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 چکیده 
هاي علمی مختلف در پی معرفی و اي است که نظاممفهومی پیچیده، چند بعدي و میان رشته« شهر اسالمی» 

ها و رویکردها در این خصوص ارائه شده است، با اند و به تبع آن حجم قابل توجهی از دیدگاهتبیین آن بوده

مطرح است. با توجه به هاي آن این وجود هنوز سواالت بسیاري در خصوص ماهیت، چیستی و ویژگی

مسلمانان  اسالمیهاي مرتبط با سازماندهی محیطی مناسب زیست ها و تالشدر پژوهش« مفهوم»اهمیت این 

اي و با رویکردي رشتهحاضر بر آن است تا در بستري میان ه، مقال«شهرسازي اسالمی»و در تبیین ماهیت 

با آن در ادبیات فارسی زبان بپردازد. نتایج حاصل از  هاي مختلف مرتبطبندي نظریهکیفی، به تحلیل و دسته

هاي علمی دخیل در این عرصه، نظریات و رویکردهاي متنوع دهد که به تبع گستردگی نظامان میشپژوهش ن

مبتنی بر « شهر اسالمی»و گاه متضادي در خصوص این مفهوم ارائه شده که گرچه ارائه تعریفی مشخص از 

بندي کرد که عبارتند از: ها را ذیل هفت دسته اصلی طبقهتوان آننماید، اما میمشکل می ادبیات فارسی زبان را

 ،شهر اسالمی به مثابه آرمانشهر، شهر اسالمی به مثابه واقعیت، شهر اسالمی به مثابه محصول )ماهیتی تبعی(

 ماهیتی فرد، شهر اسالمی به مثابه، شهر اسالمی به مثابه ماهیتی منحصر به متنیشهر اسالمی به مثابه موجودیتی 

 فراکالبدي و شهر اسالمی به مثابه موجودیتی حقوقی.

  

 .بندياسالم، رویکردها، شهر اسالمی، طبقه های كلیدی:واژه
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   مقدمه -1

شود، متعدد است نظیر نابودي میراث ورده نشدن نیازهاي فرهنگی حاصل میآهایی که از برتنش

گیري شخص فرهنگی، معمول شدن شیوه زندگی بیگانه، سردرگمی فردي و جمعی در بافت شهري و کناره

ریزي و ، بر این اساس توجه به فرهنگ ساکنین در طراحی، برنامه (211 :2831, بحرینی)از امور اجتماعی 

هاي علمی وابسته باشد. به تبع هاي اصلی شهرسازي و نظامشهري باید از جمله اهداف و آرمان ساماندهی

هرگونه اقدام شهرسازانه موفق در کشور ما  ،دهی فرهنگ ایرانیان در طول تاریخنقش ممتاز اسالم در شکل

اندرکاران امر هاي اسالمی است، امري که بویژه در سالیان اخیر مورد توجه دستمستلزم بذل توجه به ارزش

هایی براي هماهنگ سازي قرار گرفته و چه در عرصه آموزشی و چه در عرصه اجرایی و قانونگذاري، تالش

انجام شده « شهرسازي اسالمی»هاي اسالمی و تبیین و متجلی ساختن ارزش اقدامات شهرسازانه با اصول و

 است.

شناسان، مطالعات توسط شرق« شهر اسالمی»در یک قرن اخیر و پس از جعل اصطالح از سوي دیگر 

هاي گوناگون در خصوص شهر و شهرسازي اسالمی و ابعاد مختلف آن انجام شده اما در قالب يبسیار

هاي را به طور مستقیم اند که بتوان آناي با این مقوله مواجه نشدهادبیات مربوطه به گونه اي ازبخش عمده

 :Hakim, 1999)به عنوان مصالح بناي یک نظریه منسجم در خصوص شهر اسالمی مورد استفاده قرار داد 

شگران و محققین این توان به نبود ادبیات مورد توافق پژوه. یکی از دالیل اصلی وقوع چنین امري را می(51

بطوري که انجام هر پژوهش در خصوص شهر و شهرسازي اسالمی مستلزم  ،عرصه از دانش منسوب کرد

. یکی از استمفاهیم و اصطالحات براي تشریح دیدگاه پژوهشگر  از ارائه مقدماتیِ حجم قابل توجهی

هاي علمی گوناگون سعی ظاماصطالحاتی که بیشترین مناقشات در خصوص آن وجود داشته و پژوهشگران ن

است. از یک سو واژگان مختلفی در ادبیات مربوطه « شهر اسالمی»اند، در بررسی، تبیین و توصیف آن داشته

اسالمی، شهر مسلمانان، شهر شرقی، شهر خاور نزدیک، -اند از جمله شهر عربیبراي این مفهوم استفاده شده

و در ادبیات فارسی زبان شهر حیات طیبه،  2ت نفوذ اسالمنما، شهر تحشهر قرون وسطایی، شهر اسالمی

و از سوي دیگر سواالت گوناگونی در خصوص ماهیت و  ، شهر بیداريشهر خدا، شهر بدون ربا، شهر ربانی

صفت ظاهر آن است « اسالمی»چیستی آن مطرح شده است از جمله؛ منظور از اسالمی بودن شهر چیست؟ 

ایم؟ از شهر چیست و باطن آن کدام است؟ تاکنون شهري با این صفت داشتهیا باطن آن یا هر دو؟ ظاهر 

اند؟ اصالٌ چنین انتظاري از شهر بجاست؟ چنین انتظاري از هنگام پیدایش اسالم کدام شهرها اسالمی بوده

اي مقرر کند؟ آیا در متون دینی اعم از وحی و جز آن اشکال دین رواست که براي شهر شکل و ساخت ویژه

شود یا به کالبد آن؟ روح شهر به روح آن اطالق می« اسالمی»اصی براي شهر توصیه شده است؟ صفت خ
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شود سپس در روح یا بالعکس؟ یا هر دو با هم به طور در کجاست؟ اسالمِ شهر ابتدا در کالبد آن متجلی می

اند؟ شهرهاي میموازي؟ آیا رابطه روح و جسم شهر دوسویه است؟ شهرهاي کنونی تا چه حد غیر اسال

