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دوره ایلخاني در شهرسازی ایران-اسالمي را ميتوان به عنوان یک دوره گذار از سبک رازی به سبک
اصفهاني دانست .اهمیت این دوره در شهرسازی ایران به آن دلیل است که از یکسو به دنبال
وضعیت خاص پیش آمده بعد از حمله ویرانگر مغول ،سیر تکاملي شهرسازی ایران را حفظ کرده و
از سوی دیگر زمینه و بستر الزم برای شکلگیری سبک اصفهاني در دوره صفویان(907-1135ه.ق)
را فراهم آورد .پژوهش حاضر به روش توصیفي و تحلیلي و با تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای
انجام شده است .یافتههای تحقیق نشان ميدهد که شهرسازی و معماری ایلخاني به دنبال ایجاد
شکوه هر چه بیشتر است .ایوانهای بلند ،ارتفاع بیشتر گنبدها و دهانهها ،فضاهای بزرگ و طویل،
اندازههای دقیقتر و متناسبتر در معماری ،در میدان وسیع مجموعههای شهری ،در غالب شکلي
کامل ،تبلور شهرسازانه ميیابد .در حقیقت ،شکل کامالا هندسي فضاهای شهری بزرگ مقیاس در
شهرسازی ایلخاني ،اختالف چشمگیری با حیاط مجموعههای شهری قبل از آن و میدانهای اندام
وار درون بافتهای شهری دارد .ویراني ساختارهای اجتماعي -اقتصادی -کالبدی شهرها توسط
مغول در آغاز سده هفتم هجری شمسي ،منجر به ابداع مجدد مفهوم میدان در ساختار متعاليتری
در انتهای همین سده گردید  .ساختاری هندسي و بزرگ مقیاس که با قدرت در شهرسازی دوره
صفوی ،جهاني شد.
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مقدمه
فضاهای شهری بخشي از فضاهای باز و عمومي شهرها هستند که به نوعي تبلور ماهیت زندگي جمعي ميباشند؛ یعني
جایي که شهروندان در آن حضور دارند .فضایي که به همه مردم اجازه ميدهد که به آن دسترسي داشته باشند و در
آن فعالیت کنند .ماهیت فضاهای عمومي آن است که بهراحتي قابل دسترسي باشند و شامل فضاهای بسته بدون سقف
یا مسقف(ساختمانهای مذهبي و سازمانهای مدني) ميشوند .این فضاها کالبدهای مختلفي از فرم ساخته شده تا
محیط های طبیعي دارند .با تعریفي این چنیني از فضای شهری ،بازخواني شهرهای ایراني -اسالمي نشان ميدهد که
تا دوره اصالحات سلسله ایلخاني ،فضای شهری بزرگ مقیاس ،هندسي و از پیش اندیشیده که مورد استفاده عموم
جهت فعالیتهای عام اجتماعي بوده باشد ،وجود نداشته است .در حقیقت ميتوان اذعان نمود که تا دوره ایلخاني نظام
شهرسازی فقط در مقیاس فضاهای حکومتي-مذهبي ،یا کلیات شهرسازی از جمله تعیین شکل کلي شهر ،طراحي
ميشد .شکلگیری واحدهای شهری مثل محلهها ،فضاهای باز عمومي و حتي شکل و فرم کالبدی بازار ،بهتدریج و
بهصورت کامالا ارگانیک در اطراف هستههای طراحي شده ،شکل گرفته است .بسته به نوع جهانبیني حمکرانان تا قبل
از دورهی ایلخانیان ،فضا و مکاني که برای اجتماع عده کثیری از مردم(در مقیاس شهر) طراحي ميشد یا فضایي
حکومتي مثل کاخ بوده و یا فضایي عقیدتي مثل مسجد .آنچه که در این جا مورد تأکید است ،تک عملکردی و خاص
بودن فضاهای مذکور است .بدیهي است مجموعه کاخي ،ضوابط خاص خود را برای ورود و خروج افراد عامه ميطلبید.
بنابراین ،نميتوان فضاهای باز ،بزرگ ،هندسي و از پیش اندیشیده شده آن را فضای شهری عمومي تلقي نمود .فضای
باز مذهبي– عقیدتي هم مثل حیاط مساجد یا محوطه باز اطراف آتشکدهها ،ضوابط عملکردی خاص خود را در طول
تاریخ داشتهاند ،از این رو نميتوانند مصداق فضای شهری عمومي قرار گیرند.
درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلي با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است .با این
حال ،مقاالتي در باره شهرسازی و فضاهای شهری در دوره ایلخانان به چاپ رسیده است .مقالهای با عنوان «عوامل و
عناصر شکل گیری و عناصر شهرهای دوره ایلخاني» به قلم طالبنیا و نجفي( )1394به رشته تحریر در آمده است که
نگارندگان در این اثر به واکاوی عوامل مؤثر در شهرسازی دوره ایلخانان پرداختهاند .مقالهای دیگر با عنوان «تحلیلي از
فضاهای شهری از تبریز ایلخاني تا اصفهان صفوی» توسط فروتن( )1388به رشته تحریر در آمده است .نویسنده در
این اثر به بررسي عوامل مؤثر در دگرگوني فضاهای شهری در این مقطه تاریخي پرداخته است؛ با این حال اشارهای به
بحث فضاهای هندسي نشده است ،لذا در پژوهش حاضر به بررسي این مسئله پرداخته ميشود.
درباره روش انجام این پژوهش باید گفت ،این پژوهش با تکیه بر نوعي تاریخ پژوهي تحلیلي -تفسییییری ،در  3مرحله
تدوین ش یییده اس یییت .در مرحلهی اول ،با روش توصیفي -تحلیلي مفهوم و عملکرد میدان در تاریخ شهرهای ایراني و
ایراني -اسییالمي از تمدن ماد تا دورهی ایلخاني ،با توجه به سییبکهای معماری ،و بر مبنای مسییتندات مکتو  ،مورد
توجه قرار ميگیرد .در مرحله دوم با روش فراتحلیل 120 ،مطالعهی مرتبط با شییهرسییازی ایراني -اسییالمي با هدف
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تشیییخیه اهمیت میدان به عنوان عنصیییری واجد اهمیت و تأثیرگذار در بین عناصیییر و سیییاختار شیییهری ،از دید
صیاحبنظران حوزهی شیهرهای ایراني -اسیالمي ،با ابزار کتابخانهای تحلیل ميشیود و در مرحله سیوم ،با روش تاریخ
پژوهي ،با تبیین فرایندهای تاریخي ،روند ظهور اولین فضییاهای شییهری بزرگ مقیاس هندسییي در شییهرهای ایراني-
اسالمي را نشان ميدهد.
.1فضاهای عمومی در کرونولوژی سبکهای معماری -شهرسازی ایران
.1.1شیوه پارسی
این شییوه از قرن نهم ق.م با سیاختن اولین « شیار» مادی الهام گرفته از «شیهر -تپههای» بینالنهرین(زیگورات) شیروع
شده و با شکوفائي شارهای پارسي در شوش ،استخر ،پاسارگاد و ...به اوج خود ميرسد(حبیبي .)2 :1382 ،شهر مادی
در جقیقت عبارت اسیت از -1 :کهندژ(کاخ حکومتي) که در موقعیت سیوقالجیشیي مکانیابي شیده اسیت و داخل آن به
دقت طراحي شیده اسیت -2 .سیکونتگاه های زیسیتي اطراف کهندژ در راسیتای مسییرهای اصیلي(شیارسیتان و رب ).
براسیاس شیاخههایي که در مدخل مبحث بیان شید ،با وجود فضیاهای بزرگ مقیاس و هندسیي و طراحي شیده داخل
کهنیدژ ،آنهیا را بیه هیر روی نميتوان فضیییای شیییهری عمومي نیامیید .کهنیدژ مجموعیهای از کیاخهیا ،دیوانهیا و مراکز
حکومتي بوده که دور تا دور آن را حصیاری در بر ميگرفته اسیت و ورود و خروج از آن طبق ضیوابط خاصیي میسیر بوده
است .نمونۀ بارز آن شهر هگمتانه ،پایتخت ماد است که توسط دیاکو در  708پیش از میالد ،ساخته ميشود .زیستگاه
اصیلي شیهر که محل سیکونت عامه مردم بوده بهتدریج ،و کامالا ارگانیک شیکل ميگرفت ،بنابراین فضیاهای شیهری
داخل آن نیز از لحاظ شیکل ،غیر هندسیي بودهاند .با توجه به سیاختار اجتماعي ،سییاسیي ،بومي ایران ،آشیکار اسیت که
بافتهای ارگانیک شیهری کامالا درهم تنیده و فشیرده باید شیکل ميگرفتهاند .بنابراین فضیای شیهری(که مخصیوص
عامه مردم باشید) ،به مسییرهای تردد باریک قابل دفاع و یا فضیاهای کوچک مقیاس محلهای خالصیه ميشید(تصیویر
شماره .)1

