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مدل سازی معنایی در ساختار شهر و بررسی دیدگاه های اسالمی درباره آن

چکیده
به نظر می رسد ساختار شهرها متأثر از نظام های هندسی و آزاد، واجد ارزش های معنادار و نمادین است. عقاید و باورهای اسالمی نیز بر 
ساختار شهرهای دوران اسالمی تأثیراتی داشته که دارای بار معنایی متفاوتی نسبت به شهر های پیشین است. چگونگی ظهور معنا در ساختار 
شهر، متأثر از اندیشة اسالمی و در انداختن نظرّیه ای در این باب هدف اصلی نوشتار پیش رو است. این مقاله چگونگی ظهور مفاهیم اسالمی 
و معنای برآمده از آن ها را در کالبد شــهرهای اسالمی مورد بررسی قرار داده است، تا مشّخص شود شهرهای اسالمی تا چه حدی مجاز 
به تشبیه گرایی و یا تنزیه گرایی در ساختار خود هستند. در این زمینه با مطالعه نمونه هایی از ساختارهای شهری نمادین جهان، به بررسی 
تطبیقی تأثیر اسالم و دیگر مکاتب بر ساختار شهرها پرداخته شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، پدیدارشناسی و استدالل منطقی 
اســت. نتایج پژوهش از به کارگیری معانی نمادین در پس هندســه های منظم و آزاد شهرهای اسالمی حکایت دارد که ریشه در باورها و 
اعتقادهای دینی دارد. بررســی ها نشان می دهد شهرهای دوران اســالمی با توّجه به تمامی شرایط زمانی و مکانی، مبتنی بر هندسه های 
طبیعی، نظم یافته و واجد بافتی هماهنگ با زمینه هستند. چنین به نظر می آید که هندسه و ساختار شهرهای اسالمی را می توان مانند اکثر 
شهرهای مطرح جهان، متأّثر از نظام های اعتقادی و معنایی تفسیر کرد ولی این امر نمی-تواند در قالب تشبیه معنایی بیان شود. تنزیه گرایی 
در شــهرهای اسالمی برپایة ساختار شهر قابل بررسی است و می توان بر پایة بررسی هندسه های شهری، تنزیه گرایی در شهرهای اسالمی 
و عدم پیروی ســاختار شهر اسالمی، از اشکال آرمانی را بررسی کرد. به نظر می رسد هندسة شهرهای اسالمی به صورت ارگانیک و آزاد، 
در هر بستری با توّجه شرایط زمانی و مکانی، به تناسب ارزش ها و اعتقادها، در عین پایبندی به مؤلّفه های کالبدی و عملکردی، مبتنی بر 

نظرّیة جامع سلسله مراتبی شکل گرفته اند.
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مقّدمه
عوامل و پدیده های مؤثّر در شــکل گیری شــهرها بســیار متنوّع 
اســت اما در یک طبقه بندی بسیار کلی می توان آنها را به دو دسته 
تقســیم کرد: نخست عوامل مادی و محیطی که شامل ویژگی های 
محیط جغرافیایی و طبیعی مصالح، فنون ســاخت، کارکرد اصلی 
و کارکردهای جنبی شهر، شیوة معیشــت، سرمایه و دارایی موجود 
در شــهر و تمّکن مالی شهروندان و شمار آنان و مانند آن می شود. 
دوم عوامل فرهنگی و انســانی که شــامل پدیده هایی مانند پیشینة 
تاریخی، سنّت های شهرنشــینی، نظام اداری و حکومتی، فرهنگ و 
اعتقادها و باورها، ســبک زندگی و الگوهای رفتاری است. اعتقادها 
و باورها نقش مســتقیمی بر شــکل گیری برخی فضاهای آیینی و 
عمومی و چگونگی اســتقرار آنها داشته اند )سلطان زاده، 1362: 5(. 
شکل شهر را باید آینة تمام نمایی دانست که تصویر شکل گرفته در 
آن ارتباط بسیار نزدیکی با نظام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جوامع مختلف دارد. در واقع شــکل شهر را در هر دوره ای 
می تــوان نمایانندة ارزش های حاکم بر جوامع دانســت؛ به تعبیری، 
ساختار و شکل شــهر ترجمان فضایی کالبدی اندیشة انسان ها در 
هر دوره است )محمدی، 1387: 395(. شهر مظهر عالی تمّدن است. 
اینکه شــهرها تحت تأثیر اندیشة اجتماع شــکل می گیرند، امروزه 
مقبولیّت عام یافته اســت )منصوری، 1392: 52(. بنابراین تأثیر اسالم 
بر ســاختار شــهر با تعاریف ویژة آن از انســان و اجتماع موضوعی 
کنکاش پذیر اســت. بســیاری از محّققان بر اثرپذیری ساختار شهر 
از الگوهــای نمادین و معنایی تأکید کرده اند. پژوهشــگران اروپایی 
عموماً خصوصیّت یا تیپولوژی خاص شــهرهای اسالمی را متأثّر از 
فرهنگ و تفّکر اسالمی دانســته اند؛ به عبارت دیگر، این محّققان، 
اســالم را بنیادی برای تفســیر الگوی ریخت شناســی قــرار داده اند 
)ابولقد، 1383: 21(. در تمّدن اســالمی، پیش از هر چیز شــهرها به 
عنوان پایگاه فاتحان و مراکز سیاسی مذهبی نقش داشتند، در عین 
حــال نقش تجارت و بازار هم در آن ها اهمیّت داشــت. شــهرهای 
اســالمی با معماری و تناسباتی به فروتنی خاک خط آسمانی دارند 
که با گنبدهای فیروزه ای و منارهای مساجد تشّخص می یابد، گویی 
که می خواهد دگرباره به معنای نمادین شــهر و نسبت آن با آسمان 

تأکید کند )اعتضادی، 1384: 130(.
موضوع معناگرایی در ســاختار شهرهای دوران اسالمی و تجلّی 
آن در کالبد شهرســازی دغدغة بسیاری از پژوهش گران و طرّاحان 
ایــن حوزه بوده اســت. با بررســی نظام هــای مطالعاتــی پیرامون 
معناگرایی شــهرها در دوران اســالمی، نظریّه هــای مختلف و گاه 
متضادی در این باب شکل گرفته است. این نظریّه های معناگرایانه 
غالباً به دو دســته تشــبیهی و تنزیهی تقسیم شــده اند )یا با تقدم 
یکی بر دیگری(. برای دســت یابی به تعریفی مناسب در این مقوله 
این پرســش اساســی مطرح می شــود که اســالم کاربرد الگوهای 
تشبیهی و یا تنزیهی را در ساختار شهرسازی اسالمی تا چه میزانی 

مجاز دانسته اســت؟ نمادگرایی و معناپردازی تا چه حّد در شکل 
شهرهای این دوره وجود دارد؟ به بیان دیگر شهرهای دوران اسالمی 
چه میزان مظهر تجلّی مفاهیم نمادگرایانه در خود بوده اند؟ هدف 
پژوهش حاضر، بررسی ظهور معنا در ساختار شهر، متأثّر از اندیشه 
اســالمی و تبیین نظریّه ای در این باب اســت. در این نوشتار پس 
از بررســی نظام های هندسی در برخی شــهرهای جهان و بررسی 
مبانی آن به روش پدیدارشناســی، ســاختار شــکل شــهر اسالمی 
بر مبنای رویکرد پدیدارشناســی و اســتدالل منطقی بررســی شده 
اســت. در این زمینه با بررســی آیات و روایات، و استخراج اصول 
کلی اســالم برای فضاهای حضور و فعالیّت انســان، و تطبیق این 
اصول با شــهرهای اسالمی، ساختار شــهرها، بر اساس نوع نگرش 
اســالم، منطبق با شــرایط زمانی و مکانی تعریف شــده، و به بیان 
آرای مختلف در باب ساختار شهرهای اسالمی پرداخته شده است. 
هم چنین مصادیقی از شهرهایی که در دوران اسالمی دچار تحوّل 
ساختار شــده اند، مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت با تحلیل و 
بررســی در داده ها، فرضیّة شــکل گیری ساختار شهرهای اسالمی، 
با توّجه به جمیع شــرایط زمانی و مکانی، مبتنــی بر نظریّة جامع 

سلسله مراتبی ارائه شده است.

سواالت پژوهش
چگونگــی اثرگذاری نمادهــا، معانی و شــباهت نمایی معنایی 
یا پیروی از اشــکال آرمانی و نمادین )اشــکال منظم هندســی( بر 
ساختار شهرهای اسالمی، موضوع اصلی مقاله حاضر است. در این 

راستا دو پرسش اصلی زیر مطرح می گردد:
-در رویکرد اسالمی به طراحی شهر تا چه حدی شباهت نمایی 
معنایی یا پیروی از اشکال آرمانی و نمادین )اشکال منظم هندسی( 

جایز است.
- در تاریخ شهرســازی اســالمی، در کدام دوره ها شهر ساختار 

تشبیه گراتری یافته است.

مبانی نظری 
تاکنــون تحقیقــات متعــّددی دربارة بررســی عوامــل مؤثّر بر 
شــکل گیری شــهرها و تعریف و تبیین آن انجام شــده است. در 
ایــن میان راپاپورت نظریّة منشــاء فرهنگی مجتمع های زیســتی را 
مطرح کرده اســت. وی بــا تحقیق و بررســی مصداق های متعّدد 
وابسته به نخستین تمّدن ها و زیستگاه ها چنین عنوان می کند که 
مجتمع های زیستی باستانی با اشکال نمادین و رمزی بنا شده اند و 
از این روی قابل تأمّل و بررســی بیش تر هســتند. طبق بررسی های 
وی شهرهای باستانی بر اساس الگوهای نمادینی شکل می گرفتند 
که به ایده  آل ها اشاره داشته اند. او می گوید: »شهر محیطی مصنوع 
اســت به عنــوان زمینه ای برای انســان ایده  آل و یا شــیوه زندگی 
ایــده آل...« )راپاپــورت، 1366: 17( که می توانــد تعبیری از ظهور 
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معانی نمادین و اعتقادی در ساختار شهرهای اسالمی و هندسه آن 
باشد. حکمت، دانش و معرفتی است که زبان رمزی دارد و در بیان 
هنری اســاطیری یا دینی نمود پیدا می کند. بهره گیری از تمثیل و 
نماد در بازنمایی نوع معرفت و شــناخت از هستی در تاریخ اندیشه 
بشــری پیشینه ای به دیرینگی زندگی بشــر دارد )اعتضادی، 1384: 
134(. بنــا بر گفتة راپاپورت الگوهای نمادین شــهرهای باســتانی 
مدل هایــی از جهان هســتی هســتند. در این نظریّه طــرح نمادین 
شــهرها الگویی از جهان اکبر است در قالب شهر به عنوان جهان 
اصغــر )اردالن، 1391: 109(. از آن جایی کــه روش اصلی پژوهش 
حاضر پدیدارشناســی و استدالل منطقی است، بخش عمده ای از 
مباحث نظری به گونه ای گســترده تر در خالل مقاله مورد بررسی 

