
  

  

  

  

  

هاي آن به  هويت شهرهاي ايراني حريم خليج فارس و صدور شاخصمروري بر 

  كشورها و شهرهاي مجاور

  

  هادي عرفانمحمد

  كارشناس ارشد معماري و مدرس دانشگاه

  
  

  مقدمه

 ة و البته در حوزدرخشند شهرهاي ايراني به عنوان يكي از پيشگامان  فضاهاي مدني در تاريخ مي
تمدن بشكوه . د حضور ديرپا و شكوهمند شهرهاي پارسي هستيم حريم خليج فارس شاه

عيالمي و شهرهاي بزرگ آن و نخستين ردپاهاي مدل شهر ايراني درخلق شهر عيالمي به 
 آن با محورهاي ة و زيگورات چغازنبيل و تناسب هوشمندان تمسمحوريت شهرمقدس

ربض از ويژگيهاي شهر  -تانشارس -جغرافيايي و تعدد دروازه ها و رسيدن به الگوي كهندژ
  . ايراني است كه در گستره اي به پهناي تاريخ و عمق جغرافيا گسترده شده است

 اين تحقيق برآن است تا در مقالي هرچند فشرده مروري اجمالي به عناصر شهري شهر  
ايراني و صدور اين عناصر و شناسه هاي شهري به تاريخ و جغرافياي فرادست و دور دست 

  .دبپرداز
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يك سو و نشانه هاي  شهرهاي كهن ساحلي مانند سيراف از: جغرافياي سرزميني ة در حوز-1
 و به صورتي ويژه – از جمله قاره آفريقا –متمايز از حضور شار ايراني در سرزمينهاي دور دست 

  . شهرشيراز در زنگبار از موارد مورد مطالعه در اين تحقيق خواهد بود
از مدل شهرسازي ... بغداد تا   بني عباس ازةسازي در دورأثيرپذيري شهر تاريخ نيز تةدر حوز -2

  .ايراني كاويده و گزارش آن ارائه خواهد شد
  

  ايجاد شهرهاي ايراني، تاريخ و تطور

تورنگ تپه ، . شناسي دال بر وجود نقاط سكونت در سراسر ايران بزرگ است كاوشهاي باستان
، مزدوران در شمال شرقي ، يانيك تپه ، دينخواه تپه و حسنلو ياريم تپه و شاه تپه در شمال مركزي

در شمال غربي ، شهرسوخته ، تل ابليس و تل يحيي در شرق مركزي ، خوراب و بمپور در 
جنوب شرقي ، سيلك در مركز جغرافيايي ، تل نخودي، تل تيموران ، تل قلعه و تل كفتري در 

و دهها  1در غرب مركزي..  . سه گايي و باباجان وجنوب غربي و چغاسبز ، قلعه نسار، سرخ دم ،
ة پنجم ، چهارم،  وسعت سكونت در فالت ايران در هزارةدهند نقطه و تپه و تل تاريخي نشان

اين نقاط تاريخي اندك اندك تبديل به .  ساله7000 ه اي حدوداًاست و اين يعني پيشين... سوم و 
 به بعد شاهد به وجود م.ة سوم قگا و از هزارآباد و گيان و شوشد مانند فرهنگ سگزفرهنگ 

توان تنها در حد نام هايي  از شهرهاي ايالمي مي. آمدن شهر، شهرنشيني و استقرار دولت هستيم
و ليان ) hidalu/i(، هيدلو) huhnuri(شوش ، هوهنوري. در تاريخ و مكانهايي بسيار ويران ياد كرد 

)liyan(-2.ايالمي اند شهرهاي ازجمله - يا همان بوشهر  
پاياني بر خونريزيهاي . ستيمبا تشكيل دولت ماد شاهد مقطعي تاريخي از آرامش ه  
سازي و  شهرهاي مادي با قلعه. باعث تشكيل ماد شدطلبانه و تمايلي به همگرايي  قدرت

 ة غالب دفاعي از مهمترين ويژگيهاي دورةشهر، با صبغ -قلعه. شود اش متمايز مي شهرسازي
  .شهرهاي مشهور مادي پايتخت آن هگمتانه است زا. مادهاست
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طور قطع  هتوان به احتمال قوي به هرات، كابل ، پيشاور، و ب  هخامنشي ميةاز شهرهاي دور  
توان در سرزمينهاي  اما رد پاي دولت هخامنشي را مي .كردبه تخت جمشيد و پاسارگاد اشاره 

  3.ز جمله اين شهرها هستندكوروپوليس و مركند در ايالت سغد، ا. دورتر هم ديد
 قابل ة ابيورد در ناحيپايتختهاي اشكاني نيز شهرهاي نسا در نزديك عشق آباد و دارااز   
، در )نيشابور(، ابرشهر) نقاي(و كاين )نهبندان(از شهرهاي ساساني مي توان به نه . اند اشاره

