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مباني شكل گيري و اصول سازمان يابي كالبدي شهراسالمي

چكيده

ش��هرها و مجتمع های زیس��تی از جملة بارزترین و ملموس ترین جلوه های فرهنگ بش��ری اس��ت که با ارائه فضاهایی عینی و 
قابل ادراک، بس��یاری از مؤلفه های فکری و ذهنِی متأثر و منتج از آن را بیان می کند. عالوه بر این نوع ارتباط، فضاهای ش��هری، 
محیطی فرهنگ ساز و تأثیرگذارند که می توانند در شکل گیری نظاِم زیرساختی و ذهنِی جامعه اثربخش باشند. شهرهای اسالمی 

نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
آن چه این مقاله در پي آن است، تحلیل مبانی شکل گیری و اصول سازمان یابي شهرهای سنتِی اسالمی است که در راستای 
دس��تیابی به آن، پیش��ینة تاریخی شهرهای اسالمی، خصوصیات کالبدی و عوامل مؤثر در شکل گیری آنها مورد بررسی و تحلیل 
قرار گرفته است. این تحلیل در تبیین مباني انتظام و شکل گیري شهرهاي اسالمي، با طرح بُعد معناگرا و عرفانی فرهنگ و هنر 
اس��المی در بنیاد و حیات کالبد ش��هری، اصول وحدت گرای فرهنگ دینی در انتظاِم هماهنگ، شهر اسالمی را مورد تأکید قرار 

داده است.

واژگان كليدي: شهر اسالمی، انسجام شهری، وحدت، معنویت، انتظام هماهنگ
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مقّدمه
ش��هر اسالمي نخس��تین بار در ربع اول قرن بیستم به یك 
موضوع جّدي تحقیقي تبدیل شد. پس از آن مطالعات مختلفي 
صورت گرفت و مقاالتي در این زمینه انتش��ار یافت. در اواخر 
ده��ة 1960، رهیافت ها و روش شناس��ي هاي متمایزي از این 
مطالعه مش��خص ش��د که مي توان آنها را ذیل وجود الگویي 
تحت عنوان ش��هر اس��المي، مطالعه دقیق ش��رایط محلي و 
 بررسي یك نوع ساختماني خاص نظیر مسجد جمع بندي کرد 

.)Grabar ،1969:26-7(
روش کلي محققین غربی در سال هاي نخست قرن بیستم، 
توجه به اس��الم به عنوان پایه اي براي تفس��یر ریخت شناسي 
ب��ود. با این وجود، این پایه چندان گس��ترده نبود و عمدتاً به 
تحلیل توصیفي از فرم و س��ازمان ش��هري و ط��رح معماري 
وابس��ته بود. ات��کاي اولیه به اس��الم به عن��وان مبنایي براي 
تحلیل، اساساً منطقي بود. با این حال نتایج کار آنان به مقدار 
زیادي به جهت روش شناس��ي دچار اعوجاج شد. آنها عمدتاً 
نوعي تحلیل توصیفي از نمود کالبدي ش��هر را، بدون تحلیل 
فرآیند س��اخت و س��از آن مورد متابعت قرار دادند1 )حکیم، 

.)359-60 :1381
البت��ه ای��ن توصیف های کالبد شناس��انه با ارائ��ه اطالعات 
نس��بتاً جام��ع و دقیقی از شناس��نامة ابنی��ه و بافت قدیمی 
ش��هرهای اس��المی، کاماًل بی ارزش و بال اس��تفاده نبوده، در 
موارد بس��یاري مي تواند مواد خام و اولیه تحلیل هاي عمیق تر 
و موش��کافانه تري را در بررس��ي مباني ش��کل گیري و فرایند 
ساخت شهرهاي اسالمي تدارک ببیند و یاري گر تبیین اصول 
آن توس��ط دیگر محققین و پژوهشگران باشد که این نوشتار 

نیز سعی در رعایت این خّط مشی دارد.
باید در نظر داشت بررسي ابنیه و بافت شهري، زماني ُمثمر 
ثمر و سودبخش خواهد بود که اوالً، حاوي نکات و درس هایي 
برای ش��رایط کنوني جامعه باش��د و ثانیاً این میراِث اسالمي 
مس��تدام و مستمر دانسته ش��ود، نه آن که با پیش فرض ها و 
مفروضات پیشین، صرفاً تبیینی � هر چند به ظاهر عمیق � از 
آن ارائه شود، بي آن که در ثمر بخش و راهبردی بودن آن در 
حفظ سنت اس��المی درنگي شود. در این صورت، کندوکاوها 
و توصی��ف ها، چنان رنگ و ب��و و صبغه اي تقدیس گرایانه به 
خود مي گیرد که به تنزیه آثار گذش��ته مي پردازد و آنها را در 
چنان هاله اي از تقدس و واالیي فرو مي برد که دست نایافتني 
و ذهني اس��ت. در س��ایه چنین تفکري، آثار گذش��ته، آثاري 
باستاني جلوه می کند که باید در موزه ها و در قابی شیشه اي 
نگهداري ش��ود و بیننده فقط بدان بنگرد، تحسین و تقدیس 

کند و احیاناً افسوس و غبطه گذشته را بخورد!
این طرز تفکر به همان اندازه که تفکرات مدرن وارداتي در 
پهنة سرزمین هاي اس��المي مخّرب و مخاطره آمیز بوده، مي 
تواند آثار و نتایج س��وء و زیان باري داشته باشد. آشکار است 

که صحبت از بي توجهي به هویت تاریخي نیس��ت، بلکه ُمراد 
آن اس��ت که ای��ن توجه و تمرکز، نباید موقوف به گذش��ته و 
ایستا باش��د، بلکه باید تفکري پویا باشد که نحوه شکل گیري 
پدیده هاي تاریخي و عناصر و عوامل تأثیرگذار در آن را کشف 
کن��د و آن را در ط��ول زمان مورد تحلی��ل قراردهد تا از این 
طریق، تضمین و تخمین دگرگوني هاي بعدي پدیده را میسر 

سازد.
مطالعاتي نیز که تحت عنوان ش��هر اسالمي انجام مي شود، 
باید بدین منوال تدوین و ارائه ش��ود، یعني در آن نه تفکرات 
تقدیس گرایانه، نوستالژیك و شاعرانه راه یابد و نه  اندیشه هایي 
موقوف به نفي کامل گذش��ته و قطع حرکت و تداوم تاریخي. 
بلکه با تحلیل و بررس��ی دقیق کالبد مجتمع های زیس��تی به 
عن��وان یکی از مظاهر هویت تاریخی جوامع، نظری به حال و 
آیندة آن داش��ته باشد و اصولی را بیان کند که در مسیر آتی 

شهرها دست یافتنی، صحیح و قاعده مند باشد.

روش تحقيق
این مقالة تحقیقی، پژوهشی بنیادی است که نگاِه حاکم بر 
آن در تمام بخش ها، تحلیل محور است که البته در کنار آن از 
ابزار توصیف و تطبیق داده ها نیز بهره برده شده است. در بیان 
پیشینة تاریخِی شهر اسالمی، رویکرد توصیفی � تحلیلی مورد 
توج��ه قرار گرفته و در تبیین س��اختار آن از رویکرد تطبیقی 
� تحلیلی اس��تفاده ش��ده و نظام شهرهای س��نتِی اسالمی با 
نمونه ه��ای قدیم��ی و عمدتاً ق��رون وس��طایِی اروپایی مورد 
مقایس��ه و تطبیق قرار گرفته و نکاتی از آن استنباط و تحلیل 

شده است. 

يافته ها
محیط س��اخته ش��ده جهان ام��روز از چهار س��نت عظیم 
ش��کل گرفته است: سنت شهرس��ازي خاور دور، هند، جهان 
اس��الم، جهان مس��یحیت یا مغرب زمین. س��نت شهرسازي 
ش��رقي معیارهای��ي را وضع کرده که در طل��ب تقارن مبتني 
بر ارزش هاي پایدار اس��ت. در مقابل، سنت غربي واضع مدلي 
ش��د که از ابتدا کارآیي فضاي س��اخته ش��ده را مي طلبید و 
بیانگر ایدئولوژیي بود که هدفش تحول پیوسته بود )گاالنتاي، 

1383 ج. 1: 16-17(.
طي دوره 133-1 هجری و 750-622 م ) تقریباً در اواخر 
سلسله بني امیه( قلمرو جغرافیایي که از اسپانیا تا هند  امتداد 
می یافت، تحت تصرف مس��لمانان بود، منطقه اي که امروزه با 
عنوان جهان اسالم از آن یاد مي شود. سرعت و کثرت حمالت 
اعراب بدوي در س��ده هاي هفتم و هش��تم میالدي موجبات 
مح��و برخی بناهاي موجود را فراهم س��اخت و اس��تادکاران 
محلي را براي کار در س��اخت محالت جدید بومي برانگیخت 
و این بنایان توانستند مفاهیم ذاتي دین جدید را وارد اشکال 

معماري آن بکنند )حکیم،1381: 20؛ پیتربریج، 1379: 193(.
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طي س��ه قرن نخست تاریخ اسالم )یعني سال 288 هجری 
و 900 م.(، مبان��ي و اصول اجتماع��ي، اقتصادي و همچنین 
چارچوب هاي حقوقي تدوین ش��د. فعالیت هاي س��اختماني و 
شهرسازي با گام هاي نسبتاً سریع تري در همان سال ها ظاهر 
شد. س��نت طوالني توسعه شهري و ساختماني که در حوالي 
سال 288 هجري به دوره بلوغ خود رسید، طي ده قرن بعدي 

به حیات خود ادامه داد )حکیم ،1381: 20-1(.
در دوره هاي بین سده هشتم تا دوازدهم میالدي، شهرهاي 
اس��المي به بزرگ ترین و ثروتمندترین شهرهاي جهان تبدیل 
ش��دند. مثاًل بغداد که در س��ال 145 هجري / 762 میالدي 
براس��اس یك نقشه شهري مس��تدیر ، با قطري بیش از 2/5 
کیلومتر پایه ریزي شده بود، با جمعیت بسیار تا مدت ها مرکز 
مهم فرهنگي و بازرگاني جهان به ش��مار مي رفت. این ش��هر 
در س��ال 656 هجري/ 1258 میالدي توس��ط مغول ها ویران 
شد و گرچه بار دیگر در همان محل برپا گردید، ولي از نقشه 
مس��تدیر قبلي پیروي نش��د. پایتخت هاي دولت هاي تابعه در 
غرب و ش��رق نیز ش��کوه و جالل چندان مستمري نداشتند. 
ش��هرهاي قرطبه در اس��پانیا و پالرمو در سیسیل داراي چند 
صدهزار سکنة پراکنده در اراضي وسیع میان باغ ها و درختان 
میوه بودند. اما این دو شهر پس از تسخیر دوبارة آنها از سوي 
مسیحیان به سرعت رو به زوال نهادند )بنه ولو، 1385 :11(.

