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Aims Numerous articles and books on the concept of “Islamic city” have been written by 
Muslim scholars and western orientalists over the past decades. Some scholars have indicated 
that the concept of an Islamic city is not appropriate with the requirements of contemporary 
times and on the other hand, some scholars argue that there is a need for more attention. The 
aim of this study in the first step was to classify and analyze different readings of Islamic city 
and it was rethinking the definition based on the requirements of contemporary times in the 
second step.
Instruments & Methods The present study is descriptive-analytical and exploratory research. 
Data collection was conducted using library studies and depth interviews with experts inside 
and outside of the country that they were discussed, analyzed and criticized in comparison 
with each other. This study first categorized and compared the inter-religious and outer-
religious approaches to the concept of Islamic cities. Another finding of this study was to add 
the inter-religious reading to earlier readings of the Islamic city. In this regard, in parallel with 
the investigation of different studies on Islamic cities, different layers of Islamic thought were 
also studied and adapted to existing readings.
Conclusion In conclusion, the present study addresses the question of which aspect of Islamic 
thought is more in line with the needs of today’s society in urban planning. According to the 
analyses indicated in the study, the emphasis on the ethical approach can meet the current 
requirements of cities in Islamic societies more than the other approaches.
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 چکيده

های گذشته مقاالت و کتب متعددی پیرامون مفهوم "شهر اسالمی" در دهه اهداف:

هم توسط محققان مسلمان و هم توسط مستشرقین غربی به رشته تحریر در آمده 

ند داناست. برخی مفهوم شهر اسالمی را متناسب با اقتضائات زمان معاصر نمی

گویند. هدف از این مطالعه زوم توجه بیشتر به آن سخن میو در مقابل برخی از ل

های مختلف از شهر اسالمی و در مرحله بندی و تحلیل خوانشدر مرحله اول دسته

 دوم بازاندیشی در این تعریف مبتنی بر اقتضائات کنونی جوامع مسلمان بود.

تحلیلی و اکتشافی دارد. روش  -مطالعه حاضر ماهیتی توصیفی ها:ابزار و روش

های عمیق با ای و مصاحبهآوری اطالعات برآیندی از مطالعات کتابخانهجمع

نظران این حوزه در داخل و خارج از کشور بود که در مقایسه با هم مورد صاحب

ین قایسه ببندی و مبحث، تحلیل و نقد قرار گرفت. این مطالعه ابتدا به دسته

دینی از مفهوم شهرهای اسالمی پرداخت. یافته دیگر دینی و درونرویکردهای برون

های قبلی از شهر اسالمی بود. دینی به خوانشاین مطالعه افزودن خوانشی درون

های در این راستا به موازات بررسی مطالعات مختلف پیرامون شهر اسالمی، الیه

یق های موجود تطبررسی قرار گرفت و با خوانشمختلف تفکر اسالمی نیز مورد ب

 داده شد.
گیری مطالعه حاضر به این سئوال پاسخ داده شد که تکیه در نتیجه گیری:نتیجه

بر کدام یک از ابعاد اندیشه اسالمی بیشتر با نیازهای جامعه امروزی در حوزه 

هایی که در مطالعه بیان شد تاکید شهرسازی متناسب است؟. با توجه به تحلیل

ی ی اقتضائات کنونتواند پاسخگوبر رویکرد اخالقی بیش از سایر رویکردها می

 شهرها در جوامع اسالمی باشد.

 شهر اسالمی، شهرهای مسلمانان، اخالق در شهر اسالمی، شهرسازی اسالمی ها:کلیدواژه
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 مقدمه
علمی، کتب و مقاالت طور مکرر در محافل واژه "شهر اسالمی" به

شود. برخی افراد از معماری و شهرسازی داخلی و خارجی بیان می

توجهی به هویت شهر اسالمی نگران هستند و بر ضرورت بازگشت بی

های شهر اسالمی تاکید دارند و در مقابل برخی افراد واژه به ارزش

دند قدانند و یا حتی معتشهر اسالمی را مرتبط با نیازهای امروز نمی

محتوا است. آنچه پیش از پرداختن به مدح که این واژه جعلی و بی

های مختلف از این واژه و ذم شهر اسالمی ضرورت دارد، تبیین تلقی

رانند، با بسا کسانی که در مدح این مفهوم سخن میاست. چه

مخالفان آن فهم و درک متفاوتی از واژه مشترک شهر اسالمی دارند. 

 شناسان اشتراک لفظی و اختالف معنی رخ داده است.به تعبیر زبان

توان به دو دسته پردازان پیرامون مفهوم شهر اسالمی را مینظریه

اند، شناسان بودهبندی کرد. دسته اول که عمدتاً شرقعمده تقسیم

ای و ماهوی به مطالعه شهرهای تاریخی مسلمانان از بعد رویه

و بحث این دسته از محققان  اند. خاستگاه اصلی مطالعهپرداخته

شهرهای موجود در تمدن اسالمی در طول تاریخ است که با نگاهی 

دینی به آن پرداخته شده است. دسته دوم که عمدتًا مسلمانان برون

بر  اند تا با اتکااند، تالش کردهو محققان معتقد به دین اسالم بوده

ی را در شهرهای های اسالمدادن به آن بازتاب اندیشهدین و اصالت

 هایموجود بیابند و یا برای شهر آرمانی در آینده بر پایه اندیشه

توان پردازی کنند. اگرچه برخی از محققان را نمیاسالمی نظریه

های فوق محدود کرد، اما بیشتر آنها صورت مطلق در یکی از دستهبه

 بر یکی از این رویکردها تمرکز بیشتری دارند.

ای هبندی و تبیین تفاوتحاضر، پس از دسته هدف اصلی مطالعه

موجود در مفهوم شهر اسالمی و نقد و بررسی آنها، بازاندیشی این 

مفهوم و تبیین قرائت متناسب با نیازهای زمان حال بود. سئوال 

های مختلف از شهر اولیه این مطالعه، یافتن فهم و تبیین قرائت

شه تواند ریمفهوم میشدن تعاریف مختلف این اسالمی است. روشن

نظرها پیرامون شهر اسالمی را مشخص کند. بسیاری از اختالف

تواند در جوامع سئوال دوم و کلیدی این است که کدام خوانش می

مسلمان امروزی بیشتر مفید واقع شود؟. عالوه بر بررسی 

نگاران شهرسازی از مفهوم های مختلف شهرسازان و تاریخخوانش

ها و ابعاد مختلف تفکر اسالمی اف نسبی بر الیهشهر اسالمی، اشر 

نیز ضرورت دارد تا بتوان از طریق تطبیق این دو به پاسخ این سئوال 

 دست یافت.

 

 هاابزار و روش
تحلیلی و اکتشافی است و در درجه  -مطالعه حاضر از نوع توصیفی

سال مطالعه و تحقیق نویسنده در مورد مفهوم  ۱۰اول حاصل بیش از 

آوری اطالعات اسالمی و ابعاد مختلف آن است. روش جمعشهر 

وزه نظران این حای و مصاحبه با صاحببرآیندی از مطالعات کتابخانه

ها مقاله و کتاب در داخل و خارج از کشور بود. طی این مطالعه ده

فارسی و انگلیسی درباره شهر اسالمی مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار 

های مرتبط با شهر و بررسی منابع، شرح درسگرفت. عالوه بر نقد 

اسالمی نیز بررسی و منابع آنها مرور شد. به موازات بررسی تحقیقات 

های مختلف تفکر اسالمی نیز مختلف پیرامون شهر اسالمی، الیه

های مختلف از شهر اسالمی مورد مطالعه قرار گرفت و با خوانش

 تطبیق داده شد.

