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 چکیده
 یفضاها و هاقسمت از کی هر و هستند مردمان زندگی جریان دهندۀنشان ،در کنار نقش ارزشمند فرهنگی ،ایران ی کهنشهرها

 پژوهش آنها و واکاوی باپس  .دهندرا نشان می جامعه اداری و مذهبی اقتصادی، ،یفرهنگ ،یاجتماع یها یژگیو از یبخش ،آن

ساخت و سازمان فضاهای شهری ایران  .ی بردپ سیر تحول زندگی بشر از یا ناشناخته و مدون ریغ یهاجنبه وها گوشه به توان یم

 کرد بسا چه و دارد کشورمان خیتار و فرهنگ شناخت در یانکارناشدن یقشن ،ساسانی به دوران اسالمی ۀدوردر دوران گذار از 

 از که پژوهش نگارندگان در این واقع شود. دیمف نیز امروز رانیا یشهرها یبناسنگ و ندهیآ یبرا تواند یم طیشرا نیا از درست

شهرهای ایران در گذار از  روند ساخت و سازمان فضایی سعی دارند ،استکاربردی و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی  هدف، نظر

ع تاریخی شناختی و منابهای باستان کاوش -های میدانی  های حاصل از بررسی را بر اساس داده ساسانی به دوران اسالمی ۀدور

کیفیت و میزان  مشخص نمایند وکارکردی هر بخش از شهر را  و تا بتوانند نقش و جایگاه اجتماعی مورد پژوهش قرار دهند

کنند و همچنین تحوالت روشن را ی اسالم دوران یشهرها یکالبد ساختارساسانی بر  ۀدورساختار و نظام شهرسازی  یرگذاریتأث

 در این دوران را در ساخت و سازمان فضاهای شهری ایران مشخص کنند. آمده شیپ
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 مقدمه. 1

 اتیح روند دهندۀنشان که است یارزشمند یفرهنگ ۀنیگنج بشر، تاریخی هایسکونتگاه و شهرها از کی هر

با یکدیگر  آنهاۀ رابطی مهم شهر و ها بخشی عناصر و ابی مکانی و ریگ شکلنحوۀ  .است آن در یجار یاجتماع

 نیچنهمنظامی و ـ اجتماعی، عوامل اداری ـ عوامل متعددی مانند عوامل طبیعی، عوامل اقتصادی  ریتأثتحت

نمایانگر  سو کاز یساخت هر شهر  است. ها بودهبا سایر فعالیت آنهاو رابطۀ خصوصیات و نیازهای فضایی 

های هماهنگی فضای کالبدی شهر با شرایط و عوامل مزبور و از سوی دیگر گویای چگونگی جریان فعالیت

. پس توجه به ساخت و سازمان فضاهای شهری کهن، بدان علت است (253 :1390، زاده سلطان) اصلی شهر است

رویکرد  اتخاذ، از طریق درواقعتوان بازتاب ساختار اجتماعی در جامعۀ شهری دانست. که بافت شهری را می

گذر در  هاحاکم بر شهر واحوال  اوضاعشکل شهر و بررسی کالبدی آن، فهم و تحلیل مناسبات شهرنشینی و 

با یکدیگر  مل مستقیمی فضا و کالبد شهر و نظام اجتماعی حاکم بر آن در تعاطورکل به شود.تسهیل می زمان

بر یی دررهایتأثبر نظام اجتماعی  چیدمان عناصر شهری، که ساختار کالبدی شهر و نحوۀ گونه همان قرار دارند.

 .(144: 1388فر و دیگران، )یوسفی نهدمی ژرفی برجای ثیراتأتبافت شهری  بر مناسبات اجتماعی نیز داشت، خواهد

نیازمند  ،گرفته در شهرها در طی زمانفرهنگی صورتو  سیاسی رات اجتماعی،یبنابراین برای فهم تغی

 ۀویژه شهرهایی که از دورهفضایی و کالبدی شهرها هستیم. شهرهای ایران ب مطالعه و پژوهش بر روی ساختار

شمار بهدرک فرهنگ و تمدن ایران  جهت درمفید   جمله منابع بسیاراز اند،نموده می گذرساسانی به دوران اسال

جامعۀ دوران اسالمی  در ساختارهای شده تغییرات حاصلنقش  توانندمیخوبی گونه شهرها بهزیرا این .آیندمی

نگارندگان در  ساسانی را روشن سازند و ما را در درک بهتر تمدن اسالمی یاری نمایند. ۀبر روی شهرهای دور

به آن وری اطالعات آو گرد استهدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی  نظر ازاین مقاله که 

د به ناهای مختلف شهر را با استکارکرد بخشو  جایگاهسعی دارند  ،گرفته استای صورتصورت کتابخانه

 زیر پاسخ دهند: سؤاالتاساس به تا براین مورد پژوهش قرار دهند، شناختیهای باستانمنابع تاریخی و داده

 یشهرها یکالبد ساختاری ساختار و نظام شهرسازی دوران ساسانی بر رگذاریتأثکیفیت و میزان  الف(

 چگونه است؟ یاسالم دوران

ب( ساخت و سازمان فضاهای شهری ایران در گذار از دوران ساسانی به دوران اسالمی چه تحولی را به 

 خود دیده است؟

 . بافت شهرهای دوران ساسانی2

 از وضع طبیعی زمین است متأثرزیادی  شطرنجی بوده و تا حدّ صورت بهساسانی  ۀدوربافت اکثر شهرهای 

 که (645: 1361مقدسی، ) انددارای چهار دروازه در چهار جهت جغرافیایی بوده آنهابیشتر  .(386: 1378، نمرشیگ)

 شهر را طی  ی مختلفها قسمت. این دو خیابان کرد یمپیدا  امتداددو خیابان بزرگ اغلب ها از این دروازه

قائمه یکدیگر را قطع و شهر را به چهار بخش کامالً معین و محدود تقسیم  ۀکردند و در مرکز شهر با زاویمی

در بعضی از شهرها چون بیشاپور، شاهد هستیم که سازندگان شهر سعی  .(50: 1379گیرشمن، ) نمودندمی

کنند، در رکز شهر یکدیگر را قطع میند که عالوه بر دو خیابان اصلی که در مکنی زیر برنامهطوری  اند هداشت

ی محدود و محصور شوند که خانۀ بزرگان و اشراف در ا گونه بهها و محالت کوچه ،کشیزوایای قائم این خیابان

بندی با نقشۀ شهر از یک شبکهکه باید گفت  جهیدرنت .(40: 1366سرفراز، ) ردیگ میان باغ و فضای سبز قرار
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هوف، ) کردشکل را احاطه میهای منظم و مستطیلبرهم تشکیل یافته بود که محلههای موازی و عمود خیابان

دو خیابان اصلی قرار داشتند.  موازات  بهای از معابر عمود برهم بوده که ، شهر شامل شبکهبیترتنیا به. (1366

 گرفته و معابرصورت میهای مزبور ۀ دو معبر اصلی و از طریق دروازهلیوس بهحومه  همچنین ارتباط شهر با

نژاد  تقوی) اندکردند و خود به خارج راه نداشتههم وصل می های مختلف داخل شهر را بهفرعی، تنها بخش

است؛ برای  مشاهده قابلکه گفته شد این الگو در اکثر شهرهای دوران ساسانی  گونه همان .(185: 1363 دیلمی،

اشاره کرد. همچنین بافت شهر دارابگرد که با چهار خیابان اصلی به چهار بخش  توان به ایوان کرخهمثال می

نیز دارای چنین بافتی است؛  شاپور یجندو شهر  (75 :1389 سیدین، و کریمیان) است شده  میتقسمختلف 

 اندعمودی در هر جهت ادامه داشته طور بهنیز نقشۀ شطرنجی دارد و تعداد هشت خیابان،  این شهر که چنان آن

قطعه  وچهار شصتشطرنجی از  صورت بهنمونۀ دیگری از این شهرها، شهر نیشابور است که  .(50: 1365)هوف، 

در دارابگرد نیز با توجه به  .(436: 1378خوشنویس، )است  شدههم تشکیل  های عمود برمربع و خیابان

اصلی است، چهار دروازه و چهار خیابان شهر دارای  که استی مشخص شده شناخت باستاندستاوردهای 

اند، قرار گرفته های اصلی شهر که عموماً از گل و خشت بودهخیابان حدفاصلگانه در مناطق مسکونی چهار

مانند چند شهر مذکور، دارای ساختاری شطرنجی و شهر اصطخر نیز  .(75 :1389 سیدین، و کریمیان) است