قرار می گیرد.
نمادپردازی در ساختار شهرهای جهان

شهرها از ماندگاری نســبی برخوردار بوده اند، و تجلّی ارزش ها، 
باورهــا، و بیانگر هویّت جوامع در انظار جهانیان و تاریخ هســتند 
)نقی زاده، 1379: 5(. به نظر می رســد که شهرهای احداث شده در 
نقاط گوناگون جهان، خالی از معنا نیســتند و دارای معانی نهان یا 
آشکاری هستند. یافتن معانی در پس هندسه های شهرهای معروف 
جهان به روش پدیدارشناســی می تواند صورت پذیرد. با بررســی 
ســاختار کالبدی برخی از این شــهرها، می توان استفاده از هندسة 
منظم را در آن ها مشــاهده کرد. به کارگیری این نوع از هندســه در 
این شــهرها، می تواند نشانگر تشــبیه گرایی به مفاهیمی هم چون 
انســان محوری، جهت یابی، نظم، صنعت، سرعت، تساوی حقوق 
شــهروندی، اقتصاد و عوامل ارزشــمند در جهان بینی ســازندگان 
باشــد )با اقتباس مانیاگوالمپونیانی، 1388(. نمونه های متعّددی از 
شــهرهای جهان که در ادوار و نقاط مختلف از تشــیبه برای بیان 
ارزش ها و جهان بینی شان، ســود جسته اند، قابل مشاهده است؛ به 
طور مثال یونانیان و رومیان باســتان بیش از هر چیز، در شــهرهای 
نوبنیادشــان از شــکل های شــبکه ای اســتفاده کرده اند. شهرهای 
شــطرنجی رومی از پالن شــهرهای نظامی هلنی تقلید کردند که 
نوعی تشــبیه گرایی نظم ســخت گیرانه و مستبدانه قدرت مرکزی 

روم بود )تصویر شمارة 1( )گروتر، 1390: 559(.

تصویر شمارة 1: پالن و عکس هوایی شهر شبکه ای تیمگاد در روم 
باستان؛ استفاده از هندسه منظم شبکه ای، ایجاد هم خوانی با تفّکر 

 انسان گرایی و تسّلط انسان بر کیهان و یا بازسازی کیهان در شهر است؛
 ماخذ: گروتر، 1390: 559

در آسیای شرقی، شبکة شــطرنجی پالن شهرها از چین همراه 
با مذهب بودایی به ژاپن رفت. بر اســاس این مدل، پایتخت جدید 
ژاپن در سال 792.م، برای تشــبه گرایی مذهب بودا، بنیان گذاشته 
شــد )تصویر شــمارة 2(. در قرن اوّل میالدی، پالن شطرنجی چین 
بــه هندوســتان هم رســید، و بر شهرســازی هند که تحــت تأثیر 
نمادگرایــی مذهب هندو و نماد مانداال1 بود، اثر گذاشــت. کتاب 
مرجع شهرســازان هنــد در آن دوران، ماناســرا2، حــاوی پالن های 
آرمانی بسیاری برای شهرسازی بر اساس این شبکة شطرنجی است 

)تصویر شمارة 3(، )گروتر،561:1390(.

تصویر شمارة 2: پالن شهر کیوتو و نمود یافتن تفکرات بودایی، 
گروتر مدعی است الگوی اصلی شهرهای شبکه ای از شرق به غرب 

رفته است؛ ماخذ: گروتر، 1390: 562

تصویر شمارة 3: پالن های آرمان شهر هندی معرفی شده در ماناسرا، 
کهن ترین کتاب در موضوع محیط سکونت؛ ماخذ: گروتر،1390: 562

در آمریکای شمالی نیز شبکة شطرنجی به کار گرفته شده در آغاز 
قرن هجدهم، بیش از هر چیز دالیل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
داشته است. مهاجرانی که به دالیل فشار استبداد و فئودالیسم به این 
ناحیه کوچ کرده بودند، با توّجه به بینش شــکل گرفته شان، اراضی 
این ســرزمین را به صورت شبکه ای تفکیک کردند )تصویر شمارة 
4(. شــاید بتوان چنین بیان کرد که ســاختار منظم شــهر شیکاگو، 
تشــبیه گرایی به مفهوم انســان محوری و دموکراسی است )پیشین(. 
برلین، از جمله شــهرهای ساخته شــده در بلوک شرقی سابق است؛ 
شهری که آلمانی ها به شکوه و زیبایی آن می نازیدند )دِسته، 1384(. 
برای ساخته شدن این شــهر، دو نوع تفّکر وجود داشت؛ اول، مبانی 
نظری زمینه های فکری به وجود آورندة شــهرهای سوسیالیســتی، و 
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بستر فکری، دوم، شــهر کمونیستی وام گرفته از بیانیه کمونیستی 
مارکــس در ســال 1848م. برلین حاصل برنامه ریــزی اقتدارگرا، غیر 
منعطف و آهنین سوسیالیستی کشورهای بلوک شرق است )تشبیه 
اقتدار و قدرت سیاســی( )تصویر شمارة 5(، )عسکرزاده، 1389: 69(. 
هم چنین، طرح های منظم و ســتاره ای، شهرهای ایده آل رنسانس را 
شــکل می دادند. در این شهرها تأثیر اختراع سالح گرم و نظریّه های 
دفاعی قابل مشاهده است. تشبیه گرایی نهفته در شهرهای رنسانس، 
طلب مرکزگرایی است )گدیون، 1391: 59(، از شهر پاریس می توان 
به عنوان شــهری نام برد که پس از دوران رنسانس دچار تغییراتی در 
بافت شهری اش شــد. این تغییرات در همگام با ایدئولوژی جدید و 
عصر روشــنگری بر اساس محترم شمردن خرد به عنوان جوهر بشر، 
ایجاد شــده بود )مانیاگوالمپونیانی، 1388(. این نگرش جدید باعث 
ایجاد تغییراتی در ساختار شهرهای رنسانسی شد )تصویر شمارة 6(.

تصویر شمارة 4: ایجاد نظم هندسی به دالیل سیاسی اجتماعی در 
Peterson, 2003 :پالن شهر شیکاگو؛ ماخذ

تصویر شمارة 5: ایجاد نظم هندسی ناشی از اقتدار سیاسی در پالن 
Wehner, 2005 :شهر برلین زمان هیتلر؛ ماخذ

تصویر شمارة 6: باغ سازی فرانسوی، ایجاد ساختار شباهت زا با 
ایدئولوژی رنسانس. این الگو هم نمایشگر انسان گرایی و هم 

URL 1 :اقتدارگرایی سیاسی است؛ ماخذ

شــولتز معتقد است: »مکان انسان ســاخت، چیزی بیش از یک 
فضا با درجه  متنوعی  از گشــودگی است، این مکان، در مقام یک 
ســاختمان بر روی زمین می ایســتد و به سمت آسمان برمی خیزد. 
خصلــت مکان تا حد زیــادی با چگونگی تعیین این ایســتادن و 
برخاستن مشخص می شــود. این  امر برای کل قرارگاه ها، از جمله 
شــهرها صادق است. زمانی که شــهری به  علت دارا بودن خصلتی 
مشخص، ما را راضی می کند، اغلب به این دلیل است که  بیش تر 
بناهایش به روشی یکسان به زمین و آسمان مرتبط هستند، به  نظر 
می رسد که آن ها شکل مشترکی از زندگی را بیان می کنند، شیوه  
مشــترکی از بودن بر روی زمین، بدین ســان آن ها روح مکان را که 
این همان سازی انسانی را ممکن می سازد، شکل می دهند« )شولتز، 
1394: 97(. در جدول شــمارة 1 مقایسه سه گونه روح مکان شهرها 
از دید شــولتز قابل مشــاهده است. او شهر اســالمی را از نوع دوم 
دانسته است ولی به نظر می رسد دیدگاه او نادرست باشد، به همین 
دلیل نتوانسته حالت هندسه هزارتو و البیرنت3 در شهرهای اسالمی 

را به خوبی توجیه کند.
با بررســی ســاختار برخی از شــهرهای جهان، که در زمان ها و 
مکان های مختلف شکل گرفته اند، می توان این گونه بیان کرد که 
شــهرهایی که دارای ساختار منظم هستند، به صورت اتفاقی شکل 
نگرفتــه، و هر یک از آن ها، با توّجه به بســتر شــکل گیری، برای 
تشــبیه گرایی به مفاهیم مورد نظر سازندگان شــان ایجاد شده اند. 
شاید بتوان بیان کرد که شهرهای کهن، دارای معانی کیهانی بوده، 
و در پی تســلّط و چیره جویی بر انســان ها هستند، ولی شهرهای 
دوران رنسانس و معاصر، دارای دیگاه های انسان گرایانه و محوریّت 
او در جهــان، دموکراســی )یا اســتبداد(، و یا دیگــر مفاهیم چون 
اجتمــاع، اقتصاد و... هســتند. در هر صورت، به نظر می رســد که 
تشبیه گرایی در ســاختار شهری بسیاری از جوامع، در طول تاریخ، 
از راه کارهــای عملیاتی، بــرای بیان جهان بینــی و نمود کالبدی 

اعتقادات و یا ایدئولوژی بوده است.
نمادگرایی در شهرهای قبل از اسالم در ایران

شهرهای ایرانی قبل از اسالم دارای چند دورة متفاوت هستند. از 
شــهرهای دوران مادی ها مانند شوش و هگمتانه تاکنون هیچ اثری 
از خیابان هــا، کوچه و آثار شــهری به جای نمانــده و پی بردن به 
نگرش آن دوران در مورد شــهرها مشکل به نظر می رسد. شهرهای 
دوره های بعدی، در ایران باســتان ســاختاری منظم داشتند )تصویر 
شــمارة 7( و با استفاده از نظم هندسی سعی در ایجاد مفاهیمی در 
شــهر بودند. این مفاهیم برای بیان مسائلی از قبیل مراسم آیینی، 
اقامت پادشــاهان، محل تدفین بزرگان یــا امرا، محل تاج گذاری یا 