مقاالت راجع به شهر اسالمی خصوصًا به اگرچه در نگاه اول تعداد 

زبان فارسی بسیار زیاد است، اما با مرور آنها و تحلیل این مقاالت 

شود که بسیاری از آنها بیشتر نقل قول و تبیین نظرات مشخص می

م رغبندی شده است. علینحوی جدید صورتقبلی است و فقط به

 سال گذشته،مطالعه منابع کلیدی فارسی و انگلیسی در طی ده 

های جهاد واژه شهر اسالمی در پایگاه ۱۳۹۸مجددًا در فروردین سال 

 وجووجو شد. حاصل این جستایران جستو مگ دانشگاهی، نورمگز

مقاله فارسی بود که عمدتًا طی دو دهه گذشته نگارش  ۸۰حدود 

شده بودند. بسیاری از این مقاالت بدون اشراف کامل به موضوع 
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و مفهوم آنها عمیق و پرمعنی نیست. عالوه بر مقاالت  اندنوشته شده

کتاب  ۱۰مقاله انگلیسی و  ۶۰کتاب فارسی،  ۱۰فارسی بیش از 

رین تصورت اجمالی مرور شد. منابع کلیدی و مهمانگلیسی نیز به

محققان حوزه شهر اسالمی با رویکردهای مختلف شناسایی شد و 

 خی از افراد کلیدی نیز مصاحبهآثار آنها مورد بررسی قرار گرفت. با بر 

های عمیق با برخی شد. در راستای تحلیل اطالعات طی مصاحبه

نظران این حوزه، موضوع بارها به بحث گذاشته شد. عالوه بر صاحب

های مختلف تفکر های مختلف از شهر اسالمی و الیهاین قرائت

 اسالمی نیز با هم مقایسه شد و مورد تحلیل قرار گرفت.

دینی و مطالعات پیرامون شهر اسالمی دو رویکرد برون بررسی

، هویلیام مارسکند. برخی مستشرقین مانند دینی را آشکار میدرون

Pآندره ریموندو  رابرت حورانی، ایرا الپیدوس، جورج مارسه

6]-[1
P  و

المللی شهر اسالمی که اصالتًا عرب هستند، بعضی از محققان بین

Pناصر ربطو  الصیادنزار ، ابولقدهمچون جنت 

9]-[7
P  در دسته رویکرد

گیرند. از سوی دیگر برخی محققان معتقد به دین اسالم اول قرار می

شامل شهرسازان، معماران و اساتید علوم اسالمی که عمدتاً در 

کنند، در دسته دوم یعنی نگاه کشورهای اسالمی زندگی می

س تیتوو  رسیدحسین نصگیرند. در دسته دوم دینی قرار میدرون

Pبورکهارت

]13-10[
P  که بیشتر در حوزه فلسفه و حکمت اسالمی

های اسالمی را در نظر هستند، شهر آرمانی برخاسته از اندیشهصاحب

کشند و مشکالت کنونی شهرسازی و برخی آثار خود به تصویر می

معماری اسالمی را تبیین و یا شهرهای سنتی جهان اسالم را با 

کرد کنند. دسته دیگر رویعنوی و دینی تفسیر میهای متکیه بر ارزش

دینی دینی، محققان شهر اسالمی هستند که با نگاهی دروندرون

های اسالمی و شهرهای اسالمی سعی در فهم رابطه متقابل اندیشه

محمد ، هشام مرتضی، سلیم حکیمبسیمدارند. محققانی مانند 

این دسته قرار  در احمد پوراحمدو  محمدرضا پورجعفر، زادهنقی

Pگیرندمی

18]-[14
P.P Pتوان به معمارانی اشاره کرد نهایتاً در این رویکرد می

زنند، اما برخی از مطالب که اگرچه در حوزه معماری اسالمی قلم می

آنها در حوزه شهرسازی اسالمی نیز قابل تعمیم است. اساتیدی 

، ندیمیهادی ، محمدکریم پیرنیا ،سامر عکاش، نادر اردالنهمچون 

محمد ، کارعبدالحمید نقره، محمدرضا بمانیان، مهدی حجت

) ۱گیرند (جدول در این دسته جای می اسپاهیچ عمرو  آبادیعلی

P

25]-[19
P. 

 

 نویسنده): منبع( رویکرد هر در شاخص آثار برخی معرفی و اسالمی شهر به مختلف رویکردهای )۱ جدول

 برخی منابع کلیدی در حوزه شهر اسالمی پژوهشگران کلیدی  رویکرد

 رویکرد

 دینیبرون

نظر برخی مستشرقین صاحب

 پیرامون شهر اسالمی

آندره ، جورج مارسه، ویلیام مارسه

 حورانی، ایرا الپیدوس، ریموند

١٩٢٨P، ویلیام مارسهگرایی و زندگی شهری: اسالم

[1]
P ؛ ساختار شهرهای

١٩٥٥P، گرونیبائوممسلمانان: ون 

[2]
P :جورج مارسه؛ شهرسازی مسلمانان ،

١٩٥٧P

[3]
P :١٩٦٧، ایرا الپیدوس؛ شهرهای مسلمانان پس از قرون وسطیP

[4]
P ؛ شهر

١٩٧٠P، آلبرت حورانیاسالمی در پرتو تحقیقات اخیر: 

[5]
P ،؛ شهر اسالمی، شهر عربی

[6]١٩٩٤، آندره ریموند: اندازهای اخیراسطوه مستشرقین و چشم
P 

المللی در برخی پژوهشگران بین

زمینه شهر اسالمی (اساتید اصالتًا 

های معتبر عرب و مدرس دانشگاه

 غربی)

 ناصر ربط، الصیادنزار ، جنت ابولقد

جنت شهر اسالمی، اسطوره تاریخی، جوهر اسالمی و ارتباط آن با زمان معاصر: 

١٩٨٧P، ابولقد

[7]
P نزار شهرها و خلفا: درباره پیدایش شهرسازی مسلمانان عرب: ؛

١٩٩١P، الصیاد

[8]
P[9]١٩٩٦، نزار الصیادنگارانه: ای تاریخ؛ مطالعه شهر اسالم، مقاله

P 

 رویکرد

 دینیدرون

برخی پژوهشگران شاخص فلسفه 

نظر و اندیشه اسالمی (و صاحب

پیرامون معماری و شهرسازی 

 اسالمی)

 تیتوس بورکهارت، سیدحسین نصر

، پیرامون معماری و شهرسازی ١٤و  ١٣اسالمی سنتی در دنیای مدرن (فصل 

١٩٨٧P، سیدحسین نصراسالمی): 

[10]
P ١٢و  ٣؛ هنر و معنویت اسالمی (فصل ،

١٩٩٠P، سیدحسین نصرپیرامون معماری و شهرسازی اسالمی): 

[11]
P ؛ فاس، شهر

١٩٩٢P، تیتوس بورکهارتاسالم: 

[12]
P :تیتوس بورکهارت؛ هنر اسالم، زبان و معنا ،

١٩٧٦[13]
P 

برخی پژوهشگران شاخص شهر 

 المللی و ایرانی)اسالمی (بین

 ،هشام مرتضی، سلیم حکیمبسیم

، محمدرضا پورجعفر، زادهمحمد نقی

 احمد پوراحمد

 

١٩٨٦P، سلیم حکیمبسیماسالمی:  -شهرهای عربی

[14]
Pسنتی  -؛ اصول اسالمی

٢٠٠٣P، هشام مرتضیمحیط مصنوع: 

[15]
P :محمد ؛ تاملی در چیستی شهر اسالمی

Pهجری شمسی ١٣٨٩، زادهنقی

[16]
P :احمد ؛ ماهیت اجتماعی شهر اسالمی

Pهجری شمسی ١٣٨٩، پوراحمد

[17]
P ؛ انواع شهر اسالمی و اشاراتی به نحوه

 ١٣٩٤، محمدرضا پورجعفراسالمی:  -سازی در راستای شهری آرمانیشاخص

[18]هجری شمسی
P 

برخی پژوهشگران شاخص 

المللی و معماری اسالمی (بین

 ایرانی)

، سامر عکاش، نادر اردالن

، هادی ندیمی، محمدکریم پیرنیا

، آبادیمحمد علی، حجت مهدی

عبدالحمید ، محمدرضا بمانیان

 اسپاهیچ عمر، کارنقره

١٩٧٣P، الله بختیارو  نادر اردالنحسن وحدت: 