حصار  دواین شهر مدور دارای نیز شاهدیم که  گورشهر  در(Whitcomb, 1979: 99).  ستای مانند اشبکه

به  با چهار شعاع، گورشکل یا رهیداشهر  .دارد.دو حصار خندقی وجود   داخلی و خارجی است که حدفاصل آن

قسمت مساوی که همگی  بیستشهر به  جهیدرنتقطاع دارد و  پنجشود که هر قسمت  چهار قسمت تقسیم می

 شمار ،خورد یم چشماست. آنچه در بافت این شهر به شده  میتقس یکسان از کانون دایره دارند،  ای فاصله

و دارای  شده  ساختهدور از یکدیگر  ،سنگ قلوهکه از گل یا  است ارتفاعاحتماالً کم و هسادی ها خانه توجه قابل

 شهرهاالبته در بعضی از  (.78-77: 1366 )هوف، اند بودهی شعاعی شهر ها ابانیخیی در راستای ها باغو  ها اطیح

شاهد  فیروزآباد که برخالفسلیمان در تخت که چنان آنسلیمان این ویژگی همواره پایدار نیست، همچون تخت

 در دیگری و شمال در یکی است که دروازهدو  دارای شهر تنها هستیم، جغرافیایی جهت چهار در دروازه چهار

  .اندشده  واقع شرقی جنوب

 شهرهای ایران در دوران ساسانی ۀگان سه یها بخش. 3
 دژکهن -3-1

ی، یعنی جایگاه و سکونتگاه پادشاه، حکام ساسان ۀدورسیاسی ـ  بخش در شهرهای اداری نیتر مهم ،دژکهن

آتشکده و تشکیالت اداری و نظامی که در  ها،ای مرکب از کاخمجموعه ؛(67: 1365زاده،  )سلطان و درباریان بود

عملکرد عالی این  .(67: همان) شهر و اغلب در سطحی باالتر از سایر نقاط، جای داشت ۀمرکز و بهترین نقط

 )هوف، در این قسمت موجود است ،عمارت عالیه یها رانهیودریافت که تنها  توان یمبخش را از این حقیقت 

 ۀ ساسانیدوردیگر شهرهای  یشناس باستان مطالعات ازآمده دستاطالعات بهچنان که آن .(77-78: 1366

ثیرگذار أعنوان بخشی مهم و تبه ،توان در اکثر شهرهای این دورهدژ را میو کهن است موضوع این دهندۀنشان

 نیشابور شهر دژلباف خانیکی به حضور ارگ حکومتی در داخل کهن ،برای مثال از بافت شهر مشاهده نمود.

 دژکهن از وجود نیز شناسی شهر دارابگردشواهد حاصل از مطالعات باستان .(1393 )لباف خانیکی کنداشاره می
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 است شدهمیمرکز سیاسی و حکومتی این شهر محسوب  حکایت دارد که شکل دارابگردایمرکز شهر دایرهدر 
  .(79 :1389 سیدین و کریمیان)

در فیروزآباد  .(1379گیرشمن، ) است شده برپا بخشدر این  شاهی ۀهای محلکاخنیز شاهدیم که بیشاپور  در

را در خود منار و طربال  و گرفته قراردر قسمت اصلی و مرکزی شهر  دژکهن نیز اوضاع بدین منوال است که

و الجیشی سوق نظر ازای معین و مشخص بخش از شهر در محدوده نیا .(79: 1366 هوف،) است داده  یجا

 سرفراز) های مختلف شهر داشته باشدراحتی به قسمت که دسترسی شده استمی  ساخته ایگونهبه یدفاع

شهر  دیگر هایقسمتو  هدوای بمعماری ویژه دارایگیری، و تصمیم سیاسیعنوان مرکز به کهندژ. (40: 1366

در این بخش  تا شددژ سبب میکهن ۀالعاداهمیت فوق (.172: 1363دیلمی  نژاد تقوی) ه استداشتتسلط  را تحت

 دشمیخندقی احاطه  ۀلیوس بهاین قسمت  موارداز و حتی در برخی  باشیم متعددهای بارو و برج وجود شاهد
 (.28: 1376، خلیق و دیگران)

 که استمرکزی و کانون اصلی  ۀهستکه دارای  میریگ یمشهر بیشاپور را شاهد  دژ،کهنبرای درک بهتر 

ای از شاخه بسیار احتمالبه  است وشمال شرقی شهر قرار داشته  ۀدر جبه آمده وحساب میبه درباریان مقرّ

 سرفراز) استداده مستقل و جدا از سایر الحاقات می یصورت ،نموده و به آنحصار شهر نیز آنجا را محصور می

های ها، بناهای مذهبی و ساختمانای از کاخاین بخش یک شهرک شاهی است که مجموعه درواقع .(47: 1366

این  ۀجنوبی شهر که از حاشیـ  خیابان شمالی .(129: 1380 یالهتیآ) است گرفته یم برسیاسی و نظامی را در

شاهی را به  ۀراه ارتباطی محل میرمستقیغ طور بهگذشت، موزاییک می پذیرایی و ایوان ،های اختصاصیکاخ

ها و ارزش برحسبمحل سکونت افراد در این دوره  ساخت.مربوط می یادار وسیاسی  ،سایر مناطق مسکونی

پراکنده در خیمه و بناهای  صورت بهمردم در اطراف و  ۀد و جامعشدر این شهر انتخاب می طبقات اجتماعی،

جامعه از  دست نییپاداد که افراد اجازه نمی وجه چیه به، زیرا قوانین ساسانی گلی سکونت داشتندحقیر کاه

 بابه همین جهت شکل و کاربرد فضاهای بیشاپور  مرفه قرار گیرند. ۀطبقخود تجاوز نموده و در کنار  ۀطبق

 ۀبینی و زمینجهان دهندۀنشان و سامان یافته است شده میتنظطراحی و  از پیش ۀدقت و بر طبق نقش کمال

 .(47: 1366سرفراز ) نظر داردحفظ نظام شاهنشاهی ساسانی را مدّ که استفکری آن جامعه 

 شارستان -3-2

ن، اشراف و سپاهیان را در ساسانیان بود که سکونتگاه دیوانیا ۀدوربخش دیگری از شهرهای ، شارستان

 ازرا  و قسمت اصلی شهر گرفت یمقرار  دژکهناین بخش پیرامون  .(67: 1365زاده  سلطان) داد یمی خود جا

شهرهای مختلف دارای  درثابت نداشته و  یشکل  گاهچیهداد. شارستان تشکیل می تراکم استقرارها لحاظ

ی در پی تکوین ساسان ۀدورکه در چنان .(615: 1380 )فریور صدری ه استفضاهای متفاوت بود اشکال گوناگون و

 یابدمیگسترش اداری، شارستان هر شهر  بخشتوجه قابل رشدسازمان سیاسی و دستگاه متمرکز حکومتی و 

 تعامالت اجتماعی شهروندان بهمکان اصلی که  (68: 1365زاده  سلطان) دشومطرح می یبخش مهم عنوانو به

 .(223: 1386 دهقانی زادهیمشهد) دبخششهر را رونق میخود  دربازار و محالت مسکونی  وجودد و با یآحساب می

گرفته در صورت یشناخت باستان یها یبررسو  ها کاوشدر نتایج حاصل از  توان یم یخوب بهمطالب فوق را 

 نامهب شکلمستطیل ایهمنطق از نیشابور شهر ساسانی ۀدور ۀنقش ،برای مثال ؛شهرهای دوران ساسانی دید

ساختار شهر  .(182: 1365)هوف  بوده است متصل آن شمالی قسمت به مدور ،دژکهن و یافته تشکیل شهرستان
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 بر که است مرکز در دژکهن کی یدارا شهر. باشدحاکی از این وضعیت مینیز ساسانی  ۀطی دوردر نیشابور 

 شده  ساخته آن اطراف در متر پنج ضخامت به یحصار و مترهشت ارتفاع به اینهیچ ای یخشت ییسکو یۀپا

 ،یمسکون یبناها چون آن، متفاوت یساختارها و شهر دور به شکلیرهیدا باًیتقر نامنظم بزرگ حصار و است

 .(1387 خانیکی لباف: ر.ک بیشتر آگاهی جهت) است شده دهیکش

 اند داشته قرار دولتی و مذهبی، اداری، تشریفاتی ۀابنی فقط شهر مرکزی ۀدایر داخل نیز روزآبادیفدر شهر 

 بازاری زمان آن در شرقی قسمت که شود می تصور. است بوده شهر ساکنان ۀابنی ،تر بزرگ ۀدایر که یدرحال

های ساده و پر از خانه فیروزآباد توجه است که سطح شهرشایان .دباش بوده صنعتی و تجاری های فعالیت برای

