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In this article, we want to show how the concern of rebuilding the Islamic city, 
regardless of past experiences, is the product of a kind of contemporary 
misunderstanding that has plagued us due to alienation from the concept of the city 
on the one hand and the meaning of Islam on the other. We will begin with two 
dominant currents of thought, both of which somehow believe that the Islamic city 
has not been realized. In the following, we intend to clarify what an "Islamic city" is 
and what relationship we have with it now. In other words, we intend to add a third 
to the above two assumptions. In this approach, the meaning of the city and the 
meaning of Islam are proposed. The city is the perfect manifestation of the historical 
experience of living in a land, and it has expressed all the achievements of its 
Muslims in Islamic civilization, and this is what has made the city clear and defined 
its positions. If we deny the realization of civilization and the city, we are in fact 
denying all these achievements. The experience of the realization of civilization in 
each land has been shaped according to its conditions and characteristics, and as a 
result, it has a different form everywhere and everywhere. Therefore, if we look for 
a single form of civilization, we will not find it. Iran is no exception; Iranians, by 
their very nature, have always had a spiritual approach to religion, including Islam. 
This spiritual approach has been manifested along with the long historical experience 
of living in the land of Iran in civilization and the Iranian city, the highest example 
of which is Isfahan. Therefore, in the final section, there will be a discussion about 
the reasons why we consider Isfahan as an Islamic city. 
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  پژوهشي مقالة    

 كجاست؟ شهر اسالمي  

 

 2نجفي نجار الناز ،1*بهشتي محمد سيد

  

 عضو بازنشسته هيئت علمي مركز آموزش ميراث فرهنگي، رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي، تهران، ايران  .١

 آموختة دكتراي معماري از دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران دانش .٢
 

 خالصه  اطالعات مقاله 

  1399/ 02/ 08: افتيدر
  1399/ 03/ 10: رشيپذ

 1399/ 04/ 11: نيآنال انتشار

در اين مقاله بر آنيم تا نشان دهيم چطور تصور طرح انداختن شهر اسالمي از نو، بدون توجه به تجارب  
گذشته، محصول نوعي سوءتفاهم معاصر است كه بر اثر بيگانگي با مفهوم شهر از يكسو و معناي اسالم از  

با طرح دو جريان غالب فكري آغاز خواهيم كرد كه هر دوي آنان سوي ديگر روي داده است. اين موضوع را  
به نوعي معتقدند «شهر اسالمي» محقق نشده است. پس از آن روشن خواهيم كرد كه «شهر اسالمي»  
چگونه شهري است و ما اكنون چه نسبتي با آن داريم. به سخن ديگر قصد داريم با تبيين دو مفهوم «شهر»  

باال تلقي سومي بيافزاييم كه در آن شهر محمل ظهور تمام و كمال تجربة تاريخي    و «اسالم» بر دو تلقي
زيستن در يك سرزمين است و نتيجتا همة دستاوردهاي مسلمانان خود را در مدنيت اسالمي بروز داده و  

ر  ها را تعريف و مشخص كرده است. اگاي روشن كرده و جايگاه اصال همينهاست كه شهر را تبديل به عرصه
ايم. تجربه تحقق منكر تحقق مدنيت و شهر شويم در واقع منكر همة دستاوردهاي تاريخي مسلمانان شده

مدنيت در هر سرزمين به اقتضاي شرايط و ويژگيهاي آن به نحوي خاص رقم خورده و نتيجتا در هر جا با  
گرديم آن را نخواهيم  جاي ديگر صورت متفاوتي يافته است. لذا اگر به دنبال هيئت واحدي از مدنيت ب

يافت. ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ ايرانيان بنا به طبع خود همواره رويكردي معنوي به دين و از  
اند. همين رويكرد معنوي به همراه تجربة تاريخي طوالني زندگي در سرزمين ايران، جمله دين اسالم داشته

ترين نمونة آن اصفهان است. از اينرو در بخش پاياني مبحثي در مدنيت و شهر ايراني بروز يافته كه عالي
  طرح خواهد شد مبني بر اينكه اصفهان شهر آن هم از نوعي اسالمي آن است. 

  

  .شهر اسالمي، اصفهان، شهر، اسالم علي االصول، اسالم علي الواقع، صفويه :هادواژهيكل
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 مقدمه 

مي  اسالمي»  «شهر  تركيب  از  زباني  لحاظ  دو  به  توان 
  برداشت داشت: 

   اگر آن را تركيب اضافي بدانيم اين اصطالح داللت بر
مي  اسالم  شهري  مكاني  و  زماني  ظرف  در  كه  كند 

شكل گرفته باشد. به اين ترتيب شهر اسالمي يعني  
شهري كه در محدودة جغرافيايي جهان اسالم و پس  
از مسلمان شدن اهل اين محدوده، و به دست آنان  

  بنياد شد يا تكوين يافت.  
  اگر وصفي   اما  شهري  تركيب  معني  به  بدانيم  اش 

محل  مي  مفهومي  خود  كه  اسالمي  صفات  با  شود 
مناقشه است؛ ممكن است برخي اسالمي بودن شهر  

مترادف   آن  جمعيت  اكثريت  بودن  مسلمان  با  را 
حكمراني   با  شهري  معادل  را  آن  بعضي  يا  بدانند؛ 

بسا گروهي بر اين عقيده باشند كه  اسالمي بدانند؛ اي 
ي تمام و كمال قوانين فقهي اسالم در شهر الزمة  اجرا 

متصف شدن آن به صفت اسالمي است و به همين  
توان از صفت «اسالمي» معاني ديگري نيز  ترتيب مي 

 استنباط كرد.  

شود   تعبير  طور  هر  اصطالح  اين  اينكه  است  روشن  آنچه 
كند. مسئله بر سر آن است  هايي در طول تاريخ پيدا مي مصداق 

اين   شهر  كه  توضيح  براي  مطمئني  نظري  زمينه  مصاديق 
نمي  فراهم  وجود  اسالمي  نفس  حتي  آنكه  از  گذشته  كند. 
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اي تحت عنوان «شهر اسالمي» توسط برخي از صاحبنظران  پديده 
و كارشناسان و متوليان حوزه مديريت و طراحي شهر پذيرفته  
نيست. اين مقاله، در پي آن است كه با تذكر و تبيين چند اصل  

  هاي احتمالي پيشگيري كند. ز درافتادن به كژراهه ا 
  شهر اسالمي به چه معناست؟  

مطرح   اسالمي»  مفهوم «شهر  حول  كه  مباحثي  ميان  در 
تر وجود دارد كه به واقع دو سر طيف اين  است، دو عقيده رايج 

دهد. پيش از آغاز اصل بحث بايد اين  موضوع را نيز تشكيل مي 
  دو باب به طور مجمل بيان شود.  

  شهر «اسالمي» 
اسالمي در    - اندازي شهر ايراني ايست كه مبحث طرح دو دهه 

در  ع  بحث  طرح  شيوه  است.  يافته  موضوعيت  حاكميتي  رصة 
ها به ترتيبي است كه پنداري تا كنون شهر  ها و نشست گردهمايي 

اكنون و از نو بايد براي ايجاد آن اقدامي  اسالمي محقق نشده، و هم 
ارزش انگاشتن تجربه هزار  كرد. چنين تصوري نه فقط متضمن بي 
ها، ناديده گرفتن تنوع  ينه و چهارصد ساله مسلمانان در همة زم 

حلهايي است كه  اسالم، و صرفنظر از راه   پهنة طبيعي و تاريخي 
اهل گوشه و كنار اين سرزمين براي مسائل خاص زندگي در آن  

يافته  طوالني  مدت  اين  طي  آشكار  «جا»  آن  مداّقه در  بلكه  اند 
زده از اسالم يا  كند اين نگاه در كنه خود با نوعي دركِ غرب مي 

  مان نگاهِ سلفي به اسالم و مسلماني همراه است.  ه 
شود كه مراد ايشان از اسالمي بودن  با اندكي تأمل پيدا مي 

اي است كه در صدر اسالم به  شهر، احتماال رجعت به آن شيوه 
وقوع پيوست. چرا كه در غيراينصورت و با پذيرفتن اينكه شهر  

عمال   يافته،  تحقق  صورت  سده  چند  اين  در  ضرورت  اسالمي 
شهر   انداختن  طرح  براي  جديد  كامال  اصول  و  موازين  تعيين 

مي  شائبه  دچار  ظاهرا  اسالمي  هرچند  بحث  واضعين  شود. 
كنند كه اسالم بهترين ظرفيتها را براي ظهور مدنيت  تصريح مي 

و شهر فراهم كرده ولي در عمل به آنچه طي چهارده سده در  
و گويي تنها خود  اعتنايند  بستر جامعه اسالمي محقق شده بي 

 
ناصرخسرو در سفرنامة خود توصيفات بسيار دقيقي از شهرهايي چون قاهره يا ١

اي از نارضايتي نسبت به قالب اين شهرها اند ولي در آنها نشانهاصفهان به دست داده
بينيم و حتي برخي از آنها به لحاظ كالبدي ستوده شده است. به عنوان مثال  نمي

  : ]1[دربارة اصفهان مينويسد 
بر هامون نهاده، آب و هوايي خوش دارد و هرجا كه ده گز چاه فرو    شهري است«

دروازه و  دارد  بلند  حصين  ديواري  وشهر  آيد  بيرون  خوش  سرد  آبي  و  برند  ها 
هاي آب روان و  ها ساخته و بر همه بارو كنگره ساخته و در شهر جويگاهجنگ

و   نيكو  بزرگ  آدينه  مسجد  شهر  ميان  در  و  مرتفع  و  نيكو  را  بناهاي  شهر  باروي 
گفتند سه فرسنگ و نيم است و اندرون شهر همه آبادان كه هيچ از وي خراب  
نديدم و بازارهاي بسيار، و بازاري ديدم از آن صرافان كه اندر او دويست مرد صراف 

طرح  شرايط  واجد  مي را  جديد  قالبي  تاكنون  ريزي  كه  دانند 
حاصل نشده است. در اين تصور تناقضات چندي وجود دارد:  
نخست آنكه نفِس اصالت قائل شدن براي اراده فردي و حتي  

خلق  ايجاد  براي  متخصص  اسالم  گروهي  روح  با  شهر  الساعه 
آلود ايشان روشن  ورات مه مغايرت دارد. دوم اينكه كاوش در تص 

كند، عناصري چون گنبد و منار و ديگر عناصر اينچنيني را  مي 
بوده،   اسالمي  مدنيت  طوالني  سابقة  دستاورد  قضا  از  كه 

مي  اسالمي  شهر  ساختن  ركن  از  مهمترين  اينكه  سوم  دانند. 
همان ابتدا مسلمان شدن اهالي شهرهاي مختلف جهان اسالم  

يايي و اقليمي سبب نشد كه آنها به  با تفاوتهاي شگرف جغراف 
ديدگاهي   اسالم  اگر  آنكه  حال  درآيند.  نيز  واحدي  قالب 

نگر به شهر داشت بايد تا كنون دهلي و مراكش همسان  يكسان 
وحدت  مي  كه  كنيم  پافشاري  تصور  اين  بر  آنكه  مگر  شدند. 

فرصت   امروز  تا  ولي  بوده  مسلمانان  و  اسالم  باطني  خواست 
  اين در حاليست كه:   تحقق نيافته است. 

اوًال در متون تاريخي شاهدي دال بر نارضايتي مسلمانان از    
شود؛ چه در متون نظري و ديني و  شهرهاي اسالمي پيدا نمي 

اند، نه  هايي كه طي بيش از يك هزاره نگاشته شده چه سفرنامه 
تنها حكايتي از دغدغة طرح انداختن قالبي واحد و متناسب با  

ود ندارند بلكه همواره بسياري از شهرها را به  شهر اسالمي در خ 
  1اند. هايشان ستوده اعتبار تفاوت 

هاي اسالمي چنين سفارشي نكرده  ثانيًا هيچ يك از آموزه 
است و حتي بررسي تاريخ صدر اسالم يا غزوات بعدي نيز نشان  

سازي كل پهنة مفتوحه  دهد خواست و تالشي براي يكسان مي 
اري از شهرها و بناها با كمترين تغيير  وجود نداشته است. بسي 

در كالبد، وارد دوران حيات اسالمي خود شدند؛ چنانكه شهرها  
و كليساهاي انطاكيه، قسطنطنيه، طرابلس و دمشق در قلمرو  

و آتشكده  شهرها  يا  مسيحي  خراسان و  بيزانس  و  استخر  هاي 
به   تخريب  و  تغيير  كمترين  با  ساساني  قلمروي  در  آذربايجان 

به عنوان    2و مسجد و محل نيايش مسلمانان تغيير يافت.   مسكن 

دروازه و  دربندي  را  بازاري  هر  و  محلتبود  همه  و  كوچهاي  و  همچنين ها  را  ها 
اي بود كه آن را كاروانسراهاي پاكيزه بود و كوچه  هاي محكم ودربندها و دروازه

گفتند و در آن كوچه پنجاه كاروانسراي نيكو و در هر يك بياعان و  طراز مي  يكو
نشستهحجره بسيار  پارسي...   داران  زمين  همه  در  من  و و  نيكوتر  شهري  گويان 
 ». تر از اصفهان نديدمتر و آبادانجامع

شدند يكي  هنگاميكه بر شهري از شام چيره مي  در روزهاي نخستين، مسلمانان  2
هيچ مقاومتي تسليم  كردند. گاهي هم اگر شهر بي از كليساها را مسجد خود مي

كردند. در حمص يك ربع كليساي يوحناي قديس شد كليسايي را تقسيم ميمي
را گرفتند و مسجد كردند. در حلب به گزارش بالذري نيمي از كليساها را از آن 

كليساها دادند چندان دشوار نيست. در  خود كر اين  تغييراتي كه در  حدس  دند. 
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در دمشق جزو اولين بناهايي بود    3كليساي يحياي قديس  مثال 
به   مسلمانان  توسط  دمشق  كه  آنكه  جامع  بدون  يافت  تغيير 

هاي مسيحي از آن زدوده شود  ويران شود و يا حتي همة نشانه 
قسطنطنيه (اسالمبول يا  . همين اتفاق دربارة اياصوفيه در  ]2[

استانبول) نيز افتاد. اين كليسا نيز بدون تغيير چنداني به مسجد  

ها در سراسر نقاط جهان اسالم از جمله در  تبديل شد. طي سده 
چين و هند نيز مساجد تازه تأسيس از سبك و سياق معماري  

روي مشابه هم  همان مناطق تبعيت كرده و از اين بابت به هيچ
اسالمي  اند  نشده  بر  دال  كه  مشتركي  و  خاص  معماري  از  و 

 4بودنشان باشد، پيروي نكردند. 
  
 

  
هاي اسالمي نكرده است و به اين اعتبار در تاريخ و جغرافياي جهان  سازي كل پهنة سرزمينهاي اسالم سفارش به يكسانهيچ يك از آموزه. 1 شكل

اند؛ مسجدي در شهر سولو واقع در يكي از جزاير فيليپين كنوني، نيمه كردهاسالم مساجد تازه تأسيس از سبك و سياق معماري همان مناطق تبعيت 
  ].4قرن نوزدهم ميالدي [

 

  «شهر» اسالمي 
اي ديگر از صاحبنظران و مورخين اما آنسوي طيف دسته

هستند كه به نحوي متفاوت با اين پندار كه شهر اسالمي تا  
اگر گروه قبلي به «اسالمي  اند.عقيده هم   كنون محقق نشده،

آن   بودن»  «شهر  به  گروه  اين  مشكوكند،  شهر  بودن» 
متعرضند. ايشان برآنند كه اصطالح «شهر اسالمي» تركيبي  

 
شام قبله رو به جنوب است حال آنكه كليساها رو به شرق دارند. در اين اوضاع  

اي در ديوار  كافي بود ورودي (يا درگاه سه دهانة) غربي را كور كنند و ورودي تازه
ا نماز بگزارند. در ايران نيز هاي كليسشمالي بگشايند و در راستاي رديف صندلي

مسلمانان همان بناهايي را به كار گرفتند كه آنجا بود...در قزوين اولين مسجد جامع  
ق) ساخت. اين مسجد به «مسجد گاو» مشهور شد.  91را محمد بن حجاج (وفات  

هاي محقق شده در  يك از سكونتگاه است زيرا هيچ  معني بي 
و   فاس  و  تونس  و  دهلي  چون  اسالم  مكان  و  زمان  ظرف 

توان «شهر» دانست. چراكه «شهر» نزد اصفهان و ... را نمي
غربي   درك  بر  مبتني  عمدتا  كه  دارد  تعريفي  و  معنا  اينان 
وجود   اسالم  جهان  شهرهاي  در  معيارها  آن  چون  و  است 

  ندارد، موضوع شهر بودن نيز منتفي است.  

