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 چکیده

اسالمی خصوصًا قرون نخستین آن برگرفته از شهرسازی قبل بسیاری از اصول شهرسازی و معماری دوران

می باشد. با این حال با آمدن اسالم و تحت نفوذ ایدئولوژی جدید، تغییرات بنیادینی در تمااز اسالم می

ترین تغیرات یاد شده در معماری و ساخت شهر است. ابعاد زندگی مسلمانان ایجاد شد. یکی از مهم

شهرهای قرون نخستین اسالمی ایران مانند سیراف، ری، نیشابور، شوش، اصطخر، از قاعدۀ فوق مستتثنی 

گیری شهرهای اصلی شکلجائیکه در مورد علل اند. از آننبوده و با توجه به شرایط دین جدید شکل گرفته

در این پژوهش سعی  انجام نشده است ،شناسی تاکنون پژوهش مستقلی صدر اسالم ایران از منظر باستان

ای صدر اسالم گیری شهرهچه عامل یا عواملی در شکلمی شود به بررسی این موضوع پرداخته شود که 

شواهد تاریخی و منابع دستِ اول نگاشته شده در  شناسی تا چه اندازههای باستانداده اند وایران مؤثر بوده

های حاصل از . روش بکار رفته در پژوهش حاضر نیز استفاده از دادهکنندمورد این شهرها را تصدیق می

شناسی در کنار منابع مکتوب دسِت اول تاریخی جهت دستیابی به نتایج های باستانو کاوش بررسی

دهد که عامل مسلط در ایجاد الگوی شهرهای مورد بررسی، دین ان مینتایج پژوهش نشباشد.مطلوب می

ها و عناصر زندگی اجتماعی و کالبدی شهر بر اساس این عامل نظام و اسالم است و تمامی شاخص

تحت شعاع قرار داده است. عالوه بر عامل مذهب، نیز عوامل دیگر را  که سایریابند. بطوریکه هویت می

بخشیدن به حوه معیشت مردم هر یک از شهرهای مورد مطالعه، بوضوح در فرمزندگی اقتصادی و ن
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دهنده و شکل معماری آن نقش مؤثری داشته است، چنانچه شواهد تاریخی و مجموعه واحدهای تشکیل

 کنند. شناسی دعاوی فوق را تأیید میهای باستانها و کاوشهای حاصل از بررسیداده
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 مقدمه-1

مان اغلبب از یبک حبرح خبا  با توجه به اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی ز شهرها در زمان ساسانیان

آنکه در ایبن دوره شبهرها ببه  . از جملهنوع سازمان قابل توجهی برخوردار بودندکردند و از یک پیروی می

وران در محله معینی سکونت دارند. امری که با جزئبی هر دسته از پیشهشوند و های مختلف تقسیم میمحله

ها و گذرها هستیم ها، محلهیابد. چنانچه در اکثر شهرها شاهد راستهه دوران اسالمی منتقل و ادامه میتغییر ب

پس  های مختلف وجود دارد وکنیم که چندین محله با نامو حتی در دهات بزرگ با چنین امری برخورد می

 (11: 1187)حبیبی،متفاوتی تعلق دارد. که این محله ها به گروهها و جوامعاز بررسی دقیق مشخص می شود 

گیری شهرهای پژوهش مستقلی را در خصو  چگونگی شکل این مسئله بر اهمیت موضوع داللت داشته و

ن اسبت مرببوب ببه ممکب گیری هر یک از شهرهای صدر اسالم ایراندر شکل تفاوت حلبد.می صدر اسالم

بر این اساس فرضیاتی در راستای ای، مذهب، نوع فعالیت تولیدی، میزان درآمد و نظایر آن باشد. عامل قبیله

شهرهای صدر اسالم ایران بر مبنای دین اسالم شبکل گرفتبه و در ب 1سواالت مطرح شده قابل حرح است: 

شناسبی های باسبتانها و کاوشب داده2کند. یگیری شهر ایفا مآنها مسجد نقش اصلی و محوری را در شکل

اصبلی روش  کند.گیری شهرهای دوره اسالمی را تأیید میهای دستِ اول تاریخی در خصو  شکلنگاشته

با استفاده از مطالعات کتابخانبه ای و باشد و تحلیلی می -در پژوهش پیش رو، از نوع توصیفی مورد استفاده

هبا و هبای حاصبل از بررسبیدر کنبار داده و  شهرسازی دوره اسبالمیدر خصتحلیل نظریه های مرتبط 

گیری شهرهای قرون نخستینِ اسالمیِ ایبران مبورد بررسبی قبرار ، چگونگی شکلشناسی های باستانکاوش

 گرفته است .

 مبانی نظری-2

هرها بیانگر و . ش(1187الدینی، ور ذهنی و تکنولوژیک بشر است )سیفشهر پایگاه اصلی تمدن انسانی و تبل

بررسی (. 1181 داوری اردکانی،نگرش آنها به هستی است ) گاه باورها، شیوه زیست مردم و نتیجهجلوه

معانی و مفاهیم شهرسازی در بطن اندیشه اسالمی و کنکاش در سیره پیامبر ) ( به منظور رسیدن به 

 های پویا، امری ضروری در شهرسازی اسالمی است. اندیشه



 

 

 (. 38: 1831فر، ـ مدل شهر اسالمی )یوسفی1تصویر 

رود و با ساختارهای اجتماعی، نگر از مفهوم صرف اداره شهر فراتر میدر تعاریف کل« سازیشهر»مفهوم 

کند. در این نگرش شهرسازی شهر پیدا می هتوسعای در اقتصادی پیوند دارد و نقش برجستهسیاسی و 

از این رو تعامل  شود که ضرورتاً با نتایج و پیامدهای عملیاتی نیز همراه است.ستراتژیک تلقی میامسئولیتی 

