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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و چهارم /  پاییز  1398 / سال هفتم

چکیــــده: 

فراتحلیل کیفی مقاالت علمی ناظر بر مطالعات شهر ایرانی- 
اسالمی

ابوالفضل مشکینی *

حسن بهنام مرشدی **

محسن محمدی ***

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس )نویسنده مسئول(

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ دریافت مقاله:96/02/06                    تاریخ پذیرش نهایی: 98/09/23

شهر ایرانی- اسالمی انگاره ای است که به دلیل تداخل فرهنگی، سواالت بسیاری در باب چیستی، ماهیت و ویژگی های آن مطرح بوده است 
و نظام های علمی گوناگون، از زوایای مختلف بدان پرداخته و تالش در تبیین و تشریح آن داشته اند؛ که نشانگر حجم باالیی از سوءتعبیرها 
و آشفتگی ها درباره این انگاره و مفاهیم، موضوعات و اهداف مرتبط با آن است. از سویی ورود اندیشه مدرنیسم در فرهنگ و ادب ایرانی، 
عالوه بر نمود ذهنی، نمود عینی خود را در کالبد شهرهای ایرانی با معماری و شهرسازی ایرانی- اسالمی وارد نمود است؛ و عناصر کالبدی 
موجود شهر ایرانی اسالمی را تحت تأثیر خود قرار داده است و موجب از دست دادن هویت، انسجام و پایداری شهری شهر ایرانی- اسالمی 
شده است که وجود مطالعات بسیار در این زمینه گویای اهمیت این موضوع می باشد. هدف این پژوهش فراتحلیل مقاالت با موضوع شهر 
ایرانی- اسالمی، برای ارائه جمع بندی و دسته بندی یافته ها از آخرین تالش های علمی انجام گرفته در ارتباط با موضوع و بررسی نظریات 
به کارگرفته شده در این پژوهش ها می باشد. بدین سبب این مقاله در چارچوب فراتحلیل کیفی -که یکی از برترین کوشش های محققان برای 
غلبه بر نارسایی ها و تعارضات پژوهش ها در علوم اجتماعی است- با شناسایی 92 مقاله علمی- پژوهشی به شیوه تمام شماری نمونه های در 
دسترس به تحلیل و بررسی مطالعاتی در زمینه شهر ایرانی- اسالمی پرداخته است؛ چرا که نتایج این نوع پژوهش ها از یک سو به معرفی 
کامل همة پژوهش های انجام شده دربارة یک موضوع می پردازد و باعث پرهیز از دوباره کاری می شود و از سوی دیگر با ترسیم توانایی ها و 
کاستی های پژوهش ها، افق های پژوهشی جدیدی را به روی پژوهشگران می گشاید. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مؤلفه های 
مطالعات شهر ایرانی- اسالمی که مورد توجه بیشتر پژوهشگران واقع شده اند عبارت اند ا معنا و مفهوم شهر ایرانی- اسالمی؛ ویژگی های 
تاریخی سازمان فضایی حیات شهری شهر ایرانی اسالمی؛ اصول، قواعد و الگوهای شهر ایرانی اسالمی؛ هویت شهر ایرانی اسالمی؛ فضای 
شهری شهر ایرانی اسالمی؛ تحوالت اجتماعی- فرهنگی در شکل بندی و ساختار فضایی شهر ایرانی- اسالمی؛ تأثیرات مدرنیسم بر شهر 
ایرانی اسالمی؛ وقف و در نهایت، عناصر کالبدی شهر ایرانی- اسالمی از قبیل: محله، مسجد، میدان و بازار، که در دو بعد هستی شناسی 

)تأکید بر ابعاد وجودی( و چیستی شناسی )تأکید بر ابعاد ماهوی یا کالبدی( قابل تفکیک می باشند.

واژه های کلیدی: شهر ایرانی- اسالمی، شهر ایرانی، شهر اسالمی، فراتحلیل کیفی، مقاالت علمی.

* meshkini@modares.ac.ir ** behnammorshedi@modares.ac.ir *** mohamadi.m@modares.ac.ir
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مقدمه
زمانی پس از آنکه ماکس وبر )1919( اعالم کرد که وظیفه 
علم افسون زدایي از جهان است، بونس و هارتمن )1985( از 
افسون زدایي فزاینده از علم سخن گفتند )فلیک 1390، 14(. 
منظور از افسون زادیي از علم، افسون زدایي از روش ها و یافته هاي 
آن است. امروزه تعدد روش هاي مورد استفاده و تعدد نظریات 
ارائه شده در حوزه هاي مختلف علمي و کثرت نتایج حاصل کـه 
گاه متناقض همدیگر نیز هستند؛ ایجاب مي کند که با یک نگاه 
جـامع بـه ادبیات نظري حوزه هاي مختلف پژوهشي نگریسته 
شود تا اواًل از پیچیدگي موضوع کاسته شده و از غرق شدن 
پژوهشگر در دریاي اطالعات، نظریات و نتایج مختلف خودداري 
گردیده و در گام دوم موجبات ارتقای کیفـي پژوهش ها را فراهم 
در  افسون زدایي  این  الف(.  همکاران 1393  و  )زیاری  نماید 
خصوص مطالعات شهر ایرانی- اسالمي نیز صادق مي باشد و 
بیش از یک قرن است که موضوع شهر اسالمي و در ادامه 
تقریبًا  و  نظام مند  به صورت  اسالمی  ایرانی-  شهر  موضوع 
علمي، با اهداف گوناگون مورد توجـه عالقه مندان، اندیشمندان 
و پژوهشگران مختلف قرار گرفته است. مطالعة شهر ایرانی- 
اسالمی در تقاطع نظام های علمی مختلف قرار گرفته و طیف 
وسیعی از پژوهشگران شامل تاریخ دانان، معماران، جغرافیدانان، 
اسالم شناسان،  شهرسازان،  شرق شناسان،  زبان شناسان، 
و  اسالمی  ایرانی-  مطالعة شهر  به  و...،  برنامه ریزان شهری 
ویژگی های آن پرداخته و با توجه به دامنة وسیع پژوهشگران 
در این عرصه، لزوم دسته بندی این پژوهش ها، هم با هدف 
شناخت روندهای اصلی در این عرصه و هم به منظور شناسایی 
خألهای پژوهشی مربوطه ضروری می نماید؛ چرا که یکي از 
مشکالت اساسي که در این زمینه وجود دارد و الزمه ي رفع 
آن، آسیب شناسي مطالعـات مربوط به شهر اسالمي به صورت 
عام و در زمینه مطالعات شهر ایرانی- اسالمی به صورت خاص 
مي باشد؛ تناقض ها و اختالف نظرهاي عمده و معتنابه اي است 
که در کنار تعدد و حجم عظیم مطالعات بوجود آمده است. این 
شرایط، پژوهشگران این حوزه را دچار نوعي ابهام و سردرگمي 
کرده و گاه فهم و برداشت مناسب از موضوع شهر ایرانی- 
اسالمي و مباني آن را مشکل گردانیده است. بي پاسخ ماندن 
بسیاري از سواالت مبنایي موجود در ارتباط با موضوع شهر 

ایرانی- اسالمي و عدم توان پاسخگویي و ارائه رهیافت هاي 
اصولي  آن به مسائل روز جامعه، لزوم نگاه جامع نگرانه به حوزه 
مطالعات شهر ایرانی- اسالمي را دوچندان مي کند. چنانچه یک 
شالوده افکنـي نوین بدون تحلیل جامع نسبت به آثار گذشته و 
فهم نقطه قوت و ضعف آنها امکان پذیر نمي باشد. به عقیده 
دالور، پژوهشگري که قصد توسعه دانش خاصي را داشته باشد؛ 
ابتدا باید پژوهش هایي که تاکنون در زمینه آن دانش انجام شده 
است را شناسایي و مطالعه کند )دالور 1387، 99-97(؛ و از 
آنجایی که مسئله شهر ایرانی- اسالمی در سال های اخیر توجه 
بسیاری از اساتید و دانشجویان را به خود جلب کرده است -که 
شمار بسیاری از مقاالت، پایان نامه ها و رساله ها در این زمینه 
نیز گویای مسئله بودن این موضوع است- این مقاله بررسی 
فراتحلیل خود را به مقاالت علمی پیرامون شهر ایرانی- اسالمی 
تولید شده در ایران اختصاص داده است. دلیل انتخاب قالب مقاله 
از بین پژوهش های انجام شده، دلیلی روش شناختی و متناظر با 
واقعیت عینی بوده است؛ تولید مقاله بیش از کتاب و پایان نامه 
بوده است و مضافاً اینکه بیشتر پژوهشگران تالش کرده اند تا 
خالصه گزارش پژوهشی خود را در یک مقاله برای اطالع سایر 

پژوهشگران و اجتماعات علمی ارائه نمایند.
مفهوم شهر ایرانی- اسالمی با توجه به سند چشم انداز توسعه 

20 ساله کشور در راستای سیاست های کلی نظام در بخش 
شهرسازی و ماده 169 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی کشور )موضوع تدوین و ترویج الگوهای 
شهرسازی و معماری ایرانی- اسالمی(، عبارتست از شهری 
که مکان تحقق تمدن بوده و از نظر مفهومی منبعث از اصول 
دین مبین اسالم و در معنا دارای ارزش های پایدار مبتنی بر 
بینش عرفانی ایرانی و در مصداق مبتنی بر ویژگی های بستر 
طبیعی، فرهنگی و تاریخی بوده و در هر یک از بازه های زمانی 
متناسب با ویژگی ها و نیازمندی های مراتب گوناگون معنوی 
و مادی جوامع انسانی و با استفاده ی بهینه از علوم، فناوری 
و مهندسی شکل می گیرد. هدف از ایجاد این گونه شهرسازی 
فراهم آوردن زمینه ی مناسب جهت تکامل و تعالی انسان ها، 
مطابق با آموزه های دین اسالم بوده و در این زمینه توسعه 
روابط اجتماعی و نیز تولید مظاهر فرهنگ و تمدن بویژه در 
آثار هویت مند هنری تجلی یافته است. نمونه های مصداقی 
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آن را می توان پس از ظهور اسالم تا آغاز سال 1300 هجری 
خورشیدی در حوزه ی فرهنگی ایران مالحظه نمود )مصوبه 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 1391(.
مسئله اصلی پژوهش: مطالعه تشخیصی از وضعیت تولید علمی 
مقاالت در زمینه شهر ایرانی- اسالمی و جمع بندی تحلیلی و 

راهکارهای مقتضی در این زمینه.
هدف اصلی پژوهش: فراتحلیل مقاالت با موضوع شهر ایرانی- 
اسالمی، برای ارائه جمع بندی و دسته بندی یافته ها از آخرین 
تالش های علمی انجام گرفته در ارتباط با موضوع و بررسی 

نظریات به کارگرفته شده در این پژوهش ها می باشد.
روش  پژوهش

در این مقاله، فراتحلیل به صورت کیفی و توصیفی تحلیلی به 
ارائه یافته ها خواهد پرداخت. فراتحلیل با مقایسه و مقابلة مباني 
بینشي و روشي و یافته ها و نتایج توصیفي و تبییني به دست آمده 
دربارة هر موضوع، به نوعي بینش و روش تلفیقي منجر مي شود 
و مبنایي محکم مبتني بر انباشت یافته ها براي جلب توجه بیشتر 
به بینش ها و روش هاي چندگانه در ارتباط با تحلیل هریک از 
پدیده هاي اجتماعي فراهم مي سازد )اکبری و همکاران 1391(. 
فراتحلیل، در برگیرنده ترکیب کمی یا کیفی گزارش ها و نتایج 
براین  )ولف1 1986، 124-123(.  است  مشابه  پژوهش های 
اساس، این مقاله به دنبال تبدیل یافته های مطالعات مختلف به 
یک مقیاس مشترک است. از این رو می توان خألهای نظری و 
پژوهشی را مشخص کرد تا به جهت دادن پژوهش های بعدی 

و جدید کمک کند.
در این پژوهش، در مجموع، 92 مقاله فارسی مرتبط با شهر 
ایرانی- اسالمی در بازه زمانی1353 تا 1394 از چهار منبع علمی 
»پایگاه مجالت تخصصی نور«، »مرکز اطالعات علمی جهاد 
دانشگاهی«، »بانک اطالعات نشریات کشور« و »پرتال جامع 
علوم انسانی« قابل شناسایی بوده است. دامنه اطالعاتی این 
مقاله معطوف به مطالعاتی است که به صورت خاص، مؤلفه یا 
مؤلفه هایی از شهر ایرانی- اسالمی در مقاله های  مورد نظر، مورد 
پژوهش واقع شده است. ازاین رو، در ابتدا مؤلفه های مورد نظر 
به دو بعد ماهیتی )چیستی شناسی( و وجودی )هستی شناسی( 
تقسیم بندی شده اند که در بعد ماهیتی، بررسی ابعاد و صفات 
هویتی و کالبدی و در بعد وجودی، بررسی ابعاد تجلی حضور 

عناصر وجودی و کنش های فردی و جمعی )سجاد زاده و موسوی 
1393؛ بابیچ2 2003( شهر ایرانی- اسالمی مورد تأکید است. 
روش نمونه گیری پژوهش، به شیوه تمام شماری نمونه های در 

دسترس است. 
فرآیند پژوهش

جامعه ایرانی، جامعه ای مسلمان است که با پشتوانه تمدنی 
چندهزارساله بار فرهنگی عظیمی را پشتوانه خویش دارد. جامعه 
معتقد به اصول و ارزش هایی که به تبعیت از تعالیم اسالمی 
به صورت جزئی ناگسستنی از فرهنگ ایرانی جلوه نموده و 
بیانگر هویت ملی جامعه است. این هویت ملی تا اوایل قرن 
حاضر در بسیاری شئونات تمدن ایرانی تأثیر و ظهور و بروز 
داشت. از آن زمان به بعد این هویت در بسیاری زمینه ها از جمله 
موسیقی، لباس، نقاشی، معماری، شهرسازی و بسیاری سنن و 
آداب اجتماعی به ضعف گرایید و اکنون که سال هاست بحث از 
توسعه می باشد؛ استحاله محیط های شهری به سمت همشکلی 
با شهرهای غربی و بی هویتی شدت بیشتری یافته است. به هر 
روی، یکی از موارد مهمی که در برنامه های توسعه باید مورد 
توجه قرار گیرد؛ حفظ و تقویت و ترویج هویت ایرانی- اسالمی 
جامعه است. به نحوی که جامعه را در مقابل تهاجم بیگانه در 
زمینه های مختلف و همچنین در مقابل رشد ازخودبیگانگی و... 
مصون دارد )نقی زاده 1378 الف(. بر همین اساس، در سال های 
اخیر دغدغه بسیاری از پژوهشگران، شناسایی و بازفهم اصول 
و مبانی حوزه شهر ملی- اسالمی بوده است و در پژوهش های 
خود این مهم را مورد توجه قرار داده اند. لذا؛ در مقاله ی حاضر، 
شهر  مؤلفه های  مهمترین  است  شده  سعی  نخست  گام  در 
ایرانی- اسالمی در پژوهش های مورد بررسی، مورد شناسایی 
قرار بگیرند )جدول 1( و در ادامه این فرآیند، مهم ترین محورها 
برای  موضوعات  این  مهمترین  از  مورد  چند  و  دسته بندی 
جلوگیری از اطاله کالم تحلیل محتوا شوند3. الزم به ذکر است 
که برخی از پژوهش ها به دلیل اینکه کلیت نداشته و به صورتی 
پراکنده شهر ایرانی- اسالمی را مورد پژوهش قرار داده اند در 
جدول 1 آورده نشده است. این پژوهش ها عبارتند از: ضرغامی 
)1389( و نقی زاده )1391( تأکید بر روی مجتمع های مسکونی 
و مسکن اسالمی ایرانی؛ شماعی )1389( روی نقش الگوهای 
شهرسازی سنتی در شهرسازی مدرن؛ سلطانی فرد و همکاران 
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)1392( تحلیل دگرگرونی ساختار کالبدی- فضایی شهر ایرانی- 
اسالمی؛ شمس و همکاران )1394( روی تأثیرات جهانی شدن؛ 
مثنوی و وحید زادگان )1393( روی طراحی باغ ایرانی در باغشهر 

ایرانی- اسالمی و حمزه نژاد و همکاران )1394( بر روی نقش 
باد در سالمت انسان در طب اسالمی و تأثیر آن در مکان یابی و 

ساختار شهر های سنتی ایران می باشند.