جمشيد هايي مانند ستونهاي تخت آيد كه در اين بنا نيز ستوناز اين نام نيز برمي
 . ]2[رفته بوده است. شايد در آنجا نيز آپادانايي را مسجد كرده باشند به كار 

3Basilica of Saint John 
 نقشة كه  است شيان شهر در  Huajueهواجوو مسجد شاخص آن  نمونة يك  4

 در  Niujie نيوجيه مسجد آن جز به چين است.  امپراتوري هايسازه به شبيه آن

 . ]3[دارد  را چيني بناهاي ظاهر نيز پكن
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است. ولي    city«شهر» نزديكترين برابرنهادة فارسي براي 
اين ترادف لفظي به مثابه ترادف معنايي نيست. يكي پنداشتن  

city    و معماري  ادبيات  عين  به  عين  شدن  وارد  با  شهر،  و 
سرفصل  به  غربي  ايران  شهرسازي  دانشگاهي  و  درسي  هاي 

و   پژوهشگران  از  بسياري  نتيجه  در  است.  شده  شايع 
و وبر و    صاحبنظران اين حوزه با نظر به آراء كوستوف و لينچ

مصاديق   جستجوي  در   ...city   برآمده ايران  چون  در  و  اند 
اند به اين نتيجه رسيدند  ازاي قابل توجهي براي آنها نيافته مابه 

كه ايران فاقد شهر است؛ در حاليكه درست آن است كه بگوييم  
است، و همين موضوع دربارة شهرهاي   polis يا   cityايران فاقد  

ادق است. شهر در متوِن اسالمي از  ديگر جهان اسالم نيز ص 
زمينه  و  نيز  معني  جايي  هر  در  و  است  برخوردار  معلوم  اي 

مقتضيات و سروشكل خود را دارد. بنابراين عدم تشابه عيني  
    5نبايد ما را از اصل موضوع غافل كند.  cityو صوري آن با 

البته در ميان گروه دوم هستند متفكريني كه از ابتدا در 
ز بودن  تشكيك  يستگاه شهر  و  ترديد  اسالمي  سرزمين  هاي 

مولفهنمي جستجوي  در  آنكه  محض  به  ولي  و  كنند  ها 
بر شهر  براي  خود  نظر  منظور  آنجاكه  مي معيارهاي  از  آيند، 

 city غالبا به مستمسكات كالبدي و مادي منبعث از ويژگي

مي  رجوع  ماهيت  غربي  و  معنا  با  بيگانه  نتايج  به  جز  كنند، 
اسال سوءتفاهم  شهرهاي  دچار  تدريج  به  نرسيده،  مي 

مي مي  شهر  تعريف  در  مثال  عنوان  به  در  شوند؛  كه  گويند 
وجود داشته   6جهان اسالم جايي شهر است كه مسجد جامع 

هرچند ممكن است اين تعريف و نظاير آن تا حدي   7باشد. 
شناخت   به  راهي  حقيقت  در  ولي  باشد  صادق  و  صحيح 

  برد. ي اسالمي نمي تر دربارة چيستي شهرهاعميق
و  اصفهان  بودن  شهر  منكر  كه  ديگر  برخي  همچنين 

نمي   ... و  فحص تونس  و  بحث  آنها  درباره  حتي  و  شوند 
عميق مي  معنايي  واجد  را  اسالمي»  «شهر  تركيب  كنند، 
دانند و برآنند كه روند مدنيت و ايجاد شهر چيزي نيست  نمي

 
مثال دانان حتي براي خود شهرها نيز مراتبي قائل شدهبرخي از جغرافي  ٥ اند. 

شهر (مصر)  دان سدة چهارم چنين سلسله مراتبي آورده: از كالنمقدسي جغرافي
 گرفته تا پايتخت (قصبه)، شهر (مدينه) و شهر عادي (بلد).

مي   6 بلعمي  تاريخ  معاصر  مصححين  مثال  براي  در  چنانكه  منبر  گويند «بودن 
شهري، به اصطالح قديم، داشتن مسجد جامع است كه كنايه از شهر بودن و ده 

 نبودن آنجاست».  
مدار شهرها را برحسب منبري كه خطبه به نام دانان شريعت«برخي جغرافي   7

د. درحاليكه كثرت بيش از حد تعداد  انسالطين در آنها خوانده شود تقسيم كرده 
بندي شهر و منابر در سكونتگاههاي مختلف آن را به عنوان يك معيار در طبقه

كند گرابار در ادامه تصريح مي  ].5[كند»  فايده ميتشخيص آن از غير شهر بي

ان شدن كه به دين مربوط باشد و يا به عبارت ديگر مسلم
جوامع مختلف در ماهيت شهر تغيير اساسي ايجاد نكرده و 
كنه اسالم كاري با ادارة شهر ندارد و اسالم آوردن الزاما به  

انجامد. به زعم اين گروه «شهر اسالمي»  متمدن شدن نمي
تر را به ذهن متبادر فارغ از معنايي ظاهري، معنايي تخصصي 

  اي ندارد. آوردهكند و براي صاحبنظران اين حوزه نمي
  كنكاش در معناي «شهر»

در ادبيات كنوني مديريت سرزمين در ايران، معموال براي 
وسعت،   قبيل  از  كمّي  معيارهايي  جا  يك  دانستن  شهر 
جمعيت، نوع اقتصاد معيشتي، و درآمد مالياتي وجود دارد. 

شود، شناختي بسيار  ها تعيين مي وليكن آنچه با اين شاخصه 
آورد و به اعتبارِ اين  از يك «شهر» فراهم مي ناقص و محدود  

شناخت شهرهاي متعددي در يك سرزمين وجود دارند كه 
حاصل   ترتيب  بدين  كه  شناختي  مشابهند.  هم  با  كامالً 

ترين مراتب مفهومي متوقف است و نه تنها  شود در نازل مي 
چيزي از شهر بودن در آن منعكس نيست بلكه مجالي براي  

  كند. بودن نيز ايجاد نميطرح بحث اسالمي 
جديد در پيشينة تاريخي و فرهنگي    در فارسيواژه شهر  

به عاريه گرفته شده كه در متون فارسي كهن    هرشتْخْخود از  
و    مثل است  ...اوستا  كشور  «شهر»   8. بمعني  همچون    واژه 

ة  مفهوم پارينة  دايرامروزه  كه  است    ة واژگانيجمل  از  9» ده«
ديرين   محتوي و استعمال  وسعت  اما  است  تر شدهآنها تنگ 
»  شتهرشود. «خمعلوم مي هاي ايرانشهر و شهريار  آن از واژه

شي» درآمده كه بمعني شاهي كردن و فرمان از مصدر «خْ
بنابراين مفهوم «شهر» با    10راندن و توانستن و يارستن است. 

«شاه» نيز قرين است ولي شاهي فقط به معناي زمامداري 
دن امور  و  در  دنيوي  جايگاهي  جز  به  شاهي  نيست.  يوي 

ظاهري به مقامي معنوي اشاره دارد و شاه كسي است كه بر  
بياني   به  و  دارد  اشراف  و  سلطه  چيز  هر  و  كس  هر  بطون 

  «صاحب تصرف» است.  

اسقف نظير  معياري  پادگانكه  وجود  يا  غرب نشيني  در  كه  آنچنان  رومي  هاي 
تواند به دقت در شهرهاي جهان اسالم  ز غير شهر است را نمي مالك تميز شهر ا

 به كار برد.
افتاده و «شهر» شده نظير بسيار    »خاء«در فارسي    »خشتهرهة «اينكه از واژ  8

اهي . گشناختن ، خشب = شب ، آوخشتي = آشتي و جز آننا=  چون خش؛  دارد
 و = خشنود.آن خاء اصلي ماقبل شين همچنان در فارسي بجا مانده چون خشن

كه در فرس هخامنشي «دهيو» و در اوستا «دخيو» بمعني كشور يا   »ديه«  يا  9
 . مملكت است

 دهخدا، ذيل «شهر».  10
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اگر پادشاهان هخامنشي و ساساني لقب شاه براي خويش 
ايزدي  برگزيده  فره  داراي  را  خود  كه  است  آنجهت  از  اند 

مي م داشتهكردهعرفي  معنوي  واليت  داعية  و  كه  اند  اند 
هاي هخامنشي و ساساني اين معنا را شهادت  برجسته نقش 

تختگاه  مي  كه  اطرافش  سكونتگاه  چند  و  تيسفون  دهد. 
پادشاهان ساساني بود، «مدائن» نام گرفت؛ مشابه يثرب پس 
به   ايشان  معنوي  مقامي  بر  بنا  كه  رسول  حضرت  ورود  از 

ها اشاره دارد به آنكه النبي» دگرگون شد. اين داللت«مدينة  
كرده نه معيارهايي كمي و ظاهري چيزي كه شهر را شهر مي 

مالك امر بلكه مفهوم «واليت» بوده است. واليت به معناي  
و بدين اعتبار هم بر حاكمِ يك   11است  شدن وتصرف كردن

پهنه معلوم والي اطالق، هم به پدر و مادر اولياء خطاب، و  
  شود.هم به قائد معنوي دين ولي گفته مي 

الطبع»  در آراء حكماي اسالمي از انسان به «حيوان مدني 
تعبير شده است؛ يعني آدمي ذاتا ميل به سكونت در مدينه  

تمنا  آدمي  ديگر  عبارت  به  ايت دارد.  اما  دارد.  ي «مدنيت» 
كه   نيست  اين  منظور  طبيعتاً  چيست؛  حقيقتا  «مدنيت» 

مدني  و بگوييم  شهر  در  زندگي  به  ميل  يعني  بودن  الطبع 
الطبع بودن و تمناي مدنيت  بيزاري از روستا و غيرشهر. مدني 

نشيني در معني رايج و امروزي  چيزي وراي شهرنشيني يا ده
يت و آنچه مدينه را مدينه و  آن است. براي درك مفهوم مدن

توان كند، با نظر به تلقي اصيل شهر مييا شهر را شهر مي
گفت انسان طبعاً ميل به سكونت در جوار وجودي داراي مقام 

  واليت دارد كه از «فره ايزدي» برخوردار است.  
«فره ايزدي» به نوري تشبيه شده كه از سوي پروردگارِ 

ابد تا بوسيلة آن قادر به حرفه  تيكتا بر خاليقِ رستگارش مي 
و صنعت و رياست شوند، و از اين نور آنچه خاص است به  

مي  تعلق  عادل  و  عالم  بزرگ  شهادت   12گيرد. پادشاهان  به 
حرفهرساله درباره  كه  متعددي  جمله  هاي  از  صنايع،  و  ها 

ترين پيشه  ترين و رفيع ، نگاشته شده شريف13رساله صناعيه 
ف و  ائمه  و  انبيا  يعني  را  بالطبع»  «ملوك  كه  دارند  السفه 

از اين روست كه پادشاه به مناسبت    14پادشاه فطري هستند. 
برخورداري از «نور و روشنايي» خاص از ديگر خاليق ممتاز 

شود. ويژگي اين آفتاب شده و به آفتاب روي زمين تشبيه مي 
 

 دهخدا، ذيل «واليت» به نقل از اقرب الموارد 11
 دهخدا، ذيل «فرة ايزدي» به نقل از: برهان تلخيص 12
 اثر ميرزا ابوالقاسم ميرفندرسكي حكيم عصر صفوي.  13

آن است كه در پرتو آن شهر و متعلقاتش در روشنايي قرار 
امي  آن گيرد.  از  واليت  مقام  به  اشاره  در  كه  همينروست  ز 

مي  نيز  واليت»  «خورشيد  به  همچنانكه  تعبير  شود. 
النبي نيز به «مدينة منوره» شهره است. يعني آنجا به  مدينه 

  واسطة حضور پيامبر اكرم در روشنايي قرار گرفته است.  
«روشنايي» مقابل «تاريكي» يا همان «ظلمت» است و  

اند. بدين تعبير «عدل» نيز از يك ريشه«ظلم» و «ظلمت»  
از جنس «روشنايي» است. به عبارت ديگر اگر عدل به معناي  

باشد، در روشنايي قرار گرفتن    15«هر چيزي در جاي خود» 
مندي آن از عدل است. بدين تعبير  شهر نيز به معني بهره 

عادل بودن پادشاهي كه صاحب فره ايزدي است مستلزم آن  
را بر جاي خود قرار دهد. اين تعبير به بيان    است كه هر چيز

شود اينكه هر جا شاه باشد الجرم آنجا «شهر» است  ديگر مي
در   وضع  هر  آن  در  كه  يعني «جايي  شهر  معني  اين  در  و 

  موضع خود است».
يا   مغ  گئومات  كشتن  از  پس  هخامنشي  اول  داريوش 
اينكه  براي  سلطنت،  تخت  بر  نشستن  و  دروغين  بردياي 

ش را در پادشاهي ثابت كند يعني خود را صاحب فرة  حقانيت
گويد ها سخن از چيزي مي ايزدي نشان دهد در همة كتيبه 

كه پيش از او به سبب فاجعه يا نافرماني از «جاي اصلي»  
خويش برداشته شده و سپس او به مثابه شاه آن را بر «جاي  
اظهار  بيستون  كتيبة  در  وي  است.  بازنهاده  خويش  اصلي» 

ند كه پس از سركوبي شورش گئومات مغ، پادشاهي و  كمي 
سپاه و خاندان سلطنتي را به جاي اصلي خود برگرداند. در 

گويد كه چون نخست بر تخت نشست  كتيبة نقش رستم مي 
زمين در آشوب بود اما او آن را بر «جاي خويش» نهاد، همو  

گويد پس از برقراري نظم در شاهنشاهي  در كتيبة شوش مي 
  . ]7[«در جاي خويش» بود هر كس 
الطبع بودن انسان به معني تمايل او به قرار داشتن  مدني 

در روشنايي است و در واقع به معني اجتناب از زندگي در  
اساسا   است.  «جا»  يك  در  سكونت  به  تمايل  و  «ناكجا» 
«آرامش» و «سكينه» حاصل در جاي خود قرار گرفتن هر  

سبب نيست كه  د؛ و بي شوچيز است. زيرا منجر به تعادل مي
«به جاي بودن» به معني «پايدار بودن» است و «از جا بردن»  

منظور از فالسفه در اين متن انديشمندان و متفكرين در علم حقيقت به طور    14
عام است كه تفاوت آنها با پيامبران و ائمه در آن است كه عصمت ندارند و ممكن 

 ]. 6[است سهواً دچار خطا شوند. در اينباره بنگريد به باب هفتم و هشتم 
موضع  15 اندر  وضع  بود  چه  نش/  عدل  در  وضع  بود  چه  (مثنوي    اموقعشظلم 

 مولوي، دفتر ششم).



  1399 تابستان  | 1، شماره 1دوره  | هاي تاريخيحفاظت از بافت ةفصلنام                                                                                      

7 

 

در فروغ روشنايي،    16عكس به معني «نابود كردن». درست به 
اي كه در آن  خاليق بيش از هر موقعيت ديگر قادرند به پيشه 

مثابه   به  «مدنيت»  وقتي  و  شوند  مشغول  دارند،  استعداد 
ها و صنايع نيز در شهر  شيند، حرفهروشنايي شهر بر اريكه بن

شود گوهر  شكوفاتر از هميشه هستند. زيرا روشنايي سبب مي 
وجودي هر چيز و هر كس عيان شود و هر كس و هر چيز 

  بنا به اين گوهر وجودي در جاي اصلي خود قرار گيرد. 
  civilizationتوان مدنيت را مترادف  اين معني اصالً نمي

تعبيري   به  هرچند  زيرا  از    cityدانست.  يوناني    keiمأخوذ 
است كه معني آرام و قرار يافتن و مسكون و مستقر شدن  

به تعبيري كه امروزه رايج است،    civilizationاما    17داده مي 
به معني شهروندي    civis  ،civitas، civilisهاي التيني  با واژه

اص شهر در دوران  و اقامت در شهر و پايبندي به قوانين خ
هم و رومي  حقوق  داراي  فرد  آن  اعتبارِ  به  كه  است  ريشه 

مي  جامعه  در  عضويت  در  مزاياي  عبارت  اين  البته  شده. 
نمي  استعمال  روميان  شانزدهم  زبانِ  سدة  در  و  شده 

ميالدي براي نخستين بار در فرانسه به كار رفت. در سدة  
واژة   ميالدي  آميخت   سيويليزه هفدهم  فرانسه  با  در  ه 

شسته حسن  اخالق  نوعي  به  و  واقع    خلق  در  و  رفته  و 
مدنيتي بود كه به واسطة اقامت در شهر و تربيت حاصل  

داد. واژة سيويليزاسيون به صورت رسمي از  از آن روي مي 
نامة آكادمي فرانسه راه يافت  ميالدي به لغت   1853سال  

. به اين ترتيب  ]9[و بيشتر معناي تعليم و تربيت داشت  
civilization    در ادبيات شهرنشيني غرب بسيار دير ظاهر

كه   بود  اخالقياتي  و  ادب  رعايت  معني  در  هم  آن  و  شد 
   الزاما وصل به اصول آسماني نيست. 

