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 چكیده 
 هاي فرهنگ بشري است كه با ارائه فضاهاي عينيي و اابيا ادرا ،ترين جلوهشهر از جمله بارزترين و ملموس

ساز حضور شهروندان در عرصه زندگي اجتماعي است. در  و شناخت سازمان فضايي شهر، سينگ زيير زمينه

شناخت سازمان فضيايي و سازد. در هاي شهر فردا را ممكن ميبناي وضعيت موجود است و تخمين دگرگوني

منيد كالبدي شهر، عالوه بر بررسي عناصر كالبدي آن، نحوه ارتباط اين عناصر در يك مجموعه منسجم و هدف

اي، در پي تحليا ساختار فضيايي و كتابخانه مورد نظر است. اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي و مطالعه

ز آن است و در راستاي دستيابي به اين هدف، فضاهاي شيهري و كالبدي شهر ايراني در دوره اسالمي و پيش ا

عناصر دخيا در ساخت فضايي شهر، از حكومت ماد تا عصر پهلوي مورد بررسي ارار گرفته اسيت. در تبييين 

 ساخت كالبدي و فضايي شهر، با طرح بعد اجتماعي و كيفييت تعاميا اجتمياعي بيين دوليت و ميردم در دوره

ود آن در بافت شهر، اصا پيوستگي فضايي در سازمان فضايي شهر مورد تأكيد ارار گرفته زماني ذكر شده و نم

 .است

  فضاي عيني، سازمان فضايي، فضاي شهري، تعاما اجتماعي، پيوستگي كلیدي: هاي واژه
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 ـ مقدمه 1

دهيد. براي شهروند متمدن تشكيا جامعه هدفي است كه محيط زنيدگي او را تحيت تيأ ير ايرار ميي  

اجتماع به مثابه انسان بزرگي كه از تركيب آگاهانه و هدفمند افراد انساني پديد آميده، نيازمنيد فرفيي بيراي 

كيه باييد نسيبتي بيا  رو شهر در جامعه متمدن فرفي اسيتشود. از اينحيات خود است كه شهر ناميده  مي

مظروف خود، كه روح اجتماع انساني است داشته باشد. روح جمعي موجود واحدي است كه مكان زنيدگي 

)منصيوري،  و حيات او نيز به تبعيت از وحدت وجودي آن بايستي واحد و بيه مثابيه ييك كيا تلقيي شيود

6831:05). 

فيار  از مقيياس و  ت كه هر مجموعيهتوجه به سيماي شهري و سازمان فضايي شهر مستلزم آن اس    

هاي معماري خود معرفيي و اي متمايز و انحصاري باشد و با استفاده از تواناييداراي جلوهالگوهاي فضايي 

دهد كه اين شهرها تحت تأ ير عواما االيمي و هاي تاريخي شهرهاي گذشته نشان ميشناسانده شود. بررسي

اند. اين شكا فضايي در مواردي آن ادر ايوي ي خاصي پيدا كردهفرهنگي، اجتماعي و ااتصادي شكا فضاي

تيوان تركييب آن را تشيخيا داد. است كه حتي به كمك يك نقشه دو بعدي يا يك عكس هوايي ساده مي

بخشي به شهر كنوني الزم است تيا ايين شيهرها بتواننيد ها و عناصر شهر كهن براي هويتمطالعه در عرصه

هياي كالبيدي، ي شهروندان محسوب گردند. شهرهاي ايران، علييرمم فشيردگيفرف خاطره جمعي و فضاي

اي هستند و آن پيوستگي مجموعه مركز شهر و مراكز محالت از طريي  گيذرهاي ژهمبين ساخت فضايي وي

تواند ما را در تجديد سازمان فضايي، تصيحي  و در صيورت ليزوم اصلي است. اين خصوصيت فضايي مي

  هاي سواره و فضاهاي شهري جديد ياري دهد.ي اصلي و ايجاد دسترسيتعريف گذرها

 

 روش تحقیق -2

ييا  و نظريه از طري  كشف اصيول گسترش ات،هدف اين نوع تحقيقاين تحقي  از نوع بنيادي بوده و   

بندي شهر ايراني در دو دوره تاريخي ابا پژوهش حاضر در صدد است با بررسي استخوان .اواعد كلي است

و بعد از اسالم، عناصر اصلي در سازمان فضايي شهر را مورد مدااه ارار دهد. لذا با توجه به ماهييت نظيري 

اي، به مطالعه موضوع ميورد موضوع پژوهش، با استفاده از روش توصيفي و مطالعه اسنادي و منابع كتابخانه

 نظر پرداخته است. 

 



 

 

 فرضیه تحقیق -3

در  شهروندان از فضا و محيط زندگي آنهاست. عناصر و فضياهاي ساخت فضايي شهر، نمود تبلور   

-مي     يابي بخشي به اين ساختار و در  آن به عنوان يك كا واحد و منسجم، مكانشهري در راستاي نظم

اي متمايز از شهر اسالمي داشته است كه اين موضوع ناشيي از تفياوت شوند. شهر ايراني ابا از اسالم شيوه

آنهاست. بر خالف شهر ايراني ابا از اسالم كه حاصا نظام طبقاتي و سلسله مراتب جايگياه  ساخت فضايي

شهروندان در ساختار ذهني جامعه است، ساخت كالبدي شهر دوران اسالمي، تجلي فرهنگ سينتي و مبتنيي 

 باشد.بر اصا پيوند فضايي بين عناصر مختلف شهر مي

 

 تعاريف و مفاهیم -4

 مفهوم شهر -4-1

ول شهرگرايي و شهرنشيني است كه بيه عنيوان حسير ت ،شودميكه امروز به عنوان شهر شناخته  ايژهوا

ت. نگاهي شارها به شهر تغيير نام داده اس و اكنون با گسترش و پيشرفت شدميشار در ابا از اسالم شناخته 

