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چکیده
شهرها تحت تأثير عوامل و ابعاد مختلف ،مبتنی بر تعریف واحدهای اجتماعی با کارکردهای خاص و بر اساس مرکزیتی
اولیه شكل ميگيرند .ابعاد اجتماعي و فيزيكي شهر ،رابطه پويايي با يكديگر دارند .بافت فيزيكي با روندهاي متفاوت
اجتماعي توليد شده ،مشخص ميشود و مکان اجماع آنها مرکز عینی-ذهنی بافت به شمار میآید .مرکز شهر واژهاي براي
تفسير فعاليتها ،آداب و رسوم ،فرهنگ و تاريخ يک ملت است که بسته به ساختار شهرها و يا وقایع ذهني صورت گرفته
ميتوانند مکانيابي مشخصي داشته باشند .اين مراکز فعاليتي و رفتاري زماني سازمان يافته خواهد بود که کالبدي براي
آن تعريف شود و اين کالبد به نقاط عطف شهري بدل خواهد شد.
بسته به زمينه فرهنگي شکلگیری مراکز شهري در تعريف و ساختار آنها ،از تفاوتهاي شکلي و کارکردي آن ميتوان به
تفاوتهاي معنايي و نقش آنها برسیم.
از بررسي مدینهها به عنوان بافتهای تاریخی و هستههای اولیه شکلگیری شهرهای مراکش و قياس و استنتاج آنها،
ساختهاي مختلف بافت تاريخي و قوانين و ابعاد مختلف شكل آنها مشخص ميگردد .با مشاهده مدينههاي تاریخی در
بافت قديم شهرهای فاس ،رباط و طنجه و تطوان و همچنین مکناس و مراکش به نظر میرسد ،در کنار اجتماع الیههای
متنوع فعالیتی ،در فضای داخلی مدینهها نميتواند مرکز شهر واحد و مستقلی در مقیاسی کالن متصور شد .به دلیل
اختصاصی بودن این مراکز در بافت ،مکانهای موجود برای سایر شهروندان نقش هویتی و خاطر های ندارند ،در نتیجه
فضای داخلی مدینهها دارای منظری از اجماع مراکز جزء بوده و عنوان شهر چند هستهای برای آن قابل تفسیر است و
در فضای خارجی مدینهها ،مرکز شهر در خارج از حصار و در لبه شهر شکل گرفته است که لبه را از عنصری حاشیهای
به متن تبدیل کرده و به عنوان مکانی هویتی در مراکش نقش ایفا میکند.

واژگان کليدي
مرکز شهر ،ساختار عروقی ،شهرهای اسالمی ،مراکز مفهومي ،مراکز کالبدی.
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مقدمه
در قرون قبل از میالد ،مغرب و کلیه قسمتهای شمال آفریقا در
دست فینیقیها و کارتاژها بود .این اقوام تجارتپیشه بر سرتاسر
منطقه مدیترانه آنروز تسلط داشتند .پس از انقراض آنها ،مغرب در
قرون اول قبل از میالد تا قرن پنجم تحت اشغال رومنها درآمد و
آنگاه به ترتیب «واندالها»« ،ویزیگوتها» و «بیزانتنها»ی یونان
بر آن چیره شدند .سرانجام در سال  ۵۰هجری قمری (برابر سال
 ۶۶۵میالدی) ساکنان ،دین نوین اسالم را پذیرا شدند (رزمآسا،
 )68 : 1386اسالم در سال  ۱۷۰هجری قمری (برابر سال ۷۸۶
میالدی) و بطور مشخص پس از گریز یکی از نوادگان پیامبر
معروف به «موال ادریس بنعبداهلل بنالحسن بنالحسن ابنعلی»
از دست حاکمان عباسی بغداد به صورت ریشهای و بنیادین در
منطقه گسترش یافته تا اینکه مراکشیان وی را به امیرالمؤمنین
سرزمین خود برگزیده و پس از بیعت و اعالم وفاداری ،با کمک
ایشان نخستین دولت اسالمی مستقل از خالفت مشرق عربی را بر
پا نمودند که نام دولت ادریسیان را به خود گرفت و در سال 809
میالدی اولین شهر اسالمی مراکش در زمان موالی ادریس دوم
به نام فاس تأسیس شد .به دنبال آن شهرهای رباط در سالهای
 1199-1184و شهر مکناس در سالهای  1727-1672بر اساس
بنیان فکری اسالمی بنا نهاده شدند.
نفوذ اسالم به سرزمینهای گوناگون در آسیا ،آفریقا و اروپا اثرات
اجتنابناپذیر و فراوانی بر توسعه شهر بر جای گذاشته است .آداب
و رسوم مذهبی ،باورها و ارزشهای آن به ویژه آنجا که با نظم
و اقتدار ربط پیدا کند ،بر گردهمایی اجتماعی تأکید کردهاند و
دیگر شهر به عنوان معماری مطرح نیست ،بلکه با کسانی که در
آن زندگی میکنند مطرح میشود .در فرهنگ اسالمی ،خود کلمه