زيستگاه  در  روشنايي  و  مدنيت  دارد. ظهور  مراتبي  ها 
فرصت    ... و  قصبه  و  روستا  در  بگوييم  اگر  نيست  اشتباه 

نايي ناشي از آن وجود دارد كمتري براي ظهور مدنيت و روش
تر محمل براي تحقق مدنيت  و شهرها هرچه بزرگتر و مهم 

بيشتر است. از اينروست كه هنروران و عالمان و انديشمندان 
آبادي  از  پيش  همواره  در  را  اعظم  بالد  راه  كوچكتر  هاي 

توان گفت هيچ آبادي و  قاطع مي گرفتند. وليكن با ضرسمي 
ن خالي نبوده و روستانشيني هيچگاه  روستايي از وجود بزرگا

مدنيت،   از  تلقي  اين  با  است.  نداشته  مدنيت  فقدان  معناي 
ممكن است يك زيستگاه در سير حياتي خود هميشه شهر  

اي  يعني  كم نباشد؛  شهري  در  مدنيت  به  بسا  و  شود  فروغ 
 

 دهخدا، ذيل «جا».  16

آبادي تقليل پيدا كند و از شهر بودن جز نامي باقي نماند.  
مي  كه  چيزيست  مدنيت»  تواين  به «بحران  تعبير  آن  از  ان 

«ناكجا»  و  نيست  «جايي»  شهر  مدنيت  بحران  در  كرد. 
  شود و در آن به جاي روشنايي، ظلمت حاكم است.  مي 

در تاريكي تشخيص شأن و جايگاه هر چيز ناممكن است  
ترين موجوديت كمي آن و به ناگزير ارزش هر چيز به نازل

زده به لحاظ مدني  حرانكند. در واقع شهر بتقليل پيدا مي 
مي كميات  سيطرة  مراتب  گرفتار  خصوصا  و  كيفيت  و  شود 

تر كيفيات نظير عطر و طعم از همة شئون زندگي  نامتعين 
مي  شرايط رخت  در  نيز  دينداري  و  دين  حوزة  حتي  بندد. 

مي تهي  كيفيات  از  مدنيت  و بحران  قشري  رويكرد  و  شود 
گفت در روشناييِ   گيرد. در مجموع بايدكمّي جاي آن را مي 

كند و در تاريكي بحران مدني  مدنيت «زندگي» معنا پيدا مي 
  كنند.  همه به «زنده بودن» اكتفا مي 

  كنكاش در معناي «اسالم» 
واژه زمرة  در  محققان  برخي  نظر  به  «دين»  هاي واژة 

؛ اين واژه از فارسي ميانه  ]10[فارسي دخيل در عربي است  
هاي بي وارد شده و از جمله واژهدر دوران ساساني به زبان عر 

شناسان  فارسي قرآن مجيد نيز هست. البته گروهي از زبان
دانند كه به معني قانون  عرب اين واژه را از ريشة «دََين» مي

و   احكام  كه  شريعت  مترادف  را  دين  ترتيب  اين  به  و  است 
آورند و قوانين ديني زندگي در اين عالم است به شمار مي

شد،  ز آنجهت كه مطابق قوانين اسالم اداره مي يثرب را هم ا
هاي دانند. اما به شهادت كالم خداوند و آموزه«مدينه» مي

تر پيامبر و ائمة اطهار وسعت و عمق معناي دين بسيار وسيع 
از احكام و قوانين است. اگر دين را به شريعت تقليل دهيم،  

هود و  از آنجا كه شرايع مختلفي وجود دارد و مثال شريعت ي
پس بايد «دين متفاوتند  باشيم و    ها» داشتهشريعت اسالم 

سخن از «اديان» بگوييم؛ در حاليكه نه تنها در قرآن فقط  
واژة «دين» ذكر شده و از عبارت «اديان» خبري نيست بلكه  
صراحتا تأكيد شده كه «دين» يكي بيشتر نيست. همچنين  

معاني «يوم از  روزي يكي  قرآن  در  آن  اس  الدّين»  در  كه  ت 
شود و قضاوت نه بر ظاهر كه  هرچه در بطون است ظاهر مي 

گيرد. در اين معني نيز دين يكي بيشتر  ها تعلق مي بر باطن 
توان سخن از «شرايع» گفت ولي اديان  نيست. در واقع مي

  ].8[اين واژه ريشه هندو اروپايي دارد  17
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البته اين «اسالم» مفهومي فراتر    19و آن اسالم است.   18خير
و ... دارد و ناظر بر از يك دين در كنار مسيحيت و يهودي  
را مسلمان عنوان   (ع)تصريحي قرآني است كه حضرت ابراهيم

  دارد. را محيي دينِ او اعالن مي  (ص)و حضرت محمد  20كند مي 
«اسالم» از ريشه «سلم» است كه با آشتي و صلح و آرامش  
مترادف است. طبيعتا سلم و صلح وجوه و مراتب گوناگون دارد؛  

اي ديگر صلح در  آشتي با طبيعت است و مرتبه اي از آن  مرتبه 
مناسبات بشري و ... . هرچند امروز آشتي با طبيعت در بهترين  
حالت به معني حفاظت از محيط زيست است اما اگر در ماهيت  
موضوع تعمق شود، بايد از انس با طبيعت سخن گفت؛ نه آنكه صرفا  

نمي  حاصل  انس  كرد.  اكتفا  تخاصم  رفع  ب به  مگر  جا  شود  ا «به 
اي از ارتباطات.  آوردن»؛ يعني تشخيص «جاي» هر چيز در منظومه 

و   ذومراتب  و  جانبه  همه  دركي  كردن  پيدا  يعني  آوردن  جا  به 
ذومقياس از مسئله. در واقع هر گونه ظلمي كه در حق طبيعت و  

  حتي ابناي بشر شده محصول «به جا نياوردن» بوده است. 
مراتب و اصطالحا «به جا    اما تحقق اين سلم و صلح در همة 

الساعه و يكباره نيست؛ يعني چنين نيست  آوردن» امري خلق 
كه صرف پذيرفتن دين اسالم سبب شود ما معناي مسلماني را  
به يكباره و به تمامه درك كنيم. تقرب به معناي حق و سلم و  
... چيزي است كه همواره دغدغة حكماي مسلمان در سراسر  

ين اينكه همانقدر كه ظهور مدنيت در  جهان بوده است. در ع 
يك سكونتگاه شدت و ضعف دارد و به ميزاني كه جايي بهرة  

مي  باشد  برده  مدنيت  از  دانست،  بيشتري  شهرتر  را  آنجا  توان 
  ظهور اسالم در شهر نيز شدت و ضعف دارد.  

  شهر اسالمي كجاست؟ 
مي  نحو  دو  به  را  كجاست»  اسالمي  توان  پرسش «شهر 

«شه كرد؛  علي بيان  اسالمي  «شهر  ر  و  كجاست؟»  االصول 
مراد از وجه «علي الواقع» بررسي    21الواقع كجاست؟». اسالمي علي 

 
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه/ چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند    18

  (حافظ) 
آية   بيان  در  تفسيرالميزان،  در  طباطبايي  مي   19عالمه  عمران  آل  گويد: سورة 

«دين نزد خداي سبحان يكي است و اختالفي در آن نيست و بندگان خود را امر  
نكرده مگر به پيروي از همان دين و بر انبياي خود هيچ كتابي نازل ننموده مگر 

نكرده مگر براي همان دين كه  اي به پا  دربارة همان دين، و هيچ آيت و معجزه 
هاي حق معتقد  آن دين عبارت است از اسالم، يعني تسليم حق شدن، و به عقيده 

گشتن و اعمال حق انجام دادن و به عبارتي ديگر: آن دين واحد عبارت است از  
تسليم شدن در برابر بياني كه از مقام ربوبي در مورد عقايد و اعمال و يا در مورد  

شود. اين بيان هرچند به طوري كه در قرآن حكايت م صادر ميمعارف و احكا
شده در شرايع رسوالن و انبياي او از نظر مقدار و كيفيت مختلف است، ليكن در  
عين حال از نظر حقيقت چيزي به جز همان امر واحد نيست، اختالفي كه در 

پديدار شدن آن به صورت خارجي است در مسير تاريخ و بستر  
االصولي، يعني در معنا و  فرهنگ. شهر اسالمي به حيثيت علي 

جاييست    مفهوِم اوليه و اصلي خود، «دارالسّالم» است؛ دارالسّالم 
به    22كند. كه خداوند در قرآن همه مؤمنان را به آن دعوت مي 

سخن ديگر دارالّسالم بهشت است كه اهل آن در آنجا فقط سالم  
  23برند. شنوند؛ يعني در صلح با محيط به سر مي مي 

  

  
هاي اروپاييان از جهان پيش  اورشليم يا دارالسالم در نقشه. 2 شكل

از دوران مدرن، در مركز زمين قرار داشت. زيرا دارالسالم مختص  
مسلمانان نيست و در همة اديان و حتي سرزمينهاي ديگر به نحوي  

الواقع در شام تمثيلي از اورشليم  مطرح است. اورشليم علي
  1265) در Psalterاالصول در آسمان است. نقشه جهان سالتر (علي

  British Library Add. MS 28681ميالدي در مخزن 

تنافي  هاست از نظر كمال و نقص است نه اينكه اختالف ذاتي و تضاد و  شريعت
اساسي بين آنها باشد، و معناي جامعي كه در همة آنها هست عبارتست از تسليم  
زبان   با  عصري  هر  در  كه  آنچه  در  او  اطاعت  و  شرايع  انجام  در  خدا  به  شدن 

 خواهد». پيامبرش از بندگانش مي
»؛ سورة بقره آية   19  .130«انَّ اَلدِّينَ عِنْدَ اَهللاِ اَلْاِسْالمُ
اِبر  20 اهيمُ يَهودِيّا و ال نَصْرانِيّا و لكِنْ كانَ حَنِيفا مُسْلِما و ما كانَ ِمنَ  «ما كانَ 

». سورة آل عمران، آية  .67اَلْمُشْرِكِينَ
21 De jure  (علي االصول) وDe facto  .(علي الواقع)  
سو  22 مُسْتَقِيم».  صِراط  الي  يَشاءُ  َمنْ  يَهْدِي  وَ  اَلسَّالمِ  دارِ  اِلي  يَدْعُوا  اهللاُ  رة «وَ 

 .25يونس، آية 
 .26«اِلّا قِيال سَالماً سَالما» سورة واقعه، آية  23
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و   اديان  همة  در  و  نيست  مسلمانان  مختص  دارالسالم 
متفكران   است.  مطرح  نحوي  به  ديگر  سرزمينهاي  حتي 

االصولي شهر اسالمي را  بسياري در طول تاريخ معناي علي
اند؛ از اتوپياي هزيود گرفته  هاي مختلف عرضه كرده به بيان 

خن از «اورشليم»  در دين يهود س  24فارابي.   مدينة فاضلهتا  
يا مي  سالمت»  «شهر  معادل  عبري  زبان  در  كه  شود 

السّالم» است. چنانكه به استناد «عهد عتيق» پيش «مدينة
در   آنرا  خداوند  زمينيان،  دست  به  اورشليم  شهر  بناي  از 

الواقع در شام آسمان ساخته بود. به عبارت ديگر اورشليم علي
علي  اورشليم  از  آسمتمثيلي  در  دليلِ  االصول  به  و  است  ان 

وقوع در واقعيت اين زمين خاكي اتفاقاً هميشه هم شهر صلح  
و سالمت نبوده و بارها مورد حمله و غارت قرار گرفته و ويران  

همچنين قديس آگوستين در قرن پنجم    25يا آباد شده است. 
به  تا  كرد  خدا»  «شهر  رساله  نوشتن  به  اقدام  ميالدي 

الم را بياموزد؛ دارالسالمي كه  مسيحيان راه رسيدن به دارالس
به عقيده او نتوانست در رم محقق شود و مسيحيتِ دربندِ  
ماديات نيز به جلوگيري از سقوط آن شهر آغشته به گناه در  

ها كمك نكرد. كليساي كاتوليك نزديك به يك  دست وحشي
معناي   به  آگوستين  كه  خدايي  شهر  تا  كرد  تالش  هزاره 

الواقع پياده كند اما  ا در اروپا علي االصولي تبيين كرد رعلي
ناپذير از زندگي  اي كه منازعه و جنگ بخشي جداييدر قاره

مي  تشكيل  و را  سلم  به  نيل  در  توجهي  قابل  دستاورد  داد، 
  صلح حاصل نكرد.  

ايم كه اهل آن باشيم وليكن  ما به دارالسالم دعوت شده
امري   ساكن دارالسالم بودن بيش از اينكه امري مادي باشد

معنوي است. پس اگر در صورت ظاهر و مراتب مادي محيط  
به وجه  كه  هستند  نباشد، كساني  كمال  به  تحققش  امكان 

 
 آراء اهل المدينه الفاضله.  ٢٤
ها اسرائيل با فلسطينيدر هزارة دوم پيش از ميالد منازعات متعددي ميان بني   25

اسرائيل توسط داوود داد تا اينكه سكونت بنيها در آن منطقه رخ ميو مصري
در اورشليم  در  بخت  نبي  شد.  تثبيت  ميالد  از  پيش  نخست  هزاره  النصر  آغازِ 

اسرائيل را به پ م به آن شهر حمله كرد و معابد را ويران و بني   700آشوري در  
اسارت گرفت. وقتي كوروش هخامنشي در قرن ششم پيش از ميالد بابل را گشود  

ها  كنند. رومي  اسرائيل اجازه داد دوباره به اورشليم بازگردند و آن را آبادبه بني
م و پس از «شورش عظيم» معابد  70م اورشليم را اشغال كردند و در  پ   37سال  

را ويران و مردم را قتل عام كردند و مهمترين يادگارهاي ديني را از بين بردند. 
و  افزودند  اسالمي  خالفت  به  را  اورشليم  عمر،  خالفت  دورة  در  مسلمانان 

م آن را از دست مسلمانان گرفتند  	سيزدهمجنگجويان صليبي در قرن دوازدهم و  
الدين ايوبي صليبيون را بيرون  و پادشاهي التين اورشليم را تأسيس كردند. صالح 

هاي اين دوران راند و سپس مماليك مصر آنرا اشغال كردند. اما در اثر كشمكش
برانداختن  اورشليم به شهري كوچك و ناتوان تبديل شد. سلطان سليم عثماني با  

اهل   زمين  در  و  كنند  پيدا  را  اهليت  اين  بتوانند  معنوي 
رسد آن تصوري كه گروه دوم از دارالسالم باشند. به نظر مي 

طبيعتا  االصولي است كه  شهر اسالمي دارند همان تصور علي
هايي از آن امكان تحقق دارد. در واقع در عالم واقع فقط بارقه 

هاي زندگي در  اگر نيك تأمل كنيم بايد اذعان كرد كه پايه
است  شده  بنا  غفلت  و  نسيان  بر  دنيا  به   26اين  دارالسّالم  و 

مفهوم مطلق جز در ملكوت فرصت ظهور تمام و كمال ندارد.  
ناخواه آن امر الواقع خواهعليبنابراين شهر اسالمي به حيثيت  

  دهد. اصولي را تنزل و تقليل مي 
علي  اسالمي  شهر  بين  بنابراين  طيفي  در  همواره  الواقع 

شهر الهي و شهر دنيوي قرار دارد و اهل هر سرزمين و پيروان 
هر باوري از يكسو به اندازة بضاعت و فهمشان از اصول و از  

يطشان آنرا محقق سوي ديگر بنا بر مختصات و مقتضيات مح
االصول يكي بيشتر  اند. بدين رو اگر شهر اسالمي عليكرده

نيست، تحققش بر روي زمين منكسر است. چنانكه مدينه  
حد  كمترين  از  پيامبر،  اجالل  نزول  از  پس  هرچند  منوره 

بواسطه  زيرساخت اما  بود  برخوردار  كالبدي  و  مادي  هاي 
ترين  آنجا كه قوي   ترين انسان روي زمين، و ازحضور برگزيده 

ارتباط را با ساحت معنايي تسليم برقرار كرد، تبديل به يك  
  شهر اسالمي مهم شد. 