آتشکده بود)پاکزاد، 1384: 97(.
این شهرها مظاهر انتزاعی جهان بینی آدمی شدند، و مبین خواست 
او به استیال، نیاز او به ایمنی و بازنگری اش به خاستگاه های وجودی 
خودش. در این شهرها نقشــه های کاماًل هندسی خطوط نیرومند را 
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به وجود می آورند و هیچ مانع ارضی نمی شناختند. نقشه های هندسی 
منتظم، از مرکزی نشأت می گرفتند که در خاورمیانة باستانی، اغلب 
مقام کوه مقدس را داشت. باالی این کوه میلی قرار داشت که محور 
کون و معبد خدایان را تداعی می کرد. شــهرها دارای حس مرکزی 
قوی، صعود بــر تختی بزرگ، مصالح، رنگ و اســتفاده آگاهانه از 
فرم ها و ارتبــاط با قوانین کیهانی بودند. هدف اســتفاده از اینگونه 
عناصر، کســب امنیّــت روحی و جســمی بود که بــه دو صورت 

شهرهای هم محور و چهارگوشه بنا شده بودند )اردالن، 1391: 115(.
شــهرهای هم مرکــز مدور: شــهرهای مرکزگــرای هم محور در 
دوره هــای مختلف در نواحی مختلف جهان به خصوص در فالت 
ایران دیده شــده اند، بهترین نمونة شهری هم مرکز، هگمتانه است 
که دیوارهای هم مرکز و رنگ های ویژه آن نمایشــگر نظمی مبتنی 
بر سلســله مراتبی از درجات خلوص است )تصویر شمارة 8(. بنابر 
توصیف هردوت، دایرة کامل افالک نمایشگر حق بود، و آفرینش 
شــهر هگمتانه به مثابه تجسم صغیر طرحی تصوری یا دریافتی از 
عالم کبیر بود. شــهر اشــکانی داراب گرد )تصویر شمارة 9(، شیز 
)تصویر شــمارة 10( و الخضر )تصویر شمارة11( در کنار شهرهای 
ساسانی تیسفون و فیروزآباد از نمونه های دیگر اهمیّت شکل های 
مدوّر کیهانی برای تمّدن های باســتان هســتند )پیشین: 117(. این 
فرم ها برای تشبیه مفاهیمی هم چون »شهر- قدرت« و »شهر- معبد« 
برای ایجاد شــهرهای مهــم آن روزگار ایجاد شــدند )با اقتباس از 

حبیبی، 1393(.

تصویر شمارة 8: بازسازی شماتیک هگمتانه بر اساس یادداشت های 
هردوت؛ ماخذ: اردالن، 1391: 116

تصویر شمارة 9: نقشه شهر داراب گرد، تهیه شده توسط سر مارک 
URL 2 :آورل اشتاین؛ ماخذ

جدول شمارة 1: سه روح مکان و شخصیت در شهرها از دیدگاه شولتز

نمونه  تاثیر در مکان ارتباط با طبیعت معنویت تعامل آسمان و 
زمین معنای باشیدن روح مکان 

شهر 

شهرهای 
ژاپن 

برون گرایی 
طبیعی

کثرت و همدلی با 
اجزای طبیعت خدا پنهان است حرکت از سطح خرد به  زمین غالب است

کالن )از مصداق به مفهوم( رمانتیک

شهر اسالمی درون گرایی وحدت و انتزاع نظم 
کلی از طبیعت خدا آشکار است آسمان غالب است حرکت از سطح کالن به 

خرد )از مفهوم به مصداق( کیهانی

یونان  هم برون گرایی و 
هم درون گرایی

کثرت بر اساس 
استخراج خصلت های 

انسانی در طبیعت

خدا گاه پنهان و 
گاه آشکار است

تعادل در ظهور 
زمین و آسمان

تعادلی بین حرکت در 
سطوح خرد و کالن و 

مصداق و مفهوم
کالسیک

تصویر شمارة 7: سه دورة شهرسازی ایران در قبل از اسالم، استفاده از شکل های هندسی و منظم در ساختار شهرهای برای تشبیه گرایی سیاسی و اجتماعی؛ 
ماخذ: حبیبی،1393: 15، 27، 35
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 تصویر شمارة 10: استفاده از فرم بیضی در شهر تاریخی شیز؛
ماخذ: جعفری، 1384: 29

 تصویر شمارة 11: نقشه شهر الخضر، ایجاد فرم مدور در پالن شهر؛
URL 3 :ماخذ

شــهرهای هم مرکز چهارگوش: این طــرح در خاورمیانه هم چون 
همتای مدورش کاربرد متداولی نیافت. هرات )تصویر شــمارة12(، 
که اســکندر در حد یکی از هفتاد اســکندریه بنیادش نهاد، حتّی 
امروزه هم نقشــة چهار بخشی باســتانی خود را حفظ کرده است. 
از این شــهر، که کما بیش از لحاظ هندســی مربع اســت، دو راه 
عمده در جهات محوری شــمال جنوب و شــرق غرب می گذرد. 
خیابان های عمده از چهار دروازة شــهر آغاز می شــود و شــهر را 
به چهار ربع کما بیش متســاوی تقســیم می کند کــه همانا طرح 
تصوری اســت. نمادگرایی قوی این نقشــه پیگیر طرح های کیهان 
نگاشتی کهنی است که در مانداال جا گرفته است. در همان حال 
تطابــق تمامی این نقشــه های کهن با اعداد هندســه، خالق پیوند 
مشترک آن ها با عالم صور ناب و پایدار است )اردالن، 1391: 118(.

این چنین به نظر می رســد که در دوران های باســتان و کهن در 
ایران، شــهرها برای تشــبیه مفاهیمی که در آن روزگار ارزشــمند 
قلمــداد می شــدند ایجاد شــدند. اغلب ایــن مفاهیــم، مذهبی، 
حکومتی و قدرت نمایی بودند که توســط شــکل هایی هندســی 
و منظــم در تمامی وجوه شــهر نمایش داده می شــدند. نکتة قابل 

توّجه در اکثر این شــهرها قرارگیری مهم ترین عنصر شــهری )در 
برخی معبد و در بعضی شهرها دژ حکومتی( در مرکز شهر است. 
می توان این-گونه بیان داشــت که شــهرها، بر اساس نوع نگرش و 
ارزش هــای افراد جامعه برای تشــبیه نوع جهان بینی آن ها شــکل 
گرفته باشند. قبل از ظهور و گسترش اسالم، شهرها با ساختارهای 
منظم و مشــّخص برای شباهت نمایی ایده آل های  بانیان و ساکنان 
احداث می شــدند. با اقتباس از نظریّة شولتز و اردالن، می توان بیان 
کرد شهرهای کهن ایران، برای تشــبیه به مفاهیم کیهانی و دینی 
ایجاد شدند. به نظر می رسد احتســاب شهرهای اسالمی به عنوان 
شهری کیهانی، توسط شولتز درست نیست و بیان شهرهای رومی 
و رنســانس در این گروه مناست تر به نظر می آید. با نگرشی کلّی 
در مورد شــهرهای قبل از اسالم در ایران، و شــهرهای دیگر نقاط 
جهــان در شــرایط مختلف زمانــی و مکانی، می تــوان ادعا کرد 
شــهرهایی که دارای ساختاری منظم هســتند، برای شباهت نمایی 
به مفهومی خاص شــکل گرفته اند. مفهوم شهرها، با توّجه به بستر 

شکل گیری دارای معانی متفاوتی بوده است )جدول شمارة 2(.

تصویر شمارة 12: هرات، قرن 12 میالدی، بافت هندسی هم مرکز 
چهارگوش؛ ماخذ: اردالن، 1391: 117

جدول شمارة 2: انواع تشبیه گرایی معنایی در هندسه منظم شهر
مثال بیان نظریه شهری

شهر رمی وشهر های 
رنسانس )تصویر شمارة 1(

شهر همچون مدلی از 
کیهان

تشبیه کیهانی

شارستان ایران کهن )تصویر 
شمارة 7( / کیوتو ژاپن 

)تصویر شمارة 2(

بیانی از جایگاه 
و اهمیّت دین و 

شخصیت های دینی

تشبیه دینی

شهر برلین )تصویر شمارة 5( نمایش اقتدار سیاسی تشبیه 
اقتدارسیاسی

نیویورک و شیکاگو و...
)تصویر شمارة 4(

اسکان سریع جمعیت تشبیه تساوی 
اجتماعی
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ساختارشهر اسالمی در آیات و روایات
در قرآن آیاتی در باب شــرایط زندگی و نحوة زندگی اســالمی 
بیان شــده اســت. شــهر، جایگاه زندگی مســلمانان، بایــد دارای 
ســاختاری مناســب با توّجه به ارزش های شــهروندان باشد. به نظر 
می رســد که شهرسازان اسالمی با اســتنباط از آیاتی که الگوهای 
رفتــاری جدیدی را در زندگی مســلمانان ایجاد می کند، تغییراتی 
در ســاختار شهرهای شــان ایجاد، و یا شــهرهای نوبنیاد اسالمی را 
با توّجــه به اصول و راه کارهای زندگی اســالمی بنا کرده باشــند. 
اصول اســالمی و تغییرات حاصل از آن در ســاختار شهرها، باعث 

هم خوانی سبک زندگی و شهرهای اسالمی شده است.
با ظهور و گسترش دین اسالم، مجموعه ای از ایده ها و نگرش های 
اعتقادی برای تعالی انسان و حرکت او به سوی کمال حقیقی شکل 
گرفــت. این حرکت کمال گرا مبتنی بر اهداف دنیوی و دینی تمام 
جامعه بوده اســت )فاضلی نیا، 1388: 39(. اســالم با پیشنهاد اصولی 
چند، فضای زندگی مطلوب را به طور مستقیم و غیرمستقیم تعریف 
می کند؛ شــهر مطلوب شهری اســت که جایگاه آسایش و آرامش 
آدمی باشــد و او در آن مایه های خوشبختی خویش و نیز اسبابی را 
بیابد که برای محّقق ســاختن اهداف آرمانی اش، وی را یاری رساند. 
آدمی در پی آن است تا بر روی زمین استقرار بیابد و برای رسیدن به 
دل خواسته ها و متبلور ساختن آرزوهای خویش برنامه ریزد و آن گاه 
برنامه ها را عملی ســازد. این مهم وابســته به وجود محیِط کالبدی 
مناســب برای نیل به اهداف است. شــهر اسالمی نقطة آغازین بنای 
انسانیّت و نیکبخت کردن او در رساندن به واالترین و با شکوه ترین 

اهداف است )العاملی، 2009: 17(.
در هر شهر عناصر بسیاری وجود دارد که هر کدام دارای هویّت 
و شخصیّتی مستقل و در عین حال وابسته به شهر هستند. از برخی 
عناصر که در قرآن کریم یاد شده است، می توان به مسجد )سورة 
آل عمران، 96(، مســکن و بعضی از شــرایط آن مثل نور مناسب 
)ســورة نحل، 80 و سورة کهف، 17( اشاره کرد. هر یک از صفات 
شــهر و پیش نیازهــای تجلّی آن ها جلوه ای از زیبایی هســتند، از 
سوی دیگر شهری می تواند صفت زیبایی را در درون و کالبد خود 
داشته باشد که تمامی صفات شهر اسالمی در آن متجلّی باشد. از 
این منظر بین زیبایی و مجموع این اصول و ارزش هایی که در شهر 
جاری است ارتباط دو طرفه وجود دارد )رفیقدوست، 1387: 157(. 