شهر ،جامعهای را به یاد میآورد که باید منسجم و متحد باشد .در
این صورت خیابانها و کوچهها به منزله راهرو و خانهها به منزله
اتاقهایی هستند که یک خانواده از آن استفاده میکنند (بمات،
 .)88 : 1393در واقع شهر محوری است از محل تجمع ارزشهایی
که تمدنی را میسازد .شهر اسالمی عبارت است از نمایش فضایی
شکل و ساختمان اجتماعی ،که بر اساس ایدهآلهای اسالمی،
فرمهای ارتباطی و عناصر تزئینی خود را نیز در آن وارد کرده
است .اما فراتر از مفهوم اجتماع ،مفهوم «امت اسالمی» است.
امت ،اجتماعی است که یک سری آداب و روش زندگی را مشترکاً
رعایت میکند و جامعهای است که به سوی یک قبله واحد روی
میگرداند و به عنوان «جهت نگاه» تعریف میشود .دستاورد این
نگاه ساخت شهرهایی چون مکه ،مدینه ،دمشق ،قیروان ،سمرقند،
اصفهان ،رباط و فاس است که بر اساس اصول و معیارهای شهر
اسالمی ساخته شدهاند و بر اساس مرکزیت معنوی ،کالبد یافتهاند
(همان .)11 : 1393 ،میتوان گفت مهمترین عنصر و اصلیترین
عامل پدیدآورنده شهر «انسان» است که شهر زیستگاه او و مکان
فعالیتهایش محسوب میشود .پس از انسان ،قوانین و مقررات،
آدب و رسوم و رفتار شهروندان قرار دارد که رابطه آنان با یکدیگر
در قلمروهای معنوی و مادی حیات ،معنا مییابد و باالخره کالبد
شهر قرار دارد که عالوه بر عوامل ذکر شده تابع شرایط خاص
محیطی ،اقتصادی ،سیاسی ،مذهبی و فرهنگی است .در مراکش
امروز آنچه قابل بررسی است مکانیابی مرکز شهر است که به
دالیل امینیتی در زمان شکلگیری مدینه در لبه شهر و خارج
حصار شکل گرفته و فضای داخلی مدینه را به بافتی چند هستهای
مبدل ساخته است.

مرکز شهر
هر شهری بواسطه تنوع مردمان ،فرهنگها ،بوم و تاریخ آن منحصر
به فرد است .اما از آنجا که ساختار شهرها ،بسیار پیچیده است،
نمایش یک شهر به بهترین وجه در مرکز یا کانون فعالیتی آن
تحقق مییابد (پامیر.)3 : 1394 ،
مرکز شهر یک منظر است؛ مفهومی عینی-ذهنی که بعد عینی
آن در الیههای کالبدی و فعالیتی و بعد ذهنی آن در الی ه معنایی
برآمده از خاطره جمعی ،حس تعلق به مکان ،هویت شهر و
نمادهای آن متبلور میشود .چیستی و هویت شهر در «مرکز»
ظهور میکند و توسط شهروندان به عنوان شناسه شهر شناخته
میشود .مرکز شهر ،حافظه و قلب زندگی اجتماعی آن است؛ محل
فعالیتهای عمومی ،تولید خاطرات جمعی است .این تعریفی