اند؟ شهرهاي قدیمی بیشتر اسالمی بودند؟ اسالمی بودن تر از سایر نقاط جهانکشورهاي اسالمی، اسالمی

, نوحی)شهر یعنی همان انسانیت شهر؟ یا بیش از آن است؟  شود؟ اسالمه دانسته و شناخته میشهر از چ

 .(201-208الف: 2833

اي جامع در تشریح ارتباط میان اسالم و در حصول به نظریههاي مقدماتی بر این اساس یکی از گام

هاي اندرکاران نظامشهر و تبیین ماهیت شهرسازي اسالمی، دستیابی به ادبیات و واژگان مورد اجماع دست

نموده و « شهر اسالمی»علمی مربوطه است. در این راه مقاله حاضر توجه خود را معطوف به اصطالح 

هاي پژوهشگران، هاي علمی گوناگون دخیل در این عرصه و بررسی دیدگاهسیط رشتهب هکوشد با مطالعمی

شهر »بندي نماید و بدین ترتیب ضمن بررسی ابعاد متفاوت مفهوم نظریات مختلف پیرامون آن را طبقه

سطه آن و بوا ، امکان ارائه تعریفی جامع از آن بر اساس ادبیات فارسی زبان را مورد مداقه قرار دهد«اسالمی

 .ارائه نماید« شهرسازي اسالمی»پیشنهاداتی براي تبیین 

 

 روش تحقیق -2

از دانش هستند که  ايهاي چندگانههاي اجتماعی، پیچیده و مرتبط با بدنهدر دوران کنونی بیشتر پدیده

اي است. رشتههایی مستلزم رویکردي میانباشند. درک بهتر چنین پدیدههاي علمی متفاوت میمتعلق به نظام

ها، روند. ویژگیهاي پیچیده به کار میهاي کیفی به عنوان ابزارهایی مناسب براي بررسی این پدیدهروش

هاي علمی گوناگون هایی است که نظاماز جمله چنین پدیده« شهر اسالمی»چیستی و مفاهیم مرتبط با انگاره 

شناسی، فقه، تاریخ اسالم و ... درگیر مطالعه، بررسی و شامل جغرافیا، شهرسازي، معماري، تاریخ هنر، زبان

 تحلیل آن هستند.

چه کوشد تصویري اجمالی از آننماید و میجویی سه سوال مشخص زیر را دنبال میمقاله حاضر پی

 درهاي انجام شده نمایند و ابعاد مختلف آن و تالشتعبیر می« شهر اسالمی»پژوهشگران فارسی زبان به 

 هاي علمی مختلف در تبیین و تدقیق این مفهوم را عرضه نماید:نظام

 اند؟پرداخته« شهر اسالمی»اي به مطالعه هاي علمیچه نظام. پژوهشگران 2

زبان وجود دارد؟ آیا این در میان پژوهشگران فارسی« شهر اسالمی»هایی در خصوص . چه دیدگاه1

 بندي هستند؟هها قابل طبقدیدگاه

توان آیا میوجود دارد؟ « شهر اسالمی»اره چیستی بزبان در. آیا توافقی عام میان پژوهشگران فارسی8

 عرضه کرد؟ عتعریفی قابل اجما



 

 

در پاسخگویی به سواالت فوق، روش تحقیق در مقاله حاضر تحلیلی و تطبیقی است. گردآوري 

هاي اطالعاتی انجام شده است. هاي موجود و پایگاهاي، مطالعات و پژوهشاطالعات از طریق منابع کتابخانه

هاي به طور موثري بیان کننده ابعاد مختلف پدیده و دیدگاه اند کهمتون منتخب به صورتی برگزیده شده

اي متمرکز بر پدیده مورد بررسی باشند. نکته مهم آن متفاوت مطروحه بوده و مشتمل بر ادبیات میان رشته

 ،هادههاي مرتبط با انگاره مورد مطالعه را پوشش دهند. از این رو داباید همچنین شیوه این منابعاست که 

شوند. همچنین ا را شامل میهنامهها و شیوهها، مصاحبهها، مقاالت، روزنامههاي متنوعی از قبیل کتابگونه

 در ادبیات فارسی زبان پرداخته است. « شهر اسالمی»هاي مختلف در خصوص بندي دیدگاهبه طبقه تحقیق

شکیل شده است: پس از چه بیان شد روش تحقیق از چند گام مشخص به صورت ذیل تبر پایه آن

اي در خصوص پدیده رشتهها که با هدف ترسیم و نگاشت طیفی از ادبیات میانداده انتخاب منابع مختلفِ

هاي علمی و هم ها، هم بر اساس نظامبندي آنها و دستهمورد سوال انجام پذیرفت، به منظور مطالعه داده

ها در دستور کار بندي آنلمی، مطالعه بسیط و دستهمقیاس اهمیت و قدرت نمایندگی در داخل هر نظام ع

هاي منتخب و کشف رویکردها و در نتیجه تهیه مرحله سوم با هدف مطالعه و بازخوانی دادهدر قرار گرفت. 

گذاري مفاهیم پرداخته شد. در مرحله بعد با متناقض، به شناسایی و نام هاي مرتبط و گاهنگرشفهرستی از 

بندي ها و فروض مختلف در باب موضوع و متعاقباً سازماندهی و دسته، ویژگیهدف شناسایی صفات

سازي و هم گروه نمودن بندي مفاهیم اقدام شد و نهایتاً با هدف یکپارچهمفاهیم، به ساختارشکنی و دسته

 سازي مفاهیم صورت پذیرفت.مفاهیم داراي مشابهت ذیل یک نام و رویکرد، یکپارچه

 

 «شهر اسالمی»تلف به رویکردهای مخ -3

، ماهیت، چیستی و ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار «شهر اسالمی»مطالعه جامع منابع مختلفی که 

ها در مواجهه با این انگاره ها و روشاي از رویکردها، نظرات، دیدگاهاند، نشانگر حضور طیف گستردهداده

هاي منحصر به فرد شهري تصویر شده با ویژگیانآرم« شهر اسالمی»چند بعدي دارد. بر این اساس گاه 

سنتی که -اقتصادي ویژه و گاه واقعیتی تاریخی-کالبدي و مدیریتی با ساکنینی خاص و روابط اجتماعی