ي كيردن آميده  كيه بيه دهد كه كلمه شهر از ريشه خشتهر از مصدر خشبه فرهنگ واژگان فارسي نشان مي

   معني شاهي كردن و فرمان راندن، توانستن و يارستن است. از سوي ديگر كلمه شيهر بيا خيوره متيرادف و 

معني است. واژه خوره به معناي نور مطل  يا نوري از جانب خداوند است بر خل  كيه بوسييله آن نيور، هم

ها و از اين نور آنچه ها و حرفهشوند بر صنعت بعضي خالي  بر بعضي ديگر رياست كنند و بوسيله آن اادر

. همين كلمه خيوره همسيان بيا كلميات (531:02:)براتي، خاص باشد به پادشاهان بزرگ و معادل فائز گردد

شيهر يكيي از رفتيه اسيت. حكومتي نيز به كار ميي-شهرستان و شارستان براي ناميدن تقسيمات جغرافيايي

سياسي جامعه است و تغييراتي كيه در رونيد شهرنشييني ر  و  ااتصادي هاي فيزيكي روابط اجتماعي،االب

  .پذيردااتصادي و سياسي جامعه صورت مي دهد تابعي است از تغييراتي كه در زندگي اجتماعي،مي

گراي ايران باستان، همواره يك امر و پديده ادسي و آسيماني تلقيي   گرا و كمالشهر در فرهنگ آرمان  

اي ايرانيان يك بهشت جاوداني است كه احتماال كسي ادرت برپا كردن در اعتقادات اسطورهشده است و مي

توان شهر، اين امر آسماني را در روي زمين سياخت بعيدها بوجيود آن را نداشته است. شايد اين امر كه مي

ره كيياني اسيت توان گفت تنها پادشاه، كه متصا به باراه الهي و صاحب فر ييا فيآمده باشد و به جرئت مي

. با تلقي اين مفهوم مقدس از شهر عرصه كالبيدي (11)همان، تواند چنين امري را محق  كنداجازه دارد و مي



 

 

روي شده است كه در مقابا مفهوم بيابانگردي و فرهنگ بدوي كيو تعريف شده توسط شهر نيز مقدس مي

ت مقدس اجتماع بوده است. شهر در ايين ارارداشته است و به همين دليا صرفاً محا سكونت افراد و طبقا

ماند كه به دستور شاه و براي سكونت خاندان شاهي و طبقات وابسته و تعريف به مجموعه عظيم كالبدي مي

شد و بيه نيوعي نميايش و نمياد ايدرت فيره اييزدي برگزيده او همچون دبيران و سپاهيان ارشد ساخته مي

ت و سالي  شاه باني آن بوده است؛ نه يك مفهيوم جمعيي كيه شاهنشاه است. شهر تنها منعكس كننده ذهني

زيستي با محييط و بيوم پيراميون حاصا تعاما طبقات مختلف مردم و انعكاس فرهنگ جمعي انسان در هم

 خود شكا بگيرد. 

 

 بندي شهراستخوان -4-2

هيا از كاربرياي به هم پيوسته اي است مركب از يك ستون فقرات و شبكهبندي شهر مجموعهاستخوان

بخشد و تار و پيودش در هميه گسيتره و عناصر مختلف و متنوع شهري كه شهر را در كليت آن انسجام مي

         يابيد.اين مجموعيه، شيالوده سيازمان هياي مسيكوني امتيداد مييترين اجزاي آن يعني محليهشهر تا انتهايي

هيا در كلي شهر است و سياير سياختمان كالبدي شهر و اجزاي داخلي آن بوده و مبين خصوصيات -فضايي

    پوشياند. مواعييت ارارگييري اسيكلت و هاي اصلي ايين شيبكه را مييها، بينابين بخششهر همانند پركننده

بندي اصلي در شهر به صورتي است كه فصا مشتر  همه نواحي و مناط  شهري بيوده و از هميه استخوان

رها از نظر هندسيه، ميواعيتي مركيزي دارد. اابلييت رشيد و كند و در مالب شهنواحي اصلي شهر عبور مي

بندي اصلي آن، در رابطه با وااعات و نيازهياي هير تغييرپذيري، بازسازي و تجديد سازمان شهر و استخوان

بنيدي اصيلي شيهر هاي مهم و ضروري استخوانهاي يك جامعه شهري از مشخصهدوره از حيات و فعاليت

 .(1031:85)حبيبي,  آيدبخش عناصر و ساختار كالبدي آن حاصا ميوهاي انتظاماست كه به مدد انواع الگ

هاي شهري جاي   اي است وسيع كه در آن بسياري از عناصر و فعاليتبندي اصلي شهر عرصهاستخوان  

كنيد. عناصير گيرد و در نظم بخشيدن به روابط دسته جمعي ساكنان در مقياس شهر نقش مهمي ايفيا مييمي

دهنده و نقياط عطفيي در  دهند، ابزارهاي هويتبندي شهر كه شبكه نمادين شهر را شكا مياستخوان اصلي

سط  شهر هستند كه با سازمان فضايي خاص خود در ايجاد خاطره ذهني از شهر و خوانايي آن به كيار ميي

مختصيات كيه از  يابد. ايينبندي اصلي شهر، فضاي شهري، مختصات خود را ميآيند. در محدوده استخوان

هياي بصيري آن شود در جو حياكم بير فضيا و ارزشهاي بعد سوم و بعد چهارم )زمان( حاصا ميويژگي

هيا، آراميش ييا هاي خيار  از سياختمانمنعكس شده و از تراكم جمعيتي، سروصدا، نوع تردد، نوع فعاليت



 

 

و عمومي، تناسب بيين فضياي  هاي خصوصيها، تفكيك حريمها و فعاليتازدحام، همگني يا ناهمگني فرم

بندي اصيلي شيهر بيه . اين دسته از مشخصات استخوان(121)همان، شودباز و فضاي محصور و ... ناشي مي

