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 چكيده 
شده اند  يفدچار تحوالت شگر يساز يند جهانيجهان در گذر زمان و در فرآ يشهرها يمايساختار و س

-يرانيا يان شهرهاين ميدر ا دارد. يبستگ يگوناگون ير و تحول در هر شهر به عوامل و مؤلفه هاييزان تغياما م

بازتاب سم و يامواج مدرن .ده انديگرد يسيدگرد ير دچار نوعياخ يدهه ها يط ياسالم -يو عرب ياسالم

ن يون ايبرساخت و بافت و فونکس يار مهميساثرات ب يستيانات پست مدرنيسپس جر آن در شهرها و يکيزيف

شهرها که برخاسته از مجموعه عوامل  يمکان يگر مشخصه هايد يانيبه ب گذارده است. يشهرها به جا

برروابط و  يمونيروند دچار استحاله شده و اثرات نام يخ بشمار ميو متحول در بستر تار يو فرهنگ ييايجغراف

داده و  يت را در خود جايهو يب يها ت، انسانيهو يجه شهر بيست و در نتگذارده ا يمناسبات شهروندان بجا

و به  يقيتطب يکرديبا رو مقالهن يا دورساخته است.ه شهر ب يکالبد يت را از فضايب معنا و معنوين ترتيبه ا

 يوه جمع آوريش جهان اسالم است. ياز شهرها ييت زدايکشف رمز و راز هو يدر پ يليتحل -يفيوه توصيش

و  ييک فضايالکتيبر د يتگر آن مبتنيهدا ي( است و تئوري)کتابخانه اياطالعات عموما به روش اسناد

ه يبر کل ياثرات شگرف يساز يند جهانياز آن است که فرآ يق حاکين تحقيج اينتا باشد. يم يسم فرهنگياليماتر

ن روابط و مناسبات يو همچنشهرها  يماي( و سي)کالبديکيزيگذارد اما تحوالت ف يم يجهان برجا يشهرها

 ينه هايزان نبوده است و زميک ميبه  ياسالم -يو عرب ياسالم -يرانيا يدر شهرها يو اقتصاد ياجتماع

 .داشته است ين ناهمگونيدر ا يار مهمينقش بس ياسيو س ي،اقتصاديخي،تارييايجغراف
 

 

 .يت مکاني،هويساز ي، جهانياسالم -ي، شهر عربياسالم -يراني،شهر ايشهر اسالم هاي كليدي:واژه

                                                           

 استاديار گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تهران -1



 

 

  مقدمه -1

جهان رخ  يشهرها که در کالن يميش تعداد شهرها و تحوالت عظيو افزا ينيع شهر نشيگسترش سر

نه يدر همه زم يشرفت فناوريسرعت رشد اختراعات و پ قرن حاضر است. يصه هايخصدهد از  يم

ن و يوار برليژه پس از سقوط ديان به وجه يدر کشورها يه داريزمان، بسط روابط سرما -فضا يها،فشردگ

در  يتحوالت شگرف، يساز يند جهانيد فرآيز تشديشدن جهان و ن يافتن جنگ سرد و تک قطبيان يپا

 يژه شهرهايا متفاوت بوده و به وين اثرات در نقاط مختلف دنيا گذاشته است. يجهان بجا يشهر يفضاها

 يسير و دگردييمتعارف دچار تغ ش از حديرا ب ياسالم -يعرب يو شهرها ياسالم -يرانيا يو شهرها يسنت

ر عوامل برون زا قرارگرفته و شهروندان يمسلمان تحت تأث يدر کشورها يشهر يامروزه فضاها کرده است.

ن يدر چن يشهر يزندگ يها ن چالشيتر از مهم يکيمواجه ساخته است. ياساس يها را با چالش

 .ون استدر ابعاد گوناگ يداري،ناپاييکشورها

 

 ينظر يمبان -2

س شهرها عمدتا يباشند.تأس يخود م يعيو طب يفرهنگ يط هايان محيشهرها محصول روابط متقابل م

شهر به  (.11: 1731،يرآبادياست)خ يمانند مذهب،اقتصاد و مالحظات نظام ياز عوامل گوناگون يناش

است که يگوناگون و پو يشهر يمادو  يفرهنگ معنو ياز عناصر و واحدها يوستگيا هم پيستم يس يريتعب

خود جلوه  يعينه طبيبردوران را در زم ياقتصاد -ياجتماع يبند ر تطور خود نقش و بازتاب صورتيدر س

و  يکارکرد ين سازماندهيکند همه اجزا و قوان يجاب ميت شهر اين شناخت تماميابنابر کند. يگر م

و  يعيات طبيط و مقتضيشرا ياخت شامل بررسن شنيا ن شود.ييز تبين ينيآن به صورت تکو يساختار

 يروهايو ن يل ژرف بافت کالبديه و تحليگسترش شهر،تجزو  ييدايبر پ ييايجغراف يها توان يابيارز

متنوع، ساخت  ي،کارکرد هايريت پذي، جمعييخت زاي،ريابيموثر بر شکل  يو اقتصاد ي،فرهنگياسيس

 (.1: 1731،يود)مومنش يها م ر آنيرابطه شهر، ده و نظا يکياکولوژ

ک يکه ممکن است  يل دانست،نخست گروه انسانيتوان دخ يعامل را م شهرها دو يريدرشکل گ

به  يه ايو ناح يمحل يايکه اگر از نظر مزا يمکان يعني يعيا بندر بنا کند،دوم عنصر طبيقلعه،معبد،بازار 

 (.140: 1711ست،ين کند)ايانتخاب شده باشد بقا و رشد شهر را تضم يخوب

است)همان:  ين امپراتوريم،نخستياقل ين معتقد است که امپراتوريو در کتاب روح القوانياگرچه مونتسک

شود ممکن است  يم يناش ياعتبارش از عامل مذهب که ياز پژوهشگران معتقدند که شهر ياريبس يول (17

ن شهرها گاه چنان يود.ار ين نميچ وقت از بيبا سکون مواجه شود اما مسلما ه يگاه ات خوديدر طول ح

 يژه ايگاه ويد جايست و بايگر به آنها نگريد يتوان مشابه شهرها يگذارند که نم ير ميدر گستره جهان تأث
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بي ترديد اعتقاد،ايدلوژي و بينش هاي  (.13: 1737ر و همکاران، يآنان در نظر گرفت)گالبگ يبرا

 (.11: 1734فرهنگي نقش بسزا دارند)سعيدي،فلسفي،اقتصادي ومذهبي در آفرينش پديده هاي جغرافياي 

انسان است  يط زندگيمح يريبر شکل گ ر گذارين عوامل تأثيتر يادياز بن يکيگر )فرهنگ يد يانيب هب

در واقع شهر به عنوان  (.733: 1731زاده، يفرهنگ جامعه است)نق يها گاه ين تجليتر از مهم يکيز يشهر ن

 يگوناگون و فرهنگ و تمدن مربوط به آن اشکال فضا يها ينيجهان ب يانسان برمبنا ياز آثار کارکرد يکي

 ينشأت گرفته و برمبنا ياسالم ينيجهان ب ياز مبان يشهر اسالم يياز سو سازد. يان ميخاص خود را نما

