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 چكيده:

ت. اس و تبلور تمدن و فرهنگ جامعه خود  رافيايي پا گرفته در آنجغ بستر و روح  حاملشهر 

 درشهرنشيني در ايران كه   ه است.دشمختلف شهري هاي سبب ظهور تمدنهاي مكان جغرافيايي تفاوت

اي به خود گرفت، نقش مهمي در روند تمدن ايران زمين داشته است. دوران اشكانيان و ساسانيان شكل ويژه

شهر در دوران قبل از اسالم  بررسي روند تغييرات شهرهاي ايران  بيانگر دو شكل  متمايز از سازمان فضايي

در اين مقاله حيات و ساختار فضاي زندگي شهري در دو دوره قبل و بعد از ورود   و پس از آن است.

 گيرد.اسالم در ايران با استفاده از روش هاي تحليلي و با استفاده از منابع مورد مطالعه و بررسي قرار مي

تفاوت چهره شهر در دوره قبل و بعد از اسالم، ساختار سياسي دهد كه عليرغم بندي مطالعات نشان ميجمع

ـ اجتماعي شهر ايراني در هر دو دوره با نهاد دين ارتباط مستقيمي دارد و اين عامل تأثير جدي بر ساختار و 

كاركردهاي سياسي اداري در هر دو دوره قبل از اسالم و پس از آن وجه غالب  وحيات شهري داشته است، 

 يران بوده است.شهرهاي ا

 

 ، شهر اسالمي، ساختار شهر، فضاي شهريايرانشهر  هاي كليدي:واژه
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 حيات شهري در ايران قبل از اسالم:

هاي ترين نواحي پيدايش تمدن است. شرايط طبيعي فالت ايران و وجود زمينفالت ايران از قديمي 

سكونتگاههاي آن بوده است. آثار  پيدايش هاي انساني وحاصلخيز در مجاورت منابع آب عامل استقرار گروه

هاي پيش از تاريخ )قبل از مادها( و تاريخي قبل از اسالم از بدست آمده از زندگي باستان ايران، در دوره

كند. معماري و ساخت فضاي شهرهاي تاريخي ايران تبلور هاي پر شكوه در منطقه حكايت ميوجود تمدن

 (.  1831، زسرفرا) رودبه شمار مي ايران زميني مردمان ذهن پيشرفته و تعامل و زيست جمع

 

 مفهوم شهر در فارسي باستان:

ت و پادشاهي، به طور شهر در اوستا و زبان فارسي باستان به مفهوم شهر و ايالت و كشور و حكوم 

ا از شده است. با گذشت زمان، دايرة مفهومي شهر نسبت به دورة باستان معناي وسيع خود رعام اطالق 

)دهخدا،  هي كردن و فرمان راندن، آمده استدست داده است. در معناي گسترده شهر به معناي پادشاهي، شا

)پيگولوسكايا،  رفته استبه كار مي "شهرستان"در روزگار ساسانيان شهر با عنوان  .(18/10641: 1811

202:1812). 

 

 :در ايران باستانتكوين شهر

نگي ساختار اجتماعي آن يني در ايران تابع تحوالت تاريخي و چگوپيدايش شهر و تكوين شهرنش 

 ده است.وب

شده و ساختار آن متأثر از موقعيت طبيعي و شهر مركز ثقل زندگي اجتماعي ايرانيان محسوب مي

شهرنشيني، به علت مشكالت  در اين سرزمينرسد كه اقليمي و نظام سياسي حاكم  بوده است. به نظر مي

شكاني و به ي با تأخير آغاز شده و تا دورة ايمي و چگونگي توزيع جمعيتي در آن، تا حدودطبيعي و اقل

(. تا اين زمان، فعاليت اصلي 11ـ13: 1866نژاد ديلمي، ويژه عصر ساساني، روند آرامي داشته است )تقوي

نبوده است.  مبتني بر زمين و بر اساس كشاورزي و دامپروري بوده و فاصلة شهر و روستا چندان محسوس
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ها آغاز شد، در اي شهرها كه از زمان اشكانيورود ايران به جرگة تجارت آن زمان و كاركرد توليدي و مبادله

اي برخوردار شد.  پادشاهان دورة ساساني به اوج خود رسيد و در پرتو آن، شهرنشيني از رشد فزاينده

(. 114ـ18: 1863؛ استخري، 213ـ11: 1862، د )يعقوبيندار شهرتساساني به عنوان بناكنندگان شهرها، 

شهر وجود داشته كه توليدات خود را با ممالك مختلفي همچون  140شود در اين زمان، حدود گفته مي

(. از اين، پس 80ـ83: 2181اند )تشكري، اي داشتهكرده و رونق تجاري ويژهچين، هند و حبشه مبادله مي

