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  مقدمه
است مشترک، برای ای  زمینهشهرها،   به عنوان بخشی از قلمرو عمومی 1فضای عمومی
   استکه پیوند دهندۀ اعضای یک جامعه   های کارکردی و مراسمی انجام فعالیت

)Carr etal., 110 فضای عمومی در حقیقت به کلیه فضاها اعم از ساخته شده و .(
عموم مردم به آن دسترسی دارند، با مالکیت خصوصی یا نیمه شود که  طبیعی گفته می

-Madanipour, 215باز هستند (خصوصی که حداقل ساعاتی در شبانه روز برای عموم 

، 2های خالقانه هدف از وجود فضاهای عمومی را انجام فعالیت ،تعاریف معاصر در  ).216
بر این نظر . امروزه )Pugalis(اند  و افزایش سطح تعامالت انسانی برشمرده3تفریحات
رسند که عالوه بر خلق  این فضاها وقتی به بهترین سطح از کارایی خود می است که
 ۀهای محلی و هویت بخشی به واسط هایی برای مالقات، فرصتی برای نمایش سنت مکان

های سیاسی  تعامالت اجتماعی، برخوردها و نمایش ۀبروز معانی هویت بخش، زمین
غلب، با این همه، ا؛ )ibid(های سمبلیک هر جامعه باشند  ارزشحاکی از و فراهم کنند 

در بیشتر  اگرچه در ادبیات شهرسازی .نمی یابنددست ها  فضاهای عمومی به این ویژگی
؛ Kurniawatiهمان فضاهای عمومی است (مانند 4موارد منظور از فضاهای جمعی

رو فضاهای جمعی به آن قسم از  پیش ۀدر مقال ،ترکمان، قائد و شمتوب؛ براتی، خادمی)
شود که نه تنها در دسترس عموم شهروندان قرار دارند،  می فضاهای عمومیِ شهر اطالق
  هستند.خلّاقانه، تفریح و تعامالت اجتماعی نیز های  بلکه محلّی برای انجام فعالیت

که  فضاهای عمومی خارجی .1: دانسته استفضاهای جمعی را بر سه قسم  5کارمونا
خصوصی (یا عمومی) مانند خیابان، میدان، پارک، های  قطعاتی است در میان ساختمان

فضاهای عمومی داخلی  .2پارکینگ و فضاهای کناره رودخانه، دریاچه و سواحل دریا. 
. فضاهای 3مربوط به حمل و نقل عمومی و... های  سسات عمومی و ساختمانؤمانند م

 ،ولی قابل استفاده برای عموم هستند ،صوصیعمومی داخلی که به شکل حقوقی خ
در پژوهش ). Carmona etal.,111دانشگاهی، مراکز خرید و مانند آن (های  مانند پردیس

. این فضاها فرم و عملکردهای پیش رو تمرکز بر گروه اول از فضاهای جمعی خواهد بود
کنند. آنها نسبت  می های متنوعی در شهر ایفا کارکردها و نقش ،و در نتیجه رندمتعدد دا

                                                                                                                                        
1. Public Space 
2. Creative Activity 
3. Leisure Activity 
4. Gathering Spaces 
5. Carmona 
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فضاهای شهر انعطاف پذیرترند و بنابر این، در زمان تغییرات سیاسی، های  به سایر گونه
  ). Jacob and Hellstrom, 660( کنند نظامی و کارکردی به عنوان ابزاری مناسب عمل می

: 1. مقیاس شهری1: کردتوان در سه مقیاس دیگر نیز بررسی  فضاهای جمعی را می
نهادهای حکومتی شکل گرفته و به   گیری فضاهایی است که تحت تاثیر تصمیممنظور 

شکل واقعی یا سمبلیک به بخش اعظمی از مردم شهر (به لحاظ عددی و یا تنوع 
: منظور فضاهایی است که 2محلی - ای . مقیاس منطقه2دهد.  گروهی) خدمات ارائه می

دهند  می خدمات ارائه ،کنند می یبه بخشی از مردم که در یک محله یا یک منطقه زندگ
خدماتی آنها به چند واحد  ۀکه محدود استفضاهایی شامل . مقیاس همسایگی: 3و 

 شود، هر چند عبور و مرور از آنها برای عموم آزاد باشد می همسایگی خالصه
)Falahat,120.( رو تنها بر فضاهای جمعیِ روباز در مقیاس  مقالۀ پیشِ ،بر این اساس

  مرکز خواهد شد.شهری مت
گر تغییر  ماهیت فضاهای عمومیِ جمعی در طول زمان تحت تاثیر نیروهای مداخله

تحول تدریجیِ فضاهای جمعی در گسترۀ زمان  موجبکند. این نیروها اغلب  می
گاهی با توجه به بزرگیِ این نیروها، مانند تغییر نظام سیاسیِ یک کشور،  ، اماگردند می

خارجی و ...، شهرها شاهد تغییرات اساسی در فضاهای خود  های داخلی و بروز جنگ
که فضاهای جمعی را سمبل تکامل زندگی جمعی و فرهنگ مدنی  آنجایی  خواهند بود. از
، بررسی و تحلیل سیر تحول چنین فضاهایی در طول )Tibbaldsدانند ( در شهرها می
اه جمعی به زندگیِ شهری و تواند در افزایش آگاهی نسبت به فرایند توسعۀ نگ تاریخ می

پرسش اصلی  دو، پژوهش پیش رو با فرهنگ شهروندی، موثر واقع شود. بر این اساس
جدید از ھای  گیری و تکامل کمّی (به وجود آمدن گونه مراحل شکل است. شکل گرفته

هایی که  و کیفیِ (تکامل ساختار کالبدیِ چنین فضاهایی و نوع فعالیت فضاهای جمعی) 
در طول  3گیرد) فضاهای جمعیِ غیر سرپوشیده در مقیاس شهری صورت می در آنها

                                                                                                                                        
1. City-Wide 
2. Areal Extent 

ــاثیر . شــ1در ســه مقیــاس کلــی بررســی میشــوند:  فضــاهای جمعــی 3. هری: فضــاهایی کــه تحــت ت
از مردم  اقعی و یا سمبلیک به بخش اعظمیهای نهادهای متعدد شکل گرفته و به شکل و گیری تصمیم

محلی: فضاهایی که به بخشی از مردم کـه در یـک محلـه یـا     -ای . منطقه2دهد.  شهر خدمات ارائه می
شـود کـه    . همسایگی: فضـاهایی را شـامل مـی   3دهند و  کنند خدمات ارائه می یک منطقه زندگی می

ود، هر چند عبور و مرور از آنها برای عموم ش محدوده خدماتی آنها به چند واحد همسایگی خالصه می
 .آزاد باشد
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تاریخ شهرسازیِ ایران به چه صورت بوده است؟ و اگر این سیر تحول کامالً به شکل 
توان  گری می ها را در وجود چه عوامل مداخله ، سبب این جهش تدریجی صورت نگرفته

ترین متون مرتبط با موضوع،  قاله مهمپرسش، در این مدو بر پایۀ این جست و جو کرد؟ 
  است.قیاسی بررسی و تحلیل شده  با راهبرد

  
  پیشینه تحقیق

اهمیت آن در کیفیت زندگی شهری، امروزه به سبب مطالعه در باب فضاهای عمومی به 
ها،  یکی از نقاط توجه در مطالعات اجتماعی بدل شده است. در حالی که اغلب پژوهش

بررسی تاریخیِ نقش این  پردازند، در زندگیِ شهریِ معاصر میبه نقش فضاهای جمعی 
رسد  ایران نیز به نظر می فضاها در زندگیِ شهری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در 

این زمینه وجود دارد. پورجعفر در کتاب خود به معرفیِ انواع  های کمی در  پژوهش
پردازد. اگرچه این پژوهش از حیث  فضاهای شهریِ سنتی در شهرهای تاریخیِ ایران می

رو دارد، اما نگاه مؤلف به فضاهای شهری در آن  هایی با پژوهش پیش موضوع شباهت
کتاب صرفاً کالبدی بوده و از این حیث آنها را بررسی کرده است. همچنین سیر تحول 

ن در است. قویمی و دیگرا تاریخیِ فضاهای عمومی و عوامل تاثیرگذار بر آنها دیده نشده
مقالۀ خود به تحلیل عوامل سازندۀ عمومیت فضاهای شهری در شهرهای ایرانی ـ 
اسالمی پرداخته و به مقایسۀ آن با شهرهای اروپایی اهتمام کرده اند. همچنین پورجعفر 
در مقالۀ خود در باب فضاهای نیمه عمومیِ سرپوشیدۀ سنتی در شهرهای ایران، به 

  های فرانسویِ آن پرداخته است. ایی با نمونهتحلیل و سپس مقایسۀ چنین فضاه
اگرچه مطالعات چندانی در باب فضاهای عمومیِ تاریخیِ ایران در دست نیست، اما 

توان بر پایۀ آنها  مطالعاتی در حوزۀ تاریخ شهرسازیِ ایران صورت گرفته است که می
اریخیِ شهرها و ها بر بررسی تحول ت رو را پیش برد. دسته ای از این پژوهش مقالۀ پیش

های پاکزاد،  توان به پژوهش اند؛ از مهم ترین آنها می شهرسازیِ ایران متمرکز شده
فر  یوسفی حبیبی، خیرآبادی، سلطان زاده، ظفری و دیگران، کاستللو، کیانی، منصوری و

اند تا  و کوشیده  اشاره کرد. دستۀ دیگر به گونۀ خاصی از فضای شهری اشاره کرده
ضای به خصوص را در بستر تاریخ تحلیل کنند. از میان چنین پژوهش تحوالت آن ف
توان به مطالعات در باب میادین تاریخی (آقابزرگ و متدین؛ شهابی نژاد و  هایی می

ها (فرشیدنیک و افهمی) اشاره کرد. همچنین  ها (اهری) و پل زاده)، خیابان دیگران؛ نقی
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خاص یا مطالعۀ تطبیقیِ دو دورۀ تاریخی قرار مطالعاتی نقطۀ تمرکز را بر دورۀ تاریخیِ 
ها، تحوالت شهرسازی و فضاهای شهریِ یک دوره یا دو  اند. این قسم از پژوهش داده

اند. هوف، سرافراز، پیگلوسکایا و خلعتبری و پرتوی  دورۀ تاریخیِ خاص را در نظر داشته
راد در  اند. باستانی کرده مقدم، مطالعات خود را بر شهرسازیِ ایران پیش از اسالم متمرکز

است. پارسی نیز  های نخست پس از اسالم پرداخته مقالۀ خود به تحلیل شهرها در سده
به پدیدۀ شهرگرایی و شهرنشینی در قرون سوم تا پنجم هجری قمری در ایران اشاره 
کرده است. رنجبر و دیگران تحقیقات خود را به شهرسازیِ شهر شیراز در دوران 

اند. فروتن در مطالعه ای تاریخی به بررسی سیر  بکان فارس اختصاص دادهحکومت اتا
پردازد. همچنین قلعه باباخانی و سامه در  تحول شهرسازی از ایلخانی تا صفوی می

ای تطبیقی به مقایسۀ شهرسازیِ سلجوقیان و صفویان در شهر اصفهان توجه  مطالعه
های اجتماعی در تحوالت  یِ نقش پدیدهها خاص بررس ای از پژوهش اند. دسته نشان داده

شهرسازی یا شکل شهرهاست. به طور مثال، کالنتری و دیگران، به بررسی نقش 
گیریِ الگوی شهرسازی ایرانی ـ اسالمی به شکل کلی  های اجتماعی در شکل مؤلفه

گیری و  های مذهبی در شکل پرداخته اند. همچنین تقوی و دیگران تأثیر نقش گرایش
مت سلجوقیان را مد نظر قرار هر اصفهان از زمان عباسیان تا پایان حکوگسترش ش

گیریِ شهر اصفهان موضوع  های شاه عباس در روند شکل اند. بررسی نقش سیاست داده
های  شد، اگرچه پژوهش پژوهش حقیقی و دیگران بوده است. با توجه به آنچه گفته

و فضاهای عمومیِ تاریخیِ ایران به  متعددی در زمینۀ تاریخ شهرسازیِ ایران از یک سو
شکل انفرادی از سوی دیگر وجود دارد، اما کمتر پژوهشی هست که در آن تحوالت 

  فضاهای عمومیِ شهرهای ایران در بستر زمانی خاص مورد توجه قرار گرفته باشد.
  

