شهرسازی ايلخاني؛ «تجليگاهِ» اولين فضاهای عمومي بزرگ مقياس هندسي در
شهرهای ايراني -اسالمي
چکيده
دوره ايلخاني در شهرسازی ايران-اسالمي را ميتوان به عنوان يک دوره گذار از سبک رازی به سبک اصفهاني دانست.
اهميت اين دوره در شهرسازی ايران به آن دليل است که از يک سو به دنبال وضعيت خاص پيش آمده بعد از حمله
ويرانگر مغول ،سير تکاملي شهرسازی ايران را حفظ کرده و از سوی ديگر زمينه و بستر الزم برای شکلگيری سبک
اصفهاني در دوره صفويان(907-1135ه.ق) را فراهم آورد .پژوهش حاضر به روش توصيفي و تحليلي و با تکيه بر
دادههای منابع کتابخانهای انجام شده است .يافتههای تحقيق نشان ميدهد که شهرسازی و معماری ايلخاني به
دنبال ايجاد شکوه هر چه بيشتر است .ايوانهای بلند ،ارتفاع بيشتر گنبدها و دهانهها ،فضاهای بزرگ و طويل،
اندازههای دقيقتر و متناسبتر در معماری ،در ميدان وسيع مجموعههای شهری ،در غالب شکلي کامل ،تبلور
شهرسازانه مييابد .در حقيقت ،شکل کامالً هندسي فضاهای شهری بزرگ مقياس در شهرسازی ايلخاني ،اختالف
چشمگيری با حياط مجموعههای شهری قبل از آن و ميدانهای اندام وار درون بافتهای شهری دارد .ويراني
ساختارهای اجتماعي -اقتصادی -کالبدی شهرها توسط مغول در آغاز سده هفتم هجری شمسي ،منجر به ابداع
مجدد مفهوم ميدان در ساختار متعاليتری در انتهای همين سده گرديد .ساختاری هندسي و بزرگ مقياس که با
قدرت در شهرسازی دوره صفوی ،جهاني شد.
اهداف پژوهش:
.1بازشناسي سبکهای فضاهای عمومي در کرونولوژی سبکهای معماری-شهرسازی در ايران.
.2بررسي ويژگيهای فضاهای عمومي در شهرسازی دوره ايلخاني.
سؤاالت:
.1در معماری و شهرسازی در تاريخ ايران چه سبکهايي در ايجاد فضاهای عمومي وجود داشته است؟
.2فضاهای عمومي در شهرسازی دوره ايلخانان دارای چه ويژگيهايي است؟
کليدواژهها :معماری و شهرسازی ،شهرهای ايراني-اسالمي ،فضاهای عمومي هندسي ،دوره ايلخاني.

مقدمه
فضاهای شهری بخشي از فضاهای باز و عمومي شهرها هستند که به نوعي تبلور ماهيت زندگي جمعي ميباشند،
يعني جايي که شهروندان در آن حضور دارند .فضايي که به همه مردم اجازه ميدهد که به آن دسترسي داشته باشند
و در آن فعاليت کنند .ماهيت فضاهای عمومي آن است که به راحتي قابل دسترسي باشند و شامل فضاهای بسته
بدون سقف يا مسقف(ساختمانهای مذهبي و سازمانهای مدني) ميشوند .اين فضاها کالبدهای مختلفي از فرم
ساخته شده تا محيط های طبيعي دارند .با تعريفي اين چنيني از فضای شهری ،بازخواني شهرهای ايراني -اسالمي
نشان ميدهد که تا دوره اصالحات سلسله ايلخاني ،فضای شهری بزرگ مقياس ،هندسي و از پيش انديشيده که مورد
استفاده عموم جهت فعاليتهای عام اجتماعي بوده باشد ،وجود نداشته است .در حقيقت ميتوان اذعان نمود که تا
دوره ايلخاني نظام شهرسازی فقط در مقياس فضاهای حکومتي-مذهبي ،يا کليات شهرسازی از جمله تعيين شکل
کلي شهر ،طراحي ميشد .شکلگيری واحدهای شهری مثل محلهها ،فضاهای باز عمومي و حتي شکل و فرم کالبدی
بازار ،بهتدريج و به صورت کامالً ارگانيک در اطراف هستههای طراحي شده ،شکل گرفته است .بسته به نوع جهان-
بيني حمکرانان تا قبل از دورهی ايلخانيان ،فضا و مکاني که برای اجتماع عده کثيری از مردم(در مقياس شهر)
طراحي ميشد يا فضايي حکومتي مثل کاخ بوده و يا فضايي عقيدتي مثل مسجد .آنچه که در اين جا مورد تأکيد
است ،تک عملکردی و خاص بودن فضاهای مذکور است .بديهي است مجموعه کاخي ،ضوابط خاص خود را برای
ورود و خروج افراد عامه ميطلبيد .بنابراين ،نميتوان فضاهای باز ،بزرگ ،هندسي و از پيش انديشيده شده آن را
فضای شهری عمومي تلقي نمود .فضای باز مذهبي– عقيدتي هم مثل حياط مساجد يا محوطه باز اطراف آتشکدهها،
ضوابط عملکردی خاص خود را در طول تاريخ داشتهاند ،از اين رو نميتوانند مصداق فضای شهری عمومي قرار
گيرند.
