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سبک رازی به سبک  به عنوان یک دوره گذار از    توانرا مي  اسالمي-شهرسازی ایراندوره ایلخاني در  

دانست ازاصفهاني  که  است  دلیل  آن  به  ایران  در شهرسازی  دوره  این  اهمیت  دنبال  یک   .  به  سو 

سیر تکاملي شهرسازی ایران را حفظ کرده و  ش آمده بعد از حمله ویرانگر مغول،  وضعیت خاص پی

 ه.ق( 907-1135)گیری سبک اصفهاني در دوره صفویان دیگر زمینه و بستر الزم برای شکلاز سوی  

ای های منابع کتابخانهپژوهش حاضر به روش توصیفي و تحلیلي و با تکیه بر داده.  را فراهم آورد

جاد  به دنبال ایهرسازی و معماری ایلخاني  شه  دهد کهای تحقیق نشان ميانجام شده است. یافته

ها، فضاهای بزرگ و طویل، دها و دهانههای بلند، ارتفاع بیشتر گنب شکوه هر چه بیشتر است. ایوان 

ب شکلي  های شهری، در غالدر معماری، در میدان وسیع مجموعه  تر و متناسب  تر قیدق   یهااندازه

هندسي فضاهای شهری بزرگ مقیاس در    ت، شکل کامالا یابد. در حقیق کامل، تبلور شهرسازانه مي

های اندام  شهری قبل از آن و میدانهای  ، اختالف چشمگیری با حیاط مجموعهشهرسازی ایلخاني 

بافت درون  اجتماعي وار  ساختارهای  ویراني  دارد.  شهری  توسط    - اقتصادی  -های  شهرها  کالبدی 

تری  دد مفهوم میدان در ساختار متعالياع مج مغول در آغاز سده هفتم هجری شمسي، منجر به ابد

ه  . ساختاری هندسي و بزرگ مقیاس که با قدرت در شهرسازی دوردر انتهای همین سده گردید

 صفوی، جهاني شد. 
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 مقدمه

یعني    باشند؛ نوعي تبلور ماهیت زندگي جمعي مي  فضاهای شهری بخشي از فضاهای باز و عمومي شهرها هستند که به

داشته باشند و در  دهد که به آن دسترسي  اجازه مي جایي که شهروندان در آن حضور دارند. فضایي که به همه مردم  

راحتي قابل دسترسي باشند و شامل فضاهای بسته بدون سقف  است که بهماهیت فضاهای عمومي آن  .  آن فعالیت کنند

مختلفي از فرم ساخته شده تا  کالبدهای  . این فضاها  شوندهای مدني( ميهای مذهبي و سازمانیا مسقف)ساختمان

که    دهدنشان مياسالمي    -های طبیعي دارند. با تعریفي این چنیني از فضای شهری، بازخواني شهرهای ایرانيمحیط

سلسله ایلخاني، فضای شهری بزرگ مقیاس، هندسي و از پیش اندیشیده که مورد استفاده عموم  تا دوره اصالحات  

توان اذعان نمود که تا دوره ایلخاني نظام  ميوجود نداشته است. در حقیقت    ، های عام اجتماعي بوده باشدجهت فعالیت

مله تعیین شکل کلي شهر، طراحي  ا کلیات شهرسازی از جمذهبي، ی-شهرسازی فقط در مقیاس فضاهای حکومتي 

تدریج و  هها، فضاهای باز عمومي و حتي شکل و فرم کالبدی بازار، بگیری واحدهای شهری مثل محلهشد. شکلمي

ل  تا قب  بیني حمکرانانبسته به نوع جهان  های طراحي شده، شکل گرفته است.نیک در اطراف هستهارگا  صورت کامالابه

از مردم)از دوره اجتماع عده کثیری  برای  و مکاني که  فضا  ایلخانیان،  فضایي    شددر مقیاس شهر( طراحي ميی  یا 

کید است، تک عملکردی و خاص  مسجد. آنچه که در این جا مورد تأ حکومتي مثل کاخ بوده و یا فضایي عقیدتي مثل 

طلبید.  و خروج افراد عامه مي  خود را برای ورود بودن فضاهای مذکور است. بدیهي است مجموعه کاخي، ضوابط خاص  

عمومي تلقي نمود. فضای  فضای شهری  دسي و از پیش اندیشیده شده آن را توان فضاهای باز، بزرگ، هنبنابراین، نمي

  ها، ضوابط عملکردی خاص خود را در طول مساجد یا محوطه باز اطراف آتشکدهعقیدتي هم مثل حیاط    – باز مذهبي

 توانند مصداق فضای شهری عمومي قرار گیرند.  از این رو نمي اند، هتاریخ داشت

با این    اثر مستقلي با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است.   ون درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکن

وان »عوامل و  ای با عنحال، مقاالتي در باره شهرسازی و فضاهای شهری در دوره ایلخانان به چاپ رسیده است. مقاله 

( به رشته تحریر در آمده است که  1394نیا و نجفي)عناصر شکل گیری و عناصر شهرهای دوره ایلخاني« به قلم طالب

ای دیگر با عنوان »تحلیلي از  مقاله  اند.ختهانگارندگان در این اثر به واکاوی عوامل مؤثر در شهرسازی دوره ایلخانان پرد

( به رشته تحریر در آمده است. نویسنده در  1388ایلخاني تا اصفهان صفوی« توسط فروتن)فضاهای شهری از تبریز  

ای به  با این حال اشاره  ؛این اثر به بررسي عوامل مؤثر در دگرگوني فضاهای شهری در این مقطه تاریخي پرداخته است 

 شود.مي لذا در پژوهش حاضر به بررسي این مسئله پرداخته  ،بحث فضاهای هندسي نشده است

مرحله  3در    تفسییییری،  -پژوهي تحلیلي  تاریخنوعي با تکیه بر پژوهش این درباره روش انجام این پژوهش باید گفت،  

تحلیلي مفهوم و عملکرد میدان در تاریخ شهرهای ایراني و   -ی اول، با روش توصیفي. در مرحلهتدوین شییییده اسییییت

سییتندات مکتو ، مورد های معماری، و بر مبنای می ایلخاني، با توجه به سییبک از تمدن ماد تا دوره  اسییالمي  -ایراني

اسییالمي با هدف  -ی مرتبط با شییهرسییازی ایرانيمطالعه  120گیرد. در مرحله دوم با روش فراتحلیل،  توجه قرار مي
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از دید  اصیییر و سیییاختار شیییهری، ثیرگذار در بین عنن به عنوان عنصیییری واجد اهمیت و تأتشیییخیه اهمیت میدا

شیود و در مرحله سیوم، با روش تاریخ  ای تحلیل ميبا ابزار کتابخانهاسیالمي،   -ی شیهرهای ایرانيصیاحبنظران حوزه

  - پژوهي، با تبیین فرایندهای تاریخي، روند ظهور اولین فضییاهای شییهری بزرگ مقیاس هندسییي در شییهرهای ایراني

 دهد.  اسالمي را نشان مي

 شهرسازی ایران   -های معماریای عمومی در کرونولوژی سبکفضاه.1

 شیوه پارسی .1.1

نهرین)زیگورات( شیروع البین«  هایتپه  -این شییوه از قرن نهم ق.م با سیاختن اولین » شیار« مادی الهام گرفته از »شیهر

شهر مادی    .(2  :1382،  حبیبيرسد).. به اوج خود ميشده و با شکوفائي شارهای پارسي در شوش، استخر، پاسارگاد و.

یابي شیده اسیت و داخل آن به الجیشیي مکانکاخ حکومتي( که در موقعیت سیوقکهندژ)  -1 :در جقیقت عبارت اسیت از

سیکونتگاه های زیسیتي اطراف کهندژ در راسیتای مسییرهای اصیلي)شیارسیتان و رب (.  -2دقت طراحي شیده اسیت. 

