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 دهیچک
مل و شهر اسالمی مفهومی کاربردی و اساسی در تکاایجاد کرده در شهرسازی  ی عظیمتحول ،ظهور اسالم

مطرح شهرسازی بوده است. از  و الگوهای مهم و هانمونهو همواره یکی از شهرسازی جهان آرمانی تاریخ 

صین شهرسازی، مطالعه شهر اسالمی اهمیت خاصی داشته، در طی سالیان متمادی که از منظر متخصّآنجا 

موافق و مخالف بسیاری ات ی نظرلف شرقی و غربی پیرامون شهر اسالممخت نظرانصاحبمحقّقان، مورّخان و 

به رشته تحریر و مقاالت پیرامون شهر و شهرسازی اسالمی  هاکتابحجم زیادی از از این رو . اندنمودهبیان 

شهرسازی اسالمی  و شهر پیرامون هایدیدگاهاز برخی  که با محقّقانینظریات  . دراین مقاله،درآمده است

 ،روایات معصومین)ع( ،توجه به آیات قرآن کریم با ،تحلیلی-اسنادیبه روش  و هشد ذکرموافق نیستند، 

 هاآن و تحلیل اظهارات ، به نقداین حوزه نظرانصاحبدیگر نظریات و همچنین  تاریخ شهرسازی ی ازمستندات

پیوند مستحکمی با فرهنگ شهرنشینی اوالً  برخالف ادعای آنان، که این نتیجه حاصل شد ، وهشدپرداخته 

از  ؤممل و است مندقاعدهم و تقلیدی از دیگر شهرها نیست، بافت آن منظّ اسالمی شهر ثانیاً اسالمی دارد،

 و برخورد با عناصر در این حوزه، نظرانصاحباست برخی الزم  بنابراین ،سیسات خدمات عمومی استتأ

 د.نماینعمل  ترسنجیدهو  تردقیققدری  اسالمی، شهرهای کارکرد

 

 اسالمی تحلیل نظریات شهرشهر اسالمی ،  مخالفنظریات  فرهنگ اسالمی ،سالمی ، شهرا :یدیکل یهاواژه

 

 

                                                           

 دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی -9 

 ونقلریزی حملکارشناس ارشد برنامه -2 



 

 

 مقدمه -1

یل شد و مورد توجه تبد یشهر اسالمی نخسین بار در ربع اول قرن بیستم به یک موضوع جدی تحقیق

های پیرامون تعیین هویت شهر هاآنو محقّقان اسالمی و غیراسالمی قرار گرفت.  شناسانشرقبسیاری از 

اسالمی آثاری عرضه کرده و به تحلیل آن پرداختند. پیشینه مطالعات درمورد شهر اسالمی حجم قابل توجهی 

از  کنندیمانکار  را اصالت شهرهای اسالمی شناسانشرقاده است. برخی از از مطالعات اسالمی را شکل د

شهر  که ،کلود کاهن و هاموند پالنول، ،، بنت، ماسیون، فورنسال9، نولدکه(S.M.Sterm) استرم جمله،

را ، آن اندکردهآن نفی در پیدایش را ، نقش اسالم انددانستهاسالمی را تقلیدی از شهرهای رومی و یونانی 

 ،سواژه ،گرونبام ،. اما جورج مارسیهاندنمودهشهر دانسته و بخشی از داراالسالم قلمداد  یهایژگیوفاقد 

و با مطالعه در  انددانستهرد، اسالم را منشأ تمدن و مشوق شهرسازی راج و ژانت ابولند، بینت لومبارد

 .اندکردهشهرهای اسالمی به پیدایش مفهوم خاص شهر اسالمی در قرون وسطی تأکید 

 :، دو دسته نظریه وجود داردر قلمرو فرهنگ اسالمیویژگی شهر د یدربارهپس به طور کلی 

 .فرهنگ اسالمی موافق با مفهوم شهر در قلمرو هاینظریه -9

 .مخالف با مفهوم شهر در قلمرو فرهنگ اسالمی هاینظریه -2

که شامل:  ،میپردازیم هاآنمخالف، به نقد و تحلیل برخی از  یهاهینظردر این مقاله از میان تعداد کثیری از 

می را بی که بافت شهر اسال ییهاهینظر، دانندیمکه شهر اسالمی را تقلیدی از شهرهای دیگر  ییهاهینظر

که شهر اسالمی را  ییهاهینظرو  دانندیمکه فرهنگ اسالم را مخالف شهرنشینی  ییهاهینظر، دانندیمنظم 

 .باشدیم، دانندیمفاقد خدمات عمومی 

، پیرامون مشخصه ها و عناصر تشکیل دهنده شهر اسالمی و همچنین مطالعه میدانیمهمانطور که 

انجام شده، جای خالی نقد  یهایبررس. اما پس از استگرفتهاوانی صورت تاریخی آن، تاکنون تحقیقات فر

شد. با جستجو در به شدت احساس  هاپژوهشدر میان و تحلیل نظریات مخالف شهر و شهرسازی اسالمی 

. در صدد برآمدیم که یافت شدو مقاالت مختلف پیرامون شهرسازی اسالمی، برخی از این نظریات  هاکتاب

 بودهو دارای مبانی تحقیقات گسترده  یهیپابر  هاآن اتیکه آیا نظر تا مشخص گرددبررسی کرده را  هاآن

روح و فضای حقیقی یک شهر اسالمی را روشن  است تا چه حد توانسته هاآنات ینظرو یا خیر؟  است

ین حال اقناع کننده ، به پاسخی منصفانه، محققانه و در عموجودلذا بر آن شدیم تا با جستجو در منابع  سازد؟

 و مستند برسیم.