. شودرا شامل می تمامی شهرهاي داراي اکثریت مسلمان در گستره تاریخی و جغرافیایی تحت نفوذ اسالم

اند که متناسب با انسان نه ماهیتی بالذات، بلکه مفهومی تبعی دانسته را« شهر اسالمی»برخی پژوهشگران 

اي دیگر از محققان کنکاش در متون گیرد. رویکرد عدهمسلمان و نیازهاي جسمانی و روحانی وي شکل می

بوده در حالیکه جمعی دیگر « شهر اسالمی»هاي احادیث و روایات( براي استخراج ویژگی-دینی )قرآن

تعریف و تبیین  با شهر غربی، با شهر پیش از اسالم و با شهر مدرن  را در تمایز آن « میشهر اسال»

هاي کالبدي وراي ویژگی« شهر اسالمی»اند. دیدگاه دیگر در این عرصه، توجه به ماهیت و چیستی نموده



 

 

نهایتاً توجه به  گردد وفرامکانی توصیف می-فرازمانی یهاست که نتیجتاً این انگاره به عنوان مفهومآن

در این عرصه  دیگر  رویکردي فهاي حقوقی و تاثیر شریعت اسالمی در ساخت و تحول شهرویژگی

 نماید. عرضه می

که خود  شناسانه شناسانه و روششناسانه، معرفتچه گفته شد، فارغ از تمایزات هستیمنتج از آن

هفت یل ذتوان میرا « شهر اسالمی»زبان به مفهوم رویکردهاي پژوهشگران فارسی طلبد مجالی دیگر می

شهر؛ شهر اسالمی به مثابه واقعیت؛ شهر اسالمی به بندي کرد: شهر اسالمی به مثابه آرماننگرش کلی دسته

منحصر به فرد؛  ؛ شهر اسالمی به مثابه ماهیتیماهیتی متنیمثابه محصول )ماهیتی تبعی(؛ شهر اسالمی به مثابه 

فراکالبدي و شهر اسالمی به مثابه موجودیتی حقوقی. هر یک از این  موجودیتی شهر اسالمی به مثابه

 شوند. هایی هستند که در ادامه به تفصیل بررسی میها، شامل زیر مجموعهدسته

 
 شهرشهر اسالمی به مثابه آرمان -1-3

« یوتوپیا»ها را ترجمه اند، عموماً  همه این واژهن گفتهبسیاري از افرادي که در زمینه شهر آرمانی سخ

چون واژه یوتوپیا مفهوم خیالی بودن را در خود مستتر دارد، جملگی نیز این تعابیر را خیالی پندارند؛ می

گرایان یاد ها یا غیر واقعآلیستپردازان، ایدههایی چون خیالتصور نموده و از مطرح کنندگان آن با عنوان

« آرمان و غایت مطلوب انسان»کنند، این در حالی است که در میان الهیون، نه بحث خیال، که موضوع می

در آن زیست کنند و « انسان کامل»مطرح است که در شهري ظاهر خواهد شد که مردمانی نزدیک و شبیه 

زاده، بپردازند )نقیسازند که به بهترین وجه بتوانند در آن به عبودیت حضرت حق گونه میمحیط را آن

توان میاند شهر تصویر نمودهبر این مبنا، طیفی از پژوهشگران شهر اسالمی را به مثابه یک آرمان .(2832

 بندي کرد. ها را ذیل دو دسته اصلی طبقهآن

داند و از این نظرگاه توجه خویش را تجریدي می-شهر نظريرا آرمان« شهر اسالمی»دسته نخست، 

هاي یکی از مثال این دسته. از دید ینه فاضله بودن شهر اسالمی نموده استیژگی آرمانی و مدمعطوف به و

ملکوتی و رازهاي سر به مهر که تاکنون گشوده شده و در صورت جهانبخش در عالم ماده محقق نگردیده، 

تار مثالی، معنایی مثال مدینه فاضله اسالمی یا همان شهر خداوند است که مانند دیگر اسرار همچنان در ساخ

هاي بسیاري شهر دیدگاه. در خصوص چیستی این آرمان(17: 2831, آبادي علی)یا ایجاز باقی مانده است 

هایی از شهرهاي آرمانی اندیشمندان و متفکران مسلمان وجود دارد نمونه . در این خصوصارائه شده است

توانند نمودهایی از نگرش آرمانی به نشده، اما می« شهر اسالمی»اي مستقیم به که گرچه در هیچ مورد اشاره

شهر اسالمی تلقی شوند، براي مثال جهان آرمانی شیعه )جزیره خضرا، شهر زاهره(؛ شهرهاي آرمانی 

اسرائیل در متون اسالمی )شهر صالحان طبري، شهر آرمانی بخاراالنوار(؛ مدینه فاضله فالسفه مسلمان بنی



 

 

ه عادله ابن سینا، جامعه فاضله خاجه نصیرالدین طوسی(؛ و مدینه فاضله عرفاي )مدینه فاضله فارابی، مدین

 .(2812, اصیل)مسلمان )شهر زیباي نظامی گنجوي، شهر نیکویی جامی( 

از سویی دیگر آینده درخشان توام با عدالت اجتماعی، در جوهر اعتقادات شیعه نهفته است. این 

حاصل تامالت فلسفی یا استنتاجات عقلی صرف به روش فیلسوفان نیست، بلکه پشتوانه آن  ،گرایش

را در آخرالزمان بشارت داده و غالباً عناصري را در بردارند که  )عج(احادیث و اخباري است که ظهور مهدي 

 .(173ب: 2833, نوحی)رود از جامعه آرمانی انتظار می

هاي آرمانی بدون تسلط شهر عینی )متجلی( نام نهاد معتقدند ساختانتوان آن را آرمدسته دوم که می

شهر »حقق نیافته و نخواهد یافت. بر این اساس تجلی تپیرایه آرمان بر جامعه سیاسی و سیطره اجتماعی و بی

اي تنها در صدر و سیطره دانند، چنانکه میدانیم چنین تسلطرا محدود به حکومت والیان حق می« اسالمی

سالم وجود داشته و از آن به بعد نه تنها در مرکز و هسته اصلی حکومت، یعنی در عربستان و عراق و شام ا