[19]
Pشناسی و معماری در ؛ کیهان

٢٠٠٥P، سامر عکاشدوره پیشا مدرن: 

[20]
P :؛ آشنایی با معماری اسالمی ایران

Pهجری شمسی ١٣٧٤، محمدکریم پیرنیا

[21]
P:ده مقاله پیرامون هنر  ؛ کلک دوست

Pهجری شمسی ١٣٨٦، هادی ندیمیومعماری: 

[22]
Pسوی احیای معماری  ؛ به

[23]٢٠١٢، اسپاهیچ عمراسالمی: 
P 

 

در این مطالعه عالوه بر مرور مقاالت و کتب محققان، شرح 

های مختلفی که در حوزه شهر اسالمی نوشته شده است نیز درس

ها منابع جدیدی را آشکار و به بررسی شد. بررسی این شرح درس

ها در داخل ایران ادبیات موضوع اضافه کرد. از جمله این دوره

می در دانشگاه هنر اسالمی توان به دوره دکتری شهرسازی اسالمی



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی خاتم یدمهدیس ۱۶۰

  ۱۳۹۸، پاییز ۳، شماره ۹دوره                                                                                                                                                                                 پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

تبریز و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات با همکاری پژوهشکده 

هنر، فرهنگ و معماری جهاد دانشگاهی اشاره کرد. از طرف دیگر 

های مربوط به های مرتبط در خارج از کشور به دورهترین دورهمهم

 فناوری شود که در موسسهبنیاد معماری آقاخان مربوط می

شود. در صدر این شرح تدریس می )MITاساچوست (دانشگاه م

گرایی و تجرید" اشاره توان به درس "شهر اسالمی: تاریخها میدرس

 شود.در ایاالت متحده تدریس می ناصر ربطکرد که توسط 

منظور تحلیل بیشتر رویکردهای فوق در گام بعدی این مطالعه و به

اسالمی با رویکردهای مختلف پردازان کلیدی شهر با برخی نظریه

 فلسفه اسالمی در دانشگاه جرج سیدحسین نصراستادمصاحبه شد. 

استاد معماری و شهرسازی اسالمی در دانشگاه  ناصر ربطواشنگتن، 

MIT ،مدرس و محقق شهرسازی اسالمی در دانشگاه  زادهمحمد نقی

استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی،  هادی ندیمیعلوم تحقیقات، 

محقق معماری و شهرسازی اسالمی در دانشگاه  اسپاهیچ عمر

المللی مالزی از جمله افرادی بودند که با ایشان اسالمی بین

هایی عمیق انجام شد و به ابعاد مختلف شهر اسالمی مصاحبه

پرداخته شد. در کنار بررسی منابع مرتبط با شهر اسالمی، نظرات 

، مرتضی مطهری، میرحیدر آملی، محمد غزالیاندیشمندانی چون 

ای هپیرامون الیه سیدمحمدحسین طباطباییو  سیدحسین نصر

های مختلف اندیشه اسالمی نیز مورد تحلیل قرار گرفت و با قرائت

 مختلف از شهر اسالمی تطبیق داده شد.

 دینی به شهرهای مسلماناننگاه برون
ر گذشته د بررسی و مطالعه پیرامون شهر اسالمی کمتر از یک قرن

های آکادمیک در برخی کشورهای غربی از جمله فرانسه، محیط

انگلستان، آلمان و ایاالت متحده آغاز شد. این مطالعات عمدتًا به 

های آنها بود که دنبال شناخت این کشورهای غربی از مستعمره

پردازی با باعث تحقیق درباره برخی شهرهای مسلمانان و نظریه

شد. مستشرقینی که به مطالعه شهرهای عنوان شهر اسالمی 

شوند. دسته اول که مسلمانان پرداختند به دو دسته تقسیم می

ه توجهی بپردازی پیرامون شهر اسالمی هستند، با کمآغازگر نظریه

عنوان گیری شهرهای مسلمانان، این شهرها را عمدتًا بهروند شکل

اند که فرم و هاند و سعی کردیک محصول مورد کندوکاو قرار داده

شناسی بافت شهرهای مسلمانان عملکرد بناهای اصلی شهر و ریخت

را تبیین کنند. با گذشت چند دهه از این نگاه به شهر اسالمی، برخی 

گیری این شهرها و عوامل و منتقدان بر لزوم توجه به روند شکل

های جدیدی در مورد شهر اسالمی نیروهای موثر تاکید کردند و نگاه

ل گرفت. این دسته از مستشرقین بیشتر بر ساختارهای شک

 اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شهر تاکید داشتند.

خوانش شهر اسالمی با تاکید بر فرم و عناصر کالبدی شهرهای 

 مسلمانان

پردازی درباره فرم و عناصر کالبدی شهر در جوامع اسالمی نظریه

ر ز شد. اولین کاشناسان از اوایل قرن بیستم آغاتوسط برخی شرق

مدون و تاثیرگذار در این زمینه توسط یک محقق و استاد فرانسوی 

در سال  ویلیام مارسه) انجام شد. ۱۸۷۲-۱۹۵۶( ویلیام مارسهبه نام 

گرایی و زندگی شهری" منتشر کرد که ای با عنوان "اسالممقاله ۱۹۲۸

 در این طور مکرر مورد استفاده و استناد قرار گرفت. اوپس از او به

مقاله این ایده را مطرح کرد که اسالم اساسًا یک دین شهری است؛ 

به این معنی که برای بروز و ظهور خود نیازمند بستر شهر است و با 

گرایی و زندگی بدوی تناسبی ندارد. او در تایید این ادعا استدالل کوچ

کرد که مناسک اسالمی همچون نماز جمعه و حجاب تنها در بستر 

شایستگی محقق شوند و براساس زندگی توانند بهی شهری میزندگ

 نهایتًا در مطالعه خود سه ویلیام مارسهاند. گرایی تنظیم نشدهکوچ

عنصر مسجد جمعه، بازار و حمام عمومی را الزمه شهر اسالمی 

دانست. در نگاه او شهر اسالمی باید در درجه اول دارای مسجد جامع 

عنوان دومین مولفه این شهر شکل ار اصلی بهباشد. در کنار مسجد باز 

 کردنگیرد و در نهایت این شهر نیازمند حمام عمومی برای آمادهمی

Pمومنان برای نماز است

[1]
P. 

بعدها توسط برخی دیگر از مستشرقین از  ویلیام مارسهمطالعات 

 جورج مارسه(برادر او) ادامه پیدا کرد. نظریات  جورج مارسهجمله 

) در مورد شهر اسالمی در دو مقاله "طراحی شهرها در ۱۹۶۲-۱۸۷۶(

P) ۱۹۴۵اسالم" (

[24]
P ) "۱۹۵۷و "شهرسازی مسلمانان (P

[3]
P  به زبان

فرانسوی به رشته تحریر درآمد. او در این مقاالت با استناد به چند 

شهر در شمال آفریقا برای شهرهای اسالمی مورفولوژی تبیین کرد و 

های مسکونی و غیرمسکونی تفاوت قایل شد و در آن بین بخش

های های مسکونی را نیز عمدتًا ناشی از قومیتتفکیک محله

عنوان مرکز سیاسی، متفاوت دانست. در نگاه او مسجد جامع به

مذهبی و فکری شهر در مرکز شهر قرار دارد و توسط بازارها احاطه 

را نیز  سلسه مراتب موجود در بازارها جورج مارسهشده است. 