  روش شناسی
ورد های م داده آوری جمع و تاریخی است یبراساس ماهیت و روش تحقیق تحقیقاین 

مطالعۀ براساس ها  داده معنی که  اسـت. بدین شدهای انجـام  روش کتابخانـه نیاز، بـه
ها وکتب  ، اعـم از تواریـخ عمومـی و محلـی، سـفرنامهیتاریـخ دسته اول منابع مکتـوب

 ۀدر طول پنج دور تحوالت شهرهاسـیر  باب...، و منابع دسته دوم در حال و شرح
ان معاصر گردآوری شده است. این پنج دوره براساس تقسیم تاریخی تا پیش از دور

بندیِ رایج در تاریخ شهرسازیِ ایران، پیش از اسالم (ساسانی)، قرن یکم تا چهارم ق، 



 1399پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و سوم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   372

 

قرن چهارم تا هفتم ق، قرن هفتم تا یازدهم ق و قرن یازدهم تا سیزدهم ق در نظر 
ای جمعیِ شهری در این حاصله در جهت کشف وضعیت فضاهھای  است. داده شده گرفته

سپس از خالل مقایسۀ  اند. شدهتفسیری تحلیل ـ  بازۀ تاریخی به روش توصیفی
تاریخی، سعی شده تا سیر تحول فضاهای جمعی در  ۀهای مربوط به هر دور داده

  شهرهای ایرانی تا پایان عصر صفوی تشریح گردد.
اریخی مختلف بر تهای  دورهمقایسۀ فضاهای جمعیِ روباز در مقیاس شهری در 
ترتیب بدین  است؛ ، صورت گرفته اساس چارچوب نظری که در بخش بعدی تشریح شده

های کالبدی و کارکردیِ  لفهؤکه شناخت و مقایسۀ فضاها با یکدیگر از طریق شناخت م
است. در این مسیر سعی شده تا چند نکته مورد توجه قرار گیرد: اول  انجام شدهآنها 

تاریخیِ مورد نظر گونۀ جدیدی از فضاهای جمعی متولد شده است. آنکه آیا در دورۀ 
در  ،دوم آنکه آیا شیوۀ استفاده از یک فضای مشخص که پیش از این نیز وجود داشته

ساختار کالبدیِ فضاهای جمعی در یک  ،مذکور تغییر یافته است. نکته آخر اینکه ۀدور
باید است. همچنین  تجربه کرده خود چه تحوالتی را پیشینهای  به دورهدوره، نسبت 

به صورت که فضاهای شهری تا زمانی که کارکرد عمومی و اجتماعی یادآوری کرد 
اند یا محدودۀ عملیاتی آنها واحد محله یا واحد  اند یا فضایی مسقف بوده همزمان نداشته
  اند. ، در این بررسی مورد توجه قرار نگرفتهاست همسایگی بوده

  
  هندۀ فضاهای جمعیاجزای تشکیل د - 1
ای انتزاعی و غیر  در حوزۀ مطالعات معماری و شهرسازی، فضا اغلب به عنوان پدیده 

ها همراه است  که با معانی و ارزشاست ای  شود و برعکس، مکان پدیده شخصی تصور می
)Madanipour, 6(مکان  .ای باز و انتزاعی انگاشت توان فضا را گستره که می . در حالی

و بار معنایی و کرده اشغال آن را دهد که شخصی یا چیزی  فضا را تشکیل میبخشی از 
فضا از طریق فرایندهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و  ،است. در حقیقت یافته ارزشی 
گیری مکان را فراهم  شکل ۀ). فضا زمینIbid: 32گردد ( ای به مکان بدل می نشانه
استفاده قرار گرفته، تجربه شده و  وردشود که م می تبدیلکند و زمانی به مکان  می

از این رو زمانی که از نگاه  ).Cresswell, 170( است زندگی در آن جریان پیدا کرده
مفاهیم و کارکردهای  هکالبدی و فیزیکیِ صرف به فضاهای شهری فاصله گرفته و ب

ها  نحقیقت به تحلیل و شناخت مکا توان گفت که در کنیم، می می توجهاجتماعی آنها 
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یافتن چارچوبی تحلیلی برای بررسیِ کیفی و برای در اینجا بنابر این، ایم.  نزدیک شده
توان از نظریات موجود در باب تحلیل معنا، حس یا  محتواییِ فضاهای جمعی می

  د.بهره برمعماری و شهرسازی  ۀمحتوای مکان در حوز
دار از روابط دیالکتیکی های انسانی از جمله مکان، چند بعدی، متکثر و برخور پدیده

با خالصه کردن آن در  های آن یا ویژگیتوان با تکیه بر بخشی از  و پویا هستند و نمی
ای جبری و حتمی، واقعیت آن را فراچنگ آورد و ماهیت آن را شناخت. با این  رابطه

یکی از  1پردازیم. کانتر مقدمه به بررسی چگونگیِ شناخت محتواییِ یک مکان می
کند: اجزای اصلی که  ال مهمی مطرح میؤسدر آغاز شناخت مکان،  ۀن در حوزامتقدّم

؟ بر این اساس آنچه در )158( آید چه هستند می وجوددر اثر تلفیق آنها یک مکان به 
  پاسخ این پرسش.  سطور پیش رو مطرح خواهد شد، کوششی است برای یافتن

توان با تعریف معیارهای  میمحققان همواره به دنبال این موضوع هستند که چگونه 
پژوهشگران بسیاری بنابر این، به خصوصی به معنایِ یک مکان دست پیدا کرد؟ 

. کانتر فهم یک فضا برای کاربران را برشمرندعوامل تاثیرگذار بر این شناخت اند  کوشیده
روانشناختی دانسته و مکان  یفرایند ،و سازندگانش را در پی شناخت فیزیکی آن قلمرو

). پس 1است ( معرفی کرده 4و مفاهیم 3، رویکردهای فیزیکی2ها حاصل عملکرد فعالیت را
سه  ۀبر پای ،در باب مکانرا خود  ۀشناسان های شناخت اغلب نظریه پردازان، تئوری ،از آن

فیزیکی،  ۀ: صحندانستندند و مکان را ترکیبی از سه عنصر نهادکانتر  ۀعنصر طرح شد
که به آن ساختار یا   5دهند و معانی ر آن ساختار رخ میانسانی که دھای  فعالیت
قصد و  ۀپدیدارشناسان ۀزمین با توجه بههرچند که امروزه  ؛گردند ها منسوب می فعالیت

در هم تنیده فیزیکی و فعالیت  ۀیعنی صحن ،با دو بعد دیگر را  "معانی" ،نیت انسان
  . )Million, 12( دانند می

 ها فعالیت ها، دهنده به مکان های شکل مولفه از موثرترین ییک ،همانطور که اشاره شد
پیوندد.  آن مکان به وقوع می در انسان است که ـ انسان و مکان ـ انسان بین تعامالت و

 شوند می تلقی ها فعالیت هایی از لفهؤم زیر عنوان نیز به مکان با مرتبط اجتماعی تعامالت
)Turner & Turner, 204-217( باید مورد توجه قرار گیرند. کارمونا دو سطح  ن،و بنابرای

                                                                                                                                        
1. Canter 
2. Activities 
3. Physical attributes 
4. Conceptions 
5. Meanings 
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  :)211-209شمرد ( از تعامل انسان با مکان را بر می
توان با استراحت و احساس آرامش مرتبط  : چنین تعامالتی را می1تعامل ایستا  .1
 اولیه چنین تعامالتی تلقی شود. های  تواند از شکل نشستن و تماشای مردم می .دانست
به برقراریِ است و : این سطح از تعامالت حاصل حضور فعال در مکان 2یاتعامل پو. 2

 گردد.  میمنجر تماس و ارتباط با افراد 
، 3عملکردیـ  های ضروری توان در سه دسته فعالیت ها را می ای دیگر، فعالیت از زاویه
). از میان این سه گروه، Gehl,21-23( کردو اجتماعی بررسی 4تفریحیـ  انتخابی

های کالبدی مکان  ضروری (عملکردی) در کمترین سطح ارتباط با ویژگیهای  الیتفع
تفریحی) و اجتماعی مورد نظر این پژوهش، انتخابی (ھای  هستند، در حالی که فعالیت

ها را به  ). فعالیت.ibidفیزیکی طرح قرار دارند (های  سخت تحت تاثیر عناصر و المان
توان تقسیم بندی کرد (ستارزاده و دیگران،  نیز میشکل فعالیتهای رسمی و غیر رسمی 

 ابتدا از شهری ریزان برنامه و طراحان که هستند ). عملکردهای رسمی عملکردهایی180
 خود طور به رسمی، غیر عملکردهای که حالی در، گیرند می در نظر شهریی فضای برای
 رفتارهای از رخاستهب شده، تدوین از پیشای  هبرنام نبود در یا ارگانیک و خود به

در انتها خالصۀ  .)181شوند (همان،  می حاصل شهری در فضای اقتصادی و اجتماعی
  .مالحظه کردتوان در جدول (یک)  مباحث مطرح شده در این حوزه را می

  
  

  

ھا  های کالبدی فضا گرچه تنها عامل تاثیرگذار بر الگوهای رفتاری انسان جنبه
ا اساساً یآنها تقویت یا محدود  از طریقتواند  های بالقوه یک فضا می اما فعالیت ،نیست

                                                                                                                                        
1. Passive Engagement 
2. Active Engagement 
3. Necessary/Functional 
4. Optional/Recreational 

  جزئیات  اجزای مکان

  ها فعالیت
  

  رسمی
  و

  غیر رسمی

  ضروری
  اجتماعی  پویاهای  فعالیت

  انتخابی
  ایستاهای  یتفعال

 تاثیرگذار بر تحلیل یک فضاهاي  جدول (یک): انواع فعالیت
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فضاي شهري را ارتباط میان قواعد ساختاری 1زوکر ).Carmona,134(متولد یا نابود شوند 
ها نسبت  ، ابعاد مطلق بدنهتنوع آنهاا یهم شکل  ، هاي محصور کننده ساختمان  ۀدنشکل و ب

ها و سرانجام موقعیت و محل  گذرها یا خیابان ۀفضایي که در میان گرفته شده و زاوی ابعادبه 
داند (به نقل از  می ،دیگر قابل تأکیدِ ها یا عناصر سه بعديِ وارهفنماها و  بناهاي تاریخي، آب

نیز، مهم ترین عوامل کالبدی مؤثر در ادراك و حس  2). از نظر استیل18،بنیادي و يتوسل
مکان، اندازۀ مکان، درجۀ محصوریت، تضاد، مقیاس، تناسب، مقیاس انسانی، فاصله، بافت، 

عالوه بر اینها، زمینه و بستر، وجود خدمات و  .)27رنگ، بو، صدا و تنوع بصری است (
ری مکان در زمین شهری و نحوۀ ارتباط با پیرامون و بسیاری از تسهیالت، موقعیت قرارگی

