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 چكيده

آن در سير تاريخى اسـالم هـا شـمار گرايى، شـهرهای بزرگـى شـكل گرفتنـد كـه در كنـار

و متوســط نيــز افــزايش يافــت كــه در عــين همســانى بــا ســاير شــهرها،  شــهرهای كوچــك

و بناهـای. فردی را از لحـاظ كالبـدی نمايـان كردنـد های منحصربه ويژگى سـاخت، بافـت

سرا، سـقاخانه، در شـهر اسـالمى هـر كـدام مسجد، بازار، مدرسه، كاروان:ونشهری؛ همچ

مى نمادی از مفاهيم، ارزش و تجلى بسياری از مفاهيم اسالمى بـا تحقيـق حاضـر،. باشـند ها

و كتابخانه- روش توصيفى ها ای، ضمن اشاره به ويژگى تحليلى در قالب مطالعات اسنادی

و تكـوين-و ساخت كالبدی شهرهای ايرانى و تحليـل عوامـل ايجـاد اسالمى، به بررسـى

مى شهرهای ايرانى مى بررسـى.پـردازد اسالمى در ابعاد كالبـدی فضـايى دهـد كـه ها نشـان

و اعتقادات فرهنگى لحاظ تاريخى، به ارزش اسالمى به- عناصر كالبدی شهرهای ايرانى ها

طوری كـه ايـن عناصـر، سـاختارد؛ بـهنكه ريشه در احكام اسالمى داشته است، بستگى دار

و جنبه .های گوناگون زندگى مسلمانان را تحت تأثير قرار داده است كالبدی

ها كليدواژه
.اسالمى، مسجد، بازار، احكام اسالمى- ساختار فضايى كالبدی، شهر ايرانى

و برنامه استاد*  safaee_p@scu.ac.ir، اهواز، ايراندانشگاه شهيد چمران اهواز،ريزی شهری گروه جغرافيا
و برنامه **  j_saedi69@yahoo.com، اهواز، ايران دانشگاه شهيد چمران اهواز،ريزی شهری دانشجوی دكتری جغرافيا

ـ پژوهشىعلم فصلنامه ى

1396زمستان شماره سوم،،سال پنجم
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 مقدمه

. شـدبار در ربع اول قرن بيستم به يك موضوع جـدی تحقيقـى تبـديل شهر اسالمى نخستين

و مقاالتى در اين زمينـه انتشـار های متعددیو پژوهش مطالعات،پس از آن صورت گرفت

و روش رهيافت مشخص شد، 1960در اواخر دهه. يافت ،های متفاوت اين مطالعـه شناسى ها

.)16: 1389دانـش،(بنـدی كـرد توان ذيل وجود الگويى تحت عنوان شهر اسـالمى جمعمى را

و كالبـدی بــيش شده در زمينۀ شهرسازی اسالمى، نگرش های انجام در پژوهش های شكلى

های نويسـندگان مسـلمان خاورشناسان برگرفتـه از انديشـه. های ماهيتى بوده است از نگرش

و گرمابـۀ«اند كه دارای های ميانـه، شـهر را جـايى شناسايى كرده سده مسـجد جـامع، بـازار

و مى خاورميانـه نيــز، دارای ويژگىالگوی همه شهرهای اسال. باشد» همگانى هـای شـكلى

و محتوای شهرهای اسـالمى بـر.)170: 1392رضايى،(ای دانسته شده است كالبدی ويژه قالب

و در نهايـت فضـايى بـرای؛سه محور مهم يعنى محلى برای سكونت، مكانى بـرای عبـادت

و همكـاران،(تجارت شكل گرفتـه اسـت  -ن، شـهرهای ايرانـىدر ايـن ميـا.)38: 1391موحـد
اسالمى در ساختار خود دارای عناصر گوناگونى هسـتند كـه هرچنـد كالبـد شـهر را شـكل

و نقش دهند، اما در ورای آن با تكرار نقش مى آفرينـى آفرينى در زنـدگى روزمـره سـاكنان

مى در حافظه جمعى بلندمدت آنان، به عناصری هويت و تحـول بخش تبديل شوند كه تغيير

مى در اين كالنتـری(های هويتى شهر ايجاد نماينـد تواند تغييرات اساسى را در بنيان ساختارها

و مالحسينى اردكانى، خليل به،در اين شهرها.)40: 1391آباد ای اسـتقرار يافتـه بودنـد گونه فضاها

و موقعيت كه هيچ و الهى را خدشـه يك از نيازها و دار نمى ها نقش اخالقى، معنوی سـاختند

بهر و معنويت را در ميان ساكنان آن بـه وجـود گونه وابط بنيادی در شهر ای بود كه انسانيت

و امكانـات مى و تقسـيم منـابع و هرگونه تبعيض فضايى، اقليمـى كـه بـا روح عـدالت آورد

مى،مغايرت داشت تجلـى همـه صـفات شـهر،در نهايـت.)202: 1385زاده، غنـى(رفت از بين

و سيمای شهر، چهره) تعاليم اسالماز ديدگاه(اسالمى  را ای از آرمان در درون شهر اسـالمى

و شـهابيان،(سازد در ذهن متبادر مى آن،طوركلى اين مقاله بـه.)155: 1387رفيقدوست درصـدد

اسالمى به ارزيابى كيفى عناصر كالبـدی- است تا با شناخت عناصر اصلى شهر كهن ايرانى

و عناصـر،هـدف اصـلى ايـن تحقيـق،فضايى بپردازد؛ بنـابراين بازشناسـى تـاريخى هويـت

.اسالمى است- كالبدی شهرهای ايرانى
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 بيان مسأله

گران مسلمان، بيانگر هويـت ويـژه فرهنگـى، اصطالح شهرهای اسالمى برای عموم پژوهش

و تاريخى خاصى است كه محيط شهری خود را از غير از آن جدا مى يـكهر.كند فضايى

ب به رای نشاناز محققين آن دنبال شناخت ابعادی بوده دادن اين تمايز ها شـهر اسـالمى اند تا با

و دارای هويت معرفى نمايند؛ گاه با مسائل كالبـدی، گـاه ای منحصربه عنوان پديده را به فرد

و چيستى شهر اسالمى  و گاه با شناخت ماهيت و اجتماعى و همكـاران(با مسائل انسانى : موحد

مىبَتَ بـه،اسالمى فرم- در شهرهای ايرانى.)38: 1391 و كالبـدع معنـا تعريـف هويـت،شـود

و اين متأثر از بنيان خود را از محتوی اخذ مى اسـالمى- های نظری هنر معماری ايرانـى كند

و كالبد در بنيادهـای جهـان و محتوی همچون نسبت روح بينى آن نيـز است كه نسبت قالب

ه(آشكار است  و به.)48: 1390مكاران، پوراحمد و آنچه در منابع و بافـت عنوان هويت كالبدی

بى،شـود، در واقـع ساخت شهری در عصر حاضـر يـاد مى و بحـران نـوعى هـويتى كالبـدی

حال. هويت در محيط كالبدی شهر ايرانى است كه اكنون، فاقد نامى برازنده برای آن است

هـای اسـالمى در دوره- شهرهای ايرانـى سؤال اين است كه عناصر ساختار فضايى كالبدی

و اين عناصر در گذر زمان چه تغييراتى يافته  اند؟ تاريخى كدامند

و ضرورت تحقيق  اهميت

و كاركرد عناصر آن را تبلور بصـری ماهيـت اسـالمى آن اگر ويژگى كالبدی شهر اسالمى

و كـاركرد عناصـر كالبـدی بـرای برجسته،بدانيم آنتر آن وقت لزوم توجه بـه نقـش شـدن

بى. يابد هويت، بيش از پيش ضرورت مى آن در صـورت و تـوجهى بـه هـا، هويـت اسـالمى

كم تاريخى آن مى ها مى كم رنگ و عناصری جانشين و بـوی بـومى بازند شـوند كـه رنـگ

و كاركردهای قبلى خود را از دسـت مى و همكـاران، 185: 1380شـكويى،(دهنـد ندارند ؛ موحـد

مى.)38: 1391 در نمونه بارز چنين تحولى را توان در تغيير در ميزان تأثيرگذاری نقش مسجد

نه مسـاجد جـامع تـا گذشـته. ايفای نقش هويت شهر اسالمى دانسـت نقـش،چنـدان دور ای

و اين نقش كانونى، همواره منشأ تحركا مركزی داشته و اقتصـادی اجتمـتاند اعى، سياسـى

و نيز روابط نزديك دانشمندان با طبقه متوسط شهری بوده رويكـرد ايـن مقالـه. اند در اسالم

و سـعى دارد تـا بـا- بر تحليل عناصر كالبدی فضـايى شـهر ايرانـى اسـالمى متمركـز اسـت



 1396 زمستان، سومم، شماره پنجسال 98

آنچـه در شـهرهای. های فيزيكى به بررسى هويـت كالبـدی شـهر اسـالمى بپـردازد مشخصه

امـاكن مـذهبى، قصـر،(مى از اهميت خاصى برخـوردار اسـت وجـود عناصـری ماننـد اسال

و  و ميدان آنداراالماره، بازار، حمام عمومى . است) مانند

 روش تحقيق

تحليلــى در قالــب مطالعــات-در تحقيــق حاضــر بــا رويكــردی تــاريخى، از روش توصــيفى

مى. ای، استفاده شده است اسنادی، كتابخانه و ارزش همچنين تالش هـای كلـى شـود اصـول

.اسالمى در بعد كالبدی فضايى بررسى گردد- شده در شهرهای ايرانى مطرح

 پيشينه تحقيق

كه،در اين بخش بابه تعدادی از مطالعاتى .دوشمىاشاره،موضوع تحقيق است متناسب

و«، در تحقيقى بـا عنـوان)1997(كريمى  منطـق فضـايِى شـهرهای ارگـانيكى در ايـران

، با مطالعه ساختار شش شهر ايرانى به بررسى رابطه عناصر اصلى بـا سـاختار كلـى»انگلستان