                                                           
1 - Noldeke 



 

 

، با استناد به آیات، روایات، مستندات تاریخی تحلیلی –تحقیق اسنادی در این مقاله سعی شد با روش 

، نظریات برخی از محقّقان مخالف با مفهوم شهر و شهرسازی اسالمی، نظرانصاحبو اظهارات برخی 

نقد مشترکی را که به همه  و در انتها، ؛میپردازیمآن مه به نقد شود که در ادا یامنصفانهمستدل و  طوربه

 .میکنیمبیان نظریات وارد است، 
 

 نظریات مخالف مفهوم شهر و شهرسازی اسالمی یتحلیل مجزا -2

به  پردازیممیدر این قسمت به تبیین چهار نظریه مخالف مفهوم شهر اسالمی تحت چهار عنوان 

 ریه، سپس تحلیل آن خواهد آمد.طوریکه در هر عنوان ابتدا شرح نظ

 

 داندمی هادیگر شهر از تقلیدی و اصالت اسالمی را فاقد شهر ساختار و طراحیکه  اینظریه -2-1

 :شرح نظریه  -2-1-1

ت، به بررسی مغرضانه ردن دین مبین اسالم به دوری از مدنیّ، برای متهم کشناسانشرقبسیاری از 

ساختار شهر  یدربارهت و تصویری که از پیش با ذهنیّ هاآنتند. تاریخ شهرسازی پس از ظهور اسالم پرداخ

آن داشتند، به نقد و بررسی شهر اسالمی پرداختند تا درنهایت نتیجه  یریگشکلاروپایی و عوامل مؤثر در 

شهری رومی، یونانی  یهاسبکبگیرند که طراحی و ساختار شهر اسالمی، فاقد اصالت و تقلیدی ناشیانه از 

 یهایژگیو. برخی از محققان در بررسی خصوصیات و (6: 9731)تقی زاده،  ناً ایران باستان بوده استو احیا

که  اندافتهیبه این مهم دست  ،با شهرهای کهن پیش از اسالم یا معاصر با آن هاآنشهر اسالمی و مقایسه 

می از طرح معماری بیزانسی که شهرسازی اسال اندگرفتهوجود دارد و نتیجه  هاآنخصوصیاتی مشترک میان 

جایگزینی  ه، معتقد است که اسالم نتوانست(9191)پالنول  (.71: 9716)باقری،  و ساسانی متأثر گردیده است

؛ ه استد و خیلی ساده به تقلید از شهرهای قدیمی موجود پرداختی تمدن قدیمی شهرهای فتح شده بیاببرا

)کاروانسراهای  یهاهیصریقرومی نیست و   Avenue Colonnadedزیرا بازار آن چیزی جز تکرار 

 شهر اسالمی همان ترمای اروپا هستند یهاحمامو حتی  باشدینمفقیرنشین( آن جز همان باسیلیکای رومی 

بازار  و هاابانیخ. همچنین استرن معتقد است که مسلمانان اصول شهرسازی از قبیل (04: 9716)باقری، 

 .(00: 9716)باقری،  اندگرفتهم مرکزی شهر را از یونان قدی

 نظریه:تحلیل  -2-1-2

سوره مبارکه روم )پس تو )ای رسول با همه پیروانت( مستقیم روی به جانب آیین پاک  74آیه طبق 

دین اسالم دین خدا که فطرت خلق را بر آن آفریده است، پیروی کن ... (،  ییقهطراسالم آور و پیوسته از 

که بر اساس آیات و روایات استخراج شده  اییشهرسازپس متقابالً دستورات مطابق فطرت آدمی است، 



 

 

. پس سبکی از شهرسازی اصالت دارد که بر اساس فطرت انسان باشد باشدیممطابق فطرت بشر نیز است 

بنابراین سبک شهرسازی اسالمی کامالً  دارد. یادورهزیرا انسان و فطرت او قدمتی بیش از هر تمدن و 

شهرسازی رومی، یونانی و... نیز فطرت بشری دخیل  یهاسبکو یقیناً در  باشدیمفطرت انسان با مطابق 

تقلیدی دانست زیرا فطرت  را کامالً هاسبکتشابهات سبک اسالمی با دیگر  توانینمبوده است. پس 

 .باشدیمهر سبکی با یکدیگر مشترک  فارغ از هاانسان

، تا بدانجا که مختلف فرهنگی ملل یدستاوردهاو از  باشدیمه و بود هاتمدنپذیرای کلیه  دین اسالم

کید شدید دین ر از تأروحیه وحدت دهنده اسالم که متأثّ ه است.استفاده کرد ه،با مبانی آن مغایرت نداشت

الگوهای شهرسازی و مختلف فرهنگی، میراث ملل مختلف و اسالم بر وحدانیت خداست، سبب شد عناصر 

 ز حول محور مشخص عقیدتی)اسالم(، تغییر شکل یافته و تا حد زیادی انسجام و وحدت یابندشهرنشینی نی

پیشین به  یهاتمدناسالمی از جهات گوناگون تحت تأثیر  یدورهشهرهای  دیتردیب. (71: 9716)باقری، 

اطراف، شماری ط مسلمانان در کشورهای ویژه تمدن ساسانی و رومی قرار داشته است، زیرا از طرفی با تسلّ

از  .(940: 9732)سعدی رضوانی،  از شهرهای قدیمی رومی و ایرانی در قلمرو دولت اسالمی قرار گرفت

در شیوه شهرسازی از یکدیگر  جملهمنمردم جهان در ابعاد گوناگون،  یهافرهنگتأثیرپذیری  طرفی دیگر

بنابراین امکان دارد که برنامه ریزان شهری  و از قدیم تا به امروز وجود داشته است.بوده طبیعی  امری کامالً

اما این  ،استفاده کرده باشندنیز مسلمان در برخی موارد از تجربیات دیگر معماران و مهندسان رومی 

ساختار  یهایژگیوت اصیل بافت اسالمی را زیر سوال ببرد. درثانی برخی تا به آنجا نبود که هویّ یمندبهره

بنابراین  جنگی. یدژهامعماری و طراحی  در خصوصبه، استشدهغربی تقلید  شهر اسالمی توسط معماران

 (.91: 9716)باقری، استبودهاگر تأثیری هم بوده، متقابل 

دین مبین اسالم در باب مسائلی همچون پاکیزگی، سفر، تجارت حالل و معابر احکام بسیاری دارد. از 

. احادیث ذیل به اهمیت دینمایمضروری  هاابانیخزار و این رو وجود عناصری مانند حمام، کاروانسرا، با