مشخصات دیگر از جمله مواردی است که در مطالعات کالبدی به آنها اشاره شده است 
)Bonaiuto and et al. 2002: 1-12 عوامل کالبدیِ موثر در معنای فضاهای شهری را که .(

  ول (دو) مالحظه کرد.توان در جد پژوهشگران مختلف مطرح کرده اند، می
  

  جدول (دو): فاکتورهای کالبدیِ تاثیرگذار بر تحلیل یک فضا
  فاکتورهای کالبدیِ تاثیرگذار بر معنای مکان

  منبع  توضیحات  ویژگی کالبدی

  .Handy et al  نسبت فضای ساخته شده به سطح مکان مورد نظر  تراکم

محصوریت/گشودگی/ 
  نفوذپذیری

د برای حرکت و گردش چشم میزان و شکل انتخاب افرا
توان آن را بر دو نوعِ بصری و  می کهدر میان فضاها 

  )Carmona, 2010: 81(فیزیکی تعریف کرد

Norberg-Schulz, Punter, 
Montgomery, Steele   

-Montgomery, Norberg  نسبت ارتفاع و پهنای فضا با ابعاد انسانی  مقیاس
Schulz, Steele 

  Zucker, Norberg-Schulz    تناسبات

  شاخصهای  نشانه
نه لزوماً ساختارهایی عظیم بلکه عناصر فیزیکیِ به 

خصوص و یا حتی یک موقعیت ویژه در زمینه یک فضای 
  شهری

Zucker,Montgomery, 
Ewing and Handy 

  Punter    مبلمان شهری

                                                                                                                                        
1. Paul Zucker 
2. Steele 
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  Punter    چشم انداز

نحوه ارتباط مکان با 
  پیرامون

  Bonaiuto and et al.   

  Norberg-Schulz, Steele    ت، رنگ، مصالحباف

های  کیفیت زیبایی/ فرم
  ساختمانی

 Zucker, Steele, Ewing and  غنای بصریِ مکان
Handy  

  .Handy et al  به یکدیگرها  نحوه اتصال فیزیکی ریز فضاها و ساختمان  نحوه اتصال

 Montgomery    آب و فضای سبز

 Steele  ... مانند بو، صدا و  غیر مادیهای  کیفیت

  
  فرایند تکوین تاریخیِ فضاهای جمعیِ شهری  -2
  پیش از اسالم (ساسانی). 2-1

)، 2همان( )، بیشاپور (سرفراز تخت سلیمانمتعدد باستانی، از جمله  های محوطه یبه گواه
مداین و فیروز  داربگرد، استخر، بیشاپور، ایوان کرخه و)، پیگولوسکایا( نیشابور و جندی شاپور

اند،  در تاریخ داشته از شهرای  ژهسهم مهمی درپدید آوردن سبک وی ساسانیان، وف)اد (هآب
است   به ویژه که تجدید بنا و تکمیل آنها اغلب به پادشاهان ساسانی منسوب شده

ۀ دهند نشان ،آثاراین  ).45- 44؛ کارنامه اردشیر بابکان، 583؛ طبری، 111(اصطخری، 
اجتماع، مطابق با  ۀگروههای برگزید تحت اثر منافع شهرهااین سازمان فضایی گیری  شکل
. است هر به سه بخش کهندژ، شارستان و بیرونیش تفکیک فضاییِ و ساسانی ۀ طبقاتیجامع

چنین سازمان 
اجتماعی، تجلیِ زمینیِ 
نظام باورها و اعتقادات 
ایرانیان بود. در نامۀ 
تنسر به این طبقات 
اجتماعی اشاره و بر 

هر طبقه و  خویشکاری
)372و17: شهر هاترا، تمنوس و صحن آن (سفر و مصطفی، 1شکل کشیدن دیواری بلند به   

 صحن
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  ).65و  61، 59است (نامه تنسر به گشنسب،  دور هر الیه تأکید شده
خانواده و خدمتگزاران و معدودی کارگزاران  دژ مکانی بود که ساکنان آن به حاکم،

د. شارستان جایگاه نهادهای حکومتی و محل استقرار ش حکومتی منحصر و محدود می
ها  های اجتماعی برتر و ممتاز بود. مردم عادی نیز در خانه ات و الیهت حاکمه و طبقأهی

کردند که گرچه از نظر فیزیکی از قسمت  و محالت خود در قسمت بیرونی زندگی می
شدند  ولی از نظر مفهومی ساکنان شهرها محسوب می ،اصلیِ شهر تفکیک شده بودند

ها، بازار، اقامتگاه  نند تجارتخانهسیساتی ماأمراکز و ت). 52(خلعتبری و پرتوی مقدم، 
های  دروازهکاروانیان و صنایع کارگاهی اغلب در قسمت بیرونیِ شهرها و در کنار 

های شهرهای  ). بقایای باقی مانده در محوطه11گرفت (کاستللو،  شارستان شکل می
دهد که کالبد فیزیکیِ شهر (همان شارستان که دژ حکومتی نیز در  ساسانی نشان می

 بود و ل آن قرار داشت) معموالً دارای چهار دروازه در انتهای دو محور عمود بر هم د
بودند. در مرکز این شهرها و در محل تقاطع دو   شهر را به چهار قسمت تقسیم کرده

در  فیروزآبادبه طور مثال در شهر  ؛گرفت معموالً عنصری مقدس قرار می ،محور اصلی
مانند های دیگر  در نمونهقرار دارد. مرکز شهر در  ،ر فرازب ای با آتشدانی فارس، مناره

مرکز شهر دست یافت که با تفسیری مقدس از آناهیتا به  در توان به آبگیرهایی می ،بخارا
به عنوان مرکز شهر   نقطه کردن این انسان با امر مقدس از طریق کانونیۀ رابط تبیین

بخشی به فضا، به  در صورت) (سمبلیک نمادین ۀشیو). این 55(منصوری،  پرداخته است
به در اغلب منابع از این رو دور از انتظار نیست که  .شد منجر می هم شکلی شهرها
نظم به  ،شهر بر نظم رفتاری نهفته در تأکیدجای  به ،ساسانی هنگام توصیف شهر

  (به طور مثال درکاستللو؛ هوف؛ پاکزاد؛ حبیبی؛ سلطانزاده). شده است صوری اشاره
بیشتر از طریق در این شهرها  گیری فضا شکل رسد که به نظر می نابراین، چنینب

بنای شهر در موارد . و روابط انسانها زندگی گرفت تا جریان عناصرمقدس انجام می
 شهر همراه بود بهرام در داخل یا بیرون از با ساخت آتشکده و ایجاد آتش چشمگیری

گرچه مدارکی مبتنی بر برگزاریِ مناسک  ).111و  51و  47(کارنامه اردشیر بابکان، 
 در دست استاز تجمالت در شهرهای ساسانی  آکندهمذهبی و مراسم آیینی مفصل و 

و   اختصاصی داشته ای هکه هر طبقه، آتشکد ) اما از آنجا56- 55پهلوی، ھای  (اندرزنامه
اند که  شده پایین شمردهچندان وران و بازرگانان)  حتی برخی از طبقات (مانند پیشه

چنین مراسمی  ،)47 های پهلوی، (اندرزنامه حق داشتن آتشکده اختصاصی نیز نداشتند
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ین یدر آرسد  به نظر می توان رویدادی اجتماعی در مقیاس شهری برشمرد. را نمی
، اشیاء طبیعی بودند غالباً از طریق عناصر مقدس، که های دینیپیوند ،ایرانیان باستان

ینها و تبلور عناصر آن در فضای یشهر با آو  آورد می فراهمنها را نیازهای روحی انسا
 ،نتیجه . در)60(خلعتبری و پرتوی مقدم،  رسید به کمال می شهری و ساختار آن
اعتقاد به  و کوششی نمی کرداجتماعی  های برای ایجاد ارتباط ،نیزسازمان و فضای شهر 

  .برد می اناز میاساس این انگاره را  طبقاتی نیز از برتری
در آنها را   که باستانی راد هم بودبازی  ، فضاهاین دورانای  درها  عالوه بر آتشکده

کارکرد سیاسی و اداری  و برای آنها کند معنا میمانند ارگ  ،های حکومتی پیوند با سازه
پارتی، میدان در  و ماد، هخامنشی، سلوکی ۀدر شهرهای دور ،وی نظرشمارد. به  بر می
). گزنفون 16راد،  (باستانی داد گاهِ سپاهیان و محل گردهمایی آنها را تشکیل می مواقع رز

احتماالً برخالف میادین یونانی که ـ که  داده استبه چنین فضایی اشاره کرده و توضیح 
در این فضا  خویش کاسبکاران از نمایش و فروش متاع ـ  اند کارکردی اجتماعی داشته

دهد (گزنفون،  آن را آموزش نظامیِ اطفال بزرگان توضیح می اند و عملکرد ممنوع بوده
توان به صحن تمنوس هاترا در دوران  ). به عنوان نمونه از این قسم از فضاهای باز می7

محل  در در مرکز شهر و ،در شهرهای ساسانی نیز پارتیان اشاره کرد (تصویر یک).
حبیبی  .)16راد،  باستانی( ساخت بناهای حکومتی، آتشکده و مؤسسات حکومتی بود

بازار را به عنوان میدان در  ۀهای شارستان و در دهان دروازه در برابرفضاهای باز دیگری 
های دولتی  این میادین در اعالن فرمان  ) و بر نقش34کند ( شهر ساسانی معرفی می

 اگرچه آن را از دیدگاه ریخت شناسی فضایی؛ کید داردأها) ت ها و عقوبت (بخشودگی
  کند (همان).  خاص محسوب نمی
به این  را، این دوران فضاهای باز در  اینکه بندیِ این بخش باید گفت آنچه در جمع

محل امکان حضور نداشتند و  همۀ طبقات اجتماعی در همۀ قسمتهای شهر،سبب که 
 ها و رویدادهای گوناگون مناسبت برگزاریو  مختلف اجتماعی طبقات حضور روزانۀ

توان آن را جزو فضاهای جمعی در مقیاس شهری مورد نظر این مقاله  نمی ،نیست
فضاهای جمعی در  ،ایرانی پیش از اسالم در شهر  که رسد به نظر می ،بنابراین برشمرد.