اما بر اساس مواد فرهنگی  ،های شمالی و غربی دید در قسمت توان یماین نکته را  ژهیو به ؛است ارتفاعکم

است  شده  گرفتهنظر درهای صنعتی  که برای فعالیت ای استابنیه دارایاحتماالً قسمت شرقی  آمده دست به

در اغلب ، اندهبودها و بازرگانی  برای پیشهساسانی مراکزی  ۀدورشهرهای  کهبا توجه به این .(179: 1365 وفه)

 اطراف ایندر  توان بازارهای بزرگی را در وه اردشیر، هرمز اردشیر و تیسفون، می جمله ازشهرهای ساسانی 

و تشابه زندگی آنها  طبقات ممتاز حضور .اند کاالهای گوناگون بوده ۀدید که محل تولید و عرض قسمت از شهر

 بین دو بخش اصلی شهر شده است سبب تشابهاتی از لحاظ ساختار معماری مرکزی شهر، ۀبا ساکنین هست

 .(33: 1393)حبیبی 

 ربض-3-3

های شهر نیز در این قرار داشت. کشتزارها و باغ حومه کرد،در بیرون از حصاری که شارستان را احاطه می

و  ورانپیشه ،ترین طبقات جامعه شامل، کسبهطبقات ساکن در این بخش از پایین .بخش قرار داشتند

و همچنین تولید مواد غذایی و  ازیموردننیروی انسانی  ۀتهی .(223: 1386، دهقانی زاده مشهدی)ند اهبودروستاییان 

 .داشتندحیات شهر  ۀنقش مهمی در ادام آنهابود و ساکنان ربض  ۀکشاورزی دو بخش دیگر، عمالً به عهد

خصوصی در های بهها یا راستهآوردند و در محلهساز میبه شهرهای تازه زوربهاسیر را  ورانِنیز پیشه یگاه

  .(174: 1363دیلمی،  نژاد تقوی)دادند ربض اسکان می

 ساسانی به دوران اسالمی ۀدوردر انتقال از  فضاهای شهری ایران .4

ویژه هب ناپذیر بود؛امری اجتناب جامعه تغییرات در ساختارهای اجتماعیبروز  ،ساسانیاندولت فروپاشی پس از 

 تغییر ،اجتماعی و سیاسی تحوالت دینی، ۀنتیجدر هستیم. نیز مردمان دین درتدریجی  تغییر در ایران شاهد

    ،افرادی چون استرن هرچند (.220: 1384فر، )یوسفی داشت انتظار نیز باید راشهر ایرانی  کالبددر ساختار و 

اسالم و  دین واست  قبل از اسالم ۀدورتداوم ساختارهای  ،اسالمی اندورساختار زندگی شهری  که ندباوراینبر

شده تنها از لحاظ شکل و شهرهای تصرف وهم بریزد ساختار زندگی قبلی را بر نتوانست سلمانانفتوحات م

ساختار زندگی با  روز روزبه در ایران مسلمان فاتحان باید گفت چون اما ، (Stern,1970) ظاهر تغییر پیدا کردند

اداری و حکومتی در نظام  عنصری اصلی عنوان بهبه شهر نسبت  توانستند ینم ،مواجه شدند یتر دهیچیپ

استفاده از پیشینه و  ر، بهچه بیشتنداشتند، هر یا تجربهکه در امور اجرایی  جهت نیازا ژهیو بهباشند.  تفاوت یب

 نیازمند داشتن برنامه و چون اداره و کنترل شهر، و آوردندیرو تجارب حکومتی و اداری کشورهای فتح شده

ها و اعراب مسلمان سعی داشتند با حفظ بعضی از افراد و منسبدر ابتدا  ،مدیریت صحیح و خردمندانه است

 ۀیاولدر دوران  البته باید توجه داشت کنترلی بر شهرها پیدا کنند. های مدیریت شهریهمچنین شیوه
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تا نافرمانی نکردند و این  وچند در مقابل فاتحان ایستادگی شدید در مواردی جز بهفتوحات، شهرهای ایران 

چون در اوایل تسخیر شهرهای ایران توسط  جهیدرنت ،(8: 1388رضوی، ) شدحفظ اوضاع قبلی  حدودی سبب

ساختار و بافت در  بنیادین را یتحول نباید انتظار ؛دگرگون نشد یکل بهساختار زندگی شهری  ،مسلمانان

شباهت بافت شهرهای ایران در  همین عامل است که سبب احتماالً .داشتایران قرون اولیه شهرهای کالبدی 

ظهور و  شاهدحتی در قرون اولیه  ایران،در شهرهای بعد از اسالم که  هرچند ؛شده است قبل و بعد از اسالم

ریشه  که هستیم ساسانی ۀدور شهریعناصر از و تغییرات چشمگیر در بعضی  فضاهای جدیدپیدایش برخی 

برای فهم مطلوب این قضیه سعی  .(6: 1389 ، دیگران،پوراحمد) اسالمی دارد ۀجامعداب اجتماعی و اعتقادی آدر 

در ساختار شهرهای ایران در گذار از دوران ساسانی به دوران اسالمی در  آمده شیپ یها یدگرگون خواهد شد

 .گیردقرار  یموردبررسشهرهای دوران ساسانی  ۀگان سه یها بخش

دگرگونی و تغییر  ۀنتیجدر ،دهدرخ میاسالمی  انشهرهای ایران در دورشکل  که در تیتحوال ر وروند تغیی

رشد و برآمدن آرام  که به استدر الگوی شهر کهن ایرانی ( ستانارش، دژکهن)دو بخش اصلی شهر موقعیت 

 .انجامدمید، شومینامیده  منطقۀ شهری جدید، که ربض

های مهمی داشت؛ ازجمله اینکه  ، ویژگیدوران اسالمیهای ایران در روند تغییر در الگوی شهرنشینی شهر

در تمامی شهرهای سرزمین ایران با آهنگ و شکل متوازن تحقق نیافت بلکه  موردنظرالگوی تغییر و دگرگونی 

کرد.  هایی در جریان آن بروز می به موقعیت طبیعی، اقتصادی و اجتماعی آن منطقه تفاوت در هر شهر، بنا

در الگوی شهرنشینی  بحث موردهای الزم برای تبیین روند  الگویی که توانایی دادندستبهبرای  رو نیازا

ویژه تحلیل و   و به انوضعیت شهرنشینی در این دور را دربر داشته باشد، بررسی دوران اسالمیشهرهای ایران 

شهری مزبور و نیز بررسی شرایط استمرار آن کارکردها ضرورت پیدا  ۀگان سهارزیابی کارکردهای عناصر 

 فر،)یوسفی تعریف کردمسلط شهری در این دوران « شکل»برای را  یاساس بتوان الگوی مناسب آن کند؛ تا بر می

1384 :224). 
محیط  تغییر مفهوم شهر ازباید نخستین ظهور اسالم در ایران را  یها سدهشهری در  ۀحادث نیتر مهم

 یخوب به توان یممطلب را  نیا همگان دانست. زندگیبه مکانی برای  ،طبقات برگزیدهو مختص افراد و  محصور

عظیم و عمارات  یها ساختماندارای  ها تختیپاشهرها و  وی معتقد است، ؛خلدون دیدی ابنها نوشتهدر 

اگر  پس .(674: 1390خلدون،ابن) یا ژهیونه مخصوص افراد  نهند یمرا برای عموم بنیان  هاآنهستند و  باشکوه

در  تغییراتی هم در ساختار فضایی شهرها که یمپذیربباید  ،قبول کنیمرا مسلمان  شناس جامعهدیدگاه این 

بر فضاهای شهری  ییها یدگرگون در دوران اسالمیبگرد راادر شهر د که چنان آن ؛است داده  رخدوران گذار 

جدید در خارج از دیوارهای  یا محلهبا ایجاد  مسلمانحکمرانان  .آن عارض شده است ۀگانپنج یها محله

در هم  اش یاسیسدفاعی دارابگرد در تالش برآمدند تا سازمان اجتماعی این شهر ساسانی را همانند سازمان 

اقدامی که در  ،جدید استوار سازند یا شالودهن را بر آبتوانند سازمان فضایی و اجتماعی  آورد رهریزند و از این 

نیز  بم و بخارا از عصر ساسانی نظیر بیشاپور، نیشابور، افتهی انتقالسایر شهرهای  یشناخت باستاننتایج مطالعات 

سازمان  یها شاخصیکی از  اندر این دور دشویم تغییر سبباین  .(84: 1389 )کریمیان و دیگران، شودمشاهده 