بر این اساس شهرسازی ناپذیر است. ست، اجتماع و اقتصاد شهری اجتنابهای قدرت، سیاآن با حوزه

سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر. هدف کالن آن، ایجاد عبارتست از 

محیطی است )صرافی و یداری زیستی و پامحیطی قابل زندگی همراه با عدالت اجتماعی، کارآیی اقتصاد

 (.1181دیگران، 

هایشان مشترک است، تمرکز نیروهای انسانی در یک خصایص و ویژگی یشهرها با همه یاما آنچه در همه 

شدن با هم به ی متمدنهای مشترکشان و در راستاه ساختن خواستهمشخص است که با هدف برآورد فضای

 اسالم مسلط دین عامل اسالمی، شهر الگوی دراند.مدنی خود در تالش پیشرفت تعامل پرداخته و به سمت

 و نظام عامل این اساس بر کالبدی شهر و اجتماعی زندگی عناصر و شاخصها تمام حتم حور به و است

 (81 ش ماه، کتاب. )می یابند هویت
 

 گیری شهرهای صدر اسالم ایرانهای شهر و مبنای شکلنظریه1-2

انبد ساسانی شکل شهرها یا مدور و یا مستطیلی است. همچنین شهرها دارای چهار دروازه بودهدر دوره      

هبای عمبده ارتبباحی آنهبا در ست. شکل و بافت کلی شهرها و شبکهکه به چهار سوی جهان گشوده شده ا

دوره اشکانی و ساسانی کم و بیش همان چیزی است که تبا 

تغییبرات مشباهده  می گاه ببا برخبیمدتی نیز در دوره اسال

عبارتست از یک کهندژ در مرکز شهر کبه  این بافت. شودمی

و معمببوالً حبباکم و  اسببتدارای موقعیببت نظببامی ممتببازی 

اند. پیرامون متاز شهر در این محل سکونت داشتهشخصیت م

اسانی م واقعی گسترده بود که در دوره سکهندژ شهر به مفهو

 از دور ایبن قسبمتشده اسبت. بنام شهرستان از آن یاد می

باروی دیگری قرار داشته و در بیشتر مبوارد در پشبت شهر، 

برخی مساکن روسبتایی را در  آن منطقه زراعی واقع بوده که

گرفته است. این فبرم از شبهرهای اشبکانی و بر می

با عنبوان قلبب شبهر در دوره اسبالمی ببا عنبوان پدیبده ساسانی به دوره اسالمی منتقل شده است. مسجد 

خبوبی مشبهود هگذاری شبدند بباسالمی پایهاین امر در مورد شهرهایی که در دوره  آید.یدی بوجود میجد



 

 

یبن بطوریکبه در ا شبوداز شکوفایی در شهرسازی مشاهده می دورانیاست. حی قرون سوم تا ششم هجری 

قلب شبهر را  تگرفتند. در این حالیابند و یا شهرهای جدیدی شکل میزمان یا شهرهای قدیم گسترش می

-بعد از اسالم به خدمت گرفته شده پدیده و عوامل معماری که در دوران(. 1دهد )تصویر مسجد تشکیل می

ربیباتی کبه ببر باشند و حی دوران بعد از اسالم ببا تجها مربوب به قبل از اسالم میاعتباری تمامی آن اند به

در رابطه   .(1111، تر استفاده شده است )ورجاوندفقای موتر آنها صورت گرفته به گونهروی کاربرد آگاهانه

اسالم را عامل تمبایز شبهرهای  دین ،از محققان اول  روهگگیری شهر اسالمی دو نظر مطرح است؛ به شکل

هبای گیبری ویژگبیبه ترکیببی از عوامبل مبوثر در شبکل معتقد گروه دومد. داننا میاسالمی از سایر شهره

هبایی رند. اساس تفکر این محققان شبباهتگیسالم را یکی از عوامل در نظر میاشهرهای اسالمی هستند و 

ژوهشگران به وجود میراث های شهرهای دوران اسالمی با پیش از آن وجود دارد. این پاست که میان ویژگی

بباره در ایبن  سلیم بسیم .کنندعقاید اجتماعی و دینی قبل از اسالم در شهرهای اسالمی اشاره میو  فرهنگی

 ببه تبوجهی قاببل ثیراتتبأ اسبالم از پبیش شبهرهای هایخصلت و بومی هایسنت شک بی: »معتقد است

 (.Hakim, 1986: 110 ) «اسبت گذاشته جای بر خود از اسالمی خالفت شرقی هایدرسرزمین خصو 

گیرد درنظر میگیری شهرهای اسالمی جغرافیایی و تاریخی موثر در شکل نیز اسالم را در کنار عوامل ابولقد

. ایبن هبای وجبود داشبته اسبتمختلف تفاوت و معتقد است بین شهرهای اسالمی در گستره فرهنگ های

 ,Ab Loghod).تباریخی و نهبادی منباحق اسبالمی دارد وای جغرافیبایی هها ریشه در گوناگونیتفاوت

(1987,   

هب نقش مهمی در شکل گیری و مروری بر تاریخ شهرنشینی و شهرسازی جهان نشان می دهد که عامل مذ

گسترش شهرهای زیادی بویژه در شهرهای قدیمی داشته است.در بین ادیان آسمانی ،دیبن اسبالم بیشبترین 

برخی مستشبرقان اسبالم را شبهری تبرین دیبن »نقش را در ایجاد و توسعه شهرنشینی داشته است.بطوریکه

 1111ر این نگرش دانسته اند. با نگاهی به تاریخ خوانده اند و تمایالت شهری قوانین شرع مقدس را دلیلی ب

ساله تمدن اسالمی و سده های اوج شکوفایی آن،بدین نکته واقف می شویم که کمتر تمدنی به اندازه تمدن 

 (21 -11، 1171عرفان،«)مسلمانان،به بنای نوشهرها پرداخته اند.

