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 طراحی شهری پردیس علوم تحقیقات، تهران، ایران دانشجوی دکتری تخصصی 1

 رانیاتهران،  ،یانسان علوم پژوهشگاه یشهر تیریمدو  یزیربرنامهگروه  ،یدانشگاهجهاد  استاد 2

 چکیده اطالعات مقاله

به  دنیدر رس ،است گریکدیبر  یزندگ طیو مح ستیتأثیر متقابل انسان، فرهنگ، روش ز انگریکه ب یمبحث ی،شهرساز پژوهشیمقالۀ 
به  یابیدست ،راستا نیدارد. در هم بسزاییفرهنگ و اخالق مردم نقش  یو اعتال یمندتیهو یبرا یاسالم ۀاهداف جامع

در  یشهر یبرخوردار است. آثار طراح فراوانی تیاز اهم یرانیو ا یهای اسالمهبا توجه با آموز یاسالم ـ یرانیا ییالگو
 یاسالم یرانیورسوم و فرهنگ اآداب یها تفکر، تعقل، تبلور و تجلسال ۀبازگوکنند نیزمرانیا عیوس ۀترگوشه و کنار گس

 یخود مکتب یبزرگ برا نیسرزم نیکنار ا وآثار در گوشه  نیهر دسته از ا کردتوان ادعا . میاست نیسرزم نیساکنان ا
 یلیتحل ـ یفیپژوهش توص نیا انجامدارد. روش  یبازآموز یهایی براتیمکاتب قابل نیاز ا کیفرد است. هرمنحصربه

 ،متون و منابع یابتدا با بررسدر این پژوهش، است. اتخاذ شده  کردیرواین  یرانیا یشهرها یخیتار ۀنیشیپ انیدر ب واست 
شهرها  راتییاز اسالم و روند تغ پسو  شیپ رانیساختار شهر در ا یسپس چگونگ تبیین شده وشهر و عناصر آن  میمفاه

 یعناصر کالبد فیدر سطح توص شده صرفا  انجام هایپژوهشاز  ی. بخش مهمشده است لیتحل گوناگونهای در دوره
بررسی  اسالمی ـ شهر ایرانی میبر اساس مفاه زیبازار تبر ،تی. در نهااستمتمرکز  یاسالم ـ یرانیا یشهرها ۀدهندلیتشک
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 مقدمه
های متفاوتی از فضاهای های مختلف تاریخی، ساختدر دوره .های حاکم بوده استایدئولوژی نظام ۀدهنداز دیرباز، انعکاس ،شهر ۀپدید

عنصر ثابت و تابع، متغیرهای زمان، جامعه، اقتصاد، فرهنگ و سیاست را در خود متبلور کرده است.  منزلۀبه ،شود. مکانشهری مشاهده می
خصوص ایران قبل و بعد از اسالم چشمگیر به ،های مختلف اجتماعی جهانشهر در نظامو ساخت  (مورفولوژیشناسی )ریختتفاوت در 

رسد یکی از عوامل تأثیرگذار در ساخت شهر در هر نظر میفضاهای شهری خاصی شکل گرفته است. به ،است. در ایران قبل و بعد از اسالم
ها و تأثیر آن استهای اجتماعی و مذهبی و... دین، مذهب، تفاوتدارندۀ دربر این عاملاست.  بینی یا چگونگی نگرش به جهانای جهانبرهه

. فضای بررسی شده استدر ساخت شهر در ایران  اسالمی ـ حکمت ایرانیتأثیر ، این مقالهدر دهد. بخشیدن به شهرها نشان میرا در شکل
 .یابدعملکرد و معنا تجلی میفرم، گوناگون یافته است از اطالعاتی که در صور ای سازمانشهری پدیده

از  پسو  شیپ رانیساختار شهر در ا یسپس چگونگ تبیین شده وشهر و عناصر آن  میمفاه ،متون و منابع یابتدا با بررسدر این پژوهش، 
عناصر  فیدر سطح توص شده صرفا  انجام هایپژوهشاز  ی. بخش مهمشده است لیتحل گوناگونهای شهرها در دوره راتییاسالم و روند تغ

 .بررسی شده است اسالمی ـ ایرانیشهر  میبر اساس مفاه زیبازار تبر ،تی. در نهااست متمرکز یاسالم ـ یرانیا یشهرها ۀدهندلیتشک یکالبد

 مبانی نظری
 مفهوم شهر

توان محیطی برای . مفهوم شهر را می(1383)فیالکلوف، کار رفته است ههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ببرای توصیف پدیده شهر عموما  
و در ها دوران طیدر  ،دانست. این مفهوم شن و پدیدآورندگانابینی و فرهنگ ساکنجهاناز اعتقادات،  برآمدههای تجلی هویت، ارزش

ت بسیاری به خود دیده است. های طبیعی و انسانی متفاوت و تحت تأثیر تحوالت تاریخی ایدئولوژیکی، تغییراهای مختلف با محیطسرزمین
دهد، ای از زندگی انسان را تشکیل میبستر گذران بخش عمده ، زیرامعماری و شهرسازی عام و فراگیر نیست ۀای به اندازهیچ مقوله ،در این میان

سترش ارتباطات کشورهای اسالمی با که گطوریآلوده خواهند شد. به،عنوان مظروفبه ،عنوان ظرف، ناسالم باشد، مردم آن نیزبه ،چنانچه شهر
مریکا سبب رواج الگوها و خصایص جدیدی در شهرسازی و معماری شهرها شد که با ماهیت شهرهای قبل تفاوت چشمگیری داشت. ااروپا و 

 دشوسنتی محسوب می نوعی پایان رونق حیات شهر اسالمیقبل از استعمار نبود، به ۀتأثیر اعتقادات اسالمی به پررنگی دور که در این زمان
 (.1389)پوراحمد و موسوی، 

 مفهوم شهر در ایران باستان

طور عام اطالق شده است. با گذشت زمان، مفهوم شهر در اوستا و زبان فارسی باستان به مفهوم شهر و ایالت و کشور و حکومت و پادشاهی به
راندن آمده کردن و فرمانشاهی و شهر به معنای پادشاهی ه،باستان معنای وسیع خود را از دست داده است. در معنای گسترد ۀبه دورشهر نسبت

 (1393. )پوراحمد، است

 حیات شهر در ایران پیش از اسالم

تاریخ سکونت در ایران به بیش از ده . اگرچه (1384)شیعه، از نظرها پنهان مانده است  ایرانبخش عظیمی از دستاوردهای تمدن سکونت در 
های تمدن شهری آن معرفی نشده است. موقعیت ایران آن را از نظر ارتباطی و دسترسی به دریا، شرایط پیشینه ،(1365 ،یانی)ک رسدهزار سال می

سیر تحول سکونت بر حسب شرایط  در مانده در ایرانکند. آثار باقیبزرگ )خاورمیانه( ممتاز می ۀحدودی سه قار ۀطبیعی، استقرار در فاصل
 (.1384)شیعه،  ها تأثیر داشته استهب، دفاع و امنیت، بازرگانی، نوع حکومت و مانند آنذطبیعی، اجتماعی، آیین و م گوناگون
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 از اسالم پیشبندی شهرهای ایران استخوان

علت پیروی به یرانیا یشهرها ۀشدند. قلعیم ساخته یمربع شکل به و مقدس ایهندسه اساس بر اسالم ظهور از پیش تا رانیا یپارس یشهرها
عمود بر هم  ابانیدو خ یدارا ییایجغراف ۀکه در جهات چهارگان گرفتیدرهشت بهره مهشت یاز طرح شطرنج یپارس یهااز آرمان

 (.1359داد )حبیبی، می تشکیل خود تقاطع در را چهارسو کی که بود یغرب ـ یو شرق یجنوب ـ یشمال
بندی اصول حاکم بر بافت و استخوان ۀهای آن الزم است ابتدا به مطالعوتحلیل ساختار شهرهای ایران و ویژگیمنظور شناخت و تجزیهبه

 بپردازیم. های گوناگوندورهشهرهای ایرانی در 

 ماد ۀدور 

نظامیان(، دبیران، مغان و موبدان و باالخره )تشتاران رگروه ا نشینی استوار بود. مردم شامل چهارماد بر دامداری و کوچ ۀنظام اقتصادی ایران در دور
تکوین( بودند. فضای شهری ماد براساس سازمان اجتماعی آن از قصر حکومتی )محصور به  ۀوران )در مراحل اولیدامدارن و کشاورزان و پیشه

مردم  ۀ(. محالت اشراف و نجبا و باالخره محل سکونت عامسیسات نظامی و اداری و انبارهای ذخیره )با دیوارهای محصورأدیوارهای سنگین( ت
 (.1384)شیعه، ثر از شهرهای عهد آشوریان بود أماد دارای حصار، خندق و دیوار و مت ۀشد. شهرهای دورتشکیل می

 هخامنشیان ۀدور 

گروه  وهخامنشیان جز بود. نگردان و چوپاناندوم شامل بیابا ۀو طبق نداول به کشاورزی مشغول بود ۀطبق :شدندها به دو طبقه تقسیم میپارس
شد وران و بردگان میهخامنشی شامل موبدان، دامداران و کشاورزان، پیشه ۀ. ساختار اجتماعی دور(1384)شیعه، اول )پازارگادها( بودند 

صورت سایر طبقات مردم بود که به و ت حاکمه و محل ارتشتاران، دبیران، مغانئ. شهرها از نظر فضایی شامل اقامت هی(1362زاده، )سلطان
وجود  علتدژ، بهکردند. شهرها دارای حصار و دروازه بود. شارستان و ربض و کهنت حاکمه زندگی میئچادرنشین در اطراف سکونتگاه هی

 .  (1362زاده، )سلطان هخامنشی آغاز شد ۀپیدایش بازارهای شهری در ایران از دور ۀهست(. 1384)شیعه، وجود داشت  ،طبقات متمایز اجتماعی

 سلوکیان ۀدور 

کردن چند دهکده در شهرهای عصر سلوکی به چهار علت یکی (.1362زاده، )سلطان نقش اقتصادی شهرها دامداری و کشاورزی و نظامی بود
رد به یک شهر قدیمی مانند شوش و باالخره مهاجرنشین یونانی، واگذاری حقوق و مزایای شهر یونانی وا ۀیک شهر، باالبردن منزلت یک دهکد

 (.1384)شیعه،  شدبناکردن شهرهای تازه برپا می

 اشکانیان ۀدور 

ها، انبارها و های سلطنتی و محل استقرار سربازخانهمرکز جغرافیایی شهر )کاخ و ساختمان: شهرهای اشکانی شامل چهار قسمت اصلی بود
ای موران دولتی و روحانیون )شارستان(، و باالخره قسمت آخرین و حاشیهأمنصبان، مسکونت صاحب دژ(، محلخزاین پیرامون قسمت اول )کهن

