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  )هاي فرا كالبدي و فرازماني شهر اسالمي بازنمودي از نگرش(

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز ،هنر و معماري ي استاديار گروه شهرسازي، دانشكده ـ ∗ رضايي محمود
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  هچكيد
ي امروزين و  را در دوره  هاي شهرسازي اسالمي كارگيري ارزش تا توان به هديكوش اين پژوهش 
هـاي شـكلي و    بـه سـويه   بيشـتر  ،ي مشـابه هـا  پژوهشدر . سازدآشكار جهاني   براي گستره

و پويـا و   هـاي دريـافتي   و سـويه  شـده   بسـنده  گذشتهدوران در  شهر اسالمي شناسي ريخت
انجام شده بازبيني و  هاي پژوهشدر اين نوشتار ابتدا . است  چندان بررسي نشده  آن امروزين

و  گذشـته نگـر  پس از آشكارسـازي  . است شناسايي شده »ناكالبدي«و  »البديك«ي  در دو اليه
شـهر اسـالمي كـه تـا      »فراكالبدي«هاي  ها و سويه ، پنداره اه اين پژوهشكالبدي بودن بيشتر 
هايي  نمونه. است هاي شهرسازي امروزين نمايان شده هاند، با نگرش به انگار كنون پنهان مانده

ي  هـاي شـيوه   هـاي چنـدباره و ژرف، ويژگـي    از شهرهاي اسالمي كندوكاو شده و بـا بررسـي  
يگـانگي بـا   «، »دادگسـتري «ماننـد   ،ي همونـد  ها در چند شناسه هاي آن آميزي كالبدي پاره هم

گزينش اين . اند شده  نهاده  »پذيري با خردورزي سازش«و  »پرمايگي با ناهمگوني«، »گوناگوني
سـرانجام رويكردهـاي جديـد در     .نداي شده كه داراي سرشت فراكالبدي باش گونه به ها پنداره
همچـون   ، بـه ايـن سـو در جهـان بـازگو شـده       1960هاي شهرسازي امروزين كه از  انگاره

سـاختاري و  «هـاي   و نيـز روش  »بنيادي«و  »جانشيني«، »داد و ستدي«، »شهرسازي فزاينده«
نوشتار ي بنيادي اين  يافته .است  با رويكردهاي گسترش شهر اسالمي سنجش شده »راهبردي

از آنها در  توان هاي شهرسازي اسالمي فراي كالبد، جاي و زمان است و مي اين است كه ارزش
هـا و   و ويژگـي بوده  اين شهرسازي، راهبردي و پويا. برد  گسترش شهرهاي جهاني امروز بهره

اسـت و تـوان     تـر دربرداشـته   هاي درست امروزين شهرسازي را از زماني بسيار پـيش  انگاره
  .ي داشته و همچنان دارد گستر ي در جهانبسيار
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  مقدمه

هـاي سرشـتي و    هاي شكلي و كالبـدي بـيش از نگـره    نگرش ،ي شهرسازي اسالمي هاي انجام شده در زمينه در پژوهش
هاي ميانـه، شـهر را جـايي شناسـايي      هاي نويسندگان مسلمان سده خاورشناسان برگرفته از انديشه. است  اي بوده مايه بن

 ،الگوي سراسر شهرهاي اسالمي خاورميانـه نيـز  . باشد »ي همگاني گرمابه«و  »بازار«، »مسجد جامع«اند كه داراي  كرده
اي، يك بازار كانوني در كنار آن، يـك   ي ميانه سده يك دژِ: است اي دانسته شده هاي شكلي و كالبدي ويژه داراي ويژگي
مدرسه، كاروانسرا، الگوهاي باريك و ـ   هاي پيرامون مسجد جمعه، مسجد ي همگاني در همسايگي و گوشه يا چند گرمابه

ي  هـا بـا سـراي ميـاني، دژ و بـاروي سـده       گون، خانـه  هاي وابسته به نژادهاي گونه ها، كوي و برزن تنگ و درهم خيابان
نويسـد،   نيز مـي  »ابولقد«كه   چنان آن. اي، نبود فضاهاي باز از پيش درانداخته به جز فضاي باز نزديك مسجد جمعه ميانه

 ,Good( اسـت  جاي نگرش بر فرآيند، بيشتر بـه فـرم و فـرآورده پرداختـه     ي شهر اسالمي به ها درباره يا ستايش  نكوهش

2003: 3.(   
نخست آنكه شهر اسالمي . پذير است هاي گوناگوني پرسش از ديدگاه ،زي اسالميبه شهرسا  سويه چنين نگرشي تك

اسـالم پشـتيبان و   . آميزي آنها شـناخته شـود   ي هم يا شيوه تواند تنها با مسجد و بازار نمي ،ي اسالمي هاي ويژه با دريافت
بيـان   »ويليـام مارسـز  «و  »ننـا جـوزف ارنسـت ر  «گران غربي چـون  جا كه پژوهشتا آن. گر شهر و شهرنشيني است آوازه
به اين ترتيب نبايد تنها بازتـاب اسـالم بـر    ). Abu-Lughod, 1987: 156(پايه، ديني شهري است  اند كه اسالم از كرده

پيـامبر  . بلكه بازتاب شهر در گسترش و سازندگي شهرنشيني اسالمي از آغاز اسالم بارز اسـت  .سويه نگريست شهر را يك
نقش شهرها و پيوند . داد و در يثرب همبودگاه برپا كرد و نام آن را به مدينه يا شهر دگراند پند ميدر شهر مكه ) ص(خدا 

  .كاروانيان ميان آنها در گسترش اسالم رد نكردني است
هـايي چـون    از سوي ديگر معماري و شهرسازي داراي سرشت نمايشي است و گاهي اين نكته در دوگانگي با آرمان

ي  شـود و بـه گفتـه    گريخته از معماري نهان مي  و سازي جسته واري و نمايان كاربرد نمايش. ري استزيستي و دادگ ساده
تنهـا  . ، بيان شكوه، سرشت معماري است2"ها، دژها و باروها كاخ :معماري فرمانروايي"اي به نام  در نوشته 1»الگ گرابر«

اين است كه در بر  ،آنچه در شهرها ديده شده. نباشد گاهي است كه يك يادبود معماري پديد آمده است كه بازتاب شكوه
اسـت و    شـده   خواهي آدمـي بـر باورمنـدي خـدايي وي چيـره      گاهي بيهودگي و فزون ،وسازها پايي بسياري از اين ساخت

 .)Michell, 2002: 48-80(است   گرفته  خواهي بر پاكيزگي پيشي شكوه

ي  مايه هاي اين زبان بيش از پيام و درون و پاره 3ها مانند نماييم، به نويسهاگر شهرسازي اسالمي را به زبان و نوشتار 
آميـزي واژگـان شـكل     ها، واكاوي شده و دستور زبانِ هـم  يافته از اين نويسه واژگان شكل. است  بنيادي آن نگريسته شده

هـا   ولي آنچـه در ايـن بررسـي   . است  هسازي نيز انجام شد هاي گزاره ها نيز واكاوي شده و دستور روش يافته از اين نويسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Oleg Grabar 
2. The Architecture of Power: Palaces, Citadels and Fortifications 

 .برابر الفبا برگزيده شده است .٣
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هاي بنيادي، زنـده   فتارهاي شهرسازي و معماري و ايدههاي گ هاي ساخته شده با اين واژگان و چم كمتر ديده شده، پنداره
جهان اسالم نگاشته  هاي جوراجوري در سرتاسر ي شهر اسالمي، به گونه هاي ارزنده پنداره. ي اسالمي است و پوياي دوره

از . ي نوشته شـده  اند تا به پنداره هاي نگارش پرداخته ست و انديشمندان در بررسي اين پديده بيشتر به بررسي شيوها  شده
ي زماني آشكاري نسبت داده شده و بيشتر بـا نگرشـي آيينـي واكـاوي و      ي پوياي شهر اسالمي به دوره پنداره ،همين رو
دار و  هـاي زمـان   بـه پـژوهش   ،ي شهر اسـالمي  انجام شده در زمينه هاي به بيان ديگر بيشتر پژوهش. است  شده  برداشت

اسالمي  گويي كه شهر. است  هايي براي آينده تبديل شده هاي كنوني يا درس ماند كه كمتر به نكته اي مي باستان شناسانه
آن نه شايسته و نـه   ي ستودني بوده است كه ديگر نمود يافتن تنها يك داستان و افسانه ،هاي كهن خود ي ويژگي با همه

