
 

عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ساختار شهرها از زمان پیدایش اولین شهرها تحت تأثیر

تالش در راستای اند. هایی شدهبوده است. با گذشت زمان این عوامل دستخوش تحول و دگرگونی

ی امروز باشد، به عنوان رسیدن به الگوی مناسبی از شهر اسالمی که بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه

های اخیر مطرح شده دههشناسی در و اسالمی شهرسازی های پژوهشگران حوزهیکی از دغدغه

تواند عنوان بنیانگذار دین اسالم، میشهر اسالمی در زمان پیامبر)ص( بههای است. شناسایی ویژگی

های این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده به شناسایی این الگو کمک شایانی کند.

هایی از شهرهای اولیه تاریخ به بررسی نمونهتاریخی و  -یقیروش تطبای انجام شده است و کتابخانه

دهد، شهر در زمان پیامبر همچون مکه و مدینه پرداخته شده است. مطالعات پیشین نشان می  اسالم

. شد مسجد شناخته میبیشتر از آنکه با اجزای کالبدی شناخته شود، با عملکرد اجزای خود خصوصاً

گیری اصل سلسله روشی است که منجر به شکل ،منظور تقسیم زمین استفاده از شیوه تخطیط به

ردی، با تبعیت از شیوه مراتب فضایی و قلمرو در این شهرها شده است. مسجد نیز به لحاظ عملک

صورت سلسله مراتبی و با الگوی فضای باز برای اتفاقات و رویدادهای شهری شکل تخطیط، به

 های بعدیکند و البته در دورهترین فضای شهری عمل مین مهمعنواگیرد و در این دوران بهمی

 شاهد فروکاست اهمیت مسجد به جنبه کالبدی آن هستیم.  -پس از پیامبر اکرم)ص( 
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 آرزو علیخانی،  سید مهدی خاتمی 

 مقدمه 

زیرا  ؛مطالعه حفظ کرده استعنوان یک موضوع موردهایی است که همواره تازگی خود را بهشهر و شهرسازی از مقوله

سیر دارای ارتباط نزدیکی با عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. شهرسازی در جهان اسالم نیز 

های شهرهای اسالمی مطالعات زیادی صورت با بررسی ویژگیرابطهتاکنون دراست.  بوده یتحول و فراز و فرود خاص

کلی  طوربا ساختار شهر بهرابطهاند. آنچه مسلم است درها پرداختهگرفته است و هریک از منظری به بررسی این ویژگی

طور جامع به وجود دارد که بتواند به ۀ کمتریزبانان نمونهای شهرسازی در این دوره در مطالعات فارسیو ویژگی

هایی هستند انسانگیری الگویی در ساختار شهرسازی ایران اسالمی شود. شهرها نماد موضوع نگریسته و منجر به شکل

های هر دوره از شهرنشینی به فهم ایدئولوژی و عقاید ساکنان آن کمک کنند و بررسی ویژگیکه در آن زندگی می

توان آن را های شهر اسالمی نیز وابسته به شناخت ایدئولوژی حاکم بر آن است و نمیبنابراین بررسی ویژگی ؛کندمی

 ؛های آن شروع شوداز نخستین نمونه د. مطالعه اینگونه شهرها بایکردهای کالبدی یا جغرافیایی خالصه به ویژگی

با ترویج و رابطهترین اقدامات را درترین و خالص)ص( مهمپیامبر ،های ظهور و بروز اسالمچراکه در نخستین سال

 ثیرات را بر شهرهای نخستین اسالم گذاشته است. اند و این اقدامات اولین تأگسترش این دین انجام داده

ها شود. برخی از آنبا شهر اسالمی در دوران اولیه به چند دسته از مطالعات منتج میرابطهگرفته درهای صورتپژوهش

اعم از تاریخچه، ساختار و اجزای هر یک از شهرها فارغ از مقایسه و  های هر شهر به صورت مجزابه بررسی ویژگی

شناسی اشاره کرد ( در کتاب مدینه1364توان به مطالعات سید باقر نجفی ). از این گروه میاندپرداخته هاتحلیل آن

که به اجزای مختلف شهر مدینه و چگونگی اثرگذاری دین اسالم بر ساختار این شهر پرداخته است. مقاله محمدپور و 

نیز به علل تشکیل فسطاط و چگونگی  «گسترش فسطاط تا تأسیس قاهرهعوامل مؤثر بر »( با عنوان 1395احمدی )جان

طور تواند بهدهد، نمیرغم تصویری که از شهر فسطاط به دست میبهرشد و توسعه آن پرداخته است. این مقاله نیز 

های دوره های شهر اسالمی بدون توجه بههای سایر شهرهای نخستین باشد. در گروه دوم ویژگیویژگی ۀکلی نمایند

( اشاره کرد 1392آذرنیوشه )مقالۀ توان به جمله مطالعات این دسته میازتاریخی متناظر با هر یک آورده شده است. 

ها تأثیرگذار گیری شهرهای اسالمی به شهرهایی که پیامبر)ص( مستقیماً بر آنپرداختن به چگونگی شکلبا وجود که 

( نیز 1400فراهانی و رفیعیان ) پژوهش چگونگی پیدایش شهرها پرداخته است.بودند، اشاره نکرده و بیشتر به علل و 

 -مقیاس در تاریخ شهرهای ایرانیبزرگگیری فضاهای باز شهری، هندسی و یابی شکلتاریخی به ریشه-با روش تحلیلی

اسالمی نه بر مبنای گیری شهر در گروه سوم اصول شکلاست.  کردهبررسی را شهرهای ایرانی و فقط پرداخته اسالمی 

سجادزاده مطالعۀ عنوان مثال، به؛ های دینی، احادیث و روایات معرفی شده استبلکه براساس آمیزه؛ های تاریخینمونه

به ابعاد ماهوی و وجودی شهر اسالمی پرداخته و به شواهد و مستندات با تکیه بر آیات و روایات ( 1393و موسوی )

است،  هایی کالبدی برای هر یک از ابعاد آوردهارزشمند، هرچند مصداقمقالۀ تاریخی کمتر توجه داشته است. این 

ر اسالمی شریعت شهمقالۀ ( در 1392ادوار تاریخی در چگونگی کاربرد این اصول مشخص نیست. کرمی )تأثیر لیکن 

های شریعت شهر اسالمی اصول و مؤلفهدریچۀ های شهر اسالمی را از ای خاص، ویژگینیز فارغ از در نظر گرفتن دوره

