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چکیــده|ســازمان فضایــی مفهومــی برآمــده از نــگاه سیســتمی به شــهر و اجزای ســازندۀ آن محســوب می شــود 
ــده از نظــم،  ــی برآم ــدی آن دانســته و معنای ــری اجــزای کالب ــر از جمــع جب ــی فرات کــه شــهر را حــاوی معنای
نســبت و ارتبــاط میــان اجــزاء بــرای شــهر قائــل اســت. ایــن مفهــوم ناشــی از توافــق جمعــی ســاکنان در نحــوۀ 
شــکل گیری شــهر اســت؛ در ایــن دیــدگاه اجــزای ســازندۀ شــهر در هــر تمــدن، مطابــق نظــم و ســازمانی خــاص 
شــکل می گیــرد کــه برآمــده از چارچــوب فرهنگــی مشــابه آنهاســت. از ایــن رو مفهــوم ســازمان فضایــی را می توان 
وجــه ممیــزۀ فرهنگــی و نشــان هویتــی دانســت. ســفرنامه های مستشــرقان قــرن نهــم تا ســیزدهم هجــری قمری 
از منابــع مهمــی هســتند کــه گرچــه بــا نظامی روشــن و سیســتمی بــه شــهر نپرداخته انــد، اما بــا ذکــر رویدادهای 
زندگــی اجتماعــی و توصیــف فضاهــا و عناصــر مهــم شــهر، تصویــری مختلــط از ســازمان فضایــی شــهر به دســت 
می دهنــد. تحلیــل و مقایســۀ یافته هــای توصیفــی و تخصصــی در راســتای تبییــن مفهــوم ســازمان فضایــی شــهر، 
تفســیر جدیــدی از چیســتی و چگونگــی شــهر ایرانی-اســامی فراهــم می کنــد. هــدف از نوشــتار حاضــر پرداختن 
بــه نحــوۀ شــکل گیری ســازمان فضایــی خــاص شــهر ایرانــی بــه لحــاظ عملکــردی و معنایــی اســت. در این راســتا 
مؤلفه  هــای ســازمان فضایــی از جهــت نقــش در ســاخت »کلیــت« شــهر و »روابــط« متقابــل مــورد بررســی قــرار 
می گیرنــد. روش تحقیــق در ایــن پژوهــش از نــوع تاریخــی بــوده و جمــع آوری اطاعــات نیز بــه شــیوۀ کتابخانه ای 
از ســفرنامه ها و منابــع تخصصــی صــورت گرفتــه اســت. ارتبــاط میــان توصیــف ســیاحان و نظــرات متخصصــان از 
شــهرهای ایرانــی بــا ســازمان فضایــی آن، از طریــق اســتنباط عقلــی و تجزیــه و تحلیــل یافته هــا صــورت پذیرفتــه 
اســت. ســازمان فضایــی شــهر محصــول نگــرش بــه شــهر به عنــوان یــک کلیــت مســتقل اســت. شــرط الزم بــرای 
ــان آنهاســت کــه امــکان شــکل گیری،  ــودن اجــزا و نظــم می ــوان یــک »کل«، هدفمندب معنایافتــن شــهر به عن
توســعه و تکامــل شــهر را در قالــب ارگانیســمی پویــا محقــق می ســازد. در شــهرهای ایرانــی دورۀ اســامی چهــار 
جــزء قلمــرو، مرکــز، ســاختار و کل هــای کوچــک، الگــو و روابــط خــاص ســازمان فضایــی شــهر را شــکل می دهند. 
در یــک طبقه بنــدی کلــی می تــوان از میــان چهــار مؤلفــۀ اساســی ســازمان فضایــی شــهر ایرانــی، مرکــز را بــه 
اعتبــار مقــام هســتی بخش آن شــرط الزم، و ســه مؤلفــۀ دیگــر را همــراه بــا مرکــز بــه اعتبــار نقــش خدماتــی، 

شــروط کافــی و مکمــل تحقــق کلیــت ســازمان فضایــی شــهر دانســت.
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مقدمـه|شـهر مفهومـی از جنـس مـکان و محصول یکجانشـینی 
انسـان اسـت کـه در پـی تکامـل شـیوۀ زیسـت او و سـاختارهای 

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 Reviewing the Constituent Components of the
 Spatial Organization of Iranian City after Islam
in the 9th–14th AH Travelogues
در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.

مقالۀپژوهشی

ذهنـی اش شـکل می گیـرد. مفهوم یافتـن اجتمـاع به عنـوان یـک 
»کل« متشـکل از افـراد کـه در تعامـل بـا یکدیگـر قـرار دارنـد، بر 
شـکل گرفتن مکانیـت آن یعنـی شـهر، تأثیـر گذاشـته و شـهر را 
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به عنـوان یـک »کل« متشـکل از اجـزای هدفمند مطرح می سـازد 
کـه در ارتبـاط با یکدیگر شـیوۀ زیسـت جمعی را معنا می بخشـد. 
ایـن مسـئله در شـهرهای ایرانی-اسـامی که با محوریت سـکونت 
و زندگـی جمعی و دسترسـی یکسـان همۀ شـهروندان بـه امکانات 
شـهری شـکل گرفتـه )پوراحمـد و پوراحمد، 1393(، نمـودی بارز 
دارد. مشـاهدات سـیاحان از شـهرهای دورۀ اسـامی ایـران نیـز 
بیانگـر آن اسـت کـه نحـوۀ شـکل گیری و مکان یابـی عناصـر و 
اجـزای مختلـف شـهر و رابطـۀ آنهـا بـا یکدیگـر در گسـترۀ فات 
مرکـزی ایـران نـوع خاصـی از نظـم و سـازمان یافتگی را به دنبـال 
داشـته کـه عامـل تولید معنـای شـهر به عنوان یـک کل هویت مند 
و بازشناسـی آنهـا از شـهر در سـایر تمدن هـا و فرهنگ هاسـت. 
اگرچـه شـهرها بـا سـیمای کامـًا گوناگـون و معمـوالً برآمـده از 
ناظـر و  بـرای  امـا  اقلیـم و سـنت های محلـی شـکل گرفته انـد، 
شـهروند منظـری آشـنا، قابـل درک و ملمـوس دارنـد و به طـرز 
عجیبـی خوانـا و آشـنا ادراک می شـوند و قرائـت آنچه درون شـهر 
می گـذرد بـرای ناظـران آسـان و در دسـترس اسـت. گویـی قاعدۀ 
خاصـی بـه فضـا حاکـم بـوده و نظـام واحـدی بـه آنهـا بخشـیده؛ 
نظامـی کـه فهـم آن بـرای ناظـر آسـان اسـت. سـازمان فضایی را 
می تـوان ارائه دهنـدۀ خوانـش و تفسـیری از شـهر دانسـت کـه در 
آن نقـش معنایـی و نظـام میـان عناصـر مختلـف بـه انـدازۀ نقش 
کالبـدی و عملکـردی هـر جـزء دارای اهمیـت بـوده و تولیدکنندۀ 

