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«شهر اسالمی» انگارهای است که سؤاالت بسیاری در باب چیستی ،ماهیت و ویژگیهای آن مطرح بوده
است و نظام های علمی گوناگون ،از زوایای مختلف بدان پرداخته و تالش در تبیین و تشریح آن داشتهاند .با
این حال ،مروری انتقادی بر ادبیات مربوطه ،نشانگر حجم باالیی از سوءتعبیرها و آشفتگیها درباره این
انگاره و مفاهیم ،موضوعات و اهداف مرتبط با آن است .بر این اساس ،شهر اسالمی انگارهای است مبهم،
فاقد تعریفی کاربردی و غیرشفاف که توصیفی فراگیر از ابعاد آن وجود ندارد .به طور کلی چهارچوب نظری
جامعی که ماهیت و پیچیدگی شهر اسالمی را به طور جامع نشان دهد ،ارائه نشده است .مقاله حاضر در پی
آن است تا با ترکیب نظری ادبیات مربوطه ،چهارچوبی مفهومی برای انگاره «شهر اسالمی» تبیین کند .در
این راه از تکنیک تحلیل چهارچوب مفهومی استفاده شده است که ادبیات میانرشتهای در خصوص شهر
اسالمی را مرور کرده ،الگوها و مشابهتهای موجود آنها را شناسایی نموده و آنها را ذیل مفاهیم و دستههای
متمایز اما به همپیوسته ترکیب مینماید .مقاله نه دسته شامل هجده مفهوم را شناسایی کرده است که همراه
جهان نظری شهر اسالمی را تشکیل میدهند که هر یک از مفاهیم بیانکننده معنایی مستقل از
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 .1مقدمه
شهر اسالمی در زمره اصطالحات و واژگان مناقشهآمیزی استت کته ته تذتت مات میانرشتتهای آن،
پژوهشگران سیاری از نظامهای علمی گوناگون سعی در ررسی ،تذیین و توصیف آن داشتتهاند .تا
اینحال ،تاکنون تعریف جتامت و متانعی از شتهر استالمی و یاوصتیات آن ارادته نشتده استت و
متفکران و صاحبنظران در اراده تعریفی مقتضی از این پدیده ازماندهاند (موحد و دیگران،1291 ،
ص .)21گذشته از واژهها و نامهای متفاوتی که ر شهر و محیط زندگی مسلمانان نهاده شده استت،
پرسشهای سیاری در یاوص ماهیتت چنتین شتهری مطترو توده کته پژوهشتگران و محققتان
رشتههای گوناگون سعی در پاسخگویی ه آن داشتهاند.
این پرسشها و تالش هتا در پاستخگویی ته آنهتا ،ویتف وستیعی از مطا عتات در رشتتههای
گوناگون را موجب شده است ،این مطا عات ،اگرچته از نظتر کمتی حجتب قا تظ مالحظتهای را در
رمیگیرند ،اما خش عمدهای از اد یات مر ووه ه گونهای ا این مقو ه مواجه نشدهاند که تتوان از
آنها ه وور مستقیب ه عنوان ماا ح نای یک نظریه منسجب در یاوص شهر اسالمی استفاده کرد
(حکیب ،1999 ،1ص .)51ه دیگر سخن ،موضوعات و مطا تب عرضته شتده در یاتوص شتهر
ً
ً
اسالمی عمدتا مجموعهای نامنستجب ودهانتد کته عالیتت متفتاوت – و عضتا متضتاد – را تعریتف
میکنند ،از این دیدگاه ،مطا عات مر وط ه شهر اسالمی دچار فقدان نظریۀ تذیینی است.
ا توجه ه را طۀ متقا ظ فرهنگ و دین ا محیط زندگی و شهر و ا توجه ه ویژگیهتای فرهنگتی
کشور ما و هویژه نقش استالم در هویتت ملتی و اجتمتاعی ایرانیتان ،ررستی چیستتی ،ماهیتت و
ویژگیهای شهر در فرهنگ اسالمی رای یلت محیطی مناسبتر و تا معنتاتر و ترای ایجتاد شتهر
اسالمی معاصر رای مسلمانان معاصر دیهی مینماید .ترای رستیدن ته ایتن مقاتود ،شتنایت
ماهیت ،ویژگیها و یاوصیات ،تجلیات و ...شهر اسالمی اید مورد توجته قترار گیترد ،ته یتان
داوری اردکانی « ا آنکه می گوید سایتمان و یشت و گظ و آجر [و ه تذتت شتهرر ر طتی ته دیتن
ندارد حث نمیتوان کرد؛ زیرا ادعایی ندارد که از او خواهیب آن را اثذات کند ،و ی کسی که مدعی
است شهر کنونی دینی نیست و در ولب چنین شهری است ،اید ا ورو شهر دینی آشتنایی داشتته
اشد» (داوریاردکانی ،1235 ،ص .)4مقا ه حاضر در پی رداشتن گتامی ،هرچنتد مختاتر ،در
1. Hakim
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آشنایی ا ورو شهر دینی است ،ر این مذنا ،این مقا ته تا تهکارگیری تکنیتک تحلیتظ چهتارچوب
مفهومی ،در پی عرضۀ یک چهارچوب مفهومی ترای تذیتین شتهر استالمی تا استتفاده از اد یتات
میانرشتهای موجود در نظامهای علمی متفاوت متمرکز ر مطا عه شهر اسالمی یواهد تود .تدین
ً
منظور مفاهیب متفاوتی که مشتترکا جهتان نظتری موضتو را تشتکیظ میدهنتد ،شترو داده شتده و
تعامالت و ارتذاوات محتمظ میان آنها ررسی شده است .دین ترتیب مقا ه از چند ختش اصتلی
تشکیظ میشود :در خش نخست ،روششناسی موضو تشریح میشود ،سپس مفاهیب مر توط ته
شهر اسالمی اراده میشود و در پایان ،چهارچوب نظری جدید در تاب شتهر استالمی و مفتاهیب و
مؤ فههای مختلف سازنده آن مورد حث قرار یواهد گرفت.
 .2روش تحقیق
در دوران کنونی ،یشتر پدیدههای اجتماعی ،پیچیده و مرتذط ا دنههای چندگانه از دانتش هستتند
که متعلت ه نظامهای علمی متفاوت می اشتند .در هتتر چنتین پدیتدههایی مستتلزم رویکتردی
میانرشتهای است .روشهای کیفی ا زارهایی مناسب رای ررسی این پدیدههای پیچیتده هستتند.
ویژگیها ،چیستی و مفاهیب مرتذط ا انگاره «شهر اسالمی» از جمله چنتین پدیتدههایی استت کته
نظامهای علمی گوناگون ،شامظ جغرافیا ،شهرستازی ،معمتاری ،تتاریخ هنتر ،ز انشناستی ،فقته،
تاریخ اسالم و ...درگیر مطا عه ،ررسی و تحلیظ آن هستند .از دیگر سو ،ا وجود اد یات موضتوعی
گسترده ،فقدان نظریه و یا چهارچوب نظری منسجمی در تحلیظ آن مشهود است.
مقا ه حاضر از تحلیظ مفهومی رای ترکیب یک نظریه در یاوص شهر اسالمی هره میگیرد.
تحلیظ مفهومی رای ارزیا ی مفاهیب اصلی در یاوص موضتو متورد ررستی – کته تا یکتدیگر
چهارچوب نظری را نا میکنند – وراحی شده است .در قلتب ایتن روش ،فعتظ و انفعتال استتقرا ،
استخراج مفاهیب از دادهها و استنتاج 1در جهت فرضیهسازی ارتذاط میان مفاهیب قترار دارد (پتاتن،2
 ،1991ص .)454در این راه از تکنیک تحلیتظ چهتارچوب مفهتومی 3استتفاده شتده استت .ایتن

1. Inductions, Deriving concepts from the data & Deductions
2. Patton
3. Conceptual Framework Analysis
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تکنیک و دادهها ،فراینتد و رونتدهای مر توط توستط جذتارین )3119( 1ارادته شتده و در مقتاتت
مختلفی مورد استفاده قرار گرفتهاست (جذارین.)3112 ،3113 ،3111 ،3112 ،
جذارین ضمن آنک ه میان توصیف و نظریه تفتاوت قادتظ شتده ،معتقتد استت کته اصتطالحات
چهارچوب مفهومی و چهارچوب نظری مذهب و غیر دقیت هستند ،ر ایتن استا  ،وی چهتارچوب
مفهومی را یک شذکه یا «یک سطح »2از مفاهیب ه هب پیوسته تعریف میکند که همراه ا یکتدیگر،
درکی جامت از یک پدیده را فراهب میستازند .مفتاهیمی کته یتک چهتارچوب مفهتومی را تشتکیظ
میدهنتتد ،از یکتتدیگر پشتتتیذانی کتترده ،پدیتتده مر ووتته را مفاتتظ ندی میکننتتد و یتتک فلستتفه
4
چهتتارچوب-ویتتژه 3را نتتا مینهنتتد .چهارچوبهتتای مفهتتومی دارای فتترو هستیشناستتانه،
معرفتشناسانه 5و روششناسانه هستند و هر مفهوم در دایظ یک چهارچوب مفهومی ،یتک نقتش
هستیشناسانه یا معرفتشناسانه ایفا میکند (جذارین ،3119 ،ص.)51
دادههای تحلیظ چهارچوب مفهومی  -متون منتخب  -اید هوتور متؤثری یتانکننتدۀ پدیتده
اجتماعی ،محیطی ،سیاستی ،فرهنگتی و یتا رفتتار اجتمتاعی مر توط توده و مشتتمظ تر اد یتات
میانرشتهای اشد که ر پدیدۀ مورد ررسی تمرکتز کردهانتد .نکتته مهتب ایتن استت کته آنهتا ایتد
همچنین یانگر شیوههای مرتذط ا پدیده اشند .از ایتنرو ،دادههتا ایتد گونتههای متنتوعی ،ماننتد
کتابها ،مقاتت ،روزنامهها ،مااحذهها و شیوهنامهها را شامظ شوند .یشتر متون و دادههتا یتانگر
نظریههایی هستند که متعلت ته نظامهتای علمتی ویتژهای می اشتند .وقتتی گتام در یتک رویکترد
میانرشتهای نهاده میشود ،این نظریتههای نظتام-ستو 6ته دادههتای تجر تی تحلیتظ چهتارچوب
مفهومی تذدیظ میشوند (همان ،ص .)52فرایند تحلیظ چهارچوب مفهتومی تکرارشتونده استت و
«نیازمند یک حرکت پی در پی ین مفهوم و دادههتا می اشتند و در عتین حتال تطذیقتی استت کته
نیازمند یک مقایسه دادمی میان انوا شواهد رای کنتترل ستطح و حیطته مفهتومی نظریته در حتال
ظهور است» (اور یکووسکی ،1992 7،ص .)211روند شتکظگیری یتک چهتارچوب مفهتومی از
1. Jabareen
2. A plane
3. Framework-specific
4. Ontological
5. Epistemological
6. Discipline-oriented
7. Orlikowski
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هشت مرحله یا فاز اصلی مطا ت ا شکظ  1تشکیظ شدهاست:

