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    چكيده

طي يكصد سال اخير؛ تعدد،  “اسالمي شهرهاي”ي  با نظر به حجم عظيم مطالعات صورت گرفته در زمينه
تنوع و گاهي تناقض و تشتت نتايج حاصل از اين مطالعات از يك طرف، و لزوم پاسخگويي صـحيح بـه   

پاسخ موجود در اين زمينه، از طرف ديگر؛ و همچنين ضـرورت اقـدام اصـولي در     بسياري از سواالت بي
هاي سابق و اسـتخراج نقـاط    طالعات و پژوهششناسي م راستاي تدوين مباني نظري شهر اسالمي؛ آسيب

بـر مرتفـع كـردن بخشـي از      قوت و ضعف اين مطالعات را، ضرورتي انكارناپذير كرده اسـت، تـا عـالوه   
هاي آتـي در ايـن زمينـه     گران محترم را در فعاليت مسائل فوق، با كمك به ارتقاء كيفيِ تحقيقات، پژوهش

سازي براي تدوين مباني نظري شـهر   نظر دارد، با هدف زمينه بر همين مبنا، پژوهش حاضر در. ياري كند
تحليلي و اسنادي، اقدام به بررسي محتواي منابع موجود و در دسـترس در   - اسالمي، و با روش توصيفي

  . ها و ايرادات مترتب بر اين مطالعات بپردازد زمينه مطالعات شهر اسالمي كرده و به تبيين و تحليل آسيب

 
  .ها شهر اسالمي، مطالعات شهر اسالمي، مباني نظري شهر اسالمي، ايرادات و آسيب: كليدواژگان
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  مقدمه و بيان مسئله

چنـدي پـيش   . اسـت » زدايـي از جهـان   افسون«اعالم كرد كه وظيفه علم ) 1919(وبر  روزگاري ماكس
منظـور از   .)14: 1390،فليـك ( زدايي فزاينده از علـم سـخن گفتنـد    از افسون) 1985(بونس و هارتمن 

هـاي مـورد    امـروزه تعـدد روش  . هـاي آن اسـت   ها و يافتـه  زدايي از روش زاديي از علم، افسون افسون
هـاي مختلـف علمـي و كثـرت نتـايج حاصـل كـه گـاه          تعدد نظريات ارائه شده در حوزه استفاده و

اي هـ  كند كه با يـك نگـاه جـامع بـه ادبيـات نظـري حـوزه        ديگر نيز هستند؛ ايجاب مي متناقض هم
گـر   مختلف پژوهشي نگريسته شود تا اوالً از پيچيدگي موضوع كاسته شده و از غرق شدن پژوهش

در درياي اطالعات، نظريات و نتايج مختلف خودداري گرديده و در گام دوم موجبات ارتقاء كيفـي  
  .ها را فراهم نمايد پژوهش

 استبيش از يك سده  باشد؛ زدايي در خصوص مطالعات شهراسالمي نيز صادق مي اين افسون
علمي، با اهـداف گونـاگون مـورد توجـه      مند و تقريباً كه موضوع شهر اسالمي به صورت نظام

ي صدسـاله،   طـي ايـن دوره  . اسـت  گران مختلف قرار گرفته مندان، انديشمندان و پژوهش عالقه
به تبـع   هاي متعدد در زمينه شهر اسالمي انجام گرفته و اي از مطالعات و پژوهش حجم گسترده

اي كـه توسـط ماسـينيون     هاي مختلفي ارائه شده است؛ كه از نظريات اوليه آن نظرات و ديدگاه
(Massignon, 1920)    و بـرادران مارسـي(Marçais, W., 1928) ،(Marçais, G., 1937)   و نظـرات

، برونشـويگ  (Le Tourneau & Paye, 1935)تورنـه   تكميلـي كـه در همـين راسـتا توسـط لـه       نسبتاً
(Brunschvig, 1947) الپيدوس ،)Lapidus I. ,1967( ،(Lapidus I. , 1973)    و سايرين، ارائه شـد؛ تـا

، (Abu-Lughod, 1987)هاي اخير توسط افـرادي چـون ابولوقـد     هاي كامالً متفاوتي كه در دهه ديدگاه
 را شـامل  انـد؛  و ديگر محققين منتقـد ارائـه شـده    (Raymond, 2008)، ريموند )1381، حكيم(حكيم 

  . شودمي

شناسـي مطالعـات    ي رفع آن، آسيب يكي از مشكالت اساسي كه در اين زمينه وجود دارد و الزمه
نظرهاي عمده و متنابهي اسـت كـه در كنـار     ها و اختالف باشد، تناقض مربوط به شهر اسالمي مي

را دچـار  گـران ايـن حـوزه     اين شرايط، پژوهش. تعدد و حجم عظيم مطالعات بوجود آمده است
نوعي ابهام و سردرگمي كرده و گاه فهم و برداشت مناسب از موضوع شهراسالمي و مباني آن را 

پاسخ ماندن بسياري از سواالت مبنايي موجود در ارتبـاط بـا موضـوع      بي”. مشكل گردانيده است
ائـه  ، و عدم توان پاسخگويي آن به مسائل روز جامعه و عدم ار)34: 1375، نوحي( “شهر اسالمي
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شناسـانه بـه حـوزه مطالعـات شـهر اسـالمي را دوچنـدان         هاي اصولي، لزوم نگاه آسيب رهيافت
  .كند مي

هـاي سـابق،    شناسي پژوهش از ديگر داليل نگاه منتقدانه به حوزه مطالعات شهر اسالمي و آسيب
امـروزه برخـي از   . اسـت نظـري شهراسـالمي    اهميت و نقش اين نگاه منتقدانه در تـدوين مبـاني  

 )1393، زادهعمـران (، )1387، شكراني(، )1392، زادهنقي(مند مسائل شهري  گران دغدغه ژوهشپ
از ضرورت تدوين مباني نظري شهر اسالمي در راستاي ظهور و بروز و نمود شكل فضاييِ  ،...و 

افكنـي نـوين بـدون     بديهي است كه يك شـالوده . اند متناسب با تمدن توحيدي اسالم سخن گفته
به عقيـده  . باشد ها امكان پذير نمي ادانه نسبت به آثار گذشته و فهم نقط قوت و ضعف آننگاه نق
هـايي كـه    گري كه قصد توسعه دانش خاصي را داشته باشد، ابتدا بايـد پـژوهش   پژوهش”: دالور