تصویر شماره  :1ساختار شهر مادی (حبیبي.)8 :1382 ،
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در دوره هخامنشیي ،حصیار طراحي شیده شیهر ،محدود سیکني عامه مردم را دربر ميگیرد «پارسییان محل اقامت خود
را از روی نقشیهای بنا ميکردند که توسیط مذهب (موبدان) تقدیس شیده بود و سینتهای اجدادی به آنها آموخته بود
و از آن نقشیه به هیر وجه تجاوز نميکردند .شیهر مربعي بود (به طول یک میدان که اسیب به میل خود و به یک نفس
بدود(حدود  700×700متر) .در وسیییط آن آتش را به منزله حافظ حقیقي مکیان ميافروختنید و در کنیار آن حوي یا
آبگیری به نسیبت جمعیتي که در آن سیکني ميگزیدند ،حفر ميکردند و آ انبار ميسیاختند ،پس از اتمام سیاختمان
آتشیکده و آ انبار ،به بنای خانه مشیغول شیده و سیپس به ایجاد با و بسیتان ميپرداختند(سیلطانزاده.)24 :1390 ،
آنچه که از شیهرسیازی دوران هخامنشیي بهجا مانده (مانند مجموعه تخت جمشیید یا تپه ی تخت سیلیمان) ،کهندژی
اسیت شیامل مجموعهای از کاخها و فضیاهای مرتبط و مورد نیاز آنها که به دقت طراحي و اجرا شیده اسیت(تصیویر
شماره .)2

