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و  نمودها  و  می کند  کمک  اسالمی  زندگی  و  حرکت  یج  ترو به  پدیده ای  هر  اسالمی  شهر  یک  »در 
گرایش  نمادهای مختلف در خیابان ها، پارک ها و بوستان های شهر، ضمن ایجاد جاذبه، زمینه 
شهروندان به معنویات را فراهم می کنند... و در ساخت وسازهای شهری نیز باید معماری اسالمی 

که یادآور زندگی اسالمی و ایرانی باشد.«  مد نظر باشد و ساختمان ها به گونه ای ساخته شود 

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی



دیباچه
موضوع نسبت اسالم با فرآیندهای انسانی، نظیر آثار هنری، معماری و شهرسازی، علی رغم بدیهی 
یخ متأسفانه مورد نفی برخی از مؤلفین متعصب  بودن و حّتی تجربه های بسیار موفق آن در طول تار
غربی و تعدادی از خودباختگان و غرب زدگان داخلی و خارجی قرارگرفته و علی رغم مستندات متنوع 

گرفته و می گیرد. علمی و دالیل متواتر )عقلی و نقلی(، هنوز قرار 

یخ ساز اسالمی، موضوع بنیانی و تمدن آفرین، احیاء و تحقق هویت )اسالمی  بعد از پیروزی انقالب تار
- ایرانی( در حوزه فرآیندهای انسانی نه تنها در بحث های نظری و مباحث آموزشی  و دانشگاهی مورد 
به دلیل منافع  بلکه  گرفته است،  قرار  بلندگوها  و  از قلم به دستان  برخی  و بی توجهی  یا سکوت  نفی 
و  خرید  حوزه  در  ثروت(  و  )قدرت  مافیای  نام  به  آنچه  و  دولتی  و  ی 

ّ
مل از  اعم  خاص  اقشاری  مادی 

ک و مالکیت زمین، ساختمان سازی و شهرسازی می شناسیم. در حوزه عمل و تجربه نیز،  فروش امال
از نیازهای واقعی و ضروری مردم ایران و از هویت و محتوای  اسالمی، دور و دورتر شده است.

در  که  دارد  عمیق  و  چندجانبه  بررسی های  به  نیاز  یخی  تار و  اجتماعی  یکردهای  رو چنین  دالیل 
گذشته معماران، شهرسازان،  گفت در یکصدسال  فرصت این نوشتار نیست، اّما به اختصار می توان 
و  ستم شاهی  نظام  و  دانشگاه ها  تحصیل کرده  ما،  مربوطه  کارشناسان  و  مدیران  مشاور،  مهندسان 
کثرًا غافل از هویت )اسالمی - ایرانی( در حوزه  اغلب مترجم و مقلد فرهنگ و تمدن غرب بوده اند و ا

تخصصی خود.

ثروت اندوزان،  گرفتار  خارجی،  همه جانبه  تحریم های  و  مقدس  دفاع  دوران  در  نیز  ما  مدیران 
یخی  ی و تار

ّ
اشراف منشان، سوء استفاده کنندگان، دالل صفتان و غارت کنندگان ثروت و هویت مل

بوده و هستند.

کنون در مقابل دانشگاهیان و مدیران ما است، تحقق راهبردهای حضرت  که ا مسئولیت و رسالتی 
از  پرهیز  در  و رهنمودی مقام معظم رهبری است  و خودباختگی  از غرب زدگی  اجتناب  امام)ره( در 
ارتقاء سرفصل و محتوای دروس علوم انسانی و  با توصیه به اصالح و  یکرد )ترجمه ای و تقلیدی(  رو

رشته های میان دانشی نظیر معماری و شهرسازی.

 نکته مهم و تحسین برانگیز پیشرفت های جمهوری اسالمی در چهل سال اّول انقالب )گام اّول( در حوزه 
)مهندسی ساختمان( و اجرای )زیرساخت های شهرسازی( برای نقاط محروم در روستاها و شهرهای 
گاز و غیر و بوده است؛ اّما در حوزه هنر  گسترده و تأمین آب و برق و  کوچک، نظیر جاده سازی های 
انقالبی  و  جهادی  اقدامات  به  نیاز  اسالمی(،  )هویت  بر  مبتنی  شهرسازی  و  معماری  محتوای  و 
برای  هنر(  و  )مهندسی  بال  دو  تا  دارد،  متعهد  و  مؤمن  باانگیزه،  عزیز،  دانشگاهیان  و  پژوهشگران 



که اینجانب و همکاران در حوزه نسبت اسالم با  تحقق تمدن نوین اسالمی فراهم شود. در تحقیقاتی 
کرسی های نظریه پردازی شورای  فرآیندهای انسانی، انجام داده ایم و به صورت سه نظریه و نوآوری در 

گرفته است. عالی انقالب فرهنگی مورد داوری و تأیید قرار 

روش،  انگیزه،  )ایده،  مراحل  یعنی  انسانی  فرآیندهای  ساختار  در  مرحله  پنج  از  که  نموده ایم  اثبات 
خلق اثر  و تأثیرات آن بر مخاطبین(، اسالم بر ای سه مرحله اّول منابع و اصول دقیق و مشخصی را از 
ارائه نموده است1.   طریق )راهبردهای مفهومی، راه کارهای عملی و راه حل های اجرائی و اجتهادی( 
مهندسان و هنرمندان معمار و شهرساز می توانند با بهره برداری از )راهبردها، راه کارها و راه حل های( 

مزبور،  مناسب ترین و مطلوب ترین آثار  را برای انسان ها در شرایط موجود، طراحی و خلق نمایند.

کجا هنرمندان و  یخی نیز این موضوع را اثبات می نماید یعنی هر  تمدن دوران اسالمی و تجربیات تار
ی  و تبعیت نموده اند چه از ُبعد تأمین نسبی نیازهای مخاطبین و چه از  دولتمردان از این اصول پیرو

ُبعد بسترسازی نیازهای روحی و معنوی آنها موفق بوده اند و در آینده نیز می توانند باشند.

این  تألیف  و  تحقیق  در  اسکوئی  باللی  یتا  آز دکتر  خانم  سرکار  محترم  و  ارجمند  مؤلفین  و  محققین 
کتاب سعی وافر داشته و تالش نموده اند، با بهره برداری از نتایج تجربیات خود و دیگران، مجموعه ای 

مفید و مستند را برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های معماری و شهرسازی فراهم نمایند.

زحمات ایشان و مهم تر از آن پایبندی و تعهد ایشان به مضامین فرهنگی و منابع و مبانی اسالمی در 
این حوزه تخصصی بسیار قابل تقدیر و سپاسگزاری است.

که سلطه فرهنگ مادی گرا و نفسانی غرب،  یخی موجود  تار    نکته بسیار مهم، در شرایط جهانی و 
و  یخی  تار جمعی،  مجاهداتی  به  نیاز  است.  معنوی  و  اخالقی  پاشی  فرو و  درونی  اضمحالل  دچار 
انقالبی در جهت احیاء فرهنگ انبیاء و پیامبران الهی یعنی )فرهنگ اسالمی( و تالش همه جانبه و 

کشورهای جهان دارد. خستگی ناپذیر در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی در ایران و سایر 

گاهانه و عمیق و اراده هایی تزلزل ناپذیر و استوار  یخی و جهانی، ایمانی آ این مسئولیت و رسالت تار
که با وجود رهبری فرزانه، منابع و اسنادی متقن و جوانانی مؤمن و بااراده، زمینه و بستر آن  می طلبد 

روزبه روز  فراهم تر می شود، به حول قوه الهی.

