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عناصر کالبدیـ  کارکردی شکل دهنده به هویت  
بافت های تاریخی شهر ایرانی اسالمی 

عبدالهادی دانشپور1، الهام شیری2

چکیده
بافــت تاریخــی شــهر ایرانــیـ  اســالمی  بــا ارزش کالبــدی و فرهنگــی نهفتــه در خــود، از هویــت شــهری باالیــی برخــوردار اســت، در نتیجــه 
ح می گــردد. در واقــع هویــت، پاســخی بــه  حفــظ بافت هــای تاریخــی به عنــوان هویتــی ضــروری بــرای ادامــه حیــات شــهرها مطــر
کــه در بســتر تاریخــی جامعــه شــکل می گیــرد. یکــی از دالیــل اصلــی بحــران هویــت  ــا کیســتی اســت  پرســش در خصــوص چیســتی ی
کارآمــدی بافت هــای تاریخــی ذکــر نمــود. بــا گــذر زمــان، الجــرم، تغییــر اتفــاق خواهــد افتــاد، لیکــن تــداوم  امروزیــن شــهرها را می تــوان نا
کــه پیونــد بیــن گذشــته بــا حــال را ممکــن می ســازد، خــود باعــث تعادل بخشــی بــه ایــن تغییــر خواهــد بــود. تحقیــق  همــراه بــا تغییــر 
حاضــر از نــوع کیفــی اســت و به دنبــال بررســی عناصــر شــکل دهنده بــه هویــت بافت هــای تاریخــی شــهر ایرانــیـ  اســالمی بــه منظــور 
ــی  ــیـ  تحلیل ــش، توصیف ــن پژوه ــه در ای ــه کار رفت ــق ب ــت. روش تحقی ــور اس ــای مذک ــت بافت ه ــن هوی ــت رفت ــدۀ از دس ــا پدی ــه ب مقابل
کــه عناصــر  کــی از آن اســت  کتابخانــه ای و اســناد تاریخــی اســت. بررســی ها حا و روش جمــع آوری داده هــا مبتنــی بــر مطالعــات 
ــازار، محله هــای مســکونی و  ــیـ  اســالمی  عبارتنــد از: ارگ، مســجد جامــع، ب ــه هویــت بافــت تاریخــی شــهر ایران اصلــی شــکل دهنده ب
کــه از آن میــان ارگ، مســجد جامــع و بــازار ســه رکــن اساســی شــهر ســنتی اســالمی  را به وجــود می آورنــد. مســجد جامــع  شــبکه معابــر 
به عنــوان محوری تریــن عنصــر کالبــدی در شــهر اســالمی  و بــازار، یکــی از عینی تریــن نمودهــای معمــاری و شهرســازی ســنتی ایــران 
کــه به عنــوان ســتون فقــرات و قلــب تپنــده شــهر ایفــای نقــش می کــرده اســت. مقالــۀ حاضــر درصــدد اســت تــا بــا شــناخت  اســت 
کــه بــه حفــظ  ماهیــت هویــت، بــه  بررســی عناصــر شــکل دهندة شــهرهای ســنتی اسالمی کشــور بپــردازد تــا بــه تمهیداتــی منجــر شــود 

و تــداوم حضــور ایــن عناصــر در بافت هــای تاریخــی شــهرهای کشــورمان کمــک کنــد.

واژه های کلیدی: عناصر شکل دهنده، هویت، بافت تاریخی، شهر ایرانیـ  اسالمی.
 تاریخ دریافت:94/02/02
تاریخ پذیرش:94/03/17
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1. مقدمه
گفتــه می شــود مســئله هویــت، بــه ایــن معنــی اســت  اینکــه 
کــه در قــرن بیســتم شــهر و فضاهــای شــهری در ســیر تحــول و 
ــات  ــوالت و جریان ــع تح ــه تب ــود ب ــکل گیری خ ــد و ش ــد رش فرآین
ناشــی از اندیشــه جهانــی شــده امــور، دســتخوش تغییــرات و 
گذشــته  گردیــد. در ایــن رونــد رابطــه  دگرگونی هــای شــگرفی 
گسســته شــده و در ارتبــاط  و حــال فضاهــای شــهری از هــم 
معنــی دار بیــن انســان و محیــط ســکونتش، فاصلــه و شــکاف 
گردیــد. در بعــد جهانــی، شــکل شــهر و محیط هــای  ایجــاد 
انسان ســاخت بــه ســمت متحدالشــکل شــدن، بی چهرگــی، 
اســتاندارد  تمایــز،  و  تشــخص  عــدم  شــدن،  عــام  شــباهت، 
کــرد. و در بعــد  شــدن و جهان شــمول و جهانــی شــدن حرکــت 
ح هــای  محلــی نیــز، چیســتی فضاهــای شــهری تحــت تأثیــر طر
شــهری جنبــش مــدرن مــورد پرســش قــرار گرفتــه و دســتخوش 
تغییــرات جــدی گردیــد. )Daneshpour, 2004, 60(. نمونــه 
ــوان در تغییــر در میــزان تأثیرگــذاری  ــی را می ت ــارز چنیــن تحول ب
نقــش مســجد در ایفــای نقــش هویــت شــهر اســالمی  دانســت. 
مســاجد جامــع در گذشــته ای نــه چنــدان دور نقــش مرکــزی 
کانونــی، همــواره منشــأ تحرک هــای  داشــته اند و ایــن نقــش 
اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی در اســالم و نیــز روابــط نزدیــک 
بوده انــد چنانچــه  بــا طبقــه متوســط شــهری  دانشــمندان 
کارکــرد عناصــر آن  کالبــدی شــهر اســالمی  و  گــی  می تــوان ویژ
را تبلــور بصــری ماهیــت اســالمی  آن دانســت، در نتیجــه لــزوم 
کالبــدی بــرای برجســته تر  کارکــرد عناصــر  توجــه بــه نقــش و 
شــدن آن هویــت، بیــش از پیــش ضــرورت می یابــد. در صــورت 
بی توجهــی بــه آن هــا، هویــت اســالمی  و تاریخــی آن هــا کم کــم 
رنــگ  کــه  می شــوند  جانشــین  عناصــری  و  می بازنــد  رنــگ 
کارکردهــای قبلــی خــود را از دســت  و بــوی بومــی  ندارنــد و 
می دهنــد. )Shakouei, 2004, 185(. همچنیــن میدان هــا 
کــه  به گونــه ای  مدرن انــد  عصــر  شهرســازی  قربانیــان  از  نیــز 
کارکــردی  تــوان  بــه فلکه هــا داده انــد و هرگــز  را  جــای خــود 
میــدان را ندارنــد بلکــه باعــث تقلیــل اهمیــت یــک میــدان مهــم 
قدیمــی  بــه تقاطــع بی اهمیــت چنــد خیابــان امــروزی شــده 

