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 چکيده 

. اشدلذا شناخت اين بستر و تاثیر آن در شکل گیری هويت مکانی بسیار حائز اهمیت میب. شهر کالبد و بستر زندگی جمعی انسانهاست

در اين بین شهر اسالمی با ويژگیهای خاص کالبدی و اجتماعی خود، بسترساز شرايطی بوده که فرد در آن نه تنها از احساستنهايی و 

از خود بیگانگی به دور می باشد، بلکه با توجه توامان به خلوت گزينی و برقراری روابط اجتماعی با استفاده از آرايش عناصر کالبدی، 

هويت شهری که در شهرهای اسالمی دوره های میانی، در ابعاد کالبدی وکارکردی و در . شهر اسالمی را رقم زده استهويت ويژه 

تاکید خاصی بر فرم و طراحی شهر  .سطوح مختلف بوسیله بسترسازی برای مناسبات اجتماعی به نحو مناسبی جلوه گر شده بود

گی در استخوان بندی فضايی طرح و کاربری دارد و به راحتی می تواند با عملکرد شهر اسالمی منطق اجتماعی، اقتصادی و فرهن.دارد

در اين میان با توجه به .فرهنگی حفظ کند –های جديد تطبیق پیدا کند و همخوانی خود را با محیط طبیعی، مذهبی و اجتماعی 

مسجد، مدرسه، بازار و : و يکپارچگی اجزايی مانند ايران می توان کمال هماهنگی( اصیل)تاريخ کهن و دينی مردم ايران در شهرهای 

شهر اسالمی مفهومی برای معرفی شهرهايی متاثر از فرهنگ و آموزه های دينی و  .میدان را در هیئت يك کل واحد به چشم ديد

تبیین الگويی برای برای شناخت آثار کالبدی، فضايی، اجتماعی، اقتصادی و مديريتی دين اسالم بر شهرها و .ارزشهای اسالمی است

 . تمايز اين شهرها از ساير شهرهای جهان، بررسیها و تحقیقات متعددی انجام و تحلیلهای گوناگونی ارايه شده است

  

 هويت، شهر، ايرانی ، اسالمی : كليدی گانواژ
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An overview of the principles of structural identity to Islamic Iranian cities 
  

Abstract  

In the context of collective life and the human body. Therefore this context and its impact on the 

formation of spatial identity is very important. In the Islamic city with the physical and social 

characteristics, not only pave the way to a situation in which a person is away from Ahsastnhayy 

and alienation But with both the withdrawal and the establishment of social relations with the 

arrangement of physical elements, has the special characteristic of Islamic city. Islamic cities and 

urban identity in the intermediate period, the structural and functional aspects and at different 

levels by strengthening the social relations was reflected properly  

Special emphasis on form and design of logic Dard.shhr of social, economic and cultural structure 

of the design and use of space and can easily be adapted to new functions and comply with 

environmental, religious and social - cultural maintain. In the meantime, according to ancient 

history and religious people in the cities (traditional) coordination and integration of Iran, Kamal 

components such as mosques, schools, market and I see the board as a whole. City to introduce the 

concept of the towns affected by the culture and religious teachings and values of Islam. To 

understand the effects of physical, spatial, social, economic and managerial model for the 

differentiation of cities to explain Islam to the cities and other cities in the world, studies and 

several researches and analyzes presented. 
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 : مهمقد - 

د شهرها دارای ابعاد طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی هستند که هر کدام از اين ابعاد میتواند در حوزه شناخت هويتی قرار گیر       

اوری ساخت، عنوان يکی از راههای ارتباط بین انسان و مکان از طريق فرهنگ، سابقه تاريخی، خاطرات جمعی، نوع و ماهیت فن. هويت مکان به

از آنجا که مفهوم هويت در پیوستگی با تاريخ (. 39: 1931رحیمیون، )عملکردها، نشانه ها و نمادها، فرم های شهری و ويژگیهای بصری و کالبدی ادراك 

ونهای که اين ذهنیت عالوه بر در حفظ هويت اسالمی و ايجاد اتصال با عالم برتر داشته، به گ -نهفته است، انسان سنتی با رويکرد آيینی اسالمی، سعی 

در اين میان معماری که محصول تعامل انسان با محیط با تاريخ میباشد، برای انسان . محصوالت فرهنگی، در واقعیتهای عینی نیز متبلور گشته است

در منابع مختلف برای (. 9: 1931مکاران بهاالدين و ه. )فراتر از کالبد رفته و هويت ساکنان و معماری و شهرسازی منطقه نیز در آن متبلور می شود

  ساخته  که براساس فرهنگ اسالمی  دانند می  آن را شهری  شهرها  بر  حاکم  شهرسازان براساس معماری.ارائه شـده اسـت  گوناگی  شهر اسالمی تعاريف

  ايـن  زندگی اجتماعی و کالبدی شهر بـراساس  ا و عناصره طور حـتم تـمام شاخص مسلط دين اسالم است و بـه  در الگوی شهر اسالمی،عامل.شـده اسـت

ماهیتی است ثابت که در هر مکان و زمـان تـجلی ويژه خويش را خواهد   به اين ترتیب شهر اسالمی(. 112: 1931ايازی،)يابد می  نظام و هويت  عامل

و دانش و هنر و فرهنگ   به فناوری و مصالح  تـوجه  و مکانی بـا  زمان  هر  در  تواند می  ديـگر،شهر اسالمی مـاهیتی اسـت بـالقوه که  عـبارت  به. داشت

الگوی برآمده شـهر (. 31: 1931زاده، نقی)خويش را داشته باشد  و تجلی خاص  تفسیر-نـباشند  تـعارض  های اسالمی در که با اصول و ارزش-بومی

گرفت که خود بازتابی از شرايط  تری صورت می شهرنشینی تکامل يافته  الگوی  اساسبر-شد  مشهور  که به ربض-اسالمی در منطقه شهری-ايـرانی

الگوی مزبور نشانگر .يافتند عناصر اصلی زندگی شهری،در منطقه ربض اسـتقرار مـی  الگو  در اين .جامعه ايران بود  سیاسی،فرهنگی اجتماعی و اقتصادی

اسالمی -شهر ايرانی  آرمانی آن در شکل  ان ايران به نظام اجتماعی جديد ايران در دوره اسالمی و انعکاسباست  اجتماعی  نظام  گذار مناسبات اجتماعی از

 (. 221: 1931فر، يوسفی)بود

 

 :هویت شناسی واژه - 

 و ممکنالوجود را موجودات مهکهه مالصدرا. برمیآورد را هستی و وجود معنی لذا. شود اطالقمی خداوند مطلق ذات به هويت ايران، عرفانی ادبیات در      

 فصوصالحکم، مقدمه در قیصری داوود. )1911 سجادی،(است  دانسته ممکنات دايرهی به فیضرسان معنای به و «هويتساريه» را هويت میداند، نسبی

: 1911سجادی،)« گويند هويت تشخص، اعتبار به و گويند؛ حقیقت تحقق، اعتبار به است آن به شیئ شیئیت را آنچه»: میکند تعريف چنین هويت را

111). 
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در اين معنا، ذات مقدس خداوند بدنبال تجلی و ِتم عدم هويت بخشی بر دايره ممکنات و خارج شدن آنها از ك منشاء هستی و هويت بخشی به 

مشتمل »مید در مدخل هويت از فرهنگ ع. موجودات و انسان بوده و هر موجودی به مقتضای ذات و استعداد و قابلیت خويش پذيرای ظهور حق میگردد