معنـای شـهر به عنـوان یـک کل هویت منـد اسـت.
ایـن مطالعـه در چارچـوب نظـری نظریـۀ سـازمان فضایـی شـهر 
ایرانـی اسـت کـه در پژوهشـکدۀ نظـر انجـام شـده اسـت و برخی 
نتایـج آن در قالـب مقـاالت )منصـوری، 1386؛ منصـوری، 1392؛ 
منصـوری و محمـدزاده، 1396( و کتـاب »سـیر تحـول سـازمان 
و  )منصـوری  معاصـر«  دوران  تـا  ابتـدا  از  قزویـن  شـهر  فضایـی 
دیزانـی، 1395( تببیـن شـده اسـت. بر مبنـای این نظریـه قلمرو، 
مرکـز، سـاختار و کل هـای کوچـک چهـار مؤلفۀ سـازندۀ سـازمان 
فضایـی شـهر ایرانـی هسـتند کـه به صـورت پراکنده دربـارۀ هدف 
کارکـردی و ضـرورت عملکـردی آنها در منابع مختلـف توضیحاتی 
ارائـه شـده اسـت اما بـه چگونگی ایـن اجـزا و نظـم و قاعده مندی 
آنهـا کمتـر پرداختـه شـده اسـت. این نوشـتار بـا تکیه بـر گزارش 
در  سـعی  ایرانـی،  شـهرهای  از  متخصصـان  نظـرات  و  سـیاحان 
خوانشـی جدیـد از اجـزای سـازمان فضایی شـهر ایرانی بـر مبنای 
نظریـۀ پژوهـش مزبـور داشـته و بـا تکیه بـر ویژگی های ایـن اجزا 
نقـش آنهـا را در هنجـار و نظـم ویژۀ شـکل یابی شـهر ایرانی مورد 

بررسـی قـرار می دهـد.

سؤالپژوهش
ایـن پژوهـش به دنبـال پاسـخ به این سـؤال اسـت کـه: مؤلفه های 
سـازندۀ سـازمان فضایـی شـهر ایرانـی در دورۀ اسـامی براسـاس 
اسـناد تاریخی سفرنامه نویسـان چیسـت؟ نقش عملکـردی )اولیه(، 

نقـش معنایـی )ثانویـه( و جایگاه هریـک از این اجـزا در معنایافتن 
شـهر به عنـوان یـک کل هدفمنـد و تحقـق مفهوم سـازمان فضایی 

؟ چیست

روشتحقیق
روش تحقیـق پژوهـش حاضـر از نـوع کیفـی و تاریخـی بـوده و 
از  به دسـت آمده  یافته هـای  بـا طبقه بنـدی و تحلیـل  نگارنـدگان 
بـه  دسـت  تصویری-سـفرنامه نامه ها،  و  تاریخی-مکتـوب  اسـناد 
تبییـن الگـوی اساسـی و اصـول کلـی سـازمان فضایـی شـهرهای 
بـازۀ  توصیفـات،  بـه غیرمتمرکزبـودن  توجـه  بـا  زده انـد.  ایرانـی 
زمانـی پژوهـش از قـرن هشـتم تـا سـیزدهم ه.ق. و بـا تأکیـد بـر 
دورۀ صفـوی و قاجـار1 در نظـر گرفتـه شـده اسـت. قلمـرو مکانی 
پژوهـش شـهرهای بـزرگ و پراهمیت فـات مرکزی ایـران در این 
دورۀ تاریخـی -از جملـه پایتخت هـای سیاسـی و حکومتـی نظیـر 
اصفهـان، قزویـن، شـیراز، تهـران و...- اسـت. به  منظـور افزایـش 
اعتبـار درونـی تحقیـق، یافته هـای تاریخـی در برخـی مـوارد در 
انطبـاق بـا یافته هـای مسـتخرج از متـون تخصصی در حوزۀ شـهر 

شـده اند. سـنجش  ایرانی-اسـامی 

سازمانفضاییشهرایرانی
بشـر  اجتماعـی  تاریـخ  در  عطفـی  نقطـۀ  شـهرها  شـکل گیری 
بـوده و شـاید بتـوان اسـاس شـکل گیری شـهر را روابـط متقابـل 
و ماهیـت اجتماعـی انسـان ها و حضـور و آرامشـی دانسـت کـه در 
واژۀ سـکونت تعبیـر می شـود )نظـری قنبـری و علی پـور، 1397(. 
شـهر ایرانی-اسـامی نیـز در قرائـت هستی شناسـانه مولـود طبـع 
اجتماعـی انسـان و در قرائـت معرفت شناسـانه زادۀ عوامـل زندگی 
مـادی و گروهـی انسان هاسـت. دلیـل اصلی شـکل گیری شـهرها، 
ارادۀ مشـترک انسـان ها بـرای زندگـی بـا یکدیگـر در  انگیـزه و 
قالـب اجتمـاع اسـت. این مسـئله بـا هسـتی یافتن سلسـله مراتبی 
نتیجـۀ  مرکـز،  می یابـد.  تحقـق  شـهر  تشـکیل دهندۀ  اجـزای 
قهـری شـکل گیری شـهر و نقطـۀ آغـاز آن اسـت کـه بـا تجمیـع 
امـکان  اصلـی،  راه هـای  تاقـی  محـل  در  مختلـف  عملکردهـای 
زیسـت جمعـی سـاکنان را فراهـم می  آورد. شـهر پـس از پیدایش 
به عنـوان نمـاد مدنیـت، مکانـی امنیت بخـش اسـت کـه در نتیجۀ 
ایـن امـر قلمـرو به عنـوان عنصـر ثانویـه ایجاد می شـود و بـه مرور 
نقشـی هویتـی نیـز می یابـد. بـا افزایـش جمعیـت شـهر، کل های 
کوچـک نظیـر محـات و مجموعه هـای شـهری بـه مرور زمـان بر 
مرکـز اضافـه شـده و امکان زیسـت در شـهر را در قالـب واحدهای 
کوچک تـر و در ارتبـاط بـا مرکـز فراهم مـی آورد. هم زمان سـاختار 
به عنـوان کالبـدی ارتباطـی بـه مـرور بـا گسـترش یافتـن شـهر 
شـکل می گیـرد و بـا ارتباط بخشـی میـان اجزا، شـکل گیری کلیت 
شـهر را امکان پذیـر می سـازد. ضـرورت وجودی هریـک از این اجزا 
نقـش مهمـی در اعتباربخشـیدن بـه کلیـت شـهر دارد و در ایـن 
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راسـتا صفاتـی کسـب می کند کـه در حقیقت چیسـتی و چگونگی 
عملکـرد آن جـزء اسـت و نقـش سـازمانی ایـن مؤلفه ها را روشـن 
می کنـد. شـهر به عنـوان یـک کلیـت در ارتبـاط بـا این اجـزا و در 
نتیجـۀ نیـاز بـه شـکل گرفتن اجتمـاع، هسـتی و تکامـل می یابـد. 
بـر ایـن اسـاس در ادامـه بـرای شـناخت سـازمان فضایـی شـهر 
ایرانـی به مثابـۀ یـک »کل« و نقـش معنایـی هریـک از مؤلفه هـای 
سـازندۀ آن، نقـش عملکـردی هریک براسـاس توصیفات سـیاحان 

بـا رویکـردی معرفت شناسـانه2 مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. 
مرکز•