نمايد، اگرچه به سادگي اابا توصيف و بيان نيست اميا اي كه در اين محدوده ايجاد ميعلت كشش و جاذبه

 هاي شهر نقش اساسي دارد.نسبت به ساير بخش به راحتي احساس و در  شده و در تمايز اين محدوده

 

 ساخت فضايي شهر -4-3

دو عنصر اساسي ساخت فضايي شهر عبارتند از 3 ميدان و خيابان. اين دو، عناصر اوليه ساخت فضايي  

. ميدان يا حياط عمومي شهر از همان آماز، از عهد باستان گرفتيه (1:31:05)توسلي,  شوندشهر محسوب مي

اي را داشته است. در حاليكيه مييدان و عناصير ها يا عناصر شهري و محلهامروز نقش جمع كردن خانهتا به 

مربوط به آن، از نظر كالبدي جزئي است از ساخت فضايي شهر است و از نظر اجتمياعي ايين مجموعيه در 

رهاي اييران كيه روح و روان شهروندان جاي دارد؛ درست مانند مجموعه مسجد جامع، تكايا و بازار در شه

-كننده آن در طول زمان تغييير مييهاي محصورگاه شهروند ايراني بوده است. عناصر ميدان و ساختمانتكيه

هايي مانند نقش جهان اصفهان، اميرچخماق يزد و توپخانه تهران بيه كند. در ايران تغييرات فضايي در ميدان

ها مانند توپخانه و اميرچخماق ديگير درسيت بيه خوبي پيداست. اطالق فضاي شهري به برخي از اين مكان

انيد. در تركييب فضيايي مييدان عواميا هاي فضايي خود را از دسيت دادهرسد چون به كلي ارزشنمي نظر

 بسياري مؤ ر هستند كه عبارتند از3

 ميزان محصوريت .1

 كنندهشكا بدنه محصور .2

 گيرندمقياس يكايك واحدهاي معماري كه ميدان را در بر مي .:

 اختالف مقياس واحدهاي معماري محصور كننده و ارتباط آنها با وسعت ميدان. .1

 محا ارارگيري بناها و آ ار شاخا تاريخي. .6

اگر عواما مختلف در طراحي درست محاسبه شوند، به صورتي از تعادل فضايي دست خيواهيم يافيت 

 (.1ود )شكاشكه اين تعادل از طري  برابري نيروهاي افقي و عمودي در فضا حاصا مي



 

 

 

 (144:1341بندي اصلي شهر) حبیبي، استخوان -1شكل

 

 دهنده فضاهاي شهريشكل اصول -5

تنييدگي 3 انسيجام و يكپيارچگي و درهيمپيوندي اجزاء و عناصر شهري و واحدهاي مسكونياصا هم -

كا در شهر سينتي اجزاء و عناصر شهري از بازار و مسجد و مدرسه تا خانه و خانقاه و مقبره، در هيئت يك 

دار نيسيت كيه بافيت را كند. اجزايي ماننيد خانيه حيياطاي است كه تفكيك فضايي آن را دشوار ميبه گونه

انگيز اشكال متناسيب و  دار جزئي از آن است. جريان شگفتدهد بلكه بافت است كه خانه حياطتشكيا مي

 شكا جلوه و وحدت و يگانگي است. ترينناميم، عاليپيوندي ميهماهنگ در وسعت بافت را كه هم

 

 ()نگارنده هم پیوندي اجزاي شهر اسالمي -2شكل 



 

 

هياي شيهري نيام 3 از اين اصا به عنوان نخستين اصا حاكم بر طراحي مكاناصا محصور كردن فضا -

بسيياري ها هستند. در ميوارد اي يا خانهشود. عناصر محصور كننده فضا عموماً عناصر شهري، محلهبرده مي

كند. احساس محصيور هاي مكرر به صورت متقارن يا متعادل، فضا را محصور مياي از طاانماها و مرفهبدنه

 بودن در فضا اساساً بر رابطه فاصله چشم نافر از ارتفاع بدنه محصور كننده فضا استوار است.

 

 (1331محصوريت فضاي شهري) توسلي،  -3شكل

3 رشته فضاهاي ارتباط دهنده، شياما گيذرهاي اصيلي و فضياهاي محصور ايستايي و پويايي فضاهاي -

دهند، واجد خصوصيت پويايي و ايسيتايي ميدان مانند، كه عناصر مختلف را در شهر و مركز به هم پيوند مي

هستند. بدين معني كه از لحاظ شكا، ميدان، ميدانچه و چهارسوق و مانند آن ايسيتا و گيذر و خيابيان پوييا 

  هستند.

3 فضاهايي هستند كه از نظير خصوصييات عير  و طيول و ارتفياع از طرفيي و اصا فضاهاي متباين -

عناصر محصوركننده از طرف ديگر، با هم تفاوت دارند. ارزش فضاهاي متباين در اين است كه از يكنواختي 

 كاهد.فضاهاي ارتباط دهنده مي

 

 

 

 

 نگارنده(اصل تباين در فضاي شهري)ماخذ:  -4شكل 



 

 

3 در اينجا منظور تركيب فضا و بدنه محصوركننده آن است. در صورتي كه بناهاي مختلفي اصا تركيب -

با هم تركيب شوند و فضايي را محصور كنند الزم است مابين اين بناها ، آنچنان هماهنگي از نظير وحيدت 

كننيده و ين خصوصييت هماهنيگشكا برارار باشد كه بدنه محصوركننده صورتي پيوسته به خود بگيرد و ا

توان هويت معماري نام نهاد. بدنه ميدان توپخانه، خيابان باب هميايون و مييدان ارگ ايين پيونددهنده را مي

 .(1131:04)توسلي,  دهندخصوصيت را به خوبي نشان مي

 

 اسالمي و عوامل مشخصه آن دورانشهر  -1

شهر دوران اسالمي ابا از هر چيز، يك العه ايمان است و از نظر سياسي و اانون، تابع مقرراتي است   

