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چکیــــده:

در دهههای اخیر متون متعددی در مورد شهر اسالمی منتشر شده است .در این پژوهش ،نخست به تشریح آنچه
بسیاری به عنوان شهر اسالمی تلقی کردهاند و سپس به شفافسازی موضوع پرداخته میشود .بررسی ادبیات موجود
موضوع نشان میدهد در بیشتر مطالبی که تاکنون ارائه گردیده ،به صورت موردی به نکاتی در مورد شهرهای
موجودی که مسلمانان در آنها زندگی میکنند و یا به برخی از اصول کلی اسالم اشاره شده است .اندیشمندان
مسلمان کمتر به مطالعاتی پیرامون تعریفی شفاف از شهر اسالمی ،شاخصسازی ،نحوه اسالمی کردن و تبلور
فیزیکی آموزههای دینی (به خصوص آنچه در قرآن کریم ،نهجالبالغه و دیگر احادیث معتبر آمده است) پرداختهاند.
دین مبین اسالم که در بین ادیان الهی از کاملترین ادیان محسوب میشود؛ دارای آموزههای مفید و مثمر ثمری
است که بالشک میتوان با مطالعه و تجزیه و تحلیل مطالب موجود ،به معیارهای پسندیدهای در مورد برنامهریزی
و طراحی شهری دست یافت .همچنین موارد و مصداقهای بسیاری در شهرهای سنتی ایرانی-اسالمی وجود دارد
که میتوان با مطالعه آنها به تبیین معیارهایی برای برنامه ریزی و طراحی شهری ایرانی -اسالمی پرداخت .در این
پژوهش از طریق روش توصیفی -تحلیلی نخست به مروری بر پیشینه مطالب ارائه شده در مورد شهر اسالمی و
سپس به بررسی مصداقهایی موجود پرداخته شده است.
یافتههای این پژوهش و اظهارات صاحبنظران در مورد تعابیر رایج در اسالم در مورد شهر همچون اوصاف شهر
مناسب از نظر کالبدی و عملکردی در قرآن و احادیث نشان میدهد که مطالب موجود را میتوان به دو دسته تقسیم
نمود .نخست آنهایی که شهر اسالمی را بر اساس شهرهای سنتی و آنچه موجود است تعریف کردهاند .دوم آنهایی
که شهر اسالمی را آن طور که باید باشد توصیف نمودهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد شاخصهایی که توسط
مسلمانان صاحب اندیشه در راستای دستیابی به شهری آرمانی -اسالمی از آموزههای دینی استخراج میشود؛ در
مجموع دو دستهاند .برخی به طور مستقیم در برنامهریزی و طراحی شهری قابل بهکارگیری و برخی غیرمستقیم
قابل بهرهبرداری است .در این مقاله ضمن اشاره به نحوه شاخص سازی ،به یک الگوی پیشنهادی ممکن بر اساس
احادیث برای محلههای اسالمی ،نیز اشاره شده است.
واژه های کلیدی :شهرهای مسلمانان ،شهر اسالمی ،تعابیر و اوصاف شهر در اسالم ،شاخص سازی ،شهر
آرمانی -اسالمی.
*** s.safdari@modares.ac.ir

** a.pourjafar@modares.ac.ir

*pourja_m@modares.ac.ir

4

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره هشتم  /پائیز  / 1394سال سوم

 .1مقدمه
دین مبین اسالم در عرصههای مختلف زندگی انسان
دارای اصول و معیارهایی است .بالشک این معیارها شامل
موضوع برنامهریزی و طراحی شهری نیز میگردد (مرتضی
 .)7 ،1387تمدن وفرهنگ اسالمی با وجود ویژگیهای
متنوع از نظر فرهنگی ،رنگ و بوی ،وضعیت طبیعی و
جغرافیایی و حتی مذهبی ،تجلی طراحی شهری متفاوت،
متنوع و سازگار در پهنه بسیاری از کشورهای دوران
اسالمی گشته است .امکان استفاده از تجارب باارزش هر
یک از کشورهای دوره اسالمی و یا دارای جمعیت کثیری
از مسلمانان جهت بازیابی هویت امت اسالمی امکانپذیر
است .مبانی تئوریک شهرسازی اسالمی میتواند مبتنی بر
اصول اعتقادی در آیین مقدس اسالم باشد (مرتضی ،1387
 .)8بالشک یکی از منابع حائز اهمیت این مبانی دانش فقه
است .این مبانی ضمن ایجاد تنوع و تفاوت دارای اتفاق
نظرات فراوان در میان صاحبنظران است.
مجموعه مطالعات و مطالب ارائه شده در کتاب «اصول
سنتی ساخت و ساز در اسالم» توسط هشام مرتضی
( )1387به طور کلی بیانگر این است که ایشان اسالم
را شیوهای برای زندگی ،به همراه آرمانها و ایدهآلهای
اجتماعی و نگرشی مبتنی بر ارزشها میداند و نه قوانین
خودکامه غرب و یا قوانین ساختهشده که بر اساس مکتب
رئالیسم غرب هست .هشام مرتضی ( )1387اسالم را در
برگیرندهی بسیاری از اصول نظام اجتماعی میداند که
سبب هماهنگی زندگی و ارتقا ابعاد اجتماعی-فرهنگی و
حتی کالبدی میشود .جامعه و جماعت یکپارچه ،متحد و
متعهد ،در اسالم مورد توجه ویژه قرار گرفته است .خداوند
بزرگ بر وظیفه الهی هر مسلمان در حفظ یکپارچگی
اجتماعی یعنی تشکیل امت واحد تأکید دارد .بر همگان
واضح است که اسالم پذیرای تمام مردم ،صرفنظر از نژاد
و عقیده است و بر عدالت اجتماعی ارج مینهد .این خود
تنظیمکننده اجتماع است.
بسیاری از نکات مذکور که هشام مرتضی ( )1387به تفصیل
به آنها پرداخته است میتواند در شهر اسالمی تبلور و
تجلی فیزیکی یابد .تعامالت اجتماعی و همسایهداری

