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چكيده

شـهر آرمـان "يكي مفهوم .استدرك قابل  در كالبد شهر ايرانيفضاي شهريدو مفهوم از    
ه در آن دولت نيازمند تعامل با مردم نيست و مكاني نيز در شهر براي ايـن                  است ك  "دولتي ايراني 

ديگـري  . شود، مانند تمامي قلعه شهرهاي قدرت مادي و پارسي ايران         موضوع در نظر گرفته نمي    
هـاي  گيـري  است كه در آن حضور مردم در عرصـه تصـميم           " آرماني ايراني  شهردولت  "مفهوم  

ان مركزي در شـهر بـدين منظـور اختصـاص يافتـه اسـت، ماننـد         دولتي مطرح بوده و مكان ميد     
باشد، مفهوم يـك دولـت      هاي پارسي هلني و پارتي كه چون اين ميدان، صحن معبد نيز مي            شهر

.شهر آرماني ايراني نيز دارد

داراي حصـار و    رپادشاه شه قدرت   در دولت اشكاني از يكسو با تبعيت از          ايرانيراسازمان ش 
شهري است كه در آن از آراي مردم در تصـميم گيـري         - و از سوي ديگر دولت       ،استقلعه بوده   

كه مكان جلوه اين حضور اجتماعي، ميداني در جلوي معبد ايراني           ،شودهاي حكومتي استفاده مي   
شـكل  هـاي ايرانـي      آرمـان  چون اين ميدان حكومتي در راسـتاي باورهـاي دينـي و           .بوده است 

.  است"ي ايراني شهر آرماندولت"راني در اين دوره يكگيرد، مفهوم فضاي شهري ايمي

مفاهيم ذهني  هاي فوق، تعريفي از موضوع فضاي شهري به تشريح          به منظور اثبات فرضيه   
سپس تـاريخ مفـاهيم دولـت شـهرهاي         . شودشهرسازي پرداخته مي  تب  امكدر  و مصاديق عيني،    

عـدم تمايـل بـه      . شـوند م مقايسه مي  نسبت به ه  ل شهرسازي ايران  در سير تحو  ايراني و يوناني    
مردمساالري بودن حكومت هاي ايراني، قلعه شهرهاي مادي و پارسـي بـا دولـت شـهر آرمـاني                   

. شودمردمساالرانه كه در شهر هاترا عنوان گشته مطرح مي

كليديواژه هاي 

.فضاي شهريشهر،  آرمان،شهر دولت، باستان، يونان،انايرشهر،

Archive of SID

www.SID.ir



 شماره ششم•
102

مقدمه

فضاي لي روحيه مردم ايران در كالبد شهري در زمان و مكان خود اثر، دو مفهوم از در بررسي تج
 است كه در آن دولت نيازمند تعامل " دولتي ايرانيشهرآرمان"يكي مفهوم .استدرك قابل  ايرانيشهري

هرهاي شود، مانند تمامي قلعه شبا مردم نيست و مكاني نيز در شهر براي اين موضوع در نظر گرفته نمي
 است كه در آن حضور مردم در " آرماني ايرانيشهردولت "ديگري مفهوم . قدرت مادي و پارسي ايران

هاي دولتي مطرح بوده و مكان ميدان مركزي در شهر بدين منظور اختصاص يافته گيريعرصه تصميم
اشد، مفهوم يك بهاي پارسي هلني و پارتي كه چون اين ميدان، صحن معبدي نيز مياست، مانند شهر

.دولت شهر آرماني ايراني نيز دارد
گيرد، شهر ايراني داراي برج و  شكل كالبدي به خود مي" دولتي ايرانيشهرآرمان"هرگاه مفهوم 

دهد كه مكان عبادت خواص بارويي مستحكم خواهد بود و ساختار شهر را معبدي در ميان تشكيل مي
شاه يا فرمانده همراه با خانواده . ور در همين نيايشگاه وجود نداردهاي مردم جايگاه حضاست، و براي توده

كنند و نيازي به تعامل با مردم در پيشبرد و اجراي مقاصد خود و ديگر نجبا و اشراف در اين دژ زندگي مي
هاي ايراني، اگر نتوانست هايي بنام آرماناين مفهوم شهرگرايي با روي كار آمدن دولت. حكومتي نيست

. يتي مردم ساالرانه را بپذيرد، در كالبدي محدود به بافت پيچيده و كهن باقي مانده استهو
كه در تاريخ شهرگرايي ايراني هويت مدني است" آرماني ايرانيشهردولت "اما از سوي ديگر مفهوم 

ماني صورت پذيرفته ابداع مفهوم شار ايراني در شهرسازي ايراني ز.  متفاوتي پيدا نموده استو كالبدي كامالً
. برد و از حضور مردم در بالندگي نظام سود مي كه حاكميت سياسي و مذهبي در ايران يك قطبي بودهاست

پس سيماي كالبدي شهرسازي مصداق عيني ارزشهاي بالنده مكتبي است كه حكومتي مردم ساالرانه را 
شاهي قدرتمند با نام مذهب حاكميت خواهان است و مصداق يك آرمان شهر دولتي ايراني كه در آن پاد

اين مقاله با نقدي بر مفاهيم شهرسازي ايران به دنبال . بردخود را همراه با حضور مردمي به پيش مي
. است"دولت شهر آرماني ايراني"توضيح و تشريح مفاهيم ذهني و عيني يك 

فرضيه پژوهش

اهميت درجه  و،داشته باشند خود يط محدرك درستي ازقادر خواهند بود ايراني زماني اندنوشهر
شهري گذشته و حال طرح ريزي بتوانند كه ،ريزي شهري معاصر را دريابندمفهوم فضاي شهري در برنامه

تنها به ممكن است  معيارهاي زيبايي شناختي، اساسايراني برمفهوم فضاي شهري .را با هم مقايسه كنند
شكل و ي با  از لحاظ هندسي شهري ايرانيفضا، زيراقلمداد شودي ايراني در شهرهابناهانمونه فضاي بين 
شناسي ت زيبايييفيهاي هندسي و كويژگيتنها اگر چنانچه . دشومحصور ميويژه خود نماهاي گوناگون 

گيرند، ند قرار يآگاهانه مورد تأكشود و درك ذهني مخاطبين ها بررسي ن ساختمانيدر فضاي بايراني 
.ايران امروز را به نمايش بگذاردشهري دستوري در طراحي ي ي فضادتوان ميتنهاها انروني ساختميفضاي ب

در دولت اشكاني و شار پارتي در ايرانيسازمان شار ، )يكم هجرت. ( م7تا قرن . م. ق3از اواخر قرن 
 و از سوي ،استداراي حصار و قلعه بوده قدرتي/از يكسو با تبعيت از پادشاه شهر. دچار تحولي اساسي شد

هاي سياسي و حكومتي شهري است كه در آن از آراي مردم و نخبگان در تصميم گيري/ديگر دولت
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در شهر پارتي .كه مكان جلوه اين حضور اجتماعي، ميداني در صحن معبد ايراني بوده است،شوداستفاده مي
گيرد، در صحن معبد شكل ميي هاي ايران آرمانهاترا چون اين ميدان حكومتي در راستاي باورهاي ديني و

