
 
 
 
 

 

 

 شهرهای اسالمی قدیمشهرنشینی و  ۀنیشیپنگاهی به 
 

 1پوهنمل علی احمد کاوه نگارنده:

 چکیده

و محیل   هیا انسیان گردیده است، آن را مکان اسکان گروهیی   ارائهتعریفی که از شهر  ترینعام

کیه نیو     دهدمینشان  شناسیانسانو  شناسیباستانعلم تاریخ،  هایداده. داندمی هاآن هایفعالیت

 زمینی  دن شو صحراگردی، با آماده  نشینیکوچهزار سال  هادهانسان امروزی )هوموساپین( پس از 

داب سینیی و خشیتی بسیازد و تهی     ه برای خیود سیرپناهی گیلیی، ییوبی،    ، توانستشاندایمیاسکان 

و بیا   هیا نپسیا به شهرهای نخستین بدل شیدند.   درنهایتو روستاها را بیذارد که  هادهکدهنخستین 

، نخستین شهرها هادولتنخستین  هایهستهاجتماعات انسانی و پیدایش  تربزرگ هایهستهتشکیل 

 جزییر  شیهه و  النهیرین بیین  ناحیی  شهرهای دنییای قیدیم در    ترینقدیمگرفت.  شکلهم هامدنیتو 

 هاپراتوریامبا گسترش کشاورزی و تجارت و پیدایش  هاپسانتان و شمال افریقا پیدا شد و هندوس

قی   شهرهای بزرگ و کویک زیاد در نواحی مختلف دنیا شکل گرفت و رشد نمیود. امیروزه و ف  

ش عنا که بیی بیست و یکم میالدی است که دنیای ما برای نخستین بار شهرنشین شد؛ بدین م سد در 

ز . ایین مقالیه پیس ا   کننید میی د از جمعیت دنیا در شهرهای کویک و بیزرگ زنیدگی   درص 50از 

هرهای و سیاختار شی   شهر و شهرنشیینی  پیشین آن نیاهی گذرا به  هایویژگیمعرفی مفهوم شهر و 

 تاریخی این سرزمین دارد. درگذشت اسالمی 

                                                             
 شناسی دانشگاه هراتعضو کادر علمی دیپارتمنت جامعه .1
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نام  علمی ی پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب(غالب )فصل 1396، ز 4ش   

 . شهرهای اسالمی شهر، شهرنشینی، مورفولوژی شهر و :گانهکلیدواژ

 مقدمه

بییس کهیین دارد. بخییش نخسییت واژه اوسییتایی    ییییپیشییینهایرانییی،  هییایزبییانشییهر در  واژ 

)شتریور در زبان پهلوی و شهریور در زبان فارسی( به معنای شهر هم هست. در زبان « خشتروئیریه»

 هیای زبیان نشسته است. در « ترشَ»باژگونه شده و در زبان فارسی شهر جای « شتر»به « خشتر»پهلوی 

میانیه نییز    هیای سیده شیوه در اییران   ن. ایرفتمیشهر به جای کشور هم به کار  واژ باستانی ایران، 

، شیهر  "معجم الهلیدان "و یاقوت در  "التفهیم"، ابوریحان در "شاهنامه"کاربرد داشت. فردوسی در 

 .(65: 1368)آصفی،  اندبردهرا به جای کشور به کار  شهرایرانایران و 

یعنی حصیاری   ،«ارگ»به معنای که  شدمیدر زبان یونانی برای شهر به کار برده « پولیس» واژ 

یا محل تحصن به منظور اعطای امنیت  شهرپناهپیرامون هرگونه دژ طهیعی است و در حقیقت معنای 

 واژ التیین هیم،    هیای زبیان در  .(118: 1385، زادهغنیی ) دهید میی یا به دست آوردن امکان آزادی 

Urban  انیلیسی( و(Urbain  از )التین  ریش )فرانسویUrbanus،      یعنی شیهری ییا متعلیه بیه

 .(26: 1383)فکوهی،  آیدمی، شدمیم اطالق که به شهر رُ Urbsشهر و از 

 هیای ریشیه ، دارای اندقرارگرفتهجدید  استفاد که مورد « شهر»و « شار» واژ در زبان فارسی دو 

« خشتر»، «شتر» ترقدیم هایصورتکه به  شدهگرفتهشهر  ریش خود از  ند. شار یا شارستانباستانی ا

، ییانیی مفاهیم شهر، کشور، پادشاهی روازاینکردن آمده است؛ به معنای شاهی« خشی»ریش  از 

زییرا ایین شیهر    ؛  ...شیود میمعنایی بسیار مقدس در این واژگان مشخص  باریکو پادشاه و وجود 

 .(28: 1383)فکوهی،  ؛ یعنی محل استقرار قدرت پادشاهیقدرت است –شهر  درواقع

نیسیت. گیاهی    بخشرضایت تنهاییبه کدامهیچتعاریف مختلفی از مکان شهری شده است که 

اوقات شهر، بر اساس فرهنگ شهری )تعریف فرهنیی(، گاهی بر اساس کیارکرد اداری )تعرییف   

؛ بیرای  شیود می( تعریف شناختیمعیتجاداری(، گاهی بر اساس تعداد جمعیت )شاخص  ـسیاسی 

و نییز مکیانی کیه در آن     هیا سینت است از آداب، رسیوم،   ییمجموعهمثال به لحاظ فرهنیی، شهر 

شافت است؛ یعنیی بیر آن روابی  غیرشخصیی و یانوییه      ، از نو  گزلشناختیجامعهرواب ، به تعهیر 



16  

 

   شهرنشینی و شهرهای اسالمی قدیمنیشیپنیاهی به 

 

 سال ششم

، شیهر  اجمیال بیه نه مکانیک.  اندارگانیکاجتماعی شهر از نو   هایسازمانینین، حاکم است. هم

 .(9: 1389، پورشار ) است برخورداربزرگ و از تنو  اجتماعی و فرهنیی 

 دانید می هاآن هایفعالیتمحل شو  هاانسانتعریف، شهر را مکان اسکان گروهی  تریندرکلی

می در و متراکاست که جمعیت زیاد  حدوحصر، شهر فضایی دارای طورکلیبه (؛1: 1385)ربانی، 

االی بی شیهر مکیانی بیا تیراکم      لحاظ فرهنیی نامتجانس است.از ؛ این جمعیت کنندمیآن زندگی 

اورزی جمعیت و مرکزیت سیاسی، اداری و تاریخی است که در آن، فعالیت اصلی مردم، غیر کشی 