ستون فقرات امت است و اصول اسالمی که شامل روابط
مستحکم اجتماعی و همسایگی و حفظ حقوق شهروندان
است؛ میتواند موجب ارتقاء وضعیت اجتماعی در شهرها
شود .اسالم بر تمام کسانی که در همسایگی یکدیگر در
شهرها زندگی میکنند؛ واجب میداند که نسبت به همدیگر
مهربان و مؤدب باشند .با یکدیگر با احترام برخورد نمایند؛
به یکدیگر اعتماد داشته باشند و برای همدیگر مفید و در
غم و شادی همنوعان سهیم باشند .در اسالم به وارث
همدیگر بودن شهروندانی که در همسایگی یکدیگر به
سر میبرند و رعایت آسایش همسایگان از سوی یکدیگر،
همیشه توصیه شده است.
در مورد روابط مستحکم دوستانه با دیگران ،اسالم افراد را
برای دستیابی به امتی هماهنگ با روحیه تعامل به برقراری
روابط گرم و صمیمی توصیه میکند .اسالم با فردگرایی و
هرگونه حرکتی که موجب آسیب و خلل در روابط اجتماعی
صحیح باشد؛ مخالف است .آیه شریفه « َوا ْع َتصِ ُمواْ ب ِ َح ْب ِل
ّ
الل َجمِي ًعا َو َال تَ َف َّر ُقواْ (قران کریم ،آل عمران »)103 :خود
دلیل محکمی بر این مدعاست.
در اسالم به تواضع به عنوان یکی دیگر از تکالیف مهم،
توصیه گردیده است .در قرآن کریم آمده است« :و عباد
الرحمن الذین یمشون على األرض هونا و اذا خاطبهم
الجاه لون قالوا سالما :بندگان خداى رحمان آن كسانند
كه سنگین و با تواضع بر زمین راه مى روند و چون جهالت
پیشگان ،خطابشان كنند سخن مالیم گویند (قران کریم،
فرقان .»)63 :در اسالم هرگونه غرور ،تکبر و خودستایی که
سبب آزار عاطفی دیگر شهروندان شود؛ نفی گردیده است.
این خود از شاخصهای برگزیده مدنیت و شهرنشینی است.
به تجلی «تواضع» (به عنوان یک ویژگی اسالمی) میتوان
هم در رفتار و هم در بستر رفتار یعنی کالبد و طراحی آن
توجه کرد .ساکنین محالت یک شهر باید نسبت به یکدیگر
«متواضع» باشند .از نظر دین مبین اسالم ،منحصربهفرد
بودن ،بیهوده بودن ،تجملگرایی ،خودستایی ،غرور و امثال
آن چندان مقبول نیست .اسالم زندگی تجمالتی را سبب
ضعف ،ناتوانی و انحطاط جامعه و نشانه بیعدالتی میداند.
اسالم بر «اعتدال و میانهروی» تأکید میکند .امت اسالمی
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را امت میانهرو میخواهد.
 .2روش پژوهش
روش پژوهش در این تحقیق اسنادی و توصیفی -تحلیلی
است .در مرحله نخست به مطالعه ،و تحلیل محتوای
متون آنچه تاکنون توسط شرقشناسان انتشار یافته؛
پرداخته شدهاست .سپس ضمن ارائه یافتههایی از این
مطالعات ،به تدبر در قرآن کریم و تفاسیر معتبر و احادیث
پرداخته و کلیدواژگان اصلی مربوط به شهر و شهرسازی
استخراج گردیده است .سپس به بحث پیرامون شهرهای
مسلماننشین و انواع آنها ،اسالم و شهر و اینکه چقدر و
چگونه میتوانیم از اسالم در مورد شهر بهرهگیری کنیم
پرداخته شده است .سپس تعریف شاخص و نکاتی کلی
و حائز اهمیت پیرامون شاخص سازی برای شهر اسالمی،
نقش عقل در استنباط شاخص ،راهحلها و روشهای پیش
روی انسان مطرح گردیده است .در این مقاله نیز با ذکر

5

مثالهایی از انواع شهر اسالمی ،اجزا آنها و مدلهای به
عنوان شهر اسالمی از دیدگاه شرقشناسان غربی و محله
اسالمی پیشنهادی ،جهت روشن شدن مباحث مذکور و
جهت اثبات امکان بهرهبرداری از ایات و احادیث به صورت
فیزیکی در طراحی شهری پرداخته شده است.
 .3مبانی نظری
در ارتباط با حوزهی شهر اسالمی ،نظریهپردازان را میتوان
به دو گروه موافقان و مخالفان شهر اسالمی تقسیم نمود.
موافقان و مخالفان شهر اسالمی نیز هر یک دارای اختالف
نظرهایی در ارتباط با موافقت و مخالفت با شهر اسالمی
هستند .در این مقاله به دو دسته از نظریهپردازان موافق
و پنج دسته از نظریهپردازان مخالف شهر اسالمی اشاره
میگردد (جداول  1تا  7به نقل از باقري 1386 ،و تدوین و
تنظیم نگارندگان).

جدول  .1نظریهپردازان معتقد به منشأ فرهنگ و تمدن اسالمی برای شهر اسالمی (تدوین و تنظیم نگارندگان)

دسته اول موافقان شهر اسالمی

نظریههایی که شهر را حاصل فرهنگ و تمدن اسالمی
میدانند

ردیف
1
2
3

نظریهپردازان
ریچارد فرای
سیناسور
جوزف ارنست

4
5
6

مارسی
ابن خلدون
آرمسترانگ

7
8

ولش
گویثین

نظر
اسالم اساس ًا دینی شهری است.
اسالم تمدنی بنیادگرا ،سازنده و شهری است.
نهادها و تأسیسات جامعه مسلمین نقش سازنده و مثبتی در اسالم
داشتهاند.
اسالم در گسترش یافتن زندگی شهری نمودار شده است.
سیستم فرهنگ شهری با ظهور اسالم در همه جا گسترش یافت.
این دین نیز مانند همه ادیان بزرگ و آیینهای مختلف فلسفی
محصولش شهر بود.
اسالم هم یک سنت دینی و هم یک تمدن است.
آثاری که اسالم از خود برجای گذاشته ،انقالبی در تاریخ تمدن
جهان به شمار می رود.
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جدول  .2نظریهپردازان معتقد به رابطه میان ایمان اسالمی و زندگی شهری (تدوین و تنظیم نگارندگان)

دسته دوم موافقان شهر
اسالمی

نظریهها و دیدگاههایی
که معتقد به وجود رابطه
میان ایمان اسالمی و
زندگی شهری هستند.

نظر
ردیف نظریهپردازان
اسالم ساختار شهرهای فتحشده را دوباره شکل داده است.
بنت
1
ژرژ مارسی رابطه بین ایمان اسالمی و زندگی شهری را مطرح میکنند.
2
میچون رابطه بین ایمان اسالمی و زندگی شهری را مطرح میکنند.
3

جدول  .3نظریهپردازان معتقد به تقلید شهر اسالمی از شهرهای قدیمی رومی و یونانی (تدوین و تنظیم نگارندگان)

دسته اول مخالفان شهر اسالمی

نظریههایی که شهر در قلمرو فرهنگ اسالمی را تقلیدی از شهرهای قدیمی
رومی و یونانی میدانند.

نظر
ردیف نظریهپردازان
 1دادلی ودبری ویژگیهایی وجود دارد که خاص شهرهای مسلمین نیست.
به استثنای ساخت مسجد ،شکل ارگانیک کنونی خاورمیانه تفاوت عمدهای
موریس
2
نسبت به شهرهای پیش از اسالم نیافته است.
کلودکاهن بسیاری از ویژگیها و صفاتی که به شهر اسالمی منصوب میکنند در واقع
3
ویژگیها و صفات شهرهای روم شرقی و میانی و ایتالیای پیش از قرن
یازدهم است.
شهر اسالمی جز تقلیدی از شهرهای اروپایی ،چیز دیگری نیست.
سواژه
4
5

پالنول

6

استرن

اسالم نه مسلمانان را به شهرسازی تشویق کرد و نه برخوردی خوشبینانه
با حرکت تمدن دارد.
اسالم ماهیت ذاتی هیچکدام از این تأسیسات مدنی را تکامل نبخشیده است.

