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مقدمه 
اصطالح شهرهای اسالمی و شهرهای قرونوسطی برای عموم پژوهشگران بیانگر هویت ویژة فرهنگی و فضایی است
که محیط شهری خود را در تاریخی خاص از غیر آن جدا میکند .در این راستا ،هریک از پژوهشگران برای نشاندادن
این تمایز بهدنبال شناخت ابعادی بودهاند تا با آنها شهرهای این دوران را بهعنوان پدیدهای منحصربهفرد و دارای هویت
معرفی کنند؛ گاه با مسائل کالبدی ،گاه با مسائل انسانی و اجتماعی و گاه با شناخت ماهیت و چیستی شهر
(پوراحمد .)6 :1393،پرسش اصلی این است که تمایز الگوی کالبدی سازمان فضایی این شهرها در چیست؟ با وجود
الگوی کالبدی شهری کلی شامل شهر با برج ،بارو و دروازه ،راههای پیچدرپیچ ،محلههای محصور و بافت متراکم برای
هر دوی این شهرسازیها ،تمایزات کالبدی آنها در کجاست؟
در این مقاله بحث دربارة مشخصههای کالبدی است که در شهرهای ایران دوران اسالمی در بازة زمانی قبل از دورة
صفویه و مقارن با آن در اروپای قرونوسطی (قرن  14-7میالدی) همزمان وجود داشتهاند؛ از اینرو تمرکز این پژوهش
پیرامون ریختشناسی و یافتن معیارهایی برای شهر اسالمی و شهر قرونوسطایی و تمایز این دو شهرسازی است.
بحث پیرامون شهر ایرانی-اسالمی و شهر قرونوسطایی همواره مورد توجه پژوهشگران و نظریهپردازان بوده است،
اما تقریباً هیچیک از آنها بهطور خاص به روش مقایسة تطبیقی و با انتخاب مطالعات موردی به تشابهات و تمایزات
الگوی کالبدی این دو شهرسازی نپرداختهاند .پاکزاد در مجموعة کتابهای تاریخ شهر و شهرنشینی ،همزمانی
شکلگیری شهرهای اسالمی در ایران و شهرهای قرونوسطی در اروپا را ذکر کرده و بهتفصیل مؤلفههای سازندة این
شهرها را بهصورت مستقل از یکدیگر بررسی کرده است .همچنین بنهولو در کتاب «تاریخ شهر» دربارة شکلگیری
محیط قرونوسطی ،انواع شکلگیری شهرها در این دوره و پیوند مداوم این شهرها با امروز مفصالً بحث کرده و عوامل
مشترک موجود در شکلگیری این شهرها را در نمونههای موردی بهصورت جداگانه بهدقت بررسی کرده است (پاکزاد،
375-161-264-185 :1392؛ بنهولو .)79-33 :1386 ،در پژوهشهای دیگر از جمله مطالعات حبیبی ،زیاری ،نقیزاده
و ...به عامل دین ،فرهنگ و ایدئولوژی نظامهای حاکم اشاره میشود که نقشی مهم در ریختشناسی سکونتگاههای
شهری دارند .بر همین مبنا ،نتیجة برساختهای مورفولوژیکی متفاوت در کشورهایی که ادیان و ایدئولوژی متفاوت دارند،
بهدست میآید (حبیبی49-38 :1392 ،؛ زیاری107-97 :1382 ،؛ نقیزاده.)53 :1374 ،
با وجود این پژوهشها ،کمتر مطالعهای بهطور مشخص به مقایسة این دو شهرسازی در یک دوره پرداخته است.
همچنین بهصورت واضح مشخص نشده است که عواملی مانند دین ،فرهنگ و ایدئولوژی نظامهای حاکم ،چگونه و در
چه مواردی به تفاوتها و منشأ شباهتهای کالبدی منجر شدهاند .ضمن اینکه در زمینة ریختشناسی غالب دستهبندیها
به خیابان ،بلوک ،قطعه و ساختمان بسنده شده و عوامل فرا دوبعدی طراحی شهری کمتر در تحلیل مورد استفاده بوده
است؛ بنابراین این مقاله از آن جهت اهمیت دارد که دیدگاههای مرتبط با مفهوم هرکدام از این شهرها کنکاش میشود تا
بتوان مفاهیم و عوامل عمدة شکلدهنده به سازمان و ساختار آنها را شناسایی و تمایزات و شباهتها را بررسی کرد.
هدف مقالة حاضر ،تحلیل مبانی شکلگیری و اصول سازمانیابی شهرهای ایرانی-اسالمی و شهرهای قرونوسطایی
است که در راستای دستیابی به آن ،پیشینة تاریخی این شهرها ،ویژگیهای کالبدی و عوامل مؤثر در شکلگیری آنها،
بررسی و تحلیل شده است .روش پژوهش کیفی و مقایسهای است که بهکمک مطالعات موردی و ادبیات مرتبط انجام
شده است .ماتریسهای کیفی نیز در زمینة عناصر و ویژگیها تهیه شدهاند .مقیاس بررسی از کالن به خرد یعنی از بافت
شهر تا تکبنا ،با تأکید بر مؤلفههای کالبدی است؛ بنابراین هرچند در پژوهش اصلی مؤلفههای غیرکالبدی و طبیعی نیز
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مالحظه شده ،در نوشتار حاضر مورد نظر نبوده است .همچنین این مقاله در انتخاب نمونهها تنها به شهرهایی که بر وضع
موجود توسعه یافته و نوبنیاد نبودهاند اکتفا داشته است.

مبانینظری 
ریختشناسی(مورفولوژی)شهری 


اندیشیدن دربارة فرایند ساخت شهر در بستری تاریخی نیازمند رویکردی خاص است .این مقاله با توجه به رویکرد
مورفولوژی شهری که یکی از مهمترین رویکردهای کالبدی به شهرهاست به مطالعة این فرایند پرداخته است .با توجه به
تعاریف و نظریههای موجود میتوان گفت مورفولوژی شهری مطالعة طرح ترکیب فرم و فضای شهری است که به
طراحان شهری کمک میکند با الگوهای محلی توسعه و روندهای تغییر آشنا شوند (محملی ابیانه161 :1390 ،؛
پورمحمدی و همکاران .)1 :1390 ،مطالعات مورفولوژی شهری در دورههای مختلف و همچنین متأثر از نگاههای
متفاوت ،تفاوتهایی را در شیوة مطالعه و محصول نهایی داشتهاند که در قالب مکاتب انگلیسی ،ایتالیایی و فرانسوی
دستهبندی شدهاند که «مکتب ایتالیایی یک بنیان نظری برای برنامهریزی و طراحی در چارچوب سنتهای کهن
شهرسازی ارائه میکند ،مکتب انگلیسی رویکردی علمی برای پژوهش چگونگی ساخت منظر مصنوع پیش مینهد و
مکتب فرانسوی شیوهای جدید ترسیم میکند که بررسی منظر مصنوع را با نگاه نقادانه به تئوری طراحی ترکیب کرده
است» (پورمحمدی و همکاران.)12 :1390 ،
درنهایت با بررسی این دیدگاه میتوان گفت فرایند ساخت شهرها با مطالعة ساختار و سازمان فضایی شهرها ،از روی
سیر تاریخی و با مبنا قراردادن گونهشناسی بناها و همچنین بررسی همزمان ابعاد معماری ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
قابلدرک است .آنچه در این سه مکتب ،بهویژه کانزن بهعنوان دستمایة تحلیل کالبدی بافت شهر مدنظر بوده،
خیابانبندی ،بلوکها و قطعات شهری و تکبناها در برنامه شهر است .الگوی کاربری اراضی و فرمهای ساختمانی نیز در
مطالعات مربوط مدنظر قرار گرفته است (وایت هند.)8-1 ،2008 ،