ل ان شید، با وجود فضیاهای بزرگ مقیاس و هندسیي و طراحي شیده داخهایي که در مدخل مبحث بیاخهبراسیاس شی 

هیا و مراکز هیا، دیوانای از کیاخکهنیدژ مجموعیه  توان فضیییای شیییهری عمومي نیامیید.هیا را بیه هیر روی نميکهنیدژ، آن

ر بوده گرفته اسیت و ورود و خروج از آن طبق ضیوابط خاصیي میسی بر ميحکومتي بوده که دور تا دور آن را حصیاری در  

شود. زیستگاه  ساخته ميپیش از میالد،    708بارز آن شهر هگمتانه، پایتخت ماد است که توسط دیاکو در    نمونۀاست. 

بنابراین فضیاهای شیهری   گرفت،ارگانیک شیکل مي  تدریج، و کامالابهاصیلي شیهر که محل سیکونت عامه مردم بوده  

آشیکار اسیت که   ،بومي ایران  سییاسیي،،  اند. با توجه به سیاختار اجتماعيل، غیر هندسیي بودهداخل آن نیز از لحاظ شیک

اند. بنابراین فضیای شیهری)که مخصیوص گرفتهتنیده و فشیرده باید شیکل ميدرهم    های ارگانیک شیهری کامالابافت

)تصیویر  شیدای خالصیه ميهای کوچک مقیاس محلهد باریک قابل دفاع و یا فضیاعامه مردم باشید(، به مسییرهای ترد

 (.1شماره  

 

 

 

 

 

(. 8 :1382: ساختار شهر مادی )حبیبي، 1تصویر شماره   
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مت خود گیرد »پارسییان محل اقاسیکني عامه مردم را دربر مي  نشیي، حصیار طراحي شیده شیهر، محدود در دوره هخام

ها آموخته بود های اجدادی به آن)موبدان( تقدیس شیده بود و سینت  ذهبکردند که توسیط مبنا ميای  را از روی نقشیه

)به طول یک میدان که اسیب به میل خود و به یک نفس   کردند. شیهر مربعي بوداز آن نقشیه به هیر وجه تجاوز نميو 

افروختنید و در کنیار آن حوي یا  مکیان ميظ حقیقي  متر(. در وسیییط آن آتش را به منزله حاف   700×700بدود)حدود  

سیاختند، پس از اتمام سیاختمان  کردند و آ  انبار ميدند، حفر ميگزیبه نسیبت جمعیتي که در آن سیکني ميآبگیری 

(. 24  :1390پرداختند)سیلطانزاده،  ه و سیپس به ایجاد با  و بسیتان ميآتشیکده و آ  انبار، به بنای خانه مشیغول شید

)مانند مجموعه تخت جمشیید یا تپه ی تخت سیلیمان(، کهندژی    جا ماندههسیازی دوران هخامنشیي بآنچه که از شیهر

ها که به دقت طراحي و اجرا شیده اسیت)تصیویر نها و فضیاهای مرتبط و مورد نیاز آخای از کامجموعه  اسیت شیامل

 .(2شماره  

 

 

 

 

 

 

(. 15: 1382،يبی)حب هخامنشي: ساختار شهر 2شماره  ریصوت  

، با این تفاوت که سیکونتگاه  شیدارگانیک سیاخته مي  مادی، فضیای مورد اسیتفاده عامه مردم کامالا  همچون شیهرسیازی

های نسیبتاا بزرگ قابل تصیور باشید  گیرد و شیاید شیبیه روسیتاهای کنوني یعني روسیتاحصیار شیهر قرار ميمردم در داخل  

ی آنان در شیهرهای بزرگ، منجر به سیاخت نوشیهرها توسیط حمله اسیکندر و پس از آن اسیتیالی یونانیان و ویرانگربه 

انجامد. در این امتزاج فرهنگي ایران و یونان مي شیود که در عمل بهجهت سیلطه بیشیتر آنان بر ایران ميیونانیان، در  

حبیبي،  )گیردمفهوم میدان در شهر رنگ مي  های یوناني »برای نخستین بارست که به تقلید از آگوارها و فرمنوشهرها ا

(. با این وجود عملکرد پیرامون میدان، همان عملکرد کالبد اصلي در کهندژ هخامنشي است، که مکان  18-20:  1383

خودنمایي و اعتبار دولت سییلوکي اسییت. بنابراین با توجه به شییاخه عملکرد پیراموني، این فضییا نیز، فضییای عمومي  

شیود. الزم به ذکر اسیت که در این دوره شیبیه دوره مادی، شیهر با حصیار و بارو، ( محسیو  نميعام شیهر)تحت تصیرف
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گیرد. در  وار شیکل ميباروهای شیهر، ارگانیک شیود و زندگي مردم عامه در خارج از  ه حکومتي ميفقط شیامل مجموع

ي است. کاخ شاه، خزانه و اقامتگاه  دوره اشیکاني نحوه اسیتقرار کالبد دروني شیهر اختالطي از شیهرهای هلني و هخامنشی 

وار دارد. مییدان بیه جیا میانیده از دوره هلني در  میه مردم میاهیتي انیدامنزدیکیان فرمیانروا، طراحي شیییده و محیل اقیامیت عیا

بنابراین ه عامه مردم نبوده، شییود که طبیعي اسییت مورد اسییتفاده روزمراشییراف زادگان و روحانیان واقع ميقسییمت  

 (. 3آن نهاد)تصویر شماره  بر عملکرد پیراموني ی شهری را طبق شاخه  توان نام فضانمي

 

 

 

 

 

(. 27 : 1382 ،يبی)حب اشکاني: ساختار شهر 3شماره  ریتصو  

شیود که دارای حصیار  های پیشیین، شیهرسیازی در طراحي کهندژ و شیارسیتاني خالصیه ميدر دوره سیاسیاني، همانند دوره

و بارو اسیت و طبقات ممتاز جامعه)جمعیت حداقلي( در آن سیاکن هسیتند. اغلب شیارسیتان، شیطرنجي کامل اسیت و 

 (. 4یادآور کالبد پاسارگاد در دوران هخامنشي است)تصویر شماره  

 

 

 

 

 

 

( 22،1382 ،يبی)حب  ساساني: ساختار شهر 4شماره  ریتصو  
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وار در جلوی حقیقت فضیایي گسیترده، باز و اندامشیود، در  )فضیای باز عمومي شیهری( نامیده ميآنچه به عنوان میدان

عملکرد مناسیب فضیای  شیاخه اصیلي مقیاس و   2های شیارسیتان اسیت. این فضیای شیهری برای اولین بار دارای  دروازه

شییناسییي فضییائي خاص را سییبب  ریختولیکن هنوز شییکل هندسییي نداد و »از دیدگاه    1شییودشییهری عمومي مي

اند که  دهنده زیرمجموعه سیازمان فضیایي شیهر بودهمسیتقل تشیکیل عناصیر نیمه(. در این دوره،  34  :گردد«)هماننمي

ه اسییت. طبق هایي برای عبادت و امور اداری و اقتصییادی، زندگي طبقات برگزیده و طبقات میاني بودشییامل بخش

شیدند. به اند. همیشیه با حصیار مسیتحکم محصیور مينظریه برخي محققان »شیهرها بر طبق نقشیه منظم بنا گردیده

شیدند. منطقه کار و تجارت مردم عادی از منطقه دولتي با بناهای کشیوری  مناطقي با کاربردهای متفاوت تقسییم مي

ه کاهنان زرتشیییتي نقش مهمي در اداره اجتماعي مناطق وسییییع  مانند اداره، معبد و کاخ جدا بوده اسیییت. از آنجا ک

ها نمایندگان شیخصیي  دادند. در کنار آنمعابد به موازات وظایف مذهبي، امور مدیریت را نیز انجام مي  ،برعهده داشیتند

 (.1: 1365)هوف،  اندو نظامي مقامات دولتي به منطقه رسمي شهر ساساني تعلق داشته

 شیوه خراسانی  .2.1

جدیدی مبتني بر برابری ارائه   بینيه.ق.( توسط مسلمانان که جهان  650فتح ایران در قرن هفتم میالدی)حدود سال

های کالبدی  جز تفاوت  و بدین قرار تفاوتي بین شهر و ده،شود که امتیازات خاص شهر برچیده شود  دادند، سبب ميمي

از جمعیت، استقرار دیوان و... نداشتهناشي  به لحاظ ذهني،    ها، جامع  این که تبلور دولت اسالمي  به  با توجه  باشد. 