و من اهلل التوفیق
عبدالحمید نقره کار
خرداد 1398

1-  این مباحث در بیان سنتی، با موضوعات )اعتقادی، احکامی و اخالقی( تبیین و تشریح شده است.
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مقدمه
چیستی و چگونگی »شهر« و »شهر اسالمی« در آموزه های اسالمی، محمل و منشأ مباحث گسترده 
کریم  قرآن  آموزه هاست.  این  ارائه کننده  منابع  در  وسیع  تعمق  نیازمند  که  است  دنباله داری  و 

یکرد اسالم به ویژگی های شهر مطلوب است.  ازجمله منابع اصیل و بنیادین در تشریح رو

که انسان ها  کریم است؛ اقیانوسی  بی تردید اصیل ترین و جامع ترین منبع معارف اسالمی، قرآن 
طی قرون و اعصار متوالی از برکات آن متنعم شده اند و در عین حفظ طراوت و تازگی، نقصانی 

در آن ایجاد نشده است. 

سایر  به  نسبت  متفاوتی  ساختار  و  جایگاه  دارای  شهر  اسالمی،  معارف  نظام  و  اسالم  یخ  تار در 
یه نگاه اسالم نسبت به زندگی انسان حاصل می شود؛ زیرا انسان  نگرش هاست. این تفاوت، از زاو
در نگاه اسالمی، نه موجودی صرفًا این جهانی و مادی، بلکه موجودی چندبعدی و در حال تعالی 
که بهترین و آسان ترین مجال برای  کند  و سیر به سوی تکامل الهی است و باید در بستری زندگی 
رسیدن به این غایت فراهم شود. از این رو، زندگی دنیوی و اجتماعی مسلمانان به دلیل مقدمه 
ی، حائز اهمیت است و باید در بستری سازگار با طبیعت و تعالی انسان  بودن برای زندگی اخرو
کمال الیق الهی برای همه اهالی در آن فراهم آید. بر این  شکل بگیرد تا زمینه نیل به سعادت و 
که اهل آن بتوانند در بستر  اساس، شهر در نگاه اسالمی، مکانی مناسب با جمعیت و طبیعت 

کنند، تعریف شده است. اسالمی زندگی 
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در  اسالمی  احکام  برپاسازی  برای  آن  تحقق  لزوم  و  اسالمی  شهر  اهمیت  به  عنایت  با  بنابراین، 
گام در جهت ساخت چنین شهری، تدوین بیانیه ارزشی شهر اسالمی است. جامعه، نخستین 

کتاب حاضر، به بازشناخت مفهوم شهر اسالمی، بررسی نظریه های مطرح شده در این زمینه،  در 
یکردهای شکل گیری این شهر و مفاهیم مربوط به آن  یخی و رو ماهیت و مفهوم آن، شناخت تار
گرفته است. در  در قرآن پرداخته و در انتها آیات و روایات مرتبط با شهرسازی، مورد بررسی قرار 
و  راهبردها  اندیشه ها،  تمامی  محور  قرآن،  و  الهی  احکام  مهدی)ع(،  حضرت  جهانی  حکومت 
هماهنگ  قرآن  با  که  بود  خواهند  پذیرش  قابل  صورتی  در  راهبردها  تمامی  و  برنامه ریزی هاست 
باشند. لذا بر اساس قرآن بیانیه ارزشی، چشم انداز و اهداف شهر اسالمی در این نوشتار خواهد 

آمد.

در انتها بر خود وظیفه می دانیم از رهنمودهای دلسوزانه جناب استاد نقره کار و جناب آقای دکتر 
کنیم  کی نژاد و نیز تمامی اساتید فرهیخته در حوزه معماری و شهرسازی اسالمی تشکر و قدرانی 

که همواره با لطف بی پایان خود هدایتگر نویسندگان در این حوزه بوده اند.

گردد و ایشان، اشکاالت را به  کتاب انتشار یافته برای مخاطبان ارجمند مثمر ثمر واقع  امید است 
دیده اغماض بنگرند.



شݠهر اسالمݡی و نظریه ها

ب
1با

باب اول؛ شهر اسالمی و نظریه ها





1- زمینه های فکری و تاریخی انتساب شهر به اسالم
اساس  بر  آن شیء،  که  نمود  انسان ساخته اطالق  به یک شیء  را  وقتی می توان صفت اسالمی 
گرفته باشد که در عین پاسخگویی  تعالیم اسالمی به وجود آمده و به گونه ای در خدمت انسان قرار 

ی را به سمت ارزش های اسالمی هدایت نماید.1)نقی زاده، 1385: 110( به نیازهای مادی او، و

اسالمی  شهر  تعبیِر  رواج  که  گفت  می توان  شهر،  به  »اسالمی«  صفت  اطالق  پیشینه  مورد  در 
و  از اصول  کالبدی، تجلی خاصی  از نظر  که  این فرض  با  یستی مسلمانان،  برای مجتمع های ز
یستی سایر تمدن ها و فرهنگ ها متمایز  ارزش های اسالمی بوده و به این ترتیب از مجتمع های ز
می باشند، از قرن نوزدهم میالدی و به وسیله شرق شناسان آغاز شد.)همان: 118( اما باقری معتقد 
و شهرسازی  به موضوع شهر  اندیشمندان غربی  و حرفه ای  متمرکز  توجه  زمانی،  نظر  از  که  است 
بر جنبه های معنایی شهر  بوده است.)باقری، 1386: 15( مضاف  بیستم  قرن  اوایل  از  اسالمی، 
که  کالبد شهر نیز باید آیینه ای باشد  که بر اساس اصول و تعالیم اسالمی است، ظاهر و  اسالمی 

کشد. اصول اسالمی را به تصویر 

که  که برنامه و پیام آن، ابعاد مختلف حیات انسان را شامل شده و دربرگیرنده مقررات و آدابی است  1- اسالم دینی است 
تمام ابعاد زندگی او را احاطه کرده و هدف آن تربیت انسان کامل است. زیربنای توحیدی اسالم، سلسله مراتبی از شناخت 
را منعکس می سازد.)محمدزاده،  ارائه داده و حقیقت  تا  عالی ترین شکل،  امور عادی  از  انسان،  زندگی  ابعاد  تمام  را در 

)35 :1378
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که در آن، جریان حیات مدنی مبتنی بر موازین و فرهنگ دینی  »... شهر اسالمی، یعنی شهری 
شادابی  و  طراوت  امنیت،  آسایش،  که  نماید  محقق  را  شهری  کالبد  از  صورتی  باید  و  است 
کدورت و ناهمواری مواجه باشد. شهر  شهروندان متدین، حاصل آن، و خالف آن با عدم امنیت، 
کالبدی شهر  اسالمی در مرتبه نخست، موکول به حیات مدنی دینی است و به دنبال آن، صورت 

مطرح می شود...«.)حبیبی،1385: 258(

سرآغاز عینی تغییر از مدیریت قبیله ای به مدیریت شهری و خلق مفهوم شهروندی در اسالم، در 
که به جای شنیدن نام قبایل، با نام هایی از قبیل اهل  شهر پیامبر، مدینه، است. پس از آن است 
ی  بیانگر تحوالت فرهنگی و رو نام هایی  مدینه، اهل قبا و اهل طائف مواجه می شویم و چنین 

آوردن به شهرنشینی است.)عثمان، 1376:5(

که  بود  باری  نخستین  این  می پذیرند.  را  النبی«  »مدینه  به  آن  نام  تغییر  یثرب،  به  ورود  با  پیامبر 
که پیامبر)ص(، خود نماِد اسالم و اسوه  صفتی مترادف با اسالمی بودن به شهری اطالق شد؛ چرا

حسنه مسلمانان بودند.

