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تحلیلی بر مطالعه شکل شهر اسالمی*

چکیده
مطالعة شکل شهر اسالمی در تقاطع نظام های علمی گوناگون قرار گرفته است. گرچه گستردگی پژوهشگران به افزایش 
درک ما از پیچیدگی های شــکل شهرهای اسالمی کمک کرده، اّما در عین حال سّنت ها، اهداف تحقیقاتی و نظام های 
علمی مختلف باعث بروز اغتشاش ها و سردرگمی هایی در این عرصه شده است. نوشتار حاضر در پی شناسایی، دسته بندی 
و تفســیر، یا نگاشت، پژوهشگران اصلی در حوزة مطالعة شکل شــهر اسالمی است. مدل انتخابی و مورد استفاده در این 
تحقیق، مدل گاثیر و جیلیالند است که در سال 2006 ارائه کرده اند. بدین منظور یک پیمایش دو سطحی از رویکردهای 
متداول در این عرصه ارائه شده است. بر این اساس در سطح نخست مطالعات بر اساس هدف اکتشافی آن ها به دو دستة 
شــناختی که در پی فراهم آوردن تعریف یا توسعة چارچوبی تبیینی هستند، و هنجاری که هدف آن ها تعیین کیفّیاتی 
است که بر پایة آن ها شــهر باید در آینده ساخته شود، تقسیم شده اند، سپس یک تمایز ثانوی بین رویکرد درون نگر که 
شکل شهر را به عنوان نظامی نسبتًا مستقل می پندارد و رویکرد برون نگر که شکل شهر را به عنوان متغّیر وابسته یا محصول 
فرعی عوامل خارجی تلقی می نماید برقرار شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که به رغم فراوانی پژوهش های انجام 
شده در باب شکل شهر اسالمی، بیش تر این مطالعات سعی در تبیین و توضیح شکل شهر داشته اند و کمبود مطالعات مربوط 

به بایدها و الزامات برنامه ریزی و طّراحی شهر بر اساس اصول اسالمی مشهود است. 

واژگان کلیدي: اسالم، شکل شهر، شکل شهر اسالمی، شهر اسالمی.
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مقّدمه 
شکل شهر به طور کلی به مفهوم »الگوی فضايی عناصر کالبدی 
بزرگ، بی حرکت و دائمی در شــهر نظیر ســاختمان ها، خیابان ها، 
تجهیــزات، تپه ها، رودخانه ها و شــايد هم درختان می باشــد. به 
اين عناصر واژه های مشــخص کننده گوناگونی کــه تعیین کننده 
نوع کاربــری، کیفیت و يا چگونگی مالکّیت آن ها باشــد ضمیمه 
می شــود«)لینچ, 1384: 58-59(. در میان پژوهشگران و محققان 
نظام های علمی مربوطه، آن چه با عنوان »شــکل شــهر« مطالعه 
می شود امری شناخته شده است و در کلی ترين مفهوم و عام ترين 
معنا، ريخت و ســاختار فیزيکی شــهر را در بر می گیرد و حتی به 
عنوان مفهومی بديهی نیازی به تعريف صريح آن احساس نمی شود 
 Ceron Castano & Wadley,؛Audirac, 2002 برای مثال نگاه کنید(
2012؛Chowdhury, Scott, & Kanaroglou, 2012(. امــا بحث ها و 

تفاوت های قابل توّجهی در باب چگونگی مطالعة شکل شهر، نحوة 
مواجهه و تأثیر و تأثّر متقابل آن با مفاهیم مربوطه قابل مشــاهده 
اســت. بخش قابل توّجهی از اين تفاوت و دگرگونی روش، ناشــی 
از اين موضوع اســت که پژوهشگران اين عرصه، برخاسته از طیف 
متنّوعی از نظام های علمی هســتند که هر يک به مدد نظريّه ها و 

روش های گوناگون دست به اقدام می زنند. 
هم نشــینی واژة شــهر بــا صفت اســالمی، از يک ســو طیف 
گســترده تری شــامل تاريخ دانان، زبان شناســان، جامعه شناسان، 
انسان شناســنان، باستان شناســان، شرق شناســان و ... را درگیر 
مطالعــات مربوطه نموده و از ســوی ديگر قرارگیری انگارة شــهر 
اســالمی - با هر تعريف و مفهومی که از آن مســتفاد می شــود - 
در تقاطــع نظام های علمی گوناگون، طیف وســیعی از ســّنت ها، 
برنامه هــای تحقیقاتی، سیســتم های تحلیلــی و ... را که به طور 
خاص از موضوع های پژوهشــی و اهداف تحقیقاتی متفاوت متأثر 
شــده اند، موجب گشته که به نوبه خود دامنة مطالعات شکل شهر 
اســالمی را گسترده تر داده است. بر اين اساس بخش قابل توّجهی 
از آشــفتگی ها و جدل های موجود در عرصة مطالعات شــکل شهر 
از تنّوع )به بیان ديگر ناســازگاری( بنیادهای نظری مورد استفاده 
توسط پژوهشــگران با پیشینة فلسفی و روش شــناختی متفاوت 
ناشــی می شــود)Gerosa, 1999(. از اين منظر تبییــن بنیادهای 
فلســفی و شناختی پژوهش های مختلف، »بهبود فهم مشترک، به 
رغــم واژگان و زبان متفاوت و در نتیجه برقــرار نمودن گفتگو را 

.)Gerosa, 1999: 45(»محتمل می نمايد
در پرتو سمینار بین المللی شکل شهر1 و به ويژه ژورنال منتشره 
توسط اين ســازمان2، مطالعات انجام شده در خصوص شکل شهر 
در کشورهای مختلف، با شیوه ها و روش های متفاوت مورد بررسی 
 Kim,؛ Hofmeister, 2004؛Darin, 1998قرار گرفته اســت )از جمله
2012 ؛Kubat, 2010 ؛Larkham, 2006(. در ايــن زمینه، در عین 

حال که فقدان مطالعه ای مشــابه در مورد ايران احساس می شود، 
به سبب توّجه به زمینة مشترک جغرافیايی، خالء مطالعه ای مشابه 
در خصوص نوع ويژه ای از شــهر و شهرسازی - و به تبع آن شکل 

شهر - که دارای مشــترکاتی فراتر از حوزة جغرافیايی، برای مثال 
فرهنگ، مذهب، سنت های شهرسازی و... باشد، مشهود است. 