 کند.براساس عملکرد و قرابت آنها با عملکرد مسجد بیان می
ای در مقاله "مطالعه شهرسازی اسالمی: مقاله نزار الصیاد

به رشته تحریر در آمده است، به  ۱۹۹۶نگارانه" که در سال تاریخ

ن ژا، له تورنهتفصیل نظریات برخی از این دسته محققان همچون 

Pگوستاف ون گرونیبائومو  زاویر د پالنول، سواژه

 
P را بیان کرده

Pاست

[9]
P .نیز در مطالعه دیگر نظرات برخی از این  سمیه فالحت

مستشرقین را توضیح داده و محققان اولیه شهر اسالمی را به دو 

بندی کرده است. او در دسته مکتب مغرب و مکتب دمشق دسته

روبرت ، جورج مارسه، ویلیام مارسهمطالعه خود افرادی همچون 

که به مطالعه برخی شهرهای شمال آفریقا  له تورنهو  برونشویک

Pژان سواژهپرداختند را با عنوان مکتب مغرب و محققانی همچون 

 
P 

که درباره شهرهای خاورمیانه خصوصًا دمشق و حلب مطالعه 

Pعنوان مکتب دمشق نام بردکردند را با می

[25]
P. 

گونه مستشرقین وجود اینترین اشکالی که در نگاه اولین و مهم

دارد این است که با مرور و بررسی چند شهر محدود در شمال آفریقا 

های خود را به همه شهرهای اسالمی تعمیم یا خاورمیانه یافته

 شده توسط مستشرقینبودن شهرهای بررسیدلیل متفاوتدادند. به

هایی جدی مختلف، تعاریف شهر اسالمی در این دوره تفاوت

Pدارد

26][
P . در نگاه این مستشرقین مفهوم شهر اسالمی عمدتًا با

توصیف و بررسی فرم و عملکرد بناهای اصلی چند شهر در جوامع 



 ۱۶۱ ی...مختلف از مفهوم شهر اسالم یهابرداشت رامونیپ یلیتحل ؛یمفهوم شهر اسالم در یشیبازاندـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عنوان بررسیمسلمانان تعریف شد و به جای آنکه این مطالعات به

چند شهر در جوامع مسلمانان معرفی شوند، عنوان شهر اسالمی را 

محققان بدون توجه به تاثیر  به خود گرفتند. حتی برخی از این

 گیری این شهرها، هر چه دیدهعوامل تاریخی و جغرافیایی در شکل

بودند را به دین اسالم نسبت دادند. نمونه آشکار این اشتباه را 

) فرانسوی مشاهده کرد. ۱۹۲۶( زاویر د پالنولتوان در برخی آثار می

نظم برای های ناماو بازار خطی، ارگ مرتفع و کوچه پس کوچه

های اصلی شهر اسالمی دسترسی به بخش مسکونی را از ویژگی

نظمی در فرم شهری در کتاب جهان داند و در توصیف این بیمی

ومرج نظمی و هرجچنین می نویسد که بی ۱۹۵۹اسالم در سال 

ترین کیفیت قابل توجه شهرهای اسالمی است، تاثیر اسالم مهم

آل را به سمت نفی دگی شهری ایدهاساسًا منفی است و این دین زن

Pکندنظم شهری هدایت می

[27]
P. 

در این نگاه از یک طرف درک درستی از بافت ارگانیک و طبیعی 

شهرهای سنتی وجود ندارد و از طرف دیگر گویا تنها نیروی به وجود 

آورنده این فرم، دین اسالم در نظر گرفته شده است. اگرچه در 

داری بین کالبد شهرهای مسلمانان و بسیاری موارد ارتباط معنی

عبارتی دانستن آن و بهشود، اما معادلمفاهیم اسالمی یافت می

 تواند درکها و عناصر شهر اسالمی میدانستن تمام مولفهاسالمی

دادن عنوان مثال نسبتکامالً اشتباهی از اسالم ایجاد کند. به

در برخی  قصرهای مجلل و یا جدایی طبقه حاکم از مردم، که

شهرهای مسلمانان وجود داشته است، به اسالم نسبتی ناروا است. 

Pبا نگاهی اجمالی به سنت پیامبر اکرم

(ص)
P توان دریافت که منش می

رین تو رفتار پیامبر کامالً متفاوت با این رویکرد است. او در ساده

کرد و به هیچ عنوان خود را از توده مردم جدا خانه زندگی می

خانه پیامبر مانند سایر امت بود، مانند مردم زمان خود  کرد.نمی

ی شد. بررسپوشید و اختالف طبقاتی در جامعه قایل نمیلباس می

گیری تاریخی شهرهای مسلمانان نیز نقش عوامل دیگر در شکل

در کتاب  الصیادعنوان مثال دهد. بهشهرهای اسالمی را نشان می

Pمسلمانان عرب" "شهرها وخلفا: در پیدایش شهرسازی 

[8]
P  نشان

دهد که شهرهای پادگانی مصر قرون وسطی در سوریه و عراق می

اند و دین اسالم در آنها عامل های حکومتی بنا شدهعمدتًا با انگیزه

Pکننده نهایی نبوده استتعیین

[8, 26]
P. 

ترین نقدهایی که بر این رویکرد وارد است، توجه بیش از حد از مهم

 تر شهرهای عمیقعملکرد بناها، بهادادن کم به الیهبه فرم، ظاهر و 

شدن از روح دینی و های اجتماعی و فرهنگی، غافلمانند نظام

کردن اسالم در کالبد است. این رویکرد معنوی شهر اسالمی و محدود

دهد و های کالبدی آن کاهش میشهر اسالمی را به برخی از ویژگی

د، دهطول زمان بهای زیادی نمی گیری این شهرها دربه فرآیند شکل

اما این بنایی که از مفهوم شهر اسالمی توسط برخی از مستشرقین 

ساخته شده است و در مطالعات مکرر به آن استناد شده است، گویا 

برای برخی محققان چنان زیبا جلوه کرده است که شاید هنوز هم 

) ۱۹۲۸-۲۰۱۳( جنت ابولقدتوانند پا را فراتر از آن بگذارند. نمی

کند که شناس شهری مربوط به ایاالت متحده اعتراف میجامعه

نوشته شده، به همین دام  ۱۹۷۱کتابش در مورد قاهره که در سال 

کند که کتاب من در گرفتار شده است. ایشان در این مورد اظهار می

شناسان تنظیم شده مورد قاهره در دامی گرفتار شد که توسط شرق

سلط ایشان به طبیعت شهر اسالمی، عمارتی که آنها بود. با قبول ت

ها ساخته بودند برای من محکم و استوار جلوه کرد. اما طی سال

 دادن یککردن و صیقلکم برای من روشن شد تا چه اندازه کپیکم

Pایده اولیه در کارهای دیگران باعث این توهم بصری شده است

[7]
P. 

 های انتقادیشهر اسالمی نگاه چند دهه پس از ظهور این نوع نگاه به

صورت جدی آغاز شد و برای برخی از محققان روشن شد که به آن به

 های اصلی اینگیری این شهرها و تامل بر مولفهبررسی روند شکل

روند بیش از فرم شهر و محصول نهایی آن ضرورت دارد. تاکید بر 

ی یکردساختارهای اجتماعی شهرهای مسلمانان در حقیقت تغییر رو

است که در مواجهه با شهرهای مسلمانان در میان مستشرقین در 

 چند دهه آخر قرن بیستم پدیدار شد.