 (1372، ریزی شهریگروه مطالعات و برنامه) شدجدا می ی دیگرهاض( و توسط دیواری از بخشببرد )رکه مردم عادی در آن به سر می

 ساسانیان ۀدور 

به حصاری  شود. شهر معموال  بینی ساخته میجهان ۀثر از مقولأامنشی، بر مبنای باورهای دینی و متشار ساسانی چون شار پارسی در دولت هخ
 (.1375هست )حبیبی، که یادآور جهات اربعه و عناصر اربعه نیز  ،د که چهار دروازه به چهار سوی عالم داشته باشدشوختم می
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 :ساسانیان شامل موارد زیر است ۀدوردر های اصلی شهر قسمت

ها ها، آتشگاه اصلی، دیوانای است مرکب از کاخد( مجموعهشودژ یا فهندز معروف میاسالمی به کهن ۀدوردر دژ حکومتی: )این دژ 
و با دیوارهای سنگین محافظت الجیشی ساخته سوق ۀترین نقطشهر و مهم ۀدر باالترین نقط ها، ذخائر، خزائن و انبارهای آذوقه. این دژسربازخانه

 شد. می
دیواری سنگین با چهار دروازه به  ۀوسیلبه . این بخش عمال  بودمرکب از محالت خاص برای استقرار طبقات ممتاز  ایهمیانی: مجموع شار

 (.1375داشت )حبیبی، و بخشی از بازار شهر را در خود  بودچهار سوی عالم محصور شده 
 .(1375بود )حبیبی، ها، بازارها، باغات و مزارع پراکنده در اطراف شار میانی ی مرکب از محالت، خانهابیرون: مجموعه شار

شد ستون فقرات شهر از دل شارستان )شار میانی( شروع میمنزلۀ . بازار بهیابدمیبازار: عنصر بازار در معنایی که اکنون از آن داریم کالبد 
و کاالها و مصنوعات گوناگون از بود . بازار قلب شهر دادمیگستراند و در مسیر خود محالت را شکل ض( میبرخود را به شار بیرونی ) ۀو دامن

)شیعه،  وجود آمدبه گوناگونهای صنف و تری یافتبازارها شکل کامل ۀراست ،در این دوره (.1375)حبیبی،  شدحمل می جابه آن همه جا
1384) . 

است که با مرور  های تولید علم و دانش بودههای حکومتی، بازار و مراکز خرید و محلگیری شهرها کاخشکلدر حالت کلی، هستۀ اولیۀ 
های تر، فضاهای مسکونی و در نهایت زمینهای بیرونیهای متعدد شهری بود تبدیل شد و در الیههای شهری که خود دارای فضازمان به ارسن

خود بوده است.  ۀدور نیوابسته به د و کامال   یو روابط اجتماع یاسیتأثیر ساختار ستحت رانیار شهرها در اساخت گرفت.زراعی و باغات قرار می
 تشانیهایی از شهر مانند شارستان از اهمعملکرد بخش ،)اسالم( دیجد نیمرتبط با آن بود. با آمدن د یهاتیحاکمان و فعال یشهر محل اصل

نو به شهر  یبا عملکردها دیجد ی. بناهاشدبرخوردار  ییباال تیاهم ۀو ربض از درجکرد  رییتغ ژدهنهایی مانند کقسمتعملکرد و شد کم 
 دیو فرهنگ جد نیکه آمدن د های شهر باعث شدبخش ریها با ساارتباط آن چگونگی. یاسالم یمذهب یمانند مسجد و فضاها شد،اضافه 

یافته از اسالم ادامه پیش  یشهرها یظاهر یبندها و استخوانرساختیز یۀبر پا یرانیا یشهرها ۀدهد. البته توسع رییتغرا  یرانیا یساختار شهرها
و  یمراکز حکومت اتاند، تأثیرداشته یشهر یدر ساختار زندگتأثیرات چشمگیری  یو اجتماع یو اقتصاد یفرهنگ یاست. اگرچه مراکز مذهب

: بخش اول دژ شدیم میشهر به دو بخش تقس ،یبر اساس طبقات اجتماع ،از اسالم شیبوده است. در دوران پ شتریشهر ب ردر ساختا ینظام
مربوط بود. دژ  یمردم عاد ۀو تود ایو بازار که به رعا یرونیکه مربوط به حکومت و وابستگان آن است و بخش دوم شار ب یانیو شار م یحکومت
منطقۀ  نیترمهمدر دژ  نیو ا شدتقسیم میها، خزائن، انبارها ، سربازخانههاوانیها، دها، آتشکدههایی شامل کاخعهمجموریبه ز یحکومت

گونه که بدان . همانیافتشد و در ساختار شهرها نمود  یگذشته متالش یطبقات ۀجامع ران،یشد. پس از ورود اسالم به اساخته می یشیالجسوق
 یرانیساختار شهر ا یریگاز اسالم شکل گرفته است. شکل پیشکه  است یو معمار یهای ساختاریژگیو یدارا یاسالم ـ یرانیشهر اشد، اشاره 

است  خدماتی مراکز وها محله وها یآن کوپس از شامل مسجد، مدرسه، ارگ و بازار بوده است و  یعموم تیپس از اسالم ابتدا بر اساس مرکز
آمد. شمار میبه یاز عوامل اصل یشهر شناسیریختو  یریگدر شکل زیو حاکمان ن انیفرمانروا ماتیقرار دارند. تصم گریکدیکه در ارتباط با 

 داشته است. میارتباط مستق نیها با نهاد ددوره یدر تمام ماتیتصم نیا

 معنا و مفهوم شهر اسالمی 

اریخی ممالک اسالمی یا شهرهای شدن شهرهای تویژه شهر اسالمی نامیدهرواج عنوان شهر اسالمی و اطالق آن به شهرهای مسلمانان )به
ها و از شهرهای سایر تمدن استهای اسالمی گاه تجلی خاصی از اصول و ارزشنشین(، با این فرض که این شهرها از نظر کالبدی جلوهمسلمان

به  شدهه به شهرهای ساختهشهر اسالمی ک ،، از قرن نوزدهم میالدی و توسط مستشرقان آغاز شد. از آن دوران به بعداستها متمایز و فرهنگ



 یشهر یعموم یدر فضاها یـ اسالم یرانیمفهوم حکمت ا نییتبآباد / غیورانه و کالنتری خلیل

167 

های مسلمانان، بر این اساس که ها و آثار مربوط به تتبعات شهری سکونتگاهمرور در نوشتهشد، بهمسلمانان و محل زندگی آنان اطالق میدست 
 ،. انسان(1390زاده، )نقی ها هستند، در ادبیات غرب تثبیت شدفرهنگی متمایز از سایر تمدن ۀبا حریم فیزیکی یا ذهنی خاص خود تجلی جامع

پذیرد اساس بسیاری از مطالعات را شکل داده است. و تأثیر و تأثری که میاست کنشی بوده بینی خود، همواره با محیط در همجهانبر اساس 
ای معتقدند برای نمونه شهر اسالمی عده ست کها ای پابرجاگونهگیرد؛ این تأثیر بهزندگی شکل می ۀبینی یا فلسفجهان ۀتأثیر انسان در محیط بر پای

گیری رو احداث و شکلتوان با اکولوژی شهرهای اسالمی آشنا شد. ازاینبا درک اصول و قوانین آن میفقط حاصل اعتقادات اسالمی است و 
های جغرافیایی متباین، ست که در محیطنی علتبینی حاکم بر آن جوامع بوده و بیجهانایدئولوژی و  ۀکنندشهر در تمدن انسانی همواره بیان

 (. 1375)فرید،  بینیمشهرها را با نقش و اهمیت متفاوت و با رشد ناهماهنگ و ناهمسان می
 17 ،«المدائن»و « المدینه» ؛مرتبه 57 ،و مشتقات آن «قریه» ۀواژ: ند ازاعبارت استمرتبط با شهر که در آیات قرآن کریم آمده  واژگان

به چهار صورت )بلد، بلده، بلدا و البالد( در که  ،«بلد»(. 1371)فرشی،  مردم در آن اقامت دارند چونشود به شهر مدینه گفته می ظاهرا   .بار
)راغب ست ا ها در آنجادادن آنو اقامت و سکنی ،ناساکن ۀدهندشده، محدود و انس و الفتکشیمکانی است خطدر قرآن آمده، بار  1۹مجموع 

به شهر دار  ،بار در قرآن کریم بیان شده است. به این اعتبار 32در مجموع « دارهم»و « دارکم»، «دار» های(. واژه1412همکاران، اصفهانی و 
در « دیارهم»و « دیارنا»، «، دیارکم«الدیار»صورت به . جمع این واژهتا دورش دیوار و حصار کشیده شده باشد و دور شود که اطرافگفته می
 ار آمده است.ب 1۹مجموع 

شده است. زندگی به گرفته شهر از قوانین مدون شریعت  واژۀ شود که در الگوی مبانی دینی اسالم، مشخص میواژگانبا تدبر در معانی 
خواهد پذیر نهای دینی امکانکاربستن دستورالعمل منطبق بر ارزش، بدون تالش در راستای بهاستاسالمی، که مبتنی بر هدف تعالی انسان  ۀشیو

و استفاده از تمامی کرده است های زندگی را محکوم از جنبهیک نظمی در هربی بقره و هم سنت صریحا   ۀسور 205 ۀهم قرآن در آی ،بود. در واقع
، «ساخت محیط» یو مقررات شهرساز یداند. طراحیم یرا ضرور یاسالم یهاارزش به یابیدست جهت در افتهیامکانات و اقدامات سازمان

وجود دارد  زین یاهداف و اصول خاص ان،یم نی. در ااستها تالش نیاز ا یکیاسالم دارد،  یاصول اجتماع تیدر تحقق و تقو ییبسزا ریکه تأث
 ۀمنزلبه م،ی(. ازآنجاکه قرآن کر1378 ،یاست )مرتض یاتیاجرا و تحقق آن ح یهاو روش یساخت محیط اسالم یزیرها در برنامهکه توجه به آن

 یو اجتماع یفرد ،یاخرو ،یویدن یازهاین یتمام ۀرندیدربر گ ،هاانسان یو جسم یشفابخش آالم روح ۀنسخ نیاسالم و بهتر نید یقانون اساس
متعال دوبار به که خداوند ییجا تا است، پرداخته مهم مسئله نیا به یاریبس اتیداشته است. در آ یاژهیتوجه و زیشهر ن ۀ، به مقولاستها انسان