 خليج فارس، اردشيرخوره ةسيرگان ، بم ، و جيرفت در كرمان ، سيراف و ليان در حاشي ،خراسان
 و ، دارابگرد ، گور و پسا در فارس ، شاپور، رهشت آباد اردشير، گندي شاپور، شاپورخواست

 شهر ساساني در كتب تاريخي 37گاه تا قريب به . ، اشاره كردقصر شيرين در خوزستان امروزي 
  4.مورد اشاره واقع شده است

تي در فرهنگ ايراني دچار تحوالتي اساسي شد و با ورود اسالم به ايران ، ساختارهاي طبقا  
نشين از اسپانيا  شهرهاي نوظهور مسلمان. يسي گرديدبه تبع آن ساختارهاي شهري نيز دچار دگرد

قرطبه ، طليطله، فسطاط، كوفه ، بصره ، واسط، و از همه مهمتر بغداد . تا اندونزي ايجاد شد
مدنيت نوين مسلمانان باعث شد تا بعدها موج . شهرهاي نوظهور قرن اول و دوم هجري اند

 ة نفوذ فرهنگ ايراني در قارةشهرهاي ديگري در اقصي نقاط ايران بزرگ و يا فراتر از آن در حوز
ة از جمله كاشغر در چين مسلمان نشين وشيراز در جزير. بيايدوجود  هكهن آسيا و آفريقا هم ب

  .زنگبار
 سال پيش از 5000دست كم از  خ پيوسته دارد، سال تاري6000معماري در ايران بيش از «  

 پهناوري از سوريه تا شمال هند و مرزهاي ةناحي با نمونه هاي اختصاصي كه در ميالد، تا به امروز،
بناهاي ايراني متنوع است، از كلبه هاي دهقاني، قهوه خانه ها،  .است قفقاز تا زنگبار پراكنده چين،

بگذريم از برخي  كه جهان به خود ديده، ين ساختمان هاييتا زيباترين و شاهانه تر كوشك ها
هاي ساده و موقري با   معماري ايران در طول تاريخ شكلةسيماي مميز. شكوههاي عظيم و با پل

داراي مفهوم و هدف ديني و   اولةمعماري آثار تاريخي ايران در وهل. غني است آرايش هاي
گرايي كيهاني بود كه انسان كل دهنده، نمادطرح راهنما و ش. خصلت جادويي و دعايي است

اين مايه، كه تمام آسيا در آن معنا شريك . يافت  آن با نيروهاي آسماني انبازي و پيوند ميةوسيل به
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 نه تنها به معماري ايران وحدت و استمرار بخشيد، بود و حتي در عصر جديد هم دوام يافت،

  5.»ماهيت عاطفي آن هم بودة چشمبلكه سر
مشخصي نيز در آثار هاي  ني است در طي رشد تاريخي تمدن مسلمانان، مشابهتگفت  

مانند اشارات ابن بطوطه به ظهور . معماري در جاي جاي ايران و جهان اسالم قابل مشاهده است 
را معادل مدرسه در ايران اسالمي  فضاي متفاوت نيايش با عنوان زاويه در آفريقاي مسلمان كه آن

  6.مي شمرد
  

  پيامبر شهرسازي ايرانيگ و زبان نفره

 مدنيت و شار ةخودآگاه حكايت از سلطز كلمات و لغاتي وجود دارد كه نادر فرهنگ فارسي ني
  :توان به كلماتي مانند كلمات زير اشاره داشت جمله مي از آن. ايراني بر غرب و گاه شرق دارد 

 در فرهنگ التين وجود رادايسل آن فردوس در عربي و پاپرديس كه معاد: پره دئ او سه . 1
 .دارد
ق نواحي براي روستا وحومه در برابر سرزمين بزرگ ايران زمين كه منجر به اطال» تان«پسوند . 2

و نيز منجر به ... با اين پسوند شده مانند قرقيزستان، افغانستان وو كشورهاي فعلي پيرامون ايران 
 . مه در فرهنگ التين شده است به معناي شهر كوچك و حو(town) ة تاونساخت كلم

 با تركيبهايي ] w'c'r مانوي ة ؛ در فارسي ميانr ¦ za ¦ wa ] (w'c'l)در فارسي ميانه وازار : بازار. 3
رييس بازار، ملك (، وازاربد )بازرگاني (، وازارگانيه )بازرگان (، وازارگان )بازاري (چون وازارگ 

، 330؛ ماريك ، ص 35اپور اول در كعبة زردشت ، س التجار رجوع كنيد به كتيبة سه زبانة ش
راسته يا  (r ¦ za ¦ rastag-i-wa؛ و نيز رستَگ ـ يـ ـ وازار )35؛ ژينيو، ص 265؛ باك ، ص 331