جامع و کلی از مرکز شهر است که مؤلفه اصلی ساخت مرکز را
بر پایه بعد اقتصادی شهر تعریف میکند و این در حالی است که
مفهوم آن برای سایر مراکز در بالد فرهنگی-مذهبی مختلف قابل
ارجاع نیست.
در شهرهای اسالمی اتفاقات معنایی و کارکردی به صورت
خودجوش در یک مکان بر هم منطبق میشدند و مفهوم مرکزیت
با محل آن ،که الزاماً مرکز هندسی شهر نیز نبود ،مرکز شهر را
پدید میآورد .آرایش محلهها در پیرامون مرکز و ارتباط آنها با
یکدیگر از طریق ساختاری کالبدی که از مرکز منشعب میشد
بر مفهوم مرکز به عنوان قلب فیزیکی و متافیزیکی شهر تأکید
میکرد .با بررسی و انطباق مراکز شهرهای اسالمی مختلف و
تفکیک الیههای معنایی و عملکردی به مراکز مشترک مذهبی-
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اقتصادی به عنوان مرکز شهرهای اسالمی دست مییابیم .در مرکز
این شهرها مسجد ،به عنوان بعد معنوی و فکری شهر اسالمی قرار
دارد و بازار به عنوان بعد مادی در کنار آن حیات مییابد.
مرکز شهر و بنای مرکزی آن ،در مکان ممتازی قرار نمیگیرد.
مسجد از بافت شهر جدا نیست و وجود آن زندگی روزمرهای را
که در بازار جریان دارد تضمین میکند .جریان اقتصادی ،مفصل
ارتباطدهنده بعد مذهبی و سکونتگاهی در شهر است .به صورت
کلی و به عنوان نقاط اشتراکی میتوان الیههای مرکز شهر اسالمی
را در چهار بعد اولویتبندی کرد  :بعد مذهبی -بعد اقتصادی -راه-
بعد سکونتگاهی.
ً
بمات به نقل از کتاب زیبایی «استفانو بیانکل» که مشخصا به
روابط بین معماری و شیوه زندگی اسالمی میپردازد ،مینویسد
« :کانون چنین ترکیبی ،شهری همیشه در ارتباط با مسجد و
بازار است .ارتباطی که بر سنت کهن اسالمی استوار است چرا که
مکه هم زیارتگاه بوده و هم مرکز تجاری محسوب میشده است»
(بمات.)98 : 1393 ،
اما آنچه حائز اهمیت است تعریف الیههای معنابخش مرکز در
میان ابعاد چهارگانه در شهرهای اسالمی با بسترهای فرهنگی
مختلف است .با تفاوتهای شکلی و کارکردی میتوان به
تفاوتهای معنایی و نقش آنها دست یابیم .این تفاوتها بیشتر بر
پایه بوم و فرهنگ هر منطقه استوار است .در واقع میتوان مدعی
این امر بود که مراکز شهری همانند سایر مؤلفههای منظر شهری،
امری هویتی و در بستر رویدادهای جامعه مخاطب آن قابل تفسیر
هستند .بر این اساس تالش شده است با توجه به تاریخ سیاسی-
فرهنگی مراکش و با بررسی ساختار شکلی و مفهومی مدینهها
در شهرهای فاس ،تطوان ،رباط و طنجه که برآمده از مشاهدات
میدانی و بر پایه توصیف و تحلیل است به تعریف درست و جامع
از مفهوم مرکز شهر در مدینههای مراکش دست یابیم.
مفهوم شهر در مراکش تاریخی
تا قبل از ظهور اسالم ،مردم مراکش ،بادیهنشینانی تحت سلطه
قدرتها و فرهنگهای مختلفی چون رومنها بودهاند .با قبول
اسالم ،نظام زیست آنها به تشکیل سازمانی اجتماعی و درونگرا بر
پایه نظام شهرنشینی تغییر کرد .ساخت مدینهها و سازمان فضایی
آن را میتوان در دو قسمت بررسی کرد :
• ساخت شهر به منظور تأمین امنیت اجتماع شکلگرفته و نظام
آن برگرفته از فرهنگ رومنها -ساخت حصار در اطراف شهر.
• ساخت شهر بر اساس اندیشه اسالمی و مهمترین الگوی آنها
تقلید از نظام شهری مکه و مدینه به عنوان مراجع شهرسازی
اسالمی.
به لحاظ حقوقی کلمه «شهر» یا «مدینه» در بسیاری از کشورهای
جهان ،از کلمه یونانی «پولیس» به معنای «تمدن» یا «ضابطه و