 (.8:1811)رضوي، ايرانيان داشته استتار زندگي شهرنشيني نقش بسزايي در چگونگي ساخ

در شهرهاي اين زمان دو بعد مادي و معنوي حيات جمعي در هم آميخته بود. امور اجرايي و عملي 

شد، با نگرش متافيزيكي خاصي كه روح و روان شهر و آنچه به معيشت و زندگي روزمرة ساكنان مربوط مي

و عبادت ساكنان تبديل كرده بود. خير و شر،  عاليتفر را به عرصة كرد، يكي شده و شهآنها را تغذيه مي

شد، در امور اجرايي نيز وجود روشنايي و ظلمت، نيكي و پليدي كه تمامي از ارادة ايزد واحد ناشي مي

حاكم واحدي كه ممكن بود ارادة نيك و بد، انديشة خير و شر و نگرش روشن يا ظلماني داشته باشد، 

د. با اين وصف، شهر اين دوره، تبلور حكومت و مملكت و آنچه از آن با عنوان ايران يا بخشيضرورت مي

شود، بوده است. شهر اين زمان مركز استقرار حكومت و همچنين به عنوان مديريت اجرايي، ايرانشهر ياد مي

و همچنين به هاي اقتصادي و شاهد رشد ثروت و مكنت بود كنندة نظم و امنيت، ناظر بر فعاليت تأمين

اورد هاي مربوط را در خود گرد ميهاي الهي و ارزشعنوان مركزي فرهنگي كه نيروهاي فكري و انديشه

 . (0:1811)رضوي، رفتبه شمار مي

 

 سازمان فضايي شهر ايران پيش از اسالم:

شهر  پارسي همچون شهر ساساني براساس باورهاي ديني وجهان بيني زمان خودساخته مي شد.شهر 

نيز به  تقسيم شهرعه مي باشد.داراي حصاري بود كه چهار دروازه بسوي عالم داشته باشد وياداور جهت ارب

رابگرد ودا-همدان–شهرهاي بسياري از جمله نيشابور چهار قسمت  ناشي از اين جهان بيني بوده است.

 4(1833:18چهاردروازه داشتند)نظريان ،اصغر،
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شهر شوش  دوره ايالمي مسلط بر  بدين  شكل تبيين مي نمايد: را شوشنظام اصلي شهر « پروژان »

دشت وسيعي بوده كه بر روي تنها تپه پهناور آن اطراف برپا شده بود. معماران داريوش تپه كهن را با طرحي 

 8نو به چهار قسمت مجزا تقسيم كردند. تپه جديدي كه حاصل شد همان شهر شاهي است كه شامل 

تر يك كاخ مستقل )آپادانا( بر صفه چهارگوش كه عمداً مرتفع هك مختلف استقسمت با درجه اهميت 

هكتار و باالخره دژ كوچك  14هكتار، محله سكونتي با مساحت تقريبي  11ساخته شده با مساحت 

. قسمت داد)آكروپل( كه در باالترين نقطه تپه ساخته شده بود و مركز ثقل سيستم حفاظتي را تشكيل مي

هكتار  244الي  144شود و دامنه آن  از گودال شرقي شروع مي براي مردم ياپيشه وران مسكوني شهر

 (.1861پرو، )  يافتگسترش مي

هايي عناصر نيمه مستقل تشكيل دهنده زير مجموعه سازمان فضايي شهر بوده اند كه شامل بخش 

طبق نظريه برخي  اني بوده است.براي عبادت و امور اداري و اقتصادي، زندگي طبقات برگزيده و طبقات مي

شدند. به مناطقي با اند. هميشه با حصار مستحكم محصور ميشهرها بر طبق نقشه منظم بنا گرديده»محققان

شدند. منطقه كار و تجارت مردم عادي از منطقه دولتي با بناهاي كشوري مانند كاربردهاي متفاوت تقسيم مي

آنجا كه كاهنان زرتشتي نقش مهمي در اداره اجتماعي مناطق وسيع بر اداره، معبد و كاخ جدا بوده است. از 

دادند.در كنار آنها نمايندگان عهده داشتند معابد به موازات وظايف مذهبي، امور مديريت را نيز انجام مي

 4(1861هوف، )«اندساساني تعلق داشته رهشمي  شخصي و نظامي مقامات دولتي به منطقه رس

اب دوم ونديداد  بدين شكل توصيف شده ب 81تا  20آريايي بر اساس فقرات شكل نخستين شهر  

شود و سپس در وسط آن تازد در نظر گرفته ميايي به اندازه مسافتي كه يك اسب يك نفس ميقلعه: »است

هاي سه گانه شهر، هر يك با ابعاد و شد و سپس محلهنبار و بازار درست ميابآآتشكده و در كنار آن 

هاي سه گانه را بايد شد. محلهها و مزرعه و باغ و چراگاه ساخته ميبات مشخص و پس از آن محل دامتناس

اي به جاهاي نيكو و مقدس با حفظ مخصوص طبقات سه گانه مردم دانست. در باب سوم ونديداد نيز اشاره