پایتخت هاي دولت هاي ش��رقي مانند اصفهان و ش��یراز در 
ای��ران، آگ��را و دهلي در هن��د، تا عصر جدید ه��م مهم و پر 
جمعیت باقي ماندند. این ش��هرها طي س��ده هاي ش��انزدهم، 
هفدهم و هجدهم از لح��اظ معماري ترکیبي دوباره یافتند و 
همچنین به شیوه نوین هندسي در مقیاسی بزرگ و تقریباً به 
مانند پایتخت هاي اروپایي دوره باروک دوباره طراحي شدند 

)پیشین(.
با این وجود تفکر غنِي توس��عه ش��هري و گس��ترش شهر 
اس��المي بر مبنایي اصولي در س��ال هاي نخست قرن بیستم 
دچ��ار توقف ناگهاني ش��د و س��رانجام با فروپاش��ي امپراطور 
عثماني در س��ال 1337 هجري قمري / 1918 میالدي پایان 

یافت2 )حکیم، 1381: 21(.
در سنت شرقی، شهرنش��یني و شهرهاي اسالمي در طول 
چهارده قرن پیش تاکنون بر پهنة بس��یار وس��یعی گس��ترده 
شده، در نواحی مختلف جهان بسط یافته و در اجزای بسیاري 
از تمدن ها و ایدئولوژي ها نقش چش��م گیري داشته است. در 
تم��ام ای��ن دوران، ش��هرهاي اس��المي به حی��ات، خالقیت، 
توانمندي و بازس��ازي خوی��ش ادامه دادند و ب��ر بحران هاي 
مختلف فائق آمدند. این ش��هرها بر فراسوي شعاعي گسترده 
از طری��ق بنیادهای جدید احیاء ش��دند و ب��روز آنها از طریق 

سیستم هاي جدید شهري تحقق یافت.
حضور فرهنگ اسالمی در اقلیم ها و سرزمین هاي مختلف و 
نیز امکانات نامحدود ترکیب و تلفیق فرهنگ بومي با فرهنگ 

اسالمي، به عرضة نوعي وحدت در بسیاري از مفاهیم و مظاهر 
شهري در آنها منجر شده است. از سوي دیگر تاریخ، موقعیت 
جغرافیای��ي و تنوع قومي، اختالفاتي را نیز در این پدیده هاي 
ش��هري به وجود آورده اس��ت، چه برخي از این فرهنگ ها به 
س��نت هاي شهرنشیني دوران باستان نیز مجهز بودند که این 

خود تأمل برانگیز است )کونئو، 1384: 15(.
در ادام��ه تحت دو عنوان زیر، به بررس��ی عوامل تأثیرگذار 
در ش��کل گیری کالبد و فیزیك ش��هرهای س��نتی اسالمی و 

همچنین ساختار آن پرداخته می شود:
• عوامل مؤثر در شکل گیری شهر اسالمی

• ساختار شهر اسالمي

عوامل مؤثر در شكل گيری شهر اسالمی
ش��هر اس��المي یکي از مظاهر تمدن اس��المي است که در 
ش��کل گیري و اس��تخوان بندي آن عوامل متعددي تأثیرگذار 
بوده ان��د. این عوامل را به چند دس��ته کلي زیر مي توان طبقه 

بندي نمود:
• عوامل طبيعي: منظور از این دس��ته، عواملي اس��ت که در 
شکل گیري هر ش��هري از جمله شهرهاي اس��المي مي تواند 
دخیل و تأثیرگذار باشد که از آن جمله مي توان به اقلیم، نظام 
ناهمواري، مواد و مصالح س��اختماني موجود و قابل استفاده و 
... اش��اره نمود. طبیعي است در غالب موارد، تشابهات عوامل 
طبیعي نتایج مش��ابهي را در شکل دادن به شهرهاي اسالمي 

به لحاظ ریخت شناسي موجب شده است.
• عوامل مصنوعي: این عوامل، مش��تمل بر مواردي است غیر 
از عوامل طبیعي که خود به دو دس��ته عوامل مؤثر در فیزیك 
و صورت ش��هر و همچنین عوام��ل تأثیرگذار در بنیاد و باطن 

شهر اسالمي قابل تقسیم است.
منظ��ور از عوام��ل مؤثر در فیزیك و صورت ش��هر، عواملي 
چون تکنیك هاي س��اخت و س��از ابنیه و ش��هرها و قواعد و 
اس��لوب آن و نیز قوانین منبعث از ش��ریعت و فقه اس��المي 
است که مي تواند حاوی دستورالعمل هایي براي ساخت ابنیه 
ش��هري باشد. اما آن چه به باطن و بنیان شهر اسالمي، صبغه 
اسالمیت مي بخش��د، صرفاً رعایت برخي نکات فقهي نیست، 
بلک��ه مفاهیمي چون نظم و سلس��له مراتب ش��هري، وحدِت 
بافت شهري، عدم تمایز اجتماعي و... است که به تفصیل بدان 

پرداخته می شود.
عوامل مذکور را می توان به طریقة دیگری نیز دس��ته بندی 
نم��ود تا در آن مفهوم دین به ص��ورت جّدی تری مورد بحث 

قرار گیرد:
• عوامل برون دینی مؤثر در ش�كل گيری شهر: در این دسته 
عوام��ل طبیعی و برخی عوامل مصنوع��ی همچون تکنیك ها 
و اس��لوِب ساخت و س��از قرار می گیرد. این قواعد امری ورای 
پیام و فحوای ادیان و مذاهب الهی است که از طریق آموزش 
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و تجرب��ه قابل فراگیری و انتقال اس��ت و منحصر به چارچوب 
فرهنگی خاصی نیست. 

• عوام�ل درون دینی مؤثر در ش�كل گيری ش�هر: منظور 
عوام��ل مرتبط با ش��رایع و حقایق دینی اس��ت ک��ه به طور 
مس��تقیم می تواند در کالبد و معنای ش��هر اسالمی تأثیرگذار 

باشد. 
برای بانیان و س��اکنان شهر اسالمی، شهر به منزلة انعکاس 
ارزش های اسالمی است. گذشته از تمام گوناگونی های متأثر از 
عوامل طبیعی، شهر در اسالم غرق در ایمانی واحد است و در 
حالی که معیارها و قوانین زندگی بر آن حاکم و مسلّط است، 
ش��کل مش��خصی از معماری را ارائه می دهد. در این شرایط 
عوامل و اصول منبعث از فرهنگ دینی، ش��بکة قدرتمندی را 
ایج��اد می کند که در صورت تعارض با عوامل بیرونی، به طرد 
و حذف آن پرداخت��ه، جایگزین دیگری را برای آن می طلبد 

و یا آن که در صورت امکان آن را جذب و تعدیل می کند.
به گفتة بس��یم س��لیم حکیم دین اس��الم از قلب سرزمین 
عربستان با سنن بس��یار قوِی عربی در سطوح مختلِف حیات 
اجتماعی از جمله امور ساختمانی ظهور یافت. بسیاری از این 
سنن که در انطباق با ارزش های اسالمی قرار نداشتند، ممنوع 
و مابقی با برخی تعدیالت جذب تمدن اسالمی شدند. جوانب 
مختلف امور س��اختمانِی قبل از اسالم نیز در فرهنگ اسالمی 
جذب و تعدیل ش��د و س��پس با خصوصیات اسالمِی متمایز 

ظاهر گشت )حکیم ،1381: 21(.
اما در تبیین عوامل دینِی مؤثر در ش��کل و س��اختار شهر، 
حض��ور کدام دس��ته از عوامل تأثیرگذارتر و پ��ر رنگ تر بوده 
اس��ت؟ آیا قوانین و قواعد منبعث از فقه و ش��ریعت اس��المي 
تأثیرگذارت��ر بوده ی��ا روح حقیقي و معنوي دمیده ش��ده در 

پیکره اسالمي؟
این که فقه و ش��ریعت اس��المي، دس��تورالعمل ساختمان 
سازي در شهرهاي اسالمي و کلید تفسیر و به کارگیري نظام 
شهرسازي اسالمي است، مورد تأکید برخي محققان از جمله 
بسیم س��لیم حکیم قرار گرفته اس��ت. او در کتاب خویش با 
عنوان ش��هرهاي عربي � اس��المي )1986( که مبتنی بر فقه 
مالکی اس��ت و مورد استفاده و استناد بسیاري از تحلیل گران 

غربِي شهرهاي اسالمي قرار گرفته، مي نویسد: 
»ریش��ه هاي نظ��م و یکپارچگي موجود در اکثر ش��هرهاي 
جهان اس��الم عمدت��اً به ارتباط بخش ه��ا و ترکیب نظام منِد 
ناش��ي از آن قابل اس��تناد است که به واس��طه مجموعه اي از 
راهبردها و اصول ساختماني، به وجود آمده و حفظ مي شوند. 
این مجموع��ه، محصول فقه مي باش��د: س��ازوکاري که نظام 
ارزش��ي شریعت را در چارچوب فرآیند ساخت و ساز و توسعه 
ش��هري تفس��یر نموده و ب��ه کار مي بندد. از ای��ن رو تمامي 