7

خیرآبادی

8

هاموند

شهر اسالمی در قرون وسطا فاقد نهاد رسمی دارای شخصیت حقوقی به
شمار میرفت.
فرهنگ و تعالیم اسالم ،ضد حرکت تمدن بود.

جدول  .4نظریهپردازان معتقد به صفت شرقی برای شهر اسالمی (تدوین و تنظیم نگارندگان)

دسته دوم مخالفان
شهر اسالمی

نظریههایی که
شهر در قلمرو
فرهنگ اسالمی را
صفت شرقی دادند

نظر
ردیف نظریهپردازان
 1بسیم حکیم الگوی سازمانی مسلط در شهرها در دوره اسالمی از الگوی
مدیترانهای است که به  3000سال قبل از اسالم برمیگردد.
صفت شرقی را جایگزین اسالمی میکند.
ویرث
2
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جدول  .5نظریهپردازان معتقد به تفاوت ویژگیهای شهر مد نظر فرهنگ اسالمی با شهر مد نظر عموم متخصصین (تدوین و تنظیم نگارندگان)

دسته سوم مخالفان شهر
اسالمی

نظریههایی که شهر در
قلمرو فرهنگ اسالمی را
فاقد شرایط و ویژگیهایی
میدانند که یک شهر
بایستی دارا باشد.

نظر
ردیف نظریهپردازان
کاستللو شهرها ویژگی منحصر به فردی نداشتند.
1
2

کلودکاهن

اطالق نام ”شهر اسالمی“ بر چنین شهرهایی اشتباه است
و بهتر است آنها را ”داراالسالم“ بنامیم.

جدول  .6نظریهپردازان معتقد به عدم استمرار تاریخی شهر اسالمی (تدوین و تنظیم نگارندگان)

دسته چهارم مخالفان
شهر اسالمی

نظریههایی که شهر در
قلمرو فرهنگ اسالمی
را فاقد تداوم استمرار
تاریخی میدانند.

نظر
ردیف نظریهپردازان
شهرهای اسالمی در اغلب اوقات شهرهای موقتی بودند.
بنت
1

جدول  .7نظریهپردازان معتقد به بیقاعدگی شهر مد نظر فرهنگ اسالمی (تدوین و تنظیم نگارندگان)

دسته پنجم مخالفان
شهر اسالمی

نظریههایی که شهر در
قلمرو فرهنگ اسالمی
را دارای ساختار سست
و بیقاعده میدانند.

ردیف نظریهپردازان
شهر اسالمی ساختار ندارد.
ایلبرت
1
2

پالنول

از بررسی نظر نظریهپردازان شرقی که در جداول فوق به
آنها اشاره شده است؛ میتوان چنین نتیجه گرفت که به
طور کلی نظریهپردازان را میتوان به دو دسته موافق و
مخالف تقسیم نمود .دسته مخالف که بدون دالیل کافی از
وجود چنین شهرهایی امتناع میکنند و دستهی دوم اکثراً
کسانی هستند که مدلی از شهر اسالمی را ارائه کردهاند؛
مدل ایشان برای شهر اسالمی بیشتر عناصر فیزیکی موجود
(که برخی از آنها تجلی و تبلور برداشتهایی از اسالم
است) در شهرهای با سکنه مسلمان در ادوار اسالمی بوده
است .مدل ارائهشده بر اساس تدبر و پژوهشی عمیق در
قرآن کریم ،احادیث ،احکام و آنچه در اسالم اشاراتی به آن
شده است؛ نیست.

نظر

بارزترین ویژگی شهر اسالمی بینظمی و بیقاعدگی آن
است.
 .4بحث و یافتهها
 .1-4انواع شهر اسالمی
در این مبحث ضمن دستهبندی شهرهای موجود ،به
شهرهایی که حاصل برداشت اقوام گوناگون مسلمان از
اسالم در حیطههای جغرافیایی گوناگون است؛ پرداخته
میشود .در هر شهر و دیاری که مردم اقوام گوناگون
به اسالم گرویدند؛ آن شهر از آموزههای این دین بزرگ
متأثر گردید .در طول تاریخ و پیش از آمدن اسالم ،اهالی
هر سکونتگاهی برای خود نوعی از فرهنگ شهرنشینی و
شهرسازی را توسعه داده بودند .اعتقادات ،باورها و آموزههای
اسالمی با فرهنگهای پیشین آن شهر و دیار آمیخته
گردید .بدین صورت بافت شهرهایی که اکثر شهروندان
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آن مسلمان شدند؛ به مرور زمان متأثر از آئین واالی اسالم
گردید .اسالم نیز فرهنگها و آئینهای گذشته هر تمدنی
را که با آئین اسالم مغایرت نداشت و موجب رستگاری
انسان میگردید؛ ارج مینهاد .بدین ترتیب آمیزهای از
فرهنگ بومی و آموزههای اسالمی برای شهر و شهروندان
هر دیار موجب نوعی هویت بخشی را فراهم نمود .به مرور
زمان شهرهای مسلماننشین به عنوان شهرهای اسالمی

مشهور و شناخته شدند.
بنابراین شهرهای مسلماننشین را میتوان به شهرهایی
همچون شهرهای ایرانی اسالمی ،هندی اسالمی ،ترکی
اسالمی ،عربی اسالمی و ...تقسیمبندی نمود .به طور کلی
شاید بتوان انواع شهر اسالمی را به  4دسته تقسیم کرد
(جدول  .)8البته الزم به توضیح است که ردیف اول جدول
مذکور خود میتواند شامل انواع و اقسام گوناگونی باشد.

جدول  .8انواع شهر اسالمی (مأخذ :پورجعفر )1391

تعریف
ردیف انواع شهر اسالمی
شهر مسلمانان شهری است که مسلمانان هر دیار آن را تا حدودی بر اساس قرائت خود از اسالم ،منافع
1
ایرانی ،هندی و ...و فرهنگ پیشین خود (زرتشتی ،هندو ،مسیحی و )...برنامهریزی ،طراحی ،اجرا و مدیریت
کرده و میکنند (موجود و یا پیشنهادی).
شهر اسالمی شهری است که برای رسیدن به آن بر اساس آموزههای دین مبین اسالم و نه خردهفرهنگها
2
و عرف جوامع (جهت برنامهریزی ،طراحی ،اجرا و مدیریت) تالش شود.
شهر امت اسالمی شهری است که بر اساس آموزههای دین مبین اسالم و فرهنگ مشترک اکثریت مذاهب و
3
فرق اسالمی ساکن در آن به صورت جهانی و گلوبال برنامهریزی ،طراحی ،اجرا و مدیریت شود.
شهر آرمانی
4
مدینه فاضله ایست بهشت گونه ،ایده آل و آرمانی که برای رسیدن به آن تالش میکنیم و
کام ً
ال بر اساس اصول دین مبین اسالم و نه خردهفرهنگها و عرف جوامع برنامهریزی،
اسالمی
طراحی ،اجرا و مدیریت شود.

