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شرح موضوع 
اگر چه نخستين . مردم جامعه استشهر براي انسان متمدن، كل وحدت داري است كه برآورنده نيازهايي غير از ايمني و معيشت

لكن با عبور از نيازهاي پايه . ت او نسبت دادشهر را مي توان نياز به ايمني و تضمين معيشانگيزه هاي انسان از يكجانشيني و ايجاد
شهر، محدوده اي تصرف شده از فضاست كه . و رشد جامعه متمدن، شهر به ظرفي متناسب با مظروف فرهنگي آن بدل مي شود

بال تعريف شهر در ابتدا وجود نداشته است؛ لكن به تدريج و به دن. عناصر زندگي انسان، اعم از مادي و معنوي در آن مستقرمي شود
وابسته نيازهاي زيست انسان عناصري پديد مي آيد كه در تعامل با يكديگر در محيط استقرار مي يابند و قلمرو

. انسان را مي سازد كه شهر ناميده مي شود"فعاليت"و"ذهن"به

هر، به مثابه عنصري جديد، بدين ترتيب، ش. شهر حاضر، فضايي است كه انسان ادراكات خود از جهان را در محيط آن تجربه مي كند
انسان هاي جديد، در مقابل،. براي نسل هاي بعد، بخشي از محيط به شمار مي رود كه در ساخت ذهن آن ها نقش آفريني مي كند

با ذهنيت نو شونده كه ناشي از تحوالت معرفتي و معيشتي آن هاست، در ساخت شهر مداخله كرده و تالش مي كنند تا آن را در 
. حداكثري با ذهنيت جديد قرار دهندانطباق 

هدفي است "جامعه"براي شهروند متمدن، تشكيل. اين فرآيند رفت و برگشتي روايت تعامل و تاثيرات دو سويه انسان و محيط اوست
د انساني پديد اجتماع، به مثابه انسان بزرگي كه از تركيب آگاهانه و هدفمند افرا. كه محيط زندگي او را نيز تحت تاثير قرار مي دهد

از اين رو شهر در جامعه متمدن، ظرفي است كه بايد نسبتي با . آمده، نيازمند ظرفي براي حيات خود است كه شهر ناميده مي شود
روح جمعي، موجود واحدي است كه مكان زندگي و حيات او نيز به تبعيت از . مظروف خود، كه روح اجتماع انساني است، داشته باشد

. ن بايستي واحد و به مثابه يك كل تلقي شودوحدت وجودي آ

هدف شهر، . هدف و نظم ميان اجزاء : بودن شهر، درعين آن كه از اجزاي متكثري پديد آمده، نيازمند دو عنصر اساسي است"كل"
تشكيل ) اعيسنت زندگي اجتم(لوازم مذكور را اجزاء متكثر و فعاليت هاي شهر . تامين لوازم حيات فردي و اجتماعي انسانهاست

تعريف شهر از هدف حيات، علي الخصوص به صورت اجتماعي و گروهي آن، نقش مهمي در تعريف نيازهاي منطقي و . مي دهد
نظم، رابطة ميان اجزاي نيمه مستقل بوده و ضمن آن كه زمينه ساز تحقق ماموريت آن هاست، تبلور جهان . لوازم تحقق آن دارد

اجزاي شهر به واسطة مأموريتي كه نظم حاكم براي هر يك تعريف كرده، در .  نيز شمرده مي شودبيني و اعتقادات شهروندان
. وجود نظم ميان اجزا زمينه ساز ظهور كليتي جديد است كه شهر ناميده مي شود. ارتباطي مادي يا معنايي با يكديگر قرار دارند

تظام هاي متفاوت ميان اجزاي مذكور، محصول اختالفي است كه در گوناگوني عناصر و اجزاي شهر در تمدن هاي مختلف و بروز ان
از يك سو و نظم ميان عناصر متشكله شهر به مثابه يك ) و الزامات تبعي آن(تعريف پايه شهروندان هر شهر از هدف زندگي جمعي 

ي متعدد است كه در اين مقاله ماهيت و چيستي شهر، ادراكي برآمده از مولفه ها. مستقل با شهر ديگر نهفته است) سيستم(كل 
سازمان فضايي شهر به مثابه يكي از مهمترين آنها مورد بحث قرار مي گيرد تا نسبت آن با آيين و دين ايرانيان قبل و بعد از اسالم 

. شناخته شود

فرضيه
يك از تمدن هاي بشري، هر . سازمان فضايي شهر، نظم حاصل از تبلور ذهنيت شهروندان در فضا و محيط زيست جمعي آن هاست

مهمترين . نظمي هدفمند و برخاسته از ادراك خود نسبت به جهان، جامعه و عناصر شهر را در محيط زندگي خود حاكم مي سازد
علت گوناگوني شهرها سازمان فضايي متفاوت آن هاست كه در اثر اختالف در نظم هر يك از شهرها به مثابه يك سيستم پديد آمده 

برخالف معماري دوره اسالمي ايران، كه .  فضايي شهر ايراني در قبل و بعد از اسالم، دو ماهيت متباين داشته استسازمان. است
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علت آن تفاوت . تداوم و اصالح شيوه هاي معماري پيش از اسالم است، شهر ايراني قبل و بعد از اسالم دو دوره كامالً متمايز دارد
. سازمان فضايي آنهاست

حاتتعريف اصطال
سازمان فضايي، اصطالحي است كه در معاني مختلف به كار رفته و عليرغم وجود شباهتهايي در تعريف آن، تاكنون مفهوم واحدي 

نظم ميان نقش عناصري است كه شهر را "مفهوم مورد نظر از سازمان فضايي در اين مقاله. در ادبيات شهري ايران پيدا نكرده است
 : در شرح اين مفهوم موجز، واژه هايي نيازمند تعريف است".ي كندبه عنوان يك سيستم معرفي م

. سيستم، مجموعه اي از اجزاي نيمه مستقل است كه عناصر آن در نظمي هدفمند مجموعه را به كل وحدت دار تبديل مي كنند. الف
 عناصر مستقل، تنها در يك وضعيت و در اين تعريف هر گونه همجواري عناصر، الزاماً منجر به پديد آمدن سيستم نمي گردد؛ بلكه

. اين كل، ماهيت سيستم را داراست. تحت يك نظام، به عنوان يك كل شناخته مي شوند

بدين . نظم شهر، امري ذهني و استنباطي است كه حاكي از نوع ارتباط ميان عناصر آن است و به اجزاي شهر اطالق نمي شود. ب
ارتباط "نحوه"ا سازمان فضايي آن، از بخش هايي از كالبد شهر بحث نمي شود، بلكهترتيب به هنگام سخن از نظام يك شهر ي
. بخش هاي مذكور با يكديگر مورد نظر است

بلكه كل وحدت داري است كه هر يك از اجزاي آن با نقش معين به تحقق هدف . شهر، گروهي از فضاهاي باز و بسته نيست. ج
در نتيجه بايد بتوان در . ر، موجوديت آن را به عنوان يك سيستم به رسميت مي شناسداين تعريف از شه. مجموعه خدمت مي كند