.  است"ي ايراني شهر آرماندولت"مفهوم فضاي شهري ايراني در اين دوره يك

روش تحقيق

هاي فوق پس از تعاريف معمول از موضوع فضاي شهري در ايران و جهان به به منظور اثبات فرضيه
 و پس از بررسي تاريخ مفاهيم شودشهرسازي پرداخته ميتب امكدر مفاهيم ذهني و مصاديق عيني، تشريح 

ل شهرگرايي، شهرنشيني و شهرسازي ايراندر سير تحودولت شهرهاي ايراني و يوناني به مقايسه آنها 
باستان، و تمايل يا عدم تمايل به مردم جهت معرفي نقش فضاهاي شهري در ايران. شودپرداخته مي

ارسي با دولت شهر آرماني كه در شهر هاترا در ساالري بودن حكومت هاي ايراني، قلعه شهرهاي مادي و پ
شود، تا هويت آرمان شهر دولتي بودن و عدم تمايل به مردم ساالر بودن نينوا عنوان گشته با هم مقايسه مي

. ها روشن گرددآن

ريفااصول و تع

ي هاي ادراكي فضاف فضاي شهري به صورت فوق، تمامي ارزشي در تعر)1375:15 (ريراب كر
 او اما. كندمحدود ميهاست كه همان كالبد موجود در بيرون ساختمانObjectا ي را در خود شئي يشهر
ن يبدپس ، "قه شخصي باشديهر بررسي زيبايي شناختي احتمال دارد بر اساس سل":كندز اضافه ميينخود 

ي در فضاي يبايق زيشود حقا باعث ميهاي متفاوتب عادات حسي متفاوت افراد در زمان و مكانيترت
خ خود عالقه داشته و به ياي به تاربه طوري كه هر قدر جامعه. هاي گوناگون درك شوندشهري به ارزش

ق به يان را تشوشهرسازي كرده و يش را شناسايي شهر كهن خويآن افتخار ورزد، به همان اندازه ارزش فضا
ن از ين مبنا، شناخت مخاطبيبر ا. دينما مين در كار و آثار امروزييشيهاي دوران پنهياستفاده از آن گنج

ي در شهر ي به ارزش هاي فضاSubjectiveن نگاهي يشان وابسته است و ايفضاهاي شهري به درك ا
 و ،اند فرض كرده"ستايا"د هر دو نگاه فوق، فضاي شهري را يتوان فهمحال با كمي تأمل مي. است

نگرند، در صورتي كه فضاي شهري هر چه باشد، ن ميوار بدايري دو بعدي الصاق شده بر ديهمچون تصو
.كندر مييين تغيزمان استفاده و حركت مخاطبراستاي ت ادراكي آن در يقابل

اري تجسم و تصوري كه ناظر از وسعت و حدود فضا و ياست كه فضاي شهري به عقيده ن يزوكر بر ا
 در فضا، ادراك هاي مختلف حسي او به با حركت ناظر. شودكند، ادراك ميدا ميياحساس حركت در آن پ

. رديگب سه بعدي فضا و خطوط ساختاري آن قرار مييت حد و مرز تركير و هداياش تحت تأثژه بصرييو
ف يافته، آراسته و واجد نظم تعريستي فضاي شهري آن را ساختاري سازمان يف چيب زوكر در تعرين ترتيبد

در اعتقاد او .  و روشني استوار استنياي انسان و بر قواعد معهتيكند كه به صورت كالبدي براي فعالمي
اش از هاي ذهنيدرك مخاطبين با اندوختهست، بلكه يها فضاي شهري نن ساختمانيهر فضاي خالي ب

. است"فضاي شهري"او ايجاد شده است، ژه بصري و حركتي يارتباطات وكالبد شهري كه در 
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انواع فضاهاي شهري

ز آن دسته از فضاهاي باز عمومي در شهر هستند كه بستر تعامالت اجتماعي بوده و فضاهاي شهري ا
عمومي بودن، باز بودن و بستر تعامالت . داشتد نخواهرا  عمومي شهر صهداراي سه شاخص اصلي عر

.دنم مي شويابان تقسيدان و خيفضاهاي شهري به دو نوع م). 1383پاكزاد،  (اجتماعي

دانيم) الف

ميدان . انده براي استفاده از فضاهاي شهري به كار بردهاكه انسانبود  عمومي صهن عريل اودانيم
ش ين آرايا. دمبه وجود آو در جلوي معابد گرداگرد فضاي باز هااز تجمع خانهاولين بار در شهرسازي غربي 

"حرم"كه در جاييساخت، يعني  معابد را ممكن ميرونيبيرا در فضاي از نيايشگران ادي يار زي بسحضور
از صحن معابد ها صحنن نوع يا.شد و اجازه پيشروي بيشتر براي غير از كاهنان وجود نداشتتعريف مي

صحنها و حيير مسيونان باستان، فوروم در روم باستان، ديآگورا در النهرين گرفته تا سومري در بين
ساختمان هاي پيشگاه براي مناسبي ي اهافت و نمونهين يهاي نمادبه دفعات ارزشمسجد در اسالم

اي  الگوي فضائي نمونه"ميآتر"اط مركزي ساخته شد و يي در اطراف حبناهاير كه ين تدبيبا ا. مذهبي شد
 اما در تاريخ شهرسازي ايراني ميدان جلوي معبد آن اندازه .)1375:17،كرير (نده شكل گرفتيبراي آ

ساخت و تنها اين اشراف و نجبا بودند كه بي امكان پذير نميكوچك بود كه حضور عامه را در مراسم مذه
.يافتندشهرهاي پارسي و مادي اجازه حضور ميدر قلعه

است و بوده  جهت ايجاد تعامالت اجتماعين فضاي شهرييدان اثرگذارتريمدر تاريخ تمدن بشري، 
ن ياديم. شناسند هم باز مين ازياديد همواره مناطق شهري را توسط مي و جدشهرهاي تاريخيشهروندان 

 مفهومي عهروز تا امروز توسي هستند كه در قلمرو فضاهاي عمومي از دنفضائي بر اي مكث و سكو
هاي برابر دانيفاتي، ميهاي تشردانيرژه نظامي، مي هاني زم،هاي تجاريدانيمحوطه م. اندافتهيمشابهي 

ادگار قرون گذشته هستندكه كاركرد يها همگي ارتگاهي و مراكز حكومتي شهري، صحن مساجد و زمعابد
.اندماندهيراث فرهنگي باقياند و تنها به صورت مكم از دست دادهن خود را كمين و محتواي نمادينخست

ابانيخ) ب

ابي از يكند امكان دستجاد مييابان ايبراساس معبري كه خ. هاستورده اسكان پراكنده خانهآابان فريخ
هاي ژگييابان از نظر كاركردي داراي ويخ. شودسر مييم) ءاجزا(به قطعات انفرادي ) كل(دان يت ميمركز