به همین ترتیب برای هر یک از شهرهای مسلمانان
میتوان زیرمجموعههایی در هر یک از عرصههای اقلیمی
یک کشور بر اساس قومیتهای گوناگون شهرهای اسالمی
مانند شهر لری -ایرانی -اسالمی ،کردی -ایرانی -اسالمی،
ترکی -ایرانی -اسالمی ،عربی -ایرانی -اسالمی و ...نامید.
ترکیبهای سه قسمتی به این دلیل است که هویت شهر
و شهروندان متأثر از آئین سه فرهنگ است .به بیانی دیگر
بافتهای شهری هر یک از اقوام فوق ضمن تأثیر از دو
نوع خردهفرهنگهای ویژه پیشین خود ،بعدها نیز متأثر از
آئین واالی اسالم گردیده است.
پس آنچه در این مبحث و یا در اکثر ادبیات دیگر ،اصطالح ًا
به عنوان شهر اسالمی ذکر شده و میشود؛ در اصل
همان شهر مسلمانان است که میتواند نامی ترکیبی از
فرهنگهای گوناگون و اسالم داشته باشد .دشوار بتوان

شهری یافت که کام ً
ال بر اساس خواستههای دین مبین
اسالم برنامهریزی ،طراحی ،مدیریت و اجرا شده باشد .پس
شهری را میتوان شهر اسالمی قلمداد نمود که فقط بر
اساس خواستههای دین مبین اسالم برنامهریزی ،طراحی،
مدیریت و اجرا شده باشد به همین ترتیب میتوان واژگان
دیگری نیز به عنوان شهر امت اسالمی و شهر آرمانی
اسالمی داشته باشیم (جدول .)8
 .1-1-4شهر مسلمانان یا شهر اقوام اسالمی
(شهر ایرانی-اسالمی ،هندی اسالمی و )...
شهری است که مسلمانان هر دیار آن را تا حدودی بر
اساس قرائت خود از اسالم ،منافع و فرهنگ پیشین خود
(زرتشتی ،هندو ،مسیحی و )...برنامهریزی ،طراحی ،اجرا و
مدیریت کرده و میکنند (موجود و یا پیشنهادی).
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 .1-1-1-4نمونههایی از شهرهای ایرانی  -اسالمی
شیراز
در شهر شیراز عناصر اصلی مرکز شهر را مسجد ،راسته
بازارهای مختلف ،مدرسه و ...تشکیل میداده است.
 .1محله اسحاق بیگ .2 ،محله بازار مرغ .3 ،محله بال
کفت .4 ،محله درب شاهزاده .5 ،محله درب مسجد.6 ،
محله سرباغ .7 ،محله سر دزک .8 ،محله سنگ سیاه،
 .9محله لب آب .10 ،محله میدان شاه قدیم .11 ،محله
یهودیها (توسلی و بنیادی  .)1356در شهر شیراز عناصر
اصلی مرکز شهر را مسجد ،راسته بازارهای مختلف ،مدرسه
و ...تشکیل می داده است (تصویر .)1

تصویر  .2تقسیمبندی محالت بافت قدیم نائین
(مأخذ :توسلی و بنیادی )1356

زواره
محلههای شهر زواره عبارتاند از :محله پای درخت.2 ،
محله باغبازان .3 ،محله میران.4 ،محله سامع الدین.5 ،
محله دشت.6 ،محله پشت مشهد.7 ،محله کوشک.8 ،محله
کفرود.9 ،محله بز قوچ.10 ،محله شوگاه .11 ،محله بازیارها،
 .12محله آب بخشان .13 ،محله بنجیره (توسلی و بنیادی
( )1356تصویر .)3
تصویر  .1تقسیمبندی محالت بافت قدیم شیراز
(مأخذ :توسلی و بنیادی )1356

نائین
در شهر نائین ،مرکز هر یک از محالت آن ،مجموعهای از
عناصر مانند مسجد ،بقعه ،حسینیه ،میدانچه ،و به عبارتی
فضاهای مکث شهری را در بر میگیرد.1 .محله باب
المسجد.2 ،محله پنجاهه.3 ،محله چهلدختران.4 ،محله
سرای نو.5 ،محله سنگ.6 ،محله کلوان.7 ،محله نوگابا
(تصویر .)2
تصویر  .3تقسیمبندی محالت بافت قدیم زواره؛
(مأخذ :توسلی و بنیادی )1356
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ساختار محله بندی متکی بر ریشههای اجتماعی و بسیار
منسجم با توجه ویژه به سلسلهمراتب فضایی از بارزترین
ویژگیهای شهرهای ایرانی -اسالمی و به طور خاص
بافت قدیم سه شهر شیراز ،نائین و زواره است .در شهر
ایرانی-اسالمی بازار یکی از عناصر بارزی است که روابط
کالبدی-اجتماعی را تقویت و انسجام و پویایی شهر را افزون
میکند .نگاهی گذرا به برخی از بازارهای ترکی-اسالمی،
هندی-اسالمی ،ایرانی-اسالمی و در نگاهی ریزبینانه تر
اصفهانی-اسالمی ،کاشانی -اسالمی ،شیرازی-اسالمی
و ...خالی از لطف نیست.

 .2-1-1-4نمونههایی از بازار شهرهای گوناگون
مسلمانان
در تمامی بازارهایی که در این نوشتار برای نمونه به
تصویر کشیده شدهاند؛ نشانههایی مشترک شامل نوع
برخی فضاسازیها ،ارتباطات کالبدی و بصری ،تزئینات
و ،...برآمده و متأثر از آموزههای دین مبین اسالم ،قابل
مشاهده است .اما تفاوتهایی در کلیات کالبدی ،زیر ساخت
ها ،ریزساختها و جزئیات (ساختاری و تزئیناتی) دلیلی بر
موقعیت جغرافیایی-فرهنگی آنها است .که در نهایت
حکایت از ترکی-اسالمی ،ایرانی-اسالمی بودن و امثال
آنها دارد (تصاویر  4تا .)10

تصویر  .4از سمت چپ بازار استانبول ،تبریز و اصفهان؛ (مأخذ :پورجعفر و دیگران )1391

تصویر  .5بازار مینا در شاه جهانآباد
(دهلی قدیم) ،هندوستان؛
(ماخذ :پورجعفر )1388

تصویر  1-6بازار وکیل شیراز؛
(مأخذ :پورجعفر )1393

تصویر  .2-6بازار وکیل شیراز؛
(مأخذ :پورجعفر )1393
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تصویر .3-6سرای مشیر؛ (مأخذ :پورجعفر )1393

تصویر  .1-7بازار اصفهان؛
(مأخذ :پورجعفر )1385

تصویر  .2-7بازار اصفهان؛
(مأخذ :پورجعفر )1385

تصویر .1-8تیمچه امین الدوله ،کاشان؛
(مأخذ :پورجعفر )1386

تصوی .2-8پالن بازار کاشان؛
(مأخذ :تهیه شده در دفتر فنی سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران در کاشان )1392
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تصویر .1-9بازار قم؛ (مأخذ :پورجعفر )1392

تصویر .1-10تیمچه مظفری؛ (مأخذ :پورجعفر )1392

تصویر .2-9بازار تبریز؛ (مأخذ :پورجعفر )1392

تصویر .2-10تیمچه قم؛ (مأخذ :پورجعفر )1392

 .2-1-4الگوهای مستخرج از بررسی شهرهای
موجود و اظهارات صاحبنظران
شهرهایی که تا به امروز شکلگرفتهاند دارای برخی
ویژگیهای ساختاری مشترک هستند .از مقایسه این
شهرها میتوان الگوهایی را استخراج نمود .در اینجا از
مقایسه سه نمونه الگوی مستخرج میتوان نتایج زیر را
بیان نمود (تصویر :)11
 در شهرهای اسالمی ،مراکز شهری را مسجد جامع وبازار و فضاهای شهری وابسته به آن تشکیل داده است.

