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تاريخ پذيرش)1393/04/10 :

چکيده
متنوعی که در صد ســال اخیر در زمینة «شــهر اسالمی» صورت گرفته ،باعث انباشتهشدن حجم
پژوهشهای متعدّ د و ّ
تنوع و گاه تناقض و اختالف فاحشی
زیادی از متون نظری گردیده است که دیدگاهها و نظرات ارائه شده در آنها ،تعدّ دّ ،
با یکدیگر دارند .این گســتردگی و تنوع و در مواردی تناقض ،موجب ابهام و سرگشتگی پژوهشگران این حوزه ،بهویژه
صحیح از حدود و ثغور و مرزهای این مطالعات را با مشکالتی همراه کرده است.
پژوهشگران جوان شده و همچنین ،فهم
ِ
بر همین مبنا ،در پژوهش حاضر سعی شده است محتوای منابع اصلی موجود و در دسترس در زمینة مطالعات شهر اسالمی
بررســی و رویکردهای حاکم بر این مطالعات تبیین و تحلیل گردد ،تا ضمن رفع مســائل مورد نظر ،موجبات تشخیص و
انتخاب رویکرد صحیح در مطالعات آتی برای تدوین مبانی نظری شهر اسالمی فراهم شود .نتایج این پژوهش ،که با هدف
زمینهســازی برای تدوین مبانی نظری شهر اسالمی و با روش توصیفی -تحلیلی و اسنادی به انجام رسیده است ،حاکی از
اصلی مورفولوژیک (فرممحور) ،ساختارگرایانه ،ساختارشکنانه (نقادانه) و چند زیررویکرد یا گرایش
حاکم ّیت سه رویکرد
ِ
در این حوزه است.

بررسی و تحلیل رویکردهای حاکم بر مطالعات شهر اسالمی

 1دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران
 2استاد جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران
 3استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران
 4استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران

واژگانکليدي :شهر اسالمی ،رویکرد مطالعاتی ،رویکرد فرممحور ،رویکرد ساختارگرایانه ،رویکرد ساختارشکنانه.
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این مقاله بر گرفته از پایان نامه مقطع دکتری دانشگاه تهران تحت عنوان «تبیین عدالت فضایی در شهر آرمانی اسالم» است.

E-Mail: omranzadeh@ut.ac.ir

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره شـانـزدهم تابستان 1393

مقدّ مه و بیان مسأله
طی دو ســه دهۀ اخیر ،به اقتضای زمان و به واســطۀ همایشها
و کنفرانسهــای مختلف ملّی و بینالمللی برگزار شــده در زمینۀ
توجه ویژهای
مســائل و مشکالت شهرها و شهرهای دورة اسالمیّ ،
به موضوع «شهر اســامی» ،هم از جانب نهادهای مرتبط و هم از
طرف پژوهشگران عالقه مند به مباحث شهری ،صورت گرفته است.
البته بالغ بر یک قرن اســت که مقولۀ شــهر اسالمی به صورت
توجه عالقهمندان،
نظاممند و تقریباً علمی ،با اهداف گوناگون مورد ّ
اندیشمندان و پژوهشــگران مختلف قرار گرفتهاست .این موضوع
بدان معنا نیســت که قبــل از این دوره ،بررســی و مطالعهای در
خصوص ســکونت گاههای مســلمانان ارائه نشده اســت ،بلکه از
قرنهای پیش سیاحان ،گردشگران و اندیشمندان و فیلسوفان در
این زمینه مطالب بســیاری نوشــته بودند .در اصل ،موضوع شهر
اســامی از قرن هفتم میالدی و با «شــروع تصرفات مســلمانان
تمدن هندی در شــرق را
تمدن هلنی در غرب تا ّ
که وســعتی از ّ
شامل میشــد»(بنهولو )7 :1369 ،مطرح گردیده است .منظور از
نظاممند بودن مطالعات یک قرن اخیر ،سبک امروزین پژوهشها و
شکلیابی یک حوزة موضوعی خاص است.
در دورۀ صــد ســاله اخیر ،حجــم گســتردهای از مطالعات و
متعدد در زمینة شهر اسالمی انجام گرفته و به تبع آن
پژوهشهای
ّ
نظرها و دیدگاههای مختلف و گاه متناقضی دربارۀ جوانب مختلف
این شهرها ارائه شده است .از نظریة اولیة ماسینیون (Massignon,
 )1920و بــرادران مارســی (Marçais, W.,( ،)Marçais, G., 1937
 )1928و نظرات نســبتاً تکمیلی لهتورنه ( Le Tourneau & Paye,
 ،)1935برونشــویگ ( ،)Brunschvig, 1947الپیدوس (Lapidus I.
 )Lapidus I. , 1973( ،), 1967و دیگــران که به تبعیت از رویکرد
وبری ارائــه کرده اند ،تا دیدگاههای کام ً
ال متفاوتی که در دهههای
اخیــر افرادی چون ابولوقد ( ،)Abu-Lughod, 1987حکیم (حکیم,
 ،)1381ریمونــد ( )Raymond, 2008و دیگــر محققان منتقد که
بعد از چاپ کتاب شرقشناسی ادوارد سعید و با تأثیرپذیری از آن
مطرح شده است ،در این مجموعه میگنجد.
یکی از مســائلی که در زمینة پژوهشهای شهراسالمی وجود
متعدد و
دارد این اســت که ،این حجم عظیم مطالعــات و نظرات
ّ
متناقض ارائه شــده در آنها و اختالفنظرهای عمده و معتنابهی
کــه در ایــن زمینه وجود دارد ،پژوهشــگران این حــوزه را دچار
نوعی ابهام و ســردرگمی کرده و گاه فهم و برداشــت مناســب از
موضوع شهراســامی و مبانی آن را مشکل گردانیده است .این امر
در مرحلۀ بعد باعث عدم پاســخدهی صحیح به ســؤاالت بسیاری
شــده که دربارۀ شهر اسالمی مطرح است ،در نتیجه دستیابی به
مبانی نظری منســجم که امروزه ضرورت آن را برخی پژوهشگران
دغدغهمند مطرح کردهاند ،به تعویق انداخته است.
یکی از راه کارهای اساســی کــه برای رفع این مســأله به نظر
میرســد ،بررســی پژوهشها و مطالعات ســابق صورت گرفته و
اســتخراج رویکردهای حاکم بر آنهاســت .تشــخیص و تحلیل
ی

