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  ایران هاي شهرسازي سبک
  
  هاي شهرسازي در دوران قبل از اسالم سبک) 1

  . ،  شهرها را شکل داددو سبک عمده پارسی و پارتی و یک میان سبک پارسی ـ هلنیتمدن ایران قبل از اسالم با 
هاي بین  شهرـ تپهاز  متاثر که خود ،  یعنی هگمتانه»مادي « اولین شار با ساخت . م. شیوه پارسی از قرن نهم ق 

پایان این . با شکوفایی شارهاي پارسی همچون شوش، استخر و پاسارگاد به اوج خود رسیدو . آغاز شد )زیگورات(النهرین 
در دوران  »پارسی ـ هلنی « میان شیوه . مقارن بود .)م.ق  سومقرن (با حمله اسکندر مقدونی شیوه از استقرار انسانی 

شهرـ (هم بنیانهاي شهرسازي یونانی در این دوران شهرهایی بنا گشت که . اسکندر مقدونی بر شهرسازي ایران حاکم شد
 نگرش التقاطینوعی در واقع در این دوران . را با خود به همراه دارد )شهرـ قدرت(و هم بنیانهاي شهرسازي ایرانی ) دولت

شیوه پارتی از ستیز براي استیالي مفاهیم و معانی زیست بومی به . بود عمر آن کمتر از یک قرندر شهرسازي ظاهر شد که 
در فارس را شکل » فیروزآباد « در ماورالنهر و » نسا « این شیوه نخست با بیانی ساده آغاز شد و شهرهایی چون . وجود آمد

  .مان سازمان فضایی ـ کالبدي پیچیده در قرن هفتم میالدي در آن متجلی گشتداد اما با گذشت ز
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  .)م.قرن نهم تا قرن چهارم ق (سبک پارسی  
النهرین با نوعی از سکونت یعنی  اقوام آریایی مستقر در کوههاي زاگرس و دشتهاي آن در برخورد با اقوام ساکن در بین

اینان از مرحله جوامع ساده روستایی به مرحله جامعه شهري رسیدند و تبلور کالبدي این گذر، . شهرنشینی آشنا شدند
شباهت هگمتانه به و  النهرین آموختند مظاهر تمدن را از ساکنان بین، آریاییها . هگمتانه بود» شهر ـ قدرت « ایجاد 

این شهر فقط شهر ـ . رغم این شباهت تفاوتهایی با آنها داشت به همین دلیل بود اما هگمتانه علی شهرهاي اور، بابل و نینوا
حل تجمع سه جامعه ایلی ، ممحسوب می شد و  هم شهر ـ معبد و هم شهر ـ قدرتالنهرین نبود و به یکجا  معبد بین

  .النهرین دیده نشده است به شمار می رفت ، در حالی که چنین تجمعی در بین روستایی و عشایري
که نقاط زیستی  الجیشی هاي محکم و استوار بر فراز تپه و یا یک نقطه سوق قلعهشار مادي در این دوره عبارت بود از  

) که در مرحله جنینی خود قرار داشت(نقاط زیستی و بازار در این دوره ، شهر، . بودنداش پراکنده  کوچک و بزرگ در دامنه
  . و به مفهوم گسترده آن وجود نداشت شهر هنوز فراگیر نشده، و به طور کلی میتوان گفت که در خارج از قلعه واقع بودند

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



النهرین  ، با شهرهاي پر رونق بینپس از فتح بابلحکومت هخامنشی . سبک پارسی در دوران هخامنشی به اوج خود رسید
جاي خود را به روابط » کاال با کاال« در این دوران روابط . خود را با اقصی نقاط جهان برقرار کرد روابط تجاريشت و مواجه گ

اي  داد و براي نخستین بار، شار پارسی، مرکزي براي استقرار چنین رابطه»  پول ـ کاالـ پول« و سپس » کاال ـ پول ـ کاال « 
شار بازرگانی ـ ، و شار نظامی ـ بازرگانی پارسی در مرزهاجاي خود را به  دشار نظامی ـ کشاورزي دوران ما. شد

به معناي » جامعه شهري « و  در شهر متولد شد» بازار « در این دوره است که . واگذاشت کشاورزي در سرزمینهاي میانی
  . نیز بود »ازار شهرـ ب« ،  » شهر ـ معبد « شار پارسی در این دوره ، عالوه بر . اخص کلمه معنا یافت

  
دژ حکومتی ، . بوده است دژ حکومتی ، شار میانی و شار بیرونیسازمان فضایی ـ کالبدي شار در سبک پارسی ، شامل       

این دژ با . اي مرکب از کاخها، معابد ، ایوانها، تأسیسات نظامی و اداري و انبارهاي آذوقه و ذخایر را شامل می شد مجموعه
در صورت نبود عوارض طبیعی، . الجیشی شهر قرار داشت محافظت می گشت و در مهمترین نقاط سوقدیوارهاي سنگین 

شار میانی ، مجموعه محالتی بود که براي استقرار طبقات ممتاز در . هاي مصنوعی براي استقرار چنین دژي برپا می گردید تپه
مجموعه شار میانی در . که در میان آنها بازاري وجود داشت نظر گرفته می شد و خانه هایی نسبتاً مشابه را در بر می گرفت، 

