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  چکیده
 ناسیونالیسم بھ نوعی بھ نخستین شھرھای ایجاد

 کھ آنجا شود می مربوط منطقھ مردم دینی و اجتماعی
 نوعی شود،نشانگر می ایجاد مذھب و شھر عظیم آمیزش

 ملی مسئلھ این کھ ھستیم شھرھا در دینی گرایی ملی
 بیشتر ودر جھان ادیان تمام در دین با آمیختھ گرایی
 گرفتھ کاتماندو از.است نمایان آشکارا ونو کھن نقاط

 ھمھ ایران شھرھای و المقدس بیت و واتیکان و تامکھ
 و ایجاد در را خود نقش مذھب کھ اند مطلب این بر دال
 ھر بھ اما.است کرده ایفا خوبی بھ شھرھا آفرینی باز
 ھیچ گیتی سرتاسر در دینی مکاتب تمام بین در حال

 اسالم ھمانند کھ بیابیم توانیم نمی را مذھبی و مکتبی
 آرمان ونوعی باشد خزیده خود شھرھای وخون پوست در

 و مسجد وجود.باشد کرده ایجاد خود شھرھای در دینی
 اسالم کھ مدعاست این بر  گواه خود... و بازارومیدان

 ابراز فرصت دیگر ادیان تمام از بیش شھر غالب در
  .است نمایانیده ھمگان بھ را خود ھویت

  واژه کلید
 شھر- مذھبی شھر- واتیکان- کاتماندو- اسالمی شھر- شھر

  دین- مذھب- نشینی

  مقدمھ
 جھان شھرھای در را ای کلید نقش باز دیر از مذھب
 گذشتھ بھ )ارجاعی یا(بازگشت اگر .است کرده می ایفا
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 و کھن تمدنھای در گذشتھ در کھ دید خواھیم بزنیم
 ومایا آزتک بزرگ ھای امپراطوری در سرخپوستی سنتی
 می اولیھ مذھب با آمیزش در را شھر نوعی شاید

 از کھ تصویری ھمان شبیھ. کنیم مشاھده توانستیم
 ایالم حکومت زمان در چغازنبیل منطقھ در ایران گذشتھ

 باشرک آمیختھ وآثار ھخامنشیان حکومت زرتشتی آثار و
 بین از مناطقی وشاید سند آنسوی سرزمینھای در

 و مذھبی شھری،نو شکل اما.است بوده...و النھرین
 در باید را مذھبی نوی شھرھای پیدایش اصلی کلید شاید
- مسیحی وشاید اسالمی بزرگ تمدن در اخیر ھای سده

 در مذھب تنگاتنگ و پیچیده آمیزش.نمود مشاھده یھودی
 مذھبی شھر یک وجود از است مصداقی حاضر اسالمی شھرھای

 گردیده شھرھا این پیدایش باعث مذھب این خود شاید کھ
        . ...و واتیکان،کاتماندو،مکھ: آن بارز است؛مصداق

 این در ما ھای نمونھ اصلی مالک روی ھر بھ        
 بھ دیگر ادیان و  است اسالمی)شھر(مدینھ  بیشتر مقالھ

  .دارند مابعدقرار جایگاه در ھا نمونھ کمی علت
 کھن تمدنھای در دیرباز از اینکھ دیگر ی نکتھ

 جشنھای ھمیشھ النھرین بین و ھند و شمالی امریکای
 آن دلیل.است پذیرفتھ می صورت شھر مرکز در مذھبی
 شھر جمعیت اینکھ دلیل بھ کھ مطلبباشد این میتوان

 خاص ھای جشن در باید و بود می روستاھا از بیش
 مراسم علت ھمین بھ جست می شرکت زیادی جمعیت باستان
  .میشد انجام بزرگ شھرھای مراکز در ھمیشھ

 مسجد(دین ھر عبادتگاھھای ھمیشھ اینکھ جالب و
 دلیل بھ.شد می ایجاد شھرھا مرکز در..)و ،کلیسا
 پاسخگوی اجتماعی و مذھبی،سیاسی لحاظ از اینکھ

   .باشد ھمھ نیازھای
  

  اصلی مقالھ
  چیست؟ مذھبی شھر - نخست قسمت
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 وتوجھ احترام مورد گوناگون دالیل بھ کھ شھرھایی
 مذھبی شھر را دارند قرار خاص مذھب یا دین یک پیروان

 »١«.گویند می
 پیروان توسط کھ است شھری مذھبی شھر دیگر عبارت بھ و

 دینی شھر آن بھ نوعی بھ و شود می ساختھ دین یک
 بر کھ است ،اصطالحی مسلمان شھر ورد ،درمثالّ .میگویند

 بھ اش اشاره کھ میدھیم،چرا ترجیح اسالمی شھر
 است،یعنی شده ساختھ مسلمانان توسط کھ است شھرھایی

 طور بھ شھری آنکھ نھ دارند اعتقاد اسالم بھ کھ کسانی
  .باشد شده ساختھ اسالم توسط مجرد
 مذھب با بالقوه و خاص آمیزشی کھ دیگرشھری بیان وبھ
 اماکن با آن پیوستگی و داراست خود درون در

 است حدی بھ ....)و مسجد،کلیسا،صومعھ،عبادتگاه(دینی
  .کرد قطالا بتوان نآ بھ را مذھبی شھر عنوان کھ

- نجف- کربال- مشھد- قم- نھیمد– مکھ:مذھبی شھر نمونھ چند
 ....و تبت– المقدس تیب- کانیوات