ایمان اسالمی و زندگی شهری و شهرنشبینی گروهی دیگر از نظریه پردازان شهر اسالمی به وجود رابطه بین 

اعتقاد دارند و بر این باور هستند که شهرها در مقایسه با روستاها از شرایط مناسب تری برای انجام فبرائ  

دینی از قبیل نماز،روزه و زکات برخوردار می باشند.ویلیام مارسی که خالق مفهوم شهر اسالمی نیز می باشد 

رهای اسالمی تجلی احکام دینی هستند.در مقابل نظریه های فوق کبه معتقبد ببه معتقد است که ساختار شه

اثرگذاری دین اسالم در شهرنشینی و حیات شهری هستند دیدگاههایی نیز در مخالفبت ببا مفهبوم شبهر در 

در پاسخ به نظریه هبای مخالفبان مفهبوم شبهر در  (1: 1171)عزت پناه ،قلمرو فرهنگ اسالمی وجود دارد. 



 

 

شهر اسالمی در ابعباد فیزیکی،اجتماعی،دینی،اقتصبادی و سیاسبی »فرهنگ اسالمی گفته می شود که  قلمرو

دارای هویت مستقل و اسالمی است.تاثیر پذیری فرهنگهای مردم جهان در ابعاد گوناگون،من جمله در شیوه 

براین امکبان دارد کبه شهرسازی از یکدیگر امری کامالً حبیعی و از قدیم تا به امروز وجود داشبته اسبت.بنا

برنامه ریزان شهری مسلمان و در برخی موارد از تجارب معماران و مهندسبان روم و یونبان اسبتفاده کبرده 

باشند اما این بهره مندی تا به آنجا نبود که هویت اصیل بافت شهر اسالمی را زیر سوال ببرد.در ثانی ،برخی 

ی تقلید شده است،علی الخصو  در معماری و حراحی ویژگیهای ساختار شهر اسالمی توسط معماران غرب

با این حال نظریات مهم (11 -17، 1171باقری،«)دژهای جنگی،بنابراین اگر تاثیری بوده،متقابل بوده است.

  دیگری نیز در خصو  شهرسازی اسالمی مطرح است:

 الف( نظریه ساخت شهر بر مبنای عوامل جغرافیایی

کنند، اما این عامبل تری نسبت به گذشته ایفا میعوامل حبیعی نقش محدود ای یک شهراگرچه امروزه در بن

 کند.یفا میگیری شهرهای اولیه نقش مهم و انکارناپذیری ادر شکل

 ب( نظریه ساخت فرهنگی

های انسانی داشته است. دهی به زیستگاهدات مذهبی مردم، نقش مهمی در شکلعامل فرهنگی و بویژه اعتقا

به شیوه  شده که غالباً  دانسته یهای بشرگاهدهی به سکونتمذهب و مقدسات مردم عامل نظم ینهاین زمدر 

های عمومی و مسجد جامع، بازار، حمام(. 111: 1171)پاپلی یزدی،  آیندای به نمایش در میایانهنمادگر

اسالمی نقش د شهرهای دهی به کالبکه در شکل از عناصر فرهنگی ب اقتصادی هستند ایمحالت نمونه

و این  همان الگویی است که پیامبر اسالم فرا مرکزیت این شهرها از مسجد تشکیل شده اند. مؤثری داشته

 مسلمانان قرار داده است.روی 

 نظریه نظم اندراموره وحدت در کثرتج( 

وحید ساخته قادی اسالم یعنی تتر اصل اعتبر مبنای این نظریه، نمونه چنین شهرهایی بر اساس اصول بنیادی

چرا که معماری اسالمی کوشیده است تا در تمامی وجوه، نیل به وحدت و یگانگی را دنبال کند.  اند.شده

م که دارای سه شاخصه نظم هندسی، نظ شونداین معماری محسوب میمساجد اسالمی بهترین نمونه 

 ،)پاپلی یزدی باشندر نیز میدر شه در عین کثرت گواه وحدت و انسجامو  هستند کالبدی و نظم هارمونیک

و از چند مرحله گذشته  موقعیت مسجد در شهر اسالمی در حول تاریخ تحوالتی داشته (.112ب111 :1171

مقارن خالفت عباسیان د اما یابنامپراتوری اسالمی بهم پیوند میمسجد و قدرت امیه بنیاست. در روزگار 

شود در که از قرن ششم آغاز میشوند. در مرحله بعد مید و قدرت سیاسی از یکدیگر جدا رفته رفته مسج

مساجد امیه اوایل اسالم و روزگار بنیآید. در های بنیادی بوجود میشکل و پراکندگی مساجد دگرگونی

دینه یا جامع مشخص کننده شهر در میان انواع دیگر ه تمایز شهر از ده هستند و مسجد آمهمترین وج



 

 

گاهی بود که هم مرکز اداری یکی از . در واقع شهر در دوره اسالمی سکونتهای اسالمی استسکونتگاه

اجزای تقسیمات کشوری بود و هم مسجد جامع داشت. یکی دیگر از خصوصیات شهرهای اسالمی کارکرد 

ها محل آنها بود ابازرگانی و صنعتی آنهاست که بازارها و چهارسوهای بزرگ و کوچک و سرها و کاروانسر

 (. 1111، )اشرف

 نظریه اسالم و شهرد( 

این نظریه در راستای دیدگاه و نظریه اخیر مطرح شده است. بر اساس این نظریبه نقبش عمبده مبذهب در 

که تمبدنی را  است هاییاز تجمع ارزش هر شهر محوری توسعه شهر انکار ناپذیر است، چرا که در حقیقت