 یشهر اسالم یالگو ۀمنزلاست. مکه به هممعظ   ۀشهر مک اتیآ نیمراد از شهر در ا« بهذا البلد ل   أقسم بهذا البلد و أنت حال»خورد: یشهر قسم م
 .است شده دهیی اسالم ناماالقراست و ام

 از. است نشده ادی آن از عظمت نیا با یمکتب و شهیاند چیه قاموس در که گرفته قرار یبلند اریبس گاهیجا در یاسالم شهر منظر، نیاز ا
. انددهیکوشبرسند  یو معنو یماد یهاکه در آن به خواسته یل و شهر اسالمدئایا یاجامعه به دنیرس یبرا همواره یاسالم شمندانیاند گر،ید طرف

انسان و  یواقع یازهاین یبوده است تا با شناخت ابعاد وجود ییهاشهیاند ازمندین کند فراهم را یانسان کماالت رشد بستر که یشهر به یابیدست
هنر  یهاشهیاند میترس کنند، عدول آن از دیکه شهرسازان نبا یانکته. نجامدیب یبشر یهاتمدن شیدایآن در پ یها به تجلو باورکردن آن ییشناسا
 یبرگرفته از تمدن اسالم یهاو ظهور شهر یسبب تجل شهیاند نیا حیصح جیها است. تروانسان یتعال یبرا یهست جهان از یریگدر بهره یاسالم

ها و با مناره یشهر فقط یرسد شهر اسالمینظر مبوده است. به یعیحائز مباحث گسترده و وس یاسالم میدر تعال یخواهد شد. شهر اسالم
است با  یبلکه شهر ،اسالم نباشد لیاوا یمانند شهرها یو باستان یخیتار ۀچهر یمتنوع، و دارا یمتعدد، برخوردار از اماکن مذهب یگنبدها
 یقرآن یهابر اساس اصول و آموزه با  یتقراست که  یشهر یگرفته است. شهر اسالم تئشن یاسالم یهااز آموزه که یدیموحد و با عقا یهاانسان
ابا توجه به ف یتواند در هر زمان و مکانیم که بالقوه است یتیماه ی(. شهر اسالمJamalinezhad et al., 2012ساخته شده است ) یو نبو  یورن 
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 باشد داشته را شیخو خاص یتجل و ریدر تعارض نباشند( تفس یاسالم یها)که با اصول و ارزش یو مصالح و دانش و هنر و فرهنگ بوم
 (1383 زاده،ی)نق

 ،یشهر اسالم یساخته شده باشد. در الگو یاس فرهنگ اسالمو بر اس باشد یجار یاست که در آن احکام اسالم یمکان یشهر اسالم
 ،یازی)ا ابدییم تیهو نظام نیشهر بر اساس ا یو کالبد یاجتماع یها و عناصر زندگشاخص یطور حتم تماماسالم است و به نیعامل مسلط د

 شده بنا حیصح اتیروا و قرآن یالتزام ای یتضمن ای یمطابق یهاو آموزه یاست که بر اساس مبان یشهر یشهر اسالم گر،ی(. به عبارت د1387
 در که ثابت است یتیماه «یاسالم»(. 1378 ،یکنند )شکرانیم یاست که مسلمانان در آن زندگ یکه مراد از شهر مسلمانان شهرآن حال. باشد

ا به توجه با که بالقوه است یتیماه یاسالم شهر گر،ید عبارت به. داشت خواهد را شیخو خاص یکالبد یتجل خاص زمان و مکان هر و  یورفن 
تواند در هر زمان ینباشند م یاسالم یها)که در تعارض با اصول و ارزش یفرهنگ بوم یو در پرتو دانش و هنر روز و در فضا سمصالح در دستر

 م،یبدان یاسالم یرا از اصول شهر )شهرساز« تعادل»همچون  یاگر اصل مثال، یبرارا داشته باشد.  شیخاص خو یو تجل ریتفس یو مکان
و  یعوامل محل ریو سا ،یاقتصاد طیزمان، شرا طیمصالح در دسترس، شرا ،یآن در اقالیم مختلف و با توجه به فرهنگ بوم یتجل یچگونگ

 نید ؛یمجعول بشر نیاست، نه احکام و قوانحاکم  یاله نیاست که در آن احکام و قوان یشهر ،یخواهد بود. شهر اسالم ریمتغ گرید یطیمح
ها ارزش نیا اساس بر که یاسالم شهر و دارد یمعمار و یاخالق ،ی، روابط اجتماعجزا معامالت، شت،یدر باب حقوق، مع ییهاهیاسالم توص

 .است یاله مطلوب شهر رد،یگیها شکل مهیو توص

  یاسالم ـ یرانیمعنا و مفهوم شهر ا

 ،یجوانب فرهنگ ۀهم دیبا ،ن آن استساکنا یزندگ با میمستقریغ و میاست که در ارتباط مستق یمورا یۀکل از زنده یامجموعه شهر ازآنجاکه
 در دیباها یژگیو نیا یاسالم ـ یرانیدر شهر ا ید. از طرفریمورد توجه قرار گ زمانهمشهر  یخیو تار یمکان ،یزمان ،یاسیس ،یمیاقل ،یاقتصاد

 یهایتئور و ینظر یمبان بر متشکل یاسالم ـ یرانیشود. شهر ا نییتب یاسالم ۀجامع در یفرهنگ و یاسالم میعالت یۀپا بر و یرانیا بستر و نهیزم
 طیمح با انسان روابط بر و شود تیرعا مسلمانان یزندگ طیمح جادیا و یزیربرنامه و یطراح در دیبا که است ییهاارزش و اصول به مربوط

عوامل مهم  ۀو دربردارند شوندیماستخراج  یاسالم میها از تعالارزش و اصول نید. اباش حاکم شیوعان خوهمن ریسا با و مصنوع و یعیطب
اعمال مسلمانان و ازجمله  یۀاصول حاکم بر کل یگفت که منبع اصل دیبا ها در تضاد و تناقض نباشند. اجماال  که با آن هستند یفرهنگ مل

ارتباط انسان  -:شودیم انیبچهار مورد این (. محور قراردادن انسان در 1379 زاده،ی)ص( است. )نق امبریپ سنت و مین کرها قرآآن یشهرساز
الله تیآ یانسان از سو ۀچهارگان ارتباطات نیارتباط انسان با همنوعان خود. هم ،یارتباط انسان با جهان هست ،ارتباط انسان با خود ،با خدا

ک زین یآمل یجواد  (1380 ،یآمل ی)جواد است شده دیتأ

و  یمشترک جهان هست ۀساخت خیتار. است گرفته قرار آخر مورد دو درون در شمندیاند دو نیا یبنددسته در خیتار ۀرسد مسئلینظر مبه
ساخته انسان ءیش کیعنوان را به شهر به یتوان صفت اسالمیم یزمانکه  گفتتوان یم یاسالم ـ یرانیهمنوعان انسان است. درخصوص شهر ا

 یازهایبه ن ییگوجواب نیدر خدمت انسان قرار گرفته باشد و در ع یاگونهوجود آمده و بهبه یاسالم میتعال اساس بر ءیکه آن ش کرداطالق 
 ،یدهد. از طرفیم نشان را موضوع یمکان مصداق زین شهر یبرا یرانیا انیب. دینما تیهدا یاسالم یهاارزش سمت به را یو او، یماد

به صفات  شهر یبرا نیمب قرآن در. باشد زین یاسالم یهاارزش ادآوری و گاهیتجل دیبا مکان نیا که است نیشهر نشانگر ا یبودن برایاسالم
دارد. پس اسالم  یسازاو تطابق و هم ینیبجهاناو، با نوع  یازهایدر تطابق انسان با ن ،یاسالم شهر قتیشود که در حقیاشاره م یستیمناسب ز

بودن یرانیا. باشد هماهنگ دینمایم فیتعر اسالم که یستیز روش با دیبا زین یزندگ یفضا راه نیا در که است یعیآموزد و طبیم را ستنیزچگونه
 همراه داشته است.به خود با را انیرانیا هوشمند اتیاز تجرب ییو پرمحتوا یغن ۀنیشیپ و سابقه زین
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 مسلمانان  یاسالم و شکل شهرها یاصول اجتماع

مسلمانان با  یشهرها ۀزکنندیمعتقدند وجوه متما یگذاشته است تا آنجا که برخ اریبس ریمسلمانان تأث یاسالم بر شکل شهرها یاصول اجتماع
 یاجتماع تیوضع ۀشده دربارانجام یهایاست. بررس یو غرب یاسالم یساکن در شهرها یشهر ۀجامع یاجتماع صیدر خصا عمدتا   آن ریغ

نظر وجود بازار و  ازموارد،  ریاست. در سا یاجتماع شهر تیوضع ۀنیدر زم یو غرب یشهر اسالم یتفاوت ماهو یایگو یاسالم یشهرها
 (1389 ،یو موسو پوراحمدوجود ندارد. ) یو شهر غرب یشهر اسالم نیخاص ب یتفاوت یاستحکامات نظام

 شود.  انیاسالم است ب یمسلمانان که متأثر از اصول اجتماع یشهرها یمکان یهایژگیو نیتربر آن است که مهم یسع بخش نیدر ا
در  یامسلمانان، سکونت در محله است. تعصب محله یدر شهرها یهمبستگ ۀدهنداز اشکال نشان یکیمسلمانان:  یمحله در شهرساز

گسترش تفکرات  ۀجیکه در نت یو فقه یمذهب ۀشیگرفت. ریت مئن آن نشساکنا ییو خاستگاه روستا یمذهب ،یقوم یوندهایاز پ یاسالم یشهرها
 یفقه ۀفرق ایمذهب  روانیو منسجم از پ کدستی یهامحله شیدایپ یبرا یقو یینایم استآن حاصل شده  یهاو آموزه نیگوناگون از د ریو تفاس

  (1389 ،یو موسو پوراحمدشد )یخاص در شهرها م
بوده  یو احساس تعلق به فضا و مشارکت مردم یاجتماع یهمبستگ ،یسنت یمسلمانان بر اساس رفتارها یشهرهاها در محله یریگشکل

 ،در محله یشدن کودکان با بازیاجتماع ندیارتباطات و فرا یبرقرار یبرااز وقت مردم در معابر  یفضاها، صرف قسمت یو شاداب یاست. سرزندگ
فضاها و  یدر طراح یانسان اسیمق و انسان به توجه ،یاهال یجان و یمال تیامن نیمشترک، تأم یهاتیدر انجام فعال یاریوجود تعاون و هم