بر اين اســاس، مقالــة حاضر بر مبناي مدل پیشــنهادی گاثیر 
و جیلیالنــد )2006( ضمــن به کارگیری و ارزيابــي اين مدل در 
زمینــه اي فراتر از مشــترکات صرفاً جغرافیايي، در پي بررســي و 
دسته بندي مطالعات انجام شــده در خصوص شکل شهر اسالمي 
و به بیاني ديگر شــهر اســالمي، به اين پرسش پاسخ می دهد که 
مطالعات شکل شهر اســالمی چه روندهايی را پیموده و مجموعه 
پژوهش های انجام شــده در اين عرصه، چه نقشی در پی ريزی يک 

نظريّة منسجم شهرسازی اسالمی می تواند داشته باشد؟

روش تحقیق
در اين تحقیق براي تحلیل مطالعات شــکل شــهر اســالمي از 
الگوي پیشنهادي گاثیر و جیلیالند )2006( استفاده  شده است. در 
اين الگو که توســط ارائه کنندگان براي مطالعه اي مشابه در کانادا 
 Gilliland & Gauthier,( و پژوهش های مربوطه به کار رفته  اســت
2006(، يک پیمايش دو ســطحي از رويکردهــاي متداول در اين 

عرصه ارائه می شود. بدين ترتیب نخست بین رويکردهاي شناختي 
و هنجاري به شــکل شــهر تمايز قائل شده و ســپس بین آن چه 
پژوهشگران نگرش درون نگر و برون نگر3 می خوانند، تمايزی ثانوي 
ايجاد شده  است)Gilliland & Gauthier, 2006(. بدين منظور ابتدا 
تعاريفــي مجمــل از چهار مفهوم اصلي در ايــن مدل )هنجاريـ  
شــناختي، درون نگــر ـ برون نگر( ارائه و ســپس به دســته بندي 
مطالعات انجام شــده در خصوص شکل شهر اسالمي بر اساس اين 
روش اقدام شــده است. شايان ذکر اســت گرچه مقاله در پي ارائة 
تصويري همه جانبه از مطالعات مربوط به شکل شهر اسالمي است، 
اّما با عنايت به گســترة نظام هاي علمي درگیــر در اين مقوله که 
طیفي وسیع از تاريخ معماري، جغرافیا، تاريخ شهر، باستان شناسي، 
شرق شناسي، اسالم شناســي و ... را شامل مي شود، بررسي و ارائة 
تمامي مطالعات مربوطه در مقیاس ايــن مقاله ناممکن مي نمايد، 
اّما تالش شده با بررسي مهم ترين منابع مربوطه، مطالعات اساسي 
تحت پوشــش قرار گیرند.4 بايد توّجه داشــت به تبع سابقة انگارة 
»شهر اســالمی«، مطالعة ابعاد و ويژگی های آن، و از جمله شکل 
شهر اســالمی، محصول تالش های محققان در يک صد سال اخیر 
است و به رغم برخورداری پژوهش های متأخر از بعضی نوآوری ها، 
بســیاری از پیش فرض ها و اصول مربوطــه از منايع قديمی تر اخذ 
شده و اغلب بدون ذکر منابع پیشین، به کّرات در مطالعات مختلف 
تکرار شده اند. اين مسأله، در کنار تالش برای ارائة تصويری جامع از 
مطالعات شکل شهر اسالمی در طی زمان، بررسی منابع قديمی تر 
را الزامی ساخته که به ارجاعاتی به منابع متقدم منتج شده است.

رویکرد هنجاري در برابر رویکرد شناختي
سطح نخست طبقه بندي، تمامي پژوهشگران را بر حسب هدف 
اکتشافي اصلي5 آن ها- خواه اين هدف آشکارا توسط نويسنده بیان 
شده باشــد يا خیر - طبقه بندي مي نمايد. در پیمايش نمونه ای از 
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برجسته ترين مطالعات مرتبط با شکل شهر، تمايزی دوگانه مشاهده 
می شــود. اول، مطالعاتي وجود دارند که هــدف آن ها فراهم آوردن 
تعريف يا توسعة چارچوبي تبییني يا هر دو است )يعني پژوهشگران 
با رويکرد شناختي(، و دوم مطالعاتي با هدف تعیین کیفّیاتي که بر 
پاية آن ها شهر بايد برنامه ريزي شده يا در آينده ساخته شود )يعني 

.)Gilliland & Gauthier, 2006( )پژوهشگران با رويکرد هنجاري
مــودن )1994( دســته بندي مشــابهی را بــا هــدف ترســیم 
شناخت شناســانه مطالعــات مرتبط با طّراحي شــهري ذيل عنوان 
هنجاري-تجويــزي6 و ماهوي-توصیفــي7 ارائــه داده اســت. لِوي 
)2005( نیز تمايزي مشــابه میان رويکردهاي هنجاري و شناختي 
 .)Levy, 2005(در زمینة ريخت شناســي شــهري عرضه نموده است
در ايــن باره راپاپورت نیز دســته بندی ای را ذيــل عنوان تبییني و 
معماري با هدف برقراري تمايز میان نظريّه ها پیشــنهاد کرده  است. 
»نظريّــة تبییني8  به ما در فهم جهــان کمک مي کند و مي تواند در 
تبايــن با آن چه نظريّة معماري نامیده مي شــود قرار گیرد که اغلب 
موضعي هنجاري در برابر اين که ســاختمان ها چگونه بايد باشــند 
اتخــاذ مي نمايد. نظريّة تبییني هنجاري نیســت، اما تالش در فهم 
)و بنابراين تبیین( الگوهــا، پیوندها و فرم هاي تعامالت بین محیط 

.)Rapaport, 2001: 146(»و رفتار، شامل سازوکارهای آن ها دارد
چنان چه گذشت میان دو نوع رويارويی با مطالعة شکل شهر - و 
در ســطحي گسترده تر طّراحي شهري يا حّتي در کلّیت ارائة نظريّه 
- بیــن پژوهش هايي کــه با هدف تولید دانش يا توســعة ابزارهاي 
نظري و تحلیلي انجام مي شوند و در اين جا شناختي نامیده شده، با 
پژوهش هايي که هدف آن ها بیان چشم اندازي از آينده يا فرمول بندي 
رويکردي به عمل برنامه ريزي و طّراحي است، تفاوت هاي مشّخصي 
وجود دارد. گرچه کنکاش در ماهّیت اين تفاوت موضوع اين نوشتار 
نیســت، اّما اجماالً مي توان بیان کرد که دو نوع نگرش به اين مسأله 
وجود دارد. يک ديدگاه معتقد به وجود شــکافی شناخت شناسانه9 
بین رويکرد تبییني و شناختي از يک سو و رويکرد هنجاري از سوي 
ديگر است؛ مانند شواي )1384(، و ديدگاه ديگر، اين دسته بندي ها 
را مربوط به قطب هاي مخالفي مي داند که در دو ســوي يک زنجیره 

واقع شده اند؛ مانند مودن )1992(.