  ).99- 97: 1387، دالور( “تاكنون در زمينه آن دانش انجام شده است را شناسايي و مطالعه كند

مباحث فوق، در پژوهش حاضر سعي شده است بـا يـك رويكـرد منتقدانـه بـه حـوزه        با نظر به
مطالعات و اقدامات صورت گرفته در زمينه شهراسالمي نگاه شود؛ تـا ضـمن فهـم مسـائل ايـن      

شناسي مطالعات انجام شده، به استخراج ايرادات موجود در اين مطالعات پرداختـه   حوزه و آسيب
  .هاي آتي گردد عنوان شده، روشنگر راه پژوهشهاي  شده و جداي از ضرورت

  

  روش تحقيق

تحليلـي انجـام گرفتـه، و در آن سـعي گرديـده اسـت كـه بـا         - پژوهش حاضر به شيوه توصيفي
بيش از پنجـاه  (هاي صورت گرفته  گيري از روش اسنادي و تحليل ادبيات موجود و پژوهش بهره

. ي مطالعات شـهر اسـالمي نگريسـته شـود     حوزه، و با يك نگاه منتقدانه به )عنوان كتاب و مقاله

يـابي و   هـاي منتخـب و مفهـوم    بخش اصلي فرايند تحقيق حاضر شامل بررسـي نمونـه پـژوهش   
ايـرادات حـاكم بـر مطالعـات     ”بنـدي مـوارد اسـتخراجي بـا محوريـت موضـوع        تجميع و عنوان

بـديهي  . اسـت  بوده است كه نتايج حاصله در بخش يافته هاي تحقيـق ارائـه شـده    “شهراسالمي
است كه جهت جلوگيري از تطويل كالم و ارائه مطالـب در وسـع يـك مقالـه، بـه ارائـه عنـوان        

  .هاي موجود و مقداري توضيح اكتفا شده است ايرادات و آسيب
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  هاي تحقيق يافته

شـهر  ”هاي صورت گرفته بر روي بخشي از منابع موجـود در خصـوص موضـوع     مطابق بررسي
شناسي اين مطالعات و بيان ايـرادات   از مقاله به ارائه نتايج حاصل از آسيبدر اين بخش  “اسالمي

كـامالً  . شـود  هاي مربوط به حوزه موضوعي شـهرهاي اسـالمي پرداختـه مـي     موجود در پژوهش
ها به تمـامي مطالعـات    ي آن هاي ذيل، تعميم همه واضح است كه منظور از بيان ايرادات و آسيب

مكان اين امر وجود دارد كه پژوهشي فاقد ايراد و يا داراي برخـي از  صورت گرفته نيست؛ بلكه، ا
هاي مترتّب بر مطالعات شهرهاي اسالمي يكي از اولـين   بيان ايرادات و آسيب  .موارد مذكور باشد

اقدامات اساسي در راستاي افزايش كيفيت مطالعات آتي، بـويژه در تـدوين مبـاني نظـري مـتقن      
  .هاي استخراجي به شرح ذيل است ايرادات و آسيب. باشد براي اين شهرها مي

  

   مطالعات شهر اسالمي  تسلط آراء غربي در حوزه •

هـاي   يكي از ايرادات اساسي موجود در زمينه مطالعات شهرهاي اسـالمي، تسـلط آراء و انديشـه   
ي پژوهشگران شـرقي و   كه عمده رسيداين تسلط تا بدانجا . استمستشرقين غربي در اين زمينه 

هاي خـود،   لمان جهت دستيابي به درك و فهم از شهرهاي اسالمي و يا اعتباردهي به پژوهشمس
هايي كـه   فرض اي از پيش اين امر يعني گرفتار شدن در مجموعه. كنند ها مراجعه مي به اين انديشه
ن و اظهارنظرهاي غربيـا  آراء. هاي زندگي جوامع مسلمان ندارد ها تناسبي با واقعيت بسياري از آن

جانبه اسـت كـه حتـي     زمين، چنان گسترده و همه و مستشرقين بر جوامع علمي كشورهاي مشرق
ايـن  . نمايـد  ها و متعلقات اين جوامع را بـراي خودشـان نيـز دشـوار مـي      تشخيص صحيح داشته

سيطره در مقوله شهر و معماري و هنر و تاريخ و آثار تاريخي و حتـي برخـي مضـامين دينـي و     
زاده،  و نقـي  1361؛ سـعيد،  1341احمـد،   آل: ك.ر(شـود   يز به شدت احساس ميادبي و عرفاني ن

شـود   اظهار مي) ها غربي(هيچ مطلب كلّي كه توسط ايشان . )2: 1389، زادهنقي(به نقل از ) 1389
در واقـع،  . )94: 1377، ادوارد سـعيد (مانـد   از اينكه به عنوان حقيقت اعـالم شـود محـروم نمـي    

ها و تصـوير سـاخته و پرداختـه ايـن      بر جهان باعث نشر و انتقال داوري استيالي فرهنگي غرب
تمدن از تمدن اسالمي در سراسر حوزه نفوذ غرب شده است كه اين خود شايد عرصـه را بـراي   
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هـاي بشـري تنـگ     داوري اعضاي ديگر تمدن نظرهاي فارغ از پيش انجام مطالعات مستقل و اظهار
  .)16: 1375، ابراهيمي(كرده است 

  

  جزئي، توصيفي و مقطعي بودن برخي از مطالعات •

در مورد شهرهاي قلمرو اسالم مطالعات مختلفي انجام شـده، ولـي ابعـاد ايـن تحقيقـات مكمـل       
ها صرفا جزئيات را بصورت مستقل و جداگانـه مـورد بررسـي و توجـه      يكديگر نيستند و بحث

بخش مهمي از تحقيقـات انجـام   . اند فتهقرار داده و رابطه اين اجزا را با مجموعه كلي در نظر نگر
هاي صورت گرفته چنـدان تحليلـي نيسـتند و غالبـاً      اند، بررسي شده در سطح توصيف باقي مانده

هـاي خاصـي را دربرگرفتـه اسـت      ها به شهر اسالمي، مقاطع خاصي از تاريخ و مكـان  نگرش آن
ود جزئـي، توصـيفي و مقطعـي    با وج. )13: 1386، باقري(به نقل از ) 14- 11: 1376عبدالستار، (

