهبی بود ) باقی ماند (دانتون . ) 24-28 ، 2838،در
الگوی شهر اسالمی  ،عامل مسلط دین اسالم است و به طور حتم تمام شاخص ها و عناصر زندگی اجتماعی و کالبدی شهر
بر اساس این عامل نظام و هویت می یابند ( کتاب ماه  ،ش . ) 42

توسعه از نظر متون دینی :
از دیدگاه دینی توسعه داری مفهوم وسیعی است بار مادی و معنوی و اجرر اخرروی دارد .درنگررش دینری ،رفتارهرای
انسانی باید همسو با هدف های متعالی باشد که رضایت باری تعالی راجلب نماید.و شراید از نظرر معرفرت دینری (اسرالم)
مناسب ترین واژه در مورد توسعه واژه عمران باشد که در قرآن و روایات آمده است واسالم مکتبی است که برر جنبرههرای

مادی انسان نیز تأکید نموده ،لکن آنها را به عنوان ابزاری برای رسیدن بره اهرداف متعرالی انسران در نظرر گرفتره اسرت .

بدینسان ،اگر ما رسیدن به اهداف متعالی را که از خلقت انسان بوده است ،هدف توسعه در اسالم تلقّی نماییم ،بدون شرک،
رسیدن به این اهداف مستلزم در دست داشتن ابزار مادی و معنوی است؛ یعنی توسعه در اسالم (رسیدن به اهرداف متعرالی
انسان) دارای ابعاد مادی و معنوی میباشد .در مورد ابعاد مادی توسعه ،در قرآن کریم آمده است« :هُوَ أَنشَرأَکمم منرنَ ارَرِض
وَاسِتَعِمَرَکممِ فنیهَا» (هود.)22 :او (خدا) شما را از زمین ایجاد کرد و به آبادانی در آن گماشت.

علّامه طباطبائی در تفسیر المیزان در ذیل این آیه میفرمایند :عمارت ،تغییر دادن زمین به محصولی است که بردانگونره
بتوان از فواید مورد انتظار از آن استفاده کرد .با توجه به آیه مذکور ،خدا انسان را مأمور آبادانی زمین قرار داده است ،طبعرا
این مأموریت مستلزم در اختیار قرار دادن امکانات و ابزارهای الزم برای عمران و آبادی اسرت کره هراهرا اعطرای منصرب
خالفت الهی به انسان در زمین به همین منظور است« :وَإذْ قَالَ رَبُّکَ لنلْمَالَئنکَة إنِّی جَاعنلٌ فنی ارَرِض خَلنیفَةً» (بقرره .)81 :بره
یاد آر هنگامی که خداوند به فرشتگان فرمود :من در روی زمین خلیفه قرار میدهم .و با توجه به اینکه انسانْ خلیفه خدا برر
روی زمین است .پس خداوند زمین و آنچه را در آن است برای زندگی او آفریده« :هُروَ الذرذنی خَلَرقَ لَکمرم مِرا فنری ارَرِض
جَمنیعا»(بقره)41 :؛ خداوندبرای شما ،همه آنچه در زمین وجود دارد آفریده است.

حضرت علی (ع) در خطبه  12نهج البالغه می فرمایند :فأهبطه بعد التّوبه لیعمر أرضه بنسرله؛ خداونرد آدم را برر روی
زمین فرود آورد تا زمین خدا را با نسل خودش آباد کند.
همچنین علی (ع) به مالک اشتر ،یکی از وهایف والی را عمران بالد و آبادانی شهرها معرفی نموده اند ،که این معنا می
تواند واژه ی مناسبی به جای توسعه باشد و میفرمایند« :باید نگریستن به آبادانی بیشتر از گرفتن خراج باشد ،که گرفتن
خراج جز با آبادانی میسر نشود .و آنکه خراج گیرد و به آبادانی نپردازد ،شهرها را ویران کند و بندگان را هالک سازد .
توسعه پایدار(: ) Sustainable development
«توسعهاى که نیازمندیهای حاضر را بدون لطمه زدن به توانایى نسلهاى آتى در تأمین نیازهاى خود برآورده میسازد،
توسعه پایدار گویند»(فراهانی  ، 4831 ،ش  ، 02ص.) 441و در واقع توسعه پایدار را می توان مدیریت روابط سیستم های
انسانی و اکوسیستم ها به منظور استفاده پویا و پایدار از منابع در جهت تامین نیاز،رفاه ،حال و آینده انسان ها و اکوسیستم
ها تعریف کرد .