که  استشدهنقل )ص(  عناصر مذکور در دین مبین اسالم اشاره دارد. در بحث پاکیزگی از رسول خدا

 «حق خدا بر هر مسلمانی این است که در هر هفته یکبار سر و بدنش را شست و شو دهد: »دیفرمایم

استحمام یکی از سه وسیله مهم درمان »نقل شده است که: )ص(  از پیامبر اکرم و یا( 999: 9719)جوادی آملی، 

مسافرت کنید که در آن پنج : »ندیفرمایم )ع(یعل امیرمومنان ،پیرامون اهمیت سفر (.02: 9716)باقری، « است

و  (.933: 9719 )همان،« و همراهی با شرافتمند یآموزادب، ییافزادانش، ییدرآمدزا، ییزدااندوهفایده است: 



 

 

هرگاه به مسافرت »نقل شده است که:  )ص( از پیامبر اکرم هاتوقفگاهکید بر وجود باب تأهمچنین در 

کید بر تجارت در روایتی از امام . در تأ(919: 9719)همان، « توقفی کوتاه داشته باشید هامنزلگاهدر  دیرویم

دی همچنین در احادیث متعدّ (.649: 9719)همان،  «تجارت مایه افزایش خرد است»آمده است که:  )ع(صادق

احکامی در رابطه با فضای خرید و فروش )بازار( مبنی بر اینکه برای تمام اعضای جامعه  )ص(پیامبر اکرم

: 9711، اخوت و الماسی فر و بمانیان)یکسان در دسترس همگان باشد ارائه نمودند  یاگونهبوده و بایستی به 

هرگاه درمورد عرض معبر دچار اختالف : »ندیفرمایم )ص( خدارسول  ،معابر . در خصوص عرض(921

 .(99: 9719)سلیم حکیم،  متر( در نظر بگیرید 7،9تا  7،27شدید آن را هفت ذرع )

. گرددمیشهرهای اسالمی روشن  هایحمامهمچنین با توجه به مطالب زیر عدم تقلیدی بودن بازار و 

های تمدن و فرهنگ اسالمی است که نه در مشرق زمین باستان  آورددستاز ف یکی بازارهای سنتی مسقّ»

  .(920: 9731)شفقی،نظیری داشت و نه در یونان و روم قدیم و نه در اروپای قرون وسطی 

 هایسرویس گیریشکلموجد  –یعنی طهارت  –اولین ضرورت و شرط الزم برای گزاردن نماز »

برای بیان وجود یک  هاآنگنبدی شکل  هایسقفعمومی شد که  هایامحمو  هاچشمهبهداشتی، استخرها، 

شهر اسالمی کافی است. پاکیزگی یکی از ضروریات قبل از نماز است، از این رو به نظر برخی از 

. عالوه بر این برخی از استبودهنویسندگان عرب، حمام یکی از عناصر اصلی مراکز عمومی شهر 

. شناسندمیبرای احراز موقعیت شهر  نوان یک ویژگی ضروری دیگری را به عنویسندگان عرب، حمام عموم

ت شهری در اروپای مسیحی در اینجا نیز به نوعی همان ضرورت وجود کلیسا و بازار برای احراز موقعیّ

برخی معتقدند  همچنین وجود حمام خاص اسالم است.؛ ضرورت وجود قاضی یا حاکم و شودمیدیده 

 کردمیکه ادا  ایوظیفه، نه در شکل معماری و نه از جهت اندپنداشتهخالف آنچه برخی  حمام اسالمی بر

 شودمیرومی محسوب  هایحمام هایمشخصه. آنچه از رومی قدیمی نداشت هایحمامهتی به هیچ شبا

وسعت جوانب و صحن استحمام بوده که در وسط آن حوضچه استحمام قرار داشته و آب راکدی درون آن 

در  هارختکن. وجود بود مکانی برای استحمام، در عین رعایت امور اخالقی و عفت اجتماعی و... ،استدهبو

اره و همچنین امور آب در وسط با فوّ هایحوضچهاطراف با سکوهای پهن برای استراحت و سایر وظایف، 

نوع رومی قدیم  هایامحماصوال مغایر است با آنچه در  ،اسالمی هایحمامزیبایی شناسانه در معماری 

 (.07: 9716)باقری، «استبوده



 

 

 ،برای اموری که به گفته محققانی همچون پالنول دریافت که اسالم، خود مستقالً توانیمبه روشنی 

پیش از اسالم،  یهاتمدنو  هاسبککه اگر هم  وایات ارزشمندی دارد. به این معناتقلیدی است، سخنان و ر

بنامیم. با  هاآنع بدِاسالم را مُ میتوانستیما و یا معابر را به وجود نیاورده بودند، قطعاً حمام، بازار، کاروانسر

و بدون منطق و تقلید مستدل و منطقی  کورکورانهنیز باید میان تقلید  هاآنفرض پذیرش تقلیدی بودن 

و روایات بوده و  که در شهرسازی اسالمی همه قوانین طبق آیات شودیمتفاوت قائل شد. زیرا مشاهده 

 .استنگرفته صورتدیگر  یهافرهنگاز  یاکورکورانههیچگونه تقلید 

 

 دانندمی قاعدهبی و نظمبی اسالمی را شهر بافت ترکیبکه  اینظریه -2-2

 نظریه:شرح   -2-2-1

 و میادین پهن و وسیع پیشروی کرد و هایابانخبه  اندکاندک، هاکاخخانه ها و : »... گویدیمسواژه 

 بهراجع ییهاتهمت(. همچنین استرن 60-90: 9739)مهدوی،«پیدا کرد ترییچیدهپ و ترنامنظمشهر شکل 

پالنول نیز در کتاب خود (. 00: 9716)باقری،  کندیمناسازگاری ترکیب بافت شهر اسالمی را بیان 

درهم  هایبلوکاز  شهر اسالمی ترکیبی دیدگاه خاصی در رابطه با شهر اسالمی وجود دارد.: »نویسدمی

