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و  یمعار کالبدی – یمکتوب فضائ ریگستره شواهد موجود مکتوب و غ

 از اسالم شیپ رانیا یشهرساز

 
 ، ساحل نصرت*علیرضا اشرفی

 a.ashrafi1395@gmail.comکارشناس مرمت بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه پیام نور اصفهان،  -1

 a.ashrafi1395@gmail.com،  نور اصفهان امیدانشگاه پ ،یخیتار یکارشناس مرمت بناها و بافت ها -2
 

 

  

  

 چکیده 
همواره هم محل استقرار دستگاه  رانیا یمستمر دارد. شهرها باٌیچند هزار ساله و تقر یا نهیشیپ رانیدر ا ینیشهر و شهرنش

ان و هم وران و سوداگر شهیو تجارت و محل سکونت پ دیهم مرکز تول ،یو نظام یحکومت و سکونت کارگزاران ادار یها

 تیهم رفته هو یمرتبط با آنها رو یسه بخش و گروه ها نیها و روابط ا یژگیوبوده اند.  یمذهب انیاستقرار نهادها و متول

مکان  یشهرها با سه مقوله  یساختار تیداده است. هو یشهرها را شکل م یاسیو سرشت س یشهر یجماعات و گروه ها

سه مقوله متأثر  نیو تحوالت ا اه یژگیدارند و از و قیدق یوندی( پخی( و زمان )تاریع(، فضا )شبکه ها و روابط اجتماای)جغراف

تعلقات  نیخانواده، محله، روستا، شهر و همچن رینظ یاجتماع یبا دوام زندگ یها طیاساس، مکانها و مح نیشوند. بر ا یم

و به  تیتداوم و تحول هو ،یریشکل گ یبرا یتوانند عرصه ا یصنف، قشر، طبقه و کشور هر کدام م رینظ ،یبادوام اجتماع

 باشد. یانیرا یو شهرساز یمعمار تیمسائل مربوط به هو یبررس یبرا ینه ایتبع آن زم
 

 یمعمار ت،یهو ،یشهر، ساختار اجتماع های کلیدی:واژه
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 مقدمه 
 یدهد، سبب م یشرق ان رخ م یستقر در کوه هام لیچشمان، اقوام و قبا ریکه ز نیلنهر نیب زیدر ست دولتهای –جدال شهر 

 یزمان برا نیآنان نا آشنا بود. تا ا یکه تا آن زمان برا یگردند، شکل یاز شکل جامعه مواجه م گرید یاقوام با گونه ا نیگردد که ا

دو جامعه هر دو  نی(. انینشکجای)جامعه  ییکوچ رو( و جامعه روستا ی)جامعه  یلیا یدارد. جامعه  هوماقوام دو گونه جامعه مف نیا

هموار غرب  یکه در دشتها یشکل د،یقرار دارند. شکل جد گریکدیبا  یا هیاداره شده و در ارتباط چند سو یا رهیعش یتحت نظام

 نیاول« دولت ماد» لیمرتفع آن با تشک یدر جبال زاگرس و در دشت ها رمستق یائیاست. اقوام آر نیشهر نش یقرار دارد، جامعه 

رسانند. سازمان  یبه انجام م یشهر یبه جامعه  یلیا ،ییروستا یجوامع ساده  یخود را از مرحله  یخیهستند که گذر تار یاماقو

هگمدان، همدان. شرکت فعال  متانه،است: هگ رانیدر فالت ا« قدرت -شهر » نیاول جادیا یگذر نیچن یو تبلور کالبد یفضائ

گردد تا  یسبب م یاسسی – یو فرهنگ اقتصادی – یاجتماع یها تیفعال ی هیکت در کلدر دولت و به تبع آن شر یلیا تیاشراف

رنگ  یدر مقابل شار پارس یبسپارد و شار ماد یخود را به دولت هخامنش یتحول جا نیا یمنطق ریدولت ماد در تحول خود و مس

 . بازد
 

 روش تحقیق
 یها شیو مقاالت مرتبط به هما یو از کتب، اسناد کتابخانه ا م،ی( تنظApplied Research) یکاربرد قیمقاله به روش تحق نیا

 گذشته استفاده شده است.
 