ش��هرهاي جهان عرب و اسالم که عمدة ساکنان آنها مسلمان 
بوده اند، داراي هویت اس��المي مش��ترکي هستند که به طور 
مستقیم از کار بست ارزش هاي شریعت در فرآیند شهرسازي 

حاصل آمده است« ) پیشین :361(. 
حکی��م در تحلیل دس��ت ان��درکاران و مجری��ان این نظام 
ارزش��ي به تصمیم گیري هاي حکام و ش��هروندان اشاره کرده 
و آنه��ا را در مقی��اس کالن و ُخرد تبیی��ن مي کند: » فرآیند 
پویاي تصمیم گیري که در شهرها وجهه همت قرار مي گرفت 
در وهله نخس��ت بر تصمیمات حّکام و شهروندان متکي بود. 
تصمیمات ح��کام، ماهیتاً کالن مقیاس بوده و در غالب موارد 
داراي تأثیرات برنامه ریزي ش��ده بر بافت شهر؛ یا احداث یك 
باب مس��جد جامع، مدرس��ه علوم دیني، امتداد یك خیابان و 
... مي باش��د. ب��ه عبارت دیگر تصمیمات ح��کام داراي اثرات 
بالنس��به آش��کاري بود. تصمیم��ات ش��هروندان ماهیتاً ُخرد 
مقیاس و داراي تأثیرات بالنسبه کمتر در مقایسه با تصمیمات 
حکام بود، اما تأثیرات کلي آن نهایتاً بسیار برجسته مي نمود 
و زندگي بخش عمده اي از مردم را مستقیماً تحت تأثیر قرار 

مي داد« )پیشین : 37(.
در ادامه حکیم روابط متشّکل از الگوهاي مؤثر بر شکل گیري 
شهرهاي سنتِي اسالمي را این گونه ترسیم و ارائه نموده است:
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نمودارشماره 1: الگوی ارائه شده توسط حکیم 
در ترسیم مؤلفه های مؤثر بر شکل گیری شهر سنتی اسالمی )حکیم 1381: 39(
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آن چه در ابتدای نقد آراء باید بیان ش��ود، این اس��ت که در 
س��احت علوم اس��المي، حدیث و فقه به فهم ش��ریعت کمك 
مي کند. این ش��ریعت همة جلوه هاي زندگي اجتماعي و دیني 
مؤم��ن را فرا مي گیرد. در ماوراي آن علم طریقت اس��ت که با 
جنبة دروني اش��یاء ارتباط دارد و حیات روحاني کساني را که 
براي پیروی از آن برگزیده ش��ده اند اداره مي کند. طریقت در 
واقع راهي از زندگي اس��ت که بر پایه اتصال و ارتباط شخصي 
و غیر منظومه اي بنا شده است و باالخره یك حقیقت غیرقابل 
بی��ان وج��ود دارد که در قل��ب هر دو راه ش��ریعت و طریقت 
جایگزین اس��ت. بنابر تشبیهي جاري، شریعت محیط دایره اي 
اس��ت که طریقت شعاع آن است و حقیقت مرکز آن. طریقت 
و حقیقت روي هم رفته س��یماي باطني اس��الم را مي س��ازند 
که صوفي خود را وقف آن کرده اس��ت. در مغز آن یك شهود 
عرفاني و معرفتي نهفته است که تنها نصیب آن کس مي شود 
که داراي حال و اس��تعداد درس��ت درک معرفت است) نصر، 
1359: 25(. معرفِت مورد نظر علم اس��المي به کمال روحاني 
مي انجام��د و همیش��ه هدف نهای��ي آن ارتب��اط دادن جهان 
جس��ماني با اصل روحاني آن از طریق شناسایي رموزي بوده 
اس��ت که مراتب مختل��ف حقیقت و واقعی��ت را با هم متحد 
مي س��ازد) پیش��ین : 36(. بدین ترتیب سنت اسالمي، سنتي 
اس��ت که هوی��ت و منش یکپارچه جامع��ه را در عین تأیید و 
تقویت س��احات ظاهري و باطني اش منظور و مقصود خویش 

مي داند) نصر ،1991 م : 11-12(.
در ای��ن میان ، چارچ��وِب حاکم بر زندگ��ي و حیاِت افراد 
سنتي در جامعه اسالمي ، ساختاري منطبق با قوانین شریعت 
است، اما انساِن عالِم و هنرمند و صاحب فّني خاص، با عبور از 

نردبام شریعت و طریقت، حقیقت را مي جوید.
هنر اس��المي و از جمله نظام طرح افکني شهري نیز از این 
قواعد جدا نیست. هنر اسالم نمي تواند از شریعت الهي منبعث 
ش��ده باش��د، چون ش��ریعت در واقع رابطه میان خدا و فرد و 
جامعه را در س��احت عمل مشخص مي دارد. شریعت در ایجاد 
حال و هوا و زمینه اي براي خلق و ش��کل گیري هنر اس��المي 
نق��ش مهمي ایفا مي کند و از س��وي دیگر، محدودیت هایي را 
براي بعضي هنرها و مایه هاي دلگرمي براي بعضي دیگر پدید 
مي آورد. به هرحال، شریعت در اصل حاوي احکامي عملي براي 
مسلمین اس��ت و نه در برگیرندة دس��تورالعمل هایي بر خلق 
چیزي. نقش ش��ریعت در هنر، عالوه بر ایجاد زمینة اجتماعي 
کلّي، ش��کل دادن به روح هنرمند از طریق القاي ش��یوه هاي 
رفت��اري و فضای��ل خ��اص منبعث از قرآن و حدیث و س��نت 
پیامبراست. اما همان طور که گفته شد، راهنمایي عملي براي 
خلق هنري قدسي همچون هنر قدسي اسالمي ارائه نمي دهد) 

نصر، 1375: 11-12(. 
هر هنر اس��المي صورت تجس��مي خاصي را نشان مي دهد 
ک��ه در آن مي ت��وان وحدت اله��ي را متجلّ��ي در کثرت دید. 

چ��را که این هنره��ا بر پایه وحدت بنا ش��ده و همین وحدت 
اس��ت که قلب و هسته وحي اسالمي را تشکیل مي دهد)نصر، 
1359 :20-19(. ب��راي یافتن سرچش��مة ای��ن هنرها باید به 
باطن دین اس��الم که در طریقت مستتر بوده و حقیقت، آن را 
روشن ساخته است رجوع کرد. این وجه دروني به نحو انفکاک 
ناپذیري با معنوت اسالمي پیوند دارد. در واقع، در وجه دروني 
یا باطني سنت اسالمي است که سرچشمة هنر اسالمي را باید 
پیدا کرد و به منبع فیاضي رس��ید که خالق این هنر و حافظ 
آن در ط��ول قرون و اعصار بوده و وحدِت خیره کننده و وجه 
باطني ش��کرآمیز این هنر را ممکن مي س��ازد )نصر، 1375 : 

.)12
طرح ش��هر اس��المي که در محدودة س��نت و توسط مردِم 
دست اندرکار در معمارِي مستمِر آن شکل گرفته )بورکهارت، 
1365 : 191(، به صراحت جلوه گِر مجموع کوشش هاي خالقه 
و هنِر افراد در این قرارگاه هاس��ت. دهات، شهرک ها و شهرها 
با نظم دهي به نمونه هاي س��اختمانِي متمایز، فراهم آمده از 
صور مادي و از راه تکرار و خلق تصویرهایي به مقیاس��ي فوق 
انساني، این مصنوع هاي آدمي را بزرگ جلوه مي دهند. این جا 
هم، عالم مثال راهنماي تشّکل غایي است و شکل گیري شهر 
کمابیش چنان اس��ت که گویي س��ایه اي به همان شکِل مبدأ 
ایج��اد کننده اش ب��ه وضوح درآمده اس��ت ) اردالن و بختیار، 

 .)79 : 1380
در جهان بینِي با انتظاِم جامعه س��نتي، انسان میان دریافت 
خویش از عالم و دیدگاهش نس��بت به خویش��تن در حرکت 
است. دریافت او از شهر در نیمه راِه این دو قطب واقع است و 
اصوِل نمادین هر دو دیدگاه را یکي مي س��ازد. شهر در سلسله 
مرات��ب مفهوم یا تعّین فضایي، ش��کل مثبتي اس��ت که میان 
دس��تگاه مختصات اصلي فضا قرار گرفته است. کیهان، شهر و 
انسان به یك اندازه تعّین یافته اند. این سه مقیاس، چه جدا و 
چه یکجا، از جنبه نشأت مثالِي خود، متعّین و دیرپاي و تمام 
و کمال هستند. ش��هر در وجود عنصري یا وجود این جهاني، 
درجه به درجه به ُمُثِل خود نزدیك مي شود. اهمیت دستاورد 
تصوري اش در توانایي اوست به این که حال و هواي ذاتِي یك 

مکاِن با انتظام در عالم را به وجود آورد )پیشین(.
همواره انتظام موجود در ش��هرهاي کهن و س��نتي مختلف 
در س��ه قالِب طبیعي، هندس��ي و هماهنگ، نمود یافته است. 
بادیه گردان و روستائیان که از دیگران به طبیعت نزدیك ترند، 
نظ��م و انتظ��اِم طبیعي را گس��ترش دادند. نظم هندس��ي به 
مثاب��ه گونه اي وحدت در وحدت با نظاِم کهن ترین ش��هرهاي 
آدمي مرتبط است. نظِم با نواخت و هماهنگ موِجد کثرت در 
وحدت است. موجدشکل هاي هندس��ي است که درچارچوب 
یك هندس��ة فراآگاهانه درالگوهاي طبیعي ب��ا یکدیگر پیوند 