دهد، با وجود آگاهی داشتن از اهمیت نقش است. مطالعات نشان می کردهبینی توحیدی بررسی و از نگاه جهان
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توان با تکیه بر مستقیم به این موضوع پرداخته نشده و میطور هباسالمی،  دهی به اسالم و شهرپیامبر)ص( در شکل

 . کردپیامبر)ص(، ویژگی شهرهای اسالمی را بررسی دورۀ مطالعات صورت گرفته و با نگاهی تاریخی و مختص به 

مصادیق  ۀارائ، به هااسالم در زمان پیامبر و تطبیق آن ۀاولیهای شهرهای بررسی ویژگیطریق  ازاین مقاله تالش دارد 

بنابراین شهرهایی که  ؛پیامبر بپردازد ۀدوراسالم بر ساختار شهر در ثیرگذاری أتشهرسازی در آن دوره و چگونگی 

اند تا از این طریق بتوان به های موردی، بررسی شدهعنوان نمونهاند، بهها اثرگذار بودهطور مستقیم بر آنپیامبر)ص( به

شهر و محل ظهور اسالم ین نخستعنوان بههای شهر مدنظر پیامبر)ص( دست یافت. با این توضیحات، شهر مکه ویژگی

توان نمودهایی از اقدامات ایشان )ص( در این شهر، کمتر میبه دلیل کوتاه بودن حضور پیامبر است؛ لیکن شده بررسی

رین نمود تعنوان اصلیگیری حکومت اسالمی در آن بهبر شکل )ص(ثیر مستقیم پیامبریافت. شهر مدینه به دلیل تأرا 

بنابراین بخش اعظم این  ؛های ساختار و عناصر شهری را داردتدقیق ویژگی شهرسازی در زمان پیامبر)ص( قابلیت

ها نظیر کوفه، بصره و فسطاط نیز به این دلیل که جزو اولین شهرهای مقاله به این شهر اختصاص یافته است. سایر شهر

ثیرپذیری بیشتری از اقدامات پیامبر در زمان حیات ایشان و تأ اندبیرون از شبه جزیره عربستان بودهمسلمین در 

طور با تأکید بر شهرهایی که پیامبر بههای شهر اسالمی . این پژوهش با هدف شناسایی ویژگیاندشده بررسیاند، داشته

پژوهش حاضر پرداخته است. ر شهرهای نخستین جهان اسالم ها دویژگیبه بررسی این اند، اثرگذار بوده هاویژه برآن

گیرد. منطق حاکم بر پژوهش، منطق استفهام است. این قرار میگرا بوده و زیرمجموعه پارادایم کیفیای از نوع توسعه

ساختارهای  ف و فهم روابط وو با راهبرد تحلیل گفتمان در پی توصی گرفتهپژوهش در حوزه مطالعات کیفی قرار 

های است. شیوه موجود در شهرهای اولیه اسالمی و فهم چگونگی تاثیرگذاری اقدامات پیامبر)ص( بر شکل شهر

 ای است. مطالعات کتابخانه ۀشیواسناد، کتب و مقاالت به  ۀمطالعگردآوری اطالعات در این پژوهش، از نوع 

 )ص( جغرافیایی و تاریخی اسالم در زمان پیامبر ۀگستر .1

 پیرویعبادات و اجتماعی در پرستش  ۀشیوشهری شناخته شده که از  یاسالم از نظر اکثر پژوهشگران به عنوان مذهب

برای بینی جهانیک مثابۀ بهبلکه  ؛های مذهبیدستورالعملمتکی بر عنوان یک دین تنها بهنهپیدایش اسالم . کندمی

(؛ 39: 1383، )حبیبید یابشهر مکه تولد میطور خاص در عربستان و به ۀجزیرشبهشکل بخشیدن به جامعه، در 

دهنده به شهرهای امروزی که منجر به بروز بسیاری از مشکالت برای شهرها و های فکری شکلدر نبود بنیانبنابراین 

اسالمی شکل دورۀ آموزی از نخستین شهرهایی که در توان با مرور و درسظهور شهرهای ناپایدار شده است، می

 هدایت شهرهای امروزی رسید. برای اند، به اصولی گرفته

اصلی زندگی ساکنان  ۀشیو ظهور کرد.عربستان  ۀجزیرشبه آیین اسالم از  ،های قرن هفتم میالدیدر آغازین سال

و  دورهآن  ۀپیشرفتهای کهن و همجواری با تمدن ۀواسطبهاما  ؛روی و صحراگردی بودعربستان کوچ ۀجزیرشبه

 کار بسته بودند دست آورده و به شهرنشینی به ۀزمینایران و شام، تجارب محدودی در  ،پیوندهای تجاری با هند

چنین آشنایی و درک نسبی از مفهوم شهر بود که در  .(43-38: 1382 کونئو، از نقل به 1387 نویدپور، و عرفانی)

ترین این اقدامات، یاری رساند. از مهم اعراب را ،خود ۀسلطهای تحت بخشی سریع به سکونتگاهسازماندهی و نظام

 بودثیرگذار أتهای شهرسازانه اعراب طور مستقیم در هدایت و راهبری فعالیتبهشخص پیامبر)ص( بود که های تالش
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از انتخاب مدینه  توانرا میگیری شهر اسالمی دوران شکلظهور اسالم در شهر مکه، رغم به(. 31،38 :1383حکیم، )

شهرهای آرمانی ین نخستعنوان بهگذاری بغداد و سامره عنوان مرکز حکومت اسالمی توسط شخص پیامبر تا بنیانبه

پارامترهای  گیریمنجر به شکل ،نخستین فرآیند معماری که از عربستان و از خود پیامبر)ص( آغاز شددانست.  اسالمی

سال پیش از اولین سال  13این دوره از بعثت پیامبر یعنی . ر آن سرزمین گردیددمذهبی، اجتماعی، اقلیمی و هندسی 

آغاز طور مستقیم تا خاتمه یافت. اما اثرات آن به وفات پیامبرمتقارن با  هجری قمری11هجری قمری آغاز و در سال 

  ادامه یافت. هجری قمری 42 در سال عصر امویان

فرهنگ و اقتصاد در سیاست، ازسوی بزرگان و نمایندگان مردم یثرب  ۀتوسعاسالم)ص( برای احیاء، حفاظت،  پیامبر

 اداری گسترده را انجام اقدامات ۀزمین ،به آن شهر فراخوانده شد و با تدوین نخستین قانون اساسی مکتوب اسالمی

 حرکت از مراکزهمزمان با این حضور بود که آغاز شد. اسالمی  به یثرب شهرسازی . با ورود پیامبر)ص(کردفراهم 