رویکرد برون نگر در برابر رویکرد درون نگر
در سطح دوم طبقه بندي، براي تمییز میان رويکردهاي برون نگر و 
درون نگر، تمامی پژوهشگران بر حسب شأن معرفتي10 که برای شکل 
شهر قائل هستند، دسته بندي مي شوند. بر اين مبنا میان پژوهشگرانی 
که شکل شــهر را به عنوان نظامي نسبتاً مستقل مي پندارند - يعني 
رويکرد درون نگر - و پژوهشــگرانی که شکل شهر را به عنوان متغّیر 
وابسته يا محصول فرعي عوامل خارجي تلقی می نمايند- يعني رويکرد 

برون نگر - تمايز قائل مي شوند.
درک بافت شهري در ارتباط با شکل شهر به عنوان نظامي مربوط 
به خود که توســط مجموعــه اي دروني از ارتباطات اداره مي شــود، 
مســتلزم دو پیش شرط است: نخســت اين که مؤلّفه هاي موجود در 
سیستم، اجزايي گسسته نیســتند، و دوم اين که روابط بین مؤلّفه ها 

تصادفي نیســت؛ به بیان ديگر يک »منطق« دروني براي سیســتم 
وجود دارد. چنین چشم اندازي، توسعة کیفي چارچوب هاي نظری ای 
را ممکن می ســازد که تبیین اصلي ريخت شناسي را در محدوديّت ها 
و ظرفّیت هــاي تغییري که توســط خود سیســتم عرضه مي شــود 
مي يابــد)Gilliland & Gauthier, 2006: 45(. اين رويکرد که عمدتاً 
مربوط به فهم منطق دروني بافت شــهري اســت، رويکرد درون نگر 
نامیده مي شــود. به طور جايگزين، رويکردهايي که عمدتاً فرم شــهر 
را به عنوان محصول نهايي فرايندهاي منتج از متغّیرهاي سیاسي )به 
عنوان مثال Celik, 1997(، انسان شناســانه )مانند راپاپورت, 1391(، 
جغرافیايي )ماننــد Vance, 1990(، تاريخي )مانند بنه ولو, 1389( و 
ادراکي )مانند لینچ, 1385( مي بینند، برون نگر برچسب زده مي شوند.

ايــن تمايز و تقســیم بندي به صورتي مشــابه - اما بــا واژگاني 
متفاوت - در مطالعات مربوط به شــکل شــهر اســالمي مشاهده 
مي شــود. »در ابتداي قرن بیســتم، پژوهش هاي اروپايیان در باب 
شــهر اسالمي اساساً بر دو رويکرد اســتوار بود، يک رويکرد ساختار 
شهرهاي اسالمي را به عوامل مذهبي و اجتماعي منتسب مي نمود، و 
ديگري که به دنبال تعريف ساختار آن ها به واسطه رويکردي بیش تر 
 وابسته به تحلیل ساختار شــهري و ويژگي هاي فیزيکي آن ها بود«

)Neglia, 2008: 3(. اين شــیوة برخود دوگانه در سراسر قرن بیستم 
ادامه داشــت که منجر به ظهور دو رويکرد در مطالعه شــکل شهر 
اسالمي شــد؛ رويکرد جامعه شناسانه که خصوصّیات نظم شهري را 
بررســي مي نمايد و ديگري رويکرد تاريخ هنر که شهر اسالمي را از 
نظر شکل و با استفاده از تحلیل گونه شناسانه و مورفولوژيکي تحلیل 

.)Al Sayyad et al, 2009: 600(مي نمايد

نگاشت11 مطالعات شکل شهر اسالمي
مطالعات برون نگر- شناختي

اين ربع از دســتگاه مختصات دکارتي، آن دســته از پژوهشگران 
شکل شهر و دگرگوني هاي محیط ساخته شدة شهر را در خود جاي 
داده کــه به طور برجســته متکي بر چارچوب هــاي تبییني بر پاية 
شــرايط خارجي توسعه هستند. با عنايت به ماهّیت و هدف پژوهش 
و پي جويي مطالعات شــکل شــهر در زمینة فرهنگ اسالمي - و در 
نتیجه اتصاف اســالم به شهر - دور از تصّور نیست که بخش مهّمي 

از  مطالعات مربوطه، در اين دسته جاي گیرند.
مقالة رابرت برانشــويک يکي از نخســتین مطالعات در بررســي 
ســازمان اجتماعي شهر اســالمي و تالش براي کشف علل منتج به 
شکل خاص شهرهاي اسالمي است. وي بر پاية متني به جاي مانده 
از قرن چهاده میالدي، منسوب به ال رامي، يک سازندة ارشد که به 
مقام قاضي کل رسید، و مبتني بر اثر پژوهشگر آلماني اتو اشپاي در 
خصوص حقوق همســايه که بر اساس فقه شافعي تدوين شده بود، 
اســتدالل مي کند که عرف مورد عمل توسط قاضي، در طول زمان 
باعث پیدايش الگوي فیزيکي در شهرهاي قلمرو اسالمي شده است 

.)Abu-Lughod, 1987: 157(
ون گرونــه باوم منشــاء برخي عناصر ســاختار شــهر از جمله 
خیابان هاي باريک و مارپیچ را به ذات برنامه ريزي نشــده شهرهاي 
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اســالمي و اغتشــاش دروني آن ها و نیز جوهرة گیج کننده آن ها 
نســبت مي دهد و با تمرکز توّجه بر ســاختار اجتماعي و سیاسي 
سازمان هاي شهري، بر فقدان نهادهاي شهري و ساختارهاي جمعي 
تأکید مي کند )Neglia, 2008: 11(. وي معتقد اســت شــهرهاي 
اسالمي فاقد ســازمان هاي شهري بوده اند، اّما در عین حال عقیده 
دارد که اين فقدان توســط محلّه های مختــص گروه هاي قومي و 
حضور شیوخ محلّه ها جبران شــده است. او ديدگاه ماسینیون در 
خصوص ســازمان هاي گیلدمانند را نیز پذيرفته است. ماسینیون 
مدعی بود که يک نهاد اجتماعي- مذهبي وجود داشته که باالتر از 
همة عوامل، بر زندگي شــهر اسالمي تسلط داشته است: بنگاه هاي 
حرفه اي يا گیلدها)Hourani, 1981: 22(. گرونه باوم نهايتاً چگونگي 
تأثیر شريعت اســالم بر شکل شهر را با پذيرش ديدگاه برانشويک 
توضیح مي دهد که عمدتاً بر پايه اســناد مربوط به شــمال آفريقا 
اســت )Abu-Lughod, 1987: 158(. جیرازبوي محّقق هندي، در 
سال 1969 از نمونه هايي از هند و خاورمیانه براي موافقت با نظريّه 
ون گرونه باوم که فرم نامنظم شــهرهاي مســلمانان نتیجة فقدان 
نیــروي کنترل کننده بوده اســتفاده کرده اســت. اين خط فکري 
در مطالعات بعدي دنبال شــد و موافقت هــا و مخالفت هايي را بر 
انگیخت؛ به طوري که اشترن  معتقد است فقدان نهادهاي حرفه اي 
که تنها نمونه ای از غیبت ســازمان ها در شهر اسالمي است، به دو 
دلیل اســت: اوالً به سبب نظريّه ها و قوانین شرعي مرتبط با اسالم 
که قائل به دو بخش فرد و کل جامعه )امت( است و هیچ دسته اي 
در اين میان قــرار ندارد، و ثانیاً اين که قدرت حکومت ريشــه در 
شــهر داشــته و اين مسأله رشــد سازمان هاي مســتقل را دشوار 
مي نموده اســت. از ســوي ديگر نیکیتا الي سیف بر پاية مطالعات 
خود در دمشق، کاربرد نظريّة ماسینیون را در اين شهر غیرممکن 
مي خواند، زيرا معتقد اســت شکل شهر اســالمي بیش تر از آن که 
توسط عوامل شرعي- قانوني معّین شود، بر حسب عوامل اجتماعي 