تبوان در اندیشبه قبرآن نیبز مبی(. 18: 1111)بمبات، آورند ویر جهان را بوجود میسازند و در نتیجه تصمی

زبان صالح پیبامبر ببه گیری آن از سوی پیامبران را به وسیله وحی دانست. خداوند از برپایی مدنیت و شکل

... ای مردم خدای یگانه را که جز او خدایی نیست پرستش کنیبد. او شبما را از خباک » فرماید:قوم ثمود می

(. بر اساس آیات قرآن از جملبه آیبه 11)هود، آیه ...« باد ساختن زمین برگماشت ت و آبیافرید و برای عمار

و حتبی برخبی از د که مدنیت یکی از اصول مهم در اندیشه الهبی ببوده توان به این نتیجه رسیه، مییاد شد

توجه واقع ترین نیاز جامعه و قداست به عنوان روح شهر مورد اصول اصلی آن همچون امنیت به عنوان مهم

 شده است. 

ب، سه عنصر مبذه می شهرهایی هستند که بر مبنایتوان گفت شهرهای اسالمی بر اساس نظریات ذکر شده

جد است کبه کالبدی این عناصر مس(. اما تجلی 121: 1171اند )منتظرالقائم، حکومت و تجارت شکل گرفته

م باشد مد نظر قرار اسال ری که منسوب بهاین شاخص در هر شه یابد.شهر اسالمی بر اساس آن مرکزیت می

ه هر یک از در بررسی هر یک از شهرهای صدر اسالم ایران باید بر حبق نظرات مطرح شده ب خواهد گرفت.

 گیری شهر توجه داشت.گی و عقیدتی در شکلعوامل جغرافیایی، فرهن

ژگیهبای خبا  شبهرهای از جمله اندیشمندانی که به نقش فرهنبگ و تمبدن اسبالمی در شهرنشبینی و وی

اسالمی اعتقاد دارند می تبوان ببه افبرادی نظیر،ریچبارد فرای،سیناسبور،ریا، حسبن،ابن خلبدون،ریچارد 

بولت،جوزف ارنست،ویلیام مارسی،فن گرونبام،گویتین و آرمسترانگ اشاره کرد.همه این افراد معتقدنبد کبه 

مای شبهرهای قبدیمی و از حبرف دیگبر اسالم دینی شهری است که از یکطرف باعث تغییر و تحول در سی

بسیاری دیگبر از مبورخین و جغرافیبدانان  منجر به شکل گیری شهرهای جدید با ویژگیهای اسالمی گردید.

برجسته مانند ابن خلدون و یا اسالم شناسان معروفی نظیر کالدوم در مباحث مربوب به شهرنشینی در دنیای 

بدوی و کوچ نشینی با سیستمهای فرهنگبی پیشبرفته و نقبش  اسالم نخست به تفاوت بین نظامهای فرهنگی

دین اسالم در انتقال از فرهنگ ابتدایی به فرهنگ شهری پیشرفته و توسعه و گسترش آن می پردازند.لبذا در 



 

 

این دیدگاه ،دین اسالم از حریق ایجاد همبستگی دایمی بین گروههای مختلف اجتماعی زمینه را برای تداوم 

 (1: 1171)عزت پناه ، ینی در قلمرو سرزمینهای اسالمی بوجود می آورد.و توسعه شهرنش
 

 تفکر اسالمی و شهرسازی ایرانی2-2

دادنبد ببا الگبوی مسبجدالنبی در قرون نخستین اسالمی مساجد اولیه که هسته شهر اسالمی را تشبکیل مبی

شبود و محبل امت رسانیده میاند. این مساجد مکانی هستند که در حیاب آن دستورات به احالع ساخته شده

باشند. پس از آن و بتدریج در عین آنکه مسجد در ارتباب کامل ببا قبدرت دولبت استقرار دولت اسالمی می

اسالمی قرار داشت، داراالماره را نیز به عنوان مقر حکومت در کنار خود دارد. حکومت اموی در ایبن دوران 

کند. بین مسجد و داراالماره فاصله اندکی وجبود دارد و ع میبنای مسجد جامع و داراالماره را همزمان شرو

 (.11: 1187شوند )حبیبی، در بسیاری از موارد از حریق ارتباحی سرپوشیده دو بنا به یکدیگر مرتبط می

گیرد. اصوالً تنهبا یبک مسبجد در شبهر وجبود در اوایل قرن دوم ه.ق مدل شهر اسالمی کالسیک شکل می

شبود. مسبجد تنهبا مرکبز نوان تنها کانون گردهمایی شهر اسالمی در این دوره یاد مبیداشت که از آن به ع

(. 1171رفت )ملکشاهی، مذهبی نبود بلکه مرکز زندگی اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی نیز به شمار می

ه تبأمین در دوره عباسیان با رشد و گسترش شهرهای بزرگ، تعدادی از آنها تنها با یک مسجد جامع قادر بب

نیازهای جامعه نبودند و از این پس در اغلب شهرهای بزرگ به جای مسجد جامع مرکزیت چندین مسبجد 

های مختلبف موجبب شبد کبه در با اهمیت یکسان بنا گردید. وجود چندین مسجد در یک شهر و در محله

آینبد و مفهبوم  هبایی بوجبود(، محله2احراف هر یک از اماکن مذهبی توسعه شهری صورت گیرد )تصویر 

هبایی گیبری محلبهتوان به شکلای در فضای جغرافیایی شهر ظاهر شود. بعنوان مثال میهای محلهمرزبندی

 (. 218: 1111( )سلطانزاده، 1مانند محله بزرگان و علما در نیشابور و شیراز اشاره کرد )تصویر 