هرچند که این معابر را  ؛شد اندک و احتماالً به معابر محدود می  مقیاس شهری، بسیار
 ،تفکیک طبقاتی شهرسبب نست؛ زیرا به توان فضاهایی در مقیاس شهری دا نیز نمی

  است.  اغلب حوزۀ نفوذ این معابر، در مقیاس محلی بوده
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  قرن یکم تا چهارم ق 2-2
اول شعار برابری  داشت: نقش اساسی عاملدو  ،در روند پیدایش شهر اسالمی در ایران

 ۀعمبتنی بر جام ،بنیاد سازمان فضایی شهر ساسانی ترین که مهم ،اجتماعی اسالم
  »جماعت«پیامبر(ص) در اهمیت بخشیدن به  سنت ی،در هم ریخت و دیگر را طبقاتی

در اهمیت جماعت و تشکیل  .دانست می اسالمی ضروری ۀساخت جامع که آن را برای
 ۀبه انداز کسی که": هازجمل ؛اکرم (ص) نقل شده است احادیث بسیاری از رسول ،جامعه
 "آورده، مگر آنکه برگردد م را از گردن خود بیروناسال ۀوجب از جماعت جدا شود، حلق یک

اجل و تقدیر  قرآن برای جامعه مانند فرد انسانی،). همچنین، 297، 6ج عالمه طباطبایی، (
برای تبیین  اسالمکه حاکی از عزم  قائل شده و احکامی در ارتباط با اجتماع بیان کرده

اید شکیبایی  آورده کسانی که ایمان"د: ایفرم عمران می آل ۀآخر سور ۀآیت. قوانین جامعه اس
در این آیه اوال به . "...با هم رابطه داشته باشید پیشه سازید و در مشکالت با هم صبر کنید،

جمعی مشکالت  سپس دستور داده که به صورت دسته ، که صبر فردی است امر شده صبر
یعنی اجتماع بین نیروها و  ،ودش میامر داده  ارتباط فوق، آنگاه به ۀدر آی ..تحمل کنند. را

سختی باشد یا  شئون دینی ارتباط ایجاد کند، اعم از آنکه درحال ۀدر کلی که ،عملیات خود
  ).90: عالمه طباطبایی، بیتا(در حال رفاه و گشایش 

در نتیجۀ چنین تغییر و دگرگونی در ساختار فکری، اجتماعی و فرهنگی جامعۀ ایرانی 
کارکرد عناصر شهری نیز دچار تغییر و تحول شد. دو منطقۀ کهندژ پس از اسالم، ترکیب و 

و شارستان به تدریج موقعیت خود را از دست داد و منطقۀ ربض (بیرونی) گسترش یافت. از 
این دوران تابع الگویی تدریجی است، تنها در قرون سوم و  آنجا که تغییر شکل شهرها در 

ایرانی پیگیری کرد.  و بنیادین در شکل شهرهای توان تغییراتی اساسی  چهارم است که می
به با و  شهر گسترش یافتهکه  استگواه آن توصیف مقدسی از شهر بخارا در قرن چهارم ق 

های جدید امیران، وزیران، فرماندهان و دهقانانِ معتبر در بیرون از باروی  عمارت وجود آمدن
، آن همچنان پا برجا بودند های هباروی شارستان و دروازهر چند ، در ربضشارستان و 

  ). 405(بندیِ اجتماعیِ مردم شهر از بین رفته است طبقه
ایران به  از دیگر اقداماتِ اسالم در تغییر کالبد شهرهای  بنای مسجد عالوه بر این،

رود. اگرچه شهرها در آن قرون شاهد دگرگونی و تغییر در شکلِ مسجد جامع  شمار می
 ،آن دوران قابل ذکر است  آنچه در تمامی ،ر فضاییِ شهر بودندو ارتباط آن با ساختا

مسجد هستة مرکزی شهر  این دوران نقش مساجد به عنوان پایگاهی اجتماعی است. در 
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فرهنگی، حل مسائل  های برنامههای سیاسی،  و محل عبادت، تعلیم و تربیت، مشورت
گیری  سائل اقتصادی و تصمیماجتماعی، رسیدگی به امور قضایی، پرداختن به برخی از م

 بود در حقیقت پایگاه اجتماعیِ شهرحکومتی و  ۀها، نگهداری خزان قیمت ۀدربار
ای قرار  اکثر شهرها مسجد به گونه  درسبب، رسد به همین  به نظر می .)14(باستانی راد، 

گیرد که چندین ورودی به بافت اطراف خود دارد و همواره محل گذر ساکنان منطقه  می
در شهر  ،افتد. به طور مثال است و دیدارهای چهره به چهره روزمره در آن اتفاق می

های تاریخیِ  حتّی در دوره وجود نداشت، میدان شهریِ عظیماین سبب که شیراز به 
متر مربع  20000بعدی (عصر اتابکان) مسجد جامع نو با حیاطی به مساحت حدوداً 

) (رنجبر و 2است (شکل  داشته عمومی فضای شهریِ کارکردگردد که  احداث می
این حیاط عظیم با صحن تمنوس هاترا مقایسه که ). گرچه ممکن است 37دیگران، 
کارکرد اجتماعیِ مساجد در این دوران است  ،اول :ولی باید به دو نکته اشاره کرد ،شود

امکان  ،مذهبیِ پیش از اسالم تفاوت داشتند و دومـ  که با کارکرد پایگاههای حکومتی
ها برای تمامیِ طبقات اجتماعیِ شهر، به خصوص در زمان  این حیاط ه ازاستفادۀ آزادان

  برگزاریِ نمازهای جماعت به عنوان رویدادی جمعی.
به شد. منابع تاریخی  این عصر محل تعامالت اجتماعی محسوب می ها نیز در  خیابان 

که برای  معابر شهریِ مشجر در قرن دوم ق
اشاره است، شده  نها استفاده میتفریح از آ

ابن فقیه در  ،. به طور مثالاند کرده
مختصرالبلدان از معبری در ری سخن 

گوید که پیرامون آن اشجار و در میان آن  می
  نهری جاری و در بین آن بازاری واقع بوده و

هارون الرشید آن را یکی از چهار موضع 
دانسته است (ابن  خوش در سراسر جهان می

این خیابان که شارع  ). عالوه بر112ه، فقی
از شارع دیگری در شهر  ،ساربان نام داشته

است  ها نیز نام برده شده ری، با همین ویژگی
منابع از برگزاریِ در پاره ای (همان). همچنین 

مراسم سوگ امام حسین و برخی از بزرگان 

: مسجد جامع نو شیراز و حیاط وسیع 2شکل 
، 1335(برداشت از عکس هوایی  درختکاری شده اش

 سازمان نقشه بردازی)
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سط قرن چهارم ها، در اوا دین با حضور آحاد مردم و حتی حاکم شهر در خیابان
  ).6028و  12،5091(ابن اثیر، ج ه استدبه میان آم(حکومت آل بویه) سخن 

های نخستین اسالمی  میدان یکی دیگر از فضاهای شهری در ساختار شهرهای سده
در شهرهای  ریگستان ن دوران،ای  ها در دو نمونه از مشهورترین میدانشد.  محسوب می 

این   در ربضِ  سامانیان نقش مهمی ۀانِ بخارا در دورمیدان ریگست سمرقند و بخارا ست.
ها و  های سامانی، کاخ چنانکه دیوانخانه )؛38ـ  36نرشخی، بود (  هآورد شهر به دست 

این میدان   .(همان) شد های امیران و... در بخش غربی آن و در کنار کهندژ بنا  کوشک
های حکومتی را  ر سامانی فرمانهایی بود که امی حضور مردم و سپاهیان در زمان ۀعرص

 این الملک در نظام کرد. چنانکه خواجه های آنان رسیدگی می ابالغ یا به امور و خواسته
این اسماعیل بن احمد را عادت چنان بودی که آن روز سرما  و هم... " است: آورده اره ب

ا نماز پیشین ای، تنها بر نشستی و به میدان آمدی و ت تر بودی و برف بیشتر آمده سخت
ید و حاجتی و او را نفقاتی و آ به درگاه بر پشت اسب بودی. گفتی: باشد که متظلمی

مسکنی نبود و چون به عذر برف و سرما ما را نبیند، مقام کردن و به ما رسیدن بر وی 
ایم، بیاید و کار خویش بگذارد و به سالمت  ایستاده  اینجا  دشوار گردد. چون بداند که ما

  ).54( ".برود
گیری و نقش ساختاریِ میادینِ شهری در سازماندهیِ فضاهای شهری در  گرچه شکل

و بازرگانی میدان،  نظامی ۀجنبرسد  به نظر می ،این عصر نیز تابع الگویی تدریجی است 
 . باه استفایق بود ن دورانای در جمعی یبه عنوان فضای های آن معموالً بر دیگر جنبه

که  شد؛ تنها در صورتی ها نیز تبدیل می گاه به مرکز برخی تجمع ها این همه، میدان 
. اجرای برخی )20(باستانی راد،  بودمیدان در پیوند مستقیم با مسجد جامع یا بازار 

این   های مجرمان و مواردی از های حکومتی، سیاست کردن یا انجام مجازات فرمان
  .در آن دوران بودمیدان  اصلیِ دست، کارکردهای

حجم و اهمیت فعالیتهای ساکنان  هاشهرپس از اسالم در  ،ا توجه به آنچه گفته شدب
سمبلیک و آیینی.  آورد نه عناصر که فضاهای شهری و ساختمانها را پدید می است

مانند  کاربریهای عمومیدر حقیقت سازند،  عطف آن را می اندامهای اصلی شهر، که نقاط
این دوران  که فضاهای جمعیِ روباز شهری  توان گفت در نتیجه می .هستند مسجد

قابل استفاده معابر شهری برای عموم داشت: نسبت به دورۀ پیشین تحول چشمگیری 
دو گونۀ جدید  آورد. همچنین می پدیدبرای برگزاریِ رویدادهای آیینی ای  زمینهو  است
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 .نداشتاز فضاهای جمعیِ شهری یعنی حیاط مساجد و معابر مشجر پیش از این وجود 
با از بین رفتن نظم هندسیِ شهرهای ساسانی و با توجه به الگوی باید یادآوری کرد 

احتماالً این معابر از نظم هندسی تبعیت  ،الب در ساختار فضاییِ شهرهای اسالمیغ
ن در توصیف امورخدر روایات  ،اند. همچنین کردند و دارای ساختاری ارگانیک بوده نمی

ب و بازار در وسط و درختان متصل به هم در جوانب از یک سو و معابر مشجّر به جوی آ
موقعیت جغرافیاییِ این معابر که تقریباً در حومۀ شهر واقع بودند (ابن فقیه)، از سوی 

، های این معابر احتمال اتفاق کالبدیِ خاصّی در جداره ، تأکید شده است. بنابراین،دیگر
  رسد.  می نظرمردود به 
  

  م تا هفتم ق قرن چهار .2-3
ایران شاهد رشدی چشمگیر در هنر، علوم و ادبیات بود، شهرنشینی   این عصر که  در

این   انتقال عناصر اصلیِ زندگیِ شهری به ربض، در یافتند. و شهرها نیز از رونق بسیار
که ناصرخسرو در توصیف  ایرانی بود. به طوری ترین تغییر در شکل شهر  دوران، مهم
ها و  کاروانسراها و بازارهاست و گرمابه این شهرستان در ربض بیرون از": دشهر رزن گوی

این شهرها  در  .)8ناصرخسرو، ( ".جا نماز کنند مسجد جامع است که روز آدینه آن
اداری) به شکلی هماهنگ،  -عناصر اصلی (بازار، مسجد جامع و مقر نمایندگان سیاسی

این بناهای یاد شده نیز فضاها یا   یک از هرشد و پیرامون  گاه جمع می گرد یک میدان
این میادین که در  ). 229فر،  گرفت (یوسفی کالبدهای تکمیلی و متالزم با آن قرار می

این بار به عنوان عنصری سازمان دهندۀ ساختار   ،پیشین شکل گرفته بود ۀاواخر دور
  .شدشهرهای جدید مطرح 

این میادین شهری در 
 ۀکهن مواردی مانند میدان

اصفهان، در عصر سلجوقی 
سیاسی،  امورعالوه بر 

 برایمذهبی و اداری، 
های بازرگانی و  فعالیت

اند  داشتهکارکرد ورزشی نیز 
(علی قلعه باباخانی و سامه، 

  : مینیاتوری از شام غازان برگرفته از جامع التواریخ رشیدی3شکل   ). 27
)paskaleva(  
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 ،این دوره  در اتفاق دیگر
گیریِ فضاهای مکمل،  شکل