مقررات» گرفته و این واژه به معنی «ارگ و حصار» نیز استفاده
شده است .در حقیقت مفهوم پناه شهر یا محل تحصن به منظور
اعطای امنیت و بدست آوردن آزادی را میدهد (مشکینی و
رضاییمقدم .)41 : 1393 ،میتوان این حس امینیت را بر اساس
اصول اسالمی در امنیت اجتماعی ،امنیت اقتصادی ،امنیت قانونی
و امنیت دسترسی تفسیر کرد.
به نظر میرسد درونگرایی مدینهها و محصور بودنشان حاصل
شرایط فرهنگی و سیاسی آنها بوده و بارزترین مشخصه آنها
در راستای مفهوم امنیت ،پیچیدگی در دسترسیها و حصار دور
شهر است .فضاهای پر پیچ و خم مدینهها در مراکش نشان از
سازمان فضایی متفاوتی دارند که به نظر میرسد به صورت خود به
خودی و بر اساس نظام امنیت اجتماعی شکل گرفته باشد و هسته
شکلگیری آن بر پایه قطب مذهبی –مسجد و مدارس دینی -و
سیستم تأمین آب در حالتهای مختلفی از ساختار فضایی و بر
اساس اندیشه اسالمی شکل یافته است.
شهر داخل حصار و بر اساس مراکزی عقیدتی-اقتصادی ساخته
شده است .مسجد و بازار دو عنصر جدایناپذیر در فرهنگ
اسالمی هستند که تداوم حیات اجتماعی را تضمین میکنند و
راه عنصر منظرین دیگری در ساخت شهر و پیونددهنده عوامل
معنوی و مادی در شهر است (تصاویر 1و .)2در سازماندهی
شهر ،عناصر اصلی چون مسجد و بازار ،مکررا ً در بافتی شبکهای
و عروقی تکرار شدهاند و مرکزی واحد در خارج حصار شکل
گرفته که خوانش جدیدی از سازمان فضایی مدینههای مراکش
را موجب شده است (تصویر .)3بر این اساس با تکیه بر بررسی
مدینه شهرهای فاس ،رباط ،طنجه ،تطوان ،مکناس و مراکش،
سازمان فضایی مراکش در ساختاری عروقی تفسیر شده است.
مفهوم مرکزیت در مدینههای مراکش
مهمرین عامل در تعریف مرکز شهر و تفسیر ساختار اندیشه
اسالمی ،فرهنگ و تمدن کهن است که تلفیق آن دو خوانش
متفاوت از مفهوم مرکز شهر را در بسترهای فرهنگی مختلف ارائه
میدهد .آنچه روایتگر مفهوم مرکزیت است ،ریزمؤلفههای فرهنگی
در پس ساختارهای اسالمی است که گونهای متفاوت از مرکز شهر
را نمایش میدهد.
شهرهای اسالمی زیادی بر پایه فرهنگهای مختلفی چون عرب،
ایرانی ،هندی ...،در طول تاریخ شکل گرفتهاند و اصول اولیه همه
آنها بر پایه اندیشههای اسالمی و مؤلفههای اصلی آن چون مسجد،
بازار و راه بودهاند .آنجا که شهرهای اسالمی بر روی تمدنهای
قدیمی بنا شدهاند ،فضایی با هویت و خصوصیات خاص خود را به
وجود آورده و نگاهی اسالمی-هویتی به شهر و فعالیتهای جاری
در آن را دارند.
شهرهای کهن مراکشی از نظر تاریخی و کالبدی ترکیبی از
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تصویر  .1مسجد و بازار دو عنصر جدایی ناپذیر و مفصل ارتباطی در شبکه
مدینه شهر فاس .مأخذ  :میثم خلیلپور.1395 ،

تصویر  .3شکلگیری مرکز شهر در مدینههای مراکش در لبه شهر و خارج از حصار.

تصویر .2پالن مدینه شهر فاس.