کم ارتفاع  هایخانهتاریک،  هایحیاطو  ومعوجکج هایکوچهاست که شکل نامطلوبی از طریق  ایپیچیده

 نظمیبی رسدمیبه نظر  .شوندمی، تهویه گردندمی قطعهقطعه، به دلیل حیاط کوچکشان پایانیبیکه به شکل 

 (.769: 9719)سلیم حکیم،« باشدخصوصیت شهرهای اسالمی  ترینبرجسته، قاعدگیبیو 
 

 نظریه:تحلیل   -2-2-2

که  شویممیدر بازنگری طراحی کوچه ها و محالت شهرهای اسالمی نظیر حلب در شام، متوجه 

مجموعه ای  ،اندپنداشتهغربی  نظرانصاحبرخالف آنچه برخی مستشرقان و کوچه ها و محالت فوق ب

اقد یک نظم خاص و وحدت ترکیبی ویژه نیستند، بلکه باید خته از اشکال هندسی و احیاناً فدرهم ری

برعکس گفت طرح محالت و کوچه ها بر اساس قواعد هندسی منظم و دقیق بوده و این چیزی نیست که 

اصل ، مه از اصول شهرسازی اسالمی، به عبارت دیگر در این مقدّباشددر سطوح عمده قابل دریافت 

درمورد سازماندهی فضایی ت تفکر اسالمی بود، قابل مالحظه است. که بر آمده از ماهی هم زیباشناسی

احجام ساختمانی و معابر باید افزود که شهر اسالمی فاقد نظم نیست ولی نظم آن بیولوژیک است. هندسه 



 

 

. برخی معتقدند گرچه (97-00: 9739)افشار نادری،  شدیمنظم شهر مرحله به مرحله در طول رشد آن تعیین 

شهر اسالمی است ولی این نوع بافت نوعی قرابت و اتحاد اجتماعی را  هاییژگیوده و درهم از بافت پیچی

. شهر اسالمی در عین داشتن بافت فیزیکی شودیمو باعث همبستگی بیشتر افراد جامعه  آوردیمبه همراه 

وعی نظم ظاهری دارای ن نظمییبپیچیده دارای نوعی نظم اجتماعی است و همچنین در عین داشتن 

 .(990و997: 9716)باقری، استارگانیک 

 ییوهش: حالت اول به دهدیمبه صورت کلی رشد و تشکیل فرم ظاهری شهرها به دو صورت رخ 

. شهری که به این ..، یابدیمو ادامه  شودیمغاز طبیعی است. به این معنا که ساختن خانه ها از یک منطقه آ

آشکار نیست، بلکه  نظمییبدون تشریفات دارد، اما این به معنی و ب یررسمیغاخته شده حالتی سشیوه 

. در روش دوم با شیوه های مصنوعی، یک نقشه کندیمپیروی  یرمتعارفغساختار شهر از نوعی نظم 

اصلی، میدان و بلوکهای ساختمانی بر روی آن  هاییابانخراهنمای اصلی برای شهر تهیه شده و محل 

که قوانین طراحی شهری در دوران کالسیک به خوبی شناخته شده بود و در  . در شرایطیشودیممشخص 

فرهنگی  ییهسا، در کنیمیمکه امروزه به نام دوران تاریکی از آن یاد  گذراندیمزمانی که غرب دورانی را 

ن شکل گرفت. زیباتری یرتشریفاتیغ یاگونهکامال متفاوت یعنی اسالم و فرهنگ اسالمی، طراحی شهری به 

این نوع طراحی شهری و معماری را که حالتی پیچیده، بغرنج و تودرتو و در عین حال هماهنگ  یهانمونه

 یمرزهااسالمی، از اسپانیا تا خاورمیانه و از آنجا تا هندوستان و  یروستاهاو  شهرهاو سازگار دارد، در 

 .(60: 9716)باقری، یافت  توانیمجنوب شرقی آسیا 

که خاصیت  اندبوده درپیچیچپدراز و  ،هاکوچه»باید گفت که:  هاکوچهبودن  درپیچیچپدرمورد 

« بوده است هاکوچهو جلوگیری از نفوذ باد گرم و مزاحم در  هاخانهعملکردی آن ایجاد سایه بر روی نمای 

که غالباً ، راه های عمومی شدندیم. راه های شهرهای اسالمی به دو دسته تقسیم (91-79: 9739)درچه زاده،

کم عرض و پیچیده  هاآنعریض و مستقیم بودند و معابر اختصاصی که غالباً با توجه به شرایط طراحی 

و معابر  هایابانخاحان، کم عرض بودن خان و سیّتا برخی مورّ استشده اییزهانگبودند. گویا همین امر 

تا این معابر  شدیمسکونی نیز موجب شهرهای اسالمی را به باد انتقاد بگیرند. عالقه صاحبان منازل م

اصلی این معابر اختصاصی و  هاییژگیوبیشتری برخوردار باشند، زیرا یکی از  وتابیچپاختصاصی از 

همواره با درنظر گرفتن نفع عمومی و نیازهای مردم معین  هاکوچه. عرض خیابان و هاستآنبودن  بستبن

برخوردار  محیطییستزلگوی خیابان کشی تا حدودی از منطق و متعاقب آن ا هاخانه یریگجهت. گشتیم



 

 

ستند. و الگوی خیابان ه هاساختمانثر در تعیین جهت ت وزش باد و تابش خورشید عوامل مؤجه است.