 (.49: 1390)حسینی،  شودمیاست و دارای مختصات شهری بوده که از طریه دولت محلی، اداره 

، خانواده اجتماعی، طهقات هایسازمان، هاگروه، هاانسانشهر فق  ساختمان نیست؛ بلکه مکان 

هر، بیا  شتعریف  و توصیف برای در تالشی .(66: 1368آصفی ) ؛4: 1374)توسلی،  باشدمیو غیره 

کیر  کیرد و نییاه بیه تعرییف شیهر       مختلف، بییش از ده روی  هایویژگیدر نظرداشت تعاریف و 

 .کنندمیشهری را توصیف  زندگی وخاصی شهر  زاوی که هرکدام از  کندمی

 یده و ینداست که این خود مؤید ماهیت پیچ شده ارائهشهرنشینی تعاریف گوناگونی   از پدید

اننید  در علیوم اجتمیاعی م   )مثیل تعرییف شیهر(    وجهی شهرنشینی است. نیاه و تعریف ایین پدییده  

 همراه است. هاییتفاوتشهری با  ریزیبرنامه، جغرافیا و شناسیجامعه

 بیه  انسیانی  گیاه سیکونت ی، طی آن تغییراتیی در سیازمان اجتمیاع   شهرنشینی فرآیندی است که 

 شیینی شهرن سیازمانی،  نظیر  از. باشید میی  جمعیت تراکم و تمرکز افزایش، حاصل که آیدمی وجود

 ،واقیع  در .کندمیهنجاری ایجاد  و آموزشی نظام و اقتصادیـ  اجتماعی ساخت در هاییدگرگونی

 تمرکیز جمعییت صیورت    اسیت کیه در آن، تغیییرات اجتمیاعی، نیوگرایی و      یشهرنشینی فرآیندی

 .گیردمی

 شهر و شهرنشینی ۀنیشیپ

 هیای مکانکه در سیر  یابیممیا نیاهی به ادوار قدیم تاریخ و زندگی انسان اولیه، به خوبی در ب

 شیده میده هیعنی از غار تا قصر، همواره عنصری به نام نیاز در رفتار او مشا ،محیطیزیستمختلف 

نییاز بیه زنیدگی     تیر مهیم است. نیاز به امنیت، نیاز به مسکن، نیاز به غذا، نیاز بیه پوشیاو و از همیه    

تفکر به سرپناه در آدمی کیامال  روشین    هریند منشای است. کردهمیاجتماعی را در خود احساس 
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نام  علمی ی پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب(غالب )فصل 1396، ز 4ش   

برخیی حیوانیات بیابنید؛ در     نتوانستند فرقی بین کاشان  آدمیان و آشیان  هاکاوشنیست و گاهی در 

توانیایی مردمیان در سیاخت میرمن را همیراه بیا        تیوان میی  ها« هوموساپین»بررسی از آیار مربوط به 

ر غارها که د شدمیتصور  هاسال« هانئاندارتال»شناخت اشکال هندسی مقارن دانست. حتا در مورد 

 انید شیده منیدان متوجیه سیاختن سیرپناه توسی  خودشیان       لیکن اکنیون دانیش   ؛اندکردهمیزندگی 

 .(118: 1385، زادهغنی)

خود موفه بیه   صدهزارسال خیلی اخیر از تاریخ یند  هایدورهانسان امروزی، در این  هرحالبه

شهرهای مستحکم با برج و باروهای آن شد. آغاز شهرنشینی انسان با آغاز  هاپساناسکان دایمی و 

ربی  بسییار    آیدمیمدینه )شهر(  باهم است. تمدن هم که از ریش  ییگونهبه  گوییممیآنچه تمدن 

ت شهر و شهرنشینی و مقتضییات زنیدگی شیهری    شهری دارد و در حقیق زندگی ونزدیکی با شهر 

حالت بدوی به حالت متمدنانه رساند و کاروان تمدن مسیر خود را از هیزاران  از را  هاانسانبود که 

از  هیا انسیان انتقال  سازیزمینهعوامل مختلفی در  بشری گسترانده است. برجهانسال پیش تا امروز 

میازاد  "زیر اشاره کیرد:   مسائلبه  توانمیبه شهرنشینی دخیل بوده که از آن میان  نشینیبادیهحالت 

تولیدات کشاورزی، افزایش جمعیت و یکجانشینی، پیشیرفت تکنییک، تولیید محصیوالت متنیو ،      

رواب  کاالیی به پیدایش دولت و بالمآل به تحول اجتماعی و دگرگونی فضایی امکیان داده   توسع 

 «منجیر شیده اسیت    باشدمیشهر  توسع نو که همانا ایجاد و  پدید و نمود عینی آن به صورت یک 

 .(135: 1372ظریان، )ن

، مصیر و هنید هسیتند کیه بیه      النهیرین بیین  هیا آنجهان، بر اساس زمان آغیاز   تمدننخستین سه 

مرده مشهور بوده و تمدن غربی، از همین سه تمیدن نشیرت گرفتیه اسیت. تمیدن ییین،        هایتمدن

پییش از   ار هیز آن، از ابتدای پیدایش، در سیه   ناپذیرخدشهفرهنگ  است و ییالعادهخارقاستثنای 

 7قدمت شهر به  کهباآن وم داشته است؛رود زرد تا قرن بیستم میالدی همچنان تدا حاشی میالد، در 

جدید  نسهتا  پدید  با تناسب به عمر تکاملی انسانی امروزی )هوموساپین( اما ؛رسدمیهزار سال  9تا 

 .(36: 1389، پیور شار ) رودمیکوتاه برای آن لقب تمدن به کار  است و فق  به سهب همین دور 

زییادی   هیای دهکیده یکجانشین شدند تا غذای اضافی تولید کنند. سرانجام،  هاانسانبرای اولین بار 

 .(39)همان:  پدیدار شدند
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   شهرنشینی و شهرهای اسالمی قدیمنیشیپنیاهی به 

 

 سال ششم

. رسید میروی زمین به حدود صد هزار سال قهل  (Homo sapiens) ورزاندیشهظهور انسان 

ه بی کوییک نداشیت.    هیای دهکیده دایمی، حتا به شکل  گاهسکونتاو به مدت نود هزار سال هیچ 

ه بیه آن  خاصیی از زنیدگی کی    شییو  دایمی و به دنهال آن  گاهسکونتاعتقاد برخی، پیدایش اولین 

ین سیهب  ، در حدود ده هزار سال پیش بوده است. زمانی که گرم شدن اقلییم زمی  گویندمی« تمدن»

 .(23: 1385 ؛)فکوهی پدیدار شود پروریدامشد تا کشاورزی و 

 هیای خواسیته شهرها خاصیت مشترکی دارند و آن، تمرکز افراد در یک فضا، بیرای بیرآوردن   