 از یمشخص فیتعر تاکنون کھ کرد اذعان دیبا البتھ
 توانیم یعبارت بھ .است نشده انیب )ینید (مذھبیشھر
 بھ.است ناممکن شھرھا نیا فیتعر لیدل دو بھ کھ گفت
 منسجم و وستھیپ ھم بھ جھان در انیاد یکل طور

 اصول بھ کھ ھم آنان یحت نانیشھرنش غالب .ستندین
 احکام یمبنا بر یزندگ از ستندین بندیپا چندان ینید
 یکشورھا در مصداق نیا البتھ(شوند یم برخوردار ینید
  ).کندیم صدق شتریب ینید

 در)شھرھا جادیا ای(شھرھا گسترش- دوم قسمت
  یمذھب ھینظر

 در مذھب عامل نقش ی درباره کھی محققان شتریب
 انیاد انیم اند،در پرداختھ قیتحق بھ شھرھا شیدایپ
 یشھری  توسعھ با اسالم نید ارتباط بر ھمھ از شیب

 .اند کرده دیتاک
 ،بھی نینش کوچ–ی نینش ھیباد فرھنگ از گذر ھنگام
 ژهیوی اجتماعی سازمانھا  جادی،اینیشھرنش فرھنگ
 برآن انیاد گرید از شیبی اسالم فرھنگ ابدکھیم ضرورت

 است مطرح سوال نیا نجایا در.کندی م دیتاک سازمانھا
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 وی  نینش شھر رونق باعث اسالم نید کھ نیا با کھ
 عامل توانی م ایآ است شده شھرھا ازی برخ شیدایپ

 بھ کننده نییتع عامل کی شھرھا شیدایپ در را مذھب
  اورد؟ حساب
 ای یباور ملت(»٢«سمیناسونال عامل معتقدندی ا عده
 وی دیکل عاملی اجتماع رییتغ مرحلھ در)یملی آگاھ
ی اجتماع نقش کھ سان نیشود،بدی م محسوبی اصل
 جامعھ در را خاصی اجتماع منطقھ کیسم،یونالیناس

 جامعھ سطح دری دگرگون آن امدیپ دھدکھیم گسترش
 دیتول باز سپس و دیتول شھرھا در سمیونالیناس.است
 جیتدر بھ گسترش مرحلھ در.رسدی م روستاھا بھ آن

 توجھ با.خورندی م وندیپ گریکدی بھی اجتماعی گروھا
 دری مذھب ھینظر طرفداران سمیونالیناس نقش بھ
 ھم بھ دری مذھب عوامل کھ معتقدند شھرھا شیدایپ
 مختلفی سکونتگاھھا در یاجتماع مختلفی گروھا وستنیپ

 شھرھا شیدایپ در و تیجمع تمرکز در زیونی انسان
 بوده موءثر اریبس گذشتھ ادوار در ژهی،بو
ی اصل ت قدر ھیاولی شھرھا ازی اریبس در چنانکھ.است
 حال در مسئلھ نیا البتھ(بود شھر کاھنان دست در

 نیا و)کندی م صدق زینی اسالمی کشورھای بعض در حاضر
 ،عواملی مذھبی ھا نییآ دادن انجام با زین کاھنان

 در.کردندیم دوری شھر جامعھ از رای عیطب بخش انیز
ی شھری  ژهیوی اندازھا چشم از معابداخیر  ادوار نیا

 و)اسالم در مسجدی کنون نقش ھمانند(شدندی م محسوب
 اسالم در ذکات و خمس مانند(کاھنان بھ دیتول مازاد

 در ایشد،ی م داده)کھ بھ روحانیون داده می شود
 بھ و)یکنونی ھا سردخانھ ھیشب(شدیم رهیذخ شھر انبار
 یم مبادلھ مجاوری سکونتگاھا ابایدیرسی م مصرف
  ).کاال بھ کاال ارتباطی نوع(شد
 وتوسعھ شیدایپ دری اصل عوامل از مذھب عامل شکی ب

ی م محسوب حال و میقدی ایدن دری نینش شھر وی شھر
 شمال و انھیخاورمی کنونی شھرھا مانند(شود
 »٣«).قایآفر
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 وی شھر عناصری طراح زبان-سوم قسمت
 یمعمار

 مکان و زمان در شده انجامی ھای طراح بھ تیعنا با
 سھ از شیب دار شھیر سنتی دارا انھیمختلف،خاورم

 با ھمبستھی طراح زبان وی شھر ساز و ساخت سالھ ھزار
 اقدام آن لیتعد و اقتباس بھ اعراب کھ باشدی م آن

  تطابق منظور بھ رای دیجد عناصر حال نیع ودر نموده
 افزوده آن بھی اسالم جامعھی ازھاین و ھا ارزش با
 تا و شدهی نامگذاری کیزیف عناصر و اجزای تمام.اند

 دورانی ط در)یالدیم٧۵٠حدودسال(یھجر دوم قرن اواسط
 بھ شرق در پاکستان تا غرب در ایاسپان از ھیامی بن

 نظامی بند طبقھ نینخست.اند درآمده کنواختی یا گونھ
 متولد عرب دانی ،جغرافی المقدس توسط اسالم جھان مند

 نوع چھار ازی مراتب سلسلھی و.دیگرد ھیم،ارایاورشل
  :است کرده ھیارا ریز شرح بھ را سکونتگاه

  بزرگ شھر)مصر ج(امصار)١
  یالتیا مرکز)قصبھ ج(قصاب)٢
  یالتیای شھرھا)نھیمد ج(مدن)٣
  ،روستا)ھیقر ج(قرائ)۴
 مطرحی ادار مالک مورد در شتریب مراتب سلسلھ نیا