شاید مهم ترین دستور در مورد ساختار شهر اسالمی که در قرآن 
کریم بر آن تأکید شــده است، وجود امنیّت در شهر باشد. در آیة 
112 ســورة نحل، خداوند شــهری را مثال زده که دارای امنیّت بود 
و به خاطر وجــود امنیّت، زندگی در آن جریان داشــت4. طبق آیة 
35 ســورة ابراهیم، اولین اقدام در مورد شــهرها، امن گشــتن آن ها 
 اســت )به یاد آور زمانی را که ابراهیم گفت: پروردگارا، این شــهر 
]= مّکه [ را شــهر امنی قرار ده، و من و فرزندانم را از پرســتش بتها 
دور نگاه دار(. باید توّجه داشــت که مقصــود از امنیّت در این آیه، 

امنیّت تشریعی است؛ یعنی با وجود قوانینی الهی، این شهر امنیّت 
یابد5. شــاید بتــوان این گونه بیان کرد، یکــی از مهم ترین اصولی 
که باعث تغییر ســاختار در شهرهای اسالمی شده، توّجه به حفظ 

امنیّت و حریم شهر است. 
یکی از مواردی که در بررســی ساختار شــهر اسالمی می تواند 
مورد توّجه قرار گیرید، جهت گیری خانه ها به ســمت قبله اســت 
)ســورة یونس، 87(. به نظر می رســد که جهت گیری ســلول های 
شهری به سمت قبله، جلوه گر وحدت شهر اسالمی شده باشد. این 
جهت گیری، باعث یک دســتی، زیبایی و شکوه در شهر می شود. 
وانگهی این هم ســویی از رخ دادن خطــا در امور دینی6 جلوگیری 
می کند )العاملی، 2009: 53(. عالوه بر جهت گیری به سمت قبله، 
اســالم بر جهت گیری به سمت مســجد یا مزار بزرگان، به سمت 
حاکمــان دینی و حتی جهت گیری بر اســاس زمینــة محیطی را 
هم ســفارش کرده اســت )سورة اعراف، 39؛ ســورة روم، 30؛ سورة 
احزاب، 6(، در جدول شــمارة 3 پنج نوع جهت گیری ساختمان ها 
در شــهرهای اســالمی بر اســاس آیات قرآنی آورده شــده است. 
شــواهد تاریخی بیش تر نظریه پنجم را تاییــد می کند که حالت 

تنزیه گرایانه دارد.
جدول شمارة 3: پنج نوع جهت گیری ساختمان ها در شهرهای اسالمی

متون مبنا جهت گیری پیشنهادی

و اجعلو بیوتکم قبله و اقامو الصلوه 
)یونس 87( جهت گیری به سمت قبله

و اقیمو وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه 
مخلصین له الدین )اعراف29(

اقم وجهک لدین حنیفا )روم 30(

جهت گیری به سمت  
مسجد

 مناراًفی بالده، ارکاناً فی بالده 
)جامعه کبیره(

جهت گیری به سمت  
انسان کامل )خانه یا مزار(

النبی اولی بالمومنین من اموالهم و انفسهم 
)احزاب6(

بمنزله القطب من الرحی ینحدر عنی 
السیل وال یرقی الی الطیر )نهج البالغه(

جهت گیری به حاکمیت 
دینی

جعل لکم االرض ذلوال فامشو فی مناکبه جهت گیری بر اساس زمینة 
محیطی

مبانی نظری و آرا در باب شهر اسالمی
به طور کلی مجموعه دیدگاه ها در مورد شهر اسالمی به دو گروه 
موافق و مخالف تقســیم می شوند. برای نخســتین بار مستشرقان 
فرانســوی شــهر اســالمی را مورد بررســی قرار دادند و پس از آن 
موافقان با استناد به ویژگی هایی بر آن صّحه گذاشتند و گروه هایی 
به مخالفت با آن پرداختند. گروهی از صاحب نظران مخالف، وجود 
شهر اسالمی را مورد نقد قرار داده و شهر را با عناصر غربی مقایسه 
کرده اند و نام هایی مثل شــهر شــرقی، داراالسالم و شهر ارگانیک 
را به کار بردند. آنها میان شــهرهای اسالمی و بیزانسی و ایتالیایی 
تفاوتی چشــم گیر مشــاهده نمی کنند. این گروه کاماًل ظاهری و 
کالبدی به شــهرها نگریسته و با مقایسة ظاهر شهر اسالمی و شهر 
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غربی، با هدف بی تأثیر نشــان دادن عقاید اســالمی در شهرسازی 
ســعی در ایجاد تشابه بین شهر اسالمی و شهرهای غربی داشته اند 

)مردانی، 1394: 66(. 
بین مفهوم شــهر و جهان بیني اســالمي از ابتــدا رابطة نزدیکي 
وجود داشــته اســت. بنا به گفته حبیبی مفهوم شــهر اسالمي که 
شرق شناســان به کار برده اند، مبتني بر این فرض اســت که چون 
اســالم نظام ارزشِي کاملی اســت، و تمام الگوهاي رفتار و سازمان 
اجتماعــي را تعییــن مي کنــد، پــس ریخت-شناســي کالبدي 
سکونت گاه ها )شــامل شهرها( نیز محصول ایمان اسالمي است و 
با درک درست از اسالم مي توان ساختار شهر اسالمي را هم فهمید 
)حبیبــی و روحانی چوالئی، 1394: 7(. بر این اســاس، دیدگاه های 
موافق وجود شــهر اســالمی به وجــود آمدند. جیمــز موریس7 با 
قبول نظریّة وجود شــهر اســالمی، عوامل مؤثّر بر شکل گیری آن 
را به دو دســتة متقّدم و متأخر تقسیم کرد. عوامل متقّدم به میراث 
عربــی و بین النهرین قدیــم بازمی گردد و عوامل متأخر پاســخ به 
ضرورت های اسالم بوده اســت. وی در توضیح عوامل مؤثّر متقّدم 
عوامــل طبیعی هم چــون توپوگرافی، اقلیم و مصالــح را به عنوان 
اجزای الینفک ریخت شناســی شــهر بیان کرد و بر فقدان عوامل 
مصنوع هم چون بافت شــطرنجی، قانون و ضوابط مدوّن و رسمی، 
تأکید دارد، و اهمیّت دادن به زیبایی شهر و وجود تمایز اجتماعی 
را از خصوصیات شهر اسالمی بر می شمارد. وی هم چنین بر تأثیر 
اســالم بر همة ابعاد زندگی مسلمانان از جمله ریخت شناسی شهر 

تأکید دارد )موریس، 1381: 19(.
بعضــی دیگر از صاحب نظران موافق با نظریّة شــهر اســالمی، 
مدل هایی را برای شــهر اسالمی ترســیم کرده اند، این ترسیم ها بر 
ســاختار کالبدی شهرها استوار هستند، دتمان8 شهرهای اسالمی را 
با مرکزیّت مســجد و بازار وســیع و کمربندی مسکونی حول آن 
معرفی کرده اســت، در این مدل، محلّه های مســکونی بر اســاس 
 قومیّــت، فرهنــگ و اجتمــاع تقســیم بندی و تفکیک شــده اند 
)تصویر شــمارة 13(. در مدلی دیگر که توســط ویرث9 ارائه شده 
اســت، شهر اســالمی با مرکزیّت بازار به صورت شعاعی در امتداد 
مسیرهای منتهی به دروازه های شهر مصوّر شده است. در این مدل، 
به تقســیم بندی محلّه های مســکونی توّجه نشــده است )تصویر 
شمارة 14(. اهلرز10 نیز مدل خود را بر اساس تلفیق مدل های دتمان 
و ویرث، با مرکزیّت مسجد و بازار و جای گیری مشاغل در اطراف 
مســجد، و با سلســله مراتب می دانــد. وی محلّه های مســکونی 
را بر اســاس قومیّت، اجتماع و دین تقســیم کرد و اســتحکامات، 
 گورســتان و بازارهای دوره ای را ویژگی شــهرهای اسالمی می داند 

)تصویر شمارة 15(، )شفقی، 1387(.
گروهی دیگر از موافقان نظریّة وجود شهر اسالمی، شهر را جدا 
از درون آن نمی نگرند، و شــهر اســالمی را، در درون و مفاهیم آن 
بررســی کرده و ویژگی هایی برای آن در نظر گرفته اند. بر اســاس 

این ویژگی ها با توّجه به بســتر، و شــرایط زمانی و مکانی، شــهر 
کالبــدی متفــاوت به خــود می گیــرد. از این متفکران که شــهر 
اســالمی را کالبد و زمینــة اجرای قوانین اســالم معرفی کرده اند، 
می توان از ریچارد فرای11، سیناسور12، ابن خلدون13 اشاره کرد. این 
نظریّه، اســالم را دینی بر اساس زندگی شهری می داند و بین ایمان 
اســالمی و زندگی شــهری ارتباط معناداری قائل اســت و به وجود 
آمدن فضاهایی نظیر مســجد، بازار و حمام را الزمه اجرای احکام 
اسالم دانســته اســت. دیگر نظریه پردازانی که با تعابیر متفاوت به 
اهمیّــت مفاهیم دیگری هم چون فقهــی و فرهنگی اجتماعی در 
شهر اسالمی پرداخته اند هم جزء همین گروه دسته بندی می شوند 

)مردانی، 1394: 63(.