 ای)محالت  «خطاط» اسالم امبریپ. است کردهیم القا مردم نیب را محله به تعلق حس ،یمحله با هم و ثبات حضور اهال یبودن اهالمأنوس
بدان معنا بود  نی. ادندیبخشیم شانیا یتنگدست ای ییبودن، بدون توجه به دارامتفاوت، با وجود همگن یقوم یهانهیشیپ با یلیها( را به قبابخش

 ۀنیدر زم یقانون چیه یبه اجرا شانیا نی. همچنیاستقرار مسلمانان )امت( توجه داشتند تا تقسیمات اراض تیبه کل شتریاکرم )ص( ب امبریکه پ
 دیبا یرساختیز ای ییفضا یدهسازمان نیفهم بود که چنله قابلمسئ نی. اکردندیها اجبار نممحله یهارساختیز ای یداخل یفضا یدهسازمان

 .باشد گرفته شکل ساکنان یازهایو ن یاسالم یهاارزش یۀبر پا
 یۀها بر پامحله: دیگویم شد یطراح یعباس ۀفیتوسط خل یالدیم 8بغداد که در قرن  یخود از شهر سنت یهالیو تحل هیدر تجز جیبر تریپ

ها، بودن در مساجد، چشمهمیبا سه گریکدیکنار  یو غن ریمنسجم بود که فق یابدنه ۀمنزلبه کینشدند؛ هر یبندمیتقس یطبقات اجتماع
 (.Michell, 2009کردند )یم یو بازار زندگ یعموم یهاحمام

تعداد  ۀمحدود انگریشمرده بودند، عدد چهل نما هیاسالم که تا چهل خانه را همسا امبریپ ثی: بر اساس حدیگیهمسا یهامجموعه
 حقوق حفظ بر یمبن یادیز نیقوان نیهمچن(. 1387 ،ی)مرتض دشویم دهیمسلمانان د یسنت یاز شهرها یاریکه در بس استهر بلوک  یواحدها

 شود. یم منجر یگیهمسا روابط تیشود که به تقویم دهیمسلمانان د یوساز شهرهاساخت در گانیهمسا
 نیتربزرگ و نیترانیخصوص مسجد جامع بود که در گذشته، نمامسجد و به یاسالم ۀجامع یوجود مسجد در مرکز محله: کانون نظر

 ایمراتب فراتر از آثار به ییهاها مکانها و گورستانداشتند. مساجد، مدارس، حرم یمسلمانان به آن دسترس ۀرفت و همیشمار مبه شهر یبنا
 ییهاها محلنیا ؛آمدندیها گرد هم مدر آن یعمل با عالمانه عارفانه، ،یاعم از ظاهر یها با مقاصدمناسبت یبودند که مردم در برخ ییهامحوطه

 (.1390بودند )گرابار،  یو فکر یاجتماع ،یاسیس یهاشکلت یبرا
 یالگوها ریسا با آن یزهایو تما کردند نییمسجد را تب تیآن با مرکز یاسالم یدر الگو یمحور( اصول محله1396کار و همکاران )نقره

زمان و مدت یاجتماع یهاگروه حضور تنوع ،یاجتماع تعامالت زانیم شیافزا بعد از پژوهش، نی. در ادادند نشان را عرب اتیشده در ادبطرح
 شده است.  یتر معرفمشابه، موفق یالگوها ریسا نسبت به مسجد، تیبا مرکز یمحورحضور افراد، محله
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متناسب با فرهنگ و آداب ساکنان داشته  یکارکردها یشهر ی، فضاهامسلمانان ی: در شهرهایمتناسب با بستر فرهنگ یشهر یفضاها
( 1375مردم بوده است. عثمان ) یها محل تعامالت اجتماعاسیاز مق یمراتبسلسله در کیها، هردانچهیم و دانیها، م، بازارچههابستبن. است

 کیساکنان  انیارتباط م یاز علل سهولت برقرار یکیشد یها بسته مبهیغر یآن به رو یکه درها یاختصاص یهامعابر و گذرگاه کهدارد یم انیب
 جیتدرها، بهیژگیو نیمختص به خود را دارد که در صورت ضعف ا یهایژگیهر جامعه و یهاهماهنگ با ارزش یرفت. فضاهایشمار مکوچه به

رفتن نیو ازب یرانیا ۀمحل ییامن محالت و انحالل سازمان فضا یفضا ینابود یمثال، در پ یبرافرهنگ جامعه دچار استحاله خواهد شد. 
 ۀویش و یاجتماع تیامن ندارند، را یاجتماع کنترل تیکه قابل یو معابر یعموم یهاها با پارکآن ینیگزیها و جاها، بازارچهچهدانیها، مبستبن

 کنند.یگونه فضاها احتراز منیاز مردم از حضور در ا یاریدگرگون شده است و بس یاجتماع یتعامالت و برخوردها
مسلمانان،  یمؤثر بر ساخت شهرها ۀقاعد نیرتریو فراگ نیمحمد عبدالستار عثمان، اول ۀدیبه عق«: الضرر» ۀقاعد یساخت شهر در راستا

 شیکه ب یناهنجار، در صورت ینامطبوع و صدا یبو ،آورانیحکم، دود ز نیاسالم نقل شده است. بر اساس ا امبریاست که از پ« الضرر» ۀقاعد
 یمسکون مناطق از عیصنا و ساتیدورساختن تأس رونیازاشدند. یم متضرر مردم هاآن قیرفت که از طریشمار ماز حد مجاز بود، سه نشانه به

شد )عثمان، یم یشهردرون یاجتماع یزندگ یخاطر برا تیشدن آرامش و رضاموجب فراهم قاعده نیا یاجرا که ستین ی. شکشد واجب
شکل موجب آن، که به شدیوضع م یاسالم یشهرها یبناها یشکل ظاهر یبرا ییهاتیمحدود ،یاسالم اصل نیتحقق ا ی(. در راستا1375
 ند. نک جادیا یمسکون یهامحله یبرا یمزاحمت ستیبایبازار م نشود؛ گرانیبه د دنیباشد که موجب آزاررسان یاگونهبه دیبنا با یظاهر

 یبرا قیطر نیا از و کند ریدا خود صنف به متعلق یبازارها از ریاجازه نداشت محل کسب خود را در غ یاحرفه صاحب چیه نیهمچن
در  یکه اخاللبدون آن ،برطرف کند یآسانبهمردم را  یازهایبود که نیم یبه نحو دیبازارها با نیکند. تمرکز ا جادیمزاحمت ا حرفه اصحاب ریسا

 ۀباردر بارهااست که  یاز اصول یکی«. الضرر وال ضرار» ۀ(. قاعد1389 همکاران، و)اخوت  کند جادیها و معابر اابانیوآمد مردم در خرفت
 فرد نشود، گرانید متوجه یبیکه آسیمادام ،یاسالم ۀاست. در جامع شدهمسلمانان استفاده  یسنت طیدر مح یو شهرساز یموضوعات ساختمان

 (. 1387 ،یبپردازد )مرتض طیمح ساخت رییتغ ای یدهو سامان یتواند به طراحیم
 یو روابط قو یدر تعامالت اجتماع یبه اصول اسالم یابیدست یبرا ا  عمدتمسلمانان  ۀساخت طیمح ی: فرم شهروستهیپهمبافت منسجم و به

و  میکند و معتقد است تحقق مفاهیاسالم بازگو م یسنت یاستقرار و رشد شهرها ۀنیدر زم یلیدال «حسن یالشیشتو». کردیکمک م یمردم
 یچارچوب اجتماع یدیعنوان اصول کلبه ،و وحدت ی. تعامل اجتماعاست هداشت ییبسزا ریتأث یاسالم یاغلب شهرها یدر قشردگ یبرادر

س، ». است انینما یخوبهم بهبهکینزد یهاگروه و وستهیپ یهاخانه در اصل نیشد. ایم منجر یمسکون مناطق در یشهر تراکم جادیاسالم، به ا
 در زین وستهیپهمبه یبلکه ارتباط اجتماع ست،ین ییفضا یسازمنظور فشردهبه فقط یاسالم یسنت یدر شهرها یمعتقد است تراکم کالبد «انکایب
 موجب رایاست، ز شده منعکس زین شهر یزندگ بر آشکار یلیخ یفشردگ نیا اثر است معتقد زی(. عثمان ن1387 ،ی)مرتض است میسه اصل نیا

شد یم خانواده کی افراد انیم ارتباط یبرقرار شیافزا و سهولت باعث گریکدی به بناها یوستگیشد و پیم محله کی افراد انیم یاجتماع یهمبستگ
 (.1375)عثمان، 

ستون فقرات و قلب  ۀمنزلاست که به رانیا یسنت یو شهرساز یمعمار ینمودها نیتر ینیاز ع یکیوجود بازار )در مجاورت مسجد(: بازار 
. افتییو تا مرکز شهر امتداد م شدیمشهر شروع  یهاراه نیتردر امتداد مهم شهر معموال   یکرده است. بازار اصلینقش م یفایشهر ا ۀتپند

شد که بازار یم باعث یشهر یزندگ در انیبازار منزلت و نقش نیهمچن و آن امتداد در شهر مهم مراکز و فضاها و بازار یشهر گاهیجا و تیموقع
 نمود بازار ران،یا یسنت یشود. در شهرها لیتبد یاجتماع یهاتیفعال از یاریبس یبرا ییبلکه به فضا ،نماند یباق یاقتصاد یدر حد فضا صرفا  

 .استآمده یبه حساب م یساز در ابعاد اجتماعهیسرما یعنصر بالتبع و یجمع یفضاها شیدایپ ینیع
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به عبارت آورد. یمراکز را فراهم م نیا یو مردم یاجتماع تیهو یارتقا موجبات مسجد کنار در بازار احداث سنت است معتقد زین یمرتض
 (.1387 ،یشد )مرتضیم لین و جامعه تبدساکنا نیب یاجتماع روابط تیتقو یبرا یابزار به یتجار مراکز گر،ید

 (1392 روستا،)دانشپور و  یاسالم یاصول اجتماع یبندمقوله: 1 شکل

 یرانیا ـ یاسالم یشهرساز  یالگو در یاجتماع یهامؤلفه

 عدالت اجتماعي 

ن موضوع یا رامونیپ یفالسفه و متفکران اسالم دگاهیشود. سپس دیم پرداخته اسالم نیمب نید در یاجتماع عدالت تیبه اهمطور مختصر ابتدا به
 گردد.یمهم ارائه م

کرده است: نخست امر به پرستش  انیامر ب ۀکاربردن مادبا به ما  یخود را مستق یعیامر، دستور تشر ۀبر صیغعالوه ،در دو مقام فقطخداوند 
ک یامر به عدالت و قسط در کالم اله معموال   ن،یبرااو؛ و دوم امر به عدالت و قسط. افزون  ،رونیااز. است موارد گریفراتر از د یداتیمؤکد به تأ

. میکن یتلق یبشر اتیح ۀمسئل نیترمرا مه یو اعتقاد و پرستش پروردگار متعال، عدالت اجتماع مانیپس از ا م،یبجاست که در منطق قرآن کر
 ،یاله انیو قسط در ب زانیم انیمکرر م ۀمالزم ۀنیقرار داده و به قر یااندازه یزیهر چ یکه او برانیتصریح خداوند بر ا علتبه گر،ید یاز سو

 همکاران، و پورجعفر) است کینزد یکم   یابیارز به و است محاسبه و یریگبر اندازه یمبتن یگرید ۀاز هر مقول شینزد خداوند ب یعدالت اجتماع
13۹0.) 