جدول 1. مهم ترین مؤلفه های استفاده در مطالعات شهر ایرانی- اسالمی )مأخذ: نگارندگان(

نویسندگان
مهم ترین مؤلفه های مطالعات شهر 

بعد چیستی شناسی )تأکید بر ابعاد ماهوی یا  ایرانی- اسالمی
کالبدی شهر ایرانی- اسالمی(

بعد هستی شناسی )تأکید بر ابعاد وجودی 
شهر ایرانی- اسالمی(

--- نقی زاده )1378 ب(؛ نقی زاده )1380(؛ 
بمانیان )1393( معنا و مفهوم شهر ایرانی اسالمی

هدایت )1375(؛ باللی اسکویی و همکاران 
)1389(؛ زارعی )1390(؛ بهزادفر و رضوانی 

)1394(

اشرف )1353(؛ اشرف )1360(؛ مؤمنی 
)1378(؛ یوسفی فر )1384(؛ منصوری 

)1386(؛ رضوی )1392(؛ منصوری )1392(؛ 
خالدیان و همکاران )1393(

ویژگی های تاریخی سازمان فضایی 
حیات شهری شهر ایرانی اسالمی

---

حبیبی و همکاران )1390(؛ طبیبیان و 
همکاران )1390(؛ زیاری و همکاران )1393 
ب(؛  کیانی و باباعباسی )1394(؛ مشکینی و 

همکاران )1394(

اصول، قواعد و الگوهای شهر ایرانی 
اسالمی

موحد و همکاران )1391(؛ مختاری ملک آباد 
)1392(؛ چنگیزی و احمدیان )1392(؛ دانشپور 

و شیری )1394(؛ حبیبی و همکاران )1394(

منصور نژاد )1383(؛ سلسله و سلسله 
)1388(؛ رضوی پور و همکاران )1391(؛ 

حبیبی و روحانی چوالئی )1394(
هویت شهر ایرانی اسالمی

بریمانی و شعاع بر آبادی )1388(

مؤمنی )1365(؛ زیاری )1382(؛ نقی زاده 
و همکاران )1389(؛ کمیلی و همکاران 

)1392(؛ مشکینی و رضایی مقدم )1393(؛ 
عیوضی و همکاران )1394(

تأثیرات فرهنگی

تحوالت 
اجتماعی- فرهنگی 

در شکل بندی و 
ساختار فضایی 
شهر ایرانی 

---اسالمی یوسفی فر و محمدی )1388(؛ تقوی )1389( تحوالت اجتماعی

پوراحمد و همکاران )1390(. یزدانی و پوراحمد )1386(؛ متولی و 
شیخ اعظمی )1392(. حاتمی نژاد )1393( تأثیرات مدرنیسم بر شهر ایرانی اسالمی

شاه حسینی )1375(؛ پوراحمد و همکاران 
)1392(؛ مهرافزون و داریش )1392(

شاه حسینی )1377(؛ شهابی )1383(؛ 
کالنتری خلیل آباد و همکاران )1389(؛ 

عسکری و بغدادی )1394(
وقف

سلطانی و همکاران )1390(؛ پورجعفر و 
پورجعفر )1391(؛ امیرفخریان و همکاران 

)1394(؛ غالمی و همکاران )1394(

انصاری )1381(؛ باستانی راد )1391(؛ 
گودرزی سروش و همکاران )1391(؛ 

بحری مقدم و یوسفی فر )1392(؛ لطیفی و 
صفرچابک )1392(

محله
عناصر  مهم ترین 
 کالبدی شهر ایرانی
سالمی ا
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معنا و مفهوم شهر ایرانی اسالمی 
در ابتدا الزم به ذکر است که »شهر مسلمین« به شهری اطالق 
می شود که دارای یک یا مجموعه ای از مشخصاتی زیر باشد: 
در دوره اسالمی ایجاد شده باشد؛ در دوره اسالمی رشد یافته 
باشد؛ توسط مسلمانان بنا شده باشد؛ در محدوده جغرافیایی 
ممالک مسلمان نشین واقع شده باشد؛ و در نهایت کم وبیش 
آن  از  منبعث  ارزش های  و  اصول  و  اسالمی  تعالیم  از  متأثر 
باشد. همچنین بر اساس این که مسلمانان معیارهای اسالمی 
را چگونه برداشت نموده اند و کاربست آن ها را در برنامه ریزی، 
طراحی و ساخت شهر به چه صورت منظور نموده اند؛ شهر 
می تواند اسالمی، یا برخوردار از درجه ای از اسالمی بودن باشد 
)بمانیان 1393(. شهرهای مسلمانان یا شهرهای ایجاد شده و 
توسعه یافته در دوره اسالمی، در اقصا نقاط کشورهای اسالمی، 
طی قرون متمادی توسط آنان و بر مبنای اصول و معیارهای 
نشأت گرفته از تعالیم اسالمی شکل گرفتند. این شهرها عمدتًا 
به دو دسته عمده قابل تفکیک هستند: شهرهای به جای مانده 
از تمدن های پیش از اسالم و شهرهای بناشده توسط مسلمان 
)خدایي و تقوایی 1390(. وقتی می توان صفت اسالمی را به 
شهر به عنوان یک شیء انسان ساخته اطالق نمود که آن شیء 
براساس تعالیم اسالمی به وجود آمده و به گونه اي در خدمت 
انسان قرار گرفته باشد و در عین پاسخگویی به نیازهاي مادي 
او، وي را به سمت ارزش هاي اسالمی هدایت نماید. بیان ایرانی 
براي شهر نیز مصداق مکانی موضوع را نشان می دهد. از طرفی 
نیز اسالمی بودن براي شهر نشانگر این است که این مکان باید 
تجلیگاه و یادآور ارزش هاي اسالمی نیز باشد. در قرآن مبین 

براي شهر، به صفات مناسب زیستی اشاره می شود و در حقیقت 
شهر اسالمی با نیازهاي انسان و نوع جهانبینی او تطابق و 
همسازي دارد. طبیعی است که در این راه فضاي زندگی نیز باید 
با روش زیستی که اسالم تعریف می نماید هماهنگ باشد. ایرانی 
بودن نیز سابقه و پیشنه غنی و پرمحتوایی از تجربیات هوشمند 
ایرانیان را با خود به همراه داشته است )بمانیان 1393(. لذا شهر 
ایرانی- اسالمی، متشکل از مبانی نظري و تئوري هاي مربوط 
به اصول و ارزش هایی است که باید در طراحی و برنامه ریزي 
و ایجاد محیط زندگی مسلمانان رعایت شوند و بر روابط انسان 
با محیط )طبیعی و مصنوع( و با سایر همنوعان خویش حاکم 
باشند. این اصول و ارزش ها از تعالیم اسالمی استخراج خواهند 
شد و دربردارنده عوامل مهم فرهنگ ملی اند )که با آنها در تضاد 
ایرانی ـ  الگوي شهر  )نقی زاده 1379(. در  نباشند(  تناقض  و 
اسالمی عامل مسلط دین اسالم است و از آنجایی که شهر 
ایرانی ـ اسالمی متأثر از شهروندان ایرانی مؤمن و مسلمانی 
کالبد شهر  و  و شهرسازي  آن هویت می دهند  به  که  است 
براساس الگوها و معیارهاي ویژه مذهبی و اسالمی ساماندهی 
می شود که مدیریتی درخور را طلب کرده و داراي معنا و روحی 
خواهد بود که هویت هاي شهر را آشکار می کند. بنابراین می توان 
گفت که در این الگو، ارتباط ذاتی و ساختاری مابین دین، فضای 

شهری و مناسبات اجتماعی وجود دارد.
ویژگی های تاریخی و سازمان فضایی حیات شهری 

شهر ایرانی- اسالمی
در بررسی تجلی روحیه مردم ایران در کالبد شهري در دوران 
باستان، دو مفهوم از فضاي شهري ایرانی قابل درک است. یکی 

ابراهیمی )1388(؛ نژادستاری )1390( جابر و طیبی )1390(؛ عباس زاده و گوهری 
)1393( میدان

حسینی )1387(؛ منصور )1389(؛ همتی و 
همکاران )1392(؛ وحید زادگان و همکاران 

)1392(؛ اعظمی و همکاران )1393(؛ 
کالنتری خلیل آباد و همکاران )1393(؛ 
حسینی زاده و میرنژاد )1394(؛ نثاری و 

همکاران )1394(

عمادی )1377(؛ امین زاده )1378(؛ حمزه نژاد 
و زرین قلم )1391( عناصر مذهبی

سرائی )1389(؛ ایراندوست و بهمنی اورمانی 
)1390( رجبی و سفاهن )1388( بازار
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مفهوم »آرمان شهر دولتی ایرانی« است که در آن دولت نیازمند 
تعامل با مردم نیست و مکانی نیز در شـهر براي این موضوع در 
نظر گرفته نمی شود؛ مانند تمامی قلعه شهرهاي قدرت مـادي 
و پارسی ایران. دیگري مفهوم »دولت شهر آرمانی ایرانی« است 
که در آن حضور مردم در عرصه هاي تصمیم گیري دولتی مطرح 
بـوده و مکان میدان مرکزي در شهر بدین منظور اختصاص یافته 
است؛ مانند شهرهاي پارسی هلنی و پارتی که چون این میدان 
صحن معبد نیز می باشد؛ مفهوم یک دولت شهر آرمانی ایرانی 
نیز دارد. هرگاه مفهوم آرمان شهر دولتی ایرانی شکل کالبدي به 
خود می گیرد، شهر ایرانی داراي برج و بارویی مستحکم خواهد 
بود و ساختار شهر را دولتی در میان تشکیل می دهد که مکان 
عبادت خواص است و براي توده هاي مردم جایگاه حضور در 
همین نیایشگاه وجود ندارد. شاه یا فرمانده همراه خانواده خـود 
و دیگر نجبا یا اشراف در این دژ زندگی می کنند و نیازي به 
تعامل با مردم در پیشبرد و اجراي مقاصد حکومتی نیست. این 
مفهوم شهرگرایی با روي کار آمدن دولت هایی به نام آرمان هاي 
ایرانی، اگر نتوانست هویتی مردم ساالرانه را بپذیرد؛ در کالبدي 
محدود به بافت پیچیده و کهن باقی مانده است. اما از سوي دیگر 
مفهـوم دولت شهر آرمانی ایرانی است که در تاریخ شهرگرایی، 
هویت مدنی و کالبدي کاماًل متفاوتی پیدا نموده است. ابداع 
مفهوم شار ایرانی در شهرسازي ایرانی، زمانی صورت پذیرفته 
اسـت کـه حاکمیت سیاسی و مذهبی در ایران، یک قطبی بوده 
است و از حضور مردم در بالندگی نظام سود می برد. سازمان شار 
ایرانی در دولت اشکانی از یک سو با تبعیت از قدرت پادشاه، شهر 
داراي قلعه و حصار بوده است؛ و از سـوي دیگـر دولت شهري 
است که در آن آرای مردم در تصمیم گیري حکومتی استفاده 
می شود؛ که مکان جلوه این حضور اجتماعی، میدانی در جلوي 
معبد ایرانی بوده است. چون این میدان حکومتی در راستاي 
باورهاي دینی و آرمان هاي ایرانی شکل می گیرد؛ مفهوم فضاي 
ایرانی است  ایرانی در این دوره یک دولت شهر آرمانی  شهر 
)کوچک خوش نویس 1385(. از سویی تأکید آئین های باستانی 
ایران به رابطه انسان با هستی بدون گذر از ارتباط میان انسان ها، 
زمینه را برای تبیین نظام کاستی در جامعه فراهم می ساخت. 
و عنصر  بود  فرد  بود  نداشت. هرچه  واقعیت وجودی  جامعه 
مقدس؛ و آنچه آرمان انسان ها را تبیین می کرد؛ رابطه این دو 