مى،نتايج. شهر پرداخته است و منطق فضايِى نشان توزيع عناصر اصلى شهرها دهد كه رابطه

و مسجد جامع با كليت شهر، منطق فضايى با نحوه اسـتفاده نظير بازار، ميادين، كاروان سراها

ا و الگوی دسترسـىمردم ـ اقتصادی آن ها در ارتبـاط مسـتقيمز فضا، عملكردهای اجتماعى

و،بنابراين. است ـ فضـايى شـهر اسـالمى، متـأثر از سـاخت كالبـدی تحليل ساختار كالبدی

و كاركرد اقتصـادی  منطق فضايى عناصر آن بر اساس قوانين شريعت اسالمى، نياز اجتماعى

.است

منطــق اجتمــاعى مســجد؛ مطالعــه روابــط بــين«ای بــا عنــوانه، در مطالعــ)2007(اعظــم

و مورفولوژی شهری ـ فضايى»ساختمان ُ تعداد، با بررسى ساختار كالبدی ه شهر اسالمى بـهن

،ها يافتـه. شناسى معماری مسجد جامع با مورفولوژی شـهر پرداختـه اسـت تحليل رابط گونه

د نشــان مى و دهــد كــه چيــدمان فضــايى عنصــر مســجد جــامع ر ارتبــاط مســتقيم بــا ســاختار

.بندی اصلى شهر قرار دارد استخوان

و اصـول سـازمان مبانى شكل« ای به بررسى، در مقاله)1389(دانش يابى كالبـدی گيری



و ساختار كالبد يخىتار يلىتحل  99ىاسالم- يرانىایشهرهايىفضایبر عناصر

در اين تحقيق، پيشينه تاريخى شـهرهای اسـالمى، خصوصـيات. پرداخته است» شهر اسالمى

و عوامل مؤثر در شكل آن كالبدی و تحليـل قـرار گرفتـه اسـتها مورد گيری ايـن. بررسى

و شكل،تحليل ُ در تبيين مبانى انتظام ب و عرفـانى گيری شهرهای اسالمى، با طرح عد معنـاگرا

و حيات كالبد شهری، اصول وحدت و هنر اسالمى در بنياد در فرهنگ گرای فرهنگ دينـى

.انتظام هماهنگ، شهر اسالمى را مورد تأكيد قرار داده است

و شناسى شهر اسالمى؛ بـا تأكيـد شخصيت«ای با عنوان، در مقاله)1390(تقوايى خدايى

به اين نتيجه رسيدند كه اصطالح شهر اسالمى، بيـانگر هويـت» بر ابعاد كالبدی شهر اسالمى

و تاريخى خاص ساكنان آن است فضای كالبـدی بيشـتر شـهرهای. ويژه فرهنگى، اجتماعى

و منتج های سرز اسالمى متأثر از ويژگى و جغرافيايى آن است كه وجود روح مشترك مينى

مى از مكتب الهى را در آن . كند ها تأييد

ــاران و همك ــه)1391(موحــد ــوان، در مطالع ــا عن در«ای ب ــدی ــت كالب بازشناســى هوي

های، بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه مشخصـه»)شهرری: مطالعه موردی(شهرهای اسالمى 

ر و شـهر ری در سـرزمين ايـرانی قابل كالبدی شهر اسالمى در شهر بازشناسى هسـتند

و كاركردهای الزم را ارائـه  هويت يك شهر اسالمى را از نظر عناصر كالبدی داراست

.دهد مى

و مبانى نظری مفاهيم، ديدگاه  ها

 فضايى شهر- هويت كالبدی

و تحليل عناصر كالبدی اصلى كه در ريخت يك شهر وجود دارد، امكان با زشناسـى مطالعه

و بـروز تغييـر در شـكل شـهرها را فـراهم  و تبيين نقش نيروهای اجتماعى در زندگى شهری

آن مى و تبيين گرايش،نمايد؛ كه بر اساس اقتصادی كـه در ايجـاد- های اجتماعى شناسايى

مى شـدند، امكان تحول در جامعه شـهری مـؤثر واقـع مى .)321: 1385فر، يوسـفى(گـردد پـذير

ب و ساختار مكانىبنابراين، را از مهم،فضايى شهرها- افت كالبدی ترين ابعاد هويتى شـهرها

ها، عقايـد، باورهـا، متـأثر از انديشـه،گيری بافت كالبـدی شـهری دهد؛ زيرا شكل شكل مى

مى فعاليت و سطح فرهنگ جامعه مى،رو از اين. باشد ها توانـد شناخت اين بخـش از شـهرها
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بيبه شناخت بيشتر ساير ابع و فرهنگى نيز از. نجامدااد اجتماعى، اقتصادی در اين زمينه، شـهر

مى منظر روند سامان و: شود يابى شكلى، در سه دوره مطالعه تكوين تاريخى شهر؛ الگويـابى

و ظهــور اســتخوان هــا، راه گيری خيابان دوره شــكل(گيری كالبــدی شــكل ؛)بندی شــهر هــا

شـدن رابطـۀ بـين كـاركرد بـاى شـهر، روشنشناسـ شدن مشخصات ريخت ظاهر(پيكربندی

، هـدف طراحـى شـهری در نهايـت بر اين اسـاس.)264: 1380شكويى،(،)شناسى شهر ريخت

از.)33: 1382توسـلى،(فضايى سـاختار فضـايى شـهر اسـت- بخشيدن به تركيب كالبدی نظم

و فضـــايى شـــهرها متـــأثر از فرآينـــدهای طبيعـــى، اقتصـــادی ايـــن ، رو، توســـعه كالبـــدی

و سياسى است كه در طول تاريخ، مراحل گوناگونى را طى كـرده زيست محيطى، اجتماعى

و هاتفى،(است  طور ترين ابعاد مورد توجه در هويت كالبدی فضايى بـه مهم.)64: 1391اميدوار

.آورده شده است ذيلخالصه در 

 ابعاد هويت كالبدی فضايى شهرها

و سير تحول آن در گذر زمان)و پيدايش شهرگزينى سابقۀ سكونت(گيری شهر شكل�

و ساختار كالبدی شهر ويژگى�  ها

 عناصر سازندª بافت كالبدی�

ــاكن� ــديمى ام و ق ــتانى ــش آرامگاه(باس ــا، آت ــام گاه ه ــا، ام پل زاده ه ــدارس، ــا، م ــا، ه ه

و غيره ها، ساختمان گورستان )ها، بناها

و ارتباطى درون( های دسترسى ويژگى� و برونشه شبكۀ مواصالتى )شهری ری

و اجزاء سازنده بافت كالبدی شهر ويژگى�  های عملكردی عناصر

 قديمىالتمح�

و توريستى�  محورهای گردشگری

و ساخت� و سياق معماری و غيره نماهای شهری، سبك  وسازهای شهری

)1385شهرداری مشهد،(: منبع
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 نظريه تاريخى شهر

مى، پيشگام نظريه تاريخى شهر محس1فوستل دوكوالنژ را. شود وب او نهاد حساس شـهر

و. دين دانسته است هسته اصلى اجتماعى پيش از شهرنشينى، خانواده بـود كـه نقطـه تمركـز

و ستايش پدر به مى تجمع خود را در قلب نهاد دينى خود و اتحـاد چنـد عنوان كشيش يافت

مى) قبيله(قلب يا هسته فراتری،خانواده مشروط بـر اينكـه ديـن چند قبيله نيز. داد را تشكيل

مى يك محترم شمرده شـود، بـا هر و روزی كـه چنـين اتحـادی صـورت هـم متحـد شـدند

و رجبى پاپلى(گرفت، شهر به وجود آمد  ،او از نظـر تـاريخى.)142-141: 1382سـناجردی، يزدی

و تأسيسـات مـذهبى و بـر آن پـای حقـوقى مى- استقرار شهر را در رابطه با نهادهـا دانسـت

مىفش مى و در شهر عتيق و نيـايش خاصـه بـرای مردگـان رد ،كوشد تا نشـان دهـد كـه دعـا

و بنياد خانواده به مى اساس باورهای انسانى است بـه نظـر او پيـدايش،بنـابراين.آيـد حساب

مى بندی صــورت های، امــری كــه در بررســى؛شــود های اجتمــاعى بــه نهــاد مــذهب مربــوط

ر و و ارتبـاط آن بـا او برای نشان. استخوبى منعكسبهمشهرهای يونان دادن پيدايش شهر

و مدارك تاريخى در دسترس را به كـار مى- نهادهای مذهبى بـرد تـا حقوقى، تمامى اسناد

و رم را در قالب نمونه و سـپس بـه مقايسـه آن2های نظری شهرهای يونان هـا بازسازی كنـد

.بپردازد

ها گاه عبادتو معابد گسترش: مذهبى نظريه

 ميـاندر اند، پرداخته تحقيقبه شهرها پيدايشدر مذهب نقش دربارهكه محققانى بيشتر

از بســياری.كننــدمى تأكيــد شــهری توســعه بــا ديــن اســالم ارتبــاط بــر همــهاز بــيش اديــان

 بـه دربـاره شهرنشـينى، هنگـام بحـث خلدون، ابن مانند اسالمى نگاران تاريخو دانان جغرافى

:كنندمى اشاره اسالماز بعدو قبل فرهنگى سيستمدو های تفاوت

 عربسـتان نقـاط بيشـتردر اسـالماز قبـل كـه نشينى كوچ- نشينى باديه فرهنگ سيستم)1

 شد؛مى ديده

1. Fustel de Coulange 

2. Idea type 
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.)145: 1380شكوئى،( يافت گسترشجا همهدر اسالم ظهورباكه شهری فرهنگ سيستم)2