  .اند دهیگرد
یی ایاسپان دانی جغراف توسط نباریا گریدی فرمول
 کی کھ است انی ویاگ شد،کھ گرفتھی دالبکریابوعب

 بخش ای شھر ای بزرگ شھری صورت در نیمع سکونتگاه
 جامع مسجد در بتوان کھ گرددی می تلق)larg town(بزرگ

  »۴«.افتی آن در را راباز و
ی مالک فقھ انگذاریبن انس بن مالک شودی م گفتھ
 در کھ شناختی م تیرسم بھی ھنگام را جامع ،مسجد
  .بودی م بازار آن اطراف
ی سکونتگاھ بھ را ،شھریحنف فقھ انگذاریبن فھیابوحن
ی ،بازارھا،واحدھایابانیخی بند شبکھ در کھ بزرگ

 انیمی قاض عنوان بھ کھی ھمجواروفرمانداری کشاورز
  .کردی م ریتعب شھر بھ را پردازدی م مردم
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ی دارا دیبای اسالم شھر ای نھیمد کی نیبنابرا
  :باشد ریز اتیخصوص
 شده مشخص جمعھ مسجد عنوان بھ کھ:جامع مسجد.١   
ی اھال دیبا و شودیم خوانده درآن جمعھ خطبھ و است
 وابستگان از منظور(کند تیراکفا شھر وابستگان و شھر
  )است مجاوری شھرکھا و اطرافی روستاھا مردم

 فیوظا و اعمال بھ بتواند کھ:یقاض/فرماندار کی.٢
  .بپردازد شھریی قضا هزحو درمورد خود
ی نواح و شھر مردمی ازھاینی پاسخگو کھ بازار.٣
  ).روستاھا(باشد رامونیپ

 حمام عرب سندگانینو از گریدی برخ است ذکر بھ الزم
  »۴«.دانندی می مذھب شھر مشخصھ زین رای عموم

                     
بسیم سلیم حکیم :مانند(یتونس سندگانینو نظر بھ حال

 قایآفر قاره شمال در کوچکی کشور تونس()و محمد رفیع سامر
 باشد داشتھی طیشرا چھ دیبا شھر کی:کھ میرسی م)است
  :باشدی مذھبی شھر تمام عبارت بھ تا
  نھیمد.١
  )اقلعھی یالتیا مرکز(قصبھ.٢
 نھیمد ای یمرکز بخش از خارج کھی منطق بھ(ربض.٣

  )گرددی م اتالق باشند
  )آن رامونیپ دری امکانات با شھر وارید(سور.۴
  )شھری ھا دروازه(باب.۵
 کھ ھستندی استحکاماتی دارا و مرتفعی ساتیتاس(برج.۶
 افتھی استقرار حصار امتداد دری شیالج سوق لحاظ از
  .)دھندی م لیتشک رای دفاع سازمان ازی بخش و
 ابانیخی عنی یاول واژه(نافذ قیاطری)ابانیخ(شارع.٧
  )راه بزرگ ای یاصل راهی عنی یدوم و
 نیادیمی برای لفظ)(ساحھی معنا بھ درتونس(بطحاء.٨

 محل در مواد دراکثر وی عمومی مکانھا ای یعموم
  .)است دهیگردی واقی اصل ابانیخ سھ تقاطع

  )گذارندیم نماز آن در کھی مکان(یمصل.٩
  )داردی عموم گورستان بھ اشاره واژه نیا(مقبره.١٠
 آبی ساز رهیذخی برای ساتیتاس بھ اشاره(خزان.١١

  )باشدی عمومی امکانات توانستی م کھ دارد
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 شودوی م اطالق شھر وارید رامونیپ گودال بھ(خندق.١٢
 فاضالبی اصل خطوط ندبھیگوی م تونس در کھ آنگونھ ای
 کندی م تیھدا اچھیدری سو بھ را شھری اھ بآ پساب کھ

   .شودی م گفتھ
 ریفراگ درپھنھ توجھ قابلی شھر عنصر نیآخر(محلھ.١٣

 بای مردمی مکان کھ ھستند ھا محلھی نیدی شھرھا
 مشترکی ا لھیقب/یفرھنگ-یاجتماع ای یقوم ی نھیشیپ
   »۵«.دھندی می جا خد درکنار را
   

 شھر بھی کل نگرش-چھارم قسمت
 )یمذھب(ینید
   

ی قلمروھا عنوان بھ)نھیمد(یاسالمی نیدی شھرھا ساختار
 ذھاب و ابیا و آمد و رفت نظام وی عمومی فضا زیمتما
ی محلھا و ھا خانھ نیبی فضاھا بھ شودی م محدود
 کامال مدل نیا کھ.... و دکان،حجره:مثل دهااستف

   .استی غربی نھایسرزمی زیر برنامھی مدلھا از متفاوت
 است نیا کنم نشان خاطر نجایا در دیبا کھی ا نکتھ
 و ،طراحانی نید وی اسالم شھر تیھو حفظی برا کھ

 وی شھرساز نیمھندس منظور(یشھر زانیر برنامھ
 حرکت و فضا حیصح شکل کھ را اصول نیا دیبا)یمعمار

   »۶« .گذارند ارج کندی م فیتعر را فضا در

 »٧«یی وسطا قرون شھر-پنجم قسمت
   یغربی اروپا در
 در کھ وسطا قرون کیتار دوران دری نینش شھر کھنآ با
 کامل طور شد،بھ آغاز)یشرق نھ(یغرب رومی فروپاشی پ