وردار است و طبعاً در كنار شود كه بر اساس آن آتشكده از باالترين مقام برخسلسله مرابت از نظر تقدس مي

هاي داراي آتش و گاو گوسفند و زن انبار و پس از آن خانه آن تأسيسات عمومي اجتماعي مثل بازار و آب
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ن تصوير گوياي نظامي خاص از روابط ميان (. اي14: 1862زاده، سلطان) «گيردفرزند واهل بسيار قرار مي و

 4شده از شهر است اجزاي نام برده

است كه با « مناطق جداگانه»رتيب سازمان فضايي شهر ايران در دوره تاريخي مركب از تبدين 

شود. منظر شهري برآمده از اين سازمان يابي ميرعايت ترتيب اهميت ساكنان و متوليان آن در شهر مكان

ره است. شهروندان و سلسله مراتب جايگاه آنها در ساختار ذهني جامعه آن دو« مكانت»فضايي، حاكي از 

اند كه ماند كه عناصر تشكيل دهنده آن بر حسب رتبه و مقام به نحوي چيده شدهسازمان شهر به هرمي مي

از »شهروندان به سادگي قادر به ادراك ساخت اجتماعي جامعه و جايگاه خود در روح جمعي شهر باشند. 

هاي شهر و سپس محلهخصوصيات شهرهاي ساساني، قرار گرفتن ارگ و آتشكده و ادارات در وسط 

 (. 14: 1862زاده، لطانس) «توان نام بردوران را ميي پيشههابزرگان و اشراف و بعد از آن محله

 

 ايراني قبل از اسالم: عناصر شهر

شهرهاي پارسي ايران تا قبل از ظهور اسالم، بر اساس يك هندسه مقدس و به شكل مربعي ساخته  

هاي پارسي از طرح شطرنجي هشت در هشت بهره ه دليل تبعيت از آرمانشدند. قلعه شهرهاي ايراني بمي

گرفت كه در جهات چهارگانه جغرافيايي داراي دو خيابان عمود بر هم شمالي ـ جنوبي و شرقي ـ غربي مي

شهرهاي ايراني از سه بخش  4(82:1813داد )حبيبي، بود كه يك چهارسو را در تقاطع خود تشكيل مي

هاي سه شدند. اجزاء تشكيل دهنده هر يك از بخشكهندژ و بخش بيروني تشكيل مي، ستاناصلي يعني شار

 توان به شرح زير خالصه كرد:را ميگانه مزبور 

شهر را تشكيل مي داد و شامل كاخ پادشاهي و مقر حكومتي و  اوليهكهندژ يا ارگ: هسته  -الف

ناصري همچون معبد، آتشكده نيز در آن قرار تاالرهاي پذيرايي و بخش نظامي بوده و به طور معمول ع

 داشت. اين بخش با حصار هاي بلند خود را از بخش هاي ديگر جدا مي كرد.

شهر را به يكديگر و به عناصر اصلي  هاي دروازهشارستان يا شهرستان: شامل گذرهايي اصلي كه  -ب

اي از فضاها ارت بود از مجموعهكرد. مركز عمومي شارستان عبشهر مانند بازار، ارگ و غيره متصل مي

ارتباطي در تقاطع  ياهبراي شهروندان و مفصلو بناهاي خدماتي، تجاري و مذهبي و به ويژه بازار 



 

6 

 

كرد. محل زندگي عموم مردم در اي را نيز مشخص ميشد و تقسيمات شهري و محلهگذرها ايجاد مي

رستان ايراني جايي مستقل براي تجمع مردم در شا. الزم به ذكر است كه هاي مسكوني قرار داشتمحله

 و تعامالت اجتماعي به عنوان ميدان وجود نداشته است.

مفهوم ميدان شهر ايراني نخستين بار و تنها در عصر پارسي ـ هلني در شارستان پديد آمد و سپس 

اي بود م ساالرانههاي اجتماعي و مردتا ورود آئين جديد اسالمي مغفول ماند. دليل اين امر شاخصه ديدگاه

شد. به دليل نبود يك كه در عصر پارتي به آن پرداخته شد ولي در آرمانشهرهاي پارسي از آن تبعيت نمي

فضاي كالبدي مناسب براي ايرانيان جهت تعامالت اجتماعي كه نظام سلطنتي ايران به آن بها نداده بود، 

د، و در طول تاريخ مدني بازارها و به دنبال آن در ايرانيان بازار را تنها محل حضور اجتماعي خويش يافتن

 4(611:1834)فريور صدري،  تعامالت اجتماعي ايشان بوده است دوره اسالمي صحن مساجد مكان

بخش بيروني يا سواد: شامل مزارع، باغ ها و روستاهاي پيراموني بود و محله هايي هم براي  -ج

برج و باروي شهرهاي ايراني، جاده ارتباطي بين شهر با  سكونت پيشه وران احداث مي شد. در بيرون از

ها و واليات، مزارع و باغات، و باراندازي در پشت حصار براي استراحت كاروانيان و ديگر آبادي

معامالت تجار قبل از ورود كاال به شهر وجود داشت. بنابراين با توجه به عناصر حفاظتي و تدافعي از 

ترين فضاي فكري هاي آنها و ... ، عمدهها و دربن: خندق، حصار، دروازهقلعه شهرهاي ايراني همچو

 حاكم بر بافت و ساختار فضايي شهرهاي قبل از اسالم، موضوع امنيت و حفظ قدرت حاكم بوده است.