بود. در نتیجه شکل گیری فضا بیشتر از طریق عناصر مقدس 
انجام می گرفت تا جریان زندگی و روابط انسان ها. از این رو نژاد 
اصالت می یافت و انسان ها از ریشه و بدو تولد به دو گروه ممتاز 
و عامی تقسیم می شدند و عمل آنها در این طبقه بندی مؤثر نبود. 
اعتقاد به تفاوت ذاتی انسان ها که نماد آن در طبقات اجتماع به 
صورت بزرگان، روحانیون و جنگاوران متجلی می شد؛ موجب 
اختصاص فضا و شهر به آنها می شد و سایرین که نسبتی با امر 
قدسی نداشتند در حومه جای می گرفتند. این ساختار ذهنی از 
مفاهیم تقدس، فضا و انسان در زبان این عصر پیداست. در زبان 
ایرانی، »شهر« دو معنای »مملکت« و »پادشاهی« هر دو را با 
هم دارد. مثاًل در زبان اوستایی خشتر، هم به معنای شهر است 
و هم به معنی پادشاهی )جنیدی 1386، 37(. پادشاه شخص 
مقدسی بود که دیگران حتی او را نمی توانستند ببینند و از پس 
پرده با مردم مرتبط بود. در نتیجه واژشاه، امر قدسی و شهر به 
یک حوزه معنایی متصل می شد. شاه چون دارای فره ایزدی 
است حاکم جهانیان است؛ و شهر از آن اوست و به نظر می رسد؛ 
اوست که شهر بنا به اراده اش ساخته می شود و یا مکان ساخته 
شده ای، به اذن او، به مقام شهر ارتقا پیدا می کند )براتی 1385، 
7(. بدین ترتیب سازمان فضایی شهر ایران در دوره تاریخی 
با رعایت ترتیب اهمیت  از مناطق جداگانه است که  مرکب 
ساکنان و متولیان آن در شهر مکان یابی می شود. منظر شهری 
برآمده از این سازمان فضایی، حاکی از »مکانت« شهروندان و 
سلسله مراتب جایگاه آنها در ساختار ذهنی جامعه آن دوره است. 
سازمان شهر به هرمی می ماند که عناصر تشکیل دهنده آن 
بر حسب رتبه و مقام به نحوی چیده شده اند که شهروندان به 
سادگی قادر به ادراک ساخت اجتماعی جامعه و جایگاه خود در 
روح جمعی شهر باشند )منصوری 1386(. چنانچه از خصوصیات 
شهرهای ساسانی قرار گرفتن ارگ و آتشکده و ادارات در وسط 
شهر و سپس محله های بزرگان و اشراف و بعد از آن محله های 
پیشه وران را می توان نام برد )سلطان زاده 1362، 90( )شکل 1(.
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اما اسالم پس از مطرح شدن به عنوان یک دین، تأثیرات زیادی 
بر شهرنشینی گذاشت؛ به طوریکه بیشتر کسانی که به بررسی آثار 
و بناها و شهرهای اسالمی و تاریخ تمدن اسالم پرداخته اند؛ بدین 
باورند که اسالم دینی است شهری. از جمله بولت که می گوید 
اسالم در ذات خود دینی شهری است و یک زندگی کاماًل 
شهری را تنها می توان در یک محیط شهری محقق  ساخت 
)بولت 1364(. با ورود اسالم به ایران، جهان بینی برابرنگر اسالم، 
منطق طبقات اجتماعی را در هم ریخت و قبول ارتباط بی واسطه 
میان انسان و خدا، جایگاه واسطه ها و اشخاص خاص در جامعه 
را برچید. در نتیجه شهر اسالمی ایران، به دلیل دگرگونی اندیشه 
و اعتقاد، محصولی نوین از تمدن سازمان و صورت آن از اصالت 
اجتماع، برابری افراد جامعه و نمادهای اعتقادی ساکنان الهام 
می گرفت. در نتیجه دارای نظمی شد که در دوره پیش از آن 
وجود نداشت )منصوری 1392(. هر چند باید اساس و شالوده 
شهر در ایران را بعد از ورود اسالم بر پایة شهرنشینی و شهرسازی 
دوران ساسانی دانست )اشرف 1353؛ اشرف 1360؛ یوسفی فر 
1392؛  منصوری  1392؛  رضوی  1386؛  منصوری  1384؛ 
پوراحمد 1393(؛ اما دین جدید مجموعه ای از اصول و هنجارها 
و چارچوب اجتماعی نوینی را در جامعة ایرانی رواج داد که به 
روشنی بر ساختار زندگی روزمرة مردمان تأثیرگذار بود )خالدیان 
و دیگران 1393(. چرا که مهم ترین حادثه شهري در سده هاي 
نخستین ظهور اسالم در ایران را می توان در تغییر مفهوم شهر از 
»محیط محصور طبقات برگزیده و در جوار آن مقر مردم عامي« 

به »مکاني براي زیست برادران برابر که عزت آنها نه ذاتي که 
اکتسابي است« )إِنَّ أَکَرَمُکم ِعنَدالّل أَتَقاُکم4( و عدالت تجلي 
یافته در سازمان فضایي آنها جستجو کرد )پور احمد 1393(.  از 
سویی یکي از شاخص هاي سازمان فضایي شهرهای ایرانی پس 
از ورود اسالم، مجموعه هاي نیمه مستقل عمومي جدید چون 
مسجد جامع، بازار، میدان و محله هایي است که حاوي برتري 
نسبت به یکدیگر نیستند، بلکه بر حسب قومیت یا شغل ساکنان، 
به صورت مستقل ظاهر مي شوند. استقاللي که تنها مبین تمایز 
است نه برتري. شهرهاي سده نخستین اسالمي، در امنیت نسبي 
حاصل از فتوحات مسلمانان از یک سو نیازمند دیوار و حصار 
کهنه نیست و از سوي دیگر با استقرار نگاه نو توسط مسلمانان 
دو گانگي فضایي قلعه و شهر را از میان بر مي دارد )منصوري 

 .)55-59 ،1368
در تصویری که از شکل شهرهای ایران در دوره پس از سقوط 
ساسانیان و در دوره اسالمی به دست می آید؛ بیشتر شهرهای 
ایران در دوره اسالمی سه جزء اصلی و شاخص پدیده شهر دوره 
باستانی ایران را در خود حفظ کرده بودند: کهن دژ، شارستان 
)شهرستان( و شهر بیرونی. گزارش های جغرافیانویسان بزرگ 
قرون میانه در خصوص سیمای شهرهای مختلف ایران زمین، 
مملو از اشاراتی به وضعیت تداوم و حضور سه عنصر مزبور در 
شهرهای آن دوران است. این امر سبب شده است که محققان 
عالقمند به موضوع، وجود و ماهیت این سه بخش در شهرهای 
آن روزگار را به عنوان واقعیت تاریخی پذیرا شوند و از آن به عنوان 
شکل مسلط سیمای شهرهای آن دوران یاد کنند )کیوان 1379، 

272( )شکل 2(.

شکل 1. سازمان فضایی شهر قبل از اسالم )مأخذ: حبیبی 1390(

شکل 2. سازمان فضایی عصر صفوی )مأخذ: حبیبی 1390(
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اما  می رسد؛  نظر  به  صحیح  اول  نظر  در  برداشت  این 
انگاشتن روند تحول  نادیده  برداشت،  این  نکته مغفول در 
اصلی شهر  آن، دو بخش  تغییراتی است که در جریان  و 
)کهن دژ، شارستان( در الگوی شهر کهن ایرانی به تدریج 
برآمدن  و  رشد  به  و  می دهند  دست  از  را  خود  موقعیت 
آرام منطقه شهری جدید، که »ربض« نامیده خواهد شد؛ 
دگرگونی  و  تغییر  الگوی  در  تغییر  روند  می دهند.  در  تن 
و  آهنگ  با  ایران  سرزمین  تمامی شهرهای  در  نظر  مورد 
شکل متوازن تحقق نیافت بلکه در هر شهر، بنابه موقعیت 
در  تفاوت هایی  منطقه،  آن  اجتماعی  و  اقتصادی  طبیعی، 
جریان آن بروز می کرد. از سویی در برخی شهرهای ایران 
در سده های میانه، بخش کهن دژ )یا فضای درون حصار( 
عالوه بر حفظ کارکردهای قبلی خود، کارکردهای جدیدی 
نشیمنگاه حکام در  باقی ماندن  از  بود: گذشته  پذیرفته  نیز 
مؤسسات  سایر  و  زندان  جامع،  مسجد  بازار،  گاه  کهن دژ، 
امنیتی- نظامی شهری و غیره نیز در فضای مزبور به وجود 
می آمد. شارستان نیز به عنوان جزء دیگری از الگوی شکل 
شهر باستانی ایران، کارکردهای اجتماعی- اقتصادی خود 
را در دوره اسالمی حفظ کرد و کارکردها و فضاهای بیشتر 
سرای  حتی  و  جامع،  مسجد  بازار،  کالبد  مانند  متفاوتی  و 
امارت، زندان و غیره را در خود پذیرا شد؛ اما تنها در قرون 
سوم و چهارم هـ ق. است که می توان تغییرات اساسی و 
بنیادی در شکل شهر ایرانی را ردیابی کرد. تغییرات مزبور 
به دنبال تحوالتی که در ساختار اقتصادی- اجتماعی جامعه 
شهر  شکل  در  مشخصی  صورت  به  می نمود؛  رخ  ایران 
ایرانی  شهر  درون  در   .)1384 )یوسفی فر  می یافت  بازتاب 
فضاهای  و  عناصر  جابجایی  و  حرکت  روند  دوران،  این 
کالبدی شهر کهن از محوطه کهن دژ به طرف شارستان و 
سپس به سوی شهر بیرونی )ربض( است. رشد فضا و کالبد 
اقتصادی  اجتماعی-  مناسبات  رشد  نتیجه  در  که  شهری 
که  می شود  باعث  می گیرد؛  صورت  فرهنگی  تحوالت  و 
دست  به  روز افزونی  اهمیت  کهن دژ  برابر  در  شارستان 
جامع  و مسجد  بازار  مانند  کالبدی  استقرار فضاهای  آورد. 
بروز  نشانگر  شارستان،  در  حاکم  و  امیر  اقامت  مقر  گاه  و 
است.  شهرها  این  در  اقتصادی  و  جامعه شناختی  تحوالت 

باید یادآوری کرد که در مرحله اول بروز تحول در شکل 
شهر ایرانی کهن، در نتیجه غلبه فاتحان عرب، عناصری 
تنها  آن  بر  سابق  )که  کهن دژ  فضای  در  شهری  اصلی 
محل استقرار مقر حکام بود( استقرار یافته و سپس با رشد 
شارستان در برابر کهن دژ، دومین مرحله در تغییر شکل شهر 
ایرانی بوجود می آید. براساس چنین تحوالتی بود که منطقه 
سوم شهری- که تا این هنگام نقش منطقه شهر بیرونی 
کشاورزی  فعالیت های  و  می کرد  ایفا  را  شهری  حومه  یا 
کارکردهای  تدریج  به  داشت-  جریان  آن  در  متفرقه  یا 
اقتصادی و اجتماعی شهری را خود پذیرا شد. این مرحله از 
رشد کالبد شهر در دوره اسالمی، انعکاسی از روند شکوفایی 
و انکشاف مناسبات اقتصاد شهری بود. از جمله پیامدهای 
نیازهای  ظهور  دوران،  این  شهرهای  در  تحوالتی  چنین 
جدیدی در حوزه مسائل امنیتی، اجتماعی و خدمات شهری 
گسترده تر  شهری  حکومت  ساختار  آن،  نتیجه  در  که  بود 
انتقال  می یافت.  گسترش  آن  مختلف  کارکرد های  و  شد 
مهم ترین  ربض،  منطقه  به  شهری  زندگی  اصلی  عناصر 
پیدایش  به  نهایت  در  که  بود  ایرانی  در شکل شهر  تغییر 
شهر و استقرار الگوی ویژه شهر ایرانی- اسالمی در دوران 
سلجوقیان انجامید. به این ترتیب، به آرامی شهر جدیدی 
در منطقه ربض سربرآورد که در آن عناصر اصلی زندگی 
شهری )بازار، مسجد جامع و مقر نمایندگان سیاسی- اداری 
شهر( به شکلی هماهنگ و براساس یک الگوی مثالین به 
دلیل  به  منطقه ربض  واقع،  در  بودند.  گرد هم جمع شده 
آنکه بخش اصلی فعاالن اقتصادی )بازار(، مذهبی )مسجد 
جامع، خانقاه و ...(، اجتماعی )محله های پرجمعیت و ...( و 
سیاسی )داراالماره یا کاخ، قصرها و ...( را در خود جای داده 
می رفت  شمار  به  شهر  هر  شهری  منطقه  مهم ترین  بود، 
کالبدی  و  فضایی  توسعه  برای  را  بسیاری  ظرفیت های  و 
شهر در اختیار قرار می داد )همان 1384(. بنابراین در روند 
ایفا  اساسی  نیرو نقش  ایران دو  پیدایش شهر اسالمی در 
مهمترین  که  بود  اسالم  اجتماعی  برابری  شعار  اول  کرد: 
بنیاد سازمان فضایی شهر ساسانی را که مبتنی بر جامعه 
کاستی بود، در هم ریخت، و دیگر سنت پیامبر اسالم)ص( 
و امام علی)ع( در اهمیت بخشیدن به شهر بود که آن را 
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بدین  و  می دانستند؛  ضروری  اسالمی  جامعه  ساخت  برای 
منجر  ایرانی  شهر  از  نوینی  مکتب  شکل گیری  به  ترتیب 
اساسی سازمان  دگرگونی  ایرانی، که  اسالمی  گردید: شهر 
باستانی  گونة  به  نسبت  اسالمی  ایرانی  شهر  در  فضایی 
شهر  به  صورت بخشی  ذهنی  بنیادهای  تغییر  دلیل  به  آن 
مکتب  از  را  خود  سازمان  اسالمی  ایرانی  شهر  است.  بوده 
به  )توجه  اندیشه  از  وحدت دار  سیستمی  مثابة  به  اسالم، 
غایت مسائل( و احکام )دستورات عملیاتی( اخذ کرده است. 
ایران،  در  اسالمی  شهر  ساخت  بر  مؤثر  مقولة  مهم ترین 
تعریف و احکام اسالم از اجتماع و نقش آن در رشد انسان 
به عنوان هدف دین است. در عین حال شهر اسالمی ایران 
دارای ویژگی هایی است که آن را از سنت محلی و تجربة 
)منصوری  است  کرده  اخذ  فضا  ساخت  در  ایرانیان  بومی 
نتیجه گرفت که سازمان فضایی  بنابرابن می توان   .)1392
از  متفاوت  بنیادین،  گونه ای  به  اسالم  از  پس  ایرانی  شهر 
شهر قبل از اسالم شکل می گیرد. این تفاوت که ناشی از 
بینش و فهم جدید مسلمانان نسبت به جامعه و نقش افراد 
در آن است؛ سازمان فضایی متفاوتی از شهر را که دارای 
به  باستان  ایران  در  آنچه  با  ماهیتی  و  بنیادی  تفاوت های 
عنوان »شهر« خوانده می شد؛ دارد. مفهوم اجتماع و ارتباط 
افراد در جامعه ایران قبل از اسالم چندان شناخته شده نبود 
و مفاهیم اسطوره ای و قداست بخش به انسان ها، مکان ها و 
عناصر طبیعت ساختار شهر را تعیین می کرد. این تفاوت در 
ساختار شهرهای پس از اسالم، به خوبی توانست خود را با 
عوامل دیگر تأثیرگذار بر شکل گیری شهر تلفیق کند و گونه 
جدیدی از شهر را به وجود آورد. در این شهرها الگوی مبتنی 
بر نفی طبقات اجتماعی، برابری حقوق شهروندان، طبیعت 
پسندی و اهمیت زندگی جمعی با ویژگی هایی چون تداوم 
هویت تاریخی، رعایت ویژگی های اقلیمی و زیبایی شناسی 