اسالمیواروپایقرونوسطی 

شکلگیرینخستینشهرهایایرانی-


پس از ورود اسالم به ایران سیاست شهرسازی خاصی تدوین شد و بهطور عمده دو گونه شهر شکل گرفت؛ شهرهای
توسعه بر وضع موجود و شهرهای نوبنیاد 1.دستة اول شهرهایی را شامل میشوند که دروازههای خود را به روی اسالم
گشودند و در دورة جدید رنگ و بوی اسالمی گرفتند (نقیزاده48 :1374 ،؛ اشپولر37-36 :1386 ،؛ اشرف-14 :1353 ،
15؛ حبیبی .)53-50 :1392 ،احمد اشرف شهرنشینی در دورة اسالمی را ناشی از ادامهیافتن و دگرگونی زندگی شهری
ساسانی دانسته است .همچنین دلیل رونق شهرنشینی را گسترش بازار و بازرگانی دانسته و اینگونه بیان میکند که
هنگام حملة اعراب به ایران ،شهرنشینی در این منطقه رونق داشته است و درنتیجه اعراب برای استقرار حکومت اسالمی
کار شهرسازی و شهرگرایی را دنبال کردند .او کاستهشدن از اهمیت شهرستان و اهمیتیافتن ربض و انتقال شهر از
شهرستان بهسوی ربض (بیرون شهرها) را الگوی کلی شهرسازی ایرانی اسالمی میداند (اشرف )15-10 :1353 ،
پاکزاد گسترش شهرهای اسالمی در قلمرو ایرانزمین را بهواسطة تصرف قلعه یا کاخ ساسانی به دست مسلمانان و
سکونت بهصورت مجموعههای قبیلهای در بیرون و حاشیة قلعهها (ربض)– بهدلیل غصبیبودن محل تصرفشده -و
برپایی مسجد جامع میداند .این مجموعههای قبیلهای (اردوگاهها) نطفة اولیة محلهها و گروهها و قبایل مختلف را
 .1این مقاله به بررسی شهرهایی پرداخته است که پیشینة تاریخی دارند و توسعه بر وضع موجود نامیده میشوند.
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بهوجود آوردند .با گذشت زمان نیز این محلهها به مشخصههای شهر ایرانی اسالمی تبدیل شدند .همچنین بهدلیل تبدیل
تدریجی این اردوگاهها به محلهها و مجزابودن آنها از یکدیگر ،گسترش شهر بهصورت ارگانیک و بدون نقشة پیشین
بهوقوع پیوست و تغییر نطفة شهر از دژ به مسجد جامع را بیان میکند (پاکزاد.)173-172 :1392 ،
حبیبی پایگاههای نظامی را هستة جدید شهر ایرانی اسالمی میداند و سیاست دولت مبنی بر اهمیتبخشیدن به
ربض را بخشی از شهر بیان میکند که مردمی خارج از طبقات اجتماعی در آن میزیستند .نتیجة این سیاست را نیز
گسترش ربض و ضعیف و مهجورشدن شارستان میداند .بهعقیدة حبیبی پایگاههای نظامی برای از رونق انداختن
شهرهای قدیمی ،در کنار شهر کهن یا فاصلهای اندک از آن برپا میشدند که نتیجة آن از رونق افتادن شارستان و
گردآمدن مردم به دور هستة جدید حکومتی و برپایی شهر جدید بود (حبیبی.)52-50 :1392 ،
اشپولر شهر در زمان قدیم را بهصورت مربع همراه با خیابانهای تنگ توصیف میکند که در اطراف قلعهای (موسوم
به دژ) با شهرک مسکونی (شهرستان) یکجا بودهاند .محلههای خارجی شهر (ربض= بیرون) و ناحیة تجاری نیز اصوالً
خارج شهر قرار داشت .این محلهها و نواحی تجاری متأثر از اعراب به داخل حصار کشیده شدهاند .همچنین نقطة مرکزی
حیات عمومی را تشکیل داده و زمینة توسعه بازار را به وجود آوردهاند .برتولد نیز مانند بسیاری از صاحبنظران دیگر،
ربض (محلههای خارجی) را نطفة شهر ایرانی اسالمی میداند (اشپولر .)41-40 :1386 ،