قابل توجه  نمونه اي شهر باستاني كرمان قبل از اسالم،  براي درك بهتر سازمان فضايي و عناصر كالبدي

هاي بر جا مانده در شهر كرمان از تأسيساتي مربوط به عصر پرستش مهر و ناهيد ترين نشانهيميقد»:است

حكايت دارد. قلعه دختر، بر باالي كوهي كه نخستين آثار شهر كرمان در پاي آن تشخيص داده شده، مربوط 

ني، قلعه ديگري بر در دوره ساسا(. 1866باستاني پاريزي،  «)هخامنشيان و پيش از آن بوده استبه عهد 

شود كه قديمي ترين ارگ شهر بوده و عالوه بر جنبه دفاعي، جنبه مذهبي بلندي تپه مقابل قلعه دختر بنا مي

اي كه امروز به نيز داشته و پرستش آناهيتا، خداي آب و باران و زايش، در آن صورت مي گرفته است. قلعه

شايد مقصود از ساختن »ر شرق قلعه دختر ساخته شده. قلعه اردشير معروف است و بر تپه سنگ بلندتري د
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باستاني آن بوده است )دو قلعه جداگانه، جدا كردن سپاهيان از مركز مذهبي قلعه دختر و حفظ حرمت 

در  كند.گيري هسته شهر به عنوان يك قلعه محصور حكايت ميين روايات از شكلا 4( ا866 : 116پاريزي، 

گيرد. دستوري است كه به مركزيت قلعه دختر و بعد قلعه اردشير شكل مي يگاهاين روند شهر كرمان، زيست

كنند. در ساكنان شهر هنوز داخل قلعه يا شهر اصلي جاي ندارند. بلكه در بيرون قلعه نابسامان زندگي مي

يي شهر اند و شهر به آنان تعلق نيافته است. سازمان فضانرسيده« شهروندي»نتيجه ساكنان، هنوز به مرحله 

كرمان در دوره پيش از تاريخ و در عهد ساساني قابل تشخيص است: در ابتدا قلعه اي مقدس به نام دختر، 

رسد بويژه معادل آناهيتا، الهه آب و باروري باشد، سمبل حيات و قدسيت بر فراز بلندي كه به نظر مي

دهد. در بيرون قلعه، اجازه اقامت مي حصار دور آن، تنها به حاكمان يا دارندگان امر قدسي شود.احداث مي

كنند، در حالي كه نشاني از حضور آنان در سيماي شهر پديد نيامده است. در عصر ساساني، مردم زيست مي

شود. لكن سازمان فضايي شهر اي جديد گسترده ميشود. عرصه شهر در محدودهتوسعه شهر الزامي مي

شود. حصار نيز گسترده د بر بلندي مجاور قلعه دختر ساخته مياي جديدهد. قلعهسنت گذشته را ادامه مي

سازد وشهر را از رعايا جدا مي ممتاز،ساكنان قلعه و طبقات  و خندق دور آن، پهنه شهروندان  يعنيشود مي

 ماند.كرمان همچنان دو قطبي باقي مي

و  «مقدس»رصه متفاوت در وهله اول تداعي كننده دو ع ،سازمان فضايي شهر كرمان پيش از اسالم 

يابند. ، شكل ميباتوجه به شرايط هر يك شان ومراتببعد و بر اساس  در فضاست كه در مراحل« نا مقدس»

هاي طبقه برگزيده، حصار و خندق را در حالي كه عرصه مقدس، عناصر اصلي شهر شامل معبد، قلعه، خانه

ه است. عرضه نا مقدس، فضايي بي هويت، تو در تو، كنند در بر گرفتبر جدايي خود از ناحيه ديگر تأكيد مي

 كند.گري مينشيني آنها در برابر عرصه مقدس به شدت جلوهسامان نيافته و خودروست كه حاشيه

انتظام شهر ايراني قبل و بعد از اسالم، دو شيوه كامالً متفاوت داشته است. پيش از اسالم، بنا به  

ن تقسيم هاي اجتماعي و منزلت آنها، شهر به دو ناحيه قلعه و بيروتعريف حاكم از سلسله مراتب گروه

اند. سازمان فضايي گان حكومت و اهالي بيرون، رعايا و مردم عادي بودهتسشده است. ساكنان قلعه وابمي

شهر عالوه بر دو قطب مذكور، عرصه داخلي قلعه را به عنوان زير مجموعه خود به فضاهايي شامل معبد، 
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ف شهروندي در انتخاب هاي خود رارد. اين شكل فضا، فاقد آزادي متعكحيه مسكوني تقسيم ميكاخ و نا

 براي زندگي شهري بوده است.