ی
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رویکردهای حاکم بر مطالعات شــهر اسالمی ،ضمن کمک به فهم
فضای مطالعاتی حاکم بر این حوزه و دانســتن فلســفة بسیاری از
اختالفنظرها و تناقضهای احتمالی موجود ،در مرحلة بعد موجب
انتخاب و اتخاذ رویکرد صحیح مطالعاتی ،تشــخیص مسائل اصلی
مبتالبه ،طــرح رویکردهای جدید و در نهایت زمینهســازی برای
تدوین مبانی نظری شــهر اسالمی خواهد شــد .بر همین اساس،
پژوهش حاضر با هدف ارائة تصویری روشــن از شــاکلۀ مطالعات
و پژوهشهــای صورت گرفتــه و کمک به پژوهشــگران آتی در
اتخاذ رویکردی مناســب ،به تبیین رویکردها و گرایشهای حاکم
بر مطالعات شهرهای اســامی در دو حوزۀ محوریِ چیستی شهر
اسالمی و دیدگاههای غالب بر این مطالعات ،پرداخته است.
روش تحقیق
پژوهش حاضر به شــیوة توصیفی -تحلیلی انجام گرفته و سعی
شده اســت با بهرهگیری از روش اسنادی و تحلیل ادبیات موجود
و بررســی پژوهشهای صورت گرفته ،با اتخاذ رویکردی منتقدانه
به حوزۀ مطالعات و اقدامات صورت گرفته در زمینة شهر اسالمی،
ضمن فهم و بررســی رویکردهای حاکم بر ایــن حوزه ،نگاه غالب
و رویکردهــای کالن حاکم بر مطالعات شــهر اســامی در جهت
زمینهســازی برای گزینش رویکرد مناســب و روششناسی دقیق
در پژوهشهای آتی ،اســتخراج گردد .بدیهی اســت که به منظور
جلوگیــری از اطالۀ کالم و ارائه مطالب در اندازة این مقاله ،به ارائه
نمونههایی از مطالعات منتسب به رویکردها اکتفا شده است.
یافتههای تحقیق
گرایشهای مربوط به چیستی و وجود شهر اسالمی پژوهشگران
حوزة شهراسالمی در دورههای مختلف ،موضعگیریهای متفاوتی
ماهیت ،چیستی ،وجود یا فقدان شهرهای اسالمی از خود نشان
با ّ
عدهای وجود چنین شــهرهایی را با ویژگی
دادهانــد؛ به طوریکه ّ
و صفت اختصاصی «اســامی» نفی کــرده و در مقابل عدهای نیز
هر شهری را که مســلمانان در دورة اسالمی توسعهداده یا ایجاد
کردهاند ،با صفت «اســامی» خطاب کردهاند .نقیزاده در این باره
عنوان میکند« :طیف وســیعی از تعابیر و تفاسیر دربارۀ اصطالح
شــهر اسالمی ارائه میگردد ،به طوری که برخی اصوالً منکر وجود
آن بوده و برخی نیز هر آنچه در طول تاریخ ،در ممالک اسالمی بنا
گردیده ،شهر اسالمی مینامند»(نقیزاده )48 :1377 ،بین این دو
متعددی نیز ارائه گردیده است.
تعدیلی
طیف نظر ،نظرات
ّ
ِ
توجه به دیدگاههای مختلف ارائه
همان گونه که عنوان گردید ،با ّ
شده دربارۀ وجود یا فقدان مفهومی به اسم «شهر اسالمی» ،باقری
( )1386دیدگاههــای موجود در این خصوص را به دو گروه عمدۀ
مخالفان وجود شهراســامی و موافقان وجود شهراسالمی و چند
زیرگروه دیگر تقســیمکرد .جدول زیــر خالصهای از دیدگاههایی
است که در این باره بیان شده است.

جدول شمارة  :1دیدگاهها و نظریّهها دربارۀ وجود شهر اسالمی در قلمرو فرهنگ اسالمی
دیدگاه

موافقان وجود شهراسالمی
مخالفین وجود شهراسالمی

تمدن اسالمی
شهر حاصل ّ

نظریّههایی که شهرهای حوزة
فرهنگ اسالمی را حاصل فرهنگ و
تمدن اسالمی میدانند.
ّ

ریچارد بولت ،سیناسور ،ویلیام
مارسی ،ولش ،گوستاو لوبون،
گویتین ،ابن خلدون ،ریچار
فرای و آرمسترانگ

 ریچارد بولت :دین اســام هــم در دگرگونیشهرهای پیشــین مؤثّر بود و هم موجد برپایی
و رشــد شهرهای جدید با ویژگیهای خود شد.
اسالم در ذات خود دینی شهری است (باقری,
.)20 : 1386
 سیناسور :بطور منطقی میتوان نتیجه گرفتکه اســام تمدنی بنیادگرا ،ســازنده و شهری
است تا تهاجمی؛ در حالی که روابط میان دیگر
شــهرها (مثال در یونان باستان) رقابتآمیز بوده
(پیشین).

تمدن اسالمی
شهر متأثر از ّ

نظریّههایی که معتقد به وجود رابطه
میان ایمان اسالمی و شهر و زندگی
شهری هستند.

ویلیام مارسی ،جورج مارسی،
ماکس دروئو ،میچون ،1بنت،2
کاستللو

 کاســتللو :دین اســام عامل اصلی مؤثّر برایتکامل خاورمیانه عربی و شــهرهای ایرانی قرون
وسطا محسوب میشود (کاستللو.)35 : 1371 ,

تقلیدی بودن شهرهای قلمرو
فرهنگ اسالمی

نظریّههایی که شهر در قلمرو
فرهنگ اسالمی را تقلیدی از
شهرهای قدیمی رومی و یونانی
میدانند.

دادلی ودبری ،کلود کاهن،
دوپالنول ،سوواژه ،لوئیس
ماسینیون

 دادلــی ودبری :ویژگیهایی وجــود دارد کهخاص شــهرهای مسلمین نیست و در شهرهای
سنتی ماقبل دوره استعماری نیز دیده میشود
(باقری.)38 : 1386 ,
 کلــود کاهن :بســیاری از ویژگیها و صفاتیکه به شهر اســامی منصوب میکنند ،در واقع
ویژگیها و صفات شهرهای روم شرقی و میانی
و ایتالیای پیش از قرن یازدهم است (پیشین).

شرقی بودن شهرهای قلمرو
فرهنگ اسالمی نه اسالمی

نظریّههایی که شهر در قلمرو
فرهنگ اسالمی را با صفت شرقی و
آن را شهر شرقی نامیدند.

براون ،هورانی ،ویرث ،اهلرز،
مؤمنی ،توانا

 براون :با نظر به چشــمانداز شــرقی شهرهایموجــود در ســرزمینهای اســامی ،نمیتوان
بهطور صریح عنوان شــهر اســامی یا شــهر
مسلمانان را به کار برد.