  
  
  
  
  
  
  

قرن   از  افزود.  خود  قلمروي  به  نيز  را  اورشليم  دولت   18مماليك  هر  بعد  به  م 
شد، جزء مواد اروپايي كه در يك جنگ در هر جاي ديگر بر عثماني غالب مي 

گيري توليت ارض مقدس يعني بخش مهمي از اورشليم را  معاهدات خود برعهده
مي ميطلب  آنجا فرمان  تا  ركرد و به حكم خود در  كاترين كبير گرفته  اند؛ از 

به  فلسطين  و  فروپاشيد  عثماني  كه  جهاني  اول  جنگ  از  پس  بناپارت.  ناپلئون 
مستعمره بريتانيا تبديل شد، موج بزرگي از مهاجرت جريانات تندروي يهودي  

ها به اورشليم و ديگر شهرها آغاز شد تا سرانجام پس از جنگ  مثل صهيونيست
ا در مقابل خواست مهاجرين براي تاسيس يك دولت دوم جهاني دولت بريتاني

تهديدات و واكنش تسليم شد.  تصنعي به نام اسرائيل  كشور  هاي تقلبي و يك 
پايه را در اعالم  دول مسلمان و اعتراضات و انتفاضه مردم فلسطين اين دولت بي 

كه مسئله انتقال سفارت    2017اورشليم به عنوان پايتخت خود مردد كرد تا سال  
 ياالت متحده به اورشليم اسباب جنجالي تازه آفريد.ا

اُستن اين عالم اي جان غفلت است/ هوشياري اين جهان را آفت است (مثنوي    26
 موالنا، دفتر اول).
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  اند.الواقع در بستر خود به نمايش گذاشتهفاس تا يزد و از خيوه تا دمشق هر يك شهر اسالمي را به حيثيت عليمنظر شهري از . 3شكل 
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و غفلت بنا شده   انيبر نس اي دن نيدر ا يزندگ يها هيپامعراج پيامبر (ص) از دارالسالم زميني (از كعبه به مسجداالقصي) تا دارالسالم الهي... . 4 شكل

را   يناخواه آن امر اصولخواه الواقعيعل تيث يبه ح يشهر اسالم نياست و دارالسّالم به مفهوم مطلق جز در ملكوت فرصت ظهور تمام و كمال ندارد. بنابرا
  . تن صفوي از مجموعه موزه متروپولي برگي از بوستان سعدي نگاره اثر سلطان محمد نور، دوره .دهديم ليتنزل و تقل

  

سلم و   معناي  به  اسالم  آن  در  كه  شهري  هرچند  البته 
صلح و آشتي با محيط برقرار باشد، «شهر اسالمي» است اما  
كمال   به  شود،  جاري  مراتبش  همة  در  تسليم  اين  اگر 

تر است. از آنجا كه دين اسالم در ميان ديگر باورها  نزديك
تسليم در همه مراتبش، و مخصوصاً تسليم  بيش از همه به  

مسلمانان  كه  كوششي  تالش و  شده، و  نايل  به حق،  شدن 
داشته  اسالم  فهم  و  درك  براي  سده  چهارده  در طي  اند 

شهرهايشان بيش از همه منعكس شده، شهرهاي مسلمانان 
االصولي شهر اسالمي بيشتر  الواقع خود را به حيثيت علي علي

  اند. از بقيه نزديك ساخته
اما اين نيز صحيح نيست كه هر شهري را به صرف قرار داشتن  
در مرزهاي جغرافيايي دين اسالم و يا برقراري حكومت و شرايع  

 
هايي كه به صورت عملي يا نظري گرايش اولگ گرابار بر حسب ميزان مداخلة حكومت  ٢٧

شهرهاي تازه تاسيس اسالمي بر شمرده:   به يكپارچه كردن جهان اسالم داشتند انواعي براي
ناخواه از اين نقش اداري شدند و شخصيت و شكلشان خواه  نخست شهرهايي كه پايتخت

متأثر شد؛ مثال شهر اصفهان در زمان امارت والي خليفة عباسي در اواخر قرن دوم هجري 

اند  مسلمانان، «شهر اسالمي» قلمداد كنيم. در تاريخ اسالم بوده 
حكومت  ارادة  به  كه  شدند شهرهايي  تاسيس  مسلمان    27هاي 

توانيم آنها را شهري اسالمي قلمداد كنيم. براي نمونه  وليكن نمي 
سلطانيه شهري بود كه به فرمايش يك سلطان مسلمان بنا شد و  
در كانون آن آرامگاهي براي انتقال پيكر اهل بيت طراحي شد اما  
از آنجا كه در صلح با محيط مادي خود نبود، پس از وفات باني  

نياورد.   دوام  بيش  بوده اندكي  عكس  همچون  بر  شهرهايي  اند 
شهري   هرچند  كه  شرقي  روم  امپراتوران  پايتخت  قسطنطنيه 

نشين و مركز خالفت كليساي مسيحيت ارتودوكس بود  مسيحي 
برد.  اما با محيط خود از بسياري جهات در سلم و صلح به سر مي 

گمان شهر اسالمي به بهترين وجه در جايي محقق شده كه  بي 
  اند. تر شده شان نزديك معناي حقيقي   شهر و اسالم به 

اند  ا فرمايشيي  و هم در زمان سلسلة آل بويه در سدة چهارم. شهرهاي ديگر كامال رسمي
اند مثل سامرا كه طبقة متوسط شهري در ايجاد آن نقشي يعني يكسره مخلوق ارادة شاهان

يافتة مسلمانان نداشت يا بغداد يا سلطانيه و ...، و دستة آخر شهرهايي كه سكونتگاه سازمان
شروع   نوكيش شدند مثل كوفه و بصره و گرگان و قيروان و ... . در جملة اين موارد به نوعي

 ]. 5حيات شهري مديون حكومت بوده است [
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شود اما اقدامات آنان نه تنها در جهت تقويت اسالميت  اندازي ميترين حكومت اسالمي طرحترين شهر مسلمانان امروز بدست سلفيمقدس. 5 شكل
ز اسالم است. صحيح نيست كه هر شهري را به صرف قرار داشتن در مرزهاي جغرافيايي شهر نيست بلكه در جهت هر چه بيشتر فاصله گرفتن از شهر و ا

  دين اسالم و يا برقراري حكومت و شرايع مسلمانان، «شهر اسالمي» قلمداد كنيم.
 

  الواقع در ايران شهر اسالمي علي
هر مذهبي    شان از ديرباز بهايرانيان بنا به طبع فرهنگي 

كه گرويدند به ظاهر رسمي آن اكتفا نكردند و كوشيدند به  
كنه و باطن آن مشرف شوند. آيين زرتشتي و مهر و زرواني 
و مانوي و ... كه همه در ايران جوانه زدند و شاخ و برگشان  

سايه افكند،    29تا غرب قلمروي امپراتوري رم  28از اقصاي چين 
آيين جملة  آن  از  در  معنوي  وجه  غلبة  كه  هستند  هايي 

محسوس است. ايران مأمن پيروان معنويت آيين يهود بوده 
بني  انبياي  قرائت  به  ملتزمان  يعني  از  است؛  اسرائيل 

و نه احبار يا روحانيون رسمي شريعت يهود. پس   30يهوديت
عيسي حضرت  ملكوتي  عروج  پن   (ع)از  به  ايران  اهگاه  نيز 

مسيحياني تبديل شد كه در امپراطوري روم عرصه برايشان 
معنويت   غلبه  با  دين  يك  نمونة  اوليه  مسيحيت  بود.  تنگ 

 
 تنها معبد مانوي فعال امروز در بندر زيتون چين واقع است.  ٢٨
كاوشميترائيوم  29 با  كه  متعددي  باستانهاي  شهرهاي  هاي  اغلب  در  شناسي 

اند نشانة عمق نفوذ آيين مهر در قلمروي  اروپايي شمالِ غربي و جنوبي آشكار شده
  روم است.

عيسي حضرت  خاطر  همين  به  و  جديدي    (ع)است  شريعت 
نمود.  اعالم  موسوي  شريعت  تابع  را  خود  و  نكرد  معرفي 
مؤمنان مسيحي تا قرنِ سوم ميالدي كه امپراتوري روم به  

مسيحي تمايل يافت، تنها در سرزمين ايران كه تحت دين  
با   رسمي  و  علني  طور  به  توانستند  بود  اشكانيان  حاكميت 

    31التزام به دين و آيينشان زندگي آرامي داشته باشند.
نفوذ و گسترش اسالم در ايران البته با تحولي در دل و 

د  جان ايرانيان همراه شد اما از سوي ديگر چنان متاثر از پيون 
زمين با اسالم بود كه مشابه ثمرات آن در  معنوي اهل ايران

مسلمان ديده نشد. پس از فتح  ميان ديگر اقوام و ملل تازه 
ايران توسط خلفاي مسلمين و مخيّر نمودن ايرانيان در اسالم 
آوردن يا پرداخت جزيه، ابتدا عموم ايرانيان پرداخت جزيه را 

بني  خلفاي  دادند.  بنترجيح  و  افزون ي اميه  دليل  به  عباس 

اسرائيل بودند كه از حضرت وان مثال صابئين يا مغتسله كه گروهي از بنيبه عن  30
مي پيروي  و  يحيي (ع)  مستند  ايران  در  اشكانيان  زمان  از  حضورشان  و  كردند 

 مضبوط است.
  توان به كتاب براي مطالعه بيشتر در باب توجه ايرانيان به وجه معنوي دين مي  31
نيز مراجعه كرد كه نشر   . فولتسيس  چاردير» اثر  نيزم   رانياز ا  تيگذار معنو«

  ترجمه فارسي آنرا منتشر كرده است.  1390اديان در 
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توسط   اسالم  پذيرش  از  زكات  به  نسبت  جزيه  مبلغ  بودن 
نمي  استقبال  سالجقه،  ايرانيان  سلطه  زمان  تا  و  كردند 

نداشت   ايرانيان  آوردن  اسالم  بر  اصراري  به  ]11[حكومت   .
اين ترتيب نزديك به چهار قرن ايرانيان كه عموما گرايش به  

حال و مكدر از  سويي پريشان   معنويت دين در آنان قوي بود، از 
نشاندگان خلفا  عروبت حاكم و تحقير هويت ايراني توسط دست 

بودند و از سوي ديگر مواجه با ديني جديد كه بدون اجبار و  
    شد. هاي گوناگون بر ايشان عرضه مي اصرار به صورتها و قرائت 

توان بر شمرد در طول اين سه قرن شواهد فراواني را مي 
كند؛ از جمله عوالم معنوي حاكم بر ايران مي  كه داللت بر

توجه و حضور ائمه اطهار كه خود مبشر وجه معنوي اسالم  
عالقه  و  احترام  و  خالفت  متصرفات  ايراني  بخش  در  بودند 

علي حضرت  چنانكه  ايشان.  به  حكومت   (ع) ايرانيان  مركز 
در  كه  شهري  دادند؛  انتقال  كوفه  به  مدينه  از  را  خويش 

ت بخش ايراني سرزمينهاي اسالمي واقع شده  مهمترين ايال
از حجاز خروج كردند تا به ميان    (ع)بود. حضرت سيدالشهدا

به   نيز  شهادتشان  عظيم  واقعة  و  بيايند  بخش  همين  مردم 
داد.  رخ  كربال  در  بلكه  دمشق  يا  مدينه  در  نه  سبب  همين 

در سامرا و استقرار حضرت   (ع)كاظموقوف حضرت امام موسي 
در خراسان و حضور همة ائمه پس از    (ع)الرضابن موسي علي

ايشان در همين حدود جغرافيايي از داليل و قرايني است كه  
مي  شهادت  ارتباط  اين  مي به  همچنين  خروج  دهد.  از  توان 

بويه، شيعيان اسماعيليه  علويان طبرستان، شيعيان زيديه، آل
... يا ريشه گرفتن اكثر قريب به اتفاق طريقه ي هاالموت و 

صوفيه و رونق آن در اين سرزمين يا حتي نشو و نماي اهل 
مذهب   پيروان  مثل  دارند  بيت  اهل  به  ارادت  كه  تسنني 

  شافعي در ايران ياد كرد. 
به عبارت ديگر ايرانيان فرصت يافتند تا به واسطه قرائت  
آشنا به طبع فرهنگي خويش با اسالم مأنوس شوند؛ حكايتي  

مصد اسالم  ورود  از  پيش  نيز كه  امروز  به  تا  و  داشته  اق 
شيعة   مذهب  يافتن  رسميت  هرچند  است.  باقي  همچنان 

عشريه در دورة صفويه، تصور عرفي شرايط پيش از آن  اثني
را براي ما كه چهار قرن پس از آن در اين سرزمين زندگي  

 
اي از نويسنده مسئول با عنوان «دين از  توضيحات بيشتر در اين باره در مقاله  32

منظر فرهنگ ايراني» در كتاب «مسجد ايراني، مكان معراج مومنين» آورده شده 
 است. 

بهت  33 درك  مجيد براي  قرآن  خود  ايمان،  مرتبة  و  اسالم  مرتبة  ميان  تمايز  ر 
اند  بهترين مرجع است. خداوند در پاسخ به اعرابي كه مدعي بودند ايمان آورده

ايم و با ايد بلكه بگوييد اسالم آوردهبه پيامبر فرمود به ايشان بگو «ايمان نياورده

شرايط مي  از  تصوري  اينكه  براي  اما  ساخته  مشكل  كنيم 
روري به اوضاع فرهنگي  عمومي پيش از صفويه پيدا كنيم، م

بي تاجيك  اكثريت  مردم  حاضر  حال  در  نيست؛  مناسبت 
حنفي  مذهب  پيرو  تاجيكستان  كشور  از  جمعيت  پس  اند. 

اسماعيلي  شيعيان  آنجا  جمعيتي  گروه  دومين  و  ايشان  اند 
اثني  شيعيان  كوچكي  و  اقليت  توجه  شاهد  ليكن  عشريه. 

پيرو   اينكه  از  اعم  ـ  مردم  همه  فراوان  مذهبي  احترام  چه 
امام  مزار  عنوان  به  كه  هستيم  مقابري  به  نسبت  ـ  هستند 

عسكري   (ع)العابدينزين حسن  امام  قرار    (ع)و  زيارت  محل 
با  مي  غيره  و  تاجيك  مردم  ازبكستان  در  همچنين  گيرند. 

روند كه آنرا مدفن امام  مذاهب مختلف به زيارت مزاري مي 
صادق افغانمي  (ع) جعفر  شريف  مزار  در  و  بارگاه  دانند  ستان 

علي حضرت  به  منسوب  مرجع    (ع)باشكوهي  كه  دارد  وجود 
خيل زوار در تمام سال است. به عبارت ديگر در قرائت معنوي 

اهللا در مقام  اي چون تعلق خاطر به آل رسول از دين پديده 
مي  در اين قرائت    32گيرد.فصل مشترك و عامل اتحاد قرار 

آن اهميت بيشتري براي كنه و باطن دين از ظاهر و شريعت  
قائل هستند و چون باطن و جوهرة دين از يكجا سرچشمه و  
نشأت گرفته است و در اصل يكي بيش نيست، با وجود تغيير 

شود؛ طريقي  و تنوع ظاهري همواره يك طريق محسوب مي 
كه طي كردن آن بدون ولي و راهنما ممكن نيست و همين  

ي و پس از اسالم به  مسئله ارادت ديرين ايرانيان به اولياء اله
  كند. ائمه اطهار را توجيه مي 

ها چند شاهد از كيفيت دينداري در ايران است  اين نمونه 
الواقع در ايران با قرائت فرهنگي  دهد اسالم عليكه نشان مي 

از دين ريشه دوانده و قوام يافته و به ثمر نشسته است. آن 
ت ايران»  معنوي  «عالم  به  آن  از  كوربن  كه  عبير كيفيتي 

گويد هرچند آيات الهي در قرآن در حجاز نازل  كند و مي مي 
فهميده شد   . به سخن ديگر ايرانيان ]12[شد اما در ايران 

داشتند.  دين  به  ايماني  رويكرد  مسلماني،  ايمان    33وراي 
معنايي است قائم به قلب و از قبيل اعتقاد، و اسالم معنايي  

اينجاست كه ايمان به مفهوم    34است قائم به زبان و اعضاء. 
كند و در ديدن وليكن «ديدن به چشم دل» تقرب پيدا مي

شده (سورة حجرات، آيه  اينكه انتظار آن هست هنوز ايمان داخل در قلوب شما ن
ايمان 14 با  هنوز  شما  دلهاي  و  است  دل  كار  كه «ايمان  است  اين  منظور  و   (

 . ]12[نشده» 
از آنجا كه يكي از معاني اسالم، تسليم شدن و گردن نهادن است، تسليم زبان    34

به اين است كه شهادتين را اقرار كند و تسليم ساير اعضاء به اين است كه هر  
دهد ظاهرا انجام دهد، چه واقعا و قلبا اعتقاد به حقانيت آنچه ميچه خدا دستور  
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يابد و در اين داري به مرتبة ايمان ارتقاء مي واقع دين و دين
   35مرتبه اكتفا به مسلماني جايز نيست. 