هـاي صـورت گرفتـه     ها به كل جهـان اسـالم، تعمـيم    قابليت تعميم آن بودن اين مطالعات، و عدم
هاي آتي  انگاري در مورد شهرهاي مسلمانان و گمراه كردن پژوهش توسط مستشرقين باعث ساده

  .ها شده است با قطعي انگاري تعميم

ي فهم عميـق از شـرق و خاورميانـه     هري و بدون پشتوانهادوارد سعيد در ارتباط با توصيفات ظا
شناسي برپايه توصيفي ظاهري و خـارجي بنـا گرديـده اسـت،      شرق: ٌگويد توسط مستشرقين، مي

شـناس، شـرق را وادار بـه سـخن گفـتن       يعني بر مبناي اين واقعيت كه شاعر يا نويسـنده شـرق  
مهر آن را براي غرب و در مقابـل آن بـاز   كند، شرق را توصيف و تبيين نموده و اسرار سر به  مي
وي هرگز به خود شرق، به استثناي اينكه اولين دليل و علت سخن گفتن اوست، كاري . نمايد مي

شناسـي كـه مطالعـات     باشـد كـه در شـرق    اين بدين معنـا مـي  . )46: 1377، ادوارد سعيد( “ندارد
ه دنبـال تبيـين مفروضـات ذهنـي     شناس بيشتر ب باشد، شرق شهرهاي اسالمي نيز جزوي از آن مي

  .داشته است» وجود«هاي پيشينش بوده است؛ تا بررسي و تبيين چيزي كه  خود و تاييد دانسته

  

  هاي غربي نگري، تعصبات و پيروي صرف از يافته بعدي تك •

نگري بـه همـراه نگـرش     بعدي  اشكالي كه در بسياري از آثار و مطالعات تاريخي وجود دارد، تك
ي به قضايا و اتفاقات و تغيير و تحوالت شهرها و معماري ايرانيـان، قبـل و بعـد از    كمي و ظاهر
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ويـژه بيگانگـان يـا     گرايانـه افراطـي كـه بـه     اين اشكال در فضاهاي تعصبات ملـي . باشد اسالم مي
تـري   اند، با شدت بيشتر و وضعيت غيرعالمانـه  نمايي آن داشته فهمان سعي در تقويت و بزرگ كج

اين تعصبات همواره با القائات مستشرقين تشديد شده است كـه البتـه خـاص    . ماياندن خود را مي
  . )132: 1387، زادهنقي(تاثير قرار داده است زمين را تحت ايران نبوده و همه جوامع مشرق

گـران   ي ديگري كه در اين زمينه وجـود دارد تبعيـت صـرف بسـياري از محققـين و پـژوهش       نكته
هـا و   انگـاري يافتـه   پـردازان و مستشـرقين خـارجي و حقيقـت     از نظريـه  داخلي شهرهاي اسـالمي 

ي پـژوهش و تحقيـق ارائـه     هاي آنان است؛ تا جائيكه بسياري از مطـالبي كـه بـه اسـم نتيجـه      گفته
الصـياد  ”. باشـد  هـاي سـابق نمـي    هاي مستشرقين و مطالب پژوهش گردد، چيزي جز تكرار گفته مي

وهشگران بومي به منابع اوليه و اصلي مسلمانان رجوع نكردنـد، ولـي   اعتقاد دارد، اين واقعيت كه پژ
كننـد،   در ساخت علمي افسانه و نهادينه ساختن دانشي نادقيق در بـاب شـهر اسـالمي شـركت مـي     

شناسـي از ايـن مسـئله، عنـوان      ادوارد سـعيد در آسـيب  . )40: 1390 ،فالحـت ( “بسيار غريب است
شناسـان   اند كه ابتدا در زير سايه شرق رقي هميشه در آرزوي آندانشجويان و استادان ش”: كند كه مي

شناسـي توصـيف    هايي را كه من به مثابه احكام جامـد شـرق   آمريكايي بنشينند و سپس همان كليشه
شناسان اروپايي و آمريكايي كـه اربابـان او    بنابراين در روابطش با شرق. ام به خورد مردم بدهند كرده

  ).1377، ادوارد سعيد(“ بومي خواهد بود “گر زارشگ”هستند، او تنها يك 

   

 هاي مطالعات اوليه در توصيف شهرهاي اسالمي تكرار كليشه •

هاي مربوط به شهر اسالمي، سـايه افكنـدن    يكي از مهمترين ايرادات موجود در مطالعات و پژوهش
مطالعات ايـن  هاي اوليه از شهر اسالمي در حوزه  هاي خاص متعلق به خوانش فرض سري پيش يك

اين در حالي اسـت كـه ايـن    . باشد پژوهشگران ميساير ها توسط  فرض شهرها و تبعيت از اين پيش
ها در شرايط خاص زماني و مكاني اوايل قـرن بيسـتم و دوره اسـتعمار ارائـه گرديـده و       فرض پيش

متـون  در ) 1991(بـه عقيـده الصـياد    . گاها با اصـل و واقعيـت شـهرهاي اسـالمي تناسـبي ندارنـد      
 “شـهر اسـالمي  ”پردازان غرب درخصوص شهر در طول قـرن گذشـته، مفهـوم     نويسندگان و نظريه

هاي مفهومي و شكلي مطرح شده است كه بـر خـوانش بـدون     هاي خاصي در زمينه همراه با كليشه
هـاي بعـدي نيـز بـر      آرا و انديشه). Alsayyad, 1991(واسطه اين گروه از شهرها سايه افكنده است 
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هـاي اوليـه در زمينـه     همين مطالعات اوليه شكل گرفته و تا حـدي محـدود بـه آن چـارچوب    پايه 
از آنجـايي كـه ايـن مطالعـات در ابتـدا      . توصيف شكل و عناصر شهري و يا متاثر از آن بوده اسـت 

توسط پژوهشگران اروپايي و غير بومي انجام شده، از شرايط كلـي زمـاني و انديشـه حـاكم عصـر      
هـاي نـوين،    اگر چه نظريـه . اهي فاصله بسياري با اصل و واقعيت شهرها داشته استمتاثر بوده و گ

، فالحـت ( انـد  اي در همان مسير اصلي باقي مانـده  ها نيز به گونه اند، اما آن اين مطالعات را نقد كرده

1390 :36( .  