. ميان آن ها معادل سازمان فضايي شهر به حساب آيد"انتظام"داخل سيستم اجزاي نيمه مستقلي را تشخيص داد كه

نقش با عملكرد . ه گرفته استنقش، ماموريت و وظيفه اي است كه هر جزء سيستم براي تحقق هدف كلي مجموعه بر عهد. د
هر جزء در درون يا بيرون يك سيستم، كاركردي دارد كه مي تواند مجرد، مستقل و بي ارتباط با عناصر ديگر . عنصر متفاوت است

شد، چنانچه كاركرد مذكور حلقه اي از زنجيره عملكردهاي متوالي و مرتبط اجزا باشد، كه هدف واحدي را نشانه گرفته با. تعريف شود
. به عبارت ديگر نقش زماني قابل بيان است كه قبالً سناريويي تدوين شده باشد. صفت نقش به آن قابل اطالق است

عناصر شاخص سازمان فضايي شهر
براي تشخيص نظم حاكم بر اجزاي شهر، كه به سمت بي نهايت ميل مي كند، الزم است عناصري به عنوان شاخص هاي سازمان 

نظم ادراك شده ميان اجزاي مذكور كه امري مجرد و ذهني است، معرف . ه و ارتباط آن ها مورد بررسي قرار گيردفضايي شناخته شد
براي تداوم نظم مذكور الزم است كه پيوسته ارتباط ميان عناصر سازمان فضايي در هر شهر مورد . سازمان فضايي شهر خواهد بود

هسته يا مركزيت، ساختار و . نگي اجزاي شهر مورد نظر بوده، محقق خواهد شدبدين ترتيب هدفي كه از هماه. پايش قرار گيرد
. كل هاي كوچك از عناصر شاخص سازمان فضايي شهر شمرده مي شوندكه تشخيص آنها فراتر از ويژگيهاي شكلي است

 هاي مختلف در اطراف آن شكل مركزيت يا هسته، نقطه آغاز شهر است كه شهر، تدريجاً و طي فرآيندهاي تعاملي با مولفه. الف
هسته، در ابتدا . نقش هسته شهر طوري است كه وابستگي عناصر مختلف شهر به آن به راحتي قابل تشخيص است. مي گيرد

. بخشي از اين نقش در دوره هاي بعد دگرگون مي شود. عالوه بر حافظه تاريخي شهر، محل تجمع فعاليتهاي عمومي است

مركزيت و وروديهاي اصلي . شهر به يكديگر است) عناصر نيمه مستقل(عامل پيوند دهنده كل هاي كوچك ساختار شهر كه . ب
ساختار ممكن است داراي اندامهاي اصلي و فرعي باشد كه از طريق آنها كليت سيستم را در پيوند با . شهر متصل به ساختار هستند
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در شهرهاي گذشته، محور بازار و در شهرهاي امروز خيابان . ، معبر استعنصر شاخص ساختار در اغلب حاالت. يكديگر قرار مي دهد
. اصلي شهر كه مركز استقرار فعاليتها در جوار آن قرار دارد و امتداد آن به ورودي شهر مي رسد از نمونه هاي آن است

كل كوچك، . را مي باشندكل هاي كوچك، مجموعه هاي كوچكتري در درون شهر هستند كه اغلب شرايط يك سيستم را دا.  ج
جزء مستقلي از سيستم بزرگ شهر است كه به عنوان عنصر واحد در درون خود از مختصاتي برخوردار است كه مي تواند به عنوان 

ماهيت سيستم شهر به گونه اي است كه اجزاي نيمه مستقل الزم است در مقياس عملكردهاي . سيستمي نيمه مستقل عمل كند
محله، به مثابه قلمرويي نيمه مستقل و وابسته به سكونت به عنوان . ه عنوان سيستم هاي كوچكتر به حساب آيندفردي و اجتماعي ب

مجموعه هاي عملكردي شهر مركب از عناصري با كاركردهاي مختلف و وابسته به يكديگر . يك زير سيستم مستقل عمل مي كند
. نمونه ديگري از كل كوچك درون سيستم شهر است

اسالمزمان فضايي شهر ايراني پيش از سا. 1
پيش فرض اين مقاله درمورد سازمان فضايي شهر ايراني قبل از ظهور اسالم، يكسان بودن آن است كه ناشي از شباهت آيين و 

در عين حال ندرت آثار و مدارك مربوط به چگونگي سازمان شهرهاي پيش از اسالم و اختصاص حجم . انديشه در آن عصر است
. صحت اين نظريه را تقويت مي كند) ماد تا ساساني(ر اطالعات به دوران تاريخي بيشت

در نوشته هاي محققان درباره شهرهاي ايران پيش از اسالم، ضمن آن كه تناقض هاي ناشي از تعميم ويژگي خاصي از يك شهر به 
ف سازمان فضايي شهر سنتي پيش از اسالم همه شهرهاي دوران تاريخي ديده مي شود، نكات مشتركي كه بيانگر زواياي مختل

. ايران است نيز بدست مي آيد

در " :ژان پرو در مقاله خود درباره شوش به عنوان يك شهر ايالمي كه در عصر هخامنشي بدون تحول باقي مي ماند بحث مي كند
چون در اين زمان نحوه زندگي . . . دوره هخامنشي هيچ نوع اثر معماري و فرآيند هاي شهرنشيني در اين شهر مشاهده نمي شود

در عين حال وي از مكان يابي شهر ايالمي بر فراز ] 1365پرو، [".اصالً تغيير پيدا كرده و دوباره اقتصاد شباني تفوق يافته است
ي شهر شوش در دوره ايالمي نو مسلط بر دشت وسيع".شرح وي از شوش نظام اصلي شهر را روشن مي سازد. بلندي بحث مي كند

معماران داريوش تپه كهن را با طرحي نو به چهارقسمت مجزا تقسيم . . . بوده كه بر روي تنها تپه پهناور آن اطراف برپا شده بود
يك كاخ مستقل  :  قسمت با درجه اهميت مختلف است3تپه جديدي كه حاصل شد همان شهر شاهي است كه شامل . كردند

 هكتار و باالخره 50 هكتار، محله سكونتي با مساحت تقريبي 15تفع تر ساخته شده با مساحت بر صفه چهارگوش كه عمداً مر) آپادانا(
قسمت مسكوني شهر . كه درباالترين نقطه تپه ساخته شده بود و مركز ثقل سيستم حفاظتي را تشكيل مي داد) آكروپل(دژ كوچك 

")شهر پيشه وران(.  هكتار گسترش مي يافت200 الي100براي مردم عادي از گودال شرقي شروع مي شود و دامنه آن تا 
] 1365پرو، [