هـاي فراكالبـدي و بسـتگي آن بـه      وبيش هـيچ پژوهشـگري نيـز بـه سـويه      ها تا كنون، كم در اين پژوهش. شدني است
 .شهرسازي امروزين نپرداخته است

هـا را در   ها، از واژگان پيشي گيرد و ارزش اين پنداره ها و ايده اين نوشتار در پي آن است كه با بازنگري اين دريافت
. كارگيري است هاي پويا با نگاه و زبان امروزين كه همچنان قابل دريافت و به ها و ايده پنداره. كندي امروزين نمايان  ورهد

پنداشت اين نوشتار اين . هاي امروزين شهرسازي با شهر اسالمي است سنجش انگاره ،رو آرمان ديگر اين نوشتار  از همين
ي گسترش شـهري را داراسـت كـه سـزاوار     ها اي از بهترين شيوه استين خود گزيدههاي ر است كه شهر اسالمي در پنداره

  . جهاني شدن است

   مباني نظري
  شهرسازي اسالمي

 ،بـارو  :نكته را اشاره كـرده اسـت  پنج با سنجش تاريخي شهرهاي خاوري و غربي، براي همبودگاه شهري  1»ماكس وبر«
كنـد و   شـهري را ايجـاد مـي    هميـاري انجمني از شهروندان كـه   خودگردان،دادگاه  ي سامانهو  دادگرايانه ركاردستو، بازار

 2بـود  سپس وي شهر اسالمي را بدون هـم . شهري گردانندگان گزينش وهروندان ي ديدگاه ش برپايه كشوري خودساالري
  ).Peychev, 2010:1( كند ي ارزيابي ميأر آمده، خودمختار و تك يكجا گرد

مسـجد  شهر اسالمي را ناگزير به داشـتن  ) 1406( 4»ابن خلدون«هاي  ي پژوهش بر پايه 1928در  3»ويليام مارسز«
هـاي مسـكوني كـه     كـوي و بـرزن   40ي  در دهه 5»جورجز مارسز«سپس . داند مي ي همگاني ، بازار اصلي و گرمابهجامع

شهر اسالمي را براساس پژوهش موردي خـويش  افزايد و بازار  اند را به آن مي شده  بيشتر براساس نژاد يا تيره و كيش جدا
بـا بررسـي    6»رابـرت برانشـوينگ  «مـيالدي   1947در  ).Abu-Lughod, 1987: 158(كنـد   مـي توصـيف موشـكافانه   
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1. Max Weber 

 .جامعه گزيده شده استرابر ب همبودگاه و همبود .٢
3. William Marcais 
4. Ibn Khaldun 
5. Georges Marcais 
6. Robert Brunschvig 
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گويـد كـه در دوران اسـالم،     او مـي . هاي حقوقي دو دادرس تونسي به نقش قـانون روال در شـهر پرداختـه اسـت     نوشته
هاي حقـوقي از نظـر    اين سويه. است  ي پديد آمدن الگوهاي كالبدي شهرهاي اسالمي شده مايهها  كارگيري اين قانون به

هـاي برخاسـته از بازسـازي و سـاماندهي      هاي آب و پرسش مرز، اندوخته وي به مسيرهاي همگاني و ويژه، ديوارهاي هم
 ي پژوهش هسـتند  ترين جنبه زندهآميزي فضاهاي خصوصي و همگاني ار در اينجا هم .پردازند هاي خصوصي مي ساختمان

)Goddard, 1999: 31.(  

 
  الف

 
  ب

   مسجد بخارا و اتصال آن به شهر )الف .1شكل 
  Stierlin, 2002: 112: منبع

مسجد جامع عتيق شهر قزوين و اتصال آن به بازار و  )ب .1 شكل
  بافت شهر

  199: 1388مجابي، : منبع

  

  شهر شيراز هاي محله )الف.2شكل
  333: 1383دهقاني،   مشهدي زاده: منبع
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  مسجد امام اصفهان )ب .2شكل 
Stierlin, 2002: 259  

  الگويي از يك برزن قديمي )پ .2شكل 
  316: 1388مجابي، : منبع

  
 ،ي آن مايـه  نوشـتاري دارد كـه درون   12تـا   10شهرهاي سوريه بـين سـده    ي ، درباره1»آشتور اشتراس« 1956در 

هـا، مـردم نقـش     ي سستي فرمانروايان ميهني و پويا نبودن شـهرداري  بر پايه. ي خودگرداني اين شهرهاست ي ويژه گونه
دو نوشتار نوشت كه در  1958در  2»كالد كاهن«ها،  دنبال اين پژوهش به. اند بزرگي در شكل بخشي به اين شهرها داشته

هاي نيمه خودگردان در شـهرهاي سـوريه، عـراق و ايـران را      گروههاي شهرهاي اسالمي و نقش  آنها گسترش همبودگاه
  . )Goddard, 1999: 61-62( بازگو كرد

هاي كاهن، همايشي در دانشگاه آكسـفورد   ايده ي بر پايه 4»سامويل اشترن«و  3»آلبرت هوراني« 1965در تابستان 
هـاي   اي براي شهر اسالمي پذيرفته شد و نبود يـا كمبـود انجمـن    هاي وبر و الگوي يگانه ايده ،اندازي كردند كه در آن راه

شـهرهاي مسـلمانان در   بـا نـام    1967در سـال   5»ايرا الپيدوس«چاپ كتاب . همياري در گرداندن اين شهرها گفته شد
نشين رد  ي الگوي جديد شهرهاي مسلمان ارائهرا با  »اشترن«و  »هوراني«، »وبر«ي  ، ايدهي ميانهها هاي پاياني سده سال
در شـهرها بـر اسـاس دگرگـوني سـامان همبـودي        ،در اين كتاب، بيان شده كه سياست، اقتصاد، هنـر و نيـز ديـن   . كرد

شـهر  " ي دانسته و از واژه اسالمي بودن شهر ي انبوه مسلمانان در شهر را نمود وي پيمانه. شهرنشيني شكل گرفته است
  . ي شهر اسالمي به چالش كشيده شد هاست كه پنداره از همين سال. هيز كردپر "اسالمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ashtor-Strauss 
2. Claude Cahen 
3. Albert Hourani 
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ي چگـونگي   گيري شهرهاي خاوري برپايه ي شكل ي سوريه بيان داشت كه ايده با بررسي نمونه »كندي« 1985در 
ـ . وابستگي نـدارد است و به همساني يا ناهمساني با شهرهاي اروپايي ) اجتماعي(سامان همبودگاهي  يـا  ي اسـالم   هپيمان

هـاي جـايي و جغرافيـايي و     پـذير شـد و نگـرش بـا پيمانـه      هـا پرسـش   بندي شهر از اين سـال  در رده ،هم رفته دين روي
اي  يا شهرهاي خاورميانـه  1همچون شهرهاي خاوري ،هاي ديگري را براي اين شهرها هاي سياسي و اقتصادي نام واكاوي

  .پديد آوردند
وابستگي قانون اسالمي و روال را با شـكل شـهر بررسـي     ،)1986( »بسيم سليم حكيم«و ) 1981( »بابر جانسون«
  .)Hakim,1986(كردند 

هـاي   وي بخـش . است  بندي شده رده »آندره ريمون«دست  به ،ي خصوصي يا گروهي گونه خانه در شهر اسالمي به
   .)Raymond, 1984( 2كرده است  هاي گوناگون، كوچك تا بزرگ جدا خانه را به بخش

هـاي   در پـژوهش . ورودي، سـرا، اتـاق و فضـاي كمكـي     :دانـد  بخش بنيادي مي چهارهاي خانه را  بخش »حكيم«
دسـت   بخـش را كمـابيش بـه   چهـار  ي جاگيري و ميزان پوشش زمـين بـا ايـن     وي اندازه ،)در تونس( »حكيم«اي  نمونه
 ،پوشش ورودي كمـابيش زيـاد اسـت    ميزان جاگيري واگر . پردازد ها مي سپس وي به واكاوي چوني اين چندي 3.آورد مي

اتاق نيـز بـه   . كند كار مي 4كند و هم همچون اتاق مهمان و پذيرايي براي آن است كه ورودي هم نقش بارگاه را بازي مي
ا فضاهاي كمكي نيز اگرچه به ديده ميزان زمين زيادي ر. تواند با بخش سرا پيوند داده شود هنگام آب و هواي مناسب مي

وشو، آشپزخانه، انبار خوراك و جايي براي پخـت نـان    هاي شست ي بخش ولي بايد به ياد داشت كه دربردارنده ،اند پوشيده
   .)Hakim, 1986:114-124(است 