 رونق زدھم،شاھدیس تا نھم قرون نیب نشد،ادوار متوقف
ی ریگ شکل آنی نمادھا از کھ بودیی شھری زندگ ریچشمگ
 کھی تیجمع عیسر شید،افزایجدی شھرھای ادیز تعداد
ی نھاد و موسسات شیوزا شدندی می تلق نینش شھر
   .بودی تجار وی نھ،صنعتنمق،یحکومت،یشھر
◌ّ  تیحیمس ◌ّ ◌ّ  محسوب شھرھا نیتکو در میعظیی روین قطعّا
ی  دوره در کھ داشت خاطر بھ دیبا.است شدهی م
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 و روم سقوط دوره دری عنی ینابسامان نیبزرگتر
 ھم از منطقھ وحدت دیتجدی برای شارلمان کوشش نینخست
 کھ بودی ساختار تنھا سای،کلیبدوی اروپا دهیپاش
  »٨«.دیبخشی تعال رای مکان تیفیک
 در شھرھای ریگی پا ءیبط و کند ندیفرآ نیا در

 برعھده را کننده نییتع نقش ھمان ھا ریاروپا،د
 از آنانی ھردو.فئودال اربابانی دژھا گرفتندکھ

 در غالباّ  و بودی کوچک اسکانی لھاحم کھ قلمروھاشان
 تیگرفت،حمایم گذرگاھھاشکل ای وی فصلی بازارھا محل
 گفتھ کھ ستینی شگفتی جا نیبنابرا.کردندی م

 نیا سلطھ تحت ھماره اروپایی وسطا قرونی شودشھرھا
 دو بھ وابستھی صور نظر از»٩«داشتند، قرار قطب دو
 فئودالی ھا قلعھ و جامعی سایکلی عنی قدرت نوع

 دانیم)جامعی سایکل قلعھ(قلعھ دو نیا نیب. بودند
ی ھا خانھ دو نیا رامونیپ داردوی جا بازار و فروش
 ور،فروشنده،تاجر شھی؛پ عمدتاّ  کھ استی مردمی مسکون

 سا،خدمتکارانیکل کارکنانی مابق وی خدمات کارگران و
ی شھر جامعھ بھ بودندکھی فراری ایورعا فئودال

  .کردندی م کاری داد قرار طور بھ بودندو وستھیپ
 و کار و کسب شیافزا وی تجار تیفعال گرفتن قوت با

 از ریغ(آزاد افراد ازی ا ،عدهیصنعت دیتول شیافزا
 اربابان و سایکل اما.شدند ثروت صاحب)وبردگان ایرعا
 حقوق و کردند حفظ را خود ازاتیامت فئودالھا و

 اتیومال نیزمی بھا اجاره و بودنی متول بھ مربوط
 در روح نجاتی برا چھ.کردندی م افتیدر را مختلفی ھا

 از تھایمحدودی برا مجوز صدوری راب و سایکل مورد
  .فئودالھا جانب
ی جای ول است جاذبھ پری داستان،داستان نیا کھ ھرچند

 توانی م چھی خیتار ریمس نیا ست،ازین نجایا آن
 رای قیتطب سھیمقا امکان ما بھ کھ کرد استخراج
  بدھد؟
 ریغ ھردو فئودالھا ھم و انییسایکل ھم نکھیا نخست
 تیقابل روستا،و خاک در شھیر آنان قدرت.بودندی شھر
 ازی کشاورز محصوالت مازاد کسب در آنان

 شھرھا بر کھ بودی نظام ،در)انییروستا(کشاورزان
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ی طوالن زمان.بود شھر از مستقلی حدود وتا داشت، تقدم
ی مختار توانستندخود شھرھا تا دیکش درازا بھی ا

 کسب روستاھا در گرفتھ شھیری قدرتھا نیا ازی ای نسب
 شکلی مذھبی –اسیس نظام تیفعال ھیسا در شھرھا.کنند

 حد در گرید کھ گرفتند قوامی روزگار ودر گرفتند
   .نبودند نظارت مراکز
 ،ارتباطیویدن وی روحان مراتب سلسلھ نیب نکھیا دوم

 کوشش(نبودندی کی دو نیا البتھ.بود موجودی تنگاتنگ
 قدرت بر نیدی ردا پوشاندنی برای برای شارلمان

 ناکام مقدسی امپراطور سیتاس قیطر ازی ویدن
 قرنھا ا تاسیکل وی ویدنی قدرتھا نیب کشمکش.).ماند
 و شده پرورده رھاید در اربابان آنکھ تا.داشت ادامھ

 خود عیمط و تابع را نید آموختندتا متمرکزی حکومتھا
 موجودی برتر دنیگردان مشروعی برا نیا از و گردانند

   .رندیگ بھره خود گری نظام و
 در تا کردند رشد ،شھرھایتیموقع نیچن در نکھیا سوم

 تحت کھ شوند ظاھر سایکل و حکومت کشمکش مورد  قلمرو
ی شھرھا نیا در.نبودند دو نیا از کی چیھ تیمالک
 ،کھ دیگرد وضع نیقوان متنوع اشکال سیالتاس دیجد

 وی ساز ساختمان بھ مربوط حقوق ، تیمالک حقوق
 نیتضم را شھرھا کیارگان رشد و ،یشھری زیر برنامھ

