فصلنامه علمي – پژوهشي نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان  /سال دهم /شماره اول /بهار و تابستان  /1399ص 30 -9

هایعدالتاجتماعیدرشهراسالمی 


معیار
تاریخ دریافت98/10/14 :

تاریخ پذیرش99/01/04 :
عبدالحسین کالنتری

1

حسن بخشیزاده

2

چكيده
عدالتاجتماعییکیازاصولاولیۀدیناسالماستکهبایددرجامعهوشهراسالمیپیادهو

اجرا شود .بااینحال ،شکاف فزایندهای بین مفهوم نظری عدالتاجتماعی و واقعیت فقدان
عدالتدرزندگیاجتماعیدرشهروجوددارد.شهراسالمییکنشانگراست،نشانگریک
بطنجامعۀاسالمی.شهراسالمیواقعیتیاجتماعیاستکهمحققبهدنبال

فردمسلماندر 
میان،عدالتاجتماعیبا

تبیینآنبهعنوانمحملِکنشانسانیونهاداجتماعیاست.دراین

ترینمفهوموگذارهدرحوزۀاجتماعانسانیاستکهاساسودوامهرجامعهایدر


ارزش
تحقق آن است تا به توسعه و پیشرفت دست یابد ازاینرو ،در این مقاله معیارهای
عدالتاجتماعیبرپایۀشهراسالمیبرحسبروشتحلیلتماتیکموردتحقیققرارگرفته

است .یافتههای حاصل از منابع موجود بهصورتی ساختمند نشان میدهد که معیارهای
عدالت در شهر اسالمی طیف وسیعی را شامل میشوند که هستۀ محوری آنها بر هویت
توحیدیقرارداردودومعیاروبالآننیزنظموکالبداسالمیدرشهراسالمیاست.این
معیارهادربحثنوعمسکن،راه،ادایحقمردم،نظموقانونشهر،حاکمیتشهر،امنیتو
رفاهشهریو...قابلطرحاست .
عدالت،عدالتاجتماعی،شهراسالمی،معیارها،شهر.

واژگان كليدي:

ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ
شناسیدانشکدهعلوماجتماعی،دانشگاهتهران(نویسندهمسئول)abkalantari@ut.ac.ir:


.دانشیارجامعه
1
دکتریجامعهشناسیدانشگاهتهرانhassnbakhshi@ut.ac.ir:

.2
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مقدمه و بيان مسئله
وقتیمسلمانانازدینبزرگیبهاسماسالمناممیبرند،بایدازیکامتاسالمییکجامعۀ

اسالمیویکشهراسالمینیزیادکنند.تصوروجوداشخاصواجتماعمسلمانیبدونیک
شهر اسالمی ،قابل تصور نیست .شهر اسالمی یعنی نماینده و نشانندۀ یک جامعه مسلمان.
شهریکهوقتیدرآنواردشدید،مظاهرکالبدیومعماریاسالمیرابههمراهاخالقوآداب
اسالمیدرآنبهطورملموس،احساسکنید.باتوجهبهاینکهازبیننماگرایشهراسالمیبیش

چشممیآید،چیزیکهبهمعماری(یعنیهنرودانشطراحیبناهاو


ازهمۀمعماریاسالمیبه
دهدوآنرااسالمیمیکندعقیدۀپشتسرآنمعماری


سایرساختارهایکالبدیاست)جانمی
است.اینکهعقیدۀیکفردمسلمان(آگاهوعامربهقرآنوسنتپیامبر)درخلقوبازنماییآن
دستداشتهاست،اینیعنیمعماریوشهراسالمی .
شهراسالمیبراینخستینبار،دردهههایآغازینقرنبیستمبهصورتعلمی،موردمطالعهه
قرارگرفتوشرقشناسانفرانسوی،اصطالح«شهراسالمی»رابهکارگرفتنهدوازآنزمهانبهه
بعد،تعدادزیادیازمتونبهنظریهپردازیدرزمینۀشکلاینشهرهاپرداختندکهبیشترآنههابهه
نوعیمتأثرازنظریههایپیشینبودند.ایننظریههابدنۀاصلیمطالعاتشهرهایاسهالمیرادر
متونغربیوبینالمللیتشکیلمیدهند.قدیمیترینمتنموردارجاعدرایهنزمینهه،مفهاهیمی
استکهمارشهدربارۀشکلوساختارشهراسالمیارائهکرد( .)Abu-Lughod, 1987
احمداشرفمیگوید«:شهر،چهدردورانباستانوچهدردورۀاسهالمی،پایگهاهقهدرتو
جایگاهدستگاهادارینظامشهپدری(پاتریمونیال)1بهودهاسهت.شهرسهتانیهاشههردرکهاربرد
امروزی،جایگاهپادشاهیومرکزقدرتسیاسیوحکومتبودهاست»(اشرف .)1353،
ازنظرجامعهشناسی،شهرفقطساختماننیست.بلکهمکانانسانها،گروههها،سهازمانههای
اجتماعی،طبقات،خانوادههاوغیرهمیباشد(توسلی.)4:1374،چیستیوچگهونگی«شههر»و
«شهراسالمی»درآموزههایاسالمی،محملومنشهأمباحهثگسهتردهودنبالههداریاسهتکهه
نیازمندتعمقوتتبعوسیعدرمنابعارائهکنندۀاینآموزههاست.قرآنکریمازجملهمنابعاصیلو
هایشهرمطلوباست(غنیزاده .)1385،


بنیادیندرتشریحرویکرداسالمبهویژگی
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ
 1. Patrimonial
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هایعدالتاجتماعیدر


هایشهراسالمیوجودمعیار

ترینمشخصه

دراینمیان،یکیازمهم
شهراست .
عدالت اجتمهاعیعبهارتاسهتازارزشهیکههبهافراگیرشهدنآن،جامعههدارایشهرایطو
شودکههرصاحبحقیبهحقخودمیرسدوامورجامعهبههتناسهبوتعهادل،


هاییمی
زمینه
درجایشایستهوبایستۀخویش،قرارمیگیرد(سیدباقری.)25:1387،باتوجهبهاینکهاسهالم
درشهر،خودرانشانمیدهدوباآنبهنمایشدرمهیآیهد،ززماسهتکههاصهولآندرشههر
توسطاندیشمندانوعلماموردبحثومداقیقرارگیرد.بهطوریکهبرخیاندیشهمندانغربهی،
نظیرهاروی(،)1985ازنظریۀحقبهشهرحرفمیزنند.درحالیکهنظیرچنیننظریهههاییدر
قالببحثعدالتاجتماعیدرشهراسالمی،بهطورمفصلوجامعتر،قابلبحثوطرحاستو
درمتوندینیواحادیثبهآنهاپرداختهشدهاست.مباحثیکهمعیهارههایعهدالتاجتمهاعیدر
شهراسالمیرادرقالبوجودنظموساختارحکومتدرشهر،امنیتورفاه،حهقسهکونتو
راهها،وجودفرهنگمشترکو...مطرحمینماید.ازاینلحاظ،اینمقالههبههطهرحمعیهارههای
عنوانزمینهومحلاستقراراسالم،میپردازد .