, نوحی)نبوده « والیان حق»النهرین بلکه در سایر جاها نیز حکومت و سلطه سیاسی در اختیار و بین

با توجه به پارادوکس میان عینیت و آرمان  شهر عینی ، بر این اساس  اگر بتوان از آرمان (221الف: 2833

شک محدود به همین دوره زمانی کوتاه خواهد بود. بدین ترتیب الگوهاي رفتاري و سخن گفت، بی 

 )ع(و امیرالمومنین )ص(اکرماجتماعی و قانونی و مدیریتی و فردي  رهبران الهی بویژه دوران مبارک شخص نبی

، بویژه در توضیح و رکن ارتباط قانون و «شهر اسالمی»ترین الگوهاي ز اصلیتواند و باید به عنوان یکی امی

 .(20: 2831, زاده نقی)رفتار و عمل، ایفاي نقش کند 
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را به مثابه واقعیتی ایجاد شده یا قابل تحقق « شهر اسالمی»گیرد که هایی را در بر میاین دسته دیدگاه

نماید. بر این مبنا معتقدین به این نگرش را می تبییندر قلمرو جغرافیایی زیست و حکومت مسلمانان 

شهر »را الزمه تجلی  توان شامل دو گروه دانست. گروه نخست حضور و بروز عناصر کالبدي خاصیمی

شهر »آن است که  ،توان آن را دیدگاه کالبدي نام نهاد، که میدستهدانند. جان مایه مدعاي این می« اسالمی

نماید که در کالبد خاص خود قابلیت با طرح ایدئولوژي خاص خود، رفتاري خاص را طلب می« اسالمی

 ايهاي کالبديوم، بحث در مورد مشخصهاین مفه . در(17: 2832, زنگانه و شماعی, موحد)یابد اجرا می

توان آن را به عنوان شهري در نظر گرفت که امتی اسالمی در است که اگر در شهري وجود داشته باشند، می

را در پهنه نفوذ خود به ذهن متبادر « شهر اسالمی»کنند و در مجموع آن سکونت، تجارت و عبادت می

. از این دیدگاه، بدان سبب که عناصر کالبدي شهرهاي اسالمی اگر (83: 2832و دیگران،  موحد)سازد می

اند، در سیماي شهرهاي اسالمی با عناصري برگرفته از فرهنگ غنی اسالم و نشانگر تمدن و فرهنگ اسالمی



 

 

مواجهیم که هر کدام منشاء خاصی دارند و از سوي دیگر هر یک نشانگر موضوعی خاص، برگرفته از این 

هاي متاثر عوامل طبیعی، . بر این اساس گذشته از تمام گوناگونی(231: 2811, میرمحمدي)اند قدسآئین م

شهر اسالمی غرق در ایمانی واحد است که در حالی که معیارها و قوانین زندگی بر آن حاکم و مسلط است، 

شهر »ارد که دهد، و مدعی است که نوعی اجماع کلی وجود دشکل منسجمی از معماري را ارائه می

ها؛ .مناطق مسکونی و محله1.ارگ؛ 8.سوق )بازار(؛ 1.مسجد؛ 2هاي خاص زیر است: داراي ویژگی« اسالمی

 .(2831, زاده غنی؛ 2830, تقوایی و خدایی).نماي خارجی 3.دیوار؛ 1.شبکه خیابانی؛ 7.مدارس؛ 1

بویژه  در طول تاریخ  نشینتاریخی جوامع مسلمان-را به شهرهاي سنتی« شهر اسالمی»دسته دوم 

عبارت است از « شهر اسالمی»نماید، بر این اساس معتقداند که الق میاط پیش از انقالب صنعتی 

مسلمان بوده و بنابر  نشناختی، اکثریت مهمی از سکنه آشهرهایی که بنابر مدارک و شواهد تاریخی و باستان

و بدین ترتیب معتقد بر  (217ج: 2833, نوحی)اند کردهآداب، مراسم  مناسک دین اسالم زندگی می

با ساخت اسالمی یا  یا پیشینه ساخت مسلمانان  هاي مسلمانان هاي کم و بیش پر اهمیت ساختتفاوت

. به دیگر سخن مطابق با این (220الف: 2833, نوحی) هستندبینی توحیدي اسالم ساخت بر پایه جهان

نام دارد. منتج از « شهر اسالمی»نشین بنا گردیده است، الک مسلمانچه در طول تاریخ در ممدیدگاه، هر آن

چهار عنصر حکومت، امت، اصناف )بازار( و محالت « شهر اسالمی»هاي مهم ، از ویژگیاین گروهنظریات 

هاي کهندژ )قهندز(، . از سوي دیگر این شهرها از سه بخش اصلی به نام(21: 2832, انصاري)است 

عوامل مشخصه  ، در این رویکرد. گذشته از آن(213: 2811, میرمحمدي)اند شکیل شدهشارستان و ربض ت

که در این میان مساجد  (2831, حبیبی؛ 2818, اشرف)اند ، مسجد، بازار و محله شناسایی شده«شهر اسالمی»

گرفتند می و به عنوان مالک تمایز شهر از ده، در شهر جاي هترین ویژگی را نصیب شهرهاي اسالمی کردمهم

 .(231-232: 2811, میرمحمدي)
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شهر »انگارند و به این ترتیب تر میهایی است که شهر را جزئی از کلیتی وسیعاین طبقه شامل نگرش

که از آن  هاي این طبقه دهند. یکی از زیرمجموعهتر مورد مداقه قرار میهایی وسیعرا ذیل انگاره« اسالمی

ه تبع ابعاد گوناگون وجودي انسان ب را انسان دانسته و« شهر اسالمی»هدف  توان به تناظر تعبیر نمود می

شهر اسالمی متناسب با انسان و نیازهاي جسمانی و روحانی او شکل  که معتقد است (روح و جسم)

 احمدي)بر پا شود  در معناي دینی  گیرد و بنابراین قبل از برپایی چنین شهري، بایستی انسان سنتی می

داراي شکل خاصی نیست، یعنی « شهر اسالمی»این نگرش،  . مطابق با(21: 2830, آبادي علی و دیسفانی

ترین اعضاي شهر مهم« شهر اسالمی»ها در انسان یک شکل خاص، شهر را اسالمی نمود بلکه توان بانمی