ي يگانگي، بندگي، پارسايي، رهنمـودي، يـادآوري و انديشـيدن،     هاي شهر اسالمي را دربرگيرنده ويژگي» زاده نقي«
هـايي كـه بـه     ويژگـي . )1385زاده،  نقـي ( 5داند روي مي ، شكر، پندآموزي، آسايش، مهرورزي و ميانهخواهي دادگري، نيك

ي معمـاري در دوران اسـالمي را   هـا  همچنين عبدالحميد نقره كار ارزشمندترين پايـه . اند خوبي فراكالبدي ساماندهي شده
داند كـه   هاي چندي و چوني مي بندي آرمان هاني و ردهي دادگري، گذر از گوناگوني به يگانگي، گذر از آشكاري به ن برپايه

  .)1387كار،  نقره( 6شود در فضاهاي كالبدي پديدار مي
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Oriental 

تختـه  (بـاز   يها وهيو از ش كند ميجدا ) قاعد( ييو اتاق بزرگ اشكوب باال) حرم(اندرون ) مقعد( گاه، مني، نش)قبه(، خوابگاه )نهيسف(تاالر وي  .٢
 .ديگو يسخن م) هيمشرب= يارس(باز  مهيو ن) مندره(بسته ) پوش

 .درصد 5/29درصد و فضاهاي كمكي  5/27اتاق % 25سرا % 18ورودي  .٣
 .كردند ميبه هنگام ورود مرد بيگانه وي را در همان بخش ورودي پذيرايي . ٤
توحيد، عبادت، تقوي، هدايت، ذكر و تفكر، عدالت، اصالح، شكر، عبرت، امنيـت،   :است  گذاري ايشان در نوشتارش به اين گونه آورده شده نام .٥

 .امنيت، احسان و ميانه
ـ  ظاهر به باطن، اصل رده ابر اصل عدالت محوري، اصل سير از كثرت به وحدت، اصل سير از: گذاري وي چنين است نام .٦ ي و بندي اهداف كم

 .و كيفي
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  هاي آن اي از بخش خانه و پاره. 3شكل
 48: 1383قاسمي،   حاج: منبع

  
  

  روش پژوهش
. جهـاني اسـت    ي و بـراي گسـتره  ي امـروزين   در دوره  هاي شهر اسالمي كارگيري ارزش ي توانايي به اين پژوهش درباره

هـاي نـوين    انگـاره  ،رو  هاي شهرسازي اسالمي فراكالبدي و فرازماني است و از همين پنداشت پژوهش اين است كه ايده
هـاي بنيـادين از شـهرهاي     هـا و ارزش  بنابراين آماج پژوهش، يـافتن و پيشـنهاد پنـداره   . گيرد مي شهرسازي امروز را دربر
براي رسيدن بـه  . كندنشين و شهرهاي جهان كمك شاياني  ند امروزه به گسترش شهرهاي مسلماناسالمي است كه بتوا

و  2هاي موردي بررسـي شـده   دار و نمونه و با كمك نوشتارهاي پشتوانه 1به روش چوني  هاي شهر اسالمي اين آرمان، ايده
ها در اين پژوهش از  و شناسايي واژگان و پنداره بندي رده .)1جدول ( است بندي شده  رده ي كالبدي و ناكالبدي در دو اليه
هـاي   تـا آنجاكـه شـيوه   . اي برخوردار بوده كه در راستاي پنداشت پژوهش نگرشـي فراكالبـدي داشـته اسـت     جايگاه ويژه

ي هـاي فراكالبـد   است كه بتوان سويه  بندي شده رده  اي گونه كالبدي در شهر اسالمي نيز به  ي آميزي دروندادهاي اليه هم
گـزينش شـده كـه     3اي هوشـيارانه  گونـه  هـايي اسـت كـه بـه     ها، شناسه از اين روي، نام رده. آن را به سادگي بيرون آورد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .كيفي استبرابر  .١
ترين نوشتارهاي وابسته به شهر اسـالمي برگرفتـه شـده     كه از شماري از برجسته نوشتار نيا )مباني نظري( يا انگاره ي شالوده  شده در انيب. ٢

 .است
 يگـذار  نـام  .هاي كالبدي در دوره امروزين نيز هماهنگ شده اسـت  كارگيري پنداره هي ب اين واكاوي با رويكرد شيوه هاي گزينشي گونه و نام .٣

 گيري روش بازكاوشي پژوهش بيشتر شده و نيز و همه رديگرا دربر يگريد ،كي انجام شده است كه هر يا گونه به يا راهبردها ها دستور روش
  .شود يپاسبان يشهر اسالم يها دستور روش ي همه
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بـراي ايـن    1.رفتگ كار هاي ناكالبدي شهر اسالمي نيز به از آن شوند تا بتوان آنها را در بررسي ي كالبد و فراتر  دربرگيرنده
نگـري بـه الگوهـاي     بندي شده و با ژرف اي رده هاي انگاره و شالوده  مايه ي بن رپايههايي از شهرهاي اسالمي ب كار، نمونه

  ).2 جدول(گذاري شده است  ها نام آميزي پاره هاي هم مشاهده شده، شيوه
   شهر اسالمي ها در آميزي پاره ي همها شيوه. 2جدول 

آميزي ي هم شيوه  رده
  ي شهرسازي اسالمي وابستهها  انگاره  آميزي ي هم نمونه  ها در شهر پاره

  دادگستري  1

پيونـد   آن در دل شهر هم  به و فضاي باز رو مسجد جامع
ي بازار با نگرش به دوري و ها گيري راسته با بازار، شكل

ي  ي بـرزن برپايـه   برگزيدن اندازهنزديكي مسجد جامع، 
هـاي گروهـي و    شنيده شدن آواي مسجد، جايابي خانـه 

شـهري، نقـش    هـاي  تكي، نهاد شهري، جانمـايي پـاره  
  گيري شهر راهبرد و آيين در شكل

ويليام و جورج 
  مارسز
  ريموند

  ماكس وبر
  رابرت برانشوينگ

  كار نقره

  :زاده نقي
  بندگي، پارسايي،

  دادگري،
  خواهي، نيك

  آسايش،
  مهرورزي،

  روي، ميانه
  يادآوري و انديشيدن،

  شكر

  يگوناگون با يگانگي  2

  ها ي برزن گام بافت، بافت جدا و يگانه به رشد گام
دهـي شـهر، گسـترش     هاي مردمي در شـكل  نقش گروه

 يـابي فضـايي   دهي شهر، جهت بازار، نقش روال در شكل
بنـــدي،  گرايـــي، رده ي محوربنـــدي، كـــانون برپايـــه(

گرايـي،   نبودن، روان بودن، برتري درون بر بـرون  وابسته
  )گذر از پيمون بيرون شهري به پيمون درون معماري

  بسيم سليم حكيم
  جورج مارسز

  تيتوس بوركهارت
  كار نقره

  :زاده نقي
  يگانگي،
  رهنمودي،
  پندآموزي
  شكر

با پرمايگي   3
  ناهمگوني

  كوتاه /همگاني، بلند /مرد، پنهاني /بيرون، زن /درون
  روشن /سايه

  رابرت برانشوينگ
  تيتوس بوركهارت
  آندره ريموند

  سازش پذيري با  4
  پذيرفتن الگوهاي مختلف همبودگاهي و بومي  خردورزي

  كالد كوهن، وبر
ايرا الپيدوس، 

  كندي

  :زاده نقي
  يادآوري و انديشيدن

  شكر
  2برگرفته از پژوهش نگارنده

  
و  9شـكل  ( انـد  شناسايي شده 3هاي شهرسازي نوين رفته است كه ابتدا انگاره واكاوي به اين شكل پيش ،پس از آن

هـم   آنها با شهرسازي اسالمي سنجش و ميزان هماهنگي ي فراكالبدي ها با دروندادهاي اليه اين انگاره سپس). 3جدول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـا    يگي، پرمـا يگـون  بـا گونـه   يگـانگ ي ،يدادگسـتر : انـد   شده نشيگز نيچن ار،يبس يها وبرگشت پس از رفت يكالبد يها شناسه  ه،يپا نيا بر .١

 .آمده است 2شماره جدول  كه در يچند ارزش يبا خردورز يريپذ و سازش يناهمسان
 .نمايش فراكالبدي هم داشته باشـد  ،هاي كالبدي ايي گزينش شده كه افزون بر ويژگي گونه ها به  نام ردهدر راستاي روش و پنداشت پژوهش،  .٢