  مقاله
دهد.  یآنها زراعت و کاشت را سامان م یخود باغ و بستان دارد و در البال یرسم یر حوزه  یبه عبارت هیشهر در درون خود 

 یم شیحوزه نفوذ خو یو فرهنگ یدیرا بر همه روابط تول شیخو تیریشهر هم مکان استقرار دولت است و بدان اعتبار مد

 دیپردازدو هم از تول یم ی( است، هم به کار بازرگانشیمفهوم روزگاران خو رو صناعت )د یصنعت دیگستراند، هم مکان تول

 یوندیو در پ ابدی یم یمنطقه ا یماند، شار معنائ ینم یبال فعلش باق یوارهایدر محدوده د گرینشان دارد. مفهوم شار د یکشاورز

 بخشد. یم تیآن ها هو هو ب ردیپذ یم تیاطراف خود، از آنها هو یبا روستاها ه،یو چند سو یمنطقه ا

رأس هرم قدرت،  دریریدهد. دولت با قرارگ یم یخود را به جامعه دولت ساالر یبه سرعت جا یهخامنش یدودمان ی جامعه

 دهد: یامان مطبقات مشخص س یرا بر مبنا یسازمان اجتماع

 وران شهیبازرگانان و پ -4  یدهقان تیاشراف -3  ونیمغان و روحان -2  یدودمان تیاشراف -1

 یا صهیبخشد. خص یم یژگیساخته و بدان و گانهی شیاز پ شیمفهوم آن را ب «یشار پارس»چهار طبقه با مقام گرفتن در  نیا

جدا  ،یونانی شهرهای –دولت  یعنیو هم معاصر خود  نیالنهر نیب ایشهره –دولت  یعنیشار را هم از شهرها قبل خود  نیکه ا

 سازد. یم

 شده است: بیترک ریز یاز فضاها یشهر یشناس ختیر دگاهیچهره از د نیا

 آذوقه. یذخائر و انبارها ،یادار ینظام ساتیها، تأس وانیمرکب از کاخ ها، معابد، د ی: مجموعه ایدژ حکومت -1

 انیدر م یمشابه، بازار شیکم و ب یاستقرار طبقات ممتاز، با خانه هائ یمرکب از محالت خاص برا یا : مجموعهیانیشار م -2

 .یانیورود و خروج به شار م یبرا ییبا دروازه ها نیسنگ یواریو همه محصور در د
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: 1392 ،یبی)حبعیوس یاست مرکب از محالت و خانه ها، بازارها، باغات و مزارع پراکنده در سطح ی: مجوعه ایرونیشار ب -3

 (.13و  14

چون افتادن بر سر راه شاهراه ها و  ییارهایشده. مع یانجام م یا ژهیو یارهایمع ی هیکهن بر پا یشهرها شتریب ییجابجا

لرزه  نیآن، زم نینبودن، سخت بودن زم ریگ لیخود، س رامونیداشتن نسبت به پ تیداشتن، مرکز یاعتبار بازرگان ،یاصل یگذرها

برج و بارو بوده اند. مردم  یشدند و دارا یکالت ساخته م یشهر ها به گونه  شتریاز اسالم ب شی. پگرید یها یژگینبودن و و زیخ

 یبارو رونیب یدر درون شهر وگاه ی. کهندژ، دژ مهم شهر بوده که گاهدندیگز یخانه م یطبقات یرده بند ی هیدژها بر پا نیدر ا

جداگانه داشته  یخود خندق و بارو یبرا یشده و هموارگ یده مینام« ارگبد»است. نگهبان آن جا ارگ بوده  یدر کو شتریشهر و ب

مهم شارستان  یشهرستان نام داشته. راست بازار از کنار دروازه  ایکانون شهر، شارستان  یاست. نمونه آن ارگ تهران بوده. هسته 

 شده. یم دهیان، پَروَست و سپس رَبض نامشارست رونیاست. ب دهیرس یشده و به کانون شهر م یآغاز م

 معموالً دو شکل خاص داشته اند؛ رانیدر ا شهرها

 ییروستا یاز دژها ی(: که در آن گذرها وکوچه ها عمود بهم هستند. نمونه آن در شمار فراوانی)شطرنج یچازیپ یشهرها -1

 شود. یم افتی

مانند آتشکده، ساختمان  یاصل یاست که در کانون آن ساختمان ها یا رهی(: که مانند دای)تارعنکبوت یتَنسِته ا یشهرها -2

 (.70و  72: 1387 ان،یداشته است )معمار یفرمانروا و مانند آن جا

جاها بوده  گریو د رانیغرب و شمال غرب  ا یها نیساده که در سرزم یاز همان ساختمان ها یپارس یمعمار وهیش ادیبن

 نیهنرمندان مختلف از سرزم یدهد، همکار یم یپارسها رو ییکه با گسترش فرمانروا یازه ات ی دهیبرگرفته شده است. اما پد

گوناگون  یبا ملت ها یهخامنش یدر دوره  رانیا یبه بزرگ یاست که کشور شناست. رو یگوناگون در کار ستاختمان ساز یها

 (. 59: 1387 ا،یرنیانجام دهد )پ ستیبا یکار را م نیسلطه داشته، ا ریکه ز یمختلف

 یایها و بقا رانهیشود، و یآثار آنان را شامل م نیتر یمیاول که قد یشده است:دوره  میمعموالً به دو دوره تقس یهخامنش هنر