یافته اند)پیشین(.
هنرمن��د در نظم هندس��ي از طریق حداقل وس��ایل بیانِي 
هنر اسالمي، دس��تمایه ها، رنگ ها و شکل ها به وحدت دست 
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مي یابد. این روش اصوالً مي کوش��د صورت��ي واحد را برگزیند 
که از ماده اي واحد س��اخته ش��ده و از راه تکرار و تفصیل این 
ص��ورت به وحدتي بدیهي دس��ت یابد. نقط��ة مقابل آن نظِم 
هماهنگ اس��ت که از راه کاربرد حداکثر وسایِل بیاني هنر به 
وحدت مي رسد )پیشین: 89(. هر چند نمونه هایي از شهرهاي 
اس��المي مبتني بر نظم طبیعي و هندس��ي قابل یافت است، 
اما غالب شهرهاي اس��المي داراي انتظامي هماهنگ اند که با 

صفات و ویژگي هایی همچون وحدت، سلسله مراتب، زیبایي، 
تن��وع و .... جلوه نم��وده ، کالبد و تجلیات��ي خاص در محیط 

شهري یافته اند.
با توجه به مطالب بیان شده، نگارنده الگوي دیگري به جای 
الگوی حکیم، برای پیکربندِي عوامل مؤثر در شکل گیري شهر 

پیشنهاد مي دهد:

نمودارشماره2: الگوی ارائه شده توسط نگارنده در ترسیم مؤلفه های مؤثر بر شکل گیری
شهر سنتی اسالمی و با توجه به تأثیر معنوی دین.
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در این الگ��و، ضمن توجه به جایگاه معن��وي و باطني هنر 
اس��المي و تأثیر این معنویت در وجه هماهنگ شهر اسالمي، 
قش��ري به ن��ام طراح��ان و هنرمن��دان، در کن��ار حاکمان و 
ش��هروندان لحاظ شده اس��ت. حاکمان و شهروندان به عنوان 
تأثیرگ��ذاران ُخرد و کالن بر بافت ش��هري همواره تحت تأثیر 
فرهن��ِگ حاکم بر جامعه خواهند بود. اما آن که خود را درگیر 
یافتن پیاِم معنوِي جهان بیني اسالمي مي کند، هنرمند است 
که نهایتاً یافته هاي خود را با صورتي کثیر و انتظامي هماهنگ 
و واحد شکل داده و هویت مي بخشد. این هنرمند خالق تحت 
تأثیر مستقیم مفاهیم باطنِي حقیقِت دین است که در نمودار  

شماره)2( بیان شده است.
همچنین طبق نمودار، عمارت و بافت ابتدایي س��اخته شده 
مي توان��د حاوي ن��کات و ظرایف جدید در قالب بازس��ازی و 
تجدید نظر باشد که در خلق و عمارِت جدید بر عوام و خواص 

� مردم و هنرمندان �  تأثیرگذار خواهد بود.

ساختارشهراسالمي
در تبیین س��اختار شهرهاي اسالمي ابتدا با ذکر پیشینه اي 
به ریشه و مبدأ شهرس��ازي در بالد اسالمي پرداخته مي شود 
و در ادام��ه خصوصیات و ممیزات کالبدي ش��هرهاي س��نتي 

اسالمي در مقایسه با نمونه هاي غربي بیان مي شود.
در جهت ریش��ه یابي ش��هر اس��المي و مباحث��ي همچون 
کنکاش در مبادي آغازین هنر و معماري اس��المي، باید در دو 

حیطه و عنوان مجزا به جسجو پرداخت:
1- اوضاع شهرهاي عربي قبل از اسالم و نحوه تعامل و تبادل 

فرهنگي شهرهاي اسالمي با آنها؛
2- احوال س��ایر فرهنگ ها و تمدن های ش��هرِي غیر عربي و 

نحوه برداشت و دریافت از آنها.
در مورد موضوع اول باید گفت فاتحان عرب همه جزء قبایل 
خانه بدوش و چادرنش��ین نبودند. ش��مار زیادي از س��پاهیان 
عرب از غرب و جنوب غربي ش��به جزیره عربس��تان برگزیده 
ش��ده بودند که وارثان سنت دیرپاي بناسازي منطقه اي بودند. 
با این که ش��مار قابل اعتنایي از آنها کش��اورز و چادر نش��ین 
بودن��د، ولي تعداد دیگري نی��ز در مراکز ش��هري و بازرگاني 
همچ��ون مکه، مدینه، طائف و صنعا مي زیس��تند )پیتر بریج، 

.)194 :1379
بدین ترتیب برخي تجارب، تکنیك ها و معیارهاي سازماني 
در زندگي ش��هري از طریق برخي اعراب س��اکن و نیز بعضي 
از آنه��ا که داراي ریش��ه و ن��ژاد اعراب جنوبي ان��د، به صورت 
میراثي پایدار منتقل ش��ده اند، به نحوي ک��ه اعراب مذکور از 
مدت ها پیش معیش��ت خود را از راه کشاورزي کسب کرده و 
در شهرهایي از مناطق حاشیه بزرگ ساکن بودند. یعني چند 
ق��رن قبل، تعدادي از اقوام اصلي اعراب زندگي کوچ نش��یني 
را کن��ار نهادن��د و در حیطه زندگي خود به منظور اس��تقرار، 

امکاناتي را به صورت نوعي زندگي ش��به شهري فراهم آوردند 
) کونئو، 1384: 39(.

در تبیین محور دوم پاسخ یعني نحوه تعامل فرهنگ اسالم 
با تمدن شهري ممالك مفتوح غیر عربي، ابتدا به ذکر سخني 
از اب��ن خلدون در کتاب  مقدمه وي درباره نحوه شهرنش��یني 

مسلمین در سرزمین هاي مورد نظر مي پردازیم:
» اعراب نسبت به اقوام دیگر بدوي تر و دور از صنایع بودند. 
آنها با ممالکي که هنگام اسالم گشودند آشنایي نداشتند، ولي 
همین که کش��ورهاي مزبور را متصرف شدند، دیري نگذشت 
که رسوم و آیین شهرنشیني را به کمال اخذ کردند و هنگامي 
ک��ه بناهاي دیگران را دیدند، خ��ود را از بنیان نهادن بناهاي 
جدید بي نیاز ش��مردند. افزون بر این، دین در آغاز امر مانع از 
غل��و کردن در امر بناها بود و اس��راف در این راه را بي آن که 
جانب میانه روي مراعات شود، روا نمي دانست« )ابن خلدون، 

1429ه..ق : 332(.
بدین ترتیب استفاده از دستاوردهاي سایر تمدن ها در جهت 
رفع نیازمندي ها و عدم زیاده روي در ساخت و برپا کردن ابنیه 
الزم از جمله اقدامات اولیه اعراب تازه مس��لمان در برخورد با 
س��ایر فرهنگ ها بود. یکي از خصوصیات اصلي ش��هر اسالمي 
عبارت اس��ت از این که یك پهنه جغرافیایي بسیار وسیع را با 
س��رعت زیاد در برگرفته است. قسمت وسیعي از این گستره، 
لم یزرع اما س��رزمیني با تمدن کهن است. با اشتراک مساعي 
و ب��ا به کار گرفت��ن امکان��ات مردماني از نژاده��اي، مختلف 
تاریخ اس��الم شکل گرفت. اکثر ش��هرهاي اسالمي که بر روي 
تمدن هاي قدیمي بنا ش��ده اند، توانسته اند فضایي با هویت و 
خصوصی��ات خود به وجود آورند. آنها پوس��تة امپراتوري هاي 
زمانه را ش��کافتند و به دورن آن نفوذ کردند و در اندک زماني 
در تمامي جهان گس��ترده ش��ده و با آن در آمیختند. در واقع 
اسالم مي تواند شهرهاي خود را بر شهرهاي قدیمي بنا نهد. در 
این راستا نقشه دنیاي باستان را به هم مي ریزد، اما آن را ویران 
نمي کن��د، زیرا هدِف دیگ��ري دارد. دنیاي کهن در همه جا به 
خصوص در ش��هرهاي قدیم خود را مي نمایاند) بمات، 1369: 
43 و 34 (. این ش��هرها یکي از ویژگي هاي عمده ش��هرهاي 
باس��تاني را در خود محفوظ داش��تند و این ویژگي آن اس��ت 
ک��ه در آنها تمام عناصر س��اختماني � اعم از خانه ها، قصرها و 
بناه��اي عمومي � مجموعه هایي از محوطه هاي جداگانه رو به 
فضاهاي داخلي را تش��کیل مي دهن��د. البته میدان ها و بازارها  
نواح��ي محصور وس��یع تري بودند و بخش��ي از ش��بکه بندي 
خیابان ه��ا که صرفاً راه هاي گذر بودند و به س��ختي تکافوي 
پیاده ها و گاري ها را مي کردند، به حساب نمي آمدند ) بنه ولو، 

1385: 9 و 7(.
از جمله فرهنگ هاي شهري غیر عربي در زمان ظهور اسالم 
مي توان به س��رزمین مغرب، ش��ماِل آفریقا و ش��رِق مدیترانه 
اش��اره کرد. اع��راب، مجموعه هاي دیگ��ري را در مناطق بین 
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النهری��ن و از حوزة ایراني مش��اهده ک��رده و بهره هایي بردند. 
در نهایت در منطقه آس��یاي میانه، افغانس��تان و هندوس��تان 
مجموع��ه دیگ��ري از تمدن هاي پایدار، سرش��ار از درون مایه 
و فصل مش��ترک هاي متفاوت در دس��ترس اعراب بدوي قرار 

مي گیرد )کونئو، 1384: 43(.
یکي از مواجهه هاي ابتدایي اعراب با مناطق شهري در شرق 
تمدن هلني بود. با گذش��ت روزگار نقشة رومي شهر را که در 
زیِر پوستة بیشتر شهرهاي اسالمي شرِق نزدیك بود، دگرگون 
س��اختند و آنها را به تناس��ب نیازهاي خود شکل دادند. تنها 
بخ��ش مرکزي چهارراه را براي جایگاه بازرگاني و دادو س��تد 
پذیرفتند و در ماوراي آن قس��مت مسکوني را گرد هم، دور از 
آمد و رفت و هیاهو مي س��اختند. البته با گسترش متصرفات، 
اعراب براي خود ش��هرهایي ت��ازه پي ریزي کردن��د )بنه ولو، 