اجتماعیدرشهر،به

عدالت

هدف و سؤال پژوهش 
هدف این مقاله استخراج معیارهای عدالتاجتماعی در شهر اسالمی با استفاده از تحلیل
تماتیکومرورمنابعاست.لذاسؤازتاصلیاینپژوهشعبارتانداز :

 شهراسالمیچیست؟ اجتماعیدرشهراسالمیکداماند؟


رهایعدالت
 -معیا

پيشينۀ پژوهش
جامعهشناسیشهری،مطالعاتزیادیصورت

اجتماعیوشهرازدیدگاه


درارتباطباعدالت
نگرفتهاستاماازبعدجغرافیایی،کارهایزیادیصورتگرفتهاستکهبیشترازبعدفضاییو
د.ازاینرومزیتاینتحقیق،نگاهمتمرکزبهبحثعدالت

ایبهبررسیموضوعپرداختهان


ناحیه
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وشهراسالمیواستخراجمعیارهاطبقدیدجامعهشناسانهاست.دراینجابهتعدادیازمطالعات

اشارهمیشود .
شهروعدالتاجتماعی:تحلیلیبرنابرابریهای

حاتمینژادوهمکاران()1391درمقالۀ«

ازمهمترینپیامدهایرشدشتابانشهرنشینیوتوسعۀفیزیکیشهرهای

،میگویند« :
محلهای» 

کشوردردهههایگذشته،پاشیدگینظامتوزیعمراکزخدماتیشهریبودهکهزمینهسازنابرابری

اجتماعیشهروندانومیزانبرخورداریازکاربریهایخدماتشهریدربافتقدیمشهرشده

ازاینرو ،هدف این مقاله تبیین سطوح کیفیت زندگی در بافت قدیم شهر میاندوآب
است»  .
هایشهریدرسطحمحلههابودهکه


شاخصکیفیتزندگیوارتباطآنباسرانۀکاربری
با 17
ازسرانۀ  15کاربریاستفادهشدهاست.روش کار دراینمقاله ،توصیفیتحلیلیاست .نتایج
تحقیقنشانمیدهدکهارتباطمعناداریبینتوزیعسرانۀکاربریهایشهریوکیفیتزندگی

وجوددارد .
شهروعدالتاجتماعی(مطالعهموردی:گنبدکاووس)»

جاجرمیوکلته()1384درمقالۀ«
هایاخیربهعنوانیکی


اجتماعیدرسال

اشارهدارندکهانجاممطالعاتشهریبادیدگاهعدالت
هایمختلفیپرداختهمیشود

ازرویکردهایمهمشناختهشدهاست.دراینرویکرد،بهشاخص
که میزان دسترسی به خدمات شهری و ارزش افزودۀ زمین ازجمله مهمترین آنها میباشد.
بررسی نواحی مختلف شهری در گنبد کاوووس نشان میدهد که این نواحی از نظر میزان
دسترسی به امکانات و خدمات شهری تفاوت زیادی دارند و قیمت زمین و درنتیجه ،ارزش
هایموردبحثتابعیتمیکند.خدماتارائه


طورمعناداری،ازشاخص

افزودۀزمیندرآنهابه
ایتقسیممیگرددودرنتیجه،نواحی6و7بیشازنواحی1و2و4از


صورتناعادزنه

شدهبه
شهرگنبدبهامکاناتتوسعهوارزشافزودهدستیافتهاند .

داداشپور و همکاران ( )1394در مقالۀ «تبیین چارچوب مفهومی عدالت فضایی در


میگویند که تسلط نظام
برنامهریزی شهری با محوریت مفهوم عدالت در مکتب اسالم»  

هایبسیاریروبهروکردهاستکهیکیاز


داریبرفضاهایشهری،شهرهاراباچالش

سرمایه
مهمترین این چالشها ،بیعدالتی فضایی و نابرابری در توزیع خدمات در شهرهاست .این
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چالشها را در دهۀ  1960و  1970میالدی ،اندیشمندان شهری نئومارکسیست همانند هنری

لوفور،مانوئلکاستلزودیویدهارویشناساییوموردنقادیقراردادند.پیشقراوزنعدالتدر
همکاتببشریوهمچنینداشتننگاهتکبعدیوایستا

فضاهایشهری،بهدلیلوابستگیشانب
نتوانستندتاکنونبهیکچارچوبمفهومیازعدالتدرفضاهایشهریبرسند؛ایندرحالی
استکهدرآموزه هایمکتباسالم،مفهومعدالتیکمفهومپویاوچندجانبهبودهوعدلو

حق ززم و ملزوم هم بهحساب آمدهاند و عدالت ابزار مهمی برای رساندن حق به صاحب
واقعیاش معرفی شده است .هدف تحقیق ارائۀ چارچوب مفهومی از عدالت اسالمی در

برابریفرصتها،آزادی،نیاز،

فضاهایشهریاست.برایتبییناینچارچوب،ازششمعیار«
اصل تفاوت ،استحقاق ،منفعت عمومی» استفاده شده است که این معیارها از متون علمی و
اسالمیاستخراجشدهاند .

عدالتاجتماعی و شهر معتقد است که در رابطه با ماهیت

هاروی ( )1382در کتاب 
اجتماعیسهموضوعماهیت نظریه،ماهیتشهرنشینیوماهیتفضاتبیینگردیدهاست.


عدالت
مطالعۀشهرنشینیتاحدّزیادیمیتوانددردرکوشناختروابطاجتماعیدربنیاناقتصادی،
جامعه و نیز سیاست و سایر عناصر ایدئولوژیک روساخت بهکار آید ،اما مانند هر شکل
شماریرادرداخلیک شیوۀتولیدمسلطبه


توانداشکالمتنوعبی

اجتماعی،شهرنشینینیزمی
خودگیرد.درزمینۀماهیتعدالتاجتماعی،ازاینبرداشتکهموضوععدالتواخالقابدی

کنندهدرجامعهدستمییابد

استبهمشروطبودنعدالتاجتماعیبهفرایندهایاجتماعیعمل

وبازپاسخدادنبهاینسؤالفلسفیبهمطالعۀپراتیکانسانمنوطمیشود.ازدیدگاهاو،مفهوم

مازادوتمرکزآنززمۀشهرنشینیازقدیمتابهامروزاست .
بررسی متون و پیشینۀ تحقیق نشان میدهد که عدالتاجتماعی و شهر هر دو بهصورت
مجزا،موردبررسیقرارگرفتهاندودرمرحلۀبعدی،سعیشدهاستکهبرخیعناصرعدالت

درشهرنشاندادهشودکهباتحققآنها،عدالتاجتماعیمحققمیشود.امامزیّتتحقیقحاضر

هراسالمیرادراشتراکهممیبیندوبررسیمیکندوبه

درایناستکهعدالتاجتماعیوش

ایننتیجهمیرسدکهایندومفهومجداازیکدیگرنیستندومعیارهایهریکبهنوعیپوشش
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اجتماعیدرشهراسالمی،تحققمییابدو


توانگفتکهعدالت

معیارهایدیگریاست.لذامی
دیتمییابد .