 بيشتر براي ارتباطات انساني تري براي گذران وقتدان فضاي جذابيدان است اما ميتري نسبت به مقيعم
هاي شهرهاي ابانيد، طرح خيآابان فقط در حال گذر به چشم مييمعماري پشت صحنه خ. آوردپديد مي
ها و گردش انسانبراي همين علت ه ب،عبور كالسكه طراحي شده استبراي ا ياده و ياس پي در مقتاريخي

ها به ندرت ابانيخ. انداس عبور وسائل موتوري نامناسبيكه در مقي در حال،ار درخورنديت آنها بسيفعال
ك شبكه شهري يل بخشي از ها در اصابانيخ. نديك فضاي مستقل و جدا عمل نمايعنوان ه بتوانند ب

اند و محل گذر و گردش ر و معبر خود را حفظ كردهي تا به امروز كاركرد مسشهرهاي تاريخيباشند و از مي
 در ساختار شهر مادي و پارسي ايران، بازار تنها فضاي شهري ايراني است كه مردم در آن .باشندعمومي مي
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ترين ا به امروز نيز بازار و خريد و فروش در آن از مهمكردند و تبه حضور اجتماعي خود دست پيدا مي
.مراكز حضور مردم در تعامالت اجتماعي ايشان بوده است

 و روم باستانفضاي شهري در يونان

. هاي خصوصي و عمومي بودطور كلي ساختمانه عناصر شهري در يونان باستان متشكل از معابد ب
ز معابد معموالً عبارت بودند از آگورا يا ميدان شهر كه مركز زندگي اجتماعي و فعاليتفضاهاي عمومي غير ا

هاي اداري و عمومي، هاي ستوندار، معابد، ساختماندر اطراف يا نزديك آن استوا يا رواق. هاي شهري بود
اطراف بناهاي عمومي و در  در عنوان پناهگاهه استوا ب. گرفتندميبازارها، اماكن تفريحي، بناهاي يادبود قرار 

بوليوتريون كه ساختمان شورا و يك محل .  بوديگرديد كه رواق ستوندارهاي مذهبي بنا ميپرستشگاه
. شكل عمومي اين بنا چهارگوش بود. شدمالقات سرپوشيده بود براي تشكيل جلسات از آنها استفاده مي

سلوب منظم قبل از آنكه ا. شوندني ديده ميها نيز به انواع مختلف در ساختار شهرهاي يوناورزشگاه
صورت ه م توسط هيپوداموس معمار اهل ميلتوس ب.اي در سدة پنجم قهاي شبكهشهرسازي با خيابان

هاي طبيعت، شهرهاي خود را با احترام به ها به پيروي از زيبايي، يونانيديبندي شده و انتظام يافته درآطبقه
).1375:143گروتر،  (ساختندارگانيك ميصورت كامالًها به  كوههاي دامنهخطوط ميزان و شيب

هاي ساختمان معابد در شيب تپهنظام طراحي آگورا و: 1تصوير 
1375، گروتر:خذأآكروپوليس، آتن، م

ساختمان معابد در آكروپوليس، آتن،  آگورا واندازچشم: 2تصوير 
1381تيرلن،اس:خذأم
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نظم شود مانند شهر پرينه كه بر اساس هاي شطرنجي اطالق مينام هيپودام به شهرهايي با طرح
شود كه هايي تشكيل ميتوسط همان معمار طراحي شده است و از شبكة درهم فشردة خيابانجديد 

اصل سازمان دهندة اصلي نقشة هيپوداموس ميدان بود كه در . كنند قطع مييكديگر را با زواياي قائمه
دور تا دور ميدان رواق. راحتي براي شهروندان از همه جهات قابل دسترسي بوده گرفت و بمركز قرار مي

دگي بيني شده بود كه بازارها و ادارات در آن واقع شده بودند و بيان معمارانه زنهاي سرپوشيده درازي پيش
.رفتشمار ميه عمومي در اين شهر ب

»Forum«فورم 

ها يا ها، فروشگاهفضاي باز مركزي جهت مكان مالقات) مشابه آگوراي شهرهاي يونان(كلمة فورم 
ها در شهرهاي كوچكي كه بعداً توسعه اين فورم. بودرومي "شهردولت"هاي تجمعات سياسي گاهوعده

صورت سيستماتيك و از پيش فكر شده تأسيس ه رهاي تازه احداث شده ب نامرتب ولي در شه،يافته بودند
.شده بودند

هاي روم قرار داشت و اي بين كوهترين قسمت شهر در درهترين و مهمقديميفورم رومانوم، رم
ساخته رومي "شهردولت"ها براي تمام منظورهاي كه اين مكاناز آنجائي. شكل آن مستطيل كامل بود

دور . تئاترها انتقال داده شدها نيز به تئاترها و آمفيها را انتقال دادند و مسابقات و نمايش مغازه،دشده بودن
هاي باشكوه با ها خيلي مهم عمومي گرفته بودند كه پيدايش اين ساختماناين فورم را فقط ساختمان

ها موجب زيبايي بيش از پيش ها و معابد و بازيليكاهاي گرداگرد شهر و فورمهاي پيروزي و رواقستون
. بهت آن افزوده بودندراستي كه بر اه ها بودند و بفورم

 پمپي، طرح ساده شده براي اتصال فروم: 3تصوير 
1375،كرير: مأخذها، خيابان

1375،كرير: مأخذ، نافروم تراژ: 4تصوير 
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ن، رمافروم تراژ

:ها بود كه از چهار بخش تشكيل شده بودترين اين فورمبزرگ) 98-113ميالدي (ن افروم تراژ
ها پوشش داده شده  وسيله رواقهاي بزرگي در طرفين كه بهفورم مطلوب و مورد پسند با نيمدايره

.شدنداي ميهاي زنجيرهبودند و شامل مغازه
دار كه در سراشيبي تپ كورينال ميل و ها و عمارت و تاالرهاي قوسفضاهاي بازار كه شامل مغازه.1

.در شمال غربي اين تپه واقع بودند
.يادبود تراژن در آنجا قرار داشتبازيليكاي تراژن و دو كتابخانه الحاقي در كنار آن و حياطي كه ستون .2
.شدهاي معبد تراژن ميشامل رديف ستون.3

هاي روم و ديگر غير از فورم. كردنددهي ميعنوان بازار سرويسه هاي ديگري بها، فورمبجز اين فورم
هايي وجود هاي آن در بسياري از شهرهاي طراحي شده چه در روم و چه در حومه امپراطوري، فورماستان

، "انطاكيه"، "دمشق"، "ساماريا"، "پالميرا"هاي "شهردولت"توان از اشتند كه به عنوان نمونه ميد
 در شمال آفريقا و "تبس" و "تيمجد" در آسياي صغير و "پرگامون" در سوريه، "بصري" و "بعلبك"
 و محافظت از ها براي جلوگيري و جاهاي ديگر در انگلستان نام برد كه در همه آنها خيابان"سينچستر"

.شدندهايي پوشش داده مينور خورشيد توسط رواق
اي از اليگارشي، پولوبوس مورخ يوناني قرن دوم قبل از ميالد مسيح، معتقد است كه رم آميزه

. دموكراسي و سلطنت است، يعني در واقع رژيمي كه افالطون آن را به عنوان رژيم آرماني خود در نظر دارد
 يعني حق isegoria يعني برابري در مقابل قانون و isonomiaست آتني در دو مفهوم  اركان اصلي سيادر

شود، به عكس در رم باستان اركان اصلي سياست بر مبناي مفهوم و برابري در بيان عقيده خالصه مي
auctoritas يعني اقتدار و imperiuem قرار گرفته است) هاي نياكانبه معناي حفظ ارزش(سنت  يعني .