تصویر شماره  :2ساختار شهر هخامنشي (حبیبي.)15 :1382،

همچون شیهرسیازی مادی ،فضیای مورد اسیتفاده عامه مردم کامالا ارگانیک سیاخته ميشید ،با این تفاوت که سیکونتگاه
مردم در داخل حصیار شیهر قرار ميگیرد و شیاید شیبیه روسیتاهای کنوني یعني روسیتاهای نسیبتاا بزرگ قابل تصیور باشید
به حمله اسیکندر و پس از آن اسیتیالی یونانیان و ویرانگری آنان در شیهرهای بزرگ ،منجر به سیاخت نوشیهرها توسیط
یونانیان ،در جهت سیلطه بیشیتر آنان بر ایران ميشیود که در عمل به امتزاج فرهنگي ایران و یونان ميانجامد .در این
نوشهرها است که به تقلید از آگوارها و فرمهای یوناني «برای نخستین بار مفهوم میدان در شهر رنگ ميگیرد(حبیبي،
 .)18-20 :1383با این وجود عملکرد پیرامون میدان ،همان عملکرد کالبد اصلي در کهندژ هخامنشي است ،که مکان
خودنمایي و اعتبار دولت سییلوکي اسییت .بنابراین با توجه به شییاخه عملکرد پیراموني ،این فضییا نیز ،فضییای عمومي
شیهر(تحت تصیرف عام) محسیو نميشیود .الزم به ذکر اسیت که در این دوره شیبیه دوره مادی ،شیهر با حصیار و بارو،
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فقط شیامل مجموعه حکومتي ميشیود و زندگي مردم عامه در خارج از باروهای شیهر ،ارگانیکوار شیکل ميگیرد .در
دوره اشیکاني نحوه اسیتقرار کالبد دروني شیهر اختالطي از شیهرهای هلني و هخامنشیي است .کاخ شاه ،خزانه و اقامتگاه
نزدیکیان فرمیانروا ،طراحي شیییده و محیل اقیامیت عیامیه مردم میاهیتي انیداموار دارد .مییدان بیه جیا میانیده از دوره هلني در
قسییمت اشییراف زادگان و روحانیان واقع ميشییود که طبیعي اسییت مورد اسییتفاده روزمره عامه مردم نبوده ،بنابراین
نميتوان نام فضای شهری را طبق شاخه عملکرد پیراموني بر آن نهاد(تصویر شماره .)3

تصویر شماره  :3ساختار شهر اشکاني (حبیبي.)27 :1382 ،

در دوره سیاسیاني ،همانند دورههای پیشیین ،شیهرسیازی در طراحي کهندژ و شیارسیتاني خالصیه ميشیود که دارای حصیار
و بارو اسیت و طبقات ممتاز جامعه(جمعیت حداقلي) در آن سیاکن هسیتند .اغلب شیارسیتان ،شیطرنجي کامل اسیت و
یادآور کالبد پاسارگاد در دوران هخامنشي است(تصویر شماره .)4

تصویر شماره  :4ساختار شهر ساساني (حبیبي)1382،22 ،
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آنچه به عنوان میدان(فضیای باز عمومي شیهری) نامیده ميشیود ،در حقیقت فضیایي گسیترده ،باز و انداموار در جلوی
دروازههای شیارسیتان اسیت .این فضیای شیهری برای اولین بار دارای  2شیاخه اصیلي مقیاس و عملکرد مناسیب فضیای
شییهری عمومي ميشییود 1ولیکن هنوز شییکل هندسییي نداد و «از دیدگاه ریختشییناسییي فضییائي خاص را سییبب
نميگردد»(همان .)34 :در این دوره ،عناصیر نیمه مسیتقل تشیکیلدهنده زیرمجموعه سیازمان فضیایي شیهر بودهاند که
شییامل بخشهایي برای عبادت و امور اداری و اقتصییادی ،زندگي طبقات برگزیده و طبقات میاني بوده اسییت .طبق
نظریه برخي محققان «شیهرها بر طبق نقشیه منظم بنا گردیدهاند .همیشیه با حصیار مسیتحکم محصیور ميشیدند .به
مناطقي با کاربردهای متفاوت تقسییم ميشیدند .منطقه کار و تجارت مردم عادی از منطقه دولتي با بناهای کشیوری
مانند اداره ،معبد و کاخ جدا بوده اسیییت .از آنجا که کاهنان زرتشیییتي نقش مهمي در اداره اجتماعي مناطق وسییییع
برعهده داشیتند ،معابد به موازات وظایف مذهبي ،امور مدیریت را نیز انجام ميدادند .در کنار آنها نمایندگان شیخصیي
و نظامي مقامات دولتي به منطقه رسمي شهر ساساني تعلق داشتهاند(هوف.)1 :1365 ،
.2.1شیوه خراسانی
فتح ایران در قرن هفتم میالدی(حدود سال 650ه.ق ).توسط مسلمانان که جهانبیني جدیدی مبتني بر برابری ارائه
ميدادند ،سبب ميشود که امتیازات خاص شهر برچیده شود و بدین قرار تفاوتي بین شهر و ده ،جز تفاوتهای کالبدی
ناشي از جمعیت ،استقرار دیوانها ،جامع و ...نداشته باشد .با توجه به این که تبلور دولت اسالمي به لحاظ ذهني،
اجتماعي و کالبدی در مسجد صورت ميگیرد ،بنابراین وجود مسجد جامع به یکي از مشخصات اصلي شهر دوره
اسالمي تبدیل ميگردد .از این رو «نخستین مکاني که به هنگام فتح یک شهر ساخته ميشود و معبد ،یا کلیسایي
بدان منظور تغییر شکل ميیابد ،مسجد جامع است(حبیبي .)42 :1382 ،از آنجاکه ،کالبد مسجد جامع عالوه بر نقش
مذهبي ،کلیه امور اجتماعي و سیاسي را نیز برعهده دارد ،ميتوان چنین در نظر گرفت که فضای عمومي شهر در این
دوران ،همان مسجد جامع بوده است .به عبارت دیگر ،مهمترین مباحث ساختاری در شهرهای اسالمي مرتبط با صحن
و عملکرد مسجد است که ميتوان از آن به عنوان میدان و فضای عمومي شهر یا تنها مکان تعامالت اجتماعي یاد کرد.
بر این اساس در میان بافت پر تراکم شهرهای سنتي و اسالمي ایران ،تنها فضای کالبدی که اجازه حضور جمعي مردمي
و فرصتهای مردمساالرانه دیني را برای مسلمانان پدید ميآورد ،میدان یا صحن مساجد جمعه یا جامع بوده
است(خوشنویس .) 1 :1385 ،لیکن با گسترش اسالم و فعالیتهای مسلمانان عملکردهای سیاسي ،قضایي ،آموزشي
و ...از مسجد جدا شده و هرکدام مکان خاصي را به خود اختصاص دادند(امیني و منتظرالقائم .)80-65 :1388 ،در
نتیجه ،این فرایند منجر به قلب ماهیت حیاط مساجد به عنوان فضای شهری عمومي گردید .قلب ماهیتي که در
شهرهای ایراني-اسالمي بدیل مشخصي نیافت(تصویر شماره .)5