 و اداری و سیاسی تأسیسات به معنی مکانی دارای 2دولتی به شهر و تمدنی تأسیسات بدون به معنای شهر 1جمعیتی

الگوی فراگیر  ۀتوسعیک دهه اقدامات پیامبر)ص( موجب  ۀمجموعحکومتی صورت گرفت.  نظارت و دولتی تشکیالت

پس از مکه و مدینه  .صدها شهر اسالمی گردید منجر به  ایجادهای بعد شهر در امپراطوری اسالمی شد که در قرن

پس از گرفته توسط پیامبر، فتح سایر کشورها توسط مسلمانان صورت گرفت. آنان شکلعنوان نخستین شهرهای به

 به بازگشت قصد انگار که ایگونهبه ،هاییو با برپایی دارالحجره کردهاری ها خوددفتح شهرهای بزرگ از سکونت در آن

. اعراب سکونت در کوفه را به پرداختند پهناور سرزمین این در خود حکومتی های پایه تحکیم به ،ارندند را جزیره شبه

: 1372به نقل از جعید،  1387نویدپور،  )عرفانی و دقیروان را به کارتاژ ترجیح دادن و تیسفون، فسطاط را به اسکندریه

های شهرسازی این دوران ترین ویژگیاند، به مهمهایی که در این دوران شکل گرفتهدر ادامه ضمن بررسی نمونه .(180

شده، با تکیه بر شواهد و توصیفات موجود عنوانبا شهرهای رابطهدرشود. با توجه به نبود مستندات دقیق پرداخته می

لیکن در برخی موارد نظیر مکه دسترسی به اطالعات  ؛های هر یک پرداخته شدهدر کتب مختلف به شناخت ویژگی

 اطالعات کلی بسنده شده است.  ۀارائبه  لذا ؛تکیه نیز میسر نشدهقابلاولیه 

 های شهرهای اسالمی در دوران اولیهویژگی .2

 یهااز نام یالقرو ام نیبکّه، بلدالحرام، بلداالم .اکرم)ص( است امبریشهر مسلمانان و زادگاه اسالم و پ نیترمکه، مقدس

ساختار  (.205-222: 1371، ی. جعفر92 ۀیآانعام،  ۀ. سور3-1 هیآ ن،یت ۀسور. 96 ۀیآآل عمران،  ۀسور) آن است گرید

 به لحاظ نظری هاچراکه پیامبر در نخستین سال ؛های نخست پس از ظهور اسالم تغییر چندانی نداشتشهر در سال

سال دوری از  دهپیامبر پس از ها منجر به ترک مکه به مقصد یثرب شد. مواجه بود. این چالش یهای بنیادینبا چالش

جمله اقدامات پیامبر در این ازپرداخت. های مقدس بازسازی مکانو به  ه.ق به زادگاه خود بازگشت 10مکه در سال 

برقراری پیوند بین فضاهای مختلف  و بخشی به فضای اختصاصی مراسم مذهبی از لحاظ کالبدیوحدتتوان به شهر می

 از لحاظ بصری و دید منظری . حضور پیامبرکرداشاره الحرام احداث مسجدو  کعبه، چاه زمزم، مقام حضرت اعم از

و بدون ارتباط پرستان بتکه شهر کفار وابسته به شد به این ترتیب دار دن تغییری مفهومی و معنیمپدید آمنجر به 

                                                           
1 town 
2 City 
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لزوم تغییرات  . با توجه بهتغییر پیدا کردبه شرایط شهری با مرکزیت زیارتی و متعلق به تمامی اقوام عرب  ،برادرانه

تغییر محل ، پیامبر)ص( اقدام به های ذهنی مسلمانانزیست و انگاره ۀشیوها با بنیادین در شهرها برای تناسب آن

. با توجه به مدت دندکر نمازاز  تجدا کردن تجارو ها از حاشیه به داخل آن انتقال آن ،های مدینه )بازار مکاره(سوق

تولید  هاقدامات پیامبر در این شهر بیشتر ب .کوتاه حضور پیامبر در شهر مکه، کمتر بنایی در این شهر ساخته شده است

 معطوف شده است. نظریولوژیکی و ایدئ محتوای

ز ساختار کای از تمرهیچ نشانهثر بودند، مدینه است. دهی به آن مؤبر شکل قیمطور مستبهدومین شهر که پیامبر )ص( 

ظهور اسالم،  ۀآستانسیاسی و اجتماعی و تقسیم کار و مشارکت در یثرب وجود نداشته و سخن گفتن از شهر یثرب در 

 ۀچهرقبل از ورود پیامبر، بود که های فراوان و جدا از هم خانهای با شهر واحه بنابراین یثرب، ؛فاقد توجیه کافی است

 (. 238 :1372)جعید،  نقش پیامبر در ساختن شهر کارساز بودو مسلط نداشت  ۀجنبشهری آن 

 

سید  ،نجفی بازترسیم براساس :)منبعاساس تاریخ و آثار قرن اول هجری قمری بر: پراکندگی محالت و عناصر شهری در  مدینه  1تصویر 

 (1364شناسی؛ مدینهمحمد باقر؛ 

های شاخههر محله افراد وابسته به یکی از  متعددی تشکیل شده بود و در های)ص( از محله مدینه در عصر رسول خدا

اسکان مردم را  توزیع زمین وولیت ئمس)ص( خود پیامبر .( 53 تا:)محمد عبدالستار عثمان، بی داشتند قبایل سکونت

و جدا از هم به یکدیگر های پراکنده یافت تا بومگاه چنان ادامههممدینه  آبادانیهای عهده داشت. طرح در مدینه بر

 های مسکونی و بازار در اطراف مسجد شکل گرفت که مسجدالنبی درنوینی شامل خانه و بافت مسکونیمتصل شدند 

و همزمان با  ایجاد کرداقدامات نخستین پیامبر)ص(، انسجام و وحدت در مدینه و قلب آن قرار داشت.  هسته مرکزی

میادین و فضاهای عمومی را در ارتباطی معنوی با خود قرار داد. پیامبر شهری  ،بازارها ،هایی طبقاتیمحدودیتحذف 

شهر چراکه  ؛یابداجتماعی دولت اسالمی در آن تحقق می -های سیاسیوظایف مذهبی و آرمانکند که را احداث می

امکان تحقق فرامین و اجرای مقررات صادره از سوی دولت تا  گرددضرورت تلقی میعنوان یک برای دولت اسالمی به

بنابراین با  ؛شودمحقق میشهری در دولت اسالمی  ۀجامعنقش مهم گرفتن نظردربا فقط آید. این امر اسالمی فراهم 