شار بیرونی مجموعه اي مرکب از . هایی براي ورود و خروج به آن ایجاد شده است میان دیواري مستحکم محصور بود که دروازه
ط یک حصار طبیعی مانند محالت و خانه ها ، بازارها ، باغات و مزارع پراکنده در سطحی وسیع را شامل می شد و معموالً توس

شار بیرونی در سبک پارسی، شبیه روستاهاي بزرگ . کوه، تپه، رودخانه، جنگل و امثال آن از محیط بیرونی تفکیک می گشت
  .کردند کنونی، قابل تصور است و اکثریت جامعه شهري در آن زندگی می

  
   

  .) م.قرن سوم ق (میان سبک پارسی ـ هلنی  
یکی فلسفه مبتنی بر . شکل گرفت امتزاج دو فلسفه و دو فرهنگرسی ـ هلنی در شهرسازي ایران ، با میان سبک پا

بود، قدرت  ایرانیدر فلسفه نخست که . گیري دولت شکل منشآ مادي، و دیگري مبتنی بر گیري دولت شکلمنشآ فرهنگی 
اما در فلسفه دوم . همراه بود دین زرتشتو لذا با را به همراه داشت  حمایت مغانبه حساب می آمد و  دولت الهی و آسمانی
  .می باشد »زمینی « شکل گرفته و   »قرارداد اجتماعی « شد که بر مبناي  محسوب می اقتداريقدرت دولتی ناشی از 

 نو شهر در کنار قالع 400اش بر سرزمینهاي مفتوحه ، بیش از  دولت سلوکی براي تحکیم خود و گسترانیدن سلطه

شهرهاي پارسی ـ هلنی براساس . بود حدود دامغان امروزي» صددروازه « ایجاد کرد که مشهورترین آنها شهر نظامی 
یابی شده  الجیشی مکان نزدیکی به راههاي اصلی ، نزدیکی به قالع نظامی یا شهرهاي قدیمی و با توجه به اهمیت سوق

به گسترش  پارسی، و با توجه به ریشه عمده دادوستد و تجارتمرکز ،  یونانینوشهرهاي این دوره با توجه به ریشه  .بودند
پرداختند و شهر به مجموعه قلعه شهر و روستاهاي به هم پیوسته  می روابط بازرگانی و صنعتی با روستاهاي تحت نفوذ

  .شد اطالق می
و شبکه معابر  طرح عهد کالسیک ، هیپوداموسسازمان فضایی ـ کالبدي نوشهرهاي سبک پارسی ـ هلنی ، مانند 

مرکز مبادالت فرهنگی ، تجاري و اداري و تجلیگاه کالبدي »  آگورا « میدان مانند . بوده است شطرنجی و با مقیاس انسانی
  .دو فلسفه یونانی و ایرانی محسوب می گشت



بود و تنها  مرکز استقرار طبقات ممتاز اجتماعیشهر سبک پارسی ـ هلنی مانند شهر پارسی و دولت شهر یونانی ، 
نزدیک آنان در شهرها ساکن می شدند و سایر مردم در  شهروندان همراه شده با دولت سلوکی و اشرافیت یونانی و بومی

  .نقاط زیستی اطراف شهر سکونت داشتند
  
  

  )قرون سوم ق،  م، تا قرن هفتم میالدي(ی سبک پارت 
ي مختلف، دولت متمرکز، قدرتمند و ها تفاهم دودمانحکومت اشکانی با بهره گیري از حکومت سلوکی موفق شد با 

نی قاهري را براي اولین و آخرین بار در تاریخ ایران تشکیل دهد تا بدین نحو بتواند بازرگانی و تجارت را  رونق دهد و شهرنشی
اشکانیان با ادغام و تلفیق شهرـ دولتهاي پارسی ـ هلنی با نقاط مسکونی اطراف آن و حذف . و شهرگرایی شتاب گیرد

المقدور مفاهیم یونانی را از  نابرابریهاي اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادي بین شهر و روستا و الغاي خودفرمانی شهر ـ دولتها حتی
زمینی ـ به خصوص شیوه پارسی ـ در همه ابعاد زیست و تولید و به روز کردن آنها بازگشتند بین بردند و به مفاهیم بومی و سر

  .یاد کرد» سبک پارتی«توان از آن تحت عنوان  و این بازگشت منجر به نحوه استقرار و زیستی شد که می
. و سکونتگاه مکمل یکدیگر بودنددر این سبک روستا و شهر در تقابل با یکدیگر قرار نداشتند و مانند سبک پارسی، این د

پردازد و روستا در امر بازرگانی و صنعت سهم مهمی  شهر در عین اینکه مرکز مبادله و صنعت است به تولید کشاورزي نیز می
در واقع شار نه به معناي اخص کلمه ، بلکه در سرزمینی فراتر از شهر و در ارتباط دو سویه با روستا معناي خود را . داشت

  .یافت می

  



شهر . را نیز دگرگون کرد» شهر پارسی ـ هلنی« دولت اشکانی با تخریب سازمان کالبدي دولت سلوکی ، مظهر آن یعنی 
براي  نخستین  بار در  .  اي  تحمیل کرد  را با محیط اطرافش ادغام نمود و نظم خودانگیخته محیطی را بر نظم منطقی و برنامه