.1

مقیاس آن به گونهای است که بازارها بدان باز ميشوند و تظاهرات اجتماعي – اقتصادی درهم ميآمیزد(حبیبي)34 :1382 ،
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تصویر شماره  : 5ساخت شهر در اوایل اسالم(حبیبي.)67 : 1382،

تصویر شماره  : 6ساخت شهر در دوره سلجوقي(حبیبي(87: 1382،

در دوره دوم شیوه خراساني ،مباني اصلي اسالم مبني بر برابری و برادری در امور اجتماعي و سیاسي به دست فراموشي
سپرده ميشود .این امر تبلور خود را در کالبد شهر باز ميیابد .در این دوره بغداد به عنوان الگوی سایر شهرهای
اسالمي پي افکنده ميشود« .به شکل دایره در کناره دجله4 ،دروازه با شکوه و بزرگ که به  4راه اصلي کاروان رو باز
ميشدند ....و به میدان بزرگ شهر ميرسیدند که در میانه آن کاخ خلیفه و مسجد جامع بنا گشته بود ....و در پیرامون
آنها هیر بنائي جز ساختمانهای نگهباني قرار نداشت ....در اطراف میدان ،خانههای امرا و نزدیکان خلیفه و دیوانها
قرار داشت(2حبیبي .)55 :1382 ،کهندژ نیز این چنین به روز ميشود":دژی که محل استقرار دولت و دیوانها بود و
معبدی در کنار خود داشت و در بارو محصور شده بود"(همان .)56 :بنابراین به نظر ميرسد در سازمان فضائي نیز این
دوره نیز(تصویر شماره  ،)6شاخه عملکرد پیراموني ،ماهیت فضای محصور را از عمومي بودن(نوع عملکرد و دسترسي
آزاد) دور ميسازد ،فضایي عمومي خوانده ميشود که هم در ساختار عملکردی و هم در کالبد فضای ،بسته نباشد یعني
هم از فضای عمومي شهر باید بتوان به آساني بیرون رفت و هم بتوان به راحتي و بدون مخاطره به درون آن راه یافت
و این امر سبب تشکیل فضایي اسفنجگونه در اطراف مکان عمومي ميشود ،قابل انعطاف و نفوذپذیر(فالمکي:1371 ،
.)70
در اواخر قرن سییوم ه.ق .با انفجار ناگهاني اندیشییههای علمي که نوعي رنسییانس علمي در ایران محسییو ميشییود،
شیهرسیازی نیز مراحل تکامل خود را طي ميکند .در این دوره اسیت که در شیهر "میدانهای بزرگي سیاخته ميگردد
که در اطراف آن دیوانهای مختلف ،کاخ حکومتي ،مسیجد اعظم(اغلب مسیجد جامع) و بازارها برپا ميگردند .بارزترین
نمونه به جای مانده از چنین فضیاهایي را ميتوان در میدان کهنه اصیفهان جسیتجو کرد(حبیبي .)65 :1382 ،با این
وجود ،بررسیي مقدماتي در میدان کهنه اصیفهان نیز نشیان ميدهد که این نوع از فضیای عمومي ،با هندسیه کامل و از
پیش طراحي شیده نبوده اسیت و صیرفاا فضیایي باز و گسیترده بوده که انواع فضیاهای حکومتي ،اقتصیادی ،مذهبي در
پیرامون آن شکل گرفته است(تصویر شماره .)7
 . 2شارستان(شهر دروني) ،شهر خواص و شهر دولتمردان و دیوانیان که در محدوده بالفصل کهندژ قرار داشت و خود در درون دیوارها و دروازهها
محصور بود(حبیبي.)56 :1382 ،
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تصویر شماره  : 7میدان کهنه