ميا کالبدی در مسجد صورت  و  از مشخصاجتماعي  یکي  به  وجود مسجد جامع  بنابراین  دوره  گیرد،  اصلي شهر  ت 

کلیسایي  شود و  معبد،  یا  که به هنگام فتح یک شهر ساخته ميگردد. از این رو »نخستین مکاني  اسالمي تبدیل مي

کالبد مسجد جامع عالوه بر نقش   ،که(. از آنجا42: 1382یابد، مسجد جامع است)حبیبي، ان منظور تغییر شکل ميبد

توان چنین در نظر گرفت که فضای عمومي شهر در این  و سیاسي را نیز برعهده دارد، مي مذهبي، کلیه امور اجتماعي

ین مباحث ساختاری در شهرهای اسالمي مرتبط با صحن  ترمهمدوران، همان مسجد جامع بوده است. به عبارت دیگر،  

توان از آن به عنوان میدان و فضای عمومي شهر یا تنها مکان تعامالت اجتماعي یاد کرد.  و عملکرد مسجد است که مي

تراکم شهرهای سنتي و اسالمي ایران، تنها فضای کالبدی که اجازه حضور جمعي مردمي    بر این اساس در میان بافت پر

فرصت ميو  پدید  مسلمانان  برای  را  دیني  مردمساالرانه  بوده  های  جامع  یا  جمعه  مساجد  صحن  یا  میدان  آورد، 

های مسلمانان عملکردهای سیاسي، قضایي، آموزشي  با گسترش اسالم و فعالیت(. لیکن    1:  1385است)خوشنویس،  

(.  در  80-65  :1388)امیني و منتظرالقائم،  و... از مسجد جدا شده و هرکدام مکان خاصي را به خود اختصاص دادند

قلب ماهیتي که در   به عنوان فضای شهری عمومي گردید.  قلب ماهیت حیاط مساجد  به  فرایند منجر  این  نتیجه، 

 (. 5اسالمي بدیل مشخصي نیافت)تصویر شماره -شهرهای ایراني

 
 ( 34:  1382آمیزد)حبیبي، اقتصادی درهم مي –شوند و تظاهرات اجتماعي ای است که بازارها بدان باز ميمقیاس آن به گونه   .1
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 )87: 1382،يبی)حبدوره سلجوقي : ساخت شهر در  6شماره   ریتصو .                     (67 : 1382: ساخت شهر در اوایل اسالم)حبیبي، 5تصویر شماره 

و سیاسي به دست فراموشي  در دوره دوم شیوه خراساني، مباني اصلي اسالم مبني بر برابری و برادری در امور اجتماعي  

سایر شهرهای  یابد. در این دوره بغداد به عنوان الگوی   بلور خود را در کالبد شهر باز ميشود. این امر ت سپرده مي

راه اصلي کاروان رو باز    4به    دروازه با شکوه و بزرگ که4ناره دجله،  شود. »به شکل دایره در ک اسالمي پي افکنده مي

رامون  رسیدند که در میانه آن کاخ خلیفه و مسجد جامع بنا گشته بود....  و در پیدند....  و به میدان بزرگ شهر ميشمي

ها  مرا و نزدیکان خلیفه و دیوانهای ادر اطراف میدان، خانهر نداشت....  های نگهباني قراها هیر بنائي جز ساختمانآن

ها بود و  دژی که محل استقرار دولت و دیوان"شود:(. کهندژ نیز این چنین به روز مي55:  1382)حبیبي،  2قرار داشت 

رسد در سازمان فضائي نیز این  (. بنابراین به نظر مي56: )همان"معبدی در کنار خود داشت و در بارو محصور شده بود

وع عملکرد و دسترسي  (، شاخه عملکرد پیراموني، ماهیت فضای محصور را از عمومي بودن)ن6نیز)تصویر شماره  دوره  

شود که هم در ساختار عملکردی و هم در کالبد فضای، بسته نباشد یعني  سازد، فضایي عمومي خوانده ميآزاد( دور مي

بتوان به راحتي و بدون مخاطره به درون آن راه یافت    هم از فضای عمومي شهر باید بتوان به آساني بیرون رفت و هم

  : 1371پذیر)فالمکي،  شود، قابل انعطاف و نفوذمومي ميگونه در اطراف مکان ع و این امر سبب تشکیل فضایي اسفنج

70). 

شییود،  ي رنسییانس علمي در ایران محسییو  ميهای علمي که نوعبا انفجار ناگهاني اندیشییه ه.ق. در اواخر قرن سییوم

گردد  های بزرگي سیاخته ميمیدان"کند. در این دوره اسیت که در شیهر خود را طي ميز مراحل تکامل  شیهرسیازی نی

گردند. بارزترین لب مسیجد جامع( و بازارها برپا ميهای مختلف، کاخ حکومتي، مسیجد اعظم)اغکه در اطراف آن دیوان

(. با این 65  :1382میدان کهنه اصیفهان جسیتجو کرد)حبیبي،  توان در  جای مانده از چنین فضیاهایي را مينمونه به 

دهد که این نوع از فضیای عمومي، با هندسیه کامل و از ر میدان کهنه اصیفهان نیز نشیان ميوجود، بررسیي مقدماتي د

مذهبي در  ده بوده که انواع فضیاهای حکومتي، اقتصیادی،  فضیایي باز و گسیتر  پیش طراحي شیده نبوده اسیت و صیرفاا

 (.7است)تصویر شماره    امون آن شکل گرفتهپیر

 
ها  . شارستان)شهر دروني(، شهر خواص و شهر دولتمردان و دیوانیان که در محدوده بالفصل کهندژ قرار داشت و خود در درون دیوارها و دروازه 2

 .(56: 1382محصور بود)حبیبي، 
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کهنه   میدان:  7شماره  ریتصو   :1394نقش جهان پارس، )اصفهان 

76 )  

 شیوه رازی.3.1

هیا و تجیدیید حییات علمي و ادبي در ایران. در این دوره  میالدی( مترادف اسیییت بیا اوج دگرگوني  11قرن چهیارم ه.ق.) 

د. از مباني  گردتمامي اقشییار و طبقات اجتماعي مي اولیه شییهر اسییالمي، مکاني متعلق بهشییهر با مراجعه به مفاهیم  

عنوان مرجع شهرسازی و تفکر شهری کشور یاد شده است. در این دوره کالبد شهر، کماکان به شیهرسازی این دوره به

حکومتي و    -1کردهای پیرامونيدور فضیای باز گشیوده، غیر هندسیي و کهن، به عنوان مثال میدان کهنه اصفهان با عمل

شیییود  و مجموعه  افکنده مي  (، پي147  :1384تجاری و خدمات وابسیییته)عمراني،    -3مذهبي و فرهنگي   -2دیواني  

قومي برتری  هیر  بیدون  شیییهری   و  ،  محالت  اطرافمیذهبي  بر  و...  بیازار گسیییترده    نژادی  و  مرکزی  مجموعیه 

کمبود آن در فضییاهای عمومي باز این دوره مشییهود اسییت، عدم غلبه  (. شییاخصییي که  71: 1382شییوند)حبیبي،  مي

ر  هندسیه کامل )مربع ، دایره، مثلث( در فضیای عمومي اسیت. از آنجا که اصیول شیهرسیازی این دوره به تدریج و درگذ 