  .تواند نا كالبد را نيز دربرگيرد بر كالبد مي به بيان ديگر افزون. اكالبدي استبندي فر بنابراين اين رده
و  يمانند ساختار هيسو همه يها طرح نيگزيجا يها روش ،زيو ن ياديو بن يني، جانشي، دادوستدندهيخردگرا، فزا ي هيسو همه يمانند شهرساز .٣

 .يراهبرد
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هـاي   ي شهرسـازي اسـالمي و ويژگـي    پايـه  هاي فراكالبدي گزينش شده بـر  سنجش شناسه ،سرانجام. است  هويدا شده
  . است  آورده اي را پديد يك چارچوب انگاره   هم  روي ،شهرسازي نوين

  هاي شهري و زيستي ر نگرش برنامهدگرش د .3جدول 
  هاي پيشرفته ارزش هاي ديرينهارزش  رده
  چگونگي زيستگاه  نماي بيروني  1
  زندگي در  نگاه به  2
  نيازهاي مردم  نيازهاي زيباشناسانه  3
  برداران هاي بهره ارزش  پسند نخبگان  4
  گشايي گره  شهود  5
  گرايي آزمون  خردگرايي  6
  ميان كارشناسانه  دستانه چيره  7
  فرآيند  فرآورده  8
  طرح گروهي  طرح تكي  9
  زيستگاه ساخته شده و طبيعي  زيستگاه ساخته شده  10
  پسند مردم  پسند كارفرما  11
  پايداري  شهرنشيني  12
  ها بندي سنجه رده  پيشنهاد تكي  13

  Punter, 1992: 89: برگرفته از

  
كـه   خواهـد كـرد  ، پنداشت پژوهش را خواهد سـنجيد و روشـن   است نمايش داده شده 4شكل ين چارچوب كه در ا
  .)4جدول ( ي شهرسازي نوين را در بر داشته استها هاي فراكالبدي شهرسازي اسالمي تا چه ميزان ويژگي شناسه

  
  

  
  

  روند پژوهش .4 شكل 
  پژوهش نگارنده برگرفته از 
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  آميزي كالبدي عناصر شهر اسالمي همهاي  واكاوي روش
. نشان از نگرش بيشتر كالبدي به اين شهرها دارد ،1ي  جدول شمارهي  پايه اسالمي بر ي وابسته به شهرها بررسي انديشه

خوان جـدا   ي هم دسته چهاردر  پيش رو، پژوهش درها  اين روش. اند آميخته شده اي هاي كالبدي با روش ويژه اين نويسه
بر نشان  اي است كه افزون گونه به ،جداسازي انجام شده و نام گزيني هر رده هماهنگ با پنداشت و روش پژوهش. اند شده

  .دهاي فراكالبدي باش هاي كالبدي، داراي نكته دادن ويژگي
 ترازي، برابـري و دادگسـتري انجـام شـده     گسترش فضاها در شهر اسالمي با آرمان هم :دادگستري )ي يك شناسه

را بـا   زيسـتگاه ي كـالنِ   اين جـا هسـته  . است  شده بناهمچون دل شهر و نماد اسالم در كانون شهر  ،مسجد جامع. است
ي هـر   اند و اندازه اكندههاي گوناگون پر مسجدهاي كوچك ديگر در كوي و برزن. دهد هاي پيراموني خود شكل مي بخش

آسـاني بـه يـك مسـجد      ، بـه خانـه  70تا  60و هر  وابسته است مسجدكوي يا برزن به شنيده شدن بانگ و آواي نيايش 
اسـت، از كنـار مسـجد      ي فرهنگي اسالمي شناخته شده ي بازمانده تنها پيمانه ،بازار كه از ديد اوژن ويرث. دندسترسي دار

 ،هـاي گونـاگون در بـازار و در شـهر     جايـابي كـاربري  . رسد ي ديگر شهر مي اي به دروازه دروازه گذرد و بيشتر از جامع مي
كـه   چنان. بوده است  شده وپاگيري و نياز فضايي برگزيده  ها، جلوگيري از دست ها، دوري از آلودگي ي پاسباني ارزش برپايه
هايي چـون مسـگري و    ته نزديك است و كاربريجات و قهوه و پارچه به هس فروشي، فروش چاشني فروشي، كتاب مشگ

بندي در پيوند بـا   داري چينش و رده ي مسكوني با نگهها برزن. گيرند مي كانون جارساني دور از  كفاشي براي زدايش زيان
 .)(Abu-Lughod, 1987:157-15 كند ميشوند و بخش فقيرنشين به كناره گريز  مي  بازار نهاده

  

  
  ب

 
  الف

بازار در شهر حلب و آميزش آن با  )ب .5 شكل
  ساير مسجدها   مدرسه، مسجدجامع و

  Michell, 1978: 108 : منبع

  چگونگي پخشايش فضاهاي مذهبي  )الف .5 شكل
 49 :1374سلطانزاده، : منبع
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هرچنـد كـانون جـاي تـوانگران و كنـاره جـاي       . روي در جايابي اسـت  ، ميانهكند مياي كه ريمون به آن اشاره  نكته
ي  ره، مايههاي بزرگ توانگران، براي بهاي كمتر زمين در كنا در كانون شهر و خانه 1ي گروهي ولي خانه ؛تهيدستان است

محـوري در آفـرينش    عـدالت  ،»عبدالحميـد نقـره كـار   « .)Raymond, 1984(شـود   رده مـي  پراكنش همتراز در اين دو
ري هاي اين معما ساير ريشه ي اسالمي خوانده كه سرچشمه دوراني معماري  مايه ارزشمندترين بن ،يادگارهاي معماري را

 )600 :1387كار،  نقره. (است

بيشتر همراه بـا   ،جوراجوري و گوناگوني فضاهاي شهري در شهرسازي اسالمي :يگوناگون با يگانگي) ي دو شناسه
. گام بوده اسـت  به آهستگي و گام به توان ديد كه رشد بافت اين شهرها ي ريخت اين شهرها مي در زمينه. آنهاست يگانگي

خواند كـه   بافت شهر اسالمي را بافتي مي »تيتوس بوركهارت«. خودي است به نگري و درافكنده نشده و خود از پيش آينده
گـويي  و نيز با گفـت  »محكي« ).Burckhardt, 2009: 203( اند و پيوسته سان يگانه ولي به همان ،هاي آن جدا از هم پاره

دارد كه جداسـازي ميـانِ    مي وي بيان. كند ميبه همان سانِ يگانگي ياد  ،ي روال اسالمي از اين گوناگوني دربارهپردامنه 
سـان   همـان  گير نيسـت، ولـي بـه    هاي ديني و جز آن چشم گونه كه جدايي ميان ساختمان همان. رنگ است دارا و ندار كم
  ).  Hakim, 1986; Hakim, 1994:108-127( رهمديگ گوني و يگانگي با گونه: شود مي  ناهمگوني ديده

  

   
. دهـد  يگانـه را بـه بهتـرين گونـه نمـايش مـي      گـام، گونـاگون و    به گام مانند گذر بنيادين اين رشد گسترش بازار به

شوند و در كنار راه سرپوشيده يا نپوشيده رشد  مي آميز سايبان، با يكديگر هم هاي گوناگون با يا بي هايي كه با اندازه تيمچه
از رنگـارنگي   سرشار ،آيد و به هنگام برپا بودن مي يكسان و يكنواخت به ديده ،بودن آن گذر بازار به هنگام بسته. يابند مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كاروانسرا، ربع، جوش .١

  
  الف

 
  ب

   فضاي درون بازار كرمان) الف. 6شكل 
 Hattstein, 2001: 326: منبع

  ها و برپايي بازار چگونگي پخشايش تيمچه )ب. 6 شكل
 86: 1374سلطانزاده، : منبع
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بـه ايـن    ،ي يگـانگي  دربـاره  »سيد حسين نصر«و  »نادر اردالن« هاي پس از بيان ديدگاه »نقره كار«. هاست و گوناگوني
 2و روان بـودن  1بندي، وابسـته نبـودن   گرايي، رده ي يگانگي توانسته با كمك محوربندي، كانون نكته اشاره دارد كه پنداره

بـه فضـاهاي كالبـدي     3گرايي و گذر از پيمون بيروني شهر به پيمون دروني معمـاري  برونگرايي بر  فضايي، برتري درون
  .)601 -610 :1387كار،  نقره( .كار رود هيابي فضايي ب معماري و شهرسازي برگردانده شده و براي جهت

اسـت كـه    اي گـاهي بـه انـدازه    ،در كالبد شهر اسـالمي گونـاگوني فضـايي    :پرمايگي با ناهمگوني) ي سه شناسه
بـراي نمونـه، كنـار هـم     . ي پختگي فضاهاي شـهري اسـت   اين ناهمگوني پديدآورنده. شود ناهمگوني فضايي پديدار مي