شهراسالمینیزباعدالتاجتماعیموجو


چارچوب مفهومی
باتوجهبهدومؤلفۀاساسیپژوهش،یعنیشهراسالمیوعدالتاجتماعی،دراینجابهبیان

چارچوبمفهومیمدّنظرتحقیقازایندومفهومپرداختهمیشودکهچارچوبمفهومیمورد
استفادهدرمقالهبودهاست .

عدالتاجتماعی
استکهذهنیتبشررااززمانشکلگیریزندگیاجتماعی

عدالتاجتماعیازموضوعاتی 

بهخودمشغولساختهاست.مفهومیکهبرحسباعتقادفالسفۀاخالق،برترینفضیلتوبه
ترینرکنبقایجامعهاست.ازاینرو،اندیشمندانمتفکرانبسیاریدر


مداران،مهم

باورساست
د.فالسفهاینظیرافالطون،ارسطوورالزدرغرب،و

موردآنسخنگفتهونظریهپردازیکردهان

خواجهنصیرطوسی،شهیدصدرومالصدرادرجهاناسالم،درموردعدالتبحثکردهاند .

درادامه،بهبرخیازنظراتخواجهنصیراشارهمیشود.دیدگاههایخواجهدربارۀعدالت

براصولیچنداستواراست :
معنایمساواتمیداند(طوسی .)95:1413:


ۀعدالتآنرابه
 خواجهدرتحلیلواژعدالتازنظرخواجهنتیجۀاعتدالیاستکهمیانفضایلانسانیپدیدمیآید(همان:

.)100
 عدالتعبارتاستاز«اعطاکلذیحقحقّه»و«وضعکلشیفیموضعه».خواجهاستنادمیکند

درهمینراستابهسخنحکماکهگفتهاند«لوتساویالناسلهلکواجمیعا»

واختالفمیانانسانهارابسانابزارگوناگونمیشماردکهدرجهترسیدنبههدف
واحدتالشمیکنند(همان)209:
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 خواجهبراینباوراستکهدین،حکومتواقتصادسهابزاربایستهبرایاجرایعدالتاست که بدون این سه ،عدالت در میان مردم شکل نمیگیرد .وی از این سه ابزار با
یادمیکند(همان.)210:

عناوین«ناموسالهی»«،حاکمانسانی»و«دینار»
خواجه نصیراجتماعمعتدلرابهتکافیچهارصنفاهلقلم،اهلشمشیر،اهلمعاملهو

اهل مزارعه مشروط میداند .عدالت آن است که هر صنفی از جایگاه مستحق خود
منحرف نشده و بهدنبال غلبه بر صنوف دیگر نباشد؛ چون این امر سبب انحراف از
عدالتوپدیدآمدنفساددرامورجامعهمیگردد.پسازایجادتعادلدرمیاناصناف

چهارگانۀ یادشده ،خواجه شرط دوم عدالتورزی را تعیین ویژگیها ،استعدادها و
شایستگیهای افراد جامعه از حاکم عادل معرفی میکند .و سرانجام در شرط سوم،

خواجه ضرورت رعایت برابری در تقسیم خیرات مشترک را متناسب با استعدادها و
شایستگیهایافرادمطرحمیکند(همان.)262:

 « پادشاه چون از قوانین عدالت فارغ شود ،احسان کند با رعایا که بعد از عدل ،هیچفضیلتدرامورملکبزرگترازاحساننیست»(همان.)265:
خواجهنصیرطوسی بر این باور است که انسان به دلیل مدنی بالطبع بودن در برآورده

ساختننیازهایاولیۀخودنیازمندجامعهمیباشند.ایننیازمندیبهدنبالایجادمحبتو

همکاریمیانافرادجامعۀبشریرویخواهددادچراکه«قوام،همۀموجوداتبهسبب
محبت است و هیچ موجودی از این صفت بیبهره نیست» .وی همچنین بر این باور
است که محبت عامل ایجاد اتّحاد در میان مردم جامعه است و از همین جاست که
محبتبرعدالتفضیلتمییابد(همان.)217:

 ازنظرخواجه،برایدوریازبیماریجامعهکهدرحقیقت،بهبیماریمیانافرادجامعهبازمی گردد،بایددرمرحلۀنخست،حاکمعادلوجودداشتهباشدودرمرحلۀدوم،
نظماجتماعیدرمیانمردمحاکمباشد،تازمینهبرایرفاهاجتماعیعمومی،کهنتیجۀ

عدالتورزیاست،فراهمآید(دهپاشیودیگران.)1395،
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دنبالنیکیهاونابودی


تکهمردمدرآنبه
ازنگاهخواجه،آرمانشهرانسانیهماناس

هابایکدیگرهمکاریوهمیاریداشتهباشندوباورهایخودرابراساسآموزههای


بدی
دینیمانندباوربهمبدأومعادشکلدهند.دراینصورتاستکهکارهایمردمحکیمانه

وعاقالنهودرسایۀعدالتخواهدبود(همان.)238:
صهدرالمتألهین ،دیدگاهی بینابینی دارد .وی دیدگاه مختصر خویش دربهارۀ سیاسهت را
فیلسهوفانهوبهاطرحصریحمسئلۀنیازبهمفهومواصولعدالتاجتماعیبرایسهازماندهی

کند.پاسخویبهپرسشمذکورنیزهمچهونخواجههنصهیر،

زنهدگیدستهجمعیبشرآغازمی

«مثبت»است.لکندرادامۀبحث،برخالفخواجههنصهیروهمچهونعمهومفقههاوفارابی،
بهه جهای تهدوین اصهول عهدالت اجتمهاعی ،مجموعهۀ احکهام فقههی را بهرای سازماندهی

جمعیمطرحمیکند(حاجیحیدر .)1389،


زندگیدسته
شهیدصدرعدلراناموسخلقتدانستهوجهانآفرینشرامبتنیبرآنمیشماردوانسان

را نیز موجودی میداند که با عقل فطری خویش معیاری برای قضاوت عمومی در سلوک
اجتماعیرایکیازسهرکناقتصاداسالمیمیداندوآنرابر