نخسـتین نمـود کالبدی دسـتیابی انسـان بـه هدف خـود در ایجاد 
شـهرها و تحقـق زندگـی جمعـی، در خلـق ارادی مرکـز دیـده 
می شـود. توسـعۀ سـکونت و فعالیـت بـه گسـترش پهنـۀ مرکـز 
می انجامـد و ایـن سـیر تـا جایـی ادامـه می یابـد کـه محدوده های 
جدیـدی کـه براسـاس نیازهـای مـادی و با منشـأیی غیـر از طبع 
اجتماعـی و ارادۀ آفرینـش در شـهر پدید آمده انـد، صورت خارجی 
بیابنـد. مرکـز مهم ترین عنصر سـازمان فضایی شـهر بـوده و امری 
مجـرد و ذهنـی و معـادل کل و چکیدۀ شـهر و اجمـاع رویدادهای 
آن محسـوب می شـود. مرکـز عاوه بـر آنکه تبلـور فرهنگی جامعۀ 
مخاطـب محسـوب می شـود، مجموعـه ای کارکردی-اجتماعی نیز 
هسـت کـه رویدادهـا و کاربری هـای مختلـف اجتماعـی، اقتصادی 
و سیاسـی را در خـود جـای می دهـد. اهمیـت مرکز به عنـوان یک 
امـر ضـروری و پیشـینی در شـکل گیری شـهر از ایـن رو روشـن 
می شـود کـه در توصیفـات ارائه شـده از شـهرهای ایرانی، سـیاحان 
و متخصصـان اول از همـه بـه توصیـف ابنیۀ عمومی واقـع در مرکز 
پرداخته انـد3. مطابـق بـا ایـن توصیفـات نقـش عملکـردی مرکـز 
عـاوه بـر ابعـاد معنایـی )مرکزیـت سیاسـی، اجتماعـی، عقیدتـی 
و...( در ابعـاد کارکـردی )تجمیـع عملکردهـا( نیـز قابل مشـاهده 
اسـت. مرکـز اغلـب شـامل ابنیـۀ عمومـی متعـددی اسـت کـه در 
کاربـری  سـه  قالـب  در  بیشـتر  تخصصـی،  متـون  و  سـفرنامه ها 
عمومـی مسـجد، میدان و بازار توصیف شـده اسـت کـه اوالً دارای 
وجـه قـوی اجتماعـی بوده انـد و ثانیـاً در ارتبـاط و پیوسـتگی بـا 

یکدیگـر عمـل می  کرده انـد.
مسجدجامع-

مسـجد جامـع به عنـوان نهـاد اجتماعی اصلـی )خدایـی و تقوایی، 
در  اجتماعـی  زندگـی  از  جدایی ناپذیـر  بخشـی   )105  ،1390
شـهرهای اسـامی بـوده  اسـت )کیانـی، 1379، 8(. بـا آغـاز دورۀ 
اسـامی در شـهرهای ایرانی نیز مسـجد از معدود فضاهای شـهری 
جهـت حضـور مـردم و تعامـات اجتماعـی ایشـان بـوده )شـفقی، 
1387، 211-236( و بخشـی از مرکزیت شـهر محسـوب می شود. 
نقـش پررنـگ مسـجد جامـع در سـازمان فضایـی شـهر ایرانـی به 
شـکل مرکـز آموزشـی، اردوگاه نظامـی، محـل برگـزاری قضاوت و 
صـدور احکام، برپایـی جشـن ها و مرکزیت اقتصادی-تجـاری بوده 
اسـت )سـلطانی فرد و سـیدمرادی، 1395(. چنانچه ابن بطوطه در 

توصیـف مرکـز به برگـزاری هـر روزۀ مراسـم مذهبی نظیـر قرائت 
سـوره های قـرآن در مسـجد جامـع تبریـز و شـیراز )ابـن بطوطـه، 

1376، 251-282( اشـاره کـرده  اسـت. 
میدان-

میـدان شـاه اصفهـان یکـی از بهتریـن نمونه هـا در شـرح عملکرد 
میـدان به عنـوان بخشـی از مرکـز شـهر اسـت کـه بـه گـزارش 
سـیاحان دارای مرکزیـت اجتماعـی و ماهیتـی چندعملکردی بوده 
اسـت )حمیـدی، 1376(. چنانچـه »کـرزن« در توصیـف ناحیـۀ 
مرکـزی اصفهـان بـه وجود چندیـن عمارت بـزرگ، قصرهـا، باغ ها 
و ایوان هـا در اطـراف میـدان بـزرگ اشـاره کرده اسـت کـه عرصۀ 
نمایش هـای عمـدۀ دربـاری و کانـون زندگانـی ایـن شـهر بـوده 
اسـت )کـرزن، 1349، 30 و 31(. همچنیـن »تاورنیـه« به عملکرد 
اجتماعـی میـدان مذکـور در روزهـای جمعـه و برگـزاری مراسـم  
عزاداری مذهبی عاشـورا در آن اشـاره کرده اسـت )تاورنیه، 1336، 
387 و 412-414(. بـه گـزارش »شـاردن« و »فاندن« این میدان 
در مواقع رسـمی از قبیل روزهای پذیرایی سـفیران، خالی شـده و 
در مواقع عادی محل بسـاط دستفروشـان بوده اسـت. همچنین در 
هنـگام غـروب نقـاالن، حقه بـازان، خیمه شـب بازان و معرکه گیران 
در آن تجمـع می کرده انـد )شـاردن، 1335، 113؛ فاندن، 1356، 
157 و 158(. پی یـر لوتـی )لوتـی، 1372، 182-234( بـه نقـش 
فراغتـی و اجتماعـی میـدان شـاه و »کمپفر« به وجـه اقتصادی آن 
توجه داشـته اسـت )کمپفر، 1363، 193 و 194( )تصاویر 1 و 2(.

 توصیفـات مشـابهی دربـارۀ سـایر شـهرهای ایرانی نیز ارائه شـده 
اسـت. تاورنیـه ضمن اشـاره به بازشـدن درب اصلی مسـجد ]حرم 
حضـرت معصومـه )س([ بـه طرف میدان اصلی شـهر قـم از وجود 
کاروانسـرا و دکاکیـن متعـدد در اطـراف میـدان سـخن می گویـد 
)تاورنیـه، 1336، 82(. میـدان ارگ در شـهر کرمـان عـاوه بـر 
عملکـرد حکومتـی با قرارگیـری در نزدیکی حصـار و مدخل غربی 
بـازار نقـش مهمی در برگزاری جشـن ها، رسـیدگی بـه دادخواهی 
)پوراحمـد،  اسـت  می کـرده  ایفـا  محکومیـن  مجـازات  و  مـردم 
را  قزویـن  اصلـی شـهر  میـدان  1370، 126(. کـرزن همچنیـن 
شـادمانی  بسـاط  بـر  عـاوه  کـه  دانسـته  عمومـی  گردشـگاهی 
جشـن دربـاری، سـرگرمی هایی نظیر کشـتی گیری، شمشـیربازی، 
کارهـای چشـم بندی و بندبـازی و... در آن برگـزار می شـده اسـت 
)کـرزن، 1349، 27(. نقـش اجتماعـی میدان در مـواردی در قالب 
رویـدادی جمعـی دیـده می شـود به عنـوان مثـال »دالوالـه« بـه 
چراغانـی شـدن میـدان شـهر قزویـن به دسـتور شـاه اشـاره کرده 
اسـت کـه خـرج ایـن چراغانـی بـر عهـدۀ دکانـداران اسـت تـا در 

شـادی شـرکتی داشـته باشـند )دالوالـه،1370، 423(.
بازار-

بـازار عـاوه بـر نقـش کالبـدی به عنـوان سـاختار ارتباط دهنـدۀ 
اجـزای شـهر، به دلیل هم جـواری با ابینـۀ عمومی شـأنی اجتماعی 
داشـته و بخشـی از مفهـوم مرکـز را تشـکیل می دهـد. چنانچـه 
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مـادام دیوالفـوا در سـفرنامۀ خـود بـه جمعیـت زیـاد همـواره در 
حـال حرکـت در بازارهـای شـهرهای کاشـان و اصفهـان اشـاره 
کـرده اسـت )دیوالفـوا، 1371، 210 و 227(. شـاردن و کمپفـر 
نیـز به طـور خـاص به جمعیـت فراوان همـواره در حـال حرکت در 
بـازار اصفهـان )شـاردن، 1335، 51 و 193؛ کمپفر، 1363، 193-