است که  مشترو افراد، در دوران گوناگون تاریخ هایخواستهاست؛ بنابراین، تفاوت  شانمشترو

ال، فوستل دالیل به وجود آمدن شهر، شده است؛ برای مث دربار مختلف،  هاینظریهباعث پیدایش 

ه دیید مقایسی  فرانسوی، معتقد است که شهرهای قدیمی را نهاید با شهرهای ج نیارتاریخدوکوالنژ، 

: 1384 )شیکیهامقدم،  ای ایهات شهر، دالییل اقتصیادی اسیت   کرد. در عصر حاضر، دالیل برتری بر

ه کیه  ، اقتصیادی، سیاسیی و... بیود   شناختیجمعیتهم عوامل متعددی یون  درگذشته .(257، 253

 .ه استبه شهر و شهرنشینی انجامید هاپسانرا کنار هم جمع نموده و  هاانسان

نییاد  ، بپردازنید میی به ساختن شهر  ،ابن خلدون بر این باور بود که مردمان زیر فشار نیاز زندگی

د به بنیا یمانهوه هنیا هایگروهانهوهی از مردمان است. این  هایگروهپیدایش  درگروآغازین شهر 

 میادی را پییدا   هیای ماییه بین گوناگون توان دستیابی بیه ابزارهیا و    هایزمینهکه در  پردازندمیشهر 

ت پیدایش دولی  اشبهرهکه  آوردمیگی را به هستی هگی یا همهستهنمایند. این توانایی آن برانییخت

اد یی ورد بنمی خلدون در  ابن. ندهمزادیون دو ، از دید ابن خلدون، شهر و دولت همسانبدین است؛

 یهیا ها و عمیارت ساختمان یبزرگ دارا ییون شهرها ؛سدینویم هاآن  بزرگ و توسع یشهرها

هان و ق  پادشان فیبنابرا ؛از داردیاد و یروت هنیفت نیز یانسان یرویبه ن هاآنجاد یبزرگ است، ا

امیور   امیر از ن یی ه اکی  یتی یدن جمعیشی ک یا بیه بردگی  یی ردن و کی ر یتوانند با اجیمقتدر م یهادولت

سیاختن   پیس بیرای»: نندک یبزرگ یها و شهرهان عمارتیجاد ینیست، اقدام به این هاآن یضرور

اهی روی دولیت و پادشی  یی بیه ن  کیه ایین ست جیز  یچ راهی نیان نهادن شهرهای بزرگ هیقصهات و بن

 .(2/11: 1390)ابن خلدون،  «ابدی انجیام
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 داندیدر ناز و نعمت م یبشر و زندگ یخواهتجملات یاد شهرها را خصوصیابن خلدون منشر بن

و  هییا انیییزه از  گمیان بیی  هیا خانیه ان نهیادن  یی شیهرها و بن  کردنساختمانه کن است یو شرح آن ا

 گیذاری بنیانون و آرامش موجب کو ناز و نعمت و س خواهیتجمله کاست  ینیالت شهرنشیتمیا

و  هیا انیییزه و  نشیینی بادییه   ضیع پیس از مرحلی   ن ویی و ا یادکردیمش یدر پ کهینان ؛شودمی هاآن

 .(2/11: 1390، همان) الت آن استیتما

به وجیود   گرصنعتکه پس از کشف فلز، قشر  مینیبیم یشناختجامعهبا یک بررسی تاریخی و 

انهار کیردن محصیول و میازاد تولیید، مهادلیه، اقشیار اجتمیاعی، خی  و سیازمان           آن تهعبهو  دیآیم

. بدین طریه، با ایجاد تخصص و حرفیه و پییدایش قشیر و طهقیه و اختیرا       ردیگیماجتماعی شکل 

شیکل گرفیت؛ زییرا شیهر،      «شیهر و شهرنشیینی  »خ  و ایجاد سازمان اجتماعی با عنوان حکومت، 

و  هیا تخصصاجتماعی،  یهاسازماناز اقشار، طهقات، حیرف،  ییدهیچیپ  مجموعییزی نیست جز 

در یک فضای جغرافیایی معیین. درواقیع، شهرنشیینی، فرآینیدی اسیت کیه در آن        هاآنهماهنیی 

، در پنج هزار سال قهل، ساننیبد .ردیگیمصورت  «تغییرات اجتماعی، نوگرایی و تمرکز جمعیت»

از مصر تا ترکیه، از هند تا یین و در پیرامون مدیترانه، نشو و نمیا   نیخاورزمتمدن یا شهرنشینی در 

 کرد و توسعه یافت و به مرور، به اروپا و سایر نقاط جهان رسید.

از آغیاز   را انسیانی  جامعی   هیای دگرگونیمعروف انیلیسی، فرایند  شناسانسانگردون یایلد، 

 :کندمیمهم تقسیم  مرحل در یهار  تاکنون

 )روزگار گردآوری خوراو(؛ سنییدیرینهروزگار  .1

 یهارپایان(؛ کارگیریبهورز و نیی )روزگار پیدایی روستا و کشانوس .2

 روزگار انقالب شهری؛ .3

 .(67: 1368)آصفی،  و صنعتی هادانشروزگار انقالب در  .4

تکاملی جوامع، سه انقیالب بیزرگ جهیان را دییار      مراتبسلسلهبه نظر گردون یایلد، در طی 

 رزی، انقالب شیهری و انقیالب صینعتی   از: انقالب کشاو اندعهارتاساسی کرده است که  تغییرات

 .(42: 1389، پورشار )
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ب بیه شهرنشیینی، انقیال    یپیرور داماز کشیاورزی و   ردون یایلد که تحیول زنیدگی بشیر را   گو

از  تمیایز شیهر   سیاز نیه یزمکیه  ، ده ویژگیی را  یشناسباستان یهاافتهی، با توجه به نامدیمشهری 

 :بردیمبه شرح زیر نام  و گسترش زندگی شهری شد روستا

سیلف خیود، وسیعت و تیراکم      یهیا دهکیده نخستین شیهرها در مقایسیه بیا     گسترش شهرها:. 1

 تیر ککویامروزی  یهادهکده به لحاظ وسعت، از بسیاری  کهیدرحال؛ اندداشتهجمعیت بیشتری 

اکم جمعیتیی  بودند و هم تر تربزرگقهلی هم  هایگاه هاسکونتاین شهرها در مقایسه به . اندبوده

 بیشتر داشتند.