شار سبک پارتی ، مانند شار سبک . متولد شدند »فیروزآباد« و » نسا«چون ل گرفت و شهرهایی شک اي شهر دایرهاین دوره 
بود که مفاهیم نسبتاً یکسانی با اجزاي شهر پارسی  دژ حکومتی ، شار میانی و شار بیرونیپارسی، داراي تقسیماتی چون 

  .داشت
ظهور دولت ساسانی، که اولین حرکت . تر شدند مفاهیم سبک پارتی در دوران ساسانیان تکامل یافتند و پیچیده

هاي تولید و زیست دودمانی و ایلی وارد ساخت و  هاي عمده را بر شیوه ضربه .جامعه شهري براي رسیدن به قدرت بود
شهر همچنان مکان استقرار . اشرافیت دودمانی عمالً از طبقات اجتماعی حذف شد و در مقابل نظام کاستی حاکم گشت

ر اجتماعی مانند مؤبدان و مغان، جنگاوران و سپاهان ، دبیران و پزشکان و دهقانان بود و طیف عظیم مردم چون طبقات برت
وران ، بازرگانان ، صاحبان حرف و امثال آنان در خارج از چهارچوب این طبقات واقع بودند و به تبع آن در خارج از  پیشه



  .کردند دیوارهاي شار زندگی می
 بینی ساخته می ی ، همچون شار پارسی در دولت هخامنشی ، بر مبناي باورهاي دینی و متأثر از مقوله جهانشار ساسان

داشته باشد، که خود یادآور جهات اربعه و  چهار دروازه به چهار سوي عالمگردید که  شهر معموالً به حصاري ختم می. شد
شهر شوش مانند به عنوان مثال، . ساخته می شد جانورانکل و گاهی به ش شطرنجشار ساسانی به شکل . عناصر اربعه بود

دژ سازمان فضایی ـ کالبدي شار ساسانی در سبک پارتی مانند شار اشکانی بود و . ، طراحی شده بودشوشتر مانند اسب، و باز
طبقه ممتاز ساسانی  را شامل میشد، که شار بیرونی محل استقرار مردمی بود که در چهار حکومتی ، شار میانی و شار بیرونی

برجسته شناسی شهرهاي ساسانی،  اما نکته قابل توجه درخصوص ریخت. جاي نمی گرفتند و در دولت ساسانی نقشی نداشتند
کرد و شکل دهندهء محالت و  کالبد پیدا میعنصر بازار، در مقیاسی که اکنون از آن داریم، . بودشدن نقش بازار و میدان 

بود، که البته  محل بررسی اعالم فرمانهاي دولتدان نیز مکانی بود که بازارها بدان منتهی میشد و می. بود ستون فقرات شهر
در آتن میادینی بوده اند که نقش غالب آنها » آگورا« در رم و » فوروم « . داشت» فوروم « و  » آگورا « نقشی متفاوت با 

م به دور یکدیگر جمع می شدند و جشنها و مسابقات متعددي در این میادین مرد. اجتماعی ، فرهنگی و تفریحی بوده است
  .کردند را بر پا می

  
  سبکهاي شهرسازي در دوران اسالمی) 2

شهروند . متفاوت و متمایز کرده است) پارتی(جهان بینی اسالمی، شهرهاي دوران اسالمی را از شهرهاي ماقبل آن 
بینی اسالمی، فرمانبردار احکام اسالمی، امام ، خلیفه و یا  شهردوران اسالمی ، همچون روستایی و یا ایلیاتی معتقد به جهان

ندگی مستقل و خاص با مقررات و امتیازات متفاوت نبود و از این لحاظ تفاوتی بین نمایندگان آنان است، بنابراین شهر داراي ز
دوران اسالمی بر اهداف  نقش دینیوجود نداشت و ) جز تفاوتهاي ناشی از جمعیت ، استقرار دیوانها ، جامع و غیره(شهر و ده 

  .ـ اقتصادي حکومتهاي مستقر در آن شهر اولویت داشت نظامی
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



می باشد که به اختصار مورد  مسجد، بازار و محله ، مشخصه شهر دوران اسالمیسبکهاي مختلف ، سه عنصر فارغ از   
  :بررسی قرار می گیرند 

» مسجد « و با توجه به اینکه تشکیل این دولت براي اولین بار در  در شهر متولد می شوددولت اسالمی  :مسجد  
این امر تا آن . یکی از مشخصات اصلی شهر دوره اسالمی تبدیل می گردیدمسجد جامع به صورت گرفت ، بنابراین وجود 

دارد که در دوران اولیه دولت اسالمی و قبل از تشکیل حکومتهاي محلی ، سکونتگاهی به مقام شهر می رسید، که  حد اهمیت
  .یافتمسجد جامع عالوه بر نقش دینی ، نقشهاي سیاسی و اجتماعی بسیار قوي می . صاحب جامع باشد

دولت اسالمی از مفاهیم آرمانی برادري ، برابري و نفی هرگونه تمایزات اجتماعی آغاز نمود و به سازمانی قاهر و مملو از 
  .این تغییر و تحول نمود کالبدي نیز داشت و در مسجد ، بازار و محله بروز کرد. تمایزات اجتماعی تبدیل شد