عدم تفاوت اساسی شهرهای
قلمرو فرهنگ اسالمی با
روستاها

نظریّههایی که شهر در قلمرو
فرهنگ اسالمی را فاقد شرایط
و ویژگیهای متفاوتی نسبت به
روستاها میدانند.

برک ،3کاستللو ،گرونبام

-

بیقاعده و بینظم بودن
شهرهای قلمرو فرهنگ
اسالمی

نظریّههایی که شهر در قلمرو
فرهنگ اسالمی را فاقد شرایط و
ویژگیهایی میدانند که یک شهر
باید دارا باشد.

اریک ریمر ،7دوپالنول ،روبرت
8
برونشویگ

 دوپالنول :شــهر اسالمی ترکیبی از بلوکهایدر هم پیچیدهای اســت که به شکل نامطلوبی
از طریــق کوچههای کجو معــوج و حیاطهای
تاریک ،خانههای کم ارتفاع که به شکل بیپایانی،
با حیاط کوچکشــان قطعه قطعه میگردند .به
خصوصیت
نظر میرسد بینظمی برجستهترین
ّ
شهرهای اسالمی باشد (باقری.)62 : 1386 ،

مأخذ :نگارنده 1393 ،و باقری20 -62 :1386 ،

طبق بررسیهای صورت گرفته ،همان گونه که در جدول شمارة
 1مشاهده میشود ،در مواجهه با مفهوم «شهراسالمی» تقریباً دو
نگاه عمده قابل تفکیک و شناسایی است:
نگاه ا ّول :پژوهشــگران این گرایش که بیشتر شامل مستشرقان
اروپایی میشــوند ،با مبنا قرار دادن مجموعه ای از شــاخصها و
اروپایی تصویر شــده توسط ماکسوبر،
معیارهای حاصل از شــهر
ِ
از منظر شــهر اروپایی به شــهر اســامی نگاه کرده و در نهایت با
نوعی نگاه بدبینانه ،اصل وجود شــهر را در حوزة فرهنگی اســام
رد کرده انــد .عــدهای دیگر نیز با تقلیدی خواندن این شــهرها از
تمدنهای گذشــته ،هویّت مشــخّ ص و متفاوتی برای
شــهرهای ّ

شــهرهای موجود در سرزمینهای اسالمی قائل نشدهاند .به عنوان
تمدن
نمونه دوپالنول میگوید« :اســام نتوانست جایگزینی برای ّ
قدیمی شهرهای فتح شده بیابد و خیلی ساده به تقلید از شهرهای
قدیمــی موجود پرداخت .زیرا بازار آن چیــزی جز تکرارAvenue
 Colonnadedرومی و قیصریههای آن جز همان باسیلیکای رومی
نیســت» (باقری ،)40 :1386 ,یا در همین زمینه ،ســوواژه عنوان
میکند« :شهر اسالمی جز تقلیدی از شهرهای اروپایی چیز دیگری
نیست» (پیشین.)39 :
نــگاه دوم :محققان و طرفداران منتســب به این گرایش نظری
کامــ ً
ا متفاوت نســبت به گرایــش ا ّول دارند .پژوهشــگران این
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نظریه

خالصه نظریّه

پژوهشگران برجسته

نمونه دیدگاهها
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گرایش عمدتاً شــامل بخشی از محققان مســلمان و مستشرقانی
تمدن اسالمی
هســتند که با دید احترام و تحســین به فرهنگ و ّ
نگاه میکننــد .منتها برخالف نگاه بدبینانۀ گــروه ا ّول ،این گروه
با نگاه بســیار خوشبینانۀ خود ،تقریباً با علّتالعلل خواندن عامل
اســام ،شکلگیری و بسط تمامی ساختهای اجتماعی -فرهنگی
و کالبدی شهرهای ســرزمینهای اسالمی را به دین اسالم نسبت
داده و با این رویکرد به توصیف و گاه توجیه ساختها و فرایندهای
حاکم بر شهرهای مسلمانان میپردازند.
با وجود کلی بودن این تقســیمبندی ،تقریباً میتوان تا حدودی
به افراطی بودن هر دو گرایش پیبرد .با مختصری تعمق میتوان به
این نتیجه رسید که ،بزرگترین ایراد گرایش ا ّول ،تفسیر شهرهای
مســلمانان با «چیزی که نیست» اســت .در واقع ورود به بررسی،
فهم و ســنجش سکونتگاههای شــهری موجود در سرزمینهای
اسالمی بر مبنای معیارها و شاخصهایی که برای سکونتگاههایی
با شرایط زمانی و مکانی متفاوتی تدوین گردیدهاند ،نمیتواند نتایج
ی قابل قبولی به دست دهد.
درست و علم 
اصلیتریــن ایراد گرایــش دوم نیز ،تقریباً نــگاه بیش ازاندازه
خوشبینانــه و در مواردی افســانهای و مقدسمآبانۀ آن به پدیدة
شــهرهای اسالمی اســت .همان گونه که عنوان گردید ،علّتالعلل
خواندن دین اســام در ایجاد و توســعة شــهر و شهرنشینی در
سرزمینهای اسالمی ،در شرایطی که قبل از ظهور اسالم ،شهرهای
بزرگ و معروفی در این ســرزمین پهناور حضور داشتند و نادیده
اهمیت جلوهدادن ســایر عوامل طبیعی و انسانی مؤثّر
گرفتن یا کم ّ
بر شکلگیری و گسترش شهرها ،شاید نگاه صحیحی نباشد .البته
تمدن
بیان این نکته به منزله پرسش قراردادن دستآوردهای عظیم ّ
اسالمی در زمینههای مختلف علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و به ویژه
خلق شاهکارهای معماری اسالمی نیست .نکتة اصلی در این بحث
جامع فرهنگساز
بینی
لزوم نگاه صحیح به اســام به منزلۀ جهان ِ
ِ
تمدنســاز اســت که الزمة تحقّق این مهم وجود مجموعه ای از
و ّ
مقدمات و زمینههایی است که در پژوهشهای مربوط به
الزامات و ّ
گرایش دوم ،این موارد تقریباً نادیده گرفته شده است.
رویکردهای مطالعاتی مربوط به شهر اسالمی
تقســیمبندی خوشبینانــه ـ بدبینانــه با وجــود راهنمایی و
کمککننــده بودن آن ،در فهم گرایشهای کالن موجود در زمینۀ
مطالعات شهراســامی ،شاید برای دســتیابی به درک صحیح و
متعدد صــورت گرفته در این حوزه
صریح از مطالعات گســترده و
ّ
و بهرهبرداری از آنها ،در ادامة مســی ِر مطالعاتِ شهرهای اسالمی،
کافی و وافی نباشــد .به همین دلیل ســعی شــده است جدای از
نظر پژوهشــگران حوزة شهراسالمی دربارۀ موجودیّت یا عدم شهر
کم و کیف آنها و فارغ از آن ،از منظر سبک و رویکرد
اســامی و ّ
مطالعاتی و نوع نگاه به شــهرهای اســامی ،به مطالعۀ این حوزه
بپــردازد .بر همین مبنــا ،مطابق بررســيها و تحلیلهای صورت
گرفته دربارة پژوهشها و مطالعات مرتبط با شهر اسالمي ،در ادامة
رويكردهای اصلی مطالعاتی که در اين زمينه استخراج و شناسايي
شده ،مورد تبيين قرار میگیرد.