واژه نامه . میکند »را به عنوان تعريف هويت ذکر شناسايی شخص يا شیئی باشد آنچه را که موجب«ياد میکند و فرهنگ معین  1«بر صفات جوهری

به  «ايدم»ز دو بخش میباشد و ا« ايدنتیتاس» هويت که لغت التین ريشه .(Oxford, 2113)داند  می آکسفورد هويت را کیستی و چیستی شخص

 ، دو متفاوت همسانی و تمايز را دارد؛ که اين دو(Ibid) است «همان موجود بودن»به معنای وجود و در مجموع به معنای  «انتیتاس»معنای همان و 

 تامل قابل نکته. میبخشد معنا زندگی به و است ديگری از خود پس هويت معطوف به شناخت مرز. جنبه از معنای ظاهرا هويت مکمل مفهوم آن هستند

  .میشود نو به نو و همیشه ساخته بلکه باشد، نمی پیش موجود از چیزی انسان، با ارتباط در هويت که، است آن مفاهیم دراين

 از آن نداشت به سبب موجودی هر واسطهاش، به که میدانست چیزی را آن رايت آنجا که. است شده نامیده «سبك» معنا اين با هويت روزگارانی در

 (.1912، 91 رايت،)میشود  متمايز باقی

 

 مولفه های موثر درهویت - - 

 و طراح مقام در هم او، وآگاهی شناخت میزان و انسان، باورهايش دارد، مهمی تاثیر هويت تبیین بر که مهم مسائل از يکی باورهايش و انسان هويت،     

 هم او جديد جايگاه و بنا سازندهی و معمار درخصوص آمده پیش تحول به سبك و هويت شناسی اژهو در. است معماری بردار بهره جايگاه در هم مولفو

 می آن در( زننده نی) و است (نی) چون او که بود اين بر باورش گذشته در که انسان، گرديد مشخص. شد بیان مطالبی معماری، ابداع در هم و جهان در

 و نشسته عالم ی اريکه بر امروز شد، می دانسته تعالی باری مقدس ذات اش، معمارانه و هنرمندانه ابداع و هويت هستی، صاحب اساس براين و نوازد،

 می مربوط بنا عنوان شناسندهی به او به هويت، ی مقوله در انسان تاثیر ديگر بخش. است شده آنها بخش هويت و مدارهستی داير او متغیر های خواسته

 يك يا پديده يك در موجود های ويژگی. گیرد قرار شناسايی مورد کسی برای چیزی باشد قرار که شود می شروع جايی از هويت بحث مورد اين در. شود

 و درك در پديده، آن از رهوران به و بینندگان اشراف و شناخت میزان .باشند نمی دريافت و شناخت قابل اندازه يك به افراد همه برای معماری، بنای

 از سری يك به دارند،  ما معماری از کمی شناخت آن، بینندگان که جايی شود، ممکن می اروپايی يك مثال. است موثر آن های ويژگی دريافت

 و جزئیات به است الزم ، بسازد در يزد را ساختمانی باشد داشته قصد معمار همان اگر ولی. کند اشاره می ايرانی معماری کلی و شاخص ويژگیهای

 تفاوت دريافت بر وهعال يك ايرانی صورتی که در دهد، تشخیص را گلیم و قالی بین فرق تواند، ب نمايد توجه بومی ز معماریا بیشتری های مشخصه

 ساختمانی مثال عنوان به يا. دهد تشخیص تواند نیز می را ی آنهااه نقش نوع در تفاوت حتی تر تخصصی شرايط در و انواع فرشها تفاوت گلیم، با فرش

 .(1931تقوائی، )ساخته است  کشور از خارج در ايرانی معماری مشخصه ی نعنوا که به

 

 هویت و مکان - - 

فارغ از  (من اهل پاريس هستم)، (من اهل تهران هستم)هايی چون  جمله. کنیم مان بیان می ما همواره هويت خود را با ذکر مکان خاستگاه    

کند و صرفا تهران يا پاريس، خانه يا دفتری داريم؛ بلکه  آن معنا نیست که در شهر خاستگاهی صدق میبه  های کور، در مورد هر زادگاه و  ناسیونالیسم

 پیداست که تعلق داشتن و بستگی يافتن، که به نظر می  .کنیم بیشتر بدان معنا است که ما خود را به هستی شهر تهران يا پاريس داخل و منضم می

صرف نظر از موقعیت تاريخی،  پس .نماياند فراتر از حس آسودگی و خوش زيستی يا رفاه در يك مکان را میرسد در معنای هويت پنهان است چیزی 

هويت بشر را اجتماعی، تکنولوژيکی و جغرافیايی؛ انسانها همیشه به مکان نیاز خواهند داشت، زيرا برخورداری از مکان و شناسايی آن، بخشی از وجود و 

ارزشی است، به غیر  ه دارای بارمکان چون گسترهای از فضا ک د، معنای مکان آنگاه آشکار شد کهدر دوران جدي (Buttimer,1331). شامل می شود

ی  يابیم که، در گذشته حکمای ايرانی و فالسفه می   در گذری کوتاه به اين مقوله در طول تاريخ در .(1932پرتوی، ( مکانی تغییر چهره داد مکان يا بی

پردازان  از بین نظريه(. 1931حبیبی، )کان و فضا را يکی قلمداد کرده و برای تعريف هر يك، از ويژگیهای ديگری استفاده می کردند باستان، مفهوم م

لینچ، )، هويت محیط را سبب داشتن تصوير ذهنی روشن از آن دانست 1313ی تصوير ذهنی در سال  اولین بار با بیان واژه قرن بیستمی، کوين لینچ

 متوجه( Buttimer,1331) و باتیمر (Relph ,1311)ادوارد رلف  ،(Tuan ,1311)  تون. فو. ، پديدارشناسانی چون ای1311ی  از اوايل دهه(. 1911

 از به تاسی و شولتس نوربرگ پديدارشناسانه های توسط نظريه قرن بیستم دوم نیمه در که تحقیقاتی. شدند محیط با او رابطه و زيستی انسان ابعاد

 .شد تقويت هوسرل و يدگرها

 

 مـفهوم شـهر -3

تشکیل   را  خواهد در جمع بـاشد و اجـتماعى گر ماهیت اجتماعى انسان است که مى ى افراد انسانى است و بیان از ناحیه  تمرکز  گر يك شـهر نمايان      

ى  در ايجاد اين مجموعه . پردازد مى  و شـهر  به ايجـاد مـجتمع در يك سیر فرايندى  که  نخستین است ها از بساط کز، پس از خروج انساناين تمر.دهد

مردمان با همین گرايش  . است  فطرت اجتماعى انسان دهد و مبناى چـنین تـسکلى، عالى را مد نظر خويش قرار مى  و غاياتى  اهداف انسانى متمرکز،

 .نمايند اقدام مى ى انسانى ايجاد مدينه  بـه  مـتعالى  هايى حسب آرمـان  بر ، فطرى
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مقرى   عبارت است از شهر، :عبارت ديگر  بـه . فیزيکى و جـمعیتى دانـست توان يك واحد اجتماعى و سیاسى و اقتصادى و يك واحد فعالیتى، مى  را  شهر

هم آمده و سانى با آرمانى مشترك گردختلف انهاى م گروه و جـغرافیايى،  فـیزيکى  ى مشخص، که در آن محدوده  جغرافیايى  ى فیزيکى و داراى محدوده