مرکز شهری یک مدینه پس از استقرار پیامبر و ساخت مسجد جامع، تبدیل به  ۀبرهننیمهزمین  فرض موارد فوق،پیش

 (.  21-3: 1397)اسماعیلی،  گرددگیری شهر به معنای واقعی آن میو تراکم مردم در اطراف آن منجر به شکل شودمی
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مذهبی،  عواملو آغاز شد  اکرم )ص( پیامبرشخص که از عربستان و از است نخستین فرآیند معماری ساخت مسجد، 

مسجد در دوران پیامبر بیشتر از اینکه عنصری کالبدی و ساختاری . لحاظ گردیددر آن اجتماعی، اقلیمی و هندسی 

 ۀوسیلبه بود کهزیور در اختیار امت برهنه و بی کامالًاست. مسجد در این زمان  عملکردیباشد، عنصری مفید به لحاظ 

جامعه  ۀاداررفع نیازهای کیش و آیین جدید و  به، امکانات معمولی محیطی که از لحاظ فنی قابل دسترس بود

ما را اش در آن زمان، بود که معماریمتر  50به ضلع ی مربع ،مسجد ۀنقش. (1: 1387 نویدپور، و عرفانی) پرداختمی

نوعی  معرفو  کندفنی و نیازهای محیطی انسانی را روشن می هایمیزان قابلیت ،سازداز مصالح و لوازم موجود آگاه می

)ص( مسجد را در زمینی مسطح و هموار در کنار قبیله بنی َنجار پیامبر است.نشینان از معماری مجرد و غیرمادی بادیه

 104متر در  104خیبر به  ،غزوه و پس ازبود  3متر 73متر در  63 در حدود . ابعاد نخستین مسجددکرخَزرج تأسیس 

با سنگ و بقیه با خشت و گل و های دیوار مسجد حدود سه متر . پایه(175: 1390)سمهودی،  4متر گسترش یافت

طراحی شد ولی  المقدسبیتدرختان خرما و سقف آن از حصیر بود. در آغاز قبله مسجد به سوی ۀ تنهای آن از ستون

محراب )ص( پیامبر(. 121: 1388، )منتظرالقائم سوی خانه کعبه تغییر یافت بهآن  ۀقبلرجب سال دوم،  ۀنیمپس از 

 )ص( در سوی جنوب شرقی و شرق مسجد از اهلل. رسولتعیین کردندگونه انحرافی از جهت قبله بدون هیچرا مسجد 

اطراف مسجد  سپس هر کدام از مهاجران و صحابه را در .بنیان گذاشتهایی برای خود حجرهخشت و گل و تنه خرما 

 )یاقوت های مهاجران را مشخص فرمود و به هریک از یاران خود زمینی را اختصاص دادها و کویخانه ،سکونت داد

 (86: 1377حموی، الجزء الخامس، 

 

منبع:  بازترسیم بر اساس ) ها،نه: کانسپت اصلی طرح مسجد به عنوان فضای باز میان خا2تصویر 

http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com/2011/03/typologies-in-islamic-architecture-
i.html?m=1) 

                                                           
 .ذراع 70 در 60  معادل3
 .ذراع یکصد در ذراع صد یک معادل  4

http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com/2011/03/typologies-in-islamic-architecture-i.html?m=1
http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com/2011/03/typologies-in-islamic-architecture-i.html?m=1
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در  اذان، و تکبیر محلّ  کنار در داخلی بخش در. ماند باقی مساحت همان با و صورت همین به هاتمد تا مسجدالنبی

 و بود تنگ و کوچک مسجد چراکه؛ هایی ساخته شدـستون خیبر از بازگشت از پس ـ( ص)اکرمرسول حیات زمان

 بر قسمت این و کرد بازسازی را آن بنای گل، و سنگ با ،داد توسعه را آن حضرت لذا ؛نداشت را نمازگزاران گنجایش

 سپس. رسیدمتر می صدوپنجاه در پنجاهوصد به یا صددرصد به عرض، و طول در آن حدود. شد افزوده نخست بخش

 عثمان. یافت دست مسجد ۀتوسع به غرب و شمال و جنوب سمت از روش همان با و رسید عثمانسوم خلیفۀ  به نوبت

 چینسنگ قسمت در معاصر عثمانی محراب همان به را محراب و نگشت مواجه مشکلی با مسجد ۀتوسع طرح در

  . (119-137 :1377، )حجتی کرد جاجابه السالمباب

 

منبع: توسعه مسجد مدینه در ادوار مختلف،): 3تصویر 

http://www.alqarya.net/vb/showpost.php?p=43602&postcount=1) 

ها بوده است که در دوران مختلف توسعه یافته است. مسجد در این فضایی باز در میان خانهدر زمان پیامبر مسجد 

 هاییحجرهفضایی که  ؛کالبدی شاخص در شهر باشد، فضایی است که به لحاظ عملکردی ویژه استکه نآزمان بیش از 

نیز در همان  مدتی از پس .شده است ساخته آن به متصل ،حضرت آن همسران از برخی و( ص) پیامبر سکونت برای

 سمت به که دری برعالوه ساختند که مسجدالنبی کنار در ایحجره ،داشتند توانایی که صحابه از برخی ،زمان پیامبر

 و شدندمی مسجد وارد درها این از حجرات صاحبان نماز، وقت در .داشتند مسجد سمت به نیز دری ،شدمیباز  بیرون

پس  .شده استدوران رو به سوی مسجد باز میاین ها در همه خانه در   .گشتندبرمی هایشانخانه به در همان از دوباره

)ع( به سوی مسجد بسته علیۀ خانها جز درب درب ۀهمدهند تا )ص( دستور میاست که پیامبر 5االبواباز واقعه سد
                                                           

هایی که به سمت مسجد النبی باز شده بود، جز خانۀ علی )ع( بسته و منجر به اعتراض ای در سال سوم هجری که طی آن درِ تمامی حجره. واقعه5

« .بست را آنها خداوند بلكه نگشودم، و نبستم را درها این من! ایدآورده ایمان که کسانی ای»: فرمود معترضان اعتراض جواب در پیامبر صحابه شد. 

http://www.alqarya.net/vb/showpost.php?p=43602&postcount=1
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، یقم ،451/ 1: 1380اربلی، و  520 :1390، ، حدیث180 /2ج  :1388تمیمی،) گرددشود تا شئونات مسجد حفظ 

1387: 116 .) 