ایرانی توانست الگویی جدید را به جهان عرضه کند.
اصول، قواعد و الگوی شهر ایرانی- اسالمی

می گردد  شهری  وجود  به  منوط  اسالمی«  »شهر  تعبیر 
اصول،  بر  )مشتمل  آن  و ساخت  طراحی  نظری  مبانی  که 
از متون اسالمی نشأت گرفته باشد  معیارها و ضوابط و...( 
که البته نحوه پاسخگویی به اصول و معیارهای مندرج در 

مبانی نظری در زمان و مکان متفاوت خواهند بود و آنچه 
شریعت  بودن  ابدی  ماهیت  به  توجه  )با  است  الیتغیر  که 
شیوه  این  بود.  خواهد  اسالمی  مفاهیم  و  اصول  اسالم( 
تاریخ،  طول  در  و  نیست  غریبی  پدیده  موضوع  به  نگرش 
اگر نگوییم همه، بسیاری مکاتب به آن توجه داشته و غالبًا 
اشاره  با  گاه  و  خویش  عقیدتی  مبانی  به  اشاره  بدون  )گاه 
ارائه  آرمانی خود  ایده آل و  به آن(، ویژگی هایی برای شهر 
»ظرف  بعنوان  )شهر(  زندگی  فضای  و  محیط  نموده اند. 
نقش  جامعه«  ارزش های  »تجلیگاه  و  تمدن«  محمل  و 
بسیاری اواًل در نمایش ارزش های مورد اعتقاد و باور جامعه 
ایفا می نماید و ثانیًا زمینه ای برای تحصیل رشد و تعالی آحاد 
جامعه براساس تعالیم مکتب مورد نظر می باشد. اندازه ها و 
مقیاس ها، فرم ها، اشکال، جهت گیری ها، تزئینات، تناسبات، 
رویکردها، هم جواری ها، ارتباطات و عملکردهای موجود در 
یک شهر و ابنیه و معانی ای که از هر کدام به ذهن متبادر 
را  شهر  سیمای  و  کالبد  که  چیزهایی  آن  همه  و  می شود 
شهر  اهل  بر  غالب  تفکر  اصول  از  جملگی  داده اند،  شکل 
سخن می گویند )نقی زاده 1377(. از این رو تقی زاده بهترین 
الگو برای شهر ایرانی اسالمی را با توجه به تعالیم اسالمی 
پیامبر اکرم)ص( و همچنین حضرت ابراهیم)ع( و شهر مکه 
)یا مبانی( اسالم  بنیاد  مکرمه معرفی می کند و اصلی ترین 
می کند.  معرفی  »عدل«  و سپس  »توحید«  ابتدا  در  نیز  را 
ایشان همچنین مهم ترین ارکان شهر اسالمی را انطباق و 
همپوشانی سه فضا شامل »فضای فکری«، »فضای عملی« 
و »فضای عینی یا کالبدی« می داند که اصلی ترین عنصر 
آن، انسان )یا مؤمن( است که مهم ترین مقوله مربوط به او 
نیز »وجه فکری« یا به عبارتی ایمان اوست. به این ترتیب 
است که می توان »ایمان« اهل یک شهر را مهمترین عامل 
و عنصر شکل دهنده و تعریف کننده »شهر اسالمی« نامید. 
عنصر بعدی، »قوانین« حاکم بر شهر و همه روابطی است 
که بین انسان ها )اعم از مدیر شهر و اهل شهر( و طبیعت و 
آثار انسانی حاکم اند که در عنصر »کالبد« عینیت می یابند. 
در مورد صفات شهر اسالمی نیز دو صفت »فعل الهی )یا 
اصول حاکم بر فعل و خلق الهی(« و »صفات فعل انسان 
می کند  معرفی  را  وی(«  حیات  برای  شده  توصیه  )اصول 
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مهمترین  ادامه  در   .)1394 نقی زاده  الف؛   1392 )نقی زاده 
ارکان، صفات و الگوهای غالب شهر ایرانی - اسالمی از 
دید محققان شهر ایرانی اسالمی با دیدگاه های متفاوت و 

 2 جدول  در  موردی  و  خالصه  صورت  به  مشترک  گاه 
است. آورده شده 

جدول 2. مهم ترین ارکان، صفات و الگوهای غالب شهر ایرانی- اسالمی از دید محققین )مأخذ: نگارندگان(

هویت شهر ایرانی- اسالمی
هویت بیانگر ویژگی های هر فرد یا پدیده ای است )بمانیان 
و همکاران 1389، 40(؛ و حاصل احساسات ذهنی از وجود 
هر روزه او و ارتباطات گسترده اجتماعی است که نیازمند 
هاشمی دمنه  و  )پورجعفر  است  شکل گیری  برای  مکانی 
ایجاد تشابه در یک فرد،  باعث  امر  این   .)11-20 ،1390
گروه ها  و  افراد  بین  تمایز  باعث  مقابل  در  و  ملتی  یا  قوم 
اسالم،  دیدگاه  از  چنانچه   .)220  ،1387 )اکبری  می شود 
و چیزها »او«ست.  پدید آورنده همه هویت ها  و  سرچشمه 
این تنها خداوند است که هر چیزی را می آفریند و »او«ست 
که ماهّیات را هستی می بخشد )نقره کار 1387(. هر کالبدی 
تعادل  و  فیزیکی  آسایش  بصری،  نظم  فیزیکی،  نظم  از 
برخوردار است )بحرینی و تاج بخش 1380(. از این رو هویت 
کالبدی به معنای صفات و خصوصیاتی است که جسم شهر 
را از غیر متمایز کرده و شباهتش را با خودی آشکار می کند 
) موحد و همکاران 1391(. اما در هویت ملی ما ایرانیان، 

مشکل آن  جاست که به سبب تداخل فرهنگی و در گذر 
با هم سخن  نوع هویت  تأثیرات سه  از  زمان، می توان 
به میان آورد: فرهنگ و تمدن ایران شهری، فرهنگ و 
من  که  این  غربی.  تمدن  و  فرهنگ  و  اسالمی  تمدن 
عمده ی  افتخارات  غیردینی،  یا  است  دینی  ما  اصیل 
در  که  است  موضوعی  مذهبی،  یا  دارند  ملی  صبغه  ما 
خود  به  را  متفکران  از  بسیاری  ذهن  اخیر  دهه های 
این  از  که  پرسش هایی  جمله  از  و  است  کرده  مشغول 
با پذیرش فرهنگ و تمدن  بحث جوشیده آن بوده که 
اسالمی و ایرانی به عنوان دو واقعیت، سهم هر یک از 
آن ها بر هویت ما تا چه حد است و میزان تأثیرگذاری 
هر کدام بر دیگری چقدر است؟ )منصور نژاد 1383(. با 
از شهر  مانعی  تعریف جامع و  تاکنون  این که  به  توجه 
اسالمی و خصوصیات آن ارائه نشده است، در این راستا، 
هر یک از محققین برای نشان دادن این تمایز به دنبال 
شناخت ابعادی بوده اند تا با آنها شهر اسالمی را به عنوان 
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جدول 3. مهم ترین مولفه های هویت ساز و سازه های شهر ایرانی- اسالمی )مأخذ: نگارندگان( 

پدیده ای منحصر به فرد و دارای هویت معرفی نمایند؛ گاه 
با مسائل کالبدی )دانش 1389(، گاه با مسائل انسانی و 
شناخت  با  گاه  و   )1389 همکاران  و  )پوراحمد  اجتماعی 
ماهیت و چیستی شهر اسالمی )فرجام و همکاران 1390؛ 
نقی زاده 1389(. از این رو در خصوص هویت کالبدی شهر 
اسالمی باید گفت به طور قطع اگر در شهری از خاور دور تا 
آندلس در اروپا شاهد عناصر کالبدی، نظیر مناره و مسجد، 
ازمسجد  متأثر  فضایی  مراتب  سلسله  با  بازار  کاروانسرا، 
جامع، جدایی قلمروهای خصوصی- مناطق مسکونی- از 
قلمروهای  خیابان ها-،  و  عمومی  معابر  عمومی-  قلمرو 
عمومی با سطوح دسترسی پیچیده اما مملو از نشانه های 
روشن و قابل شناسایی برای مردم و مواردی از این دست 
باشیم به آن شهر، شهر اسالمی خواهیم گفت )فرجام و 
همکاران 1390(. اما در مورد پیوند هویت ایرانی- اسالمی 
می توان به این نکته اشاره کرد که نارضایتی توده ی مردم 
از حکومت ایران، روح عدالت خواه اسالم، زندگی ساده ی 
رهبران اسالم، آشنایی ایرانیان با حکومت حضرت علی)ع( 

و ورود آرام زبان عربی به فارسی از عوامل مهم پیوند دهنده 
این هویت می باشند. حکومت آن زمان ایران نشان می دهد 
که عواملی همچون نفی دیگران، کثرت و دیگر موارد باعث 
شد که بارقه هایی از پیوند ما بین مبانی اسالم و ایران برقرار 
زندگی  ابعاد  کوچکترین  برای  اسالم  که  آنجا  از  و  گردد 
انسان، باید و نبایدهایی مطرح کرده تا حقوق انسانی پاس 
داشته شود؛ از این رو بسیاری از این مسائل در حوزه معماری 
متناسب  انسان  زندگی  محیط  تا  شده  مطرح  شهرسازی  و 
با نیازهای جسمی و روحی او باشد. معماران و شهرسازان 
با  رابطه  در  را  اصولی  دینی  متون  به  استناد  با  اسالمی 
چگونگی ساخت شهر و محل سکونت استخراج کرده و از 
آن در ساخت شهر و کاشانه خود بهره جسته اند. از طرفی 
معماران و شهرسازان ایرانی بنا به فرهنگ خود به اصولی 
در طرح و ساخت رسیدند که مشخصه ایرانی بودن طرح ها 
بود است که در جدول 3 به پاره ای از مهمترین مؤلفه های 

هویت ساز شهر ایرانی- اسالمی اشاره شده است. 
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بازتاب تحوالت اجتماعی- فرهنگی در شکل بندی و 
ساختار فضایی شهر ایرانی اسالمی

 شهر به سبب سازمان یافتگی فرهنگی- اجتماعی، با فرهنگ 
به مثابه مجموعه پدیده های رفتاری و ذهنی اکتسابی هر 
جامعه، نسبتی مستقیم دارد )فکوهی 1387، 286(. شهر و 
روابط زندگی شهری ساخته و سازندة جریان های فرهنگی 
و  تجلی  شهری  مناسبات  و  شهر  کالبد  است.  اجتماعی  و 
و  است  اجتماعی  آرمان های  و  اعتقادی  آموزه های  تبلور 
و  اجتماعی  شکل بندی  و  ساختار  در  دگرگونی  و  تغییر  با 
فرهنگی، ترکیب و کاربست عناصر زندگی شهری نیز دچار 
 .)1389 پرتوی مقدم  و  )خلعتبری  می شود  تحول  و  تغییر 
اقتصادی متفاوتی را خلق  فرهنگ های متفاوت، نظام های 
می کنند و توان تغییر اهداف اقتصادی و سیاسی یک جامعه 
را دارند؛ چون درک کامل یک ساخت و یک نظام اقتصادی 
بدون دانستن پایه و اصول فرهنگی آن نظام میسر نیست و 
می توان گفت که فرهنگ یک جامعه نوع اقتصاد و اقتصاد 
آن جامعه نوع تکنیک و نوع تکنیک، ساخت و نظام کالبدی 
همچنین   .)1382 )زیاری  می سازد  مشخص  را  جامعه  آن 
فرهنگ برآیند سه عامل اعتقاد یا همان جهان بینی )رابطه 
انسان با خدا(، شیوه زندگی یا همان قوانین زندگی اجتماعی 
)انسان و جامعه( و در نهایت تاریخ یا دستاوردها و تولیدات 
لذا  است.  هویت(  و  تاریخ  طبیعت،  با  )ارتباط  ملت  یک 
فرهنگ یک تمدن در آثار هنری آن زمانی تحقق می یابد 
باشد؛ دوم  اعتقاد دینی آن سرچشمه گرفته  از  که نخست 
آنکه  سوم  و  کند؛  بازتاب  را  اجتماعی  زندگی  شیوه  اینکه 
به  خود  بومی  تولیدات  و  دستاوردها  و  تاریخ  به  احترام  با 
سویی  از   .)1389 همکاران  و  )نقی زاده  بپردازد  خود  بیان 
بافت شهری را می توان بازتاب ساختار اجتماعی در جامعه ی 
رویکرد  اتخاذ  طریق  از  واقع  در  که  چرا  دانست؛  شهری 
تحلیل  و  فهم  آن،  کالبدی  بررسی  و  شهر  شکل  تحلیل 
بر  حاکم  اجتماعی  احوال  و  اوضاع  و  مناسبات شهرنشینی 
شهر در یک دوره ی تاریخی تسهیل می شود؛ و همان گونه 
که ساختار کالبدی شهر و نحوه ی چیدمان عناصر شهری، 
داشت،  خواهد  دربر  تأثیرهایی  شهر،  اجتماعی  نظام  بر 
اثرهای  شهری  بافت  بر  برعکس  نیز  اجتماعی  مناسبات 