تفکر و اعتقاد  يگر بنايد يرد و از سويگ يت و عدالت شکل ميبر وحدان يمبتن يديتوح ينياصول جهان ب

و  يوستگيفرد مومن بوده و خود موجب ارتباط،پ يتگر کارکردهايد همواره هدايه توحيمان برپاانسان مسل

و فرهنگ  ينيرجهان بيتأث (.11: 1731،يمسلمانان شده است)مومن يو وجه عمل ين وجه فکريوحدت ب

تلف مخ ينواح يماين عوامل بر چهره و سير ايتأث يو به عبارت يط زندگيشهر و مح يريجامعه برشکل گ

توان گفت )در شهر  يم يبه طور کل (.1: 1711، يزدي يرفته شده است)پاپليپذ يژه شهرها امريجهان به و

 يفرهنگ يافت که بتواند مستقل از مبانيتوان  يرا نم يچ شکل و فضا و عملکرد و تناسب و ارتباطيبا هيتقر

ده گرفت.اگرچه فرهنگ و ينگ جامعه نادر آن را بر فرهيا بتوان تأثيجامعه شکل گرفته باشد و  ينيو جهان ب

 يز ميش استوار بوده و مورد احترام مردم نيخو يکماکان براصول معنو يرانيجامعه ا ياعتقادات و باورها

به کشور وارد  يو شهرساز يگانه در معماريب ي، آرا و فرآورده ها و الگوهاينظر يمبان يکن با اختفايباشد.ل

ت و به صورت يهو يب ييکه شهرها ييب شدند تا جايق و ترغيج و تشويروتر ت شده و با شدت هرچه تمام

جامعه  يها و باورها گانه به وجود آمد که ناخودآگاه ارزشيب يد ناقص و کاذب ) بدون اعتقاد( الگوهايتقل

 (.731: 1731زاده، ينمود)نق يز دچار استحاله و دگرگونيرا ن

ر جوامع يمکتب و تفکر و فرهنگ اهل خود به سا ير معرفرا که د ينقش يفايبارز ا ياز نمونه ها يکي

ر ين بار جهانگردان و غيرا اول ياصطالح شهر اسالم د.ين ناميمسلم يتوان شهرها يفا نموده است را ميا

ر و ين تعبيج ايتر ترو (. علت ابداع و از آن مهمAlsayyad 1991ج کردند)يمسلمانان به کارگرفته و ترو

ا اهل آنها يده بودند و يبنا گرد يم اسالميقا مطابق  تعالين شهرها دقيوضوع نبود که ان ميه هم ايوجه تسم

ن و يمسلم يمحل زندگ ين شهرهايب يز بارزيبلکه علت آن بود که اساسا وجوه تما مسلمان بودند. يجملگ

 متفاوت وجود داشت. يها ينيها و جهان ب ها و ملل با فرهنگ ر تمدنيسا يشهرها

از جمله توجه متعادل  ن بود.يلمسم يوه زندگيبه ش يکيار نزديز عمدتا به موضوعات بسيان وجوه تميا

ن توجه به آ،توجه به خانواده و حرمت يخاص مذهب ين هاييات،توجه به آيح يو ماد يمعنو يبه جنبه ها

..( .و يرنگاريو تصو يهنرها)مجسمه ساز يو اجتناب از برخ يديتفکر توح يول يت معنويانسان و شخص



 

 

 يد وارد نميبه توح يکه خدشه ا (يو خطاط يهندس يها خاص)طرح يهنرها يو با لعکس تمرکز بر برخ

 (.734شود)همان: 

 ينظر يکه مبنا يدر صورت يده شده اند لکن حتي( نامياسالم يران)شهرهايا يخيتار ياگرچه شهرها

از موارد کالبد و روابط آنها  ياريسچون در ب م اسالم باشند،يو ساخت آنها کامال مستخرج از تعال يطراح

ثابت و واحد )شهر  يد آن آثار را الگويم و نبايتوان يدارند،نم يت کمتريا اهميت نداشته و يامروز موضوع

 يرا با مطلق کردن آنها به نام الگويم؛زي(بناميم.بلکه ارجح آن است که آنها را )شهر دوره اسالمي(بنامياسالم

ن يا ايثان واحد دارد. ييالگو يشود که اوال شهر اسالم ياسب به ذهن شنونده القا من فکر نامنيا يشهر اسالم

ن يامروز مسلم يات اجتماعيح يبرا يجاد شهر اسالميجه( ايست و ثالثا )در نتيامروز مناسب ن يشهر برا

 م)همانجا(.يبرو يغرب يد به سمت تکرار الگوهايست پس بايممکن ن

که هشام  يبه طور د دارد.يترد ياز محققان جا ياريبس ي( برا يسالماستفاده از واژه مرکب )شهر ا

وجود  يد که شهر اسالميا مطمئن هستيسد: گفته شده: آينو يم (يش شهر اسالميدايط در کتاب )کوفه پيجع

 دارد؟

 -هيع در نقشه اوليو وس باز يينهادها -شيدر نهادها يمختصر يخودمختار يکه شهر اسالم يتازمان

ت يگر عاريد يها( بوده و از جا گر تمدنين که تحت نفوذ) ديل وجود تشابهات و ايه،به دلنشان داد

)در ير خود اسالمينبوده است.گفته شده که در مجموع اسالم تنها در اعصار اخ يک شهر اسالميگرفته،

ده       يچين که اسالم جنگنده و خاص اعراب بوده و اسالم پياسالم نخست امروز کلمه( شده است. يمعنا

 يکيالکتيک جنبش ديط اطراف و مقاومت در قبال آن در يان دو قطب تطابق با فرهنگ محيان که ميسعبا

گر يد يبه گونه از به دنبال آن ويرث يدهد و شهر ن يخود را از دست م ياسالم يژگيدر نوسان بوده،و يقو

 ساخته است.ن يمشرق زم يسلب کرده و از آن شهر يرا از شهر اسالم ياسالم يژگيو

که اسلوب  -يبعد ينظم ين و بينخست يکين است که او به نظم مورفولوژيت جالب و معتبر ايواقع

 اشراف داشته است. -ن آن استيتوسعه شهر مب

 يده ايکند پد يعقل گرا کار م يکه وفق اصول اقتصاد يک مرکز تجاري) بازار به عنوان  رثياز نظر و

 يژگيست چرا که وين ياسالم ين شهرين چنيا ک مذهب دارد.يم به عنوان وند را با اسالين پياست که کمتر

 (.111و  113: 1731ط،ي)جع شود ين منشعب مياش از شهر مشرق زم ياصل يها 

مانند شهر  اضافه شود، معقول تر باشد. يک صفت مکاني يرسد اگر به شهر اسالم يدر مقابل،به نظر م

 .ياسالم -يا شهر عربي ياسالم -يرانيا
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اختصاص  ياقتصاد يها تيمرکز شهر عمدتا به فعال ران،يا يمانند شهرها ياسالم -يعرب يهادر شهر

 يو فرهنگ ي، اجتماعين محور ارتباطيتر آن معموال مهم يداشت و شبکه بازار قلب شهر بود و راسته اصل

 (.3: 1734مون، يرفت) ر يز بشمار ميشهر ن

 يها کامال مساوات طلب بودند و همه گروه يعرب يهرهاه را که جوامع شين نظريمون ايآندره ر