به  اشاره  تعبیر،  یک  به  که  می شد  خوانده  صلح«  »خانه  یا  »دارالسالم«2  مسلمانان،1  سرزمین 
استقرار حالت آرامش معنوی و پذیرش صلح و سالم در بین افراد آن دارد. اسالم، یک ایدئولوژی 
سیاسی  سلطه  »وجود  چون  معیاری  و  می رفت  شمار  به  تازه  جامعه ای  پی ریزی  برای  جدید، 
گون به شمار می آمد  گونا یکی«اش بنیان مناسبی برای طبقه بندی شهرها و تمیز جوامع  ایدئولوژ
و مسائل پیچیده تمدن های پیشرفته، ازجمله تفاوت های نژادی، اجتماعی و یا اقتصادی در آن 

نقشی نداشت.)ابراهیمی،1375: 14(

در  شهر  چیستی  و  ماهیت  شهر،  ویژگی  شهرنشینی،  و  شهر  مفهوم  درباره  حال،  به  تا  گذشته  از 
گردیده است. )باقری، 1386: 10( قلمرو فرهنگ اسالمی نظریه ها و دیدگاه های مختلفی مطرح 

1- امام زین العابدین)ع( در دعای خویش برای مرزداران، صراحتًا به مرزهای مسلمان اشاره می فرماید.)صحیفه سجادیه، 
دعای 27، فراز 1: 180( در فراز هفتم همین دعا، استواری شهرهای مسلمانان را از خداوند مسئلت می فرماید »و حصن به 
دیارهم«. در دعای طلب باران )همان، دعای 19، فراز 2: 126( نیز عرضه می دارد: »بار خدایا؛ تو دین خود را در هر زمان و 
که او را برای بندگانت عالمت و در شهرهایت نشانه، برپا داشته ای«.)همان، دعای 47، فراز60:  روزگاری به وسیله امامی 

)336
َم« به معنای رهایی 

َ
یشه »َسل 2- صلح و آرامش در قرآن مجید و روایات معصومین)ع( به »سالم« تعبیر شده است. سالم از ر

است.)طباطبایی،1362،  »امن«  کلمه  به  نزدیک  معنی،  در  سالم  کلمه  است.  باطنی  و  ظاهری  بیماری های  و  آفات  از 
ج4:26(
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در مورد شهرهای قلمرو اسالم، پژوهش های مختلفی صورت گرفته اما ابعاد این مطالعات، مکمل 
با  را  اجزا  رابطه میان  و  قرار داده  توجه  و  بررسی  را مورد  بیشتر، جزئیات  و بحث ها  نبوده  یکدیگر 
گرفته اند. بخش وسیعی از پژوهش های انجام شده، در سطح توصیف باقی  کلی در نظر  مجموعه 
یخ و  مانده، چندان تحلیلی نیستند و در مجموع نگرش آنها به شهر اسالمی، مقاطع خاصی از تار
مکان های خاصی را در برگرفته است. از طرفی، مطالعات انجام شده در مورد شهرهای اسالمی، تا 
کم بر شهرهای  یادی متأثر از چارچوب مفاهیم و قوانین اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حا حدود ز

غربی و مطابق با موازین و معیارهای مطالعه شهرهای غربی انجام شده است. 

در دهه اول قرن بیستم، حضور استعمار فرانسه در شمال آفریقا، مصادف با توجه نویسندگان و 
که حاصل آن، درج  کشور به خصوصیات ویژه شهرهای اسالمی در آن منطقه شد  پژوهشگران آن 
مقاالتی چند درباره »شهرنشینی مسلمانان« بود. در اغلب این نوشته های آغازین، اسالم عامل 
کانون توجه، بیشتر تأثیر اقلیم، ساختار عشیرتی،  کالبدی شهر تلقی نشده و  مؤثر در شکل گیری 
نیازهای دفاعی و تجاری در بافت شهر بوده است.1 این محققان، اغلب از اصطالح »شهرهای 
پایی و غربی مقایسه کرده اند.)ابراهیمی، 1375: 16( مسلمانان« سود جسته و آن را با شهرهای ارو

کرده است؛ چون در آثار نظری پیش از  که مفهوم »شهر اسالمی« را مارسی2 خلق  گفت  شاید بتوان 
او هیچ اثری از این مفهوم دیده نمی شود. تمدن اسالمی، بیش از هر چیز با حیات شهری پیوندی 
یت در نزد پیامبر اسالم و اصل و نسب  کهن، نمایانگر مذموم بودن بدو نزدیک داشته است. متون 
بودند. عربستان  شبه جزیره  قدیمی  شهرنشینان  از  که  است  اسالمی  مبلغان  نخستین  شهرِی 

)اسالمی و همکاران،1375: 22(

با توجه به تنوع دیدگاه ها و برداشت ها از مفهوم و اصطالح شهر اسالمی، منابع موجود در این زمینه 
کنده است. برخی از منابع به مطالعه موردی شهر اسالمی پرداخته اند؛ نظیر  نیز بسیار متنوع و پرا
مطالعه شهر فارس، قاهره، دمشق و غیره. برخی منابع به مطالعه ویژگی ها و عناصر تشکیل دهنده 
را  یخی  تار مطالعات  منابع،  از  تعدادی  همین طور  و  پرداخته  اسالمی  فرهنگ  قلمرو  در  شهر 
شامل می شوند. برخی منابع نیز شهر اسالمی را به عنوان شهر دینی مطرح نموده و به ویژگی های 

ی معتقد است  یخی مؤثر در شکل گیری شهرهای اسالمی در نظر می گیرد. و 1- ابولقد اسالم را در کنار عوامل جغرافیایی و تار
گونی های  گونا یشه در  گستره فرهنگ های مختلف، تفاوت هایی وجود دارد. این تفاوت ها ر که بین شهرهای اسالمی در 
تفاوت بین شهرهای اسالمی  ایجادکننده  از عوامل  تنها یکی  و نهادی مناطق اسالمی دارد و اسالم  یخی  تار جغرافیایی، 

)1989,Abo.Loghod(.است
2-  Marseille
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گفت  به طورکلی می توان  آرمان شهر دینی و شهر منتظران پرداخته اند.  و  قرآن  از شهر در  ذکرشده 
و  یخی  تار موردی،  مطالعه  به صورت  بیشتر  اسالمی،  شهرهای  مورد  در  انجام شده  تحقیقات  که 

توصیفی بوده است.)باقری، 1386: 15(

کهن عرب  مؤلفان جدید، مطالعات خویش را اغلب بر نوشته های این مورخان و جغرافی دانان 
که مؤمن فقط  استوار داشته اند و فرض اساسی آنها بر این بوده که اسالم یک دین شهری است؛ چرا
در یک شهر می تواند همه واجبات قرآن و شریعت را بجا آورد. )اسالمی و همکاران، 1375: 22( 

پس شهر، بستر اسالم و تمامی ارکان آن است.