ها و  مانند مدارس، کتابخانه
دانشگاهها در اطراف مساجد 

منابع تاریخیِ متعدد به در  بود.
ها و مدارس در  ساخت نظامیه

 شده استاین دوران اشاره 
). 67طور مثال بنداری،  (به

مساجد که به اطراف میدان 
دیگر  ،نقل مکان کرده بودند

اغلب کارکرد عبادی و آموزشی 
داشتند و در کنار آنها گاه 

سسات مرتبط، مانند مدارس ؤم
ه سسات عام المنفعؤدینی و م

فضاهای جمعیِ  این مراتب،). با توجه به 270شد (نخجوانی،  همچون بیمارستان برپا می
حیاط مساجد جامع (مساجد  با حذف تکامل یافتند:تدریج  بهاین دوران   شهری در

اصلیِ شهر و نه مساجد در مقیاس محلّی) از جمع فضاهای باز جمعی در اغلب موارد، 
ترین نمونه،  . این میادین با اشاره به مهمید آمدندپدبا کارکرد جمعی  میادین شهری

چه از نظر هندسۀ داشتند،  گرچه فرم کالبدیِ مشخصی اصفهان، ۀیعنی میدان کهن
که در  کردند می تبعیت از ساختار بناهاییاحتماال  ،پالنی و چه از نظر طراحیِ جداره

  گرفتند.  اطراف آنها شکل می
  

  قرن هفتم تا یازدهم ق . 2-4
گرچه  .د بودشهرسازي را شاهدر زوال و افول بیشترین حد از  ایران  ،مغولقوم  ۀحمل با

اتفاق افتاد،  1اولین تحرکات برای جلوگیری بیشتر از ویرانیِ شهرها در زمان هالکو خان
 ،المللي بین و رشد نسبي کـشاورزي و بازرگـانيِ 2خان غازان ۀبا اصالحات دوراما 

                                                                                                                                        
 ه.ق. 663تا  653حکومت از . 1
 هـ.ق. 703تا  694حکومت از . 2

میدان حسن پادشاه در مینیاتوری از شهر تبریز در قرن : 4شکل 
  دهم ه.ق. (مطراقچی)
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از  و عام المنفعه مذهبيارسنهای  ۀتوسع یافتند.دوباره و توسعه رشد  ،شهرهاي بازرگاني
، ها این توسعه با ساخت مدارس، خانقاه .بوداین دوران  ترین تحوالت فضاهای جمعی  مهم

گسترش شهر به  و واحد ای هو دارالشفاها در مجموع، مقـابر ها دارالـسیاده مـساجد،
های عام  نابع تاریخی از این مجموعهمدر . شد میي جدید انجام ها سمت این هسته
این  ۀاز نمون). 44- 41هللا همدانی،  (فضل شده استیاد  "ابواب البر"المنفعه با عنوان 

هرات، گور امیر و شاه زنده و  توان از ارسن گازارگـاه و گـوهر شـاد در ميها  مجموعه
 .لي در یزد نام برددر سمرقند، میر چخماق و مدرسه و خانقاه ابوالمعا میدان ریگـستان

  دهد. محوطۀ شام غازان را در مجموعه ابواب البرِ غازانیه نشان می ،3شکل 
در کنار  ادین بودند کهمییکی دیگر از فضاهای جمعیِ این دوران همچون دورۀ قبل 

های  مجموعه ۀشدند و بعداً عنصر سازمان دهند ساخته میي جدیـد ها شهر یا شهرك
 ،از میدانها مانند میدان ریگستان، میدان فرهنگي و تجـاري بوداین گونه  .بودندشهری 

میدان حسین در کنار  وصاحب آباد در تبریز  ،در یزد و میرچخماق مانند باغ میدان یا
محل تمرینهاي نظامي، ورزش و تفریح و بعضي  حکومتی بودند و ةو دارالعمار لشگرگاه
که است ر سفرنامه ونیزیان اشاره شده ). به طور مثال د105(فروتن،   عمومی اجتماعات

ها و جلوخان دولت خانه و  میدان حسن پاشا در زمان آق قویونلوها محل برگزاری جشن
که  دهد می نشان4 شکل  ).392- 391مسجد حسن پادشاه بوده است (بازرگان ونیزی، 

از نظم هندسی و طراحیِ جداره  داشت،میدان حسن پادشاه گرچه کالبدی مشخص 
  برخوردار نیست.
زندگي اشراف نظامي ایالت  محـلکه بـاغهـاي اطـراف شـهر  ،این دوره در شهرهای

 ؛شد بـه شـهرمرتبط مي شده درختکـاري یمـسیربا  ،مذهبي خارج از شهرۀ هست یا بود
هللا اکبـر  ۀر تنگـمسی، فیروزي در سمرقند تیموري ۀاز باغ دلگشا تا درواز یمانند مسیر

رسد  . به نظر میتـا داخل شهر شیراز و خیابان بین باغ شاه یزد و سر پل چهار منار
به طوری  ؛اند شده این معابر محل گردش و یکی از فضاهای جمعیِ شهر محسوب می که

 ).86نامد ( می "مکانی مبارک و محل گردش"که اسفزاری در وصف معبر هرات، آن را 
های پیشین تنها به نهر  وصیف معبر مشجّر سمرقند همچون معابر دورهکالویخو در ت
ردرختیِ آن اشاره می میان آن، دکه کند  های فروش گوشت و نان در میان معبر و پُ

های بیرون  ، جادهپیشینهای  نمونه). این معابر در حقیقت همچون 283(کالویخو، 
به نوشتۀ گرفت.  ت شهر قرار میشهری بودند که گاه در اطراف آنها بسیاری از مزارا



  385  دگردیسی در فضاهای جمعیِ ایران تا انتهای عصر صفوی

 

مدفن و مرقد فیروزه بیگم والدۀ سلطان حسین میرزا در شارع خجسته "  :اسفزاری
  )332، 2(اسفزاری، ج" مشارعِ خیابان... قریب به مزار امام فخرالدین رازی است.

به تدریج رسد که فضاهای جمعی در این دوران  با توجه به آنچه گفته شد به نظر می
مذهبی به عنوان گونۀ جدیدی از های  که تنها محوطۀ ارسن یافت؛ به طوری می تکامل

فضاهای پیشین مانند میادین و معابر  آیند. همچنین می فضاهای جمعیِ شهری پدید
  .دچار تحول خاصی نشدندر ساختار کالبدیِ خود دمشجر 

  
  )قرن یازدهم تا سیزدهم قعصر صفوی ( 2-5

 هـم از هایی پاره ت صفوی را بنیان نهاد که ایراندر شرایطی حکوم اسماعیل شاه
 و ناامني و مرج و هرج قحطي، طاعون، نظیر طبیعي بالیاي درگیر برخي و بود گسـسته

). شرایط نابسامان 35شیرازي،  بیگ مرکزي (عبدي قدرت نبود ناشي از غارتگریهاي
کسب  یبرایعنی خیزش استعماری اروپاییان  سوی جهان،داخلی و تحوالت آن 

رهبری جهان اسالم دار عثمانیان که داعیه  گرفتن های مشرق زمین و قدرت سرمایه
گو و  گفت ، وجود حکومت مقتدر مرکزی در ایران را به ضرورت تبدیل کرده بود.بودند

توجه به از باب ولی  ،از مباحث عقیدتيِ دولت صفوي، از بحث این مقاله خارج است
فهوم مشروعیت و اقتدار که در این زمان توسعه یافت، م ارائۀ تعریفی ازبراي  کوشش

رسد. مشروعیت صفویه یا همان درک و شناخت عامه از حق عضو  ضروری به نظر می
عامل بستگی به این چشمگیری خاندان صفوي در به کارگیري اقتدار سیاسي، تا حد 

و سنن ایران در قبال احترام به آداب را تعهدات خود باید  می حکومت پادشاهي داشت:
  . کرد تصدیق و اثبات ميپیوسته باستان و آداب شیعی در زندگی مردم و شاه 

ها، بسیار  بین مردم و مکان ،در شرایطی که پیوند بین اعضای جامعه ،از سویی دیگر
دارد، هویت بخشی بیش از آنکه به نیاز به توجه و مراقبت  ضعیف و شکننده است و 

ای و با کمک نیروهای  دورهبه صورت صورت گیرد،  شکل طبیعی، تدریجی و درونی
 یملتهویت ). در شرایطی که Jackson and Penroseاجتماعی، شکل خواهد گرفت (

ها و  ها، جشن اختراع سنت گیرد، می قرارخطر در معرض به دالیل متعدد ، تاریخی
موجود در  فرهنگیِ های و آیینها  سنتبلکه تنها الزم است که  ،ها لزومی ندارد آیین

گریستن،  با اشتراک در 1کرتزربه نظر ). Featherstone, 178همان جوامع احیا گردند (

                                                                                                                                        
1. David I. Kertzer 
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ادای کلمات یکسان و انجام رفتارهای مشابه برای هدفی یکسان در خالل برگزاریِ 
). 62کنند ( وصف ناشدنی با یکدیگر احساس می یاتحاد ها، افراد خود را در آیین

تواند از طریق  می ،شود هایی که در آنها برگزار می جمعی و آیین فضاهای ۀتوسع ،بنابراین
های ایدئولوژیک حکومت از  ایجاد هویت ملی از یک سو و مشروعیت بخشیدن به بنیان

  ها بدل گردد.  زایی حکومت های مشروعیت سویی دیگر، به یکی از برنامه
الگوی خیابانیِ چهارباغ یکی از 

 های این عصر محسوب نوآوری
ترین نمونه آن در  متکاملو شود  می

این طرح، خیابان  اصفهان است. در
 ،بیش از آنکه معبری برای عبور باشد

تفریح  و محلی برای توقفبه عنوان 
 در نظر گرفته شده بود؛ به طوری که

برخی از گردشگران مانند اولئاریوس 
بنامد، خیابان  راپیش از آنکه چهارباغ 

ل زاینده رود ... نزدیک پ"نویسد:  می
باغ وسیع و جالبی به نام چهارباغ 

سایر گردشگران  .)613( "وجود دارد
این خیابان گردشگاهی   اینکه نیز بر
 اند کردهاست، تاکید   عمومی
(شکل  )67 ،کارری؛ 4/1520،(شاردن

محلی  خیابان عالوه بر تفریح،ن ای ). 5
آیینی و   برای برگزاری مراسم

مراسم عید حکومتی نیز بود: مانند 
قربان و بخشی از مراسم سوگواریِ امام حسین و همچنین مراسمی نظیر جشن گل 

شاه هنگام  ۀ) و بدرق2/838) و جشن آب پاشان (اسکندربیک ترکمان، 521(دالواله، 
  ).232رفتن به سواری و شکار (کمپفر، 

کوهی جدارۀ باش ؛از پیش طراحی شده بود ه ایهمچنین خیابان چهارباغ دارای جدار
که عالوه بر زیباییِ بصری بر وجه نمایشیِ آن متناسب با برگزاریِ رویدادهای رسمی 

: تصویر میدان نقش جهان در عصر 6شکل 
 صفوی(کمپفر)

میالدی از اوژن فالندی 1707: چهارباغ در سال 5شکل  
 (هنرفر)
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اند (به طور  آن اشاره کرده به بدنه سازیِ مجلل اغلب سفرنامه نویسان و است  کید شدهأت
این بدنه به ایوانهایی در عمارت  ). 189: کمپفر، 244؛ اولئاریوس،42مثال دالواله، 

های  دو طرف، فضاهای سایه اندازی شده با کفسازیِ مناسب و ایوانورودیِ باغهای 
شهری به طور مثال در بدنۀ مدرسۀ چهارباغ داشته است و همه متناسب برای نشستن و 

  های حکومتی. شرکت در نمایش
میادین شهری نیز یکی دیگر از فضاهای جمعی در شهرهای صفوی است. پیشتر 

رم ق میادین شهری مهم ترین و بزرگترین فضای مالحظه شد که از اواخر قرن چها
جمعی در مقیاس شهر بودند. آنچه میادین دورۀ صفوی را به خصوص در اصفهان و 