194( و کـرزن بـه زندگی شـهری جـاری در آن در تمامی سـاعات 
روز اشـاره کرده انـد )کـرزن، 1349، 51(. شـاردن نیـز به جمعیت 
عظیـم و کثـرت کاالهـای موجـود در بازار شـهر تبریز اشـاره کرده 
و بازار را به قلب شـهر تشـبیه کرده اسـت )شـاردن، 1335، 404(. 
اورسـل در توصیف بازار شـهر تهران آن را شـهری بی کم وکاسـت 
می دانـد کـه در طـول روز در حدود 20 تا 25 هـزار نفر جمعیت را 
در درون خـود جـای می دهـد. وی همچنین بازار را محل کسـب و 
تجـارت، گردشـگاه، وعـده گاه و جای ماقات انواع و اقسـام مردمی 
می دانـد کـه آنجـا یکدیگـر را ماقـات می کننـد )اورسـل، 1382، 
238-250( مـادام کارال سـرنا نیـز نیـز بـازار شـهر تهـران را محل 
ماقـات می دانـد که جـای »بـورس« و »مجلـس« را یک جا گرفته 
و محـل تجمـع و اختاط تمام طبقات مردم اسـت )سـرنا، 1362، 

62(، )تصاویـر 3 و 4(.
انسـانی معـادل یـک کل  آغـاز یـک کل  نقطـۀ  به عنـوان  مرکـز 
کالبـدی، کارکـردی و معنایـی بوده و به واسـطۀ تجمیـع کاربری ها 
و عملکردهـای عمومـی بـه نیازهای جامعۀ شـهری پاسـخ می داده 
اسـت. در شـهرهای ایرانـی مرکزیـت به عنوان قلب و موتور توسـعۀ 
شـهر نقش اساسـی در موجودیت و سـازمان یافتن کلیت شـهر ایفا 
 کـرده اسـت. این نقش با شـکل یافتن مرکز از تجمیـع عملکردهای 
مختلـف مذهبـی، اقتصـادی، اجتماعـی، سیاسـی و ... آغاز شـده و 
به واسـطۀ انطبـاق یـا هم جـواری بـا سـاختار ارتباطی شـهر-بازار و 
ارتبـاط بـا کل هـای کوچک و حصار، خـود را به تثیبت می رسـانده 

است. 
قلمرو•

قلمـرو عرصـه  ای متعلـق به هویـت خاص اسـت که تبلـور کالبدی 

آن به شـکل لبـۀ جداکنندۀ یک فضـای دارای ویژگی ها، عملکرد و 
معنـای خـاص از فضاهـای مجاورش دیده می شـود. تبلـور کالبدی 
قلمـرو در شـهر ایرانـی اغلب به شـکل حصار دیده می شـود. قلمرو 
به عنـوان عنصـری پسـینی و متأخرتر نسـبت به مرکـز، در مراحل 
ابتدایی شـکل گیری شـهر جهـت تأمین امنیت ایجاد  شـده اسـت. 
ایـن مسـئله بـا تمایزیافتن فضـای داخلی شـهر از فضـای بیرون و 
تعییـن حـدود آن انجـام می پذیرفتـه اسـت. اگرچـه ظهـور قلمرو 
در قالـب حصـار، سـنت شـهرهای تاریخـی ایـران بـوده اسـت، اما 
در دوره هایـی شـهرها بـدون حصـار بـوده و با ایـن حـال راویان از 
تعییـن قلمـرو شـهر توسـط عوامـل طبیعـی نظیـر باغ ها یـا مزارع 
نـام برده انـد. در هـر صـورت حصـار عنصر برجسـتۀ کالبدی اسـت 
کـه به دلیـل تعییـن حـدود و جلوگیری از گسـترش بـدون  برنامه، 
متضمـن امنیت شـهر بـوده و شناخته شـدن آن را به عنـوان مکانی 
امـن بـرای شـکل  گیری مدنیـت بـه همـراه داشـته اسـت. وجـود 
عناصـر امنیتـی نظیـر بـرج، بارو، خنـدق، قلعه و ارگ نیـز تأکیدی 
بـر نقـش عملکـردی )امنیتی( حصار به حسـاب می آید که توسـط 
بیشـتر سـیاحانی کـه از شـهرهای ایرانـی بازدید کرده انـد گزارش 

شـده اسـت4 )تصاویر 5 و 6(.
مسـئلۀ بازسـازی حصـار پـس از هـر ویرانـی و احـداث مجـدد آن 
در اثـر توسـعۀ شـهر نشـانگر نقـش پررنـگ آن در تبییـن هویـت 
شـهر داشـته اسـت. گاه بر اثـر تغییراتی که در سـایر اجزای شـهر 
-نظیـر افزایـش کل هـای کوچک- صورت می پذیرفته اسـت، شـهر 
دارای دو بـارو شـده یـا بر محیـط باروی اولیـۀ آن افزوده می شـد. 
از جملـه، دو بـارو شـدن شـهر کاشـان در عهـد صفـوی )وارثـی، 
شـهر  بـاروی  محیـط  افزایـش   ،)1385 وفایـی،  و  زنگی آبـادی 
تهـران در اثـر توسـعۀ محـات )کـرزن، 1349، 406( اضافه شـدن 
بـه محیـط بـاروی شـهر یزد بـا افزایـش ابنیـۀ عمومـی )حمیدی، 
1376؛ کاتـب یـزدی، 1386، 78( و تجدیـد بـاروی شـهر قزویـن 
پـس از زلزلـه )شـاردن، 1335، 42-43(. تجدیـد حصـار عاوه بر 
تفکیـک بخـش قدیمـی و بخـش جدیـد شـهر بـا افزایـش تعـداد 

تصویر 1. میدان نقش جهان با ماهیتی چندعملکردی و اجتماعی در مرکز شهر 
اصفهان قرن 11 ه.ش. که به دلیل ارتباطات وسیع دربار صفوی با اروپا موضوع 

ترسیمات جهانگردان اروپایی قرار گرفته است. مأخذ: کمپفر، 1363.