 عمر، و بکرابی نزما از نیز و( ص) خدا رسول زمان در. هاستمحراب ،ه استماند باقی نبوی قدیم مسجد از که آثاری از

 اولین. بود شده نصب قبله، ۀنشان عنوانبه خرما درخت و نخل از ستونی امر آغاز در. نداشت وجود مسجد در محرابی

 محراب سجد،م بازسازی با همزمان که بود عبدالعزیز بن عمر نهاد، محراب (ص)خدا رسول نماز محل کنار در که کسی

 ؛خود را داشت سادگی خاص پیرایگی وبی ترین مصالح ساخته شده وچه در این دوره از سادهاگرمسجد  .نهاد بنیاد را

س محلی تکثر مساجد در مقیا .بودحکومتی ولین ئمسعزل  منبر آن محل نصب و و اما حیاط آن محل وضع دستورات

حساس ابرگزاری مراسم مذهبی و سیاسی در مقیاس شهری  برایشد نیاز به فضایی ها باعث میو کوچک بودن آن

پیامبر در دو  رفتن ۀواسطبهضایی باز در بیرون شهر بود که . مصلی، فکردرا بازی میه مسجد النبی این نقش ک شود

ل گرفته و برای شکنماز باران در فضای باز و همچنین برگزاری ( د قربان و غدیر برای نمازگزاری )مصالی بنوسلیمهعی

گونه کالبد یا هیچو  (183: 1381، حکیم) پاسخگو بودنمازهایی که تعداد کثیری از مسلمانان در آن شرکت داشتند، 

 . خاصی نداشتینات ئتز

یت الگوی های کالبدی آن سنجید و اهمتوان تنها با ویژگیهای شهر اسالمی در زمان پیامبر)ص( را نمیویژگی

 ام و وحدت دربلکه پیامبر با اقداماتی که در راستای ایجاد انسج ؛های مادی شهر نیستآرمانشهر اسالمی در سازه

عنوی با خود قرار و بازارها و فضاهای عمومی را در ارتباطی م کردههای طبقاتی را حذف مدینه انجام دادند، محدودیت

(. پیامبر)ص( 46 :1376، )پیرنیا زارهای پراکنده اختصاص یافته بودتوجهی از فضای مدینه به بادرخور بخش دادند. 

سی بازار را کنترل و با نظام بازر ت در یک نقطه متحدنیمین اماقتصادی و تأنه را با هدف سیاسی، بازارهای متعدد مدی

ها جمع انسانتتردیدی نیست که در کنار مسجدالنبی که محل  ؛ لذاکرد. ایشان بر تأسیس بازار مدینه تأکید داشتند

 . دشو نمازگزاران بوده، ایجاد 

ایجاد  شهرتپندۀ ب عبارتی قلو به عنوان یک فضای پرعملکردرا به با ورود به مدینه، مسجد مدینهپس از اینکه پیامبر 

ترتیب مردم هر محله بدین. گردیدقبایل را در محالت و اطراف مسجد سامان داد و برای هر محله مسجدی بنا  کرد،

جامع مدینه  ، مرتبط بودند. مسجدصلی شهر که در مرکز شهر واقع بودا از طریق مساجد با مسجد ،ایصورت شبکهبه

: 1998امی، )ابن ر با وظایف متعدد امنیتی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی مرکز شهر جدید پایتخت اسالمی بود

ایندگی های نمو هیئت نمایندگانهایی جهت اسکان )ص( در مسجدالنبی، خانه در کنار محل سکونت پیامبر (.65

و... قرار داشت.  المال، خوابگاه اهل صفه، محل سالحبیتنگهداری محل ، انبار خوراک سال، خانه، میهمانسایر ممالک

 . دشمرکز اداری شهر در شهرهای اسالمی  ،قصبه ۀاولیکوچک و  ۀنمون ۀمجموعاین 

و  تختیپا ،اولین شهر نوبنیاد اسالمی، بصرهشهر بصره در صدر اسالم از اهمیت بسزایی برخوردار است.  ،پس از مدینه

 اقامتگاه ،ابتدا در ساخته شد. بصره ،پیامبر )ص( وفاتسال پس از  6ق و .ه 12در سال که است  شهر عراق نیتربزرگ

                                                           
 نجم، ۀسور) «.یوحى َوحْی إاِلَّ هُوَ إِنْ... غَوى ما وَ صاحِبُُكمْ ضَلَّ ما هَوى إِذا النَّْجمِ وَ( » 27 ص، ق 1403، مجلسی)  خواند را آیات این پیامبر سپس

 (4 ـ 1 آیات
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 قمری هجری 17 سال در .و مصالح رایج در آن نی بود که به صورت موقت ساخته شده بود بود سپاهیان زمستانی

 المعارفدائرة مرکز) جایگزین آن شد خام خشت و گل از هاییخانه عمر دستور به و شد حریق ۀطعم ،واقع در شهر منازل

 ایوان و زندان قوا، کل ۀفرماند اقامتگاه و شهر مرکز در دارالعماره و مسجد شهر، این در (.197: 1367 اسالمی، بزرگ

مسجد جامع را طراحی و با نی ساخت و  ،عتبه در آغاز. (194:1381 حکیم) داشت قرار دارالعماره و مسجد مقابل در

 هاسکان داد. هر محل هتعیین کرد و قبایل را در هر محل های مسکونی آن را پیرامون مسجدنشین و محلّهسپس حاکم

 جنگجویان به منحصر و اندک آغاز، در بصره ساکنان شمار. دشهایی قبرستان و خانه ،پس از مدتی شامل مسجد، بازار

 و شدند سرازیر نجابه آ عربستان ۀجزیرشبه و عراق سراسر از مختلف قبایل آن، مجاور نواحی فتح از پس اما ؛بود

 یادار و بود شام و ایران تجاری راه مسیر در بصره چون دیگر سوی از. شد افزوده آن جمعیت و وسعت بر تدریجبه

شهر چهار گوش بصره،  .شد عراق نشینحاکم کهجایی تا نهاد، آبادانی به رو زودیبه ،بود ایویژه بازرگانی موقعیت

بود که شهر، محله و اسکله یادآور بابل  ۀگانسهساختار با شده ریزیبرنامهنسبی ولی  ۀانگیختخودمشابه بابل با رشد 

 شد. انجام میکشی( خطتخطیط ) ۀشیوبه  در آن تقسیم اراضی

مراتب دسترسی و سلسلهاین شهر نیز با رعایت که مسلمانان بنیان گذاشتند.  است دومین شهری کوفه پس از بصره،

ای سرپوشیده و در احتمال وجود نمازخانهو دارای ساختمان نبوده  این شهر نیز مسجدفضایی طراحی و اجرا شد. 