  :توان بررسی کرد  می تطور نمود کالبدي مسجد را در چهار دوره
. پیرایه بود و الگوي آن مسجدالنبی است مدت کوتاهی از صدر اسالم را شامل می شود که مسجد ساده و بی   :دوره اول 

  .در این دوره مسجد در پر رفت و آمدترین نقطه شکل گرفت و با مصالحی مانند مصالح ساختمانهاي پیرامون ساخته شد
شود، در عین آنکه مسجد در رابطه کامل با قدرت اسالمی قرار داشت ولی  امیه را شامل می ت بنیعمدتاً حکوم: دوره دوم 

در . در کنار خود داراالماره را به عنوان مقر حکومت دارا بود و جامع در ارتباط مستقیم با شارع عام و بازار استقرار می یافت
  .این دوره شهر جایی بود که داراي جامع باشد

در این دوره مسجد به طور کامل از داراالماره . شود خالفت عباسیان و تشکیل امپراتوري اسالمی را شامل می:  دوره سوم
جامع به عنوان مکان اصلی اجتماعات مردمی، به کلی . جدا شد و مفاهیم فضایی کهندژ ، شارستان و ربض از نو زاده شدند

یه دوره اول و تا حدودي دوره دوم ، خارج شد ، با این حال هنوز شهر به پیرا خود را از حکومت جدا کرد و از شکل ساده و بی
  .شد که داراي جامع باشد جایی گفته می

در این دوره، در شکل و توزیع . به ظهور حکومتهاي قدرتمند محلی در دل امپراتوري اسالمی باز می گردد: دوره چهارم 
انی به منظور خودنمایی حکومتها و با ظاهري پرشکوه و معماریهاي مسجد به مک. مساجد تغییرات بنیادین آشکار گردید

در این دوره، مدارس زیادي در جوار مساجد احداث گردید و هر سکونتگاهی با داشتن جامع لزوماً شهر به . یادمانی تبدیل شد
  .آمد شمار نمی

ساسی به این دو عنصر در سازماندهی شهر ایجاد بازار و میدان در کشورهاي مفتوحه توسط دولت اسالمی نقش ا :بازار  
 بازار و میدان به عنوان عناصر اصلی شهر دوره اسالمیتوان از  اي که با تقریبی نزدیک به یقین می دوره اسالمی داد به گونه

قع بازار نیز در وا. یافت بازار نیز مانند مسجد از شکل ساده شروع شده و به تدریج پیچیدگی فضایی و انتظام کامل می. یاد کرد
بازار در دوره اسالمی مانند دوره ساسانی در میان شهر . اي تبدیل گردید به عنصري براي خودنمایی حکومتهاي محلی و منطقه

به سوي باروي شهر امتداد پیدا کرد با این تفاوت که بازار به دور مسجد و ) مقر حکومتی(قرار گرفت و از میدان اصلی شهر 
  .چرخید مدرسه می

نخست : ترتیب  گرفتند بدین اي از مسجد قرار می هاي مختلف بازار با توجه به عملکردشان در نزدیکی و یا با فاصله ستهرا
بازار مهر و تسبیح فروشان، سپس بازار کتابفروشان و صحافان ، بازار پارچه فروشان و غیره تا بازار دباغان و رنگرزان ، که به 

  .ادي داشتندعلت آلودگی ، از مسجد فاصله زی
  



گردید ،  رغم اینکه در بدو تشکیل دولت اسالمی ایجاد قشربندي اجتماعی بر مبناي قوم، قبیله ، نژاد نفی می علی :محله  
برخالف دوران ساسانی نه براساس یافت که مبناي آن  بندیها گسترش می اما در زمان تشکیل امپراتوري اسالمی، این محله

در این دوره محالت در تضاد و تقابل با یکدیگر بودند و  .براساس تفاوتهاي قومی ، قبیله اي بود نظام کاستی و طبقاتی بلکه
بسیار بیشتر از رابطه آن با محالت مجاورش ) جامعه شهري، روستایی و ایالتی(اي خود  ارتباط محله با سازمان اجتماعی عشیره

  .، قنات و حمام خاص خود را داشتهر یک از محالت مسجد، بازارچه ، مدرسه ، آب انبار. بود
  

با توجه به وجود مشخصات مشترك مذکور در شهرهاي اسالمی سبکهاي مختلف شهرسازي در دوران اسالمی شامل 
  .گیرد سبکهاي خراسانی ، رازي، آذري و مکتب اصفهان، مورد بررسی قرار می

  
  .)ق.قرن یکم تا قرن چهارم هـ (سبک خراسانی  

مقارن بود نهضتهاي مختلف علمی، ادبی، آموزشی ،  سامانیان در خراساندر قرن اول تا چهارم هجري ، که با حکومت 
مذهبی ، تصوف و غیره به دالیلی چون از میان رفتن نظام کاستی، آمیخته شدن تمدنهاي مختلف ، اجازه برخورد آزاد آراء و 

هاي مختلف از جمله  اغذ در چین ، رشد می یافت و سبک خراسانی در زمینهها از سوي حکومت و تولید قابل توجه ک اندیشه
  .شهرسازي ظهور پیدا کرد