 محالت مسکونی با پیکر اصلی شهر ،دور از مرکز شهرقرار داشته است.
 شهر اسالمی در گذشتهای نه چندان دور ،دارای حصار ودروازهای بوده است.
 قلعه دفاعی شهر به حصار شهر متصل ولی قبرستانهایشهر در بیرون از حصار قرار داشتهاند.
بازارهای روستایی که محل خرید و فروش دام و محصوالت
کشاورزی بوده ،بیرون از حصار و نزدیک دروازههای شهر
قرار داشته است.
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تصویر  .11الگوهای مستخرج از شهرهای موجود؛
(مأخذ :به نقل از نقی زاده )27 ،1392

در ادامه بحث به بخشی از تعابیر رایج در متون اسالمی به
خصوص برخی آیات و احادیث برای دستیابی به آنچه الزم
است شهر اسالمی در شکل و محتوا بر اساس آن شکل
گیرد پرداخته میشود.
 .3-1-4تعابیر رایج در اسالم در مورد شهر
اگرچه برخی بر این باورند که چیزی در قرآن در مورد شهر
و یا بهتر بگوییم شهر اسالمی ذکر نگردیده است؛ لیکن با
قدری تدبر در قرآن کریم در مییابیم که نه تنها این کتاب
حکمت خود دارای فرهنگی از واژههای مربوط به رشتههای
شهرسازی است؛ بلکه بسیاری از مفاهیم ،ایدهها و کانسپت
هایی که در دوران معاصر توسط نظریهپردازان غربی به آنها
پرداخته شده است حدود  1400سال پیش خداوند تبارک و
تعالی در قرآن مجید اشاراتی به آن نموده است.
اگر ما مسلمانان به درستی در قرآن تدبر میکردیم؛ شاید
ما امروز الگوی غرب بودیم و نه غرب الگوی ما .به عنوان
مثال وقتی آیهای شریفه در ارتباط با شهر طیب و یا شهر
ایمن در قرآن کریم آمده ،اینها میتواند سر منشأ تئوری
های شهر پاک و موضوع امنیت و سرمایههای اجتماعی
شوند .حال آنکه نظریهپردازان غیرمسلمان اینگونه عناوین
را مطرح نموده و بر ما پیشی گرفتهاند و ما باید به مطالب
ایشان رجوع کنیم! در ادامه و در این ارتباط کلیدواژگان و
آیاتی که مرتبط با رشته شهرسازی ارائهشدهاند؛ آمده است:
 مدینه :مدینه  14بار بار در قرآن کریم آمده است و بهمعنای مطلق شهر است.
 بلد :قطعهای از زمین آباد به معنای فراوانی جمعیت نیزبا تعابیری مثل بلد طیب ،حی ،آمن و امین نیز در قرآن
توصیف شده است.
 قریه :یکی از کانونهای جمعیتی و معماری شهر اسالمیبه شمار می رود .هم به روستا و هم به شهر اطالق میشد؛
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ولی بیشتر به روستا گفته میشود.
 رستاق :به مجموعهای از روستاها و یا بخشهای واقع درحومه شهرها گفته میشود که از نظر فرهنگی و اجتماعی
فقیر و کم محتواست.
 مصر :البالد العظیم شهر بزرگ و یا شهر زمان حضرت یوسف کوره :مجتمع زیستی در منطقه با معماری و ساختاربنایی خاص
 مدائن :جمع مدینه ،به معنای کالنشهری که دارایمجموعهای از شهرکها و آبادیها است .این واژه  3بار در
قران مجید مشاهده شده است.
 .4-1-4اوصاف شهر مناسب از نظر کالبدی و
عملکردی در قرآن و احادیث
با تکیه بر آیات قرآن اوصاف و مالکهایی برای تعریف و
ساختن شهر به معنای قریه مطلوب اسالمی وجود دارد.
برخی از این اوصاف شاخص را در آیاتی همچون آیه 112
سوره مبارکه نحل ،آیه  58سوره اعراف و آیه  35سوره ابراهیم
میتوان مشاهده نمود .این کلیدواژگان عبارتاند از امنیت،
اطمینان ،دین الهی(رسالت و نبوت) ،فراوانی رزق و زراعت،
طیب ،آمن؛ در معنی آمن متفاوت با امنیت دانسته و آن را بیشتر
به ایمان اهل شهر مربوط میدانند ( قربانی .)22 ،1391
ان ل َِس َبإٍ
در سورهی سبا ،آیهی  15نیز آمده است « :لَ َق ْد َک َ
ال ُک ُلوا م ِْن ِر ْز ِق
ِین َوشِ َم ٍ
فِی َم ْس َکنِ ِه ْم آی ٌة َج َّن َت ِ
ان َع ْن یم ٍ
َرب ِّ ُک ْم َواشْ ُک ُروا لَ ُه بَلْ َد ٌة َط َیب ٌة َو َر ٌّب َغفُو ٌر» :برای قوم سبا در
شهرشان آیتی بود ،و آن دو باغستان از راست و چپ محل
بود ،که گفتیم رزق پروردگارتان را بخورید ،و شکر بر او
بگزارید ،شهری پاکیزه ،و پروردگاری آمرزنده.
در تفسیر المیزان آمده که منظور از «بلده طیبه» سرزمینی
است پر از چیزهای خوب برای زندگی کردن ،و «جنتان عن
یمین و شمال کلوا من رزق ربکم» نشاندهندهی آن است
که رزق و روزی آنها از این دو باغ تأمین میشد پس به
شکر در مقابل آن نعمتها مأمور شدند (طباطبایی .)1363
و منظور از «بلده طیبه» بنا بر داللت لفظی آیه ،شهری است
از آیات خداوند که از طرفین (چپ و راست) در میان باغها
قرار داشت .همچنین باید توجه نمود که خداوند در آیهی 15
سبا فرموده است «اشکروا له بلده طیبه و رب غفور» که با
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توجه به معنای آیه نتیجه میشود که برای شهری که صفت
«طیبه» بر آن قرار میگیرد ،شکر الزم است.
و در سورهی ابراهیم ،آیهی  35آمده استَ « :و إِ ْذ َق َ
ال
ِیم َر ِّب ْاج َع ْل َهـ َذا الْ َبلَ َد آ ِم ًنا» :زمانى (را) که ابراهیم
إِبْره ُ
گفت :پروردگارا ،این شهر (مکه) را سرزمین امنى قرار ده.
خداوند در سورهی اعراف ،آیهی  58فرموده استَ « :و الْ َبلَ ُد
َّ
الطيِّ ُب َيخْ ُر ُج نَبا ُت ُه بِإِ ْذ ِن َربِّ ِه َو الَّذي خَ ُب َث ال َيخْ ُر ُج إِ َّال نَکِداً
ون» :و سرزمین پاک،
َکذل َِک ن َُص ِّر ُف ْال ِ
يات ل ِ َق ْو ٍم َيشْ ُک ُر َ
گیاهش به اذن (تکوینی) پروردگارش (فراوان و پربار) بیرون
میآید ،و آن (سرزمینی) که پلید است (گیاهش) جز اندک
و بی خیر بیرون نمیآید( .از طینت انسانی پاک ،باورها و
ملکات و کارهای زیبا ،و از طینت پلید ،عقاید و صفات و
اعمال پلید برمیخیزد ).اینچنین ما آیات (توحید خود) را
گوناگون میآوریم برای گروهی که سپاس میگزارند (قرآن
كريم ،اعراف.)58 :
سرزمین پاکیزه و شیرین ،گیاهش به فرمان پروردگار
میروید ا ّما سرزمینهای بدطینت (و شورهزار) ،جز گیاه
ناچیز و بیارزش ،از آن نمیروید اینگونه آیات (خود) را
برای آنها که شکرگزارند ،بیان میکنیم!
آیتاهلل مکارم شیرازی نیز تأکید میکنند که عالوه بر آیات
ذکرشده ،در نهجالبالغه نیز اشاراتی به میان آمده که خطبههای
زیر از آن جملهاند :خطبهی  ،85خطبهی  ،91خطبهی .161
عون داراً مِن أَربَ َع ِة
امام علی (ع) فرموده استَ « :و ِ
الجوا ُر أَربَ َ
َجوانِبِها» :تا چهل خانه از چهار طرف همسايه به شمار
میآیند (به نقل از شيخ صدوق 1384:ش.)544 ،
ِّيار
سن ِ
«ح ُ
از امام صادق (ع) نقل شده استُ :
الجوا ِر ُي َع ِّم ُر الد َ
زيد فِى العمار» :خوش همسايگى شهرها را آباد و عمرها
َو َي ُ
را زياد میکند [الكليني الرازي(اصول كافي)1382 :ق ،ج،2
ص ،667ج.]8
اح ُة
الس َ
امام على (ع) فرموده است« :ا َِّن لِلّدا ِر شَ َرفا َو شَ َر ُف َها ّ
ِحون َو ا َِّن لَها بَ َر َك ًة َو بَ َر َك ُتها َجو َد ُة
الصال َ
الواسِ َع ُة َو الخُ لَطا ُء ّ
سن ِجوا ِر جيران ِها» :خانه را شرافتى
ساحتِها َو ُح ُ
َموضِ عِها َو َس َع ُة َ
است .شرافت خانه به وسعت حياط (قسمت جلوى خانه) و
همنشینان خوب است .و خانه را بركتى است ،بركت خانه
جايگاه خوب آن ،وسعت محوطه آن و همسايگان خوب آن