اصفهان(نقش جهان پارس:1394 ،
)67

.3.1شیوه رازی
قرن چهیارم ه.ق 11(.میالدی) مترادف اسیییت بیا اوج دگرگونيهیا و تجیدیید حییات علمي و ادبي در ایران .در این دوره
شییهر با مراجعه به مفاهیم اولیه شییهر اسییالمي ،مکاني متعلق به تمامي اقشییار و طبقات اجتماعي ميگردد .از مباني
شیهرسازی این دوره بهعنوان مرجع شهرسازی و تفکر شهری کشور یاد شده است .در این دوره کالبد شهر ،کماکان به
دور فضیای باز گشیوده ،غیر هندسیي و کهن ،به عنوان مثال میدان کهنه اصفهان با عملکردهای پیراموني -1حکومتي و
دیواني  -2مذهبي و فرهنگي  -3تجاری و خدمات وابسیییته(عمراني ،)147 :1384 ،پي افکنده ميشیییود و مجموعه
محالت شیییهری بیدون هیر برتری قومي ،میذهبي و نژادی و ...بر اطراف مجموعیه مرکزی و بیازار گسیییترده
ميشییوند(حبیبي .)71 :1382 ،شییاخصییي که کمبود آن در فضییاهای عمومي باز این دوره مشییهود اسییت ،عدم غلبه
هندسیه کامل (مربع  ،دایره ،مثلث) در فضیای عمومي اسیت .از آنجا که اصیول شیهرسیازی این دوره به تدریج و درگذر
زمان در دل شیهرهای کهن ریشیه ميکند(بهطور مثال ،مدرسیه در کنار مسیجد ،به تدریج مکان یابي و سیاخته ميشیود
و بازار به تدریج در اطراف فضیاهای عمومي موجود ،گسیترش ميیابد ،طرحي از پیش اندیشییده با هندسیه کامل ،برای
فضیاهای شهری خارج از مجموعههای معماری مثل مدرسه و مسجد و ...در نظر گرفته نميشود ،بنابراین در این شیوه
نیز فقدان فضییاهای شییهری هندسییي مشییهود اسییت .کالبد شییهر در این روزگاران عبارت اسییت از میدان اصییلي و
بزرگ(اغلب در میانه شییهر) که در پیرامون آن کاخها ،دیوانها ،جامع و گاه بیمارسییتان با نمودی غیر هندسییي قرار
دارد .دهانه اصیلي بازار به این میدان باز شیده و شیاخههای خود را در شیهر مي گسیتراند و گرادگرد این مجموعه اسیت
که محالت شهری در کنار هم قرار ميگیرند(همان.)77 ،
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.2فراتحلیل آراء اندیشمندان حوزه مطالعاتی شهرهای ایرانی -اسالمی
نتیایج پژوهشیییي فراتحلیلي در خصیییوص مقیاالت فیارسیییي زبیان علمي -پژوهشیییي بیا تمرکز بر شیییهرهیای ایراني-
اسیالمي(مشیکیني و دیگران ،)1398:125 ،با تکیه بر چهار منبع علمي "پایگاه مجالت تخصیصیي نور"" ،مرکز اطالعات
علمي جهاد دانشییگاهي"" ،بانک اطالعات نشییریات کشییور" و "پرتال جامع علوم انسییاني" ،در باز زماني  1353تا
 ،1394و نتایج فراتحلیل مقاالت فارسیي زبان علمي -پژوهشیي با تمرکز بر شیهرهای ایراني -اسیالمي ،با اسیتناد به
"مرکز اطالعات علمي جهاد دانشییگاهي" ،از سییال  1394تا  1400با هدف سیینجش اهمیت میدان ،به عنوان یکي از
عناصیر سیازماندهنده در اسیتخوانبندی شیهر ،در گام اول نشیان ميدهد که تمرکز محتوایي این مطالعات در  11دسیته
اصییلي قابل طبقهبندی اسییت.1 :معنا ،مفهوم و تعاریف شییهرهای ایراني اسییالمي(نقيزاده1387،؛ نقي زاده1380 ،؛
بمانیان1393،؛ مرداني 1394،؛ پورجعفر و پورجعفر .2 .)1394 ،ویژگيهای تاریخي سییازمان فضییایي حیات شییهری
شهر ایراني اسالمي(اشرف1353،؛ اشرف1360 ،؛ مومني1378 ،؛ یوسفي فر1384 ،؛ منصوری1386 ،؛ رضوی1392 ،؛
خیالیدییان و همکیاران1393 ،؛ هیداییت1375،؛ باللي اسیییکویي و همکیاران1389،؛ زارعي1390 ،؛ بهزادفر و رضیییواني،
1394؛ موقر وهمکاران1394 ،؛ بلیالن اصییل و سییتارزاده ،1394 ،حبیب و حسیییني نیا .3 .)1394 ،اصییول ،قواعد و
الگوهای شییهر ایراني اسییالمي(حبیبي و همکاران1390 ،؛طبیبیان و همکاران1390 ،؛ زی زیاری و همکاران1393 ،؛
کیاني و باباعباسیي1394 ،؛ مشیکیني و همکاران1394 ،؛ منصیوری و عر سیلغار1394 ،؛ غالمي و همکاران1394 ،؛
مسعود و بابائي ساالنقوچ1394 ،؛ بهزاد فر ورضواني.)1394 ،
 -1هویت شیهر ایراني اسیالمي(منصیورنژاد1383 ،؛ سیلسیله و سیلسیله1388 ،؛ رضیوی پور و همکاران1391 ،؛ حبیبي
و روحیاني چوالئي1394 ،؛ موحید و همکیاران1391،؛ مختیاری ملیک آبیاد1392 ،؛ چنگیزی و احمیدییان1392 ،؛
دانشپور وشیری1394 ،؛ حبیبي و همکاران.)1394 ،
 -2تحوالت اجتماعي -فرهنگي در شیییکلبندی و سیییاختار فضیییایي شیییهر ایراني اسیییالمي با تمرکز بر تأثیرات
فرهنگي(مؤمني1365 ،؛ زییاری1382،؛ نقي زاده و همکیاران1389،؛ کمیلي و همکیاران1392،؛ مشیییکیني و
رضییایي مقدم1393 ،؛ عیوضییي و همکاران1394 ،؛ بریماني و شییعاع برآبادی )1388 ،و با تمرکز بر تحوالت
اجتماعي(یوسفي فر و محمدی1388 ،؛ تقوی1389 ،؛ اهری.)1394 ،
