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اصغر منتظرالقائم





رقیه امینی

هدف از اين مقاله تحلیل جايگااه شاهر واسا و رررساع انا ار مادنع ايان شاهر
معراشد .اين مقاله را استفاده از روش و فع – تحلیلع در پع پاسخ ره اين پرسش اسات
که شهر واس چرا رنا نهاده شد و چه اواملع در رونق و گسترش آن مؤثر رود .واسا –
رنا نهاده شده در سال  14ق - .نموناهاي از شاهرهايع اسات کاه من باق راا م مااري
اسالمع و الهام گرفته از ارزشهاي اسالمع ساخته شده است .اين شهر در ارتدا را هادف
اسكان سررازان و لشكريان ساخته شد ،اما ره مرور زمان را پذيرفتن ويژگعهاي مادنع از
حالت اردوگاه ریرون آمد و ورت يك شهر اسالمع پیشرفته را ره خاود گرفات .در ايان
مقاله ضمن تحلیل ررخع نظريات ساخت شهر ره موق یت جغرافیايع رینالنهرين و ارتباط
 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
 دانشجوی سابق دوره دکتری تااریخ اسا د دانشاگاه اصافهانل شدام کا یی کا ایا
دانشجوی عزیز چن ی پیش جاان واویش را در داد اص تفااد

ات دساه داده اساهل د تار

فدنا ای ضایع را ب بات ان گان آن ردود تسدیه یگوی و آ رتش الهای را بارای او ات
و اون

تعال دروواسه داردل
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آن را شهرسازي اسالمع ،زمینههاي شكلگیري شهر واس  ،نحاوه رنااي شاهر ،انا ار
ررجسته و مؤلفه هاي مدنع آن از جمله مسجد ،داراالماره ،رازار ،محاالت و نحاوه مكاان
گزينع شهر پرداخته شده است.

واژههای كلیدی :شهرسازي اسالمع ،واس  ،م ماري اسالمع ،انا ر مادنع ،جام اه
شناسع شهري.

مقدمه

پیدايش شهر يكع از رزرگترين تحوالت فرهنا

رشاري و نق اه ا فاع در تااريخ

اجتمااع روده است که موجب دگرگونع در روار متقارل انساان راا همنوااان خاود شاده
است .در خصوص الل شكلگیري اجتمااات مدنع نظريات مت ددي ریان شده اسات کاه
شهر را از جوانب مختلف نقد و رررسع کردهاند .مهمترين اين ديدگاهها ديدگاه قرآن کريم
درراره شهر است که نقش غیرقارل انكار مذهب در روند توس ه شهري را ملموستر نشاان
معدهد.
شهرسازي در اسالم رر اساس ا ول م ین و ررگرفته از ارزشهاي واالي ديان اساالم
شكل گرفته است .قوانینع که را استفاده از تجرریات تمدنهاي گذشاته ،نیازهااي فاردي،
اجتمااع و م نوي جام ه را ررآورده مع سازد .پیاده کردن اين ا اول سابب ماعشاد کاه
تمامع شهرهاي اسالمع از نواع وحدت ترکیب ررخوردار راشند و از ديگر شاهرها متماايز
گردند.
را گسترش اسالم ت داد مسلمانان غیر ارب (موالع) در سرزمینهاي اساالمع افازايش
يافت و آنان جزء مهمع از رافت و ساخت جام ه اسالمع شدند .آنان را شرکت در فتوحاات
س ع داشتند جايگاه قبلع خود را رازيارند و حقوق از دسات رفتاه خاويش را ااااده کنناد
همچنین آنان را فراگیري زران اررع و الوم دينع از نظر المع سرآمد اصر خود شادند و
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از اين طريق توانستند در ررارر ااراب ره ررارري دست يارند اما ااراب و ره ويژه امويان راا
تكیه رر اصبیتهاي قبیلهاي ،تفاوتهاي قومع و زرانع قصد سرکوب موالع را داشاتند از
اين رو رويارويع را موالع ره ورت يك پديده آشكار ،جام ه اسالمع را در رر گرفت ،حال
آنكه رسیاري از ساکنان شهرها را موالع تشكیل معدادناد و از آنجاا کاه امادتاح ااحبان
حِرَف رودند سهم امدهاي از ف الیتهاي شهري را نیز رر اهده داشتند.
نمونه رارز اين گونه شهرها واس رود که حجاج رن يوسف ثقفع آن را در ساال  14ه.
و در اصر خالفت ابدالملك اموي رنا کرد .اين شهر در میانه راه رصره و کوفه واقع شاده
و ره همین دلیل ره واس يا شهر میانع شهرت يافته است .اوج رونق و آراادانع آن زماانع
رود که ره انوان مقر حكومت حجاج ررگزيده شد و افول آن مقاارن راا تصامیم اباسایان
رراي تأسیس پايتخت جديدي رراي خويش رود.
درراره شهر اسالمع تحقیقات زيادي ورت گرفته است ،اما ت داد محدودي از آنها راه
طور اختصا ع ره تحلیل وض یت شهر واس پرداختهاند حال آنكه در مورد مبناي ساخت
اين شهر ،ا ول اسالمع حاکم رر آن و تأثیرپاذيري آن از م مااري تمادنهااي گذشاته،
خصو اح تمدن کهن ايران ،سؤاالت رسیاري م رح است لذا مقاله حاضر رار آن اسات تاا
ضمن پاسخگويع ره سؤاالت م رح شده ،فضاي کالبدي شهر را را نظريات جام ه شناسان
و احبنظران ت بیق داده و ره نقد و رررسع انا ر مدنع شهر واس و تحلیال املكارد
حكام در تقسیم قبايل ،ايجاد محالت ،تفكیك رازارها و نحوه ايمنسازي شهر رپردازد.

ريشه يابی واژه «شهر»

دو واژه شهر و تمدن در زران التین از يك ريشه گرفته شدهاند .در زراانهااي ریگاناه
کلمه تمدن ( )civilizationاز کلمه  civitoکه در مقارل وحشعگري قرار گرفتاه و از
واژه  civilizگرفته شده است .اين کلمه نخستین رار در کتاب عاادات و رساوم ملال

قديم اثر بوالنژه فرانسوي ره کار رفته است و گوياي پیشرفت و ترقع افراد در اجتمااات
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شهري روده است 1.اين م لب ریانگر اين است که اين دو مفهوم را يكديگر مرتب هستند.
در زران اررع 2نیز واژه «مدينه» از کلمه «دين» گرفته شده است که ريشه در زران آرامع
و سامع دارد .اکديها و آشوريها نیز رراي ریان مفهوم شهر از واژه دين ره م ناي قاانون
استفاده معکردند .کما اينكه واژه «ديان» در زران آرامع و ابري ره م ناي «قضاوت» نیز
آمده است .در قرآن کريم و احاديث و کتب لغت ارب نیز ايان م اانع راا هام همااهنگع
دارند و واژه مدينه ره م ناي شهر را مدن و تمدن ارتباط لغوي دارد 3.در لسان العرب نیز
واژه «مصر» در ارتدا مبیّن شهري مرزي و نظامع روده اسات و واژه مديناه نیاز از ريشاه
مَدَنَ و جمع آن مُدُن و مدائن ره م ناي محل سكونت است 4.در رسیاري از کتب تااريخع
نیز واژه مصر و جمع آن امصار م ادل واژه شهر ره کار رفتاه اسات .مقدساع در احسا

التقاسیم در ت ريف مصر معگويد« :مصر ره هر سرزمین جام ع اطالق معشود که در آن
حد ره پا داشته شود و امیري در آن امارت کند و هزينهاش را ره اهده گیرد و روستاهايش
را گرد آورد».