و به زعم (، شامل بخش هايي براي عبادت )كل هاي كوچك(اين عقيده كه عناصر نيمه مستقل تشكيل دهنده سازمان فضايي شهر 
شهرها بر " :ققان ديگر نيز طرفداراني دارد، زندگي طبقات برگزيده و طبقات مياني بوده در ميان مح)ديگران امور اداري و اقتصادي
. . . به مناطقي با كاربردهاي متفاوت تقسيم مي شدند. هميشه با حصار مستحكم محصور مي شدند. طبق نقشه منظم بنا گرديده اند

آنجا كه كاهنان زرتشتي از . منطقه كار و تجارت مردم عادي از منطقه دولتي با بناهاي كشوري مانند اداره، معبد و كاخ جدا بوده است
در . نقش مهمي در اداره اجتماعي مناطق وسيع بر عهده داشتند معابد به موازات وظايف مذهبي، امور مديريت را نيز انجام مي دادند

]1365هوف، [".كنار آن ها نمايندگان شخصي و نظامي مقامات دولتي به منطقه رسمي يك شهر ساساني تعلق داشته اند
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شكل نخستين شهر آريايي بر . ب پيش از اسالم نيز مي توان از ساخت شهر در ذهن گويندگان آن ها نشانه هايي يافتدر آثار مكتو
قلعه يي به اندازه مسافتي كه يك اسب يك نفس مي تازد در نظر " : باب دوم ونديداد چنين آمده است31 تا 24اساس فقرات 

ار آن آب انبار و بازار درست مي شد و سپس محالت سه گانه شهر، هر يك با گرفته مي شود و سپس در وسط آن آتشكده و در كن
محالت سه گانه را بايد مخصوص . . . ابعاد و تناسبات مشخص و پس از آن محل دام ها و مزرعه و باغ و چراگاه ساخته مي شد

ي نيكو و مقدس با حفظ سلسله مراتب از نظر در باب سوم ونديداد نيز اشاره اي به جاي ها. مردم دانست) طبقه(گروه هاي سه گانه 
تقدس مي شود كه بر اساس آن آتشكده از باالترين مقام برخوردار است و طبعاً در كنار آن تاسيسات عمومي اجتماعي مثل بازار و 

اين ] 50 : 1362زاده، سلطان [".آب انبار و پس از آن خانه هاي داراي آتش و گاو و گوسفند و زن و فرزند و اهل بسيار قرار مي گيرد
و نمي تواند مستند قرار گيرد در عين حال گوياي نظامي ) تعيين اندازه بر حسب نفس اسب(تصوير اگر چه مخالف عقل سليم است 

. خاص از روابط ميان اجزاي نام برده شده از شهر است؛ اجزايي كه وجود آنها با استنادات ديگر و شواهد باقي مانده تأييد شده است
. ن نظم، ذهن گوينده از شهر را به روشني ترسيم كرده استاي

است كه با رعايت ترتيب اهميت ساكنان و "مناطق جداگانه"بدين ترتيب سازمان فضايي شهر ايران در دوره تاريخي مركب از
دان و سلسله مراتب شهرون"مكانت"منظر شهري برآمده از اين سازمان فضايي، حاكي از. متوليان آن در شهر مكانيابي مي شود

سازمان شهر به هرمي مي ماند كه عناصر تشكيل دهنده آن برحسب رتبه و مقام . جايگاه آنها در ساختار ذهني جامعه آن دوره است
از ".به نحوي چيده شده اند كه شهروندان به سادگي قادر به ادراك ساخت اجتماعي جامعه و جايگاه خود در روح جمعي شهر باشند

هرهاي ساساني، قرار گرفتن ارگ و آتشكده و ادارات در وسط شهر و سپس محله هاي بزرگان و اشراف و بعد از آن خصوصيات ش
]90 : 1362سلطان زاده، [".محله هاي پيشه وران را مي توان نام برد

نام مي برد ) شير در جنوبمهر در شرق، بهرام درغرب، هرمزدر شمال و ارد(ابن حوقل نيز در وصف شهر جور ساساني از چهار دروازه 
و از بنايي موسوم به ايوان و كياخره كه اعراب به آن طربال مي گويند در وسط شهر ياد مي كند كه شامل آتشكده نيز مي شده 

. زندگي شهروندان شرط اصلي در سازمان فضايي شهر بوده است"مكان عادي"از"مكان مقدس"جدايي] 48 : ابن حوقل، ؟[. است
ديتريش .  مبتني بر ضرورتي بيشتر از رعايت اصول امنيتي و حفاظتي در برابر ساكنان شهر يا دشمنان بيروني بوده استاين جدايي،

به نظر مي رسد ارتباط مكاني بين مقر حكمراني ".هوف اين امر را قديمي و برآيند ادراك سازندگان شهر از جايگاه هر يك مي داند
ده است و به نسبت متداول آن زمان كاخ ها نه در مركز شهر، بلكه در كنار يا در خارج شهر قرار شاه و شهر از ابتدا خيلي محكم نبو

اين قاعده براي بناهاي مذهبي نيز رعايت گرديده است، چه بزرگترين معابدي كه تاكنون شناخته شده بسيار دور از . . . داشتند
]1365هوف، [".فاصله مقر شاه و شهر نشينان باز هم بيشتر شده استدر روند تاريخي ساساني . . . . شهرهاي بزرگ كشف شده اند

موضوع قابل اهميت تناقض و دوگانگي است كه در بافت شهرسازي " :ژان پرو نيز از تناقض در بافت شهر دوره تاريخي ياد مي كند
قدرت و توانايي حكومتي است و از از يك طرف مجتمع كاخ ها با معماري منظم و با شكوه كه انعكاس . به چشم مي خورد] شوش[

. . . . طرف ديگر شهر مردم عادي كه داراي تراكم جمعيت بي ثبات ايلياتي و فاقد هر گونه ويژگي و خصوصيت شهرنشيني است
در واقع . سوالي كه همچنان بي پاسخ است نحوه رابطه اين دو ساخت متضاد است يعني رابطه بين هرم قدرت مركزي و مردم محل

]1365پرو، [". شهر جز از وراي معماري رسمي اين كاخ و پيرامون دفاعي آن شناخته نمي شودبافت

) دوران پيش از تاريخ و دوره تاريخي(شهركرمان قبل از اسالم . 1. 1
شرايط طبيعي فالت ايران و وجود زمين هاي . فالت ايران يكي از قديمي ترين مكان هاي پيدايش تمدن در زمين بوده است

آثار بدست آمده از زندگي باستان . صلخيز عامل استقرار انسان در عصر يكجانشيني و بنيانگذاري مراكز اقامتي در آن بوده استحا
از . از وجود تمدن هاي پرشكوه در منطقه حكايت مي كند) قبل از اسالم(و تاريخي ) قبل از مادها(ايران، در دوره هاي پيش از تاريخ 
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ري و ساخت شهرهاي تاريخي ايران اشاره كرد كه تبلور ذهن پيشرفته و نحوه زيست جمعي آن ها به شمار جمله مي توان به معما
]1381سرفراز،[. مي رود