از دیدگاه موریس ،قرونوسطی آغاز عصر توسعة شهرنشینی در اروپا بوده و از نظر سیاسی-اقتصادی و اجتماعی بسیار پیچیده
بهشمار میآمده است .پاکزاد نیز به پیچیدگی کالبدی و تنوع بینظیر شکلگیری مجدد شهرنشینی در اروپای قرونوسطی اشاره
میکند .مانند شهر ایرانی پس از اسالم ،اروپای قرونوسطی نیز با دو مدل شهرهای توسعه بر وضع موجود و شهرهای نوبنیاد
روبهرو بوده است .بر همین اساس شهرهای رومی مبدأ ،باروهای نظامی و رشد طبیعی روستاها پدیدار میشوند (موریس:1374 ،
95؛ بنهولو43-35 :1386 ،؛ پاکزاد217-199 :1392 ،؛ مامفورد .)417 :1381 ،بنهولو در تعریف فرم شهرهای توسعه بر وضع موجود
قرونوسطی اینگونه بیان میکند که «فرهنگ قرونوسطایی برخالف فرهنگ عهد باستان کوششی در برقراری الگوهای
مشخص ندارد و ارائة توصیفی کلی از شکل شهر را غیرممکن میکند .شهرهای قرونوسطایی تمام شکلهای ممکن را داشتند و
آزادانه خود را با تمام اشکال ممکن جغرافیایی و موقعیتهای تاریخی انطباق میدادند» (بنهولو.)56 :1386 ،
به عقیدة لوییس مامفورد شهرهای سدة میانه ،با وجود تنوعی که دارند از الگویی جهانشمول پیروی میکنند .همین خروج
از قواعد سنتی و بینظمیهایشان قوت آنها بوده است و این شهرها از نظر ترکیب ،آمیزش نیازهای عملی و بینش زیباپسندی
هوشیارانه و دقیق عمل کردهاند .بیشتر ویژگیها و سیمای طرح این شهرها ناشی از حوادث و رویدادهای تاریخی است و
دگرگونی این شهرها در بیشتر موارد بهصورت ناآگاهانه صورت گرفته است (مامفورد.)420-419 :1381 ،
موریس نیز نگاهی مانند مامفورد دارد و شهرهای قرونوسطی را اینگونه تعریف میکند« :این شهرها ،هرکدام از
موضوع و حالت خاص خود آغاز به رشد کردهاند و درمجموع ،منظومة بیهمتایی از نیروهای شکلدهنده را نمایش
میدهند .این شهرها فارغ از منشأ ظهورشان از زمینة اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی مشترکی در همة کشورهای اروپایی
برخوردار بودند و بسیاری از جزئیات بصری این شهرها مشابه یکدیگر بوده است» (موریس.)102 :1392 ،
از دیدگاه گالیون در کتاب «الگوی شهرسازی» شهر قرونوسطی شهری است که مطابق با ویژگیهای توپوگرافی
زمین طراحی میشد و زمینهای ناصاف و تختهسنگی بیشتر برای ساختن شهر کاربرد داشت (بهدلیل اهمیت دفاعی این
زمینها) .همچنین سیرکوالسیون و فضای ساختوساز از این ویژگیهای نامنظم الگو میگرفت و بهطور طبیعی ایجاد
میشد و خاصیت و سرشت غیررسمی داشت .همة شهر از منطقی سازهای پیروی میکرد که مشخصة اصلی معماری را از
ساختمانهای رومی و گوتیک اولیه گرفته بود (گالیون و همکاران.)39-33 ،1963 ،
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روشپژوهش 
این مقاله در راستای بررسی الگوی کلی کالبدی شهرسازی ایرانی–اسالمی و شهرسازی قرونوسطایی اروپاست که در بازة
زمانی ورود اسالم در ایران تا قبل از شروع دورة صفویه و مقارن با آن در اروپای قرونوسطی ،یعنی قرن  14-7میالدی
مطالعه شده است 1.برای این منظور مطالعات موردی و تطبیقی شهرهای مختلفی که در اثر توسعة وضع موجود پدید آمده و
تاکنون حیات داشته است (مانند اصفهان ،تبریز ،شهر ری بهعنوان شهر ایرانی-اسالمی و پاریس ،ونیز ،سیهنا بهعنوان شهر
غیرایرانی-قرونوسطایی) عالوهبر مطالعات کتابخانهای صورت گرفت .پس از استخراج عناصر و ویژگیهای مشترک ،شهر
سیهنا در اروپا و ری در ایران بهعنوان نمونههایی برای مدلسازی سهبعدی انتخاب شدند تا اجزای استخراجشده از مبانی
نظری مقاله در این دو مدل شبیهسازی و تحلیل شود .با توجه به مبانی نظری و مطالعات موردی ،ریختشناسی کالبدی از
مقیاس کالن بافت شهر تا مقیاس خرد تکبنا صورت گرفته است .عناصر مقیاس کالن یعنی بافت شهر براساس عناصر
پنجگانة لینچ بهصورت محله ،شبکة راه و راستة بازار ،دروازه ،حصار و میدان مرتب شده است .ویژگیهای ریختشناسی نیز
شامل سازمان فضایی ،ساختار شهر ،موقعیت ،عملکرد ،گونه شناسی ،الگوی ساخت و مصالح است.
مرور ادبیات مرتبط با مورفولوژی شهری

ترسیمدیاگرامهاو

روش توصیفی  -تحلیلی
مطالعه نمونههای موردی

تحلیلومقایسه

دادهها 
شکل.1دیاگرامتوصیفوتحلیل 
منبع:نگارندگان 

متغیرهای این پژوهش کیفی است .مطالب پس از مطالعة اسناد کتابخانهای ،بهصورت دیاگرام و مدلسازی سهبعدی
تحلیل شدند .هرچند در پژوهش اصلی ،مؤلفههای غیرکالبدی عالوهبر مؤلفة کالبد مدنظر قرار گرفته است ،در این مقاله
تنها بر مکتب انگلیسی ریختشناسی کانزن تأکید شده و به جنبههای تاریخی مکتب ایتالیایی و تعامالت اجتماعی مکتب
فرانسوی توجهی نشده است؛ بنابراین مؤلفههای کالبدی در دو دستة عناصر اصلی بافت شهری و تکبنا با ماتریس
ارزیابی ویژگیهای فوق مقایسه شدند .همچنین مقصود اصلی ،بررسی الگوی رایج شهرهای این دوره بوده و نمونههای
استثنایی مدنظر نبوده است.
در مؤلف ة کالبدی بافت شهر ،داده ها منطبق بر عناصر پنجگانة مشهور لینچ یعنی محله ،میدان (گره) ،فضاهای
تجاری بازار (راه) ،حصار و دروازه (لبه و نشانه) تقسیم شده اند .سپس در سه مقیاس کالن (سازمان فضایی و شکل
توسعه) ،میانی ( ساختار و نحوة قرارگیری) و خرد ( معماری ،عملکرد عناصر و اجزای تشکیلدهندة بافت شهر) تحلیل
شدهاند .همچنین در مؤلفة کالبدی تکبنا ،داده ها از نظر کاربری دسته بندی شده و هریک از عناصر و اجزای
تشکیل دهندة شهر (مسجد و کلیسا ،مسکن ،قلعه ،کاروانسرا ،حمام ،مدرسه ،ساختمان شهرداری و )...در کاربریهای
مربوط به خود بررسی و از نظر «موقعیت قرارگیری در شهر»« ،مصالح ساختمانی»« ،عملکرد»« ،گونهشناسی» و
«الگوی ساخت» تحلیل شدهاند.

2

 .1در حوزة انسانی نیز از نظر اقتصادی -اجتماعی ،مذهبی -فرهنگی و سیاسی -نظامی این دو نوع شهرسازی ارزیابی و بررسی شدند ،اما تأکید این مقاله تنها
بر بعد کالبدی این دو نوع شهرسازی است.
 .2نظام تقسیمبندیها در این نمودارها بر مبنای تقسیمبندیهای ذکرشده برای عناصر و اجزای سازندة شهر با توجه به برخی منابع مانند موریس1392 ،؛ بنه
ولو1386 ،؛ پاکزاد 1392 ،و دیگر صاحبنظران این حوزه است.
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تقسیمبندیمتغیرهایکیفی

شکل.2دیاگرام
منبع:نگارندگان

بحثویافتهها 
با مرور ادبیات تخصصی مرتبط با ریختشناسی شهری ،شهر ایرانی-اسالمی و شهر غیرایرانی-قرونوسطایی ،همچنین
بررسی نمونههای موردی ،به استخراج عناصر و اجزای این دو نوع شهرسازی و نظام تحلیل و دستهبندی ریختشناسی
شهری پرداخته شد.