ثروتمند در محله  يها رد کرده است و به حضور گروه کردند، يم يگر زندگيکديمردم در کنار  ياقتصاد

 کند. ياز شهر ها اشاره م ياريخاص در بس ييها

ک ياز  يناش در خانه ها را تنها ياط مرکزيو ح ييه را که درون گراين نظرين ايسنده همچنينو

دانسته است نکته  ييايو جغراف يميشتر  از عوامل اقليداند رد کرده است و آن را ب يم يت فرهنگيخصوص

 يمسکون يواحدها ييت درون گرايالبته خصوص کند. يران صدق ميدر ا يمسکون يکه درباره واحدها يا

دار است بافرهنگ جامعه کامال خاص برخور ييکه خانواده در آن از حرمت و درون گرا يدر جوامع انسان

 (.3افته است)همان: يد تداوم يش تا عصر جديز کما بير آن نيمناسب و سازگار بوده و تحت تأث

کردند و حال آنکه  يفا ميبازار و مسجد جامع نقش قاطع ا (،ي)عربيمراکز شهر يريدر ساختار پذ

ان محله يم يبزرگ تطابق کامل يشهرها در همه ز بود.يا ناچيمحدود  ينقش يشهر دار ياسيعموما مرکز س

است که ائوگن د و آشکار يبازارها چنان شد ييتمرکز گرا بازار و مرکز شهر وجود داشت.

ک يک است که به عنوان يشهر خاور نزد يار مشخص براي( معتقد است: بازار تنها معE.Wirthرث)يو

 (.13 )همان: رديتواند مورد مالحظه قرار گ يم يراث فرهنگ اسالميم

 يليک مرکز کسب و کار خيش محدود وابسته طبقات مرفه در کنار يکماب يتوسعه محله ها

 ن محله ها هرچند که ناميا د است.يدر دوره جد يشهر عرب يات اساسيگر از خصوصيد يکي،ياختصاص

کش گوناگون داشتند)حومه در مراکش،حاره در قاهره و دمشق،محله در حلب، موصل و بغداد( از مرا يها

ان محله همهر محله)درب = دروازه( که غالبا نام آن به  يراه اصل با مشابه دارند.يتا بغداد ظاهر و ساختار تقر

 (.11شهر مرتبط بود)همان:  يها راه يبه شبکه اصل شد، يداده م

ب يشوند،تخر يم يکند که شهرها مدام بازساز يد ميجهان( تاک ير بلک دورافور در کتاب ) شهرهايپ

 (.11: 1730است)دورافور  يگران متعدد شهريباز يجه استراتژيخت بناها نتو سا

ا يکند: آ ين سوال را مطرح ميشمارد و ا يم يضرور ياسالم يشهرها يرا برا يز وجه مکانين يو

 وجود دارد؟ يشهر اسالم يبرا ييالگو

انجام گرفته  يسالماصول ا يآنها بر مبنا يهستند و سازمان ده يمياکثرا قد يعرب ياسالم يشهرها

 يجا يشهر يدارد و مسجد در قلب فضا ينها هماهنگآ يو خانوادگ ياجتماع ياست که با محدوده زندگ

 گرفته است.



 

 

در  يينه را حصارهايا مدي( Casbah با قصبه)کاز است. يحصار و قالع ينه  دارايا مدي يشهر اسالم

ن بخش يهم را در بطن خود دارد. يدانشگاه يو گاه يادار يها ان گرفته اند که مساجد و ساختمانيم

 ن جا است.يز هميان نيهوديمحله  ي)سوق( را در خود جمع آورده است و حتيشهر محالت تجار يمرکز

ر يرد نظيگ يشکل م يميقد ييايد همراه است که فراتر از مرز جغرافيجد يجاد شهرينده شهرها با ايتوسعه آ

داشتن مرکز  که با ياض در عربستان سعوديگر چون جده و ريد ير و برخيدر مراکش، الجزا Fesشهر فس 

 افته اند.يتوسعه  يواحد

مربوط به مهاجرت  يين شهرها از سويت ايم.رشد جمعينيب ين شهرها ميرا در ا يرات بزرگييامروزه تغ

است که  يعرب ياسالم يت شهرهايجمع يقو يگر سو معلول باروريشهرهاست و از د يان به سويروستائ

: 1730)دورافور،  ق شدين مشکالت فايتوان بر ا يج فارس نميخل يآن سو ينفت يجز با ثروت کشورها

10.) 

را شرق و يز کنند، ياستفاده م (يز از اصطالح شهر )شرق اسالمين يدانان و شهر شناسان آلمانيجغراف

از جمله  د الحاق کرده اند.را به خو يعناصر خاص يبوده اند و در دوره اسالم يانه مهد تمدن باستانيخاورم

 يز در خود جايو کعبه را ن ساخت و بافت و کارکرد خودش بود. يمکه قبل از بعثت رسول اکرم)ص( دارا

 يگريافزوده شد و درگذر زمان مانند هر شهر د يداده بود و پس از ظهور اسالم فقط مسجد به عناصر شهر

انه مورد يخاورم يدر مبحث شهرها يا.ح. حوران توسط يشهر اسالم يمفهوم کل شد. يکيزيدچار تحول ف

 يزيع جهان اسالم از چيتوان در گستره وس يکند که واقعا نم ياستدالل م يپرسش قرار گرفته است.حوران

 گفت. يشود سخن يخوانده م يکه شهر اسالم

 ياساس يفقط به منظور جداکردن زنان)که در اسالم امر يرانياط در مسکن ايتوان ادعا کرد که ح ينم

ران قبل از اسالم وجود داشته است همچنان ياط در ايد توجه داشت حيبا د آمده باشد.يشود( پد يشمرده م

ستم ي،سيج اسالميش با حوايعملکرد يل هماهنگياما به دل ز وجود دارد.ير مسلمان نيغ يکه در کشورها

وجود  با مانده است. يغالب باق ين به عنوان الگويمسلمان نش يشتر شهرهايمسکن موجود در ب ياط برايح

: 1731: يرآبادي)خ ياست تا فرهنگ اسالم يميو مالحظات اقل يدفاع يازهايشتر مربوط به نيشه آن بير ،نيا

11.) 

 دانند. يم ير بوميرا غ ياسالم -يعرب ياط دار موجود در شهرهايح يگر از محققان خانه هايد يبرخ

در اصل توسط  باشد، يمسلمانان م ين سکونتگاه سنتينخست يالگو ياط دار که تا حدوديح يخانه ها

 يخاطرنشان م ياسالم ينه معماريدر زم Miles Danby يلز دابنيها ساخته شده بود ما يها و روم يوناني

اط يافت، مسلمانان در منازل حيونان و روم(گسترش يک)يبه مناطق کالس يکه حکومت اسالم يکند که زمان
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اط دار را يده خانه حيمسلمانان ا افتند.يآمد سکونت  يبه حساب م يخانه اسالم يبراده آل يا يدار که طرح

 (.114: 1733، ينمود)مرتض يجاد ميا يم خصوصيحر يرا نوعيرفتند زيپذ

ر يدر واقع جهان اسالم،تحت تأث شهر مسلمانان ضرورت دارد. يبرا يمکان -يين بعد فضايابنابر