مأخذhttp://archnet.org/sites/983/media_contents/16877 :

سمت راست  :میدان الهدیم در مکناس و سمت چپ  :میدان جامعالفنا در مراکش .عکس  :میثم خلیلپور.1395 ،
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شهرهای اسالمی و رومن هستند و در میان بافت عروقی و پیچیده
شهر عناصر اسالمی معنا یافته و شهری چند مرکزی به وجود
آمده است که در قلمرو خود در بافت اطراف نقش ایفا میکند.
بر این اساس کالبد شهر برگرفته از نیاز به برقراری امنیت و غلبه
فرهنگ رومن شکل یافته و مفهوم آن بر اساس اندیشه اسالمی و
با همنشینی بعد مادی و معنوی شکل گرفته است.
مدینهها ،هستههای اولیه شکلگیری شهرهای مراکش و مناطق
مسلماننشین بودهاند و عناصر سازنده آنها مسجد ،بازار ،راه و بافت
سکونتگاهی است .اما این عناصر در ترکیب با محیط و دانههای
تشکیلدهنده شهر ،بیشتر تابع شرایط سیاسی -اجتماعی و عوامل
فرهنگی حاکم در زمان خود بودهاند .ایجاد شهر و شهرسازی در
مدینهها ،کاری فرهنگی بوده و در قالب کالبدی متناسب با آن
خود را نمایان ساخته است (تصویر.)4
با توجه به یافتههای میدانی در مدینه شهرهای فاس ،تطوان،
رباط و طنجه میتوان اینگونه استنباد کرد که مدینههای مراکش
طبق الگوی شهرسازی اسالمی-رومن ساخته شدهاند با این تفاوت
که فاقد فضاهای عمومی رومن چون تاالرهای دادرسی ،تئاترها،
استادیومها و ...هستند و تنها دارای حصار ،اماکن خصوصی -خانه
و کاخ -و فقط دو گونه ساختمان عمومی در داخل مدینهها هستند
 :حمام و مسجد که در شبکه اقتصادی و راههای اتصالی فضاهای
شهر ،شکل گرفتهاند و ساختار فعالیتی-کالبدی تعریف شدهای در
بستر مدینهها دارند و فضای جمعی که حکم مرکز شهر را داشه
باشد در خارج حصار شکل گرفته است..
در این مدینهها قاعده و نظمی که در شهرهای رومن رایج بوده
است ،کاربرد ندارد و در آنها یک مرکز شهری برای اعمال قوانین
و تجمعات مردمی در فضای داخلی شهر یافت نمیشود .مدینهها
محصور در حصاری هستند که گرداگرد آن را فراگرفته و خانهها
تقریبا در یک سطح بوده و شامل مجموعهای از بناها است که نمای
بیرونی نسبتاً یکسانی دارند .خیابانها تنگ و باریک و مارپیچی
پر پیچ و خم را تشکیل میدهند .این مسیرها تا جلوی در ورودی
خانهها ادامه دارد اما هیچ تصویری از ماهیت محله بدست نمیدهد
(بنهولو 9 : 1393 ،و  .)10در مسیر راههای دسترسی ،مغازهها در
طول یک یا چند خیابان سرباز یا سرپوشیده کنار یکدیگر قرار
دارند و بازار را شکل میدهند .در مفاصل راهها و بازار ،مساجد با
فضاهای سرپوشیده و هندسی ،رواقها و شبستانهایی که توسط
ستونهای زیادی تقسیم شده است ،فضاهای مذهبی-اجتماعی
مدینهها را شکل دادهاند .این بیقاعدگی در تضاد با نظم هندسی
صحن مسجدها ،بر اهمیت کارکرد مسجد به عنوان قطب مهم
اجتماعی در مدینهها تأکید دارد و بعد مهمی از فضای عمومی
در مدینهها به شمار میآید که به صورت متعدد و از نظر ارزشی،
یکسان در مفاصل متعدد ساخته شدهاند.

تصویر .4مسجد و بازار از عناصر اصلی تشکیلدهنده مدینهها هستند .مسجد نیز عالوه بر
کارکرد مذهبی ،در ارتباط با بازار ،مفصلی کالبدی است برای اجتماعات مردمی .مدینه
تطوان .عکس  :میثم خلیلپور.1395 ،
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ساختار عروقی مدینهها

