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چکیده
تعاریف شهر اسالمی در دو سوی متضاد، وجود این مفهوم را به چالش کشیده است. به صورت کلی مجموعة دیدگاه ها در این رابطه به 
دو گروه موافق و مخالف وجود شهر اسالمی تقسیم می شود. در دهه های نخستین قرن 20 م. چنین مفهومی برای نخستین بار شکل 
گرفت. این گرایش از سوی مستشرقین آغاز شد و در ابتدایی ترین شکل خود با نمونه های غربی و کالسیک مورد مقایسه قرار گرفت 
که بستر مخالفت با مفهوم شهر اسالمی را فراهم کرد. در تعاریف اولیه، وجود شهر اسالمی به دلیل عدم انطباق با این نمونه ها توسط 
برخی انکار شد. موافقان این مفهوم، با بررسی نمونه های خاورمیانه و شمال آفریقا، به معرفی ساختار و عناصر مشترکی بین شهرهای 
اسالمی هدایت شدند. ساختار ترسیم شده، کالبدی برای شهر اسالمی تصویر کرد که به دلیل بررسی شهر فارغ از عوامل تأثیرگذار بر 
شکل گیری آن، قابل تعمیم به مجموع شهرهای قلمرو اسالمی نیست. چطور می توان عناصر و ویژگی های مشترکی برای شهرهای 
این قلمرو متصور شد درحالی که بحث حاضر به یافتن نقاط مشترک بین تمدن های مختلف پرداخته است. نقاط مشترک در محدوده 
اسالمی می تواند برخاسته از باورهای مشترک باشد، همان چیزی که باعث یکپارچگی این پهنه شده است. در نهایت نگاه محتواگرایانه 
به شهر اسالمی که مجموع اقدامات شهری را زاییدة فرهنگ و باورهای اسالمی می داند مفهوم جدیدی در این موضوع ایجاد کرده است.

در این مقاله، دیدگاه های مرتبط با مفهوم شهر اسالمی پس از مقایسه به سه گروه صورت گرا، ساختارگرا و محتواگرا تقسیم شده است. 
نظرات صورت گرا نگاهی پوسته ای و ظاهری به شهر داشته است. نظرات ساختارگرا شهر را با عناصر و کالبد آن معرفی می کند. نظرات 
محتواگرا شهر را همانند قالبی برای محتوا و مفاهیم اسالمی تبیین کرده است. در تعریف شهر اسالمی با رویکرد محتواگرا، مفاهیم و 
باورها جامه عمل پوشیده اند. این مفاهیم، محتوای کالبدی هستند که از پیشینة تاریخی، فرهنگی و اقلیمی بستر خود نشأت گرفته است. 

واژگان کلیدی 
نظرات مخالف با شهر اسالمی، نظرات موافق با شهر اسالمی، صورت گرا، ساختارگرا، محتواگرا.

طبقه بندی آراء متفکران مطالعات شهر اسالمی

سیده زهرا مردانی*
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مقدمه
شهر به مثابه بستر زندگی جمعی در جوامع مختلف ویژگی های 
متفاوتی داشته است. بررسی روند شکل پذیری شهرهای مختلف 
در تاریخ، اثرپذیری آن را از مؤلفه های اقلیمی، محیطی، اعتقادی، 
مقاله  این  می دهد.  نشان  دینی  و  اجتماعی  اقتصادی،  تاریخی، 
مفهوم  خصوص  در  شهر  تاریخ  محققان  رویکرد  دارد  نظر  در 
شهر اسالمی را مورد بررسی قرار داده و با نگاهی مقایسه ای به 

طبقه بندی آراء آنها بپردازد. 
اسالمی  شهر  مفهوم  فرانسوی  مستشرقین  نخستین بار  برای 
این  در  متفاوت  دیدگاه های  بین  در  دادند.  قرار  بررسی  مورد  را 
به  دیگر  گروه  و  برده   سؤال  زیر  را  آن  موجودیت  گروهی  باب ، 
وجود آن با استناد ویژگی هایش صحه گذارده اند. در برخی موارد 
با تعاریف و عناصر شهر غربی مقایسه شده و در  شهر اسالمی 
برخی دیگر خصوصیات منحصربه فردی را برای آن عنوان شده 
است. نکته ای که ناگفته به نظر می رسد موجودیت شهر اسالمی 
به عنوان یک پدیده مستقل و کل واحد است که گاه با عناصر و 

گاه با صفات یا نمونه های خاص محدود شده است.
دیگر  با  آن  تمایز  وجه  اسالمی  شهر  کالبد  آیا   : تحقیق  سؤال 
شهرهاست یا مفاهیمی آن را متمایز می کند؟ ویژگی های شکلی 
شهر  مفهوم  در  شهری  مطالعات  صاحبنظران  آراء  ساختاری  یا 

اسالمی چگونه طبقه بندی می شود؟
محتوای  تبیین  طریق  از  که  است  کلی  اسالمی  شهر   : فرضیه 
تنها  است.  کرده  بروز  محلی  اشکال  و  ساختارها  ایجاد  و  ثابت 
ویژگی ثابت در نمونه های شهر اسالمی، مفاهیم و محتوای آن 
است که در بستر فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی شکل می گیرد. 
در تقسیم بندی آراء متفکران، گروهی به محتوا و درون این کالبد 
اشاره داشته اند که با مرور مجدد می توان طبقه بندی جدیدی از 

این نظرات ارایه کرد.