 برحسببلکه،  دارندبرتری ننسبت به یکدیگر که  دنباش عمومی مستقل مهین یها مجموعه ،شهرها فضایی

   . استقاللی که تنها مبین تمایز است نه برتری.شوند یممستقل ظاهر  صورت بهقومیت یا شغل ساکنان، 

، قلعه یا کاخ ساسانی را تصرف شد یممختلفی تشکیل  یها گروهسپاه مسلمانان که از قبایل و  معنی کهبدین
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محل طاغوت بود و همچنین نماز بر زمین غصبی جایز نیست،  هاآن نظر ازاین دژ یا قلعه  ازآنجاکه، کردند یم

البته جدای  .(173: 1390)پاکزاد، زدند یم چادر ربض() ها قلعه ۀیحاشدر بیرون و  یا لهیقب یها مجموعه صورت به

 از ایجاد پادگان در بیرون که جهت  آن از ؛مسلمانان دالیل پدافندی نیز داشت ۀاز مسائل اعتقادی این روی

هم حضور آورد و هم آمادگی برای سرکوب شورش را فراهم می ،شهرها ۀحاشینظامیان در  داشتن نگهشهرها و 

کشی به لشکر هنگاممسلمانان  نیهمچن .(52: 1375حبیبی، ) کرددائمی نظامیان فاتح در شهر را منتفی می

 ل امنیتی در خارج از شهرها ئخاطر مساالزم بود به پس ،، زنان و کودکان خود را نیز به همراه داشتندایران

مسجد جامع چون ها، بازارها و بناهای دیگری خانه چند بعدها در این بخش شاهد برپاییهر .سر برندبه

شهر از دژ به مسجد جامع تغییر کرد و امت اسالمی  ۀنطف جیتدر به ،بیترت  نیا به .(192: 1365شکویی، ) هستیم

 از در بسیاریکه است  ذکر انیشاالبته  قومی و نژادی متفاوت در اطراف دژ و مسجد شکل گرفت. یها شهیر با

این  باید گفت جهیدرنت ،دید فاتحان ممکن بود داخل شهر نیز صورت پذیردگزینی به صالحمواقع این استقرار

وجود را به دوران اسالمی و قبایل مختلف در شهرهای ها گروه یها محله ۀیاول ۀنطفپراکنده،  یها اردوگاه

شهرهای ایران به شهرهای  شدن لیتبد ۀشیرگفت که  توان یمقوی  احتمال بهو  (173: 1390پاکزاد،) آورد یم

 گزینی دارد.ریشه در همین نوع مکان ،شده  نییتعوار و ساخت شهرها بدون طرحی از پیش ارگانیک و مردم

 بخش  گونه نبوده واوضاع بدین ،اسالمی ۀاولیه و میانهای  شهرهای ایران در سدهاز در برخی  که هرچند

در  دژکهندر  حاکمگاه نشیمن نماند یباق برای مثال کریمیان از؛ جدیدی نیز پذیرفته بود یکارکردها ،دژکهن

 امنیتی و مسجد جامع مؤسساتزندان و سایر شاهد حضور بازار،  افزاید در این بخشکند و میدارابگرد یاد می

 .(79: 1389 )کریمیان و دیگران، هستیم صنعتی کارگاه و

 ساسانی و تغییرات آن در دوران اسالمی ۀشهر دور ۀگان سهعناصر  .5

جایی عناصر اصلی زندگی  حرکت و جابه باید به دوران اسالمی یشهرها، تغییرات ریخت و شکل روند در

ثیرگذار أتهر یک از عناصر اصلی  ازآنجاکه ای داشت.دیگر توجه ویژهای  شهری به منطقه ۀمنطقشهری، از یک 

دهنده و برآیندی از مناسبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مسلط در زندگی  در شکل شهر نشان

 حساب بهقالب کالبدی مناسبات مزبور  ۀمنزل بهجایی کالبدی فضاهایی که  د، هرگونه جابهنرو می شماربهشهر 

آید، در حکم بروز تغییر در اهمیت عناصر مزبور در سطح شهر یا بروز تحول در روابط و مناسبات درون  می

های تازه در جامعۀ شهری  کالبدی آن عناصر یا تغییر در مناسبات مسلط، و یا ظهور مناسبات و جریان

ش به اسالم در نظام اعتقادی مسلط دورۀ ساسانی ایگر اثر بردرواقع، با توجه به تحولی که ، شود وب میمحس

تدریج جای خود را به  به ،ـ ساسانی داشتند شهر درای  یابی ویژه که معماری و مکان ـها  وجود آمد، آتشکدهبه

 مذهبی، پاسخگویی به روند افزایش نیاز به فضاهای ۀمنزل بهنیز رشد منطقۀ شارستان شهر و  مساجد دادند

صورت  یها کاوشمثال بر اساس  یبرا ؛(224-225: 1384 فریوسفی) شدشهر آغاز  و سیاسی اجتماعی ـ اقتصادی

بوده  هیبو آلمربوط به زمان  احتماالًکه هستیم مسجدی  شاهد برپایی وردر شهر بیشاپ یشناس باستانگرفته 

از مواد و مصالح بناهای  آندر ساخت  وگرفته جنوب غربی بنای یادبود قرار  درو  (226، 1376 یحاجموسوی )

 .(69: 1379 مهریار) است شده  استفادهساسانی 

افزایش و گسترش منابع فقه و علوم مذهبی و  ، یکیدو عامل مهم ریتأثتحت ،اسالمی همچنین در دوران     

در بافت شهرها  ها مدرسهشاهد تکوین سیاسی،  ـ ی مذهبیها رقابتکارکردهای اجتماعی آن و دیگری، 
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. گفتنی است شدندیابی میمکان شهرهای اصلی ها راستهبازار و یا در جوار بدنۀ در امتداد  ،هستیم که اغلب

   است هها در فضاهای شهری دوران اسالمی بودرس عاملی مهم در تعیین موقعیت آنجنبۀ مذهبی مدا

این مطلب بوده و  دیمؤنیز  ورحاصل از شهر بیشاپ یشناخت باستان یها داده .(283: 1386 زاده دهقانیمشهدی)

کاوشگر شهر معتقد است که این  است. شاهی ۀشمالی شهر در محل ۀدر جبه یا مدرسه قرارگرفتناز حاکی 

اسالمی دچار  ۀدورساسانی بوده و بعدها در  در اصل بنایی ادیز  احتمال  بهساخت است که  ۀدوربنا دارای دو 

 شاهد برپایی ،در بسیاری از شهرها الذکر فوقدر کنار عناصر  .(27 :1372 )سرفراز است تغییرات کاربری شده

برای  ها هستند.حمام این نوع ابنیه نیتر مهم از جمله .هستیم دوران اسالمی متعلق بهخدماتی  یبناتعدادی 

که  (58 :1379 مهریار) شده  ییشناساسه حمام  کنونتاگرفته در شهر بیشاپور صورت یها کاوشمثال بر اساس 

 است گرفته قرار تجاری شهر یها راسته و ها کارگاهدر مسیر  غربی اصلی شهر ـ در راستای شرقی هانآیکی از 
 (.147 :1379، یمحمد شاه)

جایی هیا جاب و با عناصر کهن چون مسجد جامع هاآنعناصر جدید، یا جایگزینی  شهرها با ایجاد ،جهیدرنت

در دیگر ظهور ارگ یا دارالخالفه  ۀنکت (.50: 1393 حبیبی) هستند شاهدرا  یهوای جدیدوشهری، حال ۀجامع

و  کندبازار و سایر ابنیه پیدا می ،ارتباطی تنگاتنگ با مسجد جامع که است بسیاری از شهرهای دوران اسالمی

حاصل از اساس نتایج بر  (.1380)فریور صدری  گرددسیاسی، اداری و حکومتی قلمداد میعنوان قطب به

 برپاشاهی  ۀبنایی در بخش غربی شهر و در برابر محل ،ورگرفته در شهر بیشاپصورت یشناخت باستان یها کاوش

 . (50 :1379 شمنگیر) داندمی یرا کاخی متعلق به دوران امو این بنا رشمنیگ ؛(1379:70مهریار) است شده

 شدند تدریج خاموش می ها به گرویدند، آتشکده در این روند، در شهرهایی که اکثریت مردم آن به اسالم می

 هاآندر بعضی شهرها که بین شمار جمعیت زردشتی و مسلمان  .(648 :1361یمقدسن.ک: )برای اطالعات بیشتر 

دادند؛ امّا  شد، ادامه می ها به حیات خود در فضای شهری که در آن مساجد برپا می تعادل برقرار بود، آتشکده