 زنـدگى از خـاصى  شیوه  نمودهاى تمرکز شهر،محور : است  شده تعريف چنین  ،شهر ديگر  تـعريفى در ،فرهنگى و معنوى خـود معیشتى  به ساماندهى امور

 (.1913ويرث،)است

 

 شهر از دیدگاه فالسفه ایران و جهان - -3

 آگوستين شهر از دیدگاه- - -3

کنند نیست بلکه مقصود وی مردمانی  مقصود آگوستین از شهر گروهی از مردم که در يك منطقهی خاص جغرافیايی به طور مشترك زندگی می     

 آگوستین در( 1932ايلخانی، . )کنند و امیدهای آنها واحد و مشترك است است که به خدای واحد اعتقاد دارند و از احکام و قوانین مشترکی اطاعت می

کتاب مقدس، که بر همه  شهر خدا که ما از آن سخن میگوئیم همان جامعهای است که کتاب مقدس بر آن شهادت میدهد»: گويد کتاب شهر خدا می

یل دل. گیرد می در وثاقت و مرجعیت خود برتری دارد، از هیچ نوع ويژگی انسانی متأثر نیست، زيرا از مشیت برتر الهی سرچشمه[ جهان]نوشتههای ملل 

و از از اين آيه  "شود ی تو گفته می بارهای با شکوهی درای شهر خدا چیزه"اينکه شهر خدا همان جامعه است اين است که درکتاب مقدس آمده است 

یم، زيرا ايم که يك شهر خدا در کار است که ما مشتاق هستیم شهروند آن باش ما فرا گرفته انجامد آياتی از اين دست که ذکر همه آنها به طول می

مفهوم صلح در نزد آگوستین، برخالف صلح در جهان معاصر ما که مفهوم  (Augustine,1333). مؤسس آن شهر، عشق به آن را به ما الهام کرده است

ین انسانها بر است، اما صلح در نزد آگوستین توافق ب« نبودن جنگ»شود  در دنیای امروز آنچه از صلح مفهوم می. سلبی دارد، يك مفهوم اثباتی است

هدف شهر خدا آن است که انسانها عالوه بر چنین توافقی بین اعضاء خانواده و ملت و دولت با قانونهای الهی نیز در . رعايت نظم الزم در روابط آنهاست

 آگوستین به نظامی جهانی می. شندمند با بهره( سازگاری و توافق انسانی)آمیز  توافق باشند به گونهای که بتوانند از عنايات خالق خود و محیط صلح

صرفاً منابع مذهبی نبودند چونکه الهام بخش آگوستین در اين زمینه . انديشد که از کشورها و دولتها ترکیب نشده است بلکه نظامی متشکل از افراد است

در آن دوره به دنبال نظامی آفاقی بود که در  امپراتوری روم. کرد يك واقعیت عینی بود که آگوستین آن را مشاهده می) (pax Romana) صلح رومی)

نامد؛ اما  می« شهرزمینی صلح»اين نظام را آگوستین  .آن تمام مردم دنیا در صلح و صفا درجوار همديگر و در چهارچوب قوانین روم باستان زندگی کنند

آمیز است که ناشی از  ی عاطفی و متکی به پیوندهای محبتآمیز مورد نظر او مبتنی بر سازگار مقصود آگوستین فراتر از اين نظام است نظام صلح

صلح زمینی يعنی صلحی که توسط دولتها برقرار میشود برای . های معمولی خانوادگی و ملی است محبت و دوستداری خداوند است و ماوراء محبت

انجام دهند، اما برای شهروندان شهر دنیا يعنی جامعه زمینی  اعضای شهر خدا وسیله است تا در سايه آن با خاطری آسوده بتوانند وظايف مذهبی خود را

  .مطلوب بالذات است

 

 فارابی شهر از دیدگاه - - -3

 او را معلم ثانی خوانده. م، حدود يکسال پیش از مرگ کندی در بغداد، به دنیا آمد312/ق213ابونصر ، در وسیج نزديك فاراب در ماوراءالنهر به سال      

 .فارابی به جمع فلسفه و ديانت نبوی معتقد بود. شواهد داللت بر شیعه بودن وی دارد .ن فیلسوف بزرگ مسلمان به شمار آمده استاند و نخستی

کوربن، . )اند فلسفه سیاست او فلسفه نبوت است برخی گفته .اش سیاست است سیاست مهمترين بخش فلسفه اوست و بلکه هدف اساسی فلسفه

1931) 

شناسند و در همه کارهايی که آنها را به هدف  افراد اين جامعه سعادت را می. کند تماعی است که امکانات سعادت انسانها را فراهم میمدينه فاضله اج

فتند از نظر ا سعادت از نظر فارابی خیر مطلق است و اموری که برای رسیدن به سعادت سودمند می .رساند با يکديگر همکاری و تعاون دارند سعادت می

همچنین از نظر فارابی هر چیزی که . شوند اما خیريت آنها ذاتی نیست بلکه از جهت سودمندی آن برای رسیدن به سعادت است وی خیر شمرده می

دينه فاضله برای فارابی هدف اصلی نیست زيرا هدف اصلی وی سعادت است و اين جامعه م(1311فارابی، . )شود شر مطلق است عايق و مانع سعادت

مرکز ثقل توجه فارابی به رئیس . های نظری است و عنايتی به نظامهای سیاسی موجود و تغییر آنها ندارد فارابی بیشتر متوجه جنبه. ه آن استوسیل

که  فارابی اهل مدينه فاضله را همانند اعضای بدن و رئیس آن را. مدينه است گويا وجود رئیس مورد نظر فارابی برای تحقق مدينه فاضله کافی است

 . شمارد رئیس فیلسوف يا نبی حکیم است به منزله قلب آن می

از نظر فارابی اتصال عقل فیلسوف به عقل فعال حکمت فیلسوف را . به نظر فارابی حکمت فیلسوفان و وحی پیامبران از جانب عقل فعال افاضه میگردد

تواند رئیس شود، زيرا  سان هر عضوی از اعضای مدينه فاضله نمی بدين. آورد یی متخیله نبی به عقل فعال وحی را به بار م آورد و اتصال قوه پديد می

. نخست آنکه شخص از حیث سرشت و طبیعت آماده آن مقام باشد، و دوم آنکه واجد ملکه و هیئت ارادی اين کار باشد: رياست مشروط به دو امر است

و چنین مرتبهای از آن کسانی است که نفس آنها به عقل فعال متصل شده . عقولچنین انسانی، انسان کاملی است که بالفعل هم عقل است و هم م

 (.1311فارابی، . )باشد
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و (. 1933بمانیان و همکاران، )هويت پديده ای است که در بستر تاريخی يك جامعه شکل می گیرد بیانگر ويژگی های هر فرد يا پديده ای است    

با (. 1931پورجعفر و همکاران، )از وجود هر روزه او و ارتباطات گسترده اجتماعی است که نیازمند مکانی برای شکل گیری است حاصل احساسات ذهنی 

وحدت رفتاری ايجاد شده در سطح جامعه، . گذر زمان اين حس هويت در فرد درونی می شود و رفتار فرد را هدايت و نهايت جامعه را يکپارچه می کند

اين امر باعث ايجاد تشابه در يك فرد، (. 1931زنگانه و همکاران، . )ستجو می نمايد تا نیازهای رفتاری و روانی فرد و جامعه را برطرف نمايدکالبدی را ج

و تعادل  هر کالبدی از نظم فیزيکی، نظم بصری، آسايش فیزيکی (. 1931اکبری، )قوم يا ملت و يا در مقابل باعث تمايز بین افراد و گروه ها می شود 