رويكرد مورفولوژيك (فرممحور)
شکلگیری اين رويكرد ،به مطالعات و پژوهشهاي علمي اوليۀ
صورت گرفته دربارۀ شهرهاي اسالمي مربوط ميشود كه عمدتاً در
نيمة ا ّول قرن بيستم انجام گرفتهاند .منظور از مورفولوژي شهري،
«مطالعه نظاميافته (سيستماتيك) از فرم ،شكل و طرح حوزههاي
شهري است كه در بعضي موارد به اين تعريف رشد و كاركرد شهر
نيز افزوده ميشود .در برخورد مورفولوژيك عمدتاً طرح خيابانها،
كاربري زمين و ســبك معماري ســاختمانها بررسي مي شود .در
اهميت
اين رويكرد مطالعه توســعه شــهر در دورههــاي تاريخي ّ
ويژهاي دارد»(شــکویی .)256 -257 :1379 ،مطابق اين رويكرد
پژوهشــگران غربي براي ا ّولين بار شهرهاي موجود در كشورهاي
اســامي شــمال آفريقا و خاورميانه را با عنوان «شــهر اسالمي»
تعريــف نموده و به شناســايي مجموعه ای از عناصــر كالبدي ،به
عنوان ويژگي شاخص اين شهرها ،پرداختند.
6
ا ّولين پژوهشــگر نماينده اين رويكرد ويليام مارشــه فرانسوي
اســت .وي بــراي اولين بار مطالــب و مفاهيمي درباره شــكل و
توجه نويسندگان و
کالبد شــهرهای اســامي ارائه كرد كه مورد ّ
شرقشناســان اوايل قرن بيســتم قرار گرفت« .مقاله وي با عنوان
“ ”L Islamisme et la vie urbaineدر سال  1928تقریباً قديميترين
منبع علمی موجود دربارة شهر اسالمي است که سایر پژوهشگران
به آن استناد کرده اند .از نظر وي عناصر حياتي شهر اسالمي شامل
مســجد جامع ،بازار مجاور مسجد و حمام عمومی است كه شرايط
را براي عبادت مســلمان در روز جمعه فراهــم مینماید» (Abu-
7
 .)Lughod, 1987: 155- 156مطابــق این رویکرد ،کتاب لهتورنه
با عنوان « »Fes Avant le Protectoratکه در ســال  1949به چاپ
رســیده اســت ،یکی از تالشهای عمدة صورت گرفته برای ارائة
توضیحی مورفولوژیک از ساختار کالبدی شهراسالمی است (Abu-
.)Lughod, 1987: 159
8
مطابق بررســیهای صورت گرفته ،جورج مارشه (برادر ويليام
مارشــه) ،لوئیس ماســینون ،9برونشــویگ ،ســوواژه 10و گوستاو
فنگرونهبام 11از ديگر پژوهشــگران شــاخص رويكرد مورفولوژيك
يا فرممحور هســتند كه عمدۀ مطالعات آن ها بر شــهرهاي شمال
آفريقا و خاورميانه صورت گرفته است .در اين رويكرد كه مربوط به
توجه
مطالعات نخستین شهرهاي اسالمي است ،پژوهشگران بدون ّ
به وجوه مختلف زندگي شــهري ،شهر اســامي را در چند عنصر
خاص تقليل داده و در تعاريفي كه از شــهر اسالمي ارائه ميدهند
به زمينههاي شكلگيري اين شــهرها و ساختارهاي غير کالبدی
توجهي نميكنند.
آن ها ّ
در واقع« ،روش کلی محققین غربی در ســالهای نخست قرن
توجه به اسالم به عنوان پایه ای برای تفسیر ریختشناسی
بیستمّ ،
ً
بــود .با وجود ایــن ،این پایه چندان گســترده نبــود و عمدتا به
تحلیل توصیفی از فرم و ســازمان شــهری و طرح معماری وابسته
بود .اتکای اولیه به اســام به عنوان مبنایی برای تحلیل ،اساســاً
منطقــی بود .با این حــال نتایج کار آنان تاحدود بســیاری برای
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روششناسی دچار اعوجاج شد .آنها عمدتاً از نوعی تحلیل توصیفی
از نمود کالبدی شــهر را بدون تحلیل فرایند ساخت و ساز آن مورد
متابعــت قــرار دادند»(حکیــم .)359 -360 :1381 ،البته در نوع
نگاه به تیپشناســی شهرهای اسالمی و نســبت آن با دین اسالم،
بین مستشــرقان آمریکایی و اروپایی دو نــگاه متفاوت وجود دارد،
«پژوهشــگران اروپایی عموماً این امر را به عنوان یک اصل دانستند
که خصوصیت یا تیپولوژی خاص شهرهای اسالمی متأثر از فرهنگ
و تفکر اســامی اســت .به عبارتی دیگر این محققان ،اســام را به
عنوان بنیادی برای تفسیر الگوهای ریختشناسی قرار دادند .درست
در نقطه مقابل آنان ،پژوهشــگران آمریکایی نقش اســام را ضعیف
دانســته و نقش آبوهوا ،مصالح ساختمانی و تکنولوژی حملونقل
را از عوامل مهم در شــکلگیری شــهرهای خاورمیانهای محسوب
کردند»(گاالنتای.)21 :1383 ،
رويكرد ساختارگرایانه
ايــن رويكرد بهتدريج و بــا نقد رويكرد مورفولوژيــك ،در اوايل
نيمهدوم قرنبيســتم ،مطرح گرديد .در اين رويكرد برخالف رويكرد
ا ّول ،پژوهشــگران خود را از دايرة محدود بررســيهاي فرممحور و
ظاهری شــهرها خارج كرده و به وجوه و جوانب مختلف شهرها ،از
جمله ســاختارهای اجتماعي -فرهنگي شهرها و زندگي شهري در
توجه ویژهای كردند .از موضوعات مهمی كه
سرزمينهاي اســامي ّ
پيروان اين رويكرد به بررســي و مطالعــه آن پرداختهاند ،نهادهاي
شهري مسلمانان اســت كه از آن جمله ميتوان به نهادهاي ديني،
اجتماعي ،اقتصادی ،قانوني ،قضایی ،اجرايي و آموزشی اشاره كرد.
سرچشــمههای این رویکرد و شــروع بازبینی در مطالعات سابق،
زمانی آغاز شــد که در ســال  1951ادموند پوتی 12اقدام به بررسی
و پاالیش مدلهای ارائه شــدۀ بــرادران مارســی و برخی دیگر از
پژوهشگران غربی دربارۀ شهرهای شــمال آفریقا نمود .این مطالعه
آغازگر فرایند طبقهبندی ســاختار متن ّوع شــهرها ،بر اساس عوامل
مختلــف جغرافیایی ،اجتماعــی ،تاریخی و اقتصــادی ،بود که در
ســالهای آتی نیز ادامه پیدا کرد .مطالعات پوتی به پژوهشــگران
کمک کرد به جای بررســی مدلهای نظری به بررسی تاریخ واقعی
این شــهرها بپردازنــد .یکی از اصلیتریــن پژوهشهایی که با این
رویکــرد ارائه گردید ،مجموعه مقاالتی با عنوان «شــهر اســامی»
بود که در ســال  1970هورانی و اســترن به چاپ رساندند .در این
مجموعــه مقاله برای ا ّولین بــار ،امکانپذیرنبودن تعمیم یافتههای
جورج مارسی در شمال آفریقا ،به کل جهان اسالم ،مطرح گردید و
هم چنین نظریّههای مطرح شده ماسینیون ،گرونبام ،اشتور و کاهن
را اســترن مورد انتقاد قرارداد و امکان مقایســة ســاختار شهرهای
قرونوســطای اروپا با شهرهای اسالمی رد شد .به دنبال این نظرات
و با مشــارکت و ورود جامعهشناســان و جغرافی دانان آمریکایی و
انگلیســی به موضوع شهرهای اســامی ،بحثهای متنوعی مطرح
گردید .آنها بهجای بحث تکراری تأثیر دین اســام بر شــهرهای
جهان اســام ،به موضوعات مورد عالقه خود در زمینههای مختلف
شهر پرداختند (.)Neglia, 2008: 10-13
بر اســاس بررســیهای صورت گرفته ،از جمله پژوهشــگران و