تصویر 2. میدان نقش جهان با ماهیتی چندعملکردی و اجتماعی در مرکز شهر 
اصفهان قرن 11 ه.ش. که به دلیل ارتباطات وسیع دربار صفوی با اروپا موضوع 

d..de Bruyn, 1718 :ترسیمات جهانگردان اروپایی قرار گرفته است. مأخذ.
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سـاختار نظام منـد و کل گرای ذهن سـاکنان و حاکمیت شـهرهای 
نمی توانسـتند  »کل«  جـزء  را  خـود  زندگـی  قلمـرو  کـه  ایرانـی 
تصـور کننـد، لبـه و محـدوده را عنصـر اساسـی در تعریـف هویت 
ایـن »کل« شـناخته و تـاش مسـتمری در احـداث حصـار شـهر 
به عنـوان نمـاد حاکمیـت شـهر بـروز می دادنـد. از ایـن رو نقـش 
سـازمانی حصـار همچنین به عنـوان شناسـایندۀ تمامیـت و کلیت 
شـهر نیـز کارکـرد می یابد، کلیتـی که عـاوه بر تحدید مـرز و لبۀ 
شـهر، مفهـوم آن را نیـز متمایـز و ممتاز می کند و به شـهر هویتی 
)بیابـان(  بیـرون  از  )شـهر(  درون  جدایی گزینـی  کـه  می بخشـد 
جوهـر آن اسـت. به گونـه ای کـه اغلـب حصـار عامـل بازشناسـی 
شـهر بوده و در بسـیاری مـوارد آبادانـی آن با آبادانی شـهر ارتباط 
مسـتقیم داشـته اسـت؛ ماننـد ذکـر کسـب ویژگی هـای شـهر بـا 
ایجـاد بـرج و بـارو در یـزد )خـادم زاده، 1388؛ سـرایی، 1389، 
27 و 28(؛ تجدیـد حصـار شـهر بـا روی کارآمـدن حکومـت جدید 
از جملـه شـهر شـیراز در زمـان کریـم خـان )دیوالفـوا، 1371، 
442(؛ همزمانـی جایگزین شـدن بـاروی سـنگی شـهر شـیراز بـا 
دیـواری گلـی و فروافتـادن آن از پایتختـی بـه شـهر والیتـی در 
دورۀ آقـا محمدخـان )کـرزن، 1349، 120(؛ ذکر عظمـت، آبادانی 
و جمعیـت زیـاد شـهر قزویـن بـا آبادانـی حصـار آن توسـط »سـر 
رابـرت شـرلی« و کم شـدن جمعیـت و ویرانی بـارو در زمانی کمتر 
از نیـم قـرن بـه توصیـف کـرزن )همـان، 27( و همچنیـن رونـق 
دوبـارۀ شـهر کرمـان بـا بازسـازی و مرمـت اسـتحکامات حصار آن 

)امیـری، 1369، 307 و 308(.
ساختار•

شـهرهای ایرانی دارای سـاختاری هسـتند که در گام نخسـت برای 
وصل کـردن مرکـز بـه دروازه هـای واقـع در حصـار شـکل گرفتـه 
و بـه مـرور بـا رشـد شـهر و اضافه شـدن سـایر اجـزا -محـات و 
مجموعه هـای شـهری- توسـعه می یابـد. سـاختار را می تـوان عامل 
ارتبـاط و ایجـاد نسـبت میـان اجـزا دانسـت کـه بـدون آن عناصـر 
مذکـور به صـورت پراکنـده و فاقـد ارتبـاط بـا یکدیگـر به سـربرده 
و قـادر بـه ایجـاد مفهـوم »کلی« از شـهر نیسـتند. شـکل سـاختار 
به عنـوان یـک عنصر کالبـدی برقرارکنندۀ ارتباط اغلب خطی اسـت 
کـه در طی سلسـله مراتبی متشـکل از گذرهای اصلـی و فرعی میان 
اجـزا ارتبـاط برقـرار کـرده و مفهـوم شـهر را از همنشـینی کالبدی 
اجـزا بـه اجـزا و روابـط معنـادار میـان آن ارتقـا می بخشـد. توصیف 
شـاردن از بازارهـای به هم پیوسـتۀ اصفهان، تصویـر از نقش ارتباطی 

ارائـه می دهد. سـاختار 
»دروازۀ حسـن آباد قدیمی تریـن دروازۀ شـهر اصفهـان اسـت که در 
انتهـای یـک بازار بـزرگ و دراز و در مدخل یک بازار دیگر واقع شـده 
و بـازار اخیـر نیـز به بازارهای دیگر پیوسـته و تا انتهای شـهر امتداد 
یافتـه اسـت. ایـن بازارهـا چنـان به هـم اتصـال یافته انـد کـه گویی 
یـک بـازار اسـت که از اول تا آخر شـهر کشـیده شـده اسـت، یعنی 
از دروازۀ حسـن آباد آغـاز و بـه دروازۀ طوقچـی پایـان یافته اسـت و 

تصویر 3. بازارهای تاریخی ایران با ساختار ارتباطی و ماهیت اجتماعی قوی خود 
همواره بخشی از مرکز شهرهای ایرانی بوده اند، ورودی مسجد و بازار قزوین در 

دورۀ قاجار. مأخذ: فاندن، 1393.

تصویر 4. کارکرد اجتماعی قوی بازارها در شکل گیری مرکز شهرهای ایرانی، بازار 
حاجی سید حسن در کاشان در دورۀ قاجار. مأخد: فاندن، 1393.

دروازه هـای واقـع در حصـار، راه هـای ارتباطـی اصلی )سـاختار( و 
به تبـع آن سـازمان شـهر را تحـت ثأثیـر قـرار می  دهـد.
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درازای پایتخـت را پیمـوده اسـت. بدین ترتیب انسـان از طریق بازار 
می توانـد در هـر موقعی از یک سـوی اصفهان به سـوی دیگـر رود...« 

)شاردن، 1335، 64(.
سـاختار عامـل درک کلیـت شـهر اسـت کـه از ابتدای شـکل گیری 
شـهر جزئـی الینفـک از آن بـوده و هـم گام بـا آن تکامـل و توسـعه 
می یابـد. نقـش ارتباطـی سـاختار بـه شـکل ارتبـاط میـان مراکـز 
محـات -بخـش خصوصـی- و مرکـز شـهر-بخش عمومـی- دیـده 
شـده و در سـطح کان تر با برقـراری ارتباط میـان دروازه های اصلی 
شـهر و سـپس خـارج شـهر وجـود داشـته اسـت. برقـراری ارتبـاط 
میـان حیـات شـخصی و حیـات عمومـی )فامکـی، 1368، 232( 
ارتبـاط میـان مراکـز جمعیتـی و سـایر اجـزاء )وارثـی و همـکاران، 
1385( به واسـطۀ ساختار ایجادشـده و از ساختار در متون تخصصی 
پیکره بنـدی،  اسـتخوان بندی،  سـتون فقرات،  چـون  عناوینـی  بـا 
رگبرگ هـای نباتـات و ... یـاد شـده اسـت )پوراحمـد، 1370، 114؛ 

زنگی آبـادی، 1370، 5؛ حمیـدی، 1376(، )تصویـر7(.

شـیوۀ شـکل گیری دسترسـی ها در شـبکۀ مسـیرها و گذرهـا بـا 
محوریـت بازار دارای سلسـله مراتب بوده که این امر سـبب سـهولت 
در دسترسـی، بازشناسـی قسـمت های مختلـف شـهر از یکدیگـر و 
عامـل درک کلیت شـهر اسـت. به عنـوان مثال پی یر لوتـی در وصف 
خـود برای رسـیدن بـه بـازار اصلی شـهر شـیراز، کوچه هـا، گذرها، 
و بازارهـای تنگاتنگـی را توصیـف می کنـد کـه پـس از رسـیدن بـه 
خیابان هـای پهنـاور و مسـتقیم )حتمـاالً راسـته بازارها( در نهایـت 
بـه بـازار اصلـی منتهـی می شـود )لوتـی، 1372، 89-121(.  بـا 
گسـترش و توسـعۀ شـهر و شـکل گیری اجزای نیمه مسـتقل جدید 
نظیـر محـات و مراکز شـهری، سـاختار شـهر بنابر نقـش ارتباطی 
و خدماتـی خـود به سـمت آنهـا توسـعه می یافـت. بنابرایـن در روند 
گسـترش شـهر نیز، نظم میـان اجزا بـر طبق سلسـله مراتب موجود 
سـاماندهی شـده و بدیـن ترتیـب سـاختار دارای نقـش واسـطه  ای 
در توسـعهۀ شـهر نیـز بـوده اسـت. هسـتۀ اولیـۀ سـاختار عـاوه بر 
بـازار در قالـب محـور اولیـۀ شـهر نیـز وجود داشـته اسـت. چنانچه 

تصویر 5. نمایی از قلمرو و برج و باروی شهر کاشان در قرن 11 ه.ش. مأخذ: شاردن، 1335.

