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چكیده
ﺷﻬﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮهﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺸﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﯿﻨﯽ و ﻗﺎﺑـﻞ ادراك،
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺣﻀﻮر ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .درك و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ،ﺳﻨﮓ زﯾــ ـﺮ
ﺑﻨﺎي وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺗﺨﻤﯿﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻓﺮدا را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻋﻨﺎﺻـــﺮ اﺻـــﻠﯽ ﺷـــﻬﺮﻫﺎي
اﺳالﻣﯽ ﺑﺎزار ،ﻣحالت ﻣسﮑﻮﻧﯽ ،ﻣسجﺪ ﺟﺎﻣع و دارالﻌﻤﺎره ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣحالت را ﻣﺮﮐز ﻣحﻠﻪ اي ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻـﺮي
چﻮن ﻣسجﺪ و ﺑﺎزارچﻪ و ﻣﯿﺪان و آب اﻧبﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣحﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ رواﺑط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷـﻬﺮﻫﺎي
اﺳالﻣﯽ ﻣطﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﮐﺎلبﺪي ﺷﻬﺮ ،ﻋالوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺎلبﺪي آن ،ﻧحﻮه
ارﺗبﺎط اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﯾﮏ ﻣجﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨسجﻢ و ﻫﺪفﻣﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻣطﺎلﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ،در ﭘﯽ ﺗحﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﮐﺎلبﺪي ﺷﻬﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در دوره اﺳالﻣﯽ ﺗـــــﺎ دوره
ﺻﻔﻮﯾﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣحﻠﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳـالﻣﯽ ﺑپـﺮدازد .ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر اﺑﺘـﺪا
ﻧگﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ¬ﮔﯿﺮي ﺷﻬﺮ اﺳالﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺳپس ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻣحﻠﻪ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗحﻠﯿﻠـﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻣﯿﺸﻮد ،و ﻧﯿز ﺑﻪ ﺗحﻠﯿﻞ ﺗطبﯿقﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣحﻠﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن دردو ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز و ﯾزد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
واژههای کلیدی :شهر اسالمی ،نظام محله ای ،شهرنشینی ،عناصر شهرسازی اسالمی ،زمینه هاای تااریخی شهرساازی اساالمی ،ﻓﻀای
شهری

 -1مقدمه
یکی از اصلی¬ترین راه¬های شناخت موضوعات و پدیده¬ها و مفاهیم ،مطالعه در صفات و آثار آنها می¬باشد .وقتی سخن
از ابنیه و شهر¬ها و به طور عام آثار به جا مانده از گذشته به میان می¬آید ،بسیاری موارد و موضوعات می¬توانند مورد توجاه
قرار گیرند .در کاربرد تعابیر "معماری" و "شهر" و "شهرسازی" اسالمی مقوالت بنیادینی باید در نظر گرﻓتاه شاود و جزییاات
هر وجه نیز به دقت مورد ارزیابی قرار گیرند.
نخستین مقوله عبارت از ملحوظ داشتن روشی است که هر جهان¬بینی برای زیست پیاروان خاویش تبیاین مای¬کناد.
دومین موضوع توجه به میزان رابطه جهان¬بینی و ﻓرهنگ انسان با هر آن چیزی اسات کاه تولیاد مای¬نمایاد .مقولاه ساوم
مشتمل بر ویژگی¬هایی است که در متون هر جهان¬بینی راجع به "معمااری" و "شاهر" و باه طاور عاام "محای مصانوع"
زندگی انسان و طبیعت مورد اشاره قرار گرﻓته¬اند .موضوع بعدی شامل روش¬هایی است که جوامع معتقد به هر تفکری را در
تجلی کالبدی بخشیدن به ویژگی¬های مذکور در متون مربوط به آن تفکر یاری می¬کنند .مقوله آخر مصادیق تاریخی (شاهر
و معماری) و روند پیدایش و شکل¬گیری و تکامل آنها در طول تاریخ و توس پیروان هر جهان¬بینی و دینی است که شهر و
معماری به آن منتسب می¬شود (نقی¬زاده.)107 ،1385 ،
اسالم از ادیان و مکاتبی است که در محی شهری گسترش یاﻓته و اصوال نسبت به شهر¬نشاینی نظاری کاامال مسااعد و
تشویق¬آمیز دارد .از ویژگی¬های مهم شهر اسالمی چهار عنصر حکومت ،امت ،اصناف (بازار) و محالت است .محله باه عناوان
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