نظریه ها، دیدگاه ها و تئوری های ارائه شده از طرف صاحب نظران، شرق شناسان، ایران شناسان 
و غربی ها، درباره شهر در قلمرو و فرهنگ اسالمی، قابل توجه است. در این مجال به طور خالصه 

یم.  به بررسی این موارد می پرداز

کلیه این نظریات را در دو دسته یا طبقه اصلی قرار داده است: باقری)1386(، 

که با مفهوم شهر و شهرنشینی و ویژگی های خاص شهر در قلمرو  الف - نظریه ها و دیدگاه هایی 
گروه تقسیم می شوند: فرهنگ اسالمی موافق اند. این دسته از نظریه ها به دو 

که شهر را حاصل فرهنگ و تمدن اسالمی می دانند.- 1 نظریه هایی 

و - 2 و شهرنشینی معتقدند  زندگی شهری  ایمان اسالمی،  میان  رابطه  به وجود  که  نظریه هایی 
اسالم را دینی شهری می دانند.

که با مفهوم شهر، شهرنشینی و ویژگی های خاص شهر در قلمرِو فرهنگ اسالمی  ب - نظریه هایی 
موافق نیستند. این دسته از نظریه ها نیز شهر اسالمی را تقلیدی از شهرهای قدیمی رومی و یونانی 

یخی دانسته، اسالم را دینی شهری نمی دانند.)باقری، 1386: 16( و یا فاقد استمرار تار

نگارنده نیز این نظریات را در دو دسته اصلی قرار داده است:

قلمرو  ویژگی های خاص شهر در  و  با مفهوم شهر، شهرنشینی  که  و دیدگاه هایی  نظریه ها  الف- 
گروه تقسیم می شوند: فرهنگ اسالمی موافق اند و به سه 

شهر اسالمی، حاصل فرهنگ و تمدن اسالمی؛- 1

شهر اسالمی، حاصل رابطه ایمان اسالمی و زندگی شهری؛- 2

شهر اسالمی، حاصل رابطه میان حقوق اسالمی و وقف.- 3
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که با مفهوم شهر، شهرنشینی و ویژگی های خاص شهر در قلمرو فرهنگ اسالمی  ب- نظریه هایی 
گروه تقسیم می شوند: که به هفده  موافق نیستند 

شهر اسالمی، تقلیدی از شهرهای قدیمی رومی و یونانی؛- 1

شهر اسالمی، شهری فاقد تأسیسات خدمات عمومی؛- 2

شهر اسالمی، شهری فاقد نهادهای رسمی حقوقی؛- 3

توجه به شهر اسالمی، تنها از جنبه دینی و عدم توجه به ُبعد سیاسی؛- 4

شهر اسالمی، فقط به عنوان یک مرکز فرهنگی؛- 5

حقوق - 6 از  شهرنشینان  حقوق  تمایز  عدم  با  اداری،  تشکیالت  فاقد  شهری  اسالمی،  شهر 
روستائیان؛ 

شهر اسالمی، فاقد اصول برنامه ریزی ثابت برای طراحی؛- 7

آرایش آشفته و بی نظم شهر اسالمی به علت نبوِد مرجع قدرت مدنی؛- 8

شهر اسالمی، یک شهر سنتی در تقابل با مدرنیته؛- 9

کیفیت ساختاری؛- 10 شهر اسالمی، شهری فاقد 

شهر »شرقی«، صفتی مناسب برای شهر در اسالم؛ - 11

شهر اسالمی، فاقد شرایط اساسی یک شهر؛- 12

یخی؛- 13 شهر اسالمی، شهری فاقد تداوم و استمرار تار

شهر اسالمی، شهری فاقد شکل گیری؛- 14

شهر اسالمی، حاصل جبر جغرافیایی و همسانی های اقلیمی؛- 15

شهر اسالمی، شهری با ساختار سست و بی قاعده؛- 16

شهر اسالمی، فاقد مفهوم اسطوره ای.- 17

تقسیم  به سه دسته  را  و مفهوم شهر اسالمی  به ماهیت  مربوط  ارائه شده  نظریات  باقری)1386( 
کرده است: 

دیدگاه اول: شهر اسالمی به عنوان شهر دینی؛   
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دیدگاه دوم: شهر اسالمی، شهری بر اساس قوانین و دستورات اسالم؛   

دیدگاه سوم: شهر اسالمی، حاصل و دستاورد فرهنگ و تمدن اسالمی.  

نگارنده، دیدگاه چهارم با عنوان زیر را به تقسیم بندی فوق افزوده است:  

دیدگاه چهارم: شهر اسالمی، شهر انسانی.  

1- 1- نظریه های موافق با مفهوم شهر در قلمرو فرهنگ اسالمی 

1- شهر اسالمی، حاصل فرهنگ و تمدن اسالمی 

مقدس  شرع  قوانین  شهرِی  تمایالت  و  خوانده  دین  شهری ترین  را  اسالم  شرق شناسان،  برخی 
نوشهرها  بنای  به  مسلمانان  تمدن  اندازه  به  تمدنی  کمتر  دانسته اند....  گرایش  این  بر  دلیلی  را 
پرداخته است.)باقری، 1386: 19( مسلمانان، شهرهای جدید را به مجموعه شهرهای موجود آن 
که نیمی از بناهای جدید شهری در  گردیدند؛ تا آنجا  دوره افزودند و ضامن توسعه جوامع شهری 

مغرب زمین پی ریزی شد.)همان:23(

گسترش تمدن شهر و فرهنگ شهرنشینی پربار و انسانی  یکرد اسالم به تشکیل حکومت و  علل رو
و به طورکلی، شهرگرایی و نحوه آرایش فضایی و برخورد همه جانبه با جامعه و شهر را باید در ذات 

کرد.)باقری، 1386: 23( کردن سطح زندگی انسان در آن جستجو  اسالم و بلندمرتبه 

که احکام آن برای آنکه مجال بروز بیابند، نیازمند  اسالم در اساس خود، دینی شهری است؛ چرا
ساخت  به  مسلمانان  بنابراین،  هستند.  دین  این  جهان بینی  پرداخته  و  ساخته  اجتماعی 

کردند. نوشهرهایی هماهنگ با ایدئولوژی خود پرداخته و توجهی خاص به این مهم معطوف 

2- شهر اسالمی، حاصل رابطه میان ایمان اسالمی و زندگی شهری 

که  است  ادیانی  ازجمله  و   )20  :1366 )سنیاسور،  بوده1  شهری  و  سازنده  بنیادگر،  تمدنی  اسالم 
نتیجه  ترکیب کننده دارد؛ در  و حتی  نظر مساعد  به شهرنشینی2  و نسبت  گرفته  در شهر، شکل 
نمی تواند نسبت به موضوعات مختلف مرتبط با شهر بی تفاوت باشد. یکی از نمادها و نشانه های 

1- )شوری:5( و )توبه: 98(
که مؤمن فقط در یک شهر می تواند همه واجبات قرآن  که اسالم یک دین شهری است؛ چرا 2- فرض اساسی آنان این است 

یلیام مارسی است.)باقری، 1386: 27( و شریعت را به جای آورد. این فرض، حاصل برداشتی از یک متن قدیمی نوشته و



9 باب اول؛ شهر اسالمی و نظریه ها

هویت دهنده و تعریف کننده تمدن اسالمی، وجود مدینه اسالمی به عنوان زندگی مدینه نشینان و 
ظرف فعالیتشان است.