براي . ه گفته هانا آرنت استمرار و بقاي زندگي سياسي جمهوري رم براساس اين دو مفهوم بنا شده استب
اين معادله در اين شعار التيني خالصه .  حتي اگر قدرت از آن مردم باشد،آيدها اقتدار از سنا ميرمي
 حفظ و انتقال قوانين ها نيزنقش سنت» Cum potestas in populo, auctoritas insenatu«:شودمي

ها  است و براي رمي"سنت" و "اقتدار"رم به نوعي بيانگر اين دو مفهوم "شهردولت"پس . و ارزشهاست
موضوع اصلي احترام گذاشتن به نظم موجود است، حتي اگر اين نظم براساس يك ديكتاتوري بنا شده 

 به معناي مدرن كلمه وجود ندارد، ولي "يتفرد"به همين دليل، به طور كلي در جهان باستان مفهوم . باشد
كنند، البته در يكي به صورت دموكراتيك و در هاي آتن و رم مردم نقش مهمي را ايفا مي"شهردولت"در 

تري بود و به اين دليل كه شهر ولي رم در مقايسه با آتن شهر پرجمعيت. ديگري به صورت غيردموكراتيك
شهر رم شهري بود كه بر مبناي اصول قدرت نظامي طراحي شده بود . شمار زيادي ساكنان غير رمي داشت

.كردندكرد كه در مركز همديگر را قطع مييعني شهر را دو شاهراه اصلي و محوري تقسيم مي
 فقط به معناي پناهگاهي براي خوابيدن بود و نه محلي براي زندگي و "خانه"،براي مردم عادي رم

ميدان (اي چون سيرك مردم رم بسياري از اوقات خود را در فضاهاي عموميشايد به همين علت . معاشرت
ها كه بزرگ بودند، مابقي فضاهاي شهر رم كوچك و تنگ ولي سواي ميدان. گذراندندمي) نبرد گالدياتورها

Archive of SID

www.SID.ir



 شماره ششم•
108

اي براي نقل و انتقال مردم از اطراف ترين خيابان رم بيشتر از شش متر نبود و چون وسيلهعريض. بودند
.شهر به مركز شهر وجود نداشت، همه امور دولتي و غيردولتي در مركز شهر رم قرار داشت

رم باستان ارتباط نزديكي ميان ساختارهاي سياسي و اجتماعي و فضاهاي شهري "شهردولت"در 
ر اكث. شدفريبي ميبه همين جهت، فرديت شكل نيافته در رم باستان موجب ايجاد خشونت، عوام. وجود دارد

به . كردندهاي اجتماعي محاصره شده بودند كه به نوعي از آنها تغذيه مياشراف و بزرگان رم توسط انگل
هاي خود بيش از صدها هزار انگل اجتماعي داشت كه در ازاي پولي كه گفته مامفورد رم در درون دروازه

. آوردندگرفتند لوازم عيش و نوش اشراف رم را فراهم ميمي

)خداشهر (مسيحيتشهر آرمان

به عنوان يك آيين شرقي در  عدم خشونت و موقعيت خدامحوري كه مسيحيت اخالقيات مسيحيت و
. رم باستان استيكند، به نوعي شورش و اعتراض به خشونت كيهان محورتبليغ ميدر اروپا دوره اول 

ح را بر مبناي كليساي مسيحي صلح مسيحي را جانشين صلح رمي كرد، ولي پايه و اساس اين صل
در قرون وسطاي مسيحي . imperiuem و auctoritasدين و قدرت الهي قرار داد و نه بر پايه دو مفهوم 
توان در تفكيك  كه اولين بازتاب آن را ميدداروجود نگرش جديدي به دو مفهوم شهر و شهروندي 

شناسي جديد با خود يك ستياين تغيير ذهنيت و نگرش ه.  ديد"هاشهر انسان" و "شهر خدا"آگوستيني 
از نگاه مسيحيان فضاهاي شهري امپراطوري رم مثل . بار ديگر نگرش شهرسازي جديدي را به همراه آورد

كرد و به همين جهت كليساي مسيحي سيرك، تئاتر و حمام عمومي با بينش آنها از جهان تطبيق نمي
ها كليساهاي بيزانس را تبديل به مسجد ها عثمانيگونه كه بعدالبته به همان. دست به انهدام اين فضاها زد

براي مثال معبد آنتونيتوس تبديل به .  كليساي مسيحي نيز فضاهاي عمومي را به كليسا تبديل كردكردند،
.كليساي سن لورنزو شد و سناي رم به صورت كليساي سن آدرين درآمد

1369 ولو، بنه:مأخذفضاي ميدان سن ماركو ونيز، :5تصوير 
دوره "شهردولت"ترين تغيير و تحوالتي كه مسيحيت در فضاهاي شهري شكي نيست كه مهم

شهرت " و "مالكيت اين جهاني"،"قدرت دنيوي"وجود آورد رد و طرد فضاهايي بود كه بيانگر ه باستان ب
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 را بهترين و "فقر" و "دازندگي در راه خ"اين تغيير در ارتباط مستقيم با ذهنيتي بود كه .  بودند"اجتماعي
مثل (ها و كليساهاي گوتيك شايد به همين دليل ديرها، صومعه. پنداشت مي"فرديت"واالترين نوع از 

اكثر . دهندترين فضاهاي معماري قرون وسطاي مسيحي را تشكيل ميمهم) كليساي نوتردام يا نس
. اندگونه دكوراسيوني ساخته شده هيچهاي سنگي بزرگ و بدونكليساهاي سيسترسين در فرانسه از بلوك

اين عدم وجود هرگونه شيء اضافي در فضاي كليساي سيسترسين به اين دليل است كه كشيشاني كه در 
كردند طرفدار ايجاد رابطه مستقيم ميان فرد مؤمن و خدا بودند و به گمان آنها نقاشي و يا آنجا زندگي مي

.شدحاني ميمجسمه موجب از بين رفتن اين رابطه رو
شد، بنابر اين همه از آنجا كه آرمان زندگي مسيحي در شخصيت حضرت مسيح خالصه مي

) Saint Bernard(د برناراين جمله معروف سن. كوشيدند تا او را مبناي الگوي اخالقي خود قرار دهندمي
 اين نحوه نگرش ، نشانه بارز»باشد) ParadisusClaustralis(زندگي بايد مثل يك دير آسماني «كه 

"خدامحور"ي با فضاهاي شهري ايقرون وسط"شهردولت"دوران در اين . قرون وسطاي مسيحي است
شدند سلطه قدرتهايولي با اضافه شدن به قدرت كليسا، بعضي از كشيشان خود تبديل به . بودشده همراه 