هاي ايـن و آن جهـاني در فضـاي شـهر      گيري و درهم تنيدگي بازار و مسجد در بافت شهر، نشان از آميزش ويژگي جاي
پرداختن بـه فضـاي درون نسـبت بـه بيـرون در      . كنند ك ميدو ويژگي ناهمگون كه به رسايي و پرمايگي هم كم. است

هـاي   گونه كه برون و درون شهر با كمك دژ و بـارو و دروازه  همان. از اين ديد درخور نگرش است ،نيز شهرهاي اسالمي
از كـازروني يكـي   . آن را از فضاي برون جـدا كـرده اسـت    ،گرايي خانه اند، سراي دروني و درون شهر از يكديگر جدا شده

 .)Kazerooni, 2009: 4( بـرد  نـام مـي   "گرايـي  درون" ،هاي معماري اسالمي با معمـاري غربـي را   ترين دگرماني ارزنده
 »آنـدره ريمـون  «. داند وهوايي ندانسته، بلكه برخاسته از باور مسلمانان مي بومي يا آب و آن را از مرز »تيتوس بوركهارت«

گران سرا و درون خانه را نمادي پـاك   بيشتر پژوهش. وهوا و مرز و بوم را بيش از فرهنگ در اين امر كارآ دانسته است آب
گرايي خانه را به نژاد زن و مـرد   درون »بوركهارت«. خوانند اند و آنجا را پيوندي با جهان و نه با آدمي مي از پرديس دانسته

ـ  . كند ميوابسته   ).Burckhardt, 2009: 211( ي زن اسـت و مـرد خانـه ميهمـانِ خانـه اسـت       ه پهنـه اينكـه درون خان
هاي ناهمگون  گذر و ايست نيز ويژگي. شود هاي شهر نيز ديده مي بندي فضايي و راه ناهمگوني ميان درون و برون در رده

ر فضاهاي پر و سـاخته شـده،   جاگرفتن فضاهاي خالي و ساخته نشده در براب. ي فضاهاي شهر اسالمي هستند و رساكننده
ي پختگي فضايي آنها  هاي به هم تنيده است كه مايه هايي در برابر راه ها ناهمگوني ها و چهارسوق ، جلوخانها مركز برزن

توان به دريافت فضاهاي پر دسـت   مي ها بوده و به كمك آنها تر از توده ، سراها، گوياتر و برجستهها گذرها، گره. است  شده
  .يافت

گـاهي  . كمابيش شهر يكسان و با خط آسمان يكنواخت اسـت  ،سوي سوم شهر، منارها و گنبدها هستند و به جز آن
هـايي بـراي    دارنـده  يا به كمك نگه ،كمك سابات، بخش سكونتي در باالي گذر به. شوند مي گذرها به دو گونه سرپوشيده

ي شناسـايي   زارها در گذر افزون بر پيدايش آسايش بيشتر، مايهاين اب. 4داشتن ديوارهاي رو در روي گذر ايجاد سايه يا نگه
هاي فضاها  همچنين بازي نور و سايه با گذرهاي سرپوشيده جستاري ديگري از رسايي ويژگي. شوند و زيبايي گذر هم مي

  .اند شناخته شده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استقالل ١.
 سياليت .٢
 .ي انفسي در معماري ي آفاقي در شهر به هندسه سير از هندسه .٣
 اشكوب دوهاي بيش از  به ويژه در گذرها با بدنه .٤
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ولي به پرمايگي  ،اند م بودههايي در كنار ه هاي گوناگون، هر چند ناهمگوني هاي كاري جوراجور و كوي و برزن رسته
، بـر  »ابولقـد «هاي زيستني يا مسكوني از بازرگاني يـا تجـاري از ديـد     جدايي ميان كوي. اند كرده مي فضايي شهر كمك 

هر كوي زيستني نيز . است  آمده پديد) مردان(از همگاني يا عمومي ) زنان(ي نياز جدايي فضاهاي پنهاني يا خصوصي  پايه
يك يا چند خان توانمند بوده كه ديگـر خانوارهـاي نـدار و مسـتمند در كنـار و بـه رهبـري آن زنـدگي         براي خود داراي 

  .)Abu-Lughod, 1987: 169(است   كار رفته ها براي پرمايگي شهر به در هر روي، اين ناهمگوني. 1كردند مي
  

 
  ب  الف

و  رپ عنوان كالبد تشكيل دهنده پوسته و هسته به) الف .7شكل
  خالي بافت شهر

 295 :1388مجابي، : منبع 

  تمايز بيرون و درون شهر اسالمي، )ب. 7شكل
 265 :1383مشهديزاده دهاقاني، : منبع

  
  

  
  الف

 
  ب

ي  برابر پهنه ي همگاني و مردانه در پهنه )الف.  8شكل 
  پنهاني و زنانه

  Land, 2006 79:: منبع

  فضاهاي پر و خالي )ب.  8شكل 
  66: 1374سلطانزاده، : منبع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )170همان، ص . (است  نقش خان همانند شهرداري امروزين بوده .١



  183 ....)بازنمودي( گستر شهرسازي اسالمي هاي جاويد و جهان ارزش

 

. سادگي با نيازهاي مـردم سـازگارپذير اسـت    فضاهاي شهر اسالمي به :پذيري با خردورزي سازش )ي چهارم شناسه
هاي شهر اسـالمي   آميزي خانه پذيري در گسترش و هم براي نمونه، سازش. همراه دارد اين سازگاري فضايي، پويايي را به

شـود   نوار و دگرگوني آن دگرديس مـي بلكه با گسترش خا ،لمانان هرگز پاياني نداردي مس گيري خانه شكل. شود ديده مي
)Kazerooni, 2009: 4 .(مسجد. شود به بهترين شكلي در فضاي مسجد آزموده مي ،پذيري ميان كاربري و فضا سازش، 

از كـاربرد دينـي، آموزشـي و    . داراي كاربردهاي بسياري بوده اسـت  ،هاي شهر اسالمي همچون يكي از ارزشمندترين پاره
   .)Spahic, 2005: 130(شادماني ري، پزشكي و تا سرگرمي و فرمانروايي گرفته تا كاربرد نيكوكاري، بازپروري، تيماردا

شـهرهاي  گنبد، ايوان و بـرزن و كـوي زيسـتي در    . شكل پيرو تنها كاركرد نيست ،در معماري و شهرسازي اسالمي
ي از پـيش   همچنـين در معمـاري اسـالمي هـيچ انديشـه      .پـذير اسـت   هـاي سـرزميني سـازش    ي ويژگي برپايه ،اسالمي
هـا پيـرو روش    هاي افـزوده شـده بـه سـازه     همانندسازي رايج نيست و بخش. راند ساز فرمان نميو بر ساخت اي درانداخته

  .)Kazerooni, 2009: 4( 1اي نيست يگانه

 امروزهاي جديد در شهرسازي  و ارزش  انگاره

ي  سـده ولـي شهرسـازي امـروزين در     ؛گردد ها برمي ريزي شهري، روي هم رفته به نخستين شهرنشيني ي برنامه پيشينه
 1915در سـال   »پاتريـك گـدس  « كـارآي هـاي   كوشش اشهري ب هاي پرسمان  به 2نگري سويه همهو پديدار شده بيستم 

. نگـر بـراي شهرهاسـت    سـويه  ي همـه   كـارگيري برنامـه   بـه  سال فـراز  ،ي سي ميالدي دهه. است  شده  ميالدي درافكنده
 3ي ديرزمـان  بـا بـازه  كه همگي  نگر  سويه همههاي  برنامه ميالدي، ي شصت دهه و اوايلي پنجاه  هاواخر دهرفته، از  رفته

كـه هرگونـه    اي فـرد در زمانـه   نگـرش در دگـرش  از يك سو و ها  نداشتن اين برنامهكارآيي  .به زير پرسش رفتندبودند، 
اصطالح     ريزي به برنامه  ستايش و نگر  سويه همهريزي  برنامه    به ها نكوهش افزايش ي انگيزهدانست،  مي بيهودهرا  پابرجايي

ريزي  برنامه دگرگوني كاربردي در ،ريزي انگلستان در برنامه 5اي سامانهديدگاه  پديد آمدندر اين دوره، با . شد 4لقمه   به لقمه
 بـه  اي سـامانه نگـرش   ي برپايه. بود پيشينهاي  ريزي برنامه ي برايجايگزينيافتن  ،راهكار ترين ارزنده   ايجاد شد وشهري 