 های سازمان ايجاد شهری، فرهنگبه نشينى، كوچ- نشينى باديه فرهنگاز گذر هنگام

 سازمان اينبر اديان ديگراز بيش اسالمى يابد كه فرهنگمى ضرورتای ويژه اجتماعى

.كندمى تأكيد اجتماعى

و شهرسازی اسالمى شهر  اسالمى

و محدود يعنى چهارده قرن پـيش تـاكنون را در بـر دوره،شهرهای اسالمى ای مشخص

سه پهنـه گيرد كه با كمال شگفتى بـر مى و در گوشـه جهـان ای بسـيار وسـيع گسـترده شـده

مركـزی، پهنه از اقيانوس اطلس تا دريای چين، از خليج گينه تا آسيایاين. يافته است گسترش 

و از شاخ آفريقا تا خليج بنگال گسترده است  .)4: 1388موسوی،(از بالكان تا اندونزی

به جغرافى و خاورشناسان، های علمـى بودنـد كـه شناسان، نخستين گروه ويژه اسالم دانان

شهر اسالمى را مورد مطالعه قراردادند؛ اما غالب كارهای علمى در اين زمينه، اختصـاص بـه 

و  و شهرهای واقع در تركيه، ايران، افغانستان، پاكستان شهرهای منطقۀ غربى خاورميانه دارد

را اند آسيای ميانه را كمتر مورد مطالعه خويش قرار داده و يا شهرهای آسيای جنوب شـرقى

دادن چهرª واقعـى شـهرهای اسـالمى كوتـاهى شـده لذا در نشان. اند به بوته فراموشى سپرده

پرداختـهو وقتى به يك شهر، صفت اسالمى داده شـد كـه سـاخته.)230: 1387شـفقى،(است 

و باورهای اوست و تعـا.تفكرات و اسـاس مكتـب ليم اسـالمى پس آن آثار مصنوع، بر پايه

و وجـه پديد آمده است، اما گروهى از شهرشناسان بـه مخالفـت چنـين انديشـه ای برخاسـته

ايـن. انـد مشترك شهر اسالمى با سـاير شـهرهای حـوزه فرهنگـى را مـورد توجـه قـرار داده

كه نتيجه استعمار غرب در سرزمين،پيشامد را اغلب نويسندگان اسالمى های اسالمى دانسته

بهبا انقالب  و زندگى در شهرها را مـادی هـدايت]بُعـد[ سوی صنعتى اروپا صورت پذيرفته

بر اساس پيونـد،كه تصوير جهان در شهر اسالمى در حالى.)34: 1377اعتضـادی،(نموده است 

و مـذهب اشـاره دارد  و معنوی به رابطه جدانشدنى اقتصاد، سياست و وحدت زندگى مادی

مىو بر اين اساس هويت ويژه خود مفهـوم شـهر اسـالمى كـه.)242: 1348مظاهری،(سازد را

اند، مبتنى بر اين فرض اسـت كـه چـون اسـالم يـك نظـام ارزشـى شناسان به كار برده شرق

و سازمان اجتماعى را تعيين مى و تمام الگوهای رفتاری شناسى پس ريخت،كند كامل است
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و با درك درسـت از نيز محصول ايمان) شامل شهرها(ها گاه كالبدی سكونت اسالمى است

و شيخ بيگلو،(توان ساختار شهر اسالمى را هم فهميدمى،اسالم اســالم بـا.)380: 1387محمدی

و ايـدئولوژيك، سـاختار جهان بينى خود، عالوه بـر تحـول در سـاخت اجتمـاعى، فرهنگـى

،كلـى طور بـه.)15: 1392فرد، سلطانى(فضايى شــهر ايرانى را نيز متأثر كرده اســت- كالبدی

و رفتار مى،سه عنصر انسان، كالبد باشـند؛ امـا در شـهر در ايجاد فضای كالبدی شهر دخيـل

و ارتبـاط اسـالمى بـا بينى جهان«اسالمى سه عنصر  و رفتار اسـالمى، عمـل توحيدی، اخالق

مى در شكل» عالم و تقديسى،(باشند گيری آن سهيم .)126: 1387برقى

و ارزش مل بر مبانى نظری تئوریشهرسازی مشت هـايى اسـت كـه بايـد های مربوط به اصـول

و برنامه و بر روابـط انسـان بـا محـيط طراحى و ايجاد محيط زندگى مسلمانان رعايت شوند ريزی

و مصنوع( و ارزش. حـاكم باشـند) جامعـه(و با ساير همنوعان خـويش) طبيعى از ايـن اصـول هـا

باتعاليم اسالمى استخراج خواه و دربردارنده عوامل مهم فرهنگ ملى كه هـا در تضـادآن ند شد

بايد گفت كه منبـع اصـلى اصـول حـاكم بـر.)26: 1392زاده، نقى(نيز هستند،و تناقض نباشند

و از جمله شهرسازی آن و سنت پيامبر،ها كليه اعمال مسلمانان . هستند9قرآن كريم

و تحليل  بررسى

و خصوصيات ساخت ويژگى  كالبدی شهرهای ايرانى اسالمى ها

و ارزش،خصوصيات كالبـدی هـای اسـالمى بـر كالبـد شهرهاسـت نشـانگر تـأثير فرهنـگ

مى كالبد شهر كه بر اساس خواستو طرح.)5: 1388موسوی،( و معمـاران خلـق شـود، های مردم

دوران معمـاری منبعـثاز. توجهى برای نماياندن شخصيت اسالمى شهر داشته باشـد ظرفيت قابل

و جلوه و مسـجد آن اسالمى گذشته تـرين زمينـه بـرای خلـق فضـای مهم،هـای خـاص معمارانـه

طوركلى در اوايـل گسـترش بـه.)8: همـان( كالبدی منبعث از فرهنـگ اسـالمى در شهرهاسـت

و مورفولوژيك شـهرهای اسـالمى را تشـكيل مـى : داد اسالم، از همه عناصری كه ساخت داخلى

و مأذنـه محل زندگى حاكمان، مسـاجد جـامع بـا منارهسه عنصر مهم يعنى و هـا بازارها راسـته ها

در ابتـدا بـا همـان،شهرهای ايرانى نيز پـس از اسـالم.)477: 1387وارثى،(بسيار چشمگير بود 

و شارستانى كه در زمان ساسانيان. شكل اوليه به حيات خويش ادامه دادند در كهندژ، ربض

د بهساخت شهرها پديد آمد، تـدريج توسـعهر ابتدای ظهور اسالم نيز اجزای اصلى شـهر بـود امـا



 1396 زمستان، سومم، شماره پنجسال 104

و از اهميـت بيشـتری نسـبت بـه شارسـتان) ربض(شهرنشينى باعث گسترش حومه در شهرها شد

و از نظر شهری تكامل و نمادهای شهریشد برخوردار شد و دارای فضاها و خـدايى،( يافته كميلى

به بازارها كه در ابتدا.)948: 1390 تدريج تا مركز شهر ادامـه يافتنـد در نزديكى دروازه شهر بودند

و هر قسمت به فضايى برای عرضه يـا توليـد كـااليىو در امتداد راه های اصلى امتداد پيدا كردند

و انبارهايى نيز برای جواب خاص اختصاص يافتو كاروان گويى به نيازهای جديـد ايجـاد سراها

به. شد و مس مساجد و در نزديكـى ارگو يـا در ربـض،جد جامعويژه مرتبط با بازار از نظر فضـا

.های ثانوی جدا شدند كوچه،از بازارها كه ستون فقرات شهر بودند. ساخته شد

 اسالمى شهرهای1شناسى ريخت

و تحرك باعث زندگى،از بخشهردر افقىو عمودی تحركو برابریو برادری

 همواره اسالم، طرفىاز. است شده اسالمى در جامعۀ ردمم همياریو جامعۀ شهری پويايى

 اين،رو ازاين است؛ بوده قائل اهميتآن های ارزشو خانوادگى زندگى حريم برای

 تأثير تحترا اسالمى شهرهای ساختو شهری ريزی برنامهای گونهبه قوانين،و دستورات

 شهرهایباكه است بخشيدهیا ويژه هويت اسالمى شهرهای شناسى ريختبهو داده قرار

 شهرهای مورفولوژيك ساختدر.)187: 1380شكوئى،(است متفاوت دنيا ديگر نواحى

:است داشته دخالت زير عوامل اسالمى،

 عوامـل)5ارتباطى؛ عوامل)4اقتصادی؛ عوامل)3اقليمى؛ عوامل)2مذهبى؛ عوامل)1

.عامل وقف)7بهداشتى؛ عوامل)6نظامى؛و دولتى

؛كنندمى ذكر چنين اينرا اسالمى شهرهای شناسى ريختدر مؤثر عوامل محققان،ازای عده

 حوزه.2.بود دروازه چند دارای شهروشدمى احاطه ديوارهايىبا اسالمى شهرهای بيشتر.1

 بازارها.3.آمدمى وجودبه جامع مسجد مجاورتدرو شهر مركزی بخشدر شهر اداری

با اسالمى شهرهای همهدر.4.آمدمى وجودبه اصلى های راه طولدرو خطى شكل در

عمومىو خصوصى بخش بين چشمگير جدايىيك همواره اسالمى، ايدئولوژیاز الهام

.)189: همان(است داشته وجود

1. Morphology 



و ساختار كالبد يخىتار يلىتحل  105ىاسالم- يرانىایهاشهريىفضایبر عناصر

 شناسى شهرهای ايران قبل از اسالم ريخت
ى شارسـتان يـا شهرسـتان، يعنـ؛شهرهای ايران تا قبل از ظهور اسالم، از سه بخش اصـلى

و پروست يا بخش بيرونى تشكيل مى از اجزاء تشـكيل. شدند كهندژ يا ارگ دهنده هريـك

سه بخش مى های در گانه مزبور را .كرد ارائه،)1جدول شماره(توان به شرح زير
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 گذرهای اصلى
و بـه عناصـر اصـلى كه دروازه های شهر را به يكديگر

