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 ایرانی  -اسالمی شهرسازی یک اصل مهم "اصل سلسله مراتبی"

  در احیای بافت های فرسوده و تاریخی

 

 1یونس غالمی بیمرغ

 yonesgholami@ymail.com،استادیار، گروه جغرافيا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبيعی و علوم زمين، دانشگاه کاشان -1
 
 

 

 چكیده 
، اصیلی در  میی باشید   "اصل سلسله مراتبی"سازی در تکفر اسالمی و ایرانی یکی از اصول اصلی معماری و شهر

ارتباط تنگاتنگی با تفکر اسالمی ما می باشد و از طرف دیگر ارتباط اصول دیگر را  با یکدگر در شهرسازی خلق 

هیای  ، در واقع نخ تسبيحی اسی  کیه مهیره    مرتبط می نماید "خصوص"را به  "عموم"و  "معنا"را به  "ماده" و

شهر اسالمی را به یکدیگر و خدا گره می زند، نه همچون شیهر میدرن کیه نیه گیرده دارد نیه تسیبيحی، بلکیه         

این اصل ربط مهیره هیا در   نقش بازی می کند، بنابراین هدف "خود "همچون صفحه شطرنج هر مهره ای برای 

باشيم و گرنه صورت شهر تیاریخی   شهر می باشد، در احيای باف  های تاریخی نيز به این اصل باید توجه داشته

و سيرت مدرن می شود، بر این اساس روش تحقيق روشی کتابخانه های و اسنادی، توصيفی میی باشید، نتیایج    

این پژوهش اهمي  این اصل )اصل سلسله مراتبی چه در بعد ماده به معنا و چه در بعد عمیوم بیه خصیوص در    

 احيای باف  های تاریخی شهری  می افزاید.

 

 باف  های تاریخیایرانی، احياء، اصل سلسله مراتب، -شهر اسالمی  :کلیدی های اژهو
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  مقدمه -1

ة هر فضای شهری در رابطه با فضاهای واقع در مراتب باال یا پائين تر خود تعریف می شود و فارع از این مرتب

ری از ماده به معنا باشد یا از فضای  این سلسله مراتب می تواند در معما1383)حبيبی،مکانی، معنایی ندارد

عمومی به خصوصی و بر عکس باشد در مورد سلسله مراتب عمومی به خصوصی و برعکس در بحث اصل 

محرمي  صحب  شد ولی سلسله مراتب از مادی به معنوی کمتر بحث شده اس ، معماری در اسالمی با 

توجه خدا می کند بر عکس معماری مدرن که اصل توحيد به شکلی اس  هميشه انسان را م توجه به رعای 

 می نماید. "خود"انسان را متوجه 

ترین  در طول تاریخ خود، همواره واجد سلسله مراتبی مابين عمومی ی اسالمی ایراننظام کالبدی شهرها

ها برای رسيدن به واحد خصوصی خانه با طی مراحلی در شهر  ترین فضاها بوده اس . انسان فضاها تا خصوصی

)اکبری مطلق,  شدند تر نزدیک می سوی فضای خصوصی تر به مرور زمانی پله به پله از فضای عمومی به

 دارد وجود عوالم تمامی در بلکه نيس ؛ شهری و معماری فضاهای مختص تنها نه که این اصل . 1393

 توسط و نبوده بشر دس  پرداخته و ساخته که اس  امری و  عطار عشق شهر هف  آسمان، طبقه هف )

 شهری، فضای هيچ اصل این مبنای بردر واقع   1390چربگو,  &)طبيبيان  اس  شده خلق طبيع  معمار

 . 1383)حبيبی,  کرد ایجاد آن تر پایين یا باالتر مراتب از فارغ توان نمی را معماری یا بنا

 

 انواع سلسله مراتب در شهرسازی اسالمی -2

د معنوی  در فضاهای شهر در دو جه  افقی و عمودی می باشد سلسله مراتب در معماری اسالمی در ایجا

که از طریق رنگ، عناصر و اجزاء و تزیينات و حتی کنترل نور ایجاد شوند و انسان را به عالم معنا توجه می 

دهند، و این ارتباط با عامل معنا از طریق طبيع  صورت می گيرد.طبيع  می تواند گنبد آبی آسمان، نور 

 . 1391)غالمی,  آب باشد که انسان را به عالم باال متصل نماید خورشيد یا

 جهت عمودی در سلسله مراتب معنوی -1

عناصر و اجزاء معماری سنتی به خصوص در مساجد مانند گلدسته، گنبد و طاق ها انسان را متوجه عالم باال 