.)Ebrahimi, 2009, 119( اســت

2. معانی و ریشه های واژه شناختی هویت
هویــت در فرهنــگ لغــت دهخــدا عبــارت اســت از تشــخیص 
و همیــن معنــی میــان حکیمــان و متکلمــان مشــهور اســت 
)Dehkhoda, 1955, 349(. در فرهنــگ عمیــد هویــت یعنــی 
حقیقــت شــیء یــا شــخص کــه مشــتمل بــر صفــات جوهــری وی 
باشــد. هویــت در لغــت به معنــای شــخصیت، ذات، هســتی 
 .)Amid, 1984, 1984( اســت  بــه هــو  و وجــود و منســوب 
هســتی،  تعالــی،  بــاری  ذات  بــه  هویــت  معیــن  فرهنــگ  در 

معنــی  باشــد،  شــخص  شناســایی  موجــب  آنچــه  و  وجــود 
هویــت  از  کســفورد  آ  .)Moein, 2005, 5228( اســت  شــده 
 Oxford,( به عنــوان کیســتی و چیســتی شــخص یــاد می کنــد
ــان انگلیســی )و فرانســه( لفــظ به عنــوان معــادل  2008(. در زب

دو  دارای  بریتانیــکا  فرهنــگ  در  کــه  مــی رود  بــه کار  هویــت 
روان شناســی  و  »این همانــی«  معنــی  بــه  منطقــی  معنــی 
اســت  واقعــی«  خــود  و  تشــخص  »شــخصیت،  معنــی  بــه 

.)Aryanpour Kashani, 1996, 1035(

3. این همانی و هو هویت
واژه هــای  بــه  و مفهــوم هویــت، معمــواًل  توضیــح معنــی  در 
کــه آشــنایی بــا معنــی آن هــا زمینــه  دیگــری اشــاره می شــود 
در  می ســازد.  فراهــم  را  هویــت  بیشــتر  هرچــه  شــناخت 
ایــن میــان واژه هــای مرتبــط بــا مفهــوم هویــت، شــاید واژه 
کــه واژه مقابــل  »این همانــی« یــا »همــان« )هــو هویــت عربــی 
آن غیریــت اســت( را بتــوان نزدیکتریــن واژه بــه مفهــوم هویــت 
تعریــف  این گونــه  »همــان«  دهخــدا  لغت نامــه  در  دانســت. 
کــه در خاطــر ملحــوظ اســت و  شــده: اشــارت اســت بــه چیــزی 
در جملــه بدین معنــی اســت کــه ایــن آن چیــزی اســت کــه بــوده 
 Daneshpour, 2000,( اســت و متکلــم و مخاطــب می داننــد

.)19

اســت  پدیــده ای  یــا  فــرد  هــر  گی هــای  ویژ بیانگــر  هویــت 
)Bemanian et al., 2010, 40( و حاصــل احساســات ذهنــی 
کــه  از وجــود هــرروزه او و ارتباطــات گســترده اجتماعــی اســت 
 Pourjafar, 2011,( ــرای شــکل گیری اســت ــی ب نیازمنــد مکان
آســایش  بصــری،  نظــم  فیزیکــی،  نظــم  از  کالبــدی  هــر   .)12

 .)Bahreini, et al., 2001( فیزیکــی و تعــادل برخــوردار اســت
کالبــدی به معنــای صفــات و خصوصیاتــی  از ایــن رو هویــت 
ــا  ــرده و شــباهتش را ب ک ــز  کــه جســم شــهر را از غیــر متمای اســت 

.)Mir Moghtadaei, 2004, 37( آشــکار می کنــد  خــودی 

4. بافت تاریخی
به رغــم  کــه  اســت  تاریخی،آن هایــی  بافت هــای  از  مــراد 
گستره شــان بناهــا، مجموعه هــا، تأسیســات و  فرســودگی، در 
تجهیــزات شــهری بــاارزش )و یــا ترکیبــی از آن هــا( وجــود دارد 

.)Sharan, 2005, 1-3(

نیــز  و  زیبایــی  مــا، ظرافــت و  تاریخــی شــهرهای  بافت هــای 
روح خــالق مردمــی، باالخــص هویــت را بــه نمایــش می گذارنــد 
کــه طــی ســالیان دراز آن هــا را بــر طبــق ســنن، فرهنــگ و نــوع 
گذشــته  در  شــهرها  آورده انــد.  به وجــود  خــود  معیشــت 
کــه به تدریــج  واجــد وحــدت بصــری بودنــد و بــا فرم هایــی 
پیچیدگــی بیشــتری می یافتنــد، شــیرازۀ اجتماعــی جوامــع را 
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ــک  ــم خش ــر، نظ ــازی معاص ــی در شهرس ــد، ول ــود می آورن به وج
اســت  گرفتــه  را  گذشــته  اجتماعــی  تنــوع  جــای  مقیــدی 