محققاني كه در بررســي شهرهاي اســامي پيرو اين رويكرد بودند
ميتوان به الپيدوس ،13گیــب ،14هارولد بوون ،15خاویر دوپالنول،16
هوراني ،17كارل براون ،اســترن ،ایکلمــن ،18کنیث براون ،19كالوده
كاهن ،20ويرث ،21اهلرز ،مومنی ،ضیاءتوانا و ســعیدیرضوانی اشاره
كــرد .برای نمونه ،مطابق دیدگاه نگلیا ( ،)2008الپیدوس (،)1967
در کتاب خود با عنوان “”Muslim Cities in the Later Middle Ages
در ســال  ،1967در چارچــوب همین رویکرد و بــا روش تحلیلی-
تاریخی و با تمرکز بر جامعۀ شــهری بیش از فرم شهری ،به بررسی
جمعیتی ،زندگی اقتصادی ،سازمان اجتماعی
ساختار و طبقهبندی
ّ
وضعیت محلّه های شهرهای بزرگ دورة
کار ،قدرتهای اقتصادی و
ّ
حکومت مملوک22پرداخت( .)Ibid : 11در واقع الپیدوس «ســعي
میکند جامعه شــهري اسالمي را به عنوان يكي از مؤثرترين عوامل
شكلدهي شهر اسالمي بررسي كند .او گروههاي مختلف اجتماعي،
سازماندهي محلهها ،سازماندهي زندگي اجتماعي و نقش علما را در
شكلدهي جامعه شهري  ...بررسي كرد و به اين نتيجه دست يافت
كه جامعه شهريِ شهرهاي مســلمان يك پيكره منسجم اجتماعي
اقتصادي ندارد ،بلكه جامعهاي است كه خرده نيروها و عملكردهاي
ضروري را ميان گروههاي مختلف به عنوان اجزا تقسيم كرده است.
درنهایــت او به راحتی نتیجه میگیرد که به همین دلیل شــکل و
ســاختار شهر فاقد نظم یکپارچه است»(فالحت 19-38 :1390 ،به
نقــل از ( .)Lapidus: 1967به عنوان نمونهای دیگر ،در همین زمینه
دوپالنول با نگاه شرقشناســانه خود ،با تأکیــد بر کمبود حکومت
مدنی در شــهرهای اســامی ،آن را ناشــی از فقــدان فهم مدنی
ساکنان شهرهای اســامی به دلیل ریشۀ کوچنشینی آنها میداند
(.)Neglia, 2008 : 11
همان گونه كه مالحظه ميشــود بر اساس رويكرد ساختارگرایانه،
جدای از نوع نتیجهگیریها و قضاوتهای درست یا نادرست صورت
گرفته دربارۀ شهرهای اسالمی ،به متن شهر يعني مسائل اجتماعي-
توجه شــد و از نويســندگان پيشين
فرهنگي تا حدودي پررنگتر ّ
انتقاد شد .از طرف ديگر پژوهشگران تقريباً ديد همهجانبهاي نسبت
به شهرهاي اسالمي ارائه ميدهند .به عنوان نمونه به عقيده هوراني
(« )1970ســاختار شــهر نميتواند فقط به عنوان تجلي مستقيم و
بيان ساده ساختار اجتماعي فرض شود .وي در اينباره آورده است:
شــهر نميتواند فقط ظهور مادي خارجي به صورت سنگ ،چوب يا
گل از نظام اقوام اجتماعي يا نهادهاي اجتماعي باشد ،عوامل بسياري
(هم چون شــرايط اقليمي و  )...وجود دارند كه شــكل شهر را تحت
تأثير قرار ميدهند»(فالحت .)39 :1390 ،این گروه از پژوهشگران
با وجود نقد مطالعات گذشــتۀ انجامشده دربارۀ شهرهای اسالمی و
ایجاد تردید در نوع برداشــت آنان از جعل و کاربرد عنوان «شــهر
اســامی» و نوع روش مطالعاتی مورد اســتفاده ،درنهایت در ارائه
مســیری جدید تقریباً ناموفق جلوه میکنند و پیشــنهادهای آنها
بیشتر در حد تغییر نوع روش و گسترۀ جغرافیایی مطالعات است.
مطالعة شهرهای اســامی در رویکرد ا ّول به عنوان شیئ کالبدی
و بدون در نظــر گرفتن نقش و عملکرد و جریــان زندگی و روابط
اجتماعی حاکم بر آنها انجام گرفته است .این امر باعث شده است
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تا شــهر اسالمی در حد چند عنصر شــهری تقلیل یابد .در مقابل،
نقطۀ مثبت دیدگاه منتقدان ســاختارگرا نیــز ،صرفاً به مخالفت
با ســطحینگری نظری ،طرد کلیشــههای مطالعات ا ّولیه و روش
مقایسه سطحی شــهرهای اروپایی و اسالمی محدود میگردد .در
واقع ،با وجود تفاوتهای اساســی رویکرد ساختارگرایانه با رویکرد
مورفولوژیــک و تالش محققــان تابع آن در روشــن کردن وجوه
جدیدی از مختصات شهر اســامی ،یکی از نقاط اشتراک اساسی
این رویکرد با رویکرد ســابق که مانع از سنتشکنی بنیادی آن در
تبعیت
مطالعه شهراســامی گردیده ،حاکمیت روح غربیگرایی و ّ
از اندیشــههای وبری در تفســیر و فهم شهر اسالمی است که این
موضوع در نهایت موجب شــده است تا آن محققان نتوانند از دایرۀ
بستۀ «تفاوت شــهر غربی و شهر اسالمی» خارج گردند .به همین
خصوصیات منفی شــهرهای
دلیل عمدتاً به ارائه صرف ویژگیها و
ّ
موجود در سرزمینهای اسالمی بسنده کردهاند.
رويكرد ساختارشکنانه (نقادانه)
اســاس اين رويكرد كــه از دهۀ  80قرن بيســتم و اوايل قرن
بيست و يكم شكل گرفته ،بر نقد پژوهشهاي گذشته است .مطابق
بررســیهای صورت گرفته ،پژوهشگران صاحبنظر اين رويكرد ،با
توجه به نوع نگاه خود به شــهر اسالمی ،در دو گروه تقسيم جای
ّ
میگیرند.
دســته اول ،پژوهشــگران و محققاني هســتند كــه ضمن نقد
پژوهشهاي ســابق هم چنان همانند آنان به پیشفرض اسالمي،
عربی یا شــرقی بودن یا نسبت قوی دین اسالم با شهرهاي مستقر
در ســرزمينهاي اسالمي قائل هســتند و عمدتاً به روش مطالعه،
رويكرد حاكم و مبناي نظري اين پژوهشها نقد وارد دارند و سعي
ميكنند روشها و نگرشهاي نويي در مطالعة شــهرهاي ســ ّنتی
اســامي ارائه دهند .ابولوقد ،23حکیم ،ژان کلوده ،الصياد ،24هشام
جعیــط و ريموند 25نماينــدگان اصلي اين جريان هســتند كه تا
حدودي ديدگاههاي جديدي در مطالعات شــهرهاي اسالمي ارائه
كردهاند.
مطابق این رویکرد« ،حکیم با نظر به تأثیر قوانین اســامی در
ساختار شهرهای سرزمینهای اسالمی هم چنان از عنوان اسالمی
برای این شهرها حمایت کرده و البته برای مناطق عربزبان عنوان
عربی -اســامی را مناســبتر میداند .در مقابــل ویرث به دلیل
تکرار عناصر و ویژگیهای شهرهای باســتانی بینالنهرین در این
شــهرها ،با رد عنوان شهراســامی ،عنوان شهرشرقی را مناسبتر
توجه به امکان یافت ویژگیهای مذکور
میداند .وی هم چنین بــا ّ
در شهرهای ایرانی و ترکی و  ...بهکارگیری عنوان شهر عربی را نیز
قابل قبول نمیداند» (.)Neglia, 2008: 15
ابولوقــد یکی از مهم ترین پژوهشــگران این گروه اســت که به
ریشــهیابی فهم نادرست شــکلگرفته دربارۀ شــهرهای اسالمی
پرداخته اســت .وی در مقاله خود با عنــوان The Islamic City-
Historic Myth, Islamic Essence, and Contemporary Rel-