زمان تماشای مسجد امام یا مسجد  می کنند و عالمی فراتر از عالم دنيا را نشان می دهند، در واقع چشم در

 جامع اصفهان متوجه باال می شود و فضای قدسی و معنوی را برای انسان ایجاد می نماید.
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اجياد سلسله مراتب عمودي معنوي در معماري مساجد از طريق گنبد :1شکل

 324: 1386منبع:پرينيا،و گلدسته 

 

 حرک  افقیسلسله مراتب با  -2

ی برای ورود به مکان های مذهبی مانند مسجد و حرم سلسله مراتبی رعای  می شد برای در شهرهای اسالم

نمونه بازار به صورتی بود که واحد های تجاری مذهبی نزدیک به مکان مذهبی بودند حتی انسان برای 

 رسيدن به محراب و محل عبادت مستقيم وارد نمی شود و باید مسيری را طی می نمود، تا آمادگی حضور

 ایجاد شود.

 و بروز یعنی ایرانی شهرهای و معماری ابنيه در مراتب سلسلهاین  رعای  کالبدی تجليات ترین مهم از یکی

 موجود نگرایی درو دیگر عبارت به .اس  بوده شهرها این بارز های ویژگی از یکی عنوان به نگرایی درو تقوی 

 بوده جمعی و فردی حيات مختلف قلمروهای در نظر وردم مراتب سلسله اعمال اثرات از یکی بناها و شهرها در

 خلوت، امني ، آرامش، محرمي ، مانند؛ هایی ارزش اعمال و حفظ که گف  توان می دیگر ای گونه به .اس 

 نوع یک تا شد سبب بيرون از بيشتر درون به توجه و ها اقليم انواع در محيطی شرایط تنظيم سادگی، حيا،

   1390چربگو,  &)طبيبيان  بياید وجود به اسالمی شهرهای در فرد به منحصر و نروش قوی، مراتب سلسله

 در را تاثيرات بيشترین هستی بر حاکم اساسی اصول از یکی عنوان به مراتب سلسله اصل داش  عنوان باید

 ولاص از یکی مراتب سلسله . باشد می دارا ایران سنتی شهرسازی و معماری کالبد در محرمي  گيری شکل

 وجود کل یکی عنوان به هستی جهان در طبيعی طور به یا که اس  هایی پدیده اجزاء و ها مجموعه بر حاکم

 تابع کائنات در موجودات هستی اصوالً آنکه به باتوجه و شوند می ایجاد و طراحی انسان توسط یا و دارند

 هوی  و مجموعه یک کل اجزاء تعریف در آن انکار غيرقابل نقش لذا اس ، شده تعریف و متقن مراتبی سلسله

 . 1386محمد رضا محمودی,  &)سيفيان   اس  ذکر قابل آنها به بخشی
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مأخذ:  در مسجد براي اجياد فضاي معنوي اجياد سلسله افقي فضاها:2شکل

 66حممديان،

 

 در شهرسازی و معماری اسالمیو سلسله مراتب همبندی  -3

 از ناگزیر دیگر فضای به فضا یک مبندیه شود می استفاده فضاها همبندی الگوی زا اتصال نحوه توصيف برای

 از ناپذیر جدایی.درونگراس  معماری یک کار حاصل، کند می پيروی وصول و انتقال اتصال، بنيادی الگوی

 درس . فضا خود به تا دارد کار کمتر فضا درون احجام به خالقه عمل که این از حاکی ای معماری شهر، باف 

 افریند می هایی شکل نيز مقيم انسان . کند می سير ان در نفس که س  عالمی بخش تعيين روح که همچنان

 در مهم بسيار نکتهتواند درونشان دم زند،  می انسان گوهرین نفس که گيرند می ميان در را فضاهایی که

  اس  فضایی پيوستگی سنتی، شهرسازی در مراتب سلسله با ارتباط

 فضای از گذر شهرسازی نوع این رد ددار بندی مرز و تفکيک از نشان خود ذات در مراتب سلسله انکه جودو با

 هيچ یعنی شود، قطع پيوستگی این هرگز آنکه بی اس ، شده تکرار پی در پی دیگر ای بسته فضای به بسته

 و شود می تدارك ماهرانه گذرگاه سلسله یک فقط . ندارد معين و موجود محيط از شدن خارج به نياز فرد گاه