درخت  (r ¦ a § z ¦ waدر پارتي واژار ). 757رستة بازار رجوع كنيد به دينكرد مدن ، ص 
 و ar § vac ؛ در ارمني r ¦ za ¦ va، در پازند )66 ؛ ژينيو، ص104، س ، 77 ـ 76آسوريگ ، ص 

 rn؛ در سغدي مانوي )242، ص 1895بازرگان رجوع كنيد به هوبشمان ،  (akan ar § vacاز آن 

§ n/w'c § w'c رن و هوبشمان ، ( با گونه هاي مختلف در گويشهاي محلي ايرانرجوع كنيد به ه
 * rana- ¦ a § -c ¦ vahaمفروض ايراني باستان اين واژه احتماالً از صورت ). 219، ص 1ج 
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در فارسي دري ، » بها «<در فارسي ميانه  * g ¦ waha ¦ - vaha >گرفته شده ، كه تركيبي است از 
 -ؤvasn: ، بازمانده در صورتهاي )خريدن  * (-wes ، از ريشة هند و اروپايي -wahاز مادة 

 در vend و vendreبسنجيد با ( التيني num ¦ num/ue ¦ ve يوناني ؛ nos ¦ oهندي باستان ؛ 
 -ar >از ريشة ) 581بارتولومه ، ستون  (rana- ¦ a § cو جزء دوم آن ) زبانهاي فرانسه و انگليسي 

§ c > پسوند r ¦ -za در فارسي ميانه و ـ زار در فارسي دري ؛ مجموعاً به معني جايگاه دادوستد 
؛ بِيلي ، ذيل 1220، 1028، 399، 392، 356 ذيل شماره هاي  ؛ گرشويچ ،w'c'rg'nهنينگ ، ذيل (
"bahoysana" رن و هوبشمان ، ص 266، 265؛ باك ، ص 126 و 125 ؛ بنونيست ، ص219؛ ه ،

 اين واژة ايراني ، از راه بازرگاني ، از يك سو به عربي ، تركي عثماني ، و زبانهاي ).558، 302
بريتانيكا، ذيل ( سرزمينهاي هند و سيالن راه يافته است اروپايي ، و از سوي ديگر به زبان 

"bazzar" .(  گفته اند كه اشتهار جهاني بازارهاي قسطنطنيه) در اشاعة اين واژه ميان ) استانبول
اين واژه  ). "bazar"رجوع كنيد به بلوخ و وارتبورك ، ذيل (زبانهاي اروپايي سهمي داشته است 

 و چند گونة ديگر؛ bazarپازار؛ در فرانسه / تركي به صورتهاي بازاردر عربي به صورت بازار؛ در 
؛ در انگليسي از )مايرلوپكه ، ذيل همين واژه  (bazzar ؛ در ايتاليايي bazarدر اسپانيايي و پرتغالي 

 ؛ در bazar ؛ در زبان روسي basar و چندين گونة ديگر؛ در زبان آلماني bazaarطريق ايتاليايي 
؛ در ) رجوع كنيد به سكوك a ¦ va ى¦ r ( rؤzؤr, pؤsؤv 447/1055بي و مجاري از زبانهاي صر

 فرهنگ اردو، هندي و > ( r ¦ a § r/baz ¦ bazaبژار /  و در لحن عاميانة آن بزارr ¦ za ¦ baهندي 
) انجابريتانيكا، هم ( pazar؛ در زبان مااليايي  )< انگليسي - فرهنگ نپالي >( ؛ ترنر،  )<انگليسي 

 7.ديده مي شود
يازدهم و در / از آنجا كه نخستين شواهد اين واژه در زبانهاي اروپاي شرقي از قرن پنجم   

 گنجينة >(  ديده شده است ، 951/1544، يعني قبل از زبان پرتغالي 836/1432زبان فرانسه از 
به اروپا برده اژه را از هند ، اين تصور كه پرتغاليها اولين بار اين و )"bazar" ، ذيل <زبان فرانسه 

اين شواهد نشان مي دهد كه بازار ايراني با ويژگيهاي خود زبانزد جهانيان . باشند بي پايه است
  .ده استش بسياري از زبانهاي جهان واردبوده و واژة ايراني بازار 
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 يا i í µarدر تركيه از روزگار عثمانيان به بازار سرپوشيدة اصلي و بزرگ ، چارشي  :چارسو. 4
 ¦ gچهارسوق فارسي دري و چهار سوگ / چهارسو/ چارشو گفته مي شود كه برگرفته از چارسو

r-so ¦ aha § c فارسي ميانه است ، مانند علي پاشا چارشي سي در ادرنه ، قَطرانچيلر چارشي سي 
  .در شهر قيصري ، و اوزون چارشي سي در استانبول 

 ساباط. 5

، در »سراي و كاروانسراي «كهنسال ، و با معاني گوناگون و از آن جمله واژه اي فارسي ،  :خان. 6
واژگان بازار در ايران بيشتر كاربرد تاريخي دارد و در متون جغرافي نويسان اسالمي قرنهاي چهارم 