و:شهر مانند .كردمتصل مىمانند آنبازار، ارگ

و فضاهای سبز و اعيانباغات مركز عمومى،محل زندگى بزرگان

 شارستان
و مجموعــه و بناهــای خــدماتى، تجــاری ای از فضــاها

عموم شهروندانمذهبى برای

 های ارتباطى مفصل
و و تقسـيمات شـهری كه در تقاطع گذرها ايجاد شده

.كردرا نيز مشخصتمحال

محل زندگى عموم مردممسكونىالتمح

 كهندژ يا ارگ

و تاالرهای و معموالً معبد، آتشكده مقر حكومتى بوده

ارگ؛ كه بـه قصـبه. پذيرايى نيز در آن قرارمى گرفت

.نماد حاكميت بوده است،ر استمشهو

ت
وس

پر
)

ى
رون

شبي
بخ

(

و والياتبرای ايجاد ارتباط بين شهر با ديگر آبادیجاده ارتباطى ها

و باغات برای تأمين محصوالت كشاورزی شهرمزارع

 مكان مقدس
كه آتشكده يا مقبره يكى از بزرگان قـوم يـا مقدسـين

و اين مكان و هويت،بوده .آن نيز بوده استمعرف شهر

محل دفن مردم عادیقبرستان

اه محل تجمع كاروانى

ــداز ــدان(باران ــتراحت) مي ــرای اس در پشــت حصــار ب

معامالت خود را قبل،ا وجود داشته كه تجاره كاروانى

.انددادهاز ورود كاال به شهر انجام مى

(منبع )نگارندگان:
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مى،بنابراين به به نظر و تـدافعى شـهرها ماننـد رسد كه با توجه خنـدق،:عناصر حفـاظتى

و درب حصار، دروازه آن ها و های ترين فضای فكری حاكم بر بافـت، عمدهعناصر مشابهها

و حفظ آن بود .و ساختار فضايى شهرهای قبل از اسالم، موضوع امنيت

 شناسى كلى شهرهای ايران پس از ظهور اسالم ريخت

و يـه زيرسـاختتوسعه شهرهای اين دوره بر پا های شـهرهای قبـل از اسـالم ادامـه يافتـه

همواره سه بخش اصلى به صورتى كامًال مشخص در شهرهای ايران وجود داشته اسـت كـه 

طوری كـه با اين تفاوت كـه بـا نـوعى معنويـت گـره خـورد؛ بـه؛اند شده بعد از اسالم حفظ

ــه به ــجد آدين ا مس ــى و يك ــهری ــدگى ش ــلى زن ــان اص ــى از ارك ــورت يك ــانهص هایز نش

شد مشخص و تقديسى،(كننده شهر شهرهای پس از ورود اسالم،طوركلىبه.)125: 1387برقى

و بـازار بـه همـراه محلـه به ايران با اجزای سه و مهم ارگ، مسجد جامع های مسـكونى، گانه

و دقتـى كاروان و عناصـر شـهری همـه بـا نظـم و سـاير فضـاها سراها، شبكه معـابر ارتبـاطى

و مجموعه حساب ،بازارهـا. های كاملى را پديد آورده بودنـد شده در بافت شهر جای گرفته

و منطقه نفـوذ شـهرها بودنـد كـه امـروزه نيـز در پـاره چنان اجزای حساب دارای آن ای شده

و همكاران،(دهند موارد به حيات خود ادامه مى های مسـكونى بـا محله.)50-49: 1390پوراحمد

ــدی هــای فرهنگــى ويژگى ــط شهرســازان جديــد را وا داشــته خــاصو كالب ــه رواب ــا ب اند ت

و ويژگى و ريزی های ديگر در برنامه همسايگى، جمعيت های شـهری امـروزی توجـه كننـد

و حيـات ديـروزی محلـه سعى كنند تـا ويژگى های ارتبـاطى، ها را شـامل شـبكه هـای قبلـى

اج شــده مراتب حساب سلســه تمــاعى، طبيعــى، اقليمــى، ای كــه تحــت تــأثير عوامــل دفــاعى،

و زيبايى در معماری شكل گرفته بودند، بازگردانند اسـالمى هـر- در شهر ايرانـى. فرهنگى

و سنن تبلوری از محيط،چه هست و آداب .است زيست، فرهنگ

 اسالمى قبل از مدرنيسم- كالبدی شهرهای ايرانى- توسعه فضايى

ف نمايان،سو ساخت هر شهر از يك و عوامـل گر هماهنگى ضايى كالبدی شهر با شـرايط

و از سوی ديگر شهرسـازی. هـای اصـلى شـهر اسـت گويای چگونگى جريان فعاليت،زمان

های ويژه شهر سنتى خاورميانـه هايى بود كه گويای نمونه در ايران حاوی نشانه 1300قبل از 
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مى به و يزدانـى،(رفت شمار و شهرسازی.)30: 1384پوراحمد آنمعماری رايج تابعى،وابسته به

و در منـاطق مختلـف  و باورهای دينى و اعتقادات بود از انواع مصالح ساختمانى، دانش فنى

گِـ:متناسب با آنچه طبيعت از انواع مصـالح سـاختمانى ماننـد و ل در اختيـار سـنگ، چـوب

آنو گذاشت انسان مى مى از و تأكيـد بـر انـواع جـدايى. كرد ها استفاده دره گزينى رعايت ا

گيری شـهرها نقـش داشـته های كلى شهرسازی بوده كـه در شـكل ادوار مختلف از ويژگى

. است

 اسالمى بعد از مدرنيسم- شهرهای ايرانى

و شهرسازی در ايـران را شـايد بتـوان از دوره مشـروطيت شروع تحوالت در روند شهر

آن. دانست و يا حتى صـفويه- البته پيش از و تـو مى- در زمان قاجار ان شـاهد تأثيرپـذيری

و تأثيرپـذيری از رشـد سـرمايه اما آغاز دگرگونى. هايى بود الگوبرداری را های شديد داری

در شـهرهای ايـران تغييـرات،به بعد 1300از دهه. توان از اوايل حكومت پهلوی دانست مى

و اقتصـاد. گيری رخ داد كالبدی چشم ی همه ايـن تغييـرات در رابطـه بـا سـاخت اجتمـاعى

و قرارگرفتن ايران در سيسـتم سـرمايه هـای خيابان. بررسـى اسـت داری جهـانى قابـل جامعه

شد بسياری بنابر خواست ترتيب ساخت شهرها نيز بدين. های بورژوازی در حال رشد، ايجاد

از:های شهری مانند كانون. دگرگون شد و اصفهان بر اثر رشد نامتعادل شهری تهران، تبريز

بى،به بعد 1304 عنوان محـور های اصـلى آمدوشـد بـه شريان. ای شدند سابقه شاهد گسترش

و شمالى- های منظم خيابانى با جهت شرقى احداث شبكه جنوبى مطرح شدند كـه- غربى

مى غالباً از وسط حوزه و همكـاران،(گذشتند های مسكونى در ايـن دوره،.)51: 1390پوراحمـد

هم لحاظبهاسالمى- شهرهای ايرانى بخـش)1: شـكل دادنـدرا كالبدی سه بخش مجزا از

های محلـه. نشين های حاشيه محله)3شده؛ ريزی های جديد برنامه محله)2شده سنتى؛ متحول

و قواعد ساخت،جديد و وسـاز برنامـه مطابق با اصول و تحـت نظـارت دولـت ريزی شـدند

و ســازمان محــالت جديــد از اصــول ايــن. های مربوطــه بــه وجــود آمدنــد اداره شــهرداری

و مدرن متأثر بودند اسـالمى- اصول شهرسـازی ايرانـى،در اين محالت. شهرسازی معاصر

آن رنگ شد باخته، الگوهای جديدی به تقليد از شهرسازی مدرن غرب جايگزين . ها
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 اسالمى- عناصر اصلى شهرهای ايرانى

و ايدئولوژی حاكم ويژگى،در گذشته مله اعتقادات مـذهبى در ازج؛های محيط طبيعى

به شكل و سيمای شهری نقش از اين منظر است كـه. سزايى داشته است گيری ساخت، بافت

و در واقـع شهر درگير روند اجتماعى مردمى اسـت كـه آن را تشـكيل مى محصـول،دهنـد

و به و مالحسينى اردكانى، كالنتری خليل(ويژه طبيعت بشر است طبيعت تو.)40: 1391آباد جه به با

و ها، ويژگى خصايص فرهنگى هر منطقه، شهرها نيز بر اساس آن ايـدئولوژی هـای ظـاهری

از ايـن منظـر، خصـايص شـهر اسـالمى در سـه قلمـرو. گيرنـد باطنى مخصوصى به خود مى

و اجتماعى دسته مى اقتصادی، كالبدی شوند كه برخـى از ايـن خصـايص دارای تبلـور بندی

و همچونظاهری  و برخى ديگر نيز به شكل سـازمانبازار، ارگ های اجتمـاعى قلعه هستند

مى ای، جـدايى اصناف، اتحاد محله:مانند و قـومى ظـاهر جـدول(در.شـوند گزينى مـذهبى

مى به تعدادی از شاخص،)2شماره  .شود های شهر اسالمى اشاره

 ا��$# ��� ه�� ��"!)٢ 
	ول ���ره

 ه�� ��� ا��$# ��"!