گرفت و محلي براي استراحت دند كه در آنها تجارت صورت ميكرتبديل به فضاهاي شهري را ها و صومعه
.پناهندگان بودمسافران و

درك فضاي شهري ايراني

توان تنها به انديشه فضاي شهري  كشف و درك فضاي شهري ايراني در دوران باستان، نميرايب
هاي الزم است ضمن معرفي بررسي. پردازان غربي در زمان حاضر قناعت كرديهمعرفي شده توسط نظر

 طرح هاي بنياديناي با انديشهيسهامقبا "فضاي شهري"پيدايش مفاهيم ين زمينه در انجام شده در ا
فضاي شهر تاريخي كار اين مكاشفه را با تحليل فضاهاي شهري در ايران باستان و بر اساس شناخت مردم 

. همان زمان آغاز نمود
دوره كلي مورد ا در سه  شهرنشيني، شهرگرايي، و شهرسازي در ايران رفرآيند) 1378(دكتر حبيبي 

 و تا حمله اسكندريعني . م. ق4تا . م. ق9ساخت و بافت شار از قرن وي معتقد است . بحث قرار داده است
شار مادي بدين ترتيب .  بوده است شهر مادي پارسي-قلعهفروپاشي نظام سلطنتي اوليه به صورت 

و نوعي آرمانشهر ايراني كه توسط دولت معبد /هرالنهريني، شهاي بينتپه/و با الهام از شهرقدرت بوده /شهر
عدم ميل و توجه به . شود و فضايي در كالبد شهري براي تعامالت اجتماعي وجود نداردسلطه اداره مي

قدرت پارسه براي حضور /تعامالت اجتماعي بين حكومت و مردم در دوره هخامنشي نيز ادامه داشته و شهر
. ضايي جز بازار نداردو تعامالت اجتماعي عامه مردم ف

 ساخت و بافت شار و يا شهر در دوره سلوكي، در.م. ق3در قرن با سقوط نظام سلطه هخامنشي 
. است شهر يوناني- قدرت پارسي با دولت- آميختگي شار و شهرشود و آنتغييرات بنياديني مشاهده مي

رسي راه جديدي در فضاي شهري دار حكومت پاتپيدايش نوشهرهايي ناشي از مردم ساالري اشراف و اق
هاي ايراني با  فضايي آرمان–دهد تا شهر مكان تجلي كالبدي سلوكي اجازه ميدولت . گذاردپيش رو مي

 از طرفي براي اولين بار براي حضور ايرانيان در تعامالت اجتماعي، مكان .كيد بر كالبد معابد آنها باشدأت

Archive of SID

www.SID.ir



 شماره ششم•
110

براي نخستين بار مفهوم ميدان در شهر ايراني شكل . د باشدتحقق سلطه شهر بر منطقه نفوذي اطراف خو
 چون در است وگيرد، اين ميدان چون اصل خويش يعني آگورا، مركز مبادالت فرهنگي، تجاري و ادراي مي

. ناميدي شهر آرماندولتتوان آن را  شهر قرار دارد، مي-صحن معبد
 به شكل)يكم هجرت. ( م7تا قرن . م. ق3ساخت و سازمان شار و نوشهرهاي نظامي از اواخر قرن 

هاي ايراني و از  قدرتي است با تبعيت از پادشاه و آرمان–در دولت اشكاني از يكسو شهر و شار پارتي 
هاي سياسي و  شهري است كه در آن از آراي مردم و نخبگان در تصميم گيري-سوي ديگر دولت

اي است از بازار، ميدان به جا مانده از اي دارد و مجموعهشهر پارتي محيطي دايره. شودحكومتي استفاده مي
چهره شهر پارتي در دوره . رودي ايراني به پيش مي شهر آرمان، و هنوز با مفهوم دولت هلني-شهر پارسي

رود تا آنجا كه قلعه شهرهاي شود و نقش حضور مردم در تعامالت اجتماعي از بين ميساساني عوض مي
. ي را به ياد مي آوردآرماني دوره پارس

 پارتيشهر

 زمان پارت ها اطالعات زيادي در دست نيست ولي شهرهاي بسياري را به آنها نسبت از شهرسازي
 پديد ي ايرانياي در زندگي شهرها و تغييرات تازهن است كه در دوره اشكانيان تحولقدر مسلم آدهند،مي

ساختند و بر گرد آن به سنت كهن ديواري بلند اي ميره بدين ترتيب كه شهر را به صورت داي.آمده است
 پيش از برخورد با روميان پارتيان در شرق ايران وكشيدند، اين شيوه ساختن شهرهاي مدور در خاستگاه مي

. شودديده مي مشرق با شهر قديمي مرو ردر شهر قديمي نسا و همچنين د

1350گيريشمن، :مأخذ، تي نقشه شهر در دوران پار،مرو:6تصوير 

هاي هيپودام حتر از طراي كه دفاع و حراست آن آسان دايرهياشكانيان با آشنايي به امتياز شهرها
اي تجهيز امي لشگريان خود را با طرح دايرهبود حتي در هنگام آرايش نظ) شهرهاي مستطيل شكل(

در هنگام جنگ و برخورد با دشمن به صورت بر خالف آرايش نظاميان رومي بود كه كردند و اين درستمي
وانگهي بسياري از شهرهاي يوناني كه داراي طرح هاي مستطيل شكل بودند پس .آمدندمستطيل گرد مي

اي ت دايره با ايجاد و احداث حصاري مدور به دور آن شهر را به صور،از آنكه به تصرف اشكانيان درآمدند
لين هاي گ كه اين بارو از چينهانده شهر قديمي مرو نشان مي دهدكه ديواره هاي باقي مچنانساختند،
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هاي محل تيركش كه دور آن ايجاد شده همه متعلق به دوره اشكاني ها و شكافها و كنگرهبوده و برج
. است كه به دور شهر مستطيل شكل قديمي احداث شده است

5پيرامون آن در حدود اي شكل بوده و دايره نيز،گويندرا ميديوار شهر الحضر كه فرانسويان آن را هات
در درون . شكاني در سرزمين بين النهرين استكيلومتر بوده است كه از آثار سنگي و جالب توجه دوره ا

بود، همچنين بازار از بخش هاي بزرگ و جالب ترين ساختمان مقر حكومت و معبدشهرهاي اشكاني مهم
.شهر بود

، خود فرماني آنها به عنوان ميراثي از گذشته يكي ديگر از وجوه تشابه دو هادر زمينه نحوة ادارة شهر
 دولت شهرهاي يوناني  بااگرچه خودمختاري شهرهاي اشكاني. رة پارتي و سلوكي را نشان مي دهددو

اشاره مي كند، حتي در دورة حكومت سلوكيان بر ايران) 1357(كونوف ديا. م.كه متفاوت داشته و همچنان
رجي تماماً در صالحيت پادشاه هاي اصلي كامل نبوده و مسائل روابط خاآزادي شهرها بر خالف پوليسنيز 
هاي پراكنده،  يكپارچگي ميان حكومتها و عدم توانايي آنها در ايجاد اما با توجه به اوضاع كشور پارتبود،