فضايي شهر ايراني در دوره پيش از اسالم، بيانگر وجود نظمي خاص در طبقات اجتماع ن سازما  

هاي فضايي فكيك عرصهتكه در نخستين قدم، شهر موظف به يا دو مجموعه جدااست: دو قطب مجزا 

 يابد.هاي كوچكتر، سازماني دروني خود را ميآنهاست تا . در قدم بعد، هر يك از مجموعه

مذكور از يكديگر است، به نحوي كه كليتي به نام شهر، كه  ابل توجه، جدايي دو بخش نكته مهم ق 

يان آنها برقرار نساخته است. در اي را ممحصول كنار هم قرار گرفتن دو قطب ياد شده است، تعامل گسترده

 انهاحقيقت ارتباط ميان اين دو، به عنوان اجزاي مستقل در كمترين حد ممكن بوده و  مجاورت فيزيكي 

ساز حيات مدني و مدنيت برآمده از آن باشد را كمتر توان توليد كل وحدت داري به نام شهر، كه زمينه

يت بخشيدن به جدايي هاي طبقات اجتماعي و شفافز عرصهبر تماي فضايي دراين دوره داراست.  سازمان

 (.11ـ11: 1863امير  ،)منصوري تاكيد داردمعنايي آنها

 پس از اسالم: يشهر ايران

كوچ نشيني، در خصوص  ندگي شهري در مقابل  باديه نشيني واسالم عليرغم برتري دادن به ز 

 هاي ساختاري آنفضاي كالبدي شهر و ويژگي را مقولة شهرنشيني و تأثيربارتباط ميان نگرش اسالمي ب

هاي باستاني كه حيات شهري مسلمانان را تداوم سنت ،ه است.   اغلب متفاوت بود  داراي عملكردي

دانند،  ورود اسالم به ايران، فتح شهرها و اداره آنها به گذاشته است مي ئولوژي اسالمي نيز در آن تأثيرايد

كند. اين شعار كه ديد نسبت به جامعه و افراد را در شهرها متبلور ميدست حاكمان مسلمان، نگرش ج

هاي ند و وابسته به تقواست، مناسبات جديدي را ميان گروهها برابرند و برتري حقيقي، نزد خداوانسان

هاي حكومتي كه حافظ طبقات برگزيده بود و نماد جدايي سازد. لذا حيات ديوار قلعهاجتماعي جاري مي

 آنها از عامه مردم، پايان يافت.

محيط »ر از نخستين ظهور اسالم در ايران را در تغيير مفهوم شه ها يين حادثه شهري در سدهمهمتر 

مكاني براي زيست برادران برابر كه عزت آنها نه »به « محصور طبقات برگزيده و در جوار آن مقر مردم عامي
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)ان اكرمكم عنداهلل اتقيكم( و عدالت تجلي يافته در سازمان فضايي آنها بايد جستجو « ذاتي كه اكتسابي است

 كرد.

هاي نيمه مستقل عمومي جديد است: جموعههاي سازمان فضايي، مدر اين دوره يكي از شاخص 

هايي كه حاوي برتري نسبت به يكديگر نيستند بلكه، بر حسب قوميت يا مسجد جامع، بازار، ميدان و محله

شوند. استقاللي كه تنها مبين تمايز است نه برتري. شهرهاي سده شغل ساكنان، به صورت مستقل ظاهر مي

ل از فتوحات مسلمانان از يك سو نيازمند ديوار و حصار كهنه نيست نخستين اسالمي، در امنيت نسبي حاص

.) داردلعه و شهر را از ميان بر ميو از سوي ديگر با استقرار نگاه نو توسط مسلمانان دو گانگي فضايي ق

 (11ـ11: 1863منصوري، امير 

 سازمان فضايي جديد شهرهاي ايراني:

ه ركن مهم شهرهاي باشد. سگران ميرش  پژوهشوحدت شهرهاي دوره اسالمي ايران مورد پذي 

ها و مراكز اقتصادي بعد از بناهاي مذهبي بازار» . (1861 ،كياني)استاسالمي شامل ارگ، شارستان و ربض 

مهمترين ركن شهرهاي اسالمي بودند. به نظر محققين، شهرهايي كه فرمانروايان اسالمي بنيان مي گذاردند 

صادي عموماً در اطراف مسجد مسجد و ديگري بازار. بازارها و مراكز اقتدو مشخصه اصلي داشت: يكي 