  

  شروع مطالعه شهرهاي اسالمي با اهداف استعماري و تاثيرپذيري از دوره استعمار •

العات علمي درباره شهرهاي مناطق شمال آفريقا و خاورميانه براي اولـين بـار در اواخـر قـرن     مط
نوزدهم و اوايل قرن بيستم مـيالدي، زمـاني كـه تعـدادي از كشـورهاي منطقـه تحـت اسـتعمار         

). Raymond,2005. (كشورهاي اروپايي قرار گرفتند، در ميان پژوهشگران اروپايي شكل گرفـت 

ه استعماري، شهرهاي اين مناطق به موضوعي مهم در ميان پژوهشگران اروپـايي  در طول اين دور
متـون موجـود در ارتبـاط بـا      )2005( ؛ به عقيده آنـدره ريمونـد  )Haneda, 1994(تبديل گشتند 

گرايانـه توسـط    هـاي منفـي   مطالعات شهر اسالمي بيانگر تـاثير روح اسـتعمار و نتيجـه قضـاوت    
-Abu؛ Wirth,1975؛ Haneda,1994 ( ز پژوهشـگران نيـز از قبيـل   بسياري ا. باشد مستشرقين مي

Lughod,1987 ؛Alsayyad,1991 (نظر هستند در اين زمينه با ريموند هم ) 36: 1390، فالحـت( .

از آنجائيكه هدف پژوهش، در روش بكاررفته و نتيجـه آن تـاثير قطعـي دارد؛ بنـابراين مطلـوب      
بـرداري از   ستعمار در مورد شـهرهاي اسـالمي و بهـره   است كه در پذيرش نتايج مطالعات دوره ا

  .با دقت و احتياط الزم برخورد گرددها،  آن

 
  )شهرهاي دوره اسالمي(انگاري شهرهاي سابق مسلمانان  اسالمي •

انگاري شـهرهاي تـاريخي    هاي سابق، با اسالمي بسياري از پژوهشگران معاصر به تبعيت از كليشه
افته توسط مسلمانان، در تعريف شهر اسالمي ناخواسـته بـه راه خطـا    ي شده و يا حتّي تغيير ساخته

اي كـه در پـيش    گران معاصر با رويكرد نقّادانـه و ساختارشـكنانه   اند؛ البته گروهي از پژوهش رفته
ي مطالعات شـهر اسـالمي بـه نمـايش      هاي جديدي را در حوزه اند، با رد موضوع فوق افق گرفته

  .اند گذاشته
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درسـت اسـت كـه    ”: انـد  خاطرنشان كـرده ) 1365(گونه كه دكتر مومني  كه همانواقعيت اينست 
هاي اسالمي اصيلي در شهرهاي تاريخي مسلمانان وجود دارد ولي اين شـهرها هنـوز بـه آن     رگه

بـراي شـهرهاي   » اسـالمي «كـارگيري صـفت    به. “اند شكل ناب، خاص و اصيل خود دست نيافته
ي  دهنـده  صحيح باشد كه اين شـهرها و تمـام عوامـل شـكل     توانست تاريخي مسلمانان زماني مي

ها توليد مجرد دين اسالم باشند، اين در حالي است كه چنـين شـرايطي در گذشـته بـه منصـه       آن
و يـا  » شـهر مسـلمانان  «هـاي   بنابراين بنا به پيشنهاد برخي پژوهشگران عنوان. ظهور نرسيده است

  . با واقعيت شهرهاي تاريخي مسلمانان داشته باشد تواند تناسب بيشتري مي» شهر دوره اسالمي«

  

  نگاه نادرست به اسالم به عنوان قوه مقننه •

اي بوده است كه پيوسته در حـال   در عمده مطالعات گذشته نگاه به اسالم به عنوان يك قوه مققنه
ـ   ” در واقع،. استتحميل قوانين و مقررات خود به مردم و محيط  ه بسـياري از مطالعـات در زمين

دهنـد   ها توضـيح نمـي   طور مثال آن اند؛ زيرا به روشن كردن ابعاد اجتماعي اسالم، شكست خورده
ايـن  . دانسـته اسـت   كه چرا و چگونه اسالم تعامل اجتماعي و حفظ حريم خصوصي را الزم مـي 

مسئله موجب گرديده تا خوانندگان برخي از اين تحقيقات به اين نتيجه برسند كه اسالم بـيش از  
الخصـوص در مـذهب تشـيع، يـك راه زنـدگي بـا        درحالي كه اسالم علـي . وه مقننه نيستيك ق

گيـري محـيط سـاخته     ها در شكل گيري از اين آرمان كه بهره. هاي اجتماعي است پيروي از آرمان
هـا،   شده منعكس خواهد شد؛ و اگر قوانين و مقرراتي وجود دارد، تنها براي حمايت از اين آرمان

  . )6- 5: 1389، و بمانيان، فرالماسي، اخوت( “اند وجود آمده به

  

  هاي صورت گرفته فقدان تحليل در عمده پژوهش •

بسياري از مقاالت ارائه شده در حوزه مطالعات شهراسالمي صرفاً به پشـت سـرهم چيـدن مطالـب     
 هاي موجود اكتفا كرده و از ارائه تحليل و تعمق در مطالب عنـوان شـده خـودداري    مقاالت و كتاب

ي مهمي كه در اين بين قابل ذكر است نوع نگاه محققان مسـلمان، بـه مطالـب عنـوان      نكته. اند كرده
صورت وحي منزل و يك نظريه الخطا در نظـر گرفتـه   هباشد كه عمدتاً ب شده توسط مستشرقين مي

. سـتند بسياري از مقاالت و متون ارائه شده بيش از آنكه حاوي قول باشند شامل نقل قول ه. اند شده
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هـاي علمـي و مـابقي     در واقع ادبيات حاكم بر مطالعات شهرهاي اسـالمي شـامل مختصـري يافتـه    
ايـن امـر زمـاني    . باشـد  هاي گذشتگان مي قول هاي ذهني محققين و تقريض آنان بر نقل حاصل بافته