سالحینی که تظاهر به داشتن اعتقادات مذهبی می  با افزایش تعداد اماکن مذهبی در شهر و با روی کار آمدن

ـ مسجد جامع عتیق قزوین و اتصال آن به بازار و بافت 3تصویر 
 (.3: 1831رضایی، شهر )

 (. 888: 1838های شهر شیراز، مشهدی زاده دهقانی، ـ محله8تصویر (.      33: 1831ـ چگونگی پخشایش فضاهای مذهبی )سلطانزاده، 1تصویر        



 

 

کردند، قصر سلطان در خارج از محدوده شهری و دور از مسجد ساخته شد. البته زمانی که سالحین برای 

کردند ولی کردند، سنت ایجاد مسجد در کنار و یا در داخل قصر را حفظ میای بنا میخود قصر و یا قلعه

فضای معنوی شهر را نداشتند و از اهمیت زیادی برخوردار نبودند و فقط این مساجد مفهوم واقعی در 

در « مدینه»به « یثرب»تغییر نام سالحین و خانواده آنها و نگهبانان اجازه رفت و آمد در این اماکن را داشتند. 

از آن ای به ساخت شهری و مفهوم شهروندی است. سرآغاز عینی تغییر از ساخت قبیلهاوایل ظهور اسالم، 

-چنین نامشود. یل اهل مدینه، اهل قبا و اهل حائف اشاره میپس به جای شنیدن نام قبایل، با نامهایی از قب

(. 1: 1181)عثمان محمد، ردن به شهرنشینی در دوره اسالمی است هایی بیانگر تحوالت فرهنگی و روی آو

روندی و مفاهیم شهری ایجاد گردید شهدر شهر مدینه برای نخستین بار در تاریخ و تمدن اسالمی، مفهوم 

 که پس از آن در سایر مناحق از جمله ایران نیز فراگیر شد.

خاکرنبد و دینه و اداره امور قبرار داد )را جایگاه نماز و حکومت و اعمال شهرسازی در م پیامبر مسجدالنبی

دالنبی شبکل گرفبت و در پی آن بافت شهری جدیدی در شهر مدینه پیرامون مسبج و (111: 1171دیگران، 

: 1171شتند با یکدیگر یکپارچبه شبدند )منتظرالقبائم، های پراکنده مدینه که در شمال کوه سلع قرار داکوی

سبیله ببازار عموالً بودر شهر اسالمی، مسجد اصلی قلب و مرکز شهر را به خود اختصا  می داد و م(. 121

  (.1111)بلخاری، یافت وار وسعت می شهر به صورت دایره سپس ( و1و  1شد )تصاویراحاحه می

ه شود. بلکه وجود شهر برای دولت اسبالمی ببیاهمیت شهر در اسالم تنها به منافع حاصل از آن محدود نم

های دولت اسالمی تبلور یافتبه و امکبان تحقبق در شهر وظایف و آرمانگردد. عنوان یک ضرورت تلقی می

که شهر در دولت اسالمی  به این دلیل آید. لت اسالمی فراهم میصادره از سوی دو فرامین و اجرای مقررات

مقامی خا  دارد و در تمامی دوران اسالمی صرف نظر از مکان یا زمان پرداختن به شهر و سازمان دادن به 

های اسالمی با تکیه بر شیوه شهر (.11ب11 :1187 ،حبیبی) ات ذهنی روزگاران بعدی بوده استآن از مشغولی

پبذیرفتن دیبن اسبالم در ایبن های تحت تسلط خود و الگبوی جدیبد فرهنگبی کبه ببا شهرسازی سرزمین

در انتساب سببک  .سازده آن را از سایر شهرها متمایز میهایی است کدارای ویژگی ،ها شکل گرفتهسرزمین

و معانی ببود و نبه در و یا اثری خا  به یک جهانبینی و فرهنگ یا یک ملت باید به دنبال شناسایی اصول 

فکر ظاهر و کالبد جسد. هیچ دین یا مکتبی فکری، الگوهای فیزیکی و کالبدی واحد و مشخصی را ابتدا ببه 

لبف و زمانهبای اب مختگوناگون زندگی پیبروان خبویش در نقب هایابداع نکرده و آنها را برای جنبهساکن 

الباً تجربیات و علبوم سبایر ملبل و تمبدنها را ببا مسلمانان غ(. 1171زاده، )نقی گوناگون معرفی کرده است

معیارها و ارزش های اعتقادی خویش محک می زدند و آنچه را موافق با باورهای خبویش مبی یافتنبد مبی 

 کردند.به مثابه دانشی اسالمی معروف می پذیرفتند و پس از استحالۀ آن هویت اسالمی به خود می گرفت و

که در هر مکان و زمان تجلی ویژه خویش را خواهد داشت. بعببارت دیگبر شهر اسالمی ماهیتی است ثابت 



 

 

هنر و فرهنگ مصالح، دانش، آوری، تواند در هر زمانی با توجه به فناسالمی ماهیتی است بالقوه که می شهر

اصلی همچون تعبادل از اصبول شهرسبازی اسبالمی بومی تفسیر خا  خود را داشته باشد. بطور مثال اگر 

مصبالح در دسبترس، شبرایط  گوناگون و با توجه به فرهنگ بومی،های اقلیم، نحوه تجلی آن در دتصور شو

مشتمل بر مببانی نظبری و  زمانی و سایر عوامل محلی و محیطی دیگر متغیر خواهد بود. شهرسازی اسالمی

ط زنبدگی ریبزی و ایجباد محبیی است که باید در حراحبی، برنامبههایهای مربوب به اصول و ارزشتئوری

مسلمانان رعایت شوند و بر روابط انسان با محیط )حبیعی و مصنوعی( و با سایر همنوعبان خبویش حباکم 

