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روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ اﺣﯿﺎی ارزﺷﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻌﺎﺻﺮ

دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮی*

ﭼﮑﯿﺪه :در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،

ﺟﻮﻫﺮۀ اﺻﻠﯽ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺗﻔﮑﺮات و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی و

اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت

ﺗﻌﯿّﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽـﮐﺎﻟﺒﺪی آن در ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎنـ

ﮐﻨﻮﻧﯽ را دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی

از ﻣﺎد ﺗﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽـ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،اﺑﺘﺪا

ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ .ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻓﻨﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ

اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪم و ،در ﻋﯿﻦ

اﺻﻮل ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ آن اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﻓﺮم ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ،ﺑﻪ

ﮐﻠﯿﺪواژه :ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺗﻔﮑﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﺗﺠﻠّﯿﮕﺎه ﻣﺎدّی آن اﺻﻮل و

ﺷﻬﺮی ،ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻓﻀﺎ ،ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ ،ﺷﻬﺮﺳﺎزی

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،در ﭘﻮﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ

ﻣﻌﺎﺻﺮ.

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع را در
دو ﻻﯾﻪ ـ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ و از ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ـ ﺑﺮرﺳﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی
در اﯾﺮان رﯾﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دارد
و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻤﺎﮐﺎن
اﯾﻦ ﺑﺎور وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺷﻬﺮی در اﯾﺮان ﺗﻔﮑﺮی وارداﺗﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﻋﻠﺖ زﯾﺮ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﻗﻠﻤﺮو آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻟﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

* ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺤﺘﻮا و
ﻓﺮم ﻧﺎﻇﺮ و ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﮥ وارداﺗﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺑﺮونزا ﺑﻮدن
ﺗﻔﮑﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎزی در اﯾﺮان ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﯾﺮان
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را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﺮد:
 .1ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺛﺮﮔﺬاری ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﯾﺎ
ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 .2از ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺪود آﺛﺎر ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه و
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ،آنﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .3در ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻔﮑﺮات ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﻬﻦ و ﺑﺎﻟﻨﺪۀ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﺜﺮتﮔﺮای ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی اراﺿﯽ و ﺳﺒﮑﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و آن را از وﺣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی
ﻣﻨﻈﻢ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻬﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﺮﻧﺮ.(19،20 :1376 ،
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮدﺑﺎوری و وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﺑﺎورﻫﺎ و
ﻋﺎدات ﺳﻨﺘﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺸﺖﺳﺮﻧﻬﺎدن ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و
ﻓﮑﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻬﻦ )اﺣﻤـﺪی ،(11 :1373 ،ﻣﻌﻤـﺎری و
ﺷﻬﺮﺳـﺎزی را ﻧﯿـﺰ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،روﺷﻨﮕﺮﯾﻬﺎی ﻻزم در
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﯾﻬـﺎی ﺣﺎﮐـﻢ ﺑـﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿـﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫـﺎی
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﺮ اﺳﺎس آن
وﺟﻮد روح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﻠﻮر
ﻓﻀﺎﯾﯽ آن در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن ـ از ﻣﺎد ﺗﺎ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ـ را ردﯾﺎﺑﯽ و اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮔﺬﺷﺘﮥ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ دﯾﺮﯾﻦ،
وﻟﯽ زﻧﺪه ،ﭘﻮﯾﺎ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﺗﺪاوم
ﮐﺎراﯾﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻄﺒﺎق در ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺟﻮﻫﺮۀ
ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺻﻮل ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ارزﺷﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
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در ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺗﻼﺷﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و
ﺷﻬﺮﭘﮋوﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ـ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎ و ﻇﺮاﻓﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮی از ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان را ﮐﺸﻒ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺨﺶ
اﻋﻈﻤﯽ از ﻣﯿﺮاﺛﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮﺳﺎزی
و در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی آن ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﺷﻬﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﻣﻘﺎﻃﻊ آن
دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺣﺪوداً از ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ق.م آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ
ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی دوام ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی در اﯾﻦ دوره ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪارک و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ،در ﭘﻨﺞ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ .دورۀ ﻣﺎد ﺑﺎ
ﺷﺮوع ﺗﻤﺪن ﺷﻬﺮی اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺮن ﻧﻬﻢ
ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ ق.م ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .دورۀ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻗﺮن
ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ق.م را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻗﺮن ﺳﻮمق.م
ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻗﺮن ﺳﻮم ق.م ﺗﺎ
ﻗﺮن ﺳﻮم ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺎ دورۀ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن )ﭘﺎرﺗﯿﺎن(
ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ .از آن ﭘﺲ ،ﺗﺎ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدیـ ﮐﻪ ،ﺑﺎ
ﺣﻤﻠﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮدـ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﺗﻔﮑﺮات و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی)اﺻﻮل و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ(
ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪهای اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
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ﺿﻮاﺑﻂ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮﺷﻤﺮد:
 .1ﺿﺎﺑﻄﮥ دﻓﺎع .ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ و دوﻟﺘﻬﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ،
ﯾﺎ دوﻟﺘﻬﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی رﻗﯿﺐ و ﻣﺘﺨﺎﺻﻤﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ،
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ ،ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺮﮐﺰی را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻼت و ﻋﺸﺎﯾﺮی
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻟﺰاﻣﺎت و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎص ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺮﯾﻊاﻟﺴﯿﺮ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎورﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ،ﻫﻤﻮاره دارای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺎﻟﺐ،
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺠﻮمـﻏﺎرت« ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ـ ﭼﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﭼﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ـ ﺑﺮای
دوﻟﺘﻬﺎی ﺣﺎﮐﻢ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در
ﻗﻠﻤﺮو آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه و
در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ را رﻗﻢ زده اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﻤﻊ اﻣﻮال و ﺛﺮوﺗﻬﺎی
ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ،ﻫﻤﻮاره در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﻬﺎ ـ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اداریـ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن
و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ و ﺳﻤﺒﻞ
ﻗﺪرتﻧﻤﺎﯾﯽ آﻧﺎن ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻣﻌﺮض
ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮاﺗﯽ دﻓﺎع از ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن را ﺿﺮوری ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻋﺎﻣﻞ دﻓﺎع ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی وﻋﻤﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی دورۀ
1
ﺑﺎﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﺮورت دﻓﺎع ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺪاﻓﻌﯽ
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی در اﯾﻦ دوره ﻣﺒﺪل
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ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻓﺎع ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻬﻦ و
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺷﺪت دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ آﺛﺎر ﺑﻪ
ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت دﻓﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮج و
ﺑﺎرو و دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﮑﻮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﻧﮥ ﺷﻬﺮی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮد )رﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ،(77 :1369 ،ﻗﻠﻌﻪ و ﺧﻨﺪق ،دروازهﻫﺎ،
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺗﻨﮓ و ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ ،در و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