نمودار شماره  :9مراحل شکلگیری یک چهارچوب مفهومی مطابق با تکنینک تحلیل چهارچوب
مفهومی (ترسیم توسط نگارندگان بر اساس جبارین ،0221 ،ص)33-33

 .3چهارچوب مفهومی «شهر اسالمی»
تحلیظ مفهومی ،هجده مفهوم متمایز و در عین حال مرتذط را شناسایی کرده است که ه همتراه
ً
یکدیگر ،چهارچوب مفهومی «شهر اسالمی» را تشتکیظ میدهنتد .ایتن مفتاهیب مجموعتا جهتان
نظری شهر اسالمی را تذیین میکنند که در قا ب نه وذقه ،دسته ندی شدهاند .هر وذقته مشتتمظ تر
یک مفهوم یا یشتر می اشد که در ادامه ررسی میشوند.
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 .1-3دسته چشمانداز آرمانی

این دسته نگاه آرمانی ه «شهر اسالمی» را عرضه میکند و شتامظ دو مفهتوم متمتایز ،امتا ته هتب
پیوسته ،در این اب است :نخستت آرمانشتهر استالمی نظتری-تجریتدی ،دوم آرمانشتهر عینتی
مر وط ه دورهای کوتاه از حکومت «وا یان حت».
 .9-9-3آرمانشهر نظری  -تجریدی
این مفهوم نشانگر ویژگی آرمانی و مدینه فاضله ودن شهر اسالمی است .یکی از مثالهای ملکوتی
و رازهای سر ه مهر که تا کنون گشوده نشده است و ه علت عدم یواست یتا تعلتت اراده انستان در
عا ب ماده محقت نشده است؛ مثال مدینه فاضله اسالمی یا همان شهر یداوند است که مانند دیگتر
اسرار ،همچنان در سایتار مثا ی ،معنایی یا ایجاز اقی مانده است (علیآ تادی ،1223 ،ص.)37
در یاوص چیستی این آرمانشهر دیدگاههای ستیاری ارادته شدهاستت .نمونتههایی از شتهرهای
آرمانی اندیشمندان و متفکران مسلمان وجود دارد که اگرچه در هیچ مورد اشارهای مستقیب ه «شهر
اسالمی» نشده – چنانکه میدانیب جعظ ایتن واژه مر توط ته اوایتظ قترن یستتب استت (فالحتت،
 – )1291اما می توانند نمودهایی از نگرش آرمانی ه شهر اسالمی تلقی شوند که میتوان آنها را در
چند دسته وذقه ندی نمود.1 :جهان آرمانی شیعه (جزیره یضرا  ،شهر زاهره)؛ .3شهرهای آرمتانی
نیاسرادیظ در متون اسالمی (شهر صا حان وذتری ،شتهر آرمتانی حتاراتنوار)؛ .2مدینتۀ فاضتله
فالسفه مسلمان (مدینه فاضله فارا ی ،مدینه عاد ته ا تنستینا ،جامعته فاضتله یواجته ناتیرا دین
ووسی)؛  .4مدینه فاضله عرفای مسلمان (شتهر زیذتایی نظتامی گنجتوی ،شتهر نیکتویی جتامی)
(اصیظ .)1231 ،از سوی دیگر ،آینده دریشان توأم ا عدا ت اجتماعی ،در جوهر اعتقتادات شتیعه
نهفته است .این گرایش حاصظ تأمالت فلستفی یتا استتنتاجات عقلتی صترر ته روش فیلستوفان
نیست ،لکه پشتوانۀ آن احادیث و ایذاری است کته ظهتور مهتدی(عج) را در آیرا زمتان شتارت
ً
دادهاند و غا ذا عناصری را در تردارنتد کته از جامعته آرمتانی انتظتار متیرود (نتوحی1222 ،ب،
ص.)379
رای این آرمانشهر ویژگیهتایی تر شتمرده شتده استت :از جملته یاتلتهای معاضتدت،
همیاری ر امور معنوی ،رخ نمودن ملکه عدا ت در رفتار و اندیشه همته شتهروندان ،نظتبگرایتی،
نزاهت ایالقی و عملی جامعه و شهروندان جامعه اسالمی (سیدموسوی و نوایی.)1291 ،
 .0-9-3آرمانشهر عینی
سایتهای آرمانی دون تسلط سیاستی و ستیطره اجتمتاعی و یپیرایته آرمتان تر جامعته تحقتت
نمییا د .میدانیب که چنین تسلط و سیطرهای تنها در صدر اسالم وجود داشته است و از آن پس ،نه
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تنها در مرکز و هستۀ اصلی حکومت اسالمی ،یعنی در عر ستان ،عراق ،شام و ینا نهرین ،لکه در
سایر مناوت نیز حکومت و سلطۀ سیاسی و اقتاادی در ایتیار «وا یان حت» نذوده استت (نتوحی،
1222ا ف ،ص .)113ر این مذنا ،اگر توان از آرمانشهر عینی و شکظیافته – ا توجه ه پتارادوکس
میان عینیت و آرمان – سخن گفت ،یشک محدود ه همین دوره زمانی کوتتاه یواهتد تود .تدین
ترتیب ،ا گوهای رفتاری ،اجتماعی ،قانونی ،مدیریتی و فردی رهذران ا هتی ،تهویتژه دوران پیتامذر
اسالم(ص) و امیرا مؤمنین( ) ،نیز میتواند و اید ته عنتوان یکتی از اصتلیترین ا گوهتای شتهر
اسالمی ،هویژه در توضیح و معرفی رکن ارتذاط و قانون و رفتار و عمظ ،ایفای نقش کند (نقتی زاده،
 ،1293ص .)11ترای نمونتته ،نقتتش هتتدایتگر امیرا م تؤمنین( ) در هنتتر ،از جملتته معمتتاری و
شهرسازی مشهود است 1.می دانیم هیح رتی

علی ع) در دوران رکومی للای س یحگ نح،

همچگ ه نظ م رکومت را از مشور لود مح وم نک دند .ب این ا س ،در روای

میکهور ا ی

هح بن بح راهنم ی ایش ن شهرهای او یۀ اسالمی سایته میشدند و دستور ایشان این ود که ستایت
شهر را از قلب آن یعنی مسجد شرو کنند و سپس ه صورت دایرهوار شهر را وسعت خشند ،پتس
از آن ود که شهرها دین ترتیب شکظ گرفتند .پس از مستجد ،ته ترتیتب متدار علمتی و ستپس
ازار ،حمام ،منتازل مستکونی دور مستجد قترار میگرفتنتد ،ایتن ستنت شهرستازی استالم استت
( لخاری ،1291 ،ص.)314
 .2-3دسته کالبدی

این دسته مرکب از دو مفهوم اصلی ،یعنی کا ذد اسالمی و پارادوکس میان شکوه و سادگی است کته
هویت کا ذد «شهر اسالمی» را مطمح نظر قرار میدهند.
 .9-0-3کالبد اسالمی
در این مفهوم حث در مورد مشخاههای کا ذدیای است که اگتر در شتهر وجتود داشتته اشتند،
می توان آن را ه عنوان شهری در نظر گرفت کته امتتی استالمی در آن ستکونت دارنتد و تجتارت و
عذادت میکنند و در مجمو شهری اسالمی را در پهنۀ نفوم یود ه مهن متذادر میسازد (موحتد و
ً
دیگران ،1291 ،ص . )29از این دیدگاه ،دان سذب که عناصتر کا ذتدی شتهرهای استالمی ،اکثترا
رگرفته از فرهنگ غنی اسالم و نشانگر تمدن و فرهنگ اسالمیاند ،در سیمای شهرهای اسالمی تا
 . 1ر.ك :کتاب گلستان هنر ،قاضی میراحمد منشی در قرن یازده هجری و فتوتنامهها.
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عناصری رو هرو هستیب که هر کدام منشأ یاصی دارند و از سوی دیگر ،هر یک نشتانگر موضتوعی
یاص ،رگرفته از این آیین مقد انتد (میرمحمتدی ،1235 ،ص .)123چنانچته ویژگتی کا ذتدی
شهر اسالمی و کارکرد عناصر کا ذدی رای رجستته تر شتدن آن هویتت ،تیش از پتیش ضترورت
مییا د.
این مفهوم گذشته از تمام گوناگونیهای متأثر از عوامظ وذیعی ،شهر اسالمی را غرق در ایمانی
واحد می داند که در حا ی که معیارها و قوانین زندگی ر آن حاکب و مسلط است ،شتکظ منستجمی
از معماری را اراده میدهد و مدعی است که نوعی اجما کلی وجود دارد که «شهر اسالمی» دارای
ویژگیهای یاص زیر استت.1 :مستجد؛  .3ستوق ( تازار)؛  .2ارگ؛  .4منتاوت مستکونی و محلتهها؛ .5
مدار ؛  .7شذکه ییا انی؛  .3دیوار؛  .2نمای یارجی (یدایی و تقوایی1291 ،؛ غنیزاده.)1225 ،
ریشه نظری  -تاریخی این مفهوم را میتوان رگرفته از آرا مستشرقان دانست .اینتان رگرفتته از
اندیشههای نویسندگان مسلمان سدههای میانه ،شهر اسالمی را جایی شناسایی کردهانتد کته دارای
«مسجد جامت» « ،تازار» و «گرما ته همگتانی» اشتد (رضتایی ،1293 ،ص .)131ایتن دیتدگاه
شرقشناسان منجر ه این شد که اینان ا تعریف عناصر شهری یاص رای شهرهای شتمال آفریقتا،
عدها ا گو یی نیادین را رای کظ شهرهای اسالمی معرفی کنند .ر این مذنا ،عناصتر حیتاتی شتهر
ایددا ل اسالمی شامظ مسجد جامت ،ازار مجاور مسجد و حمام معرفی شد؛ زیرا این سه عناصتری
هستند که شرایط را رای عذادت مسلمانان مهیا میسازند (فالحت ،1291 ،ص.)23
ً
تجلی دیگر مفهوم کا ذدی ،ا گوهایی است که عمدتا توسط محققان غر ی و ر اسا عناصتر
کا ذدی اصلی شهر اسالمی – ه زعب ایشان – در یاوص این شهرها اراده شده استت کته از جملته
آنها میتوان ه ورو شماتیک دتمان ،1مدل ویرث 2و نیز ا گوی شتهر استالمی اهلترز 3اشتاره کترد
(یدایی و تقوایی ،1291 ،ص.)111-112
هتذت کثرت روز و ظهور مفهوم کا ذدی شهر استالمی ،یشتترین نقتدها ته ایتن دیتدگاه شتده
است .ناقدان ،از یک سو ،معتقدند که وقتی کا ذتدی ته عنتوان شتهر و معمتاری استالمی معرفتی
ً
میشود ،ظاهرا رای زندگی امروز مناسب نیست و امکان ظهور و روز شهر و معماری استالمی در
1. Dettman
2. Wirth
3. Ehlers
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دوران معاصر منتفی قلمداد میشود (نقیزاده ،1293 ،ص )11حال آنکه ارزشهای اسالمی فترای
کا ذد ،مکان و زمان است و میتوان از آنها در گسترش شهرهای جهانی امروز هتره ترد (رضتایی،
 ،1293ص )179و از دیگر سو ،میپرسند اگر ا سایتن مسجد یا ازارها ا نما و تزدینات معمتاری
یاص ،شهر اسالمی میشد ،آنگاه مگر – رای مثال –تهران ازار یا مسجد ندارد؟ پتس ایتد نمونته
یک شهر اسالمی اشد؛ آیا این حقیقت دارد؟ پس چرا ما ه دنذال چیزی یا امری ته عنتوان «شتهر
اسالمی» هستیب؟ ( راتی ،1293 ،ص.)33
 .0-0-3پارادوکس میان شکوه و سادگی
معماری و شهرسازی دارای سرشت نمایشی است و گاهی این نکته در دوگانگی ا آرمانهایی چون
سادهزیستی و دادگری است ،از سوی دیگر دین [اسالمر از آغاز مانت غلو کردن در امر ناهتا توده و
اسرار در این راه را تی آنکته جانتب میانتهروی مراعتات شتود ،روا نمیدانستت (دانتش،1229 ،
ص .)33ا این حال آنچه در شهرها دیده شده ،این است که در رپایی ستیاری از ستایتوستازها
گاهی یهودگی و فزون یواهی آدمی ر اورمندی یدایی وی چیره شتده استت و شتکوهیواهی تر
پاکیزگی پیشی گرفته است.
 .3-3دسته کلنگر