تحلیلعناصرسازندۀالگویکالبدیشهرسازی 

بازاروراستههایتجاری :بازار عنصر اساسی سازماندهی شهر دورة اسالمی است که با توجه به سنت باقیمانده از

شهر دورة ساسانی و اشکانی شکل گرفته است و محور اصلی و مرکز اقتصادی شهر اسالمی بهشمار میرود .هستة اولیه
بیشتر بازارهای شهرها ،حوالی یکی از پر جنبوجوشترین دروازههاست و شریان اتصالدهندة دروازهها به مرکز شهر
محسوب میشود .جریان اصلی مسیر بازار که بهطور سنتی از یکی از دروازههای اصلی شهر آغاز میشود ،درون شهر
ادامه مییابد ،در فضای مسجد به اوج خود میرسد و سپس به دروازة مقابل ختم میشود .مسجد جامع و ارگ بهعنوان دو
قطب جاذب مهم ،بازار را بهسوی خود میکشند و به همین دلیل رابطهای تنگاتنگ میان ارگ ،جامع و دروازههای اصلی
شهر وجود دارد و نوع کاالهای مورد دادوستد به نزدیکی و دوری به این عناصر وابسته است .مسجد جامع سبب تغییر
مهم در سازمان کالبدی بازار و تنظیم فضایی آن میشود و به عبارتی راستههای بازار با توجه به دوری و نزدیکی به
مسجد جامع شکل میگیرند .بازار نیز مانند مسجد از اشکال بسیار ساده آغاز میشود و در تحول خود به پیچیدگی فضایی
و انتظام کامل دست مییابد و مانند مسجد محلی برای خودنمایی حکومتهای محلی و منطقهای بهشمار میآید .در این
میان ،شهر اسالمی در تحول خویش به دور بازارها تنیده میشود؛ یعنی ابتدا بازار و میدان ساخته میشدند و سپس
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مردمان بهگونهای کامالً آزاد به دور آنها سکنی میگرفتند و محلهای جدید برپا میشد .به همین دلیل از بازار بهعنوان
ستون فقرات شهر اسالمی یاد میشود (حبیبی48-46 :1392 ،؛ کیانی17-16 :1384 ،؛ سلطانزاده76 :1390 ،؛ اردالن و
بختیار47 :1390 ،؛ پاکزاد532-531 :1392 ،؛ رضایی177 :1392 ،؛ ابولقد1987 ،؛ اسپاهیچ.)2005 ،
همانگونه که موریس اشاره میکند دلیل اصلی وجود شهرهای قرونوسطی امکانات تجارت بوده است و همة
شهرهای این دوره حداقل شامل یک فضای باز بودند که بهعنوان راستة بازار عمل میکردند .موریس به نقل از هوسمان
بیان میکند« :وجود چنین فضاهای خاص تجاری در شهر نباید مانع درک این حقیقت شود که درواقع همة شهر
قرونوسطی بهطورکلی بازار بوده است .تجارت و تولید در تمامی شهر گسترده بوده است ،در فضاهای باز و فضاهای
بسته ،در فضاهای عمومی و فضاهای خصوصی» (موریس .)105 :1392 ،به گفتة مامفورد در شهرهایی که بهصورت
طبیعی بزرگ شدهاند ،بازار شکل منظمی ندارد و بهصورت خودجوش و بدون نظم بهوجود آمده است .مکان منطقی دیگر
برای توسعة تجارت ،بالفاصله پس از ورود به شهر و در کنار دروازه است (مامفورد.)425 :1381 ،
محله :عنصر شکلدهندة شهرهای اسالمی ،مجموعه فضاهای مسکونی داخل حصار است که محلههای متراکم را
سازمان میدهند .محلههای شهری یکی از عناصر اصلی زندگی شهری در دورة اسالمی بهشمار میروند (کونئو:1384 ،
 .)71شکلگیری محلههای مسکونی بر پایة پیوندهای قبیلهای بوده و عامل مذهب نیز بهعنوان عامل همبستگی محلی
محسوب میشده است .درواقع محلهها ،هرچند ارتباط اقتصادی محدودی با هم داشتند ،جلوهگاه تضادها و پراکندگیهای
قومی و مذهبی بودند .همانگونه که دکتر حبیبی بیان میکنند« :هنگام تشکیل امپراتوری اسالمی از تشکیل محلهها
برحسب نظام کاستی یا شهروندی خاص خبری نیست ،ولی در مقابل با ایجاد محلههایی برحسب قوم و قبیله ،نژاد،
مذهب ،زبان ،فرقه و ...مواجه هستیم» (حبیبی .)48 :1392 ،همچنین سیستم تقسیم محلهها نیز برگرفته از سیستم
تیولداری بوده است .همچنین اتصال محله بهکمک راه اصلی به بازار شهر یا امتداد راه اصلی منتهی به بازار بوده و فضای
داخلی محله ،جنبهای نیمهعمومی داشته است (حبیبی49-48 :1392 ،؛ سلطانزاده201 :1390 ،؛ اشرف19 :1353 ،؛
پاکزاد .)1394 ،همچنین محله یکی از اجزای بافت شهر قرونوسطایی محسوب میشود .در این شهرها بهواسطة
ارگانیکبودن شهر ،محلهها نیز بهصورت ارگانیک شکل گرفتهاند .اصوالً محلهها کلیسایی مخصوص به خود داشتند که
نام محله نیز از همین کلیسا گرفته میشود .همچنین بهدلیل بافت فشردة شهری محلهها نیز در شهرهای این دوره بسیار
متراکم و فشرده شکل گرفتهاند و خانهها به شکل عمودی درون محلهها رشد کردهاند (مامفورد429 :1381 ،؛ بنهولو،
.)58 :1386
حصار(بارو)ودروازه:بارو یکی از پنج نکتهای است که ماکس وبر با مقایسة تاریخی شهرهای مختلف ،برای
جوامع شهری به آن اشاره کرده است (پویچ .)1 :2010 ،سور (بارو) از عناصر مهم بیشتر شهرهای ایران بود که بهمنظور
جلوگیری از هجوم قبایل چادرنشین و نیروهای مهاجم ساخته میشد .ارتفاع بعضی از باروها به ده متر میرسید و عرض
باالی برخی از آنها بهگونهای بود که چهارپایان بهراحتی روی آن حرکت میکردند .احداث بارو تنها به شهرها منحصر
نبوده است و اطراف برخی روستاهای آباد نیز باروهایی ساخته میشد (سلطانزاده .)247-244 :1390 ،شکل باروها
همگام با پیشرفت سالحها تکامل مییافت و نوع استحکامات بر پایة عواملی مانند اوضاع طبیعی سرزمین بود .با
کشیدهشدن بارو به دور شهر یک یا چند دروازه در امتداد بارو برای رفتوآمد درنظر گرفته میشد و درواقع دروازهها نقش
مفصل درون و بیرون شهر را بازی میکردند( .پاکزاد.)529-526 :1392 ،
حصارها و دروازهها از عناصر سازنده و حاکم بر حس و حال شهرهای قرونوسطی بودند (پاکزاد .)222 :1392 ،از نظر
موریس داشتن استحکامات دفاعی امری حیاتی برای شهرهای پررونق و بزرگ قارة اروپا بهشمار میآمد و رشد افقی شهر
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مستلزم ساختن حصاری جدید بود (موریس .)104 :1392 ،در شهرهای این دوره حدی که کالبد شهر را معین میکرد
حصار بود که عالوهبر نقش دفاعی و نظامی ،ارزش نمادین نیز داشت (مامفورد .)432 :1381 ،مسیر باروها از توپوگرافی
محل تبعیت میکرد و فرم آنها بهگونهای بود که توانایی محافظت از حداکثر مساحت زمین با حداقل طول بارو را داشتند
(پاکزاد223 :1392 ،؛ بنهولو .)58 :1386 ،
مسجدوکلیسا :مسجد جامع نخستین مکانی است که به هنگام فتح یک شهر توسط مسلمانان ساخته میشود ،یا معبد،
آتشگاه یا کلیسایی بدان منظور تغییر شکل مییابد .مسجد یکی از ارزشمندترین اجزای شهر اسالمی است که کاربردهای
بسیاری دارد و اهمیت آن در شهرها به حدی است که سکونتگاهی به مقام شهر میرسید که مسجد جامع داشته باشد (حبیبی،
42 :1392؛ کیانی9-8 :1384 ،؛ اسپاهیچ .)130 :2005 ،جامع در محل مناسبی در کنار شاهراه اصلی یا در محل برخورد
شاهراههای اصلی شهر قرار میگرفت و ساختمانهای اصلی در کنار آن واقع میشد .همچنین بهنحوی ارگانیک با بازار ،کاخ،
مدارس و مانند اینها ارتباط برقرار میکرد ،خانههای شخصی در مجاورت آن ساخته میشد و شکلگیری شهر بهشیوهای
ارگانیک حول آن صورت میگرفت (نصر 1.)51-52 :1389 ،مامفورد بنای کلیدی در طرح شهر سدههای میانه را ،کلیسای جامع
شهر میداند .این بنا از هر نظر (بهجز نظرگاه هندسی) حالت مرکزیت دارد .جهت استقرار کلیسا از نظر مذهبی ،بهگونهای است
که محراب آن رو به شرق قرار میگیرد .به همین دلیل غالباً با الگوهای عادی خیابانها همخوان نیست (مامفورد424 :1381 ،؛
پاکزاد .)252 :1392 ،به عقیدة موریس صحن کلیسا یکی از فضاهای باز قرونوسطایی است که به آن پارویس 2میگویند.
قرارگیری پارویس در بسیاری موارد در کنار و چسبیده به فضای بازار و درنتیجة تشکیل هستهای دوبخشی بوده که به یکی از
ویژگیهای شهرهای قرونوسطی مبدل شده است (موریس .)109 :1392 ،
میدان:جنبة اداری-نظامی و تشریفاتی میدان ،مهمترین کارکرد آن بوده است ،اما میدانها کارکردهای تفریحی،
سیاسی و بازرگانی نیز داشتهاند و بهطور معمول در دو مقیاس شهری و محلی عمل میکردند .در گونة اول میدان اصلی
محله که به آن مرکز محله نیز میگفتند ،بهطور معمول مسجد ،آبانبار و چند دکان قرار میگرفت .گونة دیگر
میدانهایی بودند که در سطح شهر کار میکردند و از نظر سلسلهمراتب اهمیت و جایگاه متفاوتی داشتند« .میدان شهر»
یا «میدان ارگ» نقش مفصل میان سه قطب اداری (ارگ) ،تجاری (بازار) و مذهبی (مسجد) شهر را داشتند (پاکزاد،
.)553-552 :1392
میدان اصلی در شهر قرونوسطی بهمنظور فعالیتهای تجاری استفاده میشد .فضای باز جلوی کلیسا (پارویس) برای
تجمع مردم و مراسم مذهبی بود و بعدها کاربردی تجاری داشت .میدانها فضایی محصور و بیشکل و در ترکیب با راهها
بهوجود میآمدند و از فرم هندسی خاصی پیروی نمیکردند .همچنین محل تالقی عبور و مرورها و عملکردهای شهر و
محل استقرار ساختمانهای مهم بودند و نقشهای متعدد بازرگانی ،مذهبی ،تشریفاتی ،سیاسی و تفریحی داشتند (پاکزاد،
.)235-230 :1392
ابانها:خیابانهای تنگ و باریک و مارپیچی از کوچههای پرپیچوخم و غالباً بهصورت سرپوشیده بودهاند.
شبکةخی 
بیقاعدگی موجود در این خیابانها در تضاد با نظم هندسی مسجدها ،بر اهمیت مسجدها تأکید میکرد.در شهر ایرانی-
اسالمی راستههای شهری که رابط میان دروازههای شهر بودند ،ترافیک عبوری شهر را درون خود جای میدادند .بازار
شهر صرفنظر از شکل هندسی اجزای آن ،در پررفتوآمدترین راستههای شهری قرار میگرفت .راستة محلة
همگانیترین معبر در سطح محله و رابط میان محلههای مختلف با هم یا با بازار شهر بود .همچنین گذر ،معبری بود که
 .1برای مطالعة روند دگرگونی و تحول مسجد جامع در شهر به پایاننامه نگارنده ارجاع داده میشود.
2. Parvis
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دسترسی به مجموعههای مسکونی را فراهم میکرد و بهطور معمول یک دهانة آن به بازارچه و دهانة دیگر به دروازه
ختم میشد (پاکزاد552-550 :1392 ،؛ بنهولو .)10-9 :1386 ،
بنهولو به بینظمی در شبکة خیابانی شهرهای قرونوسطایی اشاره میکند و متذکر میشود که علیرغم این
بینظمی ،انتظام خیابانها بهگونهای است که شکل فضایی یکپارچهای را القا کند و امکان جهتیابی و درک کلی از
محله یا شهر موجود باشد (بنهولو .)56 :1386 ،موریس به کشیدهشدن خیابانهای اصلی از دروازهها تا مرکز شهر اشاره
میکند؛ زیرا خیابانها تداوم فضای بازار بودند و خطوط اصلی ارتباطی محسوب میشدند (موریس .)105 :1392 ،مامفورد
معتقد است پیچوخم خیابانها موجب میشود عابر در هر لحظه بنای تازهای را کشف کند .همچنین به طاق نمای مزین
سراسری دو طرف خیابانهای عریض بهعنوان پیشخوان مغازهها اشاره میکند (مامفورد.)428 :1381 ،
خانههای مسکونی :خانههای مسکونی کوچکترین عنصر تشکیلدهندة محلههای مسکونی بهشمار میروند .در