است [طبرسي(مكارم االخالق) 1392 :ق ،ص .]125
لق
رسول اكرم (ص) فرموده است« :صِ لَ ُة ال َّرح ِِم َو ُح ُ
سن الخُ ِ
زيدان فِى العما ِر» صلهرحم،
َو ُح ُ
عم ِ
سن َ
يار َو َي َ
الجوا ِر َي ُ
ران ال ّد َ
خوشاخالقی و خوش همسايگى ،شهرها را آباد و عمرها
را زياد میکند [پاينده(مترجم نهج الفصاحه) 1383 :ق].
احادیثی که میتوان از آن مفهوم محله را استنباط کرد:
امام علی (ع)« :حریم المسجد اربعون ذرعا و الجوار اربعون
دارا من اربعه جوانبها» :حریم مسجد چهل ذراع است و تا
چهل خانه از چهار طرف همسايه مسجد به شمار میآیند
[الشيخ الحر العاملي ،ج  ،3ص  ،484مجلسي ،ج  ،84ص .])3
ون َداراً» :حد همسایگی
«ح ُّد الْ ِج َوا ِر أَ ْربَ ُع َ
رسول اکر م (ص)َ :
تا 40خانه [به اطراف] است که از هر طرف تا  40خانه
جزء همسایه به حساب میآید[پاینده(مترجم نهج الفصاحه)،
.])438 ،1383
 .2-4شاخص سازی در راستای شهر اسالمی
 .1-2-4شاخص
حجتاالسالم و المسلمین قربانی (قربانی )1391 ،شاخص
را در حوزه معماری و شهرسازی چنین تعریف نمودهاند:
شاخص در حوزه معماری و شهرسازی عبارت است از
ابزار عینی یا مفهومی (انتزاعی) که برای اندازهگیری و
ارزیابی وضع موجود معماری بناها ،شهر و شهرسازی،
محاسبه و مقایسه موقعیتها و مکانهای مختلف شهر
و بناهای آن و نیز به عنوان محکی برای پیشبینی آینده
شهر و محاسبه میان وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب
اسالمی به کار میرود .به کمک شاخص میتوان حدود
اسالمی بودن شهرهای کشورهای مسلمان را در دوران
گذشته مشخص نمود و پیشبینیها و مدل های متعالی
را برای آینده در راستای نیل به شهری اسالمی فراهم
کرد .به طور کلی شاخص عبارت است از ابزاری عینی
یا مفهومی که میتوان با آن و یا بر اساس آن طرحهای
شهری موجود و پیشنهادی را از نظر اسالمی بودن محک
زد و بر اساس آنها راهکارهای اجرایی برای بهبود وضع
موجود (بهسازی) و برنامهریزی و طراحی شهرهای جدید
(نوسازی) مطرح کرد.
 .2-2-4انواع شاخصها

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره هشتم  /پائیز  / 1394سال سوم