ه در گریه شهرهای باستانی، متشیکل از کشیاورزان و دامیدارانی بیود کی      ترکیب و عملکرد:. 2

ر شیهرهای  د یریی گیماهیا  یدارباغپیرامون شهر به کار دامداری، کشاورزی و  یهانیزممراتع و 

ن، عهیارت  ا؛ این شهروندستندیزیمشهروندان دییری نیز در شهرها  کنیلسواحلی اشتغال داشتند؛ 

، ونقلملحگوناگون صنعتی، کارگران باربر یا مسؤول  یهارشتهدر  وقتتمامبودند از: متخصصان 

 ، کارکنان اداری و کاهنان معابد.منصهانصاحبتجار، 

 دشیده یصمیاهی   میثال  ، مقداری از محصول کشاورزی، دامی ییا  دکنندهیتولهر  تمرکز ثروت:. 3

هرییک از  . کیرد یمی یا مالیات به معهد خدایان یا سلطان خداگونیه اهیدا     «کیده» عنوانبهخود را 

کیه   دادمیی ، بخشیی را بیه پادشیان    آوردمیی کشاورزان برای مازاد انیدکی کیه از زمیین بیه دسیت      

 این مازاد بود. کنند جمع

از میازاد   ، بلکیه نمیادی  هیا دهکیده وجه تمایز شهرها از  تنهانهبناهای عمومی  بناهای عمومی:. 4

دو معهید   از همان آغاز، زیر سیلطه ییک ییا    نیالنهرنیب. هر شهر دیآیممحصول اجتماعی به شمار 

؛ بیدین ترتییب،   شید یمی قرار داشت. این معابد در مرکز شهر بر باالی سکوی خشتی یا آجیری بنیا   

، معابیدی  شید یمنامیده  زیگوراتمشرف و مسل  بر تمامی شهر بود. در کنار این بنای مرتفع که 

بیود.   معهید  میم ار داشت و گذشته از آن، انهار غل  بزرگی ضو انهارهایی در اختی هاکارگاهبود که 

ر هی در ن بود. ینین مناطقی مخصوص سکونت طهقات مختلف اجتماعی شهر با اشکال گوناگوهم

 آن بود.  کنندمشخصیک از این شهرها، بناهای باشکوهی وجود داشت )سیاسی یا مذههی( که 



21 
 

نام  علمی ی پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب(غالب )فصل 1396، ز 4ش   

وقتی اقشار اجتماعی پدید آمد و حکومت شیکل گرفیت، شیکاف    پیدایش جامعه طبقاتی: . 5

طهقیاتی   قشیربندی اجتمیاعی، فاصیل     یهیا یژگیوطهقاتی در جامعه هویدا گشت و شهر با توجه به 

از طرییه   پرداختنید نمیی تمام افرادی که مستقیما  به تولیید غیذا   بیشتری را نسهت به روستا دارا شد. 

 .شدندمیسلطنتی تغذیه  غل مازاد جمع شده در معهد یا انهار 

را برای یهیت   ییهانظامیادشده، شهرنشینان نایار بودند  یهاشرفتیپبا توجه به اختراع خط: . 6

 ... .مثل خ  و اعداد و و ضه  معامالت و رواب  خود اخترا  کنند

و کاهنیان در   هیا یمنشی اختیرا  خی  باعیث گردیید تیا       پیشرفت علوم ریاضیی و نویوم:  . 7

یون ریاضیات، هندسه و نجوم دست یابند. نظری فراغت از کار روزانه، بتوانند به علوم  یهاساعت

ریاضییات،  ییون  بیاالتری رسییدند و علیومی نظیری      مرحلی  بیه   هاانسان با اخترا  خ ، گروهی از

 هندسه، اخترشناسی )نجوم( و... پدید آمد.

گردآمیدن   در شیهرها و پیشیرفت عینعت و هنیر:     وقیت تمیام اجتماع متخصصان .. 8

دیییر، موجیب   بیا ییک   هیا آندر شهرها و ارتهاطات و تعامالت  وقتتمامو هنرمندان  گرانصنعت

گیران و  نوآوری در حیرف و مشاغل و فنون مختلف شد. با ایجاد مراکز شهری، صینعت  پیشرفت و

، شامل پیکرتراشان، نقاشان و حکاکان، به خله نقوش طهیعی پرداختند و در این وقتتمامهنرمندان 

 مازاد تولید امکان تولید هنر را نیز فراهم ساخت.تا حد توان خود موفه گردیدند.  راه

بخشیی از میازاد    بیا منیاطد دوردسیت:    یتوملی سترش توارت اشیای پیدایش و گ. 9

و  هیا کیا  ین که برای مصارف صینعتی و تیزی   دیگردیممحصول، صرف خرید مواد خام وارداتی 

و تجارت  ییمنطقهمهادالت برون  بنابراین،؛ شدینم. این مواد، در محل یافت رفتیممعابد به کار 

 واردکردنبرای  شده خیرهبخشی از مازاد اولیه بوده است.  یهاتمدن یهایژگیوبا مناطه دور، از 

 که مورد نیاز شهر بود؛ ولی در شهر موجود نهود. شدمیآن دسته از مواد خامی استفاده 

 یهیا سازمانسیاسی و حکومتی به جای روابط قومی:  افتهیسازماناستقرار روابط . 10

و متخصصیان را از لحیاظ جیا و معیشیت تیرمین       گیران صینعت ، سیو کیی بزرگ دربیار ییا معهید از    

تجیاری وابسیته بیه خیود، میواد خیام را        یهاسازماناز طریه  هاآناز سوی دییر، برای  ؛کردندیم
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و شیهر بیه    سیرآمد بیه   یگیر صینعت  یگیرد دوره، دوران سیرگردانی و  رونیازا؛ ساختندیمفراهم 

درآمده بود که آنان، یه از نظر سیاسی و یه از لحاظ اقتصادی، جزئی از آن بیه   ییجامعهصورت 

گران برای ترمین زندگی خود مجهور بودند کیه بیه یکیی از    ، صنعتهانیا  هم. با آمدندیمحساب 

متخصص بیرای تیرمین امنییت     گرانصنعتدر شهر، دو سازمان متعله به معهد یا دربار متکی باشند. 

ت و مواد خام مورد نییاز  امنی  کنندترمینخود وابسته به نظام خویشاوندی نهودند؛ بلکه نظام سیاسی 

آنقیدر محصیول    هیا انسیان خالصه، براساس این نظریه، برای اولین بیار در تیاریخ،    طوربهآنان بود؛ 

این میازاد محصیول    کنترلهایی یابد. تولید کردند که بخشی از جمعیت قادر شد تا از کشاورزی ر

شکل گیرد. به نظر یایلید، عامیل    مراتهیسلسلهحاکم سهب شد تا سازمان اجتماعی  گرو  وسیل به 

: 1389، پورشار ) و فناوری فیزیکیتولید، منابع  شیو یعنی،  ؛مادی جامعه است  پایاصلی تغییرات 

43-44). 