ها نقش محوری خود  دست مسلمانان، چون غلبه با زردشتیان بود، آتشکدهشهرهای تسخیرشده بهاز در برخی 

عنوان تجلی کالبدی و فضایی  توان به آتشکده و مسجد را می رو نیازابودند.  کرده حفظرا در شکل شهر 

 :1380ییحمو :کن.)برای اطالعات بیشتر  شمار آوردمناسبات موجود یا مسلط اعتقادی در یک جامعۀ شهری به

 دژکهن ۀمحوطجایی عناصر و فضاهای کالبدی شهر کهن از  این دوران، روند حرکت و جابه هایدر شهر. (160

بر ظهور ربض   گاه در برخی از منابع، اشاراتی دالّ. است )ربض(شهر بیرونی  یسو بهشارستان و سپس  طرف  به

دژ به ربض انتقال  داد که عناصر شهری از کهن شود. این امر در مواقعی رخ می یافت می دژکهنپیرامون 

و بازارهای شهر بین کاخ و  داشت دژکهنتنها ربض و  ق.(.ه)در قرن چهارم یافت؛ برای مثال، شهر نسف  می

 .(226-225: 1384 فر)یوسفیواقع بود  ـ در ربض ـمسجد جامع 

این قضیه است.  دیمؤدارابگرد نیز  از آثار ارگ شهر آمده دست به یشناخت باستان یها دادهتوزیع زمانی 

حاکی از آن  یشناخت باستانساسانی داشته و شواهد  ۀدوربیشترین رونق را در  ی،مرکز ۀهستمعنی که بدین

 آناز  ییها قسمتبوده و یا حداقل از ن مورداستفادهان دچن اسالمی ۀکه این محله از شهر، در قرون اولیاست 

 ۀحاکمان قرون اولی (دارالحکومه)مرکز فرمانروایی  یریقرارگدیگر در این شهر  ۀنکت است. شده ینم یبردار بهره

 .(79: 1389 کریمیان و دیگران) است غربی شهر ۀدرواز ۀاسالمی در بیرون از باروهای آن و در محدود
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 چهار با که شده  مشخص زین آن یمسکون مناطق شهر، مرکز در ارگ یریقرارگ بر عالوه دارابگرد شهر در

شمال غربی که بیشترین بقایای معماری  ۀمحل .استشده  میتقس مختلف بخش چهار به شهر ،یاصل ابانیخ

این احتمال وجود دارد و  است سلجوقی بوده ۀساسانی تا دور ۀ، دارای تداوم استقرار از دورافتهی تمرکزدر آن 

های جنوب غربی را با توجه به فراوانی داده ۀه باشد. محلبودبخش اصلی تجاری شهر و بازار این منطقه که 

شمال شرقی  ۀصنعتی شهر در نظر گرفت. در بخشی از محل ـ کارگاهی ۀمنطق عنوان بهتوان صنعتی می

 ، لیکن است جنوب شرقی نیز دارای کمترین آثار سطحی بوده ۀمحل است. های تولید فلز قرار داشتهکارگاه

است آن این بخش مورد سکونت قرار نگرفته از ساسانی استقرار داشته و بعد ۀ رسد بیشتر در دورنظر میبه

در شهر دارابگرد شاهدیم حضور متراکم استقرارها در بخش مرکزی  آنچه .(81 - 80 :1389 سیدین، و کریمیان)

از  ترددهاو  شده  متروکدست اعراب، مسیر دو خیابان اصلی شهر بعد از سقوط شهر به یمدت کوتاه .است

فرهنگی روشن ساخته که شهر دارابگرد  یها داده لیتحل اصلی شمالی صورت پذیرفته است. یها ابانیخطریق 

و ساکنانش فعاالنه  مستقر آن، یها محله ۀبه روزگار ساسانی در اوج رونق قرار داشته است و شهروندان در کلی

 .(84 :1389 )کریمیان و دیگران اند برداشتهآن گام  ۀدر جهت توسع

. ایران در دوران ساسانی است های، دومین مرحله در تغییر شکل شهردژکهنبرابر  رشد شارستان در

به اقامت در آنجا و رشد فضاهای کالبدی  هاتمایل روزافزون شهری ۀجیدرنتدر این دوران،  منطقۀ شارستان

 در. اگرچه باید بدیا سرعت گسترش می های اقتصادی آنان نیاز بود، به خاصی که برای استقرار و انجام فعالیت

کرد با  اصلی شهر تجاوز نمی ۀمحدوداز  درهرحالآن  ۀگسترداشت رشد فضای کالبدی شارستان ـ که  نظر

های  اسکان جمعیت و احداث فضاهای خاص برای فعالیت ازیموردنتأمین فضاهای  جهت درهایی  محدودیت

برای استمرار رشد مناسبات اجتماعی ـ اقتصادی  ازیموردنتدریج فضاهای  به رو نیازا. شود آنان، مواجه ۀروزان

شهر در پشت دیوارهای کهن شارستان برآمدند. گسترش کالبد شهر در منطقۀ خارج از محدودۀ شارستان، در 

 ندشد های اصلی شارستان ظاهر می های مسکونی در اطراف دروازه یافت: ابتدا محله مشخصی تحقق می  تاجه

چنین تحوالتی  اساس بر. کرد وری در آن جهات امتداد پیدا می های پیشه فعالیتو سپس کالبد بازار و مرکز 

کرد و  بود که منطقۀ سوم شهری ـ که تا این هنگام نقش منطقۀ شهر بیرونی یا حومۀ شهری را ایفا می

در تدریج کارکردهای اقتصادی و اجتماعی شهری را  های کشاورزی یا متفرقه در آن جریان داشت ـ به فعالیت

اسالمی، انعکاسی از روند شکوفایی و انکشاف مناسبات  ۀدورشد. این مرحله از رشد کالبدی شهر در  رایپذ خود

 ۀحوزاقتصاد شهری بود. ازجمله پیامدهای چنین تحوالتی در شهرهای این دوران، ظهور نیازهای جدید در 

تر شد و  حکومت شهری گستردهآن، ساختار  ۀجیدرنتامنیتی، اجتماعی و خدمات شهری بود که  مسائل

ترین تغییر در  یافت. انتقال عناصر اصلی زندگی شهری به منطقۀ ربض، مهم کارکردهای مختلف آن گسترش 

شهر ایرانی ـ اسالمی  ۀژیوبود که درنهایت به پیدایش و استقرار الگوی  های ایران در دوران اسالمیشکل شهر

شهرنشینی در امپراتوری اسالم باید گفت که  جهیدرنت .(226-225: 1384 فر)یوسفی انجامید در دوران سلجوقیان 

عامل در رشد  نیتر مهمو  کمال رسید به نآگسترش یافت و تا سه قرن پس از  هجری قمری از قرن سوم

شاهدیم که در  که چنان آن. و سیستم اقتصادی است گسترش سریع بازارها ،در این دوران شتابان شهرنشینی

با رشد  .(16: 1353اشرف ) قرار داشتندتجاری  یها راهاصوالً بر سر  پررونقهای بزرگ و شهر ان اسالمیایران دور

دل خود راه جمعیت چشمگیری را در  ربضو  شود یم رستان کاستهاز اهمیت شا رفته رفتهاقتصادی و صنعتی 
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 :سدینو یم هجری قمریقرن چهارم  ۀنرشخی نویسند .یابدافزایش می سرعت به آنو کارکرد اقتصادی  دهدمی

سبب بود، به شده بنا دار نیزمبرتری انحصاری اشراف  ۀدوربخش بخارا بود و در  نیتر یمیقدرستان که شا

قشرهای  یزندگ وبه ربض، که محل کار  آنجا ازشهری  یزندگ واز رونق افتاد  رفته رفتهرونق تجارت و صنعت 

 .(21: 1353اشرف، ) بازرگانان و صنعتگران بود منتقل شد ۀتوسعرو به 

 پیش از آن فرق داشته است، و ادوار با شهرهای سامانیانان شهرهای دور که بر این باور است نیز فرای

 شیوب کمشهرهای قدیم معنی که انست. بدیند مراکز فعالیت باید در عوض شدن نخستدلیل این اختالف را 

 شده محدود کرد یمرا احاطه  هاآنو دیواری  شد یم خواندهکه شارستان  پیرامونشانبه قالع و محالت مسکونی 

در حکم  هجری قمری خصوص در قرن سوم و چهارمبهو بازارها،  دادوستدبودند. گسترش زیاد حرف و صنایع، 

 .(219: 1348 فرای) بود ضربانتقال جمعیت به حومه شهر یا 

، حکومت ضربو در ارتباط با  رستاناشبا استقرار بنای حکومتی از سوی دولت اسالمی در خارج از دیوار  