به شبکه های قدیمی ایران نام آشفته داد، چرا که این شهرها در زمان  توانینم»انگلیش معتقد است:  واردپل

زمانی، مکانی، فرهنگی، جغرافیایی به ایجاد چنین  هاییازمندینه برحسب و توسع یریگشکل

 .(779-704: 9732،)مشهدی زاده اندپرداخته هایییبندشبکه

یکی از دالیلی که برای تأکید فرم : »گفت توانیماسالمی نیز  یهاخانهدرمورد علت وجودی حیاط در 

در هنگام ورود  )ص(یامبرپآمده، استفاده از آن برای خانه کوتاه با حیاط مرکزی در تاریخ شهری  یهاخانه

ایشان به مدینه است. وجود عنصر حیاط در شهرهای اسالمی پاسخی به عوامل اقلیمی، نیازهای دفاعی و 

بارز شهر اسالمی قلمداد  یهانشانهاعتقادات مذهبی است. عنصر حیاط که برخی آن را به عنوان یکی از 

، به صورت فرمی یگانه و بهترین نمودیمر اینکه ارتباط ساکنان خانه را با طبیعت تضمین عالوه ب ،نمایندیم

« پاسخ به شرایط اقلیمی توانسته بود نیاز یک خانواده مسلمان را به محرمیت به نحو احسن تأمین نماید

شهرهای اسالمی  رحیاط دعنصر و یا وجود  هایابانخبودن  درپیچیچپ. بنابراین (941و994: 9716)باقری، 

 .استبوده مندقاعدهو  یمنطق هاآناما پایه واساس ایجاد ، امری معمول بوده

به  توانینممحالت مسکونی را  هاییژگیومتعدد و سایر  یهابستبنمعابر کوچک به شکل هزارتو، 

 یهادوراندر  مشابه این وضع را یهانمونه توانیمیمآورد. ما  شماربهجهان اسالم  هاییتواقعمعنای 

زندگی خصوصی و ارتباط آن با  فردمنحصربهمختلف مشاهده کنیم. حقیقت این است که شکل  یهامکان

. (719: 9713)محمدی و شیخ بیگلو، مناطق مختلف داشته است یریگشکلدر  یاعمدهزندگی اجتماعی، سهم 

وجود نداشته، حال آنکه  هابستبنو  هاکوچهکه در عهد کهن کالسیک و قرون وسطی  داردیمویرث اعالم 

 .(992: 9716)باقری، در رم وجود داشته است دانیمیم

و به طور کلی ساختار شهر  هاسازیخانهو  هاکوچه، هاخیاباندرمورد نوع  پردازاننظریه ادعاهایهرچند 

 رغمعلی. یعنی گیرندمیقان از آن است که این محقّ اینتیجهاما نقد اصلی به  رسدمیاسالمی درست به نظر 

طبق مطالب،  ،فشرده درهم هایسازیخانهعجیب و غریب و یا  هایوخمپیچدراز با  هایخیابانوجود 

. به نظر را نتیجه گرفت شهرهای اسالمیساختار بودن  قاعدهبیو  نظمبی تواننمی، شواهد و دالیل مذکور

همه جانبه داشته نگاهی   ،آورده شده هایمصداق از گیرینتیجهدر  بایستمیکه این نظریه پردازان  آیدمی

 . باشند

 



 

 

 داندمین و شهرنشینی تمدّ حرکت ضدّ اسالم را تعالیم و که فرهنگ اینظریه -2-3

 :شرح نظریه  -2-3-1

پالنول اعتقاد دارد که اسالم نه مسلمانان را به شهرسازی تشویق کرد و نه برخوردی خوشبینانه با 

ن فرهنگ و تعالیم اسالم، ضد حرکت تمدّ:»دیگویمهاموند (.04: 9716)باقری، دارد نحرکت تمدّ

 (.03: 9716)همان،«بود

 

 تحلیل نظریه: -2-3-2

. شودیمبا عنایت به مطالب ذیل، اهمیت شهر و شهرنشینی از دیدگاه دین مبین اسالم به خوبی درک 

. صفتی که از این دهندیمتغییر  یالنبنهیمدم آن را به ، ناشوندیمهنگامی که به یثرب وارد  )ص(پیامبر اسالم

و از  شوندیم. ایشان برای مدینه نقش دیگری قائل شودیمپس مترادف با اسالمی بودن آن شهر قلمداد 

یک اجتماع کامل معرفی  عنوانبهآن شهر را  -ینهاجرانصار و م -طریق عقد پیمان برادری بین اهل مدینه 

را مطرح  باشدیمارت بهتر ایشان روح و هویت شهر اسالمی که چیزی فراتر از کالبد . به عبندینمایم

. وی در طول اقامت خود در مدینه دستورات و مقرراتی همچون قاعده الضرر، قاعده اتالف، قاعده کنندیم

را تنظیم  با یکدیگر و با محیط طبیعی و مصنوعشان هاانسانو روابط  کنندیمعدالت و امثال آن را مطرح 

: چهار چیز نشان خوشبختی مرد دیفرمایم. پیامبر در حدیثی (76: 9714، ، مقدم و چاوشی)فرجام ندینمایم

آورد  دستبه است: زنش پارسا باشد، فرزندانش نیکوکار، معاشرانش صالح و روزی خویش را در شهر

که مبانی دین اسالم در پی ایجاد تمام  شاید با استناد به بعضی از احادیث بتوان گفت (.240: 9716)پاینده، 

. حدیثی از اهل سنت از رسول شهر چیزی جز رفتار انسانی نیست یهاشاخصو به شهر است  هامکان

به  هاعرب: پادشاهان به ستم، روندیمشش گروه به شش گناه به دوزخ :»نقل شده است که  )ص(م اسالممکرّ

)مشکینی اردبیلی، انت، ده نشینان به نادانی و دانشمندان به حسد تعصب، دهقانان به دروغ، بازرگانان به خی

البته نوع نگرش حدیث این است که در جاهای بزرگ اسکان پیدا کنید و شاید بتوان گفت  .(290: 9713

نکوهش روستانشینی و ترغیب به زندگی در شهرها از عوامل دیگر شکل دهنده به تمدن جاودانه اسالمی 

به  )ع(همچنین امام علی ؛«ای علی در ده اقامت نکن»وصیت فرمودند:  )ع(به امام علی )ص(مبود. پیامبر اکر

)نهج که جای اجتماع مسلمانان است  )زندگی کن( یکی از فرماندارانش نگاشت: در شهرهای بزرگ بزی



 

 

و محیط همچنین ایشان بنا به ضرورت درمورد موضوعات گوناگون مرتبط با شهر  .(994: 61البالغه، نامه 

که اوج آن در نامه به  گردندیمزندگی و ساختمان، نکات مناسب و الزم را به اصحاب و یارانش متذکر 