 یاستوار و یرستگار و اصالح ،یداور نیبهتر ،یازینیب باالتربن ان،یبن نیتریقو ،یزندگ جوهر انصاف، ار،یمع را عدالت زین)ع( یامام عل
 ق و عموم اوامر شدیدا  اطال نیشود. همیرا توأمان شامل م یو کم   یفیکه ابعاد ک یفیتعر ؛کرده است یمعرف ییافرمانرو دهند  نظم و مردم امور
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 یکی یاجتماع فیر تکالیبر سا یت وجوب عدالت اجتماعیاست تا ثابت کند که اعتقاد و التزام به اولو یکاف یعدالت اجتماع ۀدربار یمؤکد اله
 .معنا استیب یاسالم ۀگفتن از جامعاست و بدون آن سخنها زمان و ادوار یتمام در یاسالم تیحاکم و جامعه یعیتشر نظام یاصل رکن دو از

ور نظمههمه ب یهمه و رفع موانع برا یبراکسان ی طیاشر جادیا»عبارت است از  یعدالت اجتماع ،یفالسفه و متفکران اسالم دگاهیدر د
 یهامنزلت و یمعرفت ،یاقتصاد ،یاسیمختلف س یهاعرصه در کسانیطور همه به یو رفع موانع برا طیشرا جادیا گر،یبه عبارت د. «کسانی

 (Ansari et al., 2012است. ) یهمان عدل جمع یاجتماع
 یو طبقات یو نژاد ینظر از تعلقات قومها صرفانسان ۀهم یبرابر. است مردود ضیتبع اما شده، رفتهیتفاوت پذ ،اسالم یدر عدالت اجتماع

حقوق  نیبرخوردارند و نقض ا یزندگ ۀویش انتخاب حق و انتقاد حق ان،یب حق ،یآزاد ت،یمالک حق ات،یگرفته شده است. همه از حق ح فرض
دارد و  تیکه قواعد مادرند، شمول و عموم ،جرح، اصل الضرر، اصل انصاف، اصل ال«ت انسان بر انسانیعدم وال»ظلم است. اصل درخشان 

 .دارند شهیدر اصل عدالت ر یگهم

 یمشارکت مردم

مردم در  ۀمشارکت فعاالن و حضور از یاریبس یخیکند. اسناد و مدارک تاریم فایا هاطرح تحقق در یمهم نقش شهر در مردم مشارکت زانیم
 دفاع و رانیا یها، انقالب اسالمهینیجنبش مشروطه، ساخت مساجد و حس ،یخیتار یو بناها دیامور شهرها وجود دارد. ساخت تخت جمش

 .از مشارکت مردم در امور گوناگون است یبارز یهانمونمه مقدس
 یاشاره شده است. برا گوناگونت متعدد قرآن به مشارکت در موضوعات ایشده و در آ یاریبس دیتأک یدر اسالم بر مشورت و همفکر

است که  نیا یانو کتاب آسم امبرانیهدف از ارسال پ»، «دارد یبستگ هاو سرنوشت جامعه به وضعیت مردمش و عملکرد آن تیوضع» ،نمونه
تمرکز  یاصل بر نف یدر نظام اسالم»و « است ینهاد یامر یاسالم ۀمشاوره در امور جامع» ،«زندیپا خعدل به یدارند و برا پا بهمردم قسط 

 ۀنور مشارکت به گون ۀسور 62و  64 اتیطور در آنیهم (.13۹0 ،و همکاران پورجعفر) «.است خاص یگروه و فرد کیعنوان و اموال در دست 
 شود:یم نییذبل تب

 الزم است. یو تعاون و همکار ابندیحضور  دیعموم مردم با مهم، تیا فعالیدر هر کار ـ 

 دهد.یرا نشان م یمانیایب مشارکت عدم و جست خدا به مانیا در دیعامل مشارکت و تعاون را باـ 

 .هست هم آن یبقا به ناظر دستور نیا بلکه ست،ین میناظر به مبدأ و آغاز تصم فقط یو جمع یدستور به مشارکت در امور ضرورـ 

 زند.یخدشه و لطمه م ییرسان است و به هدف نهانفر هم آسیب کی بتیغ ،یریگمیدر تصمـ 

 .است مقدم یفرد مصالح بر یجمع مصالح زیداند و نیتر ممهم گرید امور یاریخداوند امور مشارکت را از بسـ 

 وارد خواهد شد.  بیآفت و آس یدر صورت ترک امور مشارکتـ 
جهان  دردولت و ملت  نیمشارکت ب یحکومت دارا نینخست رونیازااالقوام داشته است. مجمع یحکومت خود یاسیس یبنا یابتداران از یا

نظام  یریگشکل در یمذهب یفضاها و مساجد گاهیبودند. نقش و جا یمشارکت نیمادها مظهر چن ،از آن شیپو  یبوده است. حکومت هخامنش
 (.13۹0 ،و همکاران پورجعفر) است شده رییداشته که امروزه دستخوش تغ ییبسزا ریتأث یشهرها و محالت شهر یو اجتماع یکالبد

 تیامن

امان مردم بر  ریو نشانگر تأث استامن  ۀریش از زیمان و مؤمن ناکنند.  تیخاطر و امن نانیامن باشد که مردم در آن احساس اطم یمکان دیشهر با
. کرد یبررس گوناگون یهانهیزم در را آن توانیم که است یاسالم ۀجامع مهم یاز مختصات معنو یکی تیدر شهرها است. امن تیگسترش امن

ر جهان مال سراس دارد شیخو روز قوت و است منیا شیخو جماعت در و است سالم تنش کس هر» ندیفرمای( مص) اسالم یگرام رسول
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 احساس یبرا جامعه و فرد یاصل یازهاین از تیها نامعلوم است. امنآن قدر که ندیفرمایم یمعرف نعمت دو را یسالمت و تیو امن« اوست
 .دهد قرار امن یشهرخواهد که مکه را یم ی)ع( از درگاه اله میکه حضرت ابراه ییجا تا است سعادت و شیآسا ،یراحت سالمت،

آرامش داشتن و احساس خطر نکردن که  یعنی تیدنبال آن بوده و هستند. امن جوامع و مکاتب به ۀاست که هم یاهدغدغ یاخالق تیامن
 تیامن و شغل و مسکن تیامن ،یمال تیامن ،یجان تیامن آبرو، و احترام تیامن شامل یاجتماع تیاست. امن یدر ابعاد مختلف قابل بررس

 .است یاخالق

و  یکالبد یو راهکارها دیآیشمار ممهم به یهاپس از اسالم از مؤلفه رانیا یدر شهرساز ژهیوهو ب یاسالم یدر شهرساز تیموضوع امن
 یاصل ۀاز راست یمراتب معابر شهرتوان به سلسلهیازجمله م ؛شده استیکار گرفته مها بهدر شهر و محله تیت امنیتقو یبرا یفراوان یاجتماع

 ۀدرواز و برج یدارا هم محالت شهر، رامونیپ یبر باروعالوه ،مناطق یکه مختص چند خانوار بود اشاره کرد. در برخ یهشت یبه فضا دنیتا رس
 .زدیاند، از جمله در شهر مخصوص خود بوده

 انیم یو همدل یبودن محله و همبستگ گزبیغر ت،یهمچون محرم ییهامؤلفه به توجه ت،یامن یارتقا یبرا یکالبد یدر کنار راهکارها
 است، مورد نظر بوده است. یاسالم یشهرها یندبمشترک در محله یهایژگیکه برخاسته از و ،ساکنان محله

  یمردم تعامالت

توان یم را اسالم نید یشود. اساس اجتماعیم دهید ثیاحاد و اتیوضوح در آبه مهم نیدهد و ایم تیاهم اریبس یاجتماع یبه رفتارها اسالم
مردمان با انصاف  گریدبا »ند یافرمی)ع( م یدانست. امام عل یت اخالقمتناسب با کماال یاحسان و رفتار مردم، به کمک محبت، ،یمهرورزبر 

خود  یکوکاریکنند، با احسان و ن یکه با عمر خود زندگاز آن شتریمردم، ب » ندیفرمایم زیامام صادق)ع( ن «.مؤمنان ثاریرفتار کن و با مؤمنان با ا
 .(394 ص ،9101 ح ،ق1429اآلمدی، )« رندیمیبر اثر گناهان خود م رند،یکه با اجل خود بماز آن شتریو ب کنندیم یزندگ

 اریدر گسترش تعامالت سازنده بس یاسالم میاست، تعال نیقابل تدو یآموزش بوده و بر اساس دستورات اسالم ازمندین یتعامالت اجتماع
 حیرفتار صح یو از طرف«. مؤمن در چهره او، قوت او در دانش و اندوه او در دلش است یشاد»ند: یافرمی)ع( م یلگذار است، امام عریتأث

 .(140 ص ،5ج بحاراالنوار،را به همراه خواهد داشت ) یسالم یاجامعه یاجتماع

  یامحلههم

(. حضرت صادق )ع( به نقل از رسول 667 ص ،2ج ،یکافشمارند )یبرم عمر یادیز و شهرها یآبادان لیرا دل یامام صادق)ع( حسن همجوار
 «ند.اهیباشند، از برابر و از پشت سر و از راست و چپ یعني از چهار طرف تا چهل خانه همسا هیهر چهل خانه همسا»: ندیفرمایمخدا )ص( 

 (.439 ص ،4 جلد ،یکاف اصولکند )یمحله را مشخص م ۀمحدود یرانیمفهوم در فرهنگ ا نیا

  یگیهمسا

کرد یه چنان به من سفارش میهمسا حقوق مورد در لیجبرئ» ندیفرمایماسالم )ص(  امبریبرخوردار است و پ یادیز تیدر اسالم از اهم هیهمسا
مؤمن » ندیفرمایم گانیحقوق همسا ۀبار(. امام صادق )ع( در0462 ح الفصاحه، نهج)« ه ارث خواهد بردیه از همسایکه من پنداشتم همسا