ادبیات موضوع
طبقه بندی آراء صاحبنظران در مطالعات شهری سوابق مختلفی 
دارد. سمیه فالحت در مقاله خود )1390( مراحل تحول مفهوم 
شهر اسالمی در غرب را به سه دوره تقسیم کرده است : دوره 
اول براساس حوزه های تحقیقاتی اندیشمندان به سه حوزه مکتب 
مغرب، دمشق و تلفیقی از مکاتب دمشق و مغرب، دوره دوم ظهور 
نگرش های تجدیدنظرطلبانه و دوره سوم نویسندگانی که نظرات 
محققان پیشین را نقد و تالش کرده اند که شهر اسالمی را در 
نگاهی نو مورد بررسی قرار دهند. ابو لقد، الصیاد، ریموند و هاندا از 
نظریه پردازان این دوره معرفی شده اند. در کتاب نظریه هایی دربارة 
 )1386( باقری  اشرف الساات  اسالمی،  فرهنگ  قلمرو  شهرهای 
موافق و  نظرات  به دو گروه  را  با شهر اسالمی  نظریات مرتبط 
به  توجه  با  را  آن  گروه،  هر  تشریح  در  و  کرده  تقسیم  مخالف 
جهت گیری نظریه پردازان به دسته های مجزا تقسیم کرده است. 

این مقاله نیز در ابتدا طبقه بندی باقری را مورد توجه قرار می دهد.

نظرات مخالف باوجود شهر اسالمی
برخی از صاحب نظران وجود شهر اسالمی را زیر سؤال برده اند. 
در بسیاری از این دیدگاه ها شهر اسالمی با شهر و عناصر غربی 
مقایسه شده است. ویرث1، کاهن2، گرونبام3 و موریس4 به جای شهر 
اسالمی به ترتیب از تعابیر دیگری نظیر شهر شرقی، داراالسالم، 
کلود  )باقری،1386(.  کرده اند  استفاده  ارگانیک  شهر  و   Town
و  بیزانسی  اسالمی،  شهرهای  میان  چشمگیری  تفاوت  کاهن 
اسالمی  فرهنگ  نتیجه  را  سوق  تنها  ویرث  نمی داند.  ایتالیایی 
دانسته و گرونبام متوجه رابطه نزدیک میان عملکرد نظام حقوقی 
و شکل شهر شد )همان( و شهرهای اسالمی را برخالف شهر 
اروپایی فاقد تشکیالت خاص و مرجع قدرت مدنی معرفی کرد 
)اسالمی و مورینی، 1375(. جیمز موریس تفاوت شکل شهرهای 
ارگانیک خاورمیانه با قبل از اسالم را در ساخت ابنیه مذهبی می داند. 
وودبری5 صفاتی را برای شهرهای اسالمی تصویر کرده و معتقد 
است این صفات خاص شهرهای مسلمانان نبوده و در شهرهای 
)باقری،1386(.  می شود  دیده  نیز  استعماری  دوره  ماقبل   سنتی 
ایلبرت6 عنوان می کند که شهر اسالمی کالبدی است با چندین 
قابلیت، افتراقی است و غیر تخصصی، به هم جوش خورده ولی 
)اسالمی و مورینی، 1375(. سواژه7 شکل فضایی  ندارد  ساختار 
اما  دانسته  روم  و  یونان  شهرهای  همانند  را  اسالمی  شهرهای 
تا حدی  نیروهای موجود در جامعه اسالمی  پویایی  معتقد است 
در  و شکل گیری محالت،   )1386 )باقری،  کرده  متحول  را  آن 
اولیه  پناه گرفتن مردم در اوضاع هرج ومرج خلیفه های قرون  اثر 
اسالمی است )فالحت، 1390(. اگرچه نظر سواژه با بررسی شهر 
مدینه به عنوان نمونه ابتدایی شهر اسالمی نفی می شود. پالنول8 
و کاهن شهر اسالمی را تقلیدی از شهر رومی و یونانی دانسته اند 
شهرها،  ظاهری  بررسی  با  پالنول  عثمان،1367(.  )عبدالستار 
 )Avenue Colonnaded( رواق دار  خیابان  را  قیصریه  و  بازار 
از  ترکیبی  در  اروپا  ترمای  را همان  و حمام  باسیلیکای رومی  و 
بی قاعده  و  بی نظم  نامطلوب،  شکل  با  درهم پیچیده  بلوک های 
میراث  و  تاریخی  سوابق  کوبان9  )باقری،1386(.  است  دانسته 
نگرش  و  اسالم  دین  نه  و  )نقی زاده،1383(  را  شهرها  فرهنگی 
مسلمانان را در شکل شهر اسالمی دخیل دانسته، ارتباطی بین 
شهر اسالمی و شهرهای باستانی برقرار نکرده است. براون10 شکل 
شهرهای اسالمی را براساس فرهنگ قبل از اسالم می داند. گدار11 
با مقایسه آثار اسالم و پارتنون، بنای اسالمی را به دلیل مغایرت با 
آن بد و ناموزون و درعین حال کار مسلمانان را بدون تکرار و تقلید 
از روش های گذشته می داند )نقی زاده،1383(. بر خالف دیگران، 
استرن12 شهرهای اسالمی را از این  جهت فاقد تأسیسات خدمات 
تمدن های  از  را  تأسیسات  اسالمی  جامعة  که  می داند  عمومی 
 باستانی یونان و روم به ارث نبرده است )عبدالستار عثمان،1367(.



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..............................................................................
 The Scientific Journal of NAZAR research center (Nrc) for Art, Architecture & Urbanism

67

Vol.12/No.35/ October & November 2015/The Classification of Thinkers’ Views in the Field of Studies of Islamic City /3-12

10

نظریه استرن دیگر نظرات را که به تقلیدی بودن شهر اسالمی اشاره 
دارند نفی می کند.