 -3تیأثیرات میدرنیسیییم بر شیییهر ایراني -اسیییالمي(یزداني و پورمحمید1386 ،؛ متولي و شییییخ اعظمي1392 ،؛
حاتمينژاد1393 ،؛ پور احمد و همکاران1390 ،؛حبیبي و روحاني چوالئي.)1394 ،
 -4وقف(شیاه حسییني1377 ،؛ شیهابي1383 ،؛ کالنتری خلیل آبادی همکاران1389 ،؛ عسیکری و بغدادی1394 ،؛
شاه حسیني1375 ،؛ پوراحمد و همکاران1392 ،؛ مهرافزون و داریش)1392 ،
 -5مهمترین عناصیر کالبدی شیهر ایراني اسیالمي با محوریت محله(انصیاری1381 ،؛ باسیتاني راد ،1391 ،گودرزی
سیروش و همکاران1391 ،؛ بحری مقدم و یوسیفي فر1392 ،؛ لطیفي و صیفرچابک1392 ،؛ سیلطاني و همکاران،
1390؛ پورجعفر و پورجعفر1391 ،؛ امیرفخریان و همکاران1394 ،؛ غالمي و همکاران)1394 ،
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 -6مهمترین عناصییر کالبدی شییهر ایراني اسییالمي با محوریت میدان(جابر و طیبي1390 ،؛ عباس زاده و گوهری،
 ،1393ابراهیمي ،1388 ،نژادستاری)1390 ،
 -7مهمترین عناصیر کالبدی شیهر ایراني اسیالمي با محوریت عناصیر مذهبي(عمادی1377 ،؛ امین زاده1378 ،؛
حمزه نژاد و زرین قلم1391 ،؛ حسییییني1387 ،؛ منصیییور 1389؛ همتي و همکیاران1392 ،؛ وحییدزادگیان و
همکاران1392 ،؛ اعظمي و همکاران1393 ،؛ کالنتری خلیل آباد و همکاران1393 ،؛ حسییییني زاده و میرنژاد،
1394؛ نثاری و همکاران)1394 ،
 -8مهمترین عناصییر کالبدی شییهر ایراني اسییالمي با محوریت بازار(رجبي و سییفاهن1388 ،؛ سییرائي1389 ،؛
ایراندوست و بهمني اوراماني)1390 ،
در گام دوم ،تحلیل مطالعات متمرکز بر عناصر کالبدی شهر ایراني اسالمي با محوریت میدان نشان ميدهد که با وجود
تعداد بسیار کم مطالعات متمرکز بر میدان ،به عنوان یکي از عناصر کلیدی شهر ایراني اسالمي ،یعني معادل 4/1
درصد از کل مطالعات ،از لحاظ محتوایي نیز ،پژوهشها ،یا بر یکي از ساختارهای کالبدی -اقتصادی -اجتماعي شهر
ایراني اسالمي متمرکز است و میدان ،نقش جزئي نسبت به کلیت آن ساختار دارد و یا تمرکز بر ابعاد چندگانهی
میدانهای بعد از زمان ایلخانیان است که میدان در مفهوم اصلي آن یعني محل ثقل تظاهرات و تعامالت اجتماعي ،با
عملکرد پیراموني عمومي ،و در مقیاس شهر و اغلب در شکل هندسي مشخه ،ایجاد شده است گویا که از ابتدای
شکلگیری میدان در شهرهای ایراني اسالمي دارای همین ویژگيها بودهاند.
 .3ماهیت شناسی ابعاد موثر دوره ایلخانی در شکل گیری فضاهای عمومی بزرگ مقیاس هندسی
یورش مغول در قرن هفتم ه .ق13(.و 14میالدی) نقطه پایاني بر نوعي از تحول شهرسازی و ابداع مجدد این مفهوم بر
گونهای دگر است .مغول بنیانهای سازمان شهری کشور را از هم ميگسلد و شهرگرایي در ایران را نزدیک به یک قرن
بيمعنا مي سازد .در حقیقت تفکر بیابانگردی مغول در تقابل با اندیشه پیشروانه شهرنشیني ایراني قرار ميگیرد و آن
را مغلو خود ميسازد ،که این امر عمالا به ویراني تمامي شهرهای بزرگ ميانجامد .از دید این حاکمان ،اجتماعات
اسکان یافته اعم از آنکه داخل شهرها بودند یا در روستاها به سر مي بردند ،انسانهای پستي بودند که صرفاا به درد
استثمار و بهره کشي ميخوردند .حاکمیت جدید در داخل چادرهای خود در خارج از شهرها زندگي ميکردند و در
مجموع خود را از آمیزش با اجتماعات ،دور نگه ميداشتند(زیباکالم )147 :1379 ،اما عليرغم همه ویرانيها و نسل-
کشي ها ،با گذر یک نسل ،و قطع ارتباط نسل مهاجم با طوایف هم وطن ،مغول را وا ميدارد که به ایجاد پایگاههای
حکومتي در سرزمین تحت سلطه بپردازد .ولي از آنجا که الگوهای کهن و اعلي شهرسازی چون شیراز ،اصفهان ،بخارا،
بلخ ،سمرقند و ...به تمامي نابود گشتهاند و بیش از صد سال از فروپاشي نظام شهر -منطقهای ایران ميگذرد ،خانان
مغول که تا این زمان به شیوه عشایری در چادرهای سنتي خود و در چمنهای اطراف شهرها سکني ميگزیدند ،با
اندیشه تأسیس دولت و برقراری نظام واحد حکومتي ،به یکجانشیني و استقرار در شهر روی ميآورند .از سوی دیگر با
توجه به شدت ویرانيها در شهرهای بهجا مانده ،برای اولینبار در تاریخ ایران در دوران ایلخانیان و حکومت غازانخان
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نوشهرهایي با نظام شهرسازی مبتني بر طرحهای از پیش اندیشیده شده در جهت استقرار عامه مردم شکل ميگیرد.
نوشهرهایي همچون شنب غازان ،ربع رشیدی ،سلطانیه و غیره ....آنچه این نوشهرها را از نوشهرهای دوران هلني متمایز
و برتر ميسازد ،طراحي این مجموعههای شهری برای سکونت عامه مردم