ب پاسخ•  زرگى منزل به نيازهای افراد خانوادهگوبودن

 محوريت نقش مسجد در شهر يا محله•

 سادگى مساجد•

 مند وجود فضاهای عمومى هدف•

ها مراتب دسترسى سلسله•

 وجود آرامستان در بافت درونى محالت مسكونى•

و معنوی در شهر تعادل•  بخشى به عملكردهای مادی

و هماهنگ شهر•  كالبد متعادل

و قنب(: منبع )9: 1393ری، اميری
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اسالمي-ايراني كالبدي شهرهاي– ساختار فضايي

و اجزايى كه در شهرهای كهـن ايرانـى دارای نـوعى،اسـالمى وجـود داشـتند- عناصر

و به در ايـن شـهرها، فضـاها ضـمن آنكـه. انـد پيوسته بودههم ارتباط متقابل، فضای يكپارچه

و شخصيت خاص خـود را در سلسـله مراتب فضـاهای شـهری حفـظ هركدام جا، مرتبه

و به ايفای نقش خو مىكرده مى با هم مجموعه،پردازندد آورنـد كـه ای واحد را پديد

به شهر را از نظر و مىهم فضا، واحدی منسجم و سـاختار فضـايى. دهد پيوسته نشان عناصـر

از. داده شده استنشان،)1شكل(در اسالمى- شهر ايرانى دروازه.1: اين عناصـر عبارتنـد

و.7مسـجد جـامع.6مسـكونى محلـه.5بازار.4ميدان.3ارگ.2و بارو   مركـز محلـه

های اعتقـادی گويای شهرسازی برگرفته از انديشه،واحدهای مسكونى؛ كه در نوع خود.8

.و بومى است

 اسالمى- كالبدی شهرهای ايرانى- ساختار فضايى)1شكل

)1365زاده، سلطان(: منبع
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 اسالمى- ايرانىمعرفى عناصر كالبدی فضايى شهر)2شكل

(منبع :www.icas.ir(

 اسالمى- ايرانى شهر كالبدی ساختارو فضايى سازمان عملكرد مسجد در

و با اهميـتبه،مسجد در صدر اسالم و عنوان اولين ترين نهـاد اجتمـاعى دارای وظـايف

- عبـادت-آن تـرين كـاركرد ای كـه افـزون بـر مهم گونـه بـه؛كاركردهای گوناگونى بود
و سياسى نيز در آن جريان داشت فعاليت و.)1380هلين براند،(های آموزشى، نظامى موقعيـت

شـده در شـهر ای است كه جزو اولين بناهـای طراحى گونه جايگاه مسجد در شهر اسالمى به

عنوان نخسـتين در مدينـه سـاخته شـد، بـه9مسجدی كه به دسـت پيـامبر. باشد اسالمى مى

مركـز عبـادت،،مكانى كه در ابتدا. ساخت مسجد مورد توجه مسلمانان واقع گرديدالگوی 
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و فعاليت و آموزش بود؛ اما بـا گسـترش اسـالم عملكردهـای،هـای مسـلمانان سياست، قضا

و هر كـدام مكـان خاصـى را بـه خـود  و غيره از مسجد جدا شده سياسى، قضايى، آموزشى

و منتظرالقـائم،(مسجد حفظ نمودند اختصاص دادند؛ اما ارتباط خود را با لـذا.)66: 1387امينى

آن،در قرون نخستين اسالمى بسياری از مساجد منطبق با سـنت نبـوی سـاخته شـدند كـه از

 اشـارهو غيـره توان به مساجد بصره، كوفه، بغداد، واسط، فسـطاط، قيـروان، سـامرا جمله مى

و ای متفـاوتى داشـتهاسالمى مساجد كاركرده- در شهرهای ايرانى. كرد اند كـه در توسـعه

و حفظ اين آنسنت اسالمى نقش مؤثری داشته است بسط اين بنا هـا كه در ذيل مواردی از

:شود ذكر مى

 '�ر'�د &��د�•

و مهم. ترين كاركرد مسجد، رويكرد عبادی آن اسـت اصلى تـرين وظيفـه نمـاز برتـرين

بهدينى است؛ لذا در اسالم، ادای اين فريضه در مسـ و صـورت جماعـت بسـيار سـفارش جد

برگـزاری مجـالس، خوانـدن دعـا،: های عبادی ديگـر ماننـد جدای از اين، آيين. شده است

و مانند آن در مسجد انجام مى .گيرد انجام نذورات، مراسم احيا

 '�ر'�د )$�ز�#•

و تربيتى بوده است ريخى، تـا از منظر. مسجد، از همان ابتدای اسالم دارای كاركرد آموزشى

مسـاجد،. های مختلف علوم دينى مانند فقه، كالم در مسجد آموزش داده شـده اسـت شاخه

آموزشـى انـد كـه بيـانگر ارتبـاط مشـخص مسـجد بـا ايـن رويكـرد همواره دارای كتابخانه بوده

مى. باشد مى دهـد كـه ايـن مكـان عالوه بر جنبه آموزشى، كاركرد تربيتى مسجد نيـز نشـان

و اسالمى بوده استمقدس همواره كانون و رشد اخالقيات انسانى .ى برای تعالى انسان

 ا
���&# '�ر'�د•

 كمـك گـردآوری:جملـهاز انـد؛ بوده متعـددی اجتمـاعى كاركردهای دارای مساجد،

 موقـت اقامـت هـا، گردهمايى برگـزاری مردگـان، تـرحيم مراسم برگزاری برای مستمندان،

.ماندگان درراه

 �(��# '�ر'�د•

 هـای جنبش گيری شـكلدر مهـم هـای كانوناز يكـى عنوان بـه مسـاجد ريخ،تا طول در

.شدند شناخته اجتماعىو سياسى
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��� '��0	� ./�� در ).�ی�# -,+و $*��ر� '�ر'�د•� 

.استآن معماری كاركردو شهری فضای كالبدیبه توجه مسجد، كاركرد ديگر وجه

و توحيـدی انديشـه كلـى، نمـادهنگـايكدرو رازو رمزپر معماریيك مسجد، معماری

و برنامه(است سفلى عالمبا علوی عالم واسطه .)1393ريزی شهر تهران، مركز مطالعات

 '�ر'�د ا���1د�•

و توزيـع بيت از در قرون اوليه اسالمى، مساجد، محل نگهداری و بسـياری المـال بودنـد

و افراد بى مىپناه كه از موقعيت سياسى برخوردار نبودند، فقرا و در آنجا اسكان داده شـدند

مى اين لـذا مسـاجد. كردنـد گونه، مساجد در رفع معضالت اقتصادی مسلمانان ايفـای نقـش

از همواره پاسخ و افراد مقروض در بسياری گوی نيازهای غيرعبادی مسلمانان نيز بوده است

و منتظرا(كردند مواقع، مشكالت اقتصادی خود را در مساجد برطرف مى .)1387: لقائمامينى

 ار3�4��3#و .�ه�2# '�ر'�د•

.اسـت رسـانى اطالعو سازی فرهنگ عمومى، افكار دهى شكل مكان ترين اصلى مسجد،

.اسـت برقـرار كـاركرد ايـن همچنـان متعـدد، های رسـانه وجودآمـدن بـهبا نيز حتى امروزه

 انسـانى روابط تعميقو برقراریبه خاص، مكانيكدر مسلمانان با تجميع تواندمى مسجد،

و قربانى،(رساند ياری دوستانهو .)314: 1393قاسمى

و 5,��#•  '�ر'�د �/�ی#

و برقراری عدالت . كنـد كـاركرد اجتمـاعى مسـجد را تـداعى مى- به نحوی- قضاوت

و قضا، سابقه طوالنى وجود دارد مسـجد، مكـانى بـرای9مدر عهد رسول اكر. بين مسجد

و دادرسى مردم بو و پس از آن، خلفا روزهای معينى از هفته را بـرای دادرسـى دادخواهى د

و رسم بر اين بوده است كه قاضـى در مسـجد بنشـيندو برگزاری دادگاه در نظر مى گرفتند

و منتظرالقائم،( .)75: 1387امينى

ترين عنصر اعتقادی در شهرسـازی، مسـاجد مهم،اسالمى- در شهرهای ايرانى،بنابراين

و جامعيتهستند كه برح شهرهای اسالمى در آغاز نـوعى. انواع مختلفى دارند،سب اهميت

به ويژگى داشتند كه وجه تمايز آن مى ها از روستاها آن شمار و و منبـر،آمد داشتن مسـجد جـامع

مى. بود گرديـدمى داشت كه نماز جمعـه در آن برقـرار هر شهری نيز بايد تنها يك مسجد جامع

()179: 1375ميرمحمدی،( .دهدمى، جايگاه مسجد را در شهرهای اسالمى نشان)3شكل شماره.
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 جايگاه مسجد در شهرهای اسالمى)3شكل شماره

(منبع )435: 1387منتظرالقائم،:

 اسالمى- ايرانى شهر كالبدی ساختارو فضايى سازمان در سنتى بازارهای عملكرد

و جزء اصـلى شـهرهایبه،بازار يك مثابه عنصر های سـو از شـاخص ايرانـى اسـالمى، از

و از سـوی ديگـر های شـهر شـرق اسـالمى از مشخصـه،اعتبار شهر در دوران تاريخى بـوده

ايـن عنصـر مـورد،پردازی دربـاره شـهرهای اسـالمى رو، در نظريـه ازاين. شمرده شده است

كا های جغرافى بندی مـدل بر اساس جمع. توجه خاص بوده است ركردهـای دانـان در مـورد

و ويژگى و سلسله اصلى  بـا مراتبى از بازار همراه های اساسى شهر سنتى شرق اسالمى، بازار

و پيشـه وجود سلسلهو شهر اقتصادی هستهو قلب مثابهبه،آدينه مسجد وری مراتب بازرگانى

و جدايى در درون بازار از مشخصه ناپذير شـهرهای اسـالمى ازجملـه ايرانـى بـوده های بارز

و بهمنى ايران(ت اس و بهتـرين،عنصر بازار.)6: 1390اورمانى، دوست تنهـا وجـه مشخصـه اصـلى

به. معيار اصالت شهرهای شرق اسالم است هـای شـهر وسـيله معـابر اصـلى بـه دروازه بازارها

و در فاصله بين دروازه و بـازار، محـال وصل شده . انـد مسـكونى اسـتقرار يافتهتهـای شـهر

ضمن؛انند ستون فقراتى در درون بافت ارگانيك شهر ريشه دوانده استهم،مجموعه بازار

و تـا دروازه اينكه انشعابات فرعى بازار در امتداد راسته هـای شـهر های اصلى گسـترده شـده

مى،ترتيب بازار بدين. رسيده است و تداوم شـفقى،(بخشـد نظام حيات شهری را تغذيه كرده

ای ماننـد بندی بازار بر مبنای تخصص حرفه ای اسالمى، تقسيماز امتيازهای بازاره.)75: 1380
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و غيره بوده است ها، بازار كاغذفروشان، بازار صحاف فروشى بازار كتاب سعيدی رضـوانى،(ها

منزله مركز مهم اقتصادی شهر در كنـار عناصـر ديگـری چـون مسـاجدبه،بازار.)110: 1367

ــدارس، كاخ ــامزاده، م ــر جــامع، ام ــا مق ــا ي ــا ه و دروازه شــهر در مركــز شــهر ي حكــومتى

()1385موحد،(دهنده دروازه شهر با مركز است ارتباط ).4شكل شماره.