ها تعریف  ها و کالبد جدیدی است که برای آن کاربری کند، کاربری قزوین متمایز می
د: میدان توان به موارد زیر اشاره کر های جدید این میادین می گردد. از کاربری می

 46گردد (دالواله،  همچون قرون اولیۀ اسالم، دوباره محل مالقات شاه با مردم عادی می
؛ شاردن، 184های باستانی مانند عید نوروز (کمپفر،  ). همچنین انجام آیین420و 
های  ) و آیین1/196های شهری چون جشن شاطر (شاردن،  )، جشن2/363-364

های جدیدی است  ) از جمله فعالیت126-123له، مذهبی همچون مراسم محرم (دالوا
  شب هنگام نیزگیرد. همچنین  این میادین عالوه بر کارکردهای پیشین صورت می که در 

بازی،  های شبانه از قبیل بازیگری،خیمه شـب ایـن میدان جایگاهی بـرای سرگرمی
 بابدر . )4/1429(شاردن،  نقالی، بندبازی، چراغانی و آتشبازی بوده است تردستی،
این میدان در روزهاي ": نوشته استشاردن ، ایام عادی سال در میدان  ها در فعالیت

برگزاري جشنها و عیدها و مراسم پذیرایی از سفیران کشورهاي خارجی از جمعیت 
فروشـندگان هر نوع کاالاعم از عرضه کننـدگان  ،...در روزهـاي دیگر شود، اما خالی می

(شاردن،  ".کنند این میـدان بساط پهن می  ی و چیزهاي دیگر درهر نوع مواد خوراک
این موارد میدان صفوی را به فضایی برای توقف، تفریح و برقراریِ روابط  ۀهم .)4/1428

هایی را که در یک روز عادی در  ای از فعالیت ، مجموعه6کرد. شکل  ل مییبدتاجتماعی 
  دهد.  گرفت نشان می میدان صورت می

که  این میدان عالوه بر وجود دو عنصر آب و درخت  های کالبدیِ متمایز یاز ویژگ
، هندسۀ منظم و جدارۀ از )292- 291(دالواله،   گرفت بسیار مورد توجه سیاحان قرار می

نوشته جهان  که دالواله در توصیف میدان نقش به طوری پیش طراحی شدۀ آن است.
 که فراگرفته زیبا و موزون و مساوي انهايساختم را میدان این دور تا دور... " است:
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 نشده قطع نقطه هیچ در آنها ۀسلسل
 همسطح دکانها و بزرگ همه درها. است
 آنها باالي و هستند امتعه رپُ و خیابان
 تزئینات هزاران و ها پنجره و ایوانها
 وجودآورده به زیبایيۀ منظر مختلف،
 و معماري در تناسب حفظ این. است
 زیبایي بیشتر جليت ثباع کار ظرافت
باید خاطرنشان . )37( "شود مي میدان

کرد که این بدنۀ طراحی شده همراه با 
ها، همچون بدنۀ چهارباغ  ایوانها و پنجره

در راستای نقش نمایشیِ این میدان در خالل رویدادهای رسمی و غیر رسمی که پیشتر 
اسبی برای توقف طوالنی سیسات فضای منأبه آنها اشاره شد، قابل توجیه است. این ت

  آورد. مدت و تماشای این مراسم فراهم می
این دوران پل  . درستها  یکی دیگر از فضاهای جمعیِ جدید در عصر صفوی پل

عالوه بر کارکرد تاریخیِ خود یعنی اتصال دو نقطه و فراهم آوردن امکان عبور، کارکرد 
سکونت ـ  ایران مفهوم پل  ر تاریخد یابد. گرچه می استقرارـ  توقف یا پلـ  جدیدِ پل

 سر بر آورد؛جدید در عصر صفوی  توقف به عنوان مفهومیـ  ولی پل،  1وجود داشته است
در جانپناه، در  ...در هر طرف پل جانپناهی است"خان  در پل هللا وردی ،به طور مثال

ودخـانه و هر یـک از آنهـا ر توان از می هک بزرگی تعبیه شده  فاصله هر ده پا پنجره
ند که در ا ضیا دیوارهاي پل چنان عری ها ي کنار آن را تماشا کرد. جانپناهها شـهرک

داري پدیـد آمـده است که از آغـاز تـا انتهاي پل کشیده  سقف عرض آنها راهرو
را  ها گذشـته پنجره ییاین راهرو، از درهاي کوچک و طاقنماها شود. هنگام عبور از می

براي مردم دیگر یا حیوانات سواري و  آنکه گذارنـد بی میشت سـر یکی پس از دیگري پ
زیر هر  ..ایجـاد شود.  د مزاحمتینگذر پی از روي پل می در پی ئی کهها باري، یا ارابه

رودخانه پائین رفت و  توان تـا سـطح آب می آنهست که از طریق  پنجره پلکانی نامرئی
انتهاي پل دو  دو همچنین در هر کرد.زیر طاقها به تفریـح پرداخت و هواخوري 

 ها این جانپناه  بام پشت ...روند می ها ی هست که از طریق آنهـا روي سقف جانپناهیسرباال

                                                                                                                                        
 ایرانی مراجعه کنید (فرشیدنیک و افهمی)های  برای مطالعه بیشتر در مورد کاربرد عبور و سکونت در پل. 1

: دیواره کوتاه مشبک در باالی پل هللا 7شکل 
باشد  وردیخان همان جانپناه دو مسیر فوقانی می

 (شاردن)
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دهند که  که چهارده یا پانزده پا عرض هریک از آنهاست خود دو پل دیگر را تشکیل می
... ري در طرف پلیکی در طرف رودخانه و دیگ )6(شکل  دو جانپناه دارند نوبه خوده ب

د بیش از راهروهاي دیگر مورداستفاده قرار نسبب دید مطلوبی که داره دو راهرو اخیر ب
  )222- 221(فیگوئرا، ".گیرند می

ایران پلی با پنج سطح، صرفاً برای حضور افراد   برای اولین بار در تاریخ ،بدین ترتیب
شوند. عالوه بر  ین پل محسوب میا  های خالقانه در طرح ایده  جزوو پیاده به وجود آمد 

در نظر گرفتن چنین فضاهایی، تمهیدات کالبدیِ مناسبی نیز برای آسایش کاربران در 
 یتماشابرای  پلشاه در میان پاد حضور ایجاد فضایی برای  مانند ؛نظر گرفته شده بود

داخلی  ۀدارو انتهای ج ایجاد دو سقاخانه در ابتدا  ) و346(همو،  آبپاشان مانند  مراسمی
است که پل در عصر صفوی صرفاً تونلی برای عبور و مرور حاکی . همۀ این موارد شرقی

  کرده است.   ل مییبدتجمعی  یضایفاین تمهیدات، پل را به   دیده نشده و
مانند  فضایی کوشکدر پل خواجو عالوه بر راهروهای مسقف طرفین، تمهیدات دیگری مثل 

 پل و چهارکوشک کوچک نیم عی دو طبقه بزرگی در میانهضل کوشک هشتچیده شده بود. 
 این فضاها، فضاهایی  .اند ی پل قرار گرفتهها پایه ، دراستهشت که تقلیدی از کوشک بزرگتر 

پل بودن  تفریحیدارند، اما  ها ایوانهایی در جداره آنها  ۀو هم بودهخوشگذرانی  سکونتی و برای
جاد سکوهای پلکانی ای ، تاقهای سطح پایینی میان سکوهای اب سطح زیریناز عبور  ۀدر نحو بیشتر
 که رسیده متر 24,5 عرض پل خواجو به. دیده شده است منظرسازی به کمک آبو  شرقی

 . است چنین ابعادی موجب غنی شدن فضاهای گردشی شده
به های شاهی بود.  اتفاق دیگر در عصر صفوی، حذف محدودیت ورودِ شهروندان به باغ

از  ایامی  این امکان وجود داشت که آزادانه در  برخی از گردشگران برای مردم عادی ادعای
های آنجا نیز استفاده کنند  های شاهیِ اطراف چهارباغ شوند و حتی از میوه سال وارد باغ

های شاهی تأسیساتی  رسد که در عصر صفوی، باغ به نظر می). 245اولئاریوس، ؛ 39(دالواله، 
  شدند.  اس شهر و برای رفاه حل مردم در نظر گرفته میدر مقی عمومی 

توان اشاره  تفاوت دیگری که در مقایسه فضاهای جمعیِ عصر صفوی و تیموری می
قطع نفوذ تصوف در این دوره است.  های مذهبی در  داشت، تغییر در ماهیت ارسن

و  زیارتگاهي(به جاي ارسنهاي مـذهبي  کهحکومت از زمان شاه عباس سبب شد 
ارسنهاي مذهبي تـشیع  مزارها و -باغ، در شیوه آذری وابسته به تصوف )آموزشي

توان قدمگاه نیشابور، خواجه ربیع مشهد و باغ  باغ مزارها مي ۀ ایناز نمونگسترش یابند.
حـرم حـضرت معصومه توان به  های مذهبی نیز می در مورد ارسنمـصلي یزد را نام برد. 

  اشاره داشت. ید اصفهانس ۀمدرس -در قم یا مسجد
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ثیر أفضاهای جمعیِ شهری در دوران صفویه تحت ت ،با توجه به آنچه گفته شد
شرایط سیاسیِ جدید حاکم بر ایران، یعنی احیای هویت جمعی و ایجاد وحدت جمعی، 

 همچونزارها ـ م های عمومی و باغ ها، باغ به طوری که پل یافت؛دگرباره تحوّلی بنیادین 
. همچنین فضاهای پیشین مانند سر بر آوردندگونه فضاها  یدی از اینهای جد گونه
مانند برگزاریِ  یافتند، کارکردهای جدیدی ،اشاره شدچنانکه ها و میادین،  خیابان
تغییرات بنیادین در  ،عالوه بر این. و توقف و تفریح 1ها در مقیاس شهری ها و آیین جشن

تحوالت  برایمناسبی زمینۀ یِ جدید) خیابانها و میادین (هندسه و طراحکالبد 
دگردیسیِ فضاهای جمعی در  بابآنچه در  ۀآوردند. خالص کارکردیِ مذکور فراهم می

  است.  در جدول سه ارائه گردیده ،شد بیانعصر صفوی 
  

 های پیشین های کالبدی و کارکردیِ فضاهای جمعی در عصر صفوی با دوره جدول سه: بررسیِ تفاوت
  های پیشین جمعیِ شهریِ مشابه در مقایسه دوره صفویه با دورهتفاوت فضاهای 

  توضیحات  ها نمونه  ابعاد

  کارکردی

  آب پاشان، گلریزان، انتخاب شاطر  های باستانی برگزاریِ جشن
  محرم، عید قربان، شهادت امام علی  های مذهبی آیین
  کاراستقبال از سفرا، بدرقه شاه برای سوارکاری و ش  های حکومتی جشن
  چوگان بازی، قپاق اندازی، چراغانی، خیمه شب بازی، تردستی و ...  های خالقانه فعالیت

  نوشیدن و خوردن در فضا
های  های فضای باز در چهارباغ و میدان نقش جهان. وجود دکان قهوه خانه

  میوه و اغذیه فروشی

  توقف و تماشا
یا صرفاً لذت بردن از ها و  ها و مراسم ها برای تماشای جشن توقف در پل

  محیط اطراف

  کالبدی

  در طراحی کلیه فضاها در مقیاس شهری  هندسه اقلیدسی

  های شهری ایوان تولد 
ها و بخشی از بدنه چهارباغ به منظور نشستن و توقف طوالنی  در جداره پل