شیود  ، به تدریج مکان یابي و سیاخته ميمدرسیه در کنار مسیجد  ،طور مثالکند)بهزمان در دل شیهرهای کهن ریشیه مي

برای یابد، طرحي از پیش اندیشییده با هندسیه کامل،  اف فضیاهای عمومي موجود، گسیترش ميو بازار به تدریج در اطر

بنابراین در این شیوه   شود،نظر گرفته نمي  رسه و مسجد و... درهای معماری مثل مدفضیاهای شهری خارج از مجموعه

ر در این روزگاران عبارت اسییت از میدان اصییلي و نیز فقدان فضییاهای شییهری هندسییي مشییهود اسییت. کالبد شییه

ها، جامع و گاه بیمارسییتان با نمودی غیر هندسییي قرار  ها، دیوانبزرگ)اغلب در میانه شییهر( که در پیرامون آن کاخ

های خود را در شیهر مي گسیتراند و  گرادگرد این مجموعه اسیت زار به این میدان باز شیده و شیاخهدارد. دهانه اصیلي با

 (.77گیرند)همان،  محالت شهری در کنار هم قرار مي  هک
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 اسالمی    -فراتحلیل آراء اندیشمندان حوزه مطالعاتی شهرهای ایرانی .2

  - پژوهشیییي بیا تمرکز بر شیییهرهیای ایراني  -نتیایج پژوهشیییي فراتحلیلي در خصیییوص مقیاالت فیارسیییي زبیان علمي

  اطالعات مرکز  "،  "پایگاه مجالت تخصیصیي نور"چهار منبع علمي  (، با تکیه بر 1398:125اسیالمي)مشیکیني و دیگران، 

تا  1353زماني    ، در باز "پرتال جامع علوم انسییاني"و    "نشییریات کشییور  العاتبانک اط"،  "علمي جهاد دانشییگاهي

مي، با اسیتناد به اسیال  -پژوهشیي با تمرکز بر شیهرهای ایراني  -، و  نتایج فراتحلیل مقاالت فارسیي زبان علمي1394

ن، به عنوان یکي از با هدف سیینجش اهمیت میدا 1400تا    1394از سییال  ،  "علمي جهاد دانشییگاهي  اطالعاتمرکز  "

دسیته   11العات در  دهد که تمرکز محتوایي این مطوانبندی شیهر، در گام اول نشیان ميدهنده در اسیتخعناصیر سیازمان

  ؛1380نقي زاده،    ؛1387زاده،تعاریف شییهرهای ایراني اسییالمي)نقيمعنا، مفهوم و  .1 بندی اسییت:اصییلي قابل طبقه

های تاریخي سییازمان فضییایي حیات شییهری ویژگي. 2. (1394؛ پورجعفر و پورجعفر،  1394؛ مرداني ،1393بمانیان،

؛  1392وی،  ؛ رض1386؛ منصوری،  1384؛ یوسفي فر،  1378؛ مومني،  1360؛ اشرف، 1353شهر ایراني اسالمي)اشرف،

؛ بهزادفر و رضیییواني،  1390؛ زارعي،  1389؛ باللي اسیییکویي و همکیاران،1375؛ هیداییت،1393خیالیدییان و همکیاران،  

اصییول، قواعد و . 3.  (1394، حبیب و حسیییني نیا،  1394؛ بلیالن اصییل و سییتارزاده،  1394؛ موقر وهمکاران،  1394

؛  1393؛ زی زیاری و همکاران،  1390بیان و همکاران،  ؛طبی1390الگوهای شییهر ایراني اسییالمي)حبیبي و همکاران،  

؛  1394؛ غالمي و همکاران،  1394؛ منصیوری و عر  سیلغار،  1394؛ مشیکیني و همکاران،  1394کیاني و باباعباسیي،  

 .(1394؛ بهزاد فر ورضواني، 1394مسعود و بابائي ساالنقوچ،  

؛ حبیبي  1391؛ رضیوی پور و همکاران،  1388  ؛ سیلسیله و سیلسیله،1383هویت شیهر ایراني اسیالمي)منصیورنژاد،   -1

؛ 1392؛ چنگیزی و احمیدییان،  1392؛ مختیاری ملیک آبیاد،  1391؛ موحید و همکیاران،1394و روحیاني چوالئي،  

 .(1394؛ حبیبي و همکاران،  1394دانشپور وشیری،  

أثیرات  شیییهر ایراني اسیییالمي با تمرکز بر تبندی و سیییاختار فضیییایي  فرهنگي در شیییکل  -تحوالت اجتماعي -2

؛ مشیییکیني و  1392؛ کمیلي و همکیاران،1389؛ نقي زاده و همکیاران،1382؛ زییاری،1365مني،  فرهنگي)مؤ

( و با تمرکز بر تحوالت  1388؛ بریماني و شییعاع برآبادی، 1394؛ عیوضییي و همکاران،  1393رضییایي مقدم،  

 .(1394؛ اهری، 1389؛ تقوی،  1388اجتماعي)یوسفي فر و محمدی،  

؛ 1392متولي و شییییخ اعظمي،    ؛1386اسیییالمي)یزداني و پورمحمید،    -یسیییم بر شیییهر ایرانيثیرات میدرنتیأ -3

 .(1394؛حبیبي و روحاني چوالئي، 1390؛ پور احمد و همکاران،  1393نژاد،  حاتمي

؛ 1394؛ عسیکری و بغدادی،  1389همکاران،    ؛ کالنتری خلیل آبادی1383شیهابي،  ؛ 1377وقف)شیاه حسییني،   -4

 (1392؛ مهرافزون و داریش،  1392؛ پوراحمد و همکاران،  1375شاه حسیني،  

، گودرزی  1391؛ باسیتاني راد،  1381مهمترین عناصیر کالبدی شیهر ایراني اسیالمي با محوریت محله)انصیاری،   -5

؛ سیلطاني و همکاران،  1392صیفرچابک،  ؛ لطیفي و 1392؛ بحری مقدم و یوسیفي فر،  1391سیروش و همکاران،  

 (1394؛ غالمي و همکاران،  1394؛ امیرفخریان و همکاران،  1391؛ پورجعفر و پورجعفر،  1390
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؛ عباس زاده و گوهری،  1390مهمترین عناصییر کالبدی شییهر ایراني اسییالمي با محوریت میدان)جابر و طیبي،   -6

 (1390، نژادستاری،  1388، ابراهیمي،  1393

؛ 1378؛ امین زاده،  1377عناصیر کالبدی شیهر ایراني اسیالمي با محوریت عناصیر مذهبي)عمادی،  مهمترین    -7

؛ وحییدزادگیان و  1392؛ همتي و همکیاران،  1389؛ منصیییور  1387؛ حسییییني،  1391حمزه نژاد و زرین قلم،  

میرنژاد،   ؛ حسییییني زاده و1393؛ کالنتری خلیل آباد و همکاران،  1393؛ اعظمي و همکاران،  1392همکاران،  

 (1394؛ نثاری و همکاران،  1394

؛ 1389؛ سییرائي، 1388ترین عناصییر کالبدی شییهر ایراني اسییالمي با محوریت بازار)رجبي و سییفاهن،  مهم -8

 (1390ایراندوست و بهمني اوراماني،  

که با وجود    دهداسالمي با محوریت میدان نشان مي  در گام دوم، تحلیل مطالعات متمرکز بر عناصر کالبدی شهر ایراني

  1/4تعداد بسیار کم مطالعات متمرکز بر میدان، به عنوان یکي از عناصر کلیدی شهر ایراني اسالمي،  یعني معادل  

اجتماعي شهر    -اقتصادی   -ها، یا بر یکي از ساختارهای کالبدیعات، از لحاظ محتوایي نیز، پژوهشدرصد از کل مطال

نقش   میدان،  و  اسالمي متمرکز است  کلیت آن ساختار دایراني  به  ابعاد چندگانهجزئي نسبت  بر  یا تمرکز  و  ی  ارد 

های بعد از زمان ایلخانیان  است که میدان در مفهوم اصلي آن یعني محل ثقل تظاهرات و تعامالت اجتماعي، با  میدان

ابتدای  شکل هندسي مشخه، ایجاد شده است گویا که ا  و اغلب در  پیراموني عمومي، و در مقیاس شهر  عملکرد ز 

 اند.بوده  هاگیری میدان در شهرهای ایراني اسالمي دارای همین ویژگيشکل

 ماهیت شناسی ابعاد موثر دوره ایلخانی در شکل گیری فضاهای عمومی بزرگ مقیاس هندسی  .3

و ابداع مجدد این مفهوم بر    میالدی( نقطه پایاني بر نوعي از تحول شهرسازی  14و13یورش مغول در قرن هفتم ه. ق.)