جاد يرات سبب ايين تغير مسلمان قرار گرفته است.ايغ يکشورها ياسيسو  ي،اقتصاديرات عمده اجتماعييتغ

ز ين ياسالم ياز کشورها ياريشوند.بس يها م ،الگوها و آرمانيفرهنگ يها ،ارزشيد زندگيجد يوه هايش

و  ينژاد ي، کشمکش هاي،استاندارد سازيساز يجهان يطيست محيز يت،آلودگيجمع دايازد ياز فشارها

 (.113برند)همان :  يج مفاسد رن يها دولت

ش يحاصل پو ،گذشته نقر يانه طيخاورم يژه در کشورهايدر جهان اسالم و به و ينيگسترش شهر نش

 بوده است. يجهان ياقتصاد

در دوران  يشدن اجتماع يو چه به شکل شهر يکيزيف ينيشدن چه به صورت شهر نش يند شهريفرآ

انه يجامعه خاورم يعيجه توسعه طبيست که نتين يگذار ،دهآغاز ش يالديم 11انه که از قرن يمعاصر خاورم

ص يحر ياست که با تهاجم اروپا يگانه ايند زاده و بارآمد عوامل بين فرآيد.ايبحساب آ ياواخر قرون وسط

ل شده و راه و يتحم يات نظاميه و عمليبه کمک قوه مجر يق تجارت و در نقاطياز طر اانه بدويبه خاورم

ش فرض ين پيرش ايکه از پذ ينکته مهم انه به ارمغان آورده است.يخاورم يرا برا يوتمتفا يرسم و زندگ

ن يامروز ينيشدن و شهر نش يانه و شهريمعاصر خاورم يشود آن است که تحوالت شهر ياستنتاج م ياساس

ط يراو ش يخياعتنا به روند تحوالت تار يگانه باگذشته و بينا آشنا و ب يريق در مسيطر ين خطه از طيا

تگر شده يگانه و هداي،مشروط،از خود بيليتحم يمنطقه حاصل آمده و لذا دگرگون يحاکم بر ساختار اجتماع

معاصر  يشهر يو زندگ ينيشهر نش يعنيشدن و ما حاصل آن  يتر آنکه شهر مهم گردد. يمحسوب م يا

ت يوسته است و در نهايبه وقوع پ -يان و چه مخفيان و عيم و عريچه مستق -ط سلطهيانه در شرايخاورم

ند يل فرآيو در جهت تسه يبا نظارت کامل نظام اقتصاد آزاد جهان يو اقتصاد ياجتماع ياز توسعه  ينوع

 يعني -فضا و مکان يريل شده و آثار خود را بر شکل گين خطه تحميا بر انه،يادغام اقتصاد و جامعه خاورم

ر حک يماندگار و برگشت ناپذ يبه گونه ا يفرهنگ يدهانيالخره بر فرآابراقتصاد و جامعه و ب-شهر و روستا

ر حک يماندگار و برگشت ناپذ يبه  گونه ا يفرهنگ يندهايالخره بر فرآاکرده است.بر اقتصاد و جامعه و ب

قابل  يفرض شين پيرش چنيانه صرفا در پرتو پذير خاورميشدن دو سده اخ يرو،شهر نيکرده است.از ا

 (.1: 1713است)کاستللو،  يار و نسبتا کامليعتمام  ي،شناخت و نقديبررس

 وقف است. يو معنو يماد ياياز فضاها و مزا يشهر مسلمانان برخوردار يها يژگياز و يکي

چون عدالت،گذشت و بخشش مال است  ياسالم يها ق بارز ارزشياز مصاد يکيده وقف يسنت پسند

ان وقف نامه ين ميدر ا اثر گذاشته است. يالماس يفرهنگ يها يژگيشهرها متناسب با و ييش فضايکه در آرا



 

 

و  يشکل شهرها و عمران و آبادان يرير پذييوه تغيش يبه خوب يکوکاريو ن يشيرانديق خيها به مثابه اسناد وث

-يرانيده وقف در حوزه تمدن ايدهند پد ينشان م ياسالم يشهر را به خصوص در کشورها يتوسعه کالبد

-ياقتصاد يزندگ يو سامانده ييايدر پو ينقش مهم ين ملييو آ ينينگ دفره ينه سازيبا نهاد ياسالم

 (.11: 1731،يکند)مومن يفا ميجامعه ا يو فرهنگ ياجتماع

از  يکيرا  يبرفرهنگ اسالم يمبتن يکالبد ي،بناهايو شرق ياعم از غرب ياسالم -يرانيشهرشناسان ا

 ي،مقابر و مزارها مينيمساجد،مدارس علوم ددانند که از آن جمله  يم ياسالم يبارز شهرها يمشخصه ها

 ين درحاليقرار نگرفته اند و ا يچندان مورد توجه و بررس ه ها و خانقاه هاينيا،حسيان آنها تکايباشند که از م

 ييت همگرايو تقو ياجتماع ييوندهايت پي،تقويگروه ين عناصر در شکل دادن به رفتارهاياست که ا

 (.33: 1711،ينيحس يداشته است)ذوق ي،همواره نقش عمده ايفرهنگ

و  يبازرگان يها ،بخشيمناطق مسکون يدر ساختمان ساز ينکه وقف از نظر عامل کالبديعالوه بر ا

در حال  ياقتصاد -يدارد از لحاظ اجتماع يت برجسته اياهم يشرق اسالم يشهرها يسات مذهبيتأس

جهان اسالم  ياز شهرها ياريبس يمذهب يادهاديروزانه و رو يدر زندگ يفراوان مهم يز کارکردهايحاضر ن

 (.3: 1731،يبخشد)مومن يم يخيتار-يو فرهنگ ينيد يبرجستگ يکه به شهرها نوع يکند، به طور يفا ميا

 

 پژوهش يروش شناس -3

است که  يکاربرد آن زمان است. يليتحل يفيوه انجام توصينظر شو از  يق از نظر هدف کاربردين تحقيا

دات الزم نسبت به يم و با تمهيابيدر  يساز يند جهانيجهان اسالم را در فرآ ياز شهرها ييات زديند هويفرآ

اطالعات  يروش جمع آور م.يبکوش ياسالم -يرانيو ساختار متوازن شهر ا يفرهنگ يها حفظ ارزش

جهان اسالم شامل  يراجع به شهرها ي( است.خوشبختانه مطالعات فراواني)کتابخانه ا يعمدتا اسناد

ک يالکتيه ديق کاربست نظرين تحقيا يآوروانجام شده است.ن ياسالم -يو عرب ياسالم -يرانيا يشهرها

 جهان اسالم بکار نرفته است. ياست که تا کنون در مورد شهرها يسم فرهنگياليو ماتر ييفضا

آزمون  ي( محقق در پيستيويتيانه)پوزيقات اثبات گرايرسد که در تحق يبه نظر م ين نکته ضروريذکر ا

ن گزارش کوتاه عالوه يدر ا ق به ذهنش خطور کرده است.يتحق هاي است که در رابطه با سوال ييه هايفرض

 يمعنو ي( نسبت به محتواي)فنومنولوژيدار شناسيق روش پديشده است از طر يسع يستيويتيبر روش پوز

ک(هم شهر يوتني)هرم يليأووه تياز درون حاصل گردد و با استمداد از ش يشناخت شهر در جهان اسالم،