عالمه  چنانچه  می دهد.  نشان  را  موضوع  این  به  اسالم  کید  تأ نیز  اسالمی1  متون  در  مطالعه 
طباطبائی)ره( در تفسیر آیات سوره نحل می فرماید: »این آیه فصل دیگری از نعمت های الهی را 
ئم است. خداوند در آیات 93-102  کوه ها، شهرها، راه ها و عال یاها،  برمی شمارد و آن نعمت در
از زندگی  را  او و اهل بیتش  که  بر یوسف همین بود  سوره یوسف می فرماید: »تمام شدن نعمت 

صحرانشینی به شهر بیاورد«.)طباطبایی،1362،ج 24: 55(

تحقیر  را  شهرنشینی  زندگی  ی،  بدو عرب  و  بود  جاهلیت  اجتماعی  بستر  ی،  بدو کوچ نشینی 
و تعصبات  کرم)ص(، ساختار سنتی قبیله ای  ا اندیشه رسول  می کرد. )خویی، 1376: 201( در 
تقویت  برای  بوده و حضرت  نوپای اسالمی  و تشکیل جامعه  اتحاد، وحدت  برای  قومی، مانعی 
ساختار شهر مدینه تالش های مستقیم و غیرمستقیم بسیاری انجام دادند؛ ازجمله آنها می توان 
کردن افراد از تعرب به شهرنشینی )از کوچ نشینی به یکجانشینی( و  واجب نمودن هجرت و خارج 
تحریم شرعی رجوع مجدد به بادیه )تعرب( را نام برد. )خامنه ای، بی تا:313( هجرت سبب تحول 
نظام قبیله ای و قومی و حرکت در راستای تشکیل امت واحد اسالمی در محیط شهری مدینه2 
گردید. مسئله  کرم)ص( در جامعه و موجب شکل گیری تمدن اسالمی  و آغاز اصالحات رسول ا

گون مرتبط با شهر و محیط زندگی، نکات مناسب و الزم را به اصحاب خویش  گونا 1- امام علی)ع(، در مورد موضوعات 
متذکر می گردد؛ اوج آن در فرمان ایشان به مالک اشتر مشاهده می شود، آنجا که می فرماید:»این فرمانی است از بنده خدا...، 
کند و  گردآوری و با دشمنانش پیکار  به مالک بن الحارث االشتر...؛ هنگامی که او را فرمانروایی مصر داد تا خراج آنجا را 
کار مردمش را به صالح آورد و شهرهایش را آباد سازد«.)دشتی،1378، نامه 53:719( در عین توجه به آبادانی، امام)ع( به 
جنبه های معنوی توجه داشته، می فرماید: »مهربانی به رعیت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود 
گروه اند: یا هم کیشان تو هستند یا همانندان تو در آفرینش«.)همان: 721( به عالوه اینکه، ایشان آبادانی  ساز؛ زیرا آنان دو 
زمین را مهم تر از اخذ خراج می داند و می فرماید: »ولی باید بیش از تحصیل خراج، در اندیشه زمین باشیم؛ زیرا خراج حاصل 
کارش استقامت نیابد.  کرده و  ک  که خراج را ندهد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هال نشود مگر به آبادانی زمین و هر 
که ویرانی زمین را تنگدستی مردم آن  گردد، هر چه بر عهده مردمش نهی، انجام دهند  که( چون بالد آباد  مگر اندکی )زیرا 

سبب شود... و از آنچه مایه عبرت است، سود برنگیرند«.)همان: 737(
گرامی، خاتم این دین، یثرب را در شبه جزیره عربی به  که در قریه مکه پا به عرصه نهاد و با هجرت پیامبر  2- اسالم، دینی 
کلمه  کریم، دو  کرد، بیش از هر دین و آئینی به شهر و شهروندی عنایت دارد. در قرآن  مرکزیتی برای مدنیت و تمدن تبدیل 
یت و ورود به تمدن و مدنیت را می دهد.)ترنر،1380:  اعرابی و عربی به معنی بادیه نشینی و شهرنشینی، مژده خروج از بدو

 )26
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با قضاوت  بیشتر اسالم پژوهان،   1 گردید.  امر  و  و سفارش  کید  تأ آیه 97 سوره نسا،  با  نیز  هجرت 
کاماًل با زندگی شهری تناسب دارد.)ترنر3، 1380: 80( که دین محمد)ص(  گرون بام2 موافق اند 

که در قرآن و حدیث ذکر  در اسالم، عامل اصلی و اولیه زندگی اجتماعی بر قوانینی استوار است 
یخ خاورمیانه یا مکاتب اسالمی، شریعت و امت، دو  شده است.)توشی یو، 1989: 296( در تار
عنصر اصلی تشکیل دهنده جامعه اسالمی، به شمار می روند. توحید، شریعت و امت بسیار به 
را تشکیل  که اساس دین اسالم  نامید  را سه قطب پرجذبه ای  آنها  و می توان  نزدیک اند  یکدیگر 
می دهند. هر یک از این اجزا، وظیفه رسیدن به اصالت مذهبی، امور شرعی و روابط اجتماعی را 

بر عهده دارند.)همان: 294(

3- شهر اسالمی، حاصل رابطه حقوق اسالمی و وقف

کلیه مطالعات مربوط به جهان اسالم است؛ همچنین این علم،  حقوق نیز یکی از قلمروهای مهم 
نقش قاطعی در تبیین مفهوم اسالمی در باب طراحی شهری دارد. رابرت برونشویگ4 مفهوم حقوق 
جهان  قوانین  با  مجموعه،  این  کرد؛  تبیین  گرفته،  شکل  آن  اساس  بر  اسالمی  شهر  که  را  عرفی 
کالسیک باستان تفاوت بسیار داشت. حقوق عرفی به صورت مواد قانونی تدوین نشده بود و به 
و  به شهر می بخشید.)اسالمی  را  متفاوتی  که شکل  برمی تافت  را  گونی  گونا تفاسیر  دلیل،  همین 

همکاران، 1375: 23(

کرده بودند، به این  کم عرب تأسیس  که خاندان های حا مارسی پس از بررسی شهرهای جدیدی 
که  که تمدن اسالمی تنها از مؤمنان تشکیل نشده، بلکه جامعه ای ناهمگن است  نتیجه رسید 

اصول قرآن در آن جاری است.)همان: 22(

شهر  در  که  دارد  تمدنی  بازسازی  در  فعالی  نقش  و  است  تمدن  دین  »اسالم،  می گوید:  بینت5 
ی ضمن اشاره به ضرورت مرتبط دانستن اسالم با اصول شهرسازی  اسالمی، جلوه پیدا می کند. و

ُکّنا ُمسَتضَعفیَن فی االرض قالوا َالم َتکن أرُض اهلِل َواسعًه  ُکنُتم قالوا  ِئَکُه ظالمی أنُفِسِهم َقالوا فیِم  اُهُم الَمال
َ
 الذیَن َتَوّف

َ
1- - »إّن

که بر خویشتن ستمکار بوده اند، ]وقتی[ فرشتگان جانشان را  ُم َو َساءت َمصیرًا«؛ کسانی  ِئَک ماَواُهم َجَهّنَ
َ
َفُتَهاِجروا فیها َفأول

می گیرند، می گویند در چه ]حال[ بودید؟ پاسخ می دهند ما در زمین از مستضعفان بودیم، می گویند مگر زمین خدا وسیع 
کنید پس آنان جایگاهشان دوزخ است و ]دوزخ[ بد سرانجامی است.)نسا:97( نبود تا در آن مهاجرت 

G van G runebaum گرونبام گوستاو ون   - -2
3-  Turner
4- Robert Brvnshvyg  
5- Bennett 
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که فقه1 از شهر دارد مورد استشهاد قرار می دهد«.)کیانی، 1387: 3( اسالمی، تعریفی را 

با زندگی شهری هماهنگ شده و مقرراتی برای تنظیم  که  اسالم، دینی شهری پنداشته می شود 
جوامع شهری ارائه می کند.2 بنابراین نخستین عامل تعیین کننده شکل شهر در نظر گرفته می شود.