این فرمانی است از بنده خدا امیرالمومنین به مالک بن حارث اشتر در پیمانی که با او »مالک اشتر است: 

تهای آن را جمع کند و با دشمنانش جهاد و او را به فرمانروایی مصر برگزید و دستور داد تا مالیا بنددیم

 .(061: 97)نهج البالغه، نامه« نماید و به اصالح اهلش برخیزد و شهرهایش را آباد سازد

در صحیفه سجادیه و در قالب دعاهای خاصی، شهرهای اسالمی را که محل زندگی  )ع(سجادامام 

خدایا قدرت و تدبیر مسلمانان را : »ندیفرمایمثال . به عنوان مانددادهد قرار را مورد تفقّ باشدیممسلمانان 

 ایشان  .(992: 23)صحیفه سجادیه، دعای« قوت بخش و شهرهایشان را استوار کن و اموالشان را فزونی بخش

برای  یانشانهخداوندا تو در هر زمان دینت را به سبب رهبری بر حق تأیید کردی و او را : »ندیفرمایمنیز 

همانطور که در  (.997: 03حیفه سجادیه، دعای)ص «فروزان در شهرهایت به پا داشتی بندگانت و مشعلی

از  یانشانهمالحظه فرمودید، ایشان شهرها را به خدا منتسب کردند و شهر را  )ع(فرازهای دعای امام سجاد

 قدم و چاوشی ، م)فرجام کنندیمو مکانی برای نشر و گسترش دین اسالم، معرفی  دانندیمخدا برای بندگان 

  (.73و76: 9714،

از سوره بلد آمده  2و9اهمیت شهر از منظر قرآن نیز بر هیچکس پوشیده نیست. از جمله در آیات 

اصوال سوگند برای «. س )مکه( یاد نکنم، حال آنکه تو در این شهر منزل داریقسم به این شهر مقدّ»است: 

هر سوگندی دو موضوع اهمیت دارد، اول خود موضوع  . دررودیمبیان مطلب یا مطالب بسیار مهم به کار 

خداوند  .(72: 9714،)فرجام، مقدم و چاوشی شودیمو دومی چیزی است که به آن سوگند یاد  باشدیمسوگند 

تمام شدن نعمت بر یوسف همین بود که او و اهل بیتش را از : »دیفرمایم 944متعال در سوره یوسف آیه 

 «.بیاورد زندگی صحرانشینی به شهر

اسالم به : »سدینویم، «بنت لیس»ن رابطه، . در ایباشدیماسالم یک دین اجتماعی و مدنی  در اصل،

شکلی برجسته نمادی از دینی مدنی است که به راستی در ساختار شهرسازی جهان تأثیر گذاشت و آن را 

روشن ن آغاز سرنوشت تاریخ شهر از هما متحول کرد. با وجود تضاد بوم شناختی میان بیابان و شهر، اسالم

 .(Benet, 1963: 215-216)« و برجسته ای را رقم زد

است، و عناصر بنیادین  -متضاد با چادرنشینی  -در حقیقت، روح قرآن به طور عمده یک مفهوم مدنی 

رای بنت لیس، یکجانشینی، ب یهاگفتهقوانین مدنی آن در جوامع یکجانشین قابل اجرا هستند. با توجه به 



 

 

ی موجب کم اصل برای دعوت قبایل به دین جدید )اسالم( بود. زندگی بادیه نشین نیترمهم )ص(پیامبر اکرم

که به عنوان یک نقص اجتماعی به مرور از طریق یکجانشین شدن اصالح  شدیماعتباری و نارضایتی 

تضاد محسوب گردیده و به بیابان بعد از زندگی در شهر به نوعی ارتداد و در گردید. بازگشت به زندگی 

را از هم گسسته، در زمره گناهان کبیره قرار گرفته « امت مسلمان»عنوان این که اجتماع دینی یا به عبارتی 

. در قرآن رودیمبی دینی و ارتداد و تضاد به شمار  یهانمونهبادیه نشینی و ترک جامعه جزء بدترین . است

و به جهل و نادانی احکام خدا سزاوارترند  ترسختو نفاق از دیگران اعراب بادیه نشین در کفر »کریم آمده: 

. التزام زندگی در محیط شهری در ارکان دین اسالم نظیر نماز و (13، آیهتوبهسوره )« و خدا دانا و آگاه است

 روزه بیان گشته است. این تمرکز و انسجام در به انجام رساندن این ارکان نیاز به مسکنی ثابت یا روش

 .(39: 9711، الماسی فر و بمانیان)اخوت و زندگی معینی دارد 

 که نه تنها اسالم تأکید بسیاری بر متمدن شدن و شهرنشینی دارد، بلکه میابییماز بحث باال در 

درواقع روح و ماهیت اسالم با شهرنشینی گره خورده است، لذا فضای  .داندیمرا بسیار ناپسند  ینینشهیباد

که همان شهرنشینی است،  دینمایمکه اسالم تعریف  یایستیزلمان نیز باید با روش زندگی یک مس

  هماهنگ باشد.

 این طبیعی بوده و مسلمانان نیز از مردم جهان در امور مختلف امری کامالً یهافرهنگثیر پذیری تأ

نه تنها خود در این امر که  دادندیمی به مباحث شهر و شهرسازی اهمیت مقوله مستثنی نبودند. آنها به حدّ

، بدون آن که اصالت و اندبردهنیز بهره  هاتمدنکوشا بودند بلکه از تجارب معماران و شهرسازان دیگر 

 هویت اسالمی خویش را زیر سوال ببرند.

 

 داندمیاسالمی را فاقد خدمات عمومی  شهر که اینظریه -2-4

 نظریه:شرح   -2-4-1

.علت این مسئله آن اندبودهی فاقد تأسیسات خدمات عمومی استرن مدعی است که شهر های اسالم

کهن از قبیل تمدن یونانی و تمدن روم را  یهاتمدناست که شهرهای اسالمی هیچ یک از تأسیسات مدنی 

 .(917و  04-99: 9736)عبدالستار،  اندنبردهبه ارث 

 

 



 

 

 تحلیل نظریه: -2-4-2

عمومی جامعه است که در فرهنگ اسالمی  یازهایناز نگهداری شهر و روستا با ارائه خدمات عمومی 

واجب )خمس و زکات( و اموال عمومی،  یهااتیمال. هرچند یکی از موارد مصرف استشدهبه آن توجه 

خدمات عمومی است، تأمین این هزینه از سوی افراد، از کارهای خیر و صدقات جاری دانسته شده است. 