.)Neglia, 2008: 12( و اقتصادي تعیین مي گردد
جاکوب ويلرسه در پژوهش سال 1934 خود، بر مبناي مطالعاتي 
که در انطاکیه و شــهرهاي علوي شــمال ســوريه انجام داده بود، 
مدلي از »شــهر اســالمي« را تعريف  کرد که عمیقاً بین گروه هاي 
متخاصم چندپاره شــده  است )در اين جا مســلمانان سّني مذهب، 
علويان، ترک ها و مســیحیان(؛ شــهری از هم گسخته، تجزيه شده 
به بخش هاي درون نگر و بسته)Raymond, 1994: 5(. به طور مشابه 
دپلن هول بر آن است که در اسالم ديدگاهي منفي بر مفهوم شکل 
شهر مترتب است و مي نويسد: »به نظر مي رسد بي نظمي و اغتشاش 
برجســته ترين کیفّیت هاي شهر اسالمي هستند. تأثیر اسالم اساساً 
منفي اســت ... در يک تناقض برجســته، اين دين که يک زندگي 
شــهري آرماني را القا مي کند، مســتقیماً به نفي نظم شهري منتج 

.)Al Sayyad, 1996: 92(»مي شود
ايــرا الپیدوس در اثر بديــع خود که تأثیر فراوانــي بر مطالعات 
پس از خود داشــته به جــاي آزمودن ديدگاه وبــر مبني بر فقدان 
موجوديّت هاي شهري واقعي در خاورمیانه، در پي بازتعريف موضوع 
با شــناخت نیروهاي سازندة شهر است. بر اين اساس، وي گروه هاي 

مکمل سازندة ساختار شهر را متشّکل از چهار گروه خواص نظامي، 
 .)Lapidus, 1984(علمــا، بازرگانان و بزرگان محلّي معرفي مي نمايد
بدين ترتیب وي عالوه بر رد نبود سازمان اجتماعي سکونت گاه هاي 
مســلمانان، انگارة وبري را در مورد اين شــهرها به چالش مي کشد. 
در اين زمینه، اي کل من )1974( ضمن ناکافي دانستن ديدگاه هاي 
ماسینیون و مارسیاس ]که در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت[ 
براي ارائة طرحی کلّي از شهر اسالمي، معتقد است نظريّة الپیدوس 
بیش تــر براي توصیف اجتماع کارايي دارد تا بررســي فیزيکی، و با 
تمرکز بر ســاختار محلّه بر اين عقیده است که ساختار محلّه ها در 
شهر اســالمي بیش از آن که فیزيکي باشــد، ذهني است و بر پاية 
حس متقابــل قرابت و ســاختار پوياي روابط اجتماعي بنا شــده 

.)Eickelman, 1974(است
اينالسیک )1990( نیز ويژگي هاي شهري برجسته استانبول را در 
ارتباط با ساختار شهر اسالمي توصیف کرده است. وي با استفاده از 
اصطالح -شهر عثماني اسالمي- به مدلي اجتماعي اشاره مي کند که 
بر پاية نظام وقف، قاضي و ايدة محرمّیت بنیاد نهاده شــده و از نظر 
فضايي شامل دو بخش نواحي مسکوني واجد خودمختاري و مناطق 
عمومي و تجاري است که توسط قدرت مرکزي برنامه ريزي و کنترل 

شده و نواحي مسکوني را به يکديگر متصل مي نمايد.
مطالعات درون نگر-شناختي

ربع درون نگر-شناختي شــامل مطالعات علمي گوناگوني دربارة 
شــهر به عنوان شيء و فرمی فضايي اســت و آن دسته که محیط 

ساخته شده آن را به عنوان يک سیستم مفهوم سازي کرده اند.
رسیدن به هدف مطالعه که همانا بررسي و دسته بندي مطالعات 
گوناگون انجام شــده در خصوص شکل شهر اسالمي است، مستلزم 
مشــّخص نمودن ديدگاه و نحوة مواجهه با انگارة »شــهر اسالمي« 
است. با عنايت به ديدگاه هاي مختلف دربارة اين انگاره و رويکردهاي 
گوناگــون مواجهه بــا آن، و نبود اجماع در میــان صاحب نظران در 
ايــن خصوص، ذکر اين موضوع الزم اســت که گرچه اتصاف صفت 
اســالمي به شهر - و در نتیجه شــکل آن - ، مطالعات را در دسته 
برون نگر جاي داده است، اّما اتخاذ تعريفی تقلیل گرايانه از اين انگاره 
و ملحوظ نمودن شــهرهايي با ساکنان يا حکومت مسلمان به مثابه 
شهر اسالمي - چنان که در برخي مطالعات معمول است )براي مثال 
Ahmad, 1995( - ، آن دسته مطالعاتي را که در پي شناخت منطق 

دروني بافت شــهري در اين شــهرها به شیوه هاي رايج در مطالعات 
ريخت شناسي شهري  و ذيل سّنت هاي مربوطه هستند را در دسته 
مطالعات درون نگر جــاي مي دهد. آن گاه که هدف اکتشــافي اين 
مطالعات، فراهم آوردن تعريف يا توســعة چارچوب تبییني يا هر دو 
باشد، اين پژوهش ها در اين ربع از دستگاه مختصات جاي مي گیرند.