دو تمدن مصر و سند از هر ":وايتهاوس علت گسترش تمدن در ايران را توليد مايحتاج تمدنهاي بزرگ دره سند و سومر مي داند
چه ) و افغانستان و تركمنستان(اما درباره كانون هاي خليج فارس، فالت ايران . تحول يافتندجهت مستقل از تمدن بين النهرين 

ناشي از نيازي باشد كه تمدن هاي بزرگ ) خليج فارس و ايران(شايد پيدايش كانون هاي دو منطقه نخست  : مي توان گفت
از اين نظر اين كانون هاي شهري جنبه ثانوي . كوهستاني پيدا كردنددره هاي سيالبي به مواد اوليه موجود در اين مناطق ساحلي و 

اول آن كه هيچ  : در اين باره بايد بر دو نكته تاكيد كرد. اما نبايد آن ها را مشتق هاي ساده تمدن هاي سومر يا سند دانست. داشتند
 با استفاده از فرصت تامين برخي از نيازهاي تمدن هاي بلكه جوامعي بودند كه. كدام از آن ها مهاجرنشين بين النهرين يا سند نبودند

دوم آن كه اين جوامع پيش از آن كه از طريق داد و ستد با بين النهرين و سند به صورت كانون هاي بزرگي . بزرگ ثروت اندوختند
فت تنها جوامعي مي توانستد از در واقع بايد گ. درآيند، به سطح قابل مالحظه اي از پيشرفت اجتماعي و اقتصادي دست يافته بودند

نيازهاي بين النهرين و دره سند به مواد اوليه بهره برداري كنند كه به سطح بااليي از سازماندهي اجتماعي رسيده بوده باشند، 
 به آثار اين داوري در مورد تمدنهاي منطقه كرمان با توجه] 66 : 1369وايتهاوس، [".سطحي كه شايد بتوان آنرا شهري آغازين ناميد

فراهم نبودن شرايط طبيعي براي رشد مجتمع هاي زيستي در ".به دست آمده از كاوشهاي سايتهاي باستاني آن انطباق زيادي دارد
اين منطقه و ديرپا بودن آثار شهر كرمان از وجود تمدن هاي پيشرفته اي در اين ناحيه حكايت مي كند كه توانسته اند بر دشواريهاي 

]1379ماهري، [. "آثار شهرهاي شهداد، تل ابليس و تپه يحيي در منطقه كرمان مويد اين موضوع است. محيط غلبه كنند

به نظر مي رسد تأسيس آن در اين نقطه به دليل نياز امنيتي . كرمان در منطقه اي كم آب و خشك در حاشيه كوير واقع شده است
ران به سوي پارس مي رفته و در ناحيه كرمان با راه دريايي كه از هرمز به راه ادويه، از شعبه هاي راه ابريشم، بوده كه از شرق اي

عرصه . مكان يابي شهر در محل فعلي خود نيز به شكل زمين وابسته بوده است. سمت شمال امتداد داشته تقاطع مي كرده است
. تشهر در پاي كوه هاي پراكنده اي قرار گرفته كه حوزه آبريز شهر را تشكيل مي داده اس

فارغ از صحت و سقم آن، نشانه هايي كه در آن ذكر شده، حاكي از . افسانه اي در مورد بنيانگذاري شهر ذكر مي كندمنشي كرماني
همين موضع كه شهر كرمان است اوالً به حكم گشتاسب ".دستوري بودن تأسيس شهر و اركان اصلي شهر در انديشه آن زمان است

زمين هايي كه اكنون به شاهيجان و گازارگاه معروف است از آبي عظيم از منبع كوه . ي گذاشتندآتشكده ساختند و بناي آبادان
گشتاسب بن لهراسب وقتي از اصطخر فارس به عزيمت تفرج و تصيد . شيوشگاه در قديم الزمان منشعب مي شد و مرغزار گشته بود

ود را مستعد قبول عمارت يافت به ساخت و اجراي كاريز اسف رسيد و آن حدبه صوب كرمان عنان گراي شد، چون به حومه بردسير 
]21: 1362سمط العلي،[".و بناء دهكده آن مثال داد و آتشخانه معبد آنجا را احداث فرمود تا منزل و مناخ صادر و وارد باشد

قلعه دختر، بر . هيد حكايت مي كندقديمي ترين نشانه هاي برجا مانده در شهر كرمان از تاسيساتي مربوط به عصر پرستش مهر و نا"
. "باالي كوهي كه نخستين آثار شهر كرمان در پاي آن تشخيص داده شده، مربوط به عهد هخامنشييان و پيش از آن بوده است

ف صاحب كتاب عقدالعلي للموق. در دوره ساساني، قلعه ديگري بر بلندي تپه مقابل قلعه دختر بنا مي شود] 1366باستاني پاريزي، [
در كفر و اسالم، شهر و حصاري و دو قلعه متصل شهر و خندقي چون محيط بر اين " :االعلي از دو قلعه متصل به شهر نقل مي كند

اين كه صحبت از دو قلعه مي كند مقصودش يكي قلعه دختر است كه قديميترين ارگ شهر بوده "."نهاد و قاعده نشان نمي دهند
ديگري . مذهبي نيز داشته و پرستش آناهيتا، خداي آب و باران و زايش، در آن صورت مي گرفته استو عالوه بر جنبه دفاعي، جنبه 

شايد مقصود از اين كار "."قلعه اي كه امروز به قلعه اردشير معروف است و بر تپه سنگي بلندتري در شرق قلعه دختر ساخته شده
باستاني پاريزي، [. " قلعه دختر و در واقع حفظ حرمت آن بوده استجداكردن سپاهيان از مركز مذهبي] ساختن دو قلعه جداگانه[

در اين روند شهر كرمان، . اين روايات از شكل گيري هسته شهر به عنوان يك قلعه محصور حكايت مي كند] 196 : 1366
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ساكنان شهر هنوز داخل .شكل مي گيرد) در اثر توسعه آن(زيستگاهي دستوري است كه به مركزيت قلعه دختر و بعد قلعه اردشير 
در نتيجه ساكنان، هنوز به . بلكه در بيرون قلعه و به صورت نابسامان زندگي مي كنند. جاي ندارند) شهر؟(قلعه 
اين نظر به عنوان ويژگي هاي شهرهاي ساساني مورد تأكيد هوف . نرسيده اند و شهر به آنان تعلق نيافته است"شهروندي"مرحله

شهر به عنوان يك . اداره دولت مركزي بازي مي كرد نياز شهرها در آغاز دوره ساساني نقش مهمي را درتأسيس و" :قرار دارد
بلكه مركزيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و نظامي در رهبري كشور بوسيله شاه ساساني . . . ساختمان سياسي مستقل مدنظر نيست

ص در شهرهاي جديد رشد صنعت و كشاورزي در قلمرو ايران تضمين است كه با اسكان اجباري گروه هاي مردم حرفه اي و متخص
. ]1365هوف، [. "مي شود