كند و  طبعاً اين تلقي از دينداري به شهر نيز سرايت مي
علي اسالم  از  ديگري  ربعد  ميالواقع  آشكار  واقع ا  در  سازد؛ 

شهر اسالمي در ايران آنجا نيست كه در آن صرفا به پايبندي 
به فقه و شريعت اسالم اكتفا شود. آنجايي است كه براي اهل  
شهر سطح تماسي با معنويت اسالم ايجاد كند. اين تلقي از 
دارالسالم چيزي نيست كه با اسالم آوردن ايرانيان آغاز شده  

چنانكه  محل    باشد،  شهر  ايرانيان  زعم  به  همواره  گفتيم 
استقرار شاه يا همان صاحب فره ايزدي يا مقام واليت بوده 

بخش شهر است. جالب است كه  است و اوست كه روشنايي 
فرمايد «خداوند سرپرست (ولي) كساني  خداوند در قرآن مي 

ها به سوي  است كه ايمان آورده باشند، ايشان را از ظلمت
مي  هدايت  شده نور  كافر  خدا)  (به  كسانيكه  و  اند  كند 

اوليائشان طاغوت است كه از نور به سوي ظلمت سوقشان  
 36دهد. آنان دوزخيانند و خود در آن تا ابد خواهند بود».مي 

قرار  روشنايي  در  شدن  مؤمن  واسطة  به  آدمي  واقع  در 
گيرد. در اين روشنايي است كه «خوفي ندارند و غمگين  مي 

   37نيستند». 
احساس به سر بردن در تاريكي احساس عجيبي است؛  
اين احساس كه هيچ چيز سر جاي خود نيست. در تاريكي  
همه چيز ممكن است براي آدمي تهديد و خطر آفرين باشد.  
احساس به سر بردن در روشنايي تؤام با اين تلقي است كه  
هر چيز در جاي خود قرار دارد و احساس امنيت محصول  

دهندة سلم و صلح است،  اگر اسالم وعده  38اين عدل است. 
امنيتي    39باطن اسالم يعني «ايمان» با «امنيت» قرين است؛

اي امن كه حاصل به سر بردن در روشنايي است. شهر عرصه
به   بلكه  قوانين  به واسطة وضع  تخاصم  رفع  اثر  نه در  است 

اهرم و  سازوكارها  همواره  لذا  قلبي.  احساسي  هاي خاطر 
مؤلفه اي  اجرايي اين  واسطة  به  كه  داشته  وجود  شهر  ها  در 

  معنويت دين در شهر به منصة ظهور رسد.  
 

مي عملش  و  (طباطبايي،  زبان  باشد  نداشته  چه  و  باشد،  داشته  تفسير گويد 
 ).492، ص18، جالميزان

هم  35 با «ديدن»  را  دانستهبرخي «دين»  عينتبار  با  رؤيت  را  دين  و  القلب  اند 
  اند.دانسته

و ايمان چاكرم/ اي ديدن تو دين من وي روي تو ايمان    تا آمدي اندر برم شد كفر
 من (مولوي) 

«اهللاُ وَلّيُ اَلَّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ ِمنَ اَلظُّلماتِ اِلَي اَلنُّورِ وَ الَّذينَ كَفَروا اولياؤُهُمُ   36
». الطاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم ِمنَ النُّورِ الَي الظُّلُماتِ آولئكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ  فيها خالِدونَ

 .257سورة بقره، آية 

شهر  فضاي  شدن  روشن  كمك  به  كه  اموري  جملة  از 
كند، آداب و اخالق است وليكن  آيد و مدنيت را محقق مي مي 

و   معنوي  منشأيي  بشري  قوانين  وراي  كه  اخالقي  و  آداب 
ق جوانمردي يا همان آيين آسماني دارد؛ به عنوان مثال اخال

ها با رشتة فتوت به ولي  فتوت. در شهر است كه جملة پيشه
يا شاه حقيقي كه غالبا يكي از پيامبران الهي است منتسب  

گرفتند. شهر به واسطة اين  شده و از آن اعتبار و روشنايي مي 
گرفت بلكه اساسا اين آداب و  آيين نه تنها نظم و نسق مي 

وران بدنة كرد. از آنجا كه پيشهرا شهر مي  اخالق بود كه شهر
دادند، اخالقيات مدني از آنان اصلي جامعة مدني را شكل مي 

آورد،  يافت و آداب مدني را پديد ميبه كل جامعه تسري مي
به   مبدل  فتوت  اصطالحات  از  بسياري  كه  همينروست  از 

  اصطالحات رايج در اخالقيات جامعة شهري شده است.  
  آيينة تحقق شهر اسالمي در ايران   اصفهان صفوي

  اصفهان بستر تحقق روياي معماران ايراني 
از دورة سلجوقي احصاء باطن و كنه فضا و به منصة ظهور  

زمين بدل شد.  آوردن آن به رؤياي معماري و شهر در ايران
هاي بسياري وجود دارد مبني بر اينكه بناها در روندي نشانه 

ا اينكه به آن صورت مطلوب شد تمتداوم جرح و تعديل مي
خيال  نزديكو  وجوه انگيزشان  در  را  تمرين  اين  شوند.  تر 

مختلف بنا از طرح و سلسله مراتب فضاها تا عناصر معماري 
مقياس در  همچنين  و  تزئينات  تكو  از  مختلف  تا هاي  بنا 

گرفت.  توان پيهاي شهري و آنگاه طرح كل شهر مي مجموعه
باب عناصر شهري و ريم چه از  نگبه اصفهان صفوي كه مي 

به   فرآيند  اين  رسيدن  شاهد  معمارانه  فضاهاي  باب  از  چه 
كمال هستيم. به عنوان مثال مسجد جامع عباسي و مسجد  

اهللا هرچند بنا به تصميم شاه عباس اول آغاز شد شيخ لطف 
گويي   داشتند.  تبار  سال  ششصد  ساخت  بدو  از  دو  هر  ولي 

ايي در سر داشتند كه در مسجد معماران به مدتي طوالني رؤي
اهللا به لطفجامع عباسي به صورت مفصل و در مسجد شيخ

  ترين و موجزترين شكل تحقق يافت. مجمل
». سورة االنعام، آية  37  .48«فَمَنْ آَمنَ وَ اَصلَحَ فّال خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ
  حمص   شارستان  ديوار«  كه  نبشت  عبدالعزيز  عمربن  به  حمص  شهر  عامل«  38

  كه   نبشت  جواب  »فرماييد؟  چه.  كرد  بايدمي   عمارتي   را  آن   است،   شده  ويران
  كه  كن،   پاك  ستم  و  خوف  از  را  راهها  و  كن،  ديواري  عدل  از  را  حمص  شارستان
 ]. 13[ .»گچ و سنگ و خشت و گل به نيست حاجت

 المنجد، ذيل «امن».  39
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مساجد تا دورة سلجوقي شبستاني بودند و عنصر گنبد كه  
تا اين زمان مظهر بناهاي مذهبي زرتشتيان بود از بند اين تصور  

مسجد ظاهر شد. گنبدخانة  آمد و از سدة پنجم به تدريج در  در 
اصفهان  نظام خواجه  جامع  مسجد  به  موقع  همين  كه  الملك 

چنين   شاخص  حضور  نخستين  زمرة  در  شايد  شد،  افزوده 
عنصري باشد ولي هنوز راه بسياري در پيش داشت تا چه به  
لحاظ لطافت و زيبايي و چه به لحاظ شأن و جايگاه فضايي به  

مسجد جامع عباسي برسد. در  اهللا يا  لطف گنبدخانة مسجد شيخ 
اين فاصله گنبدخانه تدريجا از يكي از فضاهاي مسجد تبديل به  
نهايت فضايي مسجد شد؛ يعني جايي كه محراب هست و جايي  

باشد، تببين فضايي اين معراج    40كه اگر نماز «معراج المؤمن» 
ها پرورده شد تا  شود. اين رؤيايي بود كه سده در آن متجلّي مي 

ان صفوي بياني زيباتر و بهتر يافت. گنبدخانة مسجد  در اصفه 
لطف  كمال،  شيخ  لحاظ  به  گويي  عباسي  جامع  مسجد  يا  اهللا 

  آسمان ساخت گنبد را فتح كرده است.  
همين موضوع دربارة ايوان نيز صادق است؛ مسجد جامع  
سدة   در  قبله)  (سمت  قِبلي  ايوانِ  ظهور  اولين  شايد  نيريز 

ي اهميت يافتن جبهة قبله و رواج چهارم باشد اما بطور كل
برمي  هجري  نهم  و  هشتم  قرن  به  قبلي  با    41گردد.ايوان 

جامع   مسجد  قبلي  ايوان  تا  بود  الزم  زمان  سده  دو  اينحال 
ترين  تناسب عباسي ظاهر شود كه يكي از زيباترين و خوش

هاي مساجد ايران است. همچنين استفاده از رنگ در  ايوان
نياز به تجربة طوالني داشت تا از سطوح وسيع در معماري  

كاري معرق و  دل اين ممارست مسجد جامع عباسي با كاشي 
نظيرش بيرون آيد. استفاده از رنگ در معماري  رنگ كم هفت 

هاي در سدة ششم و هفتم محتاطانه و با استفاده از كاشي 
به   تدريج  به  ولي  شد  آغاز  آجركاري  ميان  در  نگيني 

كتيبه   كاشيكاري  معرق  معقلي  كاشيكاري  به  نهايتا  و  ها 
تر داخلي و خارجي بنا رسيد. تا جاييكه در دورة  سطوح وسيع 

ارسن  شدن  رنگين  شاهد  صفوي  مخصوصاً  و  و تيموري  ها 
هاي شهري هستيم. گويي رؤياي رنگين كردن فضا  مجموعه

در همة اين مدت در حال محك و تمرين و آزمودگي بود تا  
نقش جهان اصفهان از اين تجربة در نهايت بتواند در ميدان  

  چندصدساله كمال بهره برده شود.  

 
، ص  2، ج  كشف االسرار  اشاره به اين حديث نبوي «الصاله، معراج المؤمن»:   40
 .29، اعتقادات مجلسي ، ص 7سرالصلوة ، ص  676. 

براي مثال در مسجد جامع ورامين (قرن هشتم هجري) و سپس در مسجد   41
  ميرچخماق يزد يا مسجد جامع كرمان.

اين فقط رؤياي رنگين كردن نبود كه در اصفهان محقق  
ترين  شد. نيك كه بنگريم اين رؤياي اعتالء دادن پيش پا افتاده 

عنصر هستي يعني خاك بود كه محقق شد؛ ايرانيان توانستند  
فام بسازند  ام و فيروزه ف هاي زرين كيمياگرانه از دل خاك كاشي 

پست  از  هرچند  اعتالء  كه  چنان  حقيقتا  ولي  بود  ماده  ترين 
كرد. به اين  يافت كه به لحاظ ارزش با فيروزه و طال برابري مي 

پس   در  كه  شد  حقيقت  اين  مبّيِن  معماري  فضاي  ترتيب 
تواند آنها را  حجاب خاك گوهرهايي نهفته است و هنرمند مي 

  را پيش چشم آورد.   كنار زده و آن گوهرها 
بسياري عناصر معمارانه، همچون گُلي كه از ابتدا كامل  
ايام  مرور  به  داشته،  نياز  زمان  به  شكوفايي  براي  ولي  بوده 

اش برسد. براي نمونه حوض، محتاج است تا به زيباترين جلوه
چه در جلوخان مسجد و چه در صحن، كمتر در مساجد اوليه 

يابي در زير صحن مسجد به شود و به جاي آن پاديده مي
پاياب دارد. سان  وجود  كهن  نيايشگاههاي  تدريج   42هاي  به 

آب در طراحي مسجد از زيرزمين به روي سطح آورده شد و  
هاي كوچكي چون حوض مسجد جامع ورامين پديدار حوض

كم آنقدر تراش خورد كه به يكي از عناصر اساسي  شد و كم 
شد. در واقع در طول اين مسير حوض صحن مسجد تبديل  

اش (محلي براي وضو گرفتن) فاصله از موجوديت كاركردي 
گرفت و تبديل شد به محملي براي سرودن شعر آب تا اگر 
است،   حج  مناسك  از  مختصري  و  كوچك  نمونة  مسجد 

  چشمة زمزم را نمايندگي كند. 
اما تا   43شود.منار در اولين مساجد قرون اوليه ديده مي 

اگر    5و    4قرن   چراكه  بود؛  منار  تك  اغلب  مساجد  هجري 
ذان باشد همان  نقش منار محدود به كاركردي چون پخش ا

هاي سردر مسجد به  كند. اما مناره مناره نيز كفايت مي تك
تدريج نقش فراخواندن اهل شهر به نماز را به صورت نمادين 

ترين برعهده گرفتند و همين بود كه منار را يكي از پرتزئين 
و زيباترين عناصر دستگاه ورودي تبديل كرد؛ در واقع منار  

د  كه  است  «دعوتي»  معني  نمازگزاران به  آن  به  پاسخ  ر 
  گويند و اين نقطة آغاز سفر نمازگزار است.  «لبيك» مي 
شد  اي كه در اين ممارست طوالني حاصل ميهر نتيجه

آنقدر آزموده و كامل بود كه در بسياري از مساجد با رعايت  

 مثال در مسجد جامع زواره يا نايين 42
توان به منار تاريخانه در دامغان و منار مسجد جامع نائين اشاره  براي مثال مي  43

 كرد.
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اقتضائاتش تكرار شده. به عبارت ديگر تعريف سلسله مراتب  
هاي ايوان و آنگاه ض و مناره ورودي مشتمل بر جلوخان و حو 

جامع   مسجد  جمله  از  متعددي  بناهاي  در  هشتي  و  سردر 

و تعديل بود ورامين و اشترجان و يزد و كرمان در حال جرح  
اش  و غالب مساجد بعدي در دوران صفويه و قاجاريه از نتيجه 

  بهره بردند. 
  

  
  

شود اما به تدريج در طراحي مسجد از زيرزمين به روي سطح  جلوخان مسجد و چه در صحن، كمتر در مساجد اوليه ديده مي حوض، چه در . 6شكل 
هاي معاصر از ميان برداشته شد  اهللا كه در مرمتشد. حوض جلو خان مسجد شيخ لطفآورده شد و به يكي از عناصر اساسي صحن مسجد تبديل 

  اش (محلي براي وضو گرفتن) فاصله گرفت و تبديل شد به محملي براي سرودن شعر آب. وض از موجوديت كاركرديدهد حايست كه نشان مينمونه
  

  اصفهان و روياي شهر اسالمي 
ترتيب در مقياس شهر نيز تالش و تكاپويي چند  به همان 

پيش  اي شهري است كه  صد ساله نمايان است. ميدان عرصه 
از دورة صفوي خود را در بيشمار نمونه نمايانده بود؛ ميدان  

ميدان  سلجوقي،  دورة  در  اصفهان  آباد  صاحب   عتيق 
اوزون (صاحب  دورة  در  تبريز  آق االمر)  ميدان  حسن  و  قويونلو 
طهماسب هريك به نوعي تبار  آباد قزوين در دورة شاه سعادت 

مهيا شد  جهان است. در اصفهان صفوي فضايي  ميدان نقش 
كه همة عناصر شهري از جمله ميدان ماهيت خود را به بهترين  

كنند بطوريكه هرچند تا دورة قاجار و حتي تا امروز  وجه عيان  
ماند و مدام بر تعداد ميادين  اي كامال شهري باقي  ميدان عرصه 

در   ميداني  هيچ  گفت  جرأت  به  بشود  شايد  ولي  شد  افزوده 
  اصفهان نرسيد.   جهان كمال به پاي ميدان نقش 

خيابان كه تا ديرزماني مسير ميانة باغ بود به تدريج در  
شد؛ شايد نخستين بار در كسوت يكي از  مقياس شهر ظاهر  

بلوكات شهر هرات سدة نهم و بعد در تبريز «خيابان» بر محله  
شد كه نامش نخستين بار در دورة صفويه  اي اطالق  و دروازه 

در قزوين نيز خياباني احداث    ضبط است. به امر شاه طهماسب 
عبدي  اشعار  در  وصفش  كه  است  شد  آمده  اين  ]14[بيگ   .