1385: 7؛ بورکهارت، 1365: 191(.
ش��اید در اولین نگاه، شهر سنتِي اسالمي به صورت  پیچ و 
خمي � البیرنتي � از کوچه هاي درهم پیچیده ش��ده جلوه مي 
کند. در نمایي از باال، شهر خود را به شکل بلوري نمایش مي 
دهد با مکعب ها و منشورهایي که در واقع اجتماع خانه هایي 
اس��ت که پهلو به پهلوي هم ق��رار گرفته اند، با فضاهاي بریده 
بریده ش��دة آمد و ش��دهاي زندگي روزمره ، مسیرهاي درهم 
پیچیده و راه هاي گره خورده اي که به نظر مي رس��د به هیچ 
جا ختم نمي شوند. تمام این ها شهر را به صورت یك واحد در 

مي آورد )بمات ،1369 : 87(.
ای��ن کالبد پیچیده و درهم در یك نگاِه س��طحي و ظاهري 
ممکن اس��ت چندان قابل ادراک نباش��د، چه در نظر عده اي 
همانند اس��ترن، ویژگي بس��یار مهم ش��هر اس��المي، فقدان 
انس��جام ساختار آن اس��ت که هم به لحاظ ش��هري و هم به 
لحاظ پیوس��تگي اجزا در ش��کل فیزیکي آن نمود پیدا کرده 

.)Stern، 1967: 26( است
حقیقت آن است که روستاها، شهرک ها و شهرهاي اسالمي 
به ندرت با تقارن هندسي طراحي شهري مطابقت داشت. چون 
آن نظ��ام از ویژگي هاي فرهنگ هایي بود که یکجا نش��یني و 
اسکان هاي خود را به مثابه تصاویر یك عالم منظم و یا نمودار 
کیهان شناختي مي پنداش��ت3. با این وجود، یکجانشیني هاي 
س��رزمین های اس��المي، نه س��ازمان بندي اتفاقي و تصادفي 
داشتند و نه این که به هم ریخته و نامنظم بودند، بلکه نظمی 
مرّکب از سلس��له مراتب بس��ته و بازي داش��تند ک��ه در آنها 
الگوهایي از ارتباطات و همیاري هاي اجتماعي خاِص اس��المي 
جریان داشت. سازمان بندي شهر اسالمي جلوه طبیعي تعادل 
بی��ن تجانس و عدم تجانس اجتماع��ي در یك نظام اجتماعي 
بود که در آن گروه بندي هاي حیات بومي و ش��رکت در حیات 
اقتصادي و مذهبي امت مد نظر قرار داش��ت. شهر به خصوص 
از یك نظام س��ه بخش��ي فضاه��اي عمومي، نیم��ه عمومي و 
خصوصي تش��کیل مي ش��د و از نظر میزان دسترس��ي و عدم 

دسترسي بدان فرق مي کرد )پیتر بریج 1379 : 15(.
اما این سلس��له مراتب دسترس��ی، یکپارچگی آن را مختل 
نک��رده، به طوری که در این گونه ش��هرها بین حیات مادي و 
معنوي تمایزي وجود ندارد و هر دو به صورت واحدي انفکاک 
ناپذیر جلوه کرده، فضاي شهري واحدي را طرح ریزي مي کنند. 
به عنوان نمونه راس��ته بازار از جلوي درهاي مسجد آغاز شده، 
آن را در برمي گیرد. بناي مرکزي ش��هر در مکان ممتازي قرار 
نمي گیرد و مس��جد نیز از بافت شهر جدا نمي شود، ولي وجود 
آن، زندگ��ي روزمره و جاري در بازار را تضمین مي کند.  بدین 
ترتی��ب بین فضاي مقدس و مکان زندگي که عالي ترین نمونه 
آن بازار اس��ت، فاصله اي وجود ن��دارد. یکي دیگري را تأیید و 
تضمی��ن ک��رده، آن را به تحّرک وا مي دارد و هر دو نیز متفقاً 

در یك فضا جمع شده اند )بمات، 1369 : 98(.
سلس��له مراتب، نظم مرّک��ب و اتّحاد بی��ن عناصر مختلف 
ش��هري در حوزة فرهنگ اس��المی، تا حّدي متمایز و متفاوت 
با نظام ش��هري اروپایي بود. شهرهاي جدید اروپایي قرن هاي 
دوازده و س��یزده ک��ه بر مبناي خردگرایي طراحي ش��ده بود 
و معیارهای جدید شهرس��ازي که س��اختاري راست گوشه در 
سراسر شهر داشت4، با احساس برتري مسیحي در هم آمیخت. 
این ش��هرهاي راست گوش��ه در تقابل با شهرهاي پیچ در پیچ 
اسالمي بود که از نگاه عالماِن مسیحي، شیطاني تلقي مي شد. 
در جریان بازپس گیري اسپانیا توسط مسیحیان، خیابان هاي 
باری��ك و پر پیچ و خم مراکش��ي هاي مس��لمان، تحت عنوان 
مس��یرهاي غیرمعموِل زشت، ویران ش��د و خیابان هاي وسیع 
منظ��م جاي آنها را گرفت و فضاي عمومي گس��ترده اي پیش 
بیني ش��د تا با حیات برون گراي مسیحّیت تناسب و سازگاري 

.)Galantay، 1977 : 26(بیشتري داشته باشد
به منظور دس��تیابي به تحلیلی س��اختارمند از نحوة انتظاِم 
فضاهاي شهرِي اس��المي و مقایسة آن با نمونه هاي غربي، در 
س��ه سطِح ش��هر، محله و معبر  و با عناوین ذیل به بررسي و 

تبیین کالبد بافت شهري مي پردازیم: 
• انسجام شهري

• موجودیت سیاسي شهر/ اصناف
• محله هاي شهري

• معابر شهري

الف. انس�جام ش�هري: همان طور که اش��اره شد، عناصر و 
بناهاي مختلِف موجود در ش��هرهاي سنتِي اسالمي در کالفي 
از معابر و شریان هاي ارتباطي، مجموعة واحِد سازمان یافته و 
شکل گرفته اي مي س��ازند. این فضا با پیچ و خم هاي محافظ 
آن، به ش��کل فرم هاي مدّور حلزوني است که با نقشة گستردة 
شهر اروپایي در تضاد است. راه هاي ارتباطي که گاه مخفي اند، 
از تمام ش��هر، خانة واحدي مي سازند. بدین ترتیب شهر صرفاً 
ب��ه عنوان معماري مطرح نیس��ت، بلکه با کس��اني که در آن 
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زندگي مي کنند مطرح مي ش��ود. خوِد کلمه شهر، جامعه اي را 
به ذهن متبادر مي س��ازد که باید منسجم، گرم و متحد باشد. 
در ای��ن صورت خیابان ها و کوچه ها ب��ه منزلة راهرو و خانه ها 
به منزلة طاق هایي هس��تند که یك خانواده از آنها اس��تفاده 
مي کند. تمام شهر یك خانه را تشکیل مي دهد )بمات، 1369: 

.)87-8
ام��ا فض��اي عمومي ش��هرهاي قدیم��ِي اروپای��ي � عمدتاً 
نمونه هاي قرون وس��طایي � داراي س��اخِت پیچیده و درهمي 
ب��ود، چرا که ناگزیر به رعایت قدرت ه��اي مختلف و گوناگون 
حاضر در ش��هر نظیر حکومِت اس��قفي، حکومت ش��هرداري، 
ق��درت فرقه ه��اي مذهبي و اتحادیه هاي صنف��ي بود. به این 
ترتیب ش��هرهاي نس��بتاً بزرگ هرگز داراي ی��ك مرکز واحد 

نب��ود، بلکه در آنها یك مرکز مذهبي ) ش��امل کاتدرال و کاخ 
اسقفي(، یك مرکز قدرت مدني با کاخ شهرداري و یك یا چند 
مرکز تجاري و تاالرهاي اتحادیه هاي صنفي دیده مي شد. این 
مناطق مي توانست با هم تداخل داشته باشد، ولیکن تضاد بین 
قدرت هاي مذهبي و مدني) که در عهد باستان وجود نداشت( 
ت��ا حدي داراي تعریف مش��خص بود. هر ش��هر ب��ه محالتي 
تقسیم شده و هر محله داراي سیماي مشخص و ویژگي هاي 
خاص خود و غالباً حتي تش��کیالت سیاس��ي اختصاصي خود 
بود. در س��ده سیزدهم با بزرگ تر شدن ش��هرها مراکز فرعي 
ش��امل دیرهاي گروه هاي دهباناِن مذهبِي جدید، با کلیسا و 
میدان هایش��ان در محالت واقع در حومة شهرها شکل گرفت 

)بنه ولو ،1385 : 57( )تصویر شماره 1(.

تصویر شماره1: مرکز شهری قرون وسطایی )لوبك(، شکل یافته از چهار فضای ویژه عبارتند از: 1- فضای باز در جلوی کلیسای اصلی، 2- میدان بازار و عمارت شهرداری، 3- خیابان اصلی 
که از کنار این دو می گذرد و 4 فضای باز در جلوی کلیسای فرعی. )بنه ولو 1385 : 57(.