براساس  را  خود  تمدن  مسلمانان،  است،  معتقد  لوبون13  گوستاو 
و ویژگی های شهر اسالمی  )باقری،1386(  ریختند  فرهنگ عرب 
برگرفته از خصوصیات اعراب است. چنین نظری می تواند شهرهای 
همه  نه  شود،  شامل  را  عربی  سرزمین های  در  ابتدایی  اسالمی 
اسالم  نظر  از  را  شهر  هامند14  را.  اسالمی  محدوده  تمدن های 
استرن  مانند  و  )باقری،1386(  دانسته  دینی  موجودیت  یک  صرفًا 
و فرانسیس کاستللو وینسنت15 آن را فاقد تأسیسات مدنی می داند 
داشتن  در  تنها  دینی بودن یک شهر  آیا  عثمان،1367(  )عبدالستار 
یک عنصر مذهبی یا دین برنامه دهنده و هدایت کنندة زندگی بشر 
اقتصادی  و  اجتماعی  قومی-  ساختار  الپیدوس16  می شود؟  معنا 
شهرهای مسلمانان )نقی زاده،1383( و نه ارتباط بین ایمان اسالمی 
شهرها  این  شکل گیری  در  عامل  اصلی ترین  را  شهری  زندگی  و 
امارتی،  شهر  را  اسالم  تاریخ  در  ایجادشده  شهر  الدان17  می داند. 
شهرهای  و  )باقری،1386(  دانسته  مصنوعی  و  زودگذر  سلطنتی، 
نظامی نظیر کوفه، بصره و فسطاط را در این دیدگاه نادیده انگاشته 
است. وبر18 با تأیید اسالم به عنوان دین شهری، نقش آن را در شکل 
شهر اسالمی انکار می کند )رضوی،1387(. کینگ19 اساسًا تفاوتی 
 بین مفهوم شهر اسالمی در غرب و شهر غربی قایل نشده است 

 .)Saoud Rabah,2002(
را مورد سؤال  نمونه ها، صورت شهر اسالمی  بررسی  با  این گروه 
قرار داده است. در نظریات این گروه از وجود عناصر یونانی و رومی، 
تقلیدی بودن شهر اسالمی یا بی تأثیر بودن اسالم بر ساختار شهر، 
نتیجه حاصل شده است. درحالی که وجود عناصر شهری رومی و 
یونانی در شهرهایی که تحت نفوذ امپراتوری روم بوده  اجتناب ناپذیر 
را تخریب  به چنین شهرهایی عناصر شهری  است و ورود اسالم 
به  معطوف  و  جزءنگر  گروه  این  دیدگاه های  نمی کند.  حذف  یا 
نمونه هایی است که آنها نیز فاقد جامعیت تاریخ و جغرافیایی اند. در 
عین حال مخالفین وجود شهر اسالمی، آن را به مثابه مجموعه ای 
وجه  به  و  دانسته  شهری  عناصر  و  ساختمان ها  از  آمده  هم  کنار 

سیستمی آن توجه نداشته اند.

نظرات موافق با وجود شهر اسالمی
در بررسی این مقاله دیدگاه های موافق، به دو گروه تقسیم می شوند 
: گروه اول آن دسته که شهر اسالمی را با عناصر مشخصی معرفی 
با  عناصری  چنین  حصول  مستلزم  اسالمی  شهر  اطالق  و  کرده  
ساختار پیشنهادی از سوی ایشان توجیه شده است. گروه دوم شهر 
اسالمی را کالبدی برای احکام و قوانین اسالمی دانسته و عناصر 
از  با علل بروز و ظهور آن توجیه می کنند.  را  شهری عنوان شده 
گروه اول ویلیام مارشه20 به  عنوان نخستین فردی که مفهوم شهر 
که ساختار  دانسته  دینی شهری  را  اسالم  کرد،  مطرح  را  اسالمی 
شهرهای فتح شده را با عناصری نظیر مسجد جامع، بازار مجاور آن 

دوباره شکل داده )باقری،1386( و برادرش جرج مارشه21 با افزودن 
جزییات به این ساختار، بر اهمیت آن تأکید می کند )فالحت،1390(. 
بسیم سلیم حکیم22، عنوان شهر اسالمی را به مکانی نسبت داده 
که خطبه جمعه در آن ایراد می شود و عناصری نظیر حاکم، قاضی، 
و  سنت ها  تأثیر  تحت  را  گورستان  و  دفاعی  قلعه  علمیه،  مدرسه 
خصلت های پیش از ورود اسالم به تعریف های پیشین افزوده است 
)باقری، 1386(؛ )پوراحمد و موسوی، 1389(. حکیم در نظرات خود 
سعی داشته عالوه بر ارایه اجزای شهری، به  نوعی وجود این عناصر 

را به مفاهیم اسالمی متصل کند. 
با  را  شهرها  شهر" شکل گیری  "تاریخ  کتاب  در  بنه ولو23  لئوناردو 
توجه به نیاز اعراب دانسته و البته از نیاز اعراب و نحوة شکل گیری 
شهر براساس نیازها سخنی نیاورده است. او ساختاری نظیر شبکة 
دسترسی پیچیده، شهرسازی فشرده و محصور، کوچه های بن بست، 
محالت مسکونی بسیار فشرده با فضای باز و فضای مابین بسیار 
به  صورت  مذهبی  خدماتی،   تجاری،  بزرگ  مجموعه های  کم، 
فشرده و همگن و واحدهای مسکونی مستقل را برای شهر اسالمی 
مسلمانان،  شهر  تعریف  در  الصیاد24   .)1369 )بنه ولو،  برمی شمرد 
مسجد جامع و فضای حکومتی مرکزی، مسیر بین دو دروازه شهر 
با رشته بازار در اطراف، مجموعة دفاعی، مناطق مسکونی درون گرا 
و تقسیم شده براساس قومیت و مشاغل و فاقد فضای عمومی باز 