را به شکل محکم و انه سعد نمازخ، وجود دارد. بعدها گفتندراستای قبله که خیلی هم محکم نبوده و به آن ظله می

بنابراین در دوران اولیه  ؛را به آن منتقل کردهای مرمر سنگی متعلق به پادشاهان ساسانی ستونو  اساسی ساخت

، تکامل و هماهنگی معماری به نمایش گذاشته نایی یکپارچه بوده که در آن عظمتبنا وجود داشته ولی فاقد باسالمی 

 ۀنقش و تعیین که جایی اولین اما. است بوده نظامی و سیاسی مذهبی، عنصر سه شامل کوفه شهر اولیه ساختارشود. 

برای هایی زمینشده و  تخطیط استفاده ۀشیواز ها در توزیع زمین (. 112: 1372هشام، ) بود مسجد شد، ترسیم آن

مرکزی  ۀمنطقشکل وسیع و توخالی مربعمحدوده . بخشدبه قبایل فردیت میجدا شده است که سکونت قبایل )خطط( 

های خندق از سایر بخش ۀوسیلبهم شهر حریو  با پرتاب تیر تعیین شد دهد. حریم این محدودهرا تشکیل میشهر 

بندی شهر به سهمیهمنجر به شکل مرکزی مربع ۀمنطقهایی منظم و منشعب از این کشیخیابان. گردیدشهر مجزا 

های هندسی و ای با خیابانشهری چهارگوش و شاید هم ستارهشد. در واقع، مناطقی برای اسکان و استقرار قبایل 

 و سکه ،منهاجهای ست که به ترتیب با نامهاکوچههای وسیع تا خیابانمراتبی از سلسلهکه دارای  شکل گرفتمنظم 

از یک است که مذهبی و سیاسی شامل مسجد و قصر  با عملکردوسیع مرکزی  ۀمنطق شده است.شناخته می زقاق

کم الگوی مدینه کمدهد. را پوشش میمقر فرماندهی  از طرف دیگر محل و مرکز تجمع امت وو مکان مقدس  طرف

 .شودعبادت و محل حکومت از هم جدا می کند و محلتغییر می ،افتدملکردهای مختلف در مسجد اتفاق میکه ع
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منبع:  باز ترسیم براساس )، تفکیک در کوفه شیوۀ : تخطیط 4یر تصو

https://twitter.com/ballandalus/status/632554863474421764?lang=fa) 

در کنار قصر و مسجد در سمت راست و در راستای قبله که جز در ، به نام رحبه شهر ۀگسترمیدانی در در این شهر، 

محل برگزاری مراسم و مشترک برای هر دو بنا  فضایی ، وجود داشت که بیشترآیدمواردی خاص به اشغال درنمی

عنصری حیاتی در زندگی  ،نهادی خودمختارعنوان به نیز سوق (. 122: 1372هشام، ) بوده استنظامی و رژه واحدها 

آگاهانه است. این فضا در کوفه مجزا از مسجد ولی در نزدیکی آن است. سوق اجتماعی و جزئی از فضای عمومی شهر 

بازارهایی باز، به صورتی که مانند  ،است موجودیت آن مثل مکانش پی ریخته شده وبینی و با طرح قبلی خاص پیش

 بود، شرق و غرب توسعه یافته لتا قصر ادامه داشت و به سوی شما ،گرفتمیگسترده و وسیع مسجد را دربر فضای 

 (.128: 1372، )هشام

نیل نزدیک شهر  استراتژیک دلتای ۀدهانبه شکل یک قلعه در  ،عنوان نخستین شهر اسالمی در آفریقابه، فسطاط شهر

ها و خرگاه اعراب مسلمان بود، به نام فسطاط خیمه در آغاز محلکه نایواسطه نی بایلیون ساخته شد. این شهر بهباستا

احداث  متر مسجد 15در  25دوم شهر را طراحی کرد و در مرکز آن در ابعاد  ۀخلیفدستور  عاص بهعمروبنخوانده شد. 

اختصاصی خود مستقر شدند.  های صحابه در اطراف آن ساخته شد و قبایل گوناگون مهاجر به مصر در مناطقخانه .شد

-261 :1395، محمدپور، احمدیانج) طبقه در آن ساخته شدچندینهای و خانه زمان شهر توسعه یافتبه مرور 

ای قبایل عرب به شیوهکه حالت اردوگاه نظامی را . این ای مستقر شدندصورت قبیلهمسلمانان در شهر جدید به .(262

هر . گفتندمی« کردنخ طه»، خانه انتخاب کردندشده را برای اقامت خود و ایجاد های تعیینقسمتی از زمین ،خاص

 (.Akbar, Jamel 32-22 :1990,) دکرمیکشیدن حصاری آن را از خطط دیگر جدا  ای جداگانه داشت و باقبیله خطه

و  شودمیهر چه واگذار شده، جمعی و اشتراکی است و آنچه چنین نیست، خالی اطالق « خطه» ۀمنطقدر مقابل، در 

 ،شهری مالکیت اختصاصی و فردی ۀهستدر . شوند، یعنی فضاهایی که به کسی داده نشده استنامیده می« فداء»اینها 

ها هرکدام های عمومی آنسیسات و خیابانأهای شخصی در مقابل ترفته و تیولآشکارا در مقابل مالکیت جمعی قرار گ

https://twitter.com/ballandalus/status/632554863474421764?lang=fa
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 امالک اختصاصی معلوم شده باشد، به انجام رسیده است ۀهمها حتی قبل از آنکه نامی دارند و تشریفات قانونی آن
(Kubiak, Wladyslaw 1987. Pp 58-75.) 