ای سیاسی شهره -خوانش شهر اسالمی با تاکید بر ساختار اجتماعی

 مسلمانان

در چند دهه اخیر قرن بیستم، مفهوم شهر اسالمی توسط برخی 

 اوین ویرتو  اهنکلود ک، کارل براون، الپیدوسمحققان همچون 

مورد تجدید نظر قرار گرفت. این دسته از مستشرقین با تاکید بر 

شناختی و فرهنگی جوامع مسلمانان رویکردی جدید و ابعاد جامعه

Pتر از شهر اسالمی ارایه دادندالبته عمیق

[25]
P. یکی از  ایرا الپیدوس

تاب ک گیرد.پردازانی است که در این رویکرد قرار میترین نظریهمهم

"شهرهای مسلمانان پس از قرون وسطی" که توسط این محقق 

بار توسط دانشگاه هاروارد در سال آمریکایی نگاشته شد، برای اولین

توان آغاز این رویکرد جدید در به چاپ رسید. این کتاب را می ۱۹۶۷

مواجهه با پدیده شهر در جوامع اسالمی دانست. این کتاب در شش 

ت. فصل اول نگاهی اجمالی به تاریخ سلطنت فصل تنظیم شده اس

میالدی دارد. در چهار فصل بعدی  ۱۵۱۷تا  ۱۲۶۰مملوک از سال 

سیاسی تاثیرگذار شامل حکومت،  -های اصلی اجتماعیمولفه

نهادهای محلی شهر، علما، تجار و توده مردم را در آن دوره زمانی 

رده گیری ککند و در نهایت در فصل آخر نتیجهتحلیل و بررسی می

دادن آنچه از این چند شهر استخراج کرده است به مقایسه و با تعمیم

در مجموع  الپیدوسپردازد. آن با شهرهای اروپای قرون وسطی می

نظر مثبتی راجع به تاثیر شریعت به همه ابعاد زندگی نداشت، 

د که کنگیری خود چنین بیان میصورتی که در بخشی از نتیجهبه

ریعت به تقریباً همه مسایل اجتماعی باعث ایجاد یک دادن شبسط

Pالیه غیرتخصصی در اجرای وظایف حکومتی و قضایی شده است

[4]
P. 

 گیریاگرچه این رویکرد برخالف رویکرد قبلی به فرآیند شکل

کند به جای بررسی صرفًا پردازد و سعی میشهرهای مسلمانان می

های کند و به الیه دهنده آن را شناساییظاهر شهر، عوامل شکل

تر شهر اسالمی دست یابد، اما همچنان با بررسی چند شهر از عمیق

میان شهرهای مسلمانان، حاصل نتایج خود را به سایر شهرهای آنها 

های دلیل تعمیم یافتهرا به الپیدوس، جنت ابولقددهد. نسبت می

شدت مورد انتقاد قرار داد.  خود به همه شهرهای مسلمانان به
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با اشاره به فصل آخر کتاب "شهرهای مسلمانان پس از قرون  ابولوقد

گوید که "بنایی عظیم بر اطالعاتی محدود و ناقص وسطی" چنین می

Pبنا شده است" 

[7]
P .توان با مطالعه ابعاد سیاسی و به عبارتی نمی

اجتماعی چند شهر محدود در یک زمان خاص در مورد اصل شهر 

دیگری که به این دسته از آثار وارد است، اسالمی قضاوت کرد. نقد 

میزان رابطه و نسبت میان ساختارهای اجتماعی جوامع مسلمانان 

توان هر آنچه از شهرهای مسلمانان و یا به دین اسالم است. آیا می

شود به اسالم نسبت داد؟. واقعیت آن است جوامع آنان استخراج می

وجود دارد و ثانیًا دین  های مختلفی از دین اسالمکه اوالً قرائت

گیری شهرهای مسلمانان است و های شکلاسالم یکی از مولفه

ها گیری شهرهای مسلمانان سایر مولفهممکن است در فرآیند شکل

بر این مولفه غلبه کنند و یا در برخی موارد مانع بروز و ظهور آن 

 شوند.

می بر اسال هایدینی به شهر اسالمی؛ بررسی تاثیر اندیشهنگاه درون

 ساخت شهر
سیاسی برخی از مستشرقین به  -تقریباً همزمان با رویکرد اجتماعی

مفهوم شهر اسالمی، دو رویکرد دیگر در رابطه با شهر اسالمی شکل 

های اسالمی و شهر گرفت که بیش از هر چیز به رابطه اندیشه

طوری که یکی بیشتر بر شریعت اسالم و پرداخت. بهاسالمی می

گیری شهر و دیگری بر معنویت و عرفان وانین فقهی در شکلنقش ق

 اسالمی تاکید داشت.

 خوانش شهر اسالمی با تاکید بر احکام اسالمی

" سازیریزی و ساختماناسالمی؛ اصول برنامه -کتاب "شهرهای عربی

P

[14]
P  عنوان توان بهرا می ۱۹۸۶در سال  سلیم حکیمبسیمنوشته

ترین اثر در این جریان نام برد. نویسنده در این کتاب سعی شاخص

کند که نشان دهد چگونه قوانین برگرفته از فقه مالکی بر ساختار می

عنوان مثال به ها تاثیر گذاشته است و بهو فرم شهر و ساختمان

ها کالت بین همسایهاند تا مشکند که وضع شدهقوانینی اشاره می

توانند شامل موضوعات را برطرف کنند. این اصول و قوانین می

نزدن به دیگران، محرمیت و احترام به ملک مختلفی همچون صدمه

و دارایی دیگران باشند. این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است. 

وساز در های ساختفصل اول به قوانین اسالمی و دستورالعمل

 عنوانفصل دوم به عناصر معماری و شهرسازی اسالمی بهها و محله

شناسی این شهرها می پردازد. فصل سوم نیز زبان طراحی و ریخت

سازی را بررسی و گیری شهر اسالمی و فرآیند ساختمانروند شکل

گیری پیشنهادهایی را برای در نهایت در فصل آخر با عنوان نتیجه

 کند.ح میساخت شهرهای اسالمی در آینده مطر 
های ارزشمندی شده است و در بسیاری اگرچه در این کتاب تالش

گشای آینده شهرهای اسالمی است، اما چند نقد جدی از موارد نیز راه

نیز بر آن وارد است. اوالً در بخشی از کتاب همان اشتباه دسته اول 

اند تکرار شده است. یعنی مستشرقینی که روی فرم تمرکز کرده

های ذکرشده در رویکرد اول با تاکید بر فرم برخی از فرمالیست

شهرهای مسلمانان، مفهوم شهر اسالمی را تعریف کردند. نویسنده 

طور هدهد و باین کتاب نیز فرم شهر پیامبر و صحابه را مالک قرار می

ش دادن به منغیرمستقیم در بخشی از مباحث کتاب به جای اصالت

های فکری آن به ظاهر بسنده هو شخصیت پیامبر و یافتن ریش

توان در بخش اول کتاب مالحظه کرد کند. نمونه بارز آن را میمی

که قصد دارد ابعاد خیابان در شهرهای سنتی را به سنت پیامبر و 

Pصحابه ارجاع دهد

[14]
P. توان رویکرد فرمال به اسالم این رویکرد را می

یکرد فقهی نامگذاری توان آن را به معنی واقعی کلمه رونامید و نمی

گیرد. تر دین شکل بهای عمیقکرد. چراکه فقه پویا باید بر مبنای الیه

درستی به برخی های کتاب بهطوری که در بخشی از قسمتبه

مباحث مانند توجه به همسایه، پرهیز از ضررزدن به دیگران و غیره 

قه ف های این کتاب تمرکز آن براشاره شده است. یکی دیگر از ویژگی

یگر های دتواند فرقهترین حالت نمیمالکی است و بنابراین در کامل

های مختلف دین اسالم را پوشش دهد. بدیهی است که بین فرقه

فقهی از جمله چهار فرقه اصلی سنی یعنی حنفی، مالکی ،شافعی و 

جود متعددی و حنبلی و از طرف دیگر فقه شیعی اختالفات برجسته

 دارد.
 