مقدمه نمونه  نخستين  و  هاي  مشهورترين  ايجاد  بر  بود  اي 
زيباترين خيابان با نام چهارباغ در اصفهان به امر شاه عباس  
نخست. خياباني كه بيش از آنكه معبر باشد، مقصد تفرج خاص  

گوست كه بعدها در شهرهاي ديگر چون  و عام بود. همين ال 
و   شد  تكرار  نيز   ... و  تهران  و  سنندج  و  شيراز  و  مشهد 

خيابان  براي  عامي  نام  شد  بيش  و  كم  هاي  «چهارباغ» 
اندازي شده در اين شهرها و آن فضايي كه شهر را شهر  طرح 
بينيم اگر تا پيش از ظهور فضايي  كرد. خوب كه بنگريم مي مي 

ميد  يا  خيابان  ارگ  چون  و  حصار  و  بازار  چون  فضاهايي  ان، 
كرد، از پس  حكومتي و مسجدجامع بود كه شهر را تعريف مي 

از صفويه غالب شهرها واجد چهارباغ و ميدان نيز شد. بطوريكه  
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شد و همين فضاها  اساسا شهر به واسطة اين فضاها طراحي مي 
  كرد. بودند كه مسير آينده گسترش شهر را روشن مي 

ظهور   با  چون  اما  ميداني  و  چهارباغ  چون  خياباني 
جهان اتفاق مهمتري، از افزوده شدن چند عنصر فضايي  نقش 

تر مدنيت  به فضاهاي شهر، به وقوع پيوست و آن ظهور عيان 
عرصه  داراي  كه  شهري  بود.  شهر  صحنة  و  در  مختلف  هاي 

متعددي براي مالقات است و همه رو به فضاهاي عمومي دارند  
اي در عرصة شهر حضور  هيچ بهانه و در واقع بي   اي و به هر بهانه 

كنند، قطعًا جايي روشن خواهد بود كه مدنيت در آن  پيدا مي 
همه كس و همه چيز را بر سر جاي خود قرار داده و همه اهل  

آورند». به اين  شهر يكديگر و شهر خود را به خوبي «به جا مي 
ظهور    جهان گواهي است بر به ترتيب چهارباغ و ميدان نقش 

اي يك فضاي  رسيدن منتها درجة مدنيت. اگر بازار در مرتبه 
عمومي است كه بهانة حضور و مالقات مردم در آن سوداگري  

اي  جهان و چهارباغ هيچ وجهة كاركردي است، حضور در نقش 
ندارد و عطر و طعم تعامل اجتماعي است كه مردم را به آن  

فارغ از هرگو مي  سوداگري و  كشاند و حيات مدني در آن  نه 
دهد و اين اثر وضعي آن بازار را هم به  طلبي روي مي منفعت 

  44كشد. تر فرامي مراتب عالي 
دهد كه جامعة ايراني در راه تقرب  شهر اصفهان نشان مي 

هاي بيشتري را  از پوست به مغز و معاني لطيف توانسته پرده 
و اين  تري را احصا كند و به بيان آورد.  كنار زند و امور ديرياب 

شد مگر با فراهم شدن فرصتي براي اهل نظر و عمل  ميسر نمي 
در حوزة معماري و شهر. فرصتي كه اجازه داد اين رؤيا با فراغ  
بال و طي روندي طوالني تحقق يابد؛ يعني هرچند طرح و ايدة  
پايان   تا  ولي  آمد  پديد  اول  عباس  شاه  دورة  در  عمدتا  كلي 

به طول انجاميد و در  سلطان حسين اجراي آن  سلطنت شاه 
  همة اين سالها يك پروژه بيشتر نبود. 

تر ظاهر شد  پرده اينكه چرا شهر اسالمي در اصفهان بي   
بايد موضوع تأمل جدي قرار گيرد. آنچيزي كه عجالتا به ذهن  

آيد تحولي مهم در شرايط خاص فكري و عقيدتي است كه  مي 
ها  ري برداشت را غيرضروري كرد. تقيه فراتر از بسيا   45«تقيه» 

گويي يا نفاق و بسياري  كه شيعيان را مختار به سكوت يا دروغ 
صفات منتسب ديگر كند، در اصل به معني نوعي «رازداري»  

 
   ]15[براي مطالعة بيشتر در اين زمينه نك  44
كردن تقيه يكي از مفاهيم اعتقادي شيعيان است و به طور كلي به معني پنهان  45

عقيده در جاييكه بيم ضرر مالي يا جاني از روشن شدنش برود. اما بسياري از  
اطرش  اند و به خكارانه و منافقانه دانستهاي محافظهمسلمانان و ديگران آنرا قاعده

 كنند.شيعيان را شماتت مي 

كه يكي از    46است. يعني پنهان كردن سّر باطن از نامحرمان 
  47داري و محافظت از امري مهم و باارزش است. شروط امانت 

دن به معني تسليم داشتن  چرا كه در غيراينصورت آشكاركر 
بود   خواهد  نااهالن  به  و    ].16[امانت  مغول  حمله  از  پس 

اهللا ولي  نعمت فرونشستن گرد و خاك غوغاهاي سياسي شاه  
طريقه  توانست  هجري  هشتم  قرِن  پراكنده  در  و  متعدد  هاي 

تصوف را در سايه وجود معنوي خود منسجم و متحد كند، و  
هاي صوفيه احراز شد. اما تصوف  فراتر از آن شيعه بودن طريقه 

اللهي همچنان براي حفاظت از گوهر معنوي خود محتاج  نعمت 
تقيه بود. نزديك به دو قرن بعد و در دورة صفويه كه خود را  

دانستند، تصوف قدرت سياسي نيز  اهللا مي دار شاه نعمت ميراث 
پيدا كرد و به اين ترتيب ديگر نه تنها ضرورتي به تقيه نداشت  

ساسا فرصتي براي ابراز پيدا كرد و گويي اين تحول مجال  كه ا 
به منصة ظهور رسيدن باورهاي مرتبة مجرد در مرتبة مادي  

تر  پرده را نيز پيدا كرد. در اين موقعيت اصفهان توانست بيان بي 
  شد.  بسياري حقايقي باشد كه تا پيش از اين پوشيده بيان مي 

  اصفهان؛ شهر اسالمي و شناخت حكمي 
ايي كه اصفهان  هاي آن روشنايي نون قصد دارم نشانه اك   

در پرتو آن شكل گرفت را تا حد امكان بيان كنم؛ اينكه چطور  
و   بشري  و  طبيعي  مختصات  آوردن  جا  به  حاصل  اصفهان 
معنوي بوده است و ماحصل صلح آدمي بر مناسبات خود با  
طبيعت و با ديگر انسانها و با پروردگار. اين توضيحات روشن  
خواهد كرد كه طرح اندازي شهر اسالمي نه امري فرمايشي و  
شناخت   است و  حكمي  شناختي  ماحصل  اساسا  كه  كالبدي 

علي  محصول  نيز  علي حكمي  اسالم  شدن  به  الواقع  االصول 
  واسطه فرهنگ است.  

  انس با طبيعت 
در   آن  با  نسبت  در  اسالمي  شهر  كه  موضوعاتي  از  يكي 

است.   طبيعت  دارد  قرار  مي روشنايي  نگاه  كه  ايران  كنيم  به 
شويم كه در  عمال با تنوع طبيعي و اقليمي شگرفي مواجه مي 

هر جايي شهر با توجه به مختصات طبيعي همانجا بنا شده  
است. در واقع شهر اسالمي در هماهنگي و صلح كامل با محيط  
است و همين برايش تعادل پايدار به ارمغان آورده است. شايد  

محيطي  هاي زيست شد كه علت تشديد بحران الزم به تذكر نبا 
تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي/ گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش   46

 (حافظ) 
هر كه شد محرم دل در حرم يار بماند/ وانكه اينكار ندانست در انكار بماند    47

 (حافظ) 
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كه عرصه را بر زندگيمان تنگ كرده، به جا نياوردن طبيعت  
طريق   طبيعت  با  رفتار  در  ما  است.  زيست  بستر  مثابه  به 
خودخواهي و گاه خصومت را در پيش گرفتيم و تبعات آن نيز  
به ضررمان انجاميده است. محصول مؤانست با طبيعت درك  

ت. وقتي انسان خود را جزئي از طبيعت بداند و  آن از درون اس 
حيات خود را تنيده در وجود و تعادل طبيعت بپندارد، با آن  
بر   مسلط  را  خود  زمانيكه  عكس  به  كرد.  خواهد  مصالحه 

اي محفوظ را  طبيعت برشمارد و طبيعت برايش نقش گنچينه 
موهبتهايش   از  تا  گذراند  سر  از  را  موانع  بايد  كه  كند  ايفا 

  خيزد.  مند شد، آنگاه به خصومت با طبيعت برمي بهره 
اصفهان دورة صفوي از دل انس با طبيعت پا گرفت و به  

سال   به  عباس  شاه  رسيد.  جالل  از  درجه  ق  1006اين 
و پس از آن  ]  17[م) اصفهان را به پايتختي برگزيد  1598( 

چشمگيري   رشد  كوتاهي  زمان  مدت  در  اصفهان  جمعيت 
هزار نفر جمعيت  80تا   50اين بين  يافت؛ شهري كه پيش از  

مسكن   سده  يك  از  كمتر  در  شد. 650داشت  نفر  با    48هزار 
در   اصفهان  سيماي  مرور  به  پايتختي  به  اصفهان  انتخاب 

ق)  1007م ( 1599ها تغيير كرد، چنانكه مثال در سال  سفرنامه 
گذشت،  يعني وقتيكه تازه يكسال از پايتخت شدن اصفهان مي 

شرلي، در گزارش سفر خود چنين  توني آبل پينسون، مباشر آن 
آورده است: «سپاهان بزرگ است ولي اثري از قلعه يا كاخهاي  
زيبا در آن نيست ... درخت در شهر بسيار كم است». تصوري  

مي  متبادر  ذهن  به  گزارش  اين  از  با  كه  است  متفاوت  شود 
هاي حيات  تصويري كه حدود سي سال بعد در آخرين سال 

ربرت از اصفهان ترسيم كرده است كه:  شاه عباس توماس ه 
اي را ديد كه يك يا چند باغ پر از  «به ندرت ممكن است خانه 

نظر   در  اصفهان  بعد  دهه  دو  باشد».  نداشته  سرو  درختان 
تاورنيه به جاي آنكه همچون يك «شهر به نظر برسد همچون  

رسيد» و شاردن نيز نوشته است: «از هر  يك جنگل به نظر مي 
اي  هان را تماشا كنيم آن را مانند جنگل يا بيشه سو شهر اصف 

و  مي  الجوردي  گنبدهاي  اشجار  خالل  از  فقط  كه  بينيم 

 
كه شاه عباس اصفهان را به جاي قزوين پايتخت ساخت اين  1598«به سال  48

جمعيت داشت...ليكن در حقيقت شاه عباس بود كه موجب عظمت    80000شهر  
آن شده...راجع به جمعيت اصفهان در اواخر قرن هفدهم يا ربع اول قرن هيجدهم 

گويد در ايامي كه او در آن شهر بوده ميزان واقعي در دست نيست. شاردن مي
تا  پاره را  آن  جمعيت  پارهمي  1،100،000اي  درحاليكه  را   اي گفتند  آن  ديگر 

از   بيش  نمي  60،000داراي  به نفر  رقمي  خود  شاردن  اينكه  عين  در  دانستند. 
دهد آن شهر را همانند لندن آن روزگاران كه وي آن را شهر پرجمعيت  دست نمي
دانسته خوانده است. او از آنجا كه به هر دو شهر آشنائي كامل داشته  اروپا مي

شود».  اند ديده مي هاي بلندي كه براي اذان ساخته شده مناره 
درختان كاشته در شهر پس از گذشت بيش از صد و سي سال  
  چنان تناور شده بودند كه لو بروين كه چند سال پيش از حملة 

گويد «از بيرون كه نگاه كنيد  افغان اصفهان را مالقات كرد مي 
شود، چون تمام مسجدها،  چندان چيزي از اصفهان ديده نمي 

ساية  برج  زير  در  تابستان  فصل  در  آن  بزرگ  عمارتهاي  هايا 
اين حكايت از يك پروژة    ].19[اند»  درختان شهر قرار گرفته 

حض انتخاب به عنوان  عامدانه و بزرگ دارد كه اصفهان را به م 
دارالسلطنه به باغشهر تبديل كرد. جالب است كه تبديل شدن  
اصفهان به اين باغشهر عظيم و خرم نه به واسطة مداخالتي  
نابخردانه در طبيعت كه ازقضا حاصل فهم عميق آن بود. در  
اين مدت نه سدي عظيم ساخته شد و نه تونلي شگرف براي  

هاي زيرزميني  د، نه آب سفره انتقال آب از جاي ديگر حفر ش 
بيش از حد مصرف شد و نه هزينة فراواني براي انتقال و تهيه  
آب صرف شد. البته كم نبود مواردي همچون آنكه پادشاهان  
صفوي ميل داشتند با برخوردي آمرانه از طريق شكافتن كوه  

زاينده  به  را  كارون  آب  از  بخشي  كوهرنگ  آبراه  ايجاد  رود  و 
ا  و  كنند  علت  ملحق  به  ولي  كنند  پرحجم  آنرا  طريق  اين  ز 

ضعف تكنولوژيك موفق نشدند. از سوي ديگر اين كار از سوي  
به   عوض  در  آنان  و  نشد  تشويق  اصفهاني  مدبر  مهندسان 

  تدابيري ديگر براي تأمين آب انديشيدند.  
اصفهان مثال خوبي است براي فهم اينكه چگونه شهري    

اتكا   با  توانست  كوتاه  فاصلة  و  در  منابع  از  حجاب  كشف  بر 
هايش به شهري مهم و پرجمعيت تبديل شود.  ها و قوه ظرفيت 

خصوص در شرايط فعلي كه معدودي شهرهاي پرجمعيت با  به 
اتكاي بر تكنولوژي و به بهانة جمعيت زياد و كمبود منابع به  

هاي بزرگ در طبيعت  صرافت دخل و تصرف آمرانه در مقياس 
نحوة مواجهة مهندسان اصفهاني با موانع  اند. شواهدي از  افتاده 
دهد كه آنان در گام نخست  روي گسترش شهر نشان مي   پيِش 

اليه  بودند؛  شناخته  خوبي  به  را  اصفهان  و  طبيعت  زمين  هاي 
موانع بالقوه  بالقوه و  منابع آب  خاك و  اي چون شوري  جنس 

دانيم كه لندن  وت كند. چون به طرق ديگر مي توانسته در اينباره به خوبي قضامي
نفر جمعيت داشته بنابراين چنانچه فرض    670،000در اواخر قرن هفدهم قريب  

با   اصفهان  كه  داراي    30000كنيم  جلفا  است    650000ساكنان  بوده  نفوس 
ايم. اصفهان طي يك قرن هشت برابر به جمعيت خود افزود. تخميني به خطا نزده

: اصفهان روي هم با جلفا از لندن و سوتوارك بزرگتر بود ولي در  گويد فراير مي
آمد» آن موقع قسمت اعظم آن را باغ فراگرفته بود و زياد پرجمعيت به نظر نمي

]18.[   
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جانبه و حكمي و در اصل همان  زمين و ... . آنگاه با شناختي همه 
منبعيت  شدند  موفق  روشنايي،  در  مانعيت شناخت  از  را  ها  ها 

  تفكيك كرده و راه را بر رشد و توسعة اصفهان بگشايند. 
محصول مراعات طبيعت و انس با طبيعت شهري است كه  

مي  طبيعت  تعالي  سبب  با  وجودش  خصومت  محصول  شود. 
و   مصنوع  محيطي  چون  كه  است  شهري  ايجاد  طبيعت 

رغم نظام طبيعت بر  آزمايشگاهي و به سان عضوي خارجي و علي 
آن تحميل شده است و در نتيجه همة سازوكارهاي طبيعي در  

غربي  شهر  است.  خود  از  آن  راندن  برگ   49پليس   راستاي    50و 
مانند  است؛ معناي لغوي اين واژگان محيط محفوظ محصور و قلعه 

غم محيط خارجي  ر است. منظور كلي از آن قفسي امن است علي 
شود. اشتباه است اگر تصور كنيم منظور از  كه ناامن پنداشته مي 

ناامني در اين تلقي صرفا تهديدات بشري است؛ شهر قفسي است  
كند. طبيعت به  كه محيطي امن در دل طبيعت ناامن ايجاد مي 

خصوص در اذهان اروپاييان قرون وسطي و پيش از آن چيزي جز  
ق و موجودات موذي نيست. پس همنشيني  جنگلهاي انبوه و باتال 

بي  آن  مراعات  و  طبيعت  اين  با  در  زندگي  چراكه  است؛  معني 
وضعيت ممكن نبوده و ايجاد تمدن منوط به پيروزي انسان در  
تاريخ   طول  در  شده  سبب  خصومت  اين  است.  طبيعت  با  نبرد 

زدايي شود مگر زمانيكه  اي شهر طبيعت تمدن اروپا، از چهرة قلعه 
موضوع  انسا  اين  شاهد  باشد.  شده  چيره  طبيعت  بر  قهر  با  ن 