ایران پس از اسالم بهدلیل باورهای مذهبی خانهها ساختاری درونگرا داشتند و بازشوها به حیاط درونی گشوده میشدند.
همچنین دارای فرم حیاط مرکزی بودند و بهطور متوسط حداکثر در دوطبقه ساخته میشدند .مصالح بومی خشت ،گل و آجر
برای ساخت دیوار اصلی منازل و سنگ و چوب برای پی ساختمان و بازشوها استفاده میشده است (اشپولر ،1386 ،ج :2
 .)39-38بیشتر خانههای شهرهای اروپایی قرونوسطی برونگرا -به جهت استفاده از طبقة همکف برای تجارت -با ایوانی
در جلو و قوسهایی نیمدایره ،همراه با بازشوهای متعدد ایجاد میشدند .سقف خانهها شیبدار بود و کمبود جا در محدودة
شهر سبب گسترش عمودی خانهها (بیش از دوطبقه) میشد (پاکزاد .)243-239 :1392 ،حفاظت از گرما در اقلیم و
آبوهوای سرد و منطقه محدود شهر ،علت ساخت خانهها در ردیفهای متصل در طول خیابانهای باریک بوده است .در
ساخت این خانهها عموماً از صالح بومی محل نظیر سنگ و چوب استفاده شده است (گالیون و همکاران.)39-33 :1963 ،
در ادامه پس از مشخصکردن و تدقیق این نظام تحلیل و دستهبندی ریختشناسی شهری ،برای دستیابی به
تمایزات و شباهتهای شهرسازی ایرانی-اسالمی و غیرایرانی -قرونوسطایی و همچنین دستیابی به ویژگیهای
منحصربهفرد این دو ،به بررسی این نظام تحلیل در دو نمونة مدلسازی شده از این دو نوع شهرسازی پرداخته میشود.