  مدت
  خواجو میدان نقش جهان، خیابان چهارباغ، پل هللا وردیخان و پل  ها طراحی کف و جداره

  های آب های شهری بر پایۀ وجود درختان و جوی طراحیِ میدان  استفاده از پوشش گیاهی

  

                                                                                                                                        
بویـه (از   هـای شـهر در دوران آل   اگرچه منابعی وجود دارند که به برگزاریِ مراسم محـرم در خیابـان   .1

اواسط تا اواخر قرن چهارم هـ.ق.) اشاره دارند، اما باید خاطرنشان کرد که پس از آن در توضیح کلیـه  
انـد،   یخی برگزار شدههایی (مانند جشن نوروز، مهرگان و سده) که در ادوار مختلف تار ها و آیین جشن

و نه برگزاریِ  است  باغ شاهی، برای این منظور اشاره شده اخلبه تدارک فضایی خاص، به طور مثال د
  مراسم در فضای شهری و با حضور عموم مردم. 
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  نتیجه
های مختلف) فضاهای جمعیِ  با توجه به جدول شمارۀ چهار، روند تکامل کمّی (گونه

ایران تا پایان عهد صفوی در دو مقطع تاریخی دچار دگردیسی یا تحول   شهری در
به گرایش ایرانیان ایران و یعنی مقارن یورش اعراب مسلمان به  ،ولمقطع ا شد:اساسی 

اعالن تشیّع به عنوان مذهب  ،مقطع دوم نیز گردد. میبازق اسالم به قرون دوم تا چهارم 
  است.  قرسمیِ ایران و به حکومت رسیدن صفویان در قرون یازدهم تا سیزدهم 

  

 فضاهای جمع مختلف از های گونهجدول چهار: بررسیِ تاریخیِ 
  

  

ر مقطع تاریخیِ اول، فضاهای جمعی به لحاظ تنوّع دچار تحوّل عظیمی شدند: شهرهای د
باستانیِ ایران که تقریباً هیچ فضای جمعی در مقیاس شهری و آزاد برای استفادۀ کلیۀ شهروندان 

های متنوعی از فضاهای جمعی در مقیاس شهری و آزاد برای  نداشتند، در قرون اولیۀ اسالم گونه
توان نتیجۀ ورود  می ۀ عموم به دست آوردند. چنانکه اشاره شد، این سطح از تحول رااستفاد

  دانست. » جماعت«جهانبینیِ اسالم مبتنی بر برابری و برادری و اهمیت 
  

 پیش از صفویهجدول پنج: سیر تحوالت کالبدی و کارکردیِ فضاهای جمعی شهری 

  انواع فضاهای جمعیِ شهریِ روباز  دوره تاریخی
  باغ شهری  پل  ارسن زیارتی  معبر مشجر  میدان  مسجد حیاط  معبر

                پیش از اسالم
        *    *  *  (هـ.ق.) 4تا1قرن 
        *  *    *  (هـ.ق.) 7تا4قرن 
      *  *  *    *  (هـ.ق.) 11تا7قرن 
  *  *  *  *  *    *  (هـ.ق.) 13تا11قرن 

  ن زیارتیارس  میدان  حیاط مسجد  معابر تفریحی  دوره تاریخی

قرن یکم 
تا چهارم 

  (ه.ق.)

  عملکرد
عبوری و 

  تفرجگاهی
به عنوان پایگاه 
  اجنماعیِ شهر

    

  کالبد
خطی، نظم 
  ارگانیک، مشجر

      نظم هندسی

قرن 
چهارم تا 

هفتم 
  (ه.ق.)

  عملکرد
عبوری و 

  تفرجگاهی
  

سیاسی، اداری، مذهبی و 
  بازرگانی

  

  کالبد
خطی، نظم 
  ارگانیک، مشجر

  

وی کالبدیِ دارای الگ
مشخص اما نه الزاماً 

در گرداگرد آنها هندسی که 
یک سري نهادهاي سنتي 
مانند، مقـر حکـومتي، 
کـاخ، بنـاي مذهبي و بازار 

  قرار داشته
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پس از این مقطع تاریخی تا آغاز دوران صفویه، فضاهای جمعی روندی رو به جلو با 

را نتیجۀ تکامل تدریجیِ توان آن  (مطابق جدول پنج)، که می شیبی نسبتاً یکنواخت داشتند
فرهنگ شهرنشینی دانست. به طور مثال، میادین شهری در قرون هفتم تا یازدهم ق 

دادند. همچنین در همین  های پیشین پوشش می تری را نسبت به دوره فعالیتهای متنوع
اند، رواج گسترده یافته و نقش آنها به  گر چه از قرن دوم ق وجود داشتهدوران، معابر مشجر 

های زیارتی) به شهر،  های اطراف شهر و ارسن عنوان نقطۀ اتصال مراکز تفریحی (باغ
  بخشد. این دوران می این گونه از معابر در   شخصیت مستقل و متمایزی به

پدید  و کیفیِ چنین فضاهایی در توسعۀ کمّی  یعطف دیگره نقط، صفویانحکومت 
توان در سه وجه پیگیری  تمایز را می این های صورت گرفته،  . با توجه به بررسیآورد

های شهری  ها و باغ های جدیدی از فضاهای جمعی همچون پل گونه ظهور. 1کرد: 
استفاده از برخی فضاهای شهریِ از پیش  ۀایجاد تفاوت در نحو  .2 چهارمطابق جدول 

 هسها و رویدادهای جمعیِ جدید مطابق جدول  ها، فعالیت تعریف شده با تعریف برنامه
 ،های کالبدیِ فضاهای از پیش تعریف شده . تغییر در ویژگی3های جدید).  (کاربری

تقویت وجه جمعی برای ها و میادین شهری  های از پیش تعریف شدۀ خیابان مانند جداره
  (کالبد جدید)  سهو نمایشی بودن آنها مطابق جدول 

لین بار بر اساس فضاهای جمعیِ شهری برای او ،این دوره در که رسد  به نظر می
های تفریحی و خالقانه و برگزاری  مفاهیم جدیدی مانند ظرفیت انجام فعالیت

نظر به آنچه در باب  .گیرند رویدادهایِ رسمیِ آیینی، حکومتی و دینی در فضا شکل می
توان این قسم از تحوالت در فضاهای  می ،شرایط سیاسی حکومت صفوی گفته شد

  .کرده بررسی جمعیِ شهری را از چند زاوی

قرن 
هفتم تا 

یازدهم 
  (ه.ق.)

  عملکرد
عبوری و 

  تفرجگاهی
  

سیاسی، اداری، مذهبی و 
  بازرگانی

مدارس، مجموعه متشکل از 
 جد،، مـساها خانقاه

و ، مقـابر ها دارالـسیاده
  دارالشفاها

  کالبد

خطی، دارای 
نظم ارگانیک، 
مشجر، اتصال 
دهندۀ مراکز 

  تجمّع

  

دارای الگوی کالبدیِ 
مشخص اما نه الزاماً 

در گرداگرد آنها هندسی که 
یک سري نهادهاي سنتي 
مانند، مقـر حکـومتي، 
کـاخ، بنـاي مذهبي و بازار 

  قرار داشته

وابط درونی خود بناها در ر
منطبق بر نظم اقلیدسی 

گرفتند و در وجه  شکل می
بیرونی خود در ترکیب با 
بناهای دیگر در دل نظم 

  شدند طبیعت گم می
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در جهت کسب اقتدار از طریق مشروع نشان دادن  حکومت صفوی ،اول آنکه
های  بخش مردم در صحنه های خود، با هدف استفاده از حضور جمعی و مشروعیت آرمان

برگزاری قدس تزیرا  را به طور قابل مالحظه ای توسعه داد،اجتماعی، فضاهای جمعی 
به سبب همچنین،  .رساند می یاریدستگاه حاکمه  به اقتدار مراسم در فضاهای عمومی

به همبستگی مردم و حفظ اتحاد از ایشان صفویان و نیاز مبرم برآمدن شرایط بحرانیِ 
توان به فضاهای  می ،کید بر رابطۀ ناگسستنیِِ خود با آداب شیعی از سوی دیگرأیکسو و ت

بلکه بر  نه بر تمایزات،و توسعه همبستگی مکانیکی  ۀجمعیِ در آن دوران به عنوان حوز
ترتیب، د. بدین کربین افراد، توجه دینی و ملی ایدئولوژی برخاسته از تشابهات 

های طبقاتی و نژادی در پرتو تقویت نقاط تشابه در خالل رویدادهای رسمی  تفاوت
برگزاریِ  ،عالوه بر این .شد ، باستانی و مذهبی) نادیده گرفته میحکومتیهای  جشن(

حکومت با کوشش و مباشرت های مذهبی در این فضاها  یع و نمایشیِ آیینرسمی، وس
و  دینیِ مردمهای  خواستهتعهدات حکومت در قبال  توانست نمایشِ اثبات می ،پادشاهی

توان  گرچه نقش تغییر مذهب را بر تحوالت فضاهای جمعیِ این دوران نمی علما باشد.
اهداف سیاسی و مذهبی در عهد صفوی و با  اما با توجه به در هم تنیدگیِ ،انکار کرد

زیر به عنوان توان این عامل را نیز  می ،مذهب در این دولتسیاسی توجه به نقش 
  اهداف سیاسیِ طبقۀ قدرت مورد بررسی قرار داد. ۀمجموع

گونه تعارض  دارند که در انجام این پژوهش هیچ در پایان نویسندگان اعالم می
 .نداشته استمنافعی برای ایشان وجود 

  
  منابع
  .1383: اساطیر، تهران ،ترجمه حمید رضا آژیر ،تاریخ کاملعزالدین،  ابن اثیر،

، ترجمـه محمدرضـا حکیمـی،    مختصر البلدان: بخش مربوط به ایران، احمدبن محمدابن فقیه، 
 .1349تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 

، به تصحیح محمد مدینه الهراتروضات الجنات فی اوصاف اسفزاری، معین الدین محمد زمچی، 
  .1338کاظم امام، تهران: دانشگاه تهران، 

  .1368فرهنگی،  تهران: علمی و ،به اهتمام ایرج افشار،مسالک و ممالکاصطخری، ابواسحق ابراهیم، 
موبـد اردشـیر    ۀترجمـ  ،»اندرز آذرباد مهراسـپندان و انـدرز خسـروقبادان   : «های پهلوی اندرزنامه

  .)بینا، بیتا: آذرگشسب (بیجا
، ترجمه حسین کردبچـه،  سفرنامه آدام اولئاریوس (اصفهان خونین شیخ صفی)اولئاریوس، آدام، 
 .1379تهران: هیرمند، 
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، 1385، پـاییز  گلستان هنـر ، »خیابان چهارباغ اصفهان مفهومی نو از فضای شهری«اهری، زهرا، 
  .59-48، صص 5شماره 

، تابسـتان  بـاغ نظـر  تگاه نظری میدان نقـش جهـان،   آقابزرگ، نرگس، متدین، حشمت هللا، خاس
  .40-23، صص 33، شماره 1394

 :تهـران  ،منوچهر امیـري  رجمهت ،)شش سفرنامه( ي ونیزیان در ایرانها فرنامهس، ازرگان ونیزيب
 .1349، انتشارات خوارزمي

ای هـ  پـژوهش ، »های نخستین اسالمی ایرانی سده (محله) در شهرهای کوی«، حسنباستانی راد، 
 .30-1 ، صص10شماره  ،1391، بهار و تابستان ایران و اسالم تاریخی