به نظر مي رسد توسعه تجارت و آمد و رفت در راه هايي كه كرمان، يك منزل براي كاروان ها و يك نقطه استراتژيك براي حفظ 
ي كه شاهان ساساني پي در پي به توسعه شهر همت آن ها به شمار مي رفت در دوره ساساني اهميت خاص يافته باشد؛ به نحو

و مدت يكسال در آن نواحي خيمه . . . جهت مطالعت واقع و مروج رياض به مرغزار بردسير خراميد. . . اردشير بابكان".گماشتند
.  تشجير اشجار ارشاد كردو گنبد گنج و قلعه شهر بنا فرمود و مردم را بر عمارت بقاع و اشارت قالع و تفجير انهار و. . . اقامت زد

گشتاسب بن لهراسب در آنجا معموره ساخت و اردشير بن بابك . . . ]27 : 1362سمط العلي، [. "محله شهر از شهر شاه اردشير است
به قواعد منجمين ايران طالع عمارتش برج ميزان بوده،. برگردش حصار استوار انداخت و آن را مسمي به بردسير نمود

بهرام بن شاپور ذواالكتاف بر آن عمارت بيفزود و بهرام بن يزدجرد در وسعت آن اهتمام نمود و در اواسط و اواخر دولت ساسانيان به 
]27 :1362سمط العلي، [. "نهايت انجاميد

حداث حصار و قلعه و اقدامات عمراني الزم از جمله اشرح چگونگي استقرار شهر كرمان و توسعه آن و وابستگي آن به اراده شاه و
سازمان فضايي شهر كرمان . حفر قنات، همگي حكايت از دستوري بودن ايجاد شهر و تبعاً انعكاس ذهنيت حاكم در منظر شهر دارد

در ابتدا قلعه اي مقدس به نام  : در دوره پيش از تاريخ و دوره تاريخي علي الخصوص در عهد ساساني به وضوح قابل تشخيص است
احداث) مكان برتر( = ه نظر مي رسد معادل آناهيتا، الهه آب و باروري باشد، سمبل حيات و قدسيت بر فراز بلندي دختر، كه ب

در حالي ! در بيرون قلعه، مردم زيست مي كنند. اجازه اقامت مي دهد) صاحبان امر قدسي(= حصار دور آن، تنها به حاكمان . مي شود
عرصه شهر در محدوده اي . در عصر ساساني، توسعه شهر الزامي مي شود. ي شهر پديد نيامده استكه نشاني از حضور آنان در سيما

قلعه اي جديد بر بلندي مجاور قلعه دختر ساخته . لكن سازمان فضايي شهر سنت گذشته را ادامه مي دهد. جديد گسترده مي شود
را از رعايا جدا مي سازد و ) ساكنان قلعه و طبقات ممتاز (= حصار نيز گسترده مي شود و خندق دور آن، پهنه شهروندان. مي شود

. شهر كرمان همچنان دو قطبي باقي مي ماند

دو قلعه بر بلندي دو كوه در مجاورت يكديگر كه با خندقي عميق از محل زندگي مردم جدا شده ويژگي سيماي شهر كرمان قبل از 
قدرت متراكم حاكميت در شهر است، بلكه حاكي از جايگاه معنوي ساكنان و دو قلعه كه نه تنها بيان كننده وجود . اسالم است

در حالي كه ساختار بافت موجود در قالع، . بافت شهر در بيرون قلعه، فاقد نظامي برآورده از انديشه ديني آنان است. متوليان آنهاست
و باالتر ) بهره گيري از فرم هاي چهارپاره(ماد پردازي اري بر عناصر دروني آن از طريق طراحي خيابانها، نذمنتظم و در صدد ارزشگ

. قراردادن عناصر پر اهميت تر است

در فضاست كه در "نامقدس"و"مقدس"سازمان فضايي شهر كرمان پيش از اسالم در وهله اول تداعي كننده دو عرصه متفاوت
 مقدس، عناصر اصلي شهر شامل معبد، قلعه، خانه هاي عرصه. وهله بعد و بر اساس اقتضائات و شان دروني هر يك، شكل مي يابند

عرضه نامقدس، فضايي . طبقه برگزيده، حصار و خندق را در حالي كه بر جدايي خود از ناحيه ديگر تاكيد مي كنند در بر گرفته است
. وه گري مي كندبي هويت، تو درتو، سامان نيافته و خود روست كه حاشيه نشيني آن ها در برابر عرصه مقدس به شدت جل
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جمع بندي. 2. 1
دو قطب مجزا كه در نخستين  : سازمان فضايي شهر ايراني در دوره پيش از اسالم، بيانگر وجود نظمي خاص در طبقات اجتماع است

كل در قدم بعد، هر يك از. قدم، شهر موظف به تفكيك عرصه هاي فضايي آنهاست تا دو كل كوچك و مستقل در شهر بدست آيد
.  كوچكتر، سازمان دروني خود را مي يابد كه موضوع بحث اين مقاله نيستهاي

نكته مهم قابل توجه، جدايي دو كل مذكور از يكديگر است، به نحوي كه كليتي به نام شهر، كه محصول كنار هم قرار گرفتن دو 
تباط ميان اين دو، به عنوان اجزاي مستقل در در حقيقت ار. قطب ياد شده است، تعامل گسترده اي را ميان آنها برقرار نساخته است

كمترين حد ممكن بوده و از جنس مجاورت فيزيكي است كه توان توليد كل وحدت داري به نام شهر، كه زمينه ساز حيات مدني و 
جامعه است كه از سازمان فضايي شهر ايراني پيش از اسالم، بيان فضايي ذهنيت حاكم بر . مدنيت برآمده از آن باشد را كمتر داراست

. تأكيد اين سازمان بر تمايز عرصه هاي طبقات اجتماعي و شفافيت بخشيدن به جدايي معنايي آنهاست. آيين آنها برآمده است

سازمان فضايي شهر ايراني در دوره اسالم. 2
به راستي . ان حكايت مي كندنيم نگاهي به شهرهاي بزرگ تاريخ در تمدنهاي مختلف از تنوع سازمان فضايي و ساختار شهرهاي آن

هراپا و (وايتهاوس دو پايتخت سند. نمي توان در ميان تمدنهايي با انديشه و آييني متفاوت، شباهتهايي در شهرهاي آنان يافت
 و از همه آنها بر پايه شبكه اي از كوچه ها و خيابانهاي راست و متقاطع با هم ساخته شده اند" :را چنين شرح داده است) موهنجودارو

شهرهاي سند از يك پايين شهر تشكيل . . . اين نظر در مقابل شهرهاي بين النهرين قرار مي گيرند كه تحولشان ارگانيك بوده است
 : 1369وايتهاوس، [".مي شود و يك باالشهر محصور يا شارستان كه معموالً لوزي شكل است و در طرف غرب بقيه شهر قرار دارد