 evanceبا نقد آثار شرقشناســان اروپایی دربارۀ شهر اسالمی ،این

آثار را به زنجیرهای تشبیه میکند که حلقههای ا ّول آن با رویکرد
غربگرایی یا ایدة برتری غربیها و بر اساس مطالعه تعداد معدودی
از شــهرهای سرزمینهای اســامی در دورة استعمار شکلگرفته
اســت (فالحت .)39 :1390 ،به عقیده وی دیگر مستشرقان نیز با
اولیه و ادامة راه آنها اعتبار پژوهش خود را از
اســتناد به مطالعات ّ
آنها اخذ کرده و به تکرار همان یافتهها پرداختهاند .وی در همین
زمینه به مطالعات ویلیام مارســی و تکرار زنجیرهوار گفتههای وی
در زمینة شــهری بودن دین اســام و عناصر اصلی شهر اسالمی،
در پژوهشهای بعد از آن اشــاره میکنــد .از ایرادهای دیگری که
موقعیت نمونةشهرهای بررسی شده
ابولوقد بدان اشــاره میکند،
ّ
اولیه اســت که همگی مربوط به شــمال آفریقاســت
در مطالعات ّ
( .)Abu-Lughod, 1987: 155-157بدیهــی اســت که با بررســی
نمونههای اندک ،نمیتوان احکام کلی دربارۀ شــهرهای اســامی
صادر کرد .در واقع نقد اساسی ابولوقد این است که مطالب موجود
در پژوهشهای سابق مستشرقان و محققان شهر اسالمی ،با تکرار
در پژوهشهای دیگر ،به عنوان حقایق انکارناپذیر تلقی شده و هر
پژوهشــی با استناد و ارجاع به پژوهش ســابق کسب اعتبار کرده
است؛ این امر باعث شــکلگیری دور باطلی از حقایق غیرواقعی و
کلیشهای گردیده است.
آندره ریموند از دیگر پژوهشــگران مربوط بــه رویکرد نقادانه ،با
بررسی شهرهای بزرگ س ّنتی همچون قاهره ،حلب و تونس در دورة
عثمانی با تلفیق روش تاریخی و مورفولوژیکی ،متذکر میشــود که
رکود عمدۀ شــهرهای بزرگ اسالمی با فروپاشی امپراتوری عثمانی
و شــروع دورة استعمارگری اروپاییها آغاز میشود (Neglia, 2008:
 .)17وی با نقد شــیوۀ مطالعاتی مستشــرقان ،عنــوان میکند که
«شهرهای مســلمانان با مشــخصاتی که فاقد آن بودند ،شناسانده
شدند .بنابراین چیزی که معرفی شد نه شهر بود و نه شهرنشینی در
آن جریان داشت» .ریموند همچنین با نقد تعمیم یافتههای حاصل
از بررسی تعداد معدودی از شهرهای اسالمی -عربی به کل شهرهای
جهان اسالم ،عنوان میکند« :یک حقیقت بسیار آشکار اینکه جهان
اســام شامل سرزمین بسیار وسیعی از اقیانوس اطلس تا شرق دور
را تشکیل میدهد که شهرهای بررسی شده بخش بسیار کوچکی از
اینها را شامل میشود» (.)Raymond, 2008: 51-55
الصياد به عنوان نظريهپرداز ديگر اين گروه تعريف هاي كليشهاي
ارائه شده از سوي پژوهشــگران گذشته را كه عمدتاً بر پايه وجود
چند عنصر خاص در شهرهاي مسلمانان ارائه شدهاند ،بسيار ايستا
و ســاكن و در نتيجة نامناســب ميداند .چرا كه به نظر وي عامل
زمان و طبيعت رشد شهري در آن ها در نظر گرفته نشدهاست .به
عقیدة وی(« )1991تعاریف ارائه شده در دوره اول به بررسی شکل
شهرها ،جدای از عملکرد آنها پرداختهاند ،لذا بسیار سادهانگارانهتر
از آن هســتند که به عنوان ســاختاری نظری مورد استفاده قرار
گیرند .وی بهطور اخص تأکید میکند که شهر اسالمی تا به امروز
در چارچوبی قیاســی مطالعه و خوانده شــده که مناسب نبوده و
مبتنی بر شیوه غربی بازنمایی شده است»(فالحت 40 :1390 ،به