زنگانه )برخوردار است از اين رو هويت به معنای صفات و خصوصیاتی است که جسم شهر را از غیر متمايز کرده و شباهتش را تا حدودی آشکار می کند 

 (.1931و همکاران، 

 

 شهر اسالمی-4

بینی اسالمی توسط افراد  ر اسالمی اولین ايده های جهانبین مفهوم شهر و جهان بینی اسالمی از ابتدای امر، روابط نزديکی وجود دارد و در شه     

اند، مبتنی بر اين فرض است که چون اسالم يك نظام ارزشی کامل  شناسان به کار برده مفهوم شهر اسالمی که شرق . (1931 آتشینبار،. )درك میشود

نیز محصول ايمان اسالمی است ( شامل شهرها)ها  لبدی سکونتگاهشناسی کا است و تمام الگوهای رفتار و سازمان اجتماعی را تعیین میکند پس ريخت

اند که اسالم يك مذهب شهری است و شهر در  شناسان، همچنان معتقد بوده شرق .و با درك درست از اسالم میتوان ساختار شهر اسالمی را هم فهمید

اينان همچنین . شده است ب شده و تکالیف اسالمی به درستی انجام میدنیای اسالمی در واقع سکونتگاهی بوده است که در آن آرمانهای اسالمی تعقی

در  .(1931بوناين، . )گری پرداخته و زندگی بدوی را تضعیف کرده و رو به نابودی برده است اند که اسالم به گسترش شهری بر اين نکته تأکید داشته

بین زندگی مادی و معنوی وجود دارد؛  واجهه با چالش های شهری امروزمی در مکارايی شهر اسال تمدن اسالمی و در شهر اسالمی، پیوندی ناگسستنی

 . پیوندی تداعی کننده عدم جدايی بین شهروندی، اقتصاد و مذهب

خ انبیا تبیین توان چهره شهرها را در تاري با بررسی تاريخ اقوام گذشته و ديگر پیامبران الهی که بخشی از آن در قرآن کريم آمده است، به خوبی می      

آيد که شهر اسالمی از تقدس خاصی برخوردار است و بايد در جهت گسترش امنیت شهروندان آن  از مجموع آيات الهی در اين کتاب چنین بر می. کرد

( 31، نمل 9، تین 2بلد . )کند خداوند متعال در دو نوبت در خصوص حرمت و امنیت شهر به شهر سوگند ياد می( 1931زاده،  غنی. )از هر نظر کوشید

شهرهای اسالمی از محالت متمايز  (1932شاکر، . )نعمت امنیت شهر را مشخصاً از پروردگار طلبیده است( ع)، حضرت ابراهیم121در سوره بقره، آيه 

. قه و وابستگی خاص دارندی خود عال اند، تشکیل شده و ساکنین محله، به محله چندی که بر اساس قومیت، مذهب، تجارت و يا کاربری به وجود آمده

های همگن از لحاظ اجتماعی،  که مبتنی بر محله)ای، جنبهی مهمی از زندگی شهری مسلمانان  ی محله جامعه»: الپیدوس میگويد( 1931راپوپورت ،)

 تو، بن معابر کوچك به شکل هزار( 1939دانتون،. )باقی ماند( ای، مذهب، تجارت، يا پیروان رهبران سیاسی و مذهبی بود مطابق با منشأ قومی يا قبیله

های مشابه اين  توانیم نمونه ما می. های جهان اسالم به شمار آورد توان به معنای واقعیت های متعدد و ساير ويژگیهای محالت مسکونی را نمی بست

صی و ارتباط آن با زندگی اجتماعی، سهم حقیقت اين است که شکل منحصر به فرد زندگی خصو. های مکانهای مختلف مشاهده کنیم وضع را در دوران

واسطه در معماری متجلی  در شهر اسالمی، وحدت و وابستگی درونی به طور بی .(1939توشییو،) .گیری مناطق مختلف داشته است عمدهای در شکل

اسالم در هیچ کجا بهتر از معماری مجال  اين جنبه. اسالم در بطن خود به تعبیری سنتی و نه به مفهوم جديد کلمه به طور عمیق واقعگرا است. است

کند و حاضر به خلق آرمانی موهوم نیست که در سرشت مواد، مصالح و فضايی که با  گرايی خود را حفظ می يابد، چون معماری همواره واقع بروز نمی

 (.1931نصر، . )آن سر و کار دارد وجود نداشته باشد
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ه مسلمان اسالمی در ابتدا با نفوذ در پوسته تمدن های ديگر و با استفاده از جلوه های تجلی آن، نمود می يابد تـا نیازهـای ابتـدايی جوامع تازشهر      

ذشته استحکام يافتن فرهنگ اسالمی و گسترش حیطة آن، نیاز به سـاخت مستحدثات جديد افزايش يافته، شهرهای گ پس از آن با. ا پاسخگو باشدر

بـا پراکنده شدن نوای وحدت گرای اين آيین، شهر نیز جلوه ای حقیقی و . گسترش می يابند و شهرهای جديد در نـواحی مختلـف برپـا مـی شـوند

اين  در کالبدی پیچ در پیچ، سعی در همسازی با... معنوی می يابـد و بـا رعايـت اصـولی همچـون سلسـله مراتب، حريم خصوصی، نظم، تعادل و 

آنچه امروزه با عنوان بحران و ناهماهنگی  .فرهنگ را دارد و بدين ترتیـب قالـب شهر اسالمی شکل می گیرد و تا قرن ها به حیات خويش ادامه می دهد

هنگی جوامع در در ساختار شهرهای اسالمی از آن ياد می شود نتیجه ای اسـت کـه در پـی گسسـت فرهنگی و تزريق مولفه های غیربومی به پیکرة فر

تـداوم سـیر تـاريخی و اصیل اولیه، راهبردی است که می تواند در تبلـور مجـدد مفـاهیمی هماننـد مفهـوم شـهر . دهه های اخیر به وجود آمـده اسـت

تالش در جهت پیوند مجدد با  طراحـان و هنرمندان متعهد اين عرصه بايد عالوه بر توجه به راهبرد اصلی و مهم ياد شده و. اسـالمی راهگشـا باشـد

 .دـهويت فرهنگی و حرکت در مسیر آن، به احیاء و تعريف مولفه ها و قالب های قابل ارائه در بنیـان نهـادن شـهرهای جديـد اسـالمی بپردازن

 (1931،دانش)
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های شرعی به وجه مطلوبی با عناصر پیش از اسالم که قابل انطباق  ل شهرسازی و چارچوببسیم سلیم حکیم میگويد سه دههی نخست اسالم، اصو     

(. 1939گاالنتای،) با مبانی اسالمی بود، در هم آمیخت و يکی شد و مبانی شهرسازی اسالمی، عناصری را که با ارزشهای اسالمی سازگار نبود، منع کرد

مندی  های آموزندهای برای روشهای نظام تواند تجربه جتماعی و فرهنگی تبعیت داشته که اين امر میشهر اسالمی، از نوعی منطق اقتصادی، سیاسی، ا

شهر اسالمی را به سادگی میتوان جرح و تعديل داده تا با استانداردهای زندگی و قابلیت کارکردی مدرن تطابق پیدا . ريزی مدرن به شمار آيد و برنامه

در اين مورد شهر اسالمی هنوز نسبت به نیاز شهری امروزی . مان را حفظ کند ط فرهنگی، اجتماعی و مذهبی و طبیعیکند و سازگاری باالی آن با محی