اجتماعیخویشدارد.ویعدالت
پایۀدواصلاستوارمیکند:تأمیناجتماعیوتوازناجتماعی(صدر .)659:1414،
همچنین باید به نظریات شهیدمطهری و امامخمینی(ره) و مقام معظمرهبری نیز در بحث
عدالتاجتماعی اشاره نمود .در اسالم ،برای تحقق عدالتاجتماعی راهکارهایی نظیر تقسیم

عادزنۀ امکانات و ایجاد تغییرات ساختاری در فرهنگ و جامعه پیشنهاد گردیده تا مردم با
پرداخت خمس ،زکات و مالیا ت و توزیع بخشی از درآمدها به طبقات کم درآمد به کاهش
هاکمکنمایند(بخشیزاده .)1391،


عدالتی

بی
در تعریف کاربردی این لغت ،کوین لینچ چنین آورده است« :عدالت روشی است که از
طریقآن،هرنوعسودوزیانبینافرادتوزیعمیشود»(لینچ .)1381،
امیل دورکیم ،جامعهشنا س برجسته قرن نوزدهم ،عدالت را توفیق و توازن در تنظیم
خواستهها میداند «جامعه باید تعهدات و تکالیف معینی را نسبت به اعضایش انجام دهد که

عبارت است از تنظیم خواستهها .اگر جامعه در این وظیفه ناکام بماند ،ناعادزنه است»
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درجامعۀمدرن،تنظیمخواستههادیگرتوسطحاکم

) .(Mestrovic, 1989: 50ازمنظردورکیم ،
عادلانجامنمیگیرد،بلکهکلجامعهباتقسیمکارمبتنیبرنهادقراردادموردتوافقمردمبهاین

ها،اقداممیکند .


مهم،یعنیتنظیمخواسته
درشیوۀ تفکرجدیدیکه،تاهمیناواخر،ازسویبیشترمتفکرانغربیدنبالمیشد و
اخیراً مورد تردید قرار گرفته است ،همۀ مفاهیم صبغۀ انسانی دارند و تنها در درون حوزۀ
عمل انسانی معنادار هستند .طبیعت و نظام طبیعی بدون انسان و عمل انسانی بیمعناست.
ازاین رو،اگرهمحقوقیبهرسمیتشناختهشود،به معنایحقوقانونطبیعیانسانخواهد
حیات،حقمالکیتوحقآزادیاینگونههستند.بدینترتیب،عدالتوصفافعال

بود.حق
انسانیاستوعملیعادزنهاستکهبراساساصولناظربهصیانتازحقوقاساسیبشری
باشد(غنینژاد .)6:1380،
برای تحقق عدالت ززم است مردم احساسی از نیکویی داشته باشند و بحث عدالت در
جوامعی که یک مفهوم عمومی از زندگی خوب دارند ،قابل تحقق است ،ارزشهایی مانند
شود.اگردولتها

اخالقکانتیواخالقدینیموجبفراهمشدنشرایطبرایتحققعدالتمی
بهدنبال تجارت باشند ،هم مردم و هم دولت فقیر میشود ،ولی دولتی که اجازه بدهد مردم

دولتباهمموفقمیشوند(طبری .)30:1383،

ثروتتولیدکنند،مردمو
ایخاصمیاناهدافعالیۀانسانیونوعزندگیانسانهامثل


درواقع،عدالتایجادرابطه
رفاه و معرفت بهرهبرداری از مواهب جامعه چون ثروت و منزلت است .عدالت بیشتر نه
جایداردبلکهپدیدهایاست

مفهومینظریومجازیاستونهصرفاًدرلفافمباحثفلسفی
نظربسیاریازصاحبنظران،نظیرمطهری،عدالتجزئیازعدالت


کهمعطوفبهعملاست.به
کلیحاکمبرارکانهستیاست .

شهر اسالمی
)منشأبنیادشهرهاراخصوصیاتتجملخواهیبشروزندگیدرنازو

ابنخلدون(1353

استهایضروریمقدمبرنیازهایتجملیبشراست،بنابراین،
داند.ازآنجاییکهخو 


نعمتمی
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نشینیبهمنزلۀاصلومنشأشهرهاستومقدمبرشهرنشینیاست.ابنخلدوندرموردبنیاد


بادیه
شهرهای بزرگ و توسعۀ آنها مینویسد که چون شهرهای بزرگ دارای ساختمانها و
عمارتهایبزرگاست،ایجادآنهابهنیرویانسانیزیادوثروتهنگفتنیازدارد.بنابراین،

هایمقتدرمیتوانندبااجیرکردنو/یابهبردگیکشیدنجمعیتیکهاین


فقطپادشاهانودولت
امرازامورضروریآنهانیست،اقدامبهایجادچنینعمارتهاوشهرهایبزرگیکنند.بنابراین،

امدولتوقتمیداندومیگویدکههرگاهدولتوقت

ابنخلدونتوسعۀشهرراوابستهبهدو

شودوگاهیآنشهرازبینمیرود،مگراینکهدولتجدید


سقوطکند،توسعۀشهرمحدودمی
بهآنشهرتوجهکند(ابنخلدون .)1353،

شهرنشینی در دورۀ اسالمی ،ادامه و دگرگونی زندگی شهری ساسانی بود .در این دوره،
وضعسیاسی(اداریونظامی)،اقتصادیواجتماعیشهرهمچنانپابرجاماندوبهعلتوسعت
امپراتوریاسالمیوگسترشبازارمبادزتدرقرنهایسوموچهارم،شهرنشینیرونقفراوان

یافتوسیمایشهرهادگرگونشد.دردورۀاسالمی،سازمانهایدینینیزدرشالودۀزندگی

شهریاهمیتزیادییافتومسجدآدینهیامسجدجامعازاجزایاصلینظاماجتماعیشهر
شد(اشرف .)1353،
برای نخستینبار ،در دهههای آغازین قرن بیستم ،شرقشناسان فرانسوی شهر اسالمی را
بهصورت علمی ،مطالعه کردند .در مورد ماهیت و قابلیت تمایز شهر اسالمی نظریههاى

گوناگونیمطرحشدهاست .
ازنظرحکیم(،)1998هنوزنظریۀجامعیدربارۀشهراسالمیتدویننشدهاست.بهزبان
یکیازپژوهشگرانشهراسالمینخستینمقازتدربارۀشهراسالمیویژگیهایکالبدیشهر

اسالمی را ،بیشتر آنگونه که در شمال آفریقا مشاهده شده بود ،تشریح کردند .اما آنها توجه
کمتریبه  سازماناجتماعیشهرکردندوتالشیبرایجستجویعللبنیانیالگوهایخاصی،
کهدرشهرهایاسالمییافتمیشود،نکردند(ابولقد.)1987،
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ایاستکهبراینخستینبارمفاهیمیرادربارۀشکلوساختارشهر