نتیجه گیری
همانگونه که در مقدمه بیان شــد ،پژوهش چند دهسالۀ صورت
گرفته در زمینۀ موضوع «شهراســامی» ،باعث انباشتهشدن حجم
عظیمــی از دادههای متنــی نظری در قالــب دیدگاهها و نظرهای
متعدد ،متن ّوع و گاه متناقض گردیده اســت .این گستردگی و تن ّوع
ّ
و در مواردی تناقض ،موجب ابهام و سرگشــتگی پژوهشگران جوان
ایــن حوزه گردیده و فهم صحیح از حــدود و ثغور این مطالعات را
با مشکالتی همراه کرده اســت .بر همین مبنا مطابق هدف تعریف
شــده ،لزوم ارائۀ تحلیلی بر تحلیلها و پژوهشهای صورت گرفته،
ضروری تشــخیص داده شد و به دنبال آن با بررسی منابع موجود و
در دســترس در زمینه مطالعات شهر اسالمی ،رویکردهای حاکم بر
این مطالعات و تبیین و تحلیل گردید تا ضمن رفع مسائل نامبرده،
موجبات تشخیص و انتخاب رویکرد صحیح در مطالعات آتی را برای

بررسی و تحلیل رویکردهای حاکم بر مطالعات شهر اسالمی

نقل از  .)Alsayyad,1991: 6هاندا 26ديگر منتقد مربوط به دســتة
اول نيز در كتاب معروف خود با عنوان مطالعات شــهر اسالمي ،به
مشــكالت موجود در مطالعات فرانســوي مفهوم شهر اسالمي در
اوايل قرن بيســتم اشــاره دارد و به مانند ابولوقد و الصياد اعتقاد
دارد كه اين انديشهها برگرفته از خياالت و تصورات اروپایيان بوده
اســت .او نيز اشتباه بزرگ اين گروه از پژوهشگران و شرقشناسان
را تالش هميشگي آنها براي نشان دادن و پررنگ كردن تضاد بين
شهرهاي اروپايي و شهرهاي دنياي اسالم ،بر اساس چارچوبهاي
نظريههايــي چــون آراي ماكسوبر و پيــش زمينههاي ذهنياي
چون برتر دانســتن اروپاي پيشرفته نســبت به دنياي راكد اسالم،
ميداند(پیشین.)40 -41 :
همان گونه كه عنوان شــد پژوهشگران نقاد دســتة ا ّول به نقد
تحقيقات گذشــته ،صرفاً از بعد روشهاي مطالعاتي ،مباني نظري
پذیرفتهشده ،نمونههای محدود برگزیده شده و نگاه غربگرایانهی
آن ها ميپردازند .اين دسته از پژوهشگران بيشتر تحت تأثير آرای
نظريهپــرداز معروف ادوارد ســعيد ،27به ويژه بعد از انتشــار كتاب
شرق شناسي 28وي قرار دارند .یکی از اصلیترین نقدهای این گروه
به مطالعات سابق این اســت که پژوهشگران سابق ،در شناخت و
شناسايي شهرهاي اسالمي ،عمدتاً متأثر از انديشههاي ماكس وبر
و معيارهاي ارائه شده توســط وي براي شناخت شهرها بودند .به
نظر این گــروه ،این معیارها مخصوص شــهرهای اروپایی و غربی
بوده است و بر اساس آنها نمیتوان شناخت صحیحی از شهرهای
سرزمینهای اسالمی به دست داد.
پژوهشــگران این گروه ،فارغ از اندیشــههای وبری و با تبعیت
نکردن از روند مقایســة شهر اسالمی با شهر غربی -اروپایی ،عمدتاً
به مطالعه صرف شهرهای س ّنتی اسالمی پرداخته و سعی میکنند
اصــول و فرایندهای حاکم بر آنها را برای فهم دقیق این شــهرها
و بهرهبــرداری از این اصول در زمان معاصر اســتخراج کنند .البته
آنجا که بحث به ســاخت شهرهای اسالمی جدید در زمان حاضر
بر اســاس اصول استخراجی میرسد .این گروه خود به دو زیرگروه
دیگر تقسیم میشــوند .از بین این دو زیرگروه ،یک گروه قائل به
اســتفاده از اصول س ّنتی ساخت و ساز در شهرهای معاصر و معتقد
به تحقّق شــهر اسالمی در زمان حاضر هســتند .گروه دوم با نفی
فرایندها و اصول س ّنتی به کاررفته در شهرهای سابق و با مرتجعانه
خواندن آنها ،معتقد به تحقّق شــهر اســامی و اصول مذکور در
زمان معاصر نیســتند .به عنوان نمونه مرتضی هشام و حکیم جزو
زیرگروه اول و ابولوقد جزو زیرگروه دوم محسوب میشوند.
دسته دوم از پژوهشــگران رویکرد ساختارشــکنانه (نقادانه)،
ضمــن رد رویکرد حاکــم بر مطالعات گذشــته و هم چنین با نقد
هجــوم اندیشــههای شهرســازی و برنامهریزی شــهری غربی به
شهرهای ســرزمینهای اســامی ،که گاه با داشتههای طبیعی و
بومی و فرهنگی این شهرها در تضاد هستند ،معتقدند برنامهریزان
ظرفیتهای
شهری و شهرسازان کشورهای اسالمی باید با نگاه به
ّ
دین اســام و ســعی در محقق کردن آرمانشهر اسالمی و ضمن
بهرهمنــدی از تجارب دیگر کشــورها و فرهنگها به الگوی بومی

