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های تاریخی  بررسی ارتباط عناصر شهر ایرانی اسالمی با ساختار کالبدی بافت

 (رجندیب یخیبافت تار :)مطالعه موردی
 1مهدی وفایی فرد

 ایران، بیرجند، دانشگاه بیرجند، ت علمی گروه جغرافیاعضو هیا
 82/52/0055تاریخ پذیرش:  82/50/0055تاریخ دریافت:

 چکیده

 یستو ز یفرهنگ، یادار، یاجتماع، یاقتصاد یها هفلمو یانم ییو فضا یکالبد یوندپ یبا برقرار اسالمی – یرانیکهن ا یشهرها

، سلسله مراتب یترعا، یانسجام شهرتوان به ها می از جمله این ویژگیاند.  داده یلرا تشک یدارو پا یکپارچه ینظام، یطیمح

یکدیگر اشاره کرد. بافت جامع بامسجد بازار و  ییو فضا یانسجام کالبد، ها همحل یو اجتماع یساختار گروه، فضاها بندی یمتقس

نیز ازاین قاعده مستثنی نیست. از همین رو تحقیق حاضر  اسالمی -به عنوان نمادی از شهری ایرانی تاریخی بیرجند با قدمت طوالنی

گرایی و حد و حریم با طبیعت، اصل سلسله مراتب، امنیت، اسالمی مانند انسان محوری –باهدف بررسی ارتباط عناصر شهر ایرانی 

 -نوع تحلیلی  تحقیق حاضر از های تاریخی به مطالعه این ارتباط در بافت تاریخی بیرجند پرداخته است. نوعساختار کالبدی بافت

و  اسالمی مستخرج در کتب و نوشتارهای تاریخی -ی مورد استفاده اطاعات موجوددر زمینه ویژگیهای شهر ایرانیها هتفسیری و داد

و نتایج حاصل از این مقایسه مورد تجزیه و  یم شدهترس GIS ARCافزار نرم نقشه وضع موجود بافت تاریخی بیرجند است که در

، های تاریخی و فرهنگی بافت با عنصر محله محوری براساس ارتباط بین ویژگی تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان داد که

راستا و منطبق بر الگوی محوری همعنصر انسان کارکرد مذهبی بافت با، گراییارتباط عناصر جغرافیایی بافت با عنصر طبیعت

های جدید و از بین رفتن  پیوستگی محلی به جهت احداث خیابان بر مبنای اصل سلسله مراتب و اما؛ اسالمی بوده است -ایرانی

اسالمی فاصله گرفته  -و همچنین تغییرات در نوع ساختمان بافت دچار تغییرات شده و از الگوی شهر ایرانی ها هارتباط بین کوچ

 است.

 

 ARC GIS، ت تاریخی بیرجندباف، ساختار کالبدی، اسالمی -شهر ایرانی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

، و امروزه در محاصره یافته ینشکل گرفته و تکو یزمان طوالن یندهستند که در فرا ییها بافتهای تاریخی  فت با

و  یعملکرد منطق یزمان دارا یاتها در گذشته به مقتض بافت یناند اگر چه ا عصر حاضر گرفتار شده یتکنولوژ

 یازهاین یگو بوده و اغلب جواب ییدچار کمبودها یو عملکرد یامروز از لحاظ ساختار یولبودند  یسلسله مراتب

توان این کمبودها و ساختار فعلی را از آن جهت می(. 01: 0821، و همکاران یبی)حب باشند یخود نم ینساکن

آن  تیاست که به هو یعامل نیکالبد هر شهر اولگردد. ارزشمند تلقی کرد که به حوزه کالبد شهر و هویت آن بر می

مسجد در  کالبد احاطه، یفشردگ، یدر گذشته عموما در سادگ یرانیا یشهرها یکالبد تیکند. هو میشهر اشاره 

چرا  داد. زییتم یامروز یتوان به سهولت با شهرها میکه  یاگونه بوده است به ییبایو ز یهماهنگ، بندی محله، شهر

در فرم  یدگرگون، مدرن غرب یاز معمار دیتقل، ییفردگرا، ییخودنما، یتیهو یب ،یتناسب یبی امروز یدر شهرهاکه 

شده  ی در آناسالم – یرانیای فرهنگ یها شباعث مهجور ماندن ارزی از ویژگیهای بارز آن بوده و ستیز یو فضاها

 (.00: 0821، )خدابیناست

، یمناسب ارتباط یتموقع، یخیارزش تارو وجود عناصر با  یخیو کهن شهرها به واسطه قدمت تار یمیبافت قد

در ساختار  یمنحصر به فرد یگاهارزش و جا یدارا، یرهدر آن و غ یشهر و قلب تپنده اقتصاد یبازار اصل یریقرارگ

در طول ، و نقاط قوت ها یلرغم دارا بودن پتانس علیها  گونه بافت ینا یکهدر حال باشند یشهر م یو کارکرد ییفضا

، یاقتصاد یو اختالل در ابعاد مختلف کارکرد ییدچار نارسا یجمواجه شده و به تدر یمتعددزمان با تحوالت 

از چرخه توسعه و رشد شهر  یها در حال بافت ین. ااند یدهگرد یطیمح یستو ز یارتباط، یکالبد، یاجتماع

توسعه شهرها دارا  ینددر فرا کننده یینتع ینقش یفایالزم را جهت ا های یتنهفته و ظرف وانمندیهایاند که ت بازمانده

 .باشند یم

با این وجود برخی شهرها و بافتهای تاریخی هستند که باتوجه به تعییرات و نوسازیهای انجام گرفته هنوز هویت 

 توان به بافت تاریخی بیرجند اشاره نمود.گذشته خود را حفظ نموده و براساس آن استوارند. از جمله این بافتها می

از آن  یمیاز ن یشهکتار بافت فرسوده وجود دارد که ب 010کشور بالغ بر  یعموم یطبه تبع شرا یزن ندیرجدر شهر ب

 تاریخی و قدیمی شهر بیرجند وسعت پنجم به عبارتی دو قرار دارد یخیشهر و بافت تار یهسته اصل، در محدوده

: 0822، شکوهیاست )ل شده همانند بسیاری از شهرهای کوچک حاشیه کویر دچار فرسودگی و اضمال است و

اجتماعی و فرهنگی باالیی است و این ، اما با این وجود بافت فرسوده شهر بیرجند دارای ارزش اقتصادی؛ (02

ی اخیر باتوجه به مشکالت ها سالاما در طی  ارزش و اهمیت در بافت فرسوده تاریخی شهر انکار ناپذیر است

 به که بیرجند و ساختار تاریخی آن را تغییر داده است. به عبارتی شهر موجود در بافت تغییرات در آن اعمال گشته

 و شهری ساختار در تغییراتی تاریخی دارای مختلف یها هدور در شود می شناخته جنوبی خراسان استان مرکز عنوان

 ساکنین ذهنی تصویر که است بوده زیاد به حدی حاضر عصر در تغییرات است. این بوده خود شهر منظر همچنین

اما این در حالی است که هویت تاریخی و کالبد آن که نشات گرفته از هویت  ؛است کرده خدشه دچار را شهر قدیمی
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شهر ایرانی اسالمی است در وضعیت فعلی و باتوجه به رشد جمعت ساکن در آن و تغییرات انجام گرفته همچنان 

از وضع موجود  ای هحقیق حاضر در پی آن است تا مقایسباشد. ازهمین رو تبا هویت شهر ایرانی اسالمی همسو می

ی گذشته و قبال از تغییرات فعلی انجام دهد و مشخص سازد که کدام ویژگیهای ها سالبافت و کالبد آن در طی 

 اسالمی بوده و کدام ویژگیهای آن بر ویژگی شهر ایرانی اسالمی منطبق نیست. –بافت منطبق بر شهر ایرانی 

، ها هداد یگردآور یموضوع برا اتیادب لیتکم یبرا پژوهش ندیدر فرابوده و  ز نوع تحلیلی تفسیریتحقیق حاضر ا

همچنین  شده است. استفادهی)بافت تاریخی بیرجند(مورد ۀدر نمون، یدانیو سپس مطالعات م ای هکتابخان مطالعات از

 اطالعات، یو اسناد ای هان به روش کتابخانصاحبنظر یها هو نوشت ها همقال و تفحص در یخوانپژوهش با متن نیدر ا

ی موجود بافت تاریخی بیرجند و ویژگیهای ها هسپس با مطالعات میدانی و استفاده از نقش شد. یجمع آور هیاول

و ارتباط بین وضع موجود فعلی با ویژگی شهر ایرانی اسالمی پرداخت شد.  اسالمی به مقایسه –اصلی شهر ایرانی 

 گیری شده است.بهره ARC GISاز محیط نرم افزار  ها هم نقشهمچنین برای ترسی

 ادبیات و پیشینه

نظران  صاحب از یمختلف یها هدگاید یاسالم -یرانیا تیّشهر با هوامروزه در محافل علمی و تخصصی در زمینه 

مفهوم  که راندباو نیبر ا کلودکاهن و میحک میسل، کاستللو نسنتیوهمانند  یو جهان مطرح شده است. برخ رانیا

 توسیمندان همانند تهشیاز اند گرید یگروه ندارد. امّا وجودی شهر نیو اصوالً چن ستیمورد قبول ن، یشهر اسام

-یم یمالدوران اس هنر هستند و آن را شکل گرفته بر طبق اصول یوجود شهر اسالم به بورکهارت به معتقد

ارتباط شهر ایرانی ، د تحقیقاتی در زمینه هویت شهر اسالمی(. با این وجو1: 0821، )توکلی نیا و همکاراندانند

توان بصورت موردی به چندمورد اشاره اسالمی با برخی از ویژگیهای شهری و غیره صورت گرفته است که می

به  ییاعتنا یب، و فرهنگ یشهر ینماها متقابل رابطۀ یخود با بررس قیدر تحق (0822)زاده و همکاران ینقنمود. 

 تیدانسته و به اهم رانیمعاصر ا یمعماری تیهو یرا عامل اغتشاش و ب یمالاس تیفرهنگ و هو مثلیی ربنایزمسائل 

 یرانیا یشهرها ینماها به یدهدر شکل یاسالم یبوم یو دستاوردها یاجتماع، یعتقادی اها شمثل ارز ییارهایمع

 مطالعۀ ( به0820)ر تحقیق دیگر خاتمی د نموده است. دیتأک یاسالم یرانیا تیجهت کسب هو یدر دوران اسام

مطالعه موردی طراحی شهری خیابان امام سمنان( پرداخته و )یاصلی قدیمی شهری با تاکید بر ساختار ها بافتاحیاء 

بهسازی کالبدی و توانمند ، دهد که حفظ بافتهای تاریخی یمای که در این پایانامه حاصل شده است نشان  یجهنت

و همچنین  ها بافتبه اقدامات اولیه و مهمی مانند شناسایی وضعیت کالبدی و عملکردی این سازی عملکردی آنها

های اقتصادی و مکانی  یلپتانس، طراحی مناسب باتوجه به نیازهای استفاده کنندگان از آنها نیاز دارد و با ایجاد کیفیت

با  یدجد یمنظر شهرها یابیارز و یبررس ( به0828) ینآرو(. حمیدی و 0: 0820، خاتمی) یدآ یمفضا به فعلیت در 

که منظر شهر  دهند ینشان م یقتحق یها هیافت اند پرداخته (یسپرد ید: شهر جدی)مطالعه مورد یاسالم-یرانیا یکردرو

شناخته  یتنشده وبه رسم یرفتهپذ یکه عموماً توسط اهال باشد یریتیدستگاه مد یاز سو یلیتحم یالگو یانگرب یدبا

مانند کثرت و  یاسالم یکدام از اصول مهم شهرساز یچه ینهمچن است. ییفضا یوستگیبدون پ و شوند ینم
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، یوار مردم، یرایستگیاصل پ، در انفس یرس و در آفاق سیر، ییگرا یتکزمر، تناسب، یعدالت محور، وحدت

نشده  یتشهرها رعا نیا در ییگرا یعتطب و ها هفضاها بر تود برتری، ییفضا یاصل محوربند، تعادل، ییگرا معنویت

توان نتیجه گرفت که اکثر این (. باتوجه به تحقیقات فوق و برخی تحقیقات دیگر می0828، حمیدی وآرویناست )

اند. از تحقیقات ساختار و هویت شهر را مورد ارزیابی قرارداده و کمتر به مقایسه این هویت با وضعیت فعلی پرداخته

ها و و کشف این رابطه بر مبنای مطالعه کابریهای فعلی شهر و شاخصهمین رو تحقیق حاضر در پی بررسی 

 ویژگیهای منبعث شده از شهر ایرانی اسالمی است.

، یهمدرسه علم، شهر شامل مسجد جامع یشهر از عناصر اصل در شهرهای اسالمی گذشته با هویت تاریخی مرکز

شهر  یمایسبطوری که عنصر اصالت عامه وجود دارد  ینهادر همه اشده که  یلحمام و کاروانسرا تشک، یهتک، یدانم

بافت  یبترک وعناصر مجموعه مرکز شهر وجود داشته  یانم ییفضا یارتباط قوهمچنین . دهد یرا شکل م یاسالم

 یاسالم یشهرها یفهرست عناصر اصل 1گوبه ینسها اغلب محققان است. یاز عناصر مذکور گواه یرانا یشهر اسالم

، یسازمان ادار، مسجد جامع، ها هشاهرا، حومه، یشهر یرونب یها هرا، ارگ، دروازه، رده است: حصارارائه ک ینرا چن

از سازمان شهر هنوز در  یوهش ینحال آثار ا ین(. در ع0810 یانی)ک یمسکون یها هکاروانسراها و محل، بازار، مدرسه

 یعناصر مذکور مدل واحد یاناز نظم م یهناست. انتزاع ذ یصو تشخ یابیو قابل ارز یباق یرانا یخیتار یشهرها

 ی: شهردهد یرا به دست م یرانا یشهر اسالم ییاند( از سازمان فضا )آنچنان که محققان به وحدت آن اشاره کرده

بوده و در خدمت همه  یمستقل آن عموم یمهکه عناصر ن یو عملکرد ییوحدت فضا یدارا، ساکنانهمه  یبرا

 شهروندان هستند.

بودن  یمیقد لیبه دل نیا، وندش می مطرح، یسنت یدر جایگاه فضاها یخیتار یم اگرچه فضاهاالاس نید میدر مفاه

 یهستند. فضاها یمعنو یتیهو و آنها متضمن معنا یکیزیآنهاست و کالبد ف یوجه معنو جهت بلکه به، ستیآنها ن

بروز احساسات  یبرا یعامل توان میرا  یعموم یها باز ساختمان یفضاها، ها گذر، خانه، دانیاعم از م یسنتّ یشهر

 یکالبد یّتجل که هستند یهر تمدن و ملتّ یو فکر یفرهنگ یها هبازتاب باز یسنتّی مردم دانست. فضاها ندیخوشا

 (.88: 0820، آبادی و همکاران)ملکاند هافتی

 رسیده آثارملی ثبت به و تهگرف شکل شمسی هجری 0855 از قبل شود که یمگفته  فضایی و ابنیه تاریخی به بافتهای

، ها بافت اینگونه در مورد. هستند تاریخی - فرهنگی ارزش واجد و تماماً باشند یم دارا را شدن ثبت قابلیت یا

؛ (082: 0822، مطوف و خدائیبود ) خواهد عمل مالک وگردشگری فرهنگی میراث سازمان و مقررات ضوابط

، بناها شان گستره در، به رغم فرسودگی که است ییها آن، تاریخی یاه بافت از مرادتوان گفت که  یمبنابراین 

 (.8550:8، 8)شهراندارد وجود( ها آن از ترکیبی یا باارزش )و شهری و تجهیزات تأسیسات، ها همجموع

در ، یک شهر جدید گذاری که به عنوان پایه آنچهتوان هسته اولیه شهر دانست. قلعه یا ارگ و یا  یمبافت تاریخی را 

، (. در بافت تاریخی08: 0828، سبحانی نژاد) یردبگتواند نام بافت تاریخی به خود را  یمپیش ساخته شده  زمانهای
                                                                 

1
 Heinz Gubeh 

2
 Sharan 
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توان گفت که تاریخ ایجاد ی قدیمی و بناهای بسیار باارزش قرار دارد. از همین رو میها ساختماندر  معموالًشهرها 

 (.080: 0838، مشهدی زادهدانست )توان  یمدوره باستان به بعد بافت تاریخی شهرهای ایرانی را از  گیری و شکل

ما  یاکانو تجربه ن یتاز هو ینمودها، یخاز تار یاسناد، ینزم یرانکشور نماد فرهنگ و تمدن ا یکهن شهر بافتهای

و  یخاطرات قوم یفرهنگ یمل یتو هو یشهرساز و یمعمار یها شارز یرندهها در برگ بافت ین. اشوند یمحسوب م

، پور یپی)سرت باشند یم یزن یرناپذ یگزینجا الح ینکشور است که درع یندهحاضر و آ یها شاخص یمتعلق به تمام

 – یاجتماع یاتشهرها کارکرد و ح یمیقد یها سبب شد تا بافت یجبتدر، یتجمع ییجابجااما امروزه (؛ 838: 0820

سوق  یبه سمت رکود و فرسودگ، خود یشهر یاتن حها با از دست داد بافت ینخود را از دست بدهند. ا اقتصادی

به دلیل جامعیتی که ناشی از محتوای اجتماعی ، این در حالی است که بافت تاریخی (.8: 8550، 0)هیلمناند کرده یداپ

بهترین دست مایه جهت پرداختن به تاریخ و دستاوردهای تاریخی بشر بوده و تصویری است ، و کالبدی آنهاست

و قشرهای مختلف به زبان  ها هیالی گوناگون و به صورت ها هیوشزنده از واقعیت اجتماعی که در  شکل یافته و

، حبیبی و همکاران)وسنتهای مردمی تعریف گردد ها شوارز قدمت، معمارانه در طول زمان بیان شده و باید با مفاهیم

0821 :38.) 

اصول خاص مرتبط با  یۀبر پا ها آن اتیو ح گیری نکته مشهود است که شکل نیا یخیتار یها به بافت یبا نگاه

 میاقل

 و هماهنگ یبه صورت یطیو مح یاجتماع، یفرهنگ، یخیتار یکه در تداوم ها بوده و کالبد آن یرانیو فرهنگ ا شهر

 (.08: 0828، )چنگیزیان واحمدیانمنسجم در آمده است

 یو شهرساز یدانش معمار، از فرهنگ ییار گرانبهاشهرها آث یو فرهنگ یخیتار یبافتهاتوان گفت که  یمدر نهایت 

 یوجه ماد یا یعناصر ماد و به شوند یم یتلق یهر قوم و کشور یاجتماع یتاز هو یو به عنوان جزئ اند یبوم

توجه  شود یم یدهبرابر فرهنگ نام رد یبه طور مشخص آنچه که به قول مردم شناسان فرهنگ ماد یا، فرهنگ

با هدف  یاز منابع فرهنگ یبخش یریتمد، شهرها یخیتار یها بافت یالگو یایو اح یجترو ریتیمد ین؛ بنابراشود یم

 (.22: 8551، )طاهرخانی و متوسلیاست یشهر یبه زندگ یبخش یتهو یزو ن یو ذهن یروابط معنو یقتعم

قات در زیر اشاره تحقی ترین تحقیقات زیادی انجام نشده اما به چند مورد از مربوط، در زمینه موضوع این مقاله

آرمان شهر  یو معنو یو اصول ماد ها شاخص لیو تحل نییتببا عنوان  ای هعرب عامری و همکاران در مقال :شود می

 تیعبارتند از: امن مدیریت شهری نهیمقدس اسالم در زم عتیشر دیتاک نیمهمترکه  اند هنتیجه گرفت، یاسالم

مورد  زیمرتبط ن یها هاحکام و آموز، موارد نیعالوه بر ا قیتن تحقدر م، فراوان یخاطر و روز انیاطم، شهروندان

، ( طی تحقیقی0822(. همچنین زراعت پیشه و همکاران )0822، )عرب عامری و همکاران قرار گرفته است یابیارز

چشم انداز فضاهای مسکونی در محدوده محله قصردشت  گیری ی فرهنگی و شکلها شبررسی رابطه بین ارزبه 

 یعی. عناصر طبوجود داردو ادراک  چشم انداز، یفرهنگ یها شارز انیرابطه مکه  اند هو نتیجه گرفت اند هپرداخت زشیرا

                                                                 
1
 Helleman 
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 تیفیبر ک ینقش مهم تر یعیاست که عناصر طب نیا انگریموضوع ب نیدارد و ا یفرهنگ یها شبا ارز یشتریارتباط ب

اما ، باشد میدار  یو معن میرابطه مستق یفرهنگ یها شارز یها همولف نیرابطه ب یدار ی. در سطح معناردچشم انداز د

، )زراعت پیشه و همکاران باشد میدار ن یو معن میرابطه مستق یدارا پذیری تیآداب و رسوم و مسول، یها همولف

 تیو ارتقاء هو داریپا ینیدر بازآفر یخیتار ینقش بناها یبررسبه ، (. سیدبرنجی و همکاران نیز طی تحقیقی0822

بخش  تیهو یرشت از عناصر اصل یشهردار دانیموجود در م یخیتار ینشان داد که بناها جینتای پرداختند. شهر

موجود به منظور باز  یها هنمادها و نشان فیو باز تعر ینیبازآفر یسبب چگونگ نیهستند و از ا دانیبه شهر و م

طهرانی و همکاران نیز به  .(0822، همکاران )سیدبرنجی و و شهر در دستور کار قرار دارد دانیم تیهو فیتعر

نمونه با درنظر گرفتن  یشهر اسالم گیری و شکل ریزی موثر در برنامه یتیهو یفرهنگ یعلم یها هشاخص یبررس

، یکپارچگیوحدت و ، ییایو پو ییچون خوانا ییها هشاخصپرداختند و نتیجه گرفتند ، تهران دوران معاصر یمورد

و  ینییآ ینیاز فرهنگ د گیری توجه به مصالح بوم آورد و بهره، تیو محرم ییدرونگرا، اهانیگتوجه به عناصر آب و 

شاخصه  نینموده است. همچن فایا یشهر اسالم ریزی و برنامه گیری در شکل یهمواره نقش موثر یفرهنگ بوم

در تهران معاصر بوده  ها هشاخص رینسبت به سا یشهر اسالم ریزی در برنامه یحائز نقش موثرتر ییو خوانا ییایپو

 .(0822، )طهرانی و همکاران است

 بافت تاریخی بیرجند :منطقه مورد مطالعه

 یداپ اطبه هم ارتب یاصل یگذرها یقت از طرالمرکز شهر و مراکز مح، یرانا یخیتار یکهن شهرها یها در بافت

 داشته ادامه ها هشروع شده و تا محل ها هدرواز یکمرکز شهر متشکل از عناصر مختلف از نزد، . مجموعهکنند یم

 فایشهر را ا یعملکرد -یهم ا کنون اغلب نقش کانون اقتصاد یرانا یخیتار یها بافت. (00: 0820، حبیبی)است

 یتمرکز یاغلب دارابطوری که  است یو خدمات یاقتصاد یاز واحدها یاریو مرکز استقرار بازار و بس کند یم

همچنین  (.058: 8551، یو متوسل یحفظ کرده است)طاهرخان یزرا ن یز شهردر شهر است و خصلت مرک یمکان

 هایخصلتکه از ، شهر در محدوده بافت یمیشاخص و قد های یادمانفضاها و ، ها از ساختمان یادیوجود تعداد ز

 .اطراف آن است یها همحدوده از حوز  ینا یزاز تما یمشخصاً حاک رودآن به شمار می یفرهنگ یخیتار

بزرگ محدوده غربی و مرکزی شهر بیرجند را در بر می  ای منطقهفت تاریخی بیرجند که در حال حاضر به عنوان با

، یی طبق معماری سنتی بومیها هی خاکی با خانها هدر گذشته بصورت پیوسته برفراز و نشیب یک رشته تپ، گیرد

دگیرهای متعدد و به گونه ای متراکم و به هم از خشت خام و گل با سقفهای گنبدی و با، متناسب با اقلیم و محیط

باشد. بخش تاریخ  میپیوسته ساخته شده بود. این بافت شامل دو بخش بافت تاریخی و بخش فرهنگی تاریخی 

 (.0شکل بافت بیشتر شامل مناطق مسکونی و بازار بوده و بخش فرهنگی بافت بصورت طولی گسترانیده شده است)

ی تقریباً منطبق ها هی پرشیب و پر پیچ و خم و خانها هخی بیرجند که باعث ایجاد کوچنگاری خاص بافت تاری شیب

نیز سیمای  ها هها و آهنگ تکرار سردر خان بست تکرار بن، چشم انداز زیبایی به آنها داده است. طول دیوارها، شده

های  با چراغ ها هتاریک در این کوچآب انبارها و نقاط ، ها متنوعی به راه داده است. حدود یک قرن قبل مسیر ساباط
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 بندی فرش بوده است. شهر قدیمی در اواخر قرن سیزدهم دارای تقسیم همه گذرها سنگ، شده روغنی روشن می

جالبی مبتنی بر سلسله مراتب بوده است. به این ترتیب که شهر براساس مسیر سیالب به دو قسمت باال و پایین شهر 

به دو یا سه محله و هر کدام از آنها نیز به تعداد زیادی زیر محله ، از این دو قسمت تقسیم شده است. سپس هر کدام

توان گفت که در بافت تاریخی بیرجند ویژگی ارتباط با طبیعت به عنوان تقسیم شدند. براساس این ویژگیهای می

تعادل وتوازن  توانیای است که میکی از ویژگی شهر ایرانی اسالمی بخوبی رعایت شده و ساخت بافت بگونه

 محیطی را در آن بخوبی مشاهده نمود

 
 : نقشه بافت تاریخی شهر بیرجند1شکل 

 گیتاشناسی :منبع

 ی پژوهشها هیافت

پس از بررسی و مطالعه مبانی نظری تحقیق در ادامه به بررسی ارتباط بین عناصر شهر ایرانی اسالمی و وضعیت 

 شود.حلیلی تفسیری پرداخته میبصورت مطالعات میدانی و ت موجود بافت

 ارتباط شبکه ارتباطی با عناصر شهر ایرانی اسالمی

یی ها هدر بافت تاریخی بیرجند در گذشته خیابان به معنای امروزی وجود نداشته است و شبکه ارتباطی شهر از کوچ

مانند ساخته و بخشی از  تنگ و باریک با شکستگی و پیچ و خمهای بسیار که جابه جا بر روی آنها ساباطهایی سقف

ی شمالی ـ ها هد. کوچش مییی بنا کرده بودند تشکیل ها هرا پوشانده بود و گاه بر روی آنها اطاقها و خان ها هکوچ

پست و بلند و شیب دار بود و سرباالیی و سرازیرهای تند و فراوان در  ها هجنوبی شهر به اقتضای وضع طبیعی تپ

ی شرقی ـ غربی نسبتا هموار بود و پستی و بلندی بسیار کم داشت. در زمینه ها هچداشت. کو ها هشمال و جنوب تپ

خورد.  توان گفت که در این محدوه شش محور اصلی به چشم میی ارتباطی در بافت تاریخی بیرجند میها هشبکه را
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جند عمل تاریخی بیر -ترین محور همان گذر معروف چهاردرخت است. این محور در حکم محور فرهنگی مهم

ها و مراکز محالت  اند. این محورهای اساساً افقی بوده و کانون اغلب عناصر با ارزش در راستای آن واقع شده، کرده

 (.8اند )شکل  اغلب در محل تالقی محورهای اصلی و محورهای فرعی دیگر شکل گرفته

 
 و گذرهای بافت تاریخی شهر بیرجند ها ه: نقشه را2شکل 

 گیتاشناسی :منبع

معرف فعالیت خود بوده و با فرایندی متقابل به ، با عنصری شاخص در چهره شهر، هریک از عملکردهای یاد شده

، ی پرپیچ و خم بسیاری با کارکردهای برونی )دفاعی(ها هکوچ، بخشد. در این بافت اندامواره سیمای شهر هویت می

ثابت و یکنواخت نیست. هر ، از مسیر اصلی ها هشود. آهنگ انشعاب کوچ درونی )محرومیت( و اقلیمی دیده می

اما امروزه متاسفانه با ایجاد خیابانهای جدید و تازه ؛ عناصر بعدی خاص خود را دربر گرفته است، بخش از راه

خیابان انقالب و بطور کلی در طی گسترش شهر بیرجند در ، خیابان مطهری، تاسیس از جمله خیابان منتظری

ریخی بیرجند دستخوش تغییراتی شده است. این تغییرات منجر شده است شبکه ارتباطی بافت ی اخیر بافت تاها سال

ای بی روح ساختار و ویژگی کهن خود که نمود کاملی از شهر ایرانی اسالمی بوده از دست بدهد و به سمت منطقه

ی بارز شهر ایرانی اسالمی بوده از و بی نظم فاقد ساختار معماری منظم گام بردارد و توازن و تعادل آن که از ویژگیها

 بین برود.

 ارتباط ساختار محالت با عناصر شهر ایرانی اسالمی

، مشخص ییایگستره جغراف ایحوزه  یت که دارادانس شهر یفرهنگ -یکالبد بندی میاز تقس یتوان بخش یمحله را م

و  یگیهمسا یها هرابط، یجتماعا همچون حس تعلق ییو احساسها ها هعالق، هایوابستگ، ریم گچشی جامعه محل
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 سازدیمردمان ساکن محله و بافت آن را م یمشترک فرهنگ تیرفته هو همی باشد که رو یمشترک زندگ یالگو

. شهر قدیم بیرجند هنگامی که هنوز بصورت یک ده و قصبه به شمار می آمده از سه محله (012: 0828، پورجعفر)

ته ده یا پایین «و » یا چهاردرخت « میان ده» ق به غرب سرده یا دم قلعهده که به ترتیب از شرش میبزرگ تشکیل 

شهر نام داشتند. بطور کلی در پیدایش محالت در بافت تاریخی بیرجند عوامل مختلفی موثر بوده که مهمترین آنها را 

، مذهب، ی مردموضعیت مال، طبقات اجتماعی، اشتراک شغل، نظامی، اقلیمی، خویشاوندی، توان عوامل حکومتیمی

ته ده( از محالت کوچکتر ، میان َ ده، هم دیاری بودن دانست. بافت تاریخی بیرجند عالوه بر سه محله بزرگ )سرده

 (.8شکل دیگری نیز تشکیل شده است)

. 
 گیتاشناسی :منبع  : نقشه محدوده محالت بافت تاریخی بیرجند3شکل 

آید. آنچه در این تصویر جلب  ی مشابه بدست میها هیری از ساختتصو، در نگاه اول به سیمای شهر سنتی در ایران

اند. سایر اجزای  مرتفع و رنگی در میان آنهاست که از بافت عمومی تبعیت ننموده، نقاط برجسته، کند توجه می

 ی درونی اجزا و عناصر شهرها هبافتی مشابه و یکنواخت دارند. حرکت در داخل بافت شهر و مشاهده جلو، تصویر

دهد. استاد پیرنیا شهر ایرانی را چنین معرفی  نیز بافتی همگن و یکنواخت با نقاط عطف در فواصل آنها را نشان می

شوند. بعد از ظهور اسالم این مساله منتفی شد.  بندی می نماید: شهرهای پیش از اسالم بر پایه نظام طبقاتی تقسیم می

های مشترک شکل گرفتند. محالت  یا براساس فعالیت، محلی بودنبنابر اشتراک موجود مثالً بر اساس ، ها همحل

ولی تظاهر خارجی مشابهی دارند. معماری درونگرا در ، بندی صنفی هستند مختلف اگرچه اغلب دارای نوعی تقسیم

 داده است. ها های همگن و یکدست به ساخت چهره، بافت تاریخی بیرجند
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اغلب سیمایی متعادل از همه ، ست که برتری جویی در آن بسیار نادر بودهنظر کلی در بافت تاریخی شهر بیانگر آن ا

نماید. در مقیاس بصری و  دهد. فقط نقاط عطف به دلیل کارکردهای عمومی برتر می ی اجتماع ارائه میها هگرو

، س فضاییبادگیر بلند مدرسه یا آب انبار و در مقیا، گنبد و مناره مسجد یا مقبره، حجمی سر در رفیع یک مسجد

یی هستند که با تضاد ها هاز نمون، کند ای را ایجاد می فضایی باز یا گشاده، ای که در میان بافت متراکم میدان یا تکیه

دهند. خاطره تصویری که شهر  ی شاخص سیمای بافت را شکل میها هرنگی, اندازه و امثال آن جنب، نوری، شکلی

های گرم و گسترده میان اعضای آن که تنها نقاط  ای همگن با ارتباط عهجام، گذارد سنتی در ذهن بیننده بر جای می

های تعریف شده بود  کند. شهر دارای ساختارهای معین و کانون اجتماعیشان تظاهر و برتری ویژه دارد را تداعی می

ساختن محالت  مبتنی بر، گیری شهر یابی شده بودند. شکل مکان، که به میزان اهمیت آنها نسبت به محورهای اصلی

های فرهنگی قوی بوده است. هر محله با نظامی کوچکتر و مشابه  مستقل برای رفع نیازهای معیشتی همراه با ارتباط

 عملکرد مخصوص به خود را داشته است.، با نظام اصلی شهر

 کارکردی بافت با عناصرشهر ایرانی اسالمی -ارتباط عناصر فرهنگی

و  ییمحتوای از کالبد یکیزیف یاز کالبد یبرخوردار نیدر ع یاجتماع وی فرهنگ یتیّهبا ما ای هدیشهر به عنوان پد 

از آن که محصول  شیپ ای هدر هر جامع، شهرها نی؛ بنابرا(0820:8، انیاحدنژاد و فرشچ)برخوردار است  زین یفرهنگ

 (.053: 0825، یو صارم یصارم)رندیگ می حاکم بر آن جامعه شکل یاز عناصر فرهنگ، و بتُن باشند آهن، نقشه

جامعه هستند و  دهنده وحدت بخش و سامان، ادراک خیاز تار ینشان، یختگینمونه ای از فره، ایعناصرخاموش و گو

را  طیاز مح یگانگیب، و جاذب زیبرانگ نیعناصرِتحس نیجامعه باشند. ا تیو هو یاستمرار فرهنگ ضامن توانند می

و خاطرات جامعه هستند. عناصر  ها هکننده آموخت یدهند و تداع می شیرا افزا جامعه کاهش داده و درک هنری

 (8شکل )( قرار داد.ابانهایمبلمان خ ریثابت )نظ مهی( و نرمسجدی)نظ توان در دو گروه ثابت میرا  یفرهنگ یتیهو

 
 گیتاشناسی :منبع  رجندیب یخیبافت تارجانمایی عناصر فرهنگی کارکردی در : 4شکل 
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خاص و  یدارند که نشان گر موضوع یخاص منشأ است که هرکدام یشامل عناصر یشهر اسالم یکالبد تیّهو

را ارائه  یاز معمار یشکل منسجم که است یخاص یهایژگیو یدارا یاست. کالبد شهر اسالم مقدس نییبرگرفته از آ

 عناصر نیدر آن حاکم است. ا یزندگ نیو قوان ارهایکه مع استی مانیو غرق در ا دهدیم

 یکالبد پارادوکس نیهستند. ا یخارج یو نما وارید، گرمابه، یابانیشبکۀ خ، مدارس، محلّه، مسجد، ارگ، بازار شامل

 یبر باورمند یآدم یفزون خواه وی هودگیب ی. در ساخت و سازها گاهدهدیم شیرا نما یسادگ و شکوه انیم

، یدر شهر اسالم تناظر مفهوم نیاست. هم چنگرفته  یشیپ یزگیبر پاک زین یخواه شکوه شده و رهیچ یو ییخدا

با  متناسبی است که شهر اسالم -روح و جسم -انسان یابعاد وجود تبع و به داندیم یانسان را هدف شهر اسالم

 .(003 - 000: 0828، گرانیساالنقوج و د ییبابا) ردیگ میاو شکل  یو روحان یجسمان یازهایانسان و ن

 در بافت تاریخی بیرجند نقش آب به عنوان نماد پاکی

، از نظر استقرار فضاها یرانی. کالبد شهر ااستی رانیا یشهر و روستا گیری شکل یوجود آب شرط اصل رانیا در

 یها یژگیاز و یرویو پ یعیطب طیمح شهر عالوه بر ارتباط تنگاتنگ با یآن با اجزا یوندهایو پ ارتباط، سلسله مراتب

روابط ، عتیبه طب گذاشتن بود که ضمن احترام ها و معاشرت آن یهمکار، ساکنان یاجتماع تعامل یایمحل گو یبوم

 .دادندیمورد توجّه قرار م زیرا ن یها محل

 
 : فضاهای وابسته به آب در بافت تاریخی بیرجند5شکل 

 گیتاشناسی :منبع

بیرجنداهمیت و ارزش خود  رود بخوبی در بافت تاریخیآب که در دین مبین اسالم مایع حیات و پاکی به شمار می

توان در سطح بافت اثرات آنرا مشاهده نمود. قنات که به عنوان یه اصل اساسی در سازد و به وضوح میرا نمایان می

کند که تقریبا کل بافت کند در سطح بافت مسیرهایش طوری پراکندگی پیدا میشهرهای کویری نقش مهمی بازی می
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ای پراکندگی دارند که کل محدوده بافت چنین پراکنش آب انبارها نیز به شیوهاز نعمت آب آن بهرمنده شوندهم

فرهنگی تاریخی بیرجند را دربر گیرد. همچنین باتوجه به شیب مناطق شمالی بافت بندها احداث شده در سطح 

رو بخوبی اند که در زمان سیالب کمتر آسیب به بخش اصلی بافت وارد گردد از همین بافت به طرزی احداث شده

توان از حیث فضای وابسته با آب ارتباط این عنصر حیاتی با ویژگی بافت را برقرار نمود که نمود کاملی از همسو می

دهد. به عبارتی بافت تاریخی بیرجند از جنبه منابع آب برمبنای بینش اسالمی و دسترسی بودن با طبیعت را نشان می

 (0شکل ت)به منابع آب کامال با آن همسو بوده اس

 یپژوهش یورد علماو دست گیری جهینت

قرآن و )منابع غنی اسالمی از  گیری بافت تاریخی بیرجند با الهامبا تجزیه و تحلیل صورت گرفته مشخّص شد که 

( در طول گذشته درخشان در فلسفۀ وجودی شهر و شهرنشینی)و تاریخی( فرهنگ غنی ایرانی)فرهنگی ، (احادیث

دل کویر ادامه داده و تا امروز تواسته است اسکلت اولیه خود را که از دین مبین اسالم و قوانین تاریخ به زندگی در 

توان گفت که شهر سازی ایرانی اسالمی الهام گرفته را حفظ نماید. باتوجه به تحلیل و نتایج حاصل ازاین تحقیق می

، ها اعم از بوستان بافت تاریخی بیرجند یمومع یو فضاها ها مکان در یمالاس یرانیفضایی ا یها شاخص یساز ادهیپ

در گذشته و...  یمراکز درمان، یاماکن مذهب، نقل و حمل یها هشبک، ها هرا ادهیپ، یو تجار یمراکز ادار، دیخر مراکز

 یو شهرساز یدر معماررعایت شده و در برخی هنوز ادامه دارد و در برخی از ویژگیها تغییر یافته است. بطوری که 

بدون توجه به ، یدیتقل یا یراصیلغ یها هساخت نمون یا، یربومیغ یها هصرف از انگار یریالگوگ تاریخی بافت

شده  یاسالم -یرانیا یتبا هو همخوانینا راستای بافت در منجر به توسعه، ییمحتوا یتبستر و هو های یژگیو

، بافت تاریخی بیرجندساختار  ییرگ شکل چگونگیمسأله  که است آندهنده  است. مطالعات صورت گرفته نشان

. شود یدر دوران معاصر محسوب م یزموضوعات بحث برانگ یناز جمله مهمتر، یساختار یها هبخصوص از جنب

 هویتمسأله ، بافت تاریخیساخته شده در  یها هاز نمونه پروژ یاریکه در بس دهد یشده نشان م مانجا های یبررس

 بدون پاسخ مانده است یش جدچال یکشهر به عنوان  یاسالم -یرانیا

به عنوان عنصر  رجندیب شهر یمیکه بازار قد میرس می جهینت نیبه ا رجندیعناصر شاخص در شهر ب یبا بررس

 یرونیعناصر به جز بازار در لبه ب نیا شتریب گیری قرار گریعناصر مهم شهر است. نکته جالب د گرید دهنده انسجام

 ییبافت قرار دارند. از آنجا یرونیب هی. در حاش.شهر و. یمیقد قلعه، ر درختچها یمیاست. مسجد قد یخیبافت تار

 یدارا، شهر دیو جد یخیهر دو بافت تار، شده یمیساختار بافت قد یبیحفظ تقر سبب رجندیکه توسعه شهر ب

اوم تد عدم انیم نیدهند. ضعف عمده در ا میخود ادامه  اتیخاص خود هستند و به ح ییسازمان فضا و ستمیس

 یو ذهن ینیپاره پاره شدن ع سبب امر نیاست که هم دیدر بافت جد یمیحاکم بر بافت قد ستمیو س ییسازمان فضا

دو بخش به هم و  نیاتصال ا یبرا یفقدان راهکار یکنون طیدر شرا، اوصاف نیبافت و ساختار شهر شده است. با ا

 یها تر و ارائه طرح قیتوان با مطالعات عم مید و شو میاحساس  رجندیب در شهر ییاز نوع سازمان فضا یارتباط

 کرد. اءیبافت را اح یدوباره وحدت سازمان ییفضا بر اصول سازمان یمبتن
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 منابع 
 یو اصول ماد ها شاخص لیو تحل نییتب، (0822) یمحمد نیحس، رازیش یزهرا سرجوان، یعباس بیمص، یریشم امها ، یعرب عامر احمد

 802-858 صفحه، 0 یاپیشماره پ - 0شماره ، 00دوره ، یمآرمان شهر اسال یو معنو

، کارکردهای آن و اسالمی –گیری محله در شهر ایرانی اجتماعی فرهنگی در شکل عوامل(: 0828) شهرام فریوسفی، عباسبحری مقدم 

 050 -001ص ، 0828بهار و تابستان ، شماره هفدهم، سال نهم، اسالمی نتاریخ و تمدمجله 

 .بهار، 00شماره ، و مردم هنر، نصر نیترجمه حس، «یروح هنر اسام»، (0801) توسیت ،بورکهارت

متقابل  ارتباطات شهرها با توجه به یبافت مسکون یو طراح ریزی برنامه نهیبهی ارهایمع، (0820)اکبر  یعل، ییمحمدرضا و تقوا، پورجعفر

 د.، 0ش ، سال اول، فصلنامه مدرس هنر، یاجتماع

 .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم، یمقاالت هنر وزندگ مجموعه، معاصر و هنر مطلوب یزندگ، (0828)درضامحم، پورجعفر

 پژوهشی علمی فصلنامه، یاسالم -یرانیمرتبط با شهر ا یتهاافیره یقیتطب لیتحل، (0821)دستواره فرشته، مظفر یصراف، لهیجم این یتوکل

 0 -85صص ، 082تابستان  هشتم و یستب شماره هفتم سال، مطالعات شهر ایرانی اسالمی

فصلنامه ، (: بازار کرمانینمونه موردی )خیدر بافت تار یشهر یفضا تیّهو یشاخصها یبررس، (0828)رضا  انیحمدا، نگار یزیچنگ 

 08-18صص ، 0828بهار  ازدهمیشماره ، مطالعات شهر ایرانی اسالمی علمی پژوهشی

 تهران، انتخاب، ی کهن شهریها بهسازی ونوسازی بافت، 0821، ل مشکینیاحمد پور احمد وابولفض، کیومرث، حبیبی

 یچشم انداز فضاها گیری و شکل یفرهنگ یها شارز نیرابطه ب یبررس، (0822) یحجت دهیوح، خسرو موحد، شهیرضا زراعت پ دیحم

 380-300 صفحه، 0 یاپیشماره پ -0شماره ، 00دوره ، رازیدر محدوده محله قصردشت ش یمسکون

مطالعه موردی شهر جدید ) یاسالم –(: بررسی و ارزیابی منظر شهرهای جدید با رویکرد ایرانی 0828محمود )آروین ، حمیدی اکبر

 0828موسسه بین الملی مطالعات معماری و شهرسازی مهرازشهر ، کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، پردیس(

پایانامه ، مطالعه موردی طراحی شهری خیابان امام سمنان() یاصلشهری با تاکید بر ساختار  ی قدیمیها بافت(: احیاء 0820) ینمتخاتمی 

 0820مهرماه ، دکتر مسعود علیمردانی، استاد راهنما، دانشکده معماری و شهرسازی، کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

، 22شماره ، مجله شهر و ساختمان، یبر مشارکت مردم دیتاک بای اسالم -یرانیاز شهر معاصر به شهر ا گذار ،(0821ی)ن مصطفیخداب

 00 -85صص ، 21ماه  نیفرورد

 تیو ارتقاء هو داریپا ینیدر بازآفر یخیتار ینقش بناها یبررس، (0822) انیبیمنوچهر طب، یبیمحسن حب دیس، یدبرنجیکهربا س دهیس

 00-0 صفحه، 8 یاپیشماره پ - 0شماره ، 05 دوره، رشت( یخیو تار یمرکز دانی: می)مورد پژوه یشهر

 ، 22و زمستان  ییزپا، شماره سه، دوفصلنامه دانشگاه هنر، هفت منبر یخیگذر تار کالبدی – ی(: ارتقاء عملکرد0822)یدمهش یشکوه

راه  ادهیمورد مطالعه: پ) یاسالم -یرانیا یشهرها یها هرا ادهیپ طیمح تیفیک یعوامل مؤثر بر ارتقا، (0820)محمدرضا اقبال، یعل یشماع

بهار و ، چهارم شماره هفتم سال، یرانیا یسالم شرفتیپ یالگوپژوهشی  – یفصلنامه علم، (وریو هفده شهر)ع(نیامام حس دانیم

 083-000صص ، 0820تابستان 

و  ریزی ر در برنامهموث یتیهو یفرهنگ یعلم یها هشاخص یبررس، (0822) انیاسد دهیفر، یپناه عتیشر یول دیمج، یطهران فاطمه

 100-100 صفحه، 82 یاپیشماره پ، 05: تهران دوران معاصر دوره ینمونه مورد یشهر اسالم گیری شکل

 . تهران"یراندر ا یو شهرساز ینیبه شهرنش یاجمال ینظر "یاسالم ی(: شهرها0810) یوسفمحمد  یانیک

 – یرانیا کردیرو باشهر خالق  یفضا یمکان یشاخصها یساز میبو یارهایمع نییتب، (0820و همکاران) رضا آبادی مختاری ملک

 88-82صص ، 0820 زمستان دوم و بیست شماره، پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسالمی علمی فصلنامه، یاسالم

 تهران.، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، رانیدر ا یشهر ریزی برنامه یهایژگیو، (0838)ناصر، یزاده دهاقان یمشهد
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سال ، یشهر یریتفصلنامه مطالعات مد، ، بافت فرسوده یو بهساز ینوساز، یرونق بخش ی(: الگوها0822زهرا ) یخدائ، یفرمطوف ش

 شماره سوم یشپ، تول

 تهران.، انتشارات چپر، یو معمار هنر در یاز حکمت اسالم یبرداشت، (0820)دیعبدالمج، نقره کار

 تهران.، 081شماره ، کتاب ماه هنر هینشر، یشهر اسالم اءینامۀ جامع احبر یطرح کل، (0822و همکاران) محمد، زاده ینق

مالحظات فرهنگی در شکل دهی به نماهای شهری با تکیه بر ساختار نماهای شهری (. 0822.)کرمی اسالمو  زمانی بهادر، نقی زاده محمد

 30تا  10صص ، 0822ان پاییز و زمست، 3شماره ، 0دوره ، هویت شهرفصلنامه ، ایرانی در دوران اسالمی

 وزارت مسکن وشهرسازی.تهران.، در جستجوی هویت شهری بیرجند، (0820)، وفایی فرد