ترغیب به  ،شدندمورد ستم واقع می رستاناشو  دژکهنساکنان از سوی  نیا از  شیپکه  مردمان را ،جدید

    نشان بیشاپور  یشناس باستان یها کاوش. شواهد حاصل از کند یمقبل  ۀدورسیاسی  یها انیبنشکستن 

معنی که استقرار بدین ؛ول در ساختار فضایی شهر هستیمشاهد تحدر دوران اسالمی  که دهدمی

و کاخ بیشاپور که  (27: 1366سرفراز ) ردیگ یمقرار  شاهی ۀدقیقاً روی حصار و محل دوران اسالمی یها سکونتگاه

ی مسکونی مورد ها خانهعنوان بهاست در دوران اسالمی  گرفتهمی قرار استفاده موردساسانی  ۀدورتا اواخر 

 .است مشاهده قابلنیز  آثار این نوع منازل مسکونی در ایوان جنوبی و غربی .گیردقرار می برداری مردمبهره

همان صحن مرکزی تاالر تشریفات و اجتماعات زمان ) اطیحآب در  یها چاهبا حفر حتی ساکنین در دوران اسالمی 

 .(56: 1366 )سرفراز اند کرده نیتأمخود را  ازیموردنانشعابی از کانال آب شاپور( 

در دوران اسالمی  ،در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران داده  یروبا تغییرات  ،متصور شد توان یمپس  

 خوردنهمبر شاهد قرون اولیه در و است دهشبود سست  ساسانی که حاکم بر شهرها ۀدور فکریشهری و  نظام

جایی اقشار جامعه هجاب ۀنتیجچیز دربیش از هرالبته این تغییر در سیما را باید  ها هستیم.ترکیب فضایی شهر

 دانست.در فضاهای شهری 

جدید ۀ شارستان مردم شهر به دور هستسبب از رونق افتادن به موارد بسیاریدر  باید گفت این زمینهدر 

یعقوبی شهر  .(51: 1393 )حبیبی شدترتیب شهر جدیدی در نزدیکی شهر قدیمی ایجاد و بدین ندآمد گرد

گسترش پیدا  رفته رفتهو کهن بنیاد شده داند که شهری جدید در کنار شهر شهرها میدسته نیشابور را از این 

در قرن  کنداصطخری نیز اشاره می .(45: 1387 یعقوبی) ه استافتادو از رونق  شده و شهر قدیمی ویران هکرد

و شارستان تا حد زیادی  سبب رونق تجارت و صنعت به ربض جنوبی منتقل شدزندگی شهری به .قـه چهارم

ربض در این دوره تمامی نهادهای شهری، بازار، مسجد، میدان و محله را  .(204: 1373)اصطخری دشو یمخراب 

و ربض که جمعیت و کارکرد اقتصادی  شودمیاز اهمیت شارستان کاسته  کم کمترتیب بدین .دارا بوده است

ق در بعضی از شهرها، شارستان از رون که یطور به. شودمیاهمیت فراوان  یابد دارایافزایش می سرعت بهآن 

شارستان بیشتر »نویسد: مثال اصطخری در وصف ری می طور به .(21: 1353)اشرف  دشافتاد و ربض آبادان 

یا رشد ربض شهر بخارا در قرن سوم هجری چنان بود  (170: 1373)اصطخری .« خراب است و ربض آبادان است
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   آباد و وسیع  قدر آنموارد نیز ربض از که ربض و شارستان با هم شهر واحدی را تشکیل دادند. در برخی 

 .(53: 1348 فرای) دکنتجلی میشهری مستقل  عنوان بهد که خود گردمی

حومه و حوالی شهر منتقل  یسو بهاز شهرستان  رفته رفتهشهر  هجری قمری سوم و چهارم یها قرندر 

همین  .(22: 1353 اشرف) دیآ یمیک الگوی کلی شهرسازی پدید  ها(ربض) شهرهابیرون ۀو در منطق شود یم

 وجود آمدنبهشاهد  ،جهیدرنتو  شود یمعمده بازارها در دوران اسالمی در ربض شهرها  سبب رشدعامل 

متون تاریخی مبنی بر استمرار بازارهای شهر به خارج از  یها نوشته .یمهست در بازارها تخصصی یها راسته

     مورد استفاده قرار گیرد. ظهور نوعی دگرگونی در ساختار اجتماعی دیأیتدر جهت  تواند یمباروهای آن 

  .(77 :1388ن )کریمیا افتداتفاق میدارابگرد  شهر که این شرایط برایچنانآن

در  که چنان آن. هاست یکواز  یتوجه قابل شمار وجوددوران اسالمی  در بافت شهرهای دیگر ۀعمد تغیرات

در  یکو وچهار شصت برخی و کوی پنجاه برخی از نویسندگان از د وشواشاره می ها یکوبه وسعت  نیشابور

همگانی  ساتیتأس ۀو هم انبار آب ،کاروانسرا ،هر یک برای خود از مسجد ها یکو. این کنندیاد مینیشابور 

شهر  ۀتوسعدر اثر ربض اسالمی بخش  اندورپس شاهدیم در  .(369: 1366)جنیدی، نداگورستان برخوردار بوده

 .(618: 1380)فریور صدری،  دشو یمبرای زندگی عموم مردم مطرح  یمحل عنوان به و تقسیم های مختلفبه محله

حومه و حوالی که  یسو بهاز شارستان  رفته رفتهشهر  .قـه های سوم و چهارمدر قرن ترتیب،دینب

ربض الگوی کلی شهرسازی پدید  ۀو در منطق می شودوران بود، منتقل سکونتگاه و محل کار بازرگانان و پیشه

 ۀمنطق صورت بهو  گیردمیمعنی که ربض بیشتر در ارتباط با شارستان قرار بدین .(22: 1353اشرف ) آیدمی

که بناهای جدید در  شودمیترجیح داده  نیز شهر ۀدر توسع (.310 :1378 )پازوکی یابدمی توسعه جدید شهر

توسعه و رونق ربض در برخی از شهرها موجب حتی  .(2: 1383پیرنیا، ) شودبیرون شارستان و در ربض ساخته 

ربض در معدودی از شهرها به اتصال  ۀتوسع نیچنهم. شودمیادغام و یکپارچگی شارستان و ربض در یکدیگر 

    را  این دوره اما اتفاق چشمگیر دیگر در ،(253 :1390 زاده سلطان) شودمی  منجرشهر  ۀحوم یها هیدآن به 

ارتباط  آن ۀنتیجدانست که در، شارستان و ربض دژکهندیوارهای بین فروریختن و زوال تدریجی  توانمی

 (.22 :1372)نظریان  دشومیبرقرار  یراحت بهشهر نواحی مختلف 

شهری  نظر از ،بود شده  لیتشک هاآنکه در زمان ساسانیان از مهاجران و روستاییان ساکن در  ها حومهاین 

 .کند یمدارای فضاها و نهادهای شهری شده و اهمیت بیشتری نسبت به شارستان پیدا  ،افتهی  تکامل

اصلی که به مرکز  یها راهدر امتداد  طرف  کی ازشهر جای داشتند،  یها دروازهبازارها که قبالً در نزدیکی 

 گسترشمه داشت، ادااصلی که به بیرون شهر  یها جادهو  ها راهو از سوی دیگر در امتداد  شد یمشهرها ختم 

 یی خاصکاالتولید  ۀ. هر قسمت و فضایی به عرضندشومیو دارای فضاها و عناصر داخلی و شهری  افتهی 

 ژهیو به. مساجد و دشومیگویی نیازهای جدید ایجاد پاسخو کاروانسراها و انبارهایی نیز برای  افتهی  اختصاص

. از بازارها که ستوان فقرات ندمسجد جامع در ارتباط فضایی با بازار و در نزدیکی ارگ و یا ربض ساخته شد

، ها گرمابهعالوه بر کاروانسراها،  ند.شویمجدا  یثانوسیرهای چون خط ییها کوچه، دادند یمشهر را تشکیل 

شکل  نیا .گیرندمیو فضاهای دیگر شهری در نزدیکی ستون فقرات جای  انبارها آبمدارس و انبارهای غله، 

 در دوران اسالمی ایران ۀاقتصادی و اجتماعی جامع ،یاسیس وحدت دینی، دهندۀنمایش ،اییبر گفتهحیاتی بنا

 .(246-245: 1386 زاده دهقانی)مشهدیاست 
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شهرسازی رشد و ، حومه طرف  به شارستانشهرها از  وجوش جنببا انتقال حیات و پس باید گفت 