ک يشان )مظروف( در  يو مذهب يفرهنگ يات،باورهانيالت و تميتما يو هم ساکنانش با تمام )ظرف(

 رند.يقرار گ يمورد بررس ياسالم -يو عرب ياسالم -يرانيا يدر شهرها يقيروش تطب
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 قيتحق يه هايسوال ها و فرض -4

در  ياسالم -يو عرب ياسالم -يرانيا يشهرها يسيدگرد يق در مورد چگونگين تحقيا يسوال اصل

 ست؟ين آنها چيها و تشابهات موجود در ب تفاوت است. يساز يند جهانيفرآ

 قيه تحقيفرض

 يها تفاوت يشدن دارا يند جهانيدر فرآ ياسالم -يو عرب ياسالم -يرانيا يرسد شهرها يبه نظر م

قابل  يگر به عنوان شهر شرق اسالميهمد شده اند که هم نسبت به گذشته خود و هم نسبت به يمشخص

 ز هستند.يتم

 

 تگريه هداينظر

 ابعررراد گونررراگون يبررسررراز بررره يرررن (ي)شررررق اسرررالم يل شرررهرهايررره و تحليرررچررره تجز گرررر

ن نقرش عوامرل بررون زا، از جملره صردور      ير با وجود ا دارد، يو اقتصاد ي،فرهنگي،اجتماعياسي،سيخيتار

گذارده اسرت.   يبه جا يين شهرهايبرساختار چن ير شگرفيتأث يساز يند جهانينفت،گسترش تجارت و فرآ

 تگر مرورد اسرتفاده قررار گرفتره اسرت.     يه هردا ير به عنوان نظر يسم فرهنگياليو ماتر ييک فضايالکتيه دينظر

 ياير کره اغلرب جغراف   ير فرهنگر ييمعاصر و در تغ يفرهنگ يايامز در جغرافيليموند وير يسم فرهنگياليماتر

 Raymondامز)يررليمونررد وير (.131: 1733لررس،يمشررهود اسررت)بالنت و و ده،يرا شررکل بخشرر يانسرران

Williamsيمر  يدر تحروالت اجتمراع   يدير نقش مهرم و کل  يرا دارا يعامل فرهنگ يسيه پرداز انگلي(نظر 

ن رو بنرا مترأثر از   ير شمرد و باور دارد کره ا  يم ييروبنا يفرهنگ را مقوله ا سم،يسکه مارک يدرحال دانست.

دهنده بره   ن گر و سمت و سوييتع ياند و نقش اقتصاد در هر گونه تحول اجتماع يير بناي،زيادعوامل اقتص

اسرت و  يتروان جامعه،س  يش رفت که باور داشت بدون حضور فرهنگ نمر يتا آنجا پ يفرهنگ جامعه اند و

 (.134افت)همانجا: ياقتصاد را در

 قينه تحقيشيپ -5

به طور  ياسالم يبه موضوع شهر و شهرساز يشمندان غربياند ي،توجه متمرکز و حرفه اياز نظر زمان

 يک موضوع جديستم به ين بار در ربع اول قرن بينخست يستم آغاز شد و شهر اسالميل قرن بيعمده از اوا

با توجه  افت.ينه انتشار ين زميدر ا يصورت گرفت و مقاالت يپس از آن مطالعات مختلف د.يبدل گرد يقيتحق

ار متنوع يز بسينه نين زميمنابع موجود در ا ،يها از مفهوم و اصطالح شهر اسالم و برداشت ها دگاهيبه تنوع د

ر مطالعه شهر فاس ينموده اند نظ ي،بررسيرا به صورت مورد ياز منابع شهر اسالم يبرخ و پراکنده است.

ز ياز منابع ن يپرداخته و برخ يدر شهر اسالم يو معمار يل هنريمنابع به مسا يبرخ ؛،قاهره،دمشق و...

از  يکرده اند به عالوه،تعداد يرا بررس يل دهنده شهر در قلمرو فرهنگ اسالميها و عناصر تشک يژگيو



 

 

مطرح  ينيرا به عنوان شهر د يز شهر اسالمياز منابع ن يپاره ا شوند. يرا شامل م يخيمنابع مطالعه تار

به طور  منتظران پرداخته اند.و شهر  ينير دذکر شده از شهر در قرآن و آرمان شه يها يژگيساخته و به و

شتر به صورت مطالعه يب ياسالم يکشورها يقات انجام شده در مورد شهرهايتوان گفت تحق يم يکل

نه يو... در زم يطيست محي،زي،اقتصادينه ابعاد اجتماعيدر زم يبوده و پژوهش يفيو توص يخي،تاريمورد

 (.11: 1711،يکمتر صورت گرفته است)محمد يشهر اسالم

: نوشته اند عبارتند از:)لوگهارت يمطلب يرانيا يشهرها يکه رو ياز دانشمندان يتعداد

ن ي()بوناConnell :1111()کنل 1111()کالرک:1110()پالنول:1133ک: ب()بو1131زگابه: اين(،)ه1114

انه و از جمله يخاورم ين بوده که شهر هايبر ا يش عموميگرا ي(.بطور کل1131()مان: 1130ن)ي()فر1134)

، 1101و 1170،ساواجت 1113و مارسه يرند: )دبليدر نظر گ ياسالم يرا تحت عنوان شهرها يرانيا يشهرها

ر ي)خ1134ک واللس ي،بل1131،روبرتس 1131، پالنول 1133،فن گرون بام 1131 ي، پائوت1103ژمارسه 

 (.13: 1731، يآباد

 يقات ارزنده ايانه تحقير جهان اسالم و خاورمموجود د يز در مورد شهرهاير نين محققان زيهمچن

 انجام داده اند:

 .سرجنتي(،آر.ب1113(و)1111دوس)ي.ام.الپي(،ا1134)ي(،ا.ح.حوران1131زگابه)ين(،ها1131ال.براون)

 وپالنولد هي(،گزاو1134(اس.ام.استرن)1137)ي(.ح.فتح1131)(و1133رث)يو(،ائوگن 1137(و)1134)

پل وارد (1133(و)1131س کاستللو)يفرانسنسنت ي(،و1117)کالرک.ي.آيج(1111)ي(،آر.لو 1113)

ا طرح ي يکه در قالب رساله دکتر يرانير پژوهشگران ايو سا (،1131)يگيح،بهرام ب (،1111س)يانگل

عمدتا  يرانيان ذکر است که پژوهشگران ايشا منتشر کرده اند. يدر مورد شهر شرق اسالم يمطالب ،يقاتيتحق

انجام داده  ياديز يه ايقات پايتحق يشرق اسالم يکه در مورد شهرها يجهان يه پردازانينظر يياتحت راهنم

هانس  يآلمان ين چهره هاين ايتر انجام داده اند از مهم ييها ران پژوهشيا يدرخصوص شهرها بودند،

 يشهرهادر  ينه معمارين در زمي(قابل ذکر هستند.همچنيشيرتر و زگر)ايرث،ماي،ائوگن واهلرزبوبک،اکارت 

 گذاشته اند. يبه جا ي،پوپ و گدار آثار ارزشمنديرانيا

 

 ليبحث و تحل -6

دانند که  يم يشکل و ساختمان اجتماع ييش فضايرا عبارت از نما يشهر اسالم ،يمتفکران اسالم

خود را در آن وارد کرده  ينيو عناصر تزئ يارتباط يها ،شکلياسالم يها آله ديبراساس ا

 ان،يآدم ياجتماع يت و بستر زندگيط و خاستگاه مدنيمح ستگاه انسان،يشهر ز (.11: 1711است)بمات،

 ساکنان،شهروندان، يکالبد يسازه ها و فضاها ،ينيسرزم يها يژگيکه و ياست چند مولفه ا يستاريز
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ن يبا توجه به ا نه از آن شمار شده است.ينهاد يو هنجارها يروابط و مناسبات شهروند ،ياجتماع ينهادها

بودن آن  ياسالم يتواند به معنا يک شهر نميف از شهر،تنها وجود مساجد،گنبد ها و مناره ها در بافت يعرت

 يها ده آلياست که براساس ا  يشکل و ساختمان اجتماع ييش فضايعبارت از نما يشهر اسالم شهر باشد.