تخت  یاست که در مجموعه کاخ ها یدوم آثار شکوهمند یشده است و دوره  ییکه بنام پاسارگاد شناسا ستیا ختهیاز هم گس

 قرار دارند. دیجمش

و ستون  یسنگ یسکو ایاست. صفه  یهخامنش یاست که معرف سبک معمار یکانون امپراطور ایشهر  نینخست ادپاسارگ

هم  یهخامنش یشهرها یمایس نیعهد است. همپن نیا یپارس یسبک معمار ادآوریشکل  یبلند و استوانه ا یچوب ایو  یسنگ یها

 نیچشم به اعمال و گوش به فرمان شاهان داشته اند. ا یمراکز سکونت ریدارد که شهرها و روستاها و سا تیحکا یاز وجود جامعه ا

 نقاط بوده است. گریو محل صدور فرمان و ابالغ آن به د یدو شهر بعنوان مقر پادشاه و وابستگان او مظهر عظمت و قدرت امپراطور

و  ریصغ یایمصر، آس ه،یسور ن،یالنهر نیب یها نیبر سرزم وشیوتسلط کوروش و دار یهخامنش یامپراتور وسعت بهرصورت،

شده ساکن  ادیفرهنگ اقوام مناطق  زیگذارده اند و ن یرا پشت سر م یاز تکامل اجتماع یا شرفتهیکه البته مراحل پ یونانی ریجزا

ها به  یتر از هخامنش شیاز آنان قرنها پ کیسازد. چراکه هر یرا مشکل م یهخمنش یراصالت معما یقضاوت درباره  ران،یدر ا

 (.43: 1389،یشان در جهان آن روز پرآوازه بوده است )انصار ینید یها شهیوارد و تمدن و اند یو تمدن گسترده ا خیدوران تار

 ییها« معبد -شهر »و « قدرتها -شهر »و تاراج  یپارس «قدرتهای –شهر »و همراه با آن سقوط  یدولت هخامنش یفروپاش

فراوان گردند. ورود و رسوخ روابط  یها یدچار نابسامان ییو روستا یتا جوامع شهر گردد یسبب م د،یچون پاسارگاد و تخت جمش

روابط  یو آشفتگ یسبب دگرگون یکار اجتماع میبر تقس یبرده دار متک یاشراف وامعنشأت گرفته از ج یونانی یفرهنگ -یاجتماع

دو  یجهان خیبار در تار نینخست یگردد. برا یر مکا یبر وحدت اجتماع یدولت ساالر متک یمنبعث از جامعه  فرهنگی – یاجتماع

 یدولت و از آن ره نحوه  یریشکل گ یفرهنگ شاءبر من یمبتن یکیشوند. دو فلسفه  یممزوج م گریکدیبا  «یو غرب یشرق»فلسفه 

دمان خود بلکه بر مر یکهنه فقط بر روابط ماد یداند، دولت یکه قدرت خود را از آسمان م یجامعه و جوامع، دولت یاستقرار فضائ
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 یدولت و از آن ره نحوه  یریشکل گ یبرمنشاء ماد یمبتن یگزیاست. د دهیتسلط خود را گستران زیآنها ن یروابط و ارتباطات معنو

منشاء  زیدارد ن یکه در کوه المپ جا انشیو خدا ردیگ یم نیکه قدرت خود را از زم یجامعه و جوامع است، دولت یاستقرار فضائ

بر  یمبتن یگریو د یروابط فرهنگ یبر فرهنگ و سلطه  یمتک یکیدو نوع نگرش به جهان،  نیدو فلسفه، ا نیا یند. تالقدار ینیزم

 -شهر »از  یکه هم بتواند هاله ا یشود. شهر دایپ« شهر»از  دیجد یگردد تا مفهوم یسبب م ،یروابط ماد ی سلطهو  تیمدن

و به مبادله  زندیآم یمکان است که دو فلسفه در هم م نی. در ایپارس« قدرت  -شهر »از شهر  یا هیباشد هم سا یهلن« قدرت

مردم »از  یروابط ناش یکه هم سودا ی. دولتیاستقرار دولت سلوک یبراگردد  یم یمکان «یهلن - یشهر پارس»پردازند.  یم

 برد. یسود م «یاقتدار حکومت پارس»بر  یرا در سر داد و هم از روابط مبتن« اشراف یساالر

 است که: افتهی یاستقرار م یدر مکان هلنی – یپارس شهر

 قرار داشته باشد. یاصل یو جاده ها یارتباط یراه ها یکیدر نزد ایدر جوار و  -1 

 باشد. یرامونیپ یمملو از روستاها یمستقر در منطقه ا یمیشهر قد ایو  یدر کنار قلعه نظام -2

 شد.با نیقابل تأم یشیسوق الج دگاهیاز د -3

شکل  یونانی دولت –شهر  یاست که بر مبنا یاست، شهر ینظام یشهر ش،یدر بدر تولد خو «یهلن - یشهر پارس» نیبنابرا

  یقرار م یطرفدار دولت سلوک یاجتماع یکه در حلقه  یانیبوم  ایهستند و  یونانیکه در آن مستقر هستند  یمردمان رد،یگ یم

مجمع خلق، شورا، مأموران  جادیرا با ا یخود مختار ،یونانی دولت –د که چون شهر برآن بو «یهلن - یشهر پارس»گرفتند. 