ند یافرمیم هاهیاو نقش همس تیاهم ۀربار)ص( د امبری(. پ492 ص ،4ج ،یکاف اصول)« ش از ستم و آزار او آسوده باشداهیاست که همسا یکس
باشد  یاشان گرسنهیا انیکه شب را بگذرانند و در م یآباد هراهل »، و فرمود «ه اش گرسنه باشدیهمسا و بخوابد ریس که یکس ستیمؤمن ن»

با هم دارند و رسول خدا مسلمانان را به  یو تنگاتنگ کینزد ۀها در اسالم رابطهی(. همساهمان). «فکندیها نظر رحمت نآن به خداوند امتیروز ق
 بزرگ برشمردند.  یناهگرا  هاندادن آنهیسلکان سفارش فرمودند و عارمبه هم خود لیدادن وساامانت
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 از است؛را مانند احترام به مادر الزم دانسته  هیاست و رسول خدا احترام به همسا شدهسفارش  یاریبس ثیبا هم در احاد گانیرفتار همسا
 هیهمسا هم یرانی(. در فرهنگ ا11: الفصاحه نهجرا به همراه دارد ) یشده و عذاب اله یشدت نفبه هم گانیرفتار نادرست با همسا گر،ید یسو
 یهادوره یمعمار ۀویشود که ابن امر در شیم شمرده تیاهمیبزرگ ب یخصوص در شهرهااست که متأسفانه امروزه به یارزشبا گاهیجا یدارا

بهداشت،  گران،یم دیحر به احترام رفاه، و شیآسا ت،یامن یریگ، بستر شکلشدکه ذکر  یثیقرآن و احاد دگاهیاز د یگیشود. همسایم دهیمختلف د
رفتار خوب و خوش یۀهمسا و مانیانسان باا یهااز نشانه «گانیدر مقابل آزار همسا یبردبار» ،یدر منابع اسالم است. یو آبادان یعدالت اجتماع

که  یدارد. ... سوم مردی: سه کس هستند که خداوند آنان را دوست ماندکه رسول اکرم )ص( فرموده استآمده  یتیشده است. در روا یمعرف
خوب را راه  یۀارسول خدا )ص( همس .افکند ییجدا آنان نیا سفر بیکند تا مرگ یرا تحمل م یاو اذیت و یدهد، ولیاش او را آزار مهیهمسا

 ند.ادهبرشمر ادت عمریبه سعادت و ز دنیرس

  شیآرامش و آسا

بزرگ سعادت شمرده شده است و  ۀخان یاریبس ثیبرخوردار است. در احاد یاژهیو گاهیجا از اسالم در سکونت محل در آرامش و شیآسا
از حد بزرگ مورد  شیب ۀدارد و خان ییواال گاهیاست اعتدال در اسالم جا یگفتنآن دانست. البته  شیرا در آرامش و آسا علت نیتروان مهمتیم

 خواهد وبال صاحبش بر آخرت در باشد تیکفا حد از شیکه ب یهر ساختمان»: ندیفرمایمکه امام صادق )ع(  یاگونهبه ،نقد قرار گرفته است
 (284: خصال،) شودیممردم  یبرا یاحساس کمبود دائم سببو رفاه  شی)ع( نبود آسا یامام عل دگاهیدر د« .بود

  تیمحرم

که اذن دخول در حرم و  است یکس« محرم». است آمده محرم یمعن در و یخوش یرازدار ،یودن، محرمبمحرم ت،یدهخدا محرم ۀنامدر لغت
 ،معتمد، ندیم گذاشت، عهیبتوان راز را به ود یکه در نزد واهل سر و آن یآشنا ،شیشاوند، خویخو یبه معنا ن،یهمچنرا دارد.  یشخص ۀخان

معین هم  یفارسفرهنگ  دردر پناه است.  گرانیشخص و اطراف آن که از تعرض د ۀپناهگاه خان یعنی میرازدار آمده است. حر ،یخود ،مقرب
 است. شده ریبودن تعبه محرمب تیمحرم ۀواژ

 یاست که دارا یاگونهدادن به فضا بهکالبد ،یشهرساز و یمعمار یفضا در تیکه مراد از محرم گفتوان تیم شدهگفته یمعانبا توجه به 
فضا را شکل خواهد داد و ابعاد  تیاست که امن یمتمرکز بر اصول شتریب یکالبد ۀداشتن در حوزباشد. حربم ییو معنا یکالبد ۀم از دو جنبیحر

 آرامش یبرا را یجاب تانیهاخداوند از خانه»د یافرمینحل خداوند م ۀمبارک ۀآورد. در سوریم دیو آرامش را در فرد پد ردیگیم دربررا  یاجتماع
امن  یهاعرصه یریگمذکور در شکل ۀن مؤلفه است. مؤلفیا یو ثمرات اجتماع یئبخش معنا یتأکید بر رو شتریبخش ب نیدر ا. «داد قرار شما

 نگاه و فضا گسترش و جادیاز ا ییاز سو.همراه داردش را بهیاازجمله آرامش و آس یاتیفیخواهد بود و ک دیمف یرانیا یاسالم ۀو آرام در جامع
است. رسول خدا  کردهوضع  مهم نیا یبرا را ینیقوان و داده تیاهم ارین امر بسیااز کشورها به  یاریبرخالف بس رانیاکند. یم یریآلود جلوگگناه

 .اندکرده ینه گانیهمسا ۀ)ص( مسلمانان را از نظرکردن در خانه و اشراف بر خان

 گرایي و اصل بازگشت به خویشدرون

به فضاي بودن فضاي خصوصي نسبتهاي اسالمي است که عبارت از بستهدهي کالبدي در سرزمیننگرش به درون، نوعي سازمان ،گرایيدرون
حول یك فضاي باز مرکزي است که  ۀگرایي با تعبیر کالبدي رایج آن، فضاي بستشهري و بازشدن آن به سوي فضاي خصوصي است. درون

دهي با سازمان گرایي ویژگي معماري اسالمي است که عمدتا  درون .یابدآن موجودیت اصلي جامعه، امت و خانواده رشد و استحکام مي ۀواسطبه
هایي است که اهمیت به باطن را در مقابل گرایي از ویژگيد درونشوحیاط مرکزي و عدم توجه به فضاي درون بنا به محیط خارج تعریف ميحول 
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است که  نیاکیدي بر عالم غیب و تفسیري بر یکي از صفات الهي )باطن( است و آنچه اهمیت دارد أسازد و در اصل تتوجه به ظاهر متجلي مي
 .(310 ص ،1373)معماریان،  ابعاد بیروني و مادي تا استکید بیشتر بر ابعاد دروني و معنوي أفرد مسلمان تدر زندگي 

 شدهمطالعه ۀمحدود تیموقع

 زیبازار تبر ۀ(. مجموع2شود )جدول یم پرداخته یدانیموجود و مشاهدات م یدر متون ادب آن بازار و زیتبر یه و بررسمطالع به مبحث نیدر ا
از  پس ۀدور در انهیخاورم یبایز یبازارها نیتریمیو از قد ـ هامتر طول راسته 5760هکتار مساحت و  27با  ـ یخیبزرگ تار یاز بازارها یکی

 هارفهها، انواع مشاغل و حو راسته هاسراها، داالنها، کاروانمچهیها، کثرت تمغازه شیآرا و یمعمار سبک. دیآیشمار مبه رانیورود اسالم به ا
 کیفرد از و منحصربه یعال یانمونه به را یخیتار بازار نیاند، اقرار گرفته یبازرگان یسراها کنار در که مسجد و مدرسه یاریو وجود تعداد بس

 مبدل ساخته است. یشرق و یاسالم یتجار مهم مرکز

ک زیو جهانگردان از شهر تبر  احانیس فاتی: توص1 لجدو   (1393)پورجعفر و همکاران،  یشهر  یو طراح یمعمار  یهایژگیبر و  دیبا تأ

 زیاز شهر تبر هافیهاي مستخرج از شرح مشاهدات و توصواژهدیکل دوره و سفر خیتار جهانگرد و احیس

 1خویکالو
نهم  ۀسد ونلوها،یآققو ۀدور

 یالدیپانزدهم م /یشمس

 بود، برپا یاریبس یو مسجدها هادرون شهر خانه ر،یتعم رقابلیغ و رمستحکمیشهر غ یبارو

تنوع  ،وجود داشت یبزرگ یهاساختمان هادانیبه دور م ،گسترده ییهادانیپهن و م یهاابانیخ

 دانیکاالها در م

 مسطح یهادوطبقه با بام یهاساختمان یدارا ،یآجر یشهر یشاه صف /یصفو ۀدور هیتاورن

 (فروش و دیو رونق خر هاحجرهها، )راسته بازار کالبد فیتوص قاجار ۀدور جکسن

 با اروپا یارتباط تجار ه،یترک و هیمرزبودن با روسهم علتبه  زیتبر یاقتصاد تیموقع قاجار ۀدور 2بروگش شینریها

 قاجار ۀدور اعتمادالسلطنه
و در کنار  هامحله یگذرها در مچه،یسرا و توپنج باب کاروانچهل تعداد بازار، کالبد فیتوص

 بازار یو فرع یاصل یهاراسته فیتوص ،و پانصد باب دکان هزار زین هادروازه

 یصفو ۀدور 3شاردن
تجارت  ،آن بلندتر است یهابالد آبادتر و سقف ریاز سا شیبازارها ران،یا در زیتبر عظمت فیتوص

 هزار نفر ششصد شهر تیجمع ،با اروپا

 عباس دومشاه ۀدور 4چلبی ایاول

شش  دروازه، شش و ینگهبان برج صدیمحصور و س ییبارو ده،یو سرپوش یعال یسراهاکاروان

 یشهر نظم هندس ،چاه ۀبزرگ از کوه سهند و نه رشته قنات بزرگ و هفت هزار حلق ۀچشم

 وجود داشته است هیدیرش ۀبه نام قلع یرانیو میعظ ۀقلع زینداشته و در شرق تبر

 رانیا یمرکز بازرگان ،ترو بزرگ باتریز یبازارها تهران، بر زیتبر یبرتر 1323در  5ندلریهوتم ش

                                                           

1Ruy González de Clavijo . 
2Heinrich Karl Brugsch.  
3Jean Chardin . 
4Evliya Çelebi . 
5Schindler-General Sir Albert Houtum . 
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 زیتبر  یشهر  یبازار در مکتب طراح یو اجتماع یفرهنگ یهاشاخصه