اما براي . و پنجم ، براي بازار شهرهايي مانند ري ، نيشابور، اهواز، و كازرون به كار رفته است 
و » سراي «موجود در حوزة فرهنگ ايراني كه در سه قرن اخير بنا شده اند از واژة خانهاي 

 در جهان اسالم غلبه با استعمال اصطالح خان است كه در .استفاده مي شود » كاروانسراي «
مصر، سوريه ، لبنان ، فلسطين ، عراق ، عربستان ، (بسياري از كشورهاي عرب زبان و ترك زبان 

ليبي ، تونس ، (فريقا آدر كشورهاي شمال غربي . به كار رفته است ) و تركيه كويت ، يمن ، 
بنگاههاي تجاري مشابه خان را با امكان اقامت موقت براي بازرگانان خارجي ) الجزاير، و مراكش 

 امروزه اين واژه در مصر و ديگر ممالك غربي جهان اسالم به معني مهمانسرا .مي نامند » فُنْدق «
و ابن ) 918، ص 3ج (برابري عمل خان و فُنْدق را ياقوت در معجم البلدان .  برده مي شودبه كار

). اسالم ، ذيل فُندق . همچنين رجوع كنيد به د(متذكر شده اند ) 72ص (بطوطه در رحله 
 ساختمان بعضي از فندقها مانند، فُنْدق النجارين و فُنْدق التطوانيين در فاس داراي ارزش هنري

اصطالح ديگري كه از آغاز قرن دهم در مصر و بعـدها در تركيه ، لبنان ، و . معماري هستند
اين عنوان در پايان . بود كه واژه اي است عربي» هوكال«ز تجاري به كار گرفته شد تونس براي مراك

قرن هفتم هجري جاي خود را به خان داد كه قبالً به مسافرخانه هاي بيرون شهري و حومه 
تدريج همة وظايف و كاركردهاي ه تنهايي و به سپس در قرن يازدهم خان ب. طالق مي شدا

دارالوكاله ، فُندق و قيصريه را در داخل حصارهاي شهر بر عهده گرفت و فندق ديگر كارش 
در پايان قرن دوازدهم زماني كه كامالً واژة وكالة . منحصر به پذيرايي از زايران و مسافران شد

 از .وجود داشته وكار مي كرد خان فارسي غلبه كرده بود، هنوز در مصر، چهارده خان عربي بر
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نيمة دوم قرن سيزدهم به بعد، يعني بعد از سپري شدن روزگار عظمت و رونق بازارها، خانها 
وظيفه و اهميت اصلي خود را از دست داده و محلي براي توليد انبوه و عرضة كاالهاي ارزان 

خانها از لحاظ وسعت و ). 226، ص 1974؛ 128-101، 1968ويرت ،  (قيمت شده اند
خانه اي خشتي با (سيار ساده خصوصيات معماري درجات گوناگون دارند، بعضي از آنها ب

و برخي مانند خانهاي بزرگ در قرنهاي دوازدهم )  گرد يك حياط كوچك ةهاي يك طبق حجره
 و اراك به صورت مجموعه هاي زيبا با معماري و سيزدهم در حلب و اصفهان و تهران و قزوين

يكدست و منسجم ، حجره هاي متعدد، حياطهاي ايوان دار، داالنها، راهروها، و طاقنماهاي مجلل 
مرور صورت يك شهرك تجاري ، با چندين بازار ه اند، و بعضي ديگر مانند خان الخليلي قاهره ب

 .تخصصي ، به خود گرفته اند
، از نام كاالهاي عمده اي كه در آنها معامله مي شده يا از نام بنيانگذار آنها نام خانها، اغلب   

 ةخان به طور كلي شامل يك حياط مياني است كه حجره هاي به هم پيوست. گرفته شده است 
تفاوت خانها بيشتر در شكل زمين ، تعداد طبقات ، و نوع ايوان و رواق و . گرد آن را گرفته است 

در بيروت ، استانبول ، و تبريز چندين خان . ترين نوع خان دو طبقه است  عمولم. راهروهاست 
وكاله ها و فُندقها در قاهره و فاس و ديگر شهرها غالباً بيش از دو . سه طبقه هم ديده مي شود

  .طبقه دارند
 8!و معادل آفريقايي آن مارستان: بيمارستان . 7

  .نيستو كلماتي مشابه كه مورد نظر اين مقاله 
  

  شيراز:  اولةنمون

در اواخر قرن چهارم . گردد دولت و تمدن شيرازي در شرق آفريقا به هزار سال پيش برمي سرآغاز
پي تحوالتي كه مربوط به نواحي جنوبي ايران بوده است تعداد قابل  در)  ميالدي10(هجري 