.)Piran, 2005, 7(

از  گرانبهایــی  آثــار  شــهرها  فرهنگــی  و  تاریخــی  بافت هــای 
فرهنــگ، دانــش معمــاری و شهرســازی بومی انــد و به عنــوان 
جزئــی از هویــت اجتماعــی هــر قــوم و کشــوری تلقــی می شــوند. 
مــادی  وجــه  یــا  مــادی  عناصــر  بــه  تاریخــی  بافت هــای  در 
کــه بــه قــول مردم شناســان  فرهنــگ، یــا به طــور مشــخص آنچــه 
ــار  ــر فرهنــگ نامیــده می شــود )یعنــی آث فرهنــگ مــادی در براب
مــادی و عینــی فرهنــگ( توجــه می شــود. بنابرایــن مدیریــت 
ترویــج و احیــای الگــوی بافت هــای تاریخــی شــهرها، مدیریــت 
بخشــی از منابــع فرهنگــی بــا هــدف تعمیــق روابــط معنــوی 
اســت  شــهری  زندگــی  بــه  هویت بخشــی  نیــز  و  ذهنــی  و 

.)Taherkhani, 2006, 98(

گی های بافت های تاریخی در  5. ساختار و ویژ
شهرهای ایران

بافت هــای ســنتیـ  تاریخــی، واقعیــت انکارناپذیــر شــهرهایی 
کــه واجــد پیشــینه تاریخــی هســتند. عضــو و  به شــمار می رونــد 
کــه در زمانــی نــه چنــدان دور بــه حیــات خــود  عرصــه ای از شــهر 
دادوســتدهای  و  رفت وآمدهــا  پذیــرای  و  می دادنــد  ادامــه 
مــادی و معنــوی مردمــان آن روزگار بودنــد. به عبــارت دیگــر 
کهــن شــهری مکانــی خــالق و زنــده بــرای درک  »بافت هــای 
موقعیــت انســان در جهــان و پیونــد او بــا گذشــته اند، مکانــی 
بــرای دگرگونــی محیــط و تغییــر نــگاه بــه زندگــی حــال و آینــده« 
مبیــن  ایــران  ســنتی  شــهرهای   .)Habibi, 2006, 55(
مرکــز  مجموعــۀ  پیوســتگی  آن  و  هســتند  ویــژه ای  ســاخت 
کــه  گذرهــای اصلــی و بــازار اســت  شــهر و محــالت از طریــق 
وظیفــۀ پیونــد میــان عناصــر مهــم شــهر را برعهــده داشــته اند. 
کهــن شــهرهای تاریخــی ایــران، مرکــز شــهر و  در بافت هــای 
کــز محــالت از طریــق گذرهــای اصلــی بــه هــم ارتبــاط پیــدا  مرا
می کننــد. مجموعــۀ مرکــز شــهر متشــکل از عناصــر مختلــف 
از نزدیــک دروازه هــا شــروع شــده و تــا محله هــا ادامــه داشــته 
اســت. عناصــر اصلــی مجموعــۀ مرکــز شــهر را مســجد، راســته 
بازارهــای مختلــف، کاروانســرا، مدرســه، حمــام و غیــره تشــکیل 

.)Habibi, 2006, 55( مــی داده اســت

گی هــا و  کنــون دارای ویژ بافت هــای تاریخــی ایــران هم ا
ح هســتند: مشــخصاتی بدیــن شــر

ایــن محــدوده اغلــب دارای مرکزیــت مکانــی در شــهر اســت و 
ــرده اســت و نشــانه هایی  ک ــز شــهری را نیــز حفــظ  خصلــت مرک
چــون شــبکه شــعاعی منتهــی بــه ایــن مرکــز، وجــود بــازار و 

مرکزیــت  تأییدکننــده  راســته های عملکــردی  و  مجتمع هــا 
شــهری اســت.

بیشــتر  نســبی  فراوانــی  و  شــهری  ساخت وســاز  قدمــت   -
ایــن  قدیمــی  در  بناهــای(  )تــک  ســاختمان ها  و  بافت هــا 
شــهری  پهنه هــای  از  را  آن  کــه  اســت  عاملــی  محــدوده 

می کنــد، جــدا  خــود  پیرامــون 

گاه  و  بــا عملکــرد شــهری، منطقــه ای  شــهر  بــازار  وجــود   -
فرامنطقــه ای و تمرکــز راســته ها در محــدوده بافــت تاریخــی 
ــه بیــرون از بافــت نیــز امتــداد  ــه گاهــی ایــن راســته ها ب ک شــهر 

می یابنــد،

 - وجــود تعــداد زیــادی از ســاختمان ها، فضاهــا و یادمان هــای 
شــاخص و قدیمــی  شــهر در محــدوده بافــت، خصلتــی تاریخــی 
کــی از تمایــز ایــن  ـ فرهنگــی بــه آن می دهــد و مشــخصًا حا

محــدوده از حوزه هــای اطــراف آن اســت،

کیفیــت  کارآمــدی و  - غیرمعاصربــودن محیــط شــهری و نا
محیطــی پاییــن آن، 

اســتقرار  بــرای  محــدوده  نســبی  مزیــت  بــودن  بــاال   -
منطقــه ای، و  شــهری  فعالیت هــای 

