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  :چکیده

در قرون وسطی پدیده اي شگفت انگیز توجه بسیاري از محققان اسـالمی را بـه خـود جلـب کـرد ایـن پدیـده        
نزدیکی بین جهان بینی اسالمی و مفهوم شهر وجود داشته اسـت، بـه   از همان ابتدا روابط . پیدایش شهر هاي اسالمی بود

در پژوهش حاضر بـرآنیم کـه بـا    . ده هاي جهان بینی را درك می کنندطوریکه افراد به راحتی در شهر اسالمی اولین پدی
شناسـایی  بـه   ،بـر شـمرده انـد    اي این شهرهاشناسایی مشخصه هاي شهر هاي اسالمی که محققان و متفکران اسالمی بر

  .معرف بافت و کالبد شهرهاي اسالمی هستند بپردازیمعناصر هویت بخشی که 

  

  

  

  ش، شهرسازي اسالمیشهر اسالمی، کالبد، عناصر هویت بخ :واژه هاي کلیدي

  

  

  

  

  



  
  
 

  :مقدمه
اسالم در اصل و پایه یک دین اجتماعی و مدنی بوده و اغلب قوانین و اصول این شریعت گویاي ایـن واقعیـت دربـاره    

اسـالم بـه   ":سالمی تاکید نموده و چنین می نویسدا، بر ایدئولوژي شهرسازي »بنت لیس.ف«در این رابطه،. دین اسالم می باشد
با وجـود  . ساختار شهرسازي جهان تاثیر گذاشت و آن را متحول کردبر ستی دینی مدنی است که به را شکلی برجسته نمادي از

بنـت،  .ف( .تضاد بوم شناختی میان بیابان و شهر، اسالم از همان آغـاز سرنوشـت تـاریخ شـهر روشـن و برجسـته اي را رقـم زد       
1963(  

ایـن تمرکـز و انسـجام در بـه     . التزام زندگی در محیط شهري در ارکان دین اسالم نظیر نماز و روزه بیان گشته است
همین راستا  در) 75؛ 1389بمانیان،اخوت،الماسی فر،(. بت یا روش زندگی معین داردانجام رساندن این ارکان نیاز به مسکنی ثا

. از همان ابتدا در شهرسازي احکام فقهی، قوانینی در زمینه ساخت و ساز بناسازي شهري را منظم کرده و سروسامان می دادنـد 
  .حکام از مفاهیم اصیل از قبیل حق مالکیت خصوصی و آزادي تصرف در آنها بر گرفته شده انداین ا

  

  ):دگرگونی مفهوم شهر(پیشینه شهراسالمی 
توسط مسلمانان که جهان بینی جدیدي مبتنی بر برابري را ارائـه  ) 650حدود سال (فتح ایران در قرن هفتم میالدي 

قیـام  .همراهـی مـی گـردد   ) کهن دژ(و دژ حکومتی ) شارستان(علیه شار میانی) ربض(می دادند، عمالً بوسیله قیام شار بیرونی 
علیه نظام کاستی اسـت کـه نزدیـک بـه چهـار قـرن بـر ایـران آن روزگـاران           ربض بر علیه شارستان و کهن دژ در واقع قیام بر

  ) 38، 1391حبیبی، .(حکومت کرد

 .شـد  تـدوین  حقـوقی  هاي چهارچوب همچنین و اقتصادي اجتماعی، اصول و مبانی اسالم تاریخ نخست قرن سه طی
 و شـهري  توسـعه  طـوالنی  سـنت  .شـد  ظـاهر  سـالها  همان در سریعتري نسبتاً هاي گام با شهرسازي و ساختمانی هاي فعالیت

، حکـیم ( .داد ادامـه  خـود  حیـات  بـه  بعـدي  قـرن  ده طـی  خود رسـید،  بلوغ دوره به هجري 288 سال حوالی در که ساختمانی
(1381  

 جهـان  شـهرهاي  ثروتمندترین بزرگترین و به اسالمی شهرهاي میالدي، دوازدهم تا هشتم سده بین ما هاي دوره در
 5 /2از بـیش  قطـري  بـا  مسـتدیر،  شـهري  نقشـه  یـک  براساس میالدي 762 هجري 145 سال در که بغداد مثالً .شدند تبدیل

 در شـهر  ایـن  .شمارمی رفـت  به جهان بازرگانی و فرهنگی مهم مرکز ها مدت تا بسیار جمعیت با بود، ریزي شده پایه کیلومتر
 مسـتدیر  نقشـه  از ولی گردید، برپا محل همان در دیگر بار گرچه و شد ویران ها مغول توسط میالدي 1258 هجري 656 سال
 در قرطبه شهرهاي .مستمري نداشتند چندان جالل و شکوه نیز شرق و غرب در تابعه تهايدول هاي پایتخت. نشد پیروي قبلی

 دو ایـن  امـا  .بودنـد  میوه ختان در و ها باغ میان وسیع اراضی در پراکنده سکنۀ هزار صد چند داراي سیسیل در پالرمو و اسپانیا
  )1385ولو بنه(  .نهادند زوال به رو سرعت به مسیحیان سوي از آنها دوبارة از تسخیر پس شهر

  
 جمعیت پر و مهم هم جدید عصر تا درهند، دهلی و آگرا ایران، در شیراز و اصفهان مانند شرقی دولتهاي هاي پایتخت

شـیوه   بـه  همچنین و یافتند دوباره ترکیبی معماري لحاظ از هجدهم و هفدهم هاي شانزدهم، سده طی شهرها این .ماندند باقی
  )همان( .شدند طراحی باروك دوباره دوره اروپایی هاي پایتخت مانند به تقریباً و بزرگ مقیاسی در هندسی نوین



  
  
 

 دچار بیستم قرن نخست هاي در سال اصولی مبنایی بر اسالمی شهر گسترش و شهري توسعه غنیِ تفکر وجود این با
  )1381 حکیم( .یافت پایان میالدي 1918 هجري 1337 سال در امپراطور عثمانی فروپاشی با سرانجام و شد ناگهانی توقف

  
  

  
  

  شهر اسالمی
 است داشته شهرها بر را توجهی قابل تاثیرات خود، ارزشهاي و اصول اساس بر دین مهمترین و آخرین عنوان به اسالم

 .اسـت  گرفته قرار تاکید مورد بارها اسالمی معارف منبع جامعترین و ترین اصیل عنوان به کریم قرآن در شهر اهمیت و جایگاه و
 از بعضـی  در انـد،  آمـده  قـرآن  در مرتبـه  5 البالد و مرتبه 14 مجموعاً صورت سه به بلد مرتبه، 14 المدینه هاي ه واژ بطوریکه



  
  
 

 جمعیتـی  مراکـز  و شـهر  هاي ویژگی از یکی با و مستقیم طور به آیات از دیگر تعدادي و است بوده نظر مورد خاصی شهر آیات،
  . دارند ارتباط

  
 تفکر در نظمی چنین صفات انسان بدانیم، زندگی محیط به دادن شکل و درآوردن نظم به هنر و علم را شهرسازي اگر

سلسـله    و هویـت  نوجویی، و نوگرایی حریم، و حد اندازه، توازن، هماهنگی، تعادل، زیبایی، کثرت، در وحدت :از عبارتند اسالمی
  )300تا  179 ،صفحات 1385 زاده، نقی ك.ر.( مراتب

 شـهر  عبـادت،  و عبودیـت  شهر توحید، تجلی شهر اسالمی؛ شهر از عبارتند اسالمی شهر صفات ها، ویژگی این برپایه
 زاده، نقـی  .(میانـه  شـهر  احسـان،  شـهر  امنیـت،  شهر عبرت، شهر اصالح، شهر عدالت،رشه ذکروتقوي، شهر هدایت، شهر تقوي،

  )60تا 47 ،صص 1377
  

  مشخصه هاي شهر اسالمی
دربنیان هاي برنامه ریزي شهرهاي اسالمی به گونه اي که ثابت کند، برنامه ریزي شهري در اسالم بر اسـاس اصـولی   

که با استفاده از تجربیات تمدنهاي گذشـته  قوانینی . معین و برگرفته از ارزشهاي واالي دین اسالم بوده است، مشخص می شود
پیـاده کـردن ایـن اصـول باعـث شـد کـه، تمـام          .نیازهاي فردي، اجتماعی، مادي و معنوي مسلمانان برآورده می ساخته است

ر دشهرهاي اسالمی از نوعی وحدت ترکیب برخوردار باشند، که آنها را از دیگر شهرها متمایز کند، بویژه که این اصول و قواعـد  
  )82؛ 1389بمانیان،اخوت،الماسی فر،( .همه شهرها بر یک پایه و اساس استوار بوده است

 فضاي کالبدي  -1

. آن را با مصالحی ساخت و انسان را در آن جـا داد  هاز نظر یک برنامه ریز مسلمان، فضا تنها یک قالب صرف نیست ک
جسم ظاهري انسان را مرکبی براي روح بزرگ او خلق کرده اند و اگر آن روح نباشد چون دیدگاه او برگرفته از مکتبی است که 

وجود دارد که یکی همـین  بر اساس این دیدگاه، در فضاهاي شهري دو عنصر مادي و معنوي .این فقط یک جسم بی رمق است
د پیکـر انسـان اسـت و اگـر روح     مصالح ظاهر است و دیگري هویت این فضاست که بسیار مهم تر از فضاست که دقیقـاً هماننـ  

برنامه ریزي با ایـن مفهـوم تمـام    . قطعاً فضایی مرده است ؛ بنابراین اگر این فضاها هویت نداشته باشندنداشته باشد، مرده است
   )83؛ 1389بمانیان،اخوت،الماسی فر،( .امور طبیعی، فرهنگی، مسکونی، عمرانی و اقلیمی متعلق به شهر را در بر میگیرد

 جهت کالبدي فضاها-2

یکی از مباحثی که هم از نظر کالبدي و هم از نظر فرهنگ و شریعت اسالمی در برنامه ریزیهاي شـهري بایـد بـه آن    
و به موسی و برادرش هارون وحی کردیم که شما و پیروانتـان در شـهر مصـر منـزل گیریـد و       ".توجه داشت، بحث جهت است

قـرار گـرفتن خانـه هـا در معمـاري و      ).  78سوره یونس آیه ( "....دهید و نماز به پا دارید خانه هایتان را قبله و معبد خود قرار
شهرسازي اسالمی رو به سمت قبله نیز از تفسیر این آیه گرفته شده است، زیرا جهت گیري خانه بـه سـوي کعبـه در فرهنـگ     

  .اسالمی از اهمیت باالیی برخوردار است

به نقل :(سوره یونس اشاره داشته می توان به موارد زیر اشاره کرد 78به نوعی به آیه با توجه به تفاسیر و روایاتی که 
  )87؛ 1389بمانیان،اخوت،الماسی فر،از 



  
  
 

 ازاین آیه می توان در جهت تایید به شهرنشینی و پرهیز از تعرب استفاده کرد. 
  باشـد کـه همسـایگان   باید به گونه اي می توان به این نتیجه رسید که طراحی بافتهاي مسکونی 

 .بهترین دسترسی را به یکدیگر داشته باشند
 ایجاد امنیت در بافت مسکونی و مسکن یکی از مسایل مهم طراحی می باشد. 
         تمرکز خانه هاي مسکونی در بافتهاي شهري باید بـه گونـه اي باشـد کـه بهتـرین حالـت بـراي

 .آورد عبادتهاي دسته جمعی را بوجود 
 سکونی و محله هاي مسلمانان بایـد تمـایزي مشـخص بـین مسـلمانان و      در طراحی خانه هاي م

 .مشرکان برقرار گردد
  از نظر نورگیري، پاك بودن و معطر بودن(مناسب و نیکو بودن آن .(  
 وسعت متناسب آن براي اداي نماز و فرایض دینی. 
   

 مسجد و مسجد جامع  -3

بناهـایی کـه بـه    (آنها هم با معابد بت پرستان . کالسیک نبودمساجد محل برگزاري نماز جماعت که داراي همتاهاي 
فضـاي بسـته   (تفاوت داشتند و هم با کلیساهاي مسـیحی  ) روي مردم بسته بود و آنها فقط می توانستند از خارج به آن بنگرند

، رواقهـا و  مسجد مکـانی بـود بـا فضـاهاي سرپوشـیده     ).واحدي که در آن همه مومنان در یک مراسم جمعی شرکت می کردند
، بنـه ولـو  (.شبستانهایی که توسط ستونهاي زیادي تقسیم شده و در آنجا مومنان به صورت فردي یا گروهی نمـاز مـی گزاردنـد   

  )9؛ 1385

مسجد جامع از جمله مهمترین واحدهاي معماري شهرهاي اسالمی به شمار می رود و یکی از اساسی ترین محورهـا  
ایجاب می کرد کـه  که این مسجد به لحاظ دینی، آموزشی و سیاسی از آن برخوردار است  وظایفی. در برنامه ریزي شهري است

مـی پرداختنـد و اجـزاي    در مرکز شهر واقع شود تا نزدیک به تمام نقاط شهر باشد و سپس به طراحی سـایر قسـمتهاي شـهر    
  )90؛ 1389وت،الماسی فر،بمانیان،اخ(.مختلف شهر را به وسیله خیابانهاي اصلی به مسجد جامع متصل می کردند

قلمداد می شـود، زیـرا    در واقع می توان گفت که مسجد شاخص ترین عنصر از عناصر هویت بخش به شهر اسالمی 
و  مسجد به عنوان هسته و مرکز اصلی شهرهاي اسالمی عمل می کرد که دیگر عناصـر مهـم ماننـد بـازار و محـالت مسـکونی      

این هسته طراحی و سامان داده می شد؛ و در نهایت می تـوان گفـت کـه مسـجد     اطراف در  )مدارس و گرمابه ها(بناهاي مهم 
و به عنوان پایگاه سیاسی، اجتماعی و مذهبی مردم این شـهرها  بارزترین خصوصیت و عنصر هویت بخش به شهر اسالمی است 

  .عمل می کرده است

  

 مدارس  -4

استنباط از منابع دینی، به معناي دقیق کلمه، کاري بسیار پیچیده و دشوار است که مصداق نسبتاً کامـل آن جـز بـه    
محقق نمی شـود و لـذا از همـان     -که عمري را به تفقه و تدبر در کتاب و سنت گذارده اند –دست فقیهان متبحر و کارآزموده 

  )  93؛ 1389بمانیان،اخوت،الماسی فر،.(ا در کنار مساجد بدست آوردابتداي دوران اسالمی تحصیل علوم جایگاه خود ر



  
  
 

مدارس در اسالم پایه گذاراصول و روشهاي علمی استواري بودند که بعدها مـورد تقلیـد دانشـگاههاي اروپـایی قـرار      
 )1376عثمان، عبدالستار.(نیز ادامه دارد گرفت و تا به امروز

امـا در اصـطالح   . و دانـش اسـت   علـم بصورت همان معنی عام مکان یادگیري هرگونه  عربیو  فارسیمدرسه در زبان 
در آغـاز  .هاي اسالمی وجود داشته است اسالمی آن اولین بار به مراکز دینی و علمی سنتی گفته شده که درگذشته در سرزمین

قرآن و در درجـه بعـد   ] خواندن[ها بطور سنتی  ها، مساجد یا خانه خانه اسالم مدارس مدون وجود نداشته و نوجوانان در مکتب
 .هاي نوجوانان مسلمان بوده است آموختند که جزو اولین آموخته بطور عام خواندن و نوشتن می

دانست که مسلمانان در آنجا براي شنیدن  مکهدر  ارقم بن ابی ارقمتوان خانه  اولین مدرسه در آغاز اسالم را می
  .شدند ، پیامبر اسالم و کالم قرآن و راهنمایی معنوي وي جمع میمحمدسخنان 

 استحکام و ثبات -5

مثل الذین اتخذوا من دون اهللا اولیاء کمثل  ":سوره مبارکه عنکبوت می فرماید 40خداي تبارك و تعالی در آیه 
در سستی و بی (غیر خدا را به دوستی برگرفتند ) خدا را فراموش کرده و(حال آنان که العنکبوت لو کانوا یعلمون، مثل 

که به کم ترین باد (حکایت خانه اي است که عنکبوت بنیاد کند و اگر بدانید سست ترین بنا خانه عنکبوت است ) بنیادي
  ).40سوره عنکبوت آیه(")خراب می شود

که سستی این دوسـتی را بیـان کنـد    غیر از خدا می گیرند و براي این دوستانیخداي تبارك و تعالی براي کسانی که 
به نظر می رسد که این آیه می تواند اساس ساخت و ساز در کشورهاي اسالمی باشـد و  . آن را به خانه عنکبوت تشبیه می کند

فقط یکبار در قرآن به کار رفتـه  » اوهن«ت زیبایی این آیه در این اس. با استناد به همین آیه چهارچوب ساخت و ساز را بنا نهاد
  )  93؛ 1389بمانیان،اخوت،الماسی فر،.(و این یک کلمه در ارتباط با خانه سازي بوده است

 باغ -6

ر باغ سازي یکی از کهن ترین هنر هاي ایرانیان است که داراي سنت هاي ارزشمند و قـدرتی معنـوي اسـت و بـه     هن
   .جهت گیري می شودجنوبی –بهترین وجه به سمت شمال 

با روي آوردن ایرانیان به دین اسالم ،جها ن بینی اسالمی باعث ترویج باغ سازي ایرانی در تمام نقاط ایـران شـد، لـذا    
و  ایرانیان بهشتی را در این عالم طرح کردند که با خصوصیات این دنیا مطابقت دارد اما تصویري از آخـرت را تـداعی مـی کنـد    

برخوردار از حرمت و محرمیت ،منزه از بیهودگی و افـراط و  ، نظم و تناسبباال خره می توان اذعان داشت که باغ ایرانی مزین به 
  . تفریط ،مساعد با قناعت و صرفه جویی و مجهز به پایداري است

و جـز الینفـک آن و دل   فرهنگ ایرانی انسان را جدا از طبیعت نمی داند بلکه او را همـراه بـا سـیر عناصـر طبیعـت      
سپردن به طبیعت و استفاده از مناظر طبیعی را عالوه بر اینکه پی بردن به آیات و نشانه ها ي خدا می بیند ،موجب حـظ بصـر   

  . ایران به شدت طبیعت گرا استشهرسازي و در کل هنر از این رو معماري و. و نشاط روان آدمی می داند 

  



  
  
 

 زیبایی  -7

مرحوم محمد تقی جعفري در کتاب زیبایی هنر از دیدگاه . سالمی زیبایی زندگی انسان ها استاسرچشمه معارف 
در دنیاي ما موضوع زیبایی که خداوند متعال در دیدگاه ما قرار داده است موضوع اصیل است، نه اینکه بشر  ":اسالم می فرماید

و رفتن به دنبال زیبایی ریشه در روح  معنا، تشخیص زیبایی به این. آن را به طور غیر واقعی از جانب خودش مطرح کرده باشد
شاید یک علت بسیار مهم براي خلق زیبایی هایی که خداوند در طبیعت آفریده یا در درن ما به ودیعه نهاده است این . ما دارد

  )98؛ 1378عفري، ج(".باشد که اصالً روح در این دنیا بدون دریافت زیبایی نمی تواند آرام بگیرد و دوام بیاورد

در شهر اسالمی، باغ و وجود آن در فضاي شهري . ها و فضاي سبز می باشندی از مصادیق زیبایی در شهرها باغیک
  )  100؛ 1389بمانیان،اخوت،الماسی فر،. (اهمیت ویژه اي دارد

 نظم و تقارن-8

البتـه در معمـاري هـاي فرهنـگ      از دیگر ویژگی هاي مهم و روشن اشکال در معماري اسالمی مساله تقارن است که
بـه جسـم، حـالتی متکامـل و آسـمانی      که همواره در چشـم انسـان    اصوال تقارن قانونی است. هاي دیگر نیز فراوان حضور دارد

بخشیده است و در عین حال ایستایی و استحکام و زیبایی ماورایی شیئی متقـارن، همیشـگی و ازلـی و ابـدي اسـت و نقـص و       
آفریدن دنیایی متکامل، سرمدي و متعـالی و  : ندارد و این همان معنایی است که معمار سنتی دنبال می کندنسبیبت در ان راه 

  )  102؛ 1389بمانیان،اخوت،الماسی فر،. (بی زمان

سـه  «در خانه هاي سنتی و قدیمی بسیار بـه  . این قانون سبب شده است که معمار همواره از عدد فرد استفاده نماید
برخورده ایم و در نماي ابنیه تقریباً هیچ گاه عدد زوج که حاوي تقارن نیسـت دیـده نمـی    » هفت دري«و » يپنج در«، »دري

شود، تقارن در هنرها و معماري اسالمی قانونی عام است به طوري که کم تر نمونه اي را می توانید پیدا کنید که این قـانون در  
  )  102؛ 1389لماسی فر،بمانیان، اخوت،ا( .کل و جزء آن رعایت نشده باشد

 امنیت شهر هاي اسالمی-9

امنیـت و ایمنـی   امنیت از بسیاري جنبه ها مورد توجه تعالیم اسالمی است و لذا شهر اسالمی تجلی تامین همه انواع 
  )1377نقی زاده،.(براي شهروندان است

اهمیت این مسـاله  . به شمار می رودامنیت براي تکوین و استقرار یک جامعه شهري از نیازهاي اولیه و ارزشی اساسی 
پروردگارا این شهر را جاي امن گردان و روزي مردمـانش  ":در مقام دعا می فرماید) ع(تا بدانجاست که جد انبیاء ابراهیم خلیل 

بمانیـان،  . (و مقـدم طلـب امنیـت بـر رزق در ایـن دعـا، نشـانه تاکیـد بـر اهمیـت آن اسـت           ) 126بقره آیـه  ("را فراهم گردان
  ) 104؛ 1389،الماسی فر،اخوت

احداث دیوار و استحکامات و خندق پیرامون شهرها از جمله مواردي بوده که براي امنیت شهرها مـورد اسـتفاده مـی    
  .استحکام و ایمن سازي شهر همیشه از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. گرفته است

  

  



  
  
 

  عناصر هویت بخش به کالبد شهر اسالمی
  .متفاوتی را به عنوان عناصر هویت بخش به کالبد شهرهاي اسالمی معرفی کرده اند نویسندگان مختلف عناصر

  : آقاي محمود رضایی در مقاله خود تحت عنوان ارزش هاي جاوید و جهان گستر شهرهاي اسالمی می نویسد
داراي  که اند هشناسایی کرد جایی را شهر میانه، هاي سده مسلمان نویسندگان هاي اندیشه از برگرفته خاورشناسان"

 کالبـدي  و شکلی هاي ویژگی داراي نیز خاورمیانه اسالمی شهرهاي سراسر الگوي.جامع باشد ، بازارو مسجد همگانی ي گرمابه
 و همسایگی در همگانی ي گرمابه چند یک یا آن، کنار در کانونی بازار یک اي، میانه ي سده دژِ یک :است شده دانسته اي ویژه

 وابسته هاي برزن و کوي ها، خیابان درهم و و تنگ باریک الگوهاي کاروانسرا، مدرسه،-جمعه،مسجد مسجد پیرامون هاي گوشه
 باز فضاي جز به درانداخته پیش از باز فضاهاي نبود ،میانهي  سدهدژ و باروي  ،اي  میانهبا سراي  ها خانه گون، گونه نژادهاي به

  )1391رضایی،(.جمعه مسجد نزدیک
بـه  را ) محـالت مسـکونی  (دکتر محسن حبیبی هم در کتاب از شار تا شهر سه عنصر مسجد، بازار یـا سـوق و محلـه    

  .کند عنوان مشخصه هاي اصلی شهر هاي اسالمی ذکر می
 :مسجد-1

سجد و با توجه به اینکه تشکیل این دولت براي اولین بار در مبا توجه به اینکه دولت اسالمی در شهر تولد می یابد و 
مکانی که در آن نماز جماعت و نماز جمعـه بـه عنـوان بیـان کننـده وظـایف و       (صورت می گیرد، بنابراین وجود مسجد جامع، 

  )46؛1391حبیبی،(.به یکی از مشخصات اصلی شهر دوره اسالمی تبدیل می گردد) آرمانهاي دولت اسالمی، به انجام می رسد
  

 :بازار یا سوق -2
 جشـنهاي  برگـزاري (– اجتمـاعی  اقتصادي، حیات نبض که میشود دانسته ایرانی شهرهاي فقرات ستون مثابه به بازار

 که بدین ترتیب ساخته است؛ متصل یکدیگر به را شهر اصلی هاي دروازه و داده جاي خود در را شهر فرهنگی و )مذهبی و ملی
 مـی  خـتم  شـهر  مرکز به و گشته آغاز شهر دروازه از و میگرفته جاي شهري محور ترین اصلی امتداد در دایمی و اصلی بازارهاي

  .  است شده
 و دعـا  کتـاب  عطـر،  بخـور،  شـمع،  ماننـد  مقدسی فروش اقالم و کاال توزیع .داشت قرار اصلی مسجد از خارج در بازار

 قسـمت بـازار   مهمترین )فروشها پارچه بازار( قیصریه .بودند دورتري فاصله در کاالها بقیه بود و مسجد نزدیکی در ...و صحافی
 اسـت  آن بـودن  تخصصی اسالم، زمان با بازارهاي اسالم از قبل بازارهاي در اصلی تفاوت 1387)  شهابیان، و رفیقدوست( است

و  بـزرگ  مسـاجد  میهمانسـراها،  کاروانسـراها،  سـراها،  بازارهـا،  کنار در که است اي استوار حرفه مبناي بر بازار بندي تقسیم که
 جنبـه  کـه  شـهرهایی  در .داشـت  قرار مقدس مذهبی اماکن و امامزادگان مزار از فاصله نزدیکترین در ...و علمیه حوزه کوچک،

 .1375) میرمحمدي، (شد می ساخته شهر مقدس مراکز گرداگرد و اطراف در بازارها داشت مذهبی خاص
از میدان اصلی شهر به سوي دیوار و بارو  ، بازار شهر را در می نوردد ومانده از شهر دوره ساسانیبا توجه به سنت باقی

بــازار بــه دور مدرســه مــی چرخــد و آنــرا دربــر . کشــیده شــده و ســپس در وراي آن تــا حــدي معقــول گســترش مــی یابــد 
  )46؛  1391حبیبی،.(میگیرد

 
    



  
  
 

    
   بازار برپایی و ها تیمچه پخشایش چگونگی 6تصویر     بازار در شهر حلب و آمیزش آن با مسجد و مدرسه   5تصویر

  

 :محله-3

 و متـراکم  محـالت  ایـن  .باشـند  مـی  اخالقـی  و وحـدت  مشـترك  مفـاهیم  داراي کـه  خانوارهـایی  از اي مجموعـه   
 براسـاس  محلـه  هـر  .دارنـد  را خودشـان  دروازه هرکـدام  و هسـتند  خـود  مغـازه مخـتص   نـانوایی،  مدرسـه،  مسـجد،  داراي

 محـالت  مرزهـاي  بـادوام بـودن  .اسـت  گرفتـه  شـکل  گزینـی  خلـوت  امنیـت خـانواده و   مـؤمن،حریم  احساس دینی،اسـتقالل 
 محلـه  مـردم  همـه  مشـترك  زنـدگی  و واحـدهاي مسـکونی   اسـتقالل  هـا،  محلـه  و هـا  کوچـه  بـودن  بسـت  بـن  هـا،  خانـه  و

  )یوزوایتاگاکی، به نقل از کمیلی، خدایی( .تشکیالت متحدالمرکز با بود کوچکی دنیاي

 قبیلـه،  و قوم برحسب محالتی ایجاد با مقابل در ولی نیست خاص شهروندي یا کاستی نظام حسب بر محالت تشکیل
از رابطـه آن بـا    بیشـتر  بسـیار  خـود  عشـیرهاي  اجتماعی سازمان با محله ارتباط .هستیم مواجه غیره و فرقه زبان، مذهب، نژاد،

  )48؛ 1391حبیبی، . (محالت مجاورش بود

  قدیمی برزن یک از الگویی 8تصویر             شیراز شهر هاي محله 7تصویر



  
  
 

  ساختار کالبدي و فضایی شهر سنندج 
  

وي قلعـه حکـومتی را   . توسط سلیمان خان بنا شـد  "سنه"ق در محل روستاي قدیمی .ه 1046شهر سنندج در سال             
، و در خـارج و اطـراف قلعـه عمـارات، حمـام،      در باالي تپه اي در محلی که امروزه باغ فردوسی سنندج گفته می شود بنا کـرد 

بـه  .بنابراین هسته اولیه شهر مانند بسیاري از شهر هاي ایران پیرامون قلعه حکومتی شـکل مـی گیـرد   . مسجد و بازار را بنا کرد
  .در آغاز از الگوي معماري و شهرسازي صفویه پیروي کرده استنظر می رسد شهر سنندج 

بـه طـور کلـی در ایـن دوره     . خان اردالن اصالحات زیادي براي آبادي و عمران شهر صورت می گیردبا روي کار آمدن امان اهللا 
در طول این دوره تکوین عناصر با ارزشی چون بازار، مساجد، محالت مسـکونی  . شهر شکل می گیرد) فضایی -کالبدي(ساختار 

  .، شکل می گیردو گذرهاي اصلی و فرعی که همگی از عناصر شهري با هویت اسالمی هستند

می توان گفت که سنندج از همان ابتداي تاسیس یک شهر با کالبد اسالمی بوده و تمام عناصر هویت بخش و نحوه قرار گیـري  
گویاي ایـن  ) مسجد بعنوان هسته و مرکز اصلی و قرارگیري بازار و محالت مسکونی در اطراف آن(و چیدمان این عناصر در شهر

  .مهر صحت می گذارند امر بوده و بر این قضیه

  

  



  
  
 

    :نتیجه گیري

نشـأت گرفتـه از شـریعت     نگی و تاریخی باشد و ویژگی هـایش شهر اسالمی شهري است که داراي هویت خاص فره
ملمـوس و عینـی    ،یک شـهر اسـالمی هسـتند   این هویت باید در عناصري که اجزاي تشکیل دهنده . اسالم، قرآن و سنت باشد

  .باشد

با بررسی عناصر کالبدي و ناکالبدي شهرهاي اسالمی می توان مشخصـه هـاي بسـیاري را بـراي شـهرهاي اسـالمی       
برشمرد، اما بابررسی دقیقتر و عمیقتر و نگاهی به تحقیقات و پژوهش هاي گذشته می توان به این نکته اذعـان داشـت کـه در    

عنصر بارزتر از عناصر دیگـر بـه    3با عنوان شهر اسالمی می شناسیم  همه شهرهایی که داراي کالبد اسالمی هستند و ما آنها را
  . چشم می خورد؛ این سه عنصر عبارتند از مسجد، بازار و محالت مسکونی

را شـکل مـی داد و بقیـه عناصـر کالبـدي       اسالمی از دیرباز عناصري مانند مسجد هسته و مرکز یک مجموعه شهري
در اطـراف ایـن هسـته     )هویت کالبدي شهرهاي اسـالمی  به نوعی معرف و عنصر اصلی  3(  اصلی مانند بازا و محالت مسکونی

  .این شریعت بودند، طراحی و سامان داده می شدطبق اصول خاص و رعایت موازین و قوانینی که همه برگرفته از  

و کالبدي از بدو تاسـیس  در این میان شهر سنندج هم از این قاعده مستثنی نبوده، با نگاهی گذرا به تغییرات فضایی 
بـه  ) جـامع (می توان ادعا نمود که این شهر، شهري است با هویت کامال اسالمی و عناصري چون مسـجد داراالحسـان  این شهر 

عنوان یک مرکز و قرار گیري بازار و گذرهاي اصـلی و فرعـی در اطـراف مسـجد و در پیرامـون بـازار اسـتقرار و بنـاي محـالت          
  . این شهرگویاي این امر بوده اندمسکونی در بافت قدیمی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

  :منابع و ماخذ
، 1389معماري و شهرساز سنتی در کشورهاي اسالمی، تهران، : بمانیان، محمدرضا، اخوت، هانیه، الماسی فر، نینا -1

 .انتشارات هله

 .، انتشارات دانشگاه تهران1391از شار تا شهر، تهران، : حبیبی، محسن -2

، 1381تهران، شهرهاي عربی اسالمی، ترجمه محمد حسین ملک احمدي و عارف اقوامی مقدم، : حکیم،بسیم سلیم -3
 .سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد

، مرکز 1385، ترجمه پروانه موحد، تهران، )شهرهاي اسالمی و اروپایی در قرون وسطا(تاریخ شهر: بنه ولو، لئوناردو -4
 .نشر دانشگاهی
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