هياي مسيتقر ااتصادي حكومت -كه ناشي از شريعت هستند و از اين رو نقش مذهبي شهر بر اهداف نظامي

كياني نيسيت كيه نيسيت، م« ايدرت-شهر»در آن در اولويت ارار دارد. اين شهر همچون شار دوره ساساني

 شهر يوناني و رومي خبري نيست.بيانگر حكومت ااهر مركزي باشد. در اين شهر  از زندگي در دولت

نظامي بود. شهرهاي پادگاني از مراكز ادرت به حساب       -نخستين كاركرد شهر اسالمي، كاركرد سياسي  

بود. العه اصلي شهر محا سكونت  آمدند و ديوارهاي بلند شهرها گوياي وجود ادرت مشخصي در آنهامي

خليفه يا حاكم بود و گرداگرد او اشرافيت شهر، اعم از نظامي يا ميرنظامي، سيكونت داشيتند. حضيور ايين 

شد. براي مثال بازارهاي ويژه كه بيه فيروش هاي خاصي در اين منطقه مياشرافيت سبب بوجود آمدن بافت

 .(8631:04)فكوهي,  ختصاص داشتند، فروش اسب و ميره اوسايا و تجهيزات نظامي

كاركرد ديگر شهر اسالمي، كاركرد ديني بود كه خود را در فضاي مسجد جيامع و سياير مسياجد شيهر 

ترين نقطه، طبعاً نقطه مركزي و محا ارار گرفتن مسجد بود. در اطراف مسجد فضاهاي داد. مقدسنشان مي

  هياي دينيي و عرفياني ديگير نظيير ها، محا تجميعبيمارستانها، ديگري همچون مدارس ديني، دارالحديث

 شود.ها و ... ديده ميها، زاويهها، خانقاهتكيه

هيا متبليور كاركرد ديگر شهر اسالمي كاركرد ااتصادي است كه عمدتاً در چارچوب بازارها ييا سيوق  

به بازارهاي تخصصي بنا بر نوع كياال  گرفتند و با تقسيم خودشد. بازارها در شهر عموماً در مركز ارار ميمي

    شدند. سرانجام بايد به كاركرد مسكوني شهر اسالمي اشاره كيرد. تيراكم و به تدريج در شهر پراكنده مي

هياي تنيگ و وري، هميرا بيا كوچيههاي تجياري و پيشيههاي مسكوني تفكيك شده از بافتنظمي بافتبي

هياي مسيكوني همچنيين بازتيابي از ر شهرهاي اسالمي بود. محلهها دپيچاپيچ از خصوصيات رايج اين پهنه



 

 

كردنيد در حاليكيه هاي نزديك به مسجد زندگي مييهاي ديني را در خود داشتند. مسلمانان در محلهتركيب

هاي خاص و با فاصله زيادي از مسجد ارار داشتند. در هاي مسكوني، مسيحي، يهودي و ميره در مكانمحله

ها(...كمتر فضاهاي عميومي انبارها، اناتبه رمم وجود تجهيزات شهري نسبتاً مناسب )آبشهرهاي اسالمي 

هياي روميي در شيهر هاي عمومي با الگو گرفتن از حمامبراي تجمع وجود داشت. براي مثال هر چند حمام

بحث و تبادل شان، چندان محا تجمع و ها بر خالف الگوي باستانياسالمي نيز وجود دارند، اما اين   حمام

شيد و در  هاي سرپوشيده استفاده ميي. براي آبياري شهر در محالت مسكوني از جوي(88)همان, نظر نبودند 

)حبيبيي,  گذشيته اسيتهاي اصلي آب از نهرهايي كه از وسط خيابان و يا دو طرف ارار داشت، مييخيابان

شيبكه آبيياري از چنيد رشيته انيات ييا  شيد،. در شهرهايي كه از آب رودخانه يا چشمه استفاده نمي(1:48

چه بيه دلييا خشيكي  -بايستي به ذخيره آب بپردازد. شهر مي(1:58)اخوه, گرديد مجاري متعدد تشكيا مي

گييري نظم خود را بر شيكا-املب زيرزميني -بنابراين نظام آبرساني -سرزمين و چه به دليا مقاصد دفاعي

انبارهياي بيزرگ در مقيياس شيهر و محليه و آبييابي مكيان . (11231:06)خوشنويس, كند شهر تحميا مي

ها و ... در سط  مسكن، مسجد، مدرسه و ... بيه شيهر ايين ها و گودالانبارهاي كوچك، پايابجانمايي آب

 بخشد.فضايي آن، نظمي منطقي مي-رمم اندامين بودن كالبديدوران، علي

 

 شهر آرماني ايرانيدولت -4

در بررسي تجلي روحيه مردم ايران در كالبد شهري، دو مفهوم از فضاي شهري ايراني اابا در  است.   

شهر دولتي ايراني است كه در آن دولت نيازمند تعاما با مردم نيست و مكاني نيز در شيهر يكي مفهوم آرمان

دي و پارسيي اييران. ديگيري مياشهرهاي ادرت شود، مانند تمامي العهبراي اين موضوع در نظر گرفته نمي

گيري دولتي مطرح بيوده و هاي تصميمشهرآرماني ايراني است كه در آن حضور مردم در عرصهدولتمفهوم 

مكان ميدان مركزي در شهر بدين منظور اختصاص يافته است، مانند شهرهاي پارسي هلني و پارتي كه چون 

 ر آرماني ايراني نيز دارد.       شهباشد، مفهوم يك دولتاين ميدان صحن معبد نيز مي

گيرد، شهر ايرانيي داراي بير  و بيارويي شهر دولتي ايراني شكا كالبدي به خود ميهرگاه مفهوم آرمان  

دهد كه مكان عبادت خواص است و بيراي مستحكم خواهد بود و ساختار شهر را دولتي در ميان تشكيا مي

گاه وجود ندارد. شاه يا فرمانده هميراه خيانواده خيود و ديگير هاي مردم جايگاه حضور در همين نيايشتوده