است3.

.4تجلی اولین فضاهای عمومی بزرگ مقیاس هندسی در شهرهای ایرانی -اسالمی
حکمرانان حکومت ایلخاني در پي ایجاد دولت و دیوان ،و نیز استقرار در شهر و گسترش نظام شهرسازی در جهت
تثبیت حکومت از سویي و نمایش عظمت و اقتدار حکمراني مغول و استیالی بیشتر بر مردم از سوی دیگر ،یا به ساخت
و ساز مجموعههای معماری-شهری در داخل شهر و یا به ساخت نوشهرها بر پایه طراحهای از پیش اندیشیده ميپردازند.
آنچه بهنحوی بارز در تاریخ شهرسازی در این نوع شهرها تبلور ميیابد ،فضاهای باز شهری و هندسي است که عملکرد
پیرامون آن نیز مورد استفاده عامه ميباشد و محدودیت دسترسي و عملکردی در آن وجود ندارد .میدان با سیمای
هندسي ،عملکردی عمومي و چندبُعدی و مقیاسي وسیع در حوزه شهر ،برای اولین بار در شهرهای ایراني -اسالمي،
شکل مي گیرد .پیش از آن میدان عمومي به فضایي فاقد نظم هندسي یا عناصر خاص به عنوان بدنه مستقر در مدخل
شهر و با کاربری اطراق کاروانها ،انجام مبادالت تجاری ،بر پایي نمایشها و آیینها و ورزشها ،اطالق ميشده است(نقي
زاده .)16 ،1385 ،اگرچه در برخي از سفرنامهها که در مقاطع مختلف زماني در مورد شهرهای ایران نگاشته شدهاند،
بنا به مورد از میدانهای شهری ذکری اجمالي به میان آمده است اما عموماا میدان ،به عنوان عنصر شهری مهمي که
جزئیات کالبدی و فضایي و عملکردی آن و همینطور نقش آن در ساختار شهر حائز اهمیت باشد(آنگونه که در مورد
میادین شهرهای غربي معمول است ،)4مطرح نشده است(همان) .با این مقدمه ميتوان گفت که عصر ایلخاني ،سرآغازی
برای تولد مجموعههای معماری و فضاهای مستقل شهری به نام ابوا البر(ترکیبي از مجموعههای علمي -مذهبي –
تجاری)است(شکاری .) 74 ،1384 ،هسته اولیه این مجموعه های شهری میدان عظیم هندسي در مقیاس شهر است
که فضاهایي چون مدرسه ،مسجدجامع ،مقبره باني ،دارالشفاء ،رصدخانه؛ بیت الکتب ،دارالسیاده(جهت پذیرایي از
سادات) ،بازار و ...در اطراف آن جانمایي ميشوند .بنابراین فضای باز میدان سه شاخه اصلي مبحث یعني مقیاس
شهری ،وجود هندسه کامل(تمامي میدانهای به جا مانده از این دوران شکل کامل هندسي دارند) و کاربری عمومي
پیراموني(،عدم محدودیت در دسترسي و عملکرد) را دارا ميباشند .ایده اولیه این مجموعه شهری با الهام از مزار اولیا،
همچون زیارتگاه های ائمه در طوس ،تربت سلطان بایزید و ابوالحسن خرقاني و زیارتگاه امامان شیعه در عراق شکل
ميگیرد(همان .)76 :باتوجه به نیاز حکمرانان مغول جهت نمایش اقتدار و عظمت خود ،این مجموعهها با تأثیر کالبدی

 .3نظام شیکل گیری شیهرهای هلني چون شیار پارسیي ودولت شیهر یوناني ،مرکز اسیتقرار طبقات ممتاز اجتماعي اسیت و دیگر مردمان نه در شیهر بلکه در
نقاط زیستي اطراف شهر سکني میگیرند(حبیبي.)20 :1382 ،
 .4آگورا در همه حال ،فضایي محدود و مشخه برای برگزاری آزادانه روابط اجتماعي و فرهنگي میان شهروندان بوده و همیشه از این دو خصیصه اصلي
برخوردار بوده است :سرپوشیده نبودن و محدود بودن(فالمکي.)60 :1371 ،