ویلیاممارشهنویسنده
اسالمیارائهکرد.اندیشۀاصلیاوبرایننکتهمبتنیاستکهاسالممشخصاًدینیشهریاست
وطبققوانیناسالم،زندگیشهریبرایمسلماناجباریاست) .(Hourani & Stern, 1970
شهر دو کانون اصلی دارد :مسجد جامع و بازارها...؛ مسجد جامع بهعنوان مرکز دینی،
میگیرد...درکنارمسجد
سیاسیومعنویدرطولمسیرهایاصلیشهریادرتقاطعآنهاقرار 
جامع ،بنای حکومتی یا بهعبارتدیگر ،کاخ حکمران شهر جا گرفته است ....بازارها در تمام
هایاسالمیشکلوسلسلهمراتبعملکردییکسانیدارند...دربخشاقتصادیشهر،


سرزمین
جداییطلبی

هایمسکونیگرایشهای


کهدربخش

یگانگیووحدتشهرنمایاناست،درحالی
دیدهمیشود.هرمحلهبهیکقوماختصاص داردوایناقواممسجد،حماموبازارخودرا

میسازند(فالحت .)1390،

رابهعنوانیکیازمؤثرترینعوامل
زپیدوس)1984( 1سعیکرد«جامعهشهریاسالمی» 
ازماندهی محلهها،
شکلدهی «شهر اسالمی» بررسی کند ...او گروههای مختلف اجتماعی ،س 

سازماندهیزندگیاجتماعیونقشعلمارادرشکلدهیجامعۀشهریرادرسهشهرحلب،

قاهرهودمشقتحتحکومتمملوکبررسیکردوبهایننتیجهدستیافتکهجامعۀشهری
اجتماعیندارد،بلکهجامعهایاستکهخود

«شهرهایمسلمان»یکپیکرۀمنسجماقتصادی_
وهاوعملکردهایضروریرادرمیانگروههایمختلفتقسیمکردهاست....نکتۀجدیدی

نیر
کهزپیدوسبهمطالعاتشهراسالمیاضافهکرد،توجهبهایننکتهبودکهدنیایاسالم،دنیایی
همهجا یکسان نیست ،بلکه هر منطقه خاصیتهای مخصوص به خود و کلیت مخصوص به

خودرادارد( .)Lapids, 1984
تواندفقطبهعنوان


داردکهساختارشهرنمی

)برخالفزپیدوس،اذعانمی
هورانی(1970
بارهآوردهاست:شهرنمیتواند


تجلیمستقیموبیانسادۀساختاراجتماعیفرضشود.دراین
فقط ظهور مادی خارجی به صورت سنگ ،چوب یا گل از نظام اقوام اجتماعی یا نهادهای
تأثیرقرارمیدهند.ازنظراو،


اعیباشد...عواملبسیاریوجوددارندکهشکلشهرراتحت
اجتم
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ
1. Ira Marvin Lapidus
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شهر اسالمی شهری است که شامل این عناصر باشد :محله یا شهر حکومتی ،یک مجموعۀ
شهری قرار گرفته در مرکز که شامل مسجدهای بزرگ ،مدارس مذهبی ،بازارهای مرکزی با
کاروانسراها و قیصریههاست ،هستهای محلههای مسکونی که واجد دو ویژگی اصلی ترکیب

هایدینیوقومی،جداییواستقاللنسبیهرمحلهیاگروهازدیگرمحلههاو


محلیباتفاوت
حومههاست .

با توجه به مطالب اشاره شده در دو بخش عدالتاجتماعی و شهر اسالمی ،از مفاهیم
عدالتاجتماعی در اندیشمندان اسالمی نظیر خواجه نصیر ،شهیدصدر ،امامخمینی و رهبر

انقالبهمچنینازمباحثشهراسالمیوابعادذکرشدهدرارتباطباآندرتحلیلیافتههای

تحقیقاستفادهشدهاست .

روش تحقيق
دراینتحقیقازروشتحلیلتماتیکیاتحلیلمضمونبرایتحلیلدادههاومنابعموجود

استفادهشدهاست.تحلیلتماتیکعبارتاستازتحلیلمبتنیبراستقرای تحلیلی که در آن
دادهای به یک سنخشناسی
دادهای و برون 
محقق از طریق طبقهبندی دادهها و الگویابی درون 
تحلیلیدستمییابد(محمدپور .)1392،

شیوه های متفاوت و مختلفی برای انجام تحلیل تماتیک اشاره شده است .در این مقاله،

مراحلتحلیلتماتیکازدیدگاهکالرکوبران()2013،2006مورداستفادهقرارگرفتهاست.
مراحل تحلیل تماتیک (کالرک و بران )2013 ،2006 ،عبارتاند از :آشنا ساختن خود با
تبطمینمایدتا

داده هایتان(دراینمرحلهمحققشروعبهکسباطالعاتازمنابعواسنادمر

دستآورد.ازاینرومنابعمرتبطباشهر


شناختقابلقبولینسبتبهموضوعومراحلتحلیلبه
اسالمی از لحاظ استخراج معیارها مورد مطالعه قرار گرفت)؛ تولید کدهای اوّلیه؛ جستجوی
گذاریتمها؛وتهیۀگزارش .


ها؛تعریفونام

ها؛مرورتم

تم
آوریوتحلیلداده،یکیدیگرازروشهاییبوده


محققدرطیفرایندجمع
خودبازبینی
استکهبهافزایشقابلیتاعتبارانجامیدهاست .
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یافتههاي تحقيق
عدالتاجتماعیدرشهراسالمیمعیارهاییداردکهدربرخیازمنابعمذهبیومتوناسالمی
نیزبهآنهااشارهشدهاست.طبقسؤازتتحقیقونتایجحاصلازتحلیهلتماتیهک،یافتههههای
تحقیقازدوبخشتشکیلشدهاست.دربخشاول،بهتبیینشهراسالمیپرداختههشهدهودر
بخشدوم،معیارهایعدالتاجتماعیدرشهراسالمیبیانشدهاست .

 تبيين و تحليل سؤال اول تحقيق :شهر اسالمی چيست؟باوجودمطالبونوشتههایزیادوگوناگوندربارۀشههراسهالمی،کههآنرابهه«مفههومی
سهلوممتنع»مبدلکردهاست،نمیتوانصرفشمارشتعدادیخصوصیاتوویژگیهابرای
شهراسالمیبهنظریهیانظریههایشهراسالمیدستیافت.درواقهع،برحسهباصهولروشهی
علوماجتماعی،بعدازتبیینعلمیشهراسالمیاستکهمامیتوانیمبههتعریهفونظریهۀشههر
اسالمیبرسیم .
طبقشیوۀوبری،شهراسالمیبا تفسیر تفهمیو تبیینعلّیمورد تبیینواقعمیشود .به
عقیدۀ وبر (آرون ،)1393 ،پژوهش علّی در دو جهت پیش میرود :علّیت تاریخی (اوضاع و
د)وعلیتجامعهشناختی(کهبنارابراین

ایکهموجبایجادشهراسالمیشدهان


احوالیگانه
میگذاردکهمیاندونمود،نسبتیمنظموجوددارد).