5

چرايی وجود شهر

جواب مشاخ

و م یناع راراي ايان ساؤال وجاود نادارد .مورخاان ،جغرافاعداناان،

انسانشناسان و سیاستمداران داليل مختلفع را رراي ضرورت وجود شهر ارائه ماعدهناد
که ت ريف هر گروه متناسب را ديدگاه و اقايد آن اسات .شاهر راه اناوان مرکاز اداري و
نظامع رراي کنترل مملكت ،شهر ره انوان محلع را ررج و راارو راراي حمايات در مقارال
مهاجمان ،شهر ره انوان مرکز تشكیل فرهن

و تمدن و راألخره شهر راه اناوان محال

تجارت و تمرکز ف الیتهاي اقتصادي ،ت ريفهايع هستند که در دورههاي مختلف تااريخ
داليلع رراي اثبات وجود شهر ره حساب معآمده است 6.اما آنچه در همه شاهرها راا هماه
خصاي

و ويژگعهايشان مشترك است ،تمرکز و تجمع نیروهاي انسانع در ياك فضااي

مشخ

است که را هدف ررآورده ساختن خواستههاي مشترکشاان و در راساتاي متمادن
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شدن را هم ره ت امل پرداخته و در جهت پیشرفت و رشد مدنع خود در تالشاند.
در انديشه اسالمع نیز مدنیت ره انوان يكع از ملزومات زندگع رشر يااد شاده اسات.
مدنیّتع که مبناي آن وحع روده است و انبیا از ارتدا ره آن توجاه داشاتهاناد لاذا حضارت
ارراهیم از خداوند تقاضاي شهري امن را دارد و رناي مدنیت الهع را نیز از رنااي ک باه و
مسجد الحرام آغاز معکند و پس از آن پیامبر گرامع اسالم اين سنت را تداوم رخشاید و
ره منظور ارتقاي ر د م نوي و مادي مردم ،نخستین الگوي شهرسازي اسالمع را فاراروي
مسلمانان قرار دادند.

7

تاريخچه شهر

مورخان و جغرافعدانان را رررسع آثار رر جاي مانده ره اين نتیجه رسیدند که نخساتین
شهرهايع که ره دست رشر ساخته شد در سه رستر رزرگ تمدنعهاي راستانع ،ي نع دجلاه
ا فرات ،نیل و سند ايجاد شدهاند .در اساطیر سومري از «اريدو» ره انوان نخستین شهري
ياد شده که ره دست رشر ره يادگار گذاشته شده است 8.در حوزه جغرافیايع دجله و فارات،
تمدن راستانع رینالنهرين از مهمترين و قديمترين تمدنهايع است که رستر شكلگیاري
شهرهايع است که در تاريخ اين من قه نقش ررجسته و شاخصع داشتهاند.
عوامل مهم پیدايش شهر

پژوهشگران و جام اه شناساان م تقدناد الات گارايش انساان راه زنادگع شاهري و
اجتمااات مدنع میل طبی ع و گرايش ذاتع انسان ره زندگع جم اع و تمايال او راه رفاع
نیازهاي زندگع و تداوم حیات معراشد .اين مسئله ره دلیل اهمیاتش در زنادگع اجتماااع
رشر مورد توجه رسیاري از جام ه شناسان و پژوهشگران قرار گرفته است.
در پیدايش و شكلگیري شهر اوامل مت ددي نقش دارند .حسین پاپلع يزدي ره نقال
از پرفسور هوفر 9معگويد« :شهر نتیجه ارتباط میان شش جنباه اسات :سااخت اقتصاادي
(تنااوف ف الیاات) ،ساااختار اجتمااااع (تفاااوت طبقااات اجتمااااع) ،ساااخت کالباادي (طاارح
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ساختمانهاي امومع) ،موق یت جغرافیايع ،موق یت قانونع و حیات سیاسع» 10.امروزه راه
دلیل پیشرفت الم و ن ت اامل جغرافیايع نقش محدودتاري يافتاه اسات ،ولاع ديگار
اوامل همچنان مورد توجه واقع معشوند .شهر واس نمونهاي از شهرهايع است کاه اگار
چه در ارتدا ره منظور رفع نیازهاي نظامع و دفااع ساکنان رنا گرديد ،اما را گذشات زماان
ورت يك شهر واق ع را ا ول و چارچوبهاي اقتصادي ،اجتمااع ،سیاسع و ماذهبع را
ره خود گرفت.
نظريههای شهر و مبنای شكلگیری شهرهای اسالمی

درراره الل پیدايش شهرها چهارنظريه م رح شده است:
 .7نظريه هیدرولیك
 .8نظريه اقتصادي يا رشد رازارها
 .3نظريه دفااع ،شهر ره انوان يك پايگاه دفااع
 .4نظريه مذهبع يا پیدايش م ارد و ابادتگاهها.

11

رر اساس اين نظريات ،ديدگاههاي ديگري نیز در خصاوص الال شاكلگیاري شاهر
م رح گرديده است که متناسب را موضوف پژوهش ره ررخع از آنها خواهیم پرداخت.
الف) نظريه ساخت شهر با تكیه بر عوامل جغرافیايی

اگر چه امروزه در رناي يك شهر اوامل طبی ع نقش محدودتري نسبت ره گذشته ايفا
معکند ،اما اين اامل در شكلگیري شاهرهاي اولیاه نقاش مهام و انكارناپاذيري را ايفاا
معکردند .وجود تمدنهاي رزرگع چون مصر و رینالنهرين و همجواري آنهاا راا دو رساتر
رزرگ نیل و دجله و فرات گواه اين امر است .پايه اولیاه شاكلگیاري شاهرهاي اساالمع
رین النهرين نیز رر همین اساس شكل گرفته است و حجاج رن يوسف نیز ره هنگام ساخت
شهر واس ره ر د طبی ع و موق یت جغرافیايع شهر توجه وافري نشان داد.
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ب) نظريه ساخت فرهنگی

امس راپاپورت از جمله انديشمندان فرهن گراست .وي ساختار يك مجتمع زيساتع را
از نظر ويژگعهاي فرهنگع مورد دقت قرار داده و م تقد است اامل فرهنگاع و راه وياژه
ااتقادات مذهبع مردم ،اساس انتظام رخشع ره زيستگاههاي انسانع روده است .او در اين
زمینه مذهب و مقدسات مردم را اامل نظمدهع ره سكونتگاههاي رشر دانسته اسات کاه
غالباح ره شیوه نمادگرايانه ورت معگرفته است 12.مسجد جامع ،رازار ،حمامهاي امومع و
محالت نمونهاي از انا ر فرهنگع ا اقتصاادي راودهاناد کاه در شاكلدهاع راه کالباد
شهرهاي اسالمع رینالنهرين نقش مؤثري داشتهاند .شهرهايع که مرکزيت آنها را مساجد
شكل معدهد و اين همان الگويع است که پیامبر گرامع اسالم فراروي مسالمانان قارار
دادند.
ج) نظريه نظم اندامواره وحدت در كثرت

نمونه رارز شهرهايع که رر اين اساس ساخته شدهاند ،شهرهايع هستند که رار مبنااي
رنیادي ترين ا ل ااتقادي اسالم ي نع توحید ساخته شدهاند ،چارا کاه م مااري اساالمع
کوشیده است تا در تمامع وجوه ،نیل ره وحدت و يگانگع را دنبال کناد .مسااجد اساالمع
رهترين نمونه اين م ماري ره حساب معآيند که داراي سه شاخصاه نظام هندساع ،نظام
کالبدي و نظم هارمونیك معراشند که در این کثرت گواه وحدت و انساجام در شاهر نیاز
مع راشند .در ترسیم فضاي اولیه شهر واس نیز ره انوان يكع از شهرهاي اسالمع ره اين
ا ل ااتقادي توجه شده است .در اين شهر ،رازار حكم سر در ردن و مساجد جاامع حكام
قلب آن را ايفا معکرد که ارتباط منظمع را ديگر انا ر شهري اام از محالت مساكونع،
مراکز سیاسع و نظامع شهر داشت.