 شهرو بافت بازار به آن اتصالو قزوين شهر عتيق جامع مسجد)4شكل شماره

)172: 1392رضايى،(: منبع

،واقع اسـالمى بـه- ده شهرهای ايرانىدهن عنوان يكى از عناصر اصلى تشكيل همچنين، بازار به

. باشـد اسـالمى مى- مراتب در شهرهای ايرانى دادن ابعاد مختلف سلسله جايگاه خوبى برای نشان

به از مهم،اين عنصر و عمومى شهر مى ترين فضاهای ارتباطى و بـيش شمار وآمـد تـرين رفت آمد

در كنار راسته اصـلى بـازار نيز بسياری ديگر از فضاهای عمومى شهر.گرفت در آن صورت مى

و همكاران،(شد يا با فاصله اندكى از آن ساخته مى مى.)72: 1392طبيبيان تـوان بـه بـرای مثـال،

.شدمى ساخته- مگر در موارد خاص- طور معمول در كنار بازار مسجد جامع اشاره كرد كه به

)ها خانه(مناطق مسكونى

كه به مجموعه در شهرهای اسالمى، مناطق مسكونى ای از خانوارها گفته شده
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و صميميت استوار بوده است؛ امری كه در پيونددهى شخصى، زندگى شان بر نزديكى

و وحدت اخالقى مشترك، متجلى بوده است عمًال،اين مناطق مسكونى. منافع مشترك

و هركدام دارای عناصر تشكيل ام ها هركدآن. دهنده خاص خود بوده است متراكم بوده

از های خودشان را داشته دروازه و پيش اند كه معموالً پس از آخرين عبادت در شب بسته

مى،آغاز نخستين عبادت صبحگاهى و تونس از چنين. شدند باز مناطق مسكونى در الجزاير

در. اند يافته بوده لحاظ قومى سازمانبهاين مناطق. اند هايى بوده نمونه برخى مسلمانان نيز

مىمناطق  و هر گروه باورهای فرهنگى خودش را پياده و مسكونى ديگر جمع شده كرده

مى برای آن و شيخ بيگلو،(اند گرفته ها جشن  شخصى، در اين راستا، خانه.)382: 1387محمدی

آن اعضای اندرونى خانواده، امنيتو آرامش تأمين ضمنكه استای بسته داخلى فضای

مى به ها پنجره البته؛دارند اشرافها كوچهو مجاور های خانهبه متركها پنجره.آيد شمار

راای محله مناظرو اطراف بتوانند فضای منزل داخل افرادكه اند گرديده تهيه مشبك چنان

و نژاد طيبى،(شوند ديده خودشان اينكه بدون باشندگر نظاره  حريم تفكيك.)20: 1389ضرابى

از جداسازیوها خانه ساختدر بيرونىو اندرونى ورتصبه ديگر فضاهایاز خانوادگى

و)Lشكل(به وآمد رفت كنترل برای ورودیِرَد نصبو بلند ديوار طريق  فضاهای بوده

 اغلب،مسكونى واحدهای.است معماری اصول رعايت مواردازها حياطو اختصاصى

.كنند جلوگيری ديدازتا اند ورودی مدخل دارای

 محله

ا و محله صلى تشكيلاجزای شـده های مجـزا تقسيم ها بـه قسـمت دهنده شهر مثل اصناف

و تابع هيچ سلسله پای توسعه شهر، سازماندهى نشـده بودنـدهمتمحال. مراتبى نبودند بودند

مى،و همه آنها تـداوم بارهدر.)134: 1370ريمون،(دادند ساختارهايى كامًال مستقل را تشكيل

و رونق اجتماعى مىـ اقتصادی محله حيات :شود ها به چند نكته اشاره

به در شهرهای سده.1 و توسـعه كالبـد شـهر و های ميانـه، رونـد رشـد صـورت تأسـيس

و شهرك شدن محله برپا به ها . صورت امری معمول درآمده بود هايى در حومه شهر اصلى

تحـت رو، ايـناز؛تابع الگوی عمرانى شهر اصلى بودهتگونه محال امور عمرانى اين.2

و اقتصادی شهر قرار داشتند . تأثير اوضاع سياسى، اجتماعى
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آن.3 و نيز توسعه بعـدی كالبـد و احداث محله در شهرها ،نكتۀ مهم ديگر درباره ايجاد

و معتبر در آنجا باز مى گشت؛ زيـرا در صـورتى كـه در محلـۀ تـازه به اقامت افراد سرشناس

و دار رجال صـاحب،تأسيس و اقتصـادی اسـكان نام ـ سياسـى و نفـوذ اجتمـاعى ای قـدرت

مى مى در،بر اين اساس.شد گزيدند، بر اعتبار آن محله در شهر افزوده بسـياری از مورخـان

و شرح احوال سـاكنان توضيحى كه از محالت شهر مورد نظرشان ارائه مى دهند، به ذكر نام

ــروف آن مى ــد مع ــلطان(پردازن ــماره(رد.)239: 1367زاده، س و)3جــدول ش ــه ــزای محل ، اج

معمـوالً،اين اجزا. اسالمى ذكرشده است- عملكرد هر يك از اين اجزا در شهرهای ايرانى

. شود اسالمى مشاهده مى- قديمى شهرهای ايرانىتدر تمامى محال

)ن)���٣ره 
	ول و &��78د  ا��$#- ه� در ���ه�� ای�ا-# ا
;ا� $:98

 &��78د �3<(:�ت $:98 ا
;ا�

 محله مركز

و شــامل عناصــر نقطــه ثقــل محلــه

كـه) بازارچه، مسجد، حمام( عمومى

و در ميان در كنار يكديگر گردآمده

.محله استقرار دارند

های اصـلى محلـه، محل تقاطع راه

ها بودن بهترين دسترسى به راه دارا

.و مراكز اصلى شهر

های محله شبكه راه

و تا آخري ن واحدتاروپود محله است

ــر مى ــكونى محلــه را درب .گيــرد مس

و شـــــامل گـــــذرگاه ـــــى های فرع

بن كوچه و و فرعى ها بست های اصلى

.باشدمى

و از ميـان محلـه گذر اصلى محلـه

و راه ای را هـای محلـه عبور كـرده

.دهد بسط مى

فضاهای خصوصى

 محله

ــتى بن هس و ــت ها ــه را از بس های محل

و پرتحــرك شــهر فضــاهای عمــومى

و محل تردد افراد بيگانـه دور مى كند

و مسـقفى. نيست فضـاهای كوچـك

.شوندهستند كه به خانه متصل مى

ــرار داشــته، در منتهــى ــه ق ــه خان الي

امكــان ديــد از درب كوچــه بــه

ــه و محروميــت خان داخــل نيســت

.ماند محفوظ مى
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 &��78د �3<(:�ت $:98 ا
;ا�

ها محله راسته

محورهای ارتبـاطى در محلـه كـه در

رتــ هــا فضــاهای بــاز بزرگ تقــاطع آن

و مركـز نسبت به گذرها وجـود دارد

.محله شكل داده است

ــــه و درب خان معمــــوالً پنجــــره

ــدارد ــود ن ــكونى وج ــای. مس فض

ــول ــت اص و رعاي ــوده ــومى ب عم

ــوده ــاع ضــروری ب و دف محرميــت

.است

 زيرمحله
برخــى محــالت دارای چنــد محلــه

ـــد كـــه اصـــطالحاً كوچـــك تر بودن

.شوندزيرمحله ناميده مى

صـنف خاصـى متعلق به مذهب يا

و به همان اسم ناميده مى .شد بوده

و همكاران،(: منبع )484: 1392صارمى

:ذكر است قابل ويژگىها در شهرهای اسالمى چند گيری محله طور كلى در شكل به

های نژادی، قومى، دينى يـا خويشـاوندی بندی گيری اوليه محله بر اساس تقسيم شكل)1

و اهالى محله  و بـه محلـه احسـاس تعلـقمطور عمـوبهبود بـا يكـديگر احسـاس همبسـتگى

. كردند مى

تدارای گروهى از فضاها بود كه بـه آن نـوعى اسـتقالل نسـبت بـه محـال،هر محله)2

مى اين فضا شامل همه فضاهای اصلى شهر در ابعادی كوچـك. داد ديگر مى شـدند؛ مثـل تر

آب بازار محلى، مغازه و .ارانب ها، مسجد، حمام، مدرسه

و سياسـى را نشـان)3 محله در سـاخت خـود تأثيرپـذيری از عوامـل اقليمـى، اقتصـادی

. داد مى

و مديريتى بودند كه در مجموعه ساختاری محله)4 ها عموماً دارای يك ساختار سياسى

مى بزرگ درئـر؛)390: 1385فكوهى،(گرفت تر قرار يس محلـه، كدخـدا يـا كالنتـر بـود كـه

رهمكاری با ساير  و زير قدرت و غيره يس يـائمناصب شهری مثل محتسب، عسس، داروغه

. كرد حاكم شهر فعاليت مى

و عناصر تشكيلبهها محله)5 يك.دهنده خود بسيار متفاوت بودند لحاظ حجم مدلى از

.نشان داده شده است5در شكل شماره محله 
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 جواری