دسته کظنگر ،شهر را جزدی از کلیتی وسیتتر میانگتارد و تدین ترتیتب «شتهر استالمی» را میتظ
انگارههایی وسیتتر ررسی میکند .دو مفهوم «تناظر ا عا ب» و «شهر اسالمی ه عنتوان محاتول
تمدن اسالمی» ،مفاهیب این دسته را تشکیظ میدهند.
 .9-3-3تناظر
این مفهوم ،انسان را هدر شهر اسالمی میداند و هتذت ا عاد گوناگون وجودی انسان – روو و جسب
– معتقد است شهر اسالمی متناسب ا انستان و نیازهتای جستمانی و روحتانی او شتکظ میگیترد.
نا راین ،پیش از رپایی چنین شهری ،اید انسان سنتی – در معنای دینی – محقتت گتردد (احمتدی
دیسفانی و علی آ ادی ،1291 ،ص )13یعنی « شر همواره یانهاش را ته تناستب ستایتمان یانته
وجود یویش میسازد و چون سایتمان این یانه تغییر کند ،شهر و یانه هب وتور دیگتری ستایته
میشود» (داوری اردکانی ،1235 ،ص.)5
ر این اسا  ،یکی از اد های کته تر ظهتور اندیشته شتهر استالمی و در تذیتین ویژگیهتای آن
رشمرده میشود ،حث مهمی است که در جهان ینی سنتی وجود دارد و آن اینکه در جهان ستنت،
فیزیک ا متافیزیک منطذت یا دستکب سیار مرتذط است .انسان سنتی تالش میکنتد فترم فیزیتک
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حیاتش را – چه در چهارچوب منزل و چه در چهارچوب شهر – تا انگارههتا و آموزههتای آیینتیاش
منطذت کند .تفکری که مذین و توجیهگر این ارتذاط است ،اصظ نیادی «تناظر» است کته روو تمتام
اندیشههای سنتی است ،اندیشهای که انسان را عا ب صغیر و عتا ب را انستان کذیتر میدانتد :جهتان
انسان شد و انسان جهانی ( لخاری ،1291 ،ص.)312
را ر ا این مفهوم شهر اسالمی دارای شکظ یاصی نیست ،یعنی نمیتوان ا یک شکظ یتاص
شهر را اسالمی کرد .انسانها در شهر اسالمی ،مهبترین اعضای شهر هستند؛ کا ذتد و شتکظ ایتن
شهر در پی مردم حاصظ یواهد شد .اگر عا ب دینی روی نماید ،نای شهر و یانه نیز دینی میشود.
پس شهر دینی ،شهری نیست که ا دستورا عمظهای یاصی سایته شود .ما قواعدی نداریب کته تا
آن توان شهر دینی سایت .شهر و یانه ا نحوۀ سکنی گزیدن ما دینی یا غیر دینی میشود و ستذک
و ورز نا ا آن نحوه سکنی گزیدن پدید میآید یا تغییر میکند .شهر دینی دون عا ب دینی و تدون
مردمی که ه آن عا ب تعلت داشته اشند؛ معنی ندارد (داوری اردکانی ،1235 ،ص.)7
 .0-3-3محصول تمدن اسالمی
آنچه ه تمدن تعذیر میشود ،عذتارت استت از :مجموعتهای از انستانها (جامعته) کته تا اتکتا ته
ً
جهان ینی ،عقاید و فرهنگ هماهنگ؛ و غا ذا همسان؛ اجتما  ،محیط و فضایی را ته وجتود آورده
اشند که هویت هر جز آن ا هویت کظ هماهنک و همستو توده و در جامعتۀ جهتانی ته آن نتام
شنایته میشود (نقی زاده ،1293 ،ص .)9ا گسترش و نفوم سریت اسالم در مناوت و سرزمینهای
گوناگون و وارد شدن آن در زندگی اقوام و ملظ مختلف ،تغییرات و دگرگونیهای اساسی و مهمی در
فرهنگ و آداب و رسوم ملتهای تازه مسلمان هوجود آمد و پیشرفتهای عظیمتی در کلیتۀ شتئون
زندگی آن مسلمانان ایجاد شد که از مجمو این تغییرات و پیشرفتها ه عنوان تمدن استالمی یتاد
میشود .یکی از مظاهر عمدۀ این پیشرفتها ،وضت ظاهری و کیفیت ادارۀ شهرهای مختلف استت
که در وول تاریخ ا ا هام از احکام اسالمی ویژگی یاصی داشته است (جعفری ،1272 ،ص.)27
مدعای مفهوم تمدنی از «شهر اسالمی» آن است که سیمای جغرافیایی شهرهای دنیای اسالم،
یود آیینهای است ر مظاهر تمدن اسالمی (میرمحمتدی ،1235 ،ص .)132در ایتن چشتبانداز،
«شهر اسالمی» وذقه ندی مناسذی رای تمییتز آن دستته از مراکتز جمعیتت شتهری تود کته در آن
مظاهر «تمدن اسالمی» حضوری ملمو و قا ظ مشاهده داشت (ا راهیمی ،1235 ،ص.)15
ً
اگر ه اصیظترین متون و منا ت دست اول دینی رجو کنیب ،ظاهرا ایتد امعتان داریتب کته دیتن
اسالم هوور مستقیب ه شهرسازی و معماری که تجرم ا گوی یاصتی را ایجتاب میکنتد ،توجته
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سیار کمی معطور داشته است .آنچه ه معماری و شهرسازی اسالمی هویتت میدهتد ،متتأثر از
اسالم ه عنوان تمدن است ،یعنی دستاورد و تو ید فرهنگتی ملتظ مستلمان (افشتارنادری،1235 ،
ص .)42-43از این دیدگاه« ،شهر اسالمی» شهری است که در آن مظتاهر تمتدن استالمی نمتود
دارد و دارای هویت یاص فضایی ،فرهنگی و تتاریخی استت و ویژگیهتای آن در ارتذتاط تا دیتن
اسالم و از قرآن و سنت نشئت گرفته است (یدایی و تقوایی ،1291 ،ص.)113
 .4-3دستۀ متنی

دسته متنی شامظ مفاهیمی است که در پی ررسی ماهیت ،چیستی و ویژگیهای شهر استالمی تر
مذنای قرآنی – مفهوم قرآنی – و روایت و احادیث – مفهوم روایی/حدیثی – هستند.
 .9-0-3قرآنی
قرآن کریب که ه نص یود و سخن معاومان( ) حاوی تمتام موضتوعات متورد نیتاز شتر استت،
مرجعی است که ا گو ،مذانی ،ارکتان ،صتفات و اصتول شتهر استالمی از آن قا تظ استتنتاج استت
(نقیزاده ،1291 ،ص .)13از سوی دیگتر ،آنچته در وتول تتاریخ ته شتهرهای امپراتتوری عظتیب
اسالمی حا تی هبرنگ و چهرهای مشا ه میداد ،در درجۀ اول قترآن کتریب تود کته در سرتاستر آن
یطه ه ز ان عر ی قرادتت و تکلتب میشتد و در پاستخگویی ته جمیتت مستادظ زنتدگی از جملته
نیانگزاری شهرهای اسالمی قاوعیت داشت (مؤ ید ،1257 ،ص .)559ر این مذنا ،مفهوم قرآنتی
شهر اسالمی ر آن است که قرآن کریب از جمله منا ت اصیظ و نیادین در تشریح رویکرد استالم ته
ویژگیهای شهر مطلوب است (غنیزاده ،1225 ،ص.)311
مطا عه مفهوم قرآنی در یاوص شهر اسالمی نیازمند پژوهشهایی مجزا و گسترده است ،امتا
ریی از مشخاههای اصلی توجه قرآن کریب ه ماهیت و ویژگتی شتهر استالمی را میتتوان میتظ
مؤ فههای عدا ت (ا راهیب 13 ،و )12؛ وحدت (آلعمران112 ،؛ مادده)3 ،؛ امنیت ( قتره 135 ،و
137؛ ا راهیب25 ،؛ یونس )23 ،و پاکیزگی (اعرار 53 ،و 52؛ فاور9 ،؛ فرقان 43 ،و 42؛ ق،9 ،
 11و  )11دسته ندی کرد.
 .0-0-3روایی/حدیثی
در روایات معتذر اسالمی و کتب حدیث رجای مانده از سنت و کالم پیامذر [و ادمه( )ر ،ه شهر و
فضاهای زیستی و نیز کمیت و کیفیت فضاهای شهری نیز پردایته شدهاست (ستتاری ارستانقلی،
 ،1291ص . )49مفهوم روایی/حدیثی از شهر استالمی تر آن استت تتا از دریچته ایتن روایتات و
احادیث ،ماهیت ،چیستی و ویژگیهای «شهر اسالمی» را ررسی کنتد و ته تذیتین ویژگیهتای آن
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پ ردازد .ه تذت ماهیتت و یاوصتیات احادیتث و روایتات استالمی ،مفهتوم متورد حتث ،یشتتر
ویژگیهای شهر مطلوب اسالمی ،یاوصیات ستاکنان و شتهروندان آن و ایستتههای متدیریت و
اداره چنین شهری و ه عذا رتی محتوای شهر اسالمی را مورد توجه قرار داده و کمتر سخن از کا ذد و
ظرر ه میان آمده است.
در این زمینه ،در ررسی سیرۀ عملی پیامذر اکرم(ص) ،ه عنوان اسوۀ حسنه و ا گتوی جتاودانی
جوامت انسانی ،مو فههای زیر ،مستخرج از مدیریت شهری ایشان ،را میتوان ه عنتوان ایستتههای
مدیریتی شهر اسالمی ه شرو زیر رشمرد :تغییر نام از یثرب ه مدینه ه عنوان نمونهای از مدیریت
تغییر ظاهر در راستای تغییر اون؛ تغییر و تحول مدیریت قذیلهای ه مدیریت شهری و یلت مفهتوم
شهروندی؛ مشاوره؛ همذستگی نهادها ،قومیتها و وایفهها؛ پیدایش تعلت اجتماعی؛ اهمیت ویتژه
ه شهرنشینی؛ احیای موقعیت و نقش اجتماعی زنان در متدیریت شتهری؛ وحدت خشتی و یلتت
مفهوم وحدت؛ توجه ه فضای اقتاادی در مدیریت شهری؛ ایجاد روحیۀ تعاون و همکاری؛ توجه
ه مسجد ه عنوان فضای چند کار ردی و مرکز مدیریت شهری؛ رسیدگی ته محرومتان؛ متدیریت
شهری دانشمحور و تقویت نهادهتای آموزشتی (ستتاری ارستانقلی و م یحتی ،1222 ،ص-114
 .)121از سوی دیگر ،ا ررسی روایات و احادیث مر وط ه سایت شهر و شهرسازی منستوب ته
نذی اکرم(ص) ،رویکردهای شهرسازی در گفتار ایشان را میتوان میتظ پتنج دستته آرمتانی ،ماتتی،
کتتارکردی ،پدیتتداری و ریشهشتتنایتی دستتته ندی کتترد (ستاری ارستتانقلی )1291 ،کتته مطا عتته و
تفحص در هر یک از این ویژگیها ،گامی ه سوی روشن نمودن انگارۀ شهر اسالمی یواهد ود.
مطا عه و ررسی کالم و سیرۀ امیرا مؤمنین( ) در یاوص شهر ،شهرسازی و مدیریت شهری
نیز میظ مفهوم حدیثی/روایی قرار دارد .ر این استا  ،مؤ فتههای ستازندۀ شتهر استالمی در کتالم
ایشان را می توان ه صورت زیر رشمرد :توجه ه آ ادانی شتهر (نهجا ذالغته ،نامته )52؛ توجته ته
محتتیط زیستتت (نهجا ذالغتته ،یطذتته )173؛ رقتراری عتتدل (نهجا ذالغتته ،نامتته )52؛ مشتتورت
(نهجا ذالغه ،نامه  ،)52وحدت و همگرایی (نهجا ذالغه ،یطذته )312؛ ستکونت در شتهر تزرگ
(نهجا ذالغه؛ نامه ( )79عماد و سناییراد.)1223 ،
 .5-3دسته تمایز