يکي از نخستین تالش ها در تدوين ويژگي هاي شهر اسالمي مقاله 
ويلیام مارکیس با عنوان »اسالم گرايي و زندگي شهري« است که در 
ســال 1928 به چاپ رســید. وي در اين مقاله برخي موضوعات را 
معرفي مي نمايد که در بحث هاي متعاقب آن در مورد شهر اسالمي 
بارها و بارها آورده شــده اند؛ از جمله اين کــه وي بر پايه توصیفات 
ابن خلدون، تعريفي از شــهر اســالمي ارائه داده و آن را متشکل از 
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 Abu-Lughod, 1987:(و حمام مي داند )سه جزء مسجد، بازار )سوق
156-155(. پــس از وي جرج مارکیس در دهة40 قرن بیســتم، با 

پذيرفتن انگاره هاي پیشین به توصیف شهر اقدام کرد و مورفولوژي 
را به شهر اسالمي اعطا نمود. وي به تفاوت میان محلّه های مسکوني 
و غیرمســکوني و اين موضوع که محلّه های مســکوني اغلب توسط 
نژاد و قومّیت از يکديگر متمايز شده اند، اشاره کرده است. در نهايت 
وي ســازمان فیزيکي بازارهاي شــهر را توصیف  و اشاره کرده که 
بازارها منظم بوده، داراي سلسله مراتب معین هستند و کاماًل اتفاقي 

.)Abu-Lughod, 1987: 156(نبوده اند
در دهة 1950 توصیف شــهر اســالمي به عنــوان کلّیت داراي 
ويژگي هاي خاص و متمايز از همتاي اروپايي خود رواج بسیار داشت. 
از ديد له تورنیه »هیچ چیزي در مورد شــهرهاي مسلمانان غريب تر 
از خیابان هاي مستقیم شهرهاي رومي يا مدرن نیست، تصوير هوايي 
از هر يک از شهرهاي مســلمانان، يادآور يک هزارتو است. به جاي 
وجود طرح و برنامــه ای معین، خانه ها راه  هاي ارتباطي را مجبور به 
پیچیــدن به دور خود و يا لغزيدن در میان خود نموده اند. در نتیجه 
تعداد بسیار زيادي کوچه هاي بن بست شکل گرفته اند و خیابان هاي 
مســتقیم بســیار نادر هســتند«)Raymond, 1994: 6(. مقايســة 
شــهرهاي اسالمي با شهرهاي رومي به نتیجه گیري هاي ديگري نیز 
منتج شده که نشان دهندة ديدگاه بسیار منفي پژوهشگران اولّیه در 
مورد انگاره اي اســت که ايشان از »شهر اســالمي« بنا کرده بودند؛ 
به طوري که شــهر اسالمي را نمونة تباه شدة شهر رومي دانسته اند. 
ساوگیت در مطالعة خويش از شهر حلب مي نويسد: »سوق، قیصريه، 
خان ... ]به ترتیب[ حاصل تباهي خیابان هاي کلوناددار، باســیلیکا و 

.)Raymond, 1994: 6(»آگورا بوده اند
شــامول تاماري در اثر مربوط به ســال 1966 خــود، توّجه را از 
چشم اندازي اجتماعي به منظري بیش تر ساختاري منتقل و دلبستگي 
به اطالعات ريخت شناســانه و ساختار شهري را بازتعريف نمود. وي 
با دسته بندي شهرهاي اسالمي به چهارگروه هلنیستي-مديترانه اي، 
ايراني-بین النهرينــي، جنوبي-عربي و بومــي، اظهار مي دارد که در 
عین حال که شــهرهاي اســالمي نتیجة رويّه ها و تأثیرات مختلفي 
بوده اند، ولی به صورت مستقل توسعه يافته و فرديّت خود را در طي 
زمان به طور مســتقل به دست آورده اند )Neglia, 2008: 12(. هاينز 
گاوب )1979( در کتابش دربارة شهرهاي ايراني، خصايص مشترک 
ساختار شــهري اصفهان، هرات، بم و ساير شهرهاي جهان اسالم را 
شناســايي کرد. وي اعتقاد داشت اين اشــتراک، در ساختار حصار 
شــهر، بازار و مسجد قابل درک اســت. هم چنین وي عقیده داشت 
خصايص غیرمشترک ناشي از اهمّیت آب و تأثیر طرح شهر مدور يا 

مربع باستانی غیرعربی مربوط به دورة پیش از اسالم است.
ايگن ويرث که برخی شــهرهای شــمال آفريقا و غرب آسیا از 
جمله حلب و اصفهان را مورد بررســی قرار داده، با حذف شــبکة 
خیابان های نامنظم و بن بســت )به دلیل وجود داشــتن در مشرق 
زمین در دورة باستان(، خانه های حیاط دار )که هم در دورة باستان 
وجود داشــته اند و هم جلوة متداول اطراف مديترانه بوده اند( و نیز 

تقسیم شهر به محلّه های مختلف، فقط سوق را تنها عنصر منحصر 
به فرد شــهر اســالمی معرفی کرده است. از ســوی ديگر دوروتی 
ِســیک با تلفیق پژوهش تاريخی و آرشــیوی با نقشه های دقیق از 
بافت های شهری و بناهای مهم، دمشق را به عنوان شهری اسالمی 
مورد بررســی قرار داد. وی دگرگونی دمشق را با تلفیق نقشه های 
تاريخی و موضوعی از شــبکة راه ها، مساجد و سوق ها در دوره های 
تاريخی مختلف توصیف و بر اين اســاس خیابان ها، محلّه ها، شبکة 
آب رســانی و ســوق ها را به عنوان عناصر اصلی ســاختار شهری 

.)Neglia, 2008: 35(شناسايی کرد
عبدالعزيز سقاف در کتاب شــهر خاورمیانه ای با انتقاد نسبت به 
ديدگاه های الپیدوس، شهر اسالمی را دارای طّراحی فیزيکی و نقشه 
منحصر به فرد می داند که در مرکزيّت اين شهر از يک سو يک میدان 
در اطراف ارگ يا قلعه قرار داشــته و از سوی ديگر يک مسجد بوده 
اســت )Saggaf, 1987: 3( که شــباهت های بسیاری با ديدگاه های 
مطرح شــده در آغاز اين بخش دارد. سقاف به طور طعنه آمیزی در 
واکنش به ديدگاه الپیدوس، به انگارة قديمی ون گرونه باوم از »شهر 
اســالمی« که از ديد السید منشاء بسیاری از مشکالت در اين حوزه 

.)Al Sayyad, 1996: 95(بوده، بازگشت کرده است
فیلیپه پانرای در مطالعة خود در بارة ســاختار »شــهر اسالمی« 
با اســتفاده از داده های مورفولوژيکی، مدل خــود از اين انگاره را به 
صورت شــعاعی، در میان حصاری دارای مســجد جامع در مرکز و 
سوق بین مسجد و دروازه ها و متشّکل از محلّه ها خودمختار توصیف 