ژرفی بر جای می نهد )یوسفي فر و محمدی 1388(. بنابراین، 
از آنجا که اصواًل شیوه ی شهرسازی ایرانیان قبل از اسالم 
بر سبک های بخصوصی استوار بوده؛ در هر دوره متناسب 
وجود  خاص  الگویی  آن ها،  فرهنگی  اجتماعی  تحوالت  با 
داشته است. چنانچه در دوره ماد، سبک پارسی حاکم بوده، 
که دگرگونی های شهر از تغییرات سیاسی و اقتصاد مبتنی 
بر غارت- دفاع نشأت می گرفته و فرهنگ مذهبی یا مقوله 
زیادی  تأثیر  فضایی  کالبدی-  ساخت های  در  جهان بینی 
داشت است. در دوره هخامنشیان، سبک پارسی و فرهنگ 
دودمانی که گویای نقش فرهنگ طبقاتی در شهرسازی آن 
دوره بوده است رواج داشته است، در دوره اسکندر و سلوکیان 
سبک هلنی- پارسی رایج شد و شهر را بر مبنای اختالط دو 
فرهنگ شرق و غرب احداث کردند؛ دوره اشکانیان سبک 
فرهنگ طبقات  بر  کالبدی  نظام فضایی-  و  معمول  پارتی 
اجتماعی و کمرنگ شدن فرهنگ یونانی مبتنی بوده است و 
در نهایت در دوره ساسانیان نیز ساخت شهر بر مبنای فرهنگ 
نظامیان،  موبدان،  درباریان،  پادشاهان،  بر  مشتمل  طبقاتی 
دبیران، دهقانان، به صورت جدای از هم شکل گرفته است 
)حبیبی 1390، 25-5(. اما با فروپاشی شاهنشاهی ساسانی 
بنیادي  تغییرات  اعراب،  دست  به  ایران  از  مناطقی  فتح  و 
ایران  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادي،  سیاسی،  ساختار  در 
دوران  در  ایرانی  شهر  فضایی  کالبدی  ساختار  در  به تبع  و 
ویژگی های  این  از  برخی  که  است  آمده  به وجود  اسالمی 
اجتماعی عبارتند از همبستگی اجتماعی، تشکل های صنفی، 
تفکیک  و  خلوت گزینی  شهر،  اداره  محله ای،  پیوستگی 
موسوي  و  )پوراحمد  شهر  عمومی  عرصه های  و  جنسیتی 
1389( که به دو گونة متمایز قابل تفکیک هستند: گونه اول 
شهرهایی هستند که بـر اساس رتبه بندي و سازمان اجتماعی 
قبل از اسالم )عصر ساسانیان( شکل گرفته بودند و به سه 
گونه  و  می شدند  تقسیم  ربض  و  شارستان  کهندژ،  بخش 
دوم شهرهایی هستند که با همان ساختار سه بخشی شکل 
گرفته و در ادامه با توسعه فیزیکی منطقه ربض به ساختاری 
مستقل با تمامی عناصر شهری شامل ارگ، مسجد جامع، 
محالت و بازار تبدیل شدند. در قرون اولیه اسالم )قرن اول 
شهري  زندگی  شالوده  در  دینی  سازمان هاي  ق(  چهارم  تا 
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اهمیت زیادي پیدا می کنند و مسجد جامع از اجزاي اصلی 
نظام اجتماعی شهر قلمداد می شود. همچنین شهرهاي این 
پیوند  منطقه اي  نظام هاي  در  پیرامون  روستاهاي  با  دوره 
می آوردند.  وجود  به  را  هم بسته اي  مجموعه  و  می خوردند 
میان صنایع  را همبسـتگی جدایی ناپذیر  پیوند  این  اساس 
دستی و بازرگانی با فعالیت هاي کشاورزي تشکیل می داد. 
محالت شهر بیشتر بر اساس نوع مذهب، قومیت و یا حرفه 

)اشرف 1352، 12-10(. افراد سازماندهی می شد 
همانطور که اشاره شد؛ شهرهاي ایران در گوناگونی عناصر 
و کالبد شهري از بخش هاي مختلفی چون ارگ یا کهندژ، 
شارستان و ربض تشکیل می شده است. ارگ مقر حکومتی 
اداري شهر به شمار  و جایگاه مدیریت سیاسی و سازمان 
می آمده که ساختار دفاعی و امنیتی، ویژگی بارز آن است. 
محله هاي مسکونی یا شارستان نقطه اتصال زندگی شهري 
قرارگیري  قلمداد می شده است؛ چرا که  نظام حکومتی  با 
بازار در این بخش به فضاهاي شهري موجودیت کاربردي 
و کالبدي می داده است )فالمکی 1366، 11-13(. همچنین 
احاطه فضاي مسجد به وسیله بازار و میدان اصلی موجب 
نظم گرفتن سازمان فضایی می شد )حبیبی 1390، 46-47(. 
یا سواد هم شامل روستاها و سکونتگاه هاي  بخش ربض 
کشاورزان و گاه پیشه وران بود که پس از مدتی به شکل 
 ،1380 )فریورصدري  درآمد  شارستان  توسعه یافته  بخش 
و  دگرگونی ها  اوج  با  مصادف  هجري  چهارم  قرن   .)618
تجدید حیات علمی و ادبی در ایران با به قدرت رسـیدن 
حکومت محلی زیاریان در شمال ایران به مرکزیت ري و 
گرگان و تشکیل حکومت شیعی آل بویه است. بازگشت و 
ایدئولوژي  چارچوب  در  ایرانی  کهن  مراسم  مجدد  احیاي 
مذهب شیعه در برابر خالفت مقتدر عباسی، تحولی کلی در 
زمینه هاي اجتماعی و اقتصادي پدید آورد. از سویی دیگر 
سامانیان در بخش هاي ماوراءالنهر انقالب فرهنگی دیگري 
به راه انداختند که موجب تبـدیل شهر به مکانی متعلق به 
تمامی اقشار و طبقات اجتماعی شد. رونق انجمن هاي صنفی 
توسعه تجارت  به همراه  دامنه دار  فعالیت هاي  پیچیدگی  و 
به شمار  دوره  این  دستاوردهاي  از  اقتصادي،  و شکوفایی 
می آید )حبیبی 1390، 68-71(. همانطور که اشاره شد، این 

تقسیم بندي در شهرهاي عصر سلجوقی شکل پیچیده تري 
نقش  به صورت جداگانه،  و منطقه ربض  به خود گرفت 
اصلی را در حیات اجتماعی ساکنان شهر ایفا کرد. دلیل 
به عنوان  بازرگان  و  پیشه ور  طبقه  یافتن  قدرت  امر،  این 
دو بازوي اصلی اقتصاد شهري بوده است. بنابراین، علت 
اصلی رشد فضاهاي مرتبط با ربض و گاه شارستان را در 
شهرهاي عصر سلجوقی چون دقیانوس جیرفت، بلقیس 
جامعه  تحوالت  می توان  قدیم،  گرگان  و  ري  اسفراین، 
شهري عصر سلجوقی و جابه جایی قدرت دینی با قدرت 
اقتصادي و گسترش مناسبات اقتصادي و تجاري دانست 
)یوسفی فر 1384(. همچنین حجم انبوه مبادالت تجاري 
در قرون میانی به واسطه جاده استراتژیک ابریشم، باعث 
نیشابور،  چون  مهمی  شهرهاي  اقتصادي  توسعه  و  رشد 
گرگان و ري در مناطق شمال و شمال شرقی ایران شد. 
گفتنی است که قرارگیري گرگان در مسیر فرعی تجاري 
قرون  در  را  شهر  اقتصادي  رونق  و  توسعه  ابریشم،  راه 
میانی به همراه داشت )بارتولد 1375، 39(. استفاده بهینه 
از ظرفیت هاي حضور بازرگانان و تجار در بخش تجارت 
سـنتی  حرفـه هـاي  تبدیل  و  فرامنطقه اي  و  منطقه ا ي 
کشاورزي و صنایع دستی به صنایع سودآور، موجب شد 
ایران به حلقه اي مطمئن در تجارت بین المللی در دو سوي 
شـرق دور و غرب قرون وسطی تبدیل شود. براي مثال، 
مرکـز  کـه  نیشابور  چون  شهرهایی  شهرت  به  می توان 
اصـلی محصـوالت صـنعتی از قبیل پارچه هاي ابریشمی 
و زربافت و سنگ فیروزه بوده، اشاره کرد )راوندي 1365، 
کشاورزي  بر  مبتنی  اقتصاد  سلجوقی،  دوره  در   .)263
موجب احیاي روش اقطاع و تیولداري شد. در این روش 
سازمان اقتصادي و تولیدي جامعه تحت سـلطه دولت و 
در رأس آن شاه قرار گرفت و مقطع کاران به عنوان بازوي 
تواناي حکومت در بهره کشی  از طبقه فرودست جامعه و 
جانب  از  دولت  سیاسی  حیات  تقویت  و  سـلطه  پذیرش 
آنها نقش مهمی ایفا کردند. تیولداران با شناسایی بهترین 
زمین هاي  مراتع،  و  کشاورزي  زمین هاي  مرغوب ترین  و 
یکپارچه اي را در اختیار کارگران و کشاورزان می گذاشتند 
و با نظارت و کنترل در امر تولید محصول به امور تجاري 
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آنجا که دولت در شهرها  از  نیز می پرداختند.  بازرگانی  و 
مستقر می شد و خزانه دولت سرشار از درآمدهاي مالیاتی 
مبناي  بر  زیادي  شهرهاي  بود؛  زمین  عوارض  اخذ  و 
آسیب  شدند.  نهاده  حاکم بنیان  اجتماعی  سازمان  سلطه 
فرهنگی،  اختالفات  شهرها،  سازمان یابی  نوع  این  جدي 
به  سلجوقی  عصر  جامعه  در  که  است  قومی  و  مذهبی 
از  بهره گیري  دیگر  سویی  از  است.  قابل مالحظه  خوبی 
حاکمـان  فئـودالی  سیاست هاي  در  اقطاع  اعطاي  نظام 
و  ایران  شهرهاي  اقتصادي  رونق  زمینه ساز  سـلجوقی، 
تغییر در ترکیب اجتماعی سرزمین هاي تحت سلطه آنان 
انحصارگرایی و فساد  شد؛ ولی در درازمدت موجب بروز 
مالی در دستگاه دیوانی و لشکري گردید. زیرا با تحمیل 
سپاهیان  توسط  دهقانان  طبقه  بر  سنگین  خراج هاي 
نظامی  هزینه هاي  از  وسیعی  بخش  تأمین  و  سلجوقی 
روش  از  استفاده  مشکالت  بر  زمین داري،  راه  از  دربار  و 
مالکیت تیول افزود و زمینه ساز شکاف طبقاتی عمیق تري 
 .)122-120  ،1377 )لمبتون  شد  سلجوقیان  جامعه  در 
بازتاب تحوالت اجتماعی در ساختار فضایی شهرهاي این 
دوره، به گونه اي بازگشت به شهرسازي دوران ساسانی را 
اجتماعی که  نابرابري هاي  زیرا تشدید  به خاطر می آورد. 
بر اثر توزیع ناعادالنه ثروت و انباشتن آن در خزائن دربار 
و عدم سـرمایه گذاري در بخش هاي تولیدي بود؛ موجب 
شکل گیري سلسله مراتب فضایی در بافت شهري نیز شده 
است. محالت شهري بنا به موقعیت اجتماعی، اقتصادي و 
فرهنگی طبقه بندي شده اند و داراي مسجد، مدرسه، بازار، 
کالبدي  شاخص  کلی  به طور  هستند.  گورستان   و  حمام 
شهر دوره سلجوقی عبارت از یک میدان اصلی و بزرگ 
است )اغلب در میانه شهر( که در پیرامون کاخ ها و مسجد 
جامع و گاه بیمارستان قرار دارد. دهانه بازار به این میدان 
باز می شده و به زیرشاخه فرعی در سطح شهر گسترش 
می توان   .)1389 تقوي  76-77؛   ،1390 )حبیبی  می یابد 
نتیجه گرفت که فرهنگ معماری و شهرسازی ایران در 
و  آداب  و  عرف ها  اسالم،  دین  تأثیرات  از  اسالمی  دوره 
و  ایران  جغرافیایی  و  تاریخی  ویژگی های  ایرانی،  رسوم 
و شهرسازی  معماری  در  بومی  و محصوالت  دستاوردها 

گرفته  بهره   )1389 همکاران  و  )نقی زاده  اسالمی  ایرانی- 
و  برادری  برابری،  شعار  با  اسالمی  فرهنگ  که  چرا  است. 
تحرک عمودی و افقی، باعث پویایی جامعه شهری و پویایی 
مردم در جامعه شهری گردید؛ به نحوی که میان مفهوم شهر 
و فرهنگ اسالمی در ابتدای امر روابط نزدیکی برقرار گردید 
و در شهر اولین دولت اسالمی تشکیل شد. فرهنگ اسالمی 
برای حریم زندگی خانوادگی و ارزش های آن اهمیت قائل 
بود. از این رو، همه دستورات و قوانین به گونه ای برنامه ریزی 
شده؛ ساخت شهرها را تحت تأثیر قرار داد و به مورفولوژی 
نواحی  دیگر  شهرهای  با  که  بخشید  ویژه ای  هویت  آن ها 
دنیا متفاوت است )شکویی 1374، 188(. تأثیر این فرهنگ 
تأثیر   .1 مقوله  دو  در  می توان  را  شهر  فضایی  ساخت  در 
فرهنگ اسالم در پیدایش شهر و نحوه ی سازماندهی آن، و 
2. تأثیر فرهنگ اسالم در ساخت مسکن مورد بررسی قرار 
داد؛ که مقوله ی اول همواره ناشی از عناصری چون مسجد 
جامع، بازار، مساجد محله ای، مدارس، خانقاه، مقابر، حسینه و 
تکیه ها، نوع مذهب، اوقاف و تشویق مردم به احداث بناها و 
تأسیسات خیریه می باشد که شغل، مکان، بافت و کارکردهای 
فضای شهری متأثر از آن هاست؛ و نیز در مورد مقوله دوم 
می توان بر اصولی چون اصل باحجابی، اصل درون گرایی، 
اصل سادگی، اصل خودکفایی، اصل تطابق با محیط، اصل 
نهی از منکر، اصل توجه به خانواده )سلطان زاده 1362، 42( 
اشاره کرد. بنابراین با ورود اسالم به ایران و تزریق فرهنگ 
مذهبی در ابعاد گوناگون زندگی ایرانی، شهر ایرانی رنگ و 
بویی تازه به خود می گیرد. قبل از اسالمی شدن ایران، این 
شهرها دیگر آن رنگ و بوی دموکراتیک اولیه را نداشتند و 
تقسیم اجتماع به طبقه بندی های عمودی، تأثیرات نامناسبی 
شعار  با  اسالمیت  تازه  روح  بود.  گذاشته  شهرنشینان  بر  را 
برابری، برادری و عدالت، در شهر ایرانی دمیده شد تا از این 
پس فصل جدیدی در تاریخ ایران با نام شهرهای ایرانی- 
دو  و  ایران گشوده شود  اسالم  شهرهای  یا همان  اسالمی، 
نوع تأثیر عمده را بر شهر ایرانی برجای گذارد: 1. تغییر رفتار 
شهرنشینی مردم، و 2. تحول صورت ظاهری شهرها. این 
تأثیرات را می توان حاصل رویکرد نوین اسالم به سطوح و 
الیه های مختلف شهر از مدیریت آن تا خانواده و جامعیت و 
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الوهیت برنامه های این فرهنگ بیان نمود.
مدرنیسم و تأثیرات آن بر شهر ایرانی- اسالمی