شهر به دلیل وجود امنیت نسبی به . سازمان شهر، در دولت سامانی به کلی با آنچه که از قبل وجود داشت تفاوت یافت
فرو ریخت و الگویی جدید در شهرسازي ) نظام کاستی ناشی از(مراتب وسیعتر از نمونه کهن خویش شد و دیوارهاي شارستان 

  .پدید آمد
کردند که در اطراف آن عالوه بر دیوانها ، جامع  دو راسته اصلی در جهات اربعه و در میدانی مرکزي با یکدیگر تالقی می

هاي شهر، محالت  دروازهبازار در حرکت خویش به سوي . گرفت و دهانه راسته اصلی بازار به آن باز میشد شهر نیز قرار می
  .نیز محفوظ ماند. ق.متفاوت را به وجود آورد که این مورد تا قرن چهاردهم هـ 

شد و شهر هم شهر اصلی را در بر  کشاورزي ، تجارت و صنعت و سه جامعه ایلی ، روستایی و شهري در هم آمیخته می
اي  ل توجه در شهرسازي سبک خراسانی ، انسجام انداموارهیکی از نکات قاب. شد گرفت و هم روستاهاي نزدیک را شامل می می

  .ها نظم آبرسانی، نظام دسترسیها ، مراکز محالت ، میادین و میدانچهفضاهاي کالبدي است که به تبع 
  

 .)ق.قرن چهارم تا قرن هفتم هـ (سبک رازي  

با اوج  قرن چهارم. سبک رازي با توجه به تغییر شرایط اجتماعی در قرن چهارم و قرون پنجم و ششم قابل بررسی است
هایی چون دین و اندیشه و رجوع به  در ایران مقارن بود و آزادیهاي متعدد در زمینه تجدید حیات علمی و ادبیدگرگونیها و 

در این دوران شهرهاي بزرگی چون . تأثیر قرار داد بدي شار این دوران را نیز تحتمفهوم برادري و برابري سازمان فضایی ـ کال
  .نام خود را در تاریخ ثبت کردند) فناگرد خسرو(سیراف ، ري ، اصفهان، نیشابور، طوس ، جرجان و شیراز 

اي شار، متأثر از توجه به  دو نکته قابل توجه شکوفایی انجمنهاي صنفی و خودنمایی مدرسه ، به عنوان یکی از عناصر پایه
افکنده شد که در اطراف آن دیوانها، بازارها و جامع  کالبد شهر کماکان بر میدان میانی پی. و آموزش ، می باشد آزاداندیشی



، تجدید حیات علمی و ادبی ، با به قدرت رسیدن ترکان سلجوقی در ماوراءالنهر و  قرون پنجم و ششماما در . قرار داشتند
  .افول پیدا کردند خراسان
  

در این دوران ، آزادیهاي اجتماعی از میان رفت و شریعت اسالمی به مقیاسی وسیع ، با اوضاع و احوال جدید سیاسی 
. دولت مالکیت آب و زمین را به دست گرفت و نظام اقطاع و تیولداري زمان ساسانیان به روي کار آمد. وفق داده شد

ت الزم براي تولید و مبادله فراهم شد، در نتیجه ، شهرنشینی و شهرسازي رشد نمود و شار دولت در هر جا حاضر بود و امنی
  .بزرگ و گسترده ، و دولت سلجوقی و سپس دولت خوارزمشاهی ، متولد شد

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

محالت در ستیز با ، بر مبناي سازمان اجتماعی ـ عقیدتی حاکم بنیان نهاده شد و  سلجوقی و خوارزمشاهیشار دولتی 
سازمان . بود ستیز تفاوتهاي دینی ، مذهبی ، قومی و نژاديیافت البته مبناي این  ، رشد می یکدیگر، مانند دوران ساسانی

که در پیرامون آن کاخها ، دیوانها ، جامع و ) اغلب در میانه شهر(فضایی شهر در این دوره عبارت بود از میدان اصلی و بزرگ 
  .گاه بیمارستان قرار داشت



. گستراند و در اطراف آن محالت شکل گرفتند هاي خود را در شهر می شد و شاخه ه اصلی بازار به این میدان باز میدهان
مدارس و مساجد در مسیر معابر و گذرهاي اصلی واقع شدند، هر محله براي خود مسجد ، مدرسه ، حمام ، بازارچه ، گورستان 

  .شد هاي مستحکم واقع میو امثال آن داشت و کل مجموعه شهري درون بارو
  

   .)ق.قرن هفتم تا قرن یازدهم هـ (سبک آذري  
کلیه . معنا ساختند و شهرگرایی را نزدیک به یک قرن بی سازمان شهري کشور را از هم گسستندمغوالن بنیانهاي 

شد و به علت ارتباط زیاد شهر و روستا، با تخریب  ویرانشهرهاي بزرگ همچون مرو، بخارا، سمرقند، نیشابور، ري و امثال آنها 
  .ترتیب دفتر حدود چهارصد ساله نهضت علمی ، ادبی ، هنري بسته شد ت و بدینو سقوط شهر، روستاهاي تابعه نیز از میان رف

اولین حرکت براي ساماندهی دولت در زمان هوالکوخان و توسط خواجه نصیرالدین طوسی انجام گرفت و مراغه 
فقدان شبکه . خان صورت گرفت اهللا و در زمان غازان دومین حرکت نیز توسط رشیدالدین فضل. به پایتختی انتخاب شد