كنند و نيازي به تعاما با ميردم در پيشيبرد و اجيراي مقاصيد حكيومتي نجبا يا اشراف در اين دژ زندگي مي

-هاي ايراني، اگر نتوانست هويتي ميردمنيست. اين مفهوم شهرگرايي با روي كار آمدن دولتهايي به نام آرمان



 

 

را بپذيرد، در كالبدي محدود به بافت پيچيده و كهن بااي مانده اسيت. اميا از سيوي ديگير مفهيوم  ساالرانه

شهر آرماني ايراني است كه در تاريخ شهرگرايي، هويت مدني و كالبيدي كيامالً متفياوتي پييدا نميوده دولت

كمييت سياسيي و است. ابداع مفهوم شار ايراني در شهرسازي ايراني، زماني صورت پذيرفتيه اسيت كيه حا

برد. سازمان شار ايراني در مذهبي در ايران، يك اطبي بوده است و از حضور مردم در بالندگي نظام سود مي

سو با تبعيت از ادرت پادشاه، شهر داراي العه و حصار بوده اسيت و از سيوي ديگير  دولت اشكاني از يك

شود، كه مكان جلوه اين حضور استفاده ميگيري حكومتي شهري است كه در آن آراي مردم در تصميمدولت

اجتماعي، ميداني در جلوي معبد ايراني بوده است. چون اين ميدان حكومتي در راسيتاي باورهياي دينيي و 

 اسيت شهر آرمياني ايرانييدولتگيرد، مفهوم فضاي شهر ايراني در اين دوره يك هاي ايراني شكا ميآرمان

 .(11531:06)خوشنويس, 

 

 اخص سازمان فضايي شهرعناصر ش -3

د الزم اسيت عناصيري بيه كنينهايت ميا مييبراي تشخيا نظم حاكم بر اجزاي شهر كه به سمت بي  

هاي سازمان فضايي شناخته شده و ارتباط آنها مورد بررسي ارار گيرد. ارتبياط پيوسيته مييان شاخاعنوان 

    اين عناصر و نظم ادرا  شده بين آنها معرف سازمان فضايي شهر خواهد بود. هسته يا مركزييت، سياختار و 

 روند.هاي كوچك از عناصر شاخا سازمان فضايي شهر به شمار ميكا

اي ، شرط مهم تحق  مفهوم كا از شهر است و سبب تشخيا و در  محدودههرالمرو و محدوده ش .1

شيود كيه فضياي داخيا آن اي مكاني تعريف ميياز فضا توسط ساكنان شهر است. در اين صورت لبه

اي است كه بخشيي از فضيا را گردد. تبلور المرو، لبهمعنايي خاص داشته و از محيط پيرامون جدا مي

 كند. محدود مي

هاي مختليف ، نقطه آماز شهر است كه شهر تدريجاً و طي فرايندهاي تعاملي با مؤلفهيت يا هستهمركز .2

هاي عمومي و وابستگي عناصر مختلف شهر گيرد. نقش هسته در تجمع فعاليتدر اطراف آن شكا مي

 به آن، به راحتي اابا تشخيا است.

مسيتقا( شيهر بيه يكيديگر اسيت. نيميههاي كوچيك) عناصير كه عاما پيوند دهنده كا ساختار شهر .3

هاي اصلي شهر متصا به ساختار شهر هستند. عنصير شياخا سياختار در امليب مركزيت و ورودي

-حاالت معبر است. در شهرهاي گذشته، محور بازار و در شهرهاي امروز خيابان اصلي شهر از نمونيه

 هاي آن است.



 

 

هستند كه املب شيرايط ييك سيسيتم را دارا             هاي كوچكتري در درون شهر ، مجموعههاي كوچككا .4

هاي كوچك جزء مستقلي از سيستم بزرگ شهر است كه به عنوان عنصر واحد، مي تواند باشند. كامي

مستقا عما كند و الزم است در مقيياس عملكردهياي فيردي و اجتمياعي بيه به عنوان سيستمي نيمه

محله به مثابه المرويي نيمه مستقا و وابسته به سكونت به هاي كوچكتر به حساب آيند. عنوان سيستم

 .  (6131:05)منصوري,  كندعنوان يك زيرسيستم مستقا عما مي

 

 سازمان فضايي شهر ايراني قبل از اسالم -9

فرايند شهرنشيني، شهرگرايي، و شهرسازي ابا از اسالم در اييران را در سيه دوره  (1:80)دكتر حبيبي  

ق.م يعني تا حمليه  1ق.م تا  4كلي مورد بحث ارار داده است. وي معتقد است ساخت و بافت شهر از ارن 

شهر پارسي ميادي بيوده اسيت. بيدين ترتييب شيار -اسكندر و فروپاشي نظام سلطنتي اوليه به صورت العه

شهر ايرانيي اسيت معبد و نوعي آرمان-النهريني، شهرهاي بينتپه-ادرت بوده و با الهام از  شهر-دي، شهرما

 شود و فضايي در كالبد شهري براي تعامالت اجتماعي وجود ندارد. كه توسط دولت اداره مي

ترتيب اهمييت سازمان فضايي شهر ايراني پيش از اسالم، مركب از مناط  جداگانه است كه با رعايت   

يابي مي شود. منظر شهري برآمده از اين سازمان فضايي، حاكي از مكانت ساكنان و متوليان آن در شهر مكان

   شهروندان و سلسله مراتب جايگاه آنها در ساختار ذهني جامعه آن دوره اسيت. سيازمان شيهري بيه هرميي 

اند كه شيهروندان بيه سيادگي وي چيده شدهماند كه عناصر تشكيا دهنده آن برحسب رتبه و مقام به نحمي

 .(11831:52زاده, )سلطان اادر به ادرا  ساخت اجتماعي جامعه و جايگاه خود در روح جمعي شهر باشند