اي خاص مورد بررسي قرار مي دهد. . محمد توسلي با تكيه بيشتر بر مركز شهر، آن را به عنوان پديدهبودند

مركز شهر از عناصر اصلي شهر شامل مسجد جامع، بازار، مدرسه علميه، ميدان، تكيه، حمام و كاروانسرا »

توسلي، ( «ر وجود داشته استشده است ... و ارتباط قوي فضايي ميان عناصر مجموعه مركز شهتشكيل مي

كند. از ياشاره منيزدر بخش قديمي شهر « عناصر ساختي و عملكردي خاص»به وجود  . وي (1861

ي ارتباط ها، عناصر و فضاهامركز شهر، محالت شهر، مراكز توليدي و كارگاه مهمترين عناصر مذكور 

 (. 1861توسلي، )و حصار  نام مي برددهنده، عناصر خدماتي، ارگ شهر 

هاينس گوبه فهرست عناصر اصلي شهرهاي اسالمي را چنين ارائه كرده است: حصار، دروازه،   

، كاروانسراها و هاي اداري، مدرسه، بازار، مسجد جامع، سازمانها هري، حومه، شاهراههاي بيرون شارگ، راه

اسالمي با منبر و جامع  شهر»كند . سلطانزاده نيز به همين عناصر اشاره مي(1861كياني، ) مسكونيهاي لهمح
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شد و به مسجد جامع سه بخش كهندژ، شارستان و ربض ، بازار به صورت خطي كه از دروازه شروع مي ،

 .(184-122:    1862زاده، سلطان(«هاي مسكوني كه هر يك مخصوص صنف خاصي بودرسيد  و محلهمي

انتزاع ذهني از نظم ميان عناصر مذكور مدل واحدي از سازمان فضايي شهر اسالمي ايران را به دست          

هاي ظهور اسالم، هنوز فرصت تبديل آيين به فضا و شكل را دهد. شهرهاي ايران در نخستين سدهمي

قطبي باستاني و بنياد شهري عدالت محور و برابرانديش اند. مهمترين رويكرد آنها، پرهيز از سازمان دو نيافته

 است.

ريزد و مظاهر آن در فضا نيز پس از ورود اسالم به ايران، تفسير طبقاتي از فرد و جامعه فرو مي 

شود. شهر دوره اسالمي ايران از سازماني خاص برخوردار است كه مبتني بر برابري شهروندان و دگرگون مي

بر آنها به خدمات شهر است. شهر در خدمت همه و برآمده از سكونت و زندگي جمعي امكان دسترسي برا

هاي كوچك )زير آنهاست. سازمان فضايي در شهر اسالمي مبتني بر تعريف مركز خدمات عمومي، كل

هاي خدمات و ساختاري است كه همه اينها را در پيوند با هاي نيمه مستقل و مجموعهسيستم( شامل محله

هاي مختلف سازمان و نظم مذكور ثابت مانده دهد. در تحوالت شهر اسالمي ايران در دورهر قرار مييكديگ

گزيني اجزاي آن بر حسب خواست حاكمات تغيير كرده است. جوهر سازمان فضايي شهر ايراني در و مكان

 (.11ـ11: 1863منصوري، امير )دوره اسالم همواره ثابت مانده است

 

 يران پس از ظهور اسالم:ساختار شهرهاي ا

هاي شهرهاي قبل توسعه شهرهاي ايراني عليرغم زندگي جديد در دوره اسالمي بر پايه زير ساخت 

م نيز در شهرهاي اللي پيشين به صورت مشخص بعد از اساز اسالم ادامه يافت و همواره سه بخش اص

 بين اين عناصر حاكم گرديد.ايراني حفظ شدند، با اين تفاوت كه نوعي معنويت و تركيب اسالمي 

مسجد آدينه به صورت يكي از اركان اصلي زندگي شهري و يكي از نشانه هاي مشخص كننده شهر 

بايست جهت انجام عبادات و نمازهاي در آمد. براي نخستين بار و بر اساس دستورات آئين اسالمي مردم مي

مـردم و  ي باز شهري جهت حضـور  اضف يافتند كه صحن آن تنهاحضور ميجمعه و جماعات در مساجدي 

ز شهر اسـالمي ارائـه شـده    چهار مدل ا (. طي 211ـ286: 1831ي قشف)ده است تعامالت اجتماعي ايشان بو
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عناصر معماري شـهر   ( 1811حبيبي،  و 1131رس، ـ اهل  2444ـ ويرت،   1161پژوهشگران )دتمان،  توسط 

بازار د رمركز و قلب شهر اسالمي قـرار دارد   جد جامع،عالوه بر مس ها شود. در اين مدلاسالمي معرفي مي

بناي مسجد جامع در اين شهرها هميشه در كنار بازار شهر قرار دارد. در مدل ويرت بازارها از مركز و معموالً

ها و گذرها كه داراي عرض قابل توجهي هستند معموالً مراكز محـالت را  شهر به صورت شعاعي توسط راه