و بزرگ شهری برای آمدوشد را اشاره کرده است )باقری،1386(.
دتمان25، ویرث و اهلرز26 مدل هایی برای شهر اسالمی ارایه کرده اند 
که این مدل ها عناصر بیان شده توسط دیگران را مصور کرده است. 
با  را  شهر  اسالمی،  شهرهای  ساختار  برای  مدلی  ارایه  با  دتمان 
مرکزیت مسجد و بازار وسیع مرکزی با کمربندی مسکونی حول آن 
معرفی کرده است. در این مدل، تفکیک قومی، اجتماعی و فرهنگی 
محالت با مراکز مختص به خود پیشنهاد شده است که حصاری 
گورستان های  شهر  این  می کند.  حافظت  را  آن  شهر  اطراف  در 
از  بازارهای روستایی در خارج  جداگانه ای برای مذاهب مختلف و 
باروی شهر تأمین کرده است. در مدل ارایه شده توسط ویرث، شهر 
اسالمی با مرکزیت بازار که به صورت شعاعی در امتداد مسیرهای 
منتهی به دروازه های شهر قرارگرفته  مصور شده است. این در حالی 
است که ویرث تنها با بررسی ویژگی های جغرافیایی شهرهای غرب 
آسیا و شمال آفریقا به این مدل دست یافته است )فالحت،1390(. 
ویرث در مدل خود به نحوه چیدمان محالت و مراکز آن نپرداخته 
اولیه  نمونه های  و  باقی مانده  بسیار  نمونه های  وجود  با  او  است. 
شهرهای اسالمی نظیر کوفه و مدینه، نقش عنصر حکومتی را در 

حاشیه شهر قرار داده است )تصاویر 1و2(.
اهلرز براساس نظرات دتمان و ویرث شهر سنتی شرق اسالمی را با 
مرکزیت مسجد و بازار و جای گیری مشاغل در بازار اطراف مسجد 
را با سلسله مراتب می داند. تقسیمات محله ای را براساس گروه های 
قومی، اجتماعی و دینی دانسته و وجود استحکامات دفاعی و نظامی در 
اطراف شهر، گورستان و بازارهای دوره ای را از ویژگی های آن معرفی 
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 کرده است )اهلرز،1373( و )پوراحمد و موسوی، 1389( ؛ )تصویر 3(.
عده ای دیگر شهر اسالمی را به  واسطه یک یا دو عنصر مشخص 
پاوسینیاس28  دژ،  وجود  العرب"  "لسان  در  منظور27  ابن  کرده اند. 
قدرت حکومتی،  مانند  غربی  مشابه شهرهای کالسیک  عناصری 
مجلس  و  مرزبندی ها  با  نوشیدنی  آب  بازار،  تئاتر،  ورزشی،  میدان 
نمایندگان )عبدالستار عثمان،1367( و ماسینیون29 مرکزیت بازار را 
مشخصه شهر اسالمی معرفی کرده است )جعیط،1372(. له تورنه30 
را عالوه  و محالت  اطراف شهر  در  دروازه  وجود  فاس  مطالعه  با 
است  داده  تعمیم  اسالمی  شهرهای  تمام  به  ویژگی ها  دیگر  بر 
شکل  ابتدا  در  همدان32  و  ابولقد31  نظیر  گروهی  )فالحت،1390(. 
ابولقد شکل شهر را  از عناصری دانسته اند.  را متأثر  شهر اسالمی 
متأثر از اصول شرعی، تفکیک جنسیتی و نظام مالکیت اسالم معرفی 
می کند )پوراحمد و موسوی، 1389(. همدان شهر دوران اسالمی را 
امتداد بستر پیشین )Saoud Rabah,2002(، آلبرت حورانی33 متأثر 
از عواملی نظیر اقلیم )فالحت،1390( و ریموند34 آن را درونگرا با دو 
حوزه عمومی و خصوصی و شبکة منظم وسیع اقتصادی و منتهی 

شده به دروازه های شهر دانسته اند )باقری،1386(.
شهر اسالمی در این گروه به عنوان شهری با عناصر کالبدی نظیر 

تصویر 1. مدل ویرث در معرفی ساختار یک شهر اسالمی، او شهر اسالمی را تنها با بررسی 
نمونه های غرب آسیا و شمال افریقا پیشنهاد داده که در این مدل عالوه بر امتداد معابر اصلی 

به مرکز شهر، عنصر حکومتی در خارج شهر واقع شده است. مأخذ : شفقی،1387.

تصویر 2. مدل دتمان در تصویر شهر اسالمی، در این مدل شهر اسالمی از اجزای کوچک با ویژگی کل بزرگ تشکیل شده است. دتمان نیز عنصر حکومتی را با فاصله ای از مرکز 
شهر تصویر کرده است. مأخذ : شفقی،1387.

Fig. 2. Dettman model in demonstration of Islamic city. In this model, the Islamic city is comprised of small components with a big totality in 
characteristic. Source:  Shafaghi, 2009.