مرکز  ،یونانی شهر –و دولت  «یشار پارس»چون  «یهلن - یشهر پارس»و ... اعالم کند.  یورزش یها دانیمدرسه، معبد، م ،یانتخاب

هستند و  یهمراه شده با دولت سلوک شهرونداننها شهر تنها و ت نیاست. در ا یطبقات ممتاز اجتماع ینیگز یاستقرار و سکن

و  ستی. روش زرندیگ یم یاطراف شهر سکن یستیمردمان نه در شهر، بلکه در نقاط ز گریبه آنها. د کینزد یو بوم یونانی تیاشراف

: 1392 ،یبیاست )حب دولت یداشته، تنها تفاوت، جابجائ یوجود م یپارس یاست که در دوره  یهمان باًیگروه تقر نیا یبرا دیتول

 (.17و  19و  20

(را یاستان )ساتراپ کیآن،  یبود که هرچند حوزه  یحکمران یشامل حدود هفتاد ودو حوزه  ،یقلمرو سلوک ،یلحاظ ادار از

تابع،  نافذ بود. پادشاه بر اعمال حاکم یبر سراسر قلمرو و یساتراپها، حکم پادشاه سلوک یداد، اما با وجود استقالل محل یم لیتشک

مختلف کشور درحال  یدر نواح یمتحرک نظام یاردو کینظارت، دربار او گاه به صورت  نیا عمالا ینظارت و اشراف داشت و برا

بود، مع ذالک  ینواح ریاز سا شیب نیالنهر نیرودان( ب انیو )م هیسور ی هیدر ناح یشهرساز یدوران توسعه  نیحرکت بود. در ا

بندر و  نیفارس چند جیتازه به وجود آمد. تنها در کنار خل یرهارمانشاه، همدان، بروجرد و نهاوند شهک هیدر ناح رانیدر فالت ا

گرفتار انحطاط  یو سور یقیفن یبابل و شاهراه  ها رینظ یمیاز مراکز تمدن قد یبعض د،یجد یشد. با ظهور شهرها جادیشهر تازه ا

و  افتیتوسعه  یداد و ستد قابل توجه هکه در آن ک دینگرد یبنا م دیجد یسازبا احوال شهر تیدوره مراکز تازه جمع نیشدند. در ا

فروش  یچند طبقه برا یداران، ساختمان ها هیاز سرما یاریداد و ستکد ها، بس نیشد، عالوه بر ا لیمحدود تشک یدار هیسرما کی

ها  محلدر آن  انییبود که روستا یا و امالکه نیزم یشهر دارا»نوسد: یم ینیدر باره شهر نش «یفرا»ساختند.  یاجاره م ایو 

 یاستفاده م یصدر جوامع شهر یگاه از سعه  ان،ییمشغول و بدان امالک وابسته بودند. روستا یسکونت داشتند و به کار کشاورز

 انی. سلوک«آمدند یداشتند در م یاستقالل داخل یکه نوع ییاجتماعات خود پرداخته و به صورت دهکده ها یکردند و به توسعه 

دور از دست مشرق و باختر بودند، در اثر بهبود وضع راهها، صنعت  یبا جاها یو بازرگان یارتباط یهاراه  ینگهدار یدر پ شتریب

که  دیگرد یبنا م دیجد یبا اصول شهرساز تیدوره مراکز تازه جمع نیبرخوردار شد. در ا یقابل مالحظه ا یوتجارت از توسعه 

 یطبقه  کیتجارت،  یو توسعه  ینسب یبا استفاده، از آزاد شهرها نیشد. در ا یروم یشهرها جادیا یبناشهرها بعدها م نیهم

 .افتیتوسعه  یبوجود آمدکه در آن داد و ستد به طور قابل مالحظه ا یبورژوا از شهر

 عبارت بودند از: انیسلوک یدر دوره  ینیو شهر نش یعامل شهرساز دو
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 .یو لشگر یامور کشر یپهناور تحت سلطه و اداره  یها نیضرورت حفظ سرزم -1

 و صنعت. یبازرگان یبهبود وضع راهها و توسعه  -2

از  کیشد، در رأس هر  یم می( تقسنی)ساتراپ نش یساتراپ یبه تعداد یاز نظر ادار انیتحت سلطه سلوک یها نیسرزم