ی جوانب حقوق شهری و شهروندی در دين اسالم مورد توجه بوده است که از میان آنها  کلیه( 1931زاده،  غنی. )رسد بسیار مرتبط و معتبر به نظر می

  : اشاره نمود توان به موارد ذيل می

ای به تراضی در بین باشد و يکديگر را نکشید که خداوند به  اموال يکديگر را به باطل نخوريد مگر معامله! ای مؤمنان): 23قرآن کريم، سوره نساء، آيه 

 ی او مانع جريان باد به سوی خانهنبايد به گونهای اقدام به ساخت و ساز نمايید که ... آيا از حق همسايه آگاهی داريد؟): حديث (شما مهربان است

 (.گرديد مگر با کسب اجازه از وی

   (1313رافع بن خديج؛ سبیق،)« .هر کس در زمین ديگری بدون اذن وی کشت نمايد، در محصول حتی به اندازهی هزينهاش حقی ندارد»: حديث

 

 بررسی شهر اسالمی-4-3

 فرهنگی- -4-3

. است تاثیرگذار شهر فضای کالبدی در حتی آن اساس بر و میدهد شکل را شهری چیدمان مسلمین، کنشی امالتتع بر حاکم ارزشهای و باورها نوع     

شهرسازی اسالمی دارای شاخصهايی (. 1913بمات،)می شود مطرح میکنند، زندگی آن در که کسانی با بلکه نیست، مطرح معماری عنوان به صرفاً شهر

مساجد در دوران . ترين شاخص شهراسالمی همواره مورد توجه است عنوان اصلی مسجد به. قابل بررسی استهای مختلف  است که هر کدام از جنبه

به عبارتی ديگر اصلیترين . کارکردهای آموزشی و تعلیمی نیز داشتند. شدند اولیه اسالم عالوه بر اينکه مکان برای تجمع و عبادت مسلمین محسوب می

ی نماز در مواعظ خود مسائل گوناگونی را به مسلمانان  پس از اقامه( ص)پیامبر. م آموزش و تحصیل بوده استی مسجد در صدر اسال کاکرد ثانويه

مباحث اعتقادی، آموزش مبانی توحیدی و معاد، تعلیم احاديث، تحلیل احکام ثانويه تکیه بر  .آموزش میدادند که اهم آن آموزش قرآن و احکام بوده است

 (.1913دو پولو،) با سرنوشت اقوام گذشته از ديگر کارکردهای فرهنگی و آموزشی مسجد در صدر اسالم بوده است مسائل تاريخی و آشنايی

 

 اجتماعی- -4-3

 جامعه با فرد بعدی نظر سازگاری از همچنین و فرزندان در آن پرورش و شخصیت تکوين از و بوده انسانی جوامع در اجتماعی نهاد مهمترين خانواده،    

 نخستین پرورش در بايد را شخصیت انحرافات از ريشه بسیاری که دارند عقیده روان کاوان نیز و جامعه شناسان از بسیاری. می باشد وسیعی آثار دارای

 شدر کیفیت در خانواده پرورش نقش بررسی روانی بیماريهای گوناگون و انواع ها رفتاری کج از بسیاری منشأ که چرا. جستجوکرد خانوادگی روابط

 (.1911 فرجاد،)د شو می آشکار شخصیت

 

 اقتصادی-4-3-3

استفاده از عناصر بوم آورد برای ساخت فضاها عالوه بر خاصیت در دسترس . دهد -خوبی نشان می تأمل در شهرها و بناهای گذشته اين امر را به     

راحتی آن را از نزديك ترين محل به  میداد که در صورت نیاز به مصالح به اين امر به فرد اين امکان را. بودن برای اهالی آن منطقه بسیار به صرفه است

 های چوبی، که هر کدام به راحتی ساخته می های خشتی و شهرهای مرطوب با خانه های سنگی، شهرهای کويری با خانه خانه نمايد زندگی خود تامین

شهرهای کوهستانی با شود و با زيبايی . خوبی ديده میشود های ايران به ی صحیح از آن در تمام اقلیم هماهنگی با طبیعت و استفاده. نمايد شود تامین

. اين امر در تامین نیاز های اولیه و در نتیجه افزايش درآمد سرانه جامعه بسیار موثر است. گردند که از ويژگی معماری بومی است با اقلیم سازگار می

 .کار گرفته شود های شهر در خود شهر باقی مانده و در مسائل ديگر به نمايد و سبب میشود تا سرمايه شهر ايجاد می مهارت و مشاغل متعددی را در

 

 كالبدی-4-3-4

 مذهبی نقش اينرو از و هستند شريعت از ناشی که است مقرراتی تابع قانون، و سیاسی نظر از و است ايمان قلعه يك چیز هر از قبل شهراسالمی،    

 اصول جمله از است، پیرنیا مرحوم اصول از يکی درون گرايی(. 1932حبیبی،)دارد اولويت شهر آن در مستقر حکومتهای اقتصادینظامی  اهداف بر شهر

 لهجم از ارزشها ساير همراه به اسالمی های مجتمع در درونگرايی نمايش در اصل اهتمام. است کثرت اصل و مراتب سلسله اصل شهرسازی در تاثیرگذار

 به توجه و سخت اقلیم در محیطی شرايط تنظیم سادگی، تفاخر، از اجتناب خودنمايی، و ريا از احیاء، اجتناب خلوت، آرامش، امنیت، محرمیت،

)  يابد تجلی اسالمی های مجتمع در فرد به منحصر و روشن قوی، مراتب سلسله نوع يك تا شد سبب ،(ظاهر) از بیرون بیش( باطن)درون

Hisham,2119 .)هر و گوناگونی، کثیرشدن اين در گوناگونی، و دارد شدن تجزيه به روی تنوع، و دارد کثرت به روی خويش انبساط در شهری فضای 

 (.1932حبیبی،)بهخود مربوط مقیاس میشود در کلی خود جزء هر. دارد را خويش معنای و شخصیت هويت، عناصر و اجزاء ديگر از فارغ عنصری و جزء
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 معماری هویت و-5

يی همچون، احساس، امنیات، خاطره انگیزی، حس تعلق و محیط در نظر گرفته شده و معیارهاهويت به معنای احساس تعلق و اين همانی با      

فکری  هويت مجموعه ويژگیها و خصاير بنیادين اجتماعی،. ) 1939 ،میرمقتادايی)وابستگی به منظور ارزيابی هويت تدوين شده و بکار رفته اسات 

 .د ،فرهنگی ، روانی ، فلسفی ، تاريخی ، زيستی و عملی همسان گروه ، جامعه يا ملتی است که بر همانندی و يگانگی ماهوی اعضای آن دالت دار

در ارتباط "روز انسان ام"دگی ه میدهد؛ تاريخی که با مؤلفاه های گوناگون زنهويات تفسیری است که انسان از ارتباط خود با تاريخ در گذر زمان ارائ

ای  گونه به .تان اسأثیر محیط بر انسو فرآيندهای ت هایيکی از روش  ،يشوهمانی با فضا و محیط خ ا اينب تحساس هويا. ) 1933، آتشینبار) است

هنگامی  تبدين جه (.1931،اسدپور ). پندارد خويش می تمحیط را هوي تخويش را در محیط جستجو نموده و يا به عبارت ديگر هوي تکه انسان هوي

 –عینی )بی طگیرد در قالب ماهیتی غیرق ای متنوعی که در فضا روی آن صورت میه ايستیم کالبد موجود از طريق تجربه که در مقابل بناهای شهر می