شد هر  نبود دولت و ناامنیهاي موجود باعث می. هاي شهرسازي ایران در عهد مغول بود شهري ، یکی از مهمترین خصیصه
در سبک آذري ، تک شهرهایی چون به همین دلیل . گزید مردم هم به آن شهر روي آورند کجا که خان مغول سکنی می

بودند که در عهد  ، ربع رشیدي و سلطانیه از جمله شهرهاي جدیدي) ازانشنب غ(شام غازانی شهر . تبریز رشد کردند
این شهر داراي . ربع رشیدي شهریی بود که در کناره شرقی تبریز احداث شد و هزارخانه در آن جاي رفت. مغول ساخته شدند

شهر دیگر یعنی شنب غازان و عالوه بر ربع رشیدي دو . اي بزرگ و طرحی شطرنجی بود محالت متفاوت ، عمارات و کتابخانه
درخصوص کالبد شهري در این دوران منابع اندکی در دست است اما به طور کلی . بودند شطرنجیسلطانیه نیز داراي طرح 

  .باشند می رشد تک شهرها، طرح شطرنجی و جدا بودن محالت از یکدیگر از ویژگیهاي سبک آذريمیتوان گفت که 
  
   

  .)ق.تا شروع قرن سیزدهم هـ  قرن یازدهم(مکتب اصفهان  
با نهضت سربداران شروع شد و سپس با استقرار دولت صفوي به  نخست شیعهبا انقراض حکومت مغوالن ، رشد مذهب 

از  تکیه بر تعابیر و تفاسیر شریعت از نقطه نظر مذهب شیعهاز سویی، و  تکیه بر مفاهیم عرفانیحکومت صفوي با . بار نشست
سان متمرکزترین دولت  اي وسیع به دست آورد و بدین اي را در پهنه وفق شد تا پایگاه اجتماعی بسیار گستردهسویی دیگر، م

  .ایرانی دوره اسالمی را بعد از دولت قاهر ساسانی شکل دهد
فت و را بر عهده گر تأسیسات و تجهیزات زیرساختیاندازي و ایجاد  دولت صفوي بنا به سنتهاي کهن ، سازماندهی ، راه

ابداع شد و شهر در این دوره مفهوم شهر مجدداً . رشد این تأسیسات ، رونق شهرگرایی و شهرنشینی را نیز به دنبال داشت
  .آمد ترکیبی بود از فعالیتهاي کشاورزي ، صنعتی و بازرگانی ، در عین حال مقر دیوانی و حضور دولت نیز به شمار می

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اي بود که خود سبک جدیدي را در این  بندي ماهرانه از هنر، معماري و شهرسازي روزگاران کهن به گونه در این دوره ، جمع
  ).1374حبیبی ، (ها سبب گردید  عرصه

. سبک اصفهان ، تحقق آرمانشهر دولت صفوي ، شهر ـ قدرت ، شهر ـ نمایش ، شهر ـ بازار، شهرـ سرمایه و شهر ـ ایوان بود  
  .عالوه بر اینها ، شهر در مکتب اصفهان با منطقه تحت نفوذ ارتباط مستقیم و دو سویه داشت ، لذا شهر ـ منطقه نیز بود

  :توان به اختصار به صورت زیر بیان کرد  را میویژگیهاي کالبدي شهرهاي مکتب اصفهان    
  .که تا این زمان در شهرسازي و شهر ایرانی سابقه نداشت طراحی شد )چهارباغ(محور جدید و وسیع شهري یک  −
وسیع و گسترده با تعریفی روشن و صریح در شهرها ایجاد شد که در اطراف آن گرمابه ، مسجد و مدرسه ،  میدانی −

  .خانقاه و مسجد ، آب انبار و بازارچه و امثال آن ، وجود داشت
  .معنا پیدا کرد بندي شهري منطقهبراي اولین بار  −
عنوان یک دستورالعمل در همه جا به کار گرفته شد و بدین به  هاي شهري جدید در کنار شهرهاي کهن مجموعه −

  .طریق مهر و نشان مکتب اصفهان را بر شهرهاي موجود وارد کرد
از این پس داراي یک میدان و یا مرکز ثقل شد و عناصر اصلی حکومتی و ) شهر و یا روستا(هر مجموعه زیستی  −

  . دیوانی ، دینی و اقتصادي در کنار آن قرار گرفتند
  . و نه بناي منفرد معماري بنیان نهاده شد طراحی مجموعه شهري −



وار،  سلسله مراتب فضایی ، تعادل و توازن ، فضاي انسانی و مردمشهرسازي مکتب اصفهان ویژگیهاي دیگري را نیز همچون 
  )1374حبیبی ، . (را بودو ویژگیهایی از این قبیل را دافقدان نقطه گریز ، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .)ش.هـ  1299اوایل قرن سیزدهم تا سال (سبک تهران  
مهمترین عامل درونی . در دوران قاجار شد» بازگشت « دو دسته از عوامل درونی و برونی موجب ظهور سبک و یا نهضت 