و هر  «یآپارخ» یبه تعداد نیشد ساتراپ نش ینصوب مپادشاه م یاسترانگ( قرار داشت که از سو ایساتراپ ) کیها،  یساتراپ

شده اند.  یم میتقس« اِستاتها»کوچک موسوم به  یبه بخش ها زیها ن یپارخیه ای. گودیگرد یم میتقس یپارخیبه چند ه یآپارخ

 .دیگرد یدر آنجا مستقر م یشد و مرکز ادار یم دهیآن برگز تختیبعنوان پا یشهرها ساتراپ نیمهمتر

 یبرا گرینرفته اند. از طرف د زین یهخامنش یبدنبال معمار یپارتها دنبال آن نرفته و حت ،یونانیتمدن  یوجود جاذبه  با

 یاز راه ها یهخامنش یتوانسته اند آن را مانند دوره  یو بوم آورد نم 1یدریا هیو استفاده از ساختما یبه خودبسندگ دنیرس

در  یبزرگ یبه نوآور لیدل نیکنند و به هم یریبوم آوردبهره گ ی هیاز ساختما انیالمیا ندانکرده اند هم یو سع اورندیدوردست ب

باشد، پارتها و  یچهارگوش م ی نهیبزرگ و گنبدها در زم یدر دهانه ها یتاق یکه همان پوشش ها افتندیدست  یبشر خیطول تار

 (.96: 1387 ا،یرنیگرفتند)پ هها بهر یالمیاز آنها ا شیب یمادها و حت یمعمار ژهیهنر کهن، بو

چندان  یکه آن شهر ها از نقشه  نیشهر آشور . با ا زیداشتند و ن اریکهن را مانند بابل و اروک در اخت اریبس یها شهرها پارت

 سفون،یمرو، ت یشکل بود شهر ها رهیدا یگذاشتند که بر اساس نقشه  ادیرا بن ییبرخوردار نبود، اما پارت ها شهرها یمنظم

آن هم آسان تر  دنیبارو کش زیتوان آسان تر از چهارگوش دفاع کرد و ن یوار م رهیدا ی. از فضاندبود ینقشه ا نیچن یحضر داراوال

 (.104: 1355)کالج،  افتیو اسالم ادامه  یتا زمان ساسان یشهرساز ی وهیش نیاست. ا

 یکه نه به منزله شهروند، بلکه به عنوان خارج بخشی – یاز جامعه شهر یو بخش ییروستا یهمراه با جامعه  یلیا جامعه

دولت با رجوع به  نیآن روزگاران مستقر سازند. ا رانیاز ا یعیوس یرا بر پهنه  یگردند تا دولت اشکان می موفق –شد  یم یتلق

 رانیا خیدر تار بار نیو آخر نیاول یگردد تا برا یموفق م یدولت سلوک یاز تجربه  یریو با بهره گ یدولت هخامنش یسازمانده

 نیا یتحت سلطه  یسه جامعه  یو همنوائ ی. هماهنگدیمتشکله را شکل بخش یبر تفاهم دودمانها یمبتن 2یدولت مرکز ینوع

را رونق بخشد،  یبگستراند، بازرگان نیبه شش قرن اقتدار خود را بر سرزم کینزد یگردد تا دولت قدرتمند اشکان یدولت سبب م

 شتاب دهد. ییو شهرگرا ینیرا ارتقاء بخشد و از آن ره به شهر نش یو پول ییروابط کاال

 یخیتار یها ینشانگر دگرگون یکه به خوب یباشد. طبقات یم یمحل استقرار طبقات اجتماع یدر دولت اشکان یپارت شار

 :بیترت نیرخ داده است، بد یتا دولت اشکان یهستند که از دولت هخامنش

 وران. شهیبازرگانان و پ -5 یدهقان تیاشراف -4 ونیمغان و روحان  -3 انیو نظام یساالر وانید -2 یدودمان تیاشراف -1

کند و با  یدگرگون م زیرا ن «یهلن - یشهر پارس» یعنیمظهر آن  ،یدولت سلوک یسازمان کالبد بیبا تخر یاشکان دولت

و  دینما یم لیآن تحم یو برنامه ا یبر نظم منطقرا  یطیمح ی ختهیاطرافش نظم اندام واره و خود انگ طیشهر با مح نیادغام ا

 کند. یم لید مستحیرا در سازمان جد یمیشهر قد بیترت نیبد

 که: یمعن نیداشت، بد یوجود م یاست که در شار پارس یهمان شیدرون شار، کم و ب فضائی – یکالبد یسازمانده

 ،ینظام ساتیتأس وانها،یمرکب از کاخ ها، معابد، د ،یارتپ« قدرت -شهر »مهم  یو نشانه  یمظهر دولت اشکان ،یدژ حکومت -1