ن را نزدیک به یک قرن  گسلد و شهرگرایي در ایراای سازمان شهری کشور را از هم ميه ای دگر است. مغول بنیانگونه

گیرد و آن  یشروانه شهرنشیني ایراني قرار مي سازد. در حقیقت تفکر بیابانگردی مغول در تقابل با اندیشه پمعنا ميبي

انجامد. از دید این حاکمان، اجتماعات   به ویراني تمامي شهرهای بزرگ ميسازد، که این امر عمالاميغلو  خود  را م

 به درد  که صرفاا  های پستي بودنداسکان یافته اعم از آنکه داخل شهرها بودند یا در روستاها به سر مي بردند، انسان

کردند و در  ی خود در خارج از شهرها زندگي مياخوردند. حاکمیت جدید در داخل چادرهاستثمار و بهره کشي مي

-ها و نسل رغم همه ویرانياما علي (147 :1379کالم، داشتند)زیبا جتماعات، دور نگه ميمجموع خود را از آمیزش با ا

های  دارد که به ایجاد پایگاها وا ميها، با گذر یک نسل، و قطع ارتباط نسل مهاجم با طوایف هم وطن، مغول رشيک

کومتي در سرزمین تحت سلطه بپردازد. ولي از آنجا که الگوهای کهن و اعلي شهرسازی چون شیراز، اصفهان، بخارا،  ح

گذرد، خانان  ای ایران مي منطقه  - اشي نظام شهراند و بیش از صد سال از فروپو... به تمامي نابود گشته  بلخ، سمرقند 

گزیدند، با  رها سکني ميهای اطراف شهسنتي خود و در چمنری در چادرهای  مغول که تا این زمان به شیوه عشای

  آورند. از سوی دیگر باقراری نظام واحد حکومتي، به یکجانشیني و استقرار در شهر روی ميسیس دولت و براندیشه تأ

خان  و حکومت غازانبار در تاریخ ایران در دوران ایلخانیان جا مانده، برای اولینشهرهای به ها درتوجه به شدت ویراني
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گیرد.  در جهت استقرار عامه مردم شکل ميهای از پیش اندیشیده شده  یي با نظام شهرسازی مبتني بر طرحهانوشهر

متمایز    های دوران هلنيها را از نوشهرطانیه و غیره.... آنچه این نوشهرهایي همچون شنب غازان، ربع رشیدی، سلنوشهر

 3های شهری برای سکونت عامه مردم است. جموعهسازد، طراحي این مو برتر مي

 اسالمی -تجلی اولین فضاهای عمومی بزرگ مقیاس هندسی در شهرهای ایرانی.4

حکمرانان حکومت ایلخاني در پي ایجاد دولت و دیوان، و نیز استقرار در شهر و گسترش نظام شهرسازی در جهت  

ی دیگر، یا به ساخت  حکومت از سویي و نمایش عظمت و اقتدار حکمراني مغول و استیالی بیشتر بر مردم از سوتثبیت  

پردازند.   های از پیش اندیشیده ميیا به ساخت نوشهرها بر پایه طراحشهری در داخل شهر و  -های معماری و ساز مجموعه

یابد، فضاهای باز شهری و هندسي است که عملکرد  تبلور مي  رسازی در این نوع شهرهانحوی بارز در تاریخ شهآنچه به

ندارد. میدان با سیمای    دیت دسترسي و عملکردی در آن وجودباشد و محدو مون آن نیز مورد استفاده عامه ميپیرا

اسالمي،    -ر شهرهای ایرانيعدی و مقیاسي وسیع در حوزه شهر، برای اولین بار دهندسي، عملکردی عمومي و چندبُ

گیرد. پیش از آن میدان عمومي به فضایي فاقد نظم هندسي یا عناصر خاص به عنوان بدنه مستقر در مدخل  کل مي ش

شده است)نقي  ها، اطالق ميها و ورزشها و آیینشها، انجام مبادالت تجاری، بر پایي نمایشهر و با کاربری اطراق کاروان

ند،  ار مورد شهرهای ایران نگاشته شدهکه در مقاطع مختلف زماني د   هاچه در برخي از سفرنامه(. اگر16،  1385زاده،  

میدان، به عنوان عنصر شهری مهمي که    اما عموماا   ری ذکری اجمالي به میان آمده استهای شهبنا به مورد از میدان

که در مورد    طور نقش آن در ساختار شهر حائز اهمیت باشد)آنگونهبدی و فضایي و عملکردی آن و همینجزئیات کال

لخاني، سرآغازی  توان گفت که عصر ایبا این مقدمه مي  (، مطرح نشده است)همان(.4میادین شهرهای غربي معمول است

  – مذهبي    - های علمي البر)ترکیبي از مجموعه نام ابوا های معماری و فضاهای مستقل شهری به  برای تولد مجموعه

(. هسته اولیه این مجموعه های شهری میدان عظیم هندسي در مقیاس شهر است  74،  1384تجاری(است)شکاری،  

مسجدج مدرسه،  فضاهایي چون  رصدکه  دارالشفاء،  باني،  مقبره  از  امع،  پذیرایي  دارالسیاده)جهت  الکتب،  بیت  خانه؛ 

باز میدان سه شاخه اصلي مبحث یعني مقیاس    شوند. بنابراین فضایزار و... در اطراف آن جانمایي ميسادات(، با

های به جا مانده از این دوران شکل کامل هندسي دارند( و کاربری عمومي  هندسه کامل)تمامي میدانشهری، وجود  

باشند. ایده اولیه این مجموعه شهری با الهام از مزار اولیا،  در دسترسي و عملکرد( را دارا مي پیراموني،)عدم محدودیت 

های ائمه در طوس، تربت سلطان بایزید و ابوالحسن خرقاني و زیارتگاه امامان شیعه در عراق شکل  زیارتگاه  همچون

کالبدی    ثیرها با تأش اقتدار و عظمت خود، این مجموعه(. باتوجه به نیاز حکمرانان مغول جهت نمای 76:  گیرد)همانمي

 
بلکه در      چون شیار پارسیي ودولت شیهر یوناني، مرکز اسیتقرار طبقات ممتاز اجتماعي اسیت و دیگر مردمان نه در شیهرنظام شیکل گیری شیهرهای هلني  .3

 (.20 :1382نقاط زیستي اطراف شهر سکني میگیرند)حبیبي،  

و همیشه از این دو خصیصه اصلي   آگورا در همه حال، فضایي محدود و مشخه برای برگزاری آزادانه روابط اجتماعي و فرهنگي میان شهروندان بوده .4

 . (60 :1371برخوردار بوده است: سرپوشیده نبودن و محدود بودن)فالمکي، 
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شوند.  های بسیار بزرگ طراحي ميمقیاسي وسیع و در اندازهبا  از بقایای به جامانده از تخت جمشید و آثار مشابه،  

و با فرم    بار با تفوق فضا بر تودهشهرسازی پیش از خود، برای اولین  های شهری بر خالفهسته اصلي این مجموعه

عه  ترین این مجموعه مقابر که در حقیقت واحد اصلي شهری هستند؛ مجموگیرد. از مهمکامل هندسي فضا شکل مي 