 اين ميان شهرهاي ، در نهايت موجب ضعف و قدرت مي گرديد، و دروجود اين نوع تشكيالت شهري
. يوناني نشين كه از اختيارات بيشتري برخوردار بودند به عدم يكپارچگي موجود مي افزودند

ها و عدم تمركز ناشي از وجود ملوك ور تنها منحصر به خود فرماني شهردر اداره كشمشكالت پارتيان 
 ترين عامل سقوط آنان به حساب آورد، توليدي اين دوره را بايد اساسيايف نبود، بلكه تغيير در مناسبات الطو

ه داري  برد، مناطق و تفاوت اوضاع اجتماعي و طبقاتي آنانسطح تكامل اجتماعي،چه علي رغم اختالف 
در امل آن و سير به سوي زمينداري كه با تك. ها بود توليدي كشور پارتشكل و شيوه غالب در روابط

 سيستم حكومتي جديدي وم به آن شهر يك نياز به خاص از بردگان موسنتيجه پديد آمدن دسته اي
. احساس مي گرديد كه پارتيان قادر به ايجاد آن نبودند

ي در هاترا تاريختجربه فضاي شهر

 تحقيق و پژوهش در مورد 1910كه از دهه هاي دهد نشان ميگزارشات هيئت هاي خارجي و داخلي 
انجام شده "هاترا" نسبت به بقاياي يشترين مطالعاتب و ،آغاز شده استو ديگر شهرهاي اشكاني " هاترا"

هاي باستاني  با حضور خود در كاوشنيز دكتر رومان گريشمن فرانسوي .ه استبودايتوسط والتر آندره
 به بعد، گزارشات معتبري از تاريخ و فرهنگ ايران اشكاني در كتاب 1930هاي ايران و عراق در طول سال

" از آغاز تا اسالم–تاريخ ايران "و) 1350گريشمن، (" پارتي و ساساني دوران-هنر ايران "هاي 
هاي منظمي در  حفاري1951اداره كل آثار باستاني عراق نيز از بهار . ارائه كرده است) 1379گريشمن، (

از جمله گزارشات مفصل آقاي دكتر ناجي االصيل، كه بعدها اداره كل آثار .  اداره كرده استمورد هاترا
. چاپ رسانيده  ب"سومر" يا "اخبار تصويري لندن"باستاني عراق مختصري از مطالب اين گزارشات را در 

كرد، مقدار زيادي از كتيبه عنوان مدير عمليات صحرائي هيئت اعزامي خدمت ميه  فواد صفر نيز كه باستاد
 اعتراف كرد مدارك و اسنادي اما بايد. )1951صفر و مصطفي،  (ها و نوشته هاي آرامي را منتشر كرده است

دست داده ه الصليحي با انجام خدمات علمي خود از مجموعه تاريخي هاترا ب-كه آقاي دكتر واتيك الف
.است، به حق ذيقيمت بوده است
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موقعيت 

هاي بزرگ و اصلي آشوري  كيلومتري غرب آشور باستاني كه يكي از امپراطوري60در ) نينوا(هاترا 
"زرزار"آب وهواي موسمي وادي . قرار دارد كيلومتري جنوب غربي شهر جديد موصل 150بود و در حدود 

 درياچه كوچكي است، اما اين منبع از منابع آب در هاترا. كند جريان پيدا ميهاترا كيلومتري شرق 4تا حدود 
هاي آب انبارهائي ساختند و از چاه بنابراين اهالي هاترا مخازن و آب جهت احتياجات عمومي كافي نبود،

اي شكل است، بنابراين به شهرهاي استحكامات هاترا دايره.  كردندخوبي استفادهه آب در پهلوي شهر ب
.سانيان بيشتر شباهت داردو سا) اشكانيان(دوران پارت 

 مقام سياسي، كه از استقاللم آغاز شد، در زماني.بناي ساختمان در شهر هاترا از اوايل سومين قرن ق
هاترا وظيفه ي دفاع از مرزهاي غربي .  مذهبي خارج از مرزهاي خود برخوردار شدنظامي، اقتصادي،
. را در مقابل حمله ي سخت سپاهيان منظم و تشكيالتي رومي بر عهده داشت) اشكانيان(امپراطوري پارتي 

حاكمين هاترا قادر .شد ممكن پذير ميي ايرانيانا پيروزي در دشت و صحرا بردر اين زمان با ساخت هاترا
بودند كاروان هائي كه از كنار نهرها در رفت وآمد بودند را مورد بازرسي قرار دهند و اين راه از زمان 

يكي از هاترا.به شهرهاي آسياي ميانه مورد استفاده بود) مدائن(سلوكيان مسيري براي گذر از تيسفون 
شمار مي رفته است، اين مطلب را ه  اقوام و طوايف مردم اين ناحيه نيز بمعتبرترين مراكز پرستش و نيايش

ها و معابد كشف شده ه تعداد زيارتگا. كنددست آمده ثابت ميه وجود بت هاي متعدد كه در اين مجموعه ب
هاي چهار گوش به سبك پارتي هاي هاللي و نقوش تزئيني و ستونهائي با قوسكه همگي داراي ايوان

هنرهاي مجسمه سازي و معماري با . براي مطالعه تاريخ در اين مجموعه جالب موجود مي باشداست كه
.شودارده ميذنمايش گه تركيبي از هنر ايراني و يوناني با تناسبات ويژه اي در مكان هاترا ب

1383كريميان : مأخذ، نقشه شهر هاترا:8تصوير 1383كريميان، : مأخذعكس هوايي هاترا، : 7تصوير 
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تاريخ هاترا

 و باعث اضطراب و داشتهاترا، موقعيت بسيار مهمي از نظر نظامي در ميان دو رودخانه دجله و فرات 
ي پارتي ها را هاي دشمني بود كه قصد حمله به تيسفون يعني پايتخت بين النهريندلواپسي رهبران كشور

عامل و ) رودخانه هاي معروف جنوب غربي آسيا(رسد راه آبي رودخانه هاي دجله و فرات به نظر مي. داشتند
ي ها در اين قسمت متروك و ويران شده صحرا انگيزه نظامي قوي جهت بنيان هاترا در مقابل قدرت روم

ت ساخت اين شهر تشويق و بعضي طوايف و قبايل با تهيه ابزار كار و پرداخت وجوهات جه. بوده است
. شدنددلگرم مي

 در Rostovtzeffطور كه رستوزف تدريج هاترا به يك ناحيه تجاري در منطقه تبديل شد و آنه ب
بعد از آنكه رومي ها به حكومت سلوكي ها در .  پديد مي آيد"كاروان شهر"كار مي برد، يكه لغت خود ب

را به هاترابين النهرين و سرياني ها پايان دادند، پارتي ها تنها قدرت هم رزم با دولت روم بودند، ايشان نيز
سلوكي "ادسا" و در زمان .م117در سال .تربيت نظامي ها در زمان جنگ تبديل كردندمحلي جهت تعليم و