هـا و موانـع؛ نمونـۀ مـوردی: چهـارراه       فضاهای جمعـی: ضـرورت  «براتی، ناصر، خادمی، شهرزاد، 
 .23-18، صص44، ش 1397، بهار نشریه علمی منظر، »عصر تهران ولی

ترجمـه   سلســله سـلجوقی،   عصـره، تاریخالنصـره و نخبـه ال زبده بنداری اصفهانی، فتح بن علی،
  .1356، بنیاد فرهنگ ایران :محمدحسین جلیلی کرمانشاهی، تهران

پویش شهر، شـهرگرایی و شهرنشـینی در قـرون سـوم تـاپنجم هجـری در       «پارسی، حمیدرضا، 
 .64-47، صص 4، شماره 1393، هنرهای زیبا، زمستان »ایران

  .1390، تهران: آرمانشهر، ایران از آغاز تا دوران قاجار  در تاریخ شهر و شهرنشینیپاکزاد، جهانشاه، 
 تهـران: مرکـز، اسـالمی -فضـاهای شـهری سـنتی در شـهرهای ایرانـی محمدرضـا،  ،پورجعفر

  .1397ریزی شهر تهران،  مطالعات و برنامه
فضـاهای شـهری نیمـه عمـومی سرپوشــیده ســنتی       «پورجعفر، علی و پـورجعفر، محمدرضـا،   

هـای امـین الدولـه و     های موردی: تیمچـه  انـیاسالمی در مقایسه با پاساژهای فرانسوی؛ نمونهایر
، شماره 1393زمستان معماری و شهرسازی آرمانشهر،در ، »بـزرگقم و پاساژهای پانوقاوا و جوفقا

 .182-169، صص 13
هللا رضـا، چـاپ    نایت، ترجمه : عرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیانشه، پیگولوسکایا، نینا

  .1372، دوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
پاتوق، فضاي جمعی شهري و معمـاري و محـل   «ترکمان، احمد؛ قائد، مجتبی؛ شمتوب، سوگل، 

ریـزي   نشـریه پـژوهش و برنامـه   ، )»تعامالت اجتماعی و فرهنگی (نمونه مـوردي شـهر برازجـان   
  .248-225، صص 31، ش 1396، پاییز شهري

 .1378ایرج افشار، تهران: امیرکبیر،  ، به اهتمامعالم آرای عباسی تاریخترکمان، اسکندربیک، 
، بـه کوشـش غالمرضـا طباطبـایی     ی الصـفویه  روضهجنابادی، میرزا بیگ بن الحسن الحسینی، 

  .1378مجد، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 
گیري و گسترش شهر اصـفهان   در شکل بررسی نقش گرایشهاي مذهبی«تقوی، عابد و دیگران، 
، شـمارۀ  1393های تاریخی، بهار  ، در پژوهش»حکومت سلجوقی تا پایان از عصر خالفت عباسی

  .84-71، صص21
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طراحی فضای شهری: فضای شـهری و جایگـاه آن در زنـدگی و    توسلی، محمود و ناصر بنیادی، 
  .1371سازی و معماری ایران، ، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهر1، جلد سیمای شهری

  .1387، دانشگاه تهران :تهران ،ازشارتاشهر ،حبیبی، سید محسن
مداخالت طبقه قـدرت و تـاثیر   «حقیقی بروجنی، سمر و سید عباس یزدانفر و مصطفی بهزادفر، 

تحقیقات تـاریخ اجتمـاعی (پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات        ،»آن در ساختار شهر اصفهان
  .67-49، ش دوم، صص1396ستان ، زمفرهنگی)

شهری ایران در ۀ های جامع های تاریخی و مولفه ویژگی« خلعتبری، اللهیار و عباس پرتوی مقدم،
 .71-49، صص 65، شماره 1389، در تاریخ ایران، تابستان »ساسانیان ۀاواخردور

  .1376هد: نیکا، نژاد و عزت هللا مافی، مش ، ترجمه حسین حاتمیایران شهرهایخیرآبادی، مسعود، 
 .1380فرهنگی،  ، ترجمه شجاع الدین شفا، تهران: علمیسفرنامهدالواله، پیترو، 

های طراحی  خالقیت«رنجبر، احسان و محمرضا پورجعفر و مجتبی انصاری و محمدرضا بمانیان، 
مطالعـات  ، »شـهری شـیراز   شهری دورة اتابکـان فـارس در شـکلگیری شـبکة فضـاهای عمـومی      

  .40-33، صص 6، ش 1390، تابستان سالمیا-ایرانی شهر
 محـیط  تکنولوژی و علومدر ». فضای شهری، اندیشه ای اجتماعی«ستارزاده، داریوش و دیگران، 

  .183-173، صص 4شماره ،1389پاییز  ،زیست
  .1347، تاریخ و فرهنگ ایران ۀ، تبریز: مؤسستخت سلیمان، اکبر سرفراز، علی
، محمـد یوسـف کیـانی، تهـران:     جموعه مقـاالت شـهرهای ایـران   م، »بیشاپور«، اکبر سرفراز،علی

  .1366، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ــؤاد و محمــدعلی مصــطفی،  ــرا شــهر خور ســـفر، ف ــزارش کاوشــها و یدشــهت پژوهشــهای  (گ

ـ  )معماری شهر حضـر  آثار شناسی و بازسازی باستان  :سردشـتی، تهـران   در کریمیـان ا، ترجمـه ن
  .1376،ازمان میراث فرهنگی کشورس

  . 1365، تهران: نشر آبی، ایران ای بر شهر و شهرنشینی در  مقدمهزاده، حسین،  سلطان
 .1375ترجمه اقبال یغمایی، تهران: توس،  سفرنامه،شاردن، ژان، 

دانـش  ، »جهان اصـفهان  گیری و دگرگونیِ تاریخیِ میدان نقش شکل« نژاد، علی و دیگران، شهابی
  .65-45، صص 3، ش 1393، بهار و میراث فرهنگی مرمت

  .1369، به کوشش عبدالحسین نوایی، تهران: نشر نی، تکمله االخبارشیرازی، عبدی بیک، 
، جلد ششـم، چـاپ دوم، قـم: مؤسسـه مطبوعـات      تفسیر المیزان، طباطبایی، سیدمحمدحسین

  .1346، دارالعلم
جـواد حجتـی کرمـانی، تهـران:      ۀ، ترجممروابط اجتماعی در اسال طباطبایی، سیدمحمدحسین،

 ، بیتا.انتشارات بعثت
  .1375، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران: اساطیر، تاریخ طبریطبری، محمدبن جریر، 
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  .1393، تهران: فروزش، مبانی شهرسازی ایرانی اسالمیظفری، داریوش و دیگران، 
فهوم شهر اسـالمي در اصـفهان در دو   مطالعه تطبیقي م«، ملیحه و رضا سامه، علي قلعه باباخاني

  .34-26، صص 35، ش 1390، بهار آبادی، »دوره سلجوقي و صفوي
سکونتگاه، سیر تکامل پیوستگی کاربرد عبـور و سـکونت    -پل«فرشیدنیک، فرزانه و رضا افهمی، 

  .66-55، صص 41، ش 1389، بهار هنرهای زیبا، »ایرانی های در پل
بررسـي  « ضـاهاي شـهري از تبریـز ایلخـاني تـا اصـفهان صـفوي       تحلیلـي از ف «فروتن، منوچهر، 

، 4، ش 1388، بهـار و تابسـتان   هویت شهر، »ي اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و فرهنگيها زمینه
 .107-95صص 

، سفرنامه فیگـوئرا سـفیر اسـپانیا در دربـار شـاه عبـاس اول      ، 1363فیگوئرا، دن گارسیا دسیلوا، 
 شر نو.ترجمه غالمرضا سمیعی، تهران، ن

، به کوشش محمـد دبیرسـیاقی،   سفرنامهقبادیانی مروزی، ابومعین حمیدالدین ناصر بن خسرو، 
  .1335فروشی زوار،  تهران: کتاب

در شـهرهای   عمومیـت فضـاهای شـهری   ۀ مقایسۀ عاملهای سازندقویمی، امیرمحمد و دیگران، 
، 2، شـماره  1398و زمستان  ، پاییزپژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی، در ایرانی ـ اسالمی و غربی 

  .288-257صص 
، ترجمه عباس نخجوانی، آذربایجان شـرقی، نشـر اداره فرهنـگ و هنـر     سفرنامهکارری، جملی، 

  .1348آذربایجان شرقی، 
  .1368، تهران: دانشگاه تهران ،بهرام فرهوشی ۀترجم، کارنامه اردشیر بابکان

، ترجمۀ پرویـز پیـران و عبـدالعلی    میانه شهرو شهرنشینی در خاورکاستللو، وینسنت فرانسیس، 
  .1368رضایی، تهران: نی، 
هاي اجتماعي الگوي  مولفه«، دادخواه محسنو  حقي مهديمهدی  و حسین ،کالنتري خلیل آباد

  .26-17، صص1، شماره 1393، نقش جهان، بهار و تابستان »شهرسازي ایراني و اسالمي
 .1363رزمی، ، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: خواسفرنامه کمپفرکمپفر، انگلبرت، 

  .1370، تهران: جهاد دانشگاهی، شهرهای ایرانکیانی، محمد یوسف، 
انتشـارات علمـي و    :مسعود رجب نیا، تهران رجمهت، سفرنامه کالویخو، کالویخو، روي گونسالس

  .1384ی، فرهنگ
، ترجمۀ رضـا مشـایخی، چـاپ نهـم، تهـران: شـرکت انتشـارات علمـی و         کوروش نامهگزنفون، 
  .1397فرهنگی، 

نیـا، تهـران: سـازمان میـراث      ، ترجمه رحیم رئیسبیان منازل در سفر عراقینمطراقچی، نصوح، 
 .1379فرهنگی، 

، ترجمـه علینقـی منـزوی، تهـران:     احسن التقاسیم فی معرفه االقـالیم مقدسی، محمدبن احمد، 
 . 1361ایران،   شرکت مولفان و مترجمان
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، پـاییز  »فصلنامه هنر و تمدن شـرق المی ایران، سازمان فضایی در شهر اس«منصوری، سید امیر، 
  .63-52، صص 1، ش 1392

نامه تنسر به گشنسب، به تصحیح مجتبی مینوی، گردآورنده تعلیقات مجتبی مینـوی و محمـد   
  .1354 خوارزمی،: تهران، اسماعیل رضوانی

  .1344، انتشارات طهوری: ، به تصحیح عباس اقبال، تهرانتجارب السلفنخجوانی، هندوشاه، 
  .1363تقی مدرس رضوی، تهران: توس، محمد ، به تصحیحتاریخ بخارانرشخی، ابوبکر محمد، 

 :تهران ،تصحیح محمد استعالمی ،سیرالملوک، الملک طوسی، خواجه ابوعلی حسن بن علی نظام
  .1385، زوار
، بهـار  هنرهـای زیبـا  ، در »تاملی در روند دگرگونی میدان در شـهرهای ایرانـی  «زاده، محمد،  نقی

  .24-15، صص 25، شماره 1385
، تصحیح محمـد روشـن و   جوامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی)، همدانی، رشیدالدین فضل هللا

  .1394مصطفی موسوی، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 
، نظر اجمالی بـه شهرنشـینی و شهرسـازی در ایـران، محمـد      هرهای ساسانیش، هوف، دیتریش
  .1365، هران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاداسالمییوسف کیانی، ت

  تـاریخ  میانۀ های سده در شهرنشینی مناسبات و شهر ۀشکلتأمالتی در مقول«فر، شهرام،  یوسفی
  .261-217 ، صص56ش ، 1385زمستان ، فرهنگ پژوهشی  علمی ۀفصلنام، »رانای
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