پادشا در تبریز، مجموعه شیخ بسطام، مجموعه شیخ صفي اردبیلي و مجموعه شیخ  امیر چخماق در یزد، میدان حسن

احمد جام است. در تمامي آثار مذکور، ارسني بزرگ مقیاس و هندسي به عنوان مرکز مجموعه وجوددارد که عملکردها  

عملکردها از مدرسه  شود. این  ندسه ارسن، طراحي ميگیرد و با تبعیت از هلبدهای متنوعي پیرامون آن شکل ميوکا

مقابر، طیف راتا  اجتماعي مختلفي  و طبقات  بهدر خود جای مي  ها  مناسب جهت  گونهدهند،  فضایي  ارسن،  که  ای 

این    .جویندز عملکردهای پیراموني آن بهره ميروز است که ابانهآمدن اقشار مختلف اجتماعي در ساعات مختلف شگرد

با عملکردمیدان مقیاس هندسي،  بزرگ  متنوع  های  میدانهای  پیراموني، خاستگاه  آن  و عمومي  از  اصلي پس  های 

در    میدان نقش جهان که از دوران صفویه تا به امروز از اهمیتي جهاني برخوردار است، ریشه  ،طور مثالمیگردند. به

 (. 8ر شماره دوران ایلخاني دارد)تصویهای شهری  فرم کالبدی و عملکردی مجموعه

 

 

 

 

 

 

 

 

  153: 1394نقش جهان پارس، ) میدان نقش جهان:  8شماره  ریتصو
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شاخه پژوهش در فضاهای باز شهری از آغاز شهرنشیني تا حکومت ایلخانیان. ماخذ: نگارندگان  3: باز خواني  1جدول شماره    

 نسبت توده به فضا فرم کالبدی  عملکردکالبدپیراموني مقیاس  سلسله حاکم سبک 

 تقدم توده بر فضا  هندسي تک عملکردی  شهری  ماد  پارتی 

فضا تقدم توده بر   هندسي تک عملکردی  شهری  هخامنشي  

 تقدم توده بر فضا  هندسي تک عملکردی  شهری  اشکاني 

 تقدم توده بر فضا  هندسي تک عملکردی  شهری  ساساني 

 تقدم توده بر فضا  - چند عملکردی  شهری  دوره اول  خراسانی 

 تقدم توده بر فضا  - تک عملکردی  شهری  دوره دوم 

 تقدم توده بر فضا  غیر هندسي  چند عملکردی  شهری  رازی 

شهری   آذری   تقدم فضا بر توده  هندسی چند عملکردی  

 

 گیرینتیجه 

مي،  دهد که عالوه بر شرایط اقلیاسالمي، نشان مي  -شهرهای ایراني  گیریتر در فرایند و محصول شکلمطالعات عمیق

سیاسي  به  -ساختارهای  مي   طوراجتماعي  اثر  شهرسازی  مظاهر  بر  الیهمستقیم  در  ظاهر  به  اگر  حتي  های  گذارد. 

  شناختيفضاهای عمومي که خود مبحثي جامعهگیری  باشد. این اثرگذاری، در روند شکلتری قابل مشاهده  عمیق

های حاکم بر سرزمین  پدرساالرانه قریب به اتفاق حکومت های فکری  نماید. هم از این روست که بنیانست، بارزتر مي

اکثراا با خاستگاهایران،  قبیله  آ  ایها و ساختارهای  پیر یا رئیس قبیله، امری ضروری  ن)که در  از فرامین  ها اطاعت 

تماعي و نهادی  در نتیجه فضایي نیز به تظاهرات و نمودهای اج  .ستاست(، از آنجا که حقي برای نظر مردم قائل نی

به صورت آگورا و فوروم،    های برتر همزمان یعني یونان و رم،  برعکس آنچه در تمدندهد. دقیقاا در شهر اختصاص نمي

ان، بعد از حمله  نماید که با امتزاج تمدن ایران و یونمي  یابد. بنابراین منطقي واقعي شهر، فرصت تجلي مي  در عرصۀ

باشیم. در  ی باز و عمومي، البته هنوز ابتدایي و اولیه در شهرها  گیری، محدودهندر به ایران، به تدریج شاهد شکلاسک

های برابری و برادری در ایران، و برابر شدن مردم عام با طبقات  بیني اسالمي با تئوریمرحله بعد، گسترش جهان

اج یافتن  ممتاز  اهمیت  و  ميتماعي  سبب  فرب ،  این  بهشود  عمومي  باز  مقیاسضای  با  بزرگتدریج  در  های  تر 

نجا که رشد شهرنشیني بسیار آهسته است، فضاهای عمومي به  اسالمي راه یابد. ولي از آ  - یراني ساختارهای شهرهای ا

  گیرد. در مرحلۀ اندیشیده، شکل مي های از پیش طرحوار و بدون  اختارهای شهری، به تدریج و اندامتبعیت از سایر س

مغوالن به ایران، و در نتیجه    اسالمي بعد از حملۀ  -رهای ایرانيسراسری و غیرقابل احیا شه  خر، و بعد از ویراني تقریبااآ

اس  ضرورت ساخت شهرهایي جدید که همزمان نمایانگر شکوه حاکمان نیز باشد، نوعي از فضاهای عمومي بزرگ مقی

بتبر مبنای طرحکامل    با هندسۀ  ایجاد ميهایي که شاید  نامیدشان،  با    شوند. فضاهای عموميوان طرح جامع  که 

یه برخوردارند و مبنایي برای  الزاوی قائمکنند و از هندسهمقیاس شهر عمل مي اند، در  عملکردهای عمومي محاط شده 

  شوند. از خود در تمام سرزمین مياسالمي پس  -گیری شهرهای ایراني شکل
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 : منابع

 ها: کتاب

 . خاک انتشارات اصفهان، وحدت، حس الله، بختیار، . (1379). ن  اردالن،

تاریخ ایران کمبریج از آمدن سلجوقیان تا فروپاشي دولت ایلخانان)پژوهش دانشگاه   (.1385. )و دیگرانباسورث، ک.ا  

 تهران: انتشارات امیرکبیر. نوشه، کیمبریج، جلد پنجم(، گردآورنده: ج.آ. بویل، ترجمۀ حسن ا

 .یتهران: انتشارات وزارت راه و شهرساز ران،یدر ا  یشهر یفضاها  يطراح راهنمای(.  1384. )ج پاکزاد، 

 .دانش سروش انتشارات  ایراني، معماری  شناسيسبک  ، (1386) .م  پیرنیا،

ترجمۀ یعقو  آژند،   تیموریان، پژوهش از کیمبریج،تاریخ ایران، دور    .معماری دور  تیموری(.  1378پیندر، ویلسن. )

 تهران: جامي.