ز علمی، فرهنگی، عبادی، بهداشتی، درمانی و همچنین برای تأسیس برای تأمین هزینه مواردی چون مراک

البته در گذشته  در روایات آمده است . ییهاپاداشاماکن عمومی و چون کوچه و خیابان، پل و پارکینگ 

دگرگون و عناوین دیگری جایگزین  هاآنچیزهایی در سفر و حضر مورد نیاز مردم بوده که امروزه موضوع 

، گرچه تغییر موضوع در این موارد اثری در حکم ندارد، چنانکه در گذشته کاروانسراها، مورد نداشده هاآن

بین راهی با امکانات  یهااستراحتگاه، و امروزه شودیماز مصادیق خیر شمرده  هاآننیاز مردم بوده و تأسیس 

جوادی ) ندیآیمخیرات به شمار  در شهر و روستا و همچنین اماکن مشابه مورد نیازند و هانگیپارکمناسب و 

صدقه و کمک مالی برای »برخی از مصادیق خدمات عمومی از منظر اسالم عبارتند از:  (.970: 9719آملی، 

 .(934-904: 9719)همان، « عبادی و مراکز فرهنگی ،آبرسانی ،حل تکدی گری ،وقف ،رفع نیازهای مردم

مانند کاروانسراها، استراحتگاه های بین راهی، آب  از دیرباز تاکنون بیشتر اماکن رفاهی و خدماتی

و  هاکتابخانهو مراکز علمی مانند مدارس علمی و  هاهینیحسو مراکز عبادی مانند مساجد،  هاقناتانبارها، 

از طریق سنت وقف تأسیس و نگهداری شده است و بخشی  هادرمانگاهو  هامارستانیبمراکز بهداشتی مانند 

نتیجه گرفت که خدمات  توانیم. پس (992: 9719)همان، مرهون این پدیده مبارک است  از تمدن اسالمی

وجود سنت حسنه وقف و  یواسطهبخشی از آن به  ، هرچندداشتهاسالمی وجود  یشهرهاعمومی در 

 .استبودهبر این سنت نیکو  )علیهم السالم(و ائمه اطهار )ص(تأکیدات پیامبر اکرم

زیرا از آن برای کارهای مختلف مانند: سیراب  دیآیممات عمومی به شمار آبرسانی از مصادیق خد

، گیاهان و حیوانات استفاده شده و آثار، برکات و پاداش بسیاری حتی پس از مرگ شخص نیز هاانسانکردن 

 فرمودند: 716، صفحه 92جلد ،"مستدرک الوسائل"در کتاب  )ص(. پیامبر اکرم شودیمبرای او درنظر گرفته 

کسی که چاه آبی را حفر کند و یا آب انباری را در بیابان برای استفاده از مردم آماده سازد، فرشتگان آسمان »

بول شده و و به پاداش هر انسان یا پرنده یا چارپایی که از آن آب بنوشد، هزار حسنه ق فرستندیمبر او درود 

 ییهاچاهمتعدد و حفر  یهانخلستاناحداث »همچنین و «. شودیمپاداش هزار قربانی شتر و... برای او نوشته 



 

 

در شهر کوفه نیز  )ع(منین علیمؤمنین، به دست حضرت امیرالمؤ اییِو سقّ هاآنبه منظور سیراب کردن 

 .(992: 9713)ایازی، فضاهای عمومی بوده است  یتوسعهمسلمین بر  یجامعهگواهی دیگر بر اهتمام 

. آیات باشدیماحداث مراکز فرهنگی و عبادی نظیر مسجد و مدرسه از دیگر مصادیق خدمات عمومی، 

فرهنگی و ساختن مراکز عبادی و تعمیر آن، ترغیب کرده  یهاگاهیپاو روایات بسیاری مسلمانان را به ایجاد 

، تأسیس مسجد را از 712، صفحه 9، جلد"الجامع الصغیر"در کتاب  )ص( امبراکرمیپاست. به عنوان مثال 

. در فرهنگ اسالمی نیز یکی از اندبردهنام  رسدیمرهای نیکی که انسان پس از مرگش به او جمله کا

طی دوران چهارصد ساله اولیه اسالم مسجد . »باشدیممصارف زکات، تأسیس و ترمیم مدرسه و مسجد 

نیمه اول  مرکز آموزش بود. اولین مدرسه، به عنوان مرکز مستقل با هدف صرف آموزش عالی، در نیشابور در

 (.246: 9719)سلیم حکیم، قرن پنجم هجری تاسیس گردید 

. وکاله همانند استبودهشهرهای اسالمی  که مختصِّ رودیمنیز از خدمات عمومی به شمار  "وکاله"

انبار و محل  عمومی بود که به شکل رواق همراه با مغازه، کارگاه، یهاساختمانه، مجموعه بزرگی از قیصریّ

آثار باستان شناختی داللت بر وجود حمام  . واژه حمام نیز داللت بر مکان نظافت دارد.شدیمحی اسکان طرا

قرن نخستین اسالم در  یهاسالرا به اولین  هاآندارد و ارجاعاتی در متون، ساخت  هیّامیبناز اوایل دوره 

ری بنا نهاده شدند مرتبط هج 29و  90 یهاسالشهرهای بصره در عراق و فسطات در مصر که به ترتیب در 

 (.273و203: 9719)سلیم حکیم،  سازندیم

به عنوان مثال در عراق در ورودی هر مسجد  ،باشدیمکه به معنی امکاناتی برای وضو گرفتن  همیضا

بود. مارستان نیز که به معنی بیمارستان و  گونهنیهمدوره مقدسی نیز در اصلی وجود داشت. در فلسطین 

)سلیم حکیم، هجری قمری ساخته شد  11طب بود، برای اولین بار در سوریه در سال  همچنین مدارس

آنچه که از شواهد تاریخی و روایات پیداست، شهرهای اسالمی از خدمات عمومی  .(299و297: 9719

 فراوانی برخوردار بودند.