نـد  عنوان مثال در مطالعه مجموعه مقاالت يك همايش مرتبط، بعـد از چ دهد كه به خود را نشان مي
  .كند مقاله خواننده به اشباع نظري رسيده و مرتباً به مطالب و ارجاعات تكراري برخورد مي

  

  توزي مستشرقين و نگاه تمسخر آميز آنان به جهان اسالم كينه •

ها در حوزه مطالعات شـهرهاي اسـالمي    يكي ديگر از ايرادات اساسي كه بيشتر متوجه آثار غربي
گران داخلي و مسلمان نيز منعكس گرديـده اسـت؛ نگـاه     ار پژوهشاست، و به تبع آن گاهاً در آث

ي بسياري از مستشرقين در  توزانه ي دو و در مواردي نگاه كينه تمسخرآميز، از باال به پايين، درجه
ي آن به دوران اوليه ظهـور   باشد؛ اين نگاه كه سابقه آثارشان نسبت به جهان اسالم و مسلمانان مي

شود، خود را در بررسـي شـهرهاي    و آن در مقابل جهان مسيحيت مربوط مياسالم و توسعه قلمر
  . سابق مسلمانان نيز به نمايش گذاشته است

ناخشنودي از شهرسازي اسـالمي و نگريسـتن   ”: كند يابي اين موضوع عنوان مي گاالنتاي در علت
هـاي   وي تـرك ر و پـيش ) اسـتانبول (به اسالم به عنوان امپراتوري شيطاني بـا سـقوط قسـطنطنيه    

در قرن هجـدهم كـه حاكميـت    . “هاي قلب اروپا، شدت و قوت گرفت عثماني و تهديد سرزمين
اسالمي و تهديد مسلمانان رو به ضعف نهـاد، نگـاه تلـخ آكنـده از تمسـخر بـه جهـان اسـالم و         

  .)20- 19: 1383، گاالنتاي( هاي اسالمي رواج يافت سنت

و برونشـويگ  ) 1956(رادي مانند برادران مارشـه، ماسـيون   كند كه اف در اين زمينه، هاندا تاكيد مي
هاي شهرهاي مسلمانان، آگاهانه يا ناآگاهانـه تـالش كردنـد همـه      پس از بررسي ويژگي) 1947(

جـاي  » قـانون مسـلماني  «و » شـهر مسـلمان  «، »شهر اسالمي«هايي مانند  ها را زيرمجموعه  نام آن
هـا بـراي    شناسـان را تـالش هميشـگي آن    ران و شرقاو اشتباه بزرگ اين گروه از پژوهشگ. دهند

نشان دادن و پررنگ كردن تضـاد بـين شـهرهاي اروپـايي و شـهرهاي دنيـاي اسـالم، براسـاس         
هـاي ذهنـي چـون برتـر دانسـتن       زمينـه  هايي چون آراي ماكس وبر و پـيش  هاي نظريه چارچوب

  .)41: 1390، فالحت(داند  مي» دنياي راكد اسالم«نسبت به » اروپاي پيشرفته«
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هستند كه به اين نگاه نادرست بسياري از مستشرقين و  1گاالنتاي پژوهشگران ديگر غربي همانند
كه از مجذوبين معماري اسـالمي اسـت، در   ) 1377(ها اذعان دارند، براي نمونه هيلن براند  غربي

ني رفتارهـايي  واضح است كه معماري اسالمي تا حد زيادي قربا”: كند اين ارتباط چنين عنوان مي
بـه  . )49: 1377، هـيلن برانـد  ( “است كه در ديدگاه كلي غرب نسبت به جهان اسالم ريشـه دارد 

، مطالعـات اروپـايي در بـاب تـاريخ شـهر، عمـالً        تا قرن پـيش ) 1375(اعتقاد موريني و اسالمي 
مي نيـز  در مورد شـهرهاي عربـي ـ اسـال    . گرفت ها را ناديده مي هاي متعلق به ديگر فرهنگ نمونه

شهر اسـالمي  . شد كه گويي تجسم زوال و ركودند اي رفتار مي گونه ها به همين صادق بود و با آن
  . )21- 20: 1375، اسالمي و موريني(تبديل شد » ضد شهر«به نوعي 

مصـر  «آميز، در كتـاب خـود بـا عنـوان      كرامر، سياستمدار انگليسي با تبعيت از همين نگاه توهين
كمبـود و نقـص دقـت، كـه بـه      ”: كند چنين قضاوت مي ها و مسلمانان اين در مورد شرقي» جديد

ذهـن  . انجامد، درواقع سجيه يك ذهن شرقي است گويي و عدم صحت عمل مي سهولت به دروغ
. هاي بديع سرزمينش، به نحو بارزي فاقـد تقـارن و تناسـب اسـت     يك انسان شرقي، مثل خيابان

تواننـد روي يـك جـاده و يـا      هـا نمـي   شرقي. بوط استاستدالل او عمال يك توصيف كامال نامر
رو راه بروند، زيرا كه افكار و اذهان مخدوش ايشـان از درك آنچـه كـه اروپائيـان هوشـمند       پياده

حـالي   كاري هستند، ايشان دچار بي گويان كهنه ها دروغ شرقي. كنند، عاجز است بالفاصله درك مي
ارد در مقابلِ روشني و وضوح، مستقيم بودن و نجابـت  اند و در همه مو و سنگيني و نيز بدگماني

يابي ايـن   سعيد در ريشه. )75- 74: 1377، ادوارد سعيد( “و اصالت نژاد آنگلوساكسون قرار دارند
گنـاه اصـلي ايـن    ”: كنـد  نوع قضاوت، كه پشتوانه مسجلِ فكري مستشرقين بوده است؛ عنوان مي

  .“است) يعني غربي نيست(است كه فرد شرقي يك شرقي 

  

   

                                                 
از . م 1709شين نيوتن در كمبريج، به دليل عالقه و اشتياقي كه نسبت به اسالم داشت در سال ويليام ويستون جان.  1

 .كمبريج اخراج گرديد
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  هاي اسالمي سلطه و استيالي رويكرد وبري در شهرشناسي سرزمين •

انـد، مبنـا قـراردادن     هايي كه بسياري از مطالعات شهرهاي اسالمي دچـار آن شـده   يكي از آسيب
مـاكس  ”. باشد چرا دانستن آن مي و نظريه ماكس وبر در شهرشناسي كشورهاي اسالمي و بي چون