امپراطور بعد از اينكه شورش شهرها . كند امپراطور روم شورش مي"تراژان"، هاترا در مقابل "نيسيبيس"ها و 
. كندهاي هاترا حركت ميكند به سمت مرزرا سركوب مي

شهر در آن زمان نه نشانگر يك شهر بزرگ است و نه اينكه بسيار خوب ساخته شده است و نواحي 
. شودب و علوفه در اين ناحيه پيدا نميترين وجهي ويران گشته، آب كم عمقي دارد و چواطراف آن به بيش

شود و محاصره همه غير ممكن ها، از هليوس يعني كسي ين صفات منفي كه از شهر عنوان ميي ابا همه
.گرددو شهر را محافظت مي كند، تشكر ميكه شهر به او هديه گرديده 

 ميالدي مورد حمله قرار نگرفته است و اين 166-161تيان در سال هاي هاترا در طول جنگ هاي پار
كه جنگ رومي ها و در زماني. خاطر موقعيت نظامي و استحكامات معروف و مشهور آن بوده استه ب

شاه پارتي شكست مي خورد و افتد و پادارتي در ميدان جنگ سورا اتفاق ميسوم پادشاه پ) ولوگاسز(بالش 
. ميالدي فتح گردد166 شهرهاي تمدن بابلي و سلوكي سوزانيده شوند و تيسفون در سال شود تاسبب مي

ها در نبردشان با ساسانيان  نام داشته، از رومي"ذايزان"نظر مي رسد آخرين پادشاه هاترا كه ه ب
، جغرافيدان معروف )1945:248 (بر طبق نظر ياقوت حموي. )1954:247مسعودي، (حمايت كرده است

دشتي نزديك  ("شهرازور"ب ذايزان دوباره با ساسانيان به جنگ پرداخت و در نبردي در منطقه عر
 وقتي 232يك نظر آن است كه اين نبرد در سال . ضربات سختي بديشان وارد كرد و پيروز شد) سليمانيه

.ها شهر مديا را مورد تاخت وتاز قرار داده اند، انجام شده استكه ارتش رومي
 نيروهايش را  پادشاهي بوده است كه، تنهاوشت كه شاپور اول ساساني، پسر اردشير اولنوديمسع

پس از آنكه هاترا . براي حمله به هاترا آرايش داد، و پس از يك محاصره هاترا را به آساني تسخير كرد
241شهر هاترا در همان اوايل يعني در سال . سقوط كرد، مورد غارت قرار گرفت و ذايزان كشته شد

"والرين"كه ميالدي، توسط سپاه شاپور اول به كلي تخريب گرديد، اما طبري اين تخريب را به زماني
طور كامل ه هاترا ديگر ب. ميالدي مربوط مي داند258امپراطور روم توسط شاپور اول دستگير شد، يعني در 

. متروك شد و ديگر بهبود نيافت
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سيماي كالبدي شهر

اي شكل دايره.  كيلومتر است3تر تقريباًكند، قطر دايره بزرگزمين هاترا را يك ديوار خارجي احاطه مي
مسافت بين ديوار خارجي و داخلي در حدود يك . در نقشه شهر منسوب به ساخت شهر دوره پارتي است

در ساختمان آن استفاده شده  ديوار داخلي كه ويژه حصار شهر است دوتائي است و از سنگ بادبر كيلومتراست،
اف اين ديوار دوتائي يك خندق وجود دارد كه راط. كند كيلومتر مربع را احاطه مي2/3است و منطقه اي حدود 

شود كه هر يك  دروازه انجام مي4دسترسي به شهر از طريق .  متر پهنا دارد30 تا 20در نقاط اصلي حدود 
اند دروازه ها به شكلي ساخته شده. شرق و غرب شهر واقع استوب، جن متر پهنا دارد و در جانب شمال،386

هدف از اين تركيب كندكردن . باشند درجه مي90كه وارد شوندگان مجبور به طي مسيري با تغيير زاويه 
 برج براي 160در ديوار داخلي . حركت مهاجمين و متجاوزين با قرار دادن مانعي در مقابل ايشان بوده است

 كيلومتر مربع را 1/0 شهر وجود داشت كه ديوار چينه اي از سنگ به شكل مستطيلي مسافتي حدود نگهباني
.د دروازه شرقي در ميان ديوار مستطيل شكل اصلي بواز ميان دروازه ها،. كرداحاطه مي

شود  جلوئي در قسمت شرقي، مسير به مجموعه معابدي منتهي ميصحن مربعي شكلبعد از ورود به 
لوئي را از حياط پس از آن ديوار ممتد شمالي جنوبي، حياط ج. مربع است متر320راي مساحتي حدود كه دا

اين ديوار جدا . اندهاي آهكي فرش كردهحياط جلوئي و حياط معبد را با تخته سنگ. كندخود معبد جدا مي
 مياني بزرگتر تاقت كه  داشتاقها سه هر كدام از ورودي. راي دو دروازه شمالي و جنوبي استكننده دا

ستون  هاي راست و چپ خود با تاق كه از است وسطي يا مياني دروازه شمالي داراي هفت پله تاق. است
. استدر دو طرف دروازه جنوبي نيز دو برج واقع . دگردهايي به شكل برج جدا مي

 جلوي آن،  از معبد و صحنافقينقشه : 10تصوير 
1951فواد مصطفي، : مأخذ

طرح سه بعدي از معبد و صحن جلوي آن، : 9تصوير 
1350،گيريشمن: مأخذ
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. آمدمعبد باالتر مي كه با حركت تدريجي شش پله از حياط استاي واقع  صفهترجلوي معبد بزرگدر 
هر كدام از . استهم ه د و شامل دو قسمت شبيه بنكتر به سمت شرق نگاه مينماي اصلي معبد بزرگ

 و در هر رد متر عمق دا30 متر پهنا و 15باً هر كدام تقريكهرددهاللي بزرگي را شامل مي گتاق ،هاواناي
.استها در هر طرف ساخته شده اي باربر اتاقروي ديوارهي دوم برطبقه. استطرف آن سه اتاق واقع 

در هاترا اصلي ترين فضاي شهر به خداي خورشيد تعلق دارد كه معبدي با ايواني رو به سمت طلوع 
صحني كه در جلوي اين معبد قرار دارد، تنها فضاي شهر تاريخي هاترا . آفتاب براي آن ساخته شده است

شود، ريزي مياجتماعي در نسبت با آرمانهاي خداي ايراني طرحفضايي است كه تعامالت  حقيقت در. است
از يكسو و دولت و ايجاد رابطه مستقيم ميان فرد مؤمن و خدا راني اي"يلت شهر آرماندو"كه اين فضاي 

.دبوحاكميت از سور ديگر 

 ايران باستانشهريفضاي گيري از دركنتيجه

يي قرن بيستم معتقد است كه شهرها تجليات روح لوييس مامفورد مورخ و روشنفكر معروف آمريكا
به گفته او، دليل وجودي شهرها در تاريخ ياري رساندن به پيشرفت . (Mumford, 1961)بشري هستند

