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خالقّیت های طّراحی شهری دورة اتابکان فارس در شکل گیری 
شبکة فضاهای عمومی شهری شیراز  

چکیده

در ادبیات اخیر طّراحی شهری، دست یابی به ساختاری منسجم از شبکة فضاهای عمومی شهری به عنوان گامی مهم 
در جهت رس�یدن به توس�عة پایدار شهری و هم چنین ارتقای کیفّیت فضاهای عمومی شهری بیان شده است. با وجود 
نو بودن این مفهوم، در تاریخ شهرسازی ایران، الگوهای ویژة مرتبط با این موضوع را می توان مشاهده کرد. اقدامات 
شهرسازی دورة اتابکان فارس )قرن ششم و هفتم هجری قمری( در شیراز یکی از مراجع مهم در شکل گیری این شبکه 
بر مبنای حیاط مس�اجد اس�ت. روش پژوهش در این نوش�تار تحلیل تاریخي فضاهاي معماري و تحّوالت شهري شیراز 
دورة اتابکان بر اس�اس منابع دس�تة اول معاصر اس�ت. نتایج این تحلیل تاریخی بر مبنای مفاهیم معاصر طّراحی شهری 
نشان مي دهد که با شکل گیری بناي عمومی شاخصي هم چون مسجد نو اتابکان با تبعّیت از الگوي مسجد جامع عتیق، 
گونه ای جدید از فضای عمومی ایجاد ش�ده بود. تحلیل فضای معماری مس�جد نو نش�ان می دهد که حیاط بر شبستان 
مقدم بود و به صورت میدان عمومی ش�هری عمل می کرد. با کش�ف مقبرة ش�اهچراغ و س�ید میر محمد در این دوره، 
از یک سو صحن این بقعه ها، به عنوان یکي از بدیع ترین الگوي فضاي باز عمومي شهري در ایران، شکل گرفتند و از 
سوي دیگر بازار نیز برای ارتباط این دو میدانچه ایجاد شد. ارتباط صحن سید میرمحمد با مسجد جامع عتیق، اتصال 
صحن دو بقعه از طریق بازارچة سرحوض آقا و هم چنین اتصال صحن شاهچراغ با صحن مسجد نو از طریق بازارچة 
سر چهارراه، سبب شکل گیري محوري عمود بر محور دورة آل بویه شد و شبکة ارتباطی منسجمی از فضاهای عمومی 
شهری در ترکیبي از فضاهاي باز صحن مساجد و بقعه ها و عناصر اتصالي بازار شکل گرفت. این شبکه در جهت ارتقای 
کیفّیت بیش تر مرکز شیراز عمل می کرد و  از  خالقّیت های طّراحی شهری در تاریخ شهرسازی ایران است. در واقع 
می توان گفت هوّیت شبکة منسجم فضاهای عمومی شهر ایرانی دورة اتابکان، عالوه بر در نظر داشتن فضاهای عمومی 

کهن، فضاهای جدید را از طریق فعال ترین و سرزنده ترین فضای عمومی شهری یعنی بازار به هم پیوند می دهد.  

واژگان کلیدي: اتابکان فارس، شبکة فضاهای عمومی،  بازار، صحن مسجد، مسجد نو. 
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مقّدمه
يکي از مباحث مهم امروزي در ميان پژوهشگران مسائل شهري، 
موضوع ش��بکه فضاهاي عمومي در شهر است. قدرت اين مفهوم به 
گونه ای اس��ت که به عنوان يکی از عوام��ل مهم و اصلی در ارتقای 
کيفّيت شهری و دس��ت يابی به توسعة پايدار مطرح شده است. در 
اين ش��بکه، مفهوم ارتباط سبب س��رزندگی زنجيره ای از فضاهای 
عمومی ش��هری در گونه های مختلف خود می شود. به دليل درهم 
تنيدگی اين موضوع با زندگی شهری، ريشه يابی آن در هر سرزمين 
ممکن است الگوهای خاص خود را پيش رو قرار دهد. بديهی است با 
توّجه به آن که بخشی از تحّوالت امروزی شهرها و فضاهای عمومی 
ش��هری در اي��ران محصول هويّت تاريخی و تحّول آن بوده اس��ت، 
واکاوی زمينه ها و الگوهای ش��کل گيری شبکة فضاهای عمومی در 
ش��هرهای ايران می تواند زمينه های بهتری برای سياست گذاری در 
مورد عرصه های عمومی به ويژه در بافت های تاريخی را فراهم آورد. 
ارزش اين مس��الة با توّجه به کمب��ود فضاهای عمومی باکيفّيت در 