ق.م در سياخت و بافيت شيار و ييا شيهر در دوره سيلوكي  :با سقوط نظام سلطه هخامنشي در ارن  

شيهر يونياني اسيت. -ادرت پارسي با دوليت-ار و شهرشود و آن آميختگي شتغييرات بنياديني مشاهده مي

جدييدي در فضياي شيهري  ساالري اشراف و ااتدار حكومت پارسي، راهپيدايش نوشهرهايي ناشي از مردم

هاي ايراني با تأكيد فضايي آرمان-دهد تا شهر مكان تجلي كالبديگذارد. دولت سلوكي اجازه ميميپيش رو 

براي اولين بار، براي حضور ايرانيان در تعامالت اجتماعي فضايي در نظر گرفته  بر معابد آنها باشد. از طرفي

گيرد. اين ميدان چون اصا خيويش يعنيي شود و براي نخستين بار مفهوم ميدان در شهر ايراني شكا ميمي

 .(1:06)خوشنويس,  آگورا، مركز مبادالت فرهنگي، تجاري و اداري است

ميالدي) يكم هجيرت(، بيه  8ق.م تا ارن  :ساخت و سازمان شهر و نوشهرهاي نظامي از اواخر ارن   

هاي ايراني و ادرتي است با تبعيت از پادشاه و آرمان -شكا شار پارتي و در دولت اشكاني از يك سو شهر



 

 

سيي و حكيومتي گييري سياشهري است كه در آن از آراي مردم و نخبگيان در تصيميماز سوي ديگر دولت

   اي است از بازار، ميدان به جاي مانيده از شيهر اي دارد و مجموعهدايرهشود. شهر پارتي محيطي استفاده مي

شود و نقش حضور مردم در تعامالت اجتمياعي هلني. چهره شهر پارتي در دوره ساساني عو  مي-پارسي

را بيه يياد ميي آورد. از خصوصييات شيهرهاي شهرهاي آرماني دوره پارسي -رود تا آنجا كه العهاز بين مي

هاي بزرگان و اشيراف و بعيد از ساساني، ارار گرفتن ارگ و آتشكده و ادارات در وسط شهر و سپس محله

 .(1:52زاده, )سلطان توان نام بردوران را ميهاي پيشهآن محله

 

 (1391سازمان فضايي شهر قبل از اسالم) حبیبي،  -5شكل

 فضايي شهر ايراني پس از اسالمسازمان  -18

محييط "هاي نخستين فهور اسالم در ايران را در تغييير مفهيوم شيهر از ترين حاد ه شهري در سدهمهم

به مكاني براي زيست برادران برابر كه عزت آنها نه  "محصور طبقات برگزيده و در جوار آن فقر مردم عادي

در ايين دوره يكيي از  سازمان فضايي آن بايد جستجو كيرد.ذاتي كه اكتسابي است و عدالت تجلي يافته در 

مستقا عمومي جديد است. مسيجد جيامع، بيازار، مييدان و هاي نيمههاي سازمان فضايي،  مجموعهشاخا

هايي كه حاوي برتري نسبت به يكديگر نيستند بلكه بر حسيب اومييت و شيغا سياكنان بيه صيورت محله

شوند. استقاللي كه تنها مبين تمايز است نه برتري. عليرمم جدايي اوي و مشخا محالت مستقا فاهر مي

شهري از لحاظ اداري، اومي، مذهبي و شغلي، از نظر كالبدي مجموعه شهر يكپارچه، پيوسيته و اجيزاي آن 



 

 

رابير . در همه مراحا تحول شهر، نظيم حياكم بير آن مبتنيي برحقيوق ب(1:81)توسلي,  در ارتباط بوده است

شهروندان و پرهيز از دو اطبي شدن شهر و تخصيا شهر و امكانات ان به نحو متعادل بين شهروندان بوده 

 است.

 

 (1391سازمان فضايي شهر صفوي) حبیبي،  -1شكل

 سازمان فضايي و شهر ايراني پیش از مدرن -18-1

اسالمي است. اين فضا دايقاً  هاي دور، جوهر هنر ايران در دورهفضاي معماري و شهر ايراني در گذشته

تجلي كالبدي فرهنگ سنتي بوده و با تداومي چند هزار ساله تا اواخر دوره ااجار و اوايا دوره پهلوي اداميه 

هيا، يافته است. فضاي معماري  و شهري در گذشته جزئي روشن از نظام فضايي كا شهر بوده و با فعالييت

ته است. از نظر مكاني آنچه كه تا به حال از فضياي معمياري و ها و عناصر شهري پيوندي مستحكم داشراه

گييرد ساختار شهري گذشته بااي مانده است، عميدتاً در بخيش درونيي ييا بخيش ايديمي شيهر ايرار ميي

اصل 3 توان در اين اصا بيان نميود. ساختار كالبدي بخش دروني شهرهاي تاريخي ايران را مي(1:81)توسلي،

 .پیوستگي فضايي

. مركيز 2. مركيز شيهر 1ان كالبدي شهرهاي تاريخي ايران بر پيوند فضايي ميان عناصر مجموعيه سازم  

. مييدان اسيتوار اسيت. بخيش 1. گذرهاي اصيلي و :محالت، از طري  يك رشته فضاها و عناصر ارتباطي 

جي گييري پيوسيته و تيدرياالجزا است و محصول شكادروني شهر تاريخي داراي تركيبي منسجم و مرتبط



 

 

است. بخش دروني به صورت يك كا؛ يك نظام و مركز شهر و مراكز محالت به منزله مراتبيي از اجيزاء و 

. ايين (16131:04)توسلي,  شوندها، به صورت عناصر پيوند دهنده اجزاء محسوب ميگذرهاي اصلي و ميدان

 .(2)شكا ساختار فضايي از لحاظ اجتماعي و ااتصادي كامالً فعال بوده است

 

 ساخت و سازمان شهر و تحول آن در دولت قاجار -18-2

شود. هاي اساسي ميدر دوره ااجار سازمان فضايي شهر تحت تأ ير تحوالت ااتصادي دچار دگرگوني  