 ییروستا ،یلیا یو سه جامعه  ی)دودمان یو تفاهم اجتماع یگانگیآذوقه و اسلحه است. دژ مظهر وحدت،  یو خزائن و انبارها یادار

 دهد. یرا به خود اختصاص م یشیسوق الج ینقطه  نیمهمتر شه،یباشد و مانند هم یم زی( نیو شهر

                                                 
 نجایو مال ا یینجای: ا یدریا 1 

که خود  یشدند. سران یتفاهم سران دودمانها انتخاب م یلکه بر مبناوراثت ب یاست که پادشاهان آن نه برمبنا ی: تنها دولتیدولت اشکان2 

 دادند. یم لیدولت را تشک نیارکان ا
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 یحصارها ی لهیبس گسترده مرکب از محالت، بازار، باغ و مزرعه، عمدتاً محصور شده به وس ی، مجموعه ا یانیشار م -2

و  ییروستا ،یلیا یمحل استقرار سه جامعه  «یشهر پارس» یرنیچون شار ب یرونیاست، کوه و جنگل، رودخانه و ... شار ب یعیطب

 (.24: 1392 ،یبیاند )حب رفتهمقام گ یانیاست که در کنار، شار م یشهر

تخت  یکیدودمان کار خود را در شهر استخر واقع در نزد نیاست. ا رانیاز اسالم در ا شیحکومت پ نیآخر یساسان سلسله

برخالف  انیم شکست داد . ساسان 224را درسال  یپادشاه پارت نیآخر ،یبابکان در نبرد ریپارس آغاز  کرد. اردش تختیپا دیجمش

 بیترت نیکردند. به ا یگذار انیرا بن یپر قدرت و مرکز یرویشد، ن یاداره م یفیواکه به صورت ملوک الط ،یاشکان یشاهنشاه

 ،یو شهرساز یاریکارآمد، در امر آب یبرنامه و سازمان ادار کی میو سرکش را کنترل کنند و با تنظ یتوانستند حکومت اشراف

با شکست  یو حت ند،یخود جلب نما یسو بهآن روز غرب را  یایگ، توجه دنبزر اسیمق کیکردن کشور در  یو صنعت یمعمار

 (.277: 1386حکومت خود را در شرق و غرب گسترش دهند )پرادا،  یاسیس تیروم، اهم یامپراطور

ان فراو یها یکوه ها و حجار نهینقوش برجسته در س یزمان و وسعت و پراکندگ نیا یبزرگ شهرها یها رانهیو یایو بقا آثار

تمرکز  ینشانه  یهمگ ه،یدور و همسا یارتباط با کشورها ژهیشهرها، بو جادیمانده، نمودار توجه در گسترش و ا یکه از آنها به جا

هم مانند  یساسان یمعمار یاصل یسلسله در جامعه است. ساختمان ها نیا یاقتصاد و یو اجتماع یاسیقدرت و ثبات س

که از آسمان فرود آمده  ییخود مانند خدا یبود که مانند آنها شاه را در آپادانا نیرشان بر ابود و اصرا یشاه یکاخ ها انیهخامنش

 (.232: 1358بود)گدار،  ریناپذ شرفتیو پ نهیپرهزظاهراً  انیساسان یبرا یهخامنش یمعمار ینشان دهند، اما راه حل ها

آتشگاه ها و معابد و  یمردم و از همه مهمتر معمار یخانه ها یبلکه معمار ست،یکاخ ها ن یصرفاً معمار یساسان یمعمار

مانده  یبه جا یآثار معمار نیشتریگردد. آتشگاه ها و معابد پس از کاخ ها ب یکاروانسرا و قلعه ها را شامل م ،یادمانی یبناها یبعض

 ردیگ ینها در صدر قرار مآ ی و مطالعه یاست که بررس یکاخ ها طور یمعمار یژگیو و تیکن اهمیهستند. ول یاز دوران ساسان

 (.134: 1391 ،ی)زارع

به دولت  یطبقات اجتماع نیتحت سلطه در ا یو شهر یدهقان ،یلیا یسه جامعه  یدهیو جا یطبقات منظم اجتماع جادیا

بقات ط ختنیاز آم بیترت نیو بد ابدیدست  یدر سازمان اجتماع «ینظام کاست» یدهد تا به نوع یامکان م یمتمرکز و قاهر ساسان

 کند. یریجلوگ گرید یبه طبقه  یو دخول افراد از طبقه ا

 طبقات عبارتند از :  نیاست. ا یاستقرار طبقات برتر اجتماع یمکان اصل شهر

 دهقانان -4و پزشکان  رانیدب -3 انیجنگاوران و سپاه -2موبدان و مغان  -1

کشور، دفاع از  دیجد یمال گردد که در سازمان فضائاع نظامی – یوانید یکند تا حکومت یدولت طلب م یهمه جانبه  حضور