تصویر شمارة 13: مدل دتمان برای تصویر شهر اسالمی، در این مدل 
Dettmann, 1969 :اجزای شهر با ویژگی کل شهر هماهنگ است؛ ماخذ

تصویر شمارة 14: مدل ویرث برای تصویر شهر اسالمی، این مدل 
فقط با بررسی شهرهای غرب آسیا و شمال آفریقا ترسیم شده و مرکز 

Wirth, 2000 :حکومت در خارج از شهر است؛ ماخذ
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تصویر شمارة 15: مدل اهلرز برای تصویر شهر اسالمی، تجمیع 
Ehlers, 1980 :دیدگاه های دتمان و ویرث؛ ماخذ

برخــی دیگــر از نظریه پــردازان، شــهر اســالمی را به واســطه 
خصلت های درونی آن تعریف کرده اند، و شهر اسالمی را آمیزه ای 
از کالبد و روح دانسته و شهر اسالمی را قلعه ایمان و جایگاه تبلور 
عدالت، مذهب و آرمان های سیاســی-اجتماعی معرفی کرده اند. 
در ایــن نظریّه، اصول فکــری، رفتاری و کالبدی در شــکل گیری 
شــهر اســالمی مؤثّر، و این شــهر نتیجة فکر و نحوة زندگی مردم 
اســت. ویژگی عمومی این گــروه از صاحب نظران توّجه به عوامل 
غیر کالبدی برای ســاخت شهر اسالمی است. عوامل شکل گیری 
شــهر از نظر این متفّکران، می توانــد روح، ایمان، عدالت، تفّکر و 
خردگرایی اسالمی باشــد. اغلب این نظریّه پردازان تعریف ثابت و 
قابل توضیحی برای ساخت شهر و عوامل آن بیان نکرده و تنها به 

بیان مثال ها و نظریّه های شخصی خود بسنده کرده اند )پیشین(.
در یک دسته بندی کلی، نظرات موافق شهر اسالمی را می توان 
در دو گروه، ســاختارگرا و محتواگرا تقسیم کرد. ساختارگرایان با 
بررسی ساختار کالبدی شهر اسالمی در یک دورة زمانی و مکانی 
به خصوص، ویژگی های آن شــهرها را به جمیع شــهرهای اسالمی 
در تمامــی ادوار تعمیم داده اند. این-گونه تعریف جز به کل، برای 
تعریف شــهرهای اســالمی خالی از اشکال نیســت. محتواگرایان 
نســبتاً دیدگاهی کامل تر و انسان ساز دارند و حتّی وجود عناصری 
مثل مســجد و بازار را، دال بر شــهر اسالمی نمی دانند، بلکه شهر 
اسالمی را با پارامترهایی برآمده از فرهنگ، جغرافیا، اقلیم و تمّدن 
معرفی کرده، و هر شهر اسالمی را شهری منحصر به فرد می دانند. 
بر اساس دیدگاه محتواگرایان، محتوای شهرهای اسالمی بر اساس 
دین اسالم شکل گرفته و منجر به ارتباط بین دین و هنر شده است 
)پیشــین(. این ارتباط بین محتوا و کالبد در شــهرهای اسالمی در 
دیدگاه صاحب نظران شهر اسالمی، دارای تفاوت هایی است؛ برخی 

به تشبیه گرایی و بعضی دیگر بر تنزیه گرایی معتقد هستند.
بر اساس نظریّة تشبیه گرایی، با توّجه به تعالیم دین اسالم و عدم 
جدایی دین و دنیا در این مکتب، کالبد آثار معماری و شهرسازی 

دوران اســالمی، حداکثر ارتبــاط ممکن با آموزه های اســالمی را 
برقــرار کــرده و در واقع کالبد این آثار تجلّــی عینی و حداکثری 
بطــن و حقیقت اســالم اســت)نقره کار و رئیســی، 1391: 10(. بر 
اساس نظریّة شباهت گرایی در شهر اسالمی، به واسطة تشبیه شهر 
به پدیده ای که برای مخاطبان آشنا است، شهر باعث ایجاد معرفت 
در آنان می شــود. بر خالف تشــبیه گرایی، تنزیه گرایی معتقد به 
شــباهت زدایی در هنر، معماری و شــهر اسالمی است. این دیدگاه 
مبین این موضوع اســت که آثار هنری )در اینجا به طور مشــّخص 
شهرســازی( بیش از صور کالبدی و دنیایی، به صورت های مینوی 
آن ها پرداخته می شــود )یاسینی، 1394: 9(. به نظر می رسد که این 
دیدگاه، برای رفع خطر بت ســازی در شــهر اسالمی به وجود آمده 

است.
نسبی گرایان با بیانی بینابینی، با تقّدم تشبیه بر تنزیه، شهرسازی 
اسالمی را تعریف می کنند. بورکهارت با بیان تقّدم شباهت نمایی، 
چنین می گوید: »اســالم، مبتني بر وحدانیت خداوند اســت که با 
هیــچ تصویري قابل نمایش نیســت. و تقلیــد از خالق به صورت 
ســاختن صورت موجود زنــده، کفــر و دور از ادب بود و موجب 
گشــت تا هنر ناتورالیســتي و واقع گرایانه در تمّدن اسالمي شکل 
نگیرد و این جنبه انتزاعي آنان را به ســوي نماد و رمز که فعالیّت 
و خالقیّــت قوه خیال بود کشــاند« )بورکهــارت، 1361: 12(.  وی، 
هنر اســالمي را هنر انتزاعي، نمادین، رمزگونــه و معنادار مي داند. 
انتزاعي اســت چون مسلمانان نمي توانستند اساسي ترین باور خود 
یعنــي توحید را به صــورت تصویري و شــمایل نگاري بیان کنند. 
بنابرایــن آموزه هاي وحیاني، زبان صــوري و محتوایي خاصي را به 
هنر اسالمي بخشیده و با طرح مباني و ایده هاي دیني که جاویدان 
و ابدي اســت، قلمــرو و چارچوب هنر را تعیین کرده اســت. هنر 
اســالمي تنها برآمده از احساســات و عواطف دیني نیست، بلکه 
بر شــهود عقلي و حکمت اســتوار است و آن معنا و محتواي هنر 
اســالمي را تعییــن مي کنــد. احتیاط گرایان در این مــورد، اعتقاد 
به تقّدم شــباهت زدایی بر شــباهت نمایی دارند. آیة 160 از ســورة 
صافات مبنای نظریّة این گروه اســت، که بر اساس آن تنها بندگان 
پاک و برگزیدة خدا اجازة توصیف خدا را دارند: »خدا منزه اســت 
از آنچه در وصف می آورند. به اســتثنای بندگان پاک دل خدا«. بنا 
بر همین آیه، تشــبیه برای عموم، بت ساز اســت و تنها برای افراد 
برتر مجاز است. چنین به نظر می آید که انحصار تعریف ساختار 
شــهر تنها در یکی از چهار نظریّة فوق ناقص باشد و بتوان دیدگاه 
جامع تــری را تحت عنوان نظریّة جامع سلســله مراتبی، که تجلّی 
اســالم در ساختار و محتوای شهر را تبیین ســازد، ارائه داد. به نظر 
می  رسد اگر چه نظریه تقدم شــباهت زدایی اعتبار بیش تری دارد، 
ولی نظریّة جامع سلسله مراتبی همه نظریّه ها را در شرایط گوناگون 

شهری به رسمیت بشناسد )جدول شمارة 4(.
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جدول شمارة 4: نظرّیه های موجود در زمینه تجّلی اسالم در شهر و معماری

نظریه 5:
 نظریه جامع سلسله مراتبی

نظریه 4: 
تقدم شباهت زدایی

نظریه 3 :
 تقدم شباهت نمایی

نظریه 2:
شباهت زدایی شهری

نظریه1:
شباهت نمایی شهری  عنوان نظریه

همه موارد جواز حداقلی از جذب 
عوامانه  هنر برای جذب نسبی  ظهور تدریجی انحراف 

در تظاهر عوامانه 
ظهور تدریجی 

معناداری ساختار شهر تبیین نظریه

به طور نسبی در بیش تر 
موارد 

تا حد زیادی غیراسالمی 
)کمتر از هنر مسیحی( 

در بیش تر موارد 
اسالمی 

آثار فاخر کامال غیر 
اسالمی 

هنر بهترین تجلی اسالم 
آثار به طور نسبی به 
اسالم منتسب هستند 

تجلی اسالم در 
شهرهای سّنتی

هر دو عامل فوق  الگوسازی از سادگی و 
طبیعت گرایی تداوم الگوهای پیشین  الگوسازی از سادگی و 

طبیعت گرایی تداوم الگوهای پیشین  علت سادگی 
شهر صدر اسالم 

هر دو، ضرورت رعایت 
فقه)پیشنهاد مزار(  خطر بت سازی  جذب کننده و 

معرفت ساز  خطر بت سازی  جذب کننده و 
معرفت ساز 

نقش تشبیهی 
شهر برای عوام 

بررسی و تحلیل نظریه جامع سلسله مراتبی در شهرهای 
اسالمی

شــهرها همواره تصویــری از کل جهان، و شــکل آن ها توجیه 
مردمان از خویشــتن در نسبت با کل جهان است )بلخاری، 1391(. 
در دوران های مختلف تاریخ شهرســازی، شــهرهایی بر اساس نوع 
جهان بینی سازندگان شــان ایجاد شــده اند. این شــهرها با توّجه به 
موقعیّت زمانی، مکانی، اقلیمی، سیاسی و... برای تشبیه مفاهیمی 
مثــل اقتدار سیاســی، بیان جایگاه و اهمیّت دین، هم ســازی مدل 
کیهانی، اسکان سریع جمعیّت و دیگر معانی مهِم ارزشی احداث 
شــده اند. اما شهرهای اسالمی، با جهان بینی برابرنگر اسالم، منطق 
شــهرهای دوران های قبلی را تغییر داد. بر اساس همین دگرگونی 
در اندیشــه ها، محصولی نوین از ســازمان فضایی شهری بروز پیدا 
کرد که نسبت به شهرهای قبل از اسالم متفاوت بود. شهر اسالمی 
اجتماع محور بود، و ســاختار و محتوای آن از اصالت اجتماع الهام 
می گرفــت )منصوری، 1392: 52(. شــهرهای اســالمی، با تأکید و 
توصیه های پیامبــر)ص( در باب مفاهیم معنــوی و معنایی جدید 
شــهروندان14، نیازمند بــه ایجاد فرم هایی ماورا از فرم های پیشــین 
در نمود کالبدی بوده اند )ســتاری ساربانقلی، 1390: 21(. برای نیل 
به نیازهای تازه، مســلمانان با ابداعی جدید، مدنیّت را به ســالمت 
نفس مرتبط کرده و عالوه بر بحث مدینة فاضله و جایگاه حاکم، 
شــهر را کالبدی بزرگ و افراد را نفوس شــهر دانسته اند )بلخاری، 
1391(. هرچند تجلی محتوا در کالبد آثار امری نسبی است، با این 
حــال محتوا برای ظهور در کالبد نیازمند قالب و چارچوب اســت 
)لبیب زاده، 12:1394(. دین اســالم از نظر فقهی بر شــکل خاصی 
برای ایجاد شــهرها تأکید نکرده اســت، ولی با ارائة اصول کلی و 
ارزش های ماندگار، باعث ایجاد تحواّلتی در طول زمان بر ســاختار 
شهرها شده است. مســلمانان ویژگی های فرهنگی خود را به نحو 
تحســین آمیزی بر شــهرهای زیر نفوذ تســرّی دادند و تمایز شهر 
اســالمی را از دیگر شهرها آسان ســاخته اند. شهرهای اسالمی در 
طول دوره هــای تاریخی با تکیه بر خالقیّــت و ابتکار، به صورت 
درون زا بــه رشــد و تکامل رســیده اند )حبیبی، 1390: 15(. شــهر 