توان نتيجه گرفت كيه بافيت دهند مياما از توصيفي كه سياحان از ريخت شهر و ساخت كالبدي آن ارائه مي

دهيد. بيازار كماكيان اي با سازمان شهر پيش از اين دوره نشيان نمييعمده شهر و ساخت فضايي آن تفاوت

تجياري خيود، مكيان -لوالي اصلي و ستون فقرات شهر است و چيون هميشيه عيالوه بير نقيش ااتصيادي

هاي جدا شده از بيازار در باشد. دسترسيفرهنگي نيز مي-هاي اجتماعيبنديتظاهرات تمامي اشكال و شكا

مستقا در دل شهر به حيات خود ادامه كنند و محالت به عنوان مكاني نيمهگر را اطع ميمركز محالت يكدي

اي در سيماي شهر و سازمان فضايي آن ر  نداده است. به عبارت ديگير، دهد. نتيجه اينكه تغييرات عمدهمي

 ان فضيايي شيهر عليرمم آنكه سازمان ااتصادي در چنبره سازمان ااتصاد جهاني گرفتار آمده است ولي سازم

. بنابراين در ساخت فضايي شهر دوره ااجار، كماكيان (12131:48)حبيبي,  اي نيافته استهاي عمدهدگرگوني

توان دييد پيوند بين عناصر فضايي كالبدي شهر از ابيا بازار، مركز محالت، مركز شهر، گذرها و ميره را مي

تيوان در ايين دوره نييز ايراني پس از اسالم است را ميهاي شهرهاي و اصا پيوستگي فضايي كه از ويژگي

 تشخيا داد.

با ادامه حكومت ااجار و پيوند ااتصاد ايران با سرمايه داري جهاني شاهد تحوالت زيادي هسيتيم كيه  

هاي تازه در معماري و شهرسازي است. عناصر شيهري جدييد) مدرسيه، حاصا آن تكوين و تدوين ارزش

كنند. بنابراين در ادامه حكومت اي در سازمان كالبدي شهر مطرح ميت و ...( مفاهيم تازهدارالفنون، تكيه دول

شيويم كيه اي به نام سبك تهران مواجه مييااجار و بخصوص حكومت ناصرالدين شاه با زبان و سبك تازه

      كند3الگو تبعيت مي شود. خيابان در مفهوم جديد از دونطفه آن با شروع تأ ير پذيري ايران از اروپا بسته  مي

كياري گيرد3 محوري با درخيت. الگوي نخست، چهره و سازمان فضايي خود را از خيابان دوره صفوي مي1

هيايي نشينند. الگوي دوم، خياباندر دو سوي، نهر آب در طرفين و تك بناهايي كه نسبت به خيابان عقب مي

 به خيابان دارند و سيازمان كالبيدي ممتيدي را تشيكيا  هاي ساخته شده در طرفين كه روهستند داراي بدنه



 

 

دهند. حضور عملكردهاي جديدي چون تماشاخانه، سينما، چايخانه، هتا و با  ملي چهره شهر را دچيار مي

 يابد. گرداند و مفاهيم شهر اروپايي در كالبد شهر ايراني تبلور ميتغييرات اساسي مي

طلبي، حضور ايوي تفكير ميير بيومي در سيازماندهي فضيايي و سبك تهران به تبعيت از مفهوم تجدد 

كند. مسيجد، مدرسيه، استيالي ادرت ااتصادي، عرصه جديدي در تركيب فضايي ميدان در اين دوره باز مي

كا  حكومتي و بازار به عنوان عناصر اصيلي تركييب مييدان در دوره صيفوي، جياي خيود را بيه عميارت 

سپارند. به علت عدم ادرت ااتصادي دولت مركزي مارت بلديه و ميره ميخانه، بانك، عخانه، پستتلگراف

ااجار، سبك تهران در ساير شهرهاي ايران، نه به عنوان يك سبك مستقا، كه به عنوان مكما مكتب اصفهان 

هياي بسييار ميوفقي از فضياهاي گردد نمونيهگيرد. نتيجه اين تركيب دوگانه سبب ميمورد استفاده ارار مي

خيان كيه بييانگر حضيور تفكير ايوي خان كرمان در كنار مجموعه گنجعليهمچون مجموعه ابراهيم شهري

 .(116)همان، سازماندهي فضاي شهري است، بوجود آيند

 

 سازمان فضايي شهر در دوره پهلوي -11-3

-دولت پهلوي در يك انقطاع تاريخي، از جامعه و به تبع آن شهر تعاريفي سخت نا آشنا به دسيت ميي

اي جدييد پيي هاي شهري موجود، نه تنها به معنياي شيالودههد. دخالت سنگين در بافت و ساخت شالودهد

شود بلكه اين دخالت در پي نفي شالوده موجود است. دولت پهلوي در اوليين برخيورد خيود بيا گرفته نمي

اي خويش در عرصيه هدهد و در شروع فعاليتپديده شهر، دگرگوني كالبدي شهر را در دستور كار ارار مي

دهيد و فضايي شهر را در دستور كار ايرار ميي-شهرسازي، دخالت و تغيير شكا در بافت و ساخت كالبدي

گييرد. اوليين اايدامات شهرسيازانه، مي 14اين دخالت، الگوي خويش را از دگرگوني شهرهاي صنعتي ارن 

سيبب گسسيته شيدن شيالوده كهين  ايجاد دو خيابان چليپايي در بافت كهن شهري تهران است كه اين امير

شود و بازار به عنوان ستون فقرات اجتماعي، هاي عمده مياي دچار  آسيبگردد. سازمان محلهارتباطات مي

سپارد؛ خياباني كه ديگر مكما هاي خود را به خيابان مياي از فعاليتااتصادي و فرهنگي شهر، بخش عمده