یی سایکل نیقوان نھ وی فئودال نیقوان نھ.کردی م
 تیقع مو نیای ازھاین تا کردی نم تیکفا کی چی،ھ
 چشم طور بھی تجار نیقوان.سازد برآورده را دیجد
ی گذار متیق در عدالت مانندی نید احکام ازی ریگ

 برابر در تیمسئول ،احساسیخوار نزول با ،مخالفت
 از ھا،وام خالّ  کردن پری برا دیتول شیفقرا،افزا

 کھی کسان تیوترب مسلمانان ژهیو بھی تجاری شرکتھا
   .شدی می ناش ،را ھستند یازن مورد

 بھ دانھایم دری صنعت بزرگ مراکز نکھیا چھارم و
   مانند ژدی ھا خانھ و وستیپ سایکل
ی ھا قلعھ و دژھا با رقابت ثروتمند،بھ گانان بازر 

 قرون شھر گونھ نیبد پرداختندو فئودال اربابان
 دری نسب طور بھ آنی ھا جاده.گرفت شکل اروپایی وسطا
 راهی  وهیش نیا شدکھ محافظت تخلفات و تعرضات قبال

www.shahrsazionline.com
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 باستان روم عصر نیقوان ه ازماندی جا بھی برای بان
 نھی ایرعا از را شھروندان ھا دروازه و وارهید.بود

 فرھنگ نینماد طور بھ و ساخت بخت،جدا خوش چندان
 کھ چرا.(دیگردان زیمتما باستان دوران از رای شھر
 خواندی م نیراست شھر کھ را ارھایمع نیا وبر ماکس
ی سو از کھی محافظان.)کندیم شنھادیپ اروپای برا فقط

 ،نھ شدندی م منصوب)ھردو ای(اربابان ای شھروندان
 باز و کار و کسبی قراردھادھا کھ شھر ثروت تنھا

  .کردندیم نیتضم زین را وانید پرداخت
 در مستبدی ھاناپادش کھ بود بعدی سالھا سرانجام

( تختھایپا آن عظمت و رشد کھ شدند مستقریی تختھایپا
ی ھا ھیسرما قیطر زا)بودندی مذھب قبالّ ی نوع بھ کھ

 قدرت پرستشی برای معابد.بود شده جادیا انییروستا
 نقانو کھ بود دوره نیا در تنھا و آمد دیپدی ویدن

 چشم طور بھ زمان آن از گرفت؛و خود بھی ملی  جنبھ
 فارغ البتھ و گرفت بھ خودی مذھب جنبھ نقانوی ریگ
  .نبودی نیدی ھا نشانھ و رسوبات از

 قسمت نیای ریگ جھینت و کالم خالصھ
ی اسالمی شھرھا وی حیمسی شھرھا نیب دری ھا تفاوت
 نظر از آنھا کھ چرا داشت، جود ویی وسطا قرون
 ھم با آن رینظا وی اداری ،نھادھایخی،تارییایجغراف
 ازی کی فقطی مذھب نھاد و اعتقاد. بودند متفاوت
 نیا بھ کھ بودی وجوھ انبوه انیم در تفاوت وجوه

البتھ با این کھ این مطلب شاید .دیانجامی م تفاوتھا
ارتباطی با مقالھ پیش رو ندارد اما با این حال بھ 
دلیل اینکھ تاریخچھ شھرھای قرون وسطایی را بھ چالش 

جا خالی از لطف  می کشد ذکر آن در این
امیدوارم برما بھ خاطر این مسئلھ خرده .(نیست

  )مگیرید
  

 با ختھیآم شھر چندی بررس-ششم قسمت
 جھان در مذھب
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  یاسالم شهر- 1یمذهب شهر
ی م جرات بھ را مذھبیی نیشھرنش و تیمدنی واقع نمونھ
 مانندیی شھرھا.کرد مشاھدهی اسالمی شھرھا در توان

ی مذھب شھری واقع نمود...و نھ،کربال،قمی،مد مکھ:
 واقع بھ آنھا پود و تار در توانیم را نید کھ ھستند
 ستھیشا کھ آنگونھ را نید کھیی مکانھا.نمود مشاھده

ی رگیچی  دھنده نشان انندوینمای م است آن شینما
ی ھنگام مثالّ .است نینوی شھرھا در اسالم تر تمام ھرچھ
 نظاره وی زنیم قدم مشھد ھمانندی مذھب شھر کی در کھ
 نیچن کالبد در نید شتریب ھرچھی باشاد و طراوت گر

 و رانیا در خص بال و انھیخاورم نیسرزم دریی شھرھا
 در شتریب چھ ھر را طراوت نیا مخصوصاّ  و ،میھست عراق
 شتریب شھرھا نیا در عاشورا واقعھ بھی کینزد ھنگام

 بھ و نید و شھر ،یواقعی کینزد نیا ،درمی بینیم
 حس توانی م کینزد از رای مذھب شھر تری کلی معنا
ھای  ییبایز بھ کھ آنگونھی اسالم شھر در.دید و کرد

 و ھایی بایز بھ شده هژیو توجھ عمومی فضای شھری
 زین شھری فرھنگ کالبد در مسجد رینظی نیدی نمادھا
 نام رانیا نیسرزم در.است شدهی ا هژیو توجھ

ی می مذھب بزرگان نام با را شھرھا و ابانھایخ
 کھ استی ا گونھ بھ شھری عمومی فضا نینندوھمچنیآذ
 کھ شوند ساختھی طور اماکن و ھا خانھ شود یمی سع