شهرهای امروزين ايران بيش تر احساس می گردد. 
در معماری و شهرسازی ايران پس از اسالم، نخستين نطفه های 
ش��کل گيری فضاهای عمومی ش��هری را با حياط مساجد و به طور 
ويژه مساجد جامع می توان جستجو کرد. مسجد به عنوان مهم ترين 
بخش کالبد ش��هر ايرانی پس از اس��الم، به گون��ه ای قرار می گيرد 
ک��ه چندين ورودی به بافت اطراف خ��ود دارد و همواره محل گذر 
س��اکنان بافت است و ديدارهای چهره به چهره روزمره در اين فضا 
صورت می گرفته اس��ت. ماهّيت چند عملکردی مس��جد به عنوان 
فضای عبادت، گردهمايی و ... س��بب ش��ده است که مساجد نقش 
مهمی در توسعه شهری و تحّول ساختار فضايی شهر داشته باشند. 
نمونه اين مطلب را می توان در مس��جد جامع عتيق شيراز مالحظه 
کرد. موقعّيت و اهمّيت خاص اين مس��جد، توس��عة ش��هری شيراز 
را در دوره های بعد ش��کل داد. يک��ی از جنبه های خالقانه طّراحی 
شهری در دورة اتابکان فارس در ارتباط با اين مسجد شکل گرفت. 
دورة اتاب��کان فارس به جهت توّجه وي��ژة حاکمان به ايجاد بناها و 
فضاهای عام المنفعه از دوره های شاخص شهرسازی ايران است که 

کم تر مورد توّجه قرارگرفته است.  
اين نوشتار به دليل عدم پژوهش های کافی در تاريخ، معماری و 
شهرسازی دورة اتابکان، ابتدا به مأخذشناسی تاريخی برای بررسی 
اين دوره پرداخته و سپس با تکيه بر منابع تاريخی، حکومت اتابکان 
ف��ارس، تحّوالت معماری و شهرس��ازی اين دوره و تحليل الگوهای 
معماری و شهرسازی در مقايس��ه با دوره های قبل و بعد از اتابکان 
در شيراز  و هم چنين بررسی نقش و جايگاه حياط مساجد در ايجاد 
شبکه ای منسجم از فضاهای عمومی را در اين دوره به طور مختصر 

مورد بحث و بررسی قرار داده است.

تاریخ�ی معم�اری و شهرس�ازی دورة  1. مأخذشناس�ی 
اتاب�کان  ف�ارس

حکومت اتابکان ف��ارس )685-543ه. ق( از حکومت های محلی 
اس��ت که در انتهای دورة س��لجوقيان ظهور يافت. به همين دليل 
عم��دة منابع تاريخ��ی اين حکومت را در ذيل وقايع س��لجوقيان و 
ايلخان��ان مورد بررس��ی قرار می دهند. با اين وج��ود، تأليف پاره ای 

کت��ب تاريخی در اين ب��ازه زمانی و در عمده موارد توس��ط اهالی 
فارس، در روشن کردن وقايع تاريخی و به دنبال آن کلّيت معماری 
و شهرسازی اين دوره کمک قابل توّجهی کرده است. اين منابع در 
زمينة معماری و شهرسازی، کلّيت شهر و ابنية مهم شهر را توصيف 

می کنند و يا به اقدامات عمرانی حاکمان يا عالمان می پردازند.
بی تردي��د مهم ترين و مفصل ترين منبع در زمينة اتابکان فارس 
کت��اب تاريخ وصاف يا تجزي��ه االمصار و تزجيه االعصار اس��ت که 
توسط شهاب الدين يا شرف الدين عبداهلل ابن فضل شيرازی)متولّد 
663 ه.ق( ملق��ب به وصاف الحضره تأليف گرديد1. وی در فارس به 
کار ديوانی مشغول بود، از اين رو اطالعات دقيقی از اوضاع و احوال 
فارس در اين دوره ارائه می دهد، به گونه ای که عمده مورخان بعدی 
اخبار اتاب��کان فارس را از وی اقتباس کرده ان��د. نظام التواريخ، اثر 
ناصرالدين بيض��اوی در 674 ه. ق در اواخر حکومت اتابکان تأليف 
گرديد و به نوشته خود مؤلف از تواريخ معتبر ديگر اخذ شده است. 
گزارش های اين کتاب بس��يار مختصرتر از تاريخ وصاف اس��ت و در 
عم��ده موارد مطال��ب آن را تأييد می کند.  اي��ن دو منبع به دليل 

تأليف در دورة اتابکان فارس از اهمّيت وااليی برخوردارند. 
ش��يرازنامه اثر اب��ن ابی الخي��ر، ابواعب��اس معين الدين زرکوب 
شيرازی)758-670 ه. ق(، از منابع مهم در دوره های بعد از اتابکان 
است. اين کتاب هر چند که بخش بيش تر اطالعات خود را از تاريخ 
وصاف گرفته اس��ت، اما در مواردی نوشته های وی را کامل می کند. 
اي��ن کتاب در ح��دود 744ه. ق در بغداد تأليف گرديد. مرجع مهم 
ديگر در ش��ناخت اين دوران کتاب ش��داالزار يا ش��د االزار فی حط 
االوزار عن  زوار المزار اس��ت که متن عربی آن توس��ط معين الدين 
ابوالقاسم جنيد شيرازی در 792 ه. ق نگاشته شد و پسرش عيسی 
آن را ب��ا عنوان هزار مزار به فارس��ی برگرداند. اين کتاب تذکره ای 
از ش��خصّيت هايی است که از هنگام تأسيس شيراز در دورة امويان 
در اين ش��هر به خاک سپرده شده اند. ذکراحوال و اقدامات عمرانی 
پاره ای از آن ها که در دورة اتابکان بوده اند، به ش��ناخت معماری و 