هر اروپايي استوار است، پيشنهاد كرده است كـه وجـه تمـايز هـر شـهر      وبر كه نظراتش بر پايه ش
هـاي   وبيش مستقل، اشكال شـهري انجمـن   وجود برج و بارو، بازار، دادگاهي بر اساس قوانين كم

  .)36: 1371، كاستللو( “صنفي و حداقل استقالل نسبي شهر باشد

مطالعـات خـارجي و در ادامـه آن در    معيار قرار دادن نظريه وبر موجب آن گرديد تا در بسـياري از  
هاي اسالمي در مقابل شهرهاي غربـي، بـه دليـل     مطالعات داخلي صورت گرفته، شهرهاي سرزمين

هاي صـنفي و اسـتقالل نسـبي همسـان بـا شـهرهاي        نداشتن عناصري چون نظام حقوقي و اتحاديه
چـه كـه    نه از طريـق آن شهر اسالمي را ”درواقع پژوهشگران . غربي، مورد نكوهش شديد قرار گيرد

ايـن در حـالي اسـت    ) 163: 1372، جعيط( “اند چه كه نيست توصيف كرده هست بلكه به كمك آن
هـاي اسـالمي نظريـات متعـددي      كه در مورد وجود يا عدم وجود اين عناصر در شهرهاي سرزمين

ر اين خـود شـهر   عالوه ب. توان نظر قطعي و يكساني را ارائه كرد اي است كه نمي ارائه شده و بگونه
، وبـر  )1989: دانتون(گير نبوده و به اذعان برخي محققين  غربيِ ادعاييِ وبر نيز، در جهان غرب همه

   .ها دچار مبالغه شده است ن در بيان اهميت عناصر عنوان شده و وجود يا عدم وجود آ

سـالمي بـه   نگاه به شهرهاي اسالمي از پنجره رويكرد وبري يك تصوير تيـره و تـاري از شـهر ا   
  .هاي اين شهرها تناسبي ندارد دهد كه با بسياري از واقعيت دست مي

  

  هاي بديع سابق عدم توجه به اعتباري بودن ارزش نمونه •

- يكي ديگر از ايراداتي كه عمدتا در مطالعات شهرهاي اسالمي و بررسي فضاهاي شـهري اسـالمي  

هـا در فهـم    ها و الگو گرفتن از آن مونهانگاري ارزش اسالمي اين ن خورد، مطلق تاريخي به چشم مي
هـاي   توان قواعد و اسـلوب  هاي گذشته را نمي اين در حالي است كه ساخت. باشد شهر اسالمي مي

اي  هـا را مجموعـه   هاي سطحي قرار داد، چه برسد به آنكه آن جاوداني اسالم تلقي كرد و مورد تقليد
اين ميراث گرچه نمودار تمـدن  . معرفي كرد بيني اسالمي سيستمي و منسجم و ناب بر اساس جهان

هاي ناب اسالمي است، امـا   هايي از انديشه ها و بارقه و فرهنگ و هنر مسلمانان و برخوردار از جلوه
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هاي گوناگون متـاثر شـده و اشـكال گونـاگون و      كم و بيش از تاريخ ملي و تمدن مناطق و سرزمين
ي اين تنـوع و    رسد، در گستره به نظر مي. )37: 1375، نوحي(كامال متنوعي را به وجود آورده است 

هـا بـه همـه شـهرهاي      ها، اصول و قواعد آن چندگونگي، گزينش چند نمونه خاص و تعميم ارزش
ي شـهرهاي   هاي همـه  ها، صحيح نبوده و نمودار تمامي داشته سابق مسلمانان و الگو فرض كردن آن

  . تاريخي اسالمي نباشد

انگاري آن، حاصل عدم اشراف كامل محقـق   ها و عدم مطلق مندي اين نمونهاعتباري دانستن ارزش
ها و منشاء اين اصـول و قواعـد و فهـم ناقصـي اسـت كـه از        به تمامي اصول و قواعد اين نمونه

تـوان سـاخت شـهرهاي سـنتي مسـلمانان و       در اصل، زمـاني مـي  . هاي آرماني وجود دارد ارزش
ه اصول اسالمي دانست كه طبق پژوهش علمي دقيق اصـول  هاي حائز ارزشمندي انتساب ب نمونه

و معيارهاي اسالمي در باب شهرسازي استخراج و با اصول رعايت شده در شهرهاي موسـوم بـه   
اسالمي تطبيق داده شود تا در صورتي كه مطابقتي بين اين اصـول بـود بـه بيـان چنـين نكتـه اي       

ي شهرسـازي   هاي آرماني اسالم در حوزه بديهي است كه هرچقدر اصول و ارزش. پرداخته شود
هـاي   هاي عالمانه از شفافيت بيشتري برخوردار باشد، فهم ارزش واقعـي نمونـه   ي مداقّه به واسطه

  . تر خواهد گرديد سابق نيز سهل

  

  مندي و فقدان روش تحقيق مناسب  عدم روش •

عـدم پيـروي از يـك    يكي از ايرادات اساسي كه در مطالعات شهر اسالمي كـامالً مشـهود بـوده،    
بررسـي  . شناسي صحيح در بسـياري از ايـن مطالعـات اسـت     روش تحقيق علمي و فرايند روش

المللـي و مقـاالت    هـاي ملـي و بـين    بسياري از مقاالت منتشر شده در مجموعه مقاالت همـايش 
اي از ايـن مقـاالت حتّـي فاقـد      دهد كه بخش عمده هاي علمي در اين زمينه نشان مي برخي مجله

 - در بسياري از مقاالتي هم كه گاهاّ از عنوان روش تحقيق توصـيفي . باشند تحقيق مي ش روشبخ
ي فقدان هيچگونه توصـيف و   تحليلي استفاده شده است، بررسي محتواي اين مقاالت نشاندهنده

ها از كنار هم چيـدن مطالـب    ي مطالب آن كه عمده طوريهباشد ب يا تحليل جديدي از موضوع مي
  . هاي سابق تشكيل شده است كتاب مقاالت و
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  هاي صورت گرفته از منابع ديني اي بودن ادراكات و برداشت سليقه •

هايي است كه بـه دنبـال اسـتخراج اصـول و      اين ايراد عمدتاً شامل بخشي از مطالعات و پژوهش
ـ   ريشـه . باشـند مباني شهر اسالمي از منابع اصيل دين اسالم چون قرآن و سنّت مـي  ن ي اصـلي اي