Fig. 1. Wirth model in the introduction of an Islamic city structure. He 
has proposed the Islamic city only through samples of west Asia and 
north Africa where the governmental elements have been located outside 
the city in addition to the prolongation of main routes to the core of the 
city. Source: Shafaghi, 2009.
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مسجد، مدرسه، بازار، کاخ و ساختار خاص مناطق مسکونی معرفی 
شده است. در نظر این گروه، وجود این عناصر برای ساخت شهر 
اسالمی، اصل شمرده شده است. اگرچه در میان آراء ایشان به وجود 
وجود  محققان  اما  شده،  اشاره  مرکز  مانند  کالبدی  غیر  مفاهیمی 
عنصری مانند مسجد در مرکز را مورد نظر داشته و همچنان عناصر 

خاص را موجد شهر اسالمی دانسته اند. 
در ادامه به تشریح سخنان گروهی پرداخته  شده که شهر را به  مانند 
از درون آن نمی نگرند. این گروه شهر اسالمی را  موجودیتی جدا 
در درون و مفاهیم آن بررسی کرده و ویژگی هایی برای آن متصور 
شده اند که ویژگی هایی ثابت و مشخص در سیطره اسالمی با توجه 
به بستر و شرایط مکانی و زمانی کالبدی متفاوت به خود می گیرد.

قوانین  اجرای  زمینه  را  شهر  که  دوم  گروه  متفکران  میان  در 
اسالم معرفی کرده اند می توان به ریچارد فرای35، ریچارد بولت36، 
سیناسور37، آرمسترانگ38، ابن خلدون39، گویتین40، ولش41 و ریاض 
حسن42 اشاره کرد که اسالم را دینی شهری، فرهنگی و براساس 
زندگی شهری دانسته اند. سیناسور آن را تمدنی بنیادگرا، سازنده و 
شهری دانسته و ولش اسالم را روش کامل و ارایه دهنده الگوهای 
میچون44و  بنت43،  است.  کرده  عنوان  زندگی  در  اجتماعی  نظم 
ابن خلدون رابطه بین ایمان اسالمی و زندگی شهری را مطرح کرده 
را الزمه  و حمام  بازار  جامع،  نظیر مسجد  عناصر شهری  وجود  و 

اجرای احکام دانسته اند )باقری، 1386(.
مفاهیم  اهمیت  بیان  به  متفاوت  تعابیر  با  نظریه پردازان  برخی 
پرداخته اند.  اسالمی  شهر  ایجاد  در  فقهی  و  اجتماعی  فرهنگی- 

مولین45 به تفاوت های محالت شهر اسالمی با مشترکات زبانی-
فرهنگی خاص اشاره می کند. ژاک برک46 آن را جامه ای برای تشهد 
و سوزان لندی47 مفهوم قوم-شهر را برای شهر اسالمی تبیین کرده 
است )ناصراسالمی و مورینی، 1375(. جورج اسپاس48 در تحقیقات 
نمونة مدینه  استناد دو  )به  لیولیون49  بنت،  )گاالنتای،1383(،  خود 
اجرای  محصول  را  اسالمی  لومبارد51 شهر  و  اسپنسر50  تونس(،  و 
مظهر  و  کالبد  و  دین  بین  تناسب  نشان دهنده  آن،  در  فقه  اصول 
تمسک مسلمانان به دین منحصربه فردشان می دانند )باقری،1386( 
نظیر  عناصری   )2002( صعود  ربح  عثمان،1367(.  )عبدالستار  و 
و  معابر، حصار  دژ، محالت مسکونی، شبکه  جامع، سوق،  مسجد 
عناصری در خارج شهر مانند قبرستان و بازارهای هفتگی را تحت 
و  شریعت  قوانین  فرهنگی،  و  مذهبی  عقاید  طبیعی،  عوامل  تأثیر 

اصول اجتماعی معرف شهر اسالم دانسته است.
برخی نظریه پردازان، شهر اسالمی را به واسطه خصلت های درونی 
آن تعریف کرده اند. ابراهیمی )1375( شهر اسالمی را آمیزه ای از 
بدون در  را  برای شکل آن  دانسته و هرگونه تالش  کالبد و روح 
شهر   )1384( حبیبی  می داند.  بی نتیجه  روح  و  محتوا  گرفتن  نظر 
دوران اسالمی را قلعه ایمان، تابع مقررات شرع و جایگاهی برای 
تبلور عدالت، وظایف مذهبی و آرمان های سیاسی- اجتماعی دولت 
مهم ترین  از  یکی  را  عدالت   )1386( منصوری  می داند.  اسالمی 
مفاهیم شکل دهنده شهر اسالمی دانسته و چنین شهری را دارای 
مرکزی عمومی و کل های کوچک با محالتی مستقل معرفی کرده 
است. برقی و تقدیسی )1387( و نقی زاده )1389( سه عامل اصول 

تصویر 3. مدل اهلرز در تشریح شهر اسالمی، اهلرز در تجمیع دیدگاه دتمان و ویرث 
محالت  که  کرده  تصویر  مرکز  در  مسجد  و  بازار  نظیر  عناصری  با  را  اسالمی  شهر 