شکل.3سازمانفضاییشهرری 

.سازمانفضاییشهرسیهنا 

شکل4

منبع:نگارندگان 

منبع:نگارندگان 

وسیهنا 2

سازمانفضاییوساختارفضاییشهرری1

سازمانفضاییشهرری :سازمان فضایی این شهر مانند سایر نمونههای انتخابی ،ترکیبی ارگانیک و بافتی فشرده
دارد .در این شهر با کمترین مزاحمت ،فضاهای خصوصی یعنی خانهها در کنار بازار و مسجد واقع شدهاند .حصار شهر از
 .1ری ،تاریخی طوالنی مربوط به قبل از اسالم دارد .بعد از اسالم نیز با پذیرفتن عناصر شهر اسالمی در طول تاریخ تطور خود نمونة بارزی از شهر ایرانی-
اسالمی است.
 .2شهر سیهنا نمونهای کامل از شهر قرونوسطایی است که در کل بدون تغییر باقی مانده و هنوز محل سکونت است و ویژگیهای اصیل خود را حفظ کرده است.

862

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،51شمارۀ،4زمستان1398



خطوط توپوگرافی زمین تبعیت میکند .ترکیب فضایی محلهها و شهر ابعادی نمادین و رشدی ارگانیک دارد و وجود
عنصر مرکز محله و همچنین مسجد و تأسیسات مختص به آن را شاهد هستیم .در شکل  ،3بافت ارگانیک محلهها ،راهها
و مرکز محله بهعنوان فضای باز درون محله نشان داده شده است.
1

ساختارفضاییشهرری :در بررسی ساختار فضایی شهر ری میبینیم که مسجد جامع قلب تپنده و نطفة اصلی
شهر بوده است که همة اتفاقات مذهبی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی اقتصادی در آن رخ میدهند .بازار نیز ستون
فقرات شهر بوده است که از دروازهای اصلی شروع میشده و در مسیر خود محلهها را تشکیل میداده است .سپس جامع
را دربرگرفته و تا دروازه بعدی ادامه یافته است .راههایی که از بازار منشعب میشوند ،کامالً ارگانیک هستند و
پرسپکتیوهای زیادی را بهوجود میآورند .انشعابات بازار گاهی به کاروانسراها و گاهی به قسمتهای کامالً درهمتنیده
وصل شده است و این فضاها بدون هیچ قلمرو فضایی که بخواهد آنها را بهصورت جدی از هم جدا کند ،آهسته و
پیوسته به هم تبدیل شدهاند.
سازمان فضایی سیهنا :سیهنا نیز مانند دیگر شهرهای قرونوسطایی مطابق با ویژگیهای توپوگرافی زمین
طراحی شده است .حصار شهر که از این خطوط تبعیت میکند ،به همراه دروازههای متعدد مفصلی میان درون و برون و
بهصورت مجموعهای متراکم و درهمتنیده است .بیشتر ویژگیها و سیمای طرح آن ناشی از حوادث و رویدادهای تاریخی
است .شهر بهموازات پیچهای سه رشته تپهماهورها ،شکل گرفته است .در جایی که سه بخش شهر از یکدیگر جدا
میشود ،میدان کمپو2که در گذشته بازارگاه بود ،بهسوی پالزو پابلیکو3یا همان تاالر شهر نشیب میکند که برج نازک
مناره مانندی که اهالی «ایل منجیو »4مینامند تا بلندای کلیسای جامع سر برآورده است (شکل .)4
ساختارفضاییسیهنا :شهر سیهنا از چند بخش سیاسی تشکیل شده است .هر بخش میدان مرکزی کوچکی دارد
که همة آنها در یکی از زیباترین میدانهای جهان متمرکز شدهاند .دسترسیهای شهر کامالً تابع وضعیت توپوگرافی
زمین است و در میدان مرکزی کامپو تالقی میکنند .این میدان فضای باز و محل تجمع در شهر است و ساختمانهای
مهم دولتی و عمومی ،مانند تاالرشهر و ساختمان شهرداری در اطراف آن قرار دارند .کلیسای جامع نیز بهعنوان قطب
مذهبی شهر ،هستهای دوبخشی با میدان اصلی شهر بهوجود آورده است .در مسیر گذرهای اصلی که حالت منظمتری از
معابر باریک دارند ،دکانها قرار گرفتهاند .این گذرها از دروازههای شهر تا میدان مرکزی امتداد دارند و بیشتر بار ترافیک
شهر روی آنهاست .نکتة مهم دربارة شهرهای شمالی ایتالیا آن است که دیدهای ورودی میدان عامل تعیینکنندهای در
محل قرارگیری برجهای مسلط بر فضای میدان بهشمار میروند.

براساس مطالعات و بررسیهای انجامشده ،شهر سیهنا کمترین مداخالت شهری را در طول تاریخ داشته است؛
بنابراین در ساختار شهر قرونوسطایی سیهنا میتوان شاهد همة اجزای تشکیلدهندة یک شهر قرونوسطایی بود .حصار
و دروازههای شهر همچنان در شهر وجود دارند و خیابانهای تجاری از دروازههای آن به داخل شهر نفوذ یافتهاند؛
بهنحویکه تمام شهر را دربرگرفتهاند .با توجه به متغیرهای استخراج شده و بررسی آنها در نمونههای انتخابشده،

 .1با توجه به از بین رفتن مسجد جامع شهر ری و نامشخصبودن مکان دقیق آن ،همانگونه که دکتر نصر بیان میکنند ،بقعة حضرت عبدالعظیم قلب
مذهبی شهر را تشکیل میدهد.
2. Piazza del Campo
3. Pubblico Palace
4. Tower of Mangia

بررسیتطبیقیالگویرایجریختشناسیشهرهایایرانواروپا...