- بی توجهــی بــه برنامه ریــزی و اقــدام یکپارچــه در محــدوده 
گاه محــدوده بافــت حتــی از لحــاظ  کــه  بافــت، به گونــه ای 
تقســیم بندی شــهری، میــان شــهرداری چنــد منطقــه پــاره 

پــاره می شــود،

- محــدوده بافــت، اغلــب نقــش کانــون اقتصادی-عملکــردی 
از  بســیاری  و  بــازار  اســتقرار  مرکــز  و  می کنــد  ایفــا  را  شــهر 
کارگاه هــای  واحدهــای اقتصــادی و خدماتــی اســت. تعــداد 
موجــود در بافــت و همچنیــن درصــد شــاغالن در محــدوده 
بافــت شــاخص های مناســبی بــرای ســنجش ایــن مرکزیــت 

اســت،

محــدوده  ایــن  جمعیتــی  گی هــای  ویژ از  دیگــر  یکــی  ـ 
روز  و  محــدوده(  کنان  )ســا شــب  جمعیــت  تفــاوت 
اســت، محــدوده(  بــه  مراجعــان  و  شــاغالن  کنان،  )ســا

واحدهــای  گســترش  فضــای  محدودشــدن  مــوازات  بــه  ـ 
در  قانونــی  و  اداری  محدودیت هــای  وجــود  اقتصــادی، 
ایــن زمینــه و نیــز هزینــه زیــاد ایجــاد و راه انــدازی یــک واحــد 
اقتصــادی در محــدوده بافت هــای تاریخــی، گســترش خزنــده 
بافت هــای  داخــل  بــه  اقتصــادی  واحدهــای  غیرمشــهود 
مســکونی پیرامــون خــود و تبدیــل واحدهــای مســکونی بــه 
واحدهــای اقتصــادی )تولیــدی، خدماتــی، انبــاری( ادامــه 
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ــازار، عناصــر ســه گانه ســاخت  ــا ارگ و ب جــای گرفتنــد و همــراه ب
شــهرهای اســالمی  را تشــکیل دادنــد. تقســیم شــهر بــه اجــزای 
کــز  کهنــدژ، شارســتان و ربــض جــای خــود را بــه مرا مشــخص 
کــز مذهبــی، بازارهــا و محله هــای شــهر  دیوانــی و نظامــی، مرا

.)Mashhadizade Dehaghani, 1994, 250( دادنــد 

بــه  شــهر  مرکــزی  بخــش  ســنتی  اســالمی  و  شــهرهای  در 
کــه اطــراف آن را شــبکه ای از پیاده روهــا  جزیــره ای می مانــد 
احاطــه می کــرد. بخــش مرکــزی شــهرها محیطــی فیزیکــی بــا 
ارزش هــای اجتماعــی، اقتصــادی و پاســدار میراث هــای دینــی 
.)Mir Mohammadi, 1996( بــود  مســلمانان  فرهنگــی  و 

7. عناصر کالبدی- کارکردی بافت های تاریخی 
شهرهای ایرانیـ  اسالمی

عناصــر و اجزایــی کــه در شــهرهای کهــن ایــران وجود داشــته اند 
به هــم  و  یکپارچــه  فضایــی  متقابــل  ارتبــاط  نوعــی  دارای 
اســالمی  فضاهایــی ماننــد  پیوســته بوده انــد. در شــهرهای 
ــز حکومــت، فضاهــای مســکونی و...  ــازار، مرک مســجد جامــع، ب
ضمــن آنکــه هــر کــدام جــا، مرتبــه و شــخصیت خــاص خــود را در 
ــه ایفــای  سلســله مراتــب فضاهــای شــهری حفــظ می کننــد و ب
نقــش خــود می پردازنــد، بــا هــم مجموعــه واحــدی را پدیــد 
کــه شــهر را از نظــر فضــا واحــدی منســجم و به هــم  می آورنــد 
پیوســته نشــان می دهــد. عناصــر اصلــی مجموعــه شــهری در 

شــهرهای اســالمی  عبارتنــد از:

7 . 1. ارگ و بارو
ســازمان  و  تشــکیالت  و  ســاختمان ها  از  مجموعــه ای  ارگ 
کــم بــوده  حکومتــی شــهر را در خــود جــای مــی داده و مقــر حا
اســت. ارگ در ارتبــاط فضایــی بــا بــازار و مســجد جامــع قــرار 
مانــده  به جــای  آثــار  در  خصوصیــات  ایــن  اســت.  داشــته 
مشــاهده  قابــل  قدیمــی  شــهرها  از قســمت های  بســیاری 
اســت. ارکان عمــده شــهر شــامل دارالخالفــه، دارالحکومــه یــا 
کهنــدژ ظاهــر شــده اند و ســپس بــا ایجــاد  داراالمــاره به جــای 
قصــر امــرا و پادشــاهان مجموعــه ای بــه نــام ارگ را پایه ریــزی 
کــه در فاصلــه ای بــا مســجد جامــع و بــازار ســه رکــن  می کننــد 
اساســی شــهر را به وجــود می آورنــد و در محــدوده مرکــزی شــهر 
قــرار می گیرنــد. در ایــن میــان ارگ به عنــوان عنصــر سیاســی از 
ــا ایجــاد حصــار و بــارو در اطــراف  ســایر عناصــر جــدا می شــود و ب
کانــون اصلــی شــهر تجلــی می کنــد. بخــش دوم  آن به صــورت 
اســالم  از  قبــل  دوره هــای  شــکل یابی بــا  نظــر  از  شارســتان 
تفاوتــی نــدارد، ولــی از نظــر محتــوا کامــاًل متفــاوت اســت. عناصــر 
ــد.  ــرار دارن ــش ق ــن بخ ــالت در ای ــازار و مح ــی، ب فرهنگی-مذهب