این دسته متشکظ از مفاهیمی است که «شهر اسالمی» را ه واستطۀ تمتایز آن تا انگتارهای ثتانوی
ررسی میکند .مؤ فههای این دسته عذارتند از :تمایز ا شهر غر ی ،تمایز ا شهر پتیش از استالم و
تمایز ا شهر مدرن.

تبیین یک چهارچوب مفهومی برای «شهر اسالمی»

 .9-3-3تمایز با شهر غربی
ریی از محققا ن ا مدنظر قرار دادن تجر ه شهرنشینی در تاریخ اروپا ،روند شهرپژوهی در جوامتت
اسالمی را ر اسا ا گویی از شهر اسالمی ،که ه نوعی ازتاب ریتی جریانهتا و شتایصهای
شهرنشینی است ،سامان دادهاند .نتیجه تحقیقات ایتن ویتف از پژوهشتگران ایتن استت کته شتهر
اسالمی شهری است که از هویت مستقظ عاری و فاقد نهادهای مدنی ،مقررات توسعهیافته زنتدگی
شهری ،اندیشه شهروندی و سایر شایصهای مشا ه وده است (یوسفی فتر ،1223 ،ص .)43تر
مذنای این نگرش میتوان در یاوص ماهیت «شهر اسالمی» از مفهوم تمایز ا شهر غر تی ستخن
گفت که مطا ت آن ،شهر اسالمی ،همانند سیما ،نام ،ذا  ،آداب و منش مسلمانان ،هویت یتاص
یود را دارد که تمایزش را از مجتمتهای نا شده ر مذنای تفکرات غیر اسالمی ه وضوو و روشنی
نمایش میدهد (نقیزاده ،1291 ،ص.)33
نیاد این مفهوم را میتوان در آرای شرقشناسان دانست که در آن نتوعی فرافکنتی و جداستازی
شهر اسالمی از دیگر شهرها و جریان زندگی ساکنانش دیتده میشتود ( راتتی ،1293 ،ص .)33از
دید اینان – مستشرقان – تعذیر «شهر اسالمی» و اوالق آن ه مجتمتهای زیستی مسلمانان متضتمن
این پیشفر

است که این شهرها از نظر کا ذدی ،جلوهگاه تجلی یاصتی از اصتول و ارزشهتای

اسالمی ودهاند و ه این ترتیب از شهرهای سایر تمدنها و فرهنگها متمایز می اشتند و رواج آن از
قرن نوزدهب میالدی آغاز شد (نقیزاده ،1291 ،ص .)13نظریهپردازان غر ی آن دوران ،در صتورتی
که معیارهای اراده شده از سوی نظریهپردازان شهری ،چون ماکس و ر ،را در شهرهای مورد مطا عته
نمییافتند ،ه راحتی نتیجه میگرفتند که آنها در واقت نه ا شهرها ،لکه تا گونته یاصتی از زنتدگی
شهری رو هرو هستند .ه تعذیر دیگر ،این شهرها ر مذنای آنچه که فاقد آن هستند توصیف میشوند
و معیار این فقدان همان شهر ا گوی قرون وسطایی ا ستایتار تذیتین شتده از ستوی نظریتهپردازان
شهری ود .دینسان نتیجه گیری این ود که این شهرها فاقتد نظتب و نهادهتای شتهری کالستیک و
سازماندهی جمعی قرون وسطایی اروپا دانسته شدند (فالحت ،1291 ،ص.)43
 .0-3-3تمایز با شهر پیش از اسالم
این مفهوم یانگر این دیدگاه است که گرچه ،یتردید شتهرهای دوره استالمی از جهتات گونتاگون
تحت تأثیر تمدنهای پیشین ،هویژه تمتدنهای ساستانی و رومتی قترار داشتتهاند ،در عتین حتال،
مسلمانان ویژگیهای فرهنگی یود را ه نحو تحسینآمیزی ر شهرهای زیر نفوم یود نهاده و تمییتز
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شهر استالمی از دیگتر شتهرها را آستان ستایتهاند (میرمحمتدی ،1235 ،ص .)121-121تدین
ترتیب ،شهر پیش از اسالم ،در وول زمان هتدریج رنگ و وی اسالمی ه یود گرفتت و در حتا ی
که قذظ از آن نظام ارزشی یاصی را نمایندگی میکرد ،ا پذیرش اسالم از ستوی ستاکنان یتود ،ته
تدریج اعتقادها ،اورها و ارزشهای مردمی را ه نمایش گذاشت و فضا را رای تحقت و اجرا شتدن
دین جدید رای مردم فراهب آورد ( راتی ،1293 ،ص.)33
نیاد مفهوم تمایز ا شهر پیش از اسالم را نیز میتوان ته شرقشناستان نستذت داد .در یکتی از
توصیفهای مشهور ،ساوگیت 1عناصر شهر ایددال اسالمی را شامظ ازار و میدان مرکتزی میدانتد
که ه شذکه راههای اقتاادی و مسکونی متاظ شده است و معتقد است که تمام این ناها و عناصر
در واقت تغییر یافتههای عناصر شهری دورههای قذظ است ،رای نمونه ،تازار ،تتداوم اقیمانتدههای
ییا انهای ستوندا ر رومی استت و تدین ستان ختش مهتب و اصتلی کتار ستاوگیت ته ایتن امتر
ایتااص دارد که رد پای شهرهای یونانی  -رومی را در شهرهای اسالمی جستجو کند و نشان دهد
که چگونه ،از نظر او ،اسالم شهرهای پر عظمت کالستیک را ته شتهرهای فرومایتهتر تذتدیظ کترده
است (فالحت ،1291 ،ص .)22مفهوم تمایز شهر اسالمی ا شهر پیش از استالم را میتتوان میتظ
مؤ فه هایی چند از جمله ازارها ،مراکتز آموزشتی ،محتالت ،منتاوت مستکونی ،هندسته شتهرها،
ییا انها ،ناهای مذهذی و تفاوت وضعیت آنها ا عناصر پیش از اسالم ررستی کترد متورد مداقته
قرار داد (نتك :یتدایی و تقتوایی1291 ،؛ دانتش1229 ،؛ ستلطانزاده1274 ،؛ فالحتت1291 ،؛
موید1257 ،؛ میرمحمدی1235 ،؛ ورجاوند.)1257 ،
 .3-3-3تمایز با شهر مدرن
ر مذنای مفهوم تمایز ا شهر مدرن « ،ریی معتقدند شهرهای استالمی ته تمتدنی زوالیافتته ،امتا
پیچیده و جذاب ،تعلت دارند و می روند تا ا ورود اصول شهرسازی متدرن از ستوی تمتدنی رتتر،
دگرگون و ه موزهها سپرده شوند» (ا راهیمی ،1235 ،ص .)17از دید اینان« ،شهر اسالمی» شهری
سنتی است که زیر نای اجتماعی ،اقتاتادی و عقیتدتی شتهروندانش از علتت وجتودی و کتارایی
عملی ساقط شده و مشخاۀ قا ظ مشاهدهاش انحطتاط افتت مرکتزی و محاصرهشتدنش تا شتهر
رشدیا نده« ،مدرن» ،در حواشی آن است .شهر مدرن در جوامت مستلمان جتایی استت کته تضتاد
1. Sauvaget
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کا ذدی آن ا شهر سنتی در وجود سایتمانهای لندمرتذه ،ییا انهای مستقیب و لوارهای تازهستاز
و تمیز ،و دسترسی ساکنانش ه آب و رق و مشاغظ جدید متجلی شتده استت (همتان) .در یتانی
حداکثری از این مفهوم ،داوری اردکانی ( ،1235ص )14شهر دوران تجدد را دینی – که در اد یتات
وی در چهارچوب دین اسالم میتوان آن را معادل استالمی انگاشتت – نمیدانتد« :زیترا در دوران
تجدد سایته شده است ،هر چند که وراحان این شهرها ه کلتی از عتا ب دیتن قطتت را طته نکترده
اشند».
اید توجه داشت که دامنۀ این مفهوم منحار ه پژوهشگران و محققان شهرستازی و نظامهتای
علمی وا سته نیستت ،در آسیبشناستیای کته در رستا ۀ دکتتری راتتی آمتده ،مشتخص شتد کته
پاسخگویان گروه نمونه در یک مااحذۀ عمیت ،دو یوشۀ قا تظ تأمتظ در همذستتگی میتان مفتاهیب
مختلف در پس مهن یود دارنتد .نخستتین یوشته عذتارت استت از :شتهر متدرن ،غر تی تودن،
یگانگی ،ی فرهنگی ،اشتغال ،توسعه ،شیک ،آسایش ،امید ،ایمنی ،غیرتتاریخی ،ارتذتاط ضتعیف
انسانی و یوشۀ دوم عذارت ود از :شهر سنتی ،شرقی ،ایرانتی ،فرهنگتی ،یتودی ،یکتاری ،فقتر،
عقب ماندگی ،تاریخی ،وذیعی ،محیط روستایی ،انسانی ،آرامش ،سالمتی ،نگرانی و ناامیدی .ایتن
دان معناست که پاسخگویان در عین در نظر گرفتن افتهای تاریخی ه عنوان شهرهایی نزدیک و
منطذت ا فرهنگ و تاریخ و هویتشان ،آن را نشتانه و نمتاد فقتر ،عقتبمانتدگی و توستعهنیتافتگی
میدانند .این در حا ی است که آنها شهر مدرن را نیز ،ضمن تلقی ه عنوان نماد پیشرفت و رفتاه و
ایمنی ،هبارز مفاهیمی چون ،یگانه ،یهویت ،دور از یتودی یودشتان تلقتی کردهانتد ( راتتی،
 ،1293ص )33که نشان از قدرتمندی مفهوم تمایز شهر اسالمی ا شهر متدرن در امهتان جامعته
دارد.
 .6-3دسته واقعیت