 

 

و اگر عالم دینی روي نماید، بناي شهر و  کالبد و شکل این شهر در پی مردم حاصل خواهد شد و هستند

شود. پس شهر دینی، شهري نیست که با دستورالعمل خاصی ساخته شود. ما قواعدي خانه نیز دینی می

شود و نداریم که با آن بتوان شهر دینی ساخت. شهر و خانه با نحوه سکنی گزیدن ما دینی یا غیر دینی می

کند. شهر دینی بدون عالم دینی و بدون آید یا تغییر مین پدید میسبک و طرز بنا با آن نحوه سکنی گزید

 .(7: 2811, اردکانیداوري)مردمی که به آن عالم تعلق داشته باشند معنی و موردي ندارد 

. بر اساس دیدگاه این داندرا محصول تمدن اسالمی می« شهر اسالمی»زیرمجموعه دیگر این طبقه، 

هاي گوناگون و وارد شدن آن در زندگی اقوام و ع اسالم در مناطق و سرزمینبا گسترش و نفوذ سری دسته،

هاي تازه مسلمان هاي اساسی و مهمی در فرهنگ و آداب و رسوم ملتملل مختلف، تغییرات و دگرگونی

هاي عظیمی در کلیه شئون زندگی آن مسلمان ظاهر گردید که از مجموع این تغییرات بوجود آمد و پیشرفت

ها، وضع ظاهري و شود. یکی از مظاهر عمده این پیشرفتها به عنوان تمدن اسالمی یاد میرفتو پیش

کیفیت اداره شهرهاي مختلف است که در طول تاریخ با الهام از احکام اسالمی ویژگی خاصی داشته است 

 .(87: 2878, جعفري)

جغرافیایی شهرهاي دنیاي  آن است که سیماي« شهر اسالمی»باور معتقدین به این نگرش در باب  

شهر »و بر این اساس  (213: 2811, میرمحمدي)اي است که بر مظاهر تمدن اسالمی اسالم خود آئینه

اي است که در آن مظاهر تمدن اسالمی بندي مناسبی براي تمییز آن دسته از مراکز جمعیتیطبقه« اسالمی

. جان مایه استدالل این گروه آن است (21: 2811, ابراهیمی)حضوري ملموس و قابل مشاهده داشته است 

ترین متون منابع و منابع دست اول دینی رجوع کنیم، ظاهراً باید اذعان داریم که دین اسالم که اگر به اصیل

کند، توجه بسیار کمی یه طور مستقیم به شهرسازي و معماري که الجرم الگوي خاصی را ایجاب می

متاثر از اسالم به عنوان تمدن  ،دهداري و شهرسازي اسالم هویت میچه به معممعطوف داشته است. آن

شهر ». از این منظر (13-11:  2811, نادريافشار)یعنی دستاورد و تولید فرهنگی ملل مسلمان  ؛است

شهري است که در آن مظاهر تمدن اسالمی نمود دارد و داراي هویت خاص فضایی، فرهنگی و « اسالمی

 و خدایی)هاي آن در ارتباط با دین اسالم و از قران و سنت نشات گرفته است یتاریخی است و ویژگ

 .(221: 2830, تقوایی
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هاي زیستی به کار رفته که در عین تفاوت، به هاي مختلفی براي مجتمعدر متون اصیل اسالمی، واژه

ها، . این دسته از منابع و پژوهش(22-20: 2831, زاده نقی)ها و مصادیق مختلف شهر نیز اشاره دارند جلوه

پایه متون اسالمی قابل حصول هاي آن بر د که ماهیت، چیستی و ویژگیندانرا موجودیتی می« شهر اسالمی»



 

 

حوزه  ندهند. منابع دست اول پژوهشی در ایاست و بر این اساس مداقه در این متون را مورد توجه قرار می

پژوهش در حوزه منابع اصلی و  .البالغه، ادعیه ماثوره و احادیث و روایاتعبارتست از کتاب وحی، نهج

استخراج از متونی که به صراحت مربوط به شهر یا به طور کلی شود، یکی اولیه دینی به دو شیوه انجام می

ها و دیگري استنباطات اجتهادي متکی بر بندي و تفسیر آنهاي انسانی است، و جمعمربوط به سکونتگاه

هایی در باب فلسفه و روح شهر و تدوین اصول عقاید دینی و درک روح دین به منظور ارائه رهیافت

ی، اخالقی و اجتماعی شهر ربانی، معطوف به وحدانیت الهی و وجه اجتماعی هاي کلی فلسفچارچوب

توحید در شهر، مکارم اخالقی و هدف رسالت انبیاء، بهزیستی این جهانی و رستگاري اخروي عدل الهی و 

 .(281ب: 2833, نوحی)عدالت اجتماعی، رهبري و مدیریت سازمان جامعه و انسان طراز مکتب 

د استفاده، این دسته شامل دو زیرمجموعه اصلی است که یکی در پی استخراج چیستی به تبع منابع مور

 از قران کریم است و دیگري از احادیث و روایات.« شهر اسالمی»هاي و ویژگی

به باور پژوهشگرانی که ذیل زیرمجموعه اول از این طبقه قرار دارند قران کریم که به نص خود و 

موضوع مورد نیاز بشر است، مرجعی است که الگوها و مبانی و ارکان و سخن معصومین حاوي هر نوع 

به بیان دیگر این دسته از . (21: 2830الف, زادهنقی)از آن قابل استنتاج است « شهر اسالمی»صفات و اصول 

از کالم  –یا همان شهر حیات طیبه  –هاي شهر آرمانی اسالم پژوهشگران معتقدند که تعریف و تبیین ویژگی

چه در طول تاریخ به شهرهاي امپراطوري از سوي دیگر آنب(. 2830زاده، الهی قابل استنتاج است )نقی

داد در درجه اول قران کریم بود که در سراسر آن خطه به اي مشابه میرنگ و چهرهعظیم اسالمی حالتی هم

دگی از جمله بنیانگزاري شهرهاي شد و در پاسخگویی به جمیع مسائل زنزبان عربی قرائت و تکلم می

. بر این مبنا این رویکرد بر آن است که قران کریم از جمله منابع (113: 2817, موید)اسالمی قاطعیت داشت 