.)Neglia, 2008: 19( کرده است
آندره ريموند نیز با تلفیق رويکردهــای مورفولوژيکی و تاريخی، 
ويژگی های شــهر سّنتی )اصطالحی که به جای شهر اسالمی به کار 
می بــرد( را در چند گزاره توصیف می کنــد: رد برابری محض بین 
قســمت ها و نواحی مختلف در اين شــهرها؛ جدايی آشــکار میان 
فعالّیت های اقتصادی و کارکردهای مســکونی؛ عملکرد اختصاصی 
تجاری، مذهبی و آموزشــی برای قسمت مرکزی شهر؛ خیابان های 
مستقیم در بخش مرکزی و خیابان های نامنظم در قسمت مسکونی 
که اغلب به بن بســت ها ختم می شــوند؛ وجــود گونه های مختلف 
ســاختمان های مســکونی )و نه فقط خانه های حیاط دار( و حضور 

.)Raymond, 1994()... عناصر جدايی طلب )مذهب، نژاد و
نزار الســید )1991( شهرنشینی و توسعة شهری مسلمانان را به 
سه دسته تقسیم نمود و با تمرکز توّجه بر دورة امپراتوری اسالمی، 
معتقد است در اين دوره سه گونه شهر ايجاد شد و توسعه يافت که 
عبارتند از: شهرهای پادگانی، شهرهای موجود که توسط مسلمانان 
گشوده شده اند و مجموعه های کاخی که به شهرهای پايتختی تحول 
يافتند. وی ويژگی های مشترک آن ها را در شکل بی قاعده و پر پیچ 
و خم شــهر، وجود مسجد، تأسیسات شــهری در خدمت تجارت از 
جمله سوق، مجموعه های کاخی و محلّخه های مسکونی بر می شمارد.

روش تحقیق در شهرهای اسالمی که توسط اتیلیو پتروکیولی 
)2002( معرفی شــد، مرکب از خوانش بافت شــهر با ابزارهای 
شناخت شناســانه ای اســت که در عرصة مطالعات ريخت شناسی 
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و گونه شناسی توســعه يافته اند. با تلقی شهر به عنوان ارگانیزمی 
زنده، پژوهش پتروکیولی بر پاية اين ايده بود که تاريخ هر شــهر 
بر بافت شــهری آن نقش بسته و بنابراين می توان مراحل مختلف 
تحّول آن را با خوانش ســاختاری از بافت ســاختمانی آن کشف 

 .)Petruccioli, 2002( نمود
مطالعات اين دســته به لحاظ عددی جزء پرشمارترين مطالعات 
دربارة شهرهای مسلمانان است. به جز مطالعاتی که از نظر تاريخی 
متقّدم بوده و مربوط به نیمه نخست قرن بیستم هستند - و بیش تر 
توســط شرق شناسان, تاريخ دانان و معماران انجام شده اند - بیش تر 
پژوهش های ايــن عرصه متعلّق به نظام ريخت شناســی شــهری 
اســت و ذيل سّنت های مختلف آن انجام شــده اند؛ به ديگر سخن، 
اين پژوهش ها جزو دســتة اصلی مطالعــات اين عرصه - و البته در 
شــهرهايی با اکثريّت مسلمان - ، محسوب  شــده اند که به همین 
ســبب تعداد بســیاری را در برمی گیرند. جیلیا آنالیندا نِگلیا12 در 
مقالة ارزش مند خود بسیاری از اين مطالعات را به تفکیک حوزه های 

جغرافیايی مختلف آورده است.
مطالعات برون نگر- هنجاری

اين دســته شــامل مطالعاتی اســت که رويکردهــای عملی به 
فرايندهای درگیر با ســاخت بافت های شهری را توسعه داده اند. در 
میان پژوهشگران در اين دســته، نمونه هايی از پژوهشگرانی وجود 
دارند کــه ابتدا چارچوب هــای نظری تبیینی برون نگر را توســعه 
داده اند و ســپس آن ها را به برنامه ريزی کاربردی و ابزارهای طّراحی 
برای اســتفاده عمل گرايان ترجمه کرده انــد. مجموعه پژوهش ها و 
تألیفات های بســیم حکیم به خوبی چنین روندی را نشان می دهد. 
وی که اهداف پژوهشــی خود را اســتخراج اصــول و درس هايی از 
گذشــته برای بهبود کیفّیت محیط ساخته شدة معاصر صرف نظر از 
مکان، شناخت چارچوب و سازوکار های ضروری برای تأثیر فرهنگ 
بر معماری و محیط ساخته شــده با اســتفاده از فرهنگ اسالمی به 
عنوان نمونة موردی و نیز بازيافت و آزمون اصول شناســايی شده از 
تالش های پیشین تعريف نموده است )Hakim, 1991(، در طّراحی 
داراالســالم - يک اجتماع مســلمان هزار خانواری در نیومکزيکو، 
آمريــکا - و مجموعة راهنمای طّراحی همراه آن، پیشــنهادهايی را 
بر مبنای اصول اســالمی و ويژگی های شــهرهای سّنتی مسلمانان 
ارائه داد. حکیم معتقد اســت ســه مؤلّفه به طور همزمان در اتخاذ 
تصمیم برای ساخت ساختمان ها، محلّه ها و شهرهای سّنتی اسالمی 
دخیل بوده اند که بايد در بازيافت فرايندهای مربوطه در دورة معاصر 
نیــز مدنظر قرار گیرند: 1.هنجارها و اصول اخالقی که تنظیم کنندة 
ارتباطات اجتماعی هستند و ريشه در قرآن و سّنت دارند؛ 2. استفاده 
از واژگان يا زبان طّراحی محلّی که در نواحی و مراکز شهری مختلف 
اسالمی مشــهود است؛ 3. آداب و تشريفاتی که همراه و هم پیوند با 
Hakim, 1986: 12-( برخی اتفاقات در فرايند ســاخت رخ می دهند

13(. بر اين اساس، حکیم اصول و ضوابط ساخت اجتماع اسالمی را 

در مقیاس محلّه ذيل پنج زير مجموعه شــرح می دهد که عبارتند 
از: خیابان ها؛ زيرمنطقه ها؛ محرمّیت؛ ديوارهای میان همســايه های 