گونه ترین نقد بر این رویکرد آن است که اینلیآخرین و اص

کردن اسالم به برخی احکام و صرفًا پرداختن به ابعاد ظاهری خالصه

تواند باعث نفی رابطه اسالم و شهر در دوره کنونی شود؛ آن می

با تلقی مشابهی از اسالم، این رابطه را  جنت ابولقدگونه که همان

 -ورد این موضوع با عنوان "شهر اسالمینفی کرد. او در مقاله خود در م

Pافسانه تاریخی، ماهیت اسالمی و ارتباط کنونی" 

[7]
P  ۱۹۸۷در سال 

با استناد به تجربیات و مشاهدات خود سعی کرد تا شالوده دینی 

شهرهای اسالمی را استخراج کند. او در نهایت سه مولفه اصلی که 

صورت ر بودند را بهگیری شهرهای مسلمانان تاثیرگذادر فرآیند شکل

 زیر بیان کرد:

تمایز بین اعضای امت و بیگانگان که باعث تمایز فقهی و فضایی  -۱

 ها میان مسلمانان و غیرمسلمانان شد.ها و همسایگیمحله
 

 هایی خاص در نظام فضایی شد.حلجدایی زن و مرد که باعث راه -۲
 

ر اکید بسیستم شرعی مالکیت زمین که در برخی موارد با ت -۳

 داد.الشعاع قرار میمالکیت فردی، حقوق عمومی را تحت
 

ه داند و سپس علیصورت ذاتی اسالمی میاین سه اصل را به ابولوقد

کند و آنها را مغایر اقتضائات کارآمدی این سه مولفه استدالل می

ند که کگیری میگونه نتیجهشمرد. بنابراین اینزمان کنونی بر می

ه شرایط تحقق این سه اصل دیگر وجود ندارد، امکان دلیل اینکبه

Pدهداجازه بیان و خلق مجدد شهر اسالمی را نمی

[7]
P.  نگاه او بر

شود و نسبت به تجربیات خود از برخی شهرهای مسلمانان بنا می

های اسالمی توجهی ندارد. اگرچه او در های مختلف اندیشهالیه

توان بر مبنای چند شهر در کند که نمیهمین مقاله استدالل می

جوامع اسالمی، اصولی را برای همه شهرهای مسلمانان استخراج 

طور غیرمستقیم و براساس تجربه خود از شهرهای کرد، اما خود به

کند، با این تفاوت که در انتها با اسالمی روند مشابهی را دنبال می

دادن این اصول، مفهوم شهر اسالمی را زیر سئوال ناکارآمد نشان

 برد.می
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شود آن است که چگونه سئوال کلیدی که در اینجا مطرح می

بیان کرد  ابولوقدرعی چنان که توان اسالم را در چند اصل فمی

با  نوعی توان بهرا می ابولوقدشده توسط خالصه کرد؟. اصول مطرح

طور که برخی از نگاه مستشرقین اولیه مقایسه کرد. همان

گیری های عمیق و فرآیند شکلگرا (رویکرد اول) الیهمستشرقین فرم

ه ایشان هم بکردند کردند و به ظاهر آن اکتفا میشهر را بررسی نمی

های عمیق تفکر اسالمی به برخی ظواهر دینی، جای بررسی الیه

براساس چند شهر خاص و طبق تجربه شخصی خود اکتفا کرده است. 

خود  پردازیگرا، فرم شهرهای اسالمی را مبنای نظریهمستشرقین فرم

جنت کردند و او نیز ظواهر اسالمی را مبنای نظریه خود قرار داد. 

ابل کند که بسیار قانتهای همین مطالعه عبارتی را بیان می در ابولقد

تامل است. او پس از نفی ارتباط این اصول اسالمی و شهرهای 

کند که "شهرهای تاریخی اسالمی معموالً مفهوم کنونی بیان می

اند و عاقالنه آن است که اجتماع، محرمیت و زیبایی را کسب کرده

اشیم، اگرچه ابزارهای قدیمی دیگر دنبال این مفاهیم ب ما هم به

شود این است که چرا این موجود نیستند". سئوالی که مطرح می

شدند؟. اگرچه مفاهیم عمدتًا در شهرهای قدیمی اسالمی حاصل می

او این سئوال را بدون پاسخ گذاشته و ارتباطی بین این مفاهیم و 

 مفاهیم وتوان ارتباط بین این اسالم تعریف نکرده است، اما می

مفاهیم مشابه را با اسالم با توجه به سایر ابعاد اندیشه اسالمی 

 استخراج کرد.

 خوانش شهر اسالمی با تاکید بر عرفان اسالمی

این رویکرد بر معنویت و جوهر قدسی دین متکی است و معتقد 

های است روح هنر اسالمی از جمله معماری و شهرسازی با الیه

وجوی آن در ظواهر و پوسته است و جستعمیق دین گره خورده 

دین ناروا است. ریشه رویکرد معنوی و عرفانی به هنر اسالمی از 

گراها و یا حکمت توان در مکتب سنتجمله شهر و معماری را می

 P،آننده کومرسوامی وجو کرد. افراد شاخصی چونخالده جست
P رنه

 و لینگزمارتین ، تیتوس بورکهارت، فریتهیوف شوئون، گنون

 اند و همهگذاران و مروجان این مکتب بودهاز پایه سیدحسین نصر

 و تیتوس بورکهارتاند که از میان آنها در تبیین آن تالش کرده

بیش از سایرین به تبیین معماری و شهرسازی  سیدحسین نصر

 اند.طور عام پرداختهطور خاص و هنر اسالمی بهاسالمی به

پرداز هنر و معماری را اولین نظریه تیتوس بورکهارت توانمی

اسالمی در این رویکرد دانست که به نقد رویکردهای تاریخی از شهر 

محور در تبیین رابطه شهر اسالمی اسالمی و همچنین نگاه شریعت

و اسالم پرداخت. او در کتاب "آینه خرد" مشکل اصلی مورخان و 

شناسی و هنر جهانخواهند داند که میمتفکران معاصر را در این می

Pمقدس را از منظر جدید و با معیارهای مدرن ارزیابی کنند

[28]
P.  به

ز های سنتی امدارانه و زمانمند پدیدهبررسی تاریخ بورکهارتعقیده 

توان آنچه خطاهای فاحش محققان جدید است و اینکه چگونه می

ه ازمان است در قالب زمان بررسی کرد و شناخت؟. او این نگرا که بی

د. داندر حوزه مطالعات فرهنگی می داروینهای را برگرفته از اندیشه

بر مبنای این نگاه محققان دوران مدرن اصرار دارند که منشا آثار 

 فرهنگی هنری را با بررسی سیر وراثتی و تکاملی آن پیدا کنند.

 هایشناسیهای این رویکرد آن است که جهانیکی دیگر از ویژگی

 بورکهارتداند. ر طول تاریخ را دارای منشا واحد میمختلف سنتی د

هم  شک بامعتقد است که سه سنت مسیحی، یهودی و مسلمان بی

دلیل اند. اما این قرابت بهتبادالت فرهنگی بسیاری داشته

گرفتن از هم نیست، بلکه همه از مبدا واحدی سرچشمه عاریه

روش شناخت  گیرند که همان علم قدسی است. در این رویکردمی

بر مبنای تاریخ شهر و معماری اسالمی نیست، بلکه مبنا دین و 

کند که با تاریخ طور صریح مطرح میبه بورکهارتحقایق آن است. 

ترین تفاوت نگاه توان هنر را شناخت. از طرف دیگر مهمهنر نمی

با رویکرد سوم این است که در نگاه او به جای تاکید  بورکهارتتفکر 

د و کنشریعت در هنر اسالمی به حقیقت اسالم تاکید میبر نقش 

داند. همچنین در در حقیقت ریشه وحدت هنر اسالمی را اسالم می

نگاه او عامل این وحدت شریعت اسالم نیست، زیرا این شریعت 

کند، بلکه فقط برای حوزه عمل و صور هنری خاصی را تجویز نمی

قیود خود چیزی  کند که اینبروز هنرها قیودی تعیین می

Pآفرینندنمی

[28]
P. 