 .(100: 2831, زاده غنی)هاي شهر مطلوب است اصیل و بنیادین در تشریح رویکرد اسالم به ویژگی

رمجموعه دوم در این طبقه جاي داد، در روایات معتبر ها ذیل زیتوان آناز دید پژوهشگرانی که می

اسالمی و کتب حدیث بر جاي مانده از سنت و کالم پیامبر و ائمه معصومین، به شهر و فضاهاي زیستی و 

و بر این اساس در  (13: 2830, بارسانقلیستاري)نیز کمیت و کیفیت فضاهاي شهري نیز پرداخته شده است 

را مورد « شهر اسالمی»هاي چه این روایات و احادیث، ماهیت و چیستی و ویژگیپی آن هستند تا از دری

هاي آن بپردازند. در این زیرمجموعه، به تبع ماهیت و خصوصیات احادیث مداقه قرار داده و به تبیین ویژگی

هاي شهر مطلوب اسالمی، خصوصیات ساکنین و شهروندان آن و و روایات اسالمی، بیشتر ویژگی

مورد توجه قرار دارد و کمتر « شهر اسالمی»هاي مدیریت و اداره چنین شهري و به عبارتی محتواي هبایست

 سخن از کالبد و ظرف به میان آمده است.
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و متمایز از را ماهیتی منحصر به فرد « شهر اسالمی»گیرد که این طبقه طیفی از پژوهشگران را در بر می

اي ثانویه هستند، همتایان خود در سایر نقاط دانسته و در پی تبیین آن بواسطه تشریح تمایزات آن با انگاره

 این انگاره ثانویه گاه شهر غربی است، گاه شهر پیش از اسالم و گاه شهر مدرن.

هرپژوهی در جوامع برخی از محققین با مدنظر قرار دادن تجربه شهرنشینی در تاریخ اروپا، روند ش

هاي ها و شاخصکه به نوعی بازتاب برخی جریان اندسامان داده اسالمی را بر اساس الگویی از شهر اسالمی

شهري است که از هویت « شهر اسالمی»شهرنشینی است. در حاصل تحقیقات این طیف از پژوهشگران، 

شهري، اندیشه شهروندي و سایر مستقل عاري و فاقد نهادهاي مدنی، مقررات توسعه یافته زندگی 

توان در خصوص ماهیت بر مبناي این نگرش می (11: 2831, فر یوسفی)هاي مشابه بوده است شاخص

از مفهوم تمایز با شهر غربی سخن گفت که مطابق آن شهر اسالمی همانند سیما و نام و لباس « شهر اسالمی»

هاي بنا شده بر مبناي تفکرات تمایزش را از مجتمعو آداب و منش مسلمانان، هویت خاص خود را دارد که 

را به « شهر اسالمی». بر این اساس (11: الف2830, زادهنقی)دهد غیراسالمی به وضوح و روشنی نمایش می

 نماید. عنوان ماهیتی منحصر به فرد و متمایز با شهر غربی تبیین می

هاي می از جهات گوناگون تحت تاثیر تمدنتردید شهرهاي دوره اسالبه باور برخی محققین گرچه بی

هاي فرهنگی خود را به اند، در عین حال مسلمانان ویژگیهاي ساسانی و رومی قرار داشتهپیشین بویژه تمدن

اند و تمییز شهر اسالمی از دیگر شهرها را آسان نحو تحسین آمیزي بر شهرهاي زیر نفوذ خود نهاده

ه تدریج رنگ و ب. بدین ترتیب شهر قبل از اسالم، در طول زمان (232-230: 2811, میرمحمدي)اند ساخته

کرد، با پذیرش بوي اسالمی به خود گرفت و در حالی که قبل از آن نظام ارزشی خاصی را نمایندگی می

هاي مردمی را به نمایش گذاشت و فضا را اسالم توسط ساکنان خود به تدریج اعتقادات، باورها و ارزش

. منتج از این پیش فرض، این (11: 2831, براتی)براي تحقق و اجرا شدن دین جدید براي مردم فراهم آورد 

 اند.را بویژه در مفهوم تاریخی آن در تمایز با شهر پیش از اسالم تبیین نموده« شهر اسالمی»محققین 

جذاب  ودسته سوم از پژوهشگران این طبقه معتقدند شهرهاي اسالمی به تمدنی زوال یافته اما پیچیده 

ها سپرده ل شهرسازي مدرن از سوي تمدنی برتر دگرگون و به موزهروند تا با ورود اصوتعلق دارند و می

شهري سنتی است که زیربناي اجتماعی، اقتصادي « شهر اسالمی». از دید اینان (27: 2811, ابراهیمی)شوند 

اش انحطاط و عقیدتی شهروندانش از علت وجودي و کارایی عملی ساقط شده و مشخصه قابل مشاهده

در حواشی آن است. شهر مدرن در جوامع « مدرن»ره شدنش با شهر رشدیابنده صابافت مرکزي و مح

هاي مستقیم هاي بلند مرتبه، خیابانمسلمان جایی است که تضاد کالبدي آن با شهر سنتی در وجود ساختمان

ساز و تمیز، و دسترسی ساکنانش به آب و برق و مشاغل جدید متجلی شده است و بلوارهاي تازه



 

 

که در  . در بیانی حداکثري از این مفهوم، داوري اردکانی شهر دوران تجدد را دینی (27: 2811, ابراهیمی)

زیرا در دوران تجدد "داند نمی توان آن را معادل اسالمی انگاشت ادبیات وي در چارچوب دین اسالم می

 "کرده باشندساخته شده است، هر چند که طراحان این شهرها به کلی از عالم دین قطع رابطه ن

شهر »توان در خصوص این گروه سخن از تبیین ماهیت . منتج از این مسئله، می(21: 2811, اردکانیداوري)

 یان آورد.مبر اساس تمایز آن با شهر مدرن به « اسالمی
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هاي خصوص ماهیت، چیستی و ویژگیها در شود که دغدغه آناین طبقه پژوهشگرانی را شامل می

به طوري که طیفی از ایشان در پی تشریح فلسفه ساخت شهر  ،وراي کالبد آن است یمقوالت« شهر اسالمی»

اي نیز در پی شناخت دانند و دستهمکانی می افر-اي شهر اسالمی را ماهیتی فرا زمانیاند، عدهاسالمی

 نهادهاي سازنده شهر اسالمی هستند. 