ساختار عروقی ،ساختاری چند مرکزی است که در آن عملکردهای
گوناگون در ارتباط با هم حیات یافتهاند .در این ساختار همه اجزا
در ارتباطی شبکهای قرار دارند و در عین حال مستقل از هم عمل
میکنند ،به گونهای که تضعیف و یا نابودی هر کدام از اعضا در
ماهیت کلی آن تأثیری نداشته و سایر اجزا به حیات خود ادامه
میدهند و میتواند به صورت نامحدود گسترش یابند .با توجه به
نظام ساختاری مدینهها ،آنها فاقد مرکزی واحد با گشودگی فضایی
مناسب بوده و عناصر اصلی و سازنده آنها _مسجد و بازار_به گونه
همسان قابل گسترش هستند.
«ویلیام مارسز» بر پایه نوشتههای ابنخلدون ،شهر اسالمی را
ناگزیر به داشتن مسجد جامع ،بازار و کاربریهای عامالمنفعه
چون حمام میداند .مدینهها نیز بر اساس الگوی شهرهای اسالمی
شکل یافتهاند و این الگو به صورت متعدد در شبکه شهر تکرار
شده است .در سازماندهی این عناصر عوامل فرهنگی و امنیت
نقش کلیدی داشتهاند .پالن مدینه شهرهای تطوان ،رباط ،طنجه
و فاس ،با حصاری گرداگرد شهر ،ساختاری پیچیده دارند و آنچه
از پالن آن ادراک میشود مسیرهای دسترسی متعدد و در دو
دسته اصلی و فرعی است که مراکز اجتماعی را به فضای سکونتی
و پیچیده شهر متصل میکنند.
در مسیرهای مختلف دسترسی و در فواصل نزدیک ،مسجد و بازار
نقش اصلی را ایفا میکنند و بافت مدینه را به بافتی چند مرکزی
در مقیاس خرد تبدیل کرده است .مساجد در مفاصل شبکه و
ساختاری درونگرا قرار دارند که اجتماع مردم در فضای مرکزی
آنها و در مکانی کالبدی صورت میگیرد و آنچه در فضای اطراف
آن رخ میدهد گذر و جابجایی در تالقی با اقتصاد شهر است.
فرهنگ بادیهنشینی مراکش قبل از اسالم از سنتهای شهرنشینی
و نظام تشکلهای اجتماعی فاصله داشته و بهترین الگو در ساخت
شهر ،الگوبرداری و تقلید از نمونههای مقدس و قابل اتکا مانند مکه
و مدینه بوده است .شریانهای اصلی را با نظام معنوی و مادی
توأمان سامان میدهد و آنجا که به فرهنگ خود متکی است بافتی
تودرتو و مبهم از سکونت را در ساختاری عروقی آرایش میدهد
(تصویر.)5
هر جزء در سیستم با توجه به نوع روابطش با جزء دیگر ،نظمی
خاص را به سیستم میدهد« .عملکرد هر سیستم بیشتر به تعامل
اجزاء آن بستگی دارد ،تا فعالیت مستقل از هم هر یک آنها»
(ایکاف .)22 :1375 ،هر عنصري براي آنكه بتواند به پديدههاي
ديگر در كنار خود جاي دهد و بدان متصل شود به عنصر واسطهاي
احتياج دارد كه اصطالحاً مفصل گفته ميشود .به نقش ،اهميت و
كاربرد مفاصل در احيا و توسعه استخوانبندي شهر به ويژه از نظر
تأثير در تغيير جهت محورها ،بايد توجه خاص داشت.

تصویر .5تصویر ساختار عروق بدن انسان که در بافتی پیچیده و با بینهایت
مفصل ارتباطی خون را در بدن جاری میکند .این عروق به صورت کل
ساختاری واحد دارند و در صورت تضعیف و نابودی هر کدام از رگها ،سایر
رگها به عملکرد خود ادامه میدهند.

مأخذ http://zist-sad.mihanblog.com/post/173 :