 

 شهرسازی اسالمی نظریات مخالف مفهوم شهر ومشترک  تحلیل -3

نظریات مخالف شهر اسالمی وارد است در دو بخش ذیل ارائه تمام شترک بر تحلیلی که به صورت م

باید مدّ  تردهیسنجو  ترقیدقمهمی که به منظور رسیدن به تحلیلی  یبنددسته، دو هابخشدر این  .گرددیم

 .شودیم، بیان گرفتیمنظر قرار 



 

 

به تفاوت میان  بایستمی ابتدا در ارائه نظریات خود نظرانصاحبمحقّقان و  رسدمیبه نظر  -3-1

شهری است که »زیرا مراد از شهر اسالمی، ». نمودندمیه توجّ "شهر مسلمانان"و  "شهر اسالمی"

و « مطابقی یا تضمنی و التزامی قرآن و روایات صحیح بنا شده باشد هایآموزهبر اساس مبانی و 

. بدون شک شهر باشدمی« کنندمیشهری که مسلمانان در آن زندگی »مراد از شهر مسلمانان، 

اما با توجه به نظریات بیان شده  (.271: 9713)شکرانی، «اسالمی به معنای دوم فراوان داشته و داریم

، هیچ تفاوتی بین شهر اسالمی و شهر مسلمانان قائل نظرانصاحبکه  یابیممیدر این مقاله در 

 .اندنشده

: کنندمیاز شهرها بررسی در سه دسته را شهرها  تأثیر گذاری اسالم برمحقّقان » که: این گردی و -3-2

هستند که یا مانند اربیل رشد ارگانیک داشته یا مانند دمشق دارای منشأ  هاییزیستگاهدو دسته اول 

اسالمی  هایسرزمینو با توسعه اسالم، تدریجاً در محدوده  اندبودهرومی  –طراحی شده یونانی 

فتح شده  هایسرزمینمسلمان در  هایارتشجدیدی هستند که قرار گرفتند. سومین گونه، شهرهای 

این  ،اول اینکه(. 0: 9711)پوراحمد و موسوی، «از این موارد است اینمونهبنیان گذاردند. تونس 

 دوم اینکه، ه است.مشاهده نشد نظرانصاحبنوع دسته بندی نیز در نظریات بیان شده از سوی 

مشاهده  نظرانصاحببرخی  تناقضاتی در اظهارات بایستنمی ،این دسته بندیرعایت  درصورت

همانند استرن  ایعدهرابطه با وجود خدمات عمومی در شهر اسالمی، به عنوان مثال در  .شدمی

دارای خدمات  راآنهمانند پالنول  ایعدهو  استبودهاسالمی فاقد خدمات عمومی  شهر معتقدند

این که  دهدمیو نقیض نشان  این دسته اظهارات ضدّ. اننددمیعمومی و تقلیدی از شهرهای اروپا 

 .اندنداشته هابندیدستهدر مطالعات خود توجهی به این محقّقان 



 

 

 نتیجه گیری  -4

که  یابیممی، در هاآناز مجموع مطالب ارائه شده و نظریات مخالف مفهوم شهر اسالمی و نقد و تحلیل 

اسالم یک مذهب شهری  ، روابط نزدیکی وجود داشت،ابتدای امر میان مفهوم شهر و جهان بینی اسالمی از

اسالمی تعقیب شده و تکالیف  هایآرماناست و شهر در دنیای اسالمی، درواقع سکونتگاهی بوده که در آن 

است و اینکه اسالم به گسترش شهرنشینی پرداخته و زندگی بدوی را  شدهمیاسالمی به درستی انجام 

 .است گشت به آن را ناپسند شمردهباز ه وتضعیف نمود

، کندمیاز آنجایی که اسالم یک نظام کامالً ارزشی است و تمام الگوهای رفتاری فرد و جامعه را تعیین 

 توانمیهایش نیز محصولی از ایمان اسالمی است و با درک درست از اسالم ریخت شناسی کالبدی شهر

از آنجایی که دین مبین اسالم تأکیدات بسیاری بر نظم و  درستی درک نمود.ساختار شهر اسالمی را هم به 

در واقع شهر و شهرنشینی با روح و ماهیت  دارد. مندقاعدهمنظّم و  بافتی باط دارد پس شهرهای آن نیزانظ

 .ارزشمندی دارد هایتوصیهمباحث شهرسازی هم  ترینجزئی. تا جایی که درمورد اسالم گره خورده است

  .تقلیدی از دیگر شهرها نیست اسالمیشهر دریافت که  توانمیپس به روشنی 

زندگی  هایشاخصتمامی  رواین. از باشدمیالگوی شهر اسالمی برگرفته از مبانی دین اسالم 

. بنابراین به منظور رفع شودمیتعریف و تنظیم  اصول اسالمیشهر بر اساس این اجتماعی، ماهیت و کالبد 

در مباحث شهرسازی،  بایستمی هاآنرها و پیشرفت همه جانبه و روز افزون نواقص و مشکالت کنونی شه

 .المی را الگو قرار دادشهر اس

بعضاً نگاهی مغرضانه و یا عجوالنه  ،ارزشمند هایداوریغربی در کنار  نظرانصاحببرخی محقّقان و 

رکرد شهر اسالمی، قدری با عناصر و کا و الزم است در مواجهه اندداشتهبه شهر و شهرسازی اسالمی 

  عمل کنند. ترسنجیدهو  تردقیق

در اشاره شد،  «تحلیل مشترک نظریات مخالف مفهوم شهر و شهرسازی اسالمی»در بخش همانطور که 

در مطالعات بعدی،  گرددمی، لذا پیشنهاد شودمیگاهی تناقضاتی هم دیده  نظرانصاحببرخی از نظریات 

 د تحلیل و بررسی قرار گیرد.مورمتناقض  هایدیدگاهاین 
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