ها در فقدان يـك روش   در واقع اين پژوهش. گردد به ايراد فقدان روش تحقيق مناسب ايراد برمي
گيـري از خبرگـان امـر در مسـائل دينـي، اقـدام بـه         تحقيق كيفي مناسب و در كنار آن بدون بهره

 در. گردنـد  اي از اين منابع مي هاي سطحي و سليقه بررسي متون ديني كرده و گاهاّ دچار برداشت
كشف مداليل معاني ذخيره شده در كان عظيم قـرآن بـه هـر    ”) 1387(واقع به قول دكتر شكراني 

جهت جلـوگيري از اسـتخراج معـاني    . تواند درست باشد اي نمي اي و سليقه شكل و به هر وسيله
نادرست و ناصواب، بايد بر ضرورت روش كشف درست معـاني و مفـاهيم قـرآن و بـه تبـع آن      

هر برداشتي تاكيد نمود؛ چرا كه تنها روش درست اسـت كـه همـواره منجـر بـه      روايات، قبل از 
  .)240ص، شكراني( “شود نتايج درست مي

  

  عدم شناخت دقيق از مباني بنيادي دين اسالم •

بيشـتر  ”. باشـد  شده توسـط مستشـرقين مـي    هاي انجام اين ايراد بيشتر متوجه مطالعات و پژوهش
ان، متاسفانه يك تحليل درست و ناظر بر شـهر اسـالمي را   شناس مطالعات انجام شده توسط شرق

دليل اين امر را شايد بتوان در عـدم شـناخت كـافي ايشـان از مبـاني      . اند از خود برجاي نگذاشته
شـناس غربـي،    ممكن است يك شرق. بيني اسالمي دانست بنيادي دين اسالم و منابع اصلي جهان

هاي مترتب بر جامعـه خـويش اسـتفاده     ، از مولفهدر تحليل خويش از جوامع و شهرهاي اسالمي
طور قطع، شهرها و جوامع اسالمي را آنگونه كه هستند معرفـي نخواهـد كـرد     كند كه نتايج آن به

گـران غربـي    ي پـژوهشِ پـژوهش   در واقع نتيجـه . )28: 1390، سليماني مقدم و چاوشي، فرجام(
حاصـل از عـدم شـناخت بـر مبـاني       عمدتاً داراي دو خطاي عمده است كـه عبارتنـد از خطـاي   

ها در مورد شـهر غربـي و نظـاره شـهرهاي      آن  اسالمي و ديگري خطاي حاصل از حجاب دانش
  .شناسي گرايي و متون سابق شرق ي غرب اسالمي از پنجره
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  اي به شهرهاي اسالمي مĤبانه، غيرواقعي و افسانه نگاه تقدس •

خـورد، نگـاه    ط با شهرهاي اسالمي به چشـم مـي  هاي مرتب يكي از ايراداتي كه در برخي پژوهش
در مواردي، اين نگـاه تـا بـدانجا غلبـه     . باشد اي به اين شهرها مي مĤبانه، غيرواقعي و افسانه تقدس

اين در حالي است كه در . گيرند خود مي دارد كه متون علمي مربوطه حالت و هيبت متون ادبي به
اين مطالب، نه مستخرج از منابع دينـي هسـتند و   كه  توان به اين نتيجه رسيد يك بررسي ساده مي

  .ها تطبيق دارد هاي اسالمي با آن نه واقعيت شهرهاي گذشته در سرزمين

گـرا و   ها و مقاالت مشخص است، دچار شدن به نوعي حيرت گذشته اي كه در اين پژوهش نكته
هايي كـه داراي نگـاه    شدر برخي از پژوه. باشد نظر از كاركرد روزمره تحقيقات مربوطه مي سلب

سـري صـفات و    نسبت به شهرهاي تاريخي اسالمي هستند، گـاه يـك    اي گرايانه و افسانه تقديس
ها بدون ارائـه مسـتندات خـاص تـاريخي، در مـورد ايـن شـهرها پشـت سـرهم ليسـت            ويژگي

. ردانـد گ ها دچار ترديد و ابهام مـي  كه خواننده را در ارتباط با صحت و سقم آن گردند؛ بطوري مي

 . گردد اي از موارد فوق اشاره مي در جدول زير به نمونه
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  اي به شهرهاي اسالمي در تحقيقات سابق مĤبانه، غيرواقعي و افسانه نگاه تقدساي از  نمونه: 1جدول

  نمونه  نوع مطلب

اغراق در  بيان تاثيرات 
  فرهنگ ديني

هاي متاثر از  گذشته از تمام گوناگوني. هاي اسالمي است ارزشبراي بانيان و ساكنان شهر اسالمي، شهر به منزله انعكاس 
عوامل طبيعي، شهر در اسالم غرق در ايماني واحد است و در حالي كه معيارها و قوانين زندگي بر آن حاكم و مسلط 

رض با كند كه در صورت تعا در اين شرايط عوامل و اصول منبعث ار فرهنگ ديني، شبكه قدرتمندي را ايجاد مي. است
كه در صورت امكان آن را  طلبد و يا آن عوامل بيروني، به طرد و حذف آن پرداخته، جايگزين ديگري را براي آن مي

  .كند جذب و تعديل مي

اغراق در بيان تطور 
  تعالي شهر

حركت بينيِ با انتظامِ جامعه سنتي، انسان ميان دريافت خويش از عالم و ديدگاهش نسبت به خويشتن در  در جهان
شهر در . سازد دريافت او از شهر در نيمه راه اين دو قطب واقع است و اصول نمادين هر دو ديدگاه را يكي مي. است

كيهان، . سلسله مراتب مفهوم يا تعين فضايي، شكل مثبتي است كه ميان دستگاه مختصات اصلي فضا قرار گرفته است
جا، از جنبه نشات مثالي خود، متعين و  سه مقياس، چه جدا و چه يكاين . اند شهر و انسان به يك اندازه تعيين يافته

. شود جهاني، درجه به درجه به وجود مثلي خود نزديك مي شهر در وجود عنصري يا اين. ديرپاي و تمام و كمال هستند

را به وجود اش در توانايي اوست به اين كه حال و هواي ذاتي يك مكان با انتظام در عالم  اهميت دستĤورد تصوري
  .آورد