پیش از اســالم در طول تاریخ رنگ و بوی اســالمی گرفت، و در 
حالــی که قبل از آن نظام ارزشــی خاصــی را نمایندگی می کرد، 
با پذیرش اســالم از سوی ســاکنان، به تدریج اعتقادها و ارزش های 
اسالمی در بافت شهرها به نمایش گذاشته شد و فضا برای تحقق و 
اجرا شــدن دین فراهم آمد )بابایی سالنقوچ و دیگران، 1393: 122(. 
این تغییرات در ساختار شــهر نخستین بار در شهر مدینه مشاهده 
می شــود. شــاید اولین مصداق عدم تشــبیه گرایی در شــهرهای 
اســالمی، انتخاب مکان احداث مســجد پیامبر)ص( در این شــهر 
باشــد. در دوران قبل از اســالم، عنصر مقدس در مرکز شهرها قرار 
داشــت )اردالن، 1391(، ولی مسجد پیامبر، که به گفته بورکهارت 
)1829م(، به عنوان مقّدس ترین عنصر شهری، که باعث هم طرازی 
مدینه با مکه شــده است، در مرکز شــهر قرار ندارد )تصویر شمارة 
16( و محل احداث آن در حاشیة شرقی شهر است )موریس، 1381: 
27(. با این وجود که مســجد از لحاظ کالبدی در مرکز شهر قرار 
نگرفته اســت، ولی نهاد عمومی در جامعة اسالمی و رکن اساسی 
از ارکان دولت پیامبر بود؛ مؤسسه ای بزرگ که شامل فعالیت های 
دینی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی گسترده شد )ستاری 
ســاربانقلی، 1390: 18(. چنین به نظر می رسد که مسجد پیامبر از 
لحاظ جانمایی در شــهر مدینه، ســاختاری تنزیه گــرا دارد، ولی از 
لحاظ محتــوا و کارکرد در جامعة اســالمی، دارای معانی ای فراتر 
از یک مکان عبادی صرف باشــد. مســجد پیامبر الگوی احداث 
دیگر مساجد در بالد اسالمی است )پیرنیا، 1389(. شاید بتوان بیان 
کرد که شهرســازان اسالمی با سرمشــق قرار دادن تنزیه گرایی در 
شــهر تازه مسلمان شدة یثرب، که با نام جدید مدینه النبی شناخته 
می شــود، الگوی تازه ای از شهرســازی را در دوران اســالمی ایجاد 
کرده و گســترش داده باشند، که باعث ایجاد تغییراتی در ساختار 
دیگر شهرها شده است. با بررسی چند شهر در دوران های اسالمی، 
می توان بیان کرد که احتماالً این شــهرها از الگوی تنزیهی مدینه، 

گرته برداری شده اند.
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تصویر شمارة 16: ظهور اولین نشانه های تنزیه گرایی در شهرهای 
 اسالمی به واسطه ی عدم جانمایی مسجد پیامبر در مرکز شهر مدینه، 

ماخذ: موریس،1381: 37

از جمله شــهرهایی که قبل از اســالم دارای نظم هندسی بود و 
پس از اســالم ســاختار آن با تحوّل روبه رو شــد شهر دمشق است 
)تصویر شمارة 17(. این شهر در دوران قبل از اسالم، دارای ساختاری 
منظم بود. از ویژگی های دمشــق قبل از حضور اسالم، می توان به 
وجود دو خیابان سرپوشــیده، شــبکة منظم راه ها، طاق های رومی 
و وجــود آگورا و فوروم در آن اشــاره کرد )الصیــاد، 1374(. پس 
از تســلّط مسلمانان بر دمشق، ساختار شــهر دچار دگرگونی هایی 
شد و ساختار شباهت نمای شهر، در طول زمان تبدیل به ساختاری 
شــباهت زدا شــد، ولی با وجود تغییرات در جهت تطوّر ســاختار 

شهر، می توان مشــاهده کرد که مسیرهای اصلی شهر دچار تغییر 
نشده اند و بافت های تنزیه گرایانة ایجاد شده در شهر، با مسیرهای 
مستقیم )تشبیه گرا( هماهنگ شده اند )تصویر شمارة 18(. می توان 
بیان کرد که دگرگونی های ایجاد شــده در شــهر دمشــق ناشی از 
تغییــر نگــرش و جهان بینی مســلمانان، در جهــت هماهنگی با 

دستورات دین اسالم است.

تصویر شمارة 17: باال: ساختار شهر دمشق قبل از پذیرش دین اسالم، 
ساختار شهر تحت ایدئولوژی رومی ها دارای فرمی تشبیه گرا

پایین: ساختار شهر پس از تسلط مسلمانان، ساختار شهر طبق 
 معرفت شناسی تعریف شده در دین اسالم؛ 

ماخذ: الصیاد، 1374: 345

تصویر شمارة 18: تغییر ساختار شباهت نمای شهر دمشق در دوران قبل از اسالم به ساختار شباهت زدای شهر در دوران اسالمی
سمت راست: ساختار شهر قبل از اسالم، سمت چپ: ساختار دمشق اسالمی؛ ماخذ: الصیاد، 1374: 346 و 352

یکی دیگر از شهرهای اسالمی که ساختاری تنزیه گرا دارد، قاهره 
اســت. طرح این شهر در دوران فاطمیون ریخته شد. طرح نخستین 
شــهر دارای ساختاری منظم و شــباهت نما است که مرکز خالفت 
در مرکز شهر و باغ و میدان بزرگی در مقابل کاخ خلیفه قرار دارد 

)الصیاد، 1374()تصویر شــمارة 19.الف(. نکته قابل توّجه در مورد 
قاهره، تفاوت ســاختاری شهر پس از ساخته شــدن است )تصویر 
شمارة 19 .ب(، برخی از محققان درخواست حاکم شهر در تسریع 
روند ساخت شهر را دلیل تفاوت بین ساختار و طرح شهر می دانند، 
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فاطمیون و اوایل حکومت ایوبی ها، بیش تر تغییر کرد و ساختاری 
تنزیه گرایانه تر یافت )تصویر شــمارة 19.ج( )پیشــین(. اما با وجود 
ایجاد ساختار تنزیه گرا در شــهر، می توان محوریّت مرکز خالفت 
به عنوان هســته مرکزی و ســازمان دهنده در بافت شهر را مشاهده 
کرد. وجود این عنصر در ساختار شهری قاهره، باعث جهت گیری 
تقریبی شهر به سمت مرکز شده است. چنین به نظر می رسد قاهره 
با وجود شباهت زدایی در ساختار کلی، دارای مرکز گرایی نسبی به 
سمت مرکز خالفت است. این تغییرات در ساختار شهر، می تواند 

ناشی از ایده های اسالمی باشد.
از دیگر شــهرهایی که در ســاختار آن می تــوان دوگانگی های 
ارزشــی را مشاهده کرد، شــهر قرطبه در اندلس است. ساختار این 
شــهر از نمونه های بارز تضاد بین ساختار شهر اسالمی و شهرهای 
اروپایی اســت. قسمت شرقی شهر، فضای استقرار مسلمانان بود و 
محلّه ها بر اســاس دیدگاه آن ها شکل گرفته است. قسمت شرقی 
شــهر دارای ســاختار شــباهت زدا و بافتی ارگانیک است، ولی در 
قســمت غربی شــهر ساختار تشــبیه گرا قابل مشــاهده است. در 
قسمت شرقی، با وجود ساختار شباهت زدا، تأثیراتی از بافت منظم 
مشــاهده می شود. این دوگانگی در ســاختار شهر احتماالً به علت 
وجود دیدگاه ها و جهان بینی متفاوت مردم مســتقر در شهر است 

)تصویر شمارة 20(.
بــه علّت وســعت امپراتوری اســالمی، شــهرها در قــرون 3و4 
گســترش و رونق فراوان یافتند. در این دوران بود که ســازمان های 
دینــی در زندگی اجتماعی اهمیّت زیادی پیدا کردند و شــهرها و 
نظام های اطراف آن به هم پیوند خوردند و مجموعه ای به هم بسته 
پدید آوردند )اشــرف، 1353: 10(. این به هم پیوستگی، سه نظام15 
و ساختار در شهرهای اسالمی به وجود آورد: نظم هندسی، نظم 

طبیعی و نظم موزون16.

تصویر شمارة 20: تقابل بافت شباهت زدا و شباهت زا در قسمت شرق و 
غرب در قرطبه، قسمت شرقی در اختیار مسلمان و قسمت غربی محل 

غیر مسلمان بوده است. با این حال این نظم آزاد معانی هم چون 
طبیعت گرایی و عدم اومانیسم و عدم کانون بندی طبقاتی شهر و 
هم سرشتی اجتماعی را می تواند نشان دهد؛ مأخذ: موریس، 1381: 39

اســتفاده از نظم هندسی، بیش تر در شهرهای قبل از اسالم قابل 
پیگیری است، ولی شهر بغداد از جمله شهرهای دوران صدر اسالم 
است که با استفاده از نظم هندسی، ساختاری تشبیه گرا ایجاد شده 
بود )اردالن، 1391: 111(. بنا به گفته اردالن دوام هر طرح، ســندی بر 
کارایی آن اســت، اما ساختار تشبیهی بغداد در زمان آل بویه دچار 
انحطاط شد و دیگر حیات نداشت )دوری و همکاران، 1375: 18(، 
و تاکنون هیچ اثری از شــهر دایره ای شــکل بغداد یا مدینه السالم 
به دســت نیامده اســت )موریس، 1381: 31(. به نظر می رســد که 
ساختار تشــبیه گرای شهر بغداد به علّت عدم کارایی و هم خوانی 

تصویر شمارة 19: سیر تحول شهر قاهره
الف: طرح اولیه قاهره در زمان فاطمیون، این طرح قبل از ساخت شهر برای تشبیه نظام سلسله مراتبی ایجاد شده است.

ب: قاهره پس از ساخت در دوران فاطمیون، بر خالف طرح اولیه، شهر دارای ساختاری با نظم طبیعی ولی تحت تأثیر طرح اولیه است.
ج: قاهره در دوران ایوبی ها، تغییر کامل ساختار شهر، طرح شهر کاماًل از طرح شباهت زای اولیه فاصله گرفته و ساختاری شباهت زدا دارد. 

ماخذ: الصیاد، 1374: 354
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با دیدگاه های مسلمانان، در طول تاریخ دچار افول شده است.
اســتفاده از نظم هــای طبیعی و مــوزون را در ســاختار بیش تر 
شهرهای اسالمی می توان مشاهده کرد، می توان گفت که استفاده 
از نظم موزون و طبیعی و ساختار شباهت زدای آن ها، در شهرهای 
اسالمی، به دلیل ناتوانی شهرساز و معمار مسلمان برای بهره گیری 
از نظم هندســی نبوده اســت، زیرا در تک بناهای شهری هم چون 
مساجد، حمام، مدرســه و ... ساختاری منظم و هندسی را می توان 
مشــاهده کرد )تصویر شمارة 21(، و حتی سلول های شهری، دارای 

جهت گیری مشّخصی بودند17.