ها را ذیل نگرش فلسفه ساخت جاي داد عطف توجه خویش را نه متوجه شکل توان آننی که میمحققی

اند که اساس فلسفه ساخت ها یعنی نظامات و مناسباتی نمودهبلکه معطوف به باطن آن ،تخو ظاهر و سا

معمارانه و دهند.به باور ایشان نقد دین از شهر، نه نقد تاریخی است و نه را تشکیل می« شهر اسالمی»

ن پاکی و بهزیستی، سالمت و امنیت و هاي دینیِ مبیّشهرسازانه بلکه نقدي است ناشی از سامانه ارزش

. به باور ایشان چون تفکر اسالمی انسان را به عنوان جانشین (173ب: 2833, نوحی)شکوفایی حیات 

و آثار انسانی باید رنگ و صبغه  کند، اصول حاکم بر اعمالخداوند تبارک و تعالی بر روي زمین معرفی می

بندي از آثار روشنفکران . در جمع(120: الف2830, زادهنقی)اند اصولی را داشته باشند که بر فعل الهی حاکم

هاي زیر را به عنوان اجزاي مفهوم توان مولفهاند، میو محققینی که این رویکرد را در آثار خویش برگزیده

ودانگی، عدالت، به هم پیوستگی از درون، تغییر ارضه کرد: بندگی، امنیت، جشهر اسالمی ع« فلسفه ساخت»

گرایی، ارتباط بین اجزا و اجزا با کل، توجه به طبیعت و انسجام )نگاه کنید به مدام و خلقی جدید، جمع

 علی و دیسفانی احمدي؛ 2833, دانش؛ 2830, بختیار و اردالن؛ 2830, آبادي علی و دیسفانی احمدي

 .(ب2833, نوحی؛ 2830, آبادي

راي کالبد، جاي و وهاي شهرسازي اسالمی، جان مایه نظرات پژوهشگران دسته دوم آن است که ارزش

بر این اساس این گروه معتقدند که شهر اسالمی براي تجلی بخشیدن به  (.273: 2831, رضایی)زمان است 

جوید. هاي مناسب زمان و مکان را میها و روشههاي مورد احترام جامعه مسلمان، به طور مداوم راارزش

ماهیتی است ثابت که در هر زمان و مکان تجلی ویژه خویش را خواهد داشت. به « شهر اسالمی»بر این مبنا 

تواند در هر زمان و مکانی با توجه به فرهنگ و هنر ماهیتی بالقوه است که می« شهر اسالمی»عبارت دیگر 



 

 

آوري و مصالح و دانش در گیري از فنهاي اسالمی در تعارض نباشد( و با بهرهرزشبومی )که با اصول و ا

 .(11: الف2830, زادهنقی)دسترس مسلمانان آن جامعه خاص، تفسیر و تجلی خاص خویش را داشته باشد 

دسته سوم مطالعه جامعه شهري و نهادهاي شهري مسلمانان را مخاطب ساخته و نهادهاي دینی، 

دهد و نقش و تاثیر و لزوم حضور قانونی، اجرایی، تحصیلی و اجتماعی را مورد بحث قرار میاجتماعی، 

 دهد.را مورد مداقه قرار می« شهر اسالمی»ها در تجلی آن
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زندگی پیروان هاي پژوهشگران این طبقه بر این نگرش قرار گرفته که دین اسالم براي اساس دیدگاه

گیرد، لذا نه تنها زندگی روزمره مردم از هر نظر تابع خویش قوانینی دارد که زندگی بر اساس آن صورت می

باشد. بر این اساس فقه و انداز جغرافیایی نیز متاثر از آن میبلکه از نظر کالبد شهري و چشم ،آن است

کارگیري نظام هرهاي اسالمی و کلید تفسیر و بهسازي در ششریعت اسالمی به عنوان دستورالعمل ساختمان

ها را توان آن. به باور این افراد که می(23: 2833, دانش)شهرسازي اسالمی مورد تاکید متخصصین قرار دارد 

متخذ از  بیش از همه از دستورات و قوانینی اسالمیِ« شهر اسالمی»شرعی جاي داد، -در زیرمجموعه فقهی

تا  هستندو در نتیجه در پی آن  (30: 2837, باقري)هاد و اجماع تاثیر پذیرفته است فقه، اجت کتاب، سنت،

« شهر اسالمی»منابع استخراج و تحت عنوان  این نوا با اصول اسالمی را ازمختصات شهر مطلوب و هم

 بندي نمایند. مفصل

هاي هنجاري هجنب  اندشدهبندي دسته« شهر اسالمی»عنوان نگرش قانونی به  لیذکه  دسته دیگر 

اند. ها و ضوابط مربوط به شهر و شهرسازي اسالمی را مورد توجه قرار دادهها، مباحثات، شیوهسیاستگذاري

مندان در پی ارائه دستور کارها براي اسالمی نمودن محیط زندگی، تطبیق به بیان دیگر این محققین و حرفه

 هستند.« المیشهر اس»شهرها با فرهنگ اسالمی و متجلی نمودن

 

 گیری نتیجه -4

دهد که هاي علمی متفاوت، نشان میمرور ادبیات مربوط به بررسی رابطه میان اسالم و شهر در نظام

تاثیر اسالم بر شهر و محیط زیست مسلمانان  هايچگونگی و روش پاسخ فراوانی در بابهنوز سواالت بی

توان براي دارد، از سوي دیگر یکی از دالیلی که میوجود « شهر اسالمی»ماهیت و چیستی  به تبع آنو 

رو در تبیین شهرسازي اسالمی اقامه نمود، نبود واژگانی مورد توافق پژوهشگران این پیش و مشکالت مسائل

هاي متفاوتی درباره آن وجود دارد و پژوهشگران عرصه از دانش است. یکی از اصطالحاتی که دیدگاه

« اسالمیشهر »ترین مفهوم به اند، چیزي است که در کلیمختلف بررسی آن را وجهه همت خویش قرار داده



 

 

زبان نیز قابل مشاهده است چنانکه تعداد زیادي از گردد. این موضوع در میان محققین فارسیتعبیر می