مشابه در  یفضاها ریبازار و سا ۀسیمقا با. است یاسالم یشرق یشهرها اصالت اریمع نیو بهتر یاصل یژگیو ایعنصر بازار تنها وجه مشخصه 
 یهرحال برادر و یحکومت قصر با مقابله بر یمبتن... و فرانسه ا،یتالیا یشهرها یهادانیم یریگکه اساس شکلتوان گفت یم کشورها گرید

تر کننده و مهمنییعوامل تع ۀهم ییماگرده یایگو یرانیا یاما بازارها ،اش بوده استیاقتصاد ۀخاطر وزنبه و یعموم یریگمیمشارکت در تصم
 یو برا داشتخاص  یشهرت ،یاسالم نینخست یهااز قرن ز،ی(. بازار تبر1393 همکاران، و جعفراست )پور یاجتماع یۀاز همه وجود سرما

آمده است. پس  گوناگونق در منابع  ـاز قرن چهارم ه زیگرفت. بازار تبریاز شهر را دربر م یعیوس ۀمنطق ،یتجار یهاتیبه فعال ییگوپاسخ
 یهاتیضمن داشتن فعال ز،یتبر بازار که دیآیبرم نیچن هاگذرد. از اظهارنظریهزار سال م کمدست زیمسقف تبر یتوان گفت که از عمر بازارهایم

برخوردار بوده است  یدر دوران متماد یتوجهانیشا یو رونق اقتصاد یداریاز ثبات و پا ،(یمظفر ۀمچیخود )ت یدر فضاها یاجتماع یمذهب
 (.1393 همکاران، و)پورجعفر 

 یو کالبد ،یمذهب و ینید ،یاقتصاد ،یعوامل اجتماع انیمروابط 

 :است ریبه شرح ز یو اجتماع یفرهنگ یهاتیفعال یبرا یبستر گاهیجا درمساجد  ۀبارنکات قابل ذکر در
 .اندهم داشته یاز مساجد مانند مسجد حسن پادشاه عملکرد حکومت یبرخـ 

 .است کردهیمبازار برقرار  ۀبا مجموع یاژهیمسجد جامع ارتباط وـ 

 .دارند هایو عزادار ادیمراسم در اع یبرگزار یبرا یگاهیاست و پا ختهیآم هاکتابخانه و هیعملکرد مساجد با مدارس علمـ 

 .استبا وجود مساجد متعدد خودکفا  یو مذهب یبازار از لحاظ امکانات فرهنگـ 

 .استمحالت اطراف  یدسترس یبرا بازار یرونیب یهااغلب در لبه زیپراکنش مسجدها در بازار تبرـ 

 دارد. مجموعه نیا تیدر هو یو فرهنگ یابعاد مذهب تیاهم از نشان زیتبر بازار در مساجد ادیتعداد زـ 

 است. هامچهیت یشده براذکر موارد به هیشب هاو طاق هااشکال گوناگون پالن یریکارگاغلب مساجد، به یگذاراحداث و نام ۀدورـ 

 (1393در بازار )پورجعفر و همکاران،  یاجتماع یۀ: عناصر مهم سرما2 نمودار
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 (1386 ،ی)رجب شانعناصر بازار بر اساس عملکرد یبندمی: تقس2 جدول

 عملکردها
 فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، مذهبی اقتصاد

 ارتباطی
 اجتماعی، خدماتی مذهبی انبار تولید تجار

عناصر کالبد 
 بازار

 دکان و حجره
 تیمچه

 تیم
 خان
 راسته

 چارسوق

 کارگاه
 قیصریه
 داالن

 بارخان
 سراسرا یا کاروان
 باراندازها

 بارگیر

 مسجد و مدرسۀ جامع 
 حسینیه

 تکیه
 هاي علمیهمدارس و حوزه

 زادهامام

 حمام
 زورخانه
 سقاخانه

 خانهچایخانه و قهوه
 غذاخوري
 سلمانی

 میدان و میدانچه
 گذر اصلی و فرعی

 در و دروازه

یز )موالئها در بازار تیاستقرار فعال یچگونگثر بر ؤ : عوامل م3 شکل  (78 ص ،1399 ،یتبر

 زیبازار تبر  یبازارها تهراس یبررس ز؛یتبر  یشهر  یبازار در مکتب طراح یکالبد یهاشاخصه

 به شرق سمت از بازار نیواقع شده است. ا یضلعچهار نیا مرکز در زیقرار گرفته و بازار تبر یچهارضلع کیدر داخل  زیشهر تبر یمرکز ۀهست
 ۀاز شمال رودخان ییهاو از سمت شمال، بخش استجامع محدود شده  مسجد به غرب سمت از و( نیعهدنشیول یهاکاخ ۀقاپو )مجموعیعال

 بازار از نقشه نیشوند. نخستیدارند به هم متصل مبازار قرار که در امتداد راسته یچوب یهاپل ۀلیوسدو بخش به نیو ا ردیگیم دربررود را مهران
بازار در بخش شمال  نیا ۀاست. نقش شده میترس یاخان مراغهدست اسداللهو به زیتبر ۀدارالسلطن ۀاز نقش یدر بخش یهجر 1327 سال در زیتبر

  (.1399 ،یموالئ) ستشده ا یگذارنقشه نام نیا سراها درو کاروان هامچهیت ریمهم آن نظ یجاها شتریبو  استمذکور رسم شده  ۀنقش یشرق
 جکسن،آمد. یشمار مبه یشهر یهاراه نیترمهم از افت،ییم ادامه شاهیمسجد عل ایتا ارگ  هاآن از یکی که زیبازار تبر یاصل یهاراسته
از قسمت  یدراز و کیمعبر بار ۀلیوسبه آن قسمت هر و دارد سقف بازار: دیگویم ،کرده است دنید زیقاجار از تبر ۀدور در که یاحانیاز جمله س

 و تنگ معبر از عبور نیشوند بلکه در حینم هادکان داخل دارانیاند... خرساخته هانینشو شاه هاشود و در دو طرف آن دکانیم جدا گرشید
 (.1386 زاده،)سلطان کنندیم معاملهبازار با فروشندگان  کیبار
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 افتهی یتجار تیاهم هیترک و هیروس مرز به یکینزد سبب به زیکه تبر استاشاره کرده و گفته  زیتبر یاقتصاد تیبه موقع زین بروگش شینریاه
 نام به یسیئسو ۀخانتجارت کیکنند. او به یفعال کار م یبه شکل یتجارت خارج ۀنیزم در زین یرانیکه بازرگانان ا استاشاره نموده  یاست. و

 یسیانگل یکاالها زیو ن یو آلمان یفرانسو یاشاره کرده است. کاالها زیپرداخت نیم یاقتصاد یهاتیفعال به زیکه در تبر« هانهاردت» شرکت
اظهار داشته  زیبازار تبر ۀشد. اعتمادالسلطنه درباریم ارسال یمرکز یایآس به نیهمچن و کشور یشهرها ریبه سا شهر نیا بزرگ بازار قیطر از

سراها و تعداد کاروان یپوش شد. وطاق «دالدولهیشاهزاده مو»حکم نواب واال  به بود رپوشیبازار که ت یهاقسمت از یاریاست که سقف بس
 هزار زین هاو در کنار دروازه هامحله یگذرها در و داشته قرار دکان هزار پنج به کیکه در بازار نزد استوپنج باب دانسته و گفته را چهل هامچهیت
شکل  ییهابازارچه ای بازارها زین هااز دروازه یشهر، در کنار برخ یو دائم یبر بازار اصلعالوه ،دکان وجود داشته است. در گذشته باب پانصد و

 ۀآن عبارت از دو راست یاصل ۀو متقاطع است که دو راست یمواز یهاراسته یمتشکل از تعداد یارتباط ۀشبک کی زیبازار تبر .گرفته بود
وجود  زیدو راسته ن نیعمود بر ا ۀراست یتعداد .ندایمواز گریکدی با ،ییجااعوجاج و جابه یو با اندک یبیطور تقراست که به یجنوب ـ یشمال

قرار دارند و  یو فرع یاصل یهادر کنار راسته هااست. دکان یبازار مسچ و کفاشان بازار حرمخانه، بازار امتداد و ریمس آن، نیتردارد که مهم
. است زیبازار تبر یهابازارچه نیتربزرگ از یکیبازار  ۀراست. است افتهیاختصاص  هامچهیسراها و تها به کاروانواقع در پشت آن یفضاها

 شهرت زین یمل بازار به ثیح نیا از و است مردم ازینمورد اقالم از یاریبس ۀعرض محل که دارد وجود بازار نیدر ا یمتعدد یو سراها هامچهیت
 ،«خان داالن» ،«یدودر یهامچهیت« ،«یحاج محمدقل ۀمچیت» ،«یصفرعل حاج ۀمچیت» ،«خیشحاج  ۀمچیت» ،«یتقحاج  ۀمچیت». دارد

 یسرا»، «)جورچلر( لریگرچ یسرا»« ،یلیکچهچ یسرا« ،«کاظم خیش یسرا» ،«یدودر یسرا» ،«یدرعباس یسرا« «یمحمدقل حاج یسرا»
بازار  ۀراست یو سراها هامچهیت نیترمهم از «نیحسدیس حاج ینو یسرا» و «لیجل رزایم یسرا» ،«نیحسدیحاج س ۀانیم یسرا» ،«یمهد رزایم

و چندمنظوره  یتخصص یتجار یرهایمس زیبازار تبر یها(. راسته134 ص ،1381 مسلح، یروهاین ییایشوند. )سازمان جغرافیمحسوب م
 ( است: ینییآ ،یطیمحستیز ،یفرهنگ ،ی)اجتماع
 و بارش(. برف از شیگو، آساووفروش، تماشا، مکث، عبادت، گفتدین )تردد، خرافعال مردم و مراجع ۀحضور و رابطـ 
 .دارند یحکومت یاسیمق که گرید ی( نسبت به بازارها1به  2)تناسب ارتفاع به عرض:  هاو راسته هاحجره یانسان اسیتناسب و مقـ 
 و وحدت. یکالبد یضمن حفظ تجانس و هماهنگ ها،تیها، بر اساس مالکدهانه ۀنوع در عرض و اندازتـ 
 (.ی)تجانس عملکرد گریکدیبا  هاراسته یمنطق ۀرابطـ 
 )مسجد(. یفرهنگ یفضا و( مچهیگشاده )ت یباز )سرا( و فضا یفضا به یدسترس امکان زین و گریکدیبا  هاارتباط راستهـ 