محالت مربوط به ش��هرهاي اس��المي مختص به گروه هاي 
قوم��ي و مذهبي ب��ود )بنه ولو، 1385 :10( و اصوالً س��اختار 
متفاوتي با نمونه هاي اروپایي داش��ت که مرتبط با موجودیت 

سیاسي شهر است که بدان پرداخته می شود.
ب � موجودی�ت سياس�ي ش�هر/ اصن�اف : بن��ه ولو در 
توصیف اوضاع سیاس��ی شهرهای عهد قرون وسطا می نویسد: 
»ش��هرهاي اروپایي قرون وس��طایي موجودیت هاي سیاسي 
ممتازي داش��تند. بورژوازي ش��هري اقلیت��ي از کّل جمعیت 
شهري را تش��کیل مي داد که از شروع سده یازدهم تا اواسط 
س��ده چهاردهم س��ریعاً و دائماً رو به رش��د بود. قوانین آن به 
س��ود مردماني تدوین مي یافت که در داخل دیوارهاي ش��هر 
متمرکز بودند. مرکز شهر، جایي که مردم مرفه در آن زندگي 

مي کردند، خواهان بسیار داشت؛ طبقات فقیر جامعه عمدتاً در 
حومه شهر زندگي مي کردند.«)پیشین : 57-8( 

به نظر مي رسد، به عقیده عده اي از جمله ماکس وبر، شهري 
با چنین نظامي تنها نمونة شهري ایده آل است. به نظر وبر، تنها 
 در باختر � اروپاي مسیحي � است که گروه شهروندي مشترک 
)Community(، شهري در کامل ترین معناي واژه به عنوان یك 
پدیده عمومي پیدا مي شود. به عقیده او، شهر در غرب حداقل 
از اس��تقالل و خود مختاري نسبي، نظام حقوقي و دادگاه هاي 
مس��تقل و خاص خود، نوِع فعالي از انجمن ها به شکل اتحادیه 
هاي صنف��ي)Guilds(  و آزادي حقوقي و سیاس��ي در مقابل 
مقامات فئودالي برخوردار بود. این ش��هرها شخصیت حقوقي 
داشتند و توانایي انعقاد عهدنامه و تشکیل اتحادیه را داشتند؛ 
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آنها پادگان ها و نیروي شبه نظامِي خاِص خود را داشتند که به 
آنها استقالل نظامي مي بخشید. بدین ترتیب در شهرهاي غربي 
 خود مختاري حقوقي، انجمن هاي حرفه اي و مستقل ظاهر شد 

.)Weber, Economy and Society 1968: 1212-36 (
وبر این هویت جمعي مس��تقل را با فروپاشي نظام طایفه اي 
و قوم��ي از جان��ب مس��یحیت، پیوند مي زن��د و اتحادیه ها و 
انجمن ه��اي صنف��ي را بهترین جایگزی��ن آن مي داند. مطابق 
اس��تدالل وبر در شهرهاي غربي»مس��یحیت مانع نفوذ آییني 
و مناس��ك گرایانة طوایف ش��د، زیرا گروه شهروندي مشترک 
مس��یحي، به لحاظ همی��ن ماهیت خویش، ب��ه جاي آن که 
انجمن مناس��ك گرا و متش��کل از طایفه ها باشد، انجمني بود 
 متش��کل از اف��راد مؤمن که ب��راي اعتراف جمع مي ش��دند«

.)Weber, The City 1968 : 103(
وبر مي نویس��د: »مس��یحّیت دین مردمي ش��د که در تمام 
سنت هایش��ان نگرش��ي عمیق یافته بودن��د. در واقع به علت 
ُسس��تي و عین��ي بودن ای��ن گونه موان��ع جادوی��ي و تابوها، 
مسیحّیت توانس��ت اهمیت یابد. ارباِب کلیسا خود اصلي ترین 
عام��ل اضمح��الل خصلِت دین��ي طایفه ها به ش��مار مي آمد. 
نقش مهّمي که گروه ش��هروندي مشترک روحاني در سازمان 
مدیریت سیاس��ي شهرهاي قرون وسطي بر عهده داشت، تنها 
یکي از نش��انه هاي تأثیِر مس��یحیت در ناب��ودي انجمن هاي 
طایفه اي بود که به طور اساسي در پي ریزي شهر قرون وسطي 

.)Ibid: 100(»مهم مي نمود
بناب��ر ادع��اي وبر، چنین رون��دي در جهان اس��الم جریان 
نیاف��ت و دین هرگ��ز بر قید و بندهاي روس��تایي انجمن هاي 
طایف��ه اي و قبیله اي اعراب غلبه نیافت، بلکه در کنار نیروهاي 
نظام��ِي فاتح، ب��ا گروه ه��اي قوم��ي و قبیله اي همراه ش��د5 
)Ibid(. بنابرای��ن ش��هرهاي اس��المي، بیش��تر مجموعه اي از 
اجتماع��ات فرعي و منقس��م بودند و نه ب��ه صورت اجتماعات 
متح��د. ب��ا نبود انجمن ه��ا و اتحادیه هاي مس��تقل ش��هري، 
ش��هرها به محله ها یا بخش هایي تقسیم مي شدند و هر بخش 
 داراي جماعت��ي همگ��ن و بازارهایي مخصوص ب��ه خود بود 

.)Turner 1976 : 97 ترنر 1380 : 184؛(
درباره آراء وبر ذکر دو نکته ضروري است : اول این که وجود 
اتحادیه هاي صنفي، موضوعي مفّصل در مطالعات شهر اسالمي 
بوده اس��ت. اکنون عموماً پذیرفته ش��ده که نهادهاي رس��مي 
همچون نمونه هاي ش��هرِي اروپایي و داراي جایگاه قانوني، در 
ش��هرهاي اسالمي وجود نداشته اس��ت. هر چند در شهرهاي 
اس��المي، تشّکل هایي براي پیشه وران وجود داشته که در آن 
پیش��ه وران به اصنافي دسته بندي مي شدند. به همین جهت 
راس��ته هایي مشتمل بر گذرگاه ها و محله هایي مانند شهرهاي 
قرون وسطاي اروپا براي مشاغل گوناگون اختصاص مي یافت. 
ای��ن اصناف برخالف آن چه در اروپا پدیدار گش��ت، هرگز به 
قدرت سیاس��ي دس��ت نیافتند، چه آن که براي ایشان تصور 

دس��ت یابي بر قدرِت علماي دین � به عن��وان نمایندة جامعة 
مؤمن��ان و منبع تأیید و مش��روعیت حکام � دور مي نمود. در 
ای��ن جا، جامعه به طور کلي متضمن امري بیش از ش��هر بود 
که حدود آن مشخص نیست و تجّسمي است از پدیده اي کلي 
و عالي که همانا داراالس��الم باش��د که شامل سراسر سرزمین 
هاي اس��المي ب��ه منزلة گهواره اي از نظم و آرامش مي ش��ود 

)بورکهارت، 1365: 203-4(.
بدین ترتیب اکثر صاحب نظران در این مورد توافق دارند که 
این سازمان هاي پیشه وري مشابه اتحادیه هاي صنفي اروپا نبوده 
اس��ت، زیرا این نهادهاي صنف��ي در مغرب زمین براي نظارت 
دولت تأس��یس ش��ده بود و هیچ گاه تصور نمي شد که شکل 
 جمعي مناسب تري نسبت به سازمان هاي شهري داشته باشد 

.)Stern 1967 : 37-47 ; Lapidus 1967 : 95-105(
نکت��ه دوم این که بحث درباره وج��ود اتحادیه هاي صنفي 
و انجمن هاي محلي در ش��هرهاي اس��المي، منجر به مغفول 
واقع ش��دن این نکته ش��د که وبر درباره اهمیت آنها در غرب 
مبالغه کرده است. نوِع شهِر غربي که وبر در آرزوي آن بود در 
بهترین حالت یك زیر گروه اس��ت. این نوع شهر منطبق است 
با ش��هرهاي مناطقي از اروپا که در آنها قدرت پادشاه ضعیف 
بود و ش��کل گیري ملت به کندي ص��ورت مي گرفت. حتي در 
قرن هاي ش��انزدهم، هفدهم و هجدهم در مناطقي که ش��هر 
به خودمختاري دس��ت یافته بود، رون��د این گونه بود که یا از 
آن خودمختاري صرف نظر مي ش��د و یا پدیده اي کوتاه مدت 
بود. در س��ایر موارد خودمختاري به دست نیامد. سرمایه داري 
غرب��ي لزوماً آن گونه که وبر مي گوید از تقابل بین ش��هرهاي 
خودمختار و جامعة گس��ترده تر پدید نیامد. شهرها در ساختار 
جامع��ه فئودالي جاي گرفت��ه بودند. مي توان گفت س��اختار 
اجتماعي ش��هر و روستا مشابه هم بود و از روستاییان یا پیشه 
وران فقیر و غني و از کارگران س��اده و ماهر روزمزد تش��کیل 
مي ش��د. آیا اتحادیه هاي صنفي در واقع واحدهاي مس��تقل 
و قدرتمند پیش��ه وران بودند یا نوعي پلیس ش��هري به شمار 
مي آمدند که خواس��ت هاي تجار بزرگ را به ش��هرها تحمیل 
می کردند، تقریباً همان گونه که اش��راف خواس��ت های خود 
را به روستا تحمیل مي کردند؟ )دانتون، 1383 ج. 1: 46-9(

اربابان فئودال داراي ش��خصیت ش��هري زیادي بودند، زیرا 
دارای امالک و مس��تغالت ش��هري بس��یاری بودن��د. دربارة 
مخالفِت نخبگاِن ش��هري نیز نباید مبالغه کرد، زیرا بسیاري از 
آنها امالک و تیول هایي در روس��تاها مي خریدند. بدین ترتیب 
نادرس��ت خواهد بود اگر بگوییم ش��هرهاي قرون وسطایي در 
کارکرد اجرایي شان به عنوان واحدهاي جمعي منحصر به فرد 
بوده اند، زی��را این امر در مورد تمام واحدهاي دولت غرب در 
به رسمیت شناختن هویت حقوقي واحدهاي جمعي، متفاوت 
با جهان اس��الم بود، اما این یك پدیده ش��هري نبود، زیرا در 
قرون وس��طي تمام واحدهاي دول��ت محلي به صورت جمعي 
و از طری��ق فرآیندهاي معمول حقوقي اداره مي ش��دند. این 
عقیده که ش��هر غربي عامل فروپاش��ي نظام فئودالي بوده، در 
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واقع توس��ط بسیاري از مورخان جدید مورد تردید قرار گرفته 
است. اما بي تردید در تأکیِد بیش از حد بر اهمیت نقش فعال 
ش��هرها و استقالل انجمن هاي محلي و اتحادیه هاي صنفي در 