این دسته مفاهیمی را در ر میگیرد که شتهر استالمی را ته مثا ته واقعیتتی تتاریخی کته در قلمترو
جغرافیایی زیست و حکومت مسلمانان ایجاد شدهاند ،تلقی مینماید .در ادامه مفهتوم تتاریخی -
سنتی ه عنوان تنها عضو این دسته تذیین میشود.
 .9-6-3تاریخی  -سنتی
«شهر اسالمی» در مفهوم تاریخی  -سنتی عذارت است از :شتهرهایی کته نتا ر متدار و شتواهد
تاریخی  ،اکثریت مهمی از سکنۀ آن مسلمان توده و نتا تر آداب ،مراستب و مناستک دیتن استالم
زندگی میکردهاند (نوحی1222 ،ج ،ص .)137اسا این مفهتوم تر تفاوتهتای کتب و تیش پتر
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اهمیت سایتهای مسلمانان – یا پیشینۀ سایت مسلمانان – ا سایت اسالمی یا ستایت تر پایته
جهان ینی توحیدی اسالمی (نوحی1222 ،ا ف ،ص )111است .ه دیگر سخن ،این مفهوم در پی
آن است تا هر آنچه را که در وول تاریخ در مما ک مسلماننشتین نتا شتده استت ،شتهر استالمی
نامد.
مفهوم تاریخی  -سنتی ،شهرهای نا شده در قلمرو جغرافیایی زیست و حکومتت مستلمانان را
«شهر اسالمی» نامیده است و میظ موضوعاتی چون گونهها ،خشهای اصلی شهر و عناصتر مهتب
شهری ه ررسی آنها میپردازد .ر این اسا  ،شهرهای دوره اسالمی در چنتد گتروه اصتلی قا تظ
وذقه ندی هستند.1 :شتهرهایی کته مستلمانان نتا نهادهانتد؛  .3شتهرهایی کته در مجتاورت آنهتا
توسعههای زرگی ه اجرا در آمد؛  .2شهرهایی که ا اسالم آوردن ساکنان ،ه مرور سایتار جدیدی
یافتند؛ .4پایتختها یا ه عذارت هتر شهرهایی که حاکمان و فرمانروایان مسلمان آنها را ته عنتوان
پایتخت یویش انتخاب کردهاند (نقی زاده ،1293 ،ص.)13-11
از ویژگیهای مهب «شهر اسالمی» چهار عنار حکومت ،امتت ،اصتنار ( تازار) و محتالت
است (انااری ،1221 ،ص .)15از سوی دیگر ،شهرهای دوره اسالمی از سه خش اصتلی ته نتام
«کهندژ (قهندز) »« 1،شارستان» 2و «ر ت » 3تشتکیظ میشتد (میرمحمتدی ،1235 ،ص.)139
مفهوم تاریخی  -سنتی از شهر اسالمی ،عناصر اصلی این شهر را نیز مورد توجه قترار میدهتد .تر
این مذنا ،یاورشناسان شهر را جایی شناستایی کردهانتد کته دارای مستجد جتامت ،تازار و گرما ته
همگانی اشد .ا گوی سراسری شهرهای اسالمی یاورمیانه نیز دارای ویژگیهای شکلی و کا ذتدی
ویژهای دانسته شده است (رضایی ،1293 ،ص .)13گذشته از این دیدگاه ،عوامظ مشخاۀ شهر در
دوره اسالمی ،مسجد ،ازار و محله شناسایی شده است (اشترر1252 ،؛ حذیذتی )1223 ،کته در
این میان مساجد مهبترین ویژگی را نایب شهرهای اسالمی کردند و ه عنوان مال تمایز شهر از
ده تلقی میشدهاند( .میرمحمدی ،1235 ،ص.)123-121

 .1قهندز در اصظ معرب کهندژ ه معنی قلعه استانی است .این دژ در اتترین نقطه شهر و مهبتترین نقطته سوقا جیشتی ستایته شتده و تا
دیوارهای سنگین محافظت میشده است.
ً
 .2آ ادی یا آ ادیهایی که غا ذا ر گرد قهندزی واقت میشده است .ه جای این واژه از شهرستان ،شهر و شارسان نیز استفاده میشده است.
 .3آ ادیهای پسکرانه شهر ،آنچه در اورار شهر است.
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 .7-3دسته فراکالبدی

این دسته شامظ سه مفهوم است و جنذههایی از شهر اسالمی را عرضه متیدارد کته دغدغتۀ آنهتا در
یاوص ماهیت ،چیستی و ویژگیهای «شهر اسالمی» ،مقتوتتی ورای کا ذتد آن استت .مفتاهیب
فلسفه سایت ،فرازمانی  -فرامکانی و نهادی میظ این دسته تعریف میشوند.
 .9-7-3فلسفه ساخت
عطف توجه این مفهوم ،نه متوجه شکظ ،ظاهر و سایت ،لکه متوجه اون آنهتا ،یعنتی نظامتات و
مناسذاتی است که اسا فلسفه سایت شهر را تشکیظ میدهد ،دین معنا که نقد دین از شتهر ،نته
نقد تاریخی است و نه معمارانه و شهرسازانه ،لکه نقدی است ناشتی از ستامانۀ ارزشهتای دینتی
ّ
مذین پاکی و هزیستی ،سالمت و امنیت و شکوفایی حیات (نوحی1222 ،ب ،ص .)397تر ایتن
مذنا ،ارزشمندترین پایههای معماری در دوران اسالمی را میتوان اصظ عدا ت محوری ،اصظ ستیر
از کثرت ه وحدت ،اصظ سیر از ظاهر ه اون و اصتظ رده نتدی اهتدار کیفتی و کمتی دانستت
(نقرهکار.)1223 ،
چون تفکر اسالمی انسان را ه عنوان جانشین یداوند ،تذار و تعا ی ،تر روی زمتین معرفتی
میکند ،اصول حاکب ر اعمال و آثار انسانی اید رنگ و صذغه اصو ی را داشته اشند کته تر افعتال
ا هی حاکب اند .ریی از ارزترین صفات فعظ ا هی کته ایستتی تر فراینتد وراحتی و رنامتهریزی
محیط ،ه عنوان یکی از مهبترین فراوردههای فعظ انسان حاکب اشند ،عذارتند از :وحدت ،تعادل،
زیذایی ،نظب ،هماهنگی ،توازن ،اندازه ،حد ،هدایت ،سلسله مراتب ،تسذیح ،حساب ،حتت تودن،
کرم ،احسان ،عدم یلتت ته طا تت ،عتدم یلتت ته تازی و ( ...نقتیزاده ،1291 ،ص .)311در
جمت ندی آثار پژوهشگران و محققانی کته ایتن رویکترد را در آثتار یتویش رگزیدهانتد ،میتتوان
مؤ فههای زیر را ه عنوان اجزای مفهوم فلسفۀ سایت شهر اسالمی عرضته کترد :نتدگی ،امنیتت،
جاودانگی ،عدا ت ،ه هب پیوستگی از درون ،تغییر مداوم و یلقی جدید ،جمتگرایی ،ارتذتاط تین
اجزا و اجزا ا کظ ،توجه ه وذیعت و انسجام (نك :احمدی دیسفانی و علی آ تادی1291 ،؛ اردتن
و ختیار1221 ،؛ دانش1229 ،؛ علی آ ادی1223 ،؛ نوحی1222 ،ب).
 .0-7-3فرازمانی  -فرامکانی
ارزشهای شهرسازی اسالمی فرای کا ذد ،جای و زمان است (رضتایی ،1293 ،ص .)179مفهتوم
حاضر ،گزاره فوق را یان میکند .شهر اسالمی رای تجلی خشتیدن ته ارزشهتای متورد احتترام
جامعه مسلمانان ،هوور پیوسته راهها و روشهای مناسب زمان و مکان را میجویتد .تر ایتن مذنتا
«شهر اسالمی» ماهیتی است ثا ت که در هر زمان و مکان ،تجلی ویژه یویش را یواهد داشت .ه
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دیگر سخن« ،شهر اسالمی» ماهیتی ا قوه است که میتواند در هتر زمتان و مکتانی ،تا توجته ته
فرهنگ و هنر ومی (که ا اصول و ارزشهای اسالمی در تعار