 بررسی تأثیر ایدئولوژی اسالم بر شهرسازی در قرن اول هجری .3

 بر اسالمی ایدئولوژی ثیراتتأ نشانگر یک هر هایویژگی و اسالمی اولیه دوران در گرفتهشکل مختلف شهرهای بررسی

یکدیگر مقایسه  های مختلفی باتوان از جنبهشده در بخش قبل را میشهرهای معرفی. است شهری فضاهای و شهر

های ویژگیشود تا بتوان از این طریق به های این شهرها پرداخته میها و شباهتترین تفاوتلیکن در ادامه به مهم کرد؛

بندی گرفته در این دوره براساس طبقهشکلپی برد. نوع شهرهای  اکرم)ص( پیامبر هایمتأثر از اندیشهشهر اسالمی 

است که هایی ویژگیتقسیم اراضی از  ۀشیوهای مسجد در هریک از شهرها و ویژگیو ، فضاهای موجود گرونیبائوم

 طور خالصه آورده شده است. ها بهیک این ویژگی ۀشمارشهرها بررسی شد. در جدول  تمامیبا رابطهدر

نگارنده( )منبع – اسالمی اول دورۀ شهرهای تطبیقی مقایسۀ:  1 جدول  

 شهر
سال ساخت یا 

 حضور پیامبر
 نوع شهر

موجود و اصلی فضاهای 

 شکل شهر
 ویژگی مسجد

شیوه 

تقسیم 

 اراضی

 ق.ه 1 مدینه
جابجایی توسط حاکم از 

 یک نقطه به نقطه دیگر
 ، مصلیمسجد

 معماری عملکردی و نه کالبدی

 بدون تزیینات
- 

 پادگان نظامی قه. 14 بصره

ماره، مسجد، داراال

اقامتگاه فرمانده )شهر 

 (چهارگوش

دوام مثل نی و کمبا مصالح 

 بدون ساختمان، حصیر
 تخطیط

 ق.ه  17 کوفه
ابتدا پادگان نظامی و 

 پایتخت سیاسی سپس

رحبه، سوق، مسجد، 

 قصر )شهر چهارگوش(

دوام مثل نی و کمبا مصالح 

 ساختمانبدون ، حصیر
 تخطیط

 قه. 20 فسطاط
ابتدا پادگان نظامی و 

 پایتخت سیاسی سپس
 هامسجد، خانه

دوام مثل نی و کمبا مصالح 

 بدون ساختمان، حصیر
 تخطیط

رت وهای نظامی بودند که در مجاشده در این دوره بیشتر از نوع پادگانشود، شهرهای ساختهطور که مالحظه میهمان

گفت، توان میاند. در رابطه با شکل و ساختار شهر گرفته، رشد کرده و به پایتخت تبدیل شدهیک شهر قدیمی شکل 

موردی نشان های نمونههای انسانی بود. بررسی ها بین مردم و تعالی ارزش)ص( تقسیم ثروت دو شعار اساسی پیامبر

شهر و عناصر اصلی کالبدی آن نیست. های مادی شهر اسالمی در تأثیر بر سازهآرمانمیت الگوی دهد، وجه اهمی

تنها یک نهکه  شهریبه ایجاد  ،اسالمی است ترین نمادهای شهریقخالق عم به تعبیریهای بنیادین پیامبر که اقدام

این موضوع با  (. 238 :1372، )هشام رساندپولیس )شهر یونانی( که یک پولی اته ایا )مرکز سیاست( است، مدد می

ظهور یک مرکز روشنی مشخص است. احداث مسجد به معنی بهترین عنصر شهر اسالمی یعنی مسجد بررسی مهم

باقی مانده که  صورت یک فضای شهریبههای مدید مدتاست. این مسجد کوفه، بصره و فسطاط مدینه، مدنیت در 

فضاهایی  فقطبسیار کمرنگ بود و مساجد مساجد در این دوره بعد کالبدی  امیه در آن ساختمان بنا کردند.در عهد بنی

 کردند. به لحاظ کارکردی نقش فضای مدنی را در شهر ایفا می امادوام بودند کمشده با مصالح ساختهباز و 
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 ظاهری نظمیبی در که است مسلمین ابداعات از نیز هاهیلقب و افراد به فضا اختصاص در تخطیط ۀشیو از استفاده 

با ادبیات خطه و  دبای تر این موضوعبرای شناخت دقیق. است شده نظم از نوعی گیریشکل به منجر شهرها گونهاین

مسلمانان  ۀاولیکه توسط اعراب در شهرهای است ای واژه ،خطهمدار در شهرهای اولیه اسالمی آشنا شد. وساختار قلمر

 ؛درستی شناخته نشدهبهدر بین اندیشمندان این واژه  ،شد. در زمان حالای توصیف محدود شهرها استفاده میبر

-شدن این مفهوم منجر به روشناین شهرها شده است. روشن ریزیبنابراین منجر به عدم شناسایی درست نحوه برنامه

ها ها و فضابستها، بنکنندگان فضا مالک زمینی بودند که به راهاستفاده .ودشدن ساختار این شهرها در گذشته میش

های قسمتتر، خود به کوچک ۀخطتر و هر های کوچکها مرز محالت بود. هر خطه شامل خطهتبدیل شد. خیابان

های نظر قبیله  (. زیرAتری تقسیم شده است )به فضاهای کوچک 1 ۀشمارشده است. فضای تری تقسیم میکوچک

 یخالی گذاشته شده است و هر کدام از این قلمروهاهای آن برخی قسمت ند که عمداً کردمتعدد در این فضا زندگی می

-( شامل مالکیت Bها )( هر کدام از این زیرتقسیم2شود. )تر و فضاهای اشتراکی می( شامل فضای کوچکBای )قبیله

دارد و عضوی از گروهی  کنترل( روی دارایی خود 3فضای اشتراکی هر مالک ) .(Cشود )های خصوصی متعددی می

ها فضای اشتراکی (B) ها به همراهکنند و مالکیت فضای اشتراکی را به عهده دارند. این( را کنترل میBاست که )

  شود( کنترل میAها )توسط کل گروه 1 ۀشمارکنند و فضای تر را کنترل میبزرگ

(,1990: 22-32 Akbar, Jamel.) 

 

 (Akbar, Jamel 32-22 :1990,: منبع)اسالمی اولیۀ : ساختار خطه در شهرهای 6تصویر 

شد و هیچ دخالتی از سوی قدرت مرکزی وجود در شهرهای اولیه مسلمانان، همه تصمیمات توسط مردم گرفته می

ها در خطه مالکیت عمومی داشت و کنترل عمومی روی آن بود. و میدان هانداشت. فضاهای اشتراکی مثل خیابان

نتیجه در ؛شده استگان آن کنترل میکنندمجاور هم بوده که توسط استفاده هایای از مالکیتواقع شهر مجموعهدر

تفاوت (. Akbar, Jamel 32-22 :1990,)  رفولوژی این شهرها هم از تصمیمات کوچک ساکنین منتج استوم

بر فضاهای عمومی کنترل  ساختاری عمده بین شهرهای معاصر و شهرهای اولیه این است که امروزه افراد مستقیماً 

ا مشخص نیست شود. در شهرهای مدرن تفاوت بین قلمروههای دولتی کنترل میندارند و فضای عمومی توسط سازمان