 انواع شهرهای قدیم

 یهاشکلو  هاگونهبه  هاآنشهرهای دنیای قدیم هم مثل امروزی بر اساس علت پیدایی و رشد 

قیدیم   ای دنییای برخی از انوا  مهم شیهره  . مثال  شهرهای نظامی، مذههی، تجاری و... ؛متفاوتی بود

 :هاستنیا

 سیاسی )شهرهای شاهی( ـشهرهای اداری . 1
 این شهرها دارای دو ویژگی بودند:

 الف( حفاظت از منافع توانیران؛

بییاری  آ داری شهک و عمومی )ایجاد و نیه المنفعهعامب( رسیدگی به بخشی از کارهای 

 و...(؛

 سیع  تیی و نهادهیای اداری و سیاسیی تو   محیل اسیتقرار ارکیان دول    ، یعنیی احداث عموم شهرها

نقیش و   نیتیر مهیم اسیت و   رفتیه یپذیمی پادشاهان، شاهان و برخی از امرا  و حکّام محلی صیورت  

کیه بییان شید،     طیور همیان بیوده اسیت؛    هاآنسیاسی  –شهرها همین جنهه اداری  گونهنیاکارکرد 

 باشد. ایجاد شهر را نداشته تا هر حاکمی اجاز  شدیماداری بودن این شهرها موجب  ـسیاسی
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ماد، پاسارگاد و پارسه  یشاهنشاه گذارانیبناین شهرها باید از هیمتانه توس  )دیااکو(   ازجمل

گرد توس  شاهان پارتی )تخت جمشید( توس  شاهان هخامنشی و شهرهایی مانند تیسفون و داراب

 نام برد.

 شهرهای نظامی. 2

بیوده کیه    ییهیا غیارت و  هیا یاندازدست، هاهجومیخ دنیای باستان انهاشته از که بیشتر تارینان

و بیشیتر   رفتیه یپذیمی منید صیورت   توس  اقوام مهیاجر و شیاهان و امپراتورهیای همسیایه و قیدرت     

مهم تاریخی یا حاکی از تصرف شهرها و کشورها توسی  بییانییان ییا     یهایدگرگونتحوالت و 

بنابراین، حاکمان این شیهرها  ؛ گان و تثهیت حاکمیت قومی و ملی بوده استهحاکی از راندن بییان

 نیمؤیرترگان محافظت کنند و یکی از هاز مناطه مرزی در برابر هجوم بییان اندبودههمواره مجهور 

میرزی در نقیاط حسیاس بیوده      هایاحتمالی، احداث شهر یهاحملهبرای آمادگی در برابر  هاوهیش

 .است

 شهرهای مذهبی .3
شهرهای مذههی یا به دلیل قرار داشتن معابد بزرگ و یا مرکزیت یک مذهب وییژه بیه وجیود    

و بیشترین کارکرد این شیهرها در پهلیوی کیارکرد تجیاری و سیاسیی       کردندیمیا رشد  آمدندیم

 ... .اونتاش هوبان و بنارس، شهرهایی مثل اورشلیم، مکه، مدینه، ، کارکرد مذههی بود؛ یونهاآن

 تولیدی ـشهرهای بازرگانی .4
تولیدی در دنیای قدیم شهرهایی هستند که بخش مهمی از نیروی  ـمنظور از شهرهای بازرگانی 

است. این شهرها یا در مسیر راه تجاری و  شدهیم یدستعیصناصرف تولید و تجارت  هاآنکار در 

یروتمنید   یهیا تمیدن بازرگانی قرار داشتند و یا در کنار بندر دریایی و یا هم نزدیک مرکز سیاسی 

. شیهر  باشید یم «شهر سوخته»در این سرزمین  شدهشناختهشهرهای  نیترکهندنیای قدیم. یکی از 

در  نیازاشیپسال  پنج هزاریعنی حدود  ،سال قهل از میالد 1900تا  2900بین  سوخته که در فاصل 

لمند در سیستان، مسکون و آباد بوده است و به دالیل نامعلومی از بین رفته است دارای رود ه دهان 

 مصروفگران شهر مزبور از صنعت ییعده .اندبوده هانیسرزمو رواب  تجاری با سایر  یدستعیصنا
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اشییای زینتیی از سینگ     سیاختن  جیواهرات و  و تهیی   یگیر کوزه، یتراشسنگصنایع حصیربافی، 

 .دندبوالجورد و فیروزه کار 

 شهرهای قدیم )مورفولوژی شهر( عناعر و اجزای

ی مشیترو زییادی بودنید. در پی     یهایژگیومختلف دارای  یهاتمدنشهرهای دنیای قدیم در 

هرها جزای این شاتا عناصر و  میاندازیمقدیم قهل و بعد از اسالم  آریاناینیاهی کوتاه به شهرهای 

 را بهتر بشناسیم.

تا  و شودیم  قدیم حدودا  از قرن نهم قهل از میالد شرو آریانایفرایند شهرنشینی و شهرسازی 

 آریانیای ) شیهرهای دنییای قیدیم ایین منطقیه      .(60: 1389، پیور شار )قرن هفتم میالدی ادامه دارد 

 :اندبودهزیر  یهابخشقدیم( در قهل از اسالم دارای عناصر و 

  نقطی رین پادشاه، حکّام و درباریان. ایین بخیش در مرکیز و بهتی     گاهسکونتجاییاه و  کهندژ:. 1

داشیت.   بیه خیارج راه   ییی دروازهشهر و اغلب در سطحی باالتر از سایر نقاط جای داشت و توس  

 ییی انهسیام کهنیدژ دارای   .شید یمبرای هر کهندژ برج، بارو و خندقی برای حفظ ساکنانش ساخته 

 مستقل و خودکفا بود.