 ،یانیم یها نیسرزم یاند، شهرها افتهی زیتجه ینظام دگاهیکه کامالً از د یشوند. شهرهائ یواگذار م یسر حد یکشور به شهرها

 دی به کار تولعمالً یدرون یها نیسرزم یو شهرها رندیگ یرا برعهده م یآمد و شد جاده ا ینقش حفاظت و حراست از شبکه ها

 پردازند. یم

شود.  یساخته م ینیجهان ب یو متأثر از مقوله  ینید یباورها یبر مبنا ،یدر دولت هخامنش یچون شار پارس یساسان شار

 زیجهات اربعه و عناصر اربعه ن ارآوریعالمداشته باشد که خود  یگرددکه چهار دروازه به چهار سو یختم م یشهر معموالً به حصار

ساختند )هشت در هشت قطعه( و گاه بر مثال جانوان: شوش بر مثال باز و  یشطرنج م قمر یگاه شهر را به گونه »اشد. ب یم

 .دندیبخش از شهر را بعدها شارستان نام نیا«. شوشتر بر مثال اسب

« قدرت -شهر »از خود، هم  شیپ یاست و چون شارها یممتاز اجتماع یمکان استقرار چهار طبقه  یساسان یدوره  شار

 است: ریز یشهرها، مرکب از فضاها یشناس ختیر دگاهیشار از د نیا«. معبد -شهر »است و هم، 
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است مرکب از کاخ ها، آتشگاه  یگردد(، مجموعه ا یقهندژ معروف م ایبه کهندژ  یاسالم یدژ در دوره  نی: )ایدژ حکومت -1

ساخته  یشینقطه سوق الج نینقطه شهر و مهمتر نیدژ در باالتر نیآذوقه. ا یاها سربازخانه ها، ذخائر، خزائن و انباره وانید ،یاصل

 گردد. یم حافظتم نیسنگ یها واریشده و با د

به  یطبقات اجتماع نیبودن ا کیاستقرار طبقات ممتاز است، نزد یمرکب از محالت خاص برا ی: مجموعه ایانیشار م -2

و کاخ  یانیشار م نیساکن یخانه  نیب یاریگردد تا شباهت بس می سبب – یجتماعو چه از نظر ا اقتصادی نظر از چه – گرریکدی

 .دیها به وجود آ

است، آتشگاه ها و  یانیمرکب از محالت، خانه ها، بازار، باغات و مزارع پراکنده در اطراف شار م ی: مجموعه ایرونیشار ب -3

 بخش از شهر جستجو کرد. نیتوان در ا یرا م یبازار اصل

آن روزگاران  رانیصنعت و حِرَف، نقش ا ،یدولت در بازرگان یحضور همه جانبه  ،یحکومت در دولت ساسان تیازار: مرکزب -4

شار در دولت  یو ... همه و همه در اقتصاد شهر یهند، حبشه، حجاز، رُم شرق ن،یبا چ یروابط بازرگان ،یالملل نیب یدر بازرگان

کند. بازار به عنوان ستون فقرا شهر از دل  یم دایکالبد پ میکه اکنون از آن دار ییمعنا در رافتد. عنصر بازا یموثر م یساسان

دهد.  یخود محالت را شکل م ریگستراند و در مس ی)ربض( م یرونیگردد و دامنه خود را به شار ب ی( شروع میانیشارستان )شار م

 گردد. یبدان جا حمل مگردد و کاالها و مصنوعات گوناگون از همه جا  یبازار قلب شهر م

محل  یونانی ینه چون آگورا دانیم نی. اشوندیشارستان و در ربض ساخته م یدروازه ها یدر جلو عیوس ی: گستره ادانیم -5

شوند و  یاست که بازارها بدان باز م یمان دانیمظهر قدرت حکومت. م یاست و نه چون فورم رم یتظاهر و داد و ستد اقتصاد

ها و عقوبت ها  یدولت : بخشودگ یاعالم فرمان ها یاست برا یمحل دانی. مزدیآم یدر هم م اقتصادی – یتظاهرات اجتماع

 (.32: 1392،یبی)حب

نگرش به جهان،  ینحوه  ای ینیجهان ب»چون  یاست. عوامل رفتهیپذ ریتأث یشهر از آغاز تا به امروز از عوامل متعدد شیدایپ

 عیتوز د،یتول یجهان، شامل نحوه  یماد فیتعر یچگونگ ایاقتصاد و  ،یو مذهب یجتماعو مذهب، مسلک، فرق متفاوت ا نیشامل د

جهان، شامل آب و  یطیمح ستیز فیتعر یچگونگ ای میاقل ای طیو عامل مح یکالبد اختآن با س یو مصرف محصوالت و رابطه 

از  یاریبس یکالبد یمایکالبد شهرها داشتند. سبر یقابل توجه راتیتأث «یعیطب ستیز طیعناصر مح یها و بطور کل یهوا، ناهموار

به جهان دارد. به عنوان  ینگرش  یبا نحوه  یمیپس از آن، ارتباط مستق ایچه در دوران قبل از اسالم و  ران،یا یمیقد یشهرها

 ادیوران پس از اسالم مساجد جامع از د تیشهرها در دوران قبل از اسالم و مرکز یبرخ یمربع ایو  یا رهیتوان از شکل دا ینمونه م

 کرد.