نذاشد) و ا هرهگیری از فنتاوری،

ماا ح و دانش در دستر مسلمانان آن جامعۀ یاص ،تفستیر و تجلتی یتاص یتویش را داشتته
اشد (نقیزاده ،1291 ،ص.)33
این نگرش دارای پیشینهای قوی در میان مسلمانان است و در نخستین سالهای ظهور اسالم ه
عنوان یک قدرت معنوی و سیاسی در عر ستان کار رد داشت ،مسلمانان ین حیطۀ نفتوم شتهرهای
یود و غیر آن تفاوتی ارز قادظ ودند و ا استفاده از تمایز میان «ایمان» و «کفر» و پذیرش یتا عتدم
پذیرش اسالم در نقاط مختلتف – ته مثا ته شایاتی فتار از مکتان و زمتان –آنتان را وذقته نتدی
میکردند (ا راهیمی ،1235 ،ص )14که نشان از فرامکانی – فرازمانی ودن انگارۀ «شهر اسالمی»
در میان آنان دارد .دین ترتیب ،در یک کالم شهر اسالمی شهر تجلی اسالم استت؛ شتهر مناستب
زندگی رای انسان مؤمن ،شهر اسالمی رای تجلی خشتیدن ته ارزشهتای متورد احتترام جامعتۀ
مسلمانان ،ه وور پیوسته راهها و روشهای مناسب زمان و مکان را میجوید و ضمن هرهگیتری از
دستاوردهای علوم و فنون ،تجارب تمدنها و جوامت شری (در گذشته و حتال) ،آنهتا را ا تزاری در
جهت یدمت انسان و رشد کرامتهای واتی او در نظر میگیرد (دانش ،)1229 ،اما در قید زمتان
و مکان نیست.
 .3-7-3نهادی
این مفهوم ،مطا عۀ جامعه شهری و نهادهای شهری مسلمانان را مخاوب قرار داده است و نهادهای
دینی ،اجتماعی ،قانونی ،اجرایی ،تحایلی و اجتماعی را مورد حث قرار میدهتد .از ایتن دیتدگاه
تپیدو  1تالش کرد «جامعۀ شهری اسالمی» را ته عنتوان یکتی از متؤثرترین عوامتظ شتکظدهی
«شهر اسالمی» ررسی کند .او گروههای مختلف اجتماعی ،ستازماندهی محلتهها ،ستازماندهی
زندگی اجتماعی و نقش علما را در شکظدهی ه چند شهر مسلماننشین ررسی کرد و ه این نتیجه
دست یافت که جامعۀ «شهرهای مسلمان» یک پیکرۀ منسجب اقتاتادی  -اجتمتاعی نتدارد ،لکته
جامعهای است که یود ،نیروها و عملکردهای ضتروری را در میتان گروههتای مختلتف ته عنتوان
اجزا تقسیب کرده است .از نگاه او ،در واقت ،این شذکۀ ارتذاوتات استت کته شتهرهای استالمی را
1. Lapidus
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کنترل و ر آنها حکومت میکند .وی ر آن ود کته ستایتار شتهر نتیجتۀ را طته میتان زیرگروههتای
اجتماعیای است که ا نقش علما ه هب مرتذط میگردند (فالحت ،1291 ،ص.)29
 .8-3دسته حقوقی

این دسته از دو مفهوم فقهی  -شرعی و قانونی تشکیظ شده است.
 .9-0-3فقهی  -شرعی
ّ
اسا مفهوم فقهی  -شرعی ر این تلقی قرار گرفته است که دین اسالم رای زنتدگی پیتروان یتود
قوانینی دارد که زندگی ر اسا آن صورت میگیرد ،نا راین ،نه تنها زندگی روزمرۀ مردم از هر نظر
تا ت آن است ،لکه از نظر کا ذد شهری و چشبانداز جغرافیایی نیز متأثر از آن می اشد .ر این مذنا،
فقه و شریعت اسالمی ه عنوان دستورا عمظ سایتمانسازی در شهرهای اسالمی و کلیتد تفستیر و
هکارگیری نظام شهرسازی اسالمی مورد تأ کید قرار دارد (دانش ،1229 ،ص .)12حکیب از جملته
معتقدان ه این دیدگاه است« :ریشههای نظب و یکپارچگی موجود در اکثر شتهرهای جهتان استالم
ً
عمدتا ه ارتذاط خشها و ترکیب نظاممند ناشی از آن قا ظ استناد است که ه واسطۀ مجموعهای از
راهذردها و اصول سایتمانی ،ه وجود آمده و حفظ میشوند .این مجموعه ،محاول فقه می اشد؛
سازوکاری که نظام ارزشی شریعت را در چهارچوب فرایند سایت و ساز و توستعه شتهری تفستیر
نموده و ه کار می ندد» (حکیب ،1221 ،ص.)27
این مفهوم ارادهدهنده این دیدگاه است که مذانی نظری ورو و سایت شهر استالمی تر استا
اصول و معیارها و ضوا ط و قوانین اسالمی است .ر ایتن استا « ،شتهر استالمی» دارای هویتت
یاص فرهنگی ،تاریخی و فضایی است و ارتذتاط ستایتاری تین دیتن و فضتای ماتنو را نشتان
میدهد .شهرهای اسالمی ،یش از همه از دستورات و قوانین اسالمی ّمتخذ از کتاب ،سنت ،فقته،
اجتهاد و اجما تأثیر پذیرفته است ( اقری ،1227 ،ص ،)21اید ه این نکته توجه شود که ختش
وسیعی از رفتارها و هنجارهای مؤثر در سایت شهر از دیدگاه دینی در حوزه مذاهتات قترار دارنتد و
در دیگر موارد ،اگرچه ،اصظ فقهی آنها روشن و مشخص و تفاوت و ایتالر آرای فقهتا تهو یژه در
مسادظ مؤثر ر روی سازمان شهری و جمعیتی ناچیز است ،ا این حال ،نحوه منظور کتردن آنهتا در
وراحی و سامان دهی شهری از حاظ گستتره ،شتدت و ضتعف ،میتزان اهمیتت ،و ته وتور کلتی
چگونگی آن امر کب اهمیتی نیست و ایتن حتوزه نیازمنتد رداشتت صتحیح از روو احکتام استت
(نوحی1222 ،ج ،ص.)139
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 .0-0-3قانونی
مفهوم قانونی  ،جنذههای هنجاری سیاستگذاریها ،مذاحثات ،شیوهها و ضوا ط مر توط ته شتهر و
شهرسازی اسالمی را در ر میگیرد .ه دیگر سخن ،این مفهوم عرضه کنندۀ دستورا عمظهایی رای
اسالمی کردن محیط زندگی ،تطذیت شهرها ا فرهنگ اسالمی و متجلی نمودن شهر اسالمی است.
نگرش قانونی ه «شهر اسالمی» در سطوو مختلف مذاحثات و تالشهای تقنینی در کشور متا
مورد توجه وده است .ر این اسا و در نگاهی مقتدماتی ،ایتن مفهتوم را میتتوان در سته ستطح
صورت ندی نمود :نخست ،قوانین و سیاستهای کلی؛ دوم ،قتوانین مر توط ته تأستیس نهادهتا و
ارگانهای مختلف و وظایف محو ه ه آنها؛ سوم ،قوانین و آییننامتههای مختلتف تا هتدر ایجتاد
هویت – اسالمی در وسیتترین معنای آن – و در نتیجه تجلی شهر اسالمی.
در سطح نخست ،ند  19سیاستهای کلی توسعه ر زوم «رعایت آراستگی سیمای جامعته و
کشور و محیط سازندگی ه ارزشهای اسالمی و انقال ی» (سیاستهای کلی رنامته ستوم توستعه،
 ،1232ص )11اشاره دارد .سیاستهای کلی رنامه چهارم توسعه نیز در ند  31ر «هویت خشتی
ه سیمای شهر و روستا و ازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی  -اسالمی» (سیاستهای کلتی
رنامه چهارم توسعه ،1223 ،ص )7تأ کید دارد .هوور مشا ه در ند  15سیاستتهای کلتی رنامته
پنجب توسعه نیز ر زوم «هویت خشی ه سیمای شهر و روستا ،ازآفرینی و روزآمدسازی معمتاری
ایرانی  -اسالمی و ( »...سیاستهای کلی رنامه پنجب توسعه ،1223 ،ص )71اشاره شتده استت.
افزون ر آن ،در سیاستهای کلی ا الغی توسط مقام معظب رهذری در خش شهرستازی (ماتوب
 ،1221/3/33ا الغی  )1229/11/39نیتز تر «تعیتین ا عتاد کا ذتدی شتهرها در گستترش افقتی و
عمودی ا تأکید ر هویت ایرانی  -اسالمی و ا رعایت مالحظات فرهنگی ،اجتمتاعی ،اقتاتادی،
امنیتی ،حقوق همسایگی و امکانات زیر نایی و ا زامات محیطی و اقلیمی» تأکید شده است.
در سطح دوم ،قانون تأسیس شورایعا ی معماری و شهرسازی ،توجه ه معماری ومی را جتز
اهدار این نهاد رشمرده است و ا عذتارت « ته منظتور اعتتالی هنتر و معمتاری ایتران و رعایتت
سذکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارادته ضتوا ط و جنذتههای اصتیظ آن تا در نظتر گترفتن
روشهای نوین ( »...د یریانه شورایعا ی شهرسازی و معماری ایران ،1222 ،ص )129از آن یاد
کرده است .ماده  3قانون نظتام مهندستی و کنتترل ستایتمان نیتز یکتی از اهتدار ایتن ستازمان را
«تقویتتت و توستتعه فرهنتتگ و ارزشهتتای استتالمی در معمتتاری و شهرستازی» (مناتتور،1222 ،
ص )551معرفی کرده است.
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سطح سوم نیز ویفی از قوانین را شامظ می شود که هدر آنها ستاماندهی شتهری هماهنتگ تا
ارزشهای اسالمی است .یکی ار مهبترین این قتوانین ،ماتو ه تتاریخ  1235/3/3شتورایعتا ی
شهرسازی و معماری است که ر مطا عۀ مستمر در اره شهرها و معمتاری استالمی گذشتته و حتال
ایران و جهان و تهیه و تاویب اصول و ضوا ط وراحی شهری و همچنین اصول و ضوا ط معمتاری
و سایتوسازها ر اسا معیارها و ارزشهای اسالمی تا پایان همان ستال تأکیتد دارد (د یریانته
شورایعا ی شهرسازی و معماری ایران ،1222 ،ص ،)23ضوا طی که در تتاریخ  1293/13/14تا
عنوان «ضوا ط و شایصهای تزم جهت ازیا ی هویت شهرسازی و معماری اسالمی ایرانی» ته
تاویب این نهاد رسید .از دیگر ماو ات مر ووه – ه عنوان مؤ فههای شکظدهنده مفهومی قانونی
– میتوان ه ماده  123رنامه سوم توسعه ،ماده  119قانون رنامه چهتارم و متاده  179قتانون رنامته
پنجب توسعه ،ضوا ط مکانیا ی مسجد ماتوب  1223/5/3شتورایعا ی شهرستازی و معمتاری،
ضوا ط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهر ماوب  1223/9/35همان نهتاد ،متاده  3قتانون
ساماندهی و حمایت از تو ید عرضه مسکن و ماده  12آییننامه اجرایی قانون فوق اشاره کرد.
 .9-3دسته انطباق