 برخالف امر نیا کھ(نباشد نید با انسان قھری  نشانھ
ی طراح بھ دیکن نگاه»»»»است آنی طراح وی غربی شھرھا
ی ھا خانھ در کھ ھمانطور و)پاکستان آباد اسالم شھر
 خانھ اکثر میینما یم مشاھدهی عربی وحتی رانیای سنت
ی  جلو در و دارند خودی باال در گنبد ازی نقش ھا

 نزد در فقط البتھ(ائمھ و خداوند نام زین ھا خانھ
 و نقش ھم ھا خانھ درون در گرددوی م نصب)انیعیش

 دری خوب بھ اسالم کھ مدعاست نیا گواهی نیدی نگارھا
 . است دهیگرد داخل شھرھا

  )نپال تختیپا(شهرکاتماندو-درنپال نید-2یمذهب شهر



                    میثم پاپی مطلق                                                             شهر مذهبی       

 
14 

 

 کاتماندویی بودا شھر ی باره در جالب نکات ازی یک
 چیھ دینما گردش آن دری فرد اگر کھ است مطلب نیا

 ھضم خودی فکر اسیمق در آنرا تواندی نم گاه
 و رنگ بای خیتار وی مذھب تینھای ب آثار.کند

 شھری سنتی فضا با ختھیمآ بایز اریبسی لعابھا
ی م احساس نندهیب کھ کندی م مجذوبی حد بھ را نندهیب

 نھادهیی بودا معبد کی دری پا انگار ،کھ کند
 بھ ورود ھنگام در ما کھ رای ساحسا ھمان دیشا.است

 شھر نیا مذھب آثار از.میدار خودمانی مذھبی شھرھا
 مقدس،عکس بودا،نمازگاهی پاھای جا:بھ توانیم

 مونک و شده سیتقدی ھا پلھ بودا،راه ریاالھگان،تصو
 وی ھندی ھا مپلیت و ژارایبودا،و شھر،چشم شرق در

 شھر غرب در مونیم شھر،نگاره مرکز در پورماسامباھا
 البتھ .نمود اشاره شھر شمال در پوریشانتی  نگاره و
 ارگ  رخداد مشابھی ا حادثھ با١٩٣۴ سال در شھر نیا
 راثیم سازمانی اری با حال نیا با شداما مواجھ بم

 تیجمع.(شدندی بازساز آثار ازی لیخی جھانی فرھنگ
 نیتخم نفر٧۴١٠٠٠)٢٠٠۵سال در( اکنون ھم کاتماندو

  .)شودی م  زده

 ویی اروپاي شهرها در سایکل گاهیجا-3یمذهب شهر
  یحیمس

نجا آیکی دیگر از دالیل پیوستگی شھر و مذھب البتھ 
) چرچ(در نقطھ ای دیگر از این جھان پھناور کلیساھا

آمیختگی فوق العاده ای کھ کلیساھا از گذشتھ .ھستند
با مردم و شھرھای جامعھ مسیحی قرون و سطایی  تاکنون

بھ حدی بوده انکار ناپذیر است ووامروزی داشتھ اند 
ی امروز و دیروز مسیحیت جزء  است کھ کلیسا در جامعھ

تداخل .جدایی ناپذیر شھرھای مسیحی محسوب می شود
عمیق کلیسا با شھرھای مسیحی را می توان بیشتر در 

با این .کان مشاھده کردایتالیا در کشور کوچک واتی
حال کھ شھر عمومی ای نیست و ھرکسی اجازه رھیافت بھ 
درون شھر برای زیستن در آن را ندارداما بھ ھر حال 
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این کشور کوچک از یک جامعھ شھری کوچک متشکل از 
کاتولیک در رده ھای مختلف تشکیل شده  روحانیون

کھ این روحانیون با ھم در این مکان می .است
انگونھ کھ حوزه ھای علمیھ شیعیان مسلمان در ھم(زیند

با گردشی کوتاه ).دھھ ھای پیش اینچنین می بوده است
در واتیکان ،این کشور پاپھای کاتولیک،،می توان 
پیوستگی عجیبی بین کاتولیسم مسیحی و شھر نشینی بھ 
ظاھر مدرن کھ اعضای آن خود جامعھ ی کلیسا ھستند را 

یا ( وان یک شھر واتیکان بھ عن.مشاھده کرد
پر است از گنبدھا و بناھای  درسرتاسرشمذھبی )کشور

مسیحی و تمثالھای زیبای عیسی ناصری،کھ بھ حدی 
 .زیبایند کھ ھر بیننده ای را مجذوب خویشتن می کنند

این شھر مذھبی در جامعھ ی کلیسایی در بین شھرھای 
رقیب خود در این جامعھ نظیر کیف و مسکو از شھرھای 

حتی بھ عنوان کشوری  .س ھا بسیار مذھبی تر استارتدک
مذھبی از ھند و عربستان و ایران اسالمی، نیز در 

زیرا آمیغ ھای .ساختار و الگوھای خود، مذھبی تر است
مسیحی را می توان بھ روشنی در جای جای ان مشاھده 

  .نمود
در مورد شھرھای ُارتدکس در جامعھ ی مسیحی مصداقی 

ین است کھ تعدد کلیساھای ُارتدکس بارز شھر کیف اکرا
بھ وضوح شاھد این مدعاست و بالخص کلیسای جامع در آن 

کھ مذھب ُارتدکس در ُاکراین پیشرفت فوق العاده ای 
اما با این حال شھر کیف و دیگر شھرھای .داشتھ است