تصویر شمارة 21: استفاده از نظم هندسی در تک بناها در تقابل با 
نظم طبیعی و موزون شهرهای حامل آ ن ها؛ مأخذ: پیرنیا، 1389: 294

چنیــن به نظر می رســد کــه در ســاختار نظم طبیعــی و نظم 
هماهنــگ، تنزیه گرایی و تشــبیه گرایی به صــورت توأمان قابل 
مشاهده اســت، و وجود ساختارهای تنزیه گرا، خالی از نماد و معنا 
نیســتند. نصر در این مورد بیان می کند: »اگر چه برخی هنر اسالم 
را فاقد نماد یا ضد نماد معرفی می کنند، اما پذیرش این امر چندان 
آسان نیســت. چرا که شــباهت زدایی، هرگز به معنای بی توّجهی 
به نماد و رمز نیســت، بلکــه خود جلوه و نمــادی از بعد تنزیهی 
حضرت حق، و ســادگی و بســاطت آن، و همچنیــن فقر معنوی 
انسان است. هرگز نباید مفهوم نماد را با پیچیدگی و تزیینات یکی 
گرفت، چه بسا که خلوص و سادگی خود مهم ترین نماد اسالمی 
باشد« )نصر، 1389: 207(.  در اثبات این مدعا، می توان بیان کرد که 
در ساختار شهر اسالمی جلوه هایی از شباهت نمایی هم وجود دارد 
و توصیه به شــباهت نمایی در برخی آیات و روایات قابل مشاهده 

است )جدول شمارة 2(.
در برخی شــهرهای زیارتی که در دوران های مختلف اســالمی 
شکل گرفته اند، آثاری از شباهت زدایی و شباهت نمایی به صورت 
هم زمان مشــاهده می شــود؛ به عنوان مثال، در شــهر مشهد که بر 

مبنــای حرم امــام رضا)ع( شــکل گرفته، محلّه های مســکونی به 
صورت شــعاعی در اطراف حرم استقرار یافته اند، و برخالف دیگر 
شهرهای کشــور، نظام توســعه یافته از مراکز کوچک تر نیستند، 
بلکه همگی به سمت حرم گرایش دارند )مهریار و دیگران، 1378: 
47(. نخســتین خیابان کشــی های این شــهر که در زمان صفویان 
انجام گرفت، برخاســته از تفّکر شهرســازی مکتــب اصفهان بود 
)نجیب کارزار و دیگران، 1394: 15(، و منجر به تشبیه گرایی قوی 
در ساختار شهر نمی شد. تا قبل از دوران پهلوی، فقط جهت گیری 
خانه ها باعث ایجاد شباهت نمایی در ساختار شهر شده بود)تصویر 
شــمامرة 22(. تغییــرات ایجاد شــده بین ســال های 1308 تا 1354 
ه.ش باعث شــد کــه حرم مانند نگینی در بافت شــهر جلوه گری 
کند )رضوانی، 1384: 270(، و ســاختار شهر تشبیه گرایانه تر شود. 
می توان این گونه بیان کرد، که تغییرات ایجادشده در زمان پهلوی، 
بــه علّت گســترش زیارتگاه و ارائة خدمات شــهری بــود. به نظر 
می آید که شــهر مشــهد با توّجه به جمیع شرایط زمانی و مکانی 
و با محوریّت حرم امام رضا)ع(، دارای ســاختار تنزیهی است، ولی 
به دلیل قرارگیری این عنصر مهم در مرکز شــهر، بافت شــهری به 
ســمت حرم گرایش پیدا کرده اســت؛ از این رو، در این شــهر با 
وجود ساختار تنزیه گرا، نمودهایی از تشبیه گرایی مشاهده می شود 

)تصویر شمارة 23(.

تصویر شمارة 22: مشهد در سال 1858م، با وجود جهت گیری بافت 
 مسکونی به سمت حرم، کلیت ساختار شهر تنزیهی است؛

مأخذ: مهریار و دیگران،1378

کربال، از دیگر شهرهای مهم زیارتی است که در دوران اسالمی 
احداث شــده است. هستة اولیة شکل گیری کربال مربوط به دوران 
اســالمی، در سال 66 ه.ق است؛ آن هنگام که مختار ثقفي بر شهر 
کوفه مســلّط شد، بر باالي مزار امام حســین)ع( گنبدي از آجر و 
گچ ســاخت )خلیلی، 1407 ه.ق(. ســاختار کالبدی شهر کربال در 
طول تاریخ دچار تحواّلت زیادی شده است )االنصاری، 1389(، ولی 
به نظر می رسد که در هر دوران، شهر دارای ساختاری تنزیه گرایانه، 
و در عین حال گرایش به ســمت حرمین داشــته است. گسترش 
حرمین و شــهر کربال در دوران معاصر، با بافت گذشــتة شهر در 

تقابل است )تصویر شمارة  24(.
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تصویر شمارة 23: پالن و تصویر مشهد در سال 1354 ه.ش، ساختار 
تشبیه گرای اطراف حرم؛ مأخذ: بی نام،1356: 116

تصویر شمارة 24: باال: بافت کربال در سال 1975، با وجود ساختار 
تنزیه گرای شهر، خانه ها به سمت حرمین جهت گیری دارند.

پایین: بافت کربال در سال 2016، تغییرات ایجاد شده در بین الحرمین 
URL 4 :با بافت تنزیه گرای شهر، مأخذ

شهرهایی که دارای ســاختار منظم یا به تعبیر اردالن دارای نظم 
هندســی هســتند )اردالن، 1391: 115(، برای تشــبیه به نوع نگاه و 
دیدگاه ایجادکنندگان ســاخته شده بودند. همان گونه که بیان شد، 
شــهرهای کهن با ساختاری تشبیه گرا، برای تداعی معانی کیهانی 
و تســلّط بر امور ماهوی بر انســان ها بودند، و شهرهای رنسانسی 
و مدرن، با اســتفاده از نظم در ســاختار شــهری، محوریّت انســان 
در تمام هســتی را معنا می دادند، اما شهرســازی اسالمی، متناسب 
با نگرش برآمده از اســالم، ســاختاری متفاوت دارد. چنین به نظر 
می رســد که شهرســازان و هنرمندان مســلمان برای پاسخ گویی 
به تمامی جوانب مطروحه در باب شهرســازی و زندگی شــهری، 
نیازمند اســتفاده از شــکل هایی فراتر از اشــکال منظم و محدود 
هندســی بوده اند کــه در دیگر نقاط جهان و یا شهرســازی دوران 
ماقبل اسالم اســتفاده می شده است. شاید بتوان این گونه بیان کرد 
که در ســاختار شهرهای اســالمی با توّجه به شرایط مختلف زمان 
و مکان، ســاختارهای تنزیهی و تشــبیهی به طور نســبی، متجلّی 

شده اند )جدول شمارة 5(.
با عنایت به تعبیر انحصاری »اُمُّ الُقرا« در قرآن برای شــهر آرمانی 
اســالمی و سه دعای حضرت ابراهیم18 برای شهر مکه )سورة بقره، 
136 و ســورة ابراهیم، 35(، می توان برای برآوردن نیازهای انسان در 
مدینة فاضله اسالمی تقســیم بندی خاصی ارائه کرد، که برآورندة 
نیازهــای جســمی )نفــس نباتی و حیوانــی(، عقالنــی )نیازهای 
روانی( و روحانی )نیازهای معنوی(19 اســت؛ به بیان دیگر با تأمین 
هــر یک از این نیازها زمینة برآورده شــدن ســایر نیازها نیز فراهم 
خواهــد شــد )نقــی زاده، 1394: 57(. هم چنین الگوهــای رفتاری، 

اجتماعــی، قانونــی، مدیریّتی و فردی رهبران الهــی نیز می توانند 
به عنوان یکی از اصلی ترین الگوهای شــهر اســالمی ایفای نقش 
کنند. راهنمایی های معصومین به پیروان شان در چگونگی رعایت 
حقوق انســان ها )مسلمان یا غیرمسلمان(، رفتار با طبیعت و دیگر 
آثار انسانی، مکمل الگوی اصیل شهر اسالمی و مبین ویژگی های 
آن برای زندگی مسلمانان و غیر مسلمانان بوده است )با اقتباس از 
جوادی آملی، 1396(. با توّجه به این موضوع که مبانی، ارکان، الگو 
و صفات شــهر آرمانی اســالمی از متن قــرآن و آموزه های متکی 
بر کتاب الهی و ســیرة عملی پیامبر و معصومین قابل اســتنتاج و 
تدوین هســتند )افرادی، 7:1396( و تحّقق آن در عالم خارج بســته 
به شــرایط زمان و مکان تجلیّات متفاوتی خواهد داشت، شهرهای 
دوران اســالمی )حتی محلّه های غیر مسلمان( در دوران مختلف و 
ســرزمین ها و دانش متفاوت، در متجلّی ساختن آن توان متفاوتی 
دارند )نقی زاده، 1394: 60(. بنابراین به نظر می رســد که هر شهری 
در دوران اســالم به اندازه ای اسالمی اســت و به الگوی حقیقی و 
مثالی شــهر اصیل و آرمانی اسالم نزدیک تر اســت، در نتیجه به 
نظر می رســد، که نمی توان ایجاد ســاختار شهر در دوران اسالمی 
را متأثر از تعاریف آرمانی اســالم از مدینة فاضله منکر شد، اما این 
تعاریــف در هر دوره مبتنی بــر مقتضیات زمان و مکان به صورت 
نسبی در ساختار شهرها متجلّی شــده اند. برخی از موافقان وجود 
شــهر اسالمی با رویکردی حصری، شــهر را به وسیلة ساختار و یا 
محتوا تعریــف کرده اند، و در صورت ارائه تعریفی مناســب تر از 
محتوا، شــهر اســالمی را صرفاً تنزیه گرا و یا شــباهت گرا )و یا با 
تقــّدم یکی بر دیگری( معرفی می کنند، ولی بر اســاس یافته های 



57

آن
ره 

ربا
ی د

الم
اس

ی 
ها

گاه 
ید

ی د
رس

 بر
ر و

شه
ار 

خت
سا

در 
ی 

نای
مع

ی 
ساز

دل 
م

جدول شمارة 5: شکل گیری انواع شهرهای جهان در شرایط مختلف زمانی و مکانی، با توّجه به جهان بینی و ارزش ها
پالن نظریه شهری تاثیر اسالم بر شهر بیان شهر بستر

تشبیه گرایی کیهانی ------
نمود یافتن تفکر انسان گرایی 
و تسلط انسان بر کیهان، و یا 