عامل بیرونی نیز مواردي . ، تمایل دولت قاجار براي منسوب کردن خود به حکومت مقتدر صفوي و حکومتهاي پیش از آن بود
از ایران در رابطه با جهان جدید، تالش افرادي همچون قائم مقام فراهانی و  ، چون تمایل دولت قاجار براي تعریف هویتی تازه

  .شد را شامل می ایجاد سازمان دیوانی جدید و آموزش افرادي دگراندیشخان امیرکبیر براي  میرزاتقی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  سبکهاي شهرسازي در ایران  
نهضت . آغاز شود. ق. هاي قرن سیزدهم هـ این گونه تعریف هویت سبب گردید که تحولی کلی و شاید محتوایی از نیمه

دولت قاجار . ها نیز سرایت کرد پیرایه نوشتن داد و این تحول به سایر عرصه گویی و بی بازگشت جاي خود را آرام آرام به ساده
پا دارد که به دو دسته عوامل درونی و برونی مؤثر در نهضت بازگشت پاسخ مناسب بر آن بود که آرمانشهر خود را طوري بر 

  ).1378حبیبی ، (شهر جدید تأویلی با مفاهیم زمانی و مکانی جدید در مکتب اصفهان بود . دهد
 مهمدو واقعه ولی براي دستیابی به مفهوم واقعی نیازمند  نطفه سبک تهران در زمان تشکیل دولت قاجار بسته شد

حضور ، و دیگري خان امیرکبیر در زمینه ایجاد سازمان دیوانی جدید اقدامات اصالح طلبانه میرزاتقیتاریخی بود، یکی 
  .معلمین و مهندسین اروپایی در مدرسه دارالفنون به عنوان اولین مدرسه عالی

و از طریق جابه  ورزید میسبک تهران ، همچون مکتب اصفهان، از مداخالت سنگین در بافت کهن شهري خودداري 
میدان و میدان ارگ به میدان توپخانه انتقال  مرکز شهر از سبزه. هاي اجتماعی را نیز سبب شد جایی شهر، جا به جایی

  .یافت
اي نبود و از این پس نماد تمایزات  محله در سبک تهران، مانند مکتب اصفهان ، محل تظاهرات قومی ـ قبیله

  .آمد به شمار می)  و فرودستان محله فرادستان(اجتماعی 
میادین توپخانه ، ارگ ، بهارستان و . اي دیگر سامان یافت میدان نیز در مفهوم ، ساخت ، سازمان و عملکرد ، به گونه

برخالف میادین سبک اصفهان ب، به در این میادین، . اي از این دگرگونی بودند هر کدام تبلور کالبدي و نشانه السلطان ، امین
ي مسجد و مدرسه ، کاخ حکومتی و بازار، عناصري چون عمارات تلگرافی ، پستخانه ، بانک ، عمارت بلدیه و نظمیه جا

  .استقرار پیدا کرد
، چهره شهر را دگرگون کرد و تماشاخانه ، سینما و هتلمواجه شد و عملکردهاي جدیدي چون  بازار با یک رقیب جدي
  .وري جایگزین آن نموداي ص مفهوم شهر اروپایی را به گونه

هاي بعد از خود صرفاً جنبه  خیابان ، نه مانند خیابان مکتب اصفهان ، صرفاً  نقش تفرجگاهی، و نه مانند دوره
  .ترافیکی داشت ، بلکه به عنوان فضاي شهري زنده و پویا خود را یافت

اولین تأثیرات فضایی ـ کالبدي خود را بروز ،  ، تقابل دو مفهوم جدید و کهن ، نو و سنتی، فرنگی و بومیدر این سبک 
داد و خیابانها و میادین با عناصر جدید اطرافشان محل اقشار اجتماعی متجدد و به اصطالح فرنگی مآب ، و بازار ، بازارچه و 

بک تهران س. کردند، بود مراکز محالت محل تردد اکثریت جامعه ، که هنوز بر مبناي روابط کهن زیست و تولید ، زندگی می
سبک تهران . برخالف مکتب اصفهان ، بنا به دالیل متعدد نتوانست دامنه دگرگونیهاي خود را به همه شهرهاي ایران بگستراند

  .)1378حبیبی ، (را از نو آراست  شد و سبکی بود که جامعه کهن شهر نه در انقطاع بلکه در تداوم مکتب اصفهان  محسوب می
  
   

  .)ش.هـ  1357تا . ش.هـ  1300(الگوي تهران  
بندیهاي اجتماعی ـ عشیره اي  دولت پهلوي بر پایه یک سازمان متشکل دیوانساالر و نیروي نظامی مستقل از تقسیم 

بسته  1300نطفه این دولت در سال . کهن تشکیل شد و استیالي خود را بر هر سه جامعه ایلی ، روستایی و شهري گسترد
  .پا به عرصه وجود گذاشت 1304و در سال شد 



گسترش شهر به در پی . قرار داشت در داخل حصار ناصرياز نظر کالبدي ، در آغاز این دوره ، مجموعه شهري تهران  
 1316آغاز گردید و در سال  ، تخریب باروي شهر 1311د ، در سال شروع شده بو 1309خارج از این حصار، که از سال 