یافتــه و تشــدید شــده اســت. ایــن امــر همجــواری کاربری هــای 
 Taherkhani( ناســازگار در کنــار یکدیگــر را تشــدید کــرده اســت

.)and Motavasseli, 2006, 102 & 104

گــی عمــده ســاخت کالبــدی بخــش قدیمــی  را  به طــور کلــی، ویژ
می تــوان در اصــل زیــر خالصــه نمــود:

اصــل پیوســتگی فضایــی: ســازمان کالبــدی شــهرهای قدیمــی  
پیونــد فضایــی میــان عناصــر مجموعــه: 1( مرکــز  بــر  ایــران 
ــر  ــا و عناص ــته فضاه ــک رش ــق ی ــالت، از طری ــز مح ک ــهر  2( مرا ش
ارتباط دهنــده  3( گذرهــای اصلــی  4( میــدان اســتوار اســت 

.)Tavassoli, 1997, 8(

گی های ساخت کالبدی شهرهای ایرانیـ   6. ویژ
اسالمی 

شــهرهای ایــران در دوره هــای پــس از اســالم ابتــدا بــا همــان 
کهنــدژ  دادنــد.  ادامــه  خویــش  حیــات  بــه  اولیــه  شــکل 
شــهرهای  اصلــی  اجــزای  به عنــوان  ربــض کــه  و  شارســتان 
ایرانــی زمــان ساســانیان در ســاخت شــهرها پدیــد آمــده بودنــد 
در ســال های اولیــه نیــز اجــزای شــهرهای اســالمی  را تشــکیل 
کــه شهرنشــینی  گی هایــی  می دادنــد. به تدریــج برطبــق ویژ
کمیــت اســالم دارا شــد، تغییراتــی در  و شهرســازی پــس از حا
ــث  ــینی باع ــعه شهرنش ــت. »توس ــورت گرف ــهرها ص ــاخت ش س
گســترش حومــه )ربــض( شــهرها شــد، ایــن حومه هــا کــه در 
کن در آن هــا  زمــان ساســانیان از مهاجــران و روســتاییان ســا
دارای  و  یافتــه  تکامــل  شــهری  نظــر  از  بــود،  شــده  تشــکیل 
فضاهــا و نهادهــای شــهری شــد و اهمیــت بیشــتری نســبت 
 Mashhadizade Dehaghani,( »کــرد بــه شارســتان پیــدا 
کــه قبــاًل در نزدیکــی دروازه هــای شــهر  245 ,1994(. بازارهــا 

کــه  جــای داشــتند از یــک طــرف در امتــداد راه هــای اصلــی 
بــه مرکــز شــهرها ختــم می شــد و از ســویی دیگــر در امتــداد 
کــه بــه بیــرون شــهر ادامــه داشــت  راه هــا و جاده هــای اصلــی 
گســترش یافتنــد و دارای فضاهــا و عناصــر داخلــی و شــهری 
شــدند. هــر قســمت و فضایــی بــه عرضــه یــا تولیــد کاالهایــی 
ــرای  خــاص اختصــاص یافــت و کاروانســراها و انبارهایــی نیــز ب
جوابگویــی بــه نیازهــای جدیــد ایجــاد شــد. مســاجد و به ویــژه 
مســجد جامــع مرتبــط بــا بــازار از نظــر فضــا، و در نزدیکــی ارگ 
)در مرکــز قدیمــی  شــهر( و یــا در ربــض ســاخته شــد. از بازارهــا کــه 
ســتون فقــرات شــهر را تشــکیل می دادنــد کوچه هایــی چــون 
ــراها،  ــر کاروانس ــدند. عالوه ب ــدا می ش ــوی ج ــیرهای ثان ــط س خ
گرمابه هــا، مــدارس و انبارهــای غلــه، آب انبارهــا، قهوه خانه هــا 
و فضاهــای دیگــر شــهری در نزدیکــی ســتون فقــرات جــای 
گــی را نصیــب شــهرهای  کــه مهمتریــن ویژ گرفتنــد. مســاجد 
ک تمایــز شــهر از »ده« در شــهر  اســالمی  کردنــد به عنــوان مــال
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اعتبــار می تــوان از بــازار به عنــوان ســتون فقــرات شــهر دوره 
اســالمی  شــهر   .)48-Habibi, 2005, 46( بــرد  نــام  اســالمی  
کــه هــر یــک بــرای فــروش  بازارهــای متعــددی داشــته اســت 
قــرار  کنــار هــم  کاالی تخصصــی در  یــا چنــد  کاالیــی خــاص 
ــگاه شــهری  می گرفتنــد )Morris, 2002, 40(. موقعیــت و جای
کــز مهــم شــهر در امتــداد آن و همچنیــن  بــازار و فضاهــا و مرا
ــه  ک ــد  ــث می ش ــهری باع ــی ش ــان در زندگ ــت بازاری ــش و منزل نق
بــازار صرفــًا در حــد یــک فضــای اقتصــادی باقــی نمانــد بلکــه 
تبدیــل بــه فضایــی بــرای بســیاری از فعالیت هــای اجتماعــی 