863

عناصر و اجزای تشکیلدهندة شهر ،از نظر سازمان فضایی ،1ساختار فضایی 2و معماری و عملکرد 3مقایسه شدهاند که
یافتههای این مقایسه در جدول  1آمده است.

جهگیری
نتی 
استخراج و مقایسة الگوی کالبدی شهرسازی ایران در دورة اسالمی و الگوی شهرسازی اروپا در دورة مقارن قرونوسطی
ویژگیهای منحصربهفرد هر دو شهرسازی را از نظر ریختشناسی شهری آشکار میکند .شناسایی هویت شهرسازی
ایرانی-اسالمی میتواند راهگشای توسعه و رشد شهرهای کشور ما و سایر کشورهای مسلماننشین باشد .با تمرکز بر بعد
کالبدی ریختشناسی نمونههای شهرهای مختلف ایران و اروپا در بازة زمانی ثابت میتوان عناصر و عوامل شهرسازی را
از مقیاس بافت شهر (مانند محله ،راه ،حصار ،میدان ،دروازه) تا تکبناها براساس ویژگیهای سازمان فضایی ،ساختار
توسعه ،موقعیت ،عملکرد ،گونهبندی ،مصالح ،ارتفاع و شیوة ساخت مقایسه کرد .شباهت الگوهای ریختشناسی غالب در
این دو نوع شهرسازی از نظر بافت شهری ،خیابانبندی ،شکلگیری بالکها و قطعهبندی ،بیشتر از اختالفات آن است.
بیشترین اختالف این دو الگو در مقیاس تکبنا و از نظر معماری خود را نشان میدهد .بناها بهطورکلی در شهرها و در
طی اعصار طول عمر و دوام کمتری نسبت به خطوط خیابانها ،بلوکها و قطعات داشته است .مصالح سنگی رایج در
اروپای قرونوسطی در مقابل مصالح خاکی و خشتی ایران دوره اسالم یکی از علل دوام بیشتر این بناها بوده است.
تفاوتها و شباهتهای ناشی از امور طبیعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و شرایط نظامی -سیاسی و ساختار حکومتی
در شهرها از جمله علل اساسی تنوع کالبدی شهر در نقاط جغرافیای مختلف است که هویت مکانها را شکل میدهد.
وجود شباهتها در سازمان و ساختار این شهرها بهدلیل عواملی مانند نیازهای فیزیولوژیکی انسان بوده که در میان
همة انسانها یکسان است .عالوهبراین نظام جنگ حاکم در این دوران که سبب رشد ارگانیک شهرها شده است و
مهاجرتها ،سفرها و روابط تجاری میان شهرها ،سبب ایجاد این شباهتها در سازمان و ساختار فضایی این شهرها شده
است .در بررسی عوامل و عناصر شکلدهندة شهر ایرانی-اسالمی و شهرهای اروپایی قرونوسطایی ،عناصر به نحوی در
شهر قرار میگیرند که عالوهبر ارتباط بهکمک سیستم یکپارچه و واحد با هم ،نیازهای کاربران خود را نیز برطرف
میکنند .هویت این شهرها بهکمک معماری متمایزشان مشخص میشده است .جهت توسعههای امروزی شهرها ،بهویژه
در کشور ما که کشوری اسالمی است ،رعایت اصول و حفظ ساختار شهرهای کهن و توجه به توسعة مناسب بافت و
تکبناها میتواند برای مقابله با رشد ناموزون فضاهای شهری و تقویت هویت مکانهای آن مفید و پاسخگوی نیازهای
کاربران باشد .بیشتر مطالعات مرتبط با ریختشناسی شهرها ،معموالً به این صورت بوده که شهرهای مختلف در
دورههای غیر همزمان ،یا یک شهر در دورههای مختلف با تأکید بر خیابان ،بلوک ،قطعه و ساختمان بررسی شدهاند.
رویکردهای فضاییتر و مقایسههای مکانهای مختلف در دورههای ثابت میتواند عالوه بر وضوح ویژگیهای کالبدی
شهرسازی ،تأثیر نظام اجتماعی را در شهرها آشکار کند .پژوهشهای بیشتر دربارة جنبههای غیرکالبدی شهرسازی،
انتخاب نمونههای دیگر در دورههای کوتاهتر ،نمونههای شهرهای نوبنیاد ،روشهای تکمیلی کمی و نیز توجه به الگوهای
استثنایی و غیررایج میتواند در آینده در زمینة ریختشناسی شهرهای ایران راهگشا باشد.
 .1در تعریف نظامهای تحلیل عناصر در بافت شهر منظور از سازمان فضایی چیدمان و نظم اجزا (هم اصلی و هم فرعی) و ترتیب آنهاست که در این
بررسی ،از باال بهکل مجموعه نگاه میشود؛ برای مثال ارگانیک و غیرهندس بودن در این نظام مطرح میشود.
 .2ساختار فضایی ،ترتیب قرا گرفتن عناصر اصلی و نحوة ارتباط آنها با یکدیگر است و به عبارتی در بررسی ساختارها از درون به مجموعه نگاه میکنیم.
نحوة قرارگیری تکتک عناصر در شهر در این نظام مطرح و بررسی میشوند.
 .3در معماری و عملکرد عناصر به ویژگیهای معماری ،توده و فضا و عملکردهای جانبی آنها اشاره شده است.
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قرونوسطی 

جدول.1خالصةنتایجمقایسةکالبدیبافتشهرهایایرانی-اسالمیواروپایی
عناصر
بافت

سازمان فضایی و شکل
توسعه
محله

ساختار و نحوة قرارگیری
معماری و عملکرد
سازمان فضایی و شکل
توسعه

فضاهای
تجاری

شهرایرانی–اسالمی

ویژگی

قرونوسطایی

شهراروپایی–

ـ بهدلیل رشد ارگانیک شهر ،محله نیز با ویژگیهای غیرهندسی و ارگانیک همراه است.
ـ سازمان فضایی محلهها برحسب مذهب ،قوم و قبیله ،نژاد ،زبان ،فرقه ،صاحبان مشاغل و...
ـ وجود محلههای متراکم و پیوسته
ـ شکلگیری محلهها در اطراف قطب تجاری (بازار /خیابان تجاری) ،قطب مذهبی (مسجد /کلیسا) و فضای باز (میدان) شهر
ـ محلهها تجهیزات و تأسیسات شهری مستقل به خود را دارند.
ـ مرکز محله بهعنوان فضای باز (میدانچه)

ـ تقسیم شهر به چهار یا ...ناحیه که هرکدام کلیسای خود را دارند.