13

د) نظريه اسالم و شهر

اين نظريه نیز در راستاي ديدگاه و نظريه اخیر م رح شده است اما ره دلیل اهمیت آن
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ره ورت مجزا ره آن معپردازيم .در قرآن کريم 14در اشااره راه مراکاز جم یتاع دو ناوف
نگرش و م یار م رح شده است که يكع ره مشخصات ظاهري شهر توجه دارد و ديگاري
ره راطن و روح آن .کلماتع چون «قريه»« ،مدين»« ،مصر» و «حول» در ارتباط را ظااهر
شهر و واژه «ام القري» در ارتباط را شهر مقدسع چون مكه استفاده شده است.
رياض حسن در مورد مبدأ ايجاد شهرهاي مسلمانان ره دو سبك فرهنگع آنهاا اشااره
معکند .او ارتدا ويژگعهاي ردوي اجتمااات قبل از اساالم را رار ماعشامرد و ساپس راه
خصو یات پیشرفته اجتمااات اسالمع معپردازد .و را اين قیاس رر آن است تا راه اثباات
نقش دين در شكلگیري اجتمااات مدنع رپردازد .او رار ايان اقیاده اسات کاه فرهنا
شهري نمعتواند ردون وارستگع ره يك نظريه و چارچوب ماندگار ره حیات خود ادامه دهد
و انتقال از فرهن

ردوي ره فرهن

شهري نیازمند ايده جديادي راوده کاه اساالم آن را

فراروي مسلمانان و جهانیان قرار داده است.

15

را توجه ره اين ت اریر نقش امده مذهب در توس ه شهري انكارناپاذير اسات ،چارا کاه
«در حقیقت هر شهر محوري است از تجمع ارزشهايع که تمدنع را معسازند و در نتیجه
تصوير جهان را [رر اساس يك جهانرینع] ره وجود معآورند».

16

فوستل دوکوالنژ نیز ره انوان يكع از پیشگامان نظريه تاريخع شاهر رار ايان اقیاده
است که محوريترين ااملع که منجر ره استقرار انسان گرديده نهاد دين راوده اسات کاه
کالبد شهر را را تأسیسات مذهبع متمايز معسازد.

17

در انديشه قرآن نیز چه رسا رتوان ايان نكتاه را ررداشات کارد کاه ررپاايع مادنیت و
شكلگیري آن از سوي پیامبران ره وسیله وحع روده است .خداوند از زران الح پیامبر راه
قوم ثمود معفرمايد:
 ...ای مردم ،خدای يگانه را كه جز او خدايی نیست پرساتش كنیاد.
او شاا ا را اخ خاااا بیافريااد و باارای ع ااارت و باااد ساااخت خماای
برگ اشت...

18.

حضرت ارراهیم نیز هنگامع که مأمور شدند تا خانواده خود را در مكه سكنا دهناد ،از
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خداوند خواستند تا آن سرزمین را مكان امنع رراي ايشان و اهل او قرار دهند 19.رر اسااس
اين آيات مع توان ره اين نتیجه رسید که مدنیت يكع از ا ولع روده که در انديشاه الهاع
ره دقت ره آن پرداخته شده است 20.و حتع ررخع از ا ول ا لع آن همچاون امنیات راه
انوان مهمترين نیاز جام ه و قداست ره انوان روح شهر مورد توجه واقع شاده اسات .رار
اساس نظريات ذکر شده معتوان گفت شهرهاي اسالمع شهرهايع هستند که رار اسااس
سه انصر مذهب ،حكومت و تجارت شكل گرفتهاناد  21اماا تجلاع کالبادي ايان انا ار
مسجد است که شهر اسالمع رر اساس آن مرکزيت معيارد .اين شاخ

در هر شهري که

منسوب ره اسالم راشد مدنظر قرار خواهاد گرفات .هماان طاور کاه در شاهر واسا نیاز
کارگزاران حكومت اسالمع آن را از نظر دور نداشتهاند.
نظرياتع که م رح شد اموماح مرتب را نحوه شكلگیاري شاهر اساالمع اسات و راه
همین دلیل معتوان شهر واس را هم در پرتو آن رررسع کرد ،چرا که مسلمانان ره هنگام
مكان يارع شهر ره اوامل .جغرافیايع ،فرهنگع و اقیدتع شهر توجه کردناد .در اداماه راه
نحوه شكلگیري شهر واس و ت بیق آن را نظريات م رح شده معپردازيم.
بی النهري خاستگاه جغرافیايی شهر واسط

در هر تمدن ،شهرنشینع پديدهاي است اجتماااع کاه در آن ويژگاعهااي فرهنگاع،
سیاسع ،مذهبع و نوف تفكر جام ه ساکن در آن ره ورت ملموس موجوديت معيارد.
تمدن رینالنهرين ره انوان يكع از کهنترين تمدنهاي جهان ارتباط وسی ع را پديده
شهرنشینع دارد و همواره ره انوان جايگاه تمدن راستانع شناخته شده است .رینالنهرين يا
میان دورود ،ناحیهاي است در امتداد رودهاي دجله و فرات و رین آن ،که راه دلیال مناارع
آرع فراوان ره سرزمینع حا لخیز و غنع تبديل شاده اسات .پاس از ورود مسالمانان راه
رینالنهرين اين سرزمین ره دو ناحیه اراق و جزيره تقسیم شد .مسلمانان در اين سارزمین
را دستاوردهاي مدنع مردم آن آشنا شدند .و پس از ان باق را ا ول اسالمع از آنها رهاره
رردند و را استقرار در اين من قه اقدام ره ساخت شهرهايع چون رصره ،کوفه ،واس  ،رغاداد
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و سامرا نمودند.

22

شهرساخی اسالمی در بی النهري

ااراب مسلمان پس از ورود ره سرزمین رینالنهرين .ره رهتارين نحاو از دساتاوردهاي
آنها رهره رردند که رارزترين آن شهرسازي اسالمع روده است .البتاه ايان امار رادين م ناا
نیست که شهرسازي اسالمع کامالح من بق را مدنیت رینالنهرين است ،چرا که مسالمانان
قبل از آن را الگوي شهر اسالمع ا مدينه ا آشنا رودهاند.
آنچه وجه تمايز شهر اسالمع و شهرسازي رینالنهرين را مشخ

ماعکناد ارتبااط و

اتصال مسجد ره انوان يك نهاد مذهبع ،داراالماره ره انوان يك مرکز سیاسع و رازار راه
انوان شاخصه اقتصادي شهر معراشد .اين در حالع است کاه در شاهرهاي راینالنهارين
انفصال و جدايع پرم نايع میان قصر و م بد وجود داشات .البتاه در اصار کلادانعهاا راه
انوان آخرين اقوام ساکن در رینالنهرين راستان ،رر اثر نفوذ آشوريها تا حدي رین م بد و
قصر ارتباط و پیوند ررقرار گرديد.