.)Daneshpour and Rousta, 2013, 17( شــود 

7 . 4. مناطق مسکونی و محله ها
از  ـ اســالمی در ســاختار خــود  ایرانــی  محله هــای شــهرهای 
وحــدت جغرافیایــی خاصــی برخــوردار هســتند. بن بســت ها، 
کــز محله هــا بــا عناصــر عمومــی  دســت  کوچه هــا، گذرگاه هــا و مرا
می بخشــند.  موجودیــت  محلــه  بــه  داده،  هــم  دســت  بــه 
گی هــای خــاص خــود هســتند  هریــک از ایــن اجــزاء دارای ویژ
کــه از جهــت بافــت ســنتی شــهرها، اهمیــت به ســزایی دارنــد. 
بازارچه هــا، مســاجد، حمــام،  و فضاهایــی همچــون  عناصــر 
معتبــر،  محله هــای  از  برخــی  در  و  آب انبارهــا  ســقاخانه ها، 
ــه بــه  کاروانســرا و میدانچــه و در شــهرهای ایــران گاهــی زورخان
کنان هــر محلــه به وجــود آمــده و در  خاطــر تأمیــن نیازهــای ســا

واقــع بــه زندگــی آن هــا اســتقالل نســبی بخشــیده اســت.

کوچه هــا  بن بســت ها،  مســکونی،  منــازل  را  محلــه  اجــزای 
مســاجد،  نظیــر  محلــه  مرکــز  عمومــی   تأسیســات  باألخــره  و 
گاهــی  و  آب انبارهــا  حمام هــا،  بازارچه هــا،  عبادت گاه هــا، 
قهوه خانه هــا تشــکیل مــی داد. عناصــر مزبــور در ســطح شــهر 
ــی داشــت و دارای حــوزه نفــوذ و  کندگ به صــورت یکنواخــت پرا
عملکــرد محــدودی بــود و آخریــن نقطــۀ نفــوذ و حیطــه عملکــرد 
 Khodaei and( ــی داد ــکیل م ــا تش ــرز محله ه ــر را م ــن عناص ای

.)105  ,2011  ,Taghvaei

7 . 5. شبکه خیابان ها، دیوار و نماهای خارجی
شــهری  قدیــم  بافت هــای  محــدوده  در  ارتباطــی  ســاختار 
و  گذشــته  عملکردهــای  و  تاریخــی  شــکل گیری  فراخــور  بــه 
ارگانیــک  به صــورت  و  انســانی  مقیــاس  داشــتن  نظــر  در  بــا 
مقیــاس  در  و  کوتــاه  دسترســی های  اســت.  گرفتــه  شــکل 
ــه تبــع  ــر ب ــا نقــش برجســته اجتماعــی، پیچیدگــی معاب پیــاده ب
گی هــای  شــرایط آب و هوایــی و امنیــت شــهری از جملــه ویژ
بــارز در ســاختار شــبکه ارتباطــی محله هــای قدیمــی  اســت 
بیــن  پیونــد   .)71  ,2013  ,Esmaeilian and Pourjafar(
محــالت از طریــق شــبکه باریکــی از خیابان هــای پیــچ در پیــچ 

کثــر طبقــات و قشــرهای مختلــف مــردم  اصنــاف، پیشــه وران و ا
.)Nazarian, 1995, 24( در ایــن بخــش زندگــی می کننــد

7 . 2. مسجد جامع
کــه بــه نام هــای مختلــف دارالخالفــه،  به جــز عنصــر سیاســی 
داشــتند،  وجــود  ارگ  نهایتــًا  و  دارالحکومــه  و  داراالمــاره 
شــهرهای دوره اســالمی  دارای دو پایــه اصلــی بودنــد: مســجد 
بــود  بــازار. مســجد جامــع مرکــز مذهبی-سیاســی  جامــع و 
نفــوذ آن، در  زیــر  و به عنــوان مرکــز روحانــی شــهر و منطقــه 
گاه به منزلــه  محــل مناســبی بنــا می گردیــد. »مســجد جامــع 
مقــر حکومــت پیونــد دهنــده مذهــب بــا حکومــت بــوده اســت 
کــه داراالمــاره بوده انــد هماننــد ارگ تبریــز  ماننــد مســاجدی 
ــی بعدهــا مقــر حکومــت  ــه به عنــوان مســجد ســاخته شــد ول ک
گردیــد. مســجد در شــهر مهمتریــن بنــای عمومــی  تلقــی شــده و 
در تفکــرات مربــوط بــه شهرســازی اســالمی  موقعیــت زیربنایــی 
 &  279  ,1994  ,Mashhadizade Dehaghani( می یابــد 
281(. جایــگاه مســجد همــواره در میــان قلــب تپنــدۀ شــهر 

بــوده اســت تــا مســجد در ارتبــاط نزدیــک بــا مــردم معنــای 
کــه شــکل  کنــد. به همیــن علــت اســت  حقیقــی خــود را پیــدا 
و ابعــاد زمیــن مســجد تابــع امکانــات بافــت اطــراف و نیازهــای 
شــکل  و  الگــو  آن  خارجــی  حجــم  و  اســت  درونــی  توســعۀ 
.)49 ,2014 ,Hamzehnejad and Arabi( مشــخصی دارد