عناصر کالبدی شامل  روه بالبلکه ع تبنابراين کالبد معماری نمادی انتزاعی يا نمايشی نیس. دهد معماری آن ارائه می تبر هوي دال را توجیهی (ذهنی

اين حس کلی که پس از . گردد که همواره با حضور در زندگی روزمره با ذهن مخاطبان پیوند خورده و قابل ادراك می تپیامها معانی و رمزهايی اس

با محیط بوده و احساس تعلق  شود که عاملی مهم در هماهنگی فرد آيد حس مکان نامیده می به محیط خاص در فرد بوجود می تادراك و قضاوت نسب

 (.1933، عابدی و صفدری)آنها با محیط و تداوم حضور در آن را در پی دارد 

 

 اصول معماری شهرهای اسالمی-5

 :اصل به شرح ذيل تقسیم کرد  توان به پنج قـرار دارد را مـی  معماری اماکن مذهبی و مساجد  اصول و معماری اسالمی کـه در رأس آنـ     

 .مشاهده نمود  توان آن را در عناصر مختلف معماری اسالمی به معنای داشتن مقیاس انسانی است،که می :داری مردم - -5

  .شناسی در آن است يا فن ساختمان و مـصالح نیارش شـامل اسـتاتیك بنا .گردد دارد،اطالق می نگاه می  که به مجموعه چیزهايی که بنا را :نيارش

  .آورند  ترين بها به دست ها و با ارزان کنند تا مصالح مورد نیاز را از نزديکترين مکان ن مـعنا که،سازندگان بنا سعی میبدي :خودبسندگی - -5

شود تا همه فضای  ای سـاخته می به اين معنا که بنا به گـونه.گردد ی ارتباط آن با فضای خارجی لحاظ می در ساخت يك بنا و نحوه :گرایی درون -5-3

 (.1911 پیرنیا،) .کنند آن باهم ارتباط مستقیم پیدا میدرونی 

 

 شهر اسالمی  هویت بخش معماری عناصر -6

 مسجد- -6

ای به آن چسبیده بود که تعالیم علمی و  در اينجا نماز جمعه برپا میشد و مدرسه. آن را احاطه میکرد( بازار)که در قلب شهر بود و معموالً سوق     

  .مذهبی را ارايه میداد

  شمار  به نیز اسالمی شـهرهای    مشترك  هـويت و کلی الگوی ی کننده بودند،تعیین شهرها تشکیل  اصلی عامل اينکه بر عالوه اسالمی،مساجد تمدن در

 و  دربرگرفته را هند رهقا شبه تا اطلس اقیانوس از وسـیعی  ی حیطه شـدند،  احـداث يا يافتند شکل تغییر مسلمانان دست به  که  شهرهايی .اند رفته می

زاده،  سطان)اند داشته عهده بر را کلیدی نقش فرآيند اين در مساجد که  اند نموده  ظـهور  يگانه  الگويی و ساختار بومی،با های فرهنگ و اقلیم تنوع رغم علی

1912 :11.) 

  میان  از  اماکن برونی و درونی فضای  میان باشد،تضاد می عارف و آگاه مـعماران کـار حاصل که مساجد کلیساها،در نـظیر مذهبی اماکن ديگر برخالف

 از که است  هايی دروازه و درها دارای معموال  مساجد  صحن که دارد،چنان وجود پیوسته پیوندی اسالمی جامعه و مسجد ديگر،میان  عبارت به.است رفته

 (.1931عرفان، )نمايد می هیلتس  بـازار و  شهر مراکز با را محالت مردم طرف،ارتباط سه يا دو

 مرتفع  ساختمان  آنها،تنها غالب در که شوند می واقع مؤثر فرهنگی اندازهای چشم در تکايا،چنان و ها زيارتگاه همراه به ايران،مساجد  محالت و  شهرها در

 ادامه از را خیابان اصلی مسیر گاهی که  است  اسحـس و کننده تـعیین قدر آن مسجد ای،نقش و محله شهری بافت در چنین هم.هستند اماکن شهری،اين

  (.1911شکويی، ) کند می جذب شدت به را ها حرفه برخی حال درعین و  دهد نمی  فعالیت  اجازه مشاغل از ای پاره دارد،به می باز تعريض و

 در که است باشد،محلی دشمنان هجوم برابر در مؤمنان از تحماي  برای  دژی  يا دوردست نواحی عزم  های قافله برای منزلگاهی آنکه از بیش اسالمی شهر

  اهمیت تجمع،از و مشارکت چنین مـیعادگاه عـنوان به مساجد و داشته  ای،مشارکت محله سطح در ويژه به  امور  اجرای و گیری تصمیم در همگان آن

 .باشند می برخوردار  بسزايی

 

 مسکونی های كاربری و ها خانه - -6

  روی خانواده میان در و خانه کند،در می  کـسب خـود زنـدگانی فرهنگی فضای و  فیزيکی  محیط از انسان يك که تأثیراتی  پايدارترين و اولین     

 امنیت  اینیازه-2 جسمی  امنیت نیازهای-1:است انسان امنیتی نیازهای  رشته  دو  تأمین دار عهده امن مقام  ايـن و اوست مأمن انسان هر  ی خانه.دهد می
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  مـیان  اين در  اساسی اصل .پذيرد می تأثیر فرهنگی و  اقلیمی  اقتضای دو بخشد،از مـی شـکل را اسـالمی شهر فیزيکی کالبد  که هايی خانه.روانی و روحی

 (.1931انوش،  فیاض)است او روحی و جسمی امنیت احساس و  مسلمان انسان روحی  گشادگی و تعالی از عبارت

 های خانه به  کمتر  ها پنجره.آيد می شمار  به آن  اعضای  اندرونی خانواده، امنیت و آرامـش تأمین  ضـمن کـه  است  ای بسته داخلی صی،فضایشخ ی خانه

 باشند گر نظاره را  ای محله  مناظر و اطراف فضای بتوانند منزل داخل افراد که اند گرديده تهیه مـشبك چـنان ها پنـجره البته.دارند  اشراف ها کوچه و مجاور

 مشخص را خانه ساکن دارايی و تمکن میزان وهله،  نخستین  در خانه از  ای نشانه  هیچ کهن،  اسالمی  شهرهای  در.شـوند  ديـده خـودشان که اين بدون

  نوگرايی  در  که صورتی در.بود الشکل متحد و یمتوال ساده  هايی مجموعه  وجود نمود، می  تفکیك تر ساده های خـانه از را زيـبا محالت چه آن. نمود نمی

 (.1913بمات، )نمايد  می ترسیم را طبقاتی شکاف و بوده تشخیص قابل کـامال شـهری  جديد  بندی تـقسیم و  بندی منطقه جديد،

 

 بازار -6-3

ال و فروش آن از نظر مکانی اغلب از جنبه ماهیتی شان توزيع کا. درخارج از مسجد اصلی قرار داشت و درآنجا فعالیتهای اقتصادی شهر عرضه میشد     

رسید، در نزديکی مسجد قرار داشت و  اقالم مقدسی مانند شمع، بخور و عطر و اقالمی که توسط کتابفروشان و صحافان به فروش می: گرفت صورت می

ی عمومی از قبیل فعالیتهای اجتماعی، اداری، تجاری، هنری، ناحیه مرکزی شهر نیز محل تجمع ساير فعالیتها. بقیه کاالها در فاصله دورتری بودند