مراتب بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سلسلهمراتبی از قلمروها وجود داشته است. این سلسلهکه در شهرهای سنتی، حالیدر
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توسط مالکان  نظافت و مدیریت فضای اشتراکی و عمومی قبالً ،طور مثالبه؛ ر بوده استسیاسی فضا اثرگذا فرهنگی و

 ند. راین وظیفه را به عهده دا دولتینیمهو  که در شهرهای جدید نهادهای دولتیدرحالی ،شده استفضا انجام می

کنیم که بسیاری بنابراین مشاهده می ؛ارگانیک ساخته شده ولی اصول خطه در همه رعایت شده استصورت بهشهرها 

صحه گذاشتن مراتب، قلمرو و نظم در آن رعایت شده است. جعیط هشام با سلسلهولی اصول  ؛از شهرها شطرنجی نیست

های اصیلی از شهرنشینی در ذهن خود اگر اعراب بدوی طرحکند عنوان می اسالمی شهرهای نوبنیاد -عربی ءبر منشا

ثیر أتحال، عیندراو  .(155: 1372، هشام)اند؟ چگونه به این راحتی زندگی شهری را به این نظم پذیرفته ،نداشتند

شهری باز، هندسی، وسیع  عنوانبهکوفه  ،مثالطور کند. بهرا بر شهر اسالمی انکار نمی یونانی –های کهن ایرانی تمدن

شباهت شهر اسالمی دوران اولیه با شهر شرقی بیشتر با الهام از الگوهای یونانی شکل گرفته است. از نظر او، و هواگیر 

مذهبی  -وجود مرکز سیاسیو ها های هندسی بودن راهویژگی، رفتهکاربهمصالح ، نقشه برای شهر ۀتهیفکر  از جهت

نه ارادی و نه آگاهانه  پیوند با شرقواقع در. رنگبهرنگبازارهای و ها خانه، حصار، پیچدرپیچهای کوچهنه معابر و است 

 .(192: 1372، )هشام بوده است

بیان  و «رسولهالحمی االهلل و » ۀآیبا استفاده از زمین با استناد به رابطهدرتخطیط و رویکرد پیامبر  ۀشیواین، برعالوه

ر را به روشنی های خصوصی با تأسیسات و خدمات عمومی شهمالکیت ۀرابط ،نشان داده شده است. تخطیط ،«حمی»

های شهری قرار داشته عنوان محور اصلی نخستین فعالیتکه دفع زیان و جلب منفعت بهطوری؛ بهکندمیمشخص 

 بنابراین آنچه در این دوران قابل؛ اعضای جامعه نسبت به فضاهای عمومی آن مسئولیت و وظیفه دارند ۀهماست و 

نه فضاهای کالبدی صرف. آنچه بیشتر  استعنوان نهادهای مدنی و مردمی است، توجه به شهر و اجزای آن به مالحظه

ردی و معانی از ساختار شهر عملک اهمیت دارد، کیفیت فضاهاست و کالبد در درجات بعدی قرار دارد. اهمیت کیفیت

ترین عنصر شهر اسالمی تا مهم ،متمرکز است صی و عمومیای بر اعطای حق مالکیت خصوو قبیله ایصورت خطهکه به

 یابد.یعنی مسجد نیز نمود می

 گیرینتیجه 

یابی نیازمند ریشه های شهر اسالمی و دستیابی به الگویی برای بازنشر آن، به لحاظ نظری و تاریخیشناخت ویژگی

توانند الگوی اند، میگذاری شدهاسالمی پایهعنوان اولین شهرهای شهرهایی که به دست پیامبر )ص( بهاست.  موضوع

گونه تغییر و تحریفی در این شهرها، اسالم بدون هیچ ۀاولیچراکه اصول  ؛بسیار مناسبی جهت بررسی و پژوهش باشند

رعایت شده است. این مطالعه با بررسی متون تاریخی در رابطه با ویژگی شهرهای نخستین اسالم در زمان پیامبر )ص( 

ها دست یابد. هرچند به دلیل کم بودن منابع تاریخی از سال پس از فوت ایشان، تالش داشت تا به این ویژگی و چند

ها صورت گرفته است. استفاده ها با در نظر گرفتن این محدودیتبندیاطالعات وجود دارد و جمع آن زمان محدودیت

با سطوح له مسئاین  .ی اسالمی منجر شده استشهرها گیری نظم پنهان درتخطیط در تقسیم فضاها به شکل ۀشیواز 

گیری ریزی و طراحی شهری متناسب است. این اصل منجر به شکلعملکردی و اصل قلمرو در ادبیات برنامه

که در سطوح مختلف از شهر تا محله و حتی یک کوچه طوریملکردی و کالبدی شهر شده است. بهمراتبی عسلسله

 ،براینعالوهکالبدی و عملکردی و حتی مشارکت مردمی در مدیریت فضا متفاوت بوده است.  ۀمواجه ۀشیومسکونی، 

های ساکن در شهر در دهد، در نگاه پیامبر شهر چیزی فراتر از کالبد آن است و انسانمطالعات نشان می ۀنتیج
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پایگاه اسالم ترین مهمو ین خستندهی به شهر از اهمیت باالتری برخوردارند. این موضوع حتی در مسجد به عنوان شکل

دهد، مسجد دارای کالبد و ساختمان که مطالعات نشان میطوریشده، نیز نمایان است؛ بهیادشهرهای  تمامیدر 

حضور مسلمانان و برگزاری مراسم  برایتر قصد از مسجد و بناساختن آن دستیابی به فضایی شاخصی نبوده و بیش

انتظارات و توقعات از یک فضای شهری  تمامیواقع مسجد نقش فضای شهری را ایفا کرده و درمذهبی و سیاسی است. 

ها چه در انتخاب مکان گیریدر قالب عملکردهای این فضا پاسخ داده شده است. همچنین مشارکت مردم در تصمیم

شود و رها مشاهده میشه تمامیهای سیاسی و حتی در اجرای تصمیمات، در گیریقرارگیری مسجد و چه در تصمیم

 کند. این موضوع کنترل و مدیریت فضا را در سطوح مختلف آسان می

شهرهای منظم شطرنجی است. شهر اسالمی نبود نتیجه گرفت، وجود نظم در عین توان میکلی طور بهبنابراین آنچه 

گذاری شهر اسالمی و بنیان های پیامبر)ص( نیز در جهت تحققتوان با جستجو در ظواهر آن شناخت و تالشرا نمی

کنندگان از شهر بتوانند به شهروندان و استفاده تمامیهای ساختاری و معنایی شهر است تا بیشتر معطوف به ویژگی

خود پاسخ دهند. نیازهای 
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