و  میانه  عصر  اوایل  دوره های  در  اسالمی  شهرهای 
شهرنشینی زیاد یعنی در فاصله قرن های 9 تا 13 میالدی 
شکل گرفتند. این دوره را می توان زمان آغاز هوّیت یابی 
ویژگی های  با  شهرهایی  عنوان  به  اسالمی  شهرهای 
متفاوت از شهرهای غربی دانست. در این دوران تمایزی که 
بین ساختار و محتواي شهرهای اروپایی و شهرهای واقع 
در سرزمین های اسالمی بود؛ هوّیت جدیدی به شهرهای 
اسالمی داد. این هوّیت جدید تحت تأثیر مستقیم قوانین 
و عناصر دین اسالم بود. این قوانین و عناصر عبارت است 
از قرآن، حدیث، اجماع و قیاس. شهرهای اسالمی از هر 

نوعی که باشند 
چه  و  باشند  شده  تأسیس  اسالمی  شهر  عنوان  به  -چه 
به عنوان شهر غیر اسالمی بوده و بعد از حوادث تاریخی 
دین  تأثیر  تحت  و  شده  معرفی  اسالمی  شهر  عنوان  به 
اسالم قرار گرفته باشند- نشان دهندة حاکمیت دین اسالم 
هستند )متولی و شیخ اعظمی 1392(. شهرهای ایرانی، در 
دوره های اولیه ورود اسالم به این قلمرو به همان شکل 
ادامه  خود  حیات  به  ربض(  و  شارستان  دژ،  )کهن  اولیه 
بر  را  خود  ویژگی های  به تدریج  اسالم  اینکه  تا  می دادند 
این شهرها دیکته کرد )مشهدیزاده دهاقانی 1373، 245(. 
در  تولید عناصر جدید  به دو روش  و فرهنگ  تمدن  این 
شهر و تکامل و تغییر عناصر قدیمی، شهرهای ایرانی را 
دستخوش تحول کرد و به نوعی آنها را تبدیل به شهرهای 
ایرانی- اسالمی نمود. این تغییر در پنج مرحله شهرنشینی 
تا چهارم اسالمی  اول  تحت عنوان سبک خراسان؛ قرن 
)600 تا 950م.(؛ سبک رازي؛ قرن چهارم تا هفتم اسالمی 
یازدهم  تا  هفتم  قرن  آذري؛  سبک  1200م.(؛  تا   950(
اسالمی )1200 تا 1500م.(؛ سبک اصفهان؛ قرن یازدهم 
تا سیزدهم )1500 تا 1700م.(؛ مکتب تهران؛ قرن سیزده 
صورت  میالدی  1900م.(  تا   1750( اسالمی  چهارده  تا 
ابتدایي،  قرن  چهار  فاصلة  در   .)1390 )حبیبی  پذیرفت 
تعارض بین دیدگاه اسالمی و دیدگاه غالب موجود در ایران 
زیادی  عناصر  فضاهای شهری،  به  نسبت  اسالم  از  قبل 

مانند میدان، بازار، محلّه، دسترسی و آب انبارها را آن گونه 
شهرهای  در  نبود؛  دیدگاه ها  این  از  هیچ کدام  تمایل  که 
این  این دوران، چگونگی قرارگیری  ایرانی جای داد. در 
عناصر بیشتر از خود این عناصر مهم بود. در ادامة سیر 
تحول شهرهای ایرانی- اسالمی اولین باری که اندیشة 
کنترل رشد شهرها به وجود آمد؛ در دوران حاکمیت سبک 
تا 1200 میالدی و  )فاصله سال ها 950  ایران  در  رازی 
تا  دولت ها تالش می کردند  بود.  اسالمی(   7 تا   4 قرون 
این کار را از طریق انتقال حق مالکیت ها از مردم به خود 
انجام دهند که موفق نبودند. در دورة سوم تحول شهرهای 
ایرانی- اسالمی، حملة مغوالن موجب زوال این شهرها 
بود.  دوران  این  در  یادمانی  بناهای  ساخت  اوج  اما  شد؛ 
همزمان  اسالمی  ایرانی-  شهرهای  تحول  چهارم  دورة 
ایرانی-  شهرهای  پویایی  اوج  که  بود  صفوّیه  دولت  با 
اسالمی است. دیدگاه شهر- منطقه، چهارباغ و میدان های 
چندکارکردی در این دوران به شهرهای اسالمی- ایرانی 
اضافه شد. دورة پنجم تحول شهرهای ایرانی اسالمی نیز 
این  این شهرهاست. در  نفوذ فرهنگ مدرنیسم در  دورة 
دوره بود که محلّه ها، که در دورة چهارم نشانة وحدت و 
همبستگی بودند؛ به مکانی برای طبقه بندی تفاوت های 
اجتماعی و محلّی تبدیل شدند و در مجموع نقش تمام 
ساکن  و  بودن  اجتماعی  و  همبستگی  از  شهری  عناصر 
بودن، به عبوری بودن و تفکیک تغییر کرده اند )متولی و 
شیخ اعظمی 1392(. در توسعة فضایي- کالبدي شهرهاي 
ایران- اسالمی قبل از مدرنیسم ساخت هر شهر از یک 
سو نمایانگر هماهنگی فضایی کالبدی شهر با شرایط و 
جریان  چگونگی  گویای  دیگر  سوی  از  و  مزبور  عوامل 
فعالیت های اصلی شهر است )سلطان زاده 1367، 290( و 
ساختار فضایی آن ترکیبی است از آنچه که در اصطالح 
 .1 از  عبارتند  عناصر  این  می شود.  گفته  ممات  و  حیات 
محلّة   .5 بازار،   .4 میدان،   .3 ارگ،   .2 بارو،  و  دروازه 
مسکونی، 6. مسجد جامع، 7. مرکز محله و 8. واحدهاي 
که  همکاران 1390(  و  پوراحمد  292؛  )همان:  مسکونی 
در نوع خود گویای نوعی شهرسازی ملهم از اندیشه های 
اعتقادی و بومی است. اما با شروع سلسلة پهلوی و ورود 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            18 / 33

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1231-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و چهارم /  پاییز  1398 / سال هفتم 140

مدرنیسم، روش ها و الگوهای اروپایی در ایران اجرا شد و 
اروپایی و کنش های  بین حوادث  به طور معمول مدرنیسم 
ایرانی، در طراحی شهری، تأخیر ایجاد کرد. طبق گزارش ها 
و منابع، با ورود مدرنیسم، کنش های ایرانی طراحی شهری 
تخریب و بین بخش های زیادی از شهرهای ایرانی شکاف 
متراکم  را  شهر  جاده های  نقلیه،  وسایل  ورود  شد.  ایجاد 
را  خیابان هایی  و  مسیرها  باال،  سرعت  به  نیاز  و  ساخت 
هم  از  جدا  و  مستقیم  مسیرهای  که  کرد  ایجاد  شهر  در 
هندسی،  روش های  و  روش  این  می کردند.  ایجاد  را 
دایره ای شکلی  جاده های  و  جاده های مستقیم، چهارراه ها 
مراکز  بین  جدید  خیابان های  بازکردن  آورد.  به وجود  را 
به  و  داد  کاهش  را  سنتی  محلّه های  در  زندگی  محله ها، 
و  )متولی  بخشید  شتاب  حومة شهرها  به  مهاجرت  فرایند 
در  رویدادها  نوع  این  دلیل  به همین  شیخ اعظمی 1392(. 
و  مردم  محلّه ها،  بین  درونی  روابط  ایران،  شهری  فضای 
از  را  به سبک قدیم ماهیت خود  نظام محله ای  ساختار و 
دست داد و محالت نه بر معیارهای قومی- نژادی، بلکه 
بر اساس اقتصاد و طبقات اجتماعی نمایان شدند )یزدانی 
و پور احمد 1386( و از سویی باعث تغییر هویت میدان ها 
و تغییر فرم فضایی بازار شد. بنابرابن می توان گفت که در 
شهر ایرانی- اسالمی قبل از مدرنیسم، رعایت کلیه اصول 
زندگی بومی مورد توجه بوده است؛ و در واقع شهر ایرانی 
اسالمی، شکل تبلوریافته فرهنگ محیط خود است. تطابق 
را  پایدار و رفاه شهروندی  فرم و محتوا، زمینه هم زیستی 
در شهر ایرانی اسالمی فراهم نموده و هویت نمود بازر آن 
است. اما تأثیرات نفوذ مدرنیسم باعث دگرگونی و بهم ریزی 
این  ایرانی اسالمی می گردد.  فرم و محتوای شهر  تطابق 
دگرگونی هویتی بیگانه و ناشناخته است که بدون شناخت 
در بافت خود به طور ناقص و ناتمام پیاده می شود و منجر 
به اغتشاش در مورفولوژی، بافت و شکل و ساختار فضایی 

اسالمی می گردد. ایرانی  شهر 
نتیجه گیری 

این مقاله در چارچوب فراتحلیل با بررسی 92 مقاله علمی- 
شهر  زمینه  در  مطالعاتی  تحلیل  و  بررسی  به  پژوهشی 
ایرانی- اسالمی پرداخته است. این روش یکی از برترین 

کوشش های محققان برای غلبه بر نارسایی ها و تعارضات 
پژوهش ها در علوم اجتماعی است. بازبینی و مرور نظام مند 
نشان  اسالمی  ایرانی-  شهر  حوزه  کاربردی  پژوهش های 
می دهد؛ دستیابی به دقت و تمرکز علمی، نیازمند مطالعاتی 
از قبیل فراتحلیل می باشد. اهمیت این موضوع از آنجاست 
که در مورد هویت ملی ما ایرانیان، به  سبب تداخل فرهنگی 
و در گذر زمان، می توان از تأثیرات سه نوع هویت فرهنگ 
و تمدن ایران شهری، فرهنگ و تمدن اسالمی و فرهنگ و 
تمدن غربی با هم سخن به میان آورد که سؤاالت بسیاری 
بوده  مطرح  آن  ویژگی های  و  ماهیت  چیستی،  باب  در 
است؛ و نظام های علمی گوناگون، از زوایای مختلف بدان 
پرداخته و تالش در تبیین و تشریح آن داشته اند که نشانگر 
حجم باالیی از سوءتعبیرها و آشفتگی ها درباره این انگاره 
و مفاهیم، موضوعات و اهداف مرتبط با آن است. از سویی 
در  مدرنیسم  قالب  در  ناشناخته  اندیشه های  ورود  با  دیگر 
فرهنگ و ادب ایرانی عالوه بر نمود ذهنی، نمود عینی خود 
را در کالبد شهرهای ایرانی با معماری و شهرسازی ایرانی- 
اسالمی وارد نمود است که به طریقی تمام عناصر کالبدی 
موجود شهر ایرانی اسالمی در حال از دست دادن هویت 
خود هستند و فرهنگ و برنامه ریزی غربی تأثیر بسزایی بر 
روی این عناصر ایجاد کرده که باعث دور شدن از هویت 
خود و نیز از دست دادن انسجام و پایداری شهری که در 
خود داشتند می باشند. ناپایداری که از آن به اسم پیشرفت 
و تجدد نام برده و روز به روز بر دامنه تقلیدمان نیز افزوده 
شده است. لذا؛ شخصیت و هویت شهر ایرانی- اسالمی در 
مقطعی از حیات خود بر اثر تحوالت اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی و در نتیجه تقلیدهای بی اندیشه از مظاهر غربی و 
الگوهای مدرن شهرسازی -که در بیش تر موارد با هویت 
شده  کمرنگ  هستند-  ناسازگار  اسالمی  ایرانی-  اصیل 
استخراج  آن ها ،  از  بهره برداری صحیح  است؛ که الزمه ی 
رهیافت های الزم برای مسائل معاصر شهرها و همچنین 
اسالمی،  ایرانی-  شهر  جامع  نظری  مبانی  شالوده افکنی 
این  به  مرتبط  مطالعات  آسیب شناسانه  و  منتقدانه  نگاه 
مطالعات می باشد. در راستای این هدف، الزم است در ابتدا 
مهمترین مؤلفه های مطالعات شهر ایرانی اسالمی استخراج 
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و شناسایی شوند که عالوه بر پرهیز از دوباره کاری، بتوان با 
ترسیم توانایی ها و کاستی های پژوهش ها، افق های پژوهشی 
جدیدی را به روی پژوهشگران گشود. نتایج پژوهش حاضر 
شهر  مفهوم  و  معنا  قبیل  از  مؤلفه هایی  که  می دهد  نشان 
ایرانی- اسالمی؛ ویژگی های تاریخی سازمان فضایی حیات 
شهری شهر ایرانی اسالمی؛ اصول، قواعد و الگوهای شهر 
ایرانی اسالمی؛ هویت شهر ایرانی اسالمی؛ فضای شهری 
شهر ایرانی اسالمی؛ تأثیر تحوالت اجتماعی- فرهنگی در 
شکل بندی و ساختار فضایی شهر ایرانی- اسالمی؛ تأثیرات 
کالبدی  عناصر  و  وقف  اسالمی؛  ایرانی  شهر  بر  مدرنیسم 
شهر ایرانی- اسالمی از قبیل: محله، مسجد، میدان و بازار، 
مهمترین مؤلفه هایی هستند که مورد توجه اکثر پژوهشگران 
این  نتایج  از  که  آنچه  شده اند.  واقع  اسالمی  ایرانی  شهر 