 شـهرها و يـا   بـراي  8ي كـاري  پهنـه  و 7بـومي  يهـا  برنامـه هـا و   نابراي شهرها و شهرست 6اختاريـي سها برنـامهشهر،    
بـر   ، افـزون هـاي بـومي   ايـن برنامـه  . جاها گسترش يافت ديگر    شتاب در    كه به پديد آمد هايي از شهر در انگلستان بخش
. پرداخـت  مـي  زيسـتگاه اي ويژه در  نيز بود كه به زمينه 1اي يا جستاري هاي زمينه داراي برنامه 9هاي زمين يا بخش برنامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .داند ايواني را سواي اين مي چهاركازروني الگوي  .١
 .برابر جامع گرفته شده است. ٢
 .ساله 25 ي  هراي يك دورب شتربي. ٣

4. Piece meal planning 
5. Systematic 
6. Structural Planning 
7. Local Plans 
8. Action Area Plans 
9. Districr Plans 
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ر ايـن دوره اسـت كـه    د .اسـت   هگاه بـود از زيسـت  پاسبانيخودي شهرها و    خودبه و اندك اندكرشد  ،رايج اين دوره بانگ
 سـويه  همـه هـاي   برنامه پيشبردو  نكوهشدر  »فريدمنجان «و  »ليندبلومچارلز « ،»ديويدفپال « ،انديشمنداني همچون

  ). 9 شكل( دارند بيان ميساالرانه  ريزي جانشيني، دادگري، فزاينده، مردم مانند برنامهرا  هايي ديدگاه
. چكيـده كـرده اسـت    3جـدول  سان  به ،دو بخش ديرينه و نوينهاي اين دگرش نگرشي را در  ارزش ،»جان پانتر«

سـويه، افزاينـده،    هاي همـه  ي برنامه دربردارنده ،تايي پنجبندي  هاي شهرسازي رايج را در يك رده انگاره »دسنها  باركلي«
ها را بررسـي   وي ناتواني و توان هر يك از انگاره. دانسته و به سنجش آنها پرداخته است 3، جانشيني و بنيادي2دادوستدي

   .اي بيش از يك انگاره براي رسيدن به يك ديدگاه توانمند شايسته است آميزه  رفته هم دارد كه روي كرده و بيان مي
 

  
  ريزي سويه به برنامه ريزي شهري و دگرش در نگرش همه نمودار روند برنامه .9شكل  

  بازيابي از بايگاني نگارنده 

  ها بحث و يافته
وابستگي خود را به چهـار   زير شناسه سه در  هاي شهرسازي نوين فراكالبدي شهر اسالمي و سنجش آن با ارزشواكاوي 
  . دهد هاي كالبدي شهر نشان مي آميزي پاره ي هم شناسه

  آهسته و پيوسته گسترش پايدار،ـ  ي يك شناسه
خودي،  به راستاي رشد خود اي و جستاري شهري امروزين در ي زمينهها اي و بخشي شهرسازي و طرح ي كاركرد لقمه ايده

                                                                                                                                                            
1. Subject Plans 
2  . Transactive 

3. Radical 
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در  2پيشـنهادي چـارلز لينـدبلوم    1رشـد فزاينـده   ي ريـزي برپايـه   برنامه. سالمي استگرا، فرآيندي و آرام شهرهاي ا آزمون
از ديـد وي،  . شـوند  هاي كوچك و خُرد است كه يكي پس از ديگري انجـام مـي   يهرسازي امروز گردآوري انديشه و رأش

آمـدهايي كـه از آنهـا پرهيـز      پي شود و هرآيينه هايش اجرايي  داند كه شايد تنها برخي از برنامه ريز خردمند مي يك برنامه
 ,Lindblum( بـود  رو، اگر وي آهسته و پيوسته پـيش رود، پيـروزيش بيشـتر خواهـد     از همين. كرده، در اجرا پديدار شوند

ياري مردمي، دادگستري، رويـارويي   همگي با آرمان هم ،ريزي جانشيني، دادوستدي و بنيادي الگوهاي برنامه ).1959,86
برداران را برتر از پسند نخبگـان و كارفرمايـان و طـرح     هايي كه پسند مردم يا بهره آرمان. است  م شدهسهي با مردم فراه

هـاي   هايي است كه شهر اسالمي با آرمان دادگستري و پايداري در اليه اين همان ارزش. داند گروهي را باالتر از تكي مي
 ي گانـه  پـنج بنـدي   هـاي شهرسـازي امـروزين و رده    نابراين انگارهب. است  تر دنبال كرده كالبد و فراي كالبد از بسيار پيش

، و »اشـترن « ،»هـوراني «، »كـاهن «، »مـاكس وبـر  «هاي  ديدگاه .هاي شهرسازي اسالمي است ي ارزش هادسن در رده
نقـش مـردم،    ي از سوي ديگر، روشـن كننـده   »كندي«و  »الپيدوس«هاي  از يك سو، به همراه گفته »آشتور اشتراس«

گرايـي،   گسـترش پايـدار، ارج نهـادن آدمـي، طبيعـت     . 3گردانندگي بومي، و يكجا نبودن مديريت شهرهاي اسالمي است
شهرسـازي   ماست كه در ي هاي هنجاري زمانه ه نكتهاز دست ،پرسي، همياري و همدستي مردمي، گوناگوني فرهنگي همه

  .است  اسالمي با سفارش استوار اسالم نگريسته شده
 آنچه با نام گسترش پايدار. هاي روشني آمده است نكته ،اسالم آيين پيامبر مورد طبيعت و پاسداري آن در قرآن و در

هـاي   وابسـتگي فـروزه   »زاده نقي«در نوشتار . هاي اسالمي برابرهاي زيادي دارد پنداره ، در آمده  ي كنوني به ميان دوره در
روي، يادآوري و انديشيدن و شكر در شـهر اسـالمي بـه     آسايش، مهرورزي، ميانه خواهي، بندگي، پارسايي، دادگري، نيك
ي چيرگي بر طبيعت  شهر اسالمي شيفته: خواهي چنين است براي نمونه بيان وي از نيك. هنجارهاي پايداري روشن است

خـواهي زمـين    ر پي نيكشهر اسالمي د. ي آن براي فرجام زندگي آدمي است كارگيري پسنديده ساز به نيست، بلكه زمينه
  .)55 :1385زاده،  نقي( است

  راهبردي بودن) ي دو شناسه
نيز از يگانگي، رهنمودي و پندآموزي در شـهر اسـالمي سـخن گفتـه و شـهر اسـالمي را شـهر رهنماكننـده          »زاده نقي«

بـابر  «، و »رابـرت براشـوينگ  «، »بسـيم سـليم حكـيم   «گام در آراي  به ديدگاه راهبردي و رشد گام .)53همان، ( خواند مي
هـاي راهبـردي شهرسـازي     اند، يادآور ويژگي كه به بررسي نقش قانون و روال در شكل شهر اسالمي پرداخته »جامسون

بـا نـام    1994در نوشتار چاپ شـده در سـال    »حكيم«. امروزين است كه در شهرسازي اسالمي از دير زماني آشكار است
بـه ارزش و جايگـاه روال و    ،بر گونـاگوني فضـاها  افزون  ،4روال و نقش آن در گوناگوني معماري شهرهاي اسالمي آييني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Incremental Planning 
2. Lindblum 

. زدنـد  يو خودسـاالرانه مـ   يبـوم  يدسـت بـه كارهـا    ،خـود  شيبهبـود وآسـا   براي  پراكنده يها گوناگون و برزن يها رسته يدر شهر اسالم .٣
 .است يبه دست مردم و انجمن مردم سامان دادن شهر ساختن و بر ييها زكات و نشان همگان، خمس و ي هيپاس سرما ،ياندازگر پس

4. The Urf and its role in diversifying the architecture of traditional Islamic cities 
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در   گوني و پرمايگي با ناهمگوني يگانگي با گونه). Hakim, 1994( نقش راهبردي آن در شهرهاي اسالمي پرداخته است
بنياد  ،به بيان ديگر. است  گرفته شده 1شناسي راهبردهايي است كه خود از دين از الگوها و  برگرفته ،شهرهاي جهان اسالم

گشـايي   در بسياري مـوارد گـره  . شناسي، قرآن و آيين اسالم بوده است ي شهرهاي آييني اسالم براساس دين دهنده شكل
ي خرد كارشناسان گونـاگون شـكل    روشي كه برپايه. است  شهرسازي به كمك اين راهبردها در شهر اسالمي انجام شده