درخصوص پيشينه پژوهش حاضر بايد گفت تاکنون اثر مستقلي با اين عنوان به رشته تحرير در نيامده است .با اين
حال ،مقاالتي در باره شهرسازی و فضاهای شهری در دوره ايلخانان به چاپ رسيده است .مقالهای با عنوان «عوامل و
عناصر شکل گيری و عناصر شهرهای دوره ايلخاني» به قلم طالبنيا و نجفي( )1394به رشته تحرير در آمده است
که نگارندگان در اين اثر به واکاوی عوامل مؤثر در شهرسازی دوره ايلخانان پرداختهاند .مقالهای ديگر با عنوان
«تحليلي از فضاهای شهری از تبريز ايلخاني تا اصفهان صفوی» توسط فروتن( )1388به رشته تحرير در آمده است.
نويسنده در اين اثر به بررسي عوامل مؤثر در دگرگوني فضاهای شهری در اين مقطه تاريخي پرداخته است با اين
حال اشارهای به بحث فضاهای هندسي نشده است لذا در پژوهش حاضر به بررسي اين مسئله پرداخته ميشود.
درباره روش انجام اين پژوهش بايد گفت ،اين پژوهش با تکيه بر نوعي تاريخ پژوهي تحليلي -تفسیيری ،در  3مرحلیه
تدوين شییده اسییت .در مرحلهی اول ،با روش توصيفي -تحليلي مفهوم و عملکرد ميدان در تاريخ شهرهای ايرانیي و
ايراني -اسالمي از تمدن ماد تا دورهی ايلخاني ،با توجه به سبکهای معماری ،و بر مبنیای مسیتندات مکتیو  ،میورد

توجه قرار ميگيرد .در مرحله دوم با روش فراتحليل 120 ،مطالعهی مرتبط با شهرسیازی ايرانیي -اسیالمي بیا هیدف
تشخيص اهميت ميدان بیه عنیوان عنصیری واجید اهميیت و تأثيرگیذار در بیين عناصیر و سیاختار شیهری ،از ديید
صاحبنظران حوزهی شهرهای ايراني -اسالمي ،با ابزار کتابخانهای تحليل ميشیود و در مرحلیه سیوم ،بیا روش تیاريخ
پژوهي ،با تبيين فرايندهای تاريخي ،روند ظهور اولين فضاهای شهری بزرگ مقيیاس هندسیي در شیهرهای ايرانیي-
اسالمي را نشان ميدهد.
نتيجه گيری
مطالعات عميقتر در فرايند و محصول شکلگيری شهرهای ايراني -اسالمي ،نشان ميدهد که عالوه بر شرايط
اقليمي ،ساختارهای سياسي -اجتماعي به طور مستقيم بر مظاهر شهرسازی اثر ميگذارد .حتي اگر به ظاهر در
اليههای عميقتری قابل مشاهده باشد .اين اثرگذاری ،در روند شکلگيری فضاهای عمومي که خود مبحثي جامعه-
شناختي ست ،بارزتر مينمايد .هم از اين روست که بنيانهای فکری پدرساالرانه قريب به اتفاق حکومتهای حاکم
بر سرزمين ايران ،اکثراً با خاستگاهها و ساختارهای قبيلهای (که در آنها اطاعت از فرامين پير يا رئيس قبيله ،امری
ضروری است) ،از آنجا که حقي برای نظر مردم قائل نيست در نتيجه فضايي نيز به تظاهرات و نمودهای اجتماعي و
نهادی در شهر اختصاص نميدهد .دقيقاً برعکس آنچه در تمدنهای برتر همزمان يعني يونان و رم ،به صورت آگورا
و فوروم ،در عرصهی واقعي شهر ،فرصت تجلي مييابد .بنابراين منطقي مينمايد که با امتزاج تمدن ايران و يونان،
بعد از حمله اسکندر به ايران ،به تدريج شاهد شکلگيری ،محدودهی باز و عمومي ،البته هنوز ابتدايي و اوليه در
شهرها باشيم .در مرحله بعد ،گسترش جهانبيني اسالمي با تئوریهای برابری و برادری در ايران ،و برابر شدن مردم
عام با طبقات ممتاز اجتماعي و اهميت يافتن ربض ،سبب ميشود اين فضای باز عمومي به تدريج با مقياسهای
بزرگ تر در ساختارهای شهرهای ايراني -اسالمي راه يابد .ولي از آنجا که رشد شهرنشيني بسيار آهسته است،
فضاهای عمومي به تبعيت از ساير ساختارهای شهری ،به تدريج و انداموار و بدون طرح های از پيش انديشيده،
شکل ميگيرد .در مرحلهی آخر ،و بعد از ويراني تقريباً سراسری و غيرقابل احيا شهرهای ايراني -اسالمي بعد از
حمله ی مغوالن به ايران ،و در نتيجه ضرورت ساخت شهرهايي جديد که همزمان نمايانگر شکوه حاکمان نيز باشد،
نوعي از فضاهای عمومي بزرگ مقياس با هندسهی کامل بر مبنای طرحهايي که شايد بتوان طرح جامع ناميدشان،
ايجاد ميشوند .فضاهای عمومي که با عملکردهای عمومي محاط شدهاند ،در مقياس شهر عمل ميکنند و از
هندسهی قائم الزاويه برخوردارند و مبنايي برای شکلگيری شهرهای ايراني -اسالمي پس از خود در تمام سرزمين
ميشوند.
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