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چکيده
معماري ايراني در بستر فرهنگ اسالمي حاکم بر جامعه ،مسير تکامل خود را طي نموده است .در اين ميان شناخت اصول و عوامل وحدتبخش معماري سنّتي ،براي
باززنده سازي فرهنگ و معماري برگرفته از آن ،در جامعة امروزي ،مورد نظر بسياري از محققان است .شهر از ديدگاه اسالم با معيار وسعت و جمعيّت سنجيده نمي شود؛
گرچه بزرگي و جمعيّت شرط الزم براي شهر محسوب مي شود .در اسالم با استناد به آيات و روايات ،شرط کافي تعريف شهر ،شاخصه هاي اجتماعي است .اين شاخصه ها
محتاج مطالعه و تدبّر است .در اين بين پرسشهايي مطرح مي گردد که براي پاسخ گويي به آنها از الگوي مطالعات ميان رشته اي استفاده نموده ايم و نوع روش شناسي
حاکم بر تحقيق نيز ،روش تحليلي -منطقي است .در اين مقاله ،نخست به طور خالصه به چگونگي پيدايش و شکل گيري اصطالح «شهر اسالمي» در تمدّن اسالمي پرداخته
شده و اصول و ويژگي هاي آن مورد بررسي قرار گرفته است .در ادامه ،معماري و شهرسازي اسالمي در دوران معاصر نقد شده و سپس راه حل هايي براي فرار از بحران
بي هويّتي در شهر هاي اسالمي ارائه شده است .در نهايت اين نتيجه به دست آمد که معيار اصلي براي اسالمي شمردن هر شهر ،صرفاً عناصر کالبدي آن نيست ،بلکه ،پايداري
و برقراري شريعت و آموزه هاي اسالمي در جامعه است که هويّت اصلي و اسالمي آن شهر را به اثبات مي رساند.

واژگانکليدي :شهر اسالمي ،معماري اسالمي ،اسالم ،بافت شهري ،فرهنگ.
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