برجاي مانده مخصوصا در ايتاليا مانند    شهرهاي قرون وسطايي 
سي  و  سن لوكا  و  و  ينا  بسته  محيطي  كه  است   ... و  جيمينيانو 

محصور و خالي از هرگونه پوشش گياهي و خصوصا درخت است.  
كه حق    دهد كه درخت از دشمناني بود اين شهرها گواهي مي 

  نداشت از ديوارهاي شهر عبور كند و به داخل راه يابد. 
در شهرهاي ايراني نيز بارو وجود دارد ولي اين بارو امنيتي  
مختصر در برابر تهديدات مختصر را به همراه داشت و در مقابل  
باروي غربي همچون لباس در برابر زره است. هر انسان براي  

اب و باران و ... لباس به تن  محافظت از خود در برابر تابش آفت 
كند ولي زره مخصوص رزم است. تا وقتي انسان خصومتي  مي 

بيند. اين خصومت  با كسي ندارد لزومي به زره پوشيدن نمي 
  شود خود را آمادة آسيبي صعب كنيم.  است كه سبب مي 

پايدار   تعادلي  از  برخوردار  آدمي  وجود  از  فارغ  طبيعت 
اي متعادل است كه تعادل ضامن  است. در واقع طبيعت سامانه 

 
پليس در يوناني به معناي شهر بوده است و همانطور كه از معنايش پيداست 49
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تداوم آن و تداوم آن موكول به حفظ تعادل آن در مواجهه با  
اين   در  دخيل  موجودات  همة  است.  كائنات  پوياي  شرايط 
و   تعادل  اين  به  ملتزم  غيرارادي  صورت  به  اكوسيستم 

كنندة آن هستند. تنها انسان است كه از روي آگاهي  مين تض 
مي  وقتي  اراده،  براي  و  طبيعت  در  تصرف  و  دخل  با  خواهد 

دست   تعادل  اين  در  برسازد،  مصنوع  محيطي  خود  سكونت 
كند، از آنجا  برد. محيط مصنوعي كه او براي خود فراهم مي مي 

  كه به هر حال متكي بر محيط طبيعي است، نيازمند تعادل 
گاهي   و  است  طبيعي  تعادل  با  همسو  تعادل  اين  گاه  است؛ 
گاه   واقع  در  است.  خارجي  عضوي  همچون  و  آن  با  ناهمسو 
تعادل   و  و  شناخته  رسميت  به  را  طبيعت  تعادل  آدمي 

مي  شكل  آن  بر  مبتني  را  خود  آن  سكونتگاه  در  گاه  و  دهد 
مي  ايجاد  آدمي  اخالل  سكونتگاه  تعادل  اول  صورت  در  كند. 

خواهد بود. زيرا به واسطة پويايي سازوكارهاي طبيعي  پايدار  
نمي  آدمي  تهديد  سكونتگاه  تعادل  دوم  حالت  در  اما  شود. 

تهديد   طبيعت  واسطة  به  آن  تعادل  زيرا  بود.  خواهد  ناپايدار 
اي پيش  شود و به محض آنكه در حفظ آن ضعف و سستي مي 

  رود.  آيد كال مغلوب شده و از ميان مي 
تع  ساختن  محيط  هماهنگ  تعادل  با  مصنوع  محيط  ادل 

طبيعي نتيجة شناخت در روشنايي (حكمي) است و اين يعني  
همه  از  شناختي  يكپارچه  حال  عين  در  و  ذومراتب  جانبه، 

جانبه،  محيط. در مقابل رفتار خصمانه ناشي از شناخت غيرهمه 
تواند براي مدتي در  مرتبه و نامنسجم است كه هرچند مي بي 

و ايمني و حتي رونق چشمگير فراهم    محيط مصنوع آسايش 
فرومي  باالخره  ولي  مي آورد  نابود  و  اين  پاشد  وانهادن  شود. 

كوتاه  عقل  بر  اتكاء  و  تاريخي  قطعا  شناخت  امروزي  مدت 
تواند به محصول مطلوبي در طرح انداختن شهر اسالمي  نمي 
تك ايده  و  نابخردانه  رفتار  بيانجامد.  با  آل  امروزمان  بعدي 

لي جز نابودي طبيعت و بر هم زدن تعادل آن و  طبيعت حاص 
و   ناكافي  شناخت  است؟  نداشته  خودمان  ساختن  متضرر 

تواند با سلمي كه  آميخته با خطا و كاستي امروز ما چطور مي 
  رود هماهنگ باشد؟ از يك مسلمان انتظار مي 

  انس با همنوع 
«ايمن   يعني  اين  و  دانستيم  «امن»  ريشة  از  را  ايمان 

و  رفع  «بي   گردانيدن»  وراي  شأني  امنيت  براي  ساختن».  بيم 
برگ كه در انتهاي بيشتر نام شهرهاي آنگلو ژرمني چون گوتنبرگ، ادينبورو    50

شود در زبان انگليسي كهن به معني و فرايبورگ و استراسبورگ و ... ديده مي
قلعه نظامي  تأسيسات  و  گرفته. بارو  ريشه  ژرمني  از  كه  است    مانند 

 see: etymonline.com 
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تخاصم قائل شديم و گفتيم كه امنيت نوعي اطمينان قلبي است  
كه ماحصل قرار داشتن در روشنايي است. بنا به باطن مسلماني  
كه همان مرتبة ايمان است، آدمي تشويق به «مهرورزي» شده  

  و جالب اينكه مهر، هم به معني محبت و شفقت است   51است 
به   تشويق  تعبير  بدين  و  آفتاب  و  خورشيد  معني  به  هم  و 

تر كردن فضاست. اسالم  مهرورزي مترادف با تشويق به روشن 
بر   را  اجتماعي  سازوكارهاي  بنيان  است  كرده  تالش  همواره 
مبناي محبت به همنوع بگذارد و اين رويكردي است كه وراي  

  cityي با  «قانون» به معني غربي آن است. تفاوت شهرهاي اسالم 
جايي است كه در آن قانون و حقوق    cityنيز در همين است.  

شود ولي اين قوانين تضمين كنندة الفت  شهروندي مراعات مي 
و محبت ميان ساكنين شهر نيست بلكه در بهترين حالت سبب  

) قفسي است كه هيچ  lawشود. مراد از قانون ( رفع تخاصم مي 
د. اما آنچه قرآن در رفتار  كس جرات خروج و تخطي از آن را ندار 

با همنوع و ساز و كارهاي اجتماعي به آن سفارش كرده فراتر  
حسن   به  قرآن  است.  حقوق  مراعات  و  قانون  اجراي  از  رفتن 

پراكنند را  كند و كساني را كه بذر آشتي و محبت مي دعوت مي 
  52نامد. داند و آنان را محبوب خداوند مي محسنين مي 

واژة دين به قانون صحيح    نسبت دادن ريشه فارغ از اينكه  
دهد كه قوانين  هاي اسالمي نشان مي است يا نه، مرور آموزه 

پياده شده در شهر اسالمي صرفا جنبة پيشگيري از خصومت  
نداشته  به  را  است.  بوده  دوستي  ايجاد  غايتشان  همواره  و  اند 

عنوان مثال حقوق همسايگي در اسالم نه تنها مبتني بر عدم  
گذارد و شفقت و  ضييع است بلكه پا را از اين هم فراتر مي ت 

كند؛ مثل اينكه بر مسلمان  الفت ميان همسايگان را تشويق مي 
واجب است از حال همساية خود باخبر باشد و مذموم است  

است.  گرسنه  او  همساية  حاليكه  در  بخوابد  سير    53مسلماني 
آز  نبايد  تنها  نه  مسلمان  كه  است  معني  بدين  به  اين  اري 

همسايه برساند كه بايد پرستار و مراقب همساية خود نيز باشد.  
شويم آن را بسيار نزديك با  وقتي با اين روي اسالم مواجه مي 

 
زنان ت مشو مهر بورز/ تا به خلوتگه خورشيد رسي چرخ اي پس كمتر از ذره نه  51

 (حافظ) 
وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ  به عنوان مثال آيه قصاص سورة بقره به اين نكته اشاره دارد:  52

 الْمُحْسِنِينَ اللّهِ وَالَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ 
حَتَّي ظَنَنَّا أنَّهُ   53 مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ  نَبِيِّكُمْ  اهللاَ فِي جِيرَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ  وَ اهللاَ 

  سَيُوَرِّثُهُمْ
علي نهج  (ع)حضرت  در  است،  چنانكه  ضبط  درباره  البالغه  را  خدا  فرمود: 

وص مورد  آنان  كه  باشيد  داشته  نظر  در  كه همسايگانتان  است  شما  پيامبر  يت 
فرمود، آن قدر كه ما فكر كرديم شايد دستور دهد  همواره درباره آنان سفارش مى
  .همسايگان از يكديگر ارث ببرند

يابيم. در فارسي «همسايه» بودن نيز  طبع و خوي ايرانيان مي 
نوعي   به  و  است  همجواري  حسن  از  فراتر  مناسباتي  گوياي 

دارد  داللت  آميز  مسالمت  هم روابط  «زير  .  يعني  بودن  سايه 
ساية» حمايت و توجه ديگري قرار داشتن و اين بسيار مطابق  

  54است با آنچه در اسالم دربارة حقوق همسايه آمده. 
در شهر اسالمي التزام به آيين فتوت متضمن مناسبات  
مسالمت آميز ميان شهروندان بود. اكثريت جمعيت شهر را  

شان مقيد به  وراني كه همهدادند؛ پيشهوران تشكيل مي پيشه
آداب فتوت بودند. اساس فتوت و جوانمردي سخا و صفا و 

هاي اخالقي است كه وراي قانون وفاست و سراسر آن آموزه
مداري صرف است. اين آيين اخالق و سلم و پرستاري و قانون

تند و تبديل  را از طريق حِرَفِ مختلف در تار و پود شهر مي 
شود. گروه بسياري از اهل شهر از مي   به روح جاري در شهر 
پيوستند؛ قصابان  ها به اين مسلك ميطريق يكي از اين حرفه

و بنايان و نساجان و نجاران و ... همه و همه آدابي داشتند  
كه مراعات آن اقتضاي جوانمردي بود و عدول از آن سبب  

شد. بسيارند عرف و عاداتي كه اكنون طرد فرد از آن گروه مي
شود و ريشه دآگاهانه در ميان ايرانيان محترم شمرده مي ناخو

زماني   تا  فتوت  آيين  ديگر  سخن  به  دارد.  فتوت  آيين  در 
پذير داشته و از زماني به بعد فرهنگ و روح  سازماني مشاهده 

آن باقي مانده و صورتش از بين رفته است. سجايايي مثل 
حق    وفاي به عهد و جوانمردي و رازداري و به جاي آوردن

نان و نمك هرچند به معني به جاي آوردن قانون رسمي ـ 
آنطوري كه عدم رعايتش مجازات داشته باشد ـ نيست ولي  
رعايت آن از اصول فتوت بوده است و سبب برقراري محبت  

   55شود.بين اعضاي جامعه مي 
سلم با همنوع ميسر نيست مگر با رجوع به پيشينة آن. 

سازوكارهاي عرفي در جوامع   به همين منظور احترام و حفظ
شد؛ يعني اصل بر آن بود كه  مسلمان همواره سفارش مي تازه

اسالمي   موازين  ناقض  كه  مواردي  در  جز  به  شهرها  عرف 

  neighborاين در حاليست كه مترادف واژة همسايه در انگليسي واژة تركيبي  54
يا قفس  به معني «فرد مقيم در نزديكي» و به عبارت دقيق «فرد مقيم در اتاق  

 see: etymonline.comجنبي» است. 
خود 55 رضاي  به  ديگران  رضاي  احوال  همه  در  كه  است  آن  در  فتوت  «كمال 

بگزيند و در رنج خويش راحت ديگران بطلبد ... بذل مال سخاوت است و بذل  
  .  ]20[نفس فتوت است». به نقل از العبادي 

خويشتن خواهي و    شبلي نيز گفته است: «جوانمردي آن است كه خلق را چون
 بلكه بهتر». نك: همانجا.
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پس تسليم شدن به قواعد جاري در هر   56است، از بين نرود.
تاريخي دستاورد  كه  اين    ناحيه  و  است  مهم  آنجاست  اهل 

احتي قابل جايگزيني با قواعد  موضوعات چيزي نيست كه به ر
همان  نيز  رويه  اين  باشد.  جهانشمول  و  فراگير  قالبهاي  و 

مي كه  است  اسالم  انتظاري  چون  مهرآميزي  دين  از  شود 
و   اخالقي  و  عرفي  دستاوردهاي  به  احترام  و  توجه  داشت؛ 
بخواهيم  اگر  هم  مورد  اين  در  بنابراين  مكان.  هر  تاريخي 

تجربة تاريخي در مناسبات    اسالمي عمل كنيم بايد تسليم 
  اجتماعي و بشري در هر شهر شويم.

در   شهروندان  بردن  سر  به  جهت  از  صفوي  اصفهان 
روابط   و  يكديگر  آوردن»  جا  «به  و  روشن  فضاي 

محبت مسالمت  و  اسالمي  آميز  شهر  عالي  نمونة  نيز  آميز 
نامه  آن  شواهد  بهترين  از  يكي  از  است.  يكي  كه  است  اي 

ام ميرزا منصور درباب «دستورالعمل سير  اهالي اصفهان به ن 
اصفهان صفاآشيان» به رفيقي كه قصد ديدار شهر را كرده،  

است.  معاني    57نوشته  ظاهر  اسارت  از  را  خود  بتوان  اگر 
رهانيد و به عمق معاني اين رقعه مانوس شد، آنرا سراسر  

يابيم  ها و اشخاص و چيزهايي مي مشحون از اسامي مكان 
اصفها  شهر  در  كيفيتي  كه  از  برخورداري  بنابر  زمان  آن  ن 

شده  شناخته  خواص مخصوص  صالح  دكان  خان،  اند: 
خواجه قهوه  بابا خانة  اشرف،  ميرزا  چايخانة  الصفاء،  علي، 

بازارچة مالعبداهللا، سنگك پرويز بيگ و لواش استاد تيمور  
پيش  و  همداني،  عارف  موعظة  و  باباقاسم  معركة  نمازي  و 

  .   موالنا محمدتقي و ... 
اقتداء   سعادت  ادراك  گشته  نماز  وقت  تحقيق  به  چون 
اسالم موالنا محمدتقي تواني يافت، اگر به موعظة حقاني آن  
عارف همداني خود را برساني از استماع گوهر حديثش درج  
عطيه   آن  از  اگر  و  گرداني  مملو  ثميني  جواهر  به  را  صماخ 

بي بي  درويش  اشتباه  فلك  خانقاه  به  ماني  نظير  نصيب 
درويشان  وفي ص  و  نهاد  صافي  صوفيان  حلقة  در  رفته  نصير 

اعتقاد داخل گردي، از كيفيت ذكر خفي و جلي و وجد و  پاك 
حق  طايفة  آن  خروش  و  محظوظ  حال  و  يافته  تمتع  پرست 

  ] 22[     ... گردند 
 

هاي  برخي از مفسران يكي از آيات قرآن را حكمي بر پذيرش سنن و ميثاق56
محلي تفسير كردند، مشروط بر اينكه با ارزشها و قوانين و اخالق اسالمي تناقضي  

) اصطالح عربي «عرف» بر سنت محلي  199، آية  7نداشته باشد؛ (سورة اعراف
 . ]21[كند. بنگريد كه كيفيت انجام امور را روشن مي داللت دارد

«رقعه  57 متن  اصفهان عنوان  سير  دستورالعمل  منصور  آقا  جناب  كه  ايست 
الدين نوشته» است. اين رقعه از آقا  صفاآشيان و گشت بازارها به جناب ميرركن

دهد كه براي نويسندة رقعه شهر عرصة روشن  اين نشان مي   
است كه در آن همه چيز و همه كس و همه جا معرفه است و هر  

هاست كه به شهر اصفهان  چيز در جاي خود قرار دارد و همين 
كند. حتي شناختن  دهد و اصفهان را ممتاز مي بديل مي كيفيتي بي 

ن  شغلشان  و  نام  دانستن  به  محدود  معني  ديگران  به  بلكه  يست 
اش عطاري است كه جملة شهر  محبت متقابل است. بهترين نمونه 

  كند: بستة» اويند و ديدارش بيماري دل را معالجه مي «دل 
حاجي  مقابل  عطاري  دكان  در  جامع  مسجد  در  طاهر  بر 

دكان دل  عطاري  دل داري  شهر  كه  است  و  دار  بازار  آن  بستة 
ده شايد  آن عطار عرض جگرسوختة آن عطارند، دل بيمار به  

لب تب محرق فراق را و مرض مهلك اشتياق  كه به شربت عناب 
  ] 22[  را معالجه و مداوا تواند كرد ... 