یییر  گیاه دیوانییان، اشیراف و سیپاهیان. ایین بخیش نییز دارای حصیار و د        سیکونت شارستان: . 2

، توسعه اجتماعی سلوکیان و پارتیان به دلیل نظام طهقاتی و حکامات الزم بود. شارستان در دور است

 ور فیت. در د هیده شهرنشیینان قیرار گر   امور آن بر ع اهمیت بسیار برخوردار شد و ادار  یافت و از

ه تعیداد  ساسانیان در پی تکوین سازمان سیاسی و دستیاه متمرکیز حکیومتی و ازدییاد شیایان توجی     

 در ایین  .ستان هر شهر توسعه یافت و به بخش مهمی تهدیل شید کارکنان اداری )دبیران( بخش شار

ز در نیی  را ایین افیراد   و کیارگران  گیران صینعت عصر برای استفاده از نییروی کیار اسیرای جنییی،     

 .دندشارستان سکونت دا

اه گی بیرای کشیاورزان و    ییهیا گیاه سکونت در حوم  اغلب شهرها و روستاها  سواد )حومه(:. 3

اث و متوازن آن بیا شیهر بیود کیه احید      سواد، توسع  یهایژگیویکی از  شدیماحداث  ورانشهیپ

 .رفتیپذیمآن همراه با بنای شهر صورت  یدهسازمان
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یی  شد، فضایی اداریفضایی اجتماعی باکه در شهرهای قهل از اسالم، میدان بیش از آنمیدان: . 4

همچنیین مییدان    .شید یمی رسمی در میدان به جا آورده  یهانییآآداب و  رفتیمسیاسی به شمار 

سیلطنتی و مراکیز    یهاکا به همین دلیل در نزدیکی  ؛فضای تشریفاتی برای دستیاه حکومتی بود

 .گرفتیممهم سیاسی شکل 

برخی از کاالها بیوده اسیت؛ امیا بیا      دوفروشیخرساسانیان بازار محلی برای  قهل از دور بازار: . 5

شهرهای بندری در سیایر شیهرها بیازار بیه      جزبهتوجه به ساخت اقتصادی کشور و کارکرد شهرها 

و تولید بعضی از کاالهیا در تمیام طیول سیال در آن جرییان       دادوستدعنوان عنصر مهم شهری که 

اییر رواج بازرگیانی داخلیی و     در ساسیانیان  کل نهایی خود را نیافتیه بیود. دور   داشته باشد هنوز ش

یافتند اهمیت و نقش بازار در سیازمان اجتمیاعی    ییژهیوبازارها اهمیت  توسع  شهرها و شهرنشینی

که مسؤول رسیدگی بیه کیار    شدیمانتخاب  «وازاربد»ینان شد که برای بازارها، رئیسی موسوم به 

کاال محل مجیازات و اعیدام مجرمیان      بازار عالوه بر عرض .اصناف و تشکیالت اداری مربوطه بود

 نیز بود.

 شهرهای اسالمی

و این بیشتر به دلیل طهیعت اجتماعی و  دانندیمبسیاری از دانشمندان اسالم را یک دین شهری 

. دانشمندان (Saoud, 2002)ترکید شده است  هاآنجمعی است که در اسالم روی  یهاعهادت

 .عییت شیهری اسیالم اشیاره کردنید     نیز بیه طه  (Hassan, 1972) ,(Fischel, 1956)دییری 

مرهییون طهیعییت  اطه آسیییا، افریقییا و اروپییا در قییرون میانییهمنیی از گسییترش شهرنشییینی در بسیییاری

  منطقی شهر و شهرنشینی بعد از ورود اسالم به . دانندیمین اسالم و عهادات جمعی آن د یگراجمع

. با هجوم اعراب به اییران، شهرنشیینی   رشد نمودقرن هفتم میالدی برابر با قرن اول هجری  خراسانِ

 خودکیار در این منطقه رونه بسزایی داشت؛ بنیابراین، فاتحیان عیرب نییز بیرای اسیتقرار حکومیت        

 تیوان یمی شهرنشینی و شهرسازی را دنهال کردند. از شهرهای مهمی که در این دوره بنیاد نهاده شد 

( نییز  20015کوری و طاهر )ای بغداد، سامره، بصره، کوفه، قم، مشهد، کاشان و... را نام برد. شهره

اسیالم باعیث ایجیاد مورفولیوژی خاصیی در شیهرهای        یگیرا جمیع نشان دادند که ییونه طهیعت 

کیه   یطیور همیان  را باعث شده است؛ هاخانهقسمی که فشردگی و نزدیکی محالت و  شدهیاسالم
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  منطقی شهرهای  یریگشکل، اندداشتهاظهار  (Brunn and et al. 2003)ن و همکاران او وبرا

و خشیک و وجیود   گیرم   یوهیوا آبخاورمیانه، از جمله ایران، همواره تحت ترییر دو عامل مهیم،  

 .(67: 1389، پورشار ) دین اسالم بوده است

گشودن  کهاینطوالنی برخوردار نیست و طرفه  تاریخچ از  «شهر اسالمی»الیوی  دربار بحث 

می، دو در بررسیی مطالعیات شیهرهای اسیال    . اسیت...   هیا غربیاین باب و مطالعه هم مرهون توجه 

 تجربی   قیرار دادن  میدنظر  بیا  ،گرایش عمده مهتنیی بیر دو مهنیای متمیایز وجیود دارد: گیرایش اول      

ز اتیاب برخیی   مان که به نیوعی باز مسلشهرنشینی در تاریخ اروپا، بر اساس الیویی از شهر اسالمی 

ز ا. ایین گیرایش، شیهر اسیالمی را عیاری      دهدمیشهرنشینی است، سامان  هایشاخصو  هاجریان

. دانید میی شیهروندی   اندیشی  زنیدگی شیهری و    گیی یافتیه توسیعه هویت مستقل و نهادهای مدنی و 

ا اسیالم ر  با نیاهی انتقادی به گرایش نو  اول، در الیوی شهر اسیالمی، عامیل دیین    ،ومگرایش د

امیل  عو عناصر زندگی اجتماعی و کالهد شهری بر اسیاس ایین    هاشاخصکه تمامی  داندمیمسل  

 ه انیداز  توانسیته بی  غاز راه است و ن. مترسفانه مطالعات در این زمینه هنوز در آیابندمینظام و هویت 

 .(42: 1382، فریوسفی) ی رشد کندفکا

های قیدیم  شهر و نیز کارکرد شهرها تغییراتی ایجاد کرد و شهر یشناسختیراسالم بر ظاهر و 

یین  ادیید. در  این منطقه به شهرهای اسالمی تهدیل شد و شهرهای اسالمی نوی هم از پایه ایجاد گر

اجیزای   شهر نقشی زیادی داشیت و مسیجد جیامع ییا آدینیه از      یگذارانیبندوره، سازمان دینی در 

 .(63: 1389، پورشار ) آمدیماصلی نظام اجتماعی شهر به حساب 

یون پس از فروپاشی امپراتوری  ؛در دو قرن اول و دوم هجری، وضعیت این منطقه خوب نهود

ت زییادی بیه حکیام    و مالییا  کیی دهساسانی و حاکمیت اعراب، بیشتر مردم مجهور بودند خیراج و  

و شیهرهای ایین منطقیه از نفیع آن      شدیمعرب بپردازند که تقریها  همه به مرکز خالفت انتقال داده 