وايتهاوس نيز به تفاوت آنها با شهرهاي بين النهرين، كه وي .  شباهتي با شهرهاي اسالمي ايران نداردنظام مذكور كمترين] 144
. آنها را ارگانيك خوانده است، اشاره مي كند

ورود اسالم به ايران، فتح شهرها و اداره آنها به دست حاكمان مسلمان، جهان بيني و ذهنيت جديد نسبت به فرد و اجتماع را در 
اين تصور كه انسانها برابرند و برتري حقيقي، نزد خداوند و وابسته به تقواست، مناسبات جديدي را ميان . ها متبلور مي كندشهر

مسلماناني كه با تكيه بر شعار برابري و برادري توانسته بودند از نفرت انباشته شده عامه مردم از . گروههاي اجتماعي جاري مي سازد
ره ساساني در مسير پيروزي خود به خوبي بهره برداري كنند، نمي توانستند شهرهاي خود را مانند سابق نظام طبقاتي ايران دو

. حيات ديوار قلعه هاي حكومتي كه حافظ طبقات برگزيده بود و نماد جدايي آنها از عامه مردم، پايان مي گيرد. برپاكنند

محيط محصور طبقات برگزيده و در "يران را در تغيير مفهوم شهر ازمهمترين حادثه شهري در سده هاي نخستين ظهور اسالم در ا
و ) ان اكرمكم عنداهللا اتقيكم("مكاني براي زيست برادران برابر كه عزت آنها نه ذاتي كه اكتسابي است"به"جوار آن مقر مردم عامي

. عدالت تجلي يافته در سازمان فضايي آنها بايد جستجو كرد

جامع، بازار، ميدان و محله مسجد : ص هاي سازمان فضايي، مجموعه هاي نيمه مستقل عمومي جديد استدر اين دوره يكي از شاخ
استقاللي . هايي كه حاوي برتري نسبت به يكديگر نيستند بلكه، برحسب قوميت يا شغل ساكنان، به صورت مستقل ظاهر مي شوند

ي، در امنيت نسبي حاصل از فتوحات مسلمانان از يك سو نيازمند شهرهاي سده نخستين اسالم. كه تنها مبين تمايز است نه برتري
. ديوار و حصار كهنه نيست و از سوي ديگر با استقرار نگاه نو توسط مسلمانان تباين فضايي قلعه و شهر را از ميان مي برد

شهرهاي مركزي ايران " :محمود توسلي به هنگام توصيف شهرهاي كويري ايران بر وحدت و كل بودن آن ها تأكيد مي كند
عليرغم جدايي قوي و مشخص محالت شهري از لحاظ اداري، قومي، . مجموعه اي از محالت متجانس و بدون پيوند داشته است

] 1365توسلي، [".مذهبي و شغلي، از نظر كالبدي مجموعه شهر يكپارچه، پيوسته و اجزاي آن در ارتباط بوده است
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كياني از سه ركن مهم شهرهاي اسالمي شامل ارك، . مورد گواهي متفكران ديگر نيز مي باشدوحدت شهرهاي دوره اسالمي ايران 
تشخيص اين نظم و تعميم آن به شهرهاي اسالمي پيش از آن كه سندي براي ] 1365كياني، [. شهرستان و ربض ياد مي كند

قان درباره خصوصيات مشترك شهرهاي شرح محق. چگونگي سازمان فضايي در شهر اسالمي باشد گوياي وحدت سبكي آنهاست
اگر چه نمونه اي كه نظم ميان عناصر را انتزاع كرده باشد و به عنوان . اسالمي ايران غالباً گرايش به ذكر عناصر اصلي شهر دارد

 ذهن سبك شهر اسالمي عرضه نمايد در دست نيست، اما از اشتراك نظرات نسبت به عناصر خاص مي توان به اهميت نقش آنها در
به نظر محققين، . بازارها و مراكز اقتصادي بعد از بناهاي مذهبي مهمترين ركن شهرهاي اسالمي بودند".محققان دست يافت

بازارها و مراكز اقتصادي . يكي مسجد و ديگري بازار : شهرهايي كه فرمانروايان اسالمي بنيان مي گذاردند دو مشخصه اصلي داشت
محمود توسلي با تكيه بيشتر بر مركز شهر، آن را به عنوان پديده اي خاص مورد . ]1365كياني، [".عموماً در اطراف مسجد بودند

مركز شهر از عناصر اصلي شهر شامل مسجد جامع، بازار، مدرسه علميه، ميدان، تكيه، حمام و كاروانسرا ".بررسي قرار مي دهد
وي در جاي . ]1365توسلي، [".جموعه مركز شهر وجود داشته استو ارتباط قوي فضايي ميان عناصر م. . . . تشكيل مي شده است

از مهمترين عناصر مذكور . در بخش قديمي شهر اشاره مي كند"عناصر ساختي و عملكردي خاص"ديگري از همان مقاله به وجود
ارگ شهر و حصار اشاره به مركز شهر، محالت شهر، مراكز توليدي و كارگاهها، عناصر و فضاهاي ارتباط دهنده، عناصر خدماتي، 

]1365توسلي، [. مي كند

هاينس گوبه نيز فهرست عناصر اصلي شهرهاي . تركيب بافت شهر اسالمي ايران از عناصر مذكور مورد گواهي اغلب محققان است
 جامع، ، مسجد)شارع عامه(حصار، دروازه، ارگ، راههاي بيرون شهري، حومه، شاهراهها  : اسالمي را چنين ارائه كرده است

سلطانزاده نيز به همين عناصر اشاره مي كند] 1365كياني، [. سازمانهاي اداري، مدرسه، بازار، كاروانسراها و محله هاي مسكوني
، بازار به صورت خطي كه از دروازه شروع مي شد و ]124[، سه بخش كهندژ، شارستان و ربض ]122[شهر اسالمي با منبر و جامع ":

سلطان زاده، ] [130[. "كه هر يك مخصوص صنف خاصي بود] 128[و محله هاي مسكوني ] 126[يد به مسجد جامع مي رس
1362[

انتزاع ذهني از نظم . در عين حال آثار اين شيوه از سازمان شهر هنوز در شهرهاي تاريخي ايران باقي و قابل ارزيابي و تشخيص است
از سازمان فضايي شهر اسالمي ايران را به دست ) حدت آن اشاره كرده اندآنچنان كه محققان به و(ميان عناصر مذكور مدل واحدي 

همه شهري براي همه ساكنان، داراي وحدت فضايي و عملكردي كه عناصر نيمه مستقل آن عمومي بوده و در خدمت : مي دهد
. ضا و شكل را نيافته اندشهرهاي ايران در نخستين سده هاي ظهور اسالم، هنوز فرصت تبديل آيين به ف. شهروندان هستند

. مهمترين رويكرد آنها، پرهيز از سازمان دو قطبي باستاني و بنياد شهري عدالت محور و برابر انديش است

اما . استقرار حكومت هاي جديد و قدري فاصله با روحيه برابر نگر صدر اسالم، احياي ساختارهاي كهن را تا حدودي در پي دارد
يت حاكمان مسلمان، حتي آنها كه زي مردمي را قدري از دست داده بودند، مانع ظهور سازمان فضايي تفاوت جهان بيني و ذهن