مامفورد معتقد است كه رابطه تنگاتنگي وجود دارد ميان روند بهتر كردن فضايي . شخصيت بشر است
 فضاي محل "شهر"ين دليل يونانيان باستان معتقد بودند كه شايد به هم. و مدنيكالبدي شهرها از نظر 

بوده زندگي اجتماعي و سياسي در اتكاشترا كه به معني"مدينه"داراي يك ، متحدي استزندگي افراد 
در تمامي شهر تاريخي شرقي نيز شهر محل گردهمايي افرادي است كه . )1343:133، دوكوالنژ(است 

:1358آشتياني، (پيچيدند، از شهر تبعيد مي شدند و كساني كه از دين سر ميداراي يك دين و آيين بوده 
اي كه كند، يعني موجود زندهبدين منظور فيلسوفي چون ارسطو انسان را زوئون پوليتيكون تعريف مي). 36

د  همانن"شهردولت"در يونان باستان قانون .)1352بريه،  (ساخته شده است"شهردولت"براي زندگي در 
توان گفت كه پس مي. بود"شهردولت"زيرا دربرگيرنده زندگي همه اعضاي ، شدآييني ديني تلقي مي

هم عقايد انسان ها  به عنوان يك كالبد شهري فقط واحدي سياسي نبود، بلكه تجلي منظومه "پوليس"
د فلسفي و سياسي سازد، كالبدر حقيقت آن چيزي كه از شهروند آتني عاملي فعال و مسئول مي. ه استبود
 ذهن و منش ،شودو دموكراسي آتني مي"شهردولت"است و آنچه كه موجب استحكام "شهردولت"

كه در  شرقي "آرمان شهر"و مذهبي  نظام سياسيباها آتني"شهردولت"نظر اين از . شهروندان آتني است
.، مشابهت دارده تحقق برساندهاي اخالقي و ذهني خودش را بتواند به طور كامل قابليتآن فرد مي

1378نقشه شهر پارتي، حبيبي :11تصوير 
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به زبان .  استآنو پيروي از قوانين "شهردولت" زندگي در يها، تنها طريقه شهروندبراي آتني
اي سامان كالبد شهري، در حقيقت هيچ نيست جز مجموعهبه معناي ،فيلسوفان يوناني پوليس يا پوليته

 حاصل نگرشي ، و آناندكنند كه خود آن را بنيان نهادهاز شهروندان كه تحت لواي قوانيني زندگي مييافته 
 در شرق اين شهر را مدينه .كندها، طبيعت و خدايان را تعيين ميكيهان محور است كه رابطه ميان انسان

شهرهاي تاريخيفضاي در انسان در راستاي اهداف آييني " و اجتماعيفردياستقالل "نامند، كه مي
مانند اي خودمختار  سوژهكه،شودتعريف مي"شهردولت"فرد به عنوان شهروند از اين سو . كندمعرفي مي

شايد به همين دليل براي . ، نيستآيد بعدها در فلسفه و معماري مدرن از آن صحبت به ميان ميآنچه كه
هرچند  نفر؛ 50000 تا 5000معيت بين فضاي شهري است با ج"شهردولت"ارسطو بهترين شكل از 

توان نتيجه پس مي. ايشان گردد تعجب باعث وسعت امپراطوري هخامنشي هاي ايراني در"آرمان شهر"
در ارتباط نزديك قرار "آرمان شهر"با "شهردولت"گرفت كه منظومه ذهني آتن باستان و ساختار شهري 

.)1379:16فر، سوادكوهي (گيرندمي
با ميادين صحن را » آگورا« است كه فضاهاي عمومي شهري چون ايرابطهچنين ود وجطبيعتاً 

تنها فرق . سازد كه بيانگر برتري فضاي عمومي بر فضاي خصوصي استميهاي شرقي مشابه نيايشگاه
كه ، در حاليسخن به ميان آورد» فرديت جمعي« در يونان باستان بايد بيشتر در مورد ممكن آن است كه

از اين رو، تحول ساختار روستايي و تبديل آن به .  است"هاي خداييجمعيت" باستان سخن از در شرق
با اتكاء به ) 1378:23، حبيبي(در يونان و گردهمايي قبايل براي انتخاب پادشاه در ايران اشكاني "پوليس"

 بلكه نشان دهنده يك امر تصادفي نيست،پارتي ميدان در مركز شهرو اهميت يافتن نقش دستورات ديني 
، "آزادي"اي هستند كه در بطن آن سه مفهوم وجوي زندگيهاست كه در جستانسانسير آگاهي سياسي 

. گيرند قرار مي"زيبايي" و "حقيقت"
 است كه به دليل تحول "آگورا"يآتن"شهردولت"فضاي شهري براي نمايش از شايد بهترين 

ط داراي نقشي تجاري نيست بلكه تبديل به محل تجمعي ها ديگر فقذهنيت فلسفي و سياسي آتني
 اما زماني كه به رابطه ميان فضاهاي شهري و فرديت شهروندي در جامعه رم .شود اجتماعي مي-سياسي

ترين تفاوت در اين امر مهم. خوريمآتن برمي"شهردولت"هاي بسياري با  به تفاوت،كنيمباستان نگاه مي
آتن از نظر . ستان يك دموكراسي به معناي آتني كلمه و يا مدرن كلمه نيستشود كه رم باخالصه مي

.توان يك دموكراسي ناميدگونه نمي است، ولي رم باستان را به هيچيي ناكاملها دموكراسيمدرن

 ايرانييشهر آرماندولت

طرح) 1375:19، سوادكوهي. (اندنيان بر اساس دستورهاي ديني و آييني اوستا شهرسازي كردهااير
كند كه خرم و دلگشا است را شهري منظم و شطرنجي توصيف مي) ورجمكرد(ها واره شهر نخستين آريايي

تا انقراض . گرفته است متر شكل مي1000و به دستور اهورمزدا به شكل مربعي با ابعاد يك اسپريسي يعني 
معبد، (مراه با سه فضاي دژ حكومتي اساس همين انديشه هحكومت هخامنشيان در ايران، شار پارسي بر
بازار و (و شار بيروني ) هاي اشرافبازار و خانه( ، شار مياني )كاخ، ديوانخانه، ارتش، گنجينه و انبار آذوقه

با فروپاشي نظام شار پارسي كه نفوذ فرهنگي ). 1378:14، حبيبي(شامل بوده است ) هاي توده مردمخانه
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گردد، كه شامل  هلني ايجاد مي-هاي سلوكي با مفهومي التقاطي پارسي شهرنويوناني را نيز در پي داشت، 
به دنبال . هاي انساني و ايجاد ميداني جهت ارتباطات و تعامالت انساني خواهد بودشبكه معابر با مقياس

مان شهر ديگر آرسير تاريخ شهرنشيني در ايران، شهر پارتي از مفهوم دولت شهر يوناني فاصله گرفته و بار
.نمايدمتبلور ميايراني هاي  را با ايده"آرمانيدولت شهر"شار پارسي در دولت اشكاني مفهوم 

1951فواد مصطفي :مأخذ نقشه معبد ايراني و يوناني در هاترا، :12تصوير 
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