پردازان و مروجان این رویکرد در ترین نظریهیکی دیگر از مهم

است. او در فصل سیزدهم  سیدحسین نصرمعماری و هنر اسالمی 

Pو چهاردهم کتاب "اسالم سنتی در دنیای مدرن" 

[10]
P  به بررسی دالیل

تغییر وتحول معماری و شهرسازی جهان اسالم در دوره مدرن 

. شمردهای کنونی در این زمینه را بر میترین چالشپردازد و مهممی

ومرج در معماری کنونی در نگاه او دلیل اصلی آشفتگی و هرج

کشورهای اسالمی تسلط تفکر غربی بر جهان اسالم و پریشانی ذهن 

حیط م نصرمسلمان گمشده بین سنت و مدرنیته است.  و روح انسان

داند، بنابراین ها نمیشده را چیزی جز بازتاب درون انسانساخته

کلید فهم این تغییر در معماری و شهرسازی کنونی را بررسی و فهم 

کند. در نگاه او گرایی بر مسلمانان استنباط میتاثیرات غرب

نان داشت. اوالً اینکه باعث گرایی دو تاثیر عمده بر مسلماغرب

گسترش سکوالریزم شد و ثانیًا گستره دین را به احکام شریعت 

محدود کرد. تعریف علم و هنر تغییر کرد و جنبه قدسی و دینی آن 

اش با تفکرات معنوی و حکمی زدوده شد. معمار سنتی که حرفه

 زهای مدرن ولی جدا اآمیخته بود به معمار مدرنی با انواع تکنیک

حکمت و صناعت گذشته معماران سنتی تبدیل شد. این تغییرات 

رفتن تواضع و وقار معماری در معماران و مهندسان باعث ازبین

سنتی و بروز حس خودخواهی و دنیادوستی در آثار معماری شد و 

شدن نقش اخالق در معماری در نهایت این تغییرات باعث ضعیف

در این حرفه شد. دیگر فضا های اخالقی و حتی جدایی از دغدغه

. گیردنشانه حضور قدسی نیست و نور از ذهن الهی سرچشمه نمی

رسانند فراموش های معمارانه که کثرت را به وحدت میدیگر ریتم

های نمادین خود را از دست داده و ماده بدون اند و فرم ارزششده

های مدرن (چه در روح شده است. شخص معماری که در دانشگاه
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ای گونه رب و چه در دنیای اسالم) پرورش یافته، معماری را بهغ

 ای از علم قدسی و معماری سنتی ندارد. بیند و بهرهدیگر می

اگرچه این رویکرد به شهرسازی و معماری اسالمی در مقیاس 

الله و  نادر اردالنمعماری در آثاری همچون "حس وحدت" نوشته 

Pبختیار

[19]
P " ماری در اسالم پیش از مدرن" شناسی و معکیهانو

Pسامر عکاشنوشته 

[20]
P  در مقیاسی فراگیر و به زبان انگلیسی و در

 های فارسی و عربی تجلیبرخی کتب اساتید مسلمان عمدتًا در زبان

پیدا کرد، اما نسبت رویکردهای تاریخی به شهر و معماری اسالمی 

 نیازمند مطالعات بیشتری است.

 ندیشه اسالمیهای مختلف ابررسی الیه
در میان چهار رویکرد مختلفی که از شهر اسالمی مطرح شد، دو 

گیری شهر اسالمی عنوان شالوده شکلرویکرد آخر به دین اسالم به

طوری که یکی بیشتر بر شریعت اسالمی، قوانین فقهی نگرد. بهمی

و احکام تمرکز دارد و دیگری بر حقیقت اسالم متمرکز است. مبنای 

بندی چهارگانه نظریاتی است که پس از مطالعه و بررسی ماین تقسی

شهرهای اسالمی توسط مستشرقین و اندیشمندان اسالمی مطرح 

شده است. هر چهار رویکرد حتی دو رویکردی که دین اسالم را 

گیرند، برگرفته از عنوان اساس و بنیان شهر اسالمی در نظر میبه

هستند. برای شناخت  مطالعات موجود پیرامون شهرهای اسالمی

ها تنبهتر رابطه دین اسالم و شهر اسالمی مطالعه معکوس نیز نه

تواند دامنه دید افراد را در این حوزه گسترش دهد، بلکه برای می

شناخت بهتر این رابطه ضروری است. به تعبیر دیگر به جای آغاز از 

ز های مختلف اتوان از اسالم شروع کرد و قرائتشهر اسالمی می

های مختلف تفکر اسالمی را بررسی کرد. فهم دین اسالم و الیه

تر و بندی قبلی را کاملتواند دستههای مختلف دین اسالم میالیه

رویکرد یا رویکردهای بالقوه جدیدی را به رویکردهای قبلی اضافه 

 کند.

ها پیش دانشمندان اسالمی بسیاری در مورد در طول تاریخ و از قرن

های اند و مراحل و الیهمختلف از دین اسالم بحث کرده هایقرائت

 های دین اسالمبندی الیهاند. دستهمختلفی را برای دین بر شمرده

است  هابندیترین دستهبه شریعت، طریقت و حقیقت یکی از مطرح

 عنوانکه توسط برخی حکما و عرفای اسالمی مطرح شده است. به

هجری قمری یکی از عارفان  ۷۲۰متولد سال  میرحیدر آملیمثال 

بندی دین به این سه دسته تاکید دارد و شیعه است که بر تقسیم

Pدر کتابی با عنوان "انوار الحقیقه، اطوار الطریقه و اسرار الشریعه" 

[29]
P 

پردازد. او در این کتاب این بندی میبه تعریف و تبیین این دسته

یعت آن است که امر کند که شرگونه تعریف میسه مفهوم را این

الهی را به پا داری، مثالً نماز بخوانی و روزه بگیری، اما طریقت 

شدن به حقایق این اوامر و نواهی است، یعنی اینکه این نماز متخلق

و روزه بر انسان و مسیرش تاثیر بگذارد و حقیقت آن است که فرد 

 در خدا فنا شود.

بیان این سه مرتبه با عناوینی دیگر در کتاب "احیای علوم دین" 

تری تواند دریافت روشنتشریح شده است و می محمد غزالینوشته 

ای از این سه الیه برای افراد ایجاد کند. او در این کتاب توجه ویژه

سه الیه  میرحیدر آملیمانده دین دارد و مانند به جوانب مغفول

، الیه خواص و الیه اخص الخواص برای دین قایل شامل الیه عموم

گوید این سه الیه باید در همه امور زندگی از جمله است و می

داری را تعریف عنوان مثال او سه نوع روزهعبادات جاری شوند. به

کند و می کند؛ روزه عموم که فرد از خوردن و آشامیدن پرهیز می

نده روزه است انجام کنکارهای دیگری که از نظر فقهی باطل

داری است و ترین سطح روزهدهد. از نگاه او این سطح پاییننمی

اگر به آن عمل نشود از نظر فقها روزه باطل است. اما روزه خواص 

های ای است که عالوه بر کارهای فوق شامل پرهیز از زشتیروزه

 شود. مواردی از جملهاخالقی و حفظ اعضا و جوارح از گناه نیز می

کردن سایرین و حفظ چشم در این پرهیز از دروغ، غیبت، اذیت

ن شدشود. اگرچه این گناهان باعث باطلداری در نظر گرفته میروزه

داری اخالقی هستند. در شوند، اما بخشی از روزهفقهی روزه نمی

نوع سوم روزه را که روزه اخص الخواص است به این  غزالینهایت 

های پست و در تعبیری دیگر دل از اندیشه داند که انسانمعنی می

داری عالوه بر های به غیر از خدا بزداید. این مرحله از روزهاز اندیشه

های اخالقی شامل قلب و مبطالت فقهی روزه و پرهیز از زشتی

Pشوداندیشه نیز می

[30]
P. 

هید بندی شهای مختلف اندیشه اسالمی، تقسیمدر میان بررسی الیه

ر های دیگبندیاز تعلیمات اسالمی بیش از دسته مرتضی مطهری

بندی شهر اسالمی کمک کند. استاد تواند به تکمیل دستهمی

در کتاب "کلیات علوم اسالمی" تعالیم اسالمی را به سه  مطهری

 کند:بخش زیر تقسیم می
 

عقاید یعنی مسایل و معارفی که باید آنها را شناخت و به آنها  -۱

ن آورد. از جمله این مسایل، توحید، صفات ذات معتقد بود و ایما

 باریت عالی، نبوت عامه و خاصه است.
 

ز بودن انسان ااخالق یعنی مسایل و دستورهایی که درباره چگونه -۲

های معنوی است که از جمله آنها نظر صفات روحی و خصلت

توان به عدالت، تقوا، شجاعت، عفت، حکمت، استقامت، وفا، می

 انت اشاره کرد.صداقت، ام
 

احکام یعنی مسایل مربوط به کار و عمل که چه کارهایی و  -۳

چگونه باید انجام شوند که از قبیل نماز، روزه، حج، جهاد، اجاره، 

 نکاح، طالق و غیره هستند.
 