همچنینمیتوانشهراسالمیراطبقنظریۀدورکیم()1393بهدوشیوۀتبیینعلّیوتبیین

کارکردینیزتبییننمود.درتبیینعلّی،اینپرسشمطرحاستکهساختارشهراسالمیچگونه
وجودآمدهاستوچرایکچنینصورتوویژگیهاییبهخودگرفتهاست.

وبهچهعلّتیبه
درتبیینکارکردینیزاینسؤالطرحمیشودکهساختارشهراسالمیچهنیازهاییازجامعهو

اجتماعرابرآوردهمیسازد .
بهطورکلی،یافتههایاینتحقیقنشانمیدهدکهشهراسالمیتعاریفمتعددوگاهیمتضاد
داردکههرکدامدرجایخود،داراینقدوبررسیمیباشند،لذابایدآنراتبییننمودتاتعریف
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ونظریهپردازی.میتوانگفتکهشهراسالمیبهپشتوانۀهویتاسالمیونمادهایآناستکه
بهاینناممطرحمیشودوشهریمتفاوتازشهرهایغیراسالمیاست .

جدول شمارۀ  1مرور و نامگذاري تمها
تمهاي اصلی


شهراسالمیدرقالبشریعتاسالممعناپیداکردهومیکند .




شهر اسالمی وابسته به مکان بوده و در جوامع و اجتماع
مسلمان،متبلورمیشود.




تمهاي محوري






شهراسالمی،دراثرکثرتمطالعاتوتکرارمفاهیم،بهمفهومی

معنا یافتن در
قالب

شریعت

پیوند اسالم
باشهر 



تبیین محور
بودن شهر

اسالم 

اسالمی تا

در تقابل نبودن با

تعریف و

تعریفنمیشود.


شهرهای

نظریه

شهر اسالمی ادبیات نظری و علمی دارد که بیشتر توسط

غیراسالمی؛ 

محور بودن

وابستگی به مکان

آن 

شهراسالمی،درتقابلباشهرغربیقرارنداردودرتضادباآن

محققان غربی و در ادامه محققان کشورهای اسالمی بسط و




ممتنعوقابلتبیین 

سهلممتنعدرادبیاتشهریتبدیلشدهاست .


مفهومی سهل و

تمهاي هستهاي





توسعهکردهاست.

و نقش غالب

شهر اسالمی بیشتر براساس ویژگیها و خصوصیاتش نظیر

نیروهایمذهبی

مسجد،بازارو...تعریفومفهومپیدامیکند.



ساختار شهر اسالمی نتیجۀ رابطۀ گروههای اجتماعیای
بازخصعلماست.



شهر اسالمی دچار سوءتعبیرها ،مبهم و آشفتگیها و نبود
چارچوبنظریجامعاست.

طبقمطالعۀمنابعوآثارموجوددرتببنشهراسهالمی،بایهدگفهتکههفضهایاجتمهاعیو
تعامالتانسانیدرشهراسالمی،برحسبپشتوانۀمعرفتیوهستیشناسانههویتپیدامهیکنهد.
براساسیافتههایتحقیق8،تماصلیو4تممحوریدرتبیینشهراسالمیبهدستآمدهاسهت
کهمنجربهدومقولۀهستهایباعنوان«پیونداسالمباشهر»و«تبیینمحوربودنشهراسالمیتها
تعریفونظریهمحوربودنآن»شدهاست .

باتوجهبهمطالببازمیتوانگفتکههبهرایشههراسهالمی،صهرفاًمهیتهوانمؤلفههههاو
شاخصهاییتعیینکردوگفتکهدرصورتوجودچنینمؤلفههههاییمهاشهاهدوقهوعشههر
اسالمیخواهیمبود .
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 تبيين و تحليل سؤال دوم تحقيق :معيارهاي عدالتاجتماعی در شهر اسالمی كداماند؟طبقتحلیلتماتیکومرورمنابعدرمرحلۀاول،بایداشارهکردکهوجودعدالتاجتماعیدر
شهر اسالمی منوط به سه بعد اول ،زندگی مردم تحت لوای اسالم در شهر؛ دوم ،وجود
حکومتوحاکمشرعیدرشهروسوم،وجودقانوندرشهر(اقتباسازاراکی)1396،است.
در قرآن کریم ،از این جامعۀ برخوردار از هویّت توحید و عدل گاهی به جامعۀ عباداهلل
الصّالحین تعبیر شده است (سورۀ انبیاء آیۀ  « :105وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ
الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ» یا سورۀ نور آیۀ  « :55وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا
الصَّالِحاتِلَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْفِیالْأَرْضِ») .
شهراسالمیدارایفرهنگمشترکشههریاسهتکههمبنهایزنهدگیشههریرابههوجهود
میآورد.درواقع،شهربههمریختهنمیتواندشهرگویایهویّتتوحیدوعهدلباشهد.منظهوراز
نظمهمنظمعادلاست؛ازاساسیترینمقوّماتعدلایناستکههرچیزیجهایخهودباشهد
(اإلمامُعلیٌّعلیهالسالم:العاقِلُمَنوَضَعَاألشیاءَمَواضِعَها،والجاهِلُضِدُّذلکَ)(تمیمهیآمهدی،
.)1392پسنظمِعادلویژگییکشههراسهالمیاسهت.همچنهینازمصهادیقفسهادیکههدر
قرآنکریمبهآناشارهشدهفساددرنظمشهریاست.منظورازفساد،اختاللدرنظماست .