و ملّی مختص خود در زمینة شــهر و شهرســازی اسالمی دست
یابند .این گروه ضمن بررسي و بهرهمندي از مطالعات سابق صورت
گرفته دربارۀ شــهرهاي گذشته مســلمانان و ارائه نگاهی جدید،
قائل به اســامي بودن اين شهرها نيســتند .به اعتقاد اين دسته
از پژوهشــگران ،صرف قرارگيري هر شهر در سرزمينهاي اسالمي
نميتواند نشــاندهندة اسالمي بودن آن شــهر باشد .اين رويكرد
در دهههاي اخير و به ويژه با شــكلگيري جنبشهاي اســامي و
ضد استعماری و مطرح شدن انديشــه بازگشت به خويش توسط
متف ّكران اسالمي ،به وجود آمده است.
از جمله پژوهشــگران و محققان داخلی ،که با پایبندی به این
رویکرد پژوهشهای خود در زمینة شــهر اسالمی را ارائه کردهاند،
میتوان به نقی زاده (نقی زاده ،)1387 ،شکرانی (شکرانی)1387 ،
و ایازی (ایازی )1387 ،اشاره کرد.
جامعيت و جاودانگي اســام و تالش
در ايــن رويكرد اعتقاد به
ّ
براي بازشناســي و احيای مباني و اصول اســامي در عرصههاي
مختلف زندگي انساني از سياست ،فرهنگ و اقتصاد گرفته تا علم و
تمدن غربي 29و عواقب
دانش ،با نقد مباني ماترياليستي فرهنگ و ّ
مدرنیتــه و اعتقاد به عدم كاركرد آن در فضاي بومي كشــورهاي
اســامي توأم گشته و همزمان در پي ارائه الگويي بومي و برگرفته
30
از متون اصيل اسالمي بوده است.
متفكران منسوب به اين رويكرد در حوزة مباحث شهري ضمن
يادآوري آرای انديشــمندان بزرگي چون فارابي ،ســهروردي ،ابن
رشد ،خواجه نصيرالدين طوسي ،ابن خلدون و  ...در باب آرمانشهر
اسالمي ،در پي اطالق عنوان اسالمي به شهرهايي هستند كه طرح
و ســاخت آنها بر پاية مباني و اصول اســامي شكل گرفته باشد.
کم و کیف تعریف شهر اسالمی ،روش
البته باید متذکر شد که در ّ
تدوین مبانینظری شهر اسالمی و طرح روش تحقیق مدنظر ،بین
متفکران این دیدگاه ،اختالفات و تفاوتهای اساســی وجود دارد
که آنها را در چند زیرگروه متفاوت جای میدهد؛ البته در اینجا
به منظور جلوگیری از اطالۀ کالم از بیان و بررســی آنها خودداری
میشود.
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تدوین مبانی نظری شــهر اســامی فراهم نماید .در واقع پژوهش
حاضر بیش از آنکه پایانی بر پژوهشهای گذشته باشد ،آغازی برای
مطالعات و تحقیقات آتی در زمینة شهر اسالمی است.
نتیجۀ بررســی حاضر تشــخیص دو گرایش و نگاه عمده و ســه

رویکرد کالن در حوزة مطالعات شهر اسالمی است که این رویکردها
بهترتیب عبارتاند از :رویکرد مورفولوژیک ،رویکرد ساختارگرایانه و
رویکرد ساختارشکنانه ،که خالصة توضیحات مربوط به این رویکردها
در جدول ذیل ارائه میگردد.

جدول شمارة  :2رویکردهای مطالعاتی حاکم بر مطالعات شهر اسالمی
رویکرد

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره شـانـزدهم تابستان 1393

 مطالعه صرف شکل و کالبد شهرهای دورة اسالمی، تحلیل توصیفی از نمود کالبدی شهر، تعریف و تقلیل شهر به عناصر کالبدی معدود، تمرکز بر شهرهای حوزة مدیترانه (شمال آفریقا)، تبعیت از اندیشة وبری در شناخت شهر، عدم بررسی جوانب مختلف شهرهای مسلمانان،توجه به اسالم به عنوان اساس ریختشناسی شهرهای اسالمی.
ّ -

ویلیام مارشه ،جورج مارشه،
له تورنه ،لوئیس ماسینون،
برونشویگ ،سوواژه ،گوستاو
فنگرونهبام

1920-1950

 نقد برخی پیشفرضهای رویکرد مورفولوژیک از جمله تعمیم یافتههاینمونهای به کل جهان اسالم،
 خروج از دایرة محدود بررسیهای فرممحور و بررسی جامعة شهری بیشاز فرم شهری،
 تحلیل فرایند ساخت و ساز شهرهای اسالمی،توجه به ساختارهای اجتماعی  -فرهنگی شهرها،
 ّتوجه ویژه به بررسی نهادهای شهری مسلمانان.
 ّ -تداوم حاکمیت غربیگرایی و تبعیت از اندیشههای وبری

ادموند پوتی ،الپيدوس ،گیب،
هارولد بوون ،خاویر دوپالنول،
هوراني ،كارل براون ،استرن،
ایکلمن ،کنیث براون ،كالوده
كاهن ،ويرث ،اهلرز ،مؤمنی،
ضیاءتوانا ،سعیدیرضوانی

1950-1980

تبعیت از اندیشة
 نقد برخی پیشفرضهای رویکردهای سابق در زمینة ّحاکمیت روح غربگرایی و استعماری بر آنها،
وبری و
ّ
 متأثر از اندیشههای ادوارد سعید در زمینة شرقشناسی، نقد و نفی روشمطالعاتی رویکردهای سابق در نحوة گزینش نمونهها،تعمیم یافتهها ،مطالعه باواسطه و مقایسهای شهرهای اسالمی،
اولیه،
تبعیت از کلیشههای شکلگرفته از مطالعات ّ
 نقد ّ -استخراج اصول و فرایندهای حاکم بر شهرهای س ّنتی مسلمانان.

ابولوقد ،حکیم ،ژان کلوده،
الصياد ،هشام جعیط ،ريموند

عالوه بر توضیحات مربوط به گروه ا ّول:
 نقد هجوم اندیشههای شهرسازی و برنامه یزیشهری غربی به جهان اسالم، نقد تعریفهای سابق صورت گرفته از شهر اسالمی و ارائه تعریفی متفاوت،ظرفیت جهانبینی اسالم با اعتقاد
توجه ویژه به داشتههای بومی و ملّی و
 ّّ
جامعیت و جاودانگی آن،
به
ّ
 سعی در تدوین مبانی نظری شهر اسالمی با نگاه به منابع دینی و اصولشهرهای س ّنتی.

پی نوشت ها
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