ـ قطب تجاری (بازارها و خیابانهای تجاری) بهصورت بینظم و خودجوش
ـ فضای تجاری ،شاهراه اصلی شهر
ـ ارتباط فضایی قطب تجاری شهر با مراکز اجتماعی و مذهبی و به عبارتی مرتبط با مرکز فیزیکی شهر
ـ شروع فضاهای تجاری از منطقه خارج از شهر

ساختار و نحوة قرارگیری

ـ طیکردن دروازهها ،نفوذ به شهر و امتداد فضاهای تجاری تا قلب شهر
ـ شکلگیری محلهها در مسیر حرکت فضاهای تجاری

معماری و عملکرد

ـ یک گذر سرپوشیده و دارای دروازه و دری که شبها بسته میشد.

ـ خیابان تجاری متشکل از طبقة همکف خانههای مسکونی
ـ وجود طاقنمای مزین سراسری بهعنوان پیشخوان مغازهها

ـ راهها بهصورت ارگانیک و خودجوش
سازمان فضایی و شکل

ـ تمایزنداشتن با محیط اطراف

توسعه

ـ ساخت سلسلهمراتبی خیابانها
ـ دارای فرم پیچدرپیچ و تنگاتنگ
ـ کشیدهشدن خیابانهای اصلی از دروازهها تا مرکز شهر به  2دلیل:

راه

ساختار و نحوة قرارگیری

 .1تداوم فضای بازار و خیابان تجاری
 .2خطوط اصلی ارتباطی
ـ ارائة پرسپکتیوهای مختلف از شهر بهدلیل ساختار نامنظم و پیچدرپیچ

معماری و عملکرد

سازمان فضایی و شکل
توسعه

ـ همآمیزی فضای پر و خالی و تبدیل تدریجی فضاها به یکدیگر و درنتیجه توالی فضایی در شهرها
ـ سرپوشیدگی برخی راهها به دالیل اقلیمی و سازهای

ـ ساختمانهای بلند در دو طرف راه ،پرسپکتیو راه را متفاوت میکند.

ـ این سرپوشیدگی در برخی موارد بهصورت ساباط

ـ سرپوشیدگی برخی راهها

ـ فضایی محصور و بیشکل در ترکیب با راهها
ـ پیروینکردن میدان از فرم هندسی خاص
ـ هر شهر دارای یک فضای باز بهعنوان میدان اصلی

ساختار و نحوة قرارگیری

ـ میدان محل تالقی عبورومرورها و عملکردهای شهر و محل استقرار ساختمانهای مهم
ـ میدان در امتداد قطب تجاری شهر (بازار و خیابان تجاری) و راهی که به یکی از دروازههای شهر ختم میشد.

فضای باز

ـ دارای نقشهای متعدد بازرگانی ،مذهبی ،تشریفاتی ،سیاسی و تفریحی

(میدان)

ـ نحوة احداث و شکلیابی میدانها نقش مؤثری در چگونگی استقرار فعالیتها و فضاها در آن داشته است.
ـ وجود ورودیهای متعدد به میدان
ـ میدان اصلی در جهت فعالیتهای تجاری

معماری و عملکرد
ـ جنبة اداری–نظامی و تشریفاتی میدان بهعنوان مهمترین کـارکرد

ـ فضای باز جلوی کلیسا (پارویس) در جهت تجمع مردم و مراسـم مـذهبی و

آن

بعدها دارای کاربرد تجاری
ـ شکلگیری هستهای دوبخشی توسط دو میدان

سازمان فضایی و شکل
توسعه
حصار و

ساختار و نحوه قرارگیری

دروازه

ـ تبعیت مسیر حصارها از توپوگرافی محل و درنتیجه نامنظم
ـ فرم انتخابشده برای باروها بهگونهای که حداکثر مساحت زمین را با حداقل طول دربربگیرد.
ـ حصار بهعنوان حدی که کالبد شهر را مشخص میکرد.
ـ دروازهها مبین خطوط رفتوآمد و نقش آنها در شکلگیری خیابانهای شهری
ـ احداث بارویی بزرگتر بر گرد شهر پس از رشد جمعیت و کمبود جا

معماری و عملکرد

ـ قفلشدن دروازههای شهر و محصورشدن شهر سبب ایجاد احساس امنیت در شهروندان
ـ عملکرد گمرکی و نظامی آنها
ـ در ابتدا جنس باروها از چوب بود ،اما بعدها به سنگ و آجر تغییر یافت.
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جدول.2عواملکالبدیدرتکبنا 
کاربری

نمونةبنای
شاخص

شهرایرانی–اسالمی

ویژگی

قرونوسطایی

هراروپایی–

ـ قرارگیری قطبهای مذهبی در مرکز شهر بهعنوان نطفة اصلی
ـ حالت مرکزیت این دو بنا در شهر (بهجز نقطهنظر هندسی)
ـ بازار و خیابان تجاری در گسترش خود به سمت این دو بنا کشیده میشوند.
موقعیت

ـ قرارگیری خانههای مسکونی در اطراف آنها
ــ کلیسـا در میـدانی هــمجـوار میـدان اصـلی قــرار

قرارگیری
ـ قرارگیری مسجد جامع در میدان اصلی شـهر کـه

میگیرد.

بازار به آن میرسد.

ـ فضای تجاری بـه میـدان اصـلی و تجـاری شـهر

مذهبی – فرهنگی

میرسد ،نه میدان کلیسا
مسجد/
کلیسا

ـ بهصورت گسترده استفاده از خشـت و گـل ،آجـر،

ـ استفادة گسترده از آجر و سـنگ و در اواخـر دوره،

مصالح
ساختمانی

کاشی

استفاده از شیشه

عملکرد

ـ عالوهبر عملکرد مذهبی ،مکانی برای تجمع مردم و گردهماییهای اجتماعی–مذهبی و فرهنگی -آموزشی

گونهشناسی

ـ با توجه به مسائل اقلیمی و مـذهبی در بیشـتر

(دانهبندی)

موارد دارای معماری درونگرا (الهام از خانة کعبه)

الگوی ساخت

ـ دارای معماری برونگرا

ـ براساس الگوی چهارتاقی که پیش از اسالم نیز

ـ ابتدا براساس الگوی دادگاههای رومی (بازیلیکا) سپس

در ایران استفاده میشده و فرم ساختمانی حیـاط

براساس سبک رمانسک و از قرن  12به بعد بـه سـبک

مرکزی

گوتیک

ـ ساخت مساجد به سمت قبله

ـ ساخت کلیساها رو به غرب و به سمت بیتالمقدس

ـ استفاده از تزئینات آجرکاری و کاشیکاری

ـ تأکید عمودی بر ساختمان و شفاف کردن دیوار کلیسا
و بازی با نور در اواخر دوره (سبک گوتیک)

1
منبع:نگارندگان 

سپاسگزاری 
از استاد گرامی دکتر جهانشاه پاکزاد که با رهنمودهای ارزشمندشان در پیشبرد پژوهش مؤثر بودند صمیمانه
سپاسگزاری میشود.


 .1برای تلخیص مقاله تنها یک مورد از مؤلفههای تکبنا در جدول آمده است .برای مشاهده جداول مؤلفههای تکبنا به پایاننامه ارجاع داده میشود.
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