 ران. (. از شار تا شهر. تهران: انتشارات دانشگاه ته 1382م. ) ،ي بحبی

 .روزنه انتشارات : تهران ایران،  در  ماندگي عقب علل  یابيریشه شدیم؟  ما چگونه، ما  .(1379) . ص کالم،   زیبا

   تهران: انتشارات چهارطاق. ران،یدر ا ي نی مختصر شهر و شهرنش ختاری (. 1390. )ح سلطانزاده،

 شهرسازی.  هری، تهران: انتشارات وزارت مسکن و ش هویت جستجوی در  .(1384) .م  عمراني،

 . فضا  نشر انتشارات: تهران غر ،  و ایران تجار   در  معماری گیریشکل . (1371) . م فالمکي،

 .دانشگاهي جهاد انتشارات : تهران ایران، شهرهای. (1368)  .ی کیاني، 

 .فرهنگي  و علمي  انتشارات ران:ته فریاد،  عبداهلل ترجمه ایلخاني، دوره  در  ایران اسالمي معماری(. 1365)  .د ویلبر،

ایران، ترجمه(.  1369)  .هوف، د به شهرنشیني و شهرسازی در   رحیم صراف،  :شهرهای ساساني در نظری اجمالي 

   .دانشگاهي جهاد تهران: انتشارات 

 مقاالت:

 . 120- 107(, 4)3شهر,  تی. هويرانی ا ینشده شهرها فیتعر ی, فضاهادانی(. م1388م. ) ،يمابراهی

- يشهر اسالم   یفضا در گذرها  يت یفرهنگ جنس   نییتب   (.1398م. )  ،یو مقصود  م.  ،یي ربابایپ  ؛م  ،يمحل چال   یاسد

   . 31-15(,  1)3,  ی. دانش شهرساززیتبر تیراه ترب ادهی, نمونه پژوهش پيرانیا

شهروندان    ي اسالم-يرانیا  ي سبک زندگ   ی الگو  ي(. طراح1397م. )  ، یاری، و شهرس  ،یریام   ي صالح    ؛ فرد، ح  یاشتر

   . 184-157( (, 41 ي اپی )پ  1)11, يانتظام تیشهر تهران. پژوهشنامه نظم و امن

(,  2)20(,  بایز  ی)هنرها  ی و شهرساز  ی. معمارهیدر دوره قاجار  يرانیشهر ا  هیساختار ثانو  یيشناسا   (.1394ز. )  ،یاهر

23-34 . 

و قاجار با استناد بر    ی, صفويلخانیا  ی هادر دوره  زیشهر تبر  يگستردگ   سهی مقا  (.1394ستارزاده، د. )  ؛ اصل، ل  النیبل

   . 70-57(, 21)9شهر,   تی. هويخ یمستندات تار
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تار  ياسالم  ی شهرساز  ي شناس ختی ر  یهنجارها   ي قیتطب   ي بررس  (.1394)  ن.  ، يرضوان  ؛ م  ،بهزادفر بافت  ,  يخ یدر 

 . 0- 0 ،( 6 ياپ ی )پ  1)3 ، ياسالم یمعمار  ی: محله سرچشمه شهر گرگان(. پژوهش ها ی)موردکاو

  ی شهر دوست دار کودک در بستر  یالگو  د یکودک: بازتول  ي(. شهر مرب1398)  ، و قره بگلو، م.م  ، يرغالمیم   ،پارسا، پ

  . 130-109( (, 22 ي اپی)پ 1)7, ياسالم  یمعمار یها. پژوهشياسالم يرانیا

: شهر  ی)مطالعه مورد  ياسالم  -  يرانیشهر ا  یي فضا   -   یبر ساختار کالبد   سمیمدرن  ریثأ(. ت 1396ا. )  ، یيوفا   ؛پوراحمد، ا 

   . 76-63 ،(  28)7 ،ياسالم يرانیکاشان(. مطالعات شهر ا

. مطالعات  ياسالم  -يرانی مرتبط با شهر ا ی هاافتیره  يقیتطب  ل ی(. تحل1396و دستواره، ف. ) م   ، يصراف ؛ ج ا، ی ن يتوکل

   . 20-5(,  28)7, ياسالم يرانیشهر ا

ا  یشهر  ی هابا چالش  ي اسالم   -يرانی(. تقابل شهر ا1395)و دیگران.    ج   ا،ین  يتوکل   ي رانیهزاره سوم. مطالعات شهر 

   . 70-57(, 25)7, ياسالم

- يرانیمحالت شهر ا  نی ساکن  ي زندگ  ت یف ی نقش مساجد در ارتقاء سطح ک  ن یی(. تب1397فر، و. )ي عیرب  ؛ م  ، یيربابایپ

  2)5,  یشهر  یو توسعه فضا  ای شهر زنجان(. جغراف   هینیدر محله حس   اعظم  هین ی: مسجد حسی)مطالعه مورد  يسالما

  . 125-105( (, 9 ي اپی )پ

  ي, همگان یقلمرو کنش گر  تیماه  يسی دگرد  ي(. بررس1396پور، ن. )  يو زک   م  ،یاهکلرودی پورس  يلطف  ؛  جهانبخش، ح

   . 41-31(,  30)8, ياسالم يرانی. مطالعات شهر ايرانیتا شهر معاصر ا ي اسالم - يرانیاز شهر ا

در    ي فرهنگ  تیریاز نظام مد  ی ریو بهره گ   ي فرهنگ  ینگار  وست یپ  گاه یجا  ن ییتب  (.1395دل زنده، ع. )  ؛ جهان بخش، ح

  ياپ ی)پ   4)4,  ي اسالم  یمعمار   ی (. پژوهش هاي سازنده شهر اسالم  ی فکر  ند یو فرآ  ینظر  ي )مبان  يرانیا  - ي شهر اسالم

13 ,)91-113. 

  ت یدر ارگ بم(. هو  ي فشردگ  ي )بررس  ی شهر  يشهر از منظر شکل شناس   یدار یپا  (.1394)  م.  ا،ین  ي نی حس  ؛ ف  ب،یحب

   . 18-5(, 21)9شهر, 

  یای به شهر مدرن در جهت اح  يرانیعناصر شهر کهن ا  رییتغ  يفی ک  يابی(. ارز1394ا. )  ،يچوالئ  يروحان  ؛ک  ،ي بیحب

 .  18-5(, 21)6, ي اسالم يرانی. مطالعات شهر اياسالم - يرانیا تیبا هو ی شهر یمکان ها

:  یمورد   ی )مطالعه    يرانیا -ياسالم   ي سبک زندگ  ی ها در راستاخانه  ت یمحرم  زان یسنجش م  (. 1397ح. )  ا، ینحکمت

 . 603-585(,  3)6, یشهر یزی برنامه ر یای جغراف  ی(. پژوهش هازدیشهر  دیو جد م یبافت قد

. دانش  ياسالم -يرانیو کاربست آن در محالت شهر ا  ی امحله  زیبر گذار ست  ی گذر  (.1399ع. )  ،ي طارم  ؛ م  ، یدریح

     .96-73(,  1)4, یشهرساز

بر   د یبا تاک   یشهر  یجنگ نرم در بافت ها  ي(. مطالعه جامعه شناخت 1397م. )  ا، یو ازک     ، يساروخان  ؛ش  ،يچرام

 . 100-85(,  38)10, ي . مطالعات جامعه شناسيشهرزاد چرام ياسالم-يرانیدر شهر ا  ي رسانه مل یراهبردها

  ی در شهرها  یمنظر شهر  تیهو  ی هالفهؤم  يبازشناس   (.1397ع. )  ، ی، و آقاصفرآباد، ح  لیخل  ی کالنتر  ؛س   ،يدنبل

  . 230-223(,   4)8شهر تهران. نقش جهان,  ی, نمونه مورد ياسالم-يرانیا

  ي رانی. مطالعات شهر ارانیا  يسنت   یبر نمونه ها  د یکأبا ت  ی شهر  نیادیحضور در م  تیف ی (. ک1390ا. )  ، يبطی     ؛ ج  دانش،

 .80-71(, 4)1, ياسالم
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اسالمی  -گاه اولین فضاهای عمومی بزرگ مقیاس هندسی در شهرهای ایرانی شهرسازی ایلخانی تجلی  

 مریم فراهاني، مجتبي رفیعي 

  ي و نقش آن در دلبستگ ياسالم   يرانیدرون محله ا  يگی روابط همسا  ت یف یک   ي(. بررس1397. )و دیگران  پور، ع یساالر

   . 47-35(,  34)9, ياسالم  يرانیشهر رشت. مطالعات شهر ا سازانی: محله ساغریبه مکان؛ مطالعۀ مورد 

در    کیالکترون  ی شهر  تی ریمد  ی با چارچو  ها  يشهر اسالم  ی سازهمگام  (. 1397)  ا.   ر،یگرمس   ان ی خاور  ؛ م  ،یيسرا

   . 111-97(,  2)1, داری . شهر پاياسالم-يرانیشهر ا یفضا

  ، 24  زیبا،شماره  هنرهای  مجله   ایلخاني،  عصر  شهری  پدیده  غازان،   شنب  طرح  از   هایيیافته.  (1384)  .ج  نیری،  شکاری 

73-80 . 