.)Hakim, 1986( مجاور؛ و تخلیة آب باران و فاضالب

ايــن قبیل مطالعات و پیشــنهادهای منتج از آن ها در ســطوح 
مختلف ديگری نیز به انجام رســیده اند. در مورد فضاهای باز، پیتر 
ِجرِمراد )1993( با هدف نیل به رويکرد طّراحی فضای باز مناســب 
شــرايط معاصر کشــورهای خاورمیانه ای، مجموعه ای از مالحظات 
طّراحی را بر اساس سّنت های اسالمی توسعه داده است. وی معتقد 
اســت اســتفاده از اين اصول می تواند در برقراری »گفت وگو« میان 
استفاده کنندگان و فضاهای باز، مؤثّر بوده و به اين ترتیب به واسطه 
آن ها، ايجاد نظام منســجم و معناداری از فضاهــای باز امکان پذير 
می شــود )Germeraad, 1993(. کودمانی )1999( محرمّیت بصری 
در دو محلّة متوسط نشــین دمشــق، يک محلّة سّنتی و يک محلّة 
مدرن را مورد بررسی قرار داد. نتايج مطالعه وی نشان می دهد که به 
رغم تغییرات و تفاوت های فرهنگی میان ساکنان اين محلّه ها، برای 
اکثريت زنان مورد مطالعه در اين محلّه ها، محرمّیت بصری نســبت 
به خارج بســیار اهمّیت دارد. هم چنین، زنان ساکن در محلة مدرن 
اغلب طّراحی اولیة منزل شان را طوری تغییر داده بودند تا محرمّیت 
بصری حاصل گردد. بدين ترتیب وی معتقد اســت که نتايج حاصل 
از قواعد و شــیوه های کنونی طّراحی شهری در بخش مدرن دمشق 
در پاســخ گويی به خواست زنان در خصوص دست يابی به محرمّیت 
بصــری ناکارآمد بوده اند. وی عقیده دارد طّراحان شــهری نیازمند 
درک و شناخت ارزش های اساسی فرهنگی جامعه ای هستند که در 
آن کار می کنند تا بتوانند پاسخ گوی نیاز شهروندان باشند. او بر اين 

اساس پیشنهادهای طّراحی خود را ارائه نموده است.
 Khalaf, 2012:( در ســطحی فراتر و در مقیاس شهر، روحا خلف
40( در مطالعــة خويش با هدف تبیین ويژگی های شــهر عربی در 

وضعیــت گذار از ســّنت به مدرنیته، با تمرکز بــر تأثیر آب و هوا و 
مذهــب، نتیجه می گیــرد که دو عامل ياد شــده، همزمان با تغییر 
پارادايــم غالب، نفــوذ و مرجعّیت خود را از دســت داده اند. بر اين 
اساس وی پیشــنهادهايی در دو سطح ساختمان ها و شهر ارائه داد 
که در سطح دوم با تصوير چشم اندازی از آينده - که جنبة هنجاری 
به پژوهش وی داد -  نوشــت: »نگارنده پیشــنهاد می دهد که اصل 
اســالمی وحدت محترم شمرده شــده و يک ريخت شناسی شهری 
يکپارچه که به تدريج در امتداد ســاحل از توسعه های کم ارتفاع به 

توسعه های مرتفع تغییر می کند ترويج شود«.
بايد توّجه داشــت که رويکرد هنجاری به مطالعات شــهر اسالمی 
- و در نتیجه شــکل شهر اسالمی- همیشه متضّمن نگاهی مثبت به 
Abu-( اين انگاره ها نیست. در يکی از مهم ترين نمونه ها، ژانت ابولقد

Lughod, 1987: 173( پــس از اين که نقش اســالم در شــکل دهی 

شــهرهای قلمرو خويش را در تمايز حقوقی اکید میان دســته های 
مختلف جمعّیت بر اســاس ارتباط آن ها با امت، در تشــويق جدايی 
جنسیتی، و در نظام قوانین مربوط به مالکّیت زمین معرفی می نمايد، 
نتیجه می گیرد که »هیچ يک از شرايط موجود کنونی اجازه احیاء شهر 

.)Abu-Lughod, 1987: 173(»اسالمی بوسیله طّراحی را نمی دهد
مطالعات درون نگر - هنجاری

مطالعات اين دســته را می توان به عنوان پژوهشــگران هنجاری 
طّراحی شــهری توصیف کرد، زيرا هدف آن ها تدبیر فرم شهری ای 
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است که بايد بنا شــود. پژوهشگران اصلی در مطالعات جای گرفته 
در اين ربع از دســتگاه مختصات به طور عمده شامل سه دسته اند: 
نخست بســیاری از پژوهشگران از ســّنت ايتالیايی ريخت شناسی 
شهری13؛ دوم برخی از ايده ها در باب حفاظت شهری؛ و سوم برخی 
خط مشی های طّراحی شهری رايج که در دهه های اخیر ابداع شده اند؛ 
 Gilliland( -14از جمله، نو- شهرســازی و توسعة حمل و نقل محور
Gauthier, 2006: 47 &(. با توّجه به ماهیت اين گروه، مطالعات قرار 

گرفته در اين دسته ضعیف ترين پیوند را با هدف مقاله که پی جويی 
رويکردهای مختلف در مطالعه شکل شــهر اسالمی است دارند. بر 
اين اســاس برای تکمیل بحث و بدون ورود به جزئیات پژوهش ها، 
می توان پژوهــش فرکیش و همــکاران)Farkisch et al, 2012( در 
خصوص مطالعة ريخت شناسانه سلســله مراتب شهری در بشرويه 
ايــران و نیز پژوهش رهنما و بیدخوری )Rahnama et al, 2013( در 
 Tezeret al,(مورد مشــهد را از دستة اول، پژوهش تِِزرت و همکاران
2008( در ترکیه و قريب)Gharib, 2011( در قاهره را از دستة دوم و 

پروژهش های انجام شده توسط نو-شهرسازان در کشورهای اسالمی، 
از جمله کارهای دوانی پالتــر زيبرک و همکاران در دمام )2009(، 
العین، امارات متحده عربی )2009( و ابوظبی )2008(15 را از دستة 

سوم اين گروه برشمرد.

نتیجه گیری
مطالعة شکل شهر اســالمی در تقاطع نظام های علمی مختلف 
قرار گرفته و طیف وســیعی از پژوهشــگران شــامل تاريخ دانان، 
معماران، جغرافی دانان، زبان شناســان، شرق شناسان، شهرسازان، 
اسالم شناســان و ... به مطالعة شــهر اســالمی، ويژگی های آن و 

خصوصّیات شکل شهر اسالمی پرداخته اند. با توّجه به دامنة وسیع 
پژوهشــگران در اين عرصه، لزوم دســته بندی اين پژوهش ها هم 
با هدف شــناخت روندهای اصلی در اين عرصــه و هم به منظور 