7 . 3. بازار
ــازار  ــالمی  ب ــهرهای اس ــکل گیری ش ــی در ش ــل اصل ــن عام دومی
اســت. هــر شــهر حداقــل یــک بــازار به صــورت خطــی داشــت کــه 
از دروازه آغــاز و بــه میــان شــهر می رســید و در پیرامــون مســجد 
تــا  دروازه  یــک  از  بازارهــا  بعضــی  می یافــت.  امتــداد  جامــع 
دروازه دیگــر به طــور پیوســته امتــداد می یافتنــد و کیلومترهــا 
کــه ممکــن بــود بارندگــی بــه  طــول داشــتند. در شــهرهایی 
روی  بــر  آجــری  ســقفی  برســاند،  کاالهــا آســیب  و  مغازه هــا 
راســته بــازار می ســاختند و بــرای نورگیــری و تهویــه منافــذی 
کــم بــاران و کوچــک  در ســقف تعبیــه می کردنــد. در شــهرهای 
نیــز  پوشــانده می شــد  بــا حصیــر  کــه  از ســقف های چوبــی 
ــت  ــود داش ــاص خ ــته ای خ ــی راس ــر صنف ــد. ه ــتفاده می ش اس
کــه مشــاغل و صنف هــای دیگــر در آن راه نداشــتند و آن بخــش 
معمــواًل به نــام آن صنــف مشــهور می شــد. مثــل بــازار کفاشــان، 

.)Soltanzadeh, 1983, 126( بــازار مســگران و غیــره

در  آن را  و  می چرخــد  مدرســه  و  مســجد  دور  بــه  بــازار 
برمی گیــرد. و طبــق ســنت باقی مانــده از شــهر دوره ساســانی، 
)مقــر  شــهر  اصلــی  میــدان  از  و  می نــوردد  در  را  شــهر  بــازار 
ــارو کشــیده می شــود. به همیــن  حکومتــی( به ســوی دیــوار و ب
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ــکل  2( ــده است.)ش ــک ش ــکونی تفکی ــد مس ــک واح ــرو ی و قلم
)Pourjafar et al ,2011, 17(

و  معمــاری  فرهنــگ  کــه  اســت  یــادآوری  بــه  الزم  اینجــا  در 
طراحــی شــهری ایرانــیـ  اســالمی  از چنــان اصالــت و ارزش هــای 
غنــی تجربــی برخــوردار بــود کــه به هنــگام ورود مســلمانان آشــنا 
ــت و  ــرار گرف ــتقبال ق ــورد اس ــتان م ــه هندوس ــگ ب ــن فرهن ــا ای ب
.)Pourjafar, 2001, 41-47(  به ســرعت رشــد و توســعه یافــت

8. هویت بافت تاریخی شهر ایرانیـ  اسالمی
کــه در بســتر تاریخــی یــک جامعــه  هویــت پدیــده ای اســت 
گــذر زمــان ایــن حــس هویــت در فــرد درونــی  شــکل می گیــرد. بــا 
می شــود و رفتــار فــرد را هدایــت و نهایتــًا جامعــه را یکپارچــه 
جامعــه،  ســطح  در  شــده  ایجــاد  رفتــاری  وحــدت  می کنــد. 
کالبــدی را جســتجو می نمایــد تــا نیازهــای رفتــاری و روانــی 
ح  فــرد و جامعــه را برطــرف نمایــد. شــهر اســالمی  نیــز بــا طــر
کــه  ایدئولــوژی خــاص خــود، رفتــاری خــاص را طلــب می نمایــد 
کالبــد خــاص خــود قابلیــت اجــرا می یابــد. شــهر اســالمی  در 
ــعه  ــازار توس ــت ب ــا محوری ــرد، ب ــکل می گی ــجد ش ــت مس ــا مرکزی  ب
منتشــر  خــود  پهنــه  در  محــالت  شــکل گیری  بــا  و  می یابــد 

.)Movahed, et al., 2012, 46( می شــود 

کــه بــه خیابــان بن بســت،  صــورت می گرفــت، خیابان هایــی 
می شــوند.  تقســیم  عمومــی   و  خصوصــی  خصوصــی،  شــبه 
کــه هرکــدام بــه محلــه ای  دیــوار شــهر نیــز تعــدادی دروازه را 
 Komeili and Khodaei,( برمی گرفــت  در  می شــود  ختــم 
950 ,2011(. در بخــش بیرونــی دیوارهــا، قبرســتان ها قــرار 

ج از دروازۀ اصلــی بــر پــا  داشــتند. یــک بــازار هفتگــی نیــز در خــار
می شــد )Ghanizadeh,204 ,2006(. در بافت هــای تاریخــی 
بــه قلمــرو واســط و حــد میانــی فضاهــای عمومــی  و خصوصــی 
توجــه بســیاری شــده اســت. قلمروهــا به صــورت یــک واحــد 
محلــه ای، چندیــن واحــد مســکونی )مجموعــۀ همســایگی( 

شــکل 1. در شــهر شــیراز عناصــر اصلــی مرکــز شــهر را مســجد، راســته بازارهــای مختلــف، مدرســه و... تشــکیل مــی داده اســت: 1.محلــه اســحاق بیــگ، 2. محلــه 
غ، 3. محلــه بــال کتــف، 4. محلــه درب شــاهزاده، 5. محلــه درب مســجد، 6.محلــه ســرباغ، 7. محلــه ســر دزدک، 8. محلــه ســنگ ســیاه، 9. محلــه لــب  بــازار مــر

)Pourjafar, 2012, 18 :آب، 10. محلــه میــدان شــاه قدیــم، 11. محلــۀ هودی هــا )مأخــذ

ــرای تعریــف عرصه هــای عمومــی  و  شــکل 2. سلســله مراتــب فضایــی ب
.)Pourjafar et al., 2011, 17 :خصوصــی در بافــت یــزد )مأخــذ
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گــردد. کالم آخــر  تاریخــی در شــهرهای ایرانــیـ  اســالمی  تقویــت 
این کــه حفــظ و ارتقــای هویــت بافت هــای تاریخــی شــهرهای 
ایرانــی ـ اســالمی  به عنــوان الگویــی بــرای مطالعــه و پژوهــش 

ــت. ــروری اس ض
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نتیجه گیری
ــد شــهرهای  ــر گردی ــه در ابتــدای ایــن نوشــتار ذک ک همان طــور 
امروزیــن مــا دچــار بحــران هویــت هســتند؛ زیــرا در ایــن شــهرها 
ــا گذشــته تغییــر شــکل بنیادیــن اتفــاق افتــاده  ــد ب بــدون پیون
اســت، و حــال آنکــه ایــن گسســت، باعــث از دســت رفتــن قــدرت 
ــتا  ــن راس ــت. در همی ــده اس ــز گردی ــخیص و تمای ــت تش و قابلی
بــرای مقابلــه بــا پدیــدۀ از دســت رفتــن هویــت در بافت هــای 
تاریخــی بایــد نــگاه حســرت بار و مــوزه ای نســبت بــه تاریــخ کنــار 

گذاشــته و تغییــر در طــی زمــان پذیرفتــه شــود.