، دژکهنمشخص  یبوی اسالمی به خود گرفتند. تقسیم شهر به اجزاوو شهرهای ایرانی رنگ افتهی  گسترش

این  .شهر داد یها محلهشارستان و ربض، جای خود را به مراکز دیوانی و نظامی، مراکز مذهبی، بازارها و 

شدن شهرها، رونق بازرگانی و ایجاد مراکز  تیپرجمع با زمان همهجری قمری  تغییرات در قرن چهارم و پنجم

بخشی از شهر که  عنوان بهبازسازی ربض و اهمیت بخشیدن به آن  .(1360:14 توسلی) افتد یمپیشه و هنر اتفاق 

قرون  سیاستی است که دولت اسالمی در نیتر مهمزیستند، مردم خارج از طبقات ممتاز اجتماعی در آن می

 .(50: 1393 )حبیبی دنکاز آن تبعیت می اولیه اسالمی

 عناصر شهری از شارستان به ربض انتقالچگونگی  .6

فضا  ۀتوسعشکل   : گاه بههدد رخ می حالتاز منطقۀ شارستان به ربض، به چند  موردبحثانتقال عناصر شهری 

جویانه و  های شارستان؛ و گاه با فعالیت مداخله سوی دروازه های اصلی شهر و به و کالبد بازار در جهت راه

کالبدی و استقرار تأسیسات شهری در فضای ربض انجام  توسعه، (یرحکومتیغ)حکومتی یا گذاری اشخاص  سرمایه

های ایجاد فضاهای تجاری، تولیدی و استقرارگاهی یا خدماتی و عمومی  گرفت. همچنین ضرورت می

کار حکومت وقت و ربض در دستور  ی کالبدی در منطقۀشد احداث سریع فضاها باعث می )کاروانسراها، و غیره(

رشد طبیعی  اثر در، گسترش فضاهای شهری در منطقۀ ربض، رو نیازارد. گی مدیران جامعۀ شهری قرار 

 ۀقطعو هر  ابدی یمزمین مالکیت خصوصی  ،جهیدرنت دهد یماقتصادی شهر رخ و  ، سیاسی مناسبات اجتماعی

 .(227: 1384 فریوسفی) شود یمآن با توجه به وسعت، محل و کاربری بالقوه یا بالفعل، دارای ارزشی متفاوت 

 مانندِشهری،  یها رساختیز: قسمتی به سکونت و قسمتی نیز به یابدمیمتعددی  یها یکاربردارایی ملکی 

. این فضاهای تحت ابدی یمدسترسی دارند اختصاص  هاآنو فضاهای عمومی که همه به  ها ابانیخ ،ها جاده

، به دهد یمروی  ها عرصه. آنچه در هر یک از این شود یم انسانی یها تیفعالانواع متفاوتی از  ۀتملک، عرص

 یبردار بهره یها وهیشۀ جینتو کنترل است. همچنین این رویدادها تا حدی  یزیر برنامهرقابت،  ۀنحوی نتیج

 .(92: 1380)ساوج و دیگران ا نیز هستمردم از فض

که توانگران شهری به  داردرا در پی افزایش قیمت زمین در منطقۀ ربض، رکود قیمت زمین در شارستان 

 ینیگزییجداهای متمایل به  گیری گروه . همچنین، امکان آرامشوند یم تر گذاری در این منطقه راغب سرمایه

در منطقۀ ربض وجود داشت. شرایط الزم برای  های مذهبی( های درگیر در رقابت )مانند گروهمکانی در مرکز شهر 

 ها...( انبارها، گرمابه شهری، آب یرسان آبکشی و  قنوات، کانال)برداری از تأسیسات ضروری زندگی شهری  احداث و بهره

انداز این وضعیت در  هم در این منطقه برقرار بود. چشم ها،...( )کوشکتر برای زندگی  و یا احداث فضاهای مطلوب

 فر)یوسفی کرد را با رشد صعودی مواجه می ربضجایی و انتقال جمعیت از مرکز شهر به  قۀ ربض، جابهمنط

در  شهرها و تکوین ربض ۀشهرنشینی موجب گسترش حوم ۀباید اذعان داشت که توسع جهیدرنت .(227: 1384

 .است شده  یاسالماکثر شهرهای ایران در دوران 

 شهر در دوران اسالمی بافت .7

 مدتی تغییراتی در پس از ،بعد منتقل شد ۀشهرنشینی و شهرسازی زمان ساسانی به دور یها یژگیواگرچه 

د. از کرمتمایز و خاص خود  یها یژگیو پس از ورود اسالم را دارای ۀدورروند صورت گرفت که شهرسازی  این
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بافت شهرها اشاره  ۀدهند لیتشکشدن عناصر و فشردهتنوع به  توان یمشهری این دوره  یها یژگیو نیتر مهم

 ی را شاهد هستیم کهدر شهرهای ایران دوران اسالمی، وحدت جهیدرنت .(230: 1386 زاده دهقانی)مشهدی کرد

 افتهی  توسعه (هروااندام) کیارگانحاصل آمده و در یک نظام  ها شکلو  ها رنگعمده در استفاده از مصالح،  طور به

در منفرد در فضا  ۀنقطیک  مانند  بهاما مرکز  ،ماند یمهمچنان باقی  ساسانی ۀدور همانند مرکزیت ۀدیااست. 

 بازار راستهکه همان عنصر خطی  دنک یمحرکت کرده و خط را ایجاد  طول زمانبلکه در  شود،نظر گرفته نمی

چنین الگویی با موجودات  ۀ. در مقایسآورد یمالگو امکان رشد و تغییر را برای بقای شهر فراهم  نیا است.

وار با یک الگوی سلول صورت بهکه حکم سر در بدن است و  شود یمشروع  یا نقطهسنتی از  طور بهزنده، بازار 

 یها دروازهو به قلب شهر که نماد آن مسجد جامع است رسیده و سپس راه خود را تا  کند یمطبیعی رشد 

، معابر پیاده ابدی یمستون فقرات شهر رشد  مثابه بهبازار  که یحالدر، یبند استخوان. در این دهد یمشهر ادامه 

حیاتی شهر مثل  یها ارگان یبند استخوان. درون این ابندی یمنواحی مسکونی انشعاب  یسو به (ها دنده)مشابه 

. در این کنند یمو اصناف جای گرفته و رشد  ها خانهکتاب، انبارها آبغله،  انبار ، مدارس، کاروانسراها،ها حمام

. عناصر متنوع شهری ابندی یمو اجتماعی شهر تحقق  یمال عملکردهای مذهبی، سیاسی، یبند استخوانشکل 

 یبعد سه ۀتودکل شهر در یک  باید گفت جهیدرنت .دیآ یمبا یکدیگر ارتباط یافته و وحدت در کثرت حاصل 

 .(112: 1390)پاپلی یزدی و دیگران سازد یمرا تراش داده و حرکت را ممکن  آناست که معابر 

فضایی معموالً  نظر ازو  دهد یمتشکیل  مسجد جامع را اصلی بافت دوران اسالمی عنصر بافت شهرهای در

مستقیم را با بافت مسکونی از  ۀو همواره بیشترین رابط ردیگ یمدر ارتباط قوی با سایر عناصر مرکزی قرار 

اسالمی در تحول  انشهر دورپس شاهدیم  دنکخدماتی از سوی دیگر، برقرار می -و با بافت بازرگانی  سو کی

هر  .(47: 1393حبیبی ) درکشد و در گسترش خود بازارهای جدید را ایجاد میخویش به دور بازار تنیده می

د. بخش شاصلی به بازار شهر یا امتداد راه اصلی منتهی به بازار وصل می راه کیمسکونی نیز توسط  ۀمحل

شلوغ بازار داشت،  ۀاصلی و خصوصی شهر، کارکرد کامالً متفاوتی با منطق ۀمنطق عنوان بهمسکونی هم 

گرفته در نظر مکملی برای بازار  به عنوان ارگانیک داشتند و بخش مسکونی ۀاین دو با یکدیگر رابط وجود نیباا

و  ها کوچه ۀ، شبکآمده  عمل به یها یحفاردر شهر سیراف طبق که  گونه همان (.108: 1376 یرآبادیخ) شدمی

گرفتن واحدهای ترکیب، حاصل کنارِ هم قرار لحاظ ازبلکه  ،معابر دارای شکلی منظم و هندسی نیست

 ینظم یبدلیل بر  ها گذرگاهنباید چنین تصور کرد که نبودن طرحی متقدم بر  حال نیبااساختمانی است. 