  .ها بود هنرهای دستی، حمام و استراحتگاه

توان از بـازار بـه عنوان  می.دست يافته است  و انتظام کامل  بازار نـیز چون مسجد از اشکال بسیار ساده آغاز کـرده و در تـحول خـود به پیچیدگی فضايی

اسـاسی   نـقش  دو عنصر  های از پیش موجود بازار و مـیدان،به ايـن گفت وجـود قرينه  توان به عبارت ديـگر،می .ی اسالمی نام برد شهر دوره ستون فقرات

ی شهر  عناصر اصلی متشکله  از بازار و میدان به عنوان  توان ای که با تـقريبی نـزديك به يقین می بخشد،به گونه می  سـازماندهی شهر دوره اسالمی  در

 (.1939، حبیبی)دوره اسـالمی يـاد کرد

 نـداده دسـت از را خود اعتبار و ارزش ها قرن گذشت بـا هـم هنوز که شود می مـحسوب  اسالمی  شهرهای  مهم  های مشخصه از بازار کلی طور به

 خود در را  شهری  مهم  عناصر  برخی شـهر حـیاتی شاهراه رينمهمت مثابه به  بلکه نداشت اختصاص بازرگانی و دادوستد به  تنها   بازار  فضای اساسا.است

 مهم مراکز با پیـوند و بـازار  کارکردی های ويژگی. داشت وسیعی نـفوذ دامـنه و قدرت اجتماعی-اقتصادی  کارکردهای نـظر از بازار .داد مـی جـای

 اجتماعی،سیاسی،به های بحران  هـنگام در  شد مـی  بازار سوی به اجتماعی  های فعالیت  همه يافتن جريان موجب مذهبی و اقتصادی-سیاسی  گانه سه

 .شد می  فعال مـردم اجـتماعی سـنگر عنوان بـه بازار خـارجی، عوامل با مقابله در خصوص

 شـهر،انجام اصلی غذادهنده بافت  صورت به همواره و شهرنشینی پیدايش برای است عاملی حال درعین و شهری است ای پديـده بازار که گفت توان می

 پهنه در تپنده قلب عنوان بـه و بـوده شهر قديمی و سـنتی بـافت مـرکزی هـسته صورت  بـه بازار اسالمی، شهرهای بیشتر در.کند می و کرده وظـیفه

 (.1931شفقی، )  است گرفته جای شهری

 

 ارگ -6-4

ای بود که دارای مسجد، باغها و ديوان خانه  مشتمل بر ناحیه ور تا دور آن ديوار بودکه د قصبه. ست نماد حاکمیت بوده استکه به قصبه مشهور ا     

  .های ساکنان خودش بود و معموالً در بخش بااليی شهر قرار داشت

 

 محله -6-5

 يا و مذهبی و یاسی،قومی،دينیاجتماعی، اقتصادی،س های هدف از برخی در آن ساکنین که آبادی يا  شهر  از کوچکی بخش از است عبارت محله     

 که دهند می  تـشکیل  ها محله را اسالمی شهر مسکونی بخش.(. 1931شفقی، )باشند  روستايی،مشترك يا شهری مبدأ حتی و پیشه و حرف صاحبان

 از اجتماعی طبقات  تفکیك دمع .دانست همگن و متجانس محالت و مناطق از ای مجموعه توان می را اسالمی شهر حقیقت رد و دارند ای ويژه ساختار

 ( .1911خیرآبادی، )کنند می  زندگی  مشترك  محله يك در غنی و  فقیر  که  است اسالمی شهر محالت بارز های خصیصه

 یلتشک فرعی و اصلی اجزاء از اسالمی شهرهای در محالت.است ها پیشه صاحبان و قومی،نژادی،مذهبی های گروه سکونتگاه اسـالمی شـهر در محله

 باالخره و ها کوچه و ها بست مسکونی،بن  منازل  را محله اجزای.است داشته دخالت  آن در اقتصادی و  اجتماعی،فرهنگی  فضائی  عوامل که گردد می

 (.1911اشرف، )دهند می تشکیل...و ها ها،بازارچه مساجد،عبادتگاه نظیر  مـحله مـرکز عمومی تأسیسات

 

 سبز  فـضاهای و ها باغ-6-6

 های ويـژگی کـه بعد های سده معماری  ی شیوه و اسالم از پیش سازی باغ و معماری  سبك  از ای آمیزه غالبا آن های ساختمان و ايرانی های بـاغ طرح     

 مراجعه صفحه تصوير به)زیسا بـاغ و مـعماری از که است تأثیراتی بـرخی و شود مـی شناخته اسالمی  مـعماری  نـام  بـا و داراست را ايرانی معماری کلی

 شـرح و معرفی به که منابعی همه در و  بـوده  ايـرانی ذوق و علو هنر، بارز مصاديق از يکی همواره ايرانی های باغ. باشد می پذيرفته ديگر کشورهای( شود

  داه اختصاص خود به را مباحث از مهمی  سهم شده تهساخ محیط بـا آنها ارتباط و ها باغ توصیف اند پرداخـته  ايـرانیان  زيـستی های مجتمع و شـهرها
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 بـخش خـشك و گـرم مـحیط معلول بايد چیز  هر  از  ها،بیش خانه در باغچه نـیز و شهرها  خـارج يا داخل در های باغ احداث به  را  ايرانیان  عالقه.است

 زمان به کم دست آن  پیشینه موجود مدارك براساس و خورد می چشم به  مینسرز  اين  مدون  تـاريخ سـراسر در عالقه اين.دانست  ايران از ای عـمده

 (.1932 زاده، نقی)رسد می هخامنشیان

 

 هویت ایرانی اسالمی -7

ن علت در معلول بلکه تنها و هزاراه پیوستگی در عالم امری وجودی است هیچچیز در عالم از هم گسسته نیست و نه تنها تأثیر علت در معلول بلک     

هويت ايرانی در دوره اسالمی که هدفی ثابت به (. 1931شايگان، ) علت امکان اثرگذاری دارد و اين تعريف در معماری و شهرسازی سنتی وجود داشت

اين تعريفی  گر باشد تواند به هزاران معنی ظاهری از هزاران ظاهر به يك ذات جلوه نام ااهلل را پیش روی دارند که تنها يك ذات و حقیقت است که می

که حاوی پیامی است "شود معماری پديد میآيد و شهر احیا میشود  پروراند و شکلی را متصور می ذهن، سنتی را می ايرانی دراست که عارف اسالمی 

و با (. 1931یپی پور، سرت) "آيد يا منشأ آسمانی سخن از اصول تبديل ناپذيری است که هر زمان و هر مکان کاربرد دارد میکه از حقیقت ازلی در سنت 

آورد و  گر میشود که در دستان هنرمند عارف بااهلل مفاهیم ذهنی و معنويت را از غالب درون به برون هدايت و به فعل در می بیانی به نام هنر جلوه

که نیمهای از دايره عالم است و  ای است برای رشد و ارتقای انسان وسیله ايرانی –پس هويت اسالمی . هسته و هويتی را شکل می دهد که ازلی است

لی ظاهری و هايی در سطح محدود و گسترده سعی کرده تا با حقیقت درون، شک خواهد به نیمه پنهان خود برسد در اين راستا انسان در دوره می

ه زيست و ارتباط انسانها که ا صحیح شمردن اين فرض که معماری ظرف زندگی است و زندگی يعنی شیوب(. 1931زاده،  شکری و قلی) .تجسمی بدهد