تحول غرب باید بسیار احتیاط کرد )پیشین: 49-52(.
ج. محله هاي شهري: با وجود تفاوت هاي جدي بین ساختار 
اصناف پیشه وري در شهرهاي اسالمي با اتحادیه هاي صنفي و 
انجمن هاي محلِّي شهرهاي اروپایي و فقدان نمونه هاي کاماًل 
منطبق و مش��ابه با آن، محالت ش��هرهاي اس��المي از جمله 

نهادهاي مهم شهري با ساختاري گروهي و اجتماعي است.
»جامعة محلي جنبه مهمي از زندگي شهري مسلمانان بود. 
جامع��ه اي که مبتني بر محله ه��اي همگن از لحاظ اجتماعي، 
مطابق با اشتراکات قومي یا قبیله اي، مذهب، تجارت یا پیروان 
رهبران سیاسي و مذهبي بود. در مقابِل نبود انجمن هاي مستقل 
 اقتصادي، پیوندهاي مس��تحکمي در محله ها وجود داش��ت« 

.)Lapidus 1973 : 39-40 ; 1970 :199(
محالِت ش��هرک ها و ش��هرها، معموالً با یك خیابان اصلي 
از جوام��ع متجانس و کوچ��ِك گروه هاي مذهب��ي و قومي و 
حرفه اي ش��کل مي گرفت و احساس همبستگِي شدیِد گروهي 
و تعهد و رسالت اجتماعي در بین آنها جریان داشت. مهاجران 
یك روس��تاي خاص و یا یك منطقه ویژه هم در شهرها محلة 
خاص خود را داش��تند. محالت ش��هري از پدیده هاي باستاني 
و متداول در ش��هرهاي اسالمي بر شمرده مي شدند؛ پالن هاي 
س��ده هش��تم بغداد المنصور حاوي تدارکاتي براي هر یك از 
محالت بود و هر کدام از آنها یك بازار و کارگاه هاي مورد نیاز 
داش��ت. محالت آن بر اساس پایگاه اجتماعي تقسیم نمي شد. 
ه��ر کدام از آنها هس��ته کوچکي از حیات فقی��ر و غني بود و 
مساجد، چشمه ها، حمام ها، گرم خانه ها و بازارهاي خاص خود 
را داش��تند و در شهرک هاي روس��تایي هم آسیاب ها و خرمن 
کوب ها تعبیه ش��ده بود. محله از نظر مأموران دولت یك واحد 
دیواني و مالیات گیري بود و یك نفر کالنتر و رئیس و مش��اور 
داش��ت و در ایام آش��وب و نابس��اماني هم یك واحد تدافعي 

محسوب می شد )پیتر بریج، 1379: 195(. 
با این که محله داراي شبکه فشرده اي از مناسبات گروهي و 
داراي امنیت و هویت اجتماعي بود، ولي همواره بین این خود 
بس��ندگي و تمایز اجتماعي و شرکت محله در امور عمومي و 
اقتصادي شهر تعاملي وجود داشت. گو این که در هنگام شب 
و ایاِم نابس��اماني از دروازه مح��الت محافظت به عمل مي آمد. 
ام��ا به لحاظ معم��اري چندان محکم نب��ود و به طور طبیعي 
ب��ا بناه��ا و محالت مجاور پیوند داش��ت. س��اکنان یك محله 
معم��والً دامن��ه ارتباط خود را در همه جهات مي گس��تراندند 
و پش��تیبان همس��ایگان خود بودند. افراد هر محله با این که 
با حیات محله ش��ان رابطه تنگاتنگي داشتند، اما به یك واحد 
دیگر یعني خانواده، واحد اساس��ي و نامتغیر حیات اجتماعي 

نیز وابسته بودند )پیشین(.
بدی��ن ترتیب آرمان ه��اي محله یا وف��اداري گروهي همراه 

با تمایل ب��ه حفظ گروه خانوادگ��ي از پراکندگي و آلودگي و 
مفه��وم دولت به عنوان نهادي خارجي ک��ه با وجود آن دیگر 
کس��ي به حریم دیگري نزدیك نمي ش��ود، بلکه مي خواهد از 
قلمرو زندگِي ش��خصي و خانوادگي او دوري گزیند، جانشین 
 Von( مفهوم شهر به عنوان یك هویت یا یك جامعه شده بود

.)Grunebaum 1961: 149
بنابراین با وجود چنین نظام نیرومندي در ساختار محله ها، 
ش��هرهاي اس��المي نیازي به نهادهاي جمعي و صنفي از نوِع 

نمونه هاي غربي نداشتند.
د � معابر ش�هري: س��اختار شهراس��المي به منظ��ور ایجاد 
محدوده ه��اي متمایز فض��اي عمومي و نظام رف��ت و آمد، به 
فضاهاي بی��ن خانه ها و محل هاي اس��تفاده همچون مغازه ها 
و حجره ها محدود مي ش��ود. این نظام کام��اًل متفاوت با مدل 
برنامه ری��زِي غربي اس��ت که اولوی��ت را به معاب��ر مي دهد و 
مکان های��ي را براي خیاب��ان و تجمِع عم��وم حفظ مي کند و 
قطعاتي از زمین را براي اس��تفاده هاي مختلف و نیز تقس��یم 
بندي ه��اي فرع��ي که ب��ه می��دان منتهي مي ش��ود، در نظر 

.)Galantay 1986: 31- 64(مي گیرد
به تعبیر دیگر شهر اروپایي اهمیت ابتدایي را براي شبکه اي 
متش��کل از خیابان ها و میادین مي داند که دورنماي مس��کون 
مش��تمل بر اماکن طبیعي را در دس��ترس ف��رد قرار مي دهد. 
در حالي که شهر اس��المي در اصل پاسخ گوي مسأله سکونت 
در صح��را یا دورنمایي عاري از مکان با گسترش��ي یکنواخت 
و بي پایان اس��ت. آن آب��ادي که بهتر بتواند ب��ا صحرا مقابله 
کند، باید طرحي حلزوني، متراکم و مبتني بر موضع شناس��ي 
داش��ته باشد. بنابراین شهر اس��المي از الحاق خانه هاي حیاط 
دار محصور به یکدیگر شکل گرفته و آن چه به صورت وقفه در 
فاصل��ه بین این خانه هاي به ظاهر نامنظم، ولي در واقع مزیّن 
به مراعات نظام اجتماعي اس��الم، باقي مانده به فضاي شهري 
تبدیل ش��ده است. پس کوچة بن بست که مشخصه این شهر 
اس��ت، در واقع تجلّ��ي متأثر از محیط واحد خانوادگي اس��ت 

)نوربري- شولتز ،1387: 107(.
بدی��ن ترتیب محالت مس��کوني غالباً دور از پهنه بازار و راه 
ه��اي پر رفت و آم��د، با کوچه هاي تنگ و پی��چ در پیچ برپا 
مي ش��ود. کوچه هایي که به هیچ وجه با خیابان هاي ش��هرهاي 
اروپ��ا، حتي محالت قرون وس��طایي قابل قیاس نیس��ت، چرا 
که تهویه و روش��نایي خانه هاي مسلمانان از حیاط هاي درون 
خوی��ش تأمین مي ش��ود، نه از خیابان. در نقش��ه ش��هرهاي 
اسالمی در کنار خیابان هاي عمدة سراسري، رشته بن بست ها 
و کوچه هاي پیچاپیچ قرار گرفته اند که راه آمد و شد خانه هاي 
انبوه و پرش��ماري هس��تند. این خانه ها خ��رد و تنگ و به هم 
چس��بیده و در عین حال مجزا از یکدیگر و خود بس��نده و رو 
به آسمان هستند )بورکهارت، 1365: 198( )تصویرشماره 2(.
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تصویرشماره 2: محله ای در مراکش که در آن نحوة انتظاِم خانه ها در کنار معابر قابل مشاهده است )حکیم 1381: 58(.

اما نماي بیروني این خانه ها ش��کل فضاي داخلی یا اهمیت 
آنها را نش��ان نمي دهد، چرا که نماي ساختمان امري بیگانه با 
فرهنگ اسالمي است. س��اختمان نگاهش را به بیرون مستور 
کرده، ب��ه درون توجه دارد و به طرف داخل چرخیده اس��ت. 
پنجره های ُمش��رف به معبر نیز به صورت مشبك درآمده اند تا 
افراد داخلی بتوانند بدون آن که دیده شوند، قسمت بیروني را 
ببینند. حتي کوچه نیز ادامة خانه است و بیشتر به عنوان یك 
داالن داخلي تلقي مي ش��ود تا آن که معبري محلي براي داد 
و ستد و گردش باشد. این خیابان ها و کوچه هاي امتداد یافته 
ت��ا جلوي در ورودي خانه ها، هی��چ تصویري از ماهیت یا ابعاد 
محله به دس��ت نمي دهد )بنه ولو، 1385: 10؛ بمات، 1369: 

113 و 108(.
بنابراین تعابیري همچون بي نظم و غیر عقالني براي شهرهاي 
اسالمي، تعابیري نا بجاست که ناشي از درک نادرستی از نظام 
فرهنگي اس��الم اس��ت. چه اگر پذیرفته شود که شهر پیچ در 
پیچ و معابر بن بس��ت، مسأله اي فرهنگي و در جهت اولویت 
بخشي به فضاي خصوصِي اندروني و ایجاد سلسله مراتب بوده، 

حتماً این طرح ها س��اختارمند، عقالني و منظم جلوه خواهند 
کرد. طبق نوش��ته ویتلی، شهر اس��المي در حقیقت سازماني 
کام��اًل معین و به طور منطقي طرح ریزي ش��ده دارد. در این 
راس��تا، نظام بن بست هایي که از خیابان ها و کوچه ها منشعب 
مي ش��دند، راه��ي کارآمد و اقتص��ادي براي دسترس��ي نیمه 
خصوصي به بیشترین تعداد واحد مسکوني را فراهم مي کرد تا 
افراد از معابر باریکي که تا عمق مجتمع ها نفوذ مي کرد، وارد 
خانه ها ش��وند. هر یك از خانه ها بخشي از مجتمع را تشکیل 
 م��ي داد و بیش از دو یا س��ه خان��واده در آن ش��ریك نبودند

.)Wheatly 1976 : 364-5(
همچنی��ن در صورت��ي که ه��دف از احداث معابر ش��هري، 
نق��ل و انتقال افراد و کاالها باش��د، نظام ش��بکه باز خیابان ها 
عقالني خواهد بود، اما چنان چه هدف ایجاد محدودیت بیشتر 
و ایجاد مراتب در حرکت و بخش بخش کردن آن باشد، نظاِم 
 خیابان باریك و پیچ در پیچ کارآیي بیش��تري خواهد داش��ت 

)Brown 1973: 34-5( )تصاویر 3و4(.