تب ُارتدکس در دنیا در رده ی پایینی کوابستھ بھ م
  .نسبت بھ مذھبی بودن قرار دارند

اید کمترین پیوستگی میان شھر و دین در مسیحیت در ش
ھمان .،بوده است)روشنفکران دینی(مکتب پروتستانیسم

کلیساھای .ایجاد شده است لوتر مکتبی کھ بھ رھبری
مسیحی در جامعھ ی پروتستانی چنان در جامعھ ی شھری 
و روستایی حل شده اند کھ شاید دیگر اثری از کلیسا 

◌ِت می توان گفتاز آنان باقی نمانده  ◌ّ ◌ّ کھ  و بھ جرّا
دو درگنباید نام کلیسا را بر این مکانھا تلقی 

بیشتر آنھا بھ شکل خانھ ھای معمولی در شھر 
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نمایانندو تفاوتی بین آنان و خانھ ھای معمولی وجود 
 .ندارد

نکتھ ی دیگر الزم بھ اشاره در مورد مسیحیان ،ناقوس 
باالی کلیسای آنان است کھ در ھنگام روزھای تعطیل و 
اعیاد مذھبی بھ صدا در می آید کھ نشان دھنده ی 
دعوت جامعھ ی مسیحی برای حضور در کلیسا در آن روز 

  . خاص است
از دیدگاه مسیحیان نماد (ونکتھ ی بعد راجع بھ صلیب

است کھ مھمترین جزء از اجزای )خدای زندهپسر یا 
جامعھ ی مسیحی محسوب می شود ،چرا کھ ھر جا سخن از 

صلیب نیز در این میان نقش مسیحیت در میان است 
  .کاربردی ایفا میکند

 ادیان ھند-۴شھر مذھبی
یا یونان (یکی از مسایلی کھ عمومّا در شھرھای ھند 

ح شھرھا است مشاھد می شود پیکر تراشی  در سط)باستان
را بھ نوعی می )مجسمھ ھا(کھ آمیزش این پیکره ھا

بھ کارگیری این نوع .توان با شھرھای ھند مشاھد کرد
با توجھ .با می گردد)م.٧٨(شکل بھ دوره ی کوشان ھا

بھ سابقھ ی آثار تاریخی بھ جای مانده می توان 
َ◌ آنھا را در استوپھ ھای بودایی بھ وضوح  ◌ّ ◌ّ ◌ّ ◌ّ ◌ّ منشّا

  .٣و٢و١مانند استوپھ ھای سانچی .مشاھده کرد

یهودیت همرنگ با پوستین هاي ظاهري - 5شهر مذهبی
  شهري

شاید با نگاھی عمیق و موشکافانھ ارتباط تنگاتنگ 
آئین یھود را در جای جای سرزمین ھای اشغالی مشاھده 

شھرھای سرزمین موعود بھ حدی در خود وجود .نمود
بارز و کوچک یھودیت را حس می کنند کھ در مثال ھای 

نیز می توان گفتکھ نام خیابان ھای شھری را بھ نام 
البتھ نام (پیامبران یھودی نام گذاری کرده اند

ان شخصی مذھبی واشخاص دیگر مانند کورش را نیز بھ عن
از دیوار مقدس تا نام گذاری ).بر خیابانھا می نھند
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مکانھا و خیابانھا و پالکاردھای دینی کھ خیابان 
می دھند ،تا نوشیدن شراب یوشھ در مراسم  ھارا زینت

شراب یوشھ شرابی است کھ توسط مقدسین مسیحی و (دینی
یھودی در کارخانھ ھای خاص در بیرون بیت المقدس 
تولید میشود بھ ھمین علت پر طرفدارترین شراب در 

ھمھ و ھمھ گواه این )اسراییل وسایر نقاط جھان است
شھرھای مدرن پیوند مطلب اند کھ یھودیت بھ درستی با 

از رسوم پسندیده ی یھودی کھ در تمام .داده شده است
مکانھا بالخص در شھر ھا اجرا می گردد مسئلھ ی دعا 
خوانی زیبایی در ھنگام میل غذا و سپاس گفتن یھوه 

  .بھ خاطر عطای ھر چھ بیشتر نعمات االھی است

  چین-6شهر مذهبی
 )مانویت و شهربررسی آیین (از بابل تا سینکیانگ- 1بخش

یا (شھر زیبای اورومکی مرکز ایالت ژیانگ اویغور 
در غرب چین قرار )سینگ کیانگ یا ترکستان شرقی

با .م و مانویت استالشھری کھ آمیختھ با دین اس.دارد
ناظری از مساجد اسالمی و معابد مانوی مگردشی کوتاه 

قابل )کھ شاید دیگر نتوان اسم معبد برآن نھاد(
رایشی کھنھ در این شھر آکھ این آثار با .مشاھده است

نو قد علم کرده اندو رھگذران را بھ سوی خود می 
اویغورستان در گذشتھ ھای نھ چندان دور خود .خوانند

مانند ھ بعدّا دولت چین آنرا ھککشوری بود 
بھ تصرف خویش در تبت،مغولستان داخلی و تایوان :

سالھای اخیر تایوان توانست از  در با اینکھ.(آورد
با اینکھ مبارزه ی دولت چین .)چین استقالل پیدا کند
ھای شدیدی در سطح خوردبھ زد و  با مانویان و مسلمین

اما در این شھر عشق و عالقھ  ایالت منجر گردیده است
َلم کردن مذھب  ھای تمردم بھ سن ن ھم در آکھن با َع

در این  ثار گذشتھآاز .نمودی جالب داردچین کمونیسم 
بھ یادگار نمانده و چیزھای  بنا و معبد خاصی ایالت 