ین ارزشهايی است که اوالً بیانگر ارزشهای حاکم بر جامعه است، دوماً مب: در نتیجه معماری دارای هويتی است که. از فرهنگ جامعه برخاسته است

رين عامل هويت دهنده معماری، اين مهم تبنابر(. 1931طبسی، )با پديد آورنده آن است  ها تمايل دارد سوماً بیانگر عوامل هويت فرهنگی جامعه به آن

درخواهیم يافت (. 1931حجت، ) بینی جامعه است و بالعکس، معماری هر جامعه میتواند معرف و مبین حاکم بر آن جامعه باشد مبانی اعتقادی و جهان

ا پیش از انقالب مشروطه، به دو گفتمان حاصل از معماری ايرانی نمودی از هويت ملی ايرانی است و از آنجا که مفهوم هويت بخشی در ايران، ت» که 

و سپس سنت و فرهنگ اسالمی محدود بود، به گونهای که پس از ظهور اسالم و نفوذ آن در ايران دو هويت ايرانی ) ايران باستان( انديشه ايران شهری 

مردم هر فرهنگی با توجه به گذشته و تاريخ خود، نمادها و (. 1933، همکارانبمانیان و ) بودند شده ترکیب هم با متناقضی غیر ظاهراً نحو به اسالمی –

 .های هويت سازی دارند که از جمله اين نمادها میتوان به نمادهای ملی و دينی اشاره کرد سمبول

ارتباطی عمیق بین زمین،  بیند در اين بین چیزی که بیش از همه اهمیت دارد، افشای روح مکان و برقراری شغال فضا نمی شولتز ساختن را تنها در

اما برای (. 1911شولتر، ) شکل و فضای طبیعت به صورت ارتباط خاصی بین زمین و آسمان، به هويت مکان قطعیت میبخشد. بافت سازه و آسمان است

 ز معماری سنتی را دريافتدرك معماری ايرانی میتوان با بررسی اصول بناهای سنتی ايران و دريافت حکمت و عقايد حاکم بر آنها عناصر هويتسا

 (.1933، همکارانبمانیان و )

 

 هویت شهر اسالمی -8

 شهرها و مجتمع های زيستی از جمله بارزترين و ملموس ترين جلوه های فرهنگ بشری هستند که با نمايش فضای عینی و قابل ادارك، بسیاری از     

عالوه بر اين نوع ارتباط، فضاهای شهری، محیطی فرهنگ ساز و تاثیر گذار هستند که . ندمولفه های فکری و ذهنی متاثر و منتج از آن را بیان می کن

دين اسالم شايد تنها دينی باشد که در شهر شکل گرفت و با (. 1931دانش، )می توانند در شکل گیری نظام زير ساختی و ذهنی جامعه اثر بخش باشد 

اطالق صفت اسالمی به اشیاء وتولیدات ساخت (. 1931، همکارانضرابی و )گسترش شهرها بوده است توجه به بینش و جهان بینی آن، نیازمند توسعه و 

اخت دست انسان مسلمان زمانی میسر است که آن شی يا تولید خاص  در اين شهر بر اساس تعالیم اسالمی ساخته شده باشد به گونه ای که هدف از س

زش های اسالمی و در راستای تعالی بخشیدن به آن باشد با اين توضیحات مشخص می شود که انتساب و تولید آن شی اين باشد که خدمت اسالم و ار

می صفت اسالمی به شهر نیز از اين قائده مستثنی نخواهد بود از اين رو شهر اسالمی که بطور قطع ساخته دست فرد مسلمان و يا محل اسکان وی 

المی باشد همچنین اين فضای کالبدی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بايد در عین پاسخگويی به نیازهای باشد، بايد تجلی گاه و ياد آور ارزش های اس

در شهر اسالمی اولین ايده جهان بینی اسالمی توسط (. 1931فرجام و همکاران، )مادی شهروندان آن ها را بیشتر بسوی ارزشهای اسالمی هدايت نمايد 

می مبتنی بر اين است که اسالم يك نظام ارزشی کامل است و تمام الگوها و رفتارها سازمان اجتماعی را تعیین می مفهوم شهر اسال. افراد درك می شود

. شهر اسالمی يکی از مظاهر تمدن اسالمی است که در شکل گیری و ستخان بندی آن عوامل متعددی تاثیر گذار بوده اند(. 1931خدايی، تقوايی، . )کند

فضای کالبدی بیشتر . های کالبدی در شهر سنتی اسالمی به شیوه متعدد از فضای انديشه حاکم بر آن متاثر بوده استبدون شك شکل گیری فضا

از سوی فضای . شهرهای اسالمی متاثر از ويژگی های سرزمینی و جغرافیايی آن است که بیانگر وجود روح مشترك در آن ها برآمده از مکتب الهی است

 .، انديشه ها، رسوم و سنن و ارزش های زيستی شکل يافته استکالبدی با بستر فرهنگی

خدايی، )از آن رو ريخت شناسی کالبدی سکونتگاه ها نیز محصول ايمان اسالمی است و با درك درست از اسالم می توان به ساختار شهر اسالمی پی برد 

جامعه مسلمانان، به طور مداوم راه ها و روش های مناسب زمان و مکان را شهر اسالمی برای تجلی بخشیدن به ارزش های مورد احترام (. 1931تقوايی، 

مت می جويد و ضمن بهره گیری از دستاورد های علوم، فنون، تجارت تمدن ها و جامعه بشری، آن ها را ابزاری در جهت خدمت به انسان و رشد کرا
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اين تنها خداوند است که . سرچشمه و پديد آورنده همه هويت ها و چیز ها، اوست چنانکه ديدگاه اسالم،(. 1931دانش، )های واالی او در نظر می گیرد

 (.1931نقره کار و همکاران، )همه چیزی را می آفريند و اوست ماهیت را هستی می بخشد 

 

 نتيجه گيری

مسیر ارتقای انسان و رسیدن به کمال آمیز و استفاده بهینه از نعمات الهی و ايجاد محیطی امن برای بستر سازی و فضا سازی  زندگی مسالمت

در  واالی بشری يکی از مهمترين اهداف اديان الهی است که دين مبین اسالم نیز به عنوان کاملترين شريعت الهی از اين مهم غافل نبوده است و

هرهای اسالمی بیش از همه از دستورات ش جای جای قوانین و اصول و آيات و روايات دينی به ساختار زندگی مادی و اجتماعی انسان پرداخته است

تأثیر و قوانین اسالمی مأخوذ از کتاب، سنت، فقه، اجتهاد و اجماع تأثیر پذيرفته و اين دستورات و قوانین در تصمیم گیری درباره ساخت شهرها 

شهر . آمد ز عوامل اصلی به شمار میاز طرفی تصمیمات فرمانروايان و حاکمان نیز در شکل گیری و مورفولوژی شهری ا. مستقیمی داشته است

همان گونه که در مقاله نیز بدان . اسالمی نیز به شهری اطالق می گردد که بر گرفته از هويت اسالمی بوده و قوانین اسالمی نیز در آن رعايت گردد

، بازار، ارگ، فضای مسکونی، محله، فضای مسجد: اشاره گشت شهر اسالمی دارای ويژگی های ساخترای و معماری می باشد از آن جمله می توان به

شهر و شهرسازی اسالمی در دوره های مختلف توسط پادشاهان و امیران در گذر زمان دستخوش تغییرات و تحوالتی شده . سبز و غیره اشاره نمود

 .که باعث تکمیل يا از بین رفتن نمادهای اسالمی گشت است
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