شاخصها بر دو نوعاند .1 :کمی.2 ،کیفی.
 .1کمی :این شاخصها در حوزه مادی و عینی و کام ً
ال
ملموس هستند و قابلیت استفاده مستقیم در امور
شهرسازی را دارا هستند .پس در نگاه نخست باید به دنبال
شاخصهای کمی عددمند بود .به وسیله اینگونه شاخصها
میتوان شرایط مطلوب در وضع موجود را بررسی و آینده
را پیشبینی نمود( .مانند ذراع در شریعت مقدس اسالم که
مقدار آن حدود  50سانتیمتر است).
 .2کیفی :در برخی موارد محتاج و نیازمند تعیین شاخص
برای تشخیص و بررسی امور کیفی هستیم که الزم است
با کنکاشی در تمدن اسالمی و مصداقهای موجود و معتبر
مقدار کمی آن امور را استنباط و بازآفرینی نمود.
نکته مهم این است که گذاری از کیفیت به کمیت رخ دهد.
برای تحقق امور کیفی مثل تقوا ،عفت ،احسان و سایر
فضائل اخالقی در بخشهای گوناگون مجتمعهای زیستی
و به خصوص شهر الزم است مقدار کمی تدارک دیده شود
(برای مثال میتوان به عدم احداث در و پنجره در سمت قبله
به دلیل کراهت نماز به طرف درب باز اشاره کرد) .برخی
صاحبنظران به شاخصهای توصیفی هم که آن را نه کمی
و نه کیفی میدانند اشارهکردهاند .حجةاالسالم رحیم قربانی
( )1391برخی از این امور توصیفی را تحت عنوان اصل
تنظیم شعائر ،به عنوان شاخص عام تلقی نمودهاند تا بتوان
الگویی منظم و به هم پیوسته تدوین و طراحی نمود .لیکن
به نظر میرسد میتوان با همان شاخصهای کمی و کیفی
نیز به مقایسه بناهای اسالمی با غیر اسالمی پرداخت.
 .3-2-4شرایط شاخصسازی در راستای شهر
اسالمی
 تدوین و تعیین اصول ارزشی اسالم که بر اساسروشهای اصول فقه ،قواعد و ضوابط اجتهاد پویا ،استنباط
و تنظیم شده باشد.
 دستهبندی اصول (اصول اعتقادی-عملی ،اخالقی،ایمانی ،طبیعی و اجتماعی).
 ملزومات کاربردی (لوازم عقلی یا اصول عقلی) بخشی ازیافتههای عقالنی در شکلگیری تمدن و فرهنگ اسالمی
نقش اساسی دارند .برای رسیدن به احکام اسالمی بر
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اساس متون دینی ،یکی از روشها بر اساس نگرشهای
زیر دنبال میشود (قربانی : )1391
 حکم شرعی ،بر اساس متون دینی ،نقلی و لفظی (درصورتی که نص و متن دینی در موردی وجود نداشته باشد)
از اصول عقلی متنی و عقالیی میتوان بهره برد .مانند
شیوه رایج در استنباط و اجتهاد.
 عالوه بر استنباط ،حکم شرعی برخی مصالح و منافععامه اجتماعی نیز مورد توجه و بهرهبرداری قرار میگیرد.
 برخی از اصول و مصلحتهای اجتماعی مانند مقتضایقاعده «ال ضرر و الضرار فی االسالم» و «االهم و
فاالهم» که به عنوان قاعده حقوقی و فقهی مورد استناد
قرار میگیرند .البته اینها صرف ًا برای موضوعهایی مطرح
است که جنبه اجتماعی داشته باشند و نه فردی مکلف.
 استفاده از اصول علمی و مسلم سایر حوزهها مانند حقوقو سیاست نیز به همان روش قبلی میسر است .مجتهدان
میتوانند از آنها برای استنباط احکام راهبردی و کاربردی
بهره جویند.
 توجه به همهی ابعاد ممکن و احتمالی در زمینهی مسائلمختلف فقهی با بررسی نظر اهل خبره همهی حوزهها
توسط مجتهد جامعاالطراف.
 عالوه بر بررسی اصول و اقتضائات دیگری مانند اصولعقلی ،اعتقادی ،اخالقی ،طبیعی در اینجا حکم فردی و
حکم اجتماعی صرف ًا دیده نشود ،بلکه از نظر علم شاخههای
شهرسازی نیز بررسی و احکام تمدنی اسالم استنباط و
تنظیم شود .این نگرش را نگرش تمدنی و تمدن سازی نیز
نام نهادهاند (همان).
در ادامه مباحث فوق در ارتباط با چگونگی شاخص سازی
از آموزههای دینی و کاربردی نمودن آنها و در راستای
دستیابی به الگوهایی در شهرسازی به ارائه نمونههایی
پیشنهادی برای برنامهریزی و طراحی محله ایرانی اسالمی
پرداخته میشود.
 .3-4الگوی پیشنهادی مستخرج از احادیث
برای محله اسالمی
بر اساس احادیث شریف پیامبر اکرم (ص) و علی (ع) الگویی
به عنوان نمونه برای محله ایرانی-اسالمی تهیه و ترسیم
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شده است (تصویر  .)12الگوی پیشنهادی با در نظر گرفتن
تراکم و سطوح مطلوب برای دیگر کاربریها ،برای حداکثر
جمعیتی حدود  4000نفر برنامهریزی شده است .الزم به
توضیح است که فضایی شهری به عنوان میدان مرکزی
محله در جلوی مسجد برای فعالیتهای گوناگون پیشنهاد
شده است .بسیاری از کاربریهای مورد نیاز محله به
خصوص پارکینگ در حد کافی در اطراف این فضا پیشنهاد
میشود .فاصله دورترین نقطه محله تا مسجد حدود  40خانه
بر اساس حدیث مذکور در جلد سوم وسائل الشیعه(الشيخ
الحر العاملي 1376 ،ق ،ص  )484و در بحاراالنوار(مجلسي
 1362ق) که حدود  400تا  500متر (هر خانه به عرض 10
تا  15متر) برآورد و پیشنهاد میگردد.
جهت خانهها با توجه به عدم اشراف و مزاحمت و آفتابگیری
و وزش باد با تراکم ساختمانی (  )F.A.Rحداکثر  120%در
نظر گرفته شده است .حداقل  4قطعه فضای سبز دارای
مکانهایی آرام برای نشستن سالمندان و ...به عنوان باغچه
محله و  8فضای بازی نیز در میان بخش مسکونی ،بدون
مزاحمت ترافیک سواره پیشنهاد گردیده است (پورجعفر،
 .)1392پیاده راهها و معابری برای تردد با دوچرخه(ترجیح ًا
به صورت باغ راه) با حداقل ترافیک سواره جهت دسترسی به
مرکز محله و فضاهای سبز نیز توصیه میشود .کلیه شبکه
معابر محله باید با توجه به مالکیت احتمالی خودرو ،سطح
سرویس ( )v/cمطلوب در حد  Bرا ارائه نمایند.
 .5نتیجهگیری
شکی نیست که دین مبین اسالم در تمامی ابعاد اجتماعی،
اقتصادی ،کالبدی و به طور کلی محیطزیست و طبیعت نه
تنها برای رستگاری و آخرت بلکه برای زندگی مطلوب در
این دنیا و بستر مناسب فعالیتهای گوناگون یعنی شهر
موجود و آینده ،مطالب حائز اهمیتی به ارمغان آورده و به
میراث گذاشته است .مسلمانان تا به امروز در حد درک و
توان خود از این آموزههای دینی اسالمی بهره جستهاند،
این بهرهجویی میتواند به کمک صاحبان اندیشه و تفکر
در راستای دستیابی به شهری آرمانی -اسالمی همچنان
ادامه یابد .شهر آرمانی اسالمی شهری است بهشت گونه
که شاید دستیابی به آن غیرممکن جلوه نماید لیکن تالش