همه طبقات داخل حصار جاي دارند و در . شهر جديد دوره اسالمي درون حصار شكل جديدي به خود مي گيرد. گذشته مي شود
اما شهر، يك كل به نظر مي آيد و عناصر شاخص سازمان . اكم استميان آن نيز قلعه اي، غالباً احيا شده قلعه قديم، محل استقرار ح

محله، ميدان وكاروانسرا به مثابه  : فضايي آن همچنان مويد اصالت جامعه و عملكردهاي عمومي وابسته به زندگي اجتماعي است
در همه اينها عنصر . مي دهدكل هاي كوچك، مسجد جامع و عناصر وابسته به مثابه مركزيت شهر و بازار، ساختار شهر را شكل 

. اصالت عامه وجود دارد كه سيماي شهر اسالمي را شكل مي دهد
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شهر كرمان در دوران اسالم . 1. 2
قالع ساساني، چه مذهبي و چه نظامي بعد از تسلط عرب فرو مي ريزند و احتماالً براي اين كه ديگر نقطه مقاومتي پيدا نشود اين "

مركز تجمع را از قلعه به . . .  با فتح كرمان و بم651/ هـ 29چنانكه عبداهللا بن عامر در سال . ظامي نيز مي افتد نعقلعه از حيز انتفا
سپاه فاتح به . اين مهمترين حادثه در بنيانگذاري سازمان نوين در شهر است] 196 : 1366باستاني، [. "منتقل كرد. . . داخل دشت

اين رويكرد، با هزينه زيادي كه براي فاتحان دارد، و .  خورده، نظمي نوين را بر پا مي سازدجاي استقرار در مستحدثاث رقيب شكست
خطر احياي ساختارهاي گذشته را همچون آتش زيرخاكستر زنده نگه مي دارد، حاكي از قدرت انديشه نوين و نيروي آن براي در 

يد، زماني دراز الزم است تا آثار تفكر اسالمي در صورت شهر به سيره هر آيين جد. انداختن طرحي نو در سازمان فضايي شهر است
لذا شهر كرمان در سده نخستين هجري در جوار حصارهاي شهر قديم و به دور از قلعه دختر و قلعه اردشير، عليرغم . متبلور شود

ن محله و شهر حكايت محله شهر، كه نامگذاري آن نيز از يكي بود. ارزش دفاعي آنها، به سوي دشت غربي مستقر مي شود
. مي كند، به عنوان قديميترين محله كرمان احداث مي شود

. . . پس از يك قرن كه نهضت هاي ايراني بعد از اسالم پيروز شده است" :تداوم حكومت مسلمانان، ساماندهي شهر را در پي دارد
افته و گفتگوي استفاده خوارج از اين قالع به ميان آمده قالع نظامي كرمان و بم مجدداً احيا شده و شهر دوباره توسعه كامل ي

در قرن دوم و سوم هجري، ابتدا حصار جديد شهر، كه محله هاي جديد را نيز شامل مي شود ] 197 : 1366باستاني پاريزي، [".است
راب زيرين مسجد ملك، گواه آثار حكومت آل بويه در تزيينات مح. و كسي از شهروندان بيرون دروازه رها نمي شود، شكل مي گيرد

]1376جوادي، [. توسعه شهر به سمت جنوب غرب قالع باستان است

در قرن چهارم هجري، ملك تورانشاه سلجوقي، محله شاه عادل را براي استقرار سپاهان فاتح شهر در جوار مناره قديم و مسجد امام 
منصوري، [. ناميده مي شود، شكل مي دهد) ع(، كه هسته مسجد و ملك را تشكيل داده و بعداً به شبستان امام حسن )ع(حسن 
تالش حاكم . مل مسجد جامع ملك، بازار، گرمابه، خانقاه و كتابخانه مركزجديد شهر را مي سازدمستحدثات ملك تورانشاه شا] 1376

لكن نظامي كه او بدان تمسك . سلجوقي براي انتساب شهر كرمان به خود و زدودن خاطره حكومت قبل، مبتني بر توسعه شهر است
مفهوم شهر، كليت آن، سازمان فضايي و اصالت و . ه استمي جويد، همان سازمان گذشته شهر است كه اينك مركز آن جابجا شد

. برابري شهروندان مبناي رويكرد سياست جديد است

در قرن هفتم، حاكمان قراختايي از يك سو براي پاسخ به نياز جمعيت جديد به توسعه شهر و از سوي ديگر ثبت حاكميت خود بر 
مركز جديد شهر نيز اين بار كل كوچك و مستقلي شامل . ز سامان مي دهندتارك شهر، محله ترك آباد را در شمال غرب شهر آن رو

اقدام حاكمان قراختايي براي اثبات تغيير رژيم . مقبره براق حاجب، مدرسه، مارستان درب خبيص، بازار، مسجد و آب انبار است
ار، سازماندهي شده و مركب از مركز، شهر همچنان سيستمي وحدت د. سياسي، تغيير مركز كل و نه رويكرد آن به شهر بوده است

شهر متعلق به همه شهروندان است اگر چه آثار روحيه شاهانه . است) حصار شهر(ساختار، كل هاي كوچك و داراي قلمرويي صريح 
هر دوره كاخهاي جديدي بر پا مي شود، اما مفهوم شهر و برابري . در محل زندگي حكومتگران به تدريج در حال افزايش است

اين . روند جدايي حاكمان از مردم، ذيل مفهوم برابري شهروندان قابل تحليل است. هروندان در تعلق به آن همچنان برپاستش
. جدايي گزيني در جاي ديگر به ساخت مقصوره در مساجد جامع شهري براي حفاظت امام جماعت منجر مي شود

وي مسجد جامع قديم در دروازه شرقي كرمان را . د را بنيان مي نهنددر قرن هشتم، اميرمحمد مظفر با تسخير كرمان، حكومت جدي
. سياست وي براي تبلور تغيير حكومت، جابجايي مركز از منتهي اليه غربي به لبه شرقي شهر است. مركز جديد شهر قرار ميدهد

رسوده شهر بنيان مي گذارد تا گنجعلي خان حاكم صفوي كرمان در قرن دهم، مركزيت جديد را در مجموعه تازه احداث درقلب ف
در عين . مجموعه اي مركب از ميدان، بازار، مسجد، حمام، ضرابخانه و آب انبار. بدين طريق موجبات احياي شهر را فراهم آورده باشد
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محله ها در جاي خود ابقا . تنها، مركزيت شهر گواه تغيير سياسي است. حال، سازمان فضايي همچنان تداوم سنت قبلي است
. تغييرات آنها پاسخي منطقي به فرسودگي يا افزايش جمعيت است. مي شوند