تصویر 6. نمایی از دورنما و قلمرو شهر تبریز در قرن 11 ه.ش. مأخذ: شاردن، 1335.
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اسـتخوان بندی شـهر یزد مجموعه  ای از ارتباطات و گذرهای عمومی 
به ویـژه بـازار بـوده اسـت کـه دسترسـی بـه آن از طریـق راه هـای 
اصلـی شـهری-منطقه ای امکان پذیر بوده اسـت. هسـتۀ اولیه شـهر 
شـیراز نیـز متأثر از شـبکۀ راه های اصلـی بوده که سـه دروازۀ اصلی 
شـهر را به یکدیگـر وصل می کرده انـد )حمیدی، 1376(. شـهرهای 
کاشـان، دامغـان و کرمـان نیـز دارای سـاختار مشـابهی بـوده و بـر 
مبنـای تقاطـع محورهـای اصلـی شـهر شـکل گرفتـه بودنـد که در 
ترکیـب بـا بـازار و گذرهای اصلـی و فرعی دسترسـی و ارتباط میان 
عملکردهـای مختلـف را برقـرار می سـاختند )وارثـی و همـکاران، 

1385؛ فامکـی، 1368، 239(.
سـاختار منعطـف شـهر قزویـن نیـز در تمامـی دوره ها، خیابـان آن 
بـوده کـه در طـول دوره هـای تاریخی مختلـف، بخشـی از آن تحت 
عنـوان بـازار سرپوشـیده و میـدان بـه عناصـر عمومی شـهر تبدیل 
می شـدند کـه ضمـن خدمت رسـانی، بـر هویـت سـاختار شـهر نیز 
تأکیـد کنند )منصوری و دیزانـی، 1395، 134-137(. همچنین در 
برخـی نمونه های دیگر نظیر شـهرهای مشـهد و تبریـز بخش اصلی 

سـاختار به شـکل یـک خیابان گزارش شـده اسـت.5
کلهایکوچک•

بـا رشـد و توسـعۀ شـهر و افزایـش جمعیـت سـاکنان، مرکـز دیگر 
قـادر بـه ارائـۀ خدمـات کارکردی به تمامی شـهر نیسـت؛ بـه لحاظ 
معنایـی نیـز شـهر به جـای محدودشـدن بـه یـک مفهـوم و موجود 
بسـیط، تنهـا در صـورت تقسـیم بندی بر مبنـای تمایـزات و تقلیل 

فضـا بـه واحدهایـی بـا مقیـاس کوچک تـر معنـا می یابـد. بـر ایـن 
اسـاس در شـهرهای ایرانـی اجـزای دیگری نیـز دیده می شـوند که 
سـهم مهمـی در تکامل مفهـوم مدنیـت و اجتماع داشـته و به دلیل 
دارابـودن کلیـت و موجودیـت مسـتقل، در ادبیـات سـازمان فضایی 
شـهر »کل هـای کوچـک« خوانده می شـوند. کل هـای کوچک همۀ 
سـطح شـهر را پوشـش می دهنـد و در تاریـخ شـهرهای مختلـف 
ایرانـی بـه دو شـکل محلـه6 و مجموعـۀ   شـهری7 وجـود داشـته اند 
فرهنگـی،  اجتماعـی،  مشـابهت های  براسـاس  شـکل گیری  بـا  و 
اقتصـادی عامل مهمـی در ایجـاد نظمی اجتماعی-فضایی در شـهر 
و شـکل گیری نوعـی انحصـار کوچـک  مقیاس بوده اسـت )توسـلی، 
1381(. اگـر نقطـۀ آغـاز شـهر را با ایجـاد مرکز هم زمـان بدانیم، در 
ادامـه رشـد و تکامـل تدریجی شـهر با شـکل گیری کل های کوچک 
صـورت می پذیـرد. کل هـای کوچک بـا فعالیت، عرصـه و تاریخ خود 
در شـکل گیری کلیت شـهر اثر گذاشـته و با سـازمان فضایی شـهر 
رابطـه  ای دوسـویه داشـته اند. محله هـا را می تـوان همچـون سـلول 
موجـود زنـده و واحـدی فیزیکـی و اجتماعـی )پوراحمـد، 1370، 
131( به حسـاب آورد کـه از تجمیـع آنهـا کلیـت موجـود به دسـت 
می آیـد. عـاوه بـر محـات، مجموعه هـای فعالیتـی و خدماتـی نیز 
به عنـوان یـک واحـد نیمه مسـتقل و یک کل در شـهر وجـود دارند. 
ایـن مجموعه هـا در شـهرهای ایرانـی بـه شـکل ارسـن ها و میادین 
شـهری کوچـک مقیاس تـر از مرکزیت دیده شـده و در شـکل دادن 

بـه حیـات و رویدادهـای اجتماعـی شـهر تأثیر داشـته اند.8

MMansouri, 1997 :تصویر 7. سلسله مراتب ساختار شهر ایرانی شامل مسیرهای اصلی و فرعی. مأخذ.



27 شمارۀ 55تابستان 1400

بازخوانیمؤلفههایسازندۀسازمانفضاییشهرایرانیپسازاسالمدرسفرنامههایقرننهمتاچهاردهمهجریقمری

قرارگیـری مرکـز کل های کوچـک در محل تقاطع گذرهـای اصلی، 
پیونـد آنهـا بـا سـازمان فضایـی شـهر را پررنگ تـر می کـرده اسـت. 
به عنـوان مثال در شـهر شـیراز مراکز محـات در مسـیر و یا تقاطع 
گذرهـای اصلـی شـهر قرار داشـته اند، ماننـد مجموعـۀ منصوریه در 
مسـیر گـذر اصلـی لـب آب و یـا مجموعـۀ سـردزک در مسـیر گذر 
اصلـی سـردزک )توسـلی، 1381، 57(. در تبریـز نیـز محـات بـه 
شـکل شـعاعی در اطـراف بـازار و مرکـز شـهر آرایـش می یافتنـد 
)منصـوری و محمـدزاده، 1396(. در شـهرهایی نظیـر اصفهـان نیز 
ابنیـۀ عمومـی محـات در سـطح شـهر خدمات رسـانی  می کرده اند 
)شـاردن، 1335، 207-241(. همچنیـن بررسـی تاریـخ شـهرهای 
ایرانـی حاکـی از آن اسـت کـه توسـعۀ شـهر ابتـدا از طریق توسـعۀ 
هریک از محات و سـپس از طریق تشـکیل محات و مجموعه های 
جدیـد محقـق می شـده اسـت، زیـرا گاهـی ایجـاد محـات جدیـد 
نقطۀ آغازی بر توسـعۀ سـاختار شـهر -گذر اصلی و بازار- به سـمت 
ایـن هسـتۀ تـازه تأسـیس بوده اسـت. به عنـوان مثـال با آغـاز دورۀ 
اسـامی در شـهر کرمـان سـه محلـه در سـه قسـمت مجـزا دارای 
تمامی امکانات شـامل مسـجد، بازار، گرمابه و... ساخته شـده و شـهر 
به سـمت آنهـا توسـعه یافـت )حمیـدی ،1376(. در ادامه نیز سـایر 
کل هـای کوچـک در امتـداد گذر تازه تأسـیس شـکل می گرفت. در 
برخـی شـهرها نیـز توسـعۀ شـهر از طریـق کل های کوچـک درونی 
بـوده و بـا تقسـیم و یـا تجمیـع محله هـای موجـود بـه محله هـای 
جدیدتـر صـورت می گرفـت. در جدول 1 مؤلفه های سـازمان فضایی 

شـهر ایرانـی ذکر شـده اند.