ترين درجة مسلماني وراي اقرار به زبان، ايماني است  اگر عالي 
كه به دل نفوذ كرده آنگاه شهر اسالمي جايي است كه در آن همه  

سروكار با دل دارد. از اين  منصة  چيز  به  عرصة  اسالمي  شهر  رو 
ظهور رسيدن كيفيتهايي است كه مخاطبشان «دل» آدمي است  

مي  درك  حس  واسطة  به  آنچه  آدمي.  حواس  نه  شود  و 
مي فراموش  مسخر  را  دل  آنچه  ولي  است  جاودانه  شدني  كند 

آورد. شهر اسالمي جايي  شود و دوري از آن دلتنگي پديد مي مي 
كيفياتش  يكبار  كس  هر  كه  دلتنگش    است  باشد  چشيده  را 

كند كه  شود. همانطور كه در ابتداي رقعه نويسنده تأكيد مي مي 
  شود: با اين دستورالعمل ديدار شهر، دل در كار ديدار مي 

خود   از  را  مشتاق  دل  كرد/  عمل  ميبايد  دستور  بدين 
  ] 22[   خجل كرد 

اي كه با دل ساخته  سراسر رقعه پر است از تركيبات ادبي 
«دل شده  «دل اند:  «دل انگيز»،  «دلخواه»،  پذير»،  ربا»، 
تنگ» و ... گويي مالقات سراسر با دل و در  بسته»، «دل «دل 

افتد. به همين قياس در شهر اسالمي اذان صرفا  دل اتفاق مي 
بانگي براي فراخواندن به نماز نيست بلكه بايد دل را بلرزاند تا  

ش  انجام  دل  حكم  به  ايستادن  نماز  تكليف.  به  به  بنا  نه  ود، 
خطاب موعظة مقتدايش بايد دل نمازگزاران باشد و همه بنا  

موعظه  به  دارند  او  به  كه  محبتي  و  به  دهند،  فرا  گوش  اش 
فضاهايش جملگي بايد آتش ايمان را در دل مؤمنين زنده و  

ق است. ماجرا 1145ميرمحمد منصور عاشق سمناني پسر ميرفزوني و در گذشتة  
اي نوشته و در آن از اصفهان تعريف  الدين به وي نامهست كه نخست ميرركنآن ا

كرده و اظهار شوق به ديدار نموده است و دستورالعمل سير در پاسخ به آن نوشته 
خانة آن» اي تحت عنوان «اصفهان و طاووسشده است. اين فقرات در مجموعه

زمين به چاپ  گ ايرانپژوه در نشرية فرهنبه كوشش و تصحيح محمد تقي دانش
 . ]22[رسيده است 
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ها  شوره ها و دل آشوب ور نگه دارد و عطارش هم بايد دل شعله 
  58ري تجويز كند. را بشناسد تا دواي موث 

  انس با حق 
اگر اسالم بندگي و تسليم حق شدن است، ايمان «انس با  

سايه  كه  است  حق  با  انس  اصال  است.  مراتب  حق»  بر  اش 
زند.  افتد و انس با طبيعت و همنوع را رقم مي جهاني مي اين 

به   رسيدن  حق  با  انس  هست.  نيز  ايمان  حقيقي  معني  اين 
داند  از دوست رسد را نيكو مي اي است كه انسان هرچه  مرحله 

خواهد. انس با حق نيز  و هر امري را صرفا براي خاطر او مي 
دهد.  ترين درجة محبت يعني عشق نشان مي خود را در عالي 

عشق به حق در مرتبة معناست كه عشق به طبيعت يا همنوع  
  آورد.  را در مرتبة مادي پديد مي 

عاشقم بر    به جهان خرم از آنم كه جهان خرم ازوست / 
  همه عالم كه همه عالم ازوست (سعدي) 

به سخن ديگر اگر شيرازة امور اجتماعي را در يك مرتبه  
مرتبه  در  و  و  قانون  عشق  پاي  وقتي  بدانيم،  اخالق  باالتر  اي 

با   و  طبيعت  با  انسانها  ميان  مناسبات  آيد؛  ميان  به  محبت 
بيرون  صرف  اخالقيات  دايرة  از  پا  نيز  معبود  با  و    يكديگر 

  شود.  گيري مي گذارد و همه چيز با سنجة عشق اندازه مي 
مرا عهديست با جانان كه تا جان در بدن دارم /  هواداران  

  كويـــش را چو جان خويشتن دارم (حافظ) 
به   تنها  آن  غير  از  اسالمي  عمل  كه  است  مرتبه  اين  در 

شود و نه ظاهر اعمال. هر آنچه كه  اعتبار نيت قلبي متمايز مي 
به نيِت تسليم و در جهت رضاي معشوق باشد اسالمي است و  
هر آنچه به جز آن باشد غيراسالمي است. از قضا در اين ساحت  

توانند  ان مي است كه شهرهاي اسالمي وراي تفاوتهاي ظاهريش 
وحدت داشته باشند و اين موضوع نه تنها در شهر كه در همة  

شود. بر اين اساس  مظاهر و وجوه زندگي مسلمانان ديده مي 
نمي  محقق  اسالمي  به حقيقت.  شهر  تسليم  نيت  با  جز  شود 

طرح  در  شايستگي  مدعي  اسالمي آنانكه  شهر  بدون    اندازي 
اند كه حقيقت را نزد  ني التزام به تبار و سبقة آن هستند، كسا 

دانند و اين با روح تسليم به حق منافات دارد. بنابراين  خود مي 
  تواند حقيقتا اسالمي باشد.  آيد نمي آنچه از اين طرز تفكر برمي 

بوده  مسلمان  تاريخ  طول  در  جهان  از  وسيعي  اند؛  پهنة 
ميانشان  سرزمين  اندكي  تاريخي  و  طبيعي  شباهت  كه  هايي 

الم هيچگاه نخواسته است اين تنوع را در ساحت  وجود دارد. اس 
 

دارند/ كه آتشي كه نميرد هميشه در دل ماست از آن به دير مغانم عزيز مي  58
 (حافظ) 

مادي از ميان بردارد و به جاي آن وحدت ايجاد كند. وحدتي  
كه اسالم به دنبال آن است، وحدت قلوب است؛ الفت قلبي  
ميان مخلوق و معبود، ميان ابناي بشر، ميان انسان و طبيعت  
و ... . در اصل اسالم به نيت دخل و تصرف در مرتبة مادي  
زندگي انسانها نازل نشده است بلكه قصد طرح معنايي جديد  
در مناسبات داشته است كه آن محبت و عشق به حق است  

بارقه  همة  كه  با  مسلمانان  زندگي  ساحات  همة  آن  هاي 
گيرد. بنابراين شهر اسالمي نيز در سراسر  تنوعشان را در برمي 

ارد و  اين پهنه تعين واحدي نيافته است بلكه معناي واحدي د 
ظرف  در  معنا  صورت اين  به  مكاني  و  زماني  متنوع  هاي  هاي 

  متفاوتي ظاهر شده است. 
  

  گيري نتيجه 
ريزي شهر ايراني و اسالمي دارند، كسانيكه دغدغة طرح

اند كه تاكنون چنين شهري محقق نشده و حال  اغلب مدعي 
از اين تصور   آنكه ادعاي نا به جايي است. نفي تجربة تاريخي

شود براي شهر اسالمي سخن از گيرد كه ميريشه مي اشتباه  
كه   شهري  هر  و  گفت  واحدي  مادي  و  فيزيكي  خصوصيات 
اين مختصات را داشت از آن جنس دانست. در حاليكه جهان  

برمي در  را  فاس  تا  جاكارتا  از  تنوع  اسالم  اينهمه  با  و  گيرد 
طبيعي و تاريخي چطور بايد انتظار داشت همة اين شهرها  

واحد داشته باشند؛ چطور ممكن است اسالم بخواهد قالبي  
به چنين پهنة وسيع و متنوعي افاضة قالب كند؟ اسالم كه  
به رعايت محيط بسيار سفارش كرده است آيا ممكن است  

  اينهمه تنوع را ناديده بينگارد؟
ريزي شهر ايراني بسيارند كسانيكه به ظاهر با ايدة طرح

اسالمي مخالفند ولي در واقع با اين ايده كه تا كنون شهر    –
نداشته  پديد اسالمي  يا  افراد  اين  ندارند.  مخالفتي  نيز  ايم 

كنند و براي شهر بودن آمدن شهر را در جهان اسالم نفي مي 
دانند اي نميمعيارهايي عمدتا غربي قائلند و يا شهر را پديده

آن   ماهيت  و  معنا  بتواند  اسالم  نتيجتا  كه  و  كند  متأثر  را 
  دانند. تركيب «شهر اسالمي» را فاقد معنايي خاص مي 

تأمل در عمدة آثار به جا مانده از شهر در ايرانِ پيش از 
دهد كه با آمدن اسالم به ايران طي روندي اسالم نشان مي 

سده  پيش از آن  چند  كه  پديد آمد  شهرهايي در ايران  اي، 
ون شيراز و اصفهان و قزوين  سابقه بود؛ ظهور شهرهايي چبي 
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و كاشان و ... از اين دست است. در واقع شهر و مدنيت در  
ايران همزمان با پذيرش اسالم شكفته شد. خود اين موضوع  

مي  در  نشان  حتي  اسالمي»  از «شهر  گفتن  سخن  كه  دهد 
كم در ايران نابجا نيست. ضمن اينكه  ترين نگاه دستصوري 

ر با آمدن اسالم يكسره دگرگون نبايد تصور كرد تلقي از شه
شد. شهر در ايران پيش از اسالم نيز جايگاه «شاه» يا همان 
شخص صاحب فره ايزدي و يا مقام معنوي است و شهر در  

شود. همين مفهوم از شهر حضور او مبدل به عرصة روشن مي 
كم و بيش به بعد از اسالم نيز منتقل شد. البته در اين راه 

تأثير نبود اما رجوع و التزام ايرانيان اسالم بي فهم ايرانيان از  
شده كه آنان مقام ايمان را درك  به كنه و باطن اسالم سبب  

كنند و اين تلقي از اسالم و مسلماني و اساسا دين در واقع 
اسالم ولوي را برايشان به ارمغان آورده است كه در آن مقام  

روشنايي خورشيد  همچون  نحوواليت  اين  است.   بخش 
يافته دريافت از اسالم، در شهر و سازوكارهاي آن نيز انعكاس  

است؛ بطوريكه ديگر اين پايبندي به قوانين سلبي و موازين  
كرده بلكه مثال آيين  فقهي اسالم نبوده كه شهر را شهر مي 

فتوت مبتني بر اركان مهرورزي و صفا و وفا بوده كه به روح  
مي  تبديل  شهر  در  قجاري  ايمان  و  نوعي  شده  به  را  لبي 

مي  تبديل  شهر  در  امنيت  احساس احساس  است؛  كرده 
امنيتي كه نه ماحصل رفع تخاصم و زندگي در قفس قانون  

  بلكه ماحصل قرار داشتن در نور و گرمي مهر و محبت بود. 
اسالم در كنه خود معناي مراقبت و محبت و پرستاري 

ا افكنده  سايه  زندگي  وجوه  همة  بر  كه  مراقبتي  ست.  دارد؛ 
اين نوع مراقبت و پرستاري و در واقع «مهرورزي» با طبع  
ايرانيان سازگار بوده است و از اينرو اين مفهوم جوهري اسالم 
و مسلماني به سرعت توسط ايرانيان به جاي آورده و در ايران  
شكوفا شد. در واقع اين روي اسالم در همة ادياني كه ايرانيان 

بسا بتوان آن اديان را    اي   داشتند به نحوي رخ نموده است؛ 
اي براي فهم و به جاي آوردن اسالم توسط مقدمه و طليعه 

هاي اديان باستان آدمي بايد از ايرانيان برشمرد. طبق آموزه
زمين   آباداني  در  و  كند  مراقبت  طبيعت  اركان  و  عناصر 
كند.   مراقبت  خود  همنوع  و  همسايه  از  بايد  انسان  بكوشد. 

اي كه در دلش روشن است مراقبت  لهبايست از شعآدمي مي 
كند تا خاموش نشود. همين معاني و تعاليم است كه به نحو  

شود. بدين اعتبار با آمدن تري در اسالم نيز مطرح ميمتعالي 
اسالم معني جديدي از شهر مطرح نشد وليكن شهر به منتها  
درجة شكوفايي رسيد. شهر اسالمي شهري است كه در آن  

رسد. بدين اعتبار  مراقبت به كمال به ظهور مي اين نوع انس و  
اسالم توانست سطح تماس فراختري براي لمس مفهوم شهر  

  در ايران ايجاد كند. 
تمامي   به  زماني  پرستاري،  و  چيز  همه  جانب  رعايت 

مي  «در  ممكن  و  روشن  فضايي  در  را  خود  انسان  كه  شود 
و مسلط  ها ببيند و نه آنكه جايگاهي بيروني  كنار» باقي پديده 

براي خويشتن قائل باشد و خود را «عضو» ساختار و ساز و  
كاري ببيند كه بر همه چيز محيط است. مسلمان شدن يعني  

اي از مناسبات كه  پذيرفتن جايگاهي براي خود در منظومه 
تحت   چيز  همه  و  است  خودش  جاي  بر  چيز  همه  آن  در 

واند تنظارت و حاكميت حق قرار دارد. در اينصورت انسان مي
زنندة آن.  مقام محافظ و پرستار اين نظم را بيابد و نه برهم 

كار انسان پرستاري از نظم جهان است؛ در معني «پرستاري» 
حقيقي   مسلمان  «پرستش».  هم  و  هست  «مراقبت»  هم 
پرستار حقيقي است؛ پرستار طبيعت، پرستار خلق و پرستار  

مايت  حقيقت. وقتي همة وجوه زندگي انسان با مراقبت و ح
پيوند بخورد آنگاه چطور ممكن است شهري ايجاد كند كه  

  همه چيزش سر جاي خود نباشد و يا معقول نباشد؟
پروردة چنين پرستاري هرچه هست بجا و درست  دست

است؛ چه بنا و چه شهر و چه جز آن. لذا شهر اسالمي شهري 
علت در جايي رها نشده است. از معقول است و هيچ چيز بي 

كه   مي آنجا  تحميل  شهر  به  انسان  به  نه  شهر  نه  و  شود 
طبيعت، شهر اسالمي شهري است مقرون به صرفه؛ چه در  
اگر  توسعه.  و  حيات  ادامة  مقام  در  چه  و  آمدن  پديد  مقام 

كنيم به معني اشتباه  امروز ما اين تناسب و نظم را درك نمي
بودن شهرهاي اسالمي تاكنون نيست. دليلش اين است كه  

  ايم.بات امروزين جاي اصلي خود را گم كردهما در مناس
تا دورة قاجار غالب شهرهاي ايران مسمي به لقبي خاص 
بود؛ «دارالمؤمنين» كاشان، «دارالعلم» شيراز، «دارااليمان»  
قم، «داراالمان» كرمان، «دارالملك» مازندران و ... . اين القاب 

شهر باب تعارف يا تزيين كه ازقضا مبين شخصيت آن  نه من 
بود؛ يعني آن گوهري كه شهر به آن كيفيت و خصوصيت  

گرفت. امروز براي  شد و در روشنايي قرار مي«بجا آورده» مي
من جز  شهرها  ميزان ما  و  جغرافيايي  عرض  و  طول  باب 

هاي بودجه و ... تفاوت چنداني  جمعيت و مساحت و سرانه 
از ندارد. لذا اصفهان ديگر «جايي» نيست و «ناكجا»ست؛ شير

نيز ناكجاست و ... . همه اين شهرها به ترتيبي در تاريكي فرو 
نميرفته امروز  را اند.  شهرش  حافظ  چرا  كنيم  درك  توانيم 
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بي «بي قطعا  حاليكه  در  دانسته.  است.  مثال»  نبوده  علت 
طبيعتا تازمانيكه به جايگاه خود در نسبت با سرزمين و اساسا  

حق و  نظم  متوجه  بازنگرديم  حق  و  از عالم  چيز  هيچ  يقت 
شويم. وظيفة ما شناخت است؛  جمله شهرهاي اسالمي نمي 

شناختي كه به بهترين نحوِ پرستاري بيانجامد؛ پرستاري از 
محيط مادي و از محيط معنايي كه پيشينيان نزد ما به وديعه 

  اند. گذاشته 
  
  

  تقدير و تشكر 
اين  نوشتن  در  را  آنها  كه  كساني  تمامي  از  نويسندگان 

  اري رساندند، كمال تشكر و قدرداني را دارند.مقاله ي
  

  منابع مالي 
  منابع مالي اين مطالعه توسط نويسندگان تهيه شده است. 

  
  تعارض منافع 

  تعارضي در منافع وجود ندارد گونهچيهبين نويسندگان  
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