ازنظرفارابی()1361نیزاستفادهمیشودکهیکیازابعادایجادعدالتدرشهر،وجودنقشۀ
شهریاست.ازنظراومقوماتشهرعبارتانداز:حهاکم،قهانون،مهردم،اجتمهاعکثیهرمهردمو
تعاونبرمقصدجمعی .
اوّلیننمادحاکمیّتیدریکشهراسالمیمساجدآنشهراست؛مسجددرفرهنگدینهیمها
بیتاهللاستوبایددروسطشهرباشد،بایدبهیکشکلیدسترسییکسانوبرابهربهرایهمهۀ
مردمامکانداشتهباشد.مرزشهربایدبهگونهایباشدکهمسافتمرزازهرنقطهتانقطۀمرکزی

شهریکسانباشد .
مسئلۀدیگردرارتباطباعدالتاجتماعیدرشهراسالمی،دربحثحریم،مالکعدماضرار
است؛یعنییاضررزدنیاجلوگیریازانتفاعمهالکاسهت.همچنهینبایهدبههمسهئلۀوسهعت
مسکننیزپرداختکهمستحباستمحلمسکونیومحهلسهکونتوسهعتداشهتهباشهدو
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مکروهاستمحلسکونتتنگباشد.مردیازانصاردرمحضهرپیهامبر(ص)ازداشهتنمنهزل
کوچکابرازناراحتینمود!پیامبرفرمود«:دادبزنوازخداوندبخواهکههخانههاتتوسهعهپیهدا
کند»؛«شَکَارَجُلٌمِنَالْأَنْصَارِإِلَىرَسُولِاللَّهِ(ص)أَنَّالدُّورَقَدِاکْتَنَفَتْههُفَقَهالَالنَّبِهیُّ(ص)ارْفَهعْ
صَوْتَکَمَااسْتَطَعْتَوَسَلِاللَّهَأَنْیُوَسِّعَعَلَیْکَ»(کلینی،ج .)526:1407،6
جدول شمارۀ  2تحليل تماتيک معيارهاي عدالتاجتماعی در شهر اسالمی
توليد كدهاي اوّليه

جستجو و مرور تمها

تعریف و نامگذاري تمها

بعد از مرور کدهای اولیۀ تولیدشده و جستجوی تمها ،معیارهای عدالتاجتماعی
تمهای (مضامین) عدالتاجتماعی در شهر اسالمی که جزء شاخصهای

عبارتاند از :تأسیس امّت جهانی عدل؛ زندگی مردم اساسیشهراسالمیهستند

کدهای اوّلیه تولیدشده
عبارتانداز :

تحتلوایاسالم؛وجودحکومتوحاکمشرعی؛وجود طبق

تحلیل

تمهای
تعاون؛ حاکم؛ قانون؛ هویّت توحیدی در شهر؛ وجود قانون در شهر؛ نظم ،

تماتیک،

هستهای

اجتماعکثیرمردم؛نقشۀ اساسشهر اسالمی؛وجود هویّتعدلدرشهر؛وجود هستند :
شهری؛فرهنگمشترک فرهنگ مشترک شهری؛ وجود نقشۀ شهری ؛ وفای به -هویتتوحیدی 
شهری؛ امنیت؛ رفاه حقمردم(ایتایزکاۀ)ووفایبهحقخدا(اقامۀصالۀ)؛ -نظم 
اقتصادی؛

هویت گسترش ساختمانها به حالت افقی؛ نبودن اسراف و -کالبداسالمی

توحیدی؛ عدل؛ نظم؛ تبذیر؛ رفاهاقتصادیدرشهر؛ اقامۀحدود؛وجودامنیت
مساجد شهری؛ اقامۀ در شهر؛ مطالبۀ عدالتاجتماعی از سوی مردم ؛ نبودن
نماز جمعه؛ توسعۀ اسراف و تبذیر؛ منع ساختمانهای مرتفع؛ نگهداری
ساختمانها به حالت برخیچهارپایاننظیراسب؛شعاعاستانداردشهر؛وجود

راههایاصلیوفرعی؛لزومرعایتحریم؛حقالطریق؛
افقی؛ بافت شهری؛ راه 
فرعی و راه اصلی؛ درنظر گرفتن فضای بیرونی برای خانهها؛ بافت شهری
فضای بیرونی خانهها؛ مناسب؛مطلوبیتسعۀمسکن؛استحبابوسعتمسکن؛
عدم اضرار؛ مطلوبیت برپایینمازجمعه؛حومۀعبادیشهر(سهمایل)؛وجود
فضای سبز؛ و وسعت بیتاسالمی؛وجودجانشهر،یعنیجانتوحید؛آرامش
مسکن.

شهر؛اعتبارحقعبور؛وجودمرکزیتشهریودسترسی
به آن؛ ممنوعیت سدّ طریق؛ حریم پیادهروها؛ حرمت
تعدیبهراهمسلمین.

زیر
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طبق جدول باز و با توجه به یافته های تحقیق ،معیارهای هستهای و مرکزی
عدالتاجتماعی که جزء شاخصهای اساسی  شهر اسالمی نیز هستند عبارتاند از :هویت
توحیدی،نظموکالبداسالمی .
هویت توحیدی از زیر معیارهای وجود هویت عدل ،تأسیس امت جهانی عدل ،فرهنگ
مشترکشهری،زندگیمردمتحتلوایاسالم،وجودجانشهر،یعنیجانتوحید،وفایبه
حق مردم (ایتای زکاۀ) و وفای به حق خدا (اقامۀ صالۀ) ،اقامۀ حدود و وجود حاکم شرعی
شکلگرفتهاست.
هایوجودقانون،مطالبۀعدالتاجتماعیازسویمردم،نبودناسرافو


نظمشاملزیرمعیار
تبذیر،امنیّتورفاهاقتصادیاست.
هایوجودنقشۀشهری،گسترشساختمانهادرشهربهحالت


کالبداسالمیاززیرمعیار
افقی،بافتشهریمناسب،وجودبیتاسالمی،برپایینمازجمعه،شعاعاستانداردشهر،وجود
راه های اصلی و فرعی ،لزوم رعایت حریم ،حق الطریق ،درنظر گرفتن فضای بیرونی برای

خانه ها،آرامششهر،وجودمرکزیتشهریودسترسیبهآن،ممنوعیتسدّطریق،مطلوبیت

سعۀ مسکن ،استحباب وسعت مسکن ،حریم پیادهروها ،حومۀ عبادی شهر (سه مایل) ،منع
ساختمانهای مرتفع ،نگهداری برخی چهارپایان نظیر اسب ،حرمت تعدّی به راه مسلمین و

اعتبارحقعبورتشکیلیافتهاست.