، نقاط ها سمتدر فضاهای عمومی بیرون وجود دارد که خود مسیرها،  مراتب سلسلهبلکه نوعی  ،هاستآن

 نکهآبریافت مبنی  توان یم ییها نشانه سیراف ۀ. در نقشکند یمو یا نقاط پراکندگی را مشخص  ییگردهما

عطف  یها مکان آنکه. دیگر کند یمعطف جذب  یها مکان یسو بهشهر، عابر را  یبند شکلکلی در  یها سمت

 .(25-23: 1354 فقیه) هستند کوچه و فضاهای رابط() یارتباطشبکه  ۀخود زایید ۀنوب به

در  زیرا این شهرها، ،د صحیح باشدتوان ینم اما این تلقی ،اند کردهآشفته اطالق را  ها راهاین شبکه از  رخیب

 در و اندساخته شدهجغرافیایی  و زمانی، مکانی، فرهنگی یها یازمندین برحسبو توسعه و  یریگ شکلزمان 

تا آنجاکه  .(334: 1386 زاده دهقانی)مشهدی اند داشتهالزم به شهروندان را  یده سیسروتوانایی  یخوب بهخود  عصر

های فعالیت .اندهکردفراهم می هاهنموده و ارتباط مرکز شهر را با محل هم متصلها را بهدروازه های اصلی،راه

یافته است و طول و عرض آنها با میزان اهمیتشان پیوندی نزدیک خدماتی و تجاری نیز بر حول آنها سامان می
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اتصال فضاهای  و هآوردوجود مراتب مشخص بهرا با سلسله ای منسجمها شبکهکویها و شاهراه داشته است.

 .(620-619: 1380)فریور صدری  آوردندرا فراهم میو خصوصی  یخصوص مهینفضاهای  باعمومی 

، بلکه این شود یمساختار کالبدی شهر از مرکز آن متبلور  تنها نه ،شهرهای ایران دوران اسالمی جهیدرنت

روابط  یده سازمان. پیام نمادین آن دارد یممرکز معطوف  طرف بهذاتی تمامی توجهات را نیز  طور بهساختار 

البته باید  .(144: 1390)پاپلی یزدی و دیگران مرکز است؛ یعنی وحدت یسو بهمراتبی فرم و عملکرد هر دو سلسله

بلکه چگونگی  نیست، اهداف استراتژیکدارای  اسالمی تنها دوران مرکزیت فضایی در شهرهایتوجه نمود 

 .(200-199: 1375 جلوه)برق  باشدمیبسیار دسترسی دارای اهمیت 

 ترکممتون تاریخی فضای کالبدی  ۀو مطالع یشناخت باستانبر اساس مطالعات  ،دوران ساسانی برخالف

مسکونی،  یها محله یریگ شکلبلکه روند عمومی  ،مگر در بعضی از شهرهای نوبنیاد() شد یم طرح  شیپاز  یا محله

کامل  ینیب شیپ، عدم افتی یمجمعیتی و شهری بود و در طول زمان شکل نهایی خود را  ،تابع رشد اقتصادی

که برای ایجاد فضایی عمومی  شد یمآن، در مواردی موجب  یریگ شکل آغازفضاها و عناصر محله در  ۀهم

 ۀمجموعمانند مسجد و غیره چند خانه در حوالی مرکز محله پس از خریداری و تخریب، جای خود را به 

 گونه همان قدیمی اغلب شهرهای کشور ۀوستیپ یها بافتاین باعث شد که  .(204 :1390 زاده سلطان)جدید بدهد 

نیازهای جدید و در  نیتأمبرای  سو کیشوند و در طول زمان از  که گفته شد دارای ترکیبی ارگانیک

اقلیمی، جغرافیایی و مسیر  یها یژگیو ریتأثفضای کالبدی و از سوی دیگر تحت ۀتوسع ضرورت بهپاسخگویی 

دوران  مفاهیم اجتماعی شهرهای  لیوتحل هیتجزدر  .(259 :1390، زاده سلطان) تغییر کنند.مهم بازرگانی  یها راه

های فیزیکی، بلکه با توجه وارهعالئم یا طرح لحاظ ازفرم ظاهری محله و شهر در کل، نه  که اسالمی باید گفت

 .(134 :1389 اخوت) استیک منطق فرهنگی دارای به مفاهیم روابط اجتماعی، 

 نتیجه .8

پذیرش دین اسالم توسط مردم روند  نجامد واطول میمدتی به حکومت ساسانیانفروپاشی  بدان دلیل که

 فرهنگی، در ساختارهایحوالت ت ،کشدایران تدریجی بوده است و تثبیت دین جدید چندین سده به درازا می

ساختار زندگی شهری ایران در  به همین دلیل .(1تصویر ) دهد... ایران به یکباره رخ نمیو سیاسی ،اجتماعی

ه در ساختار و بافت در قرون اولی ؛ پس نباید تحول بنیادین رادشونمیدگرگون  یکل بهاسالمی  ۀقرون اولی

 ۀو استمرار بافت شهری دور سبب شباهتم باید را نیز داشت. همین عاملانتظار کالبدی شهرهای ایران 

های ابتدایی حضور اعراب مسلمان در ها و دههدر سال همچنین باید گفت. دانست  یاسالمساسانی در دوران 

یک سیستم قوی نظارتی و حکومتی از جانب اعراب  فقداندلیل به بیشاپور،ایران در برخی از شهرها همچون 

مرزی به بخش وبدون هیچ قانون و حدّتا د نکنمسلمان، مردم ساکن در شهرها این فرصت را پیدا میتازه

ثر از أمت تغییرات رخ داده در چنین حالتی همواره ؛ساز کنندوجویانه شروع به ساختمرکزی بتازند و انتقام

 داری دولتحکومت ۀنوین و شیو درنتیجه جهانبینی با گذر زمان کوتاهی، هرچند حضور دین اسالم نیست.

مفهوم و کارکرد شهر از  تغییر را باید دگرگونی درن نخستی ؛شاهد تغییراتی در دل شهرها هستیماسالمی 

ایجاد  آن، شاهد اثر در که (2تصویر ) دانستمحیط محصور طبقات ممتاز به مکانی برای زیستن تمامی مردم 

اعتقادی  آداب ریتأثدر آنها  توانمی یروشن بهکه  در بافت شهرها هستیم عناصر قبلی ناصر جدید و یا تغییرع

تغییرات ایجاد شده در شهرهای ایران در گذار از  همچنین باید ذکر کرد، اسالمی را دید. ۀجامعاجتماعی و 
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های مختلف و زمان هانبوده است و مطابق با مکان یساسانی به دوران اسالمی همواره دارای روند ثابت ۀدور

 باشد.داده نیز متفاوت میرخ یر و تحوالتِیتغ

جایی جمعیت شهری و همچنین تغییر ارزش و جایگاه هجاب روند ،گذارتغییر در دوران  نیتر عمدهاما 

طول در  در مفهوم جدید از شهر، .(3تصویر ) است ، شارستان(دژکهن) ساسانی ۀهای ساختار فضایی شهر دورستون

کالبدی -فضایی ۀشهر شاهد توسع ی شهروندان،های زندگو مطابق با نیازهای جدید و سبک و اسلوب زمان

اجتماعی  ۀفرای پایگاه و طبق شود که هدفش برآورده نمودن احتیاجات زندگی تمامی افراد،فردی میبهمنحصر

توان یکی از میرا ساسانی  شهرهای برخالفدر شهرهای ایران دوران اسالمی  برپایی بافتی ارگانیک آنهاست.

 اقلیمی، شده در دنیا ساختارهایمانند تمامی شهرهای ساختهچند بههر این باور جدید دانست. اتتجلیّ

 اما آنچه مسلم است ثیر گذاشته است.أت شهرهااجتماعی و فرهنگی نیز بر  اقتصادی، حکومتی، سیاسی،

 سبک زندگی اسالمی با چیزبیش از هردوران تاریخی خود  ۀپیشین برخالف ایران شهرهای دوران اسالمی

 .(4تصویر ) ثیرگذار استأاند و دالیل فرهنگی و اعتقادی در آنها تقرابت داشته

 تصاویر

 
 )نگارنده( ساسانی به دوران اسالمی ۀگذار شهر از دور -1تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نگارنده( ثیر متقابل کالبد شهر و ساختار اجتماعیأت -2تصویر 

 )نگارنده( ساختار فضایی شهر در دوران اسالمی -3 تصویر



 1395، پاییز و زمستان 2شمارۀ  ،8دورۀ  ،شناسیمطالعات باستان/  50

 
 )نگارنده( گذاری دین اسالم بر سازمان فضایی شهرأثیرروند ت -4 ۀشمار ریتصو

 منابع
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