شناسايی خالء های پژوهشی مربوطه ضروری می نمايد. 
تنّوع بسیار زياد آثار موجود، دست يابی به اين هدف را، به ويژه در 
حجم يک مقاله، غیرممکن می نمايد. با اين حال روش پیشــنهادی 
گاثیر و جیلیالند )2006( ابزار مفیدی برای دســته بندی مطالعات 
انجام شده در موضوع شکل شهر اسالمی به دست می دهد. بديهی 
است که به  رغم تالش برای پوشش مهم ترين پژوهش های مرتبط، 
تمامی مطالعات انجام شــده در خصوص شــکل شهر اسالمی در 
اين نوشــتار مورد اشــاره قرار نگرفته اند، اما ســعی برآن بوده تا 
مهم تريــن نمونه ها در هر ســطح و در طول تاريخ يک صد ســال 
از پیدايش و توّجه به انگارة شــهر اسالمی بررسی شوند. بر اساس 
اين روش در ســطح اّول مطالعات اصلی بر مبنای اهداف اکتشافی 
آن ها دسته بندی شد. مطالعات شناختی آن هايی هستند که عمدتاً 
با هــدف تدارک تبیین و يا توســعة چارچوب های توضیحی برای 
شناخت شکل شــهر هدف گذاری شــده اند. در حالی که مطالعات 
هنجــاری برای تجويز کیفّیت هايی اســت که بر پايه آن ها شــهر 
بايد در آينده برنامه ريزی و يا ســاخته شــوند. چنان که در تصوير 
شمارة 1 مشّخص است برخی مطالعات، از جمله ابولقد )1987( و 
خلف)2012(، از ســويی به شناخت شکل شهر پرداخته و از سوی 
ديگر چشــم اندازی نســبت به بايدها و نبايدهای شکل گیری شهر 
اســالمی در آينده عرضه نموده اند؛ اين قبیل مطالعات در میانة دو 

بخش هنجاری و شناختی قرار می گیرند.
در ســطحی ديگر پژوهشــگران اصلی بر پاية شأن معرفتی شان 

نمودار شمارة 1: نگاشت پژوهشگران در مطالعة شکل شهر اسالمی
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نسبت به شکل شهر طبقه بندی شده اند. در اين سطح، اگر مطالعات 
مورد بحث، شــکل شهر را به عنوان تابعی از عرف، قواعد، سّنت ها، 
آداب و شــريعت اســالمی تلقی نموده باشــند به عنوان مطالعات 
برون نگر دســته بندی و اگر شکل شهر - البته در قلمرو کشورهای 
اسالمی - را به عنوان نظامی نسبتاً مستقل درک کرده باشند، ذيل 

عنوان مطالعات درون نگر شهر اسالمی طبقه بندی شده اند.
مقاله با اســتفاده از معیارهای پیش گفته، به ترکیب و تفســیر 
مهم ترين پژوهش های مرتبط با شــکل شهر اســالمی پرداخته و 
آن ها را در يک جدول دکارتی ارائه کرده است. نگاشت پژوهشگران 
ايــن عرصه بیان کنندة اين امر اســت که پژوهشــگران مختلف با 
رويکردهای ظاهراً متفاوت در مواجهه شان با شکل شهر اسالمی به 

عنوان موضوعی برای تحقیق دارای مشابهت هايی هستند.
بررسی نمودار شمارة 1 اطالعاتی به دست می دهد که حداقل در 
دو سطح برای برنامه ريزی و طّراحی شهری هماهنک با ارزش های 
اســالمی - که در کشور ما ذيل عنوان شهرسازی اسالمی پیگیری 
می شــود - حائز اهمّیت اســت؛ يکی در ســطحی کاربردی برای 
پژوهشــگران اين عرصه و ديگری در ســحطی معرفت شناختی تر، 
چنان که اين نگاشت تفاسیر جديدی در خصوص ماهّیت پژوهش ها 
يا مجموعه مطالعات مرتبط با شکل شهر اسالمی عرضه می نمايد.

در سطحی کاربردی، نمودار شمارة 1 ترکیبی از برخی مشترکات 
و تمايــزات قابل مشــاهده را در اين عرصه از دانــش ارائه می دهد. 
پژوهشــگرانی که به مطالعة شــکل شــهر اســالمی پرداخته اند از 
رشــته های مختلف با پیشــینه های آموزشــی و علمــی متفاوت 
برخاسته اند. با دسته بندی آن ها ذيل چشم اندازهای معرفت شناختی، 
بهتر می توان مشابهت میان اين پژوهشگران )هم چنین تمايزهای بین 
پژوهش های انجام شده در يک نظام علمی خاص( را شناسايی کرد. 
چنین عملی از آن جا ســودمند اســت که در مواجهه با مجموعه ای 
از پژوهش های منتج از ســّنت های پژوهشی مختلف و محیط های 
زبانی متفاوت، بنیادی برای مقايسه فراهم می آورد. مطالعاتی از نوع 
نوشــتار حاضر، برای مثال می توانند با پژوهش های مرتبط با شکل 
شهر در ســطح ملّی و بین المللی مقايسه شــوند و با فراهم آوردن 
امکان تبادالت علمی، به غنــای پژوهش های قرار گرفته در تقاطع 

اسالم و شهر و شهرسازی بیفزايند.
در ســطح تحلیلی تــر، می تــوان اســتدالل کرد که عــالوه بر 
ارزش های اکتشــافِی ذاتی دســته های پیشــنهاد شــده، بررسی 
پژوهش ها و پژوهشــگران مختلف قرار گرفته در ربع های مختلف 
جدول باعث شــناخت الگوهــای تمرکز - به عنوان خوشــه های 
پژوهشی محتمل - می شود. در زمینة خاص مورد توّجه اين مقاله 
چنان که مشاهده می شود بیش تر مطالعات صورت پذيرفته در زمرة 
مطالعات شناختی هســتند. می توان استدالل کرد که شهرسازی 
اسالمی در زمرة نظام های علمی مرتبط با محیط ساخته شده قرار 
دارد؛ اين نظام های علمی عمدتاً شــامل دانش های عملی هستند 
)Knight & Turnbull, 2008( که به طور سّنتی، و احتماالً به نحوی 
موّجه، بیش تر بر کاربرد دانش متمرکز هستند تا بر شناخت صرف 

)Klosterman, 1983(. بــر اين اســاس خــالء و کمبود موجود در 
مورد مطالعــات هنجاری، به عنوان ابزارهای برنامه ريزی و طّراحی 
شــهری در شهرسازی اســالمی، يکی از مهم ترين کمبودهای اين 
عرصه اســت که بايد در پژوهش های آتی مــورد توّجه قرار گیرد. 
به بیان ديگر به رغم فوايدی که بر شــناخت و تبیین شــکل شهر 
اســالمی مترتّب است، بايد بین مطالعات هنجاری و شناختی پلی 
زده شــود تا از يک سو دانش شــناختی قابلّیت عملیاتی شدن و 
کاربرد را در شرايط عملی داشته باشد و از سوی ديگر موضوع های 
برنامه ريــزی بايد بتوانند برای پژوهش ها خوراک تهیه نمايند. ولی 
حجم نامتوازن اين دو بخش نشــان از عــدم ارتباط صحیح میان 

آن ها در زمینة مطالعات شکل شهر اسالمی دارد.
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