23

نكته ديگر در خصوص رازار در شاهر اساالمع و شاهر راینالنهريناع اسات .در شاهر
اسالمع همجواري مسجد و رازار رارزترين ويژگاع شاهر اساالمع ماعراشاد کاه يكاع از
اردااات مسلمانان است حال آنكه در شهرهاي رینالنهرين رازار جزء کم اهمیتاع از شاهر
است که ارتباط محدودي را م ارد و اماکن مذهبع دارد.

24

نخستین تجرره ساخت شهر اسالمع در رینالنهارين راا سااخت کوفاه و رصاره آغااز
گرديد .شهر رصره در زمان خلیفه دوم ره دست اُتبَة رن غَزوان رنا گردياد .شاروف سااخت
آن را در سال  74ه  .دانستهاند 25.اين شهر در ارتدا را هدف ايجاد يك اردوگاه نظامع رناا
شد ،اما رفته رفته ره شهري رزرگ تبديل گرديد که مسجد و داراالماره هسته مرکازي آن
را تشكیل معدادند.
پس از رصره ،دومین شهري که مسلمانان رنیان نهادند ،کوفه راود .ايان شاهر نیاز در
زمان خالفت امر رن خ اب تأسیس شد .مكانيارع شهر رراهده فرمانده ساپاه سا د ران
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ارع وقاص رود .اين شهر در سال  71ه . .رنا شد .م ماري شهر کوفه ضمن تأثیرپذيري از
م ماري مدائن داراي هويت اسالمع رود .مرکزيت دادن ره مسجد و اتصاال نهااد ماذهبع
شهر ره انا ر سیاسع و اقتصادي آن از مهمترين ويژگعهاي اين شهر معراشد.

26

سبك م ماري رصره و کوفه ،ره انوان مهمترين شهرهاي اسالمع در سه قرن نخست
ه  ،.در زمان امويان مورد تقلید حجاج رن يوسف ثقفع قرار گرفت و او اين الگو را در شهر
تازه تأسیس واس پیاده نمود.

27

موقعیت جغرافیايی شهر واسط

شهر واس در سال  14ه . .ره دست حجاج رن يوسف ثقفع و در زمان خلیفاه اماوي
ابدالملك ساخته شد 28.اين شهر در میانه راه کوفه و رصره و در دو ساوي دجلاه و فارات
ساخته شد .پیش از اسالم نیز يكع از شهرهاي مهم دوره ساسانع ره نام «کسكر» در ايان
من قه واقع شده رود .حجاج شهر جديدش را در يك موق یت روساتايع سرسابز سااخت و
املیات ساختمانع و امرانع آن را را سااخت مساجد و ديگار تأسیساات شاهري تكمیال
کرد 29.واس خاکع رسیار حا لخیز داشت و غله رغداد را تأمین معکارد و راه دلیال وفاور
محصوالت کشاورزي ،رازارهاي آن نیز از رونق رسزايع ررخوردار رود 30.و ره دلیال داشاتن
ماهع خشك کرده که ره آن «شِم» معگفتند شهرت رسزايع داشت.

31

موق یت جغرافیايع مسااد شهر سبب شد تا زمینه توس ه و گسترش آن فاراهم گاردد.
نهرهايع چون نهر قريش ،نهر سیب و نهر رردودي نیز رر رونق و آرادانع اين من قه افازود
و محالت و مناطق مت ددي ره شهر واس ضمیمه گرديد که م روفترين آنها شهري راه
نام «ر ّافه» رود که در ساحل چپ واس رنا گرديد و ره م ناي «سنگفرش» معراشد .نهر
ران يا نهر آران نیز در نزديكع شهر واس قرار داشت .اين نهر پس از جدا شدن از دجله ره
ر ائح يا مردابها سرازير معشد .شهرت اين نهر ره آن اندازه رود که شهري ره همین ناام
در اطراف شهر واس رنا گرديد .اين نكته ریانگر تأثیر و تأثر اوامل جغرافیاايع رار توسا ه
مدنع رود.

32
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ارن حوقل در و ف شهر واس معگويد:
بهشتی است كه در میان ح اه و كنِِّه قرار دارد و ن دو بر ن رشا
میبرند و رودخانههای دجله و فرات بر ن

میبارد33.

وجه تس یه شهر واسط

واس را از اينرو واس نامیدند که وس کوفه ،رصره و اهواز رود و را هر کادام پنجااه
فرسخ فا له داشت .حجاج شهر را در دو طرف دجله ساخته رود راا قاراردادن قاايقهاايع
قصد داشت دو محل را ره هم متصل سازد.

34

مكانيابی شهر واسط

اموماح شهرها ره ورت طبی ع شكل معگیرند اما در ورتع که حكام يا امارا اقادام
ره تأسیس شهري جديد معکردند ،ق اح ره مكانيارع شهرها توجه معنمودند .هماانطاور
که اشاره شد ،آب ره انوان يكع از منارع حیاتع نقش مهماع در شاكلگیاري اجتماااات
رشري داشته و دارد 35.اما در گذشته ره دلیل ادم رهرهگیري از ن ت و تكنولوژي ،نقاش
اين اامل پررن تر و مؤثرتر رود و حكام در طراحع اولیه شهر ره اين اامل توجاه خا اع
نشان معدادند.
واس از جمله شهرهايع است که از حیث مكانع موق یت مناسبع داشات .ا ا خري
در اين راره معنويسد« :واس رر دو کناره دجله واقع اسات .حجااج ران يوساف آن را رناا
نهاده است و حصن حجاج آنجاست رر جانب غررع اندك مايه کشات دارد و شاهر واسا
شهري آرادان و پر ن مت راشد و هواي آن ره از هاواي رصاره راشاد .روساتايع پیوساته و
آرادان دارد» 36.مقدسع نیز همین او اف را رراي آن ررشمرده است.
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ساختار و ويژگی كالبدی شهر واسط
 .1مسجد

سیماي شهر اسالمع تحت تأثیر مفهوم کلع اسالم و جنبه تاريخع آن است .اگرچه ره
مرور زمان موق یتهاي اقتصادي ،اجتمااع ،سیاساع و جغرافیاايع ايان جنباه تااريخع را
تحت تأثیر قرار داده و ريخت شهر را تغییر و کالبد جديدي را راه آن رخشایده اسات 38.راا
وجود اين ررخع از انا ر اسالمع ره دلیل کارکرد و نقش ماندگاري که داشتهاند ،فاار از
تحوالت و دگرگونعها همچنان تداوم يافتهاند .مسجد نمونه رارز اين مؤلفههاست کاه راه
انوان جزو الينفك کالبد شهر اسالمع م رح مع راشد .رنايع که م ماري آن گواه و نمود
وحدت در کثرت و يادآور يگانگع خداوند است.
کالبد شهرهاي اسالمع را مسجد و انا ر مذهبع شكل و سیماي خا ع ماعياراد .در
قرون نخستین اسالمع مسلمانان را رهرهگیري از الگوي مدنع که پیامبر اکرم در مديناه
منوره پیاده نمودند ،اقدام ره شهرسازي کردند .پیامبراکرم  پس از ورود ره يثارب در گاام
اول اقدام ره تأسیس مسجد کردند 39.مسجدي که قرآن رناي آن را رار پاياه تقاوا دانساته
است 40.لذا حكام و فرمانروايان در طراحع شهرهاي نورنیاد خود همواره اين ا ل را مدنظر
قرار معدادند .مسجد ،قلب شهر اسالمع روده است که ره سبب اين مكانگزيناع مناساب
ارتباط مستقیمع را ديگر انا ر فرهنگع ،اقتصادي و سیاسع داشته است.
دورنماي شهر واس از همان ارتدا مشخ

شده رود .حجاج رن يوساف ثقفاع نیاز در

طراحع شهر واس ره اين ا ول و ارزشهاي اسالمع توجه نمود و در اولین گام اقدام راه
تأسیس مسجد جامع نمود ،چرا که يكع از مهمترين آيینهاي مسلمانان اداي نمااز جم اه
است که اداي آن منوط ره داشتن مسجد جامع معراشد .ره همین دلیل مسجد جامع جازو
الينفك م ماري اسالمع گرديده است 41.در شهر واس مسجد جامع و داراالماره در مرکاز
شهر طرحريزي شد تا ساکنان شهر ره راحتع ره آن دسترسع داشته راشاند .ايان شاهر در
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ارتدا تنها يك مسجد جامع داشت اما را پیشرفت و توس ه آن و گسترش محالت رر ت اداد
مساجد افزوده شد.