 و سپس از جزاير كيش )طاهري(توجهي از بازرگانان و دريانوردان ايراني نخست از بندر سيراف 
  . كوچ نمودندآفريقاو هرمز به سواحل شرقي 
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) حسنبن يا علي  ( حسين شيرازيبنعلي اين مهاجرت به فرماندهي شخصي به نام   
او با استقرار در كيلوا . باشد)  فارسةشاخ (خاندان بويهصورت گرفته كه احتمال دارد از 

 در حد فاصل )زنگبار يا زنج( و تصرف سواحل وجزاير اطراف آن  )درساحل تانزانياي كنوني(
 در موزامبيك كه سراسر سواحل  )سوفاال(در سومالي كنوني تا سغاله ) مقديشو(موگاديشو 

سيس مراكز حكومتي در أگيرد و ت دربرمي كشورهاي كنيا، سومالي، موزامبيك، كومور و تانزانيا را
 .گذاري كرد ها را پايه ادشاهي شيرازيالمو، ماليندي و چند جاي ديگر، پ

كم با كاهش قدرت اين پادشاهي و قدرت  اين دولت حدود پانصد سال پايدار بود؛ و كم  
ها  ها و عثماني در مصر و شمال آفريقا دولت شيرازي هاي فاطمي، ايوبي، مملوك گرفتن حكومت
، آخرين ابراهيمها در زمان  پي هجوم پرتغالي  سرانجام در اواخر قرن نهم هجري در .تضعيف شد

 ة نقش مهمي در توسعآفريقادولت شيرازي شرق . فرمانرواي شيرازي به عمر آن خاتمه داده شد 
  .  فرهنگ و قوميت سواحيلي شده استةمناسبات تمدني آن سامان داشته و نيز پديدآورند

وناگون است، كه امروزه در شرق آفريقا وجود دارد و متشكل از عناصر گ لييفرهنگ سواح  
بنابراين هم از نظر نژادي و هم از . فريقايي بوده است اول حاصل امتزاج تمدن ايراني وآ در گام

  .توان عناصر ايراني قابل توجهي در آن سراغ گرفت نظر زبان وآداب و رسوم مي
ا هاي پارسي بسياري در زبان سواحيلي كنوني وجود دارد؛ كه در ارتباط ب اي كه واژه گونه هب  
وجود گذشت  باشد و با مي... هاي اقتصادي، بازرگاني، اداري، معماري، نام، القاب و  موضوع

برخي اصطالحات سلسله مراتبي در قبايل آفريقايي . شود صدها سال هنوز هم از آنها بهره برده مي
ي كه هنوز هم رواج دارد، يادگاري از پادشاه) waziri(و وزير ) sheha(تانزانيا مانند شاه 

  .باشد ها مي شيرازي
دستور زبان پارسي نيز بر سواحيلي اثرات بسيار زياد و غيرقابل انكاري داشته است، ازجمله   

چنين ادبيات و اشعار سواحيلي از هم. صدا، و تاكيدات خاص صداها بيدر حروف صدادار و 
  9. تاثير پذيرفته است خيام وحافظشاعران بزرگي مانند 

 محل، كاخ يعني بار اه،ي و سيا  قهوهرنگ، رهي تي است به معنفارسي ة واژكي ي و زنگزنگ  
و در ...)  رودبار، ارسباران بار،يجو: مثل( ساحل، كناره و كرانه ي به معننيمانند دربار و همچن
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 كلمه را زنجبار تلفظ نياعراب ا. »اهاني سني سرزماي و اهانيساحل س «يعنيمجموع زنگبار 
 منطقه ني با اي هخامنشة از دورها يرانيا.  داده اندريي تغباري زنجبار را به زنززي نانييكنند و اروپا يم

 . داشته انديدادوستد تجار

 و رازي از شيادي مهاجران زيالدي مزدهم سي(ة بعد از اسالم و در سدة در دورژهيو ه ببعدها  
 10. و در آنجا ساكن شدنددندي به زنگبار كوچرافيس

، گسترش دين اسالم، پديدآمدن سيستم حكومتي )جري شمسيه(رواج تقويم ايراني   
 در شرق آفريقا از ديگر عيد نوروزهاي ايراني همانند  شهر، برخي آداب و رسوم و جشن دولت

   .باشد ها در آن جايگاه مي اثرهاي نفوذ تمدن و فرهنگ بزرگ ايراني
از تمدن و دولت جاي مانده  ههاي فارسي و آثار معماري ب نوشته چنين وجود دستهم  

عالوه در حدود هفتاد كيلومتري  ه ب .ديگر نواحي قابل توجه است  زنگبار وةشيرازي در جزير
 كه آثار مهمي از مسجد شيرازجنوب بندر ممباسا در كشور كنيا ، شهر كوچكي وجود دارد به نام 

نگي بوده و به يكي از اين مساجد س. شود ها در آنجا ديده مي  شيرازيةو مقبره مربوط به دور
  .باشد سبك روزگار خاندان بويه مي