و  تیامن زانیو م یو اجتماع یاقتصاد طیشرا ریینگرش به جهان، تغ یدر نحوه  رییعامل سگانه در کالبد شهر ها، تغ ریتأث

 یعنی یرانیشهر ا نیکه اول یاساس، از هنگام نیدر کالبد شهر ها شود. بر ا یراتییتواند منجر به تغ یم یطیمح راتییتغ یحت

 یبند میتقس کیمسلط بوده که در  یبر شهر و شهرساز یمختلف یها و سبک ها وهیششکل گرفت، تا زمان حاضر « ههگمتان»

ها و  وهیش نیقرار داد. ا یقبل از اسالم، پس از اسالمو دوران معاصر مورد بررس یزمان یسبک ها را در سه دوره  نیتوان ا یم یکل

را شامل شود. در دوران پس از اسالم،  یسبک پارت و،  هلنی – یسبک پارس انیم ،یسبک ها در دوران قبل از اسالم، سبک پارس

سبک تهران قابل  زیحاکم بوده است. دردوران معاصر ن رانیا یو مکتب اصفهان بر شهرساز یآذر ،یراز ،یخراسان یسبک ها

: 1392 ،یبیبنکرده است )ح تیکشور سرا گرید یمانده و به شهرها یمتعدد، عمدتاً در تهران باق لیاست که البته به دال یبررس

52.) 
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 گیرینتیجه
در  قتی. در حقابدی یو گسترش م ردیگ یشکل م نیالنهر نیمتأثر از تمدن ب ش،یدایپ یقبل از اسالم در ابتدا یرانیشهر ا

. در ادامه، شهر می(هستی)سبک پارس« قدرت -شهر »و « معبد -شهر » یریشاهد شکل گ ،یو سلسله هخامنش یدوران تمئن ماد

متعدد  یبا ساخت نو شهرها ژهیرا به و یو سبک زندگ یسبک شهرساز لیتحم یوعشود و ن یمواجه م انیونانیبا هجوم  یرانیا

روند و با از  نی. در ادامه اپارسی سک قدرت –و شهر  یونانی شهر –دولت  میاست از مفاه یدوره امتزاج نی. شهر در امیشاهد هست

گردد.  یباز م یسبک پارس یساختار شهرها به یبه نوع یشهر توسط دولت قدرت مند اشکان ،یونانیسرداران  نیرفتن آخر انیم

در توجه به  ،یبا سبک پارس ابدی یادامه م انیو در زمان ساسان ردیگ یشکل م انیکه در زمان  اشکان یسبک پارت یتفاوت اصل

 بیاز اسالم با وجود فراز و نش شیدر پ یرانیشهر ا ی. در مجموع ساختار کلشهر ها و اعمال قدرت شهر بر آنهاست یرامونیمناطق پ

آذوقه و  یو خزائن و انبارها یو ادار ینظام ساتیکه محل کاخ ها، معابد، تأس یقرار است: اول دژ حکومت نیکه دارد بد ییها

. سوم شهر ردیگ یدر آن شکل م دانیو ماقشار قدرتمند و صاحب نفوذ، بازار  یکه محالت مسکون یانیاسلحه است. دوم شهر م

گرفتند: عامل  یاست و در خارج از حصار شهر قرار دارد. شهر ها متناسب با چند عامل شکل م یعاد ردمم یکه محل زندگ یرونیب

نقش  بودند که عمالً ونیبه نام روحان یکرد. عامل دوم طبقه ا یم نییشهرهارا تع یریاست که محل شکل گ یارتباط یاول راه ها

گذاشتند.  یم ریاعمال نظرات خود در ساختار قدرت بر شهرها تأث قیشهر نداشتند و عمدتاً از طر یریدر شکل گ یکننده ا نییتع

گذارد، همان نظام  یعناصر و اجراء آن م یریگیرا بر ساختار شهر و جا ریتأث نیتر شیگذار، که ب ریعامل تأث نیعامل سوم و مهم تر

 کرده است. یم نییشهر را تع یاصل زاتیتما و ماتیعامل تقس نیقبل از اسالم است. ا انیرانیا دیکار و عقاحاکم بر اف یطبقات
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