شهرسازي »تبیین به اند تا بواسطه آن هاي علمی متفاوت سعی در ارائه تعریفی از آن داشتهپژوهشگران نظام

 .بپردازند« اسالمی

اندازي مطالعات متاخر در این زمینه کوشیده چشم ترینپژوهش حاضر با کنکاش در برخی از مهم

هاي علمی متفاوت در ادبیات ذیل نظام« شهر اسالمی»ترین رویکردها به ترین و قابل توجهمنسجم از اصلی

ها و تعداد فارسی زبان ارائه نماید. بر این اساس ضمن تصریح این نکته که با توجه به حجم پژوهش

کوشش ، نیستکنندگان ، قطعاً مطالعه حاضر جامع و در برگیرنده تمامی مشارکتهاي دخیل در این امررشته

مورد بررسی قرار گیرد و رویکردها و « شهر اسالمی»هاي علمی درگیر در مطالعه ماهیت تا نظام هشد

 هاي مختلف در این عرصه شناسایی شوند.دیدگاه

و نیز هرگونه تالش براي « شهر اسالمی»مفهوم  جوییبر پایه نتایج این مطالعه توجه به نکات زیر در پی

 حائز اهمیت است:« شهرسازي اسالمی»ساماندهی محیط زندگی مسلمانان و تبیین 

اي و چند بعدي است که حجم عظیمی از ابهامات، مفهومی پیچیده، میان رشته« شهر اسالمی. »2

در میان پژوهشگران  اف آن وجود دارد.ها و اهدها در باب چیستی، ماهیت و ویژگیسوءتعبیرها و آشفتگی

علوم  هاي علمی متفاوت شامل شهرسازي، معماري، هنر، فلسفه، جغرافیا،زبان، محققینی از نظامفارسی

رویکرد اصلی و  1پژوهش حاضر  بر این مبنااند. پرداخته« مفهوم»به واکاوي ماهیت این  الهیات و اجتماعی

شهر »هاي مختلف به که نگرشاساسیی کرده است که ضمن آنرویکرد فرعی را در این عرصه شن 27

سازند. اي از این مفهوم را مهیا میرشتهو میان نگرکنند، همراه با هم درکی کالنرا نمایندگی می« اسالمی

هاي علمی هاي علمی گوناگون منتج شده و مشارکت رشتهرویکردهاي مختلف از نظامبدیهی است که 

 نماید.ریزان شهري به طور ویژه را عرضه میو برنامه  متفاوت به طور عام

بر این اساس این  .است« شهر اسالمی»ها به کردهاي تبیین شده نشان دهنده دامنه وسیع نگرشی. رو1

دانند تا آن شهر میرا آرمان« شهر اسالمی»که  یمثبت هايهاي مختلف، از دیدگاهرویکردها طیفی از نگرش

نمایند را شامل ی را مفهومی منسوخ، کهنه و غیرقابل تطابق با شهر معاصر تعریف میدسته که شهر اسالم

ها و ابعاد متفاوتی از موضوع را شامل هاي مختلف، در اکثر موارد جنبهگردند. از سوي دیگر پژوهشمی

« هر اسالمیش»گردد که جا ناشی میصرفا تمرکز بر یک طبقه و رویکرد نیست، این مسئله از آن وگردند می

 اي و خارج از حیطه یک نظام علمی خاص است.رشتهذاتاً مفهومی میان

شهر « انگاره»اي که ذات پیچیده و میان رشتههاي ارائه شده، ضمن آنبندي دیدگاه. بررسی و طبقه8

هاي موجود در عرصه مطالعه شهر اسالمی و از دهد، به طور ضمنی کمبودها و نارساییمیاسالمی را نشان 

نوا با ریزي و ساماندهی شهر هماهنگ و همتر طراحی، برنامهآن ره شهرسازي اسالمی و در نگاهی کالن



 

 

زامات و نماید. در این زمینه توجه اندک به شهر معاصر و الهاي اسالمی را نیز آشکار میاصول و ارزش

سازي شهر اسالمی و بدین طریق تبیین شهرسازي اسالمی در مطالعات موجود قابل هاي آن در مفهومویژگی

 ذکر است.

هاي علمی درگیر در مطالعه و تبیین شهر و شهرسازي اسالمی، توجه به . با توجه به گستردگی نظام1

هاي علمی، ارتباطات )و با نظاماز این  تواند ضمن مشخص نمودن جایگاه هر یکبندي ارائه شده میطبقه

هاي علمی مختلف درگیر در این عرصه را مشخص نماید که نگاهی دیگر فقدان ارتباط منطقی( میان رشته

 باید در مطالعات آتی مورد توجه قرار گیرد.  هاپیوستگیاین به هم

هاي علمی درگیر در ونی نظامعین حال گوناگرو د« شهر اسالمی»ها به . فراوانی رویکردها و نگرش1

گردد، خارج از حیطه تعبیر می« شهر اسالمی»چه به ن است که تجلی تام و تمام آنآاین عرصه، نشان دهنده 

باشد. از این رو مساوي دانستن ها میمندان آنعمل یک یا دو رشته خاص و پژوهشگران، محققین و حرفه

« شهر اسالمی»ه به تبع آن وظیفه شهرسازان را متجلی ساختن ک« شهرسازي اسالمی»با « ساختن شهر اسالم»

. به باور این مقاله سازماندهی شهري رسدبه نظر مینماید، ناممکن و غیرمعقول در دوران معاصر معرفی می

، نیازمند تغییر گسترده شهروندان اسالمیهاي اسالمی و ایجاد شهري مناسب زیست هماهنگ با ارزش

هاي علمی مرتبط با کالبد شهر بجاي به طور خاص پژوهشگران نظام ها به موضوع است.رویکردها و نگرش

که با توجه به ابعاد و ماهیت ان، خارج از حیطه عمل و توانایی ایشان  بذل توجه به ساختن شهر اسالمی 

سالم در هاي مختلف دین اباید در پی شناخت ابعاد مختلف فرهنگ اسالمی و معرفی قابلیت قرار دارد 

 هاي شهرسازي هماهنگ با فرهنگ اسالمی باشند.مواجهه با محیط زیست پیروان خویش و تبیین ویژگی
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