 .9-1-3انطباق با مفاهیم مدرن
این مفهوم ا این استدتل که «اسالم هعنوان یک جهان ینی کامظ و فراگیر توانسته استت کته کلیتۀ
ا عاد زندگی اجتماعی و انسانی را تحت تأثیر قرار دهد .ا هره جستن از تاریخ و تمتدن استالمی و
تجارب در ایتن زمینته [میتتوانر معمتاری و شهرستازی را انستانیتر نمتاییب» (اناتاری،1221 ،
ص ،)34در پی آن است تا نشان دهد ،آنچه تحت عنوان شهرستازی متدرن و مترقتی متورد حتث
است ،قا ظ انطذاق و همنوایی ا انگارۀ شهر اسالمی استت و تر ایتن استا معتقتد استت «شتهر
اسالمی» را هسادگی میتوان جرو و تعدیظ کرد تا ا استانداردهای زندگی و قا لیتهای کتارکردی
مدرن تطا ت پیدا کند و سازگاری اتی آن ا محتیط فرهنگتی ،اجتمتاعی ،متذهذی و وذیعیمتان را
حفظ کند .در این مورد شهر اسالمی هنوز نسذت ه نیازهای امروزی در جامعهمان ستیار مترتذط و
معتذر ه نظر میرسد (غنی زاده ،1225 ،ص.)312
این تالش در تطذیت مفاهیب یاد شده ،هب عرصتۀ روش و تکنیتک و هتب مفتاهیب و راهذردهتای
مرتذط ا شهر و شهرسازی را در ر میگیرد .در عرصۀ شیوهها «واکاوی فراکا ذدی شتهر استالمی و
سنجش آن ا ارزشهای شهرسازی نوین ،در سه شناسته زیتر وا ستتگی یتود را ته چهتار شناسته
هبآمیزی پارههای کا ذدی شهر اسالمی نشان میدهد؛ شناسه ،1گسترش پایدار ،آهستته و پیوستته:
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این کارکرد قمهای و خشتی شهرستازی و وروهتای زمینتهای و جستتارهای شتهری امتروزین در
راستای رشد یود ه یودی ،آزمونگرا ،فرایندی و آرام شهر اسالمی است  ...ا گوهای رنامتهریزی
جانشینی ،داد و ستدی و نیادی ،همگی ا آرمان همیاری مردمی ،دادگستری ،رویتارویی ستهی تا
مردم فراهب شده است  ...این همان ارزشهتایی استت کته شتهر استالمی تا آرمتان دادگستتری و
پایداری در تیههای کا ذدی و فرای کا ذد از سیار پیشتر دنذال کرده استت . ...شناسته ،3راهذتردی
ودن :دیدگاه راهذردی و گام هگام در آرای سیب سلیب حکیب ،رانشویگ 1و جامسون 2که ه ررستی
نقش قانون و روال در شکظ شتهر استالمی پردایتهانتد ،یتادآور ویژگیهتای راهذتردی شهرستازی
امروزین است کته در شتهر استالمی از دیرزمتان آشتکار استت . ...شناسته ،2یردگرایتی و رشتد
هوشمند :فشردگی افت ،کبکردن گرههتا و چهارراههتای گتذرها ،زیذاستازی گتذر ،تهکتارگیتری
سایتمایههای ومی در رده ندی رزنها که امروزه همگتی از نیادهتای شتهرهای پایتدار استت،
در هایی است که یردگرایی آنهتا را در فضتاهای شتهرهای استالمی پراکنتده استت» (رضتایی،
 ،1293ص.)127-124
در یاوص مفاهیب نیادین مرتذط ا شهر و شهرستازی نیتز نقتیزاده ( )1225ته ریتی آرای
اساسی ،مانند توسعه پایدار ،توسعه انسانی ،شهر سا ب ،مشارکت عمومی و انسان پایدار پردایتته و
کوشیده «ضمن شناسایی نکات مثذت آنها در جهت شناسایی ریشتههای نستخه ایرانتی و استالمی
آنها تحقیت شود و آنگاه ر اسا این نسخههایی که مناسب و هماهنگ ا فرهنتگ ایرانتی هستتند،
راهکارهایی اراده شود تا در عتین هرهگیتری از دانتش و تجتارب جهتانی جلتوهای از یود تاوری و
استقالل و ازگشت ه یویش ه نمایش گذاشته شود» (نقیزاده ،1225 ،ص.)425
نتیجهگیری
فر

اصلی مقا ه حاضر این است که حجب عظیمی از ا هامات ،سو تعذیرها و آشتفتگیها در تارۀ

چیستی ،ماهیت و ویژگیها و اهدار «شهر اسالمی» وجود دارد ،از اینرو ،ا اراده یک چهارچوب
مفهومی جدید تالش شد تا ا توجه ه جنذههای گوناگون انگارۀ «شهر استالمی» و پاستخگویی ته
سؤاتت مختلف مطرو شده در ارۀ آن ،گامی در کتاهش آشتفتگیها و نارستاییها در ایتن عرصته
1. Brunschvig
2. Jamson
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ً
رداشته شود .اید توجه شود که گرچه تحلیظ چهارچوب مفهومی قطعا محدودیتهای یتویش را
دارد – از جمله این واقعیت که پژوهشگران مختلف ،ممکن است ادراکات مختلفتی از یتک پدیتده
داشته اشد و ر مذنای آن ،ممکن است «صفحات» مختلتف و چهارچوبهتای مفهتومی متفتاوتی
یلت کنند و نیز مشکالت محتمظ در مسیر یافتن دادههای دریور – این ا گو مزایتای مهمتی را نیتز
عرضه میکند که عضی از آنها عذارتند از:
ّ
انعطارپذیری :این ا گو هجای روا ط علتی و متغیرهتای نظتری صتلب ،تر استا شترایط و
ضوا ط مفهومی ،انعطارپذیر است.
ظرفیت اصالو :چهارچوبهای مفهومی میتوانند ر حسب تحول پدیدۀ متورد ستوال و یتا در
نتیجه دادهها و متون جدیدی که در زمان تذیین نخستین چهتارچوب در دستتر نذودهانتد ،دو تاره
مفهومسازی یا اصالو شوند.
در  :چهارچوب مفهومی ،ه جای پیش ینی پدیدهها ،در پتی کمتک ته فهتب پدیتدهها استت
(جذارین.)3119 ،
در یاوص تکنیک «تحلیظ چهارچوب مفهومی» ،ضمن تأکیتد تر مزایتای آن – کته پیشتتر
اشاره شد – پیشنهاد میشود یك مرحله یا فاز تحت عنوان «شناسایی و فهرست کتردن پرستشهای
مطرو شده» ا هدر ررسی و ارادۀ سؤاتتی که در یاوص ا عاد مختلف پدیده متورد مطا عته در
منا ت مورد حث اشاره شده است ،افزوده شود .ر این اسا  ،تا توجته ته ایتن امتر کته ستؤاتت
ً
مختلف ،تلویحا ا عاد متفاوت و در واقت مفاهیب و مؤ فههای گوناگون شکظدهنده سایتار مفهومی
ً
را مخاوب میسازند ،شناسایی و دسته ندی مفاهیب و نتیجتتا تتدوین چتارچوب مفهتومی دقیتتتر
یواهد ود .مرحله فوق را در میان مراحظ اراده شده در شکظ شماره  ،1میتوان پتس از «مرحلته :3
مطا عه سیط و دسته ندی دادههای منتخب» جای داد .ا توجه ه موارد پیشگفته ،یاایص اصلی
چهارچوب مفهومی تذیین شده رای«شهر اسالمی» را میتوان ه شرو زیر یان کرد:
 .1چهارچوب مفهوم پیشنهادی رای تذیین «شهر اسالمی» مرکب از نه دسته است که هر دستته
از یک یا چند مفهوم تشکیظ شدهاند .این دستهها و مفاهیب آنها ،همراه ا هب یتک در کالننگتر و
میانرشتهای از شهر اسالمی مهیا میسازند .مفاهیب سازندۀ چهارچوب مفهومی از نظامهای علمی
گوناگون منتج شده و مشارکت رشتههای مختلف علمی  ،ه وور عام ،و رنامهریزان شهری ،ه وتور
ویژه ،را یان میدارند .جدول شماره  ،1این چهارچوب مفهومی و دستهها و مفاهیب شکظ دهنده آن
را اراده میدهد.
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 .3چهارچوب مفهومی مرکب از دستهها و موضوعات مختلفی استت کته هتر یتک قلمرویتی
یاص ،مرتذط ا شهر اسالمی ،را عرضه میکنند .ته دیگتر ستخن ،چهتارچوب مفهتومی ،جهتان
نظری تئوریها و شیوههای مر وط ه شهر اسالمی را تذیین میکند .گذشته از آن ،هر دسته و مفاهیب
ً
آن یانگر یش از یک نظام علمی و غا ذا یش از یک عرصه دانتش هستتند و مشتارکت ویتژهای در
تحقت شهر اسالمی دارند .ر این اسا  ،این مفاهیب همراه ا هب ،قدرت روشن ستایتن ماهیتت و
چیستی شهر اسالمی ه واسطه نظامها و نگرشها مختلف را دارند.
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جدول شماره  :9چهارچوب مفهومی شهر اسالمی (مأخذ :نگارندگان)

دستهها

مفاهیب

سواتت کلیدی

شهر مطلوب ،از دیدگاه اسالم ،چه شهری است؟ ویژگیهای آن کدام است؟
م :1آرمانشتتتتتتتهر
این ویژگیها منحار ه کا ذد شهر است یا ساکنان آن؟ و یا مدیریت و روا ط
نظری-تجریدی
اجتماعی -اقتاادی؟

م :3آرمانشهر عینی

از هنگام پیدایش اسالم ،کدام شهرها اسالمی ودهاند؟ آیا چنتین انتظتاری از
شهر جاست؟ آیا شهر مطلوب در وی تاریخ اسالم وجود داشته است؟ ایتن
شهر چه ویژگیهایی داشته است؟ آیا شهر مطلتوب استالمی تنهتا در دورهای
یاص متجلی وده است؟ شهر و شهرسازی در دوران حکومت پیتامذر اکترم
(ص) و امیرا مؤمنین ( ) چته ویژگیهتایی داشتته استت؟ آیتا تجلتی شتهر
ً
اسالمی صرفا محدود ه دوران پیشگفته است؟

م :1کا ذد اسالمی

صفت اسالمی ه روو شهر اوالق میشود یا کا ذد آن؟ اسالم شهر ا تتدا در
کا ذد آن متجلی میشود ،سپس در روو آن یا تا عکس؟ یتا هتر دو تا هتب و
هوور موازی؟ مشخاههای هویت کا ذدی شهر اسالمی کدام ودهانتد؟ آیتا
ا گوی متداو ی از عناصر در شهر اسالمی وجود دارد؟ کارکرد این عناصر چه
وده است؟ آیا ا سایت عناصری یاص شتهر استالمی میشتود؟ آیتا شتهر
معاصر فاقد این عناصر است؟ شهر معاصتر ،در صتورت دارا تودن عناصتر
پیشگفته ،شهر اسالمی یواهد ود؟ آیا شهری یتاص را میتتوان ته حتاظ
مشخاههای کا ذدی ه عنتوان شتهری تا هویتت استالمی شتنایت؟ چته
مؤ فههای شکلی و غیرشکلی در شهر اسالمی حاکباند؟

د :1چشتتتتبانداز
آرمانی

د :3کا ذدی

م :3پارادوکس میتان اسالمی ودن شهر از چه دانسته و شنایته میشود؟ از فراوانی مساجد و ا نیته
مذهذی؟ از راحتی و آسایش درون و یرون ا نیه؟ از کاخ و کوخ؟
شکوه و سادگی