محلی )طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنوییان، غورییان...( در    یهاحکومتبودند. پیدایش  بهرهیب

زییرا بخیش قابیل     ؛سیوم و یهیارم هجیری بیه بههیود اوضیا  اقتصیادی منطقیه منجیر شید           یهاقرن

در داخیل همیین    شید یمی کیه از میردم گرفتیه     ییهیا اتیمالاز خراج و دییر عوارض و  ییمالحظه

. محاسیهه بیا   دیرسی یمی آبیاری، حفر قنات و آبیادانی شیهرها    یهاکانالسرزمین به مصرف احداث 
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بیه عمیل    . و ... (پیدایش علیم جهیر و مقابلیه   ) هاسکّهروش دقیه تجربی و ریاضی برای تعیین عیار 

 آمد.می

اسالمی از قهیل الفوستات، تونس و رباط در مغیرب بیه منظیور تعلییم و آمیوزش       اولی شهرهای 

یعنیی مکیانی    را دارالهجره نامیدند؛ هاآناسالم برپا شدند و نقش ارگ یا دژ ایمان را ایفا کردند... 

 اده کنند.تا زندگی اسالمی را در عمل پی آمدندمیکه مسلمانان به آنجا 

ایفیا   ییقاطعانهنظم و طرح ظاهر شهر اسالمی نقش   زمینشماری از عوامل وجود دارند که در 

کالهییدی،  هییایویژگیییکردنید. شییهر اسییالمی عییالوه بییر موقعیییت طهیعییی )توپییوگرافی( محلییی و  

 تمیاعی عیام جامعیه جدیدالترسییس بیود؛     ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنیی، اج  دهندبازتاب

 ، این عوامل به شرح زیر است:طورکلیبه

 قوانین طبیعی

یعنی سازگاری طرح و شکل ساختمانی شهر با شیرای  طهیعیی )توپیوگرافی( و شیرای  آب و     

و... بییانیر ایین شیرای      هیا بیاغ پوشییده و بارییک،    هیای خیابانهوایی بوده است... حیات خلوت، 

 .اندبوده

 باروهای فرهنگی و مذهبی

 . ن مراکز مذههی یون مسجد در شهرهای اسالمی...کانونی بود  

 اعول طراحی منشعب از قانون شریعت

و اصیل حیریم شخصیی...     هیا محیل اجتمیاعی و   هایگروهقلمروهای خصوصی و عمومی میان 

 ....هاخانهارتفا  دیوارهای 

 اعول اجتماعی

گسیترده، حیریم شخصیی، تفکییک جنسیی و تعامیل اجتمیاعی          خیانواد عواملی یون ساختار 

 متجلی و متهلور بوده است. دارحیاطنیرومند به وضو  در شکل ساختانی متراکم منازل 

 کالبدی شکافی شهر اسالمی هایمؤلفه

( 1991( و السیید ) 1976(، حکییم ) 1981(، اکییلمن ) 1962در بین محققانی همچیون حمیدان )  

 :باشدمیخاص زیر  هایویژگیشهر اسالمی دارای  .داردنوعی اجما  کلی وجود 
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 است. بازار( آن را احاطه کرده)مسجد اصلی: در قلب شهر واقع بود که معموال  سوق  .1

هیتی اقتصیادی... بیا توزییع میا     هیای فعالییت سوق )بازارها(: خارج از مسجد اصیلی بیرای    .2

قسمی که اجناس مقدسیی ییون شیمع، عصیر، کتیاب و... در نزدییک        هادکاناجناس و 

 دورتری قرار داشتند. فاصل مسجد و بقیه کاالها به 

 هیایی بخیش ارگ: که به قصهه مشهور است نمود حاکم بیود و دور آن دییوار داشیت بیا      .3

 ی شیهر قیرار  در بخش باالی معموال ، دفاتر و... برای ساکنان خود بود و هاباغیون مسجد، 

 داشت.

د، متیراکم بیا مسیج    هیایی محلیه مناطه مسکونی: که اغلب بر اساس قومیت و نزدیکی در  .4

 ضروری دییر. مسائلمدرسه، نانوایی، مغلزه و 

و  کیرد میی دیییر و بیه مرکیز شیهر وصیل      مختلف را به یک هایمحلهخیابانی: که  شهک  .5

 مختلفی داشت. هایکاربری

 .گرفتبرمیازه شهر را در دیوار: دیوار مستحکمی که با تعدادی درو .6

 .(1391، زادهغنیو... ) گیهفته، بازار هاقهرستاننمای خارجی: در بیرون دیوار شهر،  .7

 ایرانی ینین بود: –عناصر و اجزای شهر )مورفولوژی شهر( در شهرهای اسالمی 

 ییاز اهیالی   مستقلی برای رفع نها یتقرهر محلّه دارای ترسیسات و تجهیزات  :هامحلّه .1

ین موقعییت  اصیلی و در بهتیر   یهاراهقسمت محله بود که در تقاطع  نیترمهممحلّه بود مرکز محله 

 گذارانانیبناصلی شهر و  یهاراه. دسترسی و موقعیت محلّه نسهت به بازار و گرفتیممحلّه شکل 

ن دیییر تعییی   یهیا محلّیه حلّه را نسهت به فضاهای خدماتی و قدرت اقتصادی اهالی محلّه، جاییاه م

 همچنیین  .هر محلّه دارای مسجد، کدخدا و در بعضی از موارد دارای دروازه بوده اسیت  کردندیم

 .شدیماصلی به بازار وصل  راهکیهر محله توس  

و در پارسیی   رفتیه یمی  کیار بیه « واکیار »بازار در زبان پهلوی به صیورت   واژ بازار:  .2

)آبیا بیه محیل اجتمیا ، کیارید یرییدن( بیه معنیی محیل اجتمیا  و           « آباکیاری »باستان به صورت 

بوده است. بازار منحصر به شهرها نهوده است؛ بلکه در نواحی روستایی نیز )بازارهای  دوفروشیخر
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ده اسیت.  ؛ پس بازارها به دو شکل )بازارهای دایمی( و )بازارهای موقت( بیو شدیمموقت( تشکیل 

تشیکیل   هیا دروازه نیتیر یوجوشپرجنباغلب بازارها واقع در شهرها در حوالی یکی از   یاول هست 

)شار بیرونی( و پشت دروزاه شهر و گاه در داخل شهرسیتان و  « ربض». این هسته نخست در شدیم

گیاهی   افیت ییمی و سپس در داخل شهرستان و ربض گسیترش   گرفتیمنزدیک به دروازه شکل 

گسترش بازار در داخل شهر از سوی  افتادیمکه شهرستان از رونه  کردندیمرشد  ینانآن هاربض