طرحي متأ ر از جنبش معماري و شهرسيازي  1:15نيست. در سال عناصر شهري و شالوده كهن بافت شهر 

بنيدي، گردد كه بافت شطرنجي، تفكيك عملكردهاي شهري بر اساس منطقهالملا اجرا ميمدرن و سبك بين

اي ايين طيرح هسيتند. در ايين طيرح مكيان دانشيگاه، ايجاد فضاها و ميادين عمومي و ميره از مفاهيم پاييه

هيايي منطبي  گردد و آنها در فاصلهآهن و كارخانه در وراي بافت موجود پيشنهاد ميراه بيمارستان، ايستگاه 

 .(15831:48)حبيبي،گردند يابي ميبا موارد مطروحه در الگوي شهر صنعتي مكان



 

 

توان به3 ايجاد مفاهيمي جدييد از ه.ش تبعاتي براي شهر كهن در پي داشت كه از جمله مي 1:15طرح  

چون خيابان و ميدان، تغييرات كاركرد ميدان از فضيايي بيراي تجميع شيهروندان بيه ييك عناصر شهري هم

بازار، از بين بردن وحدت فضايي بين محالت و -بازار به زمان-اي و يادمان، تغيير مفهوم مكانكاركرد خاطره

   شيهر ه.ش  1:28-2::1رو اشياره كيرد. در فاصيله سيال هياي بافت شهري و تبديا آن به خيابيان سيواره

كنيد. الگيوي تهيران هاي ايجاد شده در دوره ابلي تجربيه ميياي آرام را عمدتاً در طول مسير خيابانتوسعه

دهد. بر اساس اين تعريف، شهر مكاني است متشكا از تعيدادي خيابيان و تعريف جديدي از شهر ارائه مي

فضيايي بلكيه بيه -يان تبلور كالبيدبندي عملكردي. شهر، نه به عنوتعدادي ساختمان بر اساس نوعي منطقه

شيود يابد. شهر تركيبي مييمفهومي مجرد و فردي، متآ ر از ذهن معمار و مهندس نمود ميعنوان تصوري از 

. بيا فيروريختن (141) هميان، هايي پراكنده و نامنسجم، با منظري نا آشنا در ارتباط با مفاهيم كهناز مجموعه

بيازد. بيا ايين رنيگ بياختن و آن تخرييب اي رنگ ميجمعي و محله هاي اجتماعي شهر كهن، زندگيبنيان

 دهد.ها، بلكه هويت خود را از دست ميتنها ارزششالوده و تركيب فضايي، شهر نه

 

 از بین رفتن تركیب كالبدي و فضايي شهر كهن) نگارنده( -4شكل

 گیرينتیجه -11

ساخت فضايي شهر ايراني دو دوره كيامالً متفياوت را تجربيه كيرده اسيت. پييش از اسيالم، مكانيت   

شهروندان بر اساس نظام طبقاتي و منزلت اجتماعي بر اساس دو اطب العه حكيومتي و بييرون آن تعرييف 



 

 

يي مكيان شده است. ساكنان العه، وابستگان حكومت و اهالي بيرون رعاييا و ميردم عيادي بودنيد. جيدامي

مقدس از مكان عادي زندگي شهروندان شرط اصلي در سازمان فضايي شهر بوده است؛ دو اطب مجيزا كيه 

هاي آنهاست، تا دو كا كوچك و مستقا در شهر بدست آيد. در نخستين ادم، شهر موفف به تفكيك عرصه

مجاورت فيزيكيي اسيت  ارتباط ميان اين دو به عنوان اجزاي مستقا، در كمترين حد ممكن بوده و از جنس

سازي حيات مدني را كمتر داراست. اين داري به نام شهر كه توان الزم براي زمينه كه توان توليد كا وحدت

نحوه سازماندهي، فااد فضايي جهت تعيامالت شيهروندي و آزادي در انتخياب زنيدگي شيهري اسيت. بيا 

 د، نوشيهرهاي سيلوكي بيا مفهيوم التقياطي فروپاشي نظام شار پارسي كه با نفوذ فرهنگ يونياني هميراه بيو

گردد كه حاصا آن تولد فضايي به نام ميدان جهت تعامالت اجتماعي سياكنان شيهر هلني ايجاد مي-پارسي

شهر پارسي را بود. با سير تاريخ شهرنشيني، شهر پارتي از مفهوم شهر يوناني فاصله گرفته و بار ديگر، آرمان

 نمايد. متبلور مي

گيردد. نخسيتين الم، سازمان فضايي و به تبع آن چهره شهر ايراني دچار تحوالت اساسي مييبا فهور اس

حاد ه شهري در اوايا اسالم را در تغيير مفهوم شهر، از محيط محصور نظام طبقاتي به مكاني بيراي زنيدگي 

و شيهري در  توان جستجو كرد. فضاي معماري همه ااشار جامعه و عدالت نهفته در سازمان فضايي آن  مي

ها و عناصر شهري، پيوندي مستحكم ها، راهاين دوره، جزئي روشن از نظام فضايي كا شهر بوده و با فعاليت

داشته است. اين فضا دايقاً تجلي كالبدي فرهنگ سنتي بوده و با تداومي چنيد هيزار سياله تيا اواسيط دوره 

دوره ااجار، كماكان پيوند بين عناصر فضايي  ااجار و اوايا دوره پهلوي ادامه يافت. در ساخت فضايي شهر

توان ديد. در ادامه، حكومت پهلوي كالبدي شهر از ابيا بازار، مركز محالت، مركز شهر، گذرها و ميره را مي

   هاي چليپايي، تحميا شبكه شطرنجي به بافت كهن شهر، تفكيك عملكردها بر اساس نوعي با احداث خيابان

گيرد كه منجر به فروپاشي وحدت گر، روندي را در پيش ميبسياري اادامات ويران بندي عملكردي ومنطقه

 گردد.فضايي شهر كهن و از هم گسيختگي پيوند كالبدي و فضايي بين عناصر شهري مي
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