اين روايت تا دوره معاصر آن كه با تغيير انديشه . وكيل الملك در عهد قاجار نيز مركز جديد شهر را در جوار مركز صفوي بنا مي كند
. شد، به همان شيوه و سبك سنتي خود باقي بودروشنفكران مدرسه اي دركسوت مشاوران رضاخان دچار دگرگوني بنيادين 

جمع بندي . 2. 2
مهمترين دگرگوني نسبت به . تحوالت شهر كرمان پس از فتح آن به دست مسلمانان حركت بر مدار واحدي را نشان مي دهد

اين رويه . كديگر استوضعيت شهر در دوره ساساني و پيش از آن، برداشته شدن حصار و در آميختن محيط زندگي همه طبقات با ي
شهر كرمان در دوره هاي حكومتهاي مختلف . در اعصار بعد و محصور شدن دوباره شهر به داليل امنيتي، همچنان تداوم يافت

تغييرات ناشي از حاكميت رژيمهاي سياسي مختلف در طول حيات كرمان متوجه . پيوسته محصور و در داخل قلعه بوده است
. هر بوده استشاخصهاي سازمان فضايي ش

در همه مراحل تحول شهر، نظم حاكم بر آن، مبتني بر حقوق برابر شهروندان و پرهيز از دو قطبي شدن شهر و تخصيص شهر و 
دگرگونيها به مكان يابي و صورت ظاهر شاخصهاي سازمان فضايي شهر خالصه . امكانات آن به طور معادل به شهروندان بوده است

. مي شده است

ري نتيجه گي
پيش از اسالم، بنا به تعريف حاكم از سلسله مراتب . انتظام شهر ايراني قبل و بعد از اسالم، دو شيوه كامالً متفاوت داشته است

و نه حتي (ساكنان قلعه، وابستگان حكومت. گروههاي اجتماعي و منزلت آنها، شهر به دو ناحيه قلعه و بيرون تقسيم مي شده است
سازمان فضايي شهر عالوه بر دو قطب مذكور، عرصه داخلي قلعه را به . رون، رعايا و مردم عادي بوده اندو اهالي بي) شهروندان

اين صورت از فضا، فاقد آزادي متعارف . عنوان زيرمجموعه خود به فضاهايي شامل معبد، كاخ و ناحيه مسكوني تقسيم مي كرد
. شهروندي در انتخابهاي خود براي زندگي شهري بوده است

شهر دوره اسالمي . پس از ورود اسالم به ايران، تفسير طبقاتي از فرد و جامعه فرو مي ريزد و مظاهر آن در فضا نيز دگرگون مي شود
شهر در . ايران از سازماني خاص برخوردار است كه مبتني بر برابري شهروندان و امكان دسترسي برابر آنها به خدمات شهر است

سازمان فضايي در شهر اسالمي مبتني بر تعريف مركز خدمات عمومي، . كونت و زندگي جمعي آنهاستخدمت همه و برآمده از س
شامل محالت نيمه مستقل و مجموعه هاي خدمات و ساختاري است كه همه اينها را در پيوند با ) زيرسيستم(كل هاي كوچك 

 سازمان و نظم مذكور ثابت مانده و مكان گزيني اجزاي در تحوالت شهر اسالمي ايران در دوره هاي مختلف. يكديگر قرار مي دهد
. جوهر سازمان فضايي شهر ايراني در دوره اسالم همواره ثابت مانده است. آن بر حسب خواست حاكمان تغييركرده است
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قـبالً  .  مي رود كه هنوز تعريف واحد و استانداردي از آن ارائه نشده اسـت  سازمان فضايي، امروزه اصطالح نسبتاً رايجي در ادبيات مربوط به شهر و شهرسازي ايران به شمار    -1

در شـرح خـدمات قراردادهـاي    (، سـاختار و اسـكلت   )در كتاب جغرافيا و ساخت شهر كرمـان (، ساخت   )دركتاب استخوانبندي شهر تهران   (از آن با واژه هايي چون استخوانبندي        
سـازمان  "عـاملي كـه ايـن اصـطالح را در صـورت امـروز خـود       . در حالي كه از آنها نيز تعريف واحدي در دست نيست   . ه بود و تركيبهاي ديگر ياد شد    ) طرحهاي مرمت شهري  

.  تحـت عنـوان مطالعـات گـام اول آغـاز شـد      1381رايج و فراگير كرد، اختصاص فصل مستقلي در برنامه تهيه طرح جامع جديد تهران بود كه مقدمه آن در سال     "فضايي شهر 
مطالعـه مـذكور را در شـهرداري    .  منطقه تهران و در چند فصل انجام شد كه عنصر پايه آنها، مطالعات سازمان فضايي تلقـي مـي شـد                  21 مشاور در    21مذكور توسط   مطالعات  

. تهران گروهي راهبري مي كرد كه نگارنده در گروه مذكور مسئوليت دو فصل سازمان فضايي و سيماي شهري را بر عهده داشت
سازمان فضايي شـهر  "رح خدمات تفصيلي مطالعات سازمان فضايي، ارزيابي و راهبري نتايج مطالعات مشاوران مناطق و در نهايت جمع بندي و تنظيم گزارش مستقل                  تنظيم ش 

ز مفـاهيم ديگـر بـا آن آميختـه بـود نتـايج       اشتغال زماني بيش از يك سال و نيم و دقت مستمر در مفهوم سازمان فضايي و زدودن پيرايه هايي كه ا. وظيفه نگارنده بود  "تهران
اين كار چالشهايي را ايجاد مـي كـرد      . در ارزيابي گزارش مشاوران مناطق آقايان مهندس علي خاني و مهندس محمود تيموري با اينجانب همكاري داشتند                . مفيدي در برداشت  

فضايي شهر تهران گرديد كه مي توان از آن به جرأت به عنوان نخستين نوشـته فارسـي منطبـق    كه بدواً موجب پااليش مفهوم سازمان فضايي و نهايتاً تنظيم گزارش سازمان       
 تحويـل معاونـت شهرسـازي و    1382گزارش مذكور توسط نگارنده و با همكاري نامبردگان باال تهيه شـد و در سـال       . بر روش علمي در خصوص سازمان فضايي شهر نام برد         

پس از آن دامنه مطالعـه و تحقيـق در   . گزارش تاكنون در چندين رساله كارشناسي ارشد مبناي مطالعات شهر مورد مطالعه قرار گرفته استاين . معماري شهرداري تهران گرديد 
آن را زائـد مـي   كه همكـاران مطلـع از موضـوع    (توسط نگارنده و همكاران مذكور انجاميد كه رعايت برخي احتياطها و دقتها       "سازمان فضايي شهر  "اين زمينه به تصنيف كتاب    

اين مقاله در تعريف سازمان فـضايي و ارزيـابي   . خواني نسخه نهايي اينك در دست انتشار قرار گرفته است    كتاب مذكور پس از باز    . تاكنون مانع از انتشار آن بوده است      ) شمردند
.فرضيه خود از تعاريف كتاب مذكور كه توضيح مختصري از آنها در مقاله آمده، بهره برده است
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