ر تمدن ي،نظاياسالم يشهرهادر  خود را در آن وارد کرده است. ينيو عناصر تزئ يارتباط يها ،شکلياسالم

آن در ارتباط با  يها يژگياست که و يخيو تار ي،فرهنگييت خاص فضايهو ينمود دارد و دارا ياسالم

ن و يک دين يب يو ساختار ي،کلين شهرها ارتباط ذاتيدر ا ن اسالم و از قرآن و سنت نشأت گرفته است.يد

ها در  انسان يزندگ يمعنو يفضا شود. يهده ممشا يو اجتماع يو مناسبات فرد يساخته شده شهر يفضا

ده آل يش تر از آن ايقت اند که پين حقيا ياينه فاضله و...گويمد چون شهر مقدس، يبا واژه ها يشهر اسالم

 يشيپ هرها بر کالبد و ساختار ش ست انسانيز يفضا يو معنو ييت معنايمطرح شود،هو يبه نام شهر اسالم

 (.13: 1711گران،يو د ي)محمدداشته است

ا متبلور يپو يلدانسان در تعا يو معنو يماد يازهاياست که در آن ن يمرتبه ا ياسالم يحکمت معمار

 يک اثر هنريرسند و  يم ين درجه سازگاريتربه باال يدر نقطه ا يم الهيو تعال يانسان يگردند هنجارها يم

 (.31: 1711،ينيد)معيکسان پاسخ گويبه صورت  يو معنو يماد ياز هاين نقطه به نيدر ا

 يچگونگ يو انسان مدار ي،معنا مداري،وحدت مداريچهار اصل اصالت مدار ياسالم ينيدر جهان ب

سه گانه  يها برگرفته از ساختمان يازهايو ن يمسکون يعت،فضاين طبيب يو معنو يماد يجاد ساز واره ايا

 (.17ند)همان: ينما ين مييانسان را تع يزندگ

مختلف آن  يت جنبه هايدر هدا ياسالم در علوم و هنر ها و تمدن اسالم يصل اساسد به عنوان ايتوح

 (.13:  1711، يفا نموده است)محمديا يتمدن نقش اساس

ن يکند و ا يت خود را از محتوا اخذ ميشود و کالبد،هو يف مي،شکل به دنبال معنا تعريدر شهر اسالم

ست که نسبت قالب و محتوا همچون نسبت روح و کالبد در ا ياسالم يهنر معمار ينظر يان هايمتأثر از بن

 يماده به کرامت معنا شرافت م يو قرآن ياسالم يني.همچنان که در جهان بياسالم يجهان شناخت يان هايبن

 يبه نقل از نق 11شود)همان:  يت معنا منور ميبه نوران ش خارج شده،يخو ييت سفاليابد و از هوي

 (.33: 1714م يآن کرقر يزاده،دانشنامه موضوع

 يکه گاه يمکاتب هنر يمتناسب با شرافت محتوا دارد و برخالف برخ يشکل يز در هنر اسالميقالب ن

 ياسالم يدر هنر معمار يابد يم يت هنريمتضاد با غا يرد و صورتيگ يز اخالق قرار مياثر در مقابل معنا و ن

کعبه را با  يامبر اسالم)ص( شکل چهار وجهيه پر با معنا،چنان کيشکل اثر،صورت مجسم معناست و نه مغا

 (.11کنند)همان:  ين مييحات اربعه تبياستناد به تسب



 

 

 يخاص يژگياز و ياسالم يار متنوع در آثار معماريبس يها ها و تاق ها در شکل عملکرد قوس

فراوان در  ييگشا ران راهيا ياز موارد ذکر شده،تاق و قوس در معمار ياريباشد که در بس يبرخوردار م

 (.13: 1733،يديق مذکور بوده است)زمرشيدق يها و اجراها يطراح

متجانس وهمگن که براساس  ياست از محله ها يمجموعه ا ،يشهراسالم ،ياسالم ين هايدرسرزم

مجتمع شده  مشخص يدر مکان ينيا سرزمي يوحرفه ا يمذهب ،يقوم يها يروابط،مناسبات،شکل و وابستگ

از  ياريبس ران ويا يقت در شهرهايدرحق ن صورت نگاه داشته اند.يها به هم اسالت واصالت خود ريوهو

ش از يشکل دهنده شهر ب ياصل يمحله ها به عنوان واحد ها ،يد شهريقبل از عصر توسعه جد يبالد اسالم

 يوحرفه ا يو گاه ادار يوخانوادگ يقوم يوهمسان يگانگيو يدر درون خود،همبستگ يگر شهريهر واحد د

 (.7:1733،ي)خاکسار داشته اند يطبقاتو

ز از ي،پرهي،خود بسندگيرا درمردم وارگ ياسالم -يرانيا يچهار گانه هنر معمار يه هايا پايرنياستاد پ

 (.1737ا،يرنيداند)پ يم يي،درون گرايهودگيب

-يرانيا يمعمار يستيچ»با جزوه  يشهرساز يعال يرا شوراياخ مانند پوپ وگدار و يمحققان خارج

به باطن و  ياسالم و يرانيا يو شهرساز يمعمار يم بندين موضوع پرداخته اند وضمن تقسيبه ا«يسالما

مورد توجه قرار  وحدت وکثرت را ،ييکمال گرا هام،يابهام و ا ت،ير نظم ونظام ،مرکزينظ ييها يژگيظاهر،و

معتقدند که هنر واال  فرم ونه  انتقال دهنده معنا است و ياز محققان معتقدند که معمار يبرخ داده است.