ده عوامل مهم فرهنگ ملی که با آنها در ارنباشند. این ارزشها از تعالیم اسالمی استخراج خواهند شد و دربرد

لی حاکم بر کلیه اعمال مسلمانان و از جملبه تضاد و تناق  نباشند نیز هستند. اجماالً باید گفت که منبع اص

(. تجلبی کالببدی و ظهبور معمباری و 1181زاده، شهرسازی آنها قرآن کریم و سنت پیامبر ) ( است )نقی

پذیر نیست، بلکه آنچه مهبم اسبت رشبد و شهر اسالمی با دستورالعمل و بخشنامه و ضابطه به تنهایی امکان

معه و شیوه زیست آن اسبت. در مبورد سبلطه جهبانگرایی ببر روش حضور و حاکمیت تفکر اسالمی بر جا

زیست متدینین می توان گفت که انسان امروز می تواند فردی دیندار باشد، اما مشی و روش او مبادی و ببه 

 (.11: 1181ردکانی، روش سکوالرها رفتار کند )داوری ا

 

 اسالمی شهر در استراتژیها1-2-2

 اسبت، نببوی تأکیبد شبریعت مبورد که اسالمی شهر آرمان به رسیدن و اسالمی شهر تحقق و وصول برای

 از مبا .نمود آغاز را مناسبی و معقول های -گیری جهت و گرفت نظر در را ضوابطی و اصول است شایسته

 :شود می اشاره به آنها که کرده ایم یاد استراتژی عنوان به اصول این

 بنبدی، منطقبه نظام شامل که بعد این در ریزی برنامه رمنظو به :اسالمی شهر مرفولوژی خصوصیات :الف

نبوع برنامبه  ایبن است سزاوار میشود ... و عمومی فضاهای ایجاد و نقل و حمل خانه سازی، زمین، کاربری

 و مبوزون جانبه، همگبون، همه رشد شاهد تا گیرد صورت اقتصادی -اجتماعی برنامه های با منطبق ریزی

 ابزار ایجاد و سبز فضای و ها پارک جمله احداث از عمومی، فضاهای ایجاد مثال، عنوان به .باشیم متناسبی

 حتبی االمکبان و مسبلمین ی جامعبه اجتمباعی -فرهنگی های -جنبه با متناسب باید فراغت اوقات گذران

قبی بر).شبود فبراهم نوآوریها و ابتکارات و ها خالقیت بروز ی زمینه تا باشد جهانی استانداردهای با منطبق

،1178 :1) 

 نیازهبای تبأمین در شبهروندان تبوان بررسبی و نیازسنجی :مناسب گیری جهت و اقتصادی خصوصیت: ب

 هبر خصوصبیت، ایبن به توجه با. است حرحها کردن عملیاتی و ریزی برنامه در اساسی عامل دو اقتصادی،

 تبأمین راسبتای در سبرانه درآمبد افبزایش:باشبد داشبته دنبال به را زیر نتایج باید اجرا و ریزی برنامه گونه



 

 

 متناسبب همگبان برای اشتغال فرصتهای احیای .دینی ی جامعه در همنوعان به کمک احیای و اولیه نیازهای

 شبهروندان اجتمباعی هبی وجبه آنان، نیازهای تأمین ضمن تا مشاغل صاحبان اجتماعی  فرهنگی شرایط با

 ببا متناسبب متعبدد، مشاغل و مهارتها وجود  .باشد داشته دنبال به را آنان عالقهمندی و شوق و نبیند لطمه

 انتخباب را شبان موردعالقه شغل خود توان و انگیزه با متناسب مشاغل صاحبان تا شهر در کار نیروی رشد

 (1: 1178برقی ، ).المنفعه عام اقتصادی گیریهای جهت به سرمایهگذاران تشویق و گذاری سرمایه .کنند

 با میتوان که است اسالمی شهر های ویژگی از یکی اجتماعی انسجام :روندانشه اجتماعی خصوصیت: ج

 امری ایجاد چنین برای را متعددی روشهای دینی، متون چنانکه. نمود تقویت را آن اعمال مکانیزم هایی

 در فرهنگبرادری اشاعه را انسجام اجتماعی ممتاز های روش از یکی حجرات، سوره 11 آیه. یکنند م توصیه

 باید«  اخوۀ المومنین انما»  یکند م تشریع مومن مسلمانان بین در را قانونی .کند می معرفی مومنین ینب

شرعی،  آثار که است برادری نسبت آن و نبود برقرار قبالً که سازد می برقرار را نسبتی جمله و که دانست

 میتواند شهروندان حداکثری مشارکت برای سازی زمینه (17ج ، 1118 حباحبایی، دارد)، نیز قانونی و حقوقی

  .شود انسجام اجتماعی تقویت به منجر
 

 اسالمی  سنتی شهرهای عملکردی فضایی ساختار بر حاكم اصول-3-2

پبس از ورود اسبالم کشورگشبایان عبرب های کالبدی و بصری برخی از شهرهای صدر اسالم ایران ویژگی

مپراتبوری اسبالمی کبار برای استقرار حکومت خود در سبرزمین پهنباور ا

شببهرگرایی و شهرسببازی را دنبببال کردنببد. در نتیجببه دو گونببه شببهر در 

امپراتوری اسالمی شکل گرفت: یکی شهرهای قدیمی کبه در دوره جدیبد 

دوره  رنگ و بوی اسبالمی ببه خبود گرفبت و دیگبری شبهرهایی کبه در

یبک نبوع از ایبن شبهرها در ایبران پیرامبون  اسالمی بنیانگبذاری شبدند.