شهرسازی اين دوره ياری می رساند. 
اين منابع، مهم ترين منابع تاريخی دس��ته اول در شناخت فارس 
و ش��يراز دورة اتابکان هس��تند. منابع دوره های بعد هم چون نزهه 
القلوب حمداهلل مس��توفی تأليف ش��ده در 740 ه.ق و سفرنامه ابن 
بطوطه که در دو نوبت به فاصله س��ال های 727 و 748 به ش��يراز 
سفر کرده بود و شرح و توصيفی از شهر و بناهای مهم شهر همچون 
مس��جد جامع، بقعه ش��اهچراغ و ... ارائه داده است، می توانند نقش 
قابل توّجهی در شناخت معماری و شهرسازی شيراز به جای مانده 

از اتابکان داشته باشند2.
چون س��اختار شهری ايجاد شده توس��ط اتابکان تا دورة پهلوی 
دچار تغييرات اساس��ی نش��ده است، لذا منابع دس��تة دومی چون 
فارسنامه ناصری نوشتة ميرزا حسن فسائی)متوفی 1316ه.ق(، آثار 
عجم تأليف فرصت الدوله ش��يرازی)1313 ه.ق( و س��فرنامه مادام 
ديوالف��وا )1887 ميالدی، ق��رن 14 ه.ق ( نيز می توانند در تحليل 

معماری و شهرسازی دورة اتابکان فارس مؤثر واقع شوند.
جدول شمارة 1، منابع تاريخی برای شناخت دوره اتابکان فارس 
را ارائه می دهد. الزم به ذکر است که در برخی از اين منابع بخشی 

از وقايع به اين دوره اختصاص يافته است. 
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جدول شمارة 1: مأخذ شناسی تاريخی دورة اتابکان فارس

2. اتاب�کان فارس، اقدام�ات عمران�ی، توّج�ه ب�ه ادب و هن�ر
اتابک، عنوان غالمانی اس��ت که مربی ش��اه زادگان س��لجوقی 
بودند. آنان به دليل لياقتی که نشان داده بودند، مقام و مسئوليت 
اداره قلمرو ش��اه زاده ها را بر عهده داشتند. به دنبال ضعف دولت 
س��لجوقی، اتابکان اعالم اس��تقالل کردند و حکومت های محلی 
تش��کيل دادند. مهم ترين اتابک نش��ين های ايران در آذربايجان، 

فارس، لرس��تان و يزد بود.
در س��ال 543 ه.ق، سنقر پس��ر مودود، بر ملک شاه سلجوقی 
خ��روج ک��رد و ش��يراز را تحت س��لطه خ��ود در آورد. اين آغاز 
حکومت اتابکان فارس يا س��لغريان اس��ت. اي��ن نام از جد آن ها 
س��لغر گرفته ش��ده اس��ت. اتابکان فارس در طول دورة حکومت 
خوارزمش��اهيان تا اواي��ل عصر ايلخان��ان، حکومت خود را حفظ 
کردند. اتابک س��نقر بن مودود3، پادش��اهی پرهي��زگار و آبادگر 
بود و مدرس��ه س��نقريه از آثار به جا مانده از اوست. اين مسجد 
تا اوائل قرن هش��تم هجری يکی از مهم ترين مساجد شيراز بود.

بع��د از وفات س��نقر، برادرش زنگی در 558 ه.ق به س��لطنت 
رس��يد که تجديد بنای بقعة شيخ کبير ابوعبداهلل خفيف شيرازی 
از آثار اوست)بيضاوی،1382: 87(. پس از زنگی، فرزندش اتابک 
تکله در 571 ه.ق جانش��ين او شد که با همکاری وزير دانشمند 
خود، امين الدوله کازرونی، در کنار مس��جد جامع عتيق، مدرسه 
و رباطی س��اخت که تا ق��رن دهم داير بود و به مدرس��ه امينی 

ش��هرت داش��ته است)افس��ر،1353: 68-69(. 
بع��د از وی در زمان فرمانروايی س��عد بن زنگی )599-623(، 
قلمرو حکومت اتابکان توس��عه يافت و بر آبادانی و رونق ش��يراز 

افزوده ش��د. وصاف الحض��ره در تاريخ خود در مورد اقدامات وی 
چنين آورده اس��ت: »از اتابک س��عد در ش��يراز بناه��ای خير بر 
جای مانده اس��ت. بارويی استوار برافراشت و مسجد جامع جديد 
ن��و بنا نهاد و بازارهای مرب��ع اتابکی احداث کرد که هر صنفی را 
راسته ای اس��ت، چنانکه در هيچ جا بازاری بدين زينت و ترتيب 
نش��ان نداده اند. س��وق کبير هم از بناهای اوس��ت و بر س��ر راه 
تبريز، رباط ش��هراله را بنا فرمود و ديه ها، مزارع، حمام و اراضی 
ب��ر آن وقف ک��رد« )آيتی،1383: 90(. مؤلف فارس��نامه ناصری 