  احساسات 

  القائي شهر

گونه ضرايب پوياي  گردد و بدين هاي كيفي و كالبدي مي اش داراي ارزش گرايي و ابعاد تمثيلي شهر اسالمي به تبع آيه
گردد و همراه با افكار، تخيالت و احساسات دروني  معماري سنتي و اسالمي همواره به تفكر و احساس پيوسته مي

بدين جهت است كه در فهم و بيان ضرايب دستور آن . نمايد شود و معاني و مفاهيم خود را ابدي مي ن ميانسان دگرگو
هر گوشه اين . گردد كه گوياي ادراك انسان از جهان مادي و معنوي است اشكال، داراي معاني و مفاهيم خاصي مي

  ...، عظمت، نوآوري، تحسين، زيبايي و احساس آرامش، تواضع، تفكر. شهرها داراي احساسي متفاوت و متنوع است

  اصول شهر اسالمي

مراتب، كثرت،  دهنده آن اصول سلسله گيري و نحوه استقرار شهراسالمي و چگونگي روابط اجزاي تشكيل در شكل
وحدت، تمركز و عدم تمركز، تجمع، تباين، اتصال، توازن، تناسب، تداوم، قلمرو، سادگي، پيچيدگي، تركيب، استقرار، 

  .مان و ايجاز حاكم استز

انتساب صفات متنوع و 
  نوع تجديد حيات شهر

هاي  طي چهارده قرن گذشته، شهرهاي اسالمي به حيات، خالقيت، توانمندي و بازسازي خويش ادامه دادند و بر بحران
ها از طريق  آناين شهرها بر فراسوي شعاعي گسترده از طريق بنيادهاي جديد احياء شدند و بروز . مختلف فائق آمدند

  .هاي جديد شهري تحقق يافت سيستم

  هاي  ارزش

  شهر تاريخي

هايي چون امنيت، ارتباط با طبيعت، تذكردهي، تواضع، هويت،  گاه ارزش شهرها و معماري تاريخي ايران واجد و تجلي
نويت بر ماديت، گرايي، احتراز از كبر، ارجحيت مع حد و حريم، همزيستي با طبيعت، هدايت، اصالح، تقوا، كمال

  .اند روي، حيا و امثالهم بوده ميانه

  توصيف زيبايي 

  شهر اسالمي

شهر اسالمي زيبايي . در شهر اسالمي خبري از آشفتگي فضاها كه نشان از روح مادي و ناآرام پديدآورنده آن دارد نيست
رمعضل كاري و هرآنچه كه آزاردهنده هاي پيچيده، روابط ناسالم و پ بيند و لذا حجم را در سادگي، اخالص و تعادل مي

ها، تعادل در تناسبات بصري، تعادل در اصوات موجود در  تعادل در رنگ. روح و ذهن انسان است در آن جائي ندارد
چرا كه در طرح و ساخت . هاست و درنهايت اينكه شهر اسالمي، شهر زيبايي. هاي اين شهر است فضا از ديگر نشانه

هاست، چرا كه زيبايي چه از نظر درون  شهر اسالمي شهر زيبايي. ها متبلور است اد خدا در ذهنجزء جزء آن، همواره ي
  .و چه از نظر ظاهري در تمامي صفات شهر اسالمي نهفته است

خدايي و (، )50: 1374نژاد،  هاشم(، )79: 1380اردالن و بختياري،(، )18: 1389، دانش(: به نقل از) 1393نگارنده،: (منبع

  .)159: 1387، رفيقدوست و شهابيان(، )92: 1387، زادهنقي(و  )107- 106: 1390، ييتقوا
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  گيرينتيجه

گـران   اي توسـط انديشـمندان و پـژوهش    هـاي گسـترده   طي يك قرن اخير مطالعـات و پـژوهش  
طي اين دوره، . مختلف داخلي و خارجي، در ارتباط با موضوع شهر اسالمي صورت گرفته است

اي از دانـش توليـد گرديـده اسـت، كـه       رويكرد محققان مختلف، حجـم گسـترده  با نظر به تعدد 
هاي الزم بـراي مسـائل معاصـر شـهرها و      ها، استخراج رهيافت برداري صحيح از آن ي بهره الزمه

شناسـانه بـه ايـن     افكني مباني نظري جامع شهر اسالمي، نگـاه منتقدانـه و آسـيب    همچنين شالوده
شناسي مطالعات مرتبط بـا   به نكات فوق، پژوهش حاضر با هدف آسيببا نظر . باشد مطالعات مي

در . موضوع شهر اسالمي، اقدام به استخراج ايرادات اساسي حاكم بر ايـن مطالعـات كـرده اسـت    
هـاي فـوق    هاي صورت گرفته مهمترين ايرادات مترتّب بر تحقيقـات و پـژوهش   ي بررسي نتيجه

  :عبارتند از

مطالعات شهر اسـالمي، جزئـي، توصـيفي و مقطعـي بـودن برخـي از         تسلط آراء غربي در حوزه
هـاي   هـاي غربـي، تكـرار كليشـه     نگري، تعصبات و پيـروي صـرف از يافتـه    بعدي مطالعات، تك

مطالعات اوليه در توصيف شهرهاي اسالمي، شروع مطالعه شهرهاي اسالمي با اهداف اسـتعماري  
، )شهرهاي دوره اسالمي(شهرهاي سابق مسلمانان  انگاري و تاثيرپذيري از دوره استعمار، اسالمي

هـاي صـورت گرفتـه،     عنوان قوه مقننه، فقدان تحليل در عمده پـژوهش نگاه نادرست به اسالم به
توزي مستشرقين و نگاه تمسخرآميز آنان به جهان اسالم، سلطه و استيالي رويكرد وبـري در   كينه

هاي بديع سابق، عـدم   باري بودن ارزش نمونههاي اسالمي، عدم توجه به اعت شهرشناسي سرزمين
هاي صورت گرفتـه   اي بودن ادراكات و برداشت مندي و فقدان روش تحقيق مناسب، سليقه روش

مĤبانـه، غيرواقعـي و    از منابع ديني، عدم شناخت دقيق از مباني بنيادي ديـن اسـالم، نگـاه تقـدس    
 .اي به شهرهاي اسالمي افسانه
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