مسکونی در اطراف آن شکل گرفته اند. مأخذ : شفقی،1387.
 Fig. 3. Ehlers Model in description of Islamic city, he has demonstrated
 the Islamic city with elements such as Bazaar and mosque at the core
 with residential neighborhoods around it in order to aggregate Detman
.and Wirth model of Islamic city. Source:  Shafaghi, 2009
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مؤثر  اسالمی  شهر  شکل گیری  در  را  کالبدی  و  رفتاری  فکری، 
دانسته اند. امینی و منتظر القائم )1387(، باقری )1386( و نقی زاده 
)1377( شهر اسالمی را نتیجه فکر و نحوة زندگی مردم آن می دانند. 
خدایی و تقوایی )1390( با بیانی دیگر شهر اسالمی را مظهر تمدن 
اسالمی و دارای هویت خاص فضایی، فرهنگی و اجتماعی و همتی 
و صادق صابری )2014( ویژگی هایی نظیر درون گرایی، خردگرایی، 
منتسب  اسالمی  شهر  به  را  عملکردگرایی  و  جغرافیا  بر  انطباق 
امت  معادل  را  مدینه  المحیط"  "القاموس  در  فیروزآبادی  کرده اند. 
به عنوان حداقل شرط ایجاد یک شهر اشاره کرده و قدامه بن جعفر52 
در "الخراج و صناعه الکتابه" پیدایش شهرها را با نیازهای انسان ها 
مرتبط دانسته زیرا قرآن تفاوت شهر و روستا را در وجود حاکم، سیستم 
اداری، سیاسی و قضایی مطرح کرده )عبدالستار عثمان، 1376( که 
 براساس زندگی شهری و مخالف بادیه نشینی است )باقری،1386(. 
از  اسالمی، شهر مجزا  موافقان وجود شهر  دوم  گروه  نظریات  در 
ساکنان آن تعریف نشده و تبلور تفکر و شیوة زندگی انسان شناخته 
عوامل  ارایه  صاحبنظران  گروه  این  عمومی  ویژگی  است.  شده 
دین،  بدون  شهری  است.  اسالمی  شهر  ساخت  برای  غیر کالبدی 
از آن  امکان اجرای قوانین فقهی، مالکیت، قومیت و عقاید دینی 
جمله اند. برخی نیز به عوامل کلی شهر همچون روح، ایمان، عدالت، 
تفکر و خردگرایی اشاره کرده اند. اغلب متفکران این گروه، رابطه 
آورنده  وجود  به  عوامل  نسبت  بیان  برای  توضیحی  قابل  و  ثابت 
شهر اسالمی و شکل شهر به دست نداده  و تنها به ذکر مثال های 
میان  در  کرده اند.  بسنده  نظر خود  تشریح  برای  منفرد  و  شخصی 
این گروه که عامل محتوا را مولد شهر اسالمی می شناسد، نظریه 
منصوری )1386 و 1392( تالش کرده با ایجاد رابطه میان محتوا و 
شکل شهر، نحوة اثر عامل مجرد در تولید محصول مادی را توضیح 
دهد. تعبیر شهر اسالمی به عنوان یک سیستم، به طور هم زمان به 
دو عامل محتوای شهر تحت عنوان نظم حاکم بر شهر و صورت 
شهر تحت عنوان مؤلفه های سیستم شهر می پردازد. این رویکرد را 
می توان نوع سوم از نظریاتی دانست که در مورد معرفی و تبیین 

شهر اسالمی ارایه  شده است.

جمع بندی
با توجه به مطالعه دیدگاه های مطرح شده در باب شهر اسالمی، این 

دیدگاه ها در دو گروه موافق و مخالف موجودیت شهر اسالمی مورد 
بحث قرار گرفت. گروهی مانند ویرث، کاهن، گرونبام و موریس در 
مخالفت با وجود شهر اسالمی و چنین اندیشه ای در شهرسازی آن را 
با اسامی دیگری مانند شهر شرقی، شهر مسلمانان، داراالسالم و ... 
مورد خطاب قرار داده و اساس موجودیت چنین شهری را زیر سؤال 
برده اند. در این گروه عده ای شهر مسلمانان را تقلیدی از شهرهای 
را  آنها  تاریخی  اجتماعی و  یونانی دانسته و بستر فرهنگی،  رومی 
نادیده گرفته اند. سواژه، کاهن، پالنول، کوبان، براون و کینگ ازجمله 
با مقایسة شهرهای اسالمی، تفاوتی میان این  افرادی هستند که 
شهرها و شهرهای کالسیک غربی ندیده اند. این دیدگاه در تطبیق 
نمونه های اسالمی با نمونه های غربی و احتمااًل دریافت اشتراک های 
ظاهری در آنها، تقلیدی بودن شهر اسالمی یا بی تأثیر بودن اسالم 
در ساختار شهری را نتیجه گیری کرده است. در این میان عده ای 
نیز به تقلیدی نبودن شهر اسالمی باور داشته و آن را از نکات منفی 
شهرسازی بیان کرده اند. گویا مدینه فاضله این گروه، شهر غربی 
 کالسیک و ساختار آن است و باید کلیه شهرها با آن منطبق شود.

ظاهری  نگاهی  با  درجایی  اسالمی،  شهر  مفهوم  با  موافق  گروه 
عناصر مشخصی را برای این شهر جستجو می کند. برادران مارشه، 
حکیم، بنه ولو، الصیاد، دتمان، ویرث، اهلرز، ابن منظور، پاوسینیاس، 
ماسینیون، له تورنه، حورانی و ریموند افرادی هستند که شهر را با 
عناصری نظیر مسجد، بازار، حمام، محالت مسکونی، قلعه دفاعی، 
حصار، گورستان و مراکز محالت معرفی کرده اند. در این نظریات به 
ویژگی های اقلیمی و منطقه ای اشاره ای نشده و با بررسی یک یا دو 
نمونه شهر اسالمی نتایجی حاصل شده است. عناصر عنوان شده در 
نگاه ابتدایی، ساختار کلیه شهرهای اسالمی را تشکیل داده است. 
اما آنچه ناگفته مانده بررسی علت و ماهیت ایجاد این عناصر است 
که قابل تعمیم به کلیه شهرهای اسالمی خواهد بود. در گروهی 
آرمسترانگ،  بولت،  فرای،  ابولقد،  سیناسور،  نظیر  افرادی  دیگر 
گویتین، ولش و ... شهر اسالمی را به عنوان جامه ای برای مفاهیم 
به خصلت های  تنها  این میان عده ای  اسالمی عنوان کرده اند. در 
و  دست یافته  اسالمی  شهر  بودن  عدالت محور  مانند  مشخصی 
به  توجه  و  مرکزگرایی  خردگرایی،  نظیر  کلی  ویژگی های  عده ای 
رفتار و افکار مسلمین در شکل شهر را از شهر اسالمی استخراج 
کرده اند. این گروه با نگاهی عمیق ریشة مظاهر را جستجو می کند. 