م :1تناظر

نقش و جایگاه انسان و تفکر او در شهر اسالمی چه وده است؟ نسذت شتهر
اسالمی و انسان مسلمان کدام استت؟ ته صترر تجمتت مستلمانان در یتک
شهر ،میتوان از شهر اسالمی سخن گفت؟ شهر اسالمی چه تأثیری ر تفکتر
ساکنان یتویش دارد؟ آیتا میتتوان (و یتا ایتد) از ارتذتاوی دوستویه ستخن
گفت؟اسالمی ودن شهر ،یعنی همتان انستانی تودن شتهر؟ یتا تیش از آن
است؟ وجوه مشتر این دو چیست؟ شهر اول اسالمی میشود سپس انسانی
یا ا عکس؟ یا این دو فرایندی یگانه و تفکیک ناپذیرند؟

م :3محاول تمدن

چرا مسلمانان مهبترین ویژگی تمدن یود را ارتذاط ا اسالم دانستتهاند؟ و از
اسالمی شمردن شهر یود چه مراد و چه آرمانی در نظر داشتهاند؟ آیتا وجتود
ضوا طی کا ذدی و زیذاییشناسانه آنان را فریفته است یا یاوصیات زیر نایی
دیگری نیز در کار وده است؟ نحوه تعامظ فرهنگ اسالمی تا تمتدن شتهری
مما ک مفتوو غیر عر ی چگونه وده است؟

د :2کظنگر
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م :1قرآنی

د :4متنی
م :3روایی/حدیثی

شهر مطلوب از دیدگاه قرآن چه شهری است؟ ویژگیهای شمرده شتده ترای
این شهر معطور ه کدام جنذههای شهر استت؟ ایتا در متتون دینتی اشتکال
یاصی رای شهر توصیه شدهاست؟ یا یاوصیات ساکنان مورد توجته توده
است؟ و یا مدیریت چنین شهری؟
در روایات رجای مانده از ادمۀ معاومین ( ) سخنی از شتهر ،شهرستازی و
مدیریت شهری وجود دارد؟ در این احادیث و روایات ،چه ویژگیهایی ترای
شهر مطلوب ر شمرده شده استت؟ ایتن ویژگیهتا نتاظر ته کتدام جنذته از
سایت شهر می اشند؟ آیا شکظ و ویژگیهای کا ذدی یاصی رای این شهر
یان شده است؟ یا ستخن از ستاکنان شتهر و نحتوه متدیریت چنتین شتهری
است؟

نسذت شهرهای اسالمی ا شهرهای هب عار غر ی یود چگونه ودهاستت؟
م :1تمتتایز تتا شتتهر عناصر شهری شهرهای یاورمیانه و شمال آفریقا چه تفاوتها و شذاهتهایی
تتا عناصتتر شتتهرهای اروپتتایی داشتتتهاند؟ شتتهرهای کشتتورهای استتالمی،
غر ی
اسالمیتر از شهرهای دیگر نقاط جهاناند؟

د :5تمایز

اسالم چه تغییری در شهرهای فتح شده ایجاد کرده است؟ عناصتر شتهرهای
پیش از اسالم چه تحو ی یافتهانتد؟ استالم چته تغییتر در شتهرهای رومتی و
م :3تمتتایز تتا شتتهر ساسانی ایجاد کرده است؟ تمایز میان جامعه ایرانی ،پیش از اسالم و عتد از
آن چیست؟ و نمود فرهنگ ایرانتی در ایتن دو زمتان ایتالرهتایی را عرضته
پیش از اسالم
میدارد؟ این تمایزها و ایتالفات تا چه حد حاصظ عامظ مذهب و وا سته ته
آن است؟
آیا شهرهای قدیمی یشتتر استالمی ودهانتد؟ شتهرهای کنتونی تتا چته حتد
م :2تمتتایز تتا شتتهر غیراسالمیاند (و یا اسالمیاند)؟ نسخه وارداتی شهر امتروز چته نستذتی تا
تعا یب و شیوه زیست اسالمی دارد؟ تأثیر آن ر دگرگونیهای فکری و رفتتاری
مدرن
جامعه چیست؟

د :7واقعیت

د :3فراکا ذدی

م :1تاریخی-سنتی

از هنگام پیدایش اسالم ،کدام شهرها اسالمی ودهاند؟ آیا تاکنون شتهری ته
این صفت داشتهایب؟ شهرهای قدیمی یشتر اسالمی ودهاند؟ آیا در وستعت
زمانی و مکانی ووتنی و وسیت ،میتوان از آنچته کته شتهر استالمی نامیتده
میشود سخن ه میان آورد؟

م :1فلسفه سایت

تعریف و جایگاه شهر در اندیشه و تعا یب استالمی چته توده استت؟ صتفت
اسالمی ه روو شهر اوالق میشود یا کا ذد آن؟ اسالم شهر ا تدا در کا ذد آن
متجلی می شود ،سپس در روو آن یتا تا عکس؟ یتا هتر دو تا هتب و تهوور
موازی؟ چه مؤ فههای شکلی و غیرشکلی تر شتهر استالمی حاکبانتد؟ آیتا
دیدگاه سنتی رای سکونتگاهها وشهرها ،شکظ یا مؤ فه یاصی قادظ است؟

م :3فتتتترازمتتتتانی -آیا انگاره شهر اسالمی و تجلی آن منحار ه دوره یا مکانهایی یتاص توده
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فرامکانی

د :2حقوقی

د :9انطذاق

است؟ آیا در حال حاضر شهرهایی ا عنوان شهر اسالمی وجود واقعی دارنتد
یا تنها در رههای از تاریخ وجود داشتهاند؟ یتا ایتن واژه تنهتا ا تدا و دستت
سایته پژوهشگران غر ی است که ه ترستیمی غیرواقعتی و ییتا ی از شتکظ
شهر در جوزه یاورمیانه و شمال آفریقا پردایتهاند؟ نسذت شتهر استالمی تا
حکومت اسالمی چیست؟ ه صرر تشکیظ حکومتی اسالمی ،شهر اسالمی
میشود؟ آیا اکثریت مسلمان ،شرط تزم تحقت شهر اسالمی است؟

م :2نهادی

جامعۀ شهری اسالمی ،چه نقشی در شکظدهی ه شتهرهای استالمی داشتته
است؟ گروههای مختلف اجتماعی و نقش آن چه توده استت؟روج شتهر در
کجاست؟ در روا ط آدمها؟ در مناسذات اجتمتاعی و اقتاتادی ،در کستب و
معاش و ازار ،در دو ت و نهادها و ادارههایش؟ در نظام سیاستی و قضتایی؟
ارتذاط سایت شهر و سازمان اجتماعی آن تا شتریعت ،وریقتت و حقیقتت
چیست؟ شعادر و مناسک و مراسب در این شهر چه جایگاهی دارد؟

م :1فقهی-شرعی

چنین انتظاری از دین رواست که رای شتهر شتکظ و ستایت ویتژهای مقترر
کند؟ ارتذاط ستایت شتهر و ستازمان اجتمتاعی آن تا شتریعت ،وریقتت و
حقیقت چیست؟ در تذیین عوامظ دینی مؤثر ر شکظ و سایتار شهر ،حضتور
کدام دسته از عوامظ تأثیرگذارتر و پر رنگتر وده استت؟ آیتا قتوانین و قواعتد
منذعث از فقه و شریعت اسالمی تأثیرگذار وده یا روو حقیقی و معنوی دمیده
شده ر پیکره شهر؟

چه قوانینی ر شهر اسالمی حاکب است؟ آیا اسالم را میتوان ته عنتوان منذتت
تدوین قوانین مر وط ه شهرسازی رگزید؟ ه صرر تدوین و اتختام قتوانینی
م :3قانونی
منذعث از شریعت ،شهر اسالمی میشود؟ نسذت قوانین شهرسازی در کشور
ما ا شریعت اسالمی چگونه است؟
ً
چگونه میتوان (و یا اصوت میتتوان) از ارزشهتای استالمی در شهرستازی
م :1انطذتتتتاق تتتتتا
امروز سود جست؟ چگونه میتوان دانتش شهرستازی امتروز را در شتهرهای
مفاهیب مدرن
مسلماننشین ه کار گرفت؟

 .2چهارچوب مفهومی پیشنهادی ،مات پیچیده و میانرشتهای شهر اسالمی را مخاوب سایته
و در عین حال که مفاهیب مر ووه را شناسایی کرده است ،ه وور ضتمنی کمذودهتا و نارستاییهای
موجود در این عرصه را نیز آشکار میسازن د .در این میان ،توجته انتد ته شتهر معاصتر و فقتدان
نگرشهای هنجاری رای تذیین ا زامات و ویژگیهای مورد نیاز رای اسالمی کردن شهرهای کنونی
مشهود است.
 .4این مقا ه پیشنهاد میدهد که ایجاد شهری هماهنگ ا فرهنگ اسالمی ستاکنان – ،ته یتانی
شهر اسالمی – نیازمند تغییر گسترده در رویکردها و روشها و موضوعات مرتذط ا موضتو استت،
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هویژه پژوهشگران نظامهای علمی مرتذط ا کا ذد شهر ه جای ذل توجه ه سایتن شهر اسالمی –
که ا توجه ه ا عاد مختلف آن ،در حیطه عمظ ایشان نمی اشد – اید در پی تذیین ویژگیها و نیظ ته
شهرسازی هماهنگ ا فرهنگ اسالمی اشند.
 .5چهارچوب مفهومی پیشتنهادی همتراه تا  12مفهتوم ستازنده آن ،میتوانتد ترای ارزیتا ی
سیاستها و پروژه های تحقیقاتی و اجرایی مرتذط ا شهرسازی اسالمی مورد استفاده قرار گیرد .تر
این اسا  ،در هر مورد میتوان جایگاه راهذردها ،سیاستها ،دستورا عمظها و اقدامات را در میتان
سایر نگرشها و مفاهیب معین کرد و ا توجه ه ارتذاط آن ا دیگر موضتوعات و مفتاهیب ،کمذودهتا،
نقاط ضعف و قوت آنها را ررسی کرد.
 .7هر یک از نظامهتای علمتی درگیتر در مطا عته شتهر و شهرستازی استالمی و پژوهشتگران
مر ووه نیز میتوانند از این چهارچوب مفهتومی استتفاده کننتد و ضتمن شناستایی جایگتاه رشتته
یویش از منظری کظنگر ،ه ارتذاوات متقا ظ و ا زامات این ه هب پیوستگیها تا ستایر رشتتههای
درگیر توجه یشتری مذذول کنند از سوی دیگر ،قلمروهای ایتااصی یویش را متورد تأ کیتد قترار
دهند.
در پایان اید توجه داشت که «شهر استالمی» انگتارهای تتک عتدی نیستت و حتاوی مفتاهیب
پیچیدهای است که در قا ب یک انگاره یاص ظتاهر شتده استت .هتر چنتد ترای تعریتف «شتهر
اسالمی» میتوان دیدگاهها و مفاهیب متفاوت را هوور جداگانه در نظتر گرفتت ،امتا نفتوم متقا تظ
ً
مفاهیب در دیدگاههای متفاوت ،تعریف نسذتا جامعی ه دست میدهد.
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