ـ  شناسي اسالمي به سازوكار دين. گيرد مي  ـ  پـذير بـراي كـاربر و سـازنده بـوده اسـت        كـه دريافـت   ـ  ان طراحـي همراه زب
  . ريزي آن نقش شاياني داشته است پايداري شكل شهر و سامان برنامه درپابرجايي و

  خردگرايي و رشد هوشمند )ي سه شناسه
انديشـيدن ارزشـي   . شـود  مـي   روشني در روش كار پيامبر اسالم ديـده  شهرسازي اسالمي به ،اسالم و نيز توجه به خرد در

هـا   شـدني  ي دريافت هاي معصومين، مسلمانان را به انديشه در همه و هم آموزه قرآنسفارش شده در اسالم است كه هم 
  .) 55-54: 1385 زاده، نقي(انگيزاند  برمي

برخـي برگرفتـه از    ،گونه كه بيان شد است، همان  شده  كار گرفته اسالمي به ي روال در شهر راهبردهايي كه به شيوه
هاي  2مايه كارگيري ساخت هاي گذرها، زيباسازي گذر، به ها و چهارراه كردن گره فشردگي بافت، كم. خرد جمعي بوده است

هايي است كه خرد گروهي آنهـا را در   درس ،ها كه امروزه همگي از بنيادهاي شهرهاي پايدار است بندي برزن بومي و رده
چنانكـه  . اسـت   ي كنوني بازگشت به آنها سـفارش شـده   هايي كه در دوره درس. پراكنده استفضاهاي شهرهاي اسالمي 

  . كند ها را سفارش مي همين ي انجام شده 3دست جنش شهرسازي جديد ي شهر هوشمند، امروزه بهها ايده
آميـزي   ي هـم  هي پيشين دربار ي فراكالبدي بيان شده در اين بخش را به چهار شناسه سه شناسه وابستگي 4جدول 

و  »پـانتر   جـان «هاي شهرسازي نـوين   ها، ويژگي بر اين شناسه افزون جدولدر اين . دهد هاي كالبدي شهر نشان مي پاره
دهد كه  ها نشان مي سنجش اين گزاره. اند شده  ، دركنار هم نهاده»هادسن«بندي شده به دست  هاي شهرسازي رده انگاره

هـاي شهرسـازي نـوين     ي ارزش دوم، پوشش دهنده و دارا. كالبدي و فرازماني استهاي شهر اسالمي فرا نخست، شناسه
هـاي ديگـر    بسـته بـه پـژوهش    ،هاي گونـاگون  ها به شيوه سوم، اين ارزش. كه از ديد انديشمندان پنهان مانده است  بوده
لبدي و فراتر از كالبد و زمـان و  هاي كا بازنمودن ارزش ،بندي روشن است كه مراد ما از چنين دسته. تواند پيشنهاد شود مي

  . 4كردن آنها بوده است  همچنين چكيده
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .است  شده  برابر فقه گرفته .١
 .برابر با مصالح گزيده شده است .٢
 كلتورپ تريو پ يآندره دوآن .٣
  :ي زير است گونه به ،بندي زاده در راستاي اين دسته هاي فراكالبدي نقي گفتني است كه انديشه .٤

، يگانگي، رهنمودي، پنـدآموزي  )پايداري با دادگستري(ي نخست  ردهروي، آسايش در  مهرورزي، نيكوكاري، بندگي، پارسايي، دادگري، ميانه
 .تواند نهاده شود مي) پذيري با خردورزي سازش(ي پاياني  و انديشيدن و يادآوري در رده) راهبردي(ي دوم  در رده
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ي  ويژه درباره به ،آن ي ي پوشش گسترده فرازماني شهرسازي اسالمي و شيوههاي فراكالبدي و  ارزش: دستاورد پژوهش .4جدول 

 هاي نوين شهرسازي  انگاره

هاي نوين  انگاره
  دستاورد هاي فراكالبدي شهر اسالمي شناسه  هاي شهرسازي نوين ويژگي  شهرسازي

 برگرفته از كالبد برگرفته از ناكالبد

  گسترش پايدار
  
  لقمه به لقمه

 زيستگاهچگونگي 

اي  گسترش پايدار، لقمه
 و بخشي

 دادگستري

ري
گست

 داد
ي با

يدار
پا

  

  زندگي در بافت به جاي نگاه به آن
 زيستگاه ساختگي و زيستگاه طبيعي

 پايداري
 نيازهاي فردي

  جانشيني
  داد و ستدي
  بنيادي

 هاي بهره برداران ارزش
 طرح گروهي

 پسند و خواست مردم

  فزاينده

 ها بندي اندازه رده

 راهبردي
 گوني يگانگي با گونه

الي
و رو

ي 
برد

راه
  

 گشايي گره
 ميان كارشناسانه پرمايگي با ناهمگوني

 فرآيند
خردگرايي و رشد 

  هوشمند
  سازش پذيري با

 خردورزي

زش
سا

 
خرد

ي با 
ذير

پ
  

 گرايي آزمون

 

  گيري نتيجه
هايي فراگيـر   مايه اين نوشتار بندر . بندي است هاي پرشماري قابل بررسي و دسته هاي شهرسازي اسالمي به شيوه ارزش

برابـر ايـن نوشـتار    . شـد بندي  دسته »فراكالبدي«ي  گونه شناسايي و به »ناكالبد«و  »كالبد«از شهر اسالمي را برگرفته از 
از  ،»پـذيري بـا خردگرايـي    سـازش «، »پرمـايگي بـا نـاهمگوني   «، »گـوني  يگـانگي بـا گونـه   «، »پايداري با دادگستري«

هاي شـهر   مايه اين بن. هستند »زمان«و  »جاي«، »كالبد«هاي شهرسازي اسالمي هستند كه فراي  مايه ارزشمندترين بن
، »لقمـه  بـه  رشد لقمه«، »گسترش پايدار«هاي شهرسازي پيشرفته و امروزين را مانند  ها و روش ري از انگارهاسالمي، بسيا

  . در بردارد »راهبردي«هاي  و برنامه »رشد فزاينده«
در اين شـهر بـا    »ها يگانگي«به بيان ديگر، . اند يكديگر وابسته و پيوسته دست آمده در اين نوشتار به  هاي به مايه بن

ي راهبردهاي ناهمگوني است كه بـه   يا پديدآورنده رسيده، »ولي همگون راهبردهاي گوناگون«ريشه در سازگارپذيري به 
هـا   اين ارزش. دارند راستاي هم قرار پايدار و هم »دادگستري«ها با  مايه ي اين بن همه و همه. انجامد شهر مي »پرمايگي«

 . كار رفتني است هها ب ها و جاي ي زمان شده و براي همه نهاده »ناكالبدي«و هم  »كالبدي«ي  هم در اليه

هـا،   گـوني ارزش  گونـه . گـوي ميـان آنهاسـت   و هاي گوناگون و گفـت  زيستي فرهنگ روي هم رفته، اسالم دين هم
مانا ه. فراخواني اسالم نيز بينشي جهاني است. پذير است ساالري و آزادي بيان از همين ويژگي شهر اسالمي دريافت مردم
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زيستي  هم ،ي ناهمسان ارج گذاشته و برادري و برابري را سفارش كرده است و بدين رويها فرهنگ جهاني اسالم به قوم
  . ي اسالمي انجام پذيرفته است ها در گستره ها و فرهنگ ارزش

اي گونـاگون و  ه شهرسازي يا معماري با توانايي دادن گزارش مناسب در زمان ي شناسي و آيين اسالم در زمينه دين
بـه بيـاني، اسـالم در    . هاي گوناگون داده است پذير و پويايي را براي گشايش دشواري جاهاي پراكنده، راهبردهاي سازش

بنـابراين روش بنيـادي شـهر اسـالمي در     . پاداشته اسـت  هاي شهر، شهرهاي جديد خود را به آميزي جديد پاره شهر با هم
ايـن  . هـا  ايجاد نـوين ايـن نويسـه و پـاره    در تا  ،هاي موجود است ها و نويسه ي پارهكارگيري و ساماندهي فضاي ي به شيوه

و توان   تر دربرداشته هاي درست امروزين شهرسازي را از زماني بسيار پيش ها و انگاره شهرسازي، راهبردي است و ويژگي
ش شهرهاي امروز نبايد فراموش شود هاي اين شهرسازي در گستر آموزه. ي داشته و همچنان دارد گستر بسياري در جهان