عناصر عملكردي پراكنده در سطح شهر (واحدهاي عملكردي)
هنگامي كه توسط شبكه ارتباطات اصلي به هم متصل ميشوند
به يك درجه باالتر در نظام ساماندهي ساختار كالبدي شهر دست
مييابند ،لذا استخوانبندي شهر بايد تركيبي از شبكهراههاي
اصلي شهر (كريدورهاي اصلي حركتي) و ساختمانهاي مهم باشد.
با توجه به بررسی نمونههای انتخابی در ساختار فرهنگی مراکش
و طبق تعریفهای رایج مرکز شهر میتوان استنباد کرد که در
م پیچیده و چند مرکزی مدینهها که هر عنصر آن یک
سیست 
خرده سیستم به شمار میآید و هر رابطه وضعیتی منحصر به فرد
دارد ،اصطالح «مرکز» در نگاهی کلگرا بر اجماع ویژگی خرده
سیستمها داللت دارد و همۀ روابط را باید در بافت عناصر سیستم
بررسی کرد (تصاویر  6تا  .)8بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده
میتوان مراکز شهر در مدینههای مراکش را در چهار الیه متصور
شد:
• الیه امنیت که عامل اصلی ساختار کالبدی آن است و نقش
کارکردی در شهر دارد .حصار اطراف شهر و مسیرهای تنگ و
تودرتو نمونه عینی مفهوم امنیت است.
• الیه عقیدتی (مساجد و مدارس دینی) ،که مفهوم مرکزیت در
شهر را سامان میدهد و به صورت گسترده در مفاصل شهر تکرار
شده است.
• الیه اقتصادی (بازار) ،نقش مرکز را تفسیر میکند و خود عامل
تداوم حیات اجتماع است و در تالقی با گذرها ،ارتباط با مفاصل را
برقرار میکند و موجب پویایی محیط است.
• راه ،کالبد شهر را معنا میکند و عامل اتصال مرکز مفهومی شهر
و انتقال فعالیتهای اجتماعی به الیههای تودرتوی شهر و جریان
حیات در آنها است.
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تصاویر  8تا  : 10پالن مدینههای مراکش با ساختار عروقی در شهرهای رباط ،طنجه و تطوان که از نظر فرمی و عملکرد شباهت زیادی با سیستم عروقی بدن انسان دارند . .مأخذ :
نگارنده

نتیجهگیری
طراحي و مديريت مدينهها و اليههاي فعاليتي آنها جهت مرکز
شدن اين بافت تحت تأثیر امنيت اجتماعي و تداوم حيات ساکنين
در دوره تاريخي_سياسي حاکم در آن جامعه به صورت کلونيهاي
کوچک درآمده است .در نهایت با توجه به نظام ساختاری مدینه
ها ،مکانیابی مرکز شهر در دو موقعیت مکانی داخل و خارج حصار
مدینه ها قابل بررسی است .آنچه از مراکز شهرهای مراکش قابل
تعریف است ،شکلگیری مرکز هویتی در لبه مدینهها و ساختاری
چند مرکزی در داخل حصار هستند .مراکز شهری در مدینهها با
الیههای فعالیتی مختلف در لبه شهرهای مراکش ساخته شدهاند
که بر اساس سیاستهای شکلگیری مدینه و بدون پیشینه
فرهنگی به وجود آمده و خرده مراکز داخلی ،ساختاری اولیه از
مراکز شهری و قلمرویی محدود را در نظامی قابل تکثیر و همگن،
پوشش میدهند .مبانی نظری طرح و ساخت آنها مشتمل بر اصول
و ضوابط اسالمی است .این شهرها ساخته شده بر مبنای عمل
به احکام دین و بر اساس فرهنگ بادیهنشینی و رومن است که
گونهای جدید از مفهوم مرکز را ارائه میدهد .معنی و ویژگیهایی
که بر ساخت شهر اسالمی مراکش و ارتباط آنها با سکونتگاههای

مردم داللت دارد ،مبتنی بر نظامهای متعددی چون عناصر شهری
است که معنا بخش این مفهومند :
• عناصر امنیتی  :پالن عروقی و حصار اطراف شهر.
• عناصر مذهبی  :مسجد ،مدارس دینی.
• عناصر اقتصادی  :بازار و راستههای تجاری.
• شبکههای ارتباطی  :راههای ارتباط دهنده مرکز به بافت تودرتو
شهر و منطبق با بازار.
در داخل حصار مدینهها با توجه به تعریفهای رایج مرکز شهر،
در نگاه کلگرا ،مرکز واحد فعالیتی وجود ندارد و آنچه حاکم است
خرده مراکز اجتماعی است که به صورت یکسان و متعدد با دو
الیه اصلی مذهبی و اقتصادی در بستر راههای دسترسی تعریف
شده است و سایر عناصر تشکیلدهنده آنها چون الیه مسکونی در
امتداد راهها و بازار ،در مسیری پر و پیچ خم ،نظام یافته است.
در واقع ساختار کالبدی مدینهها ،و آرایش فضایی آنها ،رفتارهای
اجتماعی ساکنین را شکل داده و بر اساس این نظام فکری-
کالبدی ،حیات مدینهها ،در بستری متفاوت از نظامهای شهری و
فعالیتهای اجتماعی در لبه آن شکل گرفته است.
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