  ).1376، شهرداري تهران( طور کامل از میان برداشته شد بارو به
هاي  اتفاق افتاد و در جهت جنوب به دالیلی چون چاله توسعه شهر عمدتاً به سمت شمال و شمال غربدر این دوره ، 

  .تها ، وجود اراضی کشاورزي، گورستان قدیمی و دیوارهاي مخروبه ناصري توسعه به کندي صورت می گرف پزخانه کوره
در جهات  پر کردن خندقبا . بوده است تعریض خیابانها و احداث اماکن دولتیاز مهمترین اقدامات این دوره ، 

شکل گرفت و  )متري و از شرق شهباز از شمال شاهرضا ، از جنوب شوش، از غرب سی(چهار خیابان عریض چهارگونه ، 
تبدیل شد و به تبعیت از الگوي شهرهاي غربی  اشکال هندسی و منظما عالوه بر اینها خیابانهاي قدیمی به بولوارهاي جدید و ب

میدانها در مسیر خیابانهاي عمده شهر و یا در . شکل گرفت الگوي شطرنجیبسیاري از خیابانها تعریض شد و خیابانها با 
میدان (لت تک مرکزي تالشهاي زیادي به عمل آمد تا شهر از حا. تقاطع آنها احداث شد و اطراف آن قرینه سازي گردید

آباد ، مخبرالدوله ، اعدام،  میادینی چون حسن. در آید و هر یک از میادین از اهمیت خاص خود برخوردار شوند) توپخانه
یکی از نکات قابل توجه در شهرسازي این دوره، . هاي قابل توجهی در این دوره بودند راه آهن و منطقه سر در باغ ملی ، نمونه

  ).1376شهرداري تهران ، (بود  در طراحی خیابانهایی چون امیریه و چراغ گاز  »شکلیوحدت «ایجاد  
. قرار گرفت المللی جنبش مدرنیسم در دوره پهلوي اول، تحت تأثیر جریان بینتوان گفت شهر تهران  به طور کلی ، می

  .، الهام بخش شهرهاي ایران شدشهردار پاریس در قرن نوزدهم   »هوسمان«به سبک در واقع انتظام بخشی کالبد شهر 
  : الگوي تهران را در دوره پهلوي دوم در سه مقطع تاریخی میتوان بررسی کرد 

  . 1345ـ  1357 :و دوره سوم   1332 ـ  1345: ، دوره دوم  1320ـ  1332:  دوره اول 
  .تاریخی نیز وجود داشتدر دوره اول ، توسعه مبتنی بر رشد موزون مهاجرت روستایی بود که به طور سنتی و 

در  مهندسین و معماران فارغ التحصیل از دانشکده هنرهاي زیبا و به شکل شطرنجیتوسعه شهر آرام آرام و با حضور 
  . خارج از بافت قدیم اتفاق اقتاد

رانه شکل با توجه به شرایط سیاسی زمان ، دولت پهلوي در این دوره تالش می کرد شهر را بر بناي چارچوبی مردم ساال
  .از آثار آن واگذاري اختیاراتی به مردم براي اداره شهر بود. دهد

بهره جسته بودند، انجام شد که به  الملل سبک بیناقداماتی توسط دانش آموختگان مدارس فنی ، که از فرهنگ قدرتمند 
د از شهر و گسترش آن را مطرح سرعت به عنوان الگوي نوین توسعه شهري بازتاب وسیعی یافت و الگوي تهران تعریفی جدی

  . نمود
ضربه نهایی را بر پیکر اقتصادي تولید  )واردات کاالهاي صنعتی و کشاورزي(سیاست دروازه هاي باز در دوره دوم ، 

در این دوره، زمین شهري به عنوان کاالیی سودآور جهت توسعه شهري را . اي مصرفی تبدیل کرد شهر را به پدیدهنواخت و 
از خیابانها و میادین به دست میدهد  )ولو غیربومی و بیگانه(پهلوي اول، شهر سیماي همگن اگر در دولت . نمود خص میمش

برنامه سوم، تهیه طرحهاي شهر گسترش شتابان را آغاز کرد و . معنا شدن خود را آغاز کرد معماري شهري در این مرحله بی
  .ه پاسخ به مسایلی بود که در شهرها ایجاد شده بودرا در دستور کار خود قرار داد ک جامع شهري

در دوره سوم ، با تشکیل وزارت آبادانی و مسکن و در دستور کار قراردادن طرحهاي جامع شهري، آرمانشهر دولت پهلوي 
  .نیز چهره می نمود



 طرحهاي شهرياگر . طرحهاي جامع بدون توجه به مسایل اقتصادي و اجتماعی ، الگوي خود را بر شهرها تحمیل میکرد

. را پی گرفتند» بولدوزر« طرحهاي این دوره ، تفکرات  شهرسازي را مطرح کردند ،  ، تفکر هوسمان گونه 1310سال 
  .صورت گرفت  متأثر از طرحهاي جامع شهري» حاشیه نشینی « پدیده  تخریب خیابانها ـ باز هم در بافت کهن ـ و ایجاد

محابا رشد  تهران در این دوره،  بی. شهر با بحران مسکن مواجه شد و شهرك سازي ، باب جدیدي در شهرسازي باز کرد
 .را با خود حمل کرد شهر سراب ، شهر فریب و شهر نیرنگنمود و مفاهیمی چون 