تاريخ احداث مس��جد نو را 614 ه.ق ذکر می کند .
پس از اتابک سعد، فرزندش ابوبکر بن سعد )658-623 ه.ق( به 
فرمانروايی رس��يد. او معروف ترين و مهم ترين اتابک فارس است که 
ش��يراز در عهد او به منتهای رونق و  آبادی خود رسيد. وی جلوی 
حمله مغوالن به ش��هر را  گرفت و ش��يراز را از آثار س��وء اين حمله 
در امان نگه داش��ت. اين مس��أله يک��ی از مهم ترين وجه تمايزهای 
ش��يراز با ديگر ش��هرهای آباد اين دوره هم چون نيشابور، مرو و ... 
اس��ت. وصاف الحض��ره در مورد اتابک ابوبکر  چنين می نويس��د: از 
عادات پس��نديده او يکی آن بود که به س��اختن مدارس، مس��اجد، 
خانات و بازارها در شيراز و اطراف آن رغبتی تمام داشت. در شيراز 
دارالش��فايی ترتيب داد و پزشکان حاذق در آن بگماشت و در جوار 
آن بستانی ترتيب داد بسيار با صفا که در بهار گردشگاه مردم شيراز 
ش��د. هر جا گنبد و يا بقعه ای متبرک در ش��رف انهدام بود تجديد 
بنا کرد. در دورة اتابک ابوبکر، مرقد احمدبن موس��ی کشف شد. وی 
بارگاهی و عمارتی بر آن س��اخت. توّجه و عالقة اين اتابک به شعر 
و ادب فارس��ی به گونه ای اس��ت که س��عدی کتاب های بوستان و 

گلستان را به نام وی می کند. 
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از اتابک ابوبکر، کتيبه ای به س��ال 652 ه.ق در مس��جد سنگی 
داراب باقی مانده اس��ت و احتماالً زمان س��اخت محراب جديد و 
تبديل اين بنا به مس��جد را نش��ان می دهد؛ چرا که فرم چليپايی 

و س��اختار معماری آن عمدتاً به معابد مهری ش��بيه اس��ت.
اتاب��ک ابوبکر دو وزي��ر آبادگر ب��ه نام های امي��ر مقرب الدين 
ابوالمفاخر مس��عود بن بدر و امير فخرالدين ابوبکر داش��ت. وزير 
اّول در ب��ازار بزرگ ش��هر مدرس��ه ای عالی بنا ک��رد که تا 744 
ه.ق داير بود و به مدرس��ة مقرب ش��هرت داشت. رو به روی اين 
مدرس��ه رباطی س��اخته بود که به مس��جد جام��ع عتيق متصل 
ب��ود. هم چنين نزديک به اي��ن دو بنا دارالحديث و دارالش��فايی 
نيز احداث کرد. امير مقرب الدين در س��مت قبلة مس��جد نو، آب 
انباری س��اخت و بر اين ابنية خيريه امالکی وقف کرد. وزير ديگر 
ني��ز نزديک خانة اتابک، مس��جد، مدرس��ه، رب��اط، دارالحديث و 
دارالش��فا که همه به هم متصل بوده، دهاند را ايجاد کرد. مسجد 
وی به مس��جد فخری معروف بوده است )افسر،1353: 72-73(.

پ��س از ابوبک��ر مهم تري��ن و آخري��ن اتاب��ک ف��ارس، آب��ش 
خاتون)685-662 ه.ق( اس��ت که زنی آبادی دوست بود و رباط 
آبش يکی از چند عمارتی اس��ت که در زمان وی س��اخته ش��د. 
دختر وی ش��اه زاده خانم کردوجين نيز مدرسة شاهی را در کنار 
دولت خان��ة اتابکی بر پا کرد و در حوال��ی آن آب انبار و حمامی 

س��اخت. از وص��اف الحضره ک��ه در اين دوران زندگ��ی می کرد 
خواس��ته شد که برای کتيبه باالی آن چکامه ای انشا کند. وصاف 
الحضره از رباط خائر، رباط س��ربند، س��قائة جامع عتيق، خان دو 
در، رباط عدتی، مدرس��ة عضدی ن��ام می برد که به گفته وی آثار 
پدران ش��اه زاده کردوجين اس��ت و احتمال دارد نام آثار دو وزير 

اتابک ابوبکر بن س��عد باش��د )آيتی،1383: 426(.
توصيف اقدامات عمرانی اتابکان که عمدتاً توس��ط وصاف الحضره 
ثب��ت گرديد، به وض��وح حجم فعالّيت های انجام ش��ده و هم چنين 
ش��خصيت اتابکان به عنوان حاکمانی خي��ر و عالقه مند به عمران، 
آبادی و امانت دار نس��بت به حقوق عمومی را نشان می دهد. اين در 
زمانی است که بسياری از ديگر شهرهای ايران متحمل اثرات زيان بار 
حملة مغوالن شده اند. حجم مدارس، مساجد و ابنيه عمومی که در 
اين دوران س��اخته شد و هم چنين توّجه اتابکان به دانشمندان، که 
پس از س��اخت هر بنای فرهنگی- مذهبی، از اين دانشمندان برای 
خطبه خوان��ی، تدريس و ... دعوت می کردن��د،  به وضوح زمينه های 
رون��ق فرهنگ��ی و حکمی در دوره های بع��د را فراهم آورد5. جدول 
ش��مارة 2، در مقايس��ه ای تطبيقی زمانی، تاريخ حکومت اتابکان و 

اقدامات عمرانی در هر دوره را ارائه می دهد. 

جدول شماره 2: تطبيق زمانی اقدامات عمرانی اتابکان فارس
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ب��ا اين ميزان فعالّيت اتابکان در حوزة س��اخت بناهای عمومی 
در ش��هر، که گونه های مختلف بناهای عمومی هم چون مدرسه، 
مسجد، کاروان س��را، بازار، آب انبار و ... را در برمی گيرد، به نظر 
می آيد اتابکان الگويی را در توس��عة جديد شهر دنبال می کردند. 
لذا بدين منظور بررس��ی چگونگی توسعه جديد بافت باقی مانده 
از دورة ديليمي��ان)آل بويه( و مهم ترين بناهای معماری س��اخته 
ش��ده يعنی بارگاه های احمد، محمد بن موسی و مسجد جامع نو 
به عنوان يکی از بناهای پايدار اتابکان در ارتباط با بافت ش��هری 
می تواند ناگفته های بيش تری را از الگوی توس��عة ش��هری دورة 

اتاب��کان پي��ش رو ق��رار ده��د.

3. الگوی توس�عه و ش�بکة فضاهای عمومی ش�هری ش�یراز 
دورة اتابکان 

ساختار بافت قديم شيراز در دوره های قبل از اتابکان نشان می دهد 
که نخس��تين صورت شکل گيری ساختار اصلی شهر به دورة رونق آن 
در زمان آل بويه در قرن چهارم مربوط می شود )توسلی، 1371: 58(. 
بايد خاطر نش��ان کرد که مس��جد جامع عتيق ک��ه مهم ترين فضای 
مذهبی شيراز است، در دورة عمرو ليث صفاری شکل گرفت و يکی از 
کانون های تعيين کنندة جهت توس��عة شهر در دوره های بعدی است. 
ارزش و اهمّيت مسجد جامع عتيق به گونه ای بود که به عنوان فضايی 
مقّدس محسوب می شد. تبلور اين نگاه را در دوران معاصر نيز می توان 

مشاهده کرد6.
محور بازار در دورة آل بويه موجود بود و توسعة شهر در اين دوران، 
در امتداد قنات عضدی ش��کل گرفت. محور توسعة اين دوره عمود بر 
محور بازار اس��ت. نگاه به روند تحّول بافت اين دوره نشان می دهد که 
کتابخانه، باغ و قصر عضدی در يک سوی بازار ايجاد شدند، ولی ارتباط 
مستقيم و اصلی با مسجد جامع عتيق ايجاد نشد7. مسجد جامع عتيق 
به همراه بازار، مهم ترين فضاهای عمومی شهر بودند. اهمّيت مذهبی 
مس��جد در کنار ديگر ش��اخصه ها، آن را از بازار جدا کرد و اصلی ترين 

فضای عمومی شهر شد که يک سوی بازار به آن ختم می شود.

تصوير شماره 1: الگوی توسعة شيراز در دورة آل بويه

مأخذ: توسلی، 1371

اين مسجد چهار ورودی به بافت اطراف داشت و فضای آن محل عبور 
و مرور ساکنان شهر بود. به عالوه وجود عنصری به نام خدايخانه در اين 
مسجد که به نوعی شبيه به بنای کعبه عمل می کرد، هويّت عمومی بودن 
حياط مسجد را بيش تر نشان می دهد. خصوصّيت چند عملکردی اين 
مس��جد و جايگاه ويژة آن در ساختار شهری، سبب شد تا که به عنوان 
يک نقطة مرجع در طّراحی مساجد شيراز و فارس مطرح شود. مسجد 
جامع عتيق در ابتدا به س��بک شبس��تانی طّراحی و اجرا شد. اين الگو، 
الگوی غالب در مساجد دوران بعد است. مسجد نو اتابکان، مسجد وکيل 
زنديه، مس��جد مشيرالدوله و نصيرالملک قاجار همه از اين الگو تبعيت 
کرده اند. اگرچه الگوی چهار ايوانی از دورة سلجوقيان رونق زيادی گرفت و 
گنبدخانه به فضای معماری مسجد وارد شد، اما مساجد شيراز الگوی خود 
را حفظ کردند. داليل متعددی در اين تداوم تاريخی مؤثر است، ولی بی 
شک خصوصّيت مرجع بودن مسجد جامع عتيق يکی از مهم ترين عوامل 

شکل گيری اين امر بوده است. 
به نظر می آيد اتابکان به ارزش بی بديل مسجد جامع در ساختار شهر 
و هويّت آن به عنوان مهم ترين فضای عمومی ش��هر کامالً واقف بودند. 
گزارش های تاريخی اقدامات عمرانی اتابکان نيز عمدتاً نشان از توّجه آن ها 
به ابنية عمومی و تالش در جهت رفاه عمومی شهروندان دارد. اين توّجه 
اتابکان به مس��جد جامع عتيق، به عنوان فضای عمومی ش��هری، به دو 

صورت در بافت شهری منعکس شد. 
تأکيد بر هويّت عمومی بودن فضای مس��جد نو به عنوان يک فضای 
شهری س��بب گرديد تا حياط مسجد در مقياسی گسترده تر نسبت به 
مسجد عتيق بر پا گردد. مسجد نو دارای مساحّتی حدود 20000 مترمربع  
است. تلفيق عناصر طبيعی هم چون آب و درخت به عنوان محور اصلی 
حياط مسجد، عمود بر محور قبله هر چه بيش تر زمينة فضای عمومی 
را ش��کل داد. در ساعات مختلف روز و در فصول مختلف، حياط مسجد 
زمينه آسايش شهروندان را در فضای عمومی فراهم می کرده است. حياط 
مسجد دارای ابعاد 74/90×148/5 متر است. در منابع مختلف 90×170 
و 100×200 متر نيز ذکر شده است. اين ابعاد در مقايسه با حياط ديگر 
مساجد ايران، حياط مسجد جامع عتيق به ابعاد 38×44 متر  و همچنين 
ميدان هايی همچون نقش جهان با ابعاد 165×510 متر به وضوح هويّت 
شهری بودن حياط مسجد جامع اتابکان را نمايان می کند8. همان گونه 
که اشاره شد در زمان اتابک ابوبکر بن سعد، وزيرش امير مقرب الدين در 
ضلع قبلة مسجد نو، آب انباری ساخت که بر هويّت عمومی بودن حياط 
مس��جد به عنوان فضايی شهری تأکيد می کند. مسجد نو تنها در ضلع 
قبله دارای يک شبستان اصلی و وسيع است و عنصر مسلط در ساختار 
 فضايی مس��جد حياط اس��ت که با چهار ورودی به بافت اطراف متصل 
می شده است. هويّت مسجد جامع نو به عنوان فضای شهری به گونه ای 
اس��ت که در دوران بعد همچون زمان مشروطه، محل اصلی گردهمايی 
مردم و منازعات مخالفان و موافقان بوده است. از ديگر جلوه های اهمّيت 
مسجد جامع نو در ساختار شهری، توّجه به مرّمت آن در گذر زمان است؛ 
به گونه ای که پس از زلزله های متعدد شيراز، اين مسجد هنوز به عنوان 
ساختاری پايدار، هويّت جمعی خود را حفظ کرده است. جالب توّجه است 
که عمده منابع تاريخی در شرح حوادث مربوط به اثرات زلزله همواره از 
مس��جد جامع نو و اثرات زلزله بر آن نام برده اند که خود نشان از جايگاه 

مهم آن در ساختار فضايی شهر دارد9.
وج��ه دوم توّجه اتابکان به فضاهای عمومی و نقش محوری مس��جد 
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جامع عتيق را می توان در توس��عه جديد شهر مشاهده کرد. الگوی کلی 
توس��عه اين دوره، محوری عمود بر محور بازار و در جهت محور توسعة 
دوران آل بويه است. يک سوی محور، مسجد جامع عتيق و سوی ديگر 
مسجد جامع نو است. قدرت کالبدی و عملکردی اين دو عنصر ابتدايی 
و انتهايی به وضوح اهمّيت محور توسعه دوران اتابکان را نمايان می کند. 
جالب توّجه است که اين دو عنصر ابتدايی و انتهايی دارای هويّت فضای 
عمومی ش��هری بودند و اتابکان با ساخت کاروان سرا، دارالشفا، آب انبار و 
ديگر ابنية عمومی در اطراف يا درون اين دو مسجد بر نقش عمومی بودن 
آن ها افزودند. اين تأکيد و توّجه اتابکان به ابنيه و عناصر عمومی در شهر، 
سبب شد تا خالقّيت خود را در اتصال اين دو گره اصلی شهر به کار گيرند.
مطاب��ق با اس��ناد تاريخی ارائه ش��ده در اين زم��ان، مرقد احمد بن 
موس��ی)ع( و برادرش محمد بن موس��ی)ع(  کشف شد. هر چند که به 
وضوح نمی توان در مورد فضای اطراف اين دو بارگاه اظهار نظر کرد، ولی 
گزارش های تاريخی و بزرگ نمايی عکس هوايی س��ال 1335 حکايت از 
آن دارد که متناسب با عملکرد اين دو بارگاه، دو فضای باز، شکل گرفت. 
به نظر می رس��د تأکيد اتابکان بر شکل گيری فضاهای عمومی در بافت 
ش��هر، نخستين نطفة ش��کل دهنده به اين فضای باز است که به عنوان 
يک ميدان شهری عمل می کرد است. اين ديدگاه را بر اساس نکات زير 

می توان تحليل کرد:

- بر اساس منابع تاريخی در دورة اتابکان، بازارچه سرحوض آقا در اتصال 
دو بارگاه ساخته شد. با توّجه به آن که بازارها در ايران همواره دارای نقاط 
ابتدايی و انتهايی مشّخص و عمدتاً به صورت فضای باز هستند، لذا لزوم 
شکل گيری اين ميدان در جلوی مرقد محمد بن موسی احساس می شد.

- اين فضای باز در يک سوی بازار حاجی قرار گرفته است و راسته بازار 
به آن ختم می گردد. اتابکان اين فضا را نقطة اتصال بازار حاجی به عنوان 

بازار قديم و بازارچة سر چهار راه را به عنوان بازارجديد ساختند.
- عملکرد زيارتی مرقد احمد بن موسی، وجود فضای باز را توجيه می کرد.

- اهمّيت مس��جد جامع عتيق سبب شد تا برای دسترسی به آن در 
گوشه ای از ميدان پيشخوان ورودی و سردر طّراحی گردد. مطابق با عکس 
هوايی، عناصر طبيعی هم چون حوض آب نيز ديده می شود. عنصر حوض 
در بازارچه س��رحوض آقا نيز وج��ود دارد. هر چند منابع دقيقی موجود 
نيست که بتوان به صورت مستقيم، شکل گيری عناصر طبيعی را در بافت 
ش��هری به دوره اتابکان نسبت داد، ولی وجود برخی از نشانه های مسلّم 
هم چون باغ اتابکان و سرابستان هايی که وصاف الحضره در زمان شاه زاده 
خانم کردوجين به صورت دقيق آن ها را توصيف کرده که پيوس��ته آبی 
ص��اف و گوارا از آن می گذرد، مؤيّد آن اس��ت. هم چنين طّراحی حياط 
مسجد نو در تلفيق آب و درخت می تواند نشانگر توّجه اتابکان در تبلور 
عناصر طبيعی در فضای شهری  باشد. اين ميدان فضای واسط در اتصال 
ساختارهای قديم شهر يعنی مسجد جامع عتيق و بازار به ساختارهای 

جديد مانند مرقد شاهچراغ و مسجد جامع نو است. 
- اتابکان عنصر بازار را به عنوان محوری پويا برای اتصال فضاهای باز 
به کار می بردند. لذا ميدان جلوی مرقد احمدبن موسی از يک سو از طريق 
بازارچه سر چهارراه به ميدان جلوی مرقد محمد بن موسی و از آن جا به 
بازار حاجی و مس��جد جامع عتيق وصل می شده است. از سوی ديگر به 
وسيله بازارچه سر چهار راه  يعنی به شاخه ديگر بازار قديمی )بازار مرغ( 
و مسجد نو اتابکان وصل می شد. بازارچة سر چهار راه که در توسعه های 
معاصر از بين رفته است، در تصويری از مادام ديوالفوا کامالً مشهود است. 
چنين به نظر می رس��د که اتابکان تسلس��لی از فضاهای باز عمومی 
همچون حياط مسجد جامع عتيق، ميدانچه جلوی مرقد محمدبن موسی،  
ميدانچه جلوی مرقد ش��اهچراغ و حياط مس��جد نو را در توسعة جديد 
ايجاد کرده باش��ند. اين تسلسل فضاهای عمومی که با عناصر اتصالی و 
پويای محور بازار ايجاد می ش��د، الگويی نو محسوب می گردد. اتابکان با 
الگوی خود عالوه بر توسعة جديد شهر با ايجاد محوری فعال و پويا عمود 
بر محور بازار قديم، به خوبی عناصر جديد و قديم را در بافت شهر با هم 

تلفيق کردند.

 تصوير شمارة 2: مسجد جامع نو و محور اصلی درخت و آب
مأخذ: برداشت از عکس هوايی 1335، سازمان نقشه برداری

 تصوير  شمارة 3: ميدانچه جلوی مرقد محمد بن موسی)ع(
مأخذ: بزرگ نمايی، تحليل و انتخاب نگارندگان بر اساس عکس هوايی 1335
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تصوير شمارة 4: ميدانچه جلوی مرقد احمد بن موسی)ع(.
 مأخذ: تحليل و انتخاب نگارندگان بر اساس عکس هوايی 1335

نتیجه گیری
شيراز قرن هفتم تا دهم هجری، شهری متفاوت با ديگر شهرهای 
ايران است و تحّوالت مهم حکمی و ادبی اين دوره از تاريخ ايران در 
اين شهر صورت گرفت. عالوه بر تأليفات فلسفی و ادبی به جای مانده 
از اين دوران که رونق شهر را نشان می دهد، توّجه ويژه حکومت های 
بعدی به ش��يراز و تالش در جهت توس��عة آن را می ت��وان از داليل 
رونق و آبادانی ش��هر دانست. صفويان به عنوان مقتدرترين حکومت 
بعد از اس��الم، پس از توسعة خالقانه ش��هری در اصفهان و ارائة يک 
الگوی نو در ترکيب محورهای مس��تقيم و سبز شهری با ميدان های 
هندسی، از ميان ديگر ش��هرهای ايران، شيراز را برای آزمون دوباره 
اين الگو توسعه انتخاب کردند. شايان توّجه است که صفويان از تبريز 
برخاس��تند، مّدتی نيز قزوين پايتخت آن ها بود، ولی پس از اصفهان، 
توس��عة ويژه شهری در شيراز اجرا ش��د؛ به گونه ای که در شيراز دو 
خيابان چهارباغ احداث گرديد. اين موضوع به وضوح اهمّيت ش��يراز 
قب��ل از صفويان، رونق و ش��کوفايی آن و هم چني��ن تأثير آن را در 

شکل گيری مکتب فلسفی اصفهان نشان می دهد.

تصوير شمارة 5: سلسله مراتب فضاهای عمومی شيراز دورة اتابکان

نگاه به تاريخ ش��يراز س��ده های هفتم تا نهم نش��ان می دهد که 
اتابکان نقش مهمی در ش��کوفايی و رونق ش��هر ايفا کردند و زمينة 
توسعه در دوره های بعد را فراهم آوردند. جلوگيری از حملة مغوالن 

به ش��هر توس��ط اتابک ابوبکر، بارزترين وجه تمايز ش��يراز از ديگر 
ش��هرهای بزرگ اين دوره اس��ت. توّجه و عالقة حاکمان اتابکی به 
فرهنگ، هنر و آرامش موجود در ش��يراز اين دوره، موضوع ديگری 
اس��ت که زمينة تحّول ش��يراز را در اي��ن دوره و دوران بعد فراهم 

آورده است.
مطابق با اس��ناد تاريخی، بيش تر اتابکان فارس، حاکمانی آبادگر 
و خيرخ��واه بودند و در بازة حکومت خود در ش��يراز ابنية عمومی 
فراوان��ی را برای رفاه ش��هروندان فراهم آوردند. اي��ن ميزان توّجه 
اتابکان به ابنية عمومی هم چون مس��جد، بازار، کاروان سرا، آب انبار 

تا قبل از اين دوران بی سابقه بوده  است.
نگاه به تحّوالت بافت قديم ش��يراز در دورة اتابکان نشان می دهد 
که تا اين دوران بيش از هر بازة تاريخی به فضاهای عمومی شهری 
و رفاه ش��هروندی در اين فضاها توّجه می شد؛ به گونه ای که مسجد 
جامع نو با الگويی متفاوت از مساجد دوران قبل از خود و به صورت 
خالقانه در راس��تای يک معماری شهری ايجاد گرديد. دقت نظر در 
ويژگی های فضايی اين مسجد می تواند حياط آن را به عنوان يکی از 
نخستين نطفه های شکل گيری ميدان های هندسی در ايران مطرح 
کند و ريشه های شکل گيری ميدان هايی هم چون نقش جهان را به 

تاريخی قبل تر از ريشه های معمول آن در تبريز برگرداند.
از ديگر جنبه های خالقانه اتابکان در شکل دهی به ساختار اصلی 
ش��هر، تلفيق منس��جم عناصر جديد و قديم در شهر است. هر چند 
که مرقد احمد و محمدبن موسی به طور اتفاقی در بافت شهر پديدار 
ش��دند، ولی اتابکان با طّراحی فضاهای واسطی هم چون ميدان های 
عموم��ی در جلوی اين مرقدها، زمينة ارتباط س��اختارهای کهن و 
نو را فراهم آوردن��د. اتابکان، بازار را به عنوان فضای پويای عمومی 
برای اتص��ال فضاهای جديد به کار می بردن��د و محوری پويا را در 
ش��هر ايجاد کردند که در سلسله مراتبی از حياط مساجد، ميدان ها 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

40

13
90

ان 
مست

 ز
م  

شش
ره 

شما
   

ي 
هش

ژو
 ـ پ

مي
 عل

امه
صلن

ف

و ميدانچه ه��ای عمومی و فضای بازارها ش��کل گرفت. اين محور با 
دو عنصر ش��اخص و قدرت مند مسجد جامع عتيق و مسجد جامع 
نو تعريف ش��ده است. اين دو عنصر هنوز هم پايداری خود را حفظ 

کرده اند.  
از ديگر جنبه های خالقانه توس��عة ش��هری دوره اتابکان، حضور 
عناصر طبيعی در فضاهای عمومی شهر است. اين الگو در دوره های 
بعد بيش تر مورد اس��تفاده قرار گرفت. بايد خاطر نش��ان س��اخت 
ک��ه همزمان با اتابکان، ميدان های قرون وس��طا در غرب، عمدتاً به 
صورت سخت فضا طّراحی می شدند، اما اتابکان ميدان ها و فضاهای 
عمومی شهر را در ترکيبی از نرم فضا و سخت فضا شکل می دادند. 
توّجه و تمرکز بر تحّوالت توس��عة شهری در شيراز دورة اتابکان، 
ب��ه وض��وح می  تواند اي��ن دوره را ب��ه عنوان يک بازة ش��اخص در 
ش��کل گيری ش��بکة فضاهای عمومی در شهر مطرح کند؛ شبکه ای 
ک��ه دارای هويّت خاص خ��ود بود و با ترکيب منس��جم فعالّيت ها 
مبتنی بر س��رزنده ترين فضای اتصالی يعنی بازار و عناصر طبيعی، 

اوج نشاط و حيات شهری را پديد می آورد. 
ن��گاه دقيق و واکاوی هر يک از فضاهای عمومی در اين دوره در 
ش��يراز، می تواند هويّت خاص شهر ايرانی- اس��المی را در کيفّيت 
فضاهای عمومی نشان دهد. چنين تحليل هايی زمينة تدوين مبانی 
طّراحی فضاهای عمومی و مؤلّفه های س��ازندة کيفّيت را در ش��هر 
ايرانی- اس��المی فراهم م��ی آورد. بر اين مبنا انج��ام پژوهش هايی 
با اين محتوا در ديگر ش��هرهای ايران، می توان��د تنوع الگوها را در 
شکل گيری فضاهای عمومی نشان دهد و مرجعی جديد برای مبانی 

طّراحی شهری هويّت مند باشد.
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