هاي استقالل  كنند كه در جنگ ها زندگي مي نام شيرازي اكنون نيز اقوامي در اين منطقه به هم  
فعاليت بسيار و ) shirazi association (انجمن شيرازينام   در شكل سازماني به تانزانيا از انگليس

  .ناپذيري داشتند خستگي
 فرهنگي ةكرده و آنان را عامل رشد و توسع شگران از ايرانيان مهاجر به نيكي ياد پژوهةمه  

ايرانيان . دانستند  ميالدي مي15 تا 10هاي  و اجتماعي كشورهاي شمال و شرق آفريقا در گذر قرن
 مبتني بر  به سرعت در ژرفاي روح و روان بوميان رسوخ كرده و پادشاهي دادگسترانه و بزرگي

)  آفريقاهمانند حكومت هخامنشيان در شمال(رابري، عدالت، تفاهم و تشريك مساعي مساوات، ب
  . نظير است  خود بينوعپديد آوردند كه در 

  . اندك استآفريقا ايراني و ايرانيان نسبت به تمدن و دولت شيرازي شرق ةدانش جامع  
وتحقيقات دانشمندان غربي اخبار اين دولت در منابع قديمي ايراني به ميزان كمي انعكاس يافته 

 اخير ة در پنجاه سالهشماري كتاب و مقال د انگشتتعدا.  علمي ما معرفي نشده استةنيز در جامع
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ها به  دراين زمينه ارائه شده وتا حدودي نيز تحوالت زنگبار در اين دوره در عطف توجه ايراني
  11.تاريخ و تمدن شيرازي در شرق آفريقا موثر بوده است

  
  شابهات فرم معماريت. الف

 ايراني و آفريقايي ةموارد قابل اشاره به تشابه هاي كالبدهاي معماري در دو نمون زيكي ا
  .گردد برمي
  

     
  
  
  
  

بناي بازمانده از ايرانيان در : 2تصوير 
 با يك مناره . شيراز زنگبار

با يك  .مسجد جامع نائين: 1تصوير 
 آل ةمتعلق به دور. نماي ورودي. مناره 
 بويه 
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ي و نتصاوير فوق و تصاوير بعدي نمونه هايي از تشابه معنادار اين دو فرهنگ ، فرهنگ ايرا  
شابهات معماري و سيماي شهري و ه اي به ت اشارفوقتصاوير  .كند يد ميأيفرهنگ آفريقايي را ت

توان تشابه زياد فرمي دو بنا را يكي در شيراز در   مي2 و 1در تصاوير . وابسته به آن استيات جزئ
 پخي هاي ،مناره فرد.  در ايران مشاهده نمود- هجري4 مربوط به قرن -آفريقا و ديگري در نائين

 قابل مقايسه ناره به حجم كناري در اين دو نمونه كامالًيالهاي مناره ، پالن منتظم مناره و نسبت م
  .است
  

  و مدوالسيون پنجره ها  اربردي به مصالح ، و در تناسبات تشابهات در نگاه ك. ب

 تصاوير زير گوياي .تناسبات طاليي ايراني در تاق كسري هم دنبال نمود توان اين نمونه را در مي
يي ايراني و تبديل پنجره هاي سه گانه در هر اشكوب به التناسبات ط .بخشي از اين شباهتهاست

  .تر از شيوه هاي معمول در معماري ساساني است بازشوهاي واحد در اشكوب پايين
 در باغهاي ايراني آورده شده كه )پنجره( نمونه هايي از تناسبات بازشوها 4 و 3در تصاوير   

 ةرا با نمون ت اجرا شباهت آنحدي جزئيافضاهاي پر و خالي و تا  و نسبت بنوع استفاده از چو
  . زنگبار قابل بررسي مي نمايدةمشابه امروزين در جزير
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 .به تناسبات پنجره ها دقت شود. بنايي در زنگبار: 5تصوير 

  

بـا اسـتفاده    . ان  تهر.  سردر باغ ملي     :3تصوير  
 مـدل و  .»كهنـه نگـين تمـدن   ايران، «از كتاب   

و مـورد نظـر     تناسب پنجره هـا قابـل دقـت         
بنا گرچه متعلق بـه دوران      . نگارنده بوده است  

 ايــن مــدول در ســيماي خر اســت ولــيأمتــ
 .شهري سابقه بس ديرين در ايران زمين دارد

. زشيرا.  سردر كوشك باغ ارم:4تصوير 
كهنه نگين  ،ايران«با استفاده از كتاب 

 مدل و تناسب پنجره ها قابل .»تمدن
. و مورد نظر نگارنده بوده استدقت 

خر است أبنا گرچه متعلق به دوران مت
 كوشك آن ريشه در ولي باغ و احتماالً

 . تيموري داردةمعماري دور
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  شناختي سيماي معماري در عهد ساسانيتصاوير تاق كسري كهن الگوي زيبا: 6تصوير 