تحقیقات حاصل می شود در ادامه آورده شده است. 
انسان  مؤلفه،  سه  به واسطه  اسالمی   شهر  که  آنجا  از 
و  مسلمانی«  »فضای  اجتماعی  فضای  »مسلمان«، 
بودن  اسالمی  صفت  به  اسالمی«  »سیما  کالبدی  فضای 
متصف است )بیات 1393(؛ بنابراین الزم است در هر نوع 
سه  این  به  نیز  اسالمی  ایرانی  شهر  درباره  نظریه پردازی 
شهری  اسالمی،  ایرانی-  شهر  که  چرا  شود؛  توجه  عنصر 
توحیدی  جهان بینی  به  توجه  با  و  مؤمنان  توسط  که  است 
آنان ساخته می شود و در آن به مضامین جنبه های کالبدی 
)ارتباط اسالمی با عالم( و جنبه های رفتاری (اخالق و رفتار 
اسالمی( در جهت برآوردن نیازهای معنوی، جسمی و روحی 

نکته ای دیگر با توجه با اینکه این پژوهش با نگاهی کلی 
به اشـتراکات محتوایی و معنایی به وجود آمده در ساختار 

شهرهای ایرانی اسالمی پرداخته است؛ اینست که استواری 
مدار  دو  بر  اسالمی،  ایرانی-  شهر  آشکار  و  پنهان  مفاهیم 

مردم در شهر ایرانی- اسالمی توجه ویژه می شود، لذا؛ بدون 
توجه به این سه مؤلفه نمی توان تحلیل جامعی از شهر ارائه 
ایرانی  تحلیلی شهر  الگوی  نظر می رسد  به  رو  این   از  داد. 
داشته  تمرکز  و  تأکید  مؤلفه  سه  هر  بر  بایستی  اسالمی، 
ایرانی  شهر  پژوهشگران  نیز  مهم  این  به  توجه  با  باشند. 
اسالمی نیز در پژوهش های خود پیوسته سعی کرده اند که 
این سه مؤلفه یا حداقل موردی از آن ها را در پژوهش های 
خود مدنظر قرار دهند که جدول 4 نیز بیانگر این موضوع 
به همین جهت شایسته است که محققین موردنظر  است. 
هر سه این مؤلفه ها را به صورت توأم در پژوهش های خود 
مورد تأکید قرار دهند؛ چرا که در الگوی مطلوب شهر ایرانی 
توجه  مورد  انسان،  معنوی  و  مادی  نیازهای  همه  اسالمی 
است و ساختار شهر بر اساس این نیازها ساختار می یابد. نکته  
قابل ذکر، مغفول ماندن جایگاه محوری انسان و استیالی 
نگاه کالبدی و کارکردی کاربر های شهری بر فضای زیست 
انسانی است که در اکثر پژوهش های شهر ایرانی اسالمی 
دیده می شود. بنابراین الزم است که نظریه های شهری شهر 
ایرانی اسالمی به دنبال احیای مجدد این گم شده باشند. این 
درحالی است که در الگوی شهر اسالمی، با تأکید بر محوریت 
انسان مسلمان و تمرکز بر فضای اسالمی زیست گاه او، همه 
لذا پس  و  بوده است؛  این گم گشته ها همواره مورد عنایت 
از توجه به این موارد است که می توان ادعا کرد که الگوی 
مدل  شهرنشینی،  امروز  شرایط  برای  اسالمی  ایرانی  شهر 

ارائه می کند. جامعی 

جدول 4. مهم ترین مؤلفه های شهر ایرانی- اسالمی مورد تأکید پژوهشگران شهر ایرانی- اسالمی )مأخذ: نگارندگان(
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ساحت  دو  یا  و  فضایی  هستی شناسی  و  معرفت شناسی 
عینی و ذهنی مرتبط با زندگی فردی و اجتماعی در تفکر 
ماهوی  مفاهیم  حیث  از  که  می باشد  اسالمی  ایرانی- 
)معرفت شناسانه(، این شهر دارای مفاهیمی حصولی است 
که همواره خود را با بوم و ویژگی های جغرافیایی و منطقه ای 
خود سازگار نموده؛ و در عین حال، انطباقی هوشمندانه با 
شرایط اقلیمی و آب و هوایی هر منطقه از کشور برقرار کرده 
آن  کارکردهای  و  فعالیت ها  این شهر،  در  است. همچنین 
بوده و  با فضاها و کالبدهای مورد نظر  پیوندی آشکار  در 
اندام های سیاسی،  تمام  به گونه ای است که  ساختار شهر 
تسبیحی  نخ  چون  را  و...،  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
حول محور یا مراکزی خاص گرد آورده و سازمان فضایی 
توأم با وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را شکل بخشیده 
شهر  )هستی شناسانه(  وجودی  مفاهیم  سویی  از  است. 
ایرانی- اسالمی، برخالف مفاهیم ماهوی، مبتنی بر اصالت 
وجودی ثابت و الیتغیر و متکی بر حضور ذهن در فضاست. 
این امر عالوه بر آنکه موجب قالبی درونگرا در تیپولوژی 
توپولوژی  اسالمی گردیده؛ موجبات  ایرانی-  فضایی شهر 

درونگرا در قالب کنش های فردی و جمعی در فضاهای 
باید این  ایرانی- اسالمی نیز شده است. همچنین  شهر 
نکته را مدنظر قرار داد که شهر ایرانی- اسالمی زیستاری 
و  سازه ها  سرزمینی،  ویژگی های  که  چندمؤلفه ای  است 
اجتماعی،  نهادهای  شهروندان،  ساکنان،  کالبدی  فضای 
روابط و مناسبات شهروندی و هنجارهای نهادینه از آن 
شمار شده است؛ و به عبارتی مظاهر تمدن ملی و اسالمی 
در آن نمود دارد؛ و دارای هویت خاص فضایی، فرهنگی 
و تاریخی است که ویژگی های آن در ارتباط با دین اسالم 
این روست که  از  است.  قرآن و سنت نشأت گرفته  از  و 
شهرسازی ایرانی پس از قرن ها تجربه در ساخت شهرها 
در پهنه امپراطوری عظیم خود وقتی با سپاه اسالم مواجه 
 شد که در خود مفاهیم واالیی از مدنیت و انسانیت را به 
همراه دارد؛ موجب آن چنان تأثیراتی در مبانی شهرسازی 
ایرانی می شود که باعث افزودن واژه اسالمی به مکتب 
شهرسازی ایرانی گردید و از آن به بعد شهرسازی ایرانی 

با عنوان شهرسازی ایرانی- اسالمی شناخته شد. 
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 .30-1
12. بحری مقدم، عباس و شهرام یوسفی فر. 1392. عوامل اجتماعی- فرهنگی در شکل گیری محله در شهر ایرانی-اسالمی و کارکردهای 

آن. تاریخ و تمدن اسالمی. 9)17(: 116-101. 
13. بریمانی، فرامرز و علی شعاع بر آبادی. 1388. بافت قدیم شهرها جلوه فرهنگ مادي و معنوي شهرهاي اسالمي، مورد: بافت قدیم شهر 

خواف. جغرافیا و توسعه. 7)15(: 112-89. 
و »شهرستان« رشیدي. صفه. 20)50(:  کار. 1389. طرح فرضي »ربع«  نقره  عبدالحمید  و  آزیتا، محمد علی کی نژاد،  باللي اسکویي،   .14

 .76-51
15. بمانیان، محمدرضا. 1393. معنا و مفهوم شناسی شهر ایرانی اسالمی؛ مبانی نظری و مصداق ها. شهر پایدار. 1)1(: 88-69.  

16. بهزادفر، مصطفي و نوشین رضواني. 1394. بررسي تطبیقي هنجارهاي ریخت شناسي شهرسازي اسالمي در بافت تاریخي )موردکاوي: 
محله سرچشمه شهر گرگان(. پژوهش های معماری اسالمی. 3)6(: 19-1. 

17. پوراحمد، احمد، امین فرجی مالیی، ایوب منوچهری، و آزاده عظیمی. 1390. تأثیر مدرنیسم بر توسعه فضایي- کالبدي شهرهاي ایراني- 
اسالمي  )نمونه تهران(. مطالعات شهر ایرانی اسالمی. 2)6(: 47-61.  

18. پوراحمد، احمد، ایوب منوچهری میاندوآب، حسین رفیعی مهر، و  عارف آقاصفری. 1392. بررسي نقش وقف در توسعه و ساماندهي 
فضایي شهرها )مطالعه موردي: شهر اللجین(. مطالعات شهر ایرانی اسالمی. )12(: 14-5. 

19. پورجعفر، محمدرضا و علی پورجعفر. 1391. الگوي پیشنهادي محله، با مرکزیت مسجد و فضاهاي عمومي مورد نیاز در شهر ایراني- 
اسالمي. مطالعات شهر ایراني اسالمي. )10(: 24-15. 

20. تقوي، عابد. 1389. بازتاب تحوالت اجتماعي در ساختار فضایي شهر قدیم گرگان در دوران اسالمي. مجله مطالعات اجتماعي ایران. 
  .20-6 :)3(4

21. توسلی، محمود. 1374. فضای معماری و شهر ایرانی در برابر غرب، نشریه هنرهای زیبا، )1(: 51-37. 
22. جابر، دانش و امیر طیبي. 1390. کیفیت حضور در میادین شهري با تأکید بر نمونه هاي سنتي ایران. مطالعات شهر ایرانی اسالمی. 1)4(: 

  .80-71
23. چرب گو، نصیبه. 1391. اصل کلیت به عنوان چارچوب طراحي شهر ایراني- اسالمي. مطالعات شهر ایرانی اسالمی. 3)10(: 70-61. 

24. چنگیزي، نگار و رضا احمدیان. 1392. بررسي شاخص هاي هویت فضاي شهري در بافت تاریخي )نمونه موردي: بازار کرمان(. مطالعات 
شهر ایرانی اسالمی. 3)11(: 63-53. 

25. حاتمی نژاد، حسین. 1393. دگردیسی شهرهای جهان اسالم در فرآیند جهانی سازی مطالعه تطبیقی شهرهای ایرانی اسالمی و عربی 
اسالمی. شهر پایدار. 1)1(: 109-89.  

26. حبیبی، کیومرث، مجید یوسفی نوید، و کمال محمدی. 1394. نقش قنوات در هویت بخشی به شهرهای ایرانی- اسالمی؛ مورد مطالعه 
شهر همدان. پژوهش و برنامه ریزی شهری. 6)23(: 184-169. 

27. حبیبی، کیومرث و الهام روحانی چوالئی. 1394. ارزیابی کیفی تغییر عناصر شهرکهن ایرانی به شهر مدرن در جهت احیای مکان های 
شهری با هویت ایرانی – اسالمی. مطالعات شهر ایرانی اسالمی 4)21(: 18-5.

28. حسیني، سیدهاشم. 1387. بررسي عوامل اعتال و توسعه شهر مقدس مشهد طي دوره صفوي. جستارهاي تاریخي )فرهنگ( )ویژه تاریخ(. 
 .116-93 :)3(21

29. حکیم، بسیم سلیم. 1381. شهرهای عربی- اسالمی- اصول شهرسازی و ساختمانی، ترجمه: محمد ح ملک احمدی، وزارت فرهنگ و 
ارشاد.

30. حمزه نژاد، مهدی و فرزاد زرینقلم. 1391. الگویابی تشخص عناصر مذهبی در شهر مزارهای ایران. معماری و شهرسازی آرمان شهر. 
 .216-201 :)2(

31. حمزه نژاد، مهدی، مریم ربانی، و طاهره ترابی. 1394. نقش باد در سالمت انسان در طب اسالمی و تأثیر آن در مکان یابی و ساختار 
شهر های سنتی ایران. نقش جهان. 5)1(: 57-43.  

32. خاک زند، مهدي و کوروش آقابزرگي. 1393. سنجش مؤلفه هاي کیفیت فضاي شهري با مقایسه تطبیقي رویکرد ایراني- اسالمي و 
غربي. پژوهش های معماری اسالمی. 1)2(: 145-131. 

33. خالدیان، ستار، حسن کریمیان، احمد پوراحمد، و حامد مظاهریان. 1393. تبیین جایگاه اسالم در روند شهرنشیني و سازمان فضاي شهري 
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ایران. مطالعات شهر ایراني اسالمي. )17(: 18-5.  
34. دانشپور، عبدالهادی و الهام شیری. 1394. عناصر کالبدی کارکردی شکل دهنده به هویت بافت های تاریخی شهر ایرانی اسالمی. نقش 

جهان. 5)1(: 25-17. 
35. رجبی، آزیتا و افشین سفاهن. 1388.  بازارهای ایرانی تجسم اندیشه های پایدار. جغرافیا. 3)11(: 127-113.

36. رضوی، ابوالفضل. 1392. نگرشی بر حیات شهری در ایران دوره اسالمی )از آغاز اسالم تا قرن هفته ه.ق(. مجله پژوهش های تاریخی 
دانشگاه سیستان و بلوچستان. 53)9(: 34-105. 

37. رضوی پور،  مریم سادات، محمدمهدی ذاکری، و احسان اجباری. 1391. هویت ایراني اسالمي شهر تهران در گذر زمان. مطالعات ملی. 
 .148-133 :)51(3

38. زارعی، محمد ابراهیم. 1390. ساختار کالبدی- فضایی شهر همدان از آغاز دوره ی اسالمی تا پایان دوره ی قاجار براساس مدارک و شواهد 
موجود. پژوهش های باستان شناسی ایران. 1)1(: 82-57. 

39. زیاری، کرامت اله. 1382. تأثیر فرهنگ در ساخت شهر )با تأکید بر فرهنگ اسالمي(. مجله جغرافیا و توسعه. 1)2(: 108-95. 
40. زیاری، کرامت اله، امیر شریفی، رضا زیاری، و سمیه زیاری. 1393 ب. بررسی تطبیقی میان مکاتب و الگوهای شهرسازی از دوره اسالمی 

تاکنون در ایران. شهر پایدار. 1)1(: 20-1. 
41. سرائی، محمدحسین. 1389. تحوالت بازارهاي ایراني- اسالمي )مطالعه موردي بازار یزد(. مطالعات شهر ایراني اسالمي. )2(: 37-25.  