)جهانگیر2004،3(

کثر شهرهای جهان اسالم،  یشه های نظم و یکپارچگی موجود در ا که »ر حکیم بر این باور است 
به واسطه  که  است  استناد  قابل  آن  از  ناشی  نظام مند  ترکیب  و  بخش ها  ارتباط  به  عمده  به طور 
مجموعه،  این  می شوند.  حفظ  و  آمده  وجود  به  ساختمانی،  اصول  و  راهبردها  از  مجموعه ای 
و  ساخت وساز  فرآیند  چارچوب  در  را  شریعت  ارزشی  نظام  که  سازوکاری  است؛  فقه  محصول 
کار می بندند.  از این رو، تمام شهرهای جهان عرب و اسالم دارای  توسعه شهری تفسیر نموده و به 

هویت اسالمی مشترک اند«.)حکیم،1381: 361(

دین اسالم، فضاهای  گرفته است.4)همان:290(  نشأت  نبوی  احادیث  و  تعالیم  از  مفهوم وقف 
گرفته از سنت نبوِی وقف بود. تأثیر این جهان بینی در شکل گیری  که نشأت  خاصی را پدید آورد 
فضاهای شهری، با توجه به تعریف آن انکارناپذیر است. این نوع حرکات جهان بینانه، چنان در 
گسترده ای در  که اثرات  کرد  که می توان از آن به عنوان نظامی5 یاد  یشه دوانده  تمام شئون زندگی ر

1- »فقه« در لغت به معنی فهم است؛ اما فهم عمیق. در تعریف فقها، عبارت است از علم به احکام فرعی شرع اسالم 
ی منابع و ادله تفضیلی. منابع فقه از نظر شیعه )به استثنای  )مسائل اصول اعتقادی یا تربیتی از این حوزه خارج است( از رو
گروه قلیلی به نام »اخباریون«( چهار منبع است: قرآن، سنت، اجماع و عقل. این چهار منبع در اصطالح فقها و اصولین 

»ادله اربعه« خوانده می شوند.)مطهری،1381: 272-354(
که در آن  کتاب آسمانی، تا حدی ساختار خود شهر قابل مشاهده است. شهر اسالمی عبارت است از مکانی  2- در احکام 
می توان مسجدی برای نماز جماعت )و شنیدن خطبه(، حمامی برای غسل و آماده شدن برای نماز جمعه و مجموعه ای از 
که برای داد و ستد و مبادله اطالعات مناسب اند، یافت. عناصر مقدس، مرکز شهر را می ساختند  گذرهای تجاری )سوق( 
که سازه های ثانوی اما مکمل چون بازار و دیگر تسهیالت شهری به دور آن شکل می گرفت. )اسالمی و همکاران، 1375: 23(
3- Cihangir 
کردند و وقف را شناختند، مؤسساتی چون انجلوسکونیه را مبنی  4- غربی ها، بعد از آنکه با تمدن اسالمی آشنایی حاصل 
که با آخرت و ثواب  بر وقف در فقه اسالمی تأسیس نمودند؛ ولی آنان هدف این عمل خویش را محض نفع دنیوی قرار دادند 

آن ربطی نداشت. مشهورترین وقف در آمریکا، وقف »جون اوکیسفلیر« است.)بمانیان و همکاران،62:1387(
توانسته اند  و  فراوانی داشته  تأثیر  و اجتماعی  اقتصادی  فرهنگی،  کز  مرا و  نهادها  تداوم حیات  و  تأسیس  در  موقوفات   -5
دینی  پشتوانه های  عبارتی  به  و  اسالم  با  وقف  پیوستگی  باشند.  مؤثری  حرکت های  منشأ  یخ،  تار مختلف  دوره های  در 
یخ، مدارس علمیه، مساجد، تکایا،  که توجه شایانی از سوی جامعه نسبت به آن به عمل آید. در تار آن، باعث می شود 
که محصول وقف اند. بی تردید هر یک از این  کاروانسراها، حمام ها و بازارچه های بسیاری دیده می شود  حسینیه ها و حتی 

کز، در شکل گیری نظام فکری و عملی جامعه، نقش حائز اهمیتی داشته اند.)بمانیان و همکاران،59:1387( نهادها و مرا
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یستی، آموزشی1  فضاهای شهری و به خصوص نقش همه جانبه ای از نظر آفرینش پایدار فضاهای ز
و مذهبی داشته است.2 

آن  از  باید  که  است  گسترده  و  وسیع  آن چنان  انسانی  جوامع  حیات  در  وقف  نقش  به طورکلی، 
شامل  را  انسانی  جامعه  یک  مختلف  جنبه های  و  ابعاد  تمام  که  برد  نام  »نظام«3  یک  به عنوان 
از پوشش نظام وقف خارج باشد.)بمانیان  که  را می توان یافت  از جامعه  کمتر اموری  می شود و 
به  تعلق  احساس  توانمندسازی،  نفس،  عزت  بهره وری،  انسان ها،  باور  همکاران،61:1387(  و 
کارکردهای فردی و روانی  جامعه، حقوق انسان ها، پویایی مناسبات فرهنگی، مشارکت و... از 

غیرقابل انکار وقف است.

و  شده  طراحی  بازار  فضاهای  میان  در  مدرسه،  بنای  است.  اسالم  مبین  دین  کید  ا سفارش های  از  یکی  علم آموزی   -1
بناهای دینی، خود در  و دیگر  این مدارس  اینکه  بازار نقش مهمی داشت. ضمن  بافت موجود  افراد  فرزندان  تربیت  برای 
که در واقع  یان و مسلمانان نیز بهره مند می شدند؛  بازارها جهت ادامه فعالیت دارای موقوفاتی بودند و از حمایت های بازار
به طوری که  بودند.  خاصی  اهمیت  دارای  شهر،  سکنه  دانش  ارتقاء  امر  در  مدارس  داشت.  پی  در  را  متقابلی  سودمندی 
یزد  خان  میدان  مجموعه  در  نمونه  برای  یافت.  در را  آن  حقیقت  به سادگی،  می توان  معماری  مجموعه های  به  نگاهی  با 
برابری می کنند؛ ازجمله مدرسه شفیعیه،  با تعداد مساجد موجود  که  )دارالعباده( وجود حداقل چهار مدرسه را شاهدیم 
یگ،  مدرسه مالاسماعیل، مدرسه خان، مدرسه عبدالرحیم در مقابل چهار مسجد به نام های مسجد بیاق خان، مسجد ر