ه صحيح تأكيـد فـراوان

 همان ابتدا امـر آمـوزش

جنبـه.و بـه فزونـى نهـاد

اغلب مـدارس بـزرگ

از،مدرسـه.شـدندث مى

رد جای هم مـو مدرسه گاه به

و حتـى  اهميـت يافـت

هـا خصوصـيت برجسـته آن

ــذهبى دارای ــای م  كاركرده

تـدريس،ر صدر اسـالم

آموزشىت اولين مركز

تـدريج بـابه. كردند پيدا

ــى،( در.)481: 1387وارث

پسال

و همسايگى يا هم)5شكل شماره مدلى از يك محله

)227: 1387شفقى،(: منبع

س

و انديشه اعتقادی اسالم بر دانش اندوزی، طلب علم، تفكر

ه،های مسجد در همين زمينه، يكى از نقش.)27: 1388نظريان، از

و سوم هجری شمار مكتبر قرن ر های دوم و معلمـان وهـا

.ها در شهر بود كننده موقعيت آن مدارس از عوامل مهم تعيين

و راسته های اصلى شهر احـداثر امتداد يا جوار بدنه بازار

و مدرس  ديگر مساجد است اما بايد گفت در گذشته مسجد

ايجاد مدارس از قرن چهارم به بعد در ايـران. گرفتند قرار مى

به جنبه. ها اختصاص يافت نيز به آن عنوان خصو های مذهبى

ــت مى ــوقعيتى بااهمي ــد م ــدارس. بخش ــر كاركر،م ــالوه ب ع

و اجت و همكاران،(ماعى بودندی سياسى در.)1392ميرآبادی

مساجد اوليه در حقيقت،بنابراين. شد مذهبى در مساجد انجام مى

و ساير بالد اسالمى به ای رواج پي طور گسترده بودند كه در ايران

آ ــوم اســالمى، فضــای موزشــى از مســاجد جــدا گشــت عل

118

مدارس

اصول

نظريا( دارد

بود؛ اما در

مذهبى مد

د،اسالمى

د تحوالت

استفاده قرا

ن موقوفاتى

ــدان ــ ب ها م

كاركردها

علوم مذهب

اسالمى بود

توســعه علـ
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مى دوره شد، مانند مدارس نظاميه كـه های مختلف تاريخى، توجه خاصى به ساختن مدارس

و. در دوره سلجوقى احداث شدند همچنـين در دوره صـفويه مدارسـى در اصـفهان، مشـهد

.)27: 1388نظريان،(ديگر شهرهای ايران ساخته شد 

 شبكه ارتباطى

و نيازهــای گونــاگون شــكل مى در. پذيرنــد شــبكه ارتبــاطى برحســب عوامــل مختلــف

مى،گذشته :كرد احداث شبكه معابر در شهرهای اسالمى از اصول كلى زير پيروی

طور مسـتقيم بـه بـازار خـتم پس از ورود بـه شـهر تقريبـاً بـه،رو های اصلى كاروان راه-

.شد مى

پُـر پـيچ استفاده از كوچه- و برزن خم در سـطح كویو های هـا بـه سـبب مالحظـات هـا

.دفاعى

.های زيرزمينى يا مخفى برای گريز در مواقع بحرانى احداث راه-

.های مسقف در شهرهای مناطق گرمسيری يا پرباران احداث برخى گذرگاه-

و باريـك بـه كردن به كوچه بسنده- های گـذرگاهى در سـطح عنوان شـريان های تنـگ

و پره . های وسيع به علت مالحظات دفاعى يز از احداث خيابانمحله

و ميـزان خلـوت عرض راه- گزينى افـراد داشـته های شبكه، ارتباط غيرمستقيم بـا مرتبـه

.است

بن باريــك ــا ــابر ي آن بســت ترين مع ــع در ــازل واق ــا ها منحصــراً توســط ســاكنان من هــا ي

مى شان كنندگان مالقات و ملـك مشـترك اين. گرفت مورد استفاده قرار گونه معابر دارايـى

مى ساكنان محلى به و همكـاران،(رفتند شمار به،ها كوچه.)1392ميرآبادی عنوان دارايى اگر چه

و تنهـا توسـط سـاكنانو ملك شخصى تلقى نمى شدند، اما دقيقاً نيز ملـك عمـومى نبودنـد

به كوچه. گرفتند محالت مورد استفاده قرار مى بن های باريك به بست ويژه وسـيله سـاكنان ها

و برای كليه فعاليت را وضـعيتاين. ها مورد استفاده بودند محله احسـاس حـريم خصوصـى

به،نمود؛ بنابراين در ساكنان تقويت مى مى يك فرد غريبه . شـد سرعت در اين فضاها شناخته

و موارد استفاده بيشتری ها عريض های اصلى يا گذرها از كوچه خيابان هاآن. داشتندتر بوده

مى مراكز محله و همچنين به بازار اتصال .يافتند ای را به يكديگر وصل نموده
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 ميدان

شهرهای ايران بعد از اسالم تا زمـانى كـه شهرسـازی ويژه مطالعه شهر از دوران كهن، به

و گسستن از ارزش های گذشته خود قـرار نگرفتـه اسـت، از لحاظ ورود مفاهيم تازه، غريبه

و كاركردی، در حيـات آن است كه همواره ميدان نيز همچون ديگر اندامگويای  های مؤثر

توان گفـتمى،ديگر عبارتبه.)22: 1389طيبى، نژادو ضرابى(دارد جاری شهر حضوری مؤثر

و عملكرد از تـوانمىو شـودمى تـر مهم قبـلاز ميـدان كه در شهرهای دوره اسالمى، نقش

 دورªاز كـه ميـدان طوری بـه؛يـاد كـرد اسـالمى شـهر اصـلى عناصـر عنوانبه ميدانو بازار

 كارآمـدیو عميـق مفـاهيمبه صفويه دورªدرو كرد خود تثبيتبه شروع بعدبه سلجوقيان

.است يافته دست خود نقش نهايتبه قاجار دوراندرو رسيدهو شهرسازی معماری در

 سراها كاروان

عم،سرا كاروان و بينش اسالمى در شكل يكى ديگر از عناصر ده شهرهای اسالمى است

در مجموعــه بناهــای شــهرهای اســالمى. ســراها اثــر زيــادی نهــاده اســت ظــاهری كــاروان

و شـريان كاروان و روسـتا فضـای سرا در رابطـه بـا بافـت مركـزی شـهر های ارتبـاطى شـهر

مى گسترده و اقتصادی در ايرا. كند ای را اشغال ن از علل ازديـاد موقعيت جغرافيايى، سياسى

در كـاروان.)482: 1387وارثـى،(و گسترش اين بناها بوده است سـرا در بطـن اقتصـادی شـهر

و نزديك به دروازه مى محدوده بازار در ايـن دوره،.)28: 1388نظريان،(گرفت های شهر قرار

و تنوع نقشه معماری كاروان در سراها از ديدگاه سبك و مسـير ها بـه اوج شـكوفائى رسـيده

و نواحى كويری، كاروان و معابر كوهستانى و روستا و رباط شهرها و هـای برون سرا شـهری

و راسـته و رباط بازارها، كـاروان در مراكـز اقتصـادی هــای شـهری بـا ويژگى هـای برون ســرا

 ). www.icas.ir(متفاوت كاربردی احداث شدند 

 گيری نتيجه

هـای مهـم ايـن شـهرها مى يكـى از ويژگىايرانـى اسـال- ساختار كالبدی فضايى شـهرهای

مى به و تكامل يافته است رود كه در طول تاريخ شكل شمار شهر اسالمى با مركزيـت. گرفته

مى مسجد شكل مى و بـا شـكل گيرد، با محوريـت بـازار توسـعه ها نمايـان گيری محلـه يابـد
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و اقتصـادی حكومتى، نظامى،- های سياسى گاه فعاليت تجلى،شهر اسالمى. شود مى مذهبى

و سازمان فضايى شهرهای كهن ايرانى. بوده است اسالمى در موارد متعدد- بررسى ساختار

و عملكــردی ايــن شهرهاســت اغلــب. حــاكى از وجــود نظــامى اســتوار در ســازمان فضــايى

و عملكردهای اصـلى شـهری ماننـد شهرهای ايران دارای استخوان :بندی مشخص از عناصر

ــام ــجد ج ــازار، مس و ب ــدارس آنع، م ــد ــد بوده مانن ــى. ان ــهرهای ايران ــالمى دارای- ش اس

هـای قـديمى در اين شـهرها، بافت. اند های متمادی بوده يافته در طى قرن های تكامل ويژگى

و فضاهای درون و خصوصـيات كالبـدی، به همراه عناصر شهری عـالوه بـر شـكل فيزيكـى

و تاريخى ويژه ارزش و اجتماعى تـوان عوامـلمى طور كلـى بـه. را داشـتندای های فرهنگى

عوامـل مـذهبى، عوامـل: صورت زير برشمرد مؤثر بر ساختار كالبدی شهرهای اسالمى را به

و عامـل وقـف . اقليمى، عوامل اقتصادی، عوامل ارتباطى، عوامـل دولتـى، عوامـل بهداشـتى

ك گرفته حاكى از آن است كه نحوه شـكل مطالعات صورت و اصـول طراحـى البـدی گيری

و اعتقـادات فرهنگـى اسـالم كـه لحاظ تاريخى عمدتاً بـه ارزشبهاسالمى- شهر ايرانى هـا

های گونـاگون كـه جنبـه طوری ريشه در ماهيت احكام اسالمى داشته است، بستگى دارد؛ به

و سكونت و ازجمله ساخت كالبدی شهرها ها را نيـز تحـت تـأثير قـرار گاه زندگى مسلمانان

گران كه هويت شهر يد گفت كه شهر اسالمى برخالف تعريف برخى پژوهشبا. داده است

يك اسالمى را تنها در دارا مى بودن و حمـام و بازار و سری عناصر كالبدی مثل مسجد بيننـد

هـای اسـالمى از چهـارده قـرن پـيش تـاكنون شهر اسالمى را محدود بـه شـهرهای حكومت

كالبـد شـهر،درواقـع.و عملكـردی اسـتداند؛ شـهری برخاسـته از اصـولى كـاركردی مى

و سياسـى اسالمى به و اجتمـاعى ظاهر فيزيكى است، اما در حقيقت بر اساس اصول فرهنگى

و پـرورش سـاكنان،و اقتصادی خاصى ساخته مى شود كه اين اصول نقش مهمى در تربيـت

و سعادت تنظيم رابطه انسان آن ها با يكديگر . ها دارد مندی
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 كتابنامه

الدن.1 ، مسـجد، ماهنامـه»نشـين نقـش مسـجد در سـاختار شـهرهای مسلمان«،)1377(اعتضـادی،

.44ش

و محمدرضا هاتفى اميدوار،.2 و تعيـين جهت توسعه فيزيكى«،)1391(كمال هـای شهرهای اسالمى

ش مطالعات شهر ایران� اسالم�، فصلنامه»)شهر اردكان يزد: مطالعه موردی(توسعه  ،7.