شورای بین المللی ابتکارات زیست محیطی محلی ( )ICLEIبا توجه به اهداف محلی ارائه کررده بره عنروان تعریرف توسرعه
پایدار  ،که عبارت است از « :توسعه ای که خدمات اولیه محیطی ،اجتماعی و اقتصادی را بدون تهدید محیط زیست ،سیستم
های ساختمانی واجتماعی که این خدمات به آن وابسته اند ارائه می دهد» (بارتون و همکاران.)21 ،2841 ،
از طرفی،کمسیون جهانی محیط زیست و توسعه که برای اولین بار این اصطالح را ارائه داد ،توسعه پایدار را به عنروان
توسعه ای تعریف کرد که " نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل های آینرده در بررآوردن احتیاجرات
خود تامین می کند".
صاحب نظران امر توسعه ،سیاست های توسعه پایدار بر  2رکن اصلی زیر برمی شمارند:
 - 2به حداقل رساندن مصرف منابع طبیعی تجدیدناپذیر (مانند سوخت های فسیلی و منابع کافی)
 -4پایدار ساختن مصرف منابع طبیعی تجدیدناپذیر (مانند آب های زیر زمینی ،خاک و گیاهان).
 -8نگهداشتن حد تولید ضایعات و آلودگی ها در میزان هرفیت و جذب محلی و جهانی (ماننرد گازهرای گلخانره ای،
مواد

شیمیایی نابود کننده و زباله های سمی)
 -2تامین نیاز مالی پایه انسانی و اجتماعی (مانند دسترسی به ابزار معیشت ،حق انتخاب ،مشارکت در تعیین سرنوشت

اجتماعی و دسترسی به محیط سالم و خدمات پایه)(زیاری.)2831،842
با آغاز دهه  2111/2841تنها سه دیدگاه اقتصاد محور (تاکید حداکثر سازی رفاه در بطن محردودیتهرای مربروط بره
سرمایه و فناوری) ،بوم شناسانه (تاکید بر حفاهت تمامیت زیر مجموعهها یا خرده سیستمهای بوم شناختی) و جامعه شناسانه
(تاکید بر اینکه انسان ها بازیگران اصلی در توسعه پایدارند و اهمیت الگوهای اجتماعی آنان به منظرور تعیرین راهحرلهرا و
تدابیر در دستیابی به این توسعه) ابعاد توسعه پایدار را تشکیل میداد (مناف نژاد و وزیری.)34-32 :2832 ،همچنین برخی
ابعاد جدیدی شامل اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و کالبدی ،برنامه ریزی ،فرهنگی و مدیریتی ،برای پایداری قائرلانرد
(آزاد و افتخاری.)41-43 :2841 ،
به دنبال این روند و براساس کنفرانس برلین در کمیسیون جهانی شهرنشرینی در قررن بیسرت و یکرم ( Commission

 )World Urban 21که در /2841ژوئن 4111به دبیری پیترهال ( ،)P.Hallاز معروفترین برنامهریزان و شهرشناسان جهان،
برگزار شد (صرافی ،)21 :2832 ،بنیان های شهر پایدار دربرگیرنده اقتصاد شهری ،جامعه شرهری ،سررپناه شرهری ،محریط
زیست شهری ،دسترسی شهری ،زندگی شهری و مردم ساالری شهری است .

و از زمان پیدایش مفهوم توسعه پایدار ،به طور مداوم مالک ها و معیارهای سنجش این توسعه بسریار متفراوت و رو بره
تزایدند ،تا اینکه دستور کار  42به عنوان دستورالعمل نهایی توسعه پایدار به صورت یک هدف پذیرفته شده جهانی معرفری
شد .برای اینکه این مفهوم پایداری شکل عملی به خود بگیرد و دستور کار  42به درستی اجرا شود ،اجالس عالی زمرین در
 2114/2842اقدام به تشکیل کمیته توسعه پایدار در سازمان ملل کرد .وهیفه اصلی این کمیته ردگیری پیشرفتی است کره
در حرکت به سوی یک آینده پایدار صورت گیرد .یکی از ضروری ترین موضوعات جلسه این کمیته تدوین مجموعه ای از
استانداردها ،برای سنجش و اندازه گیری میزان پیشرفت پایداری بود (مولدان و بیلهارز.)2 :2832،