42

 .2باخار

جام ه شناسان شهري زمانع ره اامل اقتصاد ره انوان يكع از مؤلفههاي ساخت شهر
پرداختند که جوامع از اين حیث دچار ادم ت ادل شدند و تضاد طبقاتع حاکم گرديد اما در
ارتدا اين اامل را اينكه مدنظر کارگزاران قرار معگرفت ،اماا نقاش محاوري و کلیادي در
ساخت شهر نداشت .لذا در طول تاريخ شهرها يا رر مبناي ايدئولوژي پذيرفته شاده ياا رار
اساس نیازهاي دفااع و نظامع و يا ره دلیل حل م ضاالت اجتماااع و قاومع ا ناژادي
شكل مع گرفتند ولع را گذشت زمان ره دلیل محور قرار گرفتن اقتصاد در توسا ه و رشاد
ن ت ،نظرياتع نیز رر اين اساس شاكل گرفات .در شاهرهاي اساالمع قارون نخساتین
انفكاك و جدايع ملموسع رین سه انصر ا لع شهر ي نع مسجد ،داراالماره و رازار وجاود
نداشت .و اين امر سبب رونق نسبع و متقارل هر سه انصر معگرديد.
شايان ذکر است که م الب ذکر شده دال رر رعاهمیت رودن رازار در شهر نیست .راازار
در يك شهر حكم ستون فقرات آن شاهر را دارد اماا در ارتادا اموما حا شاهرها رار مبنااي
تجارت و ف الیت اقتصادي شكل نمعگرفتند .مسلمانان نیز در طراحع و ترسیم کالبد شاهر
فضاي مناسبع را ره رازار اختصاص معدادند .رازار در شهرهاي اساالمع راه منزلاه مرکاز
مهم اقتصادي ا اجتمااع معراشد .همزمان را گسترش اسالم و توس ه فتوحات مسلمانان،
رازرگانع و تجارت ره انوان يك ضرورت در شهر م رح گرديد .لذا در شهرهاي نورنیاد رار
ساختار رازار و مكانيارع مناسب آن تكیه معشد .همچون مسجد ،اولین تجرراه و الگاو در
زمینه تأسیس رازار نیز توس پیامبر اکرم در اختیار مسلمانان قرار گرفت .ايشان را ساخت
رازار «مهرقه» در مدينه و وقف آن رراي مسلمانان ضمن ترويج سنت «وقاف» در اساالم
رر رفاه امومع مردم افزودند 43.پس از آن در رصره و کوفه نیز رازارهاي مسقف ساخته شد
و سنت نبوي تداوم يافت 44.رراي شهر واس نیز رازارهاي مت ددي پیشریناع گردياد .راه
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منظور جلوگیري از ررخوردها و نزافهاي قومع از هماان ارتادا ق اههااي راازار تفكیاك
گرديد .اين اقدام را تأکید رر ساختار قبايل و توجه ره همگن رودن آنها ورت گرفت.

45

 .3محله

نظريه تقسیم کار اجتمااع يكع از مهمترين ديدگاههاي جام ه شناسع شاهري اسات
که رر مبناي املكرد مجزاي محالت مسكونع در این حفا اتحااد و انساجام و تمرکاز
ساکنان رر من قه و محله خود و تالش در رونق و آرادانع آن شكل گرفته است.

46

مصداق اين امر اهتمام حكام و کارگزاران حكومت اساالمع در تقسایم شاهر واسا و
واگذاري ق ايع ره قبايل گوناگون معراشد .ضمن اينكه اين امر از تضاد احتمالع گروههاي
ناهمگن شهر نیز معکاست.
رخش مسكونع شهر اسالمع را محلهها تشكیل معدادند .محاالت در شاهر اساالمع
ساختار ويژهاي داشتند که ررگرفته از الگوها و ارزشهاي اسالمع رود .حف هويت ،مذهب
و قومیتها مرهون وجود محالت در رافت شهرهاي اسالمع رود .در هر محله سااکنان راا
زران ،مذهب ،ا ل و نسب واحد و مشترك در کنار يكديگر زندگع معکردند که پیاماد آن
رعشك کم شدن فا له فقیر و غنع و اجراي ا ل مساوات و ادالت اجتماااع راود 47 .در
شهر اسالمع حريم خصو ع و حف حرمت خانواده اهمیت رسزايع داشت لذا شكلگیري
نظام محله در در اسالم نمود خا ع يافت.
ايجاد محالت در شهرهاي اسالمع ره سارات زمیناه پیشارفت و توسا ه شاهرهاي
اسالمع را فراهم نمود ،چرا که اين امر من بق را ساختار قبیلهاي و سازگار را طبی ات آنهاا
رود و حكام مسلمان نیز از همین امر در راه پیشرفت و توس ه شهر رهره رردند .حجااج نیاز
شهر را ره محالت مت دد تقسیم کرد .او گروهع از دانشمندان و احبان حرف را ره شاهر
واس منتقل کرد و رراي هر گروهع اق ااع از شهر را اختصاص داد تا در آنجا ره ف الیات
رپردازند .مشاره اين امل را منصور خلیفه اباسع در رغداد انجام داد .ره نظر معرسد هادف
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آنها ترغیب احبان حرف ،دانشمندان و تجار روده است ،چرا که خدمات آن رافت شاهر را
زنده معکرد و ره تكامل و رونق آن کمك معکرد.

48

 .4داراالماره يا قصر حكومتی

در ارتداي ظهور اسالم مدينه منوره ره انوان پايتخت حكومت اسالمع و مرکاز اداري
اين حكومت محسوب معگرديد اما را گسترش فتوحات اساالمع ايجااد مراکاز اداري ياا
پايتختهايع رراي اقلیمهاي فتح شده ضروري ره نظر معرسید و همین مسئله رااث شاد
تا شهرهاي جديدي ررنامهريزي و ساخته شوند که رصره ،کوفه ،واس  ،فس اط و رغاداد از
اين قبیلاند .سپس رراي هر يك از شهرهاي نورنیاد رنايع ره نام «داراالماره» ساخته شاد
که ره انوان مرکز سیاسع و اداري شهر نقش مهمع را ايفا معکرد.
در ارتدا داراالماره در جوار مسجد جامع يا نزديك ره آن ساخته معشد ،زيرا هر دو نهاد
مكمل يكديگر رودند و سهم رسزايع در قدرت و ثبات حكومت ايفا معکردند .ايان امار در
طراحع شهرهاي اسالمع ره انوان يك سنت تداوم يافت .البتاه ر ادها راه دلیال شاراي
سیاسع و امنیتع و توجه ره دستگاههاي حكومتع ،دساتگاههااي ماذهبع را تاا حادي راه
حاشیه ررد .ره خصوص زمانع که نظام حكومتع اسالم از ورت خالفت که رر پايه شاورا
استوار رود ،در آمد و در آغاز دوره امويان ره ورت سل نتع اداره معشاد .رغاداد و واسا ،
نمونه رارزي از شهرهاي اسالمع رینالنهرين هستند که رر اين مبنا رنا شادهاناد رغاداد از
حیث پايتخت شدن و واس ره دلیل مرکزيت اداري يافتن 49.قصار حجااج ران يوساف در
مرکز شهر و در کنار مسجد جامع رنا گرديد .اين خود دلیلع است رر اينكه کاا حااکم راه
انوان مرکز حكومت و مرکز اداري آنها محسوب معشده است .ابدالساتار اثماان م تقاد
است حجاج ره تقلید از م اويه که قصر االخضر دمشق را ره انوان مرکز حكومت قارار داد
ره اين اقدام دست زد و قصر خود را مرکز اداري شهر قرار داد.

50
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 .5معابر و راههای ارتباطی

خیاران ها و م ارر از جمله تأسیساتع هستند کاه راه اناوان شاريان ارتبااطع ،اجازاي
مختلف شهر را ره هم پیوند معدهند .توجه ره اين امار ،همااهنگع و نظماع را در جام اه
ايجاد معکند که زمینهساز تكامل و توس ه مدنع است.
پس از شكلگیري حكومت اسالمع در يثرب و اجتماف مسلمانان در ايان شاهر ا راه
انوان نخستین الگوي شهرسازي اسالمع ا يكع از نیازهاي ا لع شاهر ارتبااط و ت امال
انا ر دينع ،سیاسع و اقتصادي رود و مسلمانان نیز اين نیاز را ناديده نگرفتند و شاهراهها
و م ارر مت ددي را رراي شهر ت بیه کردند .در مدينة النبع شاهراههايع در نظر گرفته شاده
رود که از مرکز شهر ي نع از مسجد جامع ره اطراف آن امتداد داشت .خیارانهاي ا الع و
فراع ره گونهاي ساخته شده رودند که محلههااي مساكونع مهااجرين و انصاار را در رار
معگرفت و ساکنان شهر ره راحتع ره مسجدالنبع دسترسع داشتند.

51

در شهر واس نیز را توجه ره م ماري گذشته ،راهها و م ارري ت بیه گرديد .نكتاه قارال
توجه در طراحع خیارانهاي واس که در تداوم سنت نبوي رود ،اتصال انا ر ا لع شاهر
و ارتباط کلیه قسمتهاي شهر را مسجد جامع رود .م یاري که راه اناوان يكاع از ا اول
ا لع شهرسازي اسالمع ملحوظ گرديد .البته مرکزيت دادن ره مسجد جامع و اتصال کلیه
راه هاي ارتباطع تا زمانع قارل حصول رود که در شهر فق يك جامع وجود داشاته اسات
کما اينكه را گسترش شهرسازي اسالمع اين نكته ضروري و الزم تلقع نمعشد.

52

علت بنای شهر واسط

پس از تثبیت حكومت اموي و استقرار امنیت در اراق ره وسیله حجاج ره يوسف ثقفع،
وي تصمیم ره ساختن شهري گرفت که مرکز اداري حكومت و مقر لشاكريانش راشاد .او
اين شهر را در نزديكع کوفه و رصره رنا کرد ،زيرا:
 .7کوفه مرکز حرکتهاي انقالرع مخالف رود که از آن جملاه ماعتاوان راه شاورش
محمد رن اش ث و سرکشع اشراف کوفه اشاره کرد.
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 .8حجاج مع خواست سررازان شامع را که ابدالملك رراي پشتیبانع او فرساتاده راود.
در اين شهر ساکن کند تا را اراقعها و لشكريان اراقع مخلوط نشوند ،چون حجاج از اين
معترسید که روحیه انقالرع ره آنها سرايت کند.
رحشل در تاريخ واسط در اين راره معگويد:
حجاج ب يوسف ثقفی درباره علت بنای شاهر واساط گفتاه اسات
می خواهم میان اي دو شهر [كوفه و بصره] شهر ديگاری بناا كانم تاا
بتوانم به هر دوی نها نزدي

باشم ،خيرا بیم ن دارم كه م در يكای اخ

اي شهرها باشم و در شهر ديگر حوادثی رخ دهد و ما اخ ن بایخبار
ب انم و چون به سرخمینی كه در وسط اي شهر واقع بود رسید و گفات:
اي وسط هر دو شهر است .سپس نامهای به عبدال ل

مروان نوشت و

اخ او اجاخه خواست تا در وسط اي دو شهر شهری جديد بنا

كند54.

مراحل ساخت شهر واسط

رررسع تاريخع اين شهر نشانههايع را من كس معکند که م ماري اين شهر را نسابت
ره شهرهاي ماقبل خود متمايز معسازد .حضور موالع در آن ررهه زمانع و تاالش حجااج
رن يوسف ثقفع رراي اسكان قبايل و سررازان را هدف جلاوگیري از ادغاام آنهاا راا ماردم
اراق و ادم درگیري رین ا ناف و قبايل ،رر م ماري شهر تأثیر رسزايع داشت .اختصااص
دادن مكانهاي مشخ

ره ا ناف مختلف و تقسیمرندي رازار ،ساختن قصر حكاومتع در

جوار مسجد ره انوان مرکز اداري دولت و تسل رر شهر ،از جمله اقدامات امرانع هساتند
که در پع سیاستهاي حجاج در شهر واس ره کاار گرفتاه شاد .شاهر واسا در مكاانع
نزديك ره شهر «الحن» کنونع ساخته شد که نق هايع میان رصره و کوفه است.

55

رحشل در کتاب تاريخ واسط ساخت شهر واس را در دو مرحله تو یف کرده است:
در مرحله اول که سه سال ره طول انجامیاد ،قصار حكاومتع ،مساجد و حصاار شاهر
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ساخته شد و خندق پیرامون آن نیز حفر گرديد.
مرحله دوم تا سال  11ه . .ره طول انجامید و رراي اتمام آن خراج پنج سااله ااراق را
رف آن کردند .سپس ره گروهع از رزرگان کوفه فرمان داد تا در آن ساكونت گزينناد و
ره شامیان همراه خود دستور داد تا در میان ايشان حائل شده و در پشات قصار حكاومتع
سكونت گزينند .فروشندگان مواد غذايع ،پارچهفروشاان ،ارافان و ا ااران را در سامت
راست رازار و در جوار خرازها سكونت داد .ن تگران را در سمت چپ رازار ره طرف دجلاه
و در کنار دروازه خرازها مستقر کرد .وي رراي ا ناف مختلف و تجار ق ه زمینع ت یین و
ره آنها واگذار کرد .هدف اين رود که ا ناف را يكديگر مخلوط نشود .سپس دستور داد کاه
رراي هر نفع يك راف ت یین شود .رراي قصر خود چهار دروازه قارار داد کاه اارض
راههايع که از اين درها ابور معکردند هر کدام هشتاد ذرف راود .در قسامت شارق شاهر
گورستانع رراي مردم اختصاص داد .سپس پلع رنا کرد و سكه زد و را تكیه رر شمشایر رار
اريكه قدرت نشست.

56

رونق و بادانی شهر واسط

شهر واس در اصر حجاج رن يوسف ثقفع از رونق و آرادانع زيادي ررخوردار راود و در
اصر خلفاي اموي و اباسع از شهرهاي م روف اراق ره حساب معآمد.
رسیاري از جغرافعدانان شهر واس و موق یت جغرافیاايع آن را و اف کارده و الات
رونق و آرادانع آن را نیز در همین امر دانستهاند .لسترنج در اين راره اظهار داشته است که:
در اواخر قرن  1ه  .واس مكرراح ره انوان نق ه مهمع درلشكرکشعهاي امیر تیماور ذکار
شده است.

57

ارن ر وطه نیز معگويد:
واسط شهری است خيبا ،دارای باغ های فراوان و درختان بسیار .اي
شهر رجال معروفی تربیت كرده كه خندهشاان وسایله هادايت ماردم و
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مردهشان مايه عبرت نان است .مردم واسط اخ بهتري مردماان عارا
بلكه به طور مطلق بهتري مردمان ن نواحیاند .اغلب ناان قار ن را اخ
حفظ دارند و تجويد را با قرائت صحیح و خوب بلدند ،باه طاوری كاه اخ
شهرهای ديگر عرا برای موخت تجوياد باه ن شاهر مایروناد .در
قافلهای هم كه بوديم عده ای به ه ی منظور به واسط میرفتند .واساط
شهر بزرگان و فقها به ش ار

میرود58.

البته گزارش ارن ر وطه مت لق ره سال 181ه  .است اماا راا م ال اه سافرنامه وي
معتوان ره اهمیت شهر واس و نقش مسلمانان در آرادانع و امران آن در قرون اولیه پاع
ررد .م ماري مساجد و منارههاي شهر واس نیز ره سبك م ماري گذشته مسلمانان تاداوم
يافت و اين امر رر رونق شهر افزود.
اي

ساخی شهر واسط

امنیت رراي تكوين جام ه اسالمع از نیازهاي اولیه ره شمار معرود .در تمدن اساالمع
ساخت حصار ،ررج ،قل ه و استحكامات شهري از اهداف و نیازهاي مهم ياك شاهر تلقاع
معشد .واس يكع از مهمترين شهرهاي اسالمع اسات کاه از هماان آغااز تأسایس راه
استحكام دفااع آن توجه شده است .شهر راا تجهیزاتاع چاون خنادق و راارو محافظات
مع گرديد و از ارتدا ورت يك شهر نظامع را ره خود گرفت تا نیاز سررازان فااتح خاود را
ررآورده سازد.

59

را گسترش فتوحات ساختن ررج و رارو رراي شهرهاي تازه تأسیس اقدامع ضاروريتار
ره نظر مع رسید ره خصوص در شهرهايع که را انگیزه دفااع و نظاامع نیاز ايجااد شاده
رودند .شهر واس نیز از زمره همین شهرها روده است که ره حصار کشع و رارج و رااروي
آن اهمیت زيادي داده شد .راههاي ارتباطع شهر واسا نیاز نقاش مهماع در ايمناع آن
داشت .در امتداد هر يك از دروازهها ،خیارانع ا لع کشیده شده رود که ره مسجد جاامع و
قصر حكومتع در مرکز شهر ختم مع شد اما انتخاب موق یت شاهر در وسا راه رصاره و
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کوفه را هدف کنترل دو شهر ورت گرفته رود تا از اختالط سپاهیان شام را مردم کوفاه و
رصره جلوگیري شود.

60

ارتكار مسلمانان در ايمنسازي شهر سبب شد تا واس ره يك مرکز اداري قادرتمناد
تبديل شود و قدرت امويان در سرتاسر اراق تثبیت گردد و ره راحتع رتوانند شاورشهاايع
که دولت امويان را تهديد معکرد سرکوب کنند .اما را انتقال حكومت ره اباسایان و تغییار
مسیر دجله اين شكوه و آرادانع رو ره افول گذاشت و رسایاري از انا ار مادنع آن رو راه
ويرانع نهاد .امروزه خرارههاي شهر واس «المناره» نام دارد که شامل من قه وسی ع است
که در امتداد دو جانب رستر قديم دجله که امروزه ره «دجیبه» م اروف اسات ،واقاع شاده
است.

61

نتیجهگیری

اسالم رراي زندگع پیروان خود قوانین منسجمع دارد که از ياك ساو آساايش حیاات
اخروي و از سوي ديگر رفاه ،آسايش و امنیت را رراي آناان راه ارمغاان ماعآورد .يكاع از
نیازهاي رشر که در دين اسالم ره آن توجه وافري شده و رراي آن ا ول م ینع پیشرینع
گرديده زندگع مدنع است .شهرسازي اسالمع من بق را م ماري اسالمع و الهام گرفته از
ارزشهاي اسالمع معراشد .شهر واس نمونهاي از شهرهايع است که کالباد فیزيكاع آن
ماهیت اسالمع يافت.
از آنچه گفته شد معتوان چنین نتیجه گرفت:
 .7ايجاد شهر يكع از رزرگترين تحوالت فرهنگع زندگع انسان روده است که موجب
دگرگونع در روار متقارل انسانها گرديده است.
 .8يكع از مهمترين نظريههاي ساخت شهري اين است که ساخت و طراحاع شاهرها
رر مبناي ايدئولوژي حاکم رر سكونتگاهها ايجاد معشود و شهر اساالمع نیاز از ايان امار
مستثنا نیست .االوه رر اين معتوان شهرهايع را نیز نام ررد که ضمن توجه ره اامل دين
رر مبناي نظريه ساخت طبی ع شهر يا تكیه رر مؤلفههاي جغرافیايع نیز شكل گرفته راشند
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که شهر واس نمونهاي از اين گونه شهرهاست.
 .3شهرسازي اسالمع رر اساس ا ول ررگرفته از قارآن و سایره رساول ا  تاداوم
يافته است.
 .4کالبد شهر اسالمع متأثر از ارزش هااي اساالمع اسات ،چارا کاه تاداوم فرهنا
اسالمع نیازمند فضايع است که متناسب را ايدههاي آن راشد.
 .1شه ر واسا نموناه راارز شاهرهايع اسات کاه ساه مؤلفاه و انصار ا الع شاهر
اسالمع(مسااجد ،رااازار و داراالماااره) را دارا اساات .اتصااال مساااجد ،رااازار و داراالماااره از
مهمترين شاخصههاي اين شهر معراشد.
 . 6در شهر واسا تفكیاك محاالت و اساكان قبايال همگان راا هادف ممان ات از
کشمكش هاي احتمالع میان قبايل ورت گرفت که پیامد مفیاد ديگاري نیاز راه دنباال
داشت و آن رقارت محالت و رشد فزاينده شهر روده است.
 .1ايجاد محالت در شهرهاي اسالمع گوياي اهمیت حريم خصو ع خانواده در نظام
اسالم معراشد.
 .1رويارويع ااراب را موالع ،توقف فتوحات و تض یف روحیه نظامع در رین مسالمانان
از مهمترين زمینهها و الل شكلگیري شهر واس روده است.
 .1شهرسازي در واس متأثر از دستاورد شهرهايع چون مديناه ،رصاره و کوفاه راوده
است که البته دو شهر اخیر تا حدي تحت تأثیر تمدن ايرانع رینالنهرين رودند.
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پینوشتها
ل حم کاظی كی ،تمدن اسالمي در عصر عباسيان ،ترجم حما

سپهری (تهران :سمه )131 ،ص 1ل 

1ل روث وایه هاوس ،نخستين شهرها ،ترجم ه ی سحابی (تهران :نشر ضا،

 )11ص1ل 

1ل حم عب الستار عثمان ،مدينه اسالمي ،ترجم عدی چراغی (تهاران)1 :

ص  ،1ب نقل ات :فشفی وسوی ،العوامل

التاريخيله لنةلو

تطور المدن العربيه االسالميه (دارالرکی  131 ،د) ص 133ل 
ل اب

33ل 

نظور ،لسان العرب (بیروت :دارادیاء التراث العربی 43 ،ق) ج  ،1ص

3ل کمسال ی

ق سی ،احسن التقاسيم فلي معرفل

االالاليم

(دارادیاء ال راس العربی ،رع اول 43 ،ق) ص 3ل 

ل سعی درکوش عاب ی  ،درآمدي بر ااتصاد شهري (تهران :رکاز نشار
دانشگاهی )131 ،ص 31ل 
7. Philip. M. Hauser, The study of Urbanization. An Overview,
united states of America, Chicago, 1965; 23.
3ل روث وایه هاوس ،پيةين ،ص 4ل 
9. Paul Hofer.

لهر
لههاي شل
4ل دساای پاااپدی یاازدی و دساای رجباای سااناجردی ،نظريل
پيرامون (تهران :سمه )13 ،ص 34ل 

ل دسی کكویی« ،بررسی نظری های ربوط با پیا ایی کاهرها» ،مجلله رشلد

آموزش جغرافيا ،ش  ،ت ستان 1ل 
1ل دسی پاپدی یزدی ،پيةين ،ص 4ل 
1ل همان ،ص  ا 1ل 
ل اعرا

( )آی  31ا 33؛ عنكبوت ( )11آی  و انعاد ( )3آی 11ل 

15. Cater Harloa, An Introduction to urban Historical Geography,
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Lodon and New York Reprintad, p. 7, 1989.
ل نجی ال ی بماات ،شلهر اسلالمي ،ترجما حما دسای ددیمای و نیا ه

اس بولچی (انتشارات وتارت رهنگ و ارکاد اس ی )11 ،ص 1ل 

ل پرویز پیران« ،دی گاههای نظری در جا ع کناسی کاهر و کهرنشاینی ( كتاا تااریخ
نگاری و آر انشهری) ،مجله اطالعات سياسي ااتصادي ،ش  ا 3ل 
3ل هود ( )آی ل 
1ل بقره ( )1آی 1ل 

14ل اص ا ر نتظرالقااا ی« ،جایگاااه سااج و نقااش آن در کااهر اس ا ی» ،مجموعلله
مقاالت نخستين همايش آرمان شلهر اسلالمي ،با اهتمااد اصا ر
نتظرالقا ی (اصفهان :دانشگاه اصفهان )13 ،ص  1ا ل 

1ل الدن اعتضادی« ،نقش سج در سااوتار کاهرهای سادماننشای » ،ماهنامله

مسجد ،ش ( ورداد و تیر  )13ص ل 

11ل دان ناردو ،بينالنهرين باستان ،ترجم سهیل سمی (تهران :ققناوس،

 )133ص 1ل 

11ل هشاد جعیط ،كوفه شهر اسالمي ،ترجم ابوالحس سروق
بنیاد پ وهشهای اس ی )11 ،ص 31ل 

ق د ( شاه :

1ل همان ،ص 14ل 

13ل حم ب جریر طباری ،تاريخ الرس

الملوك (بیاروت :وسسا

اعدمی 41 ،ق) جزء سود ،ص 14ل 
1ل همان ،ص 3ل 

1ل ادم ب ذری ،فتوح البلدان ،ترجم آذرتااش آذرناوش (بنیااد رهناگ
ایران )11 ،ص13ل 

13ل ادم ب ابی یعقوب ،تاريخ يعقوبي ،ترجم حم ابراهیی آیتای (تهاران:

انتشارات عدمی رهنگی )1 ،ص  114ا 11؛ ابوالقاسی عبی اهلل اب ورداذب  ،مسالك
ممالك ،ترجم سعی واکرنا (تهاران :یاراث دال )1 ،ص  ،ابوالقاسای با
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دوقل ،المسالك
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الممالک (بیجا ،چاپ لی ن 31 ،د) ص 1ل 

11ل ق سی ،پيةين ،ص  4ا 4؛ ابواسحاق ابراهیی اصاشرری ،مسالك

ممالك ،ایرج ا شار (بی جا :انتشارات عدمای و رهنگای )13 ،ص 31؛ اناور ر ااعی،
تاريخ هنر در سرزمين اسلالمي ،ترجما ردایی قناوات ( شاه  :جهااد

دانشگاهی )1 ،ص  1ا 1ل 

لرزمينهاي خالف ل
لاريخي سل
لايي تل
14ل گاای لسااترن  ،جغرافيل

شراي ،ترجم حم عر ان (تهران :انتشارات عدمی و رهنگی )11 ،ص 1ل 
1ل ق سی ،پيةين ،ص 13ل 
11ل همانل 

11ل اب دوقل ،پيةين ،ص 13ل 
1ل اب ورداذب  ،پيةين ،ص 1؛ ق سی ،پيةلين ،ص 4؛ اصاشرری،
پيةينل 

13ل دسی پاپدی یزدی ،پيةين ،ص 3ل 
1ل اصشرری ،پيةينل 
1ل ق سی ،پيةين ،ص 4ل 

13ل رسول ربانی ،جامعه شناسي شهري (تهاران :سامه و دانشاگاه اصافهان،
1 )13ل 

11ل اب سع  ،الطبقات الكبري (بیروت :دارالفاادر ،بایتاا) جدا اول ،ص

11ل 
4ل توب ( )1آی 43ل 

ل ادم اکر « ،وی گیهای تااریری کهرنشاینی در ایاران دوره اسا ی» ،نامله
علوم اجتماعي ،سال اول ،کماره اول ،)131( ،ص  34ا 34ل 
1ل حم عب الستار عثمان ،پيةين ،ص ل 

1ل حم ب عمر واقا ی ،المغازي ،تحقیاق ارسا ن جاونز (بیاروت :وسسا
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اعدمی 41 ،ق) جزء دود ،ص 4ل 

ل ادم ب ذری ،پيةين ،ص 1ل 
3ل حم عب الستار عثمان ،پيةينل 

ل ا یل دورکیی ،تقسيم كار اجتماعي ،ترجم دس دبیبای (انتشاارات
قدی )131 ،ص  13ا 133ل 

ل سعود ویرآبادی ،شهرهاي ايران ،ترجم دسای دااتمی نا اد (نشار نیكاا،

 )1ص 4ل 

3ل حم عب الستار عثمان ،پيةين ،ص 1ل
1ل همان ،ص 3ل 
34ل همان ،ص ل 
3ل همان ،ص 3ل 

31ل اسدی ب سهل الرتات الواسشی بحشل ،تاريخ

(بیروت :عالی الكتا 4 ،ق) ص 11ل 

اسط ،تحقیق کاورکیس عاواد

31ل حم ب جریر طبری ،پيةين ،جد چهارد ،ص 34ل 
3ل بحشل ،پيةين ،ص 13ل 

33ل انور ر اعی ،پيةين ،ص  1ا 1ل 
3ل همانل 

3ل لسترن  ،پيةين ،ص 1ل 

33ل اب بشوطا  ،تحف

النظار في غرائب االمصار

االسفار (قاهره :بینا 14 ،ق) ص  11ا 11ل 
31ل حم عب الستار عثمان ،پيةين ،ص 13ل 
4ل همانل

ل لسترن  ،پيةينل 

عجائلب