مسجد مالاسماعیل و مسجد دروازه مهریز. )شکاری نیری، 1380: 368 (
ولی  نمانده،  جای  بر  وقف  از  پایدار  و  آشکار  نشانه ای  سده  چندین  تا  گرچه  ا می نگریم،  اسالم  از  پس  ایران  به  چون   -2
نشان  که  می شود  دیده  سروده ها  و  یخ ها  تار در  بزرگان  بخشندگی  از  پنجم  و  چهارم  سده های  نوشته های  در  نشانه هایی 
یارتگاه ها، خانقاه ها، مدارس و نظامیه ها، از محل درآمد اوقاف و بخشندگی مردمی ساخته می شدند.  می دهد مساجد، ز
در سده پنجم، توجه شاهان به ساختن خانقاه و خورشخانه و رباط، بیشتر چشمگیر است و به سبب وجود این امکانات، 
عرفا و صوفیان بالیدند.)سالک بیرجندی،1381: 96( برای نمونه در قرن هفتم، موقوفات غازانی )شنب غازان( و خواجه 
که در  آمدند  تبریز پدید  و نیکوکاری در  گسترده در نمودار فرهنگی  به گونه ای  رشیدالدین فضل اهلل همدانی)ربع رشیدی( 

گیرترین موقوفات جای دارند.)همان: 97( شمار برجسته ترین و فرا
مادی  نیازهای  جبران  برای  فرهنگی  و  اعتقادی  مؤثر  اهرم های  از  و  اسالم  مکتب  افتخارات  از  یکی  وقف،  حسنه  سنت 
از اموال خود برای خدمت  با اختصاص بخشی  کنون، واقفان خیراندیش  تا از صدها سال پیش  و معنوی جامعه است. 
یه، تعاون و باقیات  که بارزترین و  روشن ترین مصداق احسان، انفاق، صدقه جار مستمر به جامعه با روش پسندیده وقف، 
کتابخانه در  صالحات است، منشأ خدمات فراوان علمی، آموزشی و فرهنگی در جامعه بوده اند. وجود صدها مدرسه و 
ک و آبادی های  گواه و شاهد آن است.)پورارشد،1380: 70( این سنت، امال سراسر کشورهای اسالمی، به ویژه ایران، بهترین 

کرد.)سلطان زاده،1367: 108(  کز مذهبی  یادی را وقف مرا ز
که از آن سود  که از دنیا می رود، جز از ناحیه سه چیز، پیوندش با دنیا قطع می شود؛ دانشی  3- پیامبر )ص( فرمود: »انسانی 
آملی،1391:  بخواهد(«.) جوادی  و مغفرت  کند )خیر  برایش دعا  که  فرزند صالحی  و  یا صدقه جاری )وقف(  برده شود، 

)552-553
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1- 2- نظریه های مخالف با مفهوم شهر در قلمرو فرهنگ اسالمی 

1- شهر اسالمی، تقلیدی از شهرهای قدیمی رومی و یونانی 

برخی از محققان، با بررسی خصوصیات و ویژگی های شهر اسالمی و مقایسه آنها با شهرهای کهن 
که خصوصیاتی مشترک میان آنها وجود  پیش از اسالم یا معاصر با آن، به این مهم دست یافته اند 
گردیده  که شهرسازی اسالمی، از طرح معماری بیزانسی و ساسانی متأثر  گرفته اند  دارد و نتیجه 

است.)باقری، 1386: 38(

کاهن  کلود  دارد.  با غرب  متفاوت  معنایی  در شرق،  بنیان گذاری  که مضمون  آن است  جالب 
که هیچ تفاوت چشمگیری میان شهرهای اسالمی،  کرده است  با استدالل، این موضع را تأیید 
کالسیک باستانی با شهرهای  بیزانسی و ایتالیایی وجود نداشته و در قرن دهم میالدی، شهرهای 

مسلمان تفاوت چندانی نداشته اند.)اسالمی و همکاران، 1375: 24(

گرچه مسلمانان ممکن است در برخی مناطق بیش از سایر ادیان مانند  که »ا براون معتقد است 
مسیحیت به ارزش ها و ارگان های مذهبی پایبند باشند، اما اینکه هر چیزی حتی شهر را برچسب 
که اغلب دارای  کنش فرهنگی ضعیف به مردمی است  اسالمی بزنیم، در واقع نسبت دادن یک وا

میراث فرهنگی غنی بوده اند«. )براون،1 1937(

که منکر تأثیر دین و به ویژه اسالم، در شکل گیری محیط فیزیکی  کوبان به عنوان نمونه ای از تفکری 
مفاهیم  و  حیات(  فلسفه  )به مثابه  اسالمی  جهان بینی  تأثیر  و  قوی  ارتباط  هرگونه  منکر  است، 
که  روحانی، معنوی و متافیزیکی آن با شکل گیری حیطه فیزیکی بوده و این گونه مطرح می نماید 
»فرهنگ اسالمی در شکل دادن به محیط زندگی مسلمانان هیچ گونه نقشی ایفا ننموده و مهم ترین 

یخی و میراث اعمال می گردد«.)کوبان2، 1980( نقش توسط سوابق تار

2- شهر اسالمی، شهری فاقد تأسیسات خدمات عمومی

عمومی  خدمات  تأسیسات  فاقد  را  اسالمی  دوران  شهر  استرن3،  ازجمله  نظریه پردازان،  برخی   
مدنی  تأسیسات  از  هیچ یک  اسالمی  شهرهای  که  است  آن  مسئله  این  علت  دانسته اند. 
کما اینکه اسالم ماهیت  کهن، از قبیل تمدن یونانی و تمدن روم را به ارث نبرده اند،  تمدن های 

ذاتی هیچ کدام از این مؤسسات را تکامل نبخشیده است.)باقری، 1386: 44(
1-  Brown
2-  Kuban
3- Stern 
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و  برده  سؤال  زیر  را  یستگاه ها  ز این  نامیدن  »شهر«  اساس،  از  که  مواجهیم  نگرشی  با  اینجا  در 
کس وبر1  گون این نظریه، که بیشتر مبتنی بر نظرات ما نام های دیگری بر آن می نهد. شاخه های گونا
روییده است، به دلیل فقدان برخی نهادهای مدنی، به دیده تردید به شهر بودن سکونتگاه های 
می راند:  سخن  شهر  مشخص کننده  وجه  پنج  از  وبر2  کس  ما می نگرد.  اسالمی  سرزمین های 
خودفرمانی.  حدودی  5.تا  شهری  4.انجمن های  مستقل  3.دادگاهی  2.بازارها  1.استحکامات 
پا وجود داشته  که شهر به تمام معنی واجد این مشخصات، فقط در ارو وبر بر این عقیده است 
است و نه در آسیا؛ و از این پنج وجه مشخص کننده، شهر اسالمی حداقل فاقد دو وجه و به ویژه 

انجمن های خودفرمان شهروندان است.)توسلی،359:1369(

3- شهر اسالمی، شهری فاقد نهادهای رسمی حقوقی

برخی نظریه ها، شهر اسالمی را فاقد نهادهای رسمِی دارای شخصیت حقوقی می دانند و بر این 
که از نهادهای رسمی شهری عهد عتیق، هیچ چیز باقی نمانده بود. کثرت نهادهای رسمی  باورند 
دارای شخصیت حقوقی، اصناف و یا سلسله مراتب و نظام رهبانیت، شوراهای شهری و سایر 
نهادهای رسمی، خصیصه ویژه تمدن قرون وسطای مغرب زمین تلقی می شد و فقدان نهادهایی 
ماقبل  تمدن های  به سایر  که  امری است  قرون وسطی،  اسالم  در  یادشده  با سازمان های  مشابه 