بازسازی کیهان
تیمگاد

روم باستان

شهرهای غیر اسالمی

تشبیه گرایی دینی ------ نمود یافتن تفکرات بودایی در 
ساختار شهر

کیوتو

آسیای شرقی

تشبیه گرایی 
اقتدارگرای سیاسی ------ نمود یافتن اقتدار سیاسی و 

حکومتی در ساختار شهر

برلین

اروپا

تشبیه گرایی تساوی 
اجتماعی ------

نمود یافتن تفکرات سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی و اسکان 

سریع جمعیت در شهر

شیکاگو

آمریکای 
شمالی

تشبیه گرایی عالم کبیر ------
نمودار شدن سلسله مراتبی از 

درجات خلوص، تجسمی صغیر از 
عالم کبیر

هگمتانه

ایران )ماد(

تشبیه گرایی دینی و 
سیاسی ------ نمود یافتن قدرت سیاسی و مذهبی 

حاکمان

شیز

ایران )ساسانی(

تقدم تنزیه گرایی بر 
تشبیه گرایی

ایجاد اولین مسجد در حاشیه 
شرقی شهر، تمرکز فعالیت ها در 

پیرامون مسجد النبی

اولین شهر اسالمی، مرکز تمامی 
فعالیت ها و گسترش اسالم

مدینه

ب
جزیره العر

شهرهای مسلمان شده

تقدم تنزیه گرایی بر 
تشبیه گرایی

تغییر ساختار تشبیه گرای شهر، 
پدیدار شدن ساختار تنزیه گرا و 

تشبه-گرا به صورت نسبی

شکل گیری هسته اولیه شهر بر 
اساس تفکرات انسان گرایانه، به 

وجود آمدن ساختاری منظم شهری

دمشق

خاورمیانه

تقدم تشبیه گرایی بر 
تنزیه گرایی

تغییر ساختار قسمت شرقی شهر و 
ایجاد ساختار تنزیه گرا و تشبه گرا 

به صورت نسبی

شکل گیری هسته اولیه شهر بر 
اساس تفکرات اومانیستی، وجود 

ساختاری تشبیه گرا در شهر

قرطبه

س
اندل

تشبیه گرایی به مفاهیم 
ازلی

متروک شدن و انحطاط ساختار 
شباهت نمای شهر  به دلیل عدم 

هم-خوانی با اصول اسالمی

ساختار شهر اولیه بر اساس مفاهیم 
ازلی، و تعریف فضا زمان

بغداد

خاورمیانه

شهرهای نوبنیاد اسالمی

تقدم تشبیه گرایی بر 
تنزیه گرایی

تغییر طرح اولیه شهر و هماهنگ 
شدن ساختار با اصول اسالمی

ایجاد طرح اولیه شهر با ساختار 
تشبیه گرا برای بیان قدرت دستگاه 

خالفت

قاهره

شمال آفریقا

نظریه جامع سلسله 
مراتبی

تجلی هم زمان تشبیه گرایی و 
تنزیه گرایی

ایجاد شهر، با استفاده از ساختار 
تشبیه گرا و تنزیه گرا به صورت 

هم زمان

کربال

خاورمیانه

نظریه جامع سلسله 
مراتبی

تجلی هم زمان تشبیه گرایی و 
تنزیه گرایی

ایجاد شهر، با استفاده از ساختار 
تشبیه گرا و تنزیه گرا به صورت 

هم زمان

مشهد

ایران
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این پژوهش، شــهرهای دوران اســالمی برای نمود معانی نهفته در 
جهان بینی شــان )متأثر از مدینة فاضله و آرمان شهر اسالمی(، مقیّد 
به استفادة قطعی از شــباهت نمایی یا شباهت زدایی نبوده اند و در 
این شــهرها، تشــبیه گرایی و تنزیه گرایی به صــورت توأمان قابل 
مشاهده است. روند شکل گیری و یا تغییرات شهرها )تشبیه گرایی 
یا تنزیه گرایی با توّجه به شرایط زمان و مکان( در دوران اسالمی به 
صورت بطیء و در هر لحظه در حال تغییر برای رســیدن به کمال 
اســت. بنابراین می توان اظهار داشــت که حرکت به سمت کمال 
یکی از مؤلّفه های شــهرها در دوره های مختلف اسالمی است. این 
حرکت دارای تعادلی بین تغییر دائم شــهر و آرامش سکون است، 
زیرا تغییرات ســریع باعث ســردرگمی و اغتشاش ذهنی مردم شهر 
می شود و ثبات کامل و عدم هماهنگی با شرایط پیرامون )زمانی و 
مکانی( خستگی مردم را به همراه دارد. از این رو، نواخت تغییرات 
در شهرســازی دورة اســالمی بستگی مستقیم به شــرایط زمانی و 
مکانی دارد )احمدی دیســفانی و علی آبــادی، 1390: 23(. پس به 
نظر می رســد که در شــهرهای نوبنیاد دوران اسالمی و یا شهرهای 
مسلمان شده این تغییرات و شکل گیری ساختار شهری با توّجه به 

شرایط زمان و مکان نمود جدیدی خواهد یافت.
برای تعریف به نســبت کامل تر از شهرســازی دوران اســالمی، 
می تــوان نظریّة جامع سلســله مراتبی را که بــه نوعی در برگیرندة 
تمامی نظریّه های تشــبیهی و تنزیهی اســت ارائه داد. این نظریّه، با 
توّجــه به شــرایط مختلف زمانی و مکانی، بهره گیری از ســاختار 
مناســب در کالبد، و ظهور تشــبیه را برای جــذب مخاطبان، و یا 
تنزیه را برای جلوگیری از برداشــت اشــتباه آنان بیــان می دارد. بر 
اســاس نظریّة جامع سلســله مراتبی، هنِر متأثر از عقاید اســالمی 
صیقل دهندة دین و باعث حرکت به ســوی تعالی است و این هنر 
در شهرســازی دوره های مختلف اسالمی براســاس شرایط زمان و 
مکان تجلّی یافته اســت. بنابراین به نظر می رســد که شهرســازی 
دوران اســالمی متأثر از آرمان شــهر اسالمی براســاس نظریّة جامع 

سلسه مراتبی شکل گرفته است )نمودار شمارة 1(.

نتیجه گیری
ســاختار منظم در درون بناها می تواند برای تشبیه مفاهیمی چون 
وحدت یا عبادت باشــد، که بنا به نوع کارکرد بنا، معمار مســلمان 
یک یا چند مفهوم را بیان کرده اســت. اما در شــهر، مســلمانان با 
جمیع شــرایط و مفاهیم معنایی روبه رو بــوده و به فراخور هر یک 
از این شــروط، نیازمند به پاســخی متفاوت بوده اســت. هر شهر در 
دوران اسالمی با توّجه به جمیع شــرایط اعم از شرایط بستر، اقلیم، 
جغرافیا، سیاست، زمان و .... شهری منحصر به فرد است و نمی توان 
فقط با عناصر کالبدی و یا فقــط با توّجه به نمادهایی خاص آن را 
تعریف کرد. به نظر می آید که شهرسازی دوران اسالمی دارای معانی 
و محتوا و مفاهیمی فراتر از کالبد صرف و یا تشبیه به نمادی خاص 
باشد. از طرفی در شهرهای این دوران می توان تغییر ساختار شهرهای 
مسلمان شده را مشاهده کرد. این تغییر در طول زمان بر ساختار شهر 
اسالمی قابل مشــاهده است. حتی شــهرهای نوبنیاد اسالمی مانند 
قاهره و بغداد، که با ســاختار تشبیه گرا طرّاحی شده بودند، در طول 

زمان، با اندیشة اسالمی هماهنگ شده اند.
ساختار شــهر اســالمی ورای شــکل ارگانیک، دارای معانی و 
اصولی ماندگار اســت. در شهر دوران اسالمی با تأثیر از آرمان شهر 
دینــی می تــوان جلوه های تشــبیه گرایی را مشــاهده کــرد. ولی 
شباهت نمایی شهر اسالمی، از تشبیه گرایی شهرهای دیگر جوامع 
متفاوت است، در این شهر با وجود بافت ارگانیک در کل شهر، در 
سلول های شهری، بافت منظم و جهت گیری یکسان قابل مشاهده 
اســت. در واقع ســاختار شهر اســالمی، فراتر از شــباهت نمایی و 
شــباهت زدایی، برای نیل به اهداف و جهان بینی اسالمی، با توّجه 
به آیات و روایات، به صورت توأمان از هر دو ســاختار سود جسته، 

و مبتنی بر نظریّة جامع سلسله مراتبی، شکل گرفته است.

نمودار شمارة 1: ساختار تشکیل دهنده شهر اسالمی بر طبق نظریه جامع سلسله مراتبی.



59

آن
ره 

ربا
ی د

الم
اس

ی 
ها

گاه 
ید

ی د
رس

 بر
ر و

شه
ار 

خت
سا

در 
ی 

نای
مع

ی 
ساز

دل 
م

پی نوشت ها
برجسته ترین برهم کنش دایره و مربع در هنر سنتی مانداال یا جهان نگار . 1

است؛ بازتاب جهان و فرایندهای جهانی درون تمامی موجودات که به 
.)Mandala( وسیله هندسه و اعداد عمل می کند

2 .Manasara
 البیرنت ] َر [ )lAbirent( لغت فرانســوی از ریشــه یونانی البورینتس. . 3

بنائی مشــتمل بر قطعات متعددّه که پیــدا کردن مدخل و مخرج آنها 
بسیار صعب باشد )دهخدا، 1377(.

اقتباس از تفسیر جوادی آملی، جلسه 117 تفسیر سوره نحل. 4
اقتباس از تفسیر جوادی آملی، جلسه 36 تفسیر سوره ابراهیم. 5
هم چون خاک سپاری مردگان و یا مشخص نمودن جای آبریزگاه که با . 6

موضوع قبله در پیوند است.
7. Jamse Morris
8. Dettman
9. Wirth
10. Ehlers
11. Richard Frye
12. Mohammed Allal Sinaceure
13. Ibn Khaldun

شــامل توّجه بــه مفهوم پــردازی و خلق مفاهیم زیبــا در حیات ذهنی . 14
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فضــای عبادی و مســجد در فضای شــهر، امکان رســیدن به مفهوم 
عدالت اجتماعی، تالش در رسیدن به مفهوم حیات طیبه، مشارکت و 
تعاون مــردم در جهت خلق فضاهای معنوی، توّجه به مفاهیم عبادت، 
معیشــت، بهداشــت و دانش در عرصه های زندگی فــردی و جمعی 
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و ضرر برای ایجاد فضای کالبدی.
نظم شهر امری ذهنی و اســتباطی است که حاکی از نوع ارتباط میان . 15
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