پیشنهادات :
با توجه به اینکه شبیحخون فرهنگی غرب و دنیای گرفتار در زندان مادیت بر فرهنگ و تمدن مسلمانان طی چندین
دهه ی اخیر بر کسی پوشیده نیست و جهان صنعتی غرب با محصوالت و دستاوردهای خود  ،زمینه الزم را برای تزریق و
تحمیل فکر مادی خویش  ،فراهم کرده است ،باید اعتراف کرد که بسیاری از مسلمانان تجدد طلب  ،میراث فرهنگی و
معنوی خویش را رها ساخته و تحت هیمنه و سیطره جهان بینی غربی در امده اند و از همین طریق میراث ارزشمند فرهنگ
و تمدن و هنر اسالمی در معرض نابودی قرار می گیرد و الگوهای توسعه و شهرسازی غربی  ،موجب ابتذال در سبک های
معماری و هنری در طراحی شهرهای اسالمی می گردد لذا جهت توسعه پایدار و شهر اسالمی موارد مشروحه ذیل پیشنهاد
می شود :
 )2در یک شهر اسالمی قبل از هر چیز رفتارها و اصول شهروندی بر اساس آموزه های اسالمی و دینی و سنت پیامبر
(ص) از اسالمی بودن شهر حکایت کند و هویت شهر  ،از تجلی اندیشه ها و اعتقادات اسالمی شهروندان در
سیمای شهر شامل (رعایت پاکیزه گی  ،عمران و آبادانی  ،رعایت مساوات و برادری و برابری شهروندان در
دسترسی به خدمات شهری و انسانی  ،امنیت اجتماعی و روانی  ،اجرای قوانین و حقوق شهری  ،آسایش و
آرامش برای شهروندان ( مشخص شود.
 )4شهر اسالمی  ،شهری باشد که برای انسان شرایط ذکر و یاد خداوند را ایجاد نماید و او را در هر لحظه به یاد
خداوند اندازد .
 )8شهر سالمی  ،شهری باشد که در فضای آن  ،شرایط ارتکاب به گناه برای فرد ایجاد نگردد بلکه فضای شهری به
گونه ای باشد که او را در انجام واجبات و مستحبات دینیش یاری رساند.
 )2فضای شهر اسالمی  ،شهر وند را در برابر آسیب رساندن به دیگر شهروندان ایمن دارد .

 )2شهر اسالمی شهری باشد که نظافت و پاکیز گی محیط زیست شهری – اجرای ضوابط بافت و کالبد شهری-
فراهم آوردن تسهیالت برای اسایش و ارامش شهروندان-حفاهت از منابع طبیعی -زیبا سازی شهر -ایجاد فضای
عمومی برای شهروندان -نوسازی فضاهای شهری رعایت شده باشد.
 )2در شهر اسالمی می بایست نحوه ی اسکان شهروندان در آن  ،بر اساس قوانین دینی و مذهبی بوده و عامل به
اندیشه های دینی و مذهبی باشد تا روح واقعی آرمان شهر اسالمی را به کالبد شهر های اسالمی ما بدمند .
 )4شهر اسالمی  ،شهری قدسی است که متصل به عالم باال بوده و در ایجاد آن شهر می توان از شناخت قلبی و
شهودی بهره گرفت .
 )3در نظم و ساماندهی شهرهای اسالمی  ،مسائل دینی و مذهبی بایستی ایفای نقش داشته باشند .
 )1چون اسالم یک نظام ارزشی کامل است و تمام الگوهای رفتار و سازمان اجتماعی را تعیین می کند پس ریخت
شناسی کالبدی سکونت گاه (شهرها )نیز محصول ایمان اسالم است و با درک درست از اسالم می توان ساختار
شهر اسالمی را فهمید.
 )21جهت پایداری  ،سالمتی  ،رفاه و آسایش جامعه ،ضرورت دارد سرانه و روند مصرف انرژی کنترل گردد .
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