  ي اسالم-ي رانیشهر ا  یهامطابق با شناسه   یيکاربست اصول نوشهرگرا  (.1397م. )  ، یو سعادتمند  م   ، یيرضا؛  س  ، یصفو

  ی ها )پژوهش  يانسان  یای جغراف   ی ها)رباط کهنه((. پژوهش  م یکر  رباط  يم ی و قد  يمسکون  ی : محلهیمورد  ی)مطالعه

  . 944-929(,  4)50(, یيایجغراف 

  ی شهر  ی هادر جداره  ياسالم   – يرانیا  تیهو  يابی در باز  نات یی نقش تز  (.1398و درج ور، ف. )  م   ، یانصار  ؛م  ،یيطال

  . 112-99(,  29)12آرمان شهر,  یو شهرساز ی شهر مشهد. معمار ابانی خ نییباال و پا ي خی : راسته تاريمورد مطالعات 

دیگران  ا   ، ين یعابد )و  فضاها  ل یتحل  (. 1396.  تأک  یشهر   ی ساختار  با  زنان  امن  د یمطلو   ا  تیبر  شهر  – يرانیدر 

   . 644-629(, 4)5, یشهر  یزیربرنامه یای جغراف  یها(. پژوهشهیالقدم اروم ی مهد ی: محله یمورد ی )مطالعهاسالمي

  ي اسالم يرانیشهر ا يفرهنگ -ي نی د نیادیبن يخ یتار یها لفهؤبر م يلی(. تحل1397ن. ) ، يو برات ح ،یاحمد ؛م  ،یعسکر

   . 74-37(,  81)- , ي. فصلنامه علوم اجتماعي انیو قرون م  نیدر قرون نخست 

مطالعه    يدوره اسالم  یوقف در شهرها  یریاز کارکردپذ  ياکتشاف  ين ییتب  (.1396ن. )  ،يح.، و برات  ،یاحمد؛  م  ،یعسکر

 . 80-65(,  29)8, ياسالم يرانی . مطالعات شهر ايانی و م ن یدر قرون نخست يرانی: شهر ایمورد

دو  ا  ،ينی مشک  ؛س  ،يغالم تاک   یمحالت شهر  یيفضا  يطراح  (.1394)  ا.  ران،یو  اسالم در شهر    نیبر اصول د  دیبا 

   . 52-41(, 22)9شهر,  تیشهر زنجان(. هو ی: محله شهدای)مطالعه مورد  ياسالم-يرانیا

  ياسالم   يرانیمکان در شهر ا  ی ریگمؤثر بر شکل  یهابازشناخت مؤلفه   (.1397و باقرزاده، ا. )  خاکزند، م   ؛ ع  ، يصادق 

- 49( (,  20  ياپی)پ  3)6,  ياسالم  یمعمار   یها. پژوهشراز یش   قیو مسجد جامع عت  رالملک ی: مسجد نصيمورد پژوه

68 .  

  یدر ادوار مختلف شهرساز  ي رانیتکامل شهر ا  ریبر س  ي (. نمود هندسه ادراک 1394آ. )  ، یياسکو  ي بالل؛  ا  ان،یفرشچ

 . 67-53(, 15)4, ی: شهر همدان(. مطالعات شهری)مطالعه مورد

  ي رانی. مطالعات شهر اياسالم   يرانیشهر ا  ين یدر بازآفر  ط یمح   ت یف ی مدل ک  نییتب  (.1397م. )  ان، ی عیرف  ؛ ا  ان، یقلندر

 .  58-49(,   34)9, ياسالم

)محله    يرانای  –  يشهر اسالم  دار یاز محله پا  یراهبرد  یي الگو  (.1397)  و شمس، م.  ع  ، ينی ملک حس    ؛م  ، آرا  طیمح

 .  381-361(,   3)10(, يانسان یا ی)جعراف   يانسان یای نو در جغراف  یهانگرش شهر قم (.  ادیبن

با نگرش    يرانای–  يشهر اسالم  یدر محله ها  ي زندگ  ت یف ی ک  (.1396و شمس، م. )  ع   ،ين یملک حس   ؛آرا، م  طیمح

 .  118-95(,   38)10, طی مح  شیشهر قم(. آما  ی)نمونه مورد ي اجتماع -یي فضا ی داریپا

  . 74- 65(, 35)12. با  نظر, يآراء متفکران مطالعات شهر اسالم یبند طبقه (.1394س. ) ،يمردان

- 5(,  19)-, ياسالم  يرانی. مطالعات شهر ا يبر مطالعه شکل شهر اسالم  يلیتحل  (.1394ساالنقوچ، ا. )   يبابائ  ؛ مسعود، م

13 . 
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.  ياسالم   يرانیا  ی اصول شهرساز  ی هشتگرد بر مبنا   د یشهر جد  ي ابی ارز  (. 1395حمزه نژاد، م. )  و   ا   ، يقاسم    ؛ ا  ، ينی مشک

 . 58-39((, 68) 4)17, يمطالعات مل 

  یي و بازتا  فضا  یشهر  ت یدر حاکم  ن ینقش آفر  ی نهاد ها  ي ( بررسي)اسالم   يرانیشهر ا  ي (. بازخوان1397ح. )  ،يمعروف 

   . 45-33(,  15)9, رانی ا یو شهرساز ی و قاجار. معمار  هیدوران صفو یآنان در شهرها

بازشناس1398ا. )  ،يموالئ ا  ي و فرهنگ  يدهنده نظم اجتماع شکل   یهاشاخه  ي (.    سه ی)مقا  ي اسالم  _  يرانی در شهر 

 . 106-81(,  1)10, يفرهنگ  ي(. جامعه پژوه رامونیپ  یو پاساژها زیتبر يخ یبازار تار يقیتطب

  یمحله ها  ي)نمونه مطالعات  رانیا  یریکو  یمفهوم محله در شهرها  ي(. بازشناس 1394و پورجعفر، م. )  رنجبر، ا  ؛موقر، ح

 . 56-35(, 8)4, رانی ا ی(. مطالعات معمارنییشهر نا

(،  40)4اسالم،    خ ی تار  ،یشهر واسط تا قرن سوم هجر   يمدن   تیموقع   ي و بررس  ل ی(. تحل1388)  ر.  ،ين امی  ؛ا  منتظرالقائم، 

65-80 

ا )   ،يکوشک     ؛منتظرالقائم،  ها  ي دهسامان   لیتحل  (.1398ف.  الگو  یآرامستان  منظر  از  اصفهان  ا  یشهر    ي رانیشهر 

 . 58-49(,  36)9, ياسالم يرانی. مطالعات شهر اياسالم

از سده چهارم   راز یش یيبا  و شهر در سازمان فضا یتحول رابطه ساختار ریس (.1394عر  سلغار، ن. )   ؛س ،یمنصور

 . 20-5(, 8)4, رانیا ی ات معمار. مطالع یقمر ی تا دوازدهم هجر

 .118-101(, 6)3. با  نظر, رانیا یشهر ی: مفهوم فضايرانیا ي(. دولت شهر آرمان1385ا. ) س، یخوشنو رزاکوچک می

  د یامروز با تاک یآن در شهرها گاهیاز تنزل جا يعواقب ناش يو بررس یشهر یهادانی(. نقش م1390س. ) ،نژادستاری

 .70-57(, 3)1, ياسالم يرانیمطالعات شهر ا. يرانیا یبر شهرها

 (. بوطیقای عتیق، در دست چاپ. 1394)مهندسین مشاور، ). نقش جهان پارس

 24-15 ،25 شماره   ،  زیبا رهای نه مجله ایراني، شهرهای در   میدان دگرگوني روند در  ملي تأ ،(1385) .م  زاده، نقي
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