  

                  
  منبع اينترنت. عكس در زنگبار: 8    تصوير          منبع اينترنت. عكس در زنگبار: 7تصوير    
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  منبع اينترنت. عكس در زنگبار: 9تصوير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نگارنده :عمنب.عكس در كاروانسرايي  در بيرجند ايران: 10تصوير 
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. آفريقا. اصفهان. سراي بروجني ها : 12تصوير     . دري در شهر فاسعكس : 11تصوير 
  نگارنده :منبع    ة باربراباراندنوشت. هنر اسالمي: منبع 

                                    
 نگارنده: منبع. حسينيه اي در بيرجند: 13تصوير 
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   از نمونه هاي مشابه ايرانيحي وروديهاتأثيرپذيري طرا. ج

 ايراني در مقايسه با نمونه هاي ة محسوس درها از نمونپذيري كامالًأثير جالب ديگر تةنمون
  .آفريقايي است

 مشابه مربوط به شهر آفريقايي فاس و مشابهتهاي ةتفاوتهاي آشكار درهاي مذكور با نمون  
  .كند  مدارك بيشتر را كمرنگ ميةح دارد كه نياز به ارائآشكار آنها با نمونه هاي ايراني آنقدر وضو

  
   نمادها و شناسه ها در تزئيناتاستفاده از. د

لفه هاي قابل بررسي در بقاياي شهر شيراز است ؤم  ايراني از ديگراي مشخصاًه ويژگياستفاده از 
  . كند دآوري ميكه ماندگاري فرهنگ ايراني و اصرار و ابرام اهالي شيراز را به اين فرهنگ يا

  

        

 ةدهند تصوير نشان. 14عكس 
طاقي چندان ايراني نيست اما نشان 

 سمت راست ةگوشسرو در 
تصوير آشكارا عنصري ايراني 

 .نمايد مي
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  تاج محل :  دوم ةنمون

 هنري و سياسي ميان گوركانيان هند و صفويه ، و وابستگي خانوادگي ،در پي تبادالت فرهنگي
نند استاد  حضور كساني ماهمايون ، جهانگير، ممتاز و ساير پادشاهان بابري به ايرانيان و خصوصاً

در خلق آثار  و ميرك ميرغياث الدين مار الهورينويس، استاد احمد مع عيسي شيرازي نقشه
 مديريت مانند غياث بيگ تهراني ، ابوالحسن ةماندگار معماري و يا نقش بزرگان ايراني در حوز

  . آصف خان شاهد رواج زبان و هنر ايراني در شبه قاره هستيم 
ز معماري ا به وضوح كند كه نمايي ميهايي مانند تاج محل خودثيرات در بناأاوج اين ت  

تصاوير زير به برخي از . ايراني حتي در مقياس معماري شهري و طراحي شهري بهره گرفته است
  12.ثيرات اشاره داردأاين ت
  

   جانمايي محوطهثيرات در طراحي وأت. الف

طور معمول در آكس هردو محور و يا  هگيري كوشك ببا تقارن هندسي مشخص و قرارباغ ايراني 
باغ . شود لفه هاي معماري و شهرسازي ايراني شناخته ميؤ محور يكي از مدر آكس يكي از دو

 يكي از عوامل شناسايي فرهنگ ،ايراني از هخامنشي تا قاجار و تا قبل از ورود عنصر غربي پارك
  . ايران زمين بوده است

        . پذيري تاج محل ونوع محوطه سازي اش از باغهاي ايراني قابل اشاره استأثيرت  

                        
  تقارن در تاج محل: 15تصوير 
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 معمار ، حول محور عمودي بر ساختمانشود كه عالوه بر تقارن در تصوير فوق مشاهده مي  
اين در حالي است كه . نماي معكوس و تصوير در آب را هم براي اين بنا مد نظر داشته است 

توانسته با  ص خود را دارد و معمار مي خاة در سرزمين كم آب ايران جلواين موضوع اساساً
 و ة جمنا قرار گرفته است كه بنا در مجاور رودخانخصوصاً. كار بندد هحذف آن ابتكاري ديگر را ب

اين تاكيد معمار بر . تصوير معكوس بنا حداقل در زمانهايي از رودخانه قابل مشاهده بوده است
  . قابل بررسي است زياي معماري ايراني در محوطه سااستفاده از ترفنده

  . دوم كرت بنديها و قطعه بندي هاي باغچه ها است كه ساختاري مدوالر و ايراني داردةنكت  

                     
  جمناةتاج محل و موقعيت رودخان .16تصوير

  

  أثيرات در جزئيات معماريت. ب

پذيري از معماري ة تأثيرونه هاي قابل ذكر در زمينات مشابه در كفسازي از نمنگيري تزئيكار هب
  .ايرانيست

  



 

  