329

330

شهرسازی ایلخانی تجلیگاه اولین فضاهای عمومی بزرگ مقیاس هندسی در شهرهای ایرانی -اسالمی
مریم فراهاني ،مجتبي رفیعي

از بقایای به جامانده از تخت جمشید و آثار مشابه ،با مقیاسي وسیع و در اندازههای بسیار بزرگ طراحي ميشوند.
هسته اصلي این مجموعههای شهری بر خالف شهرسازی پیش از خود ،برای اولینبار با تفوق فضا بر توده و با فرم
کامل هندسي فضا شکل ميگیرد .از مهم ترین این مجموعه مقابر که در حقیقت واحد اصلي شهری هستند؛ مجموعه
امیر چخماق در یزد ،میدان حسنپادشا در تبریز ،مجموعه شیخ بسطام ،مجموعه شیخ صفي اردبیلي و مجموعه شیخ
احمد جام است .در تمامي آثار مذکور ،ارسني بزرگ مقیاس و هندسي به عنوان مرکز مجموعه وجوددارد که عملکردها
وکالبدهای متنوعي پیرامون آن شکل ميگیرد و با تبعیت از هندسه ارسن ،طراحي ميشود .این عملکردها از مدرسه
تا مقابر ،طیفها و طبقات اجتماعي مختلفي را در خود جای ميدهند ،بهگونهای که ارسن ،فضایي مناسب جهت
گردآمدن اقشار مختلف اجتماعي در ساعات مختلف شبانهروز است که از عملکردهای پیراموني آن بهره ميجویند .این
میدانهای بزرگ مقیاس هندسي ،با عملکردهای متنوع و عمومي پیراموني ،خاستگاه میدانهای اصلي پس از آن
میگردند .بهطور مثال ،میدان نقش جهان که از دوران صفویه تا به امروز از اهمیتي جهاني برخوردار است ،ریشه در
فرم کالبدی و عملکردی مجموعههای شهری دوران ایلخاني دارد(تصویر شماره .)8

تصویر شماره  : 8میدان نقش جهان

(نقش جهان پارس153 :1394 ،
)
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جدول شماره  :1باز خواني  3شاخه پژوهش در فضاهای باز شهری از آغاز شهرنشیني تا حکومت ایلخانیان .ماخذ :نگارندگان
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نتیجهگیری
مطالعات عمیقتر در فرایند و محصول شکلگیری شهرهای ایراني -اسالمي ،نشان ميدهد که عالوه بر شرایط اقلیمي،
ساختارهای سیاسي -اجتماعي بهطور مستقیم بر مظاهر شهرسازی اثر ميگذارد .حتي اگر به ظاهر در الیههای
عمیقتری قابل مشاهده باشد .این اثرگذاری ،در روند شکلگیری فضاهای عمومي که خود مبحثي جامعهشناختي
ست ،بارزتر مينماید .هم از این روست که بنیانهای فکری پدرساالرانه قریب به اتفاق حکومتهای حاکم بر سرزمین
ایران ،اکثراا با خاستگاهها و ساختارهای قبیلهای (که در آنها اطاعت از فرامین پیر یا رئیس قبیله ،امری ضروری
است) ،از آنجا که حقي برای نظر مردم قائل نیست .در نتیجه فضایي نیز به تظاهرات و نمودهای اجتماعي و نهادی
در شهر اختصاص نميدهد .دقیقاا برعکس آنچه در تمدنهای برتر همزمان یعني یونان و رم ،به صورت آگورا و فوروم،
در عرصۀ واقعي شهر ،فرصت تجلي ميیابد .بنابراین منطقي مينماید که با امتزاج تمدن ایران و یونان ،بعد از حمله
اسکندر به ایران ،به تدریج شاهد شکلگیری ،محدودهی باز و عمومي ،البته هنوز ابتدایي و اولیه در شهرها باشیم .در
مرحله بعد ،گسترش جهانبیني اسالمي با تئوریهای برابری و برادری در ایران ،و برابر شدن مردم عام با طبقات
ممتاز اجتماعي و اهمیت یافتن رب  ،سبب ميشود این فضای باز عمومي بهتدریج با مقیاسهای بزرگتر در
ساختارهای شهرهای ایراني -اسالمي راه یابد .ولي از آنجا که رشد شهرنشیني بسیار آهسته است ،فضاهای عمومي به
تبعیت از سایر ساختارهای شهری ،به تدریج و انداموار و بدون طرحهای از پیش اندیشیده ،شکل ميگیرد .در مرحلۀ
آخر ،و بعد از ویراني تقریباا سراسری و غیرقابل احیا شهرهای ایراني -اسالمي بعد از حملۀ مغوالن به ایران ،و در نتیجه
ضرورت ساخت شهرهایي جدید که همزمان نمایانگر شکوه حاکمان نیز باشد ،نوعي از فضاهای عمومي بزرگ مقیاس
با هندسۀ کامل بر مبنای طرحهایي که شاید بتوان طرح جامع نامیدشان ،ایجاد ميشوند .فضاهای عمومي که با
عملکردهای عمومي محاط شدهاند ،در مقیاس شهر عمل ميکنند و از هندسهی قائمالزاویه برخوردارند و مبنایي برای
شکلگیری شهرهای ایراني -اسالمي پس از خود در تمام سرزمین ميشوند.
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