بحث و نتيجهگيري
زمانیکه اسالم در قرن هفتم ،به ظهور رسید اصول اساسی آن از بین بردن نابرابری و

عدالتیهایدورانپیشازاسالم،تأمینحقوقاساسیمظلومانواستقرارعدالتدربینمردم


بی
توانچنینبحثونتیجهگیرینمودکهاززمانظهوراسالم،


بود.درپاسخبهسؤازتتحقیقمی
شهر به تبع شریعت اسالم ،معنا و مفهوم خاصی پیدا کرده و ساختار نوینی در معماری و
هاییباعثشکلگیریشهراسالمی_عربی،

طوریکهبا تفاوت

شهرسازیپدید آوردهاست.به
شهراسالمی_ایرانی،شهراسالمی_مصریو...شدهاست.ازلحاظبررسیعلمی،شهراسالمی
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و ارتباط آن با عدالتاجتماعی موضوع مهم و تازهای است که در طی سالهای اخیر ،مورد
بررسیقرارگرفتهاست .
درالگویشهر اسالمی،عاملمسلطدیناسالماستوبهطور حتم،تمامیشاخصهاو
عناصرزندگیاجتماعیوکالبدیشهربراساساینعاملنظاموهویتمییابند.شهراسالمی

واقعیتیاجتماعیاستکهمحققهمبهدنبالتبیینکنشانسانی وهم تبیینآن بهعنوان نهاد

اجتماعیاست .
طبقدوشیوۀ تبیینعلّیوتبیینکارکردی نظریۀدورکیم( )1393دراین تحقیقمیتوان
گفتکهمطابقتبیینعلّی،اینپرسشمطرحاستکهساختارشهراسالمیچگونهوبهچه
وجودآمدهاستوچرایکچنینصورتوویژگیهاییبهخودگرفتهاست.درپاسخ

علّتیبه
اجتماعیساختیافتهاستوصورتهایی


تکهساختارشهراسالمیبرایایجادعدالت
بایدگف
چوننظموکالبداسالمیرادنبالمیکند.

درتبیینکارکردینیزاینسؤالطرحمی شودکهساختارشهراسالمی،چهنیازهاییاز
جامعه و اجتماع را برآورده میسازد که طبق یافتههای تحقیق نیاز به هویت،داشتن نظم و
بحثتوسعهوزیرساخت هایمسکنوشهرسازیومعماریرادرزیرلوای«کالبداسالمی»
پیگیریمیکند .
درواقع ،شهر اسالمی مفهومی نظری در عین وابستگی کامل به میدان و بطن زندگی
اجتماعیاست .
کرنیا ،که مدیریتِ یکی از برجستهترین پژوهشهای تاریخی در زمینۀ ارزیابی تجربههای
توسعه در قرن بیستم را برعهده داشته ،در زمینۀ عدالت اجتماعی و نقش آن در سرنوشت
رودکهبهگواهتجربههایمشاهدهشدهدراینقرن،مهمترینسرمنشأ


توسعه،تاآنجاپیشمی
توسعهوعدمتوسعهرانحوۀنگاهبهمسئلۀعدالتاجتماعیمطرحمیسازد) .)Cornia, 1999

دربیندیدگاههایمطرح درسه دهۀگذشته«نظریۀبنتامی»یامطلوبیتگرایی؛بر عدالت

برحسبحداکثرکردنمطلوبیتاجتماعیتأکیددارد«.رالز»درتحقیقاتشاولویترابهآزادی
اجتماعیمیدهد«.نوزیک»نیزباپررنگکردنحقوقمالکیت،براولویتکامل


درعناصرعدالت
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حقوق،ازجملهحقوقمالکیت،تأکیددارد«.سن»نیزبهآزادیتوجهبیشتریداردواینگونهبیان
میداردکهآزادیانسانباعثشکوفاییوخالقیتفردمیشودواورادرتولیدبیشترثروت

تشویق میکند (نقیبزاده .»)54 :1379 ،درواقع ،این دیدگاههای مطرح به عناصر مطلوبیت
اجتماعی ،آزادی و حقوق انسانی ازجمله حقوق مالیکت تأکید دارند .درصورتیکه طبق
هایپژوهشحاضر،سهمؤلفۀعدالتاجتماعیدرشهراسالمی،کهازنتایجتحقیقحاصل


یافته
تواندبهشکلکاملیعدالتاجتماعی


شدهاست،یعنیهویتتوحیدی،نظموکالبداسالمیمی
اسالمینمایانسازدومؤلفههایذکرشدهاندیشمندانبازرانیزپوششدهد .

رادرشهر
می بایستتوجهداشتکهبعثتپیامبرانوتشریعادیانبهمنظورتحقققسطوعدل،با

مفهوموسیعکلمهدرنظامحیاتانسانبودهاستوعمالًعدالت،جداازاجتماعانسانیقابل
،اگرمامعیارعدلدرشهراسالمینداشتهباشیمکهمقیاسسنجشعدل

تصورنیست.ازاینرو

کنیم،عدلمبتنیبرعدمواقعیتمیشودوهرکسیطبق


باشد،آنوقت،عدلیراکهتعریفمی
ذوقخود،طبقخواستۀخود،طبقنیازخودعدلراتعریفمیکندودرادامۀستیز،جنگ،
اختالفودرگیریپیشمیآید .لذابرایاقامۀعدلراهیجزدینخدانیست،هویّتیکهقرآن

کریمتعریفمیکندهویتاسالماست.پسشهراسالمیبایدبرمبنایاینهویّتیکهازاسالم

خیزدپایبگیرد،شکلبگیردوعدالتاجتماعیدرآنایجادشود.شهربایدهویّتداشته


برمی
باشدوهویّتشهراسالمیهویّتتوحیدوعدلاست .
برخی از کارشناسان اروپایی معتقدند در سالهای آینده ،مناسبترین طرح برای بخش
مرکزیشهرهاهمانطرحیاستکهازقرنهاپیش،بخشیازمرکزشهرهایاسالمیرارونق

دادهوسامانبخشیدهاست(شکوئی .)1383،
درواقع ،عدالتاجتماعی طبق این سه معیار در شهر اسالمی نمود پیدا میکند .هویت
توحیدییعنیدرشهراسالمیمردمدارایهویتعدلبودهوامّتیعدلخواههستندوتحت
لوایاسالمزندگیمیکنند،شهردارایجاناستوحاکمشرعیبرآنمدیریتداردووفایبه

حقمردم(ایتایزکاۀ)ووفایبهحقخدا(اقامۀصالۀ)واقامۀحدوددرآنجاریاست .
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نظمازمعیارهایدیگرعدالت اجتماعیدرشهراسالمینیزعبارتاستازوجودقانوندر

گرعدالتاجتماعی،نبودناسرافوتبذیر،امنیتورفاهاقتصادیدرشهر.


شهر،مردمیمطالبه
معیارسومعدالتاجتماعیدرشهراسالمی،کالبداسالمیاست؛یعنیشهراسالمیدارای

نقشۀشهری،بافتشهریمناسب،برپایینمازجمعه،حقالطریق،آرامششهر،وجودمرکزیت
شهریودسترسیبهآن،مطلوبیتسعۀمسکن،منعساختمانهایمرتفع ،حرمتتعدّیبهراه

مسلمینواعتبارحقعبوراست .
می توانگفتکهمبانینظریاسالمبهترینشرایطرابرایتولیدونظریهپردازیعدالت
نحوکاملداراست،همان طورکهنتایجاینتحقیقنشانمی دهدکههستۀمحوریعدالت

به
 اجتماعی در شهر اسالمی بر هویت توحیدی قرار دارد و دو معیار دیگر آن نظم و کالبد
اسالمیاست .
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