 .افتییماصلی شهر تا مرکز آن امتداد  یهاراهدروازه در امتداد راه یا 

اصلی بازار و محل اسیتقرار بازرگانیان بیزرگ و جایییاه      یهارسوق بازار محل تقاطع دو راست 

و بازرگیانی بیود    دادوستدمحل  کهنیا  عالوبازار به  بزرگ در ابتدای بازارها بود. یسراهاکاروان

، محیل  هیا گرمابیه میذههی، خانقیاه و    یهیا مدرسیه جاییاه عناصر مهم شهری ماننید مسیجد جیامع،    

برگزاری جشین و سیوگواری، محیل مجیازات مجرمیان و تهدیید مخالفیان قیدرت، مکیانی بیرای           

 سالطین و مقابله با عوامل خارجی و... نیز بوده است. هیعلاعتراض 

اصلی بود: مسجد جامع   یپااسالمی دارای دو   دور، شهر پورشار   گفتبه  مسود: .3

اسیالمی مرکیز میذههی و سیاسیی بیود.        دورمسجد جامع در اوایل  .(64: 1389، پورشار ) و بازار

 یهیا سیاختمان بیود و در کنیار آن    لیمسیتط بزرگ   محوطبنای آن در کنار خیابان اصلی شهر، در 

حکومتی هم بود و کیارکرد علمیی هیم     یهافرماناصلی دولتی قرار داشت. این مسجد محل ابالغ 

قدرت و یروت شیهر و حیاکم شیهر بیه حسیاب        نشانداشت. وجود یک مسجد جامع عظیم و زیها 

 هاگاهسکونتترییرات روحی بر افراد، بر شکل و ساختار   عالواسالم به  .(1385)فکوهی،  آمدیم

و شهرها نیز مؤیر بوده است؛ طوری که مسجد به زودی به سمهل شیهر اسیالمی تهیدیل شید. شیاید      

: 1389، پورشار ) اسالم در شهرهای ایرانی بود یکیزیفبتوان گفت که ظهور مسجد مهمترین تغییر 

64). 

اصلی شهر بود کیه هیم در شیهرهای قهیل از      یهابخشمیدانی هم یکی از میدان:  .4

اما میدان در شهرهای اسالمی به ؛ دییر یهاتمدناسالم وجود داشت و هم در شهرهای بسیاری از 

بیزرگ و مهیم نهیود؛ بیا آنهیم       قیدر آنداشیت،   ییی ژهیوتناسب شهرهای یونانی که در آن جاییاه 

کارکردهای زیادی داشت از جمله: تجمع سپاهیان برای مقابله با عوامل خارجی در میدان،  هادانیم
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تجمع سپاهیان و میردم در هنییام جشین و اعییاد، بازارهیای موّقیت در مییدان شیهر، مکیانی بیرای           

حکومت  یینماقدرت، رقّاصان و ...(، محلی برای رانیگیکشت، نقّاالن، بازانشعهده) یگذرانخوش

 ... .ازات مجرمان وو مج

کهن ارگ داخلی که برای استقرار حاکم شهر، مرموران و نظامیان ) ارگ و بارو: .5

 ورگ و بیرج  و متصل به باروی شهر بود. ا دیگردیمقهل از اسالم( که در محلّی مرتفع احداث  دژ

کیارکرد   هعیالو که بیه   خصوصداشت؛ به ییژهیوبارو در شهرهای ایرانی قهل از اسالم هم اهمیت 

 و... بود. سراحرمنظامی کارکرد اجتماعی طهقاتی هم داشت و جای حاکمان،  –سیاسی 

 گیرینتیوه

حوادث تاریخ بشر است کیه تمیدن انسیانی تیا حید زییادی        ترینمهمشهر و شهرنشینی یکی از 

شهرنشینی در آخرین بخش از رشید انسیان   از تاریخ بشر در روی زمین است.  ییمحصول این برهه

میی از  دای هیای گیاه سیکونت بیا ایجیاد    هیا انسیان امروزی )هومو سیاپین( اتفیاق افتیاد و باعیث شید      

به دست آورد  طهیعتفرصت بیشتری برای کار روی زمین و  یافتهنجات گریکوییو  نشینیکوچ

طهیت تسل  یابید. شهرنشیینی تیاریخ     از گذشته ابزارسازی را رشد دهد و بر ترسریعو بتواند خیلی 

بود.  شدهساختهو خاور دور  خاورمیانه منطق شهرهای دنیای در  ترینقدیمدارد و  هزارسالهدهتقریها  

شهرهای قدیم بیشتر از عوامل طهیعی و جغرافیایی متریر بیوده اغلیب بیه تناسیب شیهرهای امیروزی       

در پاسخ به یکیی از کارکردهیای اصیلی     خیلی کویک و محدود بوده است. شهرهای قدیم بیشتر

کیارکرد ایین شیهرها و     متناسیب بیا  . نمودنید میاداری، مذههی، نظامی و یا بازرگانی رشد -سیاسی

قیدیم  بیشیتر شیهرهای   ولیی   ؛نیز متفاوت بوده است هاآن، مورفولوژی شاناطرافجغرافیا و محی  

(، بیازار بیا   حومیه سیواد ) کهنیدژ، شارسیتان، مییدان،    ییون   هاییبخش خاورمیانهآسیای مرکزی و 

از  دفیاعی -محوریت معابد یا اماکن مذههی برخوردار بودند که توس  دیوارهیای ضیخیم حیافظتی   

که به باور بسیاری از اندیشمندان، یک دین شیهری اسیت کیه در     اسالم .شدندمیجدا خارج شهر 

شهرهای اسیالمی،   هرها در جهان اسالم شد.شهر تولید یافت و رشد نمود، عامل رشد بسیاری از ش

اسالمی از مورفولوژی خاصی برخوردار بودند که با محوریت مسیجد،   بینیجهانمتریر از اندیشه و 

شیهرهای   شناسییک ریخیت  مطالع ازار، میدان و ارگ و بارو بودند. ، بپیوستههمبه هایمحلهدارای 
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نام  علمی ی پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب(غالب )فصل 1396، ز 4ش   

و عالمان اجتمیاعی را بیه خیود جلیب      دانانجغرافیاسالمی کار جدیدی است که توجه تعدادی از 

این مطالعیات، ابعیاد جدییدی از     هاییافته رودمیانتظار  و هنوز در آغاز راه قرار دارد. است نموده

در  دینیی  هیای آمیوزه با فرهنگ و  شناسیریخت رابط شهرهای اسالمی و  توسع ییونیی رشد و 

 مشخص سازد. این شهرها را
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