145   ...هاي آن به كشورها  مروري بر هويت شهرهاي ايراني حريم خليج فارس و صدور شاخص

  

                          
  .باال جزئيات كفپوشها مقايسه شده است  ديد از، تاج محلةمقبر. 17تصوير 

  
 ق 833،  بايسنقرية شاهنام، زواره، و عمويشگواري فرامرز بر تابوت پدرش رستمسو. 18تصوير

  

  
   كفپوش اتاق جزئيات.18 -1 تصوير

  
سعي كرده تفاوتهاي . كار برده  ه تنوع مصالح را ب،عمار با هوشمندي در تنوع اقليمبته ملا  

فرهنگي و اقليمي دو سرزمين را با تفاوت در مصالح و تفاوتهايي در فرم تبديل به فرصتي در 
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 اين ةترصيع در بافت نازك كاري سنگي بدنه و فرم پيازي شكل گنبد از جمل. طراحي نمايد
ل رفت  گنبد و فرم متفاوت مناره در اين بنا كه تبديل به اتاقكهاي قابةت در ساقتفاو. تفاوتهاست

 فرم از تفاوتهاي جدي اين نوع از معماري با معماري ةگرايان و آمد شده است و نگاه برون
  . ايراني استةگرايان درون
  
  ها نوشت پي
 .14تا1 ص، 1384 ، چاپ دوم، سازمان نقشه برداي كشور،اطلس تاريخ ايران .ك.ر. 1
  .18 تا14 ص، ... اطلس تاريخ. 2
 .37 تا 33 ص، ...اطلس تاريخ . 3
 .49 تا 47 ص، ... اطلس تاريخ. 4
 .9، ص معماري ايرانپوپ، . ا. 5
 .214-220 ص، ، اصول شهرسازي و ساختماني ، بسيم سليم حكيم اسالمي-شهرهاي عربي. ك.ر. 6
 ،رجمة فارسي ، فهرست واژه ها و يادداشتها از ماهيار نوابي ، تهرانمتن پهلوي ، آوانوشت ، ت: درخت آسوريگ . 7

محمدجواد  و ؛ ش1357 ،محمدجواد مشكور، فرهنگ تطبيقي عربي با زبانهاي سامي و ايراني ، تهرانو  ؛ ش1346
،  هاينريش هوبشمان ، اساس اشتقاق فارسي وپاول هرن ؛ و  ش1346 ،مشكور، فرهنگ هزوارشهاي پهلوي ، تهران

  . ش1356 ، جالل خالقي مطلق ، تهرانةترجم
 ... . اسالمي -شهرهاي عربي .رك. 8

  .آريوبرزن) وبالگ( تارنگاردر » پادشاهي شيرازي ها«مقاله . ك.ر. 9
 . زنگبار،ويكي پديا. ك.ر. 10
 .آريوبرزن) وبالگ( تارنگاردر » پادشاهي شيرازي ها«مقاله . ك.ر. 11
 . گزارش شاهكارهاي نگارگري ايران،84بهشت ، اردي22 ةشمار، ي هنرهاي تجسمةنشري .ك.ر. 12
  

  منابع
 .1381، انتشارات كليدر، چاپ اول، معماري ايران در قلمرو آل بويه آزاد، ميترا، -
 .1384، سازمان نقشه برداري كشور، چاپ دوم، اطلس تاريخ ايران -
 .، هنرسراي گويا، چاپ پنجم كهنه نگين تمدنيرانا -
 .1383، ترجمة دكتر مهناز شايسته فر، مؤسسة مطالعات هنر اسالمي، چاپ اول، هنر اسالمي باربارا،  برند،-
ترجمة محمدحسين ملك احمدي و ،  اسالمي ، اصول شهرسازي و ساختماني-شهرهاي عربي حكيم، بسيم سليم، -

 .81عارف اقوامي مقدم، چاپ اول، بهار
 از ماهيار نوابي ، تهران  ترجمة فارسي ، فهرست واژه ها و يادداشتهامتن پهلوي ، آوانوشت ،: درخت آسوريگ  -

 . ش1346
 .1378، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، چاپ اول، تداوم طراحي باغ ايراني تاج محلزاده، حسين،   سلطان-
 .83، چاپ اول، پائيز» مزار شيخ احمد جام« صابر مقدم، فرامرز، مجموعة معماري آرامگاهي -
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  . ش1357 ، ، تهران فرهنگ تطبيقي عربي با زبانهاي سامي و ايرانيحمدجواد ،ممشكور،  -
  . ش1346 ، ، تهرانفرهنگ هزوارشهاي پهلوي، ـــــــــــــــــــ  -
  . ش1356 ، ، ترجمة جالل خالقي مطلق ، تهراناساس اشتقاق فارسيهاينريش هوبشمان ، و پاول هرن،  -

- Dehli Agra &Jaipur, Glorreiche Stadte, Rupinder Khullar, 2003. 
 