نتیجهگیری
سـازمان فضایـی، امـری ذهنـی و غیرمـادی اسـت کـه بیان کننـدۀ 
نظـام حاکـم بـر اجـزای کالبـدی شـهر اسـت، به نحـوی کـه کلیت 

نقشـی  و هریـک  داده  را تشـکیل  آنهـا یـک مجموعـۀ هدفمنـد 
مشـخص در تحقق زندگی اجتماعی در بسـتر شـهر بر عهده داشـته 
باشـند. توصیفـات سـیاحان از شـهرهای ایرانـی در قـرون 8 تـا 13 
ه.ق.، نشـان گر سـازمان یافتگی و عملکـرد پیوسـتۀ عناصـری خاص 
اسـت که در قالب الگوی مشـابه سـازمان فضایی شـهر، شکل  گیری 
»کلیـت« شـهر به گونـه ای منحصربه فـرد را میسـر سـاخته و تحقق 
مدنیـت و جامعـۀ شـهری را در قالـب ارگانیسـمی زنـده و پویـا 
به همـراه داشـته اسـت. تکـرار و تـداوم وجـودی چهار مؤلفـۀ اصلی 
سـازمان فضایـی شـهر ایرانـی در نـگاه نخسـت نتیجـۀ نقـش اولیه 
و کارکـردی هـر مؤلفـه به صـورت مسـتقل بـوده و در نـگاه عمیق تر 
ناشـی از نقـش معنایـی آن در ارتبـاط بـا کلیـت شـهر اسـت. از 
براینـد متـون توصیفی-تاریخـی و تخصصـی می تـوان نتیجه گرفت 
مؤلفه هـای سـازمان فضایـی شـهر ایرانـی بنابـر نقش معنایـی خود 
از جایـگاه و نقـش یکسـانی در شـکل گیری کلیـت شـهر برخـوردار 
ایـن عناصـر مرکزیـت شـهر، مؤیـد ماهیـت  نبوده انـد. در میـان 
اجتماعـی و معـادل کلیـت کارکـردی و معنایی شـهر بـوده و نقطۀ 
آغاز و عامل توسـعۀ شـهر نیز محسـوب می شود. سـاختار و کل های 
کوچـک شـهر عناصر ثانویه ای هسـتند کـه به ترتیب به عنـوان عامل 
برقـراری ارتبـاط کالبدی و نسـبت معنایی میان اجزا و ابزار توسـعۀ 
شـهر، به مـرور بـا رشـد شـهر تکویـن می یابند. قلمـرو نیـز در قالب 
حصـار طبیعی و مصنوعـی و مؤلفه ای امنیت بخـش، معرف محدودۀ 
جغرافیایـی و تمامیـت شـهر به عنـوان یـک »کل« بـوده و با شـدت 
و ضعـف متفـاوت در دوره هـای مختلـف دیـده شـده اسـت. از ایـن 
رو مرکـز شـهر عامل هسـتی بخش و شـرط الزم شـکل گیری شـهر 
محسـوب شـده و سـاختار، کل هـای کوچـک و قلمـرو شـهر -بـه 
همـراه مرکزیـت- به عنوان شـروط کافی و تکمیل کنندۀ چیسـتی و 

چگونگی شـهر هسـتند. 

جایگاهدرسازمانفضاییشهر نسبباکلیت
شهر

نمودکالبدی چیستیوچگونگیعملکرد مؤلفه

معادل کلیت کارکردی و معنایی 
شهر

معنای شهر مسجد، بازار، میدان - نقطۀ آغاز شهر و امری پیشینی در پیدایش آن
- حاصل خلق ارادی انسان

- معنایی )مرکزیت سیاسی، اجتماعی، عقیدتی و ...(
- کارکردی )تجمیع عملکردهای مختلف(

مرکز

شناسایندۀ تمامیت و کلیت شهر 
به عنوان نماد مدنیت و قدرت

حدود شهر حصار مصنوعی و طبیعی - امر پسینی در شکل گیری شهر
- تأمین امنیت

- عامل هویتی و معنایی تمایز درون و بیرون
- تعیین حدود شهر

قلمرو

مادۀ سازندۀ سازمان فضایی شهر و 
ابزار تکامل و توسعۀ آن

مادۀ شهر محات و مراکز شهری - ایجاد نظم فضایی، عملکردی و اجتماعی
- ارائۀ خدمات و عملکردها در مقیاس کوچک تر

- ابزار و گاهی عامل رشد و توسعۀ شهر

کل های 
کوچک

عامل ایجاد ارتباط کالبدی و نسبت 
معنایی در شکل گیری و درک کلیت 

شهر

روابط شهر بازار، محور اولیه، خیابان/
گذر اصلی/گذر فرعی

- عامل ایجاد ارتباط و نسبت میان اجزا
- عملکرد سلسله مراتبی

ساختار

جدول 1. بررسی تفصیلی مؤلفه های سازمان فضایی شهری ایرانی. مأخذ نگارندگان.
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7. به عنوان مثال در شهر دامغان در اطراف مسجد و بازار عاوه بر واحدهای مسکونی چندین کارگاه ویژۀ نساجی و بافت پارچه نیز وجود داشته است )جعفرپور، 
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دیده می شود )تاورنیه،1336، 75(.
8. از نمونه های این موضوع می توان به شرح اعدام میرزا رضای کرمانی در میدان مشق اشاره کرد )افضل الملک، 1361، 33-35( که مشابه آن در میدان اصلی و 
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فهرستمنابع
تهران:  • موحد(.  )ترجمۀ محمدعلی  بطوطه  ابن  )1376(. سفرنامۀ  بطوطه.  ابن 

انتشارات آگاه.
افضل الملک، غامحسین. )1361(. افضل التواریخ )به کوشش منصوره اتحادیه و  •

سیروش سعدوندیان(. تهران: نشر تاریخ ایران. 
امیری، مهراب. )1369(. ده سفرنامه. تهران: نشر وحید. •
سعیدی(.  • علی اصغر  )ترجمۀ  ایران  و  قفقاز  سفرنامۀ   .)1382( ارنست.  اورسل، 

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
امیری(.  • منوچهر  )ترجمۀ  ایران  در  ونیزیان  )1349(. سفرنامۀ  باربارو، جوزوفا. 

تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
مرکزی  • دفتر  تهران:  و ساخت شهرکرمان.  )1370(. جغرافیا  احمد.  پوراحمد، 

جهاد دانشگاهی. 
پوراحمد، احمد و پوراحمد، عطیه. )1393(. ساخت فضایی شهر در ایران قبل و  •

بعد از اسام. شهر پایدار، 1)1(، 36-21.
تاورنیه، ژان باتیست. )1336(. سفرنامۀ تاورنیه )ترجمۀ ابوتراب نوری(. اصفهان:  •

انتشارات کتابخانۀ سنائی.

توسلی، محمود. )1381(. ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک. تهران:  •
انتشارات پیام پیوند نو.