و.3 ، های شهر اسالم� با تأکید بر متون اسـالم� شاخص،)1393(معصومه قنبری اميری، حكمت

و توسعۀ نوين شهری، تبريز .كانون ملى معماری ايران، همايش ملى معماری، عمران

و اصغر منتظرالقائم.4 ،»ارزيابى عملكرد مسـجد در قـرون نخسـتين اسـالمى«،)1387(امينى، رقيه

.شهر اسالمى، دانشگاه اصفهاننمجموعه مقاالت نخستين همايش آرما

و ايراندوسـت،.5 در«،)1390(اورمـانى آرمـان بهمنـى كيـومرث تحـوالت كالبـدی بـازار سـنتى

،اسـالم� ایرانـ� شـهر مطالعـات، فصلنامه»)بازار شهر كرمانشاه: مطالعه موردی(شهرهای ايران 

.5ش

و احمد تقديسى.6 هـایو ويژگى اسالمىگيری شهر بررسى چگونگى شكل«،)1387(برقى، حميد

.شهر اسالمى، دانشگاه اصفهان مقاالت نخستين همايش آرمان، مجموعه»آن

و حسين رجبى پاپلى.7 و پیرامـون نظریـه،)1382(سناجردی يزدی، محمدحسين ، چـاپ های شـهر

.انتشارات سمت: اول، تهران

و معماری جهاد دانشگاهى،.8 .www.icas.irپژوهشكده فرهنگ، هنر

ا.9 و همكاران پوراحمد، كالبـدی شـهرهای- تـأثير مدرنيسـم بـر توسـعه فضـايى«،)1390(حمد

ش مطالعات شهر ایران� اسالم�، فصلنامه»اسالمى- ايرانى ،6.

و داريـوش يزدانــى.10 تـأثير مدرنيســم بـر توســعه كالبـدی شــهرهای«،)1384(پوراحمـد، احمــد

ش افیاییهای جغر پژوهش، فصلنامه»شهر تبريز: اسالمى، نمونه موردی ،60.

ش هنرهای زیبا، فصلنامه»اصل ارتباط در طراحى شهری«،)1382(توسلى، محمود.11 ،14.
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على.12 و شناسى شـهر اسـالمى؛ بـا تأكيـد بـر ابعـاد شخصيت«،)1390(اكبر تقوايى خدايى، زهرا

ش مطالعات شهر ایران� اسالم�، فصلنامه»كالبدی شهر اسالمى .5، سال دوم،

و اصول سازمان مبانى شكل«،)1389(دانش، جابر.13 ، فصـلنامه»يابى كالبدی شهر اسـالمى گيری

ش مطالعات شهر ایران� اسالم� ،1.

و جهان ارزش«،)1392(رضايى، محمود.14 از(گسـتر شهرسـازی اسـالمى های جاويد بـازنمودی

و فرازمانى شهر اسالمى نگرش ش جغرافیای انسـان�های، پژوهش»)های فرا كالبدی ،3:

169 -190.

و پويان شهابيان.15 درآمدی بـر شـناخت وجـوه زيبـايى در قـرآن بـا«،)1387(رفيقدوست، رضا

تجلّى جمال توحيدی در صفات شهر اسالمى ش پژوهش دین�، نشريه»تأكيد بر ،16.

زاده، حسين سلطان:، ترجمهای بر شهرهای بزرگ عربی اسالم� مقدمه،)1370(ريمون، آندره.16

.ناشر مترجم: تهران

و پدیـده،)1367(سعيدی رضوانى، عبـاس.17 ، انتشـارات آسـتان های جغرافیـایی بیـنش اسـالم�

.قدس رضوی

و شهرنشـین� در ایـران مقدمه،)1367(زاده، حسين سلطان.18 انتشـارات:، تهـرانای بر تاریخ شهر

.اميركبير

و همكاران سلطانى.19 ا«،)1392(فرد، هادی  يرانـىتحليل دگرگونى ساختار كالبدی فضايى شـهر

ش مطالعات شهر ایران� اسالم�شهر سبزوار، فصلنامه:، مطالعه موردی»اسالمى- ،14.

 تحقیقـات، فصـلنامه»اسـالمى شـهر سـاختار فضـايى در بازار نقش«،)1380(شفقى، سيروس.20

ش جغرافیایی ،52.

و افتراق آن با شهر غرب پيش«،)1387( ــــــــــــــــــــــ.21 مجموعه،»ىدرآمدی بر شهر اسالمى

.شهر اسالمى، دانشگاه اصفهان مقاالت نخستين همايش آرمان

انتشـارات:، چـاپ دوم، تهـرانهای نـو در جغرافیـاى شـهرى دیدگاه،)1380(شكويى، حسين.22

.سمت

و همكاران.23 محله«،)1392(صارمى، حميدرضا ای، شهر در دوره اسالمى تحليل تطبيقى ساختار

و ديگر سرزمين .نامه دومين همايش شهر اسالمى ويژه:، اصفهان)اسالمىهای در ايران



 1396 زمستان، سومم، شماره پنجسال 124

و على نژادطيبى.24 و كاربری«،)1389(ضرابى، اصغر های شـهری در شـهرهای تحليلى بر عناصر

ش ماه هنر، كتاب»اسالمى ،143.

و همكــاران.25 ــوچهر ــان، من ــاب اصــل سلســله«،)1390(طبيبي ــى بازت - مراتب در شــهرهای ايران

ش رمانشهرآ، فصلنامه»اسالمى ،7.

مجله»نگاهى به شهر در تمدن اسالمى«،)1385(زاده، مسعود غنى.26 ش راهبرد توسعه، ،7.

نى:، چاپ سوم، تهرانشناس� شهری انسان،)1385(فكوهى، ناصر.27 .نشر

و ســاناز قربـانى.28 و بازســازی«،)1393(قاسـمى، احمدرضــا ارزيــابى تــأثيرات اجتمـاعى مرمــت

ش6، دوره مدیریت دولت�، فصلنامه»شهرداری تهران9های مساجد منطقه گلدسته ،2.

و رضا مالحسينى اردكانى كالنتری خليل.29 در«،)1391(آباد، حسين تفاوت الگـوی شهرسـازی

محلّه و جغرافيـايى مشـابه ميزان و: مطالعـه تطبيقـى(گرايى نواحى فرهنگـى شـهرهای اردكـان

.7ش، مطالعات شهر ایران� اسالم�، فصلنامه»)ميبد

و زهرا خدايى.30 ؛ بخش بـه شـهر اسـالم� بررس� تطبیق� عناصر هویـت«،)1390(كميلى، محمد

و شهرسازی اسـالمى: مطالعه نمونه مورد ، دانشـگاه هنـر»شهر ری، اولين همايش ملى معماری

.اسالمى تبريز

و رعنا شيخ بيگلـو.31 هـای کـارآیی شـهر اسـالم� در مواجهـه بـا چالش،)1387(محمدی، جمال
.شهر اسالمى، دانشگاه اصفهان، مجموعه مقاالت نخستين همايش آرمانری امروزشه

و برنامه.32 بررس� کارکردهـای چندگانـه مـدرن مسـاجد،)1393(ريزی شهر تهران مركز مطالعات
.189، گزارش شماره)مطالعه موردی مسجد جامn شهرک غرب(تهران امروز 

على.33 نشـر: مرتضى راوندی، تهران:، ترجمهوسط�نزندگ� مسلمانان در قرو،)1348(مظاهری،

و فرانكلين .سپهر

و نقـش آن در شـهر اسـالمى«،)1387(منتظرالقائم، اصغر.34 مجموعـه مقـاالت،»جايگاه مسـجد

.شهر اسالمى، دانشگاه اصفهان نخستين همايش آرمان

و همكـاران.35  مطالعـه(بازشناسـى هويـت كالبـدی در شـهرهای اسـالمى«،)1391( موحد، علـى

ری: موردی شای ریزی منطقه برنامه، فصلنامه»)شهر .5، سال دوم،
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على.36 مطالعـه: بخش� به فضای کالبـدی شـهر احیای بازارهای تاریخ�، هویت،)1385(موحد،
، دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد ای معماری کویر موردی بازار شهر زواره، همایش علم� منطقه

.اردستان

و اجتمــاعى شــهر اســالمىاختص«،)1388(موســوی، ســيروس.37 ، ماهنامــه»اصــات كالبــدی

و پژوهشى اطالع ش شوراهارسانى، آموزشى ،38.

و همكاران.38 و شناخت عناصر هويت-تحليل فضايى«،)1392(ميرآبادی، مصطفى بخش كالبدی

و شهرسازی اسالمى، دانشگاه هنر، تبريز»در شهرهای اسالمى .، دومين همايش ملى معماری

و بافت شهرهای اسالمى«،)1375(درضا ميرمحمدی، حمي.39 مجله»سيما ش مش�وه، ،53.
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