 د سر و کار ندارد.يوناب باتقل

و  يوستگيت عبارتند از:پيارکان هو است. ياسالم -يرانيت بخش شهرايفوق الذکر هو يها يژگيو

 (.147:1711سروش، ي)گودرز ز،تداوم،خاطره ومذهبيتمرکز،تما

 يه هايوآرا يدر معمار يه اويباروک ش»باهم متفاوت است.چنانکه  يهر سبک معمار يها يژگيالبته و

ب يوه ترکيگوناگون ودرهم بودن ش ي،کثرت شکل هايدر طراح يآن آزاد يها يژگياست که و يساختمان

 (.11:1733پاکزاد،«)د آمديا پديتاليدر ا يالديان سده شانزدهم ميوه در پاين شيعناصر است.ا

برخوردار  يت خاصيز اهما ياسالم -يو عرب ياسالم -يرانيا يدر شهرها يشناس ييبايبحث ز

 ،يچون هدفمند يموجودات آن را وجود اصول و يعالم هست ييبايز يتوان عامل اصل يم»است،

-1يهدفمند - 1م عبارتند از:ياز منظر قرآن کر يشناخت ييباياصول ز توازن دانست. وحدت،تناسب و

زاده و  ي)نق «يمعنو ياثر گذار- 3تعادل-1 وبياز ع يراستگيپ-3 تنوع-0 توازن تناسب و -7وحدت

 (.07:1711گران،يد

 کرد: يشهر بررس يواجتماع يي،معنايتوان در سه بعد  شکل يرا م يشهر يت فضايهو  يبه طور کل

 شهراست. يتياز ابعاد مهم هو يشهر يکالبد-يوساختار مکان ي:بافت کالبديابعاد شکل-1
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سنجش  يه شکل خوب شهر براير نظرنچ دين ليکه کو يهفت گانه ا يارهاياز مع يکي:ييابعاد معنا-1

نقشه آن  و يشهر تنها در محدوده کالبد ينچ معناياست.به باور ل«يمعن»کند يشکل خوب شهر مطرح م

 ابد.ي يمعنا م يشهر يدگاه آنان نسبت به شهرشان وزندگيساکنان آن،د يه زندگيست بلکه شهر برپاين

متعلق به آن در بستر  يوخرده فرهنگ ها يتوسط فرهنگ شهر يت شهري:اساسا هويابعاد اجتماع-7

 ياسيوس يرد در روند تحوالت اقتصاديگ يکه جامعه را در بر م يتر عيوس يدر دل ساختار اجتماع خ ويتار

 (.33:1711،يوکالنتر يي)قلعه نو رديگ يآن شکل م

 يز مياجهان متم ير شهرهايرا از سا ياسالم -يو عرب ياسالم -يرانيکه شهر ا يياز شاخصه ها يکي

و يق راديرامون مساجد و در تک تک  خانه ها از طريدر پ ا پنج بار در شبانه روز(ياذان )سه  يسازد صدا

 يم عالوه بر عامل صوت، گردد. يم ميان تنظذبر اساس زمان پخش ا يون است و کار اجتماعيزيوتلو

شترک از جمله حج،روزه در ماه م ين مراسم مذهبيهمچن ده راذکر کرد.يسرپوش يدر بازارها«هيادو يبو»توان

هم معنا  يشرق اسالم يخاص به شهرها يمذهب يانه،باورهايان خاورميعين شيدر ب يرمضان،مراسم عزادار

 ت.يبخشد و هم هو يم
 

 تيو هو يساز يجهان

کپارچه شدن جهان ي ياست به معنا Globalization يسيکه برابر نهاد واژه انگل يساز يمفهوم جهان

 ينده ايبه طور فزا ييايجغراف يت هر فضاياست. هو يو ارتباط ي،فرهنگي،اقتصادياسيتلف سدر ابعاد مخ

 (.703: 1731در،يرحيشود)م ين مييتع يو محل يمل يروهايو نه ن يتيفرامل يروهايتوسط ن

 ياقتصاد جهان يفرهنگ را نظام اعتقاد Geocultureن با عنوان کردن مفهوم ژئوکالچر يامانوئل والرشتا

با گسترش اقتصاد  افته است.يانتشار  يتيچهارصد سال گذشته از اروپا به سراسر گ يکند که ط يف ميتعر

 يها ا فرهنگ قدرتيو  يخود را به فرهنگ مدرن جهان يجا يو سنت يفرهنگ محل يه داريسرما

 يمصرف يک فرهنگ جهانيشود منظور هم ظهور  يبحث از فرهنگ م يوقت دهد. يم يست غربياليامپر

و سنت ها نسبت  يفرهنگ يت هاي، هوين فرهنگ جهانينسبت به ا يله ايخاص قب يست و هم واکنش هاا

ک شکل شدن روز به روز، ي يم که به جاينيب يب ميترت نيحساسند و به ا يبه گسترش فرهنگ جهان

گر سکه يد ي( به رو1131با عنوان تراکم زمان و فضا ) يدر مطلب يد هارويويد شود. يتفاوت ها آشکار م

کند.  يم يتا امن و متزلزل معرف يخته اند مکانيفرو ر يفرهنگ يرا که در آن مرزها يکند و جهان ياشاره م

در  يو مکان يکند که تمام فواصل زمان ينقل قول م يلسوف آلمانيدگر فين مطلب از هايد ايتائ يبرا يو

 ياز کوتاه يکيرا نزدينخواهد شد ز يکيامان تمام فواصل موجب نزد يب يکن الغايحال کوتاه شدن است ل

 (.703شود)همان: يمسافت حاصل نم



 

 

الهام  يغرب يمعمار ياز الگوها يعرب ياز کشورها ياريبس يبه دنبال دوره استعمار شهرساز

 يتهران و قاهره به عنوان دو نمونه از شهرها يشهرها يقيک مطالعه تطبي(. در 03: 1731،يگرفتند)باقر

 قرار گرفته اند: يمورد بررس ياسالم يعربو  ياسالم -يرانيا

ن يت ترين و پر جمعيتر تهران و قاهره به عنوان دو نمونه از بزرگ يد بر شهرهايسنده با تاکينو

در سلسله  يشتابان،ناموزون يني،شهرنشينيش شهرنشيران و مصر را دچار بيدو کشور ا انه،يخاورم يشهرها

با  يبدون سازگار يت در مراکز بزرگ شهريت و فعاليجمع،تراکم ي،نخست شهريشهر يمراتب شبکه ها

،عدم رابطه درجه يشهر يو نواح يين اجتماعات روستايب يفرهنگ -ي، وجود فاصله اجتماعيشبکه شهر

بنگاه  يع کاالهايتوز ياس در اقتصاد کشور برايکوچک مق يشدن،غلبه بنگاه ها يو درجه صنعت ينيشهرنش

ت يش ظرفيافزا يها يل کرده و دشواريکار ماهر و تحص يرويخروج ن يو خارج ياس داخليبزرگ مق يها

فراوان در  ي: ح(. با وجود شباهت ها1714ان،يچيداند)چا يو مانند آن م يديتول يدر بخش ها يشغل

 ينيشهرنش ياسيو اقتصاد س يه داريوابسته و شتابان،ادغام در اقتصاد سرما يني)از جمله شهرنش ل آن هايمسا

متفاوت  يها يو الگو يداخل ياست هايو س ي،اجتماعياقتصاد ييايط متفاوت جغرافيراوابسته( ش

و  يه داريند توسعه سرمايران و مصر در فرآيا يمتفاوت ادغام کشورها يوه هايو ش يبند ،زمانيوابستگ

 استعمار است)همان(.