جعفرپور، ابراهیم. )1368(. بناها و شهر دامغان. تهران: نشر فضا.  •
تهران: سازمان  • )ج. 1(.  تهران  استخوان بندی شهر   .)1376( ملیحه.  حمیدی، 

مهندسی و عمران شهر تهران.
انتشارات  • تهران:  یزد.  شهر  تاریخی  محات   .)1388( محمدحسن.  خادم زاده، 

سبحان نور.
با  • خدایی، زهرا و تقوایی، علی اکبر. )1390(. شخصیت شناسی شهر اسامی؛ 

تأکید بر ابعاد کالبدی شهر اسامی. مطالعات شهر ایرانی اسامی، )4(، 113-103.
دالواله، پیتر. )1370(. سفرنامۀ پیترو دالواله )ترجمۀ شعاع الدین شفا(. تهران:  •

انتشارات علمی و فرهنگی.
دیوالفوا، ژان. )1371(. ایران، کلده و شوش )ترجمۀ علی محمد فره وشی(. تهران:  •

دانشگاه تهران.
و 2(.  • )ج. 1  برنامه  ریزی شهری کرمان  و  زنگی آبادی، علی. )1370(. جغرافیا 

کرمان: مرکز کرمان شناسی.



29 شمارۀ 55تابستان 1400

نحوۀارجاعبهاینمقاله
ابرقویی فرد، حمیده و منصوری، سیدامیر. )1400(. بازخوانی مؤلفه های سازندۀ سازمان فضایی شهر ایرانی 

پس از اسام در سفرنامه های قرن نهم تا چهاردهم هجری قمری. منظر، 13)55(، 29-20.
DOI:  10.22034/MANZAR.2021.240065.2070
URL : http://www.manzar-sj.com/article_125779.html

COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained by the authors with publication rights granted to 
Manzar journal. This is an open access article disributed under the terms and conditions of 
the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

بازخوانیمؤلفههایسازندۀسازمانفضاییشهرایرانیپسازاسالمدرسفرنامههایقرننهمتاچهاردهمهجریقمری

سایکس، سر پرسی مولزورث. )1363(. ده  هزار مایل سیر در کشور شاهنشاهی  •
)ترجمۀ حسین سعادت نوری(. تهران: لوحه.

سرایی، محمدحسین. )1389(. تحوالت بازارهای ایرانی-اسامی )مطالعه موردی  •
بازار یزد(. مطالعات شهر ایرانی اسامی، 1)2(، 37-25.

اصغر سعیدی(.  • علی  )ترجمۀ  ایران  در  آیین ها  و  آدم ها   .)1362( کارال.  سرنا، 
تهران: انتشارات زوار.

سلطانی فرد، هادی و سیدمرادی، زهره سادات. )1395(. دگرگوني جایگاه مسجد  •
جامع در پیکره بندي فضایي شهر اسامي مورد مطالعه: مسجد جامع شهر سبزوار. 

پژوهش های معماری اسامی، 2)4(، 123-107.
شاردن، ژان. )1335(. سیاحت نامۀ شاردن )ج. 7( )ترجمۀ محمد عباسی(. تهران:  •

انتشارات امیرکبیر.
با شهر  • افتراق آن  بر شهر اسامی و  شفقی، سیروس. )1387(. پیش درآمدی 

دانشگاه  اصفهان:  اسامی.  آرمانشهر  همایش  نخستین  مقاالت  مجموعه  غربی. 
اصفهان.

هویت بخش  • عناصر  بازنمایی   .)1391( منیژه.  اخوان،  و  سیدسعیدرضا  عاملی، 
شهری در سفرنامه ها )مطالعۀ مقایسه ای تهران و شهرستان های استان تهران(. 

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1)4(، 100-75.
فامکی، محمدمنصور. )1368(. شهر ایرانی در تجربۀ جهانی. تهران: نشر فضا. •
فاندن، اوژن. )1356(. سفرنامۀ اوژن فاندن به ایران )ترجمۀ حسین نورصادقي(.  •

تهران: چاپخانۀ روزنامۀ نقش جهان.
فاندن، اوژن. )1393(. سفر به ایران )تصویری از ایران دوران قاجار( )ترجمۀ  •

عباس آگاهی(. اصفهان: نقش مانا.
کاتب یزدی، احمدبن حسین. )1386(. تاریخ جدید یزد. تهران: موسسۀ انتشارات  •

امیرکبیر.
وحید  • غامعلی  )ترجمۀ   )2 )ج.  ایران  قضیۀ  و  ایران   .)1349( جورج.  کرزن، 

مازندرانی(. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
کاویخو، روی گونزالس. )1374(. سفرنامۀ کاویخو )ترجمۀ مسعود رجب نیا(.  •

تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
کمپفر، انگلبرت. )1363(. سفرنامۀ کمپفر )ترجمۀ کیکاووس جهانداری(. تهران:  •

انتشارات خوارزمی.
کیانی، محمد یوسف. )1379(. معماری ایران دورۀ اسامی. تهران: سمت. •
لوتی، پیر. )1372(. به سوی اصفهان )ترجمۀ بدرالدین کتابی(. تهران: انتشارات  •

اقبال.
منصوری، سیدامیر. )1386(. دو دوره سازمان فضایی در شهر ایرانی: قبل و بعد از  •

اسام با استعانت از شواهد تحوالت شهر کرمان. باغ نظر، 4)7(، 60-50.
منصوری، سیدامیر. )1392(. سازمان فضایی در شهر اسامی ایران. هنر و تمدن  •

شرق، 1)1(، 62-51.
منصوری، سید امیر و دیزانی، احسان. )1395(. سیر تحول سازمان فضایی شهر  •

قزوین از ابتدا تا دوران معاصر. تهران: پژوهشکدۀ نظر.
منصوری، سیدامیر و محمدزاده، شبنم. )1396(. تحوالت سازمان فضایی شهر  •

تبریز از اوایل اسام تا دورۀ قاجار. باغ نظر، 14)51(، 32-21.
موریه، جیمز. )1386(. سفرنامۀ جیمز موریه )ج. 2( )ترجمۀ ابوالقاسم سری(.  •

تهران: نشر توس.
موسوی، احمد. )1368(. تاریخ شهر دامغان. )ویراستار ابراهیم جعفرپور(، بناها و  •

شهر دامغان، تهران: نشر فضا.
موسی پور، محمدیاسر. )1396(. تحلیلی بر مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی  •

نظریۀ برخاسته از زمینه. کیمیای هنر، 6)25(، 22-7.
مینورسکی، والدیمیر. )1337(. تاریخ تبریز )ترجمۀ عبدالعلی کارنگ(. تبریز:  •

آیدین.
شهر.  • پیدایش  و  سکونت   .)1397( سارا.  علی پور،  و  سارا  قنبری،  نظری 

معماری شناسی، 1)1(، 6-1.
وارثی، حمیدرضا، زنگی آبادی، علی و وفایی، ابوذر. )1385(. سیر تحوالت تاریخی  •

و کالبدی بافت قدیم شهر کاشان. کاشان شناسی، )3(، 155-127. 
• Mansouri, S. A. (1997). Etude des évolutions de la ville et de l’architecture 
de Kerman, Sous la direction du Professeur Gerard Monnier. Thèse de 
doctorat, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne.
• de Bruyn, C. (1718). Voyages par la Moscovie en Perse et aux Indes 
Orientales, ouvrage enrichi des tailles douces. Paris: Freres Wetstein.