صنعتی نیز قابل تعمیم است.)باقری، 1386: 45(

4- توجه به شهر اسالمی، تنها از جنبه دینی و عدم توجه به بعد سیاسی

که اسالم فقط از ُبعد دینی به شهر توجه نموده است. هاموند3)1972( می نویسد  برخی معتقدند 
که برخی از پایتخت های  ی اعتراف دارد  فرهنگ و تعالیم اسالم، ضد حرکت تمدن بود. هرچند و
از  شخص  این  کلی  برداشت  اما  بودند،  آمده  نائل  بزرگی  پیشرفت های  به  اسالمی  سرزمین های 

1- Max Weber 
کس وبر، جامعه شناس آلمانی )1920-1864م(، را نمی توان به عنوان نخستین محقق غربی به حساب آورد که  گرچه ما 2- ا
یارویی او، چارچوبی را در مطالعه شهرهای اسالمی  شهرهای آسیایی و خاورمیانه را مورد مطالعه قرار داده است، اما روش رو
جامعه  و  72(مورخان  همکاران،1390:  و  آورد.)هوشمند  وجود  به  شناسان  شرق  برای  اسالمی  شهر  مفهوم  گیری  شکل  و 
کرده اند. عقیده  کس وبر  ی بسیاری را صرف بحث درباره تفاوت شهرها در غرب و اسالم از دیدگاه ما شناسان، زمان و نیرو
که شهر به راستی به یک »اجتماع شهری« یا »مجتمع« جدا از جامعه بزرگ  پای مسیحی بود  که تنها در ارو کلی وبر این است 
که نتیجه  کرده، ماهیت فیزیکی شهر است  کس وبر مطرح  که ما تر تبدیل شد.)جی.دانتون، 1989: 43( اما موضوع دیگری 

تفاوت بین شهر مستقل غرب و شهر وابسته اسالمی است.)همان: 44(
3- Hammond 
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که می گوید اسالم، شهر را فقط از ُبعد دینی و مذهبی مورد توجه قرار  اسالم آنجا مشخص می شود 
می دهد نه از ُبعد سیاسی1. )باقری، 1386: 47(

5- شهر اسالمی فقط به عنوان یک مرکز فرهنگی

و  رهبری  فاقد  ناپایدار،  ی،  منزو نسبت  به  اسالمی،  شهرهای  هرچند  که  باورند  این  بر  گروهی 
که وجه  از تعدادی روابط مهم و فضائل مشترک و مقرراتی یکسان برخوردارند  حکومت اند، ولی 
کز  که بتوانند به عنوان مرا کرده است  تمایز آن هاست. همین مسائل این امکان را برای آنها فراهم 

فرهنگی به حیات خود ادامه دهند. )باقری، 1386: 48(

که در جدول  1- پاره ای از نظریه پردازان به مقایسه ویژگی های اجتماعی - سیاسی شهرهای اسالمی و غربی پرداخته اند 
زیر ارائه شده است.

جدول)1( ویژگی های اجتماعی و سیاسی شهرهای اسالمی و غربی)پوراحمد و همکاران،1389: 10(

شهر غربیشهر اسالمیردیف

ایجاد تشکل های صنفی توسط اصنافایجاد تشکل های صنفی توسط اصناف1

کمیت2 استقالل اصناف از حکومتکنترل اصناف توسط حا

3
توسط  ها  آن  از  مالیات  یافت  در و  ها  پیشه  کنترل  تسهیل 

اصناف
دفاع از منافع اقتصادی اعضا توسط اصناف

کنان شهر در محدوده محله ها4 کنان شهر در محدوده شهروحدت سا وحدت سا

اهمیت حقوق شهروندی در ایجاد همبستگی اجتماعیاهمیت مذهب در پیدایش همبستگی و خصومت اجتماعی5

کمیت ملیتسلط حکومت بر اداره شهر6 استقالل اداره شهر در چارچوب حا

کم شهر7 مشارکت شهروندان در انتخاب مدیران شهرانتخاب مدیران شهر توسط حا

8
فضاهای  در  شخصی  حریم  ایجاد  و  جنسیتی  تفکیک 

خصوصی و عمومی
عدم تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی و خصوصی

9
و  مسجد  به  شهرها  در  عمومی  فضاهای  شدن  محدود 

دارالحکومه
ورزش  سرگرمی،  تفریح،  برای  متعدد  عمومی  فضاهای  وجود 

و جشن در شهرها

کمتر زنان در فضاهای عمومی10 نبود محدودیت برای زنان در فضاهای عمومیحضور 
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حقوق  از  شهرنشینان  حقوق  تمایز  عدم  با  اداری،  تشکیالت  فاقد  شهری  اسالمی،  شهر   -6
روستائیان

به  ولی  بوده اند،  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  اسالمی  تمدن  در  شهرها  گرچه  که  معتقدند  برخی 
کوچ نشینان و عدم تمایز حقوق شهرنشینان از حقوق  دالیل مختلف، ازجمله حضور محسوس 
پای مسیحی نشدند. این فقدان، اثر خود  روستائیان، شهرها هرگز دارای تشکیالت اداری نظیر ارو

گذاشت.)باقری، 1386: 48( را در شکل گیری ساختار شهرها بجا 

یلیام مارسی،1 در مقاله خود، تناقِض میان دو مسئله را خاطرنشان  ژرژ مارسی، در ادامه نظریات و
با یکجانشینی  که  و اشاعه داده اند و سرشت آن  آورده  به وجود  که چادرنشینان  ساخت؛ دینی 

آمیخته است.)اسالمی و همکاران،1375: 23(

که با مکانیسم های عام المنفعه، نظیر  تی، با نظام های متعدد و بزرگی  البته فقدان چنین تشکیال
نهادهای  که  معتقدند  برخی  همچنین  است.  می شده  جبران  حدی  تا  می شدند،  اداره  وقف، 
همه،  از  باالتر  می دادند.  کاهش  را  اسالمی  شهر  فرهنگ  بی نظمی  که  داشته اند  وجود  معینی 
که مسلمانان را به یکدیگر  شریعت از لحاظ نظری، مجموعه عامی از قواعد را فراهم می ساخت 

پیوند می داد. )باقری، 1386: 49(

7- شهر اسالمی، فاقد اصول برنامه ریزی ثابت برای طراحی

پا، برنامه ریزی شهرهای  که برخالف شهرهای قرون وسطای روم و ارو این نظریه ها بیان می دارند 
نخست  نظریه ها،  قبیل  این  بوده اند.  ترکیب  وحدت  از  خالی  و  شده  مرج  و  هرج  دچار  اسالمی 
چنین  که  می رسد  نظر  به  شد.  تکرار  پالنول  و  گرونبام  طرف  از  سپس  و  شد  مطرح  سواژه  توسط 
پایی  که این پژوهشگران خواسته اند شهرهای اسالمی را از دیدگاه ارو برداشتی ناشی از آن است 
کم  که بر برنامه ریزی شهری در اسالم حا مورد مطالعه قرار دهند. آشنا نبودن به اصول و قواعدی 
که تأثیر  کرده اند  که خود آنان اقرار  بوده نیز، در این نتیجه گیری بی تأثیر نبوده است؛ به خصوص 

فرهنگ اسالمی به برنامه ریزی منازل مسکونی منحصر می شده است.)باقری، 1386: 49(

8-آرایش آشفته و بی نظم شهر اسالمی به علت نبود مرجع قدرت مدنی

گرفته بود؛ چون در مدل فضایی شهر و سازه های  کاِر برداراِن مارسی الهام  گرونباوم2 از  گوستاوفن 

1- Georges 
2-  Gvstavfn Grvnbavm 