در راستای رسیدن به آن امری ضروری است .ضمن ًا
باید طبق سنت نبی اکرم تئوری و عمل هر دو مد نظر
قرار گیرند .همان طوری که ایشان در کنار ارائه مباحث
کالمی به اقدامات عمرانی در شهرهای مکه و مدینه نیز بر
اساس شرایط آن زمان مبادرت مینمودند .در برنامهریزی،
طراحی ،اجرا و مدیریت شهر اسالمی باید اصول دین،
احکام و احادیث ،بر تصمیم سازیها و تصمیمگیریهای
ما حاکم باشند.
در شاخص سازی باید به نیازهای حالل برای جامعه
اسالمی و گوهر خدادی عقل (عقل جمعی اکثریت علماء و
اهل اندیشه) توجه نمود .هر گونه تصمیمی در برنامهریزی،
طراحی و مدیریت شهری باید با موازین و اصول احکام
دین مبین اسالم کام ً
ال هماهنگ باشد .چنانچه در مباحث
مطرحشده در بدنه مقاله مالحظه گردید ،به طور کلی
میتوان از برخی آیات و احادیث و احکام به طور مستقیم
و یا غیرمستقیم در موضوعهای گوناگون شهرسازی بهره
جست .این بهرهگیری نیز میتواند در راستای رسیدن به
شاخصها از طریق استخراج متون پایه ،مفهوم گیری و
سپس مفهومسازی صورت پذیرد (نمودار .)1
الزم به توضیح است که الگوی نظری و کاربردی پیشنهادی
در این پژوهش صرف ًا کلیاتی را به رشته تحریر و تصویر
کشیده است .لیکن باید برای هر اقلیم از نظر آب و هوایی،
فرهنگی و اکولوژیکی شناخت کافی حاصل ،و در حد توان
و تخصص روز ،قوتها و ضعفها مشخص ،فرصتها و
تهدیدها معین ،و سپس به طراحی تفصیلی و جزییات
پرداخته شود .در نهایت همه کارها و اقدامات ما باید برای
رضای خداوند ،آسایش ،امنیت و رستگاری بندگان او باشد
و نه صرف ًا برای منفعتهای فردی و گروهی خاص.
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تصویر  .12الگوی پیشنهادی برای محلهی ایرانی-اسالمی (مأخذ :پورجعفر )1392

نمودار  .1روند کلی شاخص سازی در راستای شهر اسالمی (مأخذ :نگارندگان)
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Abstract
In recent decade, various types of reports, articles, and books have been published in relation with
Islamic city, but the terminology of “Islamic city” is not yet defined clearly in these publications.
Explanation of the subject and its definition that called as Islamic city is the first step of this
research. The descriptive and analytical method has been used as the research methodology in this
paper, through which all the existing published literature were surveyed and analytically reviewed.
Literature survey shows that most of the recent studies are about existing cities that Muslims settled
over there. The recent publication about Islamic city can be classified into two groups. First, those
who defined Islamic city based on dominating elements of existing traditional Islamic cities. The
second group is those who define Islamic city based on significant Islamic advices. In the other
word the first group tries to say what an Islamic city is, on the bases of existing city in Islamic era.
The other group besides denying the first group definition tries to say what an Islamic city shall
be on the bases of religious valid documents. In addition, addressing to some of Islamic general
principals mentioned in the major Islamic documents such as holy book of Quran is another side
of nowadays published studies. Unfortunately, Muslim thinkers and theorists in the field of urban
design and planning have little activities for presenting clear definition of Islamic city, pointing out
its major criteria, and the approaches that one can physically crystallize various religious thoughts
with emphasis on Quran, “Nahj al-Balaghe”, and Hadiths (Important statement of Islamic religious
leaders). Furthermore, the text context that was published by eastern experts has been studied and
analyzed. In this regard, results of the studies were presented by focusing on the main key words
in relation to urban areas and urbanism, in valid description of various specific Quran verses, and
“Hadiths”. Discussion of this article also deals with a brief history of Islamic cities. In this regard
a few towns related to Muslims, and their relation with Islam was studied as case studies. Then,
application of Islamic thoughts, for an urban society is followed. In continuation, it has been tried
to define and developed a process to determine the main principles for creating Islamic conditions
on the bases of the significant aim and objectives of Islam religion. In this paper, views of various
western and eastern scholars about: How one can define an Islamic city is reviewed. Result of the
study indicates that western theorists have defined an Islamic city on the bases of the dominating
physical features and elements of existing cities of Muslim inhabitance during various Islamic eras.
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The result of this section of the study shows that these elements are such as “Jame” mosque, bazaar,
governor fort, and city enclosure walls. But, the eastern theorists who are familiar with Islamic religious
verses and the advices of great But the result of the other section of the research indicate that: Islamic
leaders show that: Islam is a perfect religion among other religions. It has useful fruitful teachings that
many of them can be quiet responsive in achieving good criteria for planning and design of an Islamic
city. Some of the eastern theorists who are familiar with Islamic religious verses and the advices of great
Islamic leaders like prophet and Imams show that: the main concept and spiritual aspect behind each and
every element in an Islamic cities and the various factors to call a city Islamic, is much more important
than those physical one. They also believe that an Islamic city should be planned and designed on the
bases of major Islamic principle concepts such as justice, unity security, privacy, etc.
In the end, to show the process that how one can reflect the Islamic advices in a physical situation, a
conceptual presentation which is already written by M. R. & A. Pourjafar (2013) about an Islamic Iranian
mohalla is described and displayed in brief below. The design principles of «Mohallahs» (Traditional
Persian-Islamic Neighborhood) in the Islamic cities since the beginning of Islam are examined in that
research. Then the role of mosque as one of the important elements that defines the physical dimensions
and also meets the needs of the social, political, cultural and residential sectors of the city was determined.
The superiority of design principles of «Mohallahs» in Persian-Islamic cities with having Mosque,
«Hoseiniah», «Tekyeh» and other religious buildings as their centers and hub of their socio/cultural
activities in comparison with planning and design of present situation in Muslim residential areas, is
shown clearly. Studying of «Mohallahs» in the old Persian-Islamic cities of Iran proves the sustainability,
durability and significant role of mosque for quality dimensions of city designing and social issues in
compare with neighborhood unit in the west. The study of Persian-Islamic advices also indicates Islam
as a religion has many advices as far as neighborhood design is concerned. This can happen, on the bases
of Quranic verses and «Hadiths», and conclusion derived from study of existing traditional PersianIslamic «Mohallahs», through which a new modal has been proposed for Persian-Islamic «Mohallah».
A central car free square with respect to social dimensions with all required, land uses and activities
all around it was also proposed. The mosque and other religious and socio/cultural buildings are the
focal points of this «Mohallah». The central urban space of the «Mohallah» has walkable accessibility
from farther points all around it. The functional radius of the purposed «Mohallah» on the bases of the
mentioned «Hadiths» by Imam Ali (Forty houses from the mosque, are neighbors) is about four to five
hundred meters. This model may be used for designing of contemporary residential «Mohallah» in new
towns and extension areas of existing cities in future. A purposed Islamic city may have number of such
residential units called “Mohalla” around a bazaar complex (similarly designed on the bases of above
process). In this way and the bases of above process, one can achieve various kind of Islamic city.
Finally, it is concluded that: The great religion of Islam has wise and rational advises and teachings.
These can be converted into practical criteria through a proper process and programming. In this way,
one can create responsive Islamic environment that may not be as utopian as heaven but, obviously they
can be more responsive than what we are facing in our contemporary situation nowadays. No doubt,
there are also many examples of Islamic-Persian cities with high quality of urban design. By analyzing
their design one can derive various criteria and get many lessons for contemporary planning and design
of the Iranian Islamic city. Therefore, hopefully, in this way we can create a better kind of environment
for Muslims inhabitants that can answer most of their behavior and activities with creation of various
convivial urban spaces.
Keywords:Islamic city, Islamic valuable document, Ideal Islamic city.