آنها کبربال، ترین نمونه ار پیشوایان دینی شک گرفت که مهمشهادتگاه یا مز

در ایران شهرهای مهمی همچون شیراز، قبم، (. 1ست )تصویر مشهد و قم ا

تبوان نبام ببرد. برخبی نیبز شان، سیراف، نیشابور و شوش را میمشهد، کا

سازی شدند و اهمیبت خاصبی پیبدا کردنبد ماننبد اصبفهان و ری. دوباره

 هرنشینی و شهرسازی در اسالم از قرن سوم گسترش یافبت و تبا سبهش

ترین عاملی که باعث رشد شهرنشینی در این دوره شبد گسبترش سبریع قرن پس از آن به کمال رسید. مهم

بازرهای داخلی و دادوستد خارجی بود. در قرن چهارم بزرگترین شهرهای ایران که صدها هزار نفر جمعیت 

و و سبرا ناتر بودنبد در مسبیر راههبای کاروجمعیتتر و پر ی اروپا در قرون وسطی مهمداشتند و از شهرها

 (. 33: 1831فر، ـ بافت قدیمی شهر قم )یوسفی3تصویر 



 

 

نیشبابور، ری، اصبفهان و (. 281بب 281: 1111)پیگولوسکایا و دیگبران،  حرق بارزگانی بحری قرار داشتند.

یبز اگرچبه های ایران بودند. شهرهای زیر نترین شهرن و از نظر اقتصادی مهمشیراز از نظر جمعیت بزرگتری

، کابل، گرگان، آمل، اما از نظر تولیدات صنعتی و بازرگانی اهمیت داشتند: هرات، حوس، بلخ دکوچکتر بودن

  (.1111تخر، فسا، سیراف، کازرون و شوشتر )اشرف، قم، اس همدان،

ببازار  قبرار داشبت کبه نخسبتین ببازار در کنبار مسبجد جبامع ،در ترکیب شهرهای قرون نخستین اسالمی

یه نامیبده مبی شبد. ببازار فروشان قرار داشت که قیصبرپارچه بعد از آن بازارِ ندگان اشیاء مذهبی بود.فروش

و الگوی اصلی آن از سراهای انطاکیه گرفتبه شبده  ی امپراتوری روم شرقی اقتباساحتماالً از بازارها قیصریه

که صبنایع نسباجی در بازارهبای است. اهمیت اقتصادی قیصریه به عنوان مرکز اصلی بازار از آن جهت بود 

های ترین ویژگیدر ادامه به برخی از این شهرها و مهم (.21: 1118 ایه اقتصادی بازار بود )یعقوبی،اسالمی پ

 شود.هریک از آنها پرداخته می

 

 دامغان1-3-2

دوره  هسته اصلی شهر دامغان با توجه به بافت فعلی و منابع موجود به دوره قبل از اسالم و خصوصاً

گردد. توسعه و گسترش این شهر در دوره اسالمی نیز ادامه می یابد. دامغان از اشکانیان و ساسانیان بر می

جمله شهرهایی است که دارای حرح از پیش تنظیم شده نیست و شرایط اقلیمی مساعد و مسیر ارتباحی 

محصور در حصار و باروی بطرف شرق موجب پدید آمدن آن در حول تاریخ شده است. بافت قدیمی فعلی 

شهر دامغان که بقایای آن در حال حاضر در جنوب شرقی شهر موجود است به ادوار مختلف تعلق دارد 

چنانچه مسجد جامع و تاریخانه، بازار، شبکه ارتباحی کوچه ها و معابر را می توان به عنوان بخش از عناصر 

ی به حساب آورد. راههای ارتباحی در شکل گیری اصلی تا اواخر قرن چهارم هجری همزمان با دوره مقدس

ایفا کرده و در هر دوره که یکی از راهها تقویت می شده، شهر نیز حول  یشهر تا این دوران نقش مهم

سه دروازه به به نظر می رسد روایت مقدسی از وجود محور و در احراف آن راه توسعه می یافته است. 

تردید از شبکه راههای ارتباحی حکایت می کند که از نام است بیبیسومی که شهر ری، خراسان و نامهای 

ها قرار جامع پاکیزه و نیکوی شهر در کوچه»بنا بر نوشته مقدسی شرق، غرب و جنوب امتداد داشته است. 

در آن دوران به  توصیف مسجد تاریخانه فعلی باشد. تاریخانهتواند که می(، 112: 1111مقدسی (« داشت

های قرن سوم و چهارم در امان ز خرابیها و صدمات ناشی از زلزلها مرکزی شهر شناخته شده و تهعنوان هس

توان تصور کرد که مسیر راهها، کوچه جد اصلی شهر مد نظر بوده است. میهمچنان به عنوان جامع و مسو 

رالحکومه منتهی می اوده و از آنجا به دروازه شهر و دها، معابر در نهایت به درب ورودی مسجد مربوب ب

ان در این دوره در دسترس می باشد، با توجه به احالعات مختصر و کمی که از بافت شهر دامغشده است. 



 

 

های اعیانی بدست ـ پالن کوچه بندی خانه7تصویر 
 (. 81: 1833اوش وایت هاوس )مرباغی، آمده از ک

یات می توان گفت که مسجد تاریخانه به عنوان مرکز شهر در نزدیکی مرکز حکومتی تا زمان نادر شاه به ح

 (. 71ب11 :1117خود ادامه می داده است )موسوی، 
 

 یرافس2-3-2

 جارت در رشد اقتصادی دولت ساسانی داشت،ت ی کهبا توجه به اهمیتساسانیان پس از تأسیس سلسله خود 