كشـورهاي  . ها به بالندگي و رشد شـهرهاي خـود بپردازنـد    ي اين آموزه توانند برپايه ويژه شهرهاي مسلمان نشين مي و به
هـاي شـهر اسـالمي     امروزه با پافشاري آگاهانـه بـر آيـين    ،گرداگرد كنداب پارس و خاورميانه و كشورهاي عربي اسالمي

  . هاي شهرسازي اسالمي دست يابند سازي انگاره سترش آتي خود و نيز جهانيتوانند به گ مي
 رفتـه  كـار مـي   تر در شهرهاي اسالمي بـه  پيش ،شود يي كه اكنون در شهرسازي امروزين از آنها استفاده ميها  انگاره

گونه كه در  درست همان ؛توان گسترش جهاني دارد ،هاي ژرف ها با بررسي اين ويژگي. است ولي كمتر نگارش شده  ،است 
 هـاي اسـالمي در   ارزش تـوان از  مـي  بنابراين بايد به اين پرسش پرداخت كـه چگونـه  . ي اسالم گسترده شده بودند دوره

بـا نگـاه بـه    . گرفـت  كار نشين به شهرهاي مسلمان شهرسازي امروز سود جست و نيز چگونه دانش شهرسازي امروز را در
داشـتن ايـن نكتـه كـه       ديده  نيز به هاي اسالمي در شهرها و كارگيري ارزش هي ب شيوه نشين و فراواني شهرهاي مسلمان
كشورهاي  ها در ها و دانشگاه خودساالري ميهني هستند، دستگاه آموزشي، آموزشگاه در پينشين  امروزه شهرهاي مسلمان

  . جاي آورند هدهي اين شهرها و يگانگي مسلمانان ب اي درسامان توانند نقش ارزنده مي ،مسلمان
هاي شهر اسالمي است  در هماهنگي كامل با ارزش ،شود هاي نوين شهرسازي گفته يا شنيده مي آنچه با نام ارزش 

هاي  رفته سازگاري ارزش هم روي. است  شود، كمتر پژوهشي آنها را نمايان ساخته آنكه آشكارا در اين شهرها ديده مي و با
امـروزه مسـلمانان   . ي شهرسازي اسالمي سنجش شود انديشي با شالوده د بدون خشكباي ،كارگيري در شهرسازي قابل به

پذير است كه سرشت  اين نكته زماني انجام. هاي شهرهاي خود بپردازند به گشودن دشواري ،نگري در آن توانند با ژرف مي
. هاي كالبديِ تنهـا رهـا شـود    ارهانگ. كورنگري وابستگي زماني به كنار گذاشته شود. شهر اسالمي به درستي نمايان شود

. خردانه بر بازگويي واژگان گذشته برچيده شود و به فضاهاي آييني و كهن با نگاهي امروزين نگريسـته شـود   پافشاري بي
  .هاي بيشتري انجام گيرد پيوندي اسالم و شهر پژوهش همچنين شايسته است تا در هم
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Extended Abstract  
 
Introduction 
As the main question, this research looks for the abilities and the ways to apply Islamic urban 
values for recent urban problems. Although the Islamic cities are studied by many researches, 
scholars, and thinkers, the meanings and concepts of the studies are mainly focused either on 
physical or on historical issues and the researches have had non-dynamic approaches and the 
current applicable features of the subject have not been covered well.  

Resembling Islamic cities to a language and (con) text, there has been more attention paid to 
the alphabets and elements of the language rather than to its main message. Words, syntax and 
grammar of this language have been elaborated, but the meanings and concepts are neglected.  

Hence, one of the main goals of this article, as the title shows, is going beyond the words and 
vocabularies of that text and getting the main ideas. In other words, the article intends to find 
new approaches beyond the historic and physical aspects. 
 Furthermore, the article compares contemporary urban theories with traditional Islamic cities to 
use the lessons for today’s developments. 
 
Methodology 
The qualitative research approach employed here has primarily used document analysis and 
observation. In this manner the theory of Islamic city has been reviewed in literature. The 
article, firstly, will categorize some studies of Islamic Cities and demonstrate that they do 
mostly focus on physical and historic aspects. A new dimension, then, will be emerged which 
covers the contemporary urban planning theories. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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After categorizing related studies, modes of physical combination of these cities, however, 
will be classified into Justice Location, Unified in Diversity, Oxymoron as the Secret of 
Completeness, and Multi-value Logic.  

Eventually, new approaches in contemporary urban planning theories since 1960 including 
rational, incremental, transactive, advocacy and radical approaches as well as structure and 
strategic methods of urban planning have been compared to the Islamic Cities Developments. 
 
Results and Discussion  
The concept of the ‘Islamic City’ has been discussed since the turn of the last century.The 
famous sociologist Max Weber (1864-1920) set up a framework for categorizing Islamic cities, 
and was largely followed by orientalists for the next half century. Weber concluded that the 
emergence of capitalism was contingent upon the existence of independent urban communities 
or free cities; cities of the Christian world (Gabbi, 2006) Marcias, basing his article on the 
famous Arab geographer and lawyer, Ibn Khaldun (1406), cites the physical aspects of an 
Islamic city as incorporating the congregational Friday mosque, with adjacent chief bazaar, 
together with the public bath for preparing Muslims for the Friday prayer (Abu-Lughod, 
1987,156). 

In 1955 Gustave Von Grunebaum collects all the findings of previous Western scholars 
about the Islamic city and synthesizes them into a single model (Goddard, 1999, p. 43). In 1956, 
E. Ashtor-Strauss explains that through a combination of weakened government and a dormant 
tradition of municipal autonomy, the populations were able to assert significant control over 
their own lives and rulers. Claude Cahen in 1958 continued the work of Ashtor-Strauss. He 
argues that the captured cities by Arabs haven’t changed under the Arab rules, rather they 
developed along the same path as most of the neighboring European cities. So he started his 
research based on social and historical approaches of the Islamic cities mostly Syria, Iraq and 
Iran and compared them with their neighboring Western cities, mostly southern Italy.  

In 1965 Albert Hourani and Samuel Stern  referried to both Weber’s category and the 
standard Islamic city model. Stern concludes that the Islamic city’s essential characteristic is the 
general absence of corporate institutions or its looseness of structure.  

1n 1967 Ira Lapidus presented a comprehensive new model of the Islamic city with pointing 
the critiques, revisions, and ideas of Ashtor-Strauss, Cahen, and Stern. His ultimate goal is to 
examine the social structure of certain medieval Muslim cities to understand the Islamic society.  

Kennedy in 1985 provides a methodical and comprehensive account of the typical attributed 
features to the Islamic city and its development. His work represents a new post-orientalist trend 
of looking at the Middle Eastern urbanism in and of itself. He tried to define the urban 
development as a unique phenomenon tied to its region and society and not according to its 
similarities or differences to the evolution of European cities. 

Baber Johansen (1981) and Besim Hakim (1986) examined the inter-dependency of Islamic 
law and the development of a city. Johansen sought to find out how Islamic law defined a city, 
while Hakim was concerned with how the law determined urban development and shape or 
morphology.  
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Most Middle Eastern and North African cities have been studied with different scholars and 
theorist to extract a prototype to explain the theory of Islamic city. All of these studies and 
theorems have, in some way, and to a greater or lesser degree, influenced the development of 
the Islamic city in the modern world.  

Amongst all of these discussions, the main achievement of this research is that Muslim Cities 
during Islamic Period, along with Islamic guidelines, have physical and non-physical lessons to 
be learned which are able to be matched with liable contemporary  urban developments. 

Physical lessons are divided into the same categories of previous scholar studies: 
• Placement of Justice and Efficiency, 
• Unified in Diversity, 
• Oxymoron as the secret of completeness, 
• Robustness based on multi-value logics, 

At the same time non physical lessons are emerging as the following indicators: 
• Strategies, Pattern Language and Incremental Development, 
• Sustainability and Normative Issues, 
• Rationalism and Smart Growth. 

 
Conclusion 
Values, concepts and the views of Islamic cities are beyond body, place, and time. They are 
eternal and international concepts that can be applied for urban development globally. The 
article classified these concepts into four values: Sustainability with Justice, Unification with 
Diversity, Richness with Oxymoron and Rational Felexibility. Ideas of contemporary Urban 
Planer theorists are covered with these concepts.  

Islamic Cities, in their true meanings, have had the best solutions, methods and models of 
urban developments. Nowadays Muslim people are able to explore the Islamic urban factors to 
apply them in their recent urban issues. It will be happened, if the accurate nature and concept 
of Islamic cities is defined and just studied beyond the mere physical assumptions. 
 
Keywords: Islamic Urbanization, Contemporary Urban planning Theories, Islam, City, 

Middle Eastern Cities. 