کــه  می رســاند  نتیجــه  ایــن  بــه  هویــت  مقولــۀ  در  کنــدوکاو 
نمی تــوان آن را در یــک تعریــف خــاص قــرار داد. در واقــع هویــت 
کیفیتــی همــواره جــاری در طیــف »گذشــته ـ امــروز« اســت و 
چنانچــه بــرای ارائــه تعریــف و شــناخت، در لحظــه ای خــاص آن 
کــه  کنیــم، دچــار خطــا می شــویم. بــه ایــن معنــی  را متوقــف 
هویــت از اندوخته هــای ذهنــی فــرد در طــول زمــان حاصــل 

می شــود.

کنــار تــداوم و اســتمرار  تغییــر امــری محتــوم اســت لیکــن در 
می توانــد بــه هویتــی پایــدار بینجامــد. بــه کمــک بررســی عناصــر 
تشــکیل دهنــدة شــهرهای ســنتی اســالمی  کشــور و کمــک بــه 
حفــظ تــداوم حضــور ایــن عناصــر در بافــت می تــوان تمهیداتــی 
کــه محیــط پاســخگوی نیازهــای زمانــۀ خــود بــوده،  اندیشــید 
در عیــن حــال در تــداوم و پیوســتگی بــا شــکل و فضــای تاریخــی 
ــد  ــهری بای ــان ش ــزان و طراح ــه برنامه ری ک ــی  ــد. بدین معن باش
ایــن پیوســتگی و اســتمرار زمــان را در مــکان بــه شــکل معنــادار 
و محســوس ایجــاد نماینــد تــا هویــت بافت هــای بــا ارزش و 

شــکل 3. عناصــر اصلــی بافت هــای تاریخــی شــهر ایرانی-اســالمی 
 )مأخــذ: نگارنــدگان(
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اسالمیـ . هویت بافت تاریخی شهر ایرانی8

تاریخی یک جامعه شکلایپدیدههویت در بستر درونیگیردمیاست که فرد در هویت زمان این حس با گذر و شودمی.
را یکپارچه و نهایتاً جامعه هدایت را فرد را جستجوکندمیرفتار کالبدی سطح جامعه، در رفتاری ایجاد شده وحدت مایدنمی.

برطرف نماید. شهر اسال را و جامعه فرد روانی و رفتاری رامیتا نیازهای رفتاری خاص ایدئولوژی خاص خود، طرح با نیز
خود قابلیت اجرانمایدمیطلب کالبد خاص در مسجد شکلمی. شهر اسالیابدمیکه مرکزیت بازارگیردمیبا محوریت با ،

.(Movahed, et al., 2012, 46)شودمیت در پهنه خود منتشر محالگیریشکلو بایابدمیتوسعه 

گیریتیجهن
هویت هستندهمان دچار بحران ما گردید شهرهای امروزین ذکر نوشتار این ابتدای در بدون؛طور که این شهرها در زیرا

با است،تغیگذشتهپیوند باعث ازیر شکل بنیادین اتفاق افتاده گسست، این آنکه وو حال و قابلیت تشخیص قدرت رفتن دست
با مقابله راستا برای در همین گردیده است. و بارحسرتنگاهبایدتاریخیهایبافتاز دست رفتن هویت درپدیدۀتمایز

زمان پذیرفته شود.موزه ای نسبت به تاریخ کنار گذاشته و تغییر در طی
در این نتیجههویتمقولۀکندوکاو واقعتوانینمکهرساندمیبه در داد. قرار در یک تعریف خاص را هویت کیفیتیآن

در طیف در«امروزـ گذشته»همواره جاری و شناخت، برای ارائه تعریف چنانچه و متوقف کنیم،ایلحظهاست را آن خاص
.شودمیذهنی فرد در طول زمان حاصل  هایاندوخته. به این معنی که هویت از شویممیدچار خطا 

محتوم است لیکن در کنار تداوم و استمرار  تشکیلبه هویتی پایدار بینجامد. به کمک بررسی عناصر تواندمیتغییر امری
اسالدهندۀ بافتمیشهرهای سنتی در عناصر حضور این حفظ تداوم و کمک به محیطتوانمیکشور اندیشید که تمهیداتی

باشد. بدیندر عین بوده،خودزمانۀپاسخگوی نیازهای فضای تاریخی و با شکل و پیوستگی در تداوم معنی که حال
تابایدو طراحان شهریریزانبرنامه ایجاد نمایند محسوس و معنادار مکان به شکل در را زمان و استمرار این پیوستگی
ایرانیهایبافتهویت در شهرهای و تاریخی ارزش گردد.میاسالـبا اینتقویت ارتقاهککالم آخر و هویتیحفظ
و پژوهش ضروری است.عنوانبهمیاسالـتاریخی شهرهای ایرانییهابافت الگویی برای مطالعه
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