تصویرشماره3:شهر تونس در سال 1860
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تصویرشماره4: شهر تونس در سال1975

تصاویر 3 و4 مربوط به ش��هر تونس اس��ت که در سال هاي 
1860 و  1975 تهیه ش��ده اس��ت. تصویر ش��ماره3، ش��هر 
اس��المی قدیمی را نش��ان می دهد و تصویرشماره6، عالوه بر 
بافت س��نتی، الحاقاِت اروپایی و مدرِن ساخته شده به وسیلة 
دولت استعماری فرانس��ه را نیز نشان می دهد که در تناقض 
آشکار با الگوی قدیمی شهر است )حکیم 1381: 60 و 85(.

باید افزود چنین خانه هایي در ش��هرهاي اسالمي که رو به 
داخل، به سوي حیاط هاي داخل و پشت به حوزه عمومي خیابان 
 Inside out(  بودند و در واقع مصداق شهرهاي داخل به خارج
cities(بودند، منحصر به جهان اس��الم نبوده و در ژاپن ، شبه 
 قاره هند و بخش هایي از آمریکاي التین هم وجود داشته است 

.)Rapoport ،1977: 9-10(
آن چه مسلم اس��ت، این است که شبکة خیاباني شهرهاي 
قرون وس��طایِي غربی در بي نظمي دس��ِت کمي از شهرهاي 
اس��المي نداش��ت)تصویر 5(، اما خیابان ها به طریقي انتظام 
یافت��ه بود تا ش��کل فضایي یکپارچه ای را الق��ا کند و در آن 
همیشه امکان جهت یابي و درکي کلّي از محلّه یا شهر وجود 
داش��ته باش��د. این خیابان ها از لحاظ ابعاد داراي تفاوت قابل 
مالحظ��ه اي بودند، ازخیابان هاي عری��ض و طوالني گرفته تا 
کوچه هاي تنگ و باری��ك. میدان ها نیز محوطه هایي محصور 
و مس��تقل از خیابان ه��ا نبودند، بلکه در ارتب��اط تنگاتنگ با 
خیابان های��ي بودند که به آنه��ا راه مي یافتن��د. خیابان هاي 

فرعي فقط مورد اس��تفادة ساده آمد و ش��د قرار مي گرفتند، 
در حال��ي که خیابان هاي دیگر هر یك نقش��ي از قبیل عبور 
و م��رور وس��ایط نقلیه و بار، توق��ف و اس��تراحت، تجارت یا 
گردهمای��ي مردم را داش��تند. خانه ها تقریباً همیش��ه داراي 
طبقات متعدد بود که به طرف فضاهاي عمومي باز مي ش��د و 
 نماها به میدان یا خیاباني که بدان مش��رف بود شکل مي داد 

)بنه ولو، 1385: 56( .
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تصویر شماره5: نقشة شهر پادوا)Padua( با آخرین حصار قرون وسطایی که مزارع و باغستان ها را نیز در بر می گیرد 
)بنه ولو 1385: 59(.

در این گونه ش��هرها، خانه ها رو به بیرون و به طرف خیابان 
بودن��د و نم��اي ابنیه ش��هري داراي حالتي نمایش��ي و البته 
مرتبط با ش��خصیت، طبقه اجتماعي و مالکیِت صاحب بنا بود 
که نکته ای قابل توجه اس��ت. متأسفانه آنچه امروزه به عنوان 
یکي از عالئم نوگرائي معاصر در پدیدة عمران شهری مشاهده 
مي ش��ود، چگونگي تش��خیص خصوصیت مسکن و ساکِن آن 
است. به عنوان مثال منطقه بندي و تقسیم بندي جدید شهري 
که ساختمان هاي اداري، مراکز بانکي، فضاهاي سبز، خانه هاي 
ارزان قیمت و محالت را تعیین مي کند، ره آورد این طرز تفکر 
اس��ت. حتي تقس��یماتي وجود دارد که با توج��ه به امکانات 
اقتصادي انجام مي گیرد. در یك طرف ویالهاي واقع در نقاطي 
متمای��ز و در طرف دیگر تراکم ش��هري در منطقه فقرا و تازه 
واردها قراردارد. در حالی که در ش��هر اس��المِی سنتی، اصول 
تقسیمات شهری کاماًل متفاوت است، یعنی هرچه از مجموعة 
مس��جد و مکان هاي آموزشي و تجاري مجاور و مّتصل به آن 
دورتر مي ش��ود، دایره ها گسترده تر مي گردد و از فشردگي آن 
کم مي شود. در این ش��هر هیچ امري در وهله نخست بیانگر 
ثروت و توانگري مالك و ساکن خانه نیست، چرا که پیوستگي 
و تداخ��ل پیچیده اي بین مس��کن فقرا و اغنیاء به وجود آمده 
است. آن چه که محالت زیبا را از خانه هاي ساده تر متمایز مي 
کند، وجود مجموعه هاي س��ادة متوالي و متحدالش��کل است 

)بمات، 1369 : 116 و 113(.

نتيجه گيری 
همان طور که مالحظه ش��د، ش��هر اسالمی در ابتدا با نفوذ 
در پوس��تة تمدن های دیگر و با اس��تفاده از جلوه های تجلی 
آن، نمود می یابد تا نیازهای ابتدایی جوامع تازه مس��لمان را 
پاس��خ گو باش��د. پس از آن با نضج و استحکام یافتن فرهنگ 
اس��المی و گس��ترش حیطة آن، نیاز به س��اخت مستحدثات 
جدید افزایش یافته، ش��هرهای گذش��ته گسترش می یابند و 
ش��هرهای جدید در نواحی مختلف برپا می ش��وند. با پراکنده 
ش��دن نوای وحدت گرای این آیین، شهر نیز جلوه ای حقیقی 
و معن��وی می یابد و با رعایت اصولی همچون سلس��له مراتب، 
حری��م خصوص��ی، نظم، تعادل و ... در کالب��دی پیچ در پیچ، 
سعی در همس��ازی با این فرهنگ را دارد. بدین ترتیب قالب 
شهر اسالمی شکل می گیرد و تا قرن ها به حیات خویش ادامه 

می دهد.
آنچ��ه امروزه ب��ا عنوان بح��ران و ناهماهنگی در س��اختار 
شهرهای اس��المی از آن یاد می ش��ود، نتیجه ای است که در 
پی گسس��ت فرهنگی و تزریق مؤلفه های غیر بومی به پیکرة 
فرهنگِی جوامع در دهه های اخیر به وجود آمده اس��ت. تداوم 
س��یر تاریخ��ی و اصیِل اولیه، راهبردی اس��ت که می تواند در 
تبلور مجدد مفاهیمی همانند مفهوم ش��هر اس��المی راهگشا 
باش��د. طراحان و هنرمندان متعهد ای��ن عرصه باید عالوه بر 
توجه به راهبرد اصلی و مهم یاد شده و تالش در جهت پیوند 
مجدد ب��ا هویت فرهنگی و حرکت در مس��یر آن، به احیاء و 
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تعریف مؤلفه ها و قالب های قابل ارائه در بنیان نهادن شهرهای 
جدید اسالمی بپردازند. هر چند طراحان و برنامه ریزان شهری 
در ابت��داي امر و در رویارویی با برخ��ي مباحث و فرایندهاي 
مدرن ش��هري � که غالباً غیر بومی و وارداتی اند � باید به حل 
فوری مسائل مهم و ضروري موجود جوامع شهری اقدام کنند. 
مس��ائلي همچون ورود اتومبیل به فضاي شهرها و به تبع آن، 
نیاز به س��اختاِر جدیِد حمل و نقل و از هم گس��یختگِی بافت 
غال��ب ش��هرهای قدیمی و یا نحوة ش��کل گیري و مکان یابي 
مراکز تجاري که جایگزین مفهوم س��نتي بازار ش��ده از جمله 
این موارد است. همچنین درنگي در مفاهیمی همچون مقولة 
بلن��د مرتبه س��ازي و باز تعریف مفهوم محل��ه و خلِق مفهوم 
جدی��دي از مجتمع هاي زیس��تي با توجه ب��ه نیازها و اهداف 
جامعة ش��هرِي اس��المي از دیگر مباحث قاب��ل تأمل امروزي 

است. 
کالم آخ��ر این که حفظ هویت و بافت ش��هرهاي س��نتِي 
اس��المي به عنوان الگوی��ي براي مطالع��ه و پژوهش ضروري 
اس��ت. در این راس��تا، کنترل جمعیت س��اکن در آن، نظارت 
بر س��اخت و س��ازهاي غیر اصولي و ناهمگون، کاهش عوامل 
ترافی��ك زا و نامأنوس با معابر ش��هري و ... از جمله تمهیدات 
سلبي است که تا حدي از تخریب و انهدام این آثار جلوگیري 
مي کند. هر چند این اقدامات به عنوان اقدامات سریع و اولیه 
الزم اس��ت، اما نباید منحصرا مورد توجه باشد. حفظ، مرمت 
و احی��اي اصولی و قاعده مند این آثار، قدم دیگري اس��ت که 
در جهت حیات س��ودمند این آثار، تأثیرگذار خواهد بود. این 
همه در درجه اول نیازمند فرهنگ س��ازي است تا همگان را 
متوجه ضرورت امر ک��رده و نظارت و دقت همگان را موقوف 

خویش سازد.
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