. های خلیج فارس به ایجاد بنادری مبادرت ورزیدندرهآنها در کنا

ری تا قرن چهارم و پنجم هجکه سیراف یکی از این بنادر است 

ز شهرهای سیراف قدیم ا .نیز اهمیت خود را حفظ کرده است

های آن نزدیک اردشیرخوره بود که در حال حاضر ویرانه والیت

لسترنج نیز با  (.11: 1177بندر کنونی حاهری قرار دارد )شواتس، 

نظری مشابه به مورخان دوره اسالمی معتقد است که سیراف 

تین اسالمی بوده و تمام بزرگترین بندر ایران در قرون نخس

شدند. در آن بندر توزیع میوارد شده کاالهایی که از حریق دریا 

« نوبهار»همچنین امتعه نفیس و کمیاب هندی که در زبان عربی به 

  (.111: 1111شد )لسترنج، معروف بودند به آنجا وارد می

این  (.8)تصویر  شناسی از یک محله یا کوچه در تاریخ ایران استای اعیانی سیراف تنها سند باستانهخانه

دیوید وایت شناسی انهای باستبخشی از یک منطقه شهر سیراف قدیم است، حی کاوش کوچه که قطعاً 
خاک بیرون کشیده شده است،  کشف شده است. از بقایایی که از دل 1181-1118سالهای در  هاوس

ر خود های باریکتری را دتعریف شده است. این کوچه که کوچهبندی یک کوچه کامالً مشخص و سامان

مربوب به دوران تاریخ آن  های تاریخی سیراف بدست دهد.واند تعریف کامالً دقیقی از خانهتدارد، می

های خانهوس محدود به اهای وایت هسوم تا ششم ه.ق است. نتایج کاوشهای شکوفایی سیراف یعنی سده

می و با تماشود. وایت هوس به دنبال کشیدن یک شهر کامل از زیر خاک اعیانی و مسجد جامع نمی

به این نتیجه رسید که سیراف خاک غنی کشاورزی داشته و اش اندامهای آن بوده و حی مطالعات گسترده

در کاوشهای  نمودند.نیازهای خود را از دل داخل تأمین میمردمان آن در دوران تاریخی و اسالمی دارد و 

کی و حمام )احتماالً( گمرهای دیگری از جمله مجموعه کارگاههای سفالگری، انبارها بخشوایت هاوس 

یافت، امروزه شاهد رونمایی های فوق تداوم میبا این حال اگر کاوش(. 1177بدست آمده است )مرباغی، 

 از پیکر یک شهر کامل اسالمی از دل خاک بودیم. 



 

 

ترین عوامل اهمیت و شهرت سیراف برخی از مهم

بویژه در قرون نخستین اسالمی عبارتند از قرار داشتن 

ر انتهای شاهراه تجاری که از فارس و شیراز به دریا د

 (.7)تصویر منتهی می گردید، 

 

 

 گیرینتیجه

شهرنشینی در دوره اسالمی از یک سو از ادامه یافتن و از سوئی دیگر از دگرگونی زندگی شبهری ساسبانی 

دند و مسجد جبامع از بوجود آمد. بطوریکه سازمانهای دینی در شالوده زندگی شهری اهمیت زیادی پیدا کر

ای ببه ی پیرامبون آنهبا در نظامهبای منطقبهشهرها و روستاهابتدریج اجزای اصلی نظام اجتماعی شهر شد. 

شهرسازی در دین اسالم بر اساس اصول معین  .پدید آوردند را ایگر پیوند خوردند و مجموعه همبستهیکدی

شد کبه تمبامی سبب می ت. پیاده کردن این اصولهای واالی دین اسالم شکل گرفته اسو بر گرفته از ارزش

الگبوی در ایجاد ترکیب برخوردار باشند و از دیگر شهرها متمایز گردند.  شهرهای اسالمی از نوعی وحدتِ

هبا و عناصبر زنبدگی اجتمباعی و اسالم است و بطور حتم تمامی شباخصشهر اسالمی، عامل مسلط دین 

رشبد و توسبعه  همچنین نتایج پژوهش نشان داد کهیابند. هویت میعامل نظام و کالبدی شهر بر اساس این 

در قرون بعد سهم زیادی داشت. عبالوه در قرون سوم و چهارم در دگرگونی سیمای شهرها  ی ایرانیشهرها

ترین عامل در تحول و دگرگونی شهرهای ایرانی در اوایل دوره اسالمی مربوب به رشد و توسبعه بر آن، مهم

 تمبدن مظباهر آن در کبه اسبت شبهری اسبالمی شهر بنابراین  ولیدات صنعتی در شهرهاست.بازرگانی و ت

 دیبن ببا ارتباب در آن ویژگی که است تاریخی و فرهنگی ، فضایی خا  دارای هویت و دارد نمود اسالمی

 رهب ببین ساختاری و کلی ذاتی، ارتباب نوعی اسالمی شهر در و است گرفته نشأت سنت و قرآن از و اسالم

 در همچنبین .گبردد مبی مشباهده اجتمباعی و فردی مناسبات و شهری مصنوع فضای و عناصر این از یک

 مراتبب، سلسله اصول آن، دهنده تشکیل اجزای روابط چگونگی و اسالمی شهر استقرار نحوه و گیری شکل

 پیچیبدگی، ادگی،س قلمرو، تداوم، تناسب، توازن، اتصال، تباین، تجمع، تمرکز، وعدم تمرکز وحدت، کثرت،

ن همزمان با های مربوب به مورخان و جغرافیدانامطالعه نگاشته .میباشد حاکم ایجاز و زمان استقرار، ترکیب،

شناسبی کمبک شبایانی ببه هبای باسبتانهبا و کباوشسیرهای حاصل از بردر کنار داده ساخت این شهرها

-یران نموده است. امید است با انجبام کباوشهای قرون نخستین اسالمی اشهر شناسایی هر چه بهتر ویژگی

 های بیشتر در این زمینه بتوان به نتایج جدیدتری دست یافت یا مطالعات انجام شده را تکمیل نمود.
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