شی میزی،حامی و کوتین،:باقی مانده فقط در شھرھای
نکتھ جالب اینکھ .(کارامانی بھ خوبی نمایان اند
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و ھانی %۶٠مسلمین و%١۵پیروان مانویت در این ایالت
از جمعیت را تشکیل میدھند کھ قدرت فعّال در % ٢۵ھا

   ).اختیار ھانی ھا است

  تبت قبله ماندگار بوداییان- 2بخش 
تا  ٣٠تبت سرزمینی دیگر در چین کھ در خالل دھھ ھای 

استقالل خود را از دست داد و برای ھمیشھ جزیی از  ۵٠
با  ھانبزرگترین رھبران بودایی ج.چین گردیدخاک 

کشیش در مسیحیت،یا :مشابھ عنوان(عنوان داالیی ال ما
اگر .ھستندساکن  منطقھدر این  )در اسالم شیعی یة هللاآ

بتوان نام شھر را بھ این منطقھ ھای کوھستانی چین 
اطالق کنیم شاید نھ تنھا چیزی از شھرھای مذھبی دنیا 
کم ندارند بلکھ باید گفت از  جنبھ ی مذھب از انھا 

البتھ فقط از لحاظ مذھب چون چین .(سر تر ھستند نیز
اجازه ورود علم بھ این مناطق را بھ خاطر خطر شورش 

بھ ھر حال تمام این منطقھ .)مردم این منطقھ نمی دھد
پر از معابد رنگارنگ بودایی است با راھبانی از 
سراسر دنیا کھ بھ این نقطھ می آیند تا آیین 

  .ای پیروان آیین باشندرھبانیت را فرا گیرند و رھنم
نکتھ جالب درمورد خانھ ھای  برخی  خانھ ھای تبتی 
حک کردن آیات دمھ پده و برخی آیات ودایی متناسب با 

خیابان ھا کھ ھمھ اش .مکتبشان در سر در خانھ ھا است
سنگفرش است و در آنجا مردم گوشت نمی خورند و اگر 
ھم بخورند در شھر آسیبی بھ حیوان وارد نمی 

در روزھای معینی از سال مردم در شھرھای .ازندس
البتھ قسمتھای (بودایی تبت و در نقاط دیگر چین 

  .بھ پایکوبی و دبکھ می پردازند)بودایی

 
در خاتمھ  این مقالھ توجھ شما را بھ چند نکتھ جلب 

  :می کنم

عامل اصلی گرایش شھرھا بھ مذاھب در :نخست اینکھ 
تر مردم آن منطقھ با گذشتھ و حال آشنایی ھر چھ بیش
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زیرا مثالّ مردم مسلمان ایران کھ (آن دین خاص باشد
آشنایی با مکتبی مانند تائویسم یا بودیسم ندارند 

آنرا کھ گسترش نمی دھند چونکھ نسبت بھ آن اصالّ 
و شاید این مطلب سخن باال را تایید )ذھنیتی ندارند

 دکند کھ عامل تغییر اصلی شھرھا ھمیشھ مردم بوده ان
  .،ھستند و خواھند بود

با اینکھ الگوی شاخص و معلومی از تعریف :دوم اینکھ
شھر مذھبی و جود ندارد ولی می توان آنرا شھری 

معرفی کرد کھ مذھب در آن یکی از نقشھای اصلی را 
  .ایفا می کند

عامل گسترش شھرھا در نظریھ ی مذھبی :سوم اینکھ
اگر اکنون  پس.ادیان و سردمداران آن ادیان بوده اند

ماخواھان الگویی دینی بھ تمام عیار و کامل باشیم 
باید دوباره ارباب دین دست بھ کار شده و با اعاده 

نظرات خود باعث ایجاد طرحی نو در ایجاد شھرھای 
  .مذھبی گردند

با این کھ عناصر اصلی شھرھای مذھبی در :چھارم اینکھ
توان با چند چیز خالصھ می گردند اما با این حال می 

مراکز خرید :افزودن چند چیز دیگر مانند
کھ طرح ھای خود را با (دینی،کارخانھ ھای دینی

نوع نگرش ...و)استعانت از الگوھای دینی اجرا میکنند
  .بھ شھر دینی را عوض کرده و شھری نودین ایجاد کرد

اگر نگرشی کلی بھ شھر سازی مذھبی :پنجم اینکھ
ی دینی منبعی بی بیندازیم درمیابیم کھ شھر ساز

بھ استکھ در صورت استفاده از آن الگوھای نوی ئشا
نیم ایجاد اشھری آمیختھ با دین را در آنھا می تو

  .کنیم 
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شاید عامل آن چیز کھ در اروپا الگوھای :ششم اینکھ
دینی و الدینی شھری رایج شد ارباب کلیسا بودند کھ 
با تندروی خود باعث دوری ھر چھ بیشتر از دین در 

 برماست تا از تجربھ تلخ.نزد اروپاییان گردیدند
در سراسر این گیتی عبرت گرفتھ تا شاھد  اروپاییان

بروز این الگوی غلط شھری در جاھای دیگر جھان 
  .نباشیم

ویژگی مشترک تمام شھرھای دینی معرفی :ھفتم اینکھ
شده در این مقالھ و آن شھرھایی کھ معرفی نگردیده 

  چیز است کھ٢اند 

  داختن بھ دین در سطح این شھرھاپر.١

ھمرنگ شدن شھرھا با این الگوھای دینی نو و .٢و 
  .کھنھ
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