علمی که متصدی بخش اول است علم کالم است و علمی که 

شود. همچنین علم دار بخش دوم است علم اخالق نامیده میعهده

بندی مربوط به بخش سوم، علم فقه نام گرفته است. در این تقسیم

که برای ارتباط تعالیم اسالمی با انسان مورد توجه قرار گرفته است، 

انسان است عقاید خوانده شده و آنچه آنچه مربوط به عقل و اندیشه 

وخوی انسان است اخالق نامیده شده است. همچنین مربوط به خلق

بخشی که به عمل و کار انسان ارتباط دارد فقه نام گرفته است 

P) ۲(جدول 

[31]
P. 
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 نویسنده) منبع:( اسالمی اندیشه مختلف هایالیه بندیدسته )۲ جدول

 کتابعنوان  هاالیه پردازنظریه

 شریعت، طریقت و حقیقت سیدحیدر آملی
اسرار الشریعه، اطوار الطریقه 

[29]و انوار الحقیقه
P 

 محمد غزالی
الیه عموم، الیه خواص و 

 الیه اخص الخواص
[32]الدیناحیاء علوم

P 

 مرتضی مطهری
عقاید، اخالق، احکام، علم 

 کالم، علم اخالق، فقه

کلیات علوم اسالمی؛ کالم، 

[31]عملی عرفان، حکمت
P 

 

 گیرینتیجه

 قرائت اخالقی از شهر اسالمی
سئوال کلیدی مطالعه حاضر آن بود که کدام خوانش از شهر اسالمی 

تواند مفید واقع شود؟. اوالً در جوامع مسلمان امروزی بیشتر می

دینی) بر تاریخ شهرهای مسلمانان قرائت اول و دوم (قرائت برون

شهرهای کنونی جوامع مسلمان تاکید دارد و دغدغه محوری آن 

نیست. دو قرائت دیگر یکی بر فقه و دیگری بر عرفان و عقاید تاکید 

های مختلف تفکر اسالمی داشت. از تطبیق این دو قرائت با الیه

بلی بندی قتوان قرائت سوم یعنی قرائت اخالقی را نیز به دستهمی

رادی چون از یک طرف و اف حکیم اضافه کرد. اگرچه افرادی همچون

ه نگاهی باز طرف دیگر نیم تیتوس بورکهارتو  سیدحسین نصر

اند، اما محوریت بحث ایشان اخالق نبوده مسایل اخالقی داشته

است. البته باید توجه کرد این سه بخش یعنی اخالق، عقاید و فقه 

هایی به هم پیوسته از نظر بسیاری از اندیشمندان اسالمی بخش

نابراین ها نیست. ببه معنی نفی دیگر بخش هستند و تکیه بر یکی

توان به این صورت بازنویسی کرد که تکیه بر سئوال اصلی را می

یک از ابعاد اندیشه اسالمی بیشتر با نیازهای جامعه امروزی  کدام

 در حوزه شهرسازی متناسب است؟.

های قبلی مطرح های مختلفی که در بخشبا توجه به ابعاد و چالش

نظران این حوزه رویکرد های مختلف با صاحببحثشد و طی 

تواند بیش از سایر رویکردها با اقتضائات اخالقی به شهر اسالمی می

طور کنونی متناسب باشد. احکام فقهی بیشتر جنبه سلبی دارند و به

کلی مولد روح و حال و هوای شهر اسالمی نیستند، در حالی که 

دهند. از طرف دیگر تاکید مسایل اخالقی شخصیت شهر را شکل می

بیش از حد بر فهم ناقصی از احکام تاثیرگذار در حوزه شهرسازی و 

نت جعنوان روح شهر اسالمی (چنان که در مطالعه درنظرگرفتن آن به

تواند به نفی تناسب شهر اسالمی با مطرح شده است) می ابولقد

 اقتضائات زمان برسد.

ترین نکته آن است که نیز مهمدر مقایسه رویکرد اخالقی و عرفانی 

شده در نگاه عرفانی در مقیاس معماری مطرح شده همه مسایل بیان

است و رویکرد اخالقی تناسب بیشتری با مقیاس مسایل شهرسازی 

دارد. حتی در مقیاس معماری نیز این سئوال مطرح است که تا چه 

مومی صورت عهای عرفانی سطح باال بین مردم عادی بهاندازه ایده

Pطور خاص رایج بوده است؟و بین معماران و هنرمندان به

[20]
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های مختلف اسالمی توافق نسبی بیشتری در از طرف دیگر فرقه

مسایل اخالقی دارند و اخالق کمتر از مسایل فقهی و عرفانی در 

نظر بوده است. توجه به  میان علمای اسالمی مورد نزاع و اختالف

نوردد و مشترکات ی دین را نیز در میفضایل اخالقی حتی مرزها

زیادی با اخالق غیردینی دارد. همچنین اخالق برخالف مسایل 

عرفانی یک مجموعه قابل فهم و دردسترس برای عموم مردم جامعه 

اسالمی بوده است. توجه به فضایل اخالقی همچون تواضع، عدالت، 

د ی ماننداری، پرهیز از تکبر و مفاهیمشجاعت، مهربانی، خویشتن

موارد در عموم مسلمانان معتقد فهم شده و مورد توافق است  این

گونه مفاهیم آمادگی بیشتری برای پیوند با مسایل و بنابراین این

 شهرسازی دارد.

شده) در ارتباط با لزوم تاکید های مطرحعالوه بر عقل (استدالل

یز ت) نبیشتر بر خوانش اخالقی از شهر اسالمی، نقل (احادیث و آیا

 عنوانای دارد. در حدیث نبوی اخالق بهبه این رویکرد تاکید ویژه

Pهدف و غایت دین مطرح شده است. پیامبر اکرم

(ص)
P فرمایند: "انی می

بعثت التمم مکارم االخالق". در این حدیث پیامبر هدف بعثت را 

تواند بین شهر داند. فهم این حدیث میاتمام مکارم اخالقی می

های دیگر نیز پیوند برقرار بینیآرمانی اسالمی و شهر خوب در جهان

کند و پاسخی به این سئوال باشد که چه تفاوتی میان شهر آرمانی 

های دیگر وجود دارد؟. پیامبر بینیاسالمی و شهر خوب در جهان

وجودآوردن و ابداع اخالقی متفاوت با سایرین هدف بعثت را به

اند. اند، بلکه هدف را تکمیل و اتمام مکارم اخالقی بر شمردهندانسته

عبارتی از گذشته تاکنون مکارم اخالق وجود دارد و اسالم در این به

کننده است. در بسیاری از دو نقش تاکیدکننده و کاملزمینه دارای 

داری بین شهر مبتنی بر اخالق اسالمی و اخالق موارد تفاوت معنی

های دیگر وجود ندارد، چراکه بسیاری از بینیمبتنی بر جهان

های ادیان و مکاتب فکری دیگر مشترک های اسالمی با ارزشارزش

ند باعث تکمیل برخی تواهستند. همچنین اخالق اسالمی می

واند تهای شهر خوب شود. اسالم و فراتر از آن تفکر دینی میویژگی

باعث ارتقای معنویت در سطح شهر شود و با نگاهی قدسی به عناصر 

ن های شهر بیفزاید. البته رسیدطبیعی و مصنوعی محیط بر کیفیت

ن ابه این فضایل اخالقی باید در درجه اول در منش و اخالق مسلمان

جاری شود و به دنبال آن به شهرهای آنان نیز تسری یابد. به تعبیر 

در کتاب "اسالم سنتی در دنیای مدرن"، دنیای  سیدحسین نصر

ه ها بتواند تجلی زیبایی خدا شود مگر آنکه درون انسانخارج نمی

Pاین فضایل آراسته شود

[10]
P. 
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