دوزان، کاله ۀلر، راستیچپنبه ۀفرد هر راسته با عملکرد مربوطه )راستبهمنحصر تیها، هودر طول راسته یو اقتصاد یاجتماع یسرزندگـ
ها، صداها و رنگ بوها، یریکارگبا به کیگران و...( که هرشهیش ۀمسگران، راست ۀراست لر،یچیگون ۀراست لر،یچنهیآ ۀطالفروشان، راست ۀراست

 اند.وجود آوردهبه را ژهیو یتیتناسبات خاص هو

 یبندجمع

است  یگفتن. آوردیم وجودبهرا  یشهر تیامر هو نیشد و همیثابت و منسجم واقع م قواعد نسبتا   ۀدر گذشته در محدود رانیا یشهرها ۀتوسع
 رییتغ گریبه منطقه د یاو از منطقه نبود ثابت عوامل نی. اداشت یبستگ معنا و فرهنگ مکان، زمان، عامل چهار به یرانیا یسنت یکه شهرساز

 عناصر و یمسکون یواحدها وندیپ بوم، و یعیطب طیشکل شهر با مح ییآواهم ،یشکل وحدت در را یشهر تیتوان هویرو منیکرد. ازایم
 ز،یتبر در یشهر یفضاهامراتب نام برد. سازمان ها و سلسلهعرصه تیشناسانه، و رعاییبایز و یهنر مالحظات و اصول تیرعا ،یشهر

 یشهرها گرید در( است انیرانیا یشهر یسنت یطراح حاصل که ییفضاها) یسنت یشهر یفضاها از گرید یاریبس مانند ،یمرکز بافت خصوصبه
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 گرید یساز و به زبانتیاز عوامل و عناصر هو یآن بخش یهاو استخراج شاخصه زیتبر یمرکز بافت ۀتوان گفت مطالعی. به جرأت ماست رانیا
 :کندیمارائه  ریرا به شرح ز زیتبر یشهر یمکتب طراح یهایژگیو

 و لخانانیا زمان در زیتبر یتختی)پا یاسیسرد، ابعاد س میاقل ،(شمیابر ۀبر عبور جاد ی)متک یاقتصاد یۀپا ،یاجتماع یۀبر سرما زیتبرـ 
 .است ی( متکهیقاجار ۀدور در زیتبر ینینشعهدیول

مالحظه ق قابل ـه1193 ۀلرزنیزم ژهیومتعدد به یهالرزهنیپس از زم زیتبر یو بازساز یداریپا ،یدر ماندگار یاجتماع یۀنقش سرماـ 
 .است

 است. زیتبر بازار توجه قابل نکات از خاص امیو ا هادر مناسبت بازار ژهیبه و زیتبر یمرکز بافت یعملکرد چند بعدـ 

 توازن، تقارن، وحدت، ،یهماهنگ جادیا ۀنیزم در( یاکولوژ دئویو) یبصر یشناسبوم منظر از چشم یبرا ندیخوشا یطراح یهایژگیوـ 
 .است متفاوت یحدود تا رانیا یبازارها گرید با که ییایبو و ییشنوا ـ یصوت ،یبصر یهایشناسبوم تضاد، و تنوع تجانس، تم،یر

 یبا استفاده از اصول اجتماع شهرها، در شدنیجهان یاجتماع یهاچالش با ییارویرو منظوربه یراهبرد و یمفهوم یارچوبچ مقاله نیا
اراته  ،یشهر یزیربرنامه و یطراح در کاربست منظوربه ،یاسالم ـ یرانیا یاجتماع محل متناظر یهاشاخص زیو ن اسالم، در کیمتناظر هر 

 خواهد بود یریگیقابل پ یدانیم و یمورد مطالعات یکم   یهاروش کمک به راهبردها نیا قیدق انیب ،یآت یهاداده است. در پژوهش

 منابع

، انتشارات هله ،:تهران. یاسالم یدر کشورها یسنت یو شهرساز یمعمار(. 138۹محمدرضا ) ان،یمانیو  ناین ،فر یالماس ه،یاخوت، هان
 .تهران

 .یدار الکتاب االسالم ۀ. قم: مؤسسیالرجائ یمهد دیالس قی. تحقو درر الکلم غرر الحکمق(. 1429عبدالواحد ) ،یاآلمد
ک ینیشهر و شهرنش یاسالم شهیاند نییتب (.1387) ینق یعل دیس ،یازیا  ،یشهر اسالم آرمان شیهما نینخست. ینیبر متون برون د دیبا تأ

 اصفهان: دانشگاه اصفهان.
 .اءیاصفهان: خاتم االنب ،یعتیشر نیو محمدام یمانیعبدالرسول پ میو تنظ حیتصح .نهج الفصاحه(. 1383ابوالقاسم ) نده،یپا

بر  دیکأبا ت یشهر تیریو مد یزیربرنامه یکنفرانس مل نیششمقبل و بعد از اسالم.  رانیشهر در ا یی(. ساخت فضا1393پوراحمد، احمد )
 .مشهد. یشهر اسالم یهالفهؤم

 .11-1(، 2)1، یاسالم یرانیمطالعات شهر ا. یشهر اسالم یاجتماع تی( ماه1389) روسیس ،یموسو و حمدپوراحمد، ا

. یشهر یفضاها یدر طراح یاسالم یرانیا یهافرهنگخرده یتجل(. 1393) یعل ،و پورجعفر رضایزادگان، علپورجعفر، محمدرضا، ارباب
 .تهران: انتشارات آرمانشهر

 اسراء. ، قم:لوح فشرده .یآمل یالله جوادتیآثار آمجموعه (. 1380عبدالله ) ،یآمل یجواد

انتشارات و چاپ  ۀسسؤم .ثرأآن: تفکر و ت یکالبد یمایاز مفهوم شهر و س یخیتار یلیاز شار تا شهر: تحل(. 1375) دمحسنیس ،یبیحب
 دانشگاه تهران.

 تهران. دانشگاه، بایز یهنرها ۀارشد، دانشکد یکارشناس ۀنامانی. پارانیا در ییشهرگرا و ینیشهرنش تحول ریس(. 1359) حسنمدیس، یبیحب

و سنت شهرسازان مسلمان.  یاسالم ینیدر جهانب داریاجتماع پا ی(. چهارچوب مفهوم1392) میو روستا، مر یعبدالهاد دیس دانشپور،
 .24-9 ،(1)1 ،یاسالم یمعمار یهاپژوهش

 .هی: دارالعلم الدار الشامروتی. بالقرآن بیالمفردات غر(. 1412بن محمد )نیاصفهانی، حس راغب

گاه نشر. تهران: بازار یشناسختیر(. 1385) آزیتا ،یرجب  .آ
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 یروهاین ییایجغراف ن. تهران: سازماان همدانتکشور، شهرس یاهشهرستان ییایفرهنگ جغراف(. 1381مسلح ) یروهاین ییایسازمان جغراف
 مسلح.

گاه. .رانیا در یمذهب مراکز و شهر یریگروند شکل( 1362) نیسزاده، حسلطان  انتشارات آ

 چهارم چاپ ،یفرهنگ یهاپژوهش دفتر: تهران. یرانیا یبازارها(. 1386) نیحس زاده،سلطان
. اصفهان: دانشگاه یشهر اسالمآرمان شیهما نینخست .یسازشهر یژگیها و ودر مؤلفه یفرهنگ اسالم ی(. مهندس1378، رضا )یشکران

 اصفهان.
 . انتشارات دانشگاه علم و صنعت.رانیبا شهر و منطقه در ا(. 1384) لیسماعا ،عهیش

 .ریرکبی)مترجم(. تهران: انتشارات ام یچراغ ی. علیمدینه اسالم(. 1375عثمان، محمد عبدالستار )

 .هیتهران: دارالکتب االسالم قاموس قرآن.(. 1371اکبر )یعل ،یفرش

 چاپ هفتم. ز،ی: انتشارات دانشگاه تبرزیتبر .یو شهرشناس ایجغراف(. 1375) داللهی د،یفر

 ه.ا)مترجم(.انتشارات اگ گهرکین نیعبدالحس. شهر یشناسجامعه( 1383) انکلیفیالکلوف، 

 -. به اهتمام محمدحسین درایتی، قم، مرکز بحوث دارالحدیث، قسم إحیاء التراث، مؤسسه علمی الکافيق(. 1430کلینی، محمد بن یعقوب )
 فرهنگی دارالحدیث، چاپ اول.

 )هما(. رانیا یاسالم یجمهور ییمایهواپ: تهران .رانیا در یو شهرساز ینیبه شهرنش یاجمال ینظر .(1365) وسفیمحمد ،یانیک
 . رتیدانشمند )مترجم(. تهران: نشر بص ی. مهرداد وحدتشهر در جهان اسالم(. 1390) کلآ ،گرابار

 کشور.  وزارت یعمران یزیر. دفتر برنامه26 ۀشمار ،یاسالم انقالب تا ماد تمدن از رانیشهر در ا(. 1372) یشهر یزیرگروه مطالعات و برنامه

 : مؤسسة الوفاء.روتیب حار االنوار.ق(. ب1403محمدباقر ) ،یمجلس
)مترجمان(. انتشارات مرکز مطالعات و  یبیحب ومرثیک و ینیوساز در اسالم. ابوالفضل مشکساخت ی(. اصول سنت1378، هشام )یمرتض
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Explaining the concept of Iranian-Islamic wisdom in urban public spaces 

Case study: Tabriz Grand Bazaar 
 

Abstract 

Urbanization, a topic that expresses the mutual influence of man, culture, way of life and living 

environment on each other, plays a significant role in achieving the goals of the Islamic society for the 

identity and enhancement of the culture and ethics of the people. In this regard, achieving an Iranian-

Islamic model according to Islamic and Iranian teachings is very important. The works of urban design 

in the corners and corners of the vast expanse of the land of Iran are a reflection of years of thinking, 

rationalization, crystallization and manifestation of Iranian Islamic customs and culture of the 

inhabitants of this land. It can be claimed that each group of these works in the corners of this great land 

is a unique school for itself. Each of these schools has capabilities for retraining. The method of 

conducting this research is descriptive-analytical, and this approach has been adopted in describing the 

historical background of Iranian cities. In this research, the concepts of the city and its elements are first 

explained by examining the texts and sources, and then the structure of the city in Iran before and after 

Islam and the process of changes in cities in different periods are analyzed. An important part of the 

conducted research is focused only on the level of describing the physical elements that make up Iranian-

Islamic cities. Finally, the market of Tabriz has been examined based on the concepts of Iranian-Islamic 

city. 
Keywords: Iranian-Islamic wisdom, Urban public spaces, Urban design 