تا کنون را فاز  1134دانست و از دهه  يشدن م يان مرحله اول جهانيرا پا 1134دهه  يد هارويويد

ار منعطف در يجاد بازار کار بسيه منعطف،با اين دوره فرامدرن انباشت سرماينامد.ا يشدن م يدوم جهان

ش نرخ يکار و افزا ينه هايبه منظور کاهش هز يالتيو تشک يکي،گسترش ابداعات تکنولوژيسطح جهان

ند ياقتصاد مربوط به آن، فرا د بخش خدمات وير و شدي، بسط چشم گيه گذاريبازگشت سود در سرما

 يد از تکنولوژيو تول يزي،برنامه ريريم گيند تصميدن به فرآيسرعت بخش يفضا که برا -زمان يفشردگ

د در مرکز و يشتر بر کارگران، در همه سطوح توليکند و وارد آوردن فشار ب يم يريبهره گ يارتباط ماهواره ا

 ير )کمييشود که با تغ يمشخص م يوابسته ا ينيا شهرنششدن ب يشود.فاز دوم جهان يرامون مشخص ميپ

رامون از يپ يبر دولت ها يد ماليل ضوابط جديرامون و تحميپ-مرکز ياسيو س ي( مناسبات اقتصاديفيو ک

د مانند سازمان يجد ياسيگران سين ورود بازيو همچن ي( و بانک جهانIMFپول) ين الملليق صندوق بيطر

 (.3ه است)همانجا:( همراNGO)ير دولتيغ يها

 ياقتصاد جهان يه برايکار و سرما يروين يرير پذييت تغي( اهم1111)Saskia Sassenاساسنيساسک

دهد: مناطق و  يد قرار مييکند مورد تا يد قدرت کمک ميجد يايک جغرافيش يدايشده را به نوبه خود به پ

شتر محقق کرده بر تعامالت يب د رايجد يم قانونيک رژيشدن در آنها،ظهور  يکه روند جهان ييجاها

 يمل يمرزها يک به صورت موثريالکترون يکنند و ظهور فضا ينظارت م ين الملليو ب يان مرزيم ياقتصاد
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                          اندازد. ين از اعتبار ميشده نو يجهان يه داريبسط اقتصاد سرما يرا برا يمنطقه ا

و  يبانک جهان يد اختصاصيد و آن نقش جديافزا يبه آن م يگري( بعد دStiglitz()1441س)يلت گياست

شدن که  يجهان يبرا يونريسيد ميجد ي( به عنوان نهادها1134پول در دهه ) ين الملليصندوق ب

شان را به منظور حفظ ياقتصاد يت شکست هايکند تا مسئول ير را مجبور ميفق يشان کشورهايرهنمودها

 (.171رند)همان،يبپذ يو کمک مالافت وام ها يدر يت خود برايصالح

ت يک واقعيست،شهر ين ييو نماد و فرم فضا يک واحد اجتماعيبه اعتقاد مانوئل کاستل شهر تنها 

خاص خود را  يو منطق سازمانده ياست که ارزش ها،قواعد،روابط اجتماع يستميس يعنياست، يفرهنگ

 (.31-03: 1733د،يدارد)فر

( 1440يزي شهري هاي خاورميانه)دگرديسي شهري در عصر جهاني()ياسر الششتاوي در کتاب برنامه ر

مي نويسيد: اين کتاب مجموعه اي از بحث هاي پيرامون شهرهايي است که مي توان آن ها را شهرهاي 

پذيرفتن شهري همچون قاهره به عنوان يک شهر عرب يا مسلمان که  خاورميانه يا عرب/مسلمان ناميد.

و تصورات را به ذهن متبادر مي کند،ممکن است بازتابي صحيح از مديريت  مجموعه اي از پيش فرض ها

شهري با جمعيت تقريبا بيست ميليون نفري، شهري پيوند خورده با سازمان تجارت جهاني، و پيشرفته در 

اسالمي( و -(. بررسي سير تکويني شهر)ايرانيElsheshtawy,2004مديريت فناوري اطالعات نباشد)

، نقش فرهنگ غربي را به صورت مستقيم و غير مستقيم آشکار مي سازد. ساخت برج اسالمي(-)عربي

به تقليد شهرهاي غربي صورت گرفت و ديگر گلدسته ها و مناره هاي  1733آزادي در تهران قبل از انقالب 

هيچ مساجد راهنما و نماد تعيين کننده در ساختار فيزيکي اين شهر نبودند.امروزه نيز ساخت برج ميالد 

اسالمي ندارد.ساخت هليوپليس و دريم لند در قاهره،پروژه درياچه تونس در شهر -مناسبتي با شهر ايراني

 دارد.ناسالمي  -تونس و ساخت برج العرب و جزاير نخل در دبي هيچ ارتباطي با شهر عربي

ازي موجب اسالمي به مناسبات اقتصاد جهاني در فرايند جهاني س-اسالمي و عربي-ورود شهر ايراني

تشديد نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي در آن ها شده است که بازتاب فيزيکي آن خلق محالت متضاد 

پيرامون خوش  -شهرونداني که در مناسبات مرکز است.فقر و غنا به شهر چهره اي خاص بخشيده است.

ي غربي انتقال دهند از پايگاه خدمتي بيشتري داشته باشند و مازاد توليد داخلي شهر و منطقه را به بانک ها

هاي اقتصادي باالتري برخوردار مي شوند و براي حفظ دارايي هايشان محالت محصور)دروازه دار( مي 

 .تزع مي کنندنسازند و خود را از جامعه واحد اسالمي م
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موده است. غالب بررسي هاي گذشته در سرزمين هاي اسالمي، شهر اسالمي را شهري متفاوت جلوه ن

اين بررسي هاي که بر پايه مطالعات شرق شناسان غربي بوده است. تصويري از شهر اسالمي به ويژه شهر 

قرون وسطاي اسالمي عرضه نموده اند که هم به لحاظ کالبدي و هم از جنبه هاي ساختار اجتماعي، 

د داشته است. بر اساس اين اقتصادي و فرهنگي تمايزات مشخصي را نسبت به ديگر سرزمين ها در خو

انديشه ها و بررسي ها، شهر اسالمي ساخته و پرداخته روابط ديالکتيکي بين جهان بيني اسالمي و فرهنگ 

هاي اسالمي  هاي طبيعي سرزمين هاي موجود پيش از آن و بعد از آن بوده و در عين حال متاثر از ويژگي

هاي شهر اسالمي در طول زمان نيز دستخوش  ه ويژگياست. عالوه بر تمايزات کارکردي و فرهنگي، البت

 (.1717تغييراتي شده است)الششتاوي، 

مي توانيم با بازخواني مجموعه منابعي از اين دست، تصويري روشن از شهر اسالمي با ساختارهاي 

 همراه داشته است. اماه خاص اقتصادي و اجتماعي ترسيم کنيم. تصويري که کالبد مشخصي را با خود ب

اتفاقاتي در دو قرن اخير در مناطق اسالمي روي داده که به طور کلي ساختارها را دگرگون و روندها را به 

نفع گرايش و خواستهاي بيروني تغيير داده است. تغيير رويکرد و روندي که ديگر در آن نشاني از فضاي 

صرفا واژه اي که آن را « الميشهر اس» اسالمي در شهر و عرصه هاي فرهنگي اسالمي ديده نمي شود. گويي

مي شناسيم. رخ داده است. شناخت  اين نيروها و ماهيت عملکردي و اهداف آنها مي « جهاني سازي»با 

تواند  نقش کليدي در بازشناسي آنچه بر شهرهاي ما گذشته و مسيري که مي خواهد به آن گام بگذارد، 

 .داشته باشد
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