نتیجه گیری 
در این مقاله دیدگاه های مربوط به مفاهیم شهر اسالمی به سه گروه صورت گرا، ساختارگرا و محتواگرا تفکیک شده است. دیدگاه صورت گرا 
نظریاتی را شامل شده که با نگاه کاماًل ظاهری و کالبدی به شهر اسالمی نگریسته اند. در میان آراء این گروه با مقایسة کاماًل ظاهری و 
صورتگرایانه بین عناصر شهرهای اسالمی و شهرهای کالسیک غربی )به عنوان مدینه فاضلة پژوهشگران غربی( با هدف بی تأثیر نشان دادن 
اسالم در ایجاد تئوری شهرسازی، شهر اسالمی مشابه شهر کالسیک رومی و یونانی تعریف شده، یا وجود اصل چنین مفهومی انکار شده 
است. گروه دوم که در این مقاله عنوان ساختارگرا به آنها داده شده ، با بررسی نمونه هایی از شهرهای اسالمی به نتایجی دست یافته و 
شهر اسالمی در زمان و مکان خاص تعریف شده است. این گروه از تحلیل نمونه های موردی محدود که اغلب در دورة حکومتی و منطقة 
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جغرافیایی خود انجام شده، ویژگی هایی را برشمرده اند و این ویژگی ها به شهر اسالمی در جمیع ادوار حکومت های اسالمی و مناطق تحت 
نفوذ آن از شرق دور تا اروپا تعمیم داده شده است. به نظر می رسد این نوع تعریف جزء به کل در چنین مقوله ای )شهر اسالمی( که مفاهیم 
اسالمی در آن تنها یکی از پارامترهای تأثیرگذار در شکل شهر است، خالی از اشکال نیست. اسالم با هدف اصالح زندگی بشر به منظور ایجاد 
ارتباط عمیق با معبود و تسهیل شرایط تقرب به معبود پایه گذاری شده است. در طول تاریخ حکومت های اسالمی، با ورود مسلمانان به مناطق 
فتح شده شاهد تغییراتی با توجه به ارزش ها و اصول اسالمی هستیم که این تغییرات در پاره ای موارد ناشی از تغییرات مبانی اسالمی توسط 
حکومت های به ظاهر اسالمی است. در مورد شهرهای تازه احداث به دست مسلمانان، ساختار مشخصی دیده می شود که فارغ از ملزومات 
قومی، فرهنگی، اقلیمی و ... است. بنابراین می توان این طور عنوان کرد که ساختار شهرهای اسالمی از مفاهیم و اصول اسالم نشأت گرفته 
و در غیر این صورت نمی توان وجه تمایزی بین آن با هر شهر دیگری قایل شد. در گروه آخر، دیدگاه های با نگاه محتواگرایانه به رابطة کالبد 
و علل بروز عناصر شهری پرداخته و عناصر کالبدی را بدون محتوای بروز و ظهور آن و به تنهایی شاخصة شهر اسالمی ندیده است. با 
افزودن ویژگی های زمانی و مکانی به ساختار اصلی شهر اسالمی، چنین شهری محدود به زمان و مکان خاصی خواهد شد. به عنوان مثال 
شهر اسالمی با مسجد جامع میانی، بازار خطی بین دو دروازه و حمام در کنار مسجد نمی تواند ترسیم کنندة شهر اسالمی ابتدایی نظیر مدینه 
یا کوفه باشد. حتی با شهرهای اسالمی غربی نیز سنخیتی نداشته است. در مجموعه دیدگاه های این گروه، شهر به عنوان پوسته و کالبد 
مفاهیمی دیده شده که انسان ساز بوده و برای ارتقاء سطح کیفی زندگی بشر ارایه  شده است. مفاهیم استخراج شده را می توان در بستر شهر 
شرقی، شهر ایرانی، آفریقایی و ... مورد استفاده قرار داد. فاکتورهای یک شهر اسالمی با فاکتورهای برآمده از فرهنگ، جغرافیا، اقلیم و تمدن 
بستر خود تلفیق شده و شهری منحصربه فرد را نتیجه می دهد که می توان عنوان شهر ایرانی اسالمی، چینی اسالمی، هندی اسالمی، عربی 
اسالمی و ... به آن اطالق کرد. شهر اسالمی شهری است که در آن اصول و مفاهیم اسالمی با توجه به محدودیت های زمانی و مکانی قابل 
اجرا باشد. چنین شهری در ایران چهره ای متفاوت از شهری در چین یا مراکش دارد و این تأییدکنندة محتواگرا بودن شهر اسالمی است. به 
نظر می رسد با بررسی انواع نمونه های موردی در مکان و زمان متفاوت، و استخراج نکات مشترک آنها و انطباق بر مفاهیم اسالمی برآمده 

از سیره امامان و قرآن می توان ادعا کرد که این نکات مشترک معرف شهر اسالمی است.

گرا
ت 

ور
 ص

ی
ها

گاه 
ید

د

آراء مرتبط با مفهوم شهر اسالمیمتفکران
شهر شرقی، داراالسالم، Town، شهر ارگانیک	 ویرث، کاهن، گرونبام، موریس

براون،  کوبان،  پالنول،  سواژه،  وودبری،  کاهن، 
لوبون، الپیدوس، کینگ 

شهری با ویژگی های شهرهای قبل از ورود اسالم	 
شهری با عناصر و ویژگی های شهر یونانی و رومی	 
تأثیر تاریخ و میراث فرهنگی بر شهر اسالمی	 

نفی صفت شهری برای شهر اسالمی	 ایلبرت، هامند، وینسنت، الدان، وبر
شهری زودگذر و سلطنتی و فاقد تأسیسات مدنی	 

ی 
ها

گاه 
ید

د
گرا

تار
اخ

س

الصیاد،  بنه ولو،  حکیم،  مارشه،  جورج  و  ویلیام 
پاوسینیاس،   ، منظور  ابن  اهلرز،  ویرث،  دتمان، 

ماسینیون، له تورنه

شهری دارای مسجد جامع، بازار مجاور، حمام، قلعه دفاعی، گورستان خارج شهر	 
تقسیم محالت براساس قومیت، مذهب، شغل و سلسله مراتب چیدمان دکان ها	 
برگزارکننده نماز جمعه، دارای قاضی، حاکم و دژ	 
دارای میدان ورزشی، تئاتر، آب نوشیدنی، مجلس نمایندگان و دروازه شهری	 
مرکزگرا با شبکه منظم و مسیرهای وسیع اقتصادی منتهی به دروازه	 

گرا
توا

مح
ی 

ها
گاه 

ید
د

سیناسور، فرای، بولت، آرمسترانگ، گویتین، حسن، 
مولین،  ابولقد،  میچون،  خلدون،  ابن  بنت،  ولش، 
لومبارد،  اسپنسر،  لیولیون،  اسپاس،  لندی،  برک، 
برقی،  منصوری،  حبیبی،  صعود،  ربح  ابراهیمی، 
باقری،  منتظرالقائم،  امینی،  نقی زاده،  تقدیسی، 
ابن  قدامه  فیروزآبادی،  صابری،  همتی،  تقوایی، 

جعفر و قرآن

اسالم سازنده مدل زندگی شهری )خانوادگی، جزایی، مدنی و اقتصادی(	 
وجود عناصری نظیر مسجد، بازار و حمام برای اجرای احکام اسالم تحت تأثیر اقلیم 	 

و فرهنگ
آمیزه ای از کالبد و روح، جامه ای برای تشهد	 
جایی که امت شکل بگیرد و به نیاز مسلمانان پاسخ داده شود )وجود حاکم، سیستم 	 

اداری، سیاسی و قضایی(، جایگاه تبلور عدالت
مرکزگرا	 
اهمیت سه اصل تفکر، رفتار و کالبد در شکل شهر 	 

جدول1. طبقه بندی دیدگاه های متفکران درباب شهر اسالمی، این دیدگاه ها از سوی نگارنده به سه دسته صورتگرا، ساختارگرا و محتواگرا تقسیم شده است.
Table 1. The classification of thinkers’ views about Islamic city. These views have been classified into three types named formal, structural and 
content oriented.
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Abstract
Definitions of Islamic city have been challenged by two conflicting sides. Generally, views over this subject are 
divided into two types as pros and cons. Among these contrary views about Islamic city, some have undermined its 
existence and some have endorsed it by virtue of its features. In some cases, Islamic city have been compared with 
elements of west city, meanwhile it has been noted for its unique characteristics in some other cases. The one missing 
thing seems to be the existence of Islamic city as an independent phenomenon and as a whole unit that has been limited 
by particular attributes and specific samples. In early decades of 20th century, such a concept was established for the 
first time.
This trend was started by east experts and in its most basic form; it was compared with western and classic samples 
that led to opposition with the concept of Islamic city. In the former definitions, the existence of Islamic city was 
denied due to noncompliance with these samples. From the pros’ point of view, the studies of middle-east and North 
African samples have led them to introduction of structure and common elements of Islamic cities. This structure 
depicted a framework for the Islamic city that is not extensible to all the cities in Islamic districts due the study of the 
city ignoring the impacting factors of its formation. Is the physic of Islamic city its distinguishing aspect compared to 
other cities or there are concepts which lead to this difference? How can the formal or structural features of opinions 
of experts in urban studies be classified? How can we consider common elements and characteristics for the cities 
of this territory while the current discussion has addressed the common points between different civilizations? The 
common features in Islamic territory can be raised from common believes which is the unifying factors of this domain. 
Finally, content-oriented insight to Islamic city, which considers the total municipal actions as the result of Islamic 
culture and believes, has added new concepts to this subject. Islamic city came into being considering its being 
affected by cultural, historical, climatic factors of the context in a specific historical period of time. In this article, 
Islamic city has been categorized into three types named as form- oriented, structure-oriented and content-oriented 
through the comparing related viewed in the field of Islamic city. The formal approach is a superficial and skin-deep 
one which compares Islamic cities with western classic cities (as Utopia for western researchers) and cites to the 
common elements between these two types. Structure-oriented approach has introduced the city with its physical 
elements and body and has achieved conclusions through studying some of Islamic cities and defined them in specific 
time and place. These researchers have analyzed limited case studies, generally belonging to specific governing and 
geographic era, and generalized the deduced features to all Islamic cities in different eras. It seems this kind of part 
to the whole view in defining Islamic city is not a flawless one. The main goal in Islam is to make a deep and real 
connection possible between mankind and God. The only different aspect of Islamic cities and other ones is the 
principles and concepts of the city involved in its formation. Otherwise, the Islamic city would have been a city with 
non-Islamic elements and be deemed invalid concepts and believes has been fulfilled in content- oriented approach 
toward defining Islamic city. These concepts are the physical content which have been originated from its historical, 
cultural and climatic backgrounds and have become applicable by considering time and space constraints. Features of 
Islamic city has been merged with cultural, geographic and civilization of its context and resulted in a unique city that 
can be named as Iranian Islamic city, Chinese Islamic city, Indian Islamic city, and etc.
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