 .اس  شده ترکيب متراکم و پيوسته پودی و تار در ساختمان زیرا . گيرد می قرار استفاده مورد

 

 

گنبد  ايوان صحن

 حمراب خانه
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 همبندی در مساکن  -3-1

 . کرد بررسی کمتر در مقياسی را فضایی نظام مراتب سلسله توان می نيز ابنيه معماری فضایی ساختار در

 سایر سپس و حياط و راهرو و داالن هشتی، ورودی، ورودی، پيش و خان جلو وار مراتب سلسله قرارگيری

 حایز نکته . باشد می سنتی ابنيه تمامی در مشابه بيش و کم الگویی حياط، با پيوند در عملکردی فضاهای

 نکرد تفکيک با معماری و شهری فضایی های نظام در مراتب سلسله اصل کارگيری به که اس  این در اهمي 

 در محرمي  ت تقوی در پررنگی نقش دسترسيها در بندی مرتبه ایجاد و خصوصی از عمومی های حریم

 مراتب سلسله رعای  کالبدی تجليات ترین مهم از یکی محرمي  گف  توان می. اس  داشته فضایی ساختار

 گيری شکل شاهد که اس  اصول این از گيری بهره با و باشد می اسالمی دوره شهرهای و عمارات در

 .باشيم می سنتی انبيه در محرمي  و خلوت آرامش، امني ، چون هم پایدار ارزشهایی

 

 
  1390قيدرلو,  &نژاد, منصور پور, مهدوی ) دیاگرام ورود به خانه های قدیم کاشان : 3شکل 

 :اس  رفته کار به شهری پویای و پيچيده های زمينه کليه در متنوعی صور به مراتب سلسله

 محله شهر، :فضایی ساختار در مراتب سلسله  -

 دسترسی مراتب سلسله  -

 و محرمي  عملکرد، حيث از شهری فضاهای مراتب سلسله  -

 شهری فرم اجزای مراتب سلسله  -

 مسجد :نمادی عناصر مراتب سلسله - 

 

 اصل سلسله مراتب و شهرسازی امروز -4

 کامالً ما گذشته شهرهای در اصل این .اس  هستی هانج بر حاکم بنيادین اصول از یکی مراتب سلسله اصل

 و اند بربسته رخ  مراتب سلسله اصل همين جمله از و اصول اغلب ما امروز شهرهای در متأسفانه.اس  مشهود

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


کاراهاه و ر  ؛ چالشبافت اهی فرسوده و اتریخی شهریهمایش ملی    اه
 دانشگاه کاشان       -     1393اردیبهشت    10و  9

 هم آن که شود می مشاهده پيشنهادی های نقشه در دسترسی مراتب سلسله عنوان به نامی با تنها را اصل این

 شهرهای از اس  الزم حال هر به اما .شوند می مواجه شکس  با سواره دسترسی به تربيش توجه دليل به

 امروز های طرح در و شناخته را داشتند می نگه برجا پا و زنده را ما شهرهای که اصولی و شود آموخته گذشته

 اس ، بوده ایران جامعه در موجود های ارزش پاسخگوی که مراتب سلسله به دستيابی .شود گرفته کار به

 به ورودی استقرار محل بازشوها، اندازه و استقرار محل معماری، مهای فر واسطه، عناصر خلق بر عمده اثراتی

 . 1390چربگو,  &)طبيبيان  بود غيره و یکدیگر به نسب  ابنيه

ترین فضاها تا  نظام کالبدی شهرها در طول تاریخ خود، همواره واجد سلسله مراتبی مابين عمومی

مرور  ها برای رسيدن به واحد خصوصی خانه با طی مراحلی در شهر به ترین فضاها بوده اس . انسان صیخصو

 شدند. تر نزدیک می سوی فضای خصوصی تر به زمانی پله به پله از فضای عمومی

  گذر اصلی )حوزه شهر

  گذر اصلی محله )حوزه محله

  گذر فرعی )حوزه همسایگی

  ریجوا )حوزه هم بس   کوچه بن

  خانه )حوزه کامالً خصوصی

 
 امروز معماری در )گرایی برون به تمایل( حقوقی مراتب سلسله: 4شکل 

توان ترسيم نمود البته با نادیده  صورت کمی زیر می مراتب را در شهرهای کنونی امروزی بيشتر به این سلسله

 گرفتن بعضی موارد:

  های شهر )حوزه شهر خيابان

  دنظر )حوزه محلخيابان اصلی محل مور
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  خيابان فرعی )حوزه محل

  تر )حوزه همسایگی کوچه یا خيابان فرعی

  خانه یا کاشانه )حوزه خصوصی

 

 

 

 
 گذشته معماری در )گرایی درون به تمایل( حقیقی مراتب سلسله: 5شکل 

د زیادی مراتب قدیمی و سنتی تا حدو مراتب فوق که در شهرهای کنونی رایج هس  نسب  به سلسله سلسله

هس . فضاهای شهری خصوصي  و شخصي  کمتری « مراتب فضایی محرمي  سلسله»کننده اصل  نقض

وسيله عبور  طور مثال در مورد حوزه محلی، حریم یک کوچه یا خيابان فرعی در این حوزه اکثراً به دارند به

و واجد خصوصي  و  بس  در شهر قدیمی محل عبور سایر ساکنين شهر نبوده گردد. یک کوچه بن نقض می

شده برای ساکنين آن بوده اما در شهر امروزی حریم یک کوچه خصوصی که در  شخصي  فضایی تعریف

چه پياده و چه  –وسيله عبور سایر ساکنان شهر  گردد عموماً به های چندطبقه به آن بازمی ها و کاشانه خانه

 . 1393)اکبری مطلق,  گردد کامالً شکسته می -سواره
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  گیری بحث و نتیجه -5

ورود مدرنيسم به ایران مصادف با دخال  در باف  های تاریخی ایران شده ولی قبل از دخال  در باف  و بر  

هم زدن اصول معماری این افسار گسيختگی در انسان ساکن آن شروع شد این انسان ساکن در شهرها بود 

سنتی قرار گرف  بدون آنکه به این امر توجه داشته  که تح  تاثير غربزدگی و تفکرات غربی در تضاد باف 

که در آن ساکن اس   یباشد این باف  ها ميراث فرهنگی او می باشد و در پی هر پيچ و خم باف  و خانه ا

فکری نهفته می باشد، پس چون این باف  ها را در تضاد با توسعه خود می دانس  دس  به تخریب ميراث 

در باف  های تاریخی ما از تغيير در انسان شروع شد بنابراین هر گونه تغيير در  گذشته زد، در واقع تغيير

باف  مستلزم تغيير در انسان ساکن در آن می باشد ما هر چه کالبد را تغيير دهيم ولی انسان را نه، برنامه 

سان ساکن آن ریزی ما جواب نمی دهد، اگر معماری با اصول اعتقادی ما تطابق ندارد برای این اس  که ان

هنوز به این تطابق نرسيد اس ، انسان ساکن آن باید بخواهد تا معمار بسازد، اولين اصلی که در معماری می 

تواند ما را به اصول معماری خودمان نزدیک کند اصل سلسله مراتب می باشد که مانند ستون و رابط اصول 

 این اصل را بکار گرف . دیگر را به هم می تند، پس در معماری و شهرسازی می توان

 

 منابع و مآخذ:

 .3-2, پژوهش برنامه ريزی شهری (. گفتاری پيرمون اصل محرميت و اشرافيت. 1393اکبری مطلق, م. )

 تهران: دانشگاه تهران. از شار تا شهر.(. 1383حبيبی, س. م. )

 .9-8, هويت شهر(. محرميت در معماری سنتی ايران. 1386محمد رضا محمودی. ) &سيفيان, م. ک., 

 .63-76, آرمان شهراسالمی.  -(. بازتاب اصل سلسله مراتب در شهرهای ايرانی1390چربگو, ن. ) &طبيبيان, م., 

اسالمی)نمونه موردی  -(. تحليلی بر فضاهای شهری موجود برای رسيدن به الگوی شهر ايرانی1391غالمی، ی. )

 شهر اصفهان(. در اصفهان: دانشگاه اصفهان.
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کاراهاه و ر  ؛ چالشبافت اهی فرسوده و اتریخی شهریهمایش ملی    اه
 دانشگاه کاشان       -     1393اردیبهشت    10و  9

 .هنرهای زيبا(. سلسله مراتب محرميت در مساجد ايرانی. 1386ر, ص. م. )منصو

(. محرميت در الگوی مسکن بومی و به کارگيری آن 1390قيدرلو, ک. ) &مهدوی نژاد, م. ج., منصور پور, م., 

 .زيباسازیدر معماری معاصر تهران. 
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