42. سلسله، علی و محسن سلسله. 1388. بررسي تأثیر عامل هویت )ایراني، اسالمي( بر زیبایي شهر. آرمان شهر. 2)2(: 58-47.  
43. سلطانی، لیال، علی زنگی آبادی، و مهین نسترن. 1390. برنامه ریزي شهري در جهت ارتقاي هویت ایراني اسالمي زنان با تأکید بر نقش 

محله هاي شهري. مطالعات شهر ایراني اسالمي. )4(: 36-22.  
44. سلطانی فرد، هادی؛ حسین حاتمی نژاد، مصطفی عباس زادگان و احمد پوراحمد. 1392. تحلیل دگرگونی ساختار کالبدی فضایی شهر 

ایرانی اسالمی، مورد: شهر سبزوار. مطالعات شهر ایرانی اسالمی. )14(: 21-13.
45. شاه حسینی، پروانه. 1375. وقف شناسی جغرافیایی شهر تهران؛ دوره های قاجار و پهلوی. تحقیقات جغرافیایی. )42(: 133-117. 

46. شاهحسینی، پروانه. 1377. ردیابی وقف در ساختار فرهنگی شهر تهران از دوره قاجار تا جمهوری اسالمی. تحقیقات جغرافیایی. )48(: 
 .119-111

47. شماعی، علی. 1389. نقش الگوهای شهرسازی سنتی در شهرسازی مدرن شهر یزد. مطالعات شهر ایراني اسالمي. )1(: 105-93. 
48. شمس، مجید، علی صفاری راد، و احمد قاسمی. 1394. تأثیرات جهانی شدن بر ساختار کالبدی شهرهای اسالمی )کالنشهر اصفهان(. 

برنامه ریزی منطقه ای. 5)17(: 123-109.  
49. شهابي، سیدمحمدرضا. 1383. مباني و چهارچوب نظري تأثیر وقف در شکل گیري فضاهاي شهري. تحقیقات جغرافیایی. )62(: 135-

 .150
50. ضرغامی، اسماعیل. 1389. اصول پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی در شهرهای ایرانی ـ اسالمی. مطالعات شهر ایرانی اسالمی. 

 .115-103 :)2(
51. طبیبیان، منوچهر، نصیبه چربگو، و انیسه عبدالهی مهر. 1390. بازتاب اصل سلسله مراتب در شهرهای ایرانی- اسالمی. آرمان شهر. 4)7(: 

 .76-63
52. عباس زاده، شهاب و حمید گوهری. 1393. فضاهای معنامحور و میادین اجتماعی در شهرسازی اسالمی رکن گمشده )فضاهای تعاملی( 

در کالن شهرهای ایرانی اسالمی امروز، شهر پایدار. 1)1(: 191-164.
53. عسکری، محسن و آرش بغدادی. 1394. آسیب شناسي چارچوب مطالعات کالبدي وقف در شهر اسالمي. مطالعات شهر ایرانی اسالمی. 

 .48-37 :)20(5
54. علیتاجر، سعید، مهرداد کریمی مشاور، و مینا حاجیان. 1394. مقایسه تطبیقی عملکرد خیابان های پیاده محور با هدف تقویت زندگی 

جمعی در شهر اسالمی- ایرانی. نقش جهان. 5)3(: 88-80. 
55. عمادی، زهره. )1377(. حضور مسجد در بازار تهران. صفه. 9)26(: 82-74.

56. عیوضی، محمدرحیم، ناصر براتی، احمد پوراحمد، و عین اله کشاورز ترک. 1394. طراحي الگوي فرایندي نظام برنامه ریزي فرهنگي شده 
در شهر اسالمي- ایراني با رویکرد آینده پژوهي. شهر ایرانی اسالمی. )20(: 15-5. 

57. غالمی، سعید، ابوالفضل مشکینی، و اسماعیل دویران. 1394. طراحی فضایی محالت شهری با تأکید بر اصول دین اسالم در شهر 
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ایرانی- اسالمی )محله شهدای شهر زنجان(. هویت شهر. 9)22(: 52-41. 
58. کالنتری خلیل آباد، حسین، سیداحمد صالحی، و  قهرمان رستمی. 1389. نقش تاریخی وقف در شکل گیری شهر اسالمی، مطالعه موردی 

شهر اصفهان. مطالعات شهر ایراني اسالمي. )1(: 43-33. 
59. کالنتریخلیآلباد، حسین، مهدی حقی، و محسن دادخواه. 1393. مؤلفه های اجتماعی الگوی شهرسازی ایرانی و اسالمی. نقش جهان. 

 .26-17 :)1(4
60. کالنتري خلیل آباد، حسین، حسین مبینی، و مهدی حقی. 1393. میزان انطباق ساختار اصلي شهر مشهد با تصویر ذهني زائران. مطالعات 

شهر ایراني اسالمي. )17(: 43-35. 
61. کمیلی، محمد، کرامت اله زیاری، احمد پوراحمد، و  حسین حاتمی نژاد. 1392. بررسی تأثیر فرهنگ اسالمی ایرانی در مدیریت فضاهای 

شهری. فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی. 2)8(: 31-7. 
62.  کیانی، الهه سادات و مهدی باباعباسی. 1394. بررسی اصول و قواعد حاکم بر ساختار شهری شهرهای اسالمی به منظور دست یافتن و 

آفرینش آرمان شهر ایرانی اسالمی. نقش جهان. 5)1(: 74-59. 
63. گودرزی سروش، محمدمهدی، بهناز امین زاده گوهرریزی، و  محمد نقی زاده. 1391. تجلي اندیشه اسالمي در شهر با حضور مدرسه در 

محله. مطالعات شهر ایرانی اسالمی. )7(: 108-99. 
نوشهرگرایی. مطالعات  پایه اصول  بر  ایرانی اسالمی  بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای  ندا صفرچابک. 1392.  لطیفی، غالمرضا و   .64

 .12-3  :)8( شهری. 
ایرانی-  اسالمی؛ قبل از مدرنیسم تا  65. متولی، صدرالدین و علی شیخ اعظمی. 1392. سیر تحّول فضاهای شهری سّنتی در شهرهای 

 .62-51 :)14( اسالمی.  ایرانی  مطالعات شهر  پست مدرن. 
66. مثنوی، محمدرضا و فریبا وحیدزادگان. 1393. بازآفرینی نظام مفهوم و معنای طراحی باغ ایرانی در باغشهر ایرانی- اسالمی از طریق 

رویکرد باغ های تماتیک )موضوعی(. نقش جهان. 1)4(: 35-27. 
)مطالعه موردی: شهر اصفهان(. جغرافیا و  نمادهای هویت بخش شهری  بررسی تحلیلی- تطبیقی  67. مختاری ملک آبادی، رضا. 1392. 

.136-115 محیطی.2)8(:  مطالعات 
68. مختاری ملک آبادی، رضا، نفیسه مرصوصی، اسماعیل علی اکبری و داود امینی. 1394. تبیین معیارهای بومی سازی شاخص های مکانی 

فضای شهر خالق با رویکرد ایرانی اسالمی. مطالعات شهر ایرانی اسالمی 4)22(: 39-23.
69. مشکینی، ابوالفضل و علی  رضایی مقدم. 1393. بررسی مؤلفه ها و شاخص های شهر اسالمی با تأکید بر نقش و اهمیت فرهنگ سازی در 

تحقق الگوی شهرسازی اسالمی- ایرانی. شهرپایدار. 1)1(: 68-37.
70. مشکینی، ابوالفضل، مهدی حمزه نژاد، و اکرم قاسمی. 1394. تدقیق مفهومي و تشریح راهکارها و شاخص هاي تحقق سنجي چهار اصل 

مسجدمحوري، محله محوري، درون گرایي و طبیعت گرایي در شهر ایراني اسالمي. پژوهش های معماری اسالمی. 3)8(: 35-18. 
71. منصور، علی. 1389. حجاب و پوشیدگي در شهرسازي ایراني- اسالمي، نمونه: پژوهش میداني بافت قدیم شهر شیراز. مسکن و محیط 

روستا. 29)130(: 49-38. 
72. منصور نژاد، محمد. 1383. تأملی در نگاه دکتر جواد طباطبایی به هویت ایرانی در تعامل با هویت اسالمی و غربی. مطالعات ملی. 5)4(: 

 .30-9
73. منصوری، سید امیر. 1392. سازمان فضایی در شهر اسالمی ایران. هنر و تمدن  شرق. 1)1(: 62-51. 

74. منصوری، سید امیر. 1386. دو دوره سازمان فضایی در شهر ایرانی: قبل و بعد از اسالم )با استعانت از شواهد تحوالت شهر کرمان(. باغ 
نظر. 4)7(: 60-50.

ری(.  شهر  موردی:  )مطالعه  اسالمی  شهرهای  در  کالبدی  هویت  بازشناسی   .1391 زنگانه.  ابوالفضل  و  شماعی،  علی  علی،  موحد،   .75
 .51-37  :)5(2 منطقه ای.  برنامه ریزی 

76. مهرافزون، محمد و رضوان داریش. 1392. تبیین نقش خدمات وقف در توسعه شهر اصفهان. جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز 
زاگرس. 5)15(: 128-99.

دولت آباد مالیر.  آغازین شهر  دوره ی  کالبدی  و  اقتصادی  فرهنگی  در ساختار شناسی  فرهنگ وحی  ردیابی  مؤمنی، مصطفی. 1365.   .77
 .59-11  :)2(1 جغرافیایی.  تحقیقات 

78. مؤمنی، مصطفی. 1378. نظری بر شهرشناسی جغرافیایی شهرهای ایرانی. نمایه پژوهش. )10-9(: 48-28. 
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Abstract

It is more than one century that the issue of Islamic city and then the Iranian-Islamic city has 
been noticed systematically and scientifically by the researchers and scholars. The study of the 
Iranian-Islamic city has been in the intersection of different kinds of scientific systems so that a 
large number of researchers including geographers, architects, historians, linguists, orientalists, 
urbanization experts, Islamists, urban planners and etc. have studied the issue of the Iranian-
Islamic city and its characteristics. Due to the large number of these researchers, it is essential to 
categorize these studies to perceive the main trend in this field and also to recognize the concerned 
research vacuities. One of the main problems in this field is the large and basic discrepancy and 
disagreement in the studies. It is necessary to do the pathology of Islamic city studies in general 
and the Iranian-Islamic city studies specifically. These circumstances have caused ambiguity and 
confusion for the researchers and sometimes have made the conception and comprehension of 
the Iranian-Islamic city issue difficult. Most of the basic questions about the Iranian-Islamic city 
issue have been unanswered and subsequently there has been no substantial procedure in this 
issue. Therefore, it is of much significance to have a comprehensive approach toward the Iranian-
Islamic city studies. Making a recent and original foundation in this field is not possible without 
the comprehensive analyses in the past studies and recognizing the strengths and weaknesses of 
them. Delavar believes that any researcher who intends to develop a specific science should first 
identify and study the previous studies carefully (Delavar, 2008, 97-99); Whereas the issue of the 
Iranian-Islamic city has been noticed by many professors and students in recent years, according 
to the large number of the articles, theses, and dissertations about this issue, this research has been 
assigned to study the scientific articles on the Iranian-Islamic city. 
The main question of this research is the diagnostic study of doing the scientific researches about 
the Iranian-Islamic city, analytical conclusion, and suitable approaches. The main object of this 
research is the meta-analysis of the Iranian-Islamic city issue to conclude and categorize the latest 
findings of the scientific researches about this issue. The method of doing this research is meta-
analysis. The systematic review and evaluation of practical researches in the field of the Iranian-
Islamic city indicates that to achieve the scientific attention and concentration, such meta- analyses 
are essential. Therefore, in this study, ninety-two articles on the Iranian-Islamic city issue from 
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1974 to 2016 have been recognized through these scientific databases: Noor Specialized Magazines 
Website, Scientific Information Database, Magiran Information Database, Comprehensive Portal of 
Humanities and Cultural Studies. The information domain of this research is the articles that studied one 
or more factors of the Iranian-Islamic city issue specifically. Hence the specified factors were divided 
into two categories of nature and existence. In the nature dimension the fundamental and identifying 
attributes were surveyed and in the existence dimension the manifestation of existential factors and 
personal and public functions (SajadZadeh & Mosavi, 2014; Babich, 2003) of the Iranian-Islamic city 
were emphasized. The method of sampling in this research is to count the whole available samples. This 
matter is significant because the national identity of Iranian due to the cultural overlapping has been 
influenced by three kinds of civilizations including: Persian cultural identity, Islamic cultural identity 
and western cultural identity. Many questions have been propounded about the nature and existence 
of the Iranian identity and its attributes and different scientific systems have surveyed it from different 
points of view and have attempted to explain it so that it is the reflection of misinterpretations and 
disarrangements about this fact and different topics and goals relating to it. On the other hand, by 
the advent of obscure thoughts of modernism in Iranian culture and literature not only its conceptual 
demonstration but also the concrete demonstration of the modernism has been entered in the Iranian-
Islamic architecture and urbanization so that the fundamental elements of the present Iranian-Islamic 
city are losing their identity. Moreover, the western culture and planning has affected these elements 
and has caused them to lose their identity and urban coherence and stability. This instability is called 
development and modernity and is increasing day by day. Therefore, the nature and identity of the Iranian 
-Islamic city has faded because of the economic, social, and cultural evolutions and the unthinking 
impressions of the western symbols and the modern urbanization patterns. To apply them correctly the 
necessary approaches for the contemporary issues of the cities and also making the foundation of the 
comprehensive theories of the Iranian-Islamic city, the critical and pathological point of view of these 
studies are needed. Accordingly, in this research the most important factors of the Iranian-Islamic city 
studies are the meaning and conception of the Iranian-Islamic city; the identity of the Iranian-Islamic 
city; the historical features of spatial organization of the Iranian-Islamic city; the principals and patterns 
of the Iranian-Islamic city; the identity of the Iranian-Islamic city; the urban space of the Iranian-Islamic 
city; the social-cultural revolutions in the spatial formation and structure of the Iranian-Islamic city; the 
impacts of modernism on the Iranian-Islamic city; devotion , and finally the fundamental elements of the 
Iranian-Islamic city such as neighborhood, mosque, square, and bazaar.
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