 ايها در كنار حصار شهر قرار دارند و هر گروه مـذهبي داراي گورسـتان جداگانـه   د. گورستانگيرندر بر مي

 دادند.است. بيرون از حصار را معموالً بازارهاي روستايي تشكيل مي

 باشد:توان گفت عناصر معماري شهري در شهرهاي اسالمي شامل موارد ذيل ميلذا مي 

 ارگ حكومتي است.مركز شهرشامل  مسجد جامع و بازار و  -1

 هاي مسكوني با پيكر اصلي شهر دورادور مركز شهر قرار دارد.محله -2

 شهرهاي اسالمي داراي حصار و دروازه بود و قلعه دفاعي شهر كه متصل به حصار شهر بود. -8

ربض منطقه خارج از حصار كه بـا بازارهـاي روسـتايي محـل خريـد و فـروش دام و محصـوالت         -0

 هاي شهر قرار داشته است.زهكشاورزي بوده نزديك دروا

عناصر مختلف شهري در بخش مركزي شهر، شامل: كوشك يا كاخ شاهي، مسجد  در مدل مذكور

خورد. در اين طرح كه جامع، ديوان خانه، مدرسه و بازار كه مدل اغلب شهرهاي اسالمي است به چشم مي

شارستان پارسي به عنوان عنصري وسيع گذارد، هنوز هاي نخستين اسالمي را به نمايش ميشهر ايراني سده

 (.118ـ  241: 1861)سلطانزاده،  است و قابل توجه عملكرد خود را داشته

 رها در دوره بعد از تسلط اسالم از چهار بخش اصلي به قرار زير تشكيل شدند:هبدين ترتيب ش 

 اماكن مذهبي مانند مسجد، مدرسه، حسينيه، تكيه و غيره. -1

 هاي اعيان وتجار.اي حكام و خانههاي قلعهسكونتگاهارگ يا دارالحكومه:  -2

 مجموعه بازار اصلي شهر با عناصر وابسته خود. -8

 هاي شهر با مراكز ويژه خود.محالت و كوي -0
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 مسجد جامع:

ترين عناصر در شهر اسالمي، مسجدي كه به دست پيامبر)ص( در مدينه ساخته شد، مسجد جزو اصلي

مسجد مورد توجه مسلمانان واقع گرديد. مكاني كه در ابتدا مركز عبادت، به عنوان نخستين الگوي ساخت 

هاي با گسترش اسالم و فعاليت ل يك فضاي مردمي و مذهبي بود. سياست، قضا و آموزش و نمونه كام

مسلمانان عملكردهاي سياسي، قضايي، آموزشي و ... از مسجد جدا شد و هر كدام مكان خاصي به خود 

، اميني و 261ـ 210: 1861اما ارتباط خود را با مسجد حفظ نمودند )سلطانزاده، اختصاص دادند. 

وعملكرد  صحن مرتبط با   در شهرهاي اسالمي احث ساختاري بممهمترين از (. 61ـ34: 1831منتظرالقائم، 

د. كراجتماعي ياد  تنها مكان تعامالتيا،وفضاي عمومي  شهر ميدان ميتوان از ان به عنوان  مسجد است كه

بدين اساس در ميان بافت پر تراكم شهرهاي سنتي و اسالمي ايران، تنها فضاي كالبدي كه اجازه حضور 

آورد، ميدان يا صحن مساجد ساالرانه ديني را براي مسلمانان پديد ميهاي مردمجمعي مردمي و فرصت

ميدان  نكته اشاره كنيم كهدر اينجا بايد به اين (.1831جمعه يا جامع بوده است )ميرزاكوچك خوشنويس، 

نقش جهان در شهرسازي اصفهان از اين قاعده از مدل شهرسازي اسالمي ايراني عبور كرد. دليل اين امر آن 

است كه ميدان نقش جهان، در اساس ميدان شاه بود و تجمعات در آن تنها براي سلطان صفوي اتفاق 

اعياد نشان از غير قدسي بودن اين ميدان دارد و نظام عام هاي بارهاي چوگان و سالمافتاد. انجام بازيمي

حاكم صفوي به عمد با شكستن زاويه نظام هندسي ميدان و مسجد بر غير قدسي و غير ديني بودن آن تأكيد 

 (.1831و ميرزاكوچك خوشنويس،  246: 1834داشته است )اهري، 
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  ارگ يا دارالحكومه:

ان در شهر سنتي ايراني، ارگ بوده است. اين بخش از شهر جايگاه و مركز حكومت و مقر اصلي نظامي

به دليل برخورداري بهتر از استحكام، كم و بيش در بعضي از شهرهاي اسالمي از جمله شهرهاي قديمي 

اري به مركز وجود ارگ با ديوارهاي بلند، اعتب خورد. در شيرازايران به صورت اصلي خود به چشم مي

اند ولي هم اكنون فضاهاي آنها ر يزد ديوارهاي دارالحكومه به تدريج از بين رفتهتاريخي شهر داده است و د

هاي دولتي است. در بخش قديمي شهر تهران ارگ به صورتي كه در گذشته مورد استفاده اماكن دستگاه

و شود ولي عناصر وابسته ديگر از قبيل مدرسه دارالفنون، خزانه دولت وجود داشته، امروز مشاهده نمي

 هاي سلطنتي وجود دارند و تنها ميدان ارگ باقي مانده است.بعضي از كاخ

 

 بازار:

هاي متعدد همچون بازار از نظر كالبدي، به صورت خطي يا گسترده و گاه به شكل تركيبي از راسته 

گرفت. فرم سازماني آنها در رابطه با وضعيت فضايي مسجد اصلي شهر كرمان در مجاورت ارگ شكل مي

هاي يافت و معموالً راستهد. نحوه استقرار مشاغل در امتداد بازار، با مسجد جامع و ارگ ارتباط خاصي ميبو

شدند. تاريخ اجتماعي پذيرفت، ناميده ميمنشعب از بازارها بر مبناي فعاليت ةايي كه در آنها صورت مي

الت جامع محل اصلي حضور و تعامسياسي ايران چند دهه اخير نشان از اين مطلب دارد كه بازار و مسجد 

 4(   1816و1814، پوراحمد) اجتماعي مردم ايران بوده است

 

 هاي شهر:محله

هاي مذهبي و شد كه بر پايه صاحبان حرف، مشاغل ويژه، اقليتهايي ميبخش قديمي شهر شامل محله 

اند كه اي بودههستهات هر كدام داراي قگرفتند. ملحديني و طبقات اجتماعي مختلف و غيره شكل مي

گرفته است. در مركز محله فضاهاي آن بر پايه وضعيت اقتصادي و اجتماعي ساكنين آن محله شكل مي

قاطع انبار بوده است كه عموماً در تچه و آبمعموالً عناصري از قبيل مسجد، حسينيه، بازارچه، ميدان

 .يافتگذرهاي اصلي سازمان مي
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 گيري:نتيجه

محل  ، شهرشهرنشيني در ايران تحت تأثير ساختار سياسي و روابط اجتماعي بوده ظهور و گسترش 

هاي مرتبط با ان بود. هر چند شهرها كاركردهاي گوناگون داشتند، اما استقرار و مقر اصلي حاكم و فعاليت

 ها تأثير مهمي بر رونق و گسترش آنها داشت.كاركردهاي سياسي و اداري و امنيتي آن

ايران به طور پيوسته ابعاد مادي و معنوي با هم آميخته بود و زندگي شهرنشينان با  در شهرهاي 

متافيزيكي و مذهبي آميخته بود. اين ابعاد در پرتو كاركردها و ساختار سياسي ـ اجتماعي حاكم  هاي گرايش

ر چه مراكز مختلف اقتصادي شهر از اين عامل متأثر بود. اگ -تجلي نموده و پايگاه اجتماعي و نظام اجتماعي

مذهبي، فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي اثرات قابل توجهي در ساختار زندگي شهري داشتند، اما تأثير مراكز 

 ديواني و نظامي در حيات شهري بيشتر بود.

بخش قلعه كه  بقات اجتماعي، شهر به دو بخش: الفاز اسالم بر اساس مراتب و ط پيش در دوران 

 بخش بيرون مربوط به رعايا و توده مردم عادي تقسيم شده است. بستگان آن. ب:مربوط به حكومت و وا

ضايي مذكور، بخش داخل قلعه به زير مجموعه هايي شامل كاخ، معبد و محل عالوه بر دو حوزة ف 

هايي براي توده مردم و ساكنين بندي فضايي داراي محدوديتشده است. اين گونه شكلسكونت تقسيم مي

 شهري بوده است.در زندگي 

پس از ورود اسالم به ايران، جامعة طبقاتي گذشته متالشي شده و در ساختار فضايي شهر تجلي  

و جامعة واحد امكان برخورداري و دسترسي همه مردم به خدمات « امت واحده»كند. با مطرح شدن پيدا مي

 شود.شهري در پيوند با همديگر فراهم مي

سازمان فضايي مذهبي خويش پذيرفته است و  درونعمومي را در شهر در دورة اسالمي، بخش  

هاي ها و محلهساختار شهر مبتني بر الف مركزيت عمومي مشتمل بر مسجد جامع، ارگ، بازار و ب كوي

 نيمه مستقل و مراكز خدمات است كه در ارتباط و پيوند با يكديگر قرار دارند.

 چون گذشته پر رنگ بود و امور شهر با اراده طبقاتدر دورة اسالمي نيز كاركرد سياسي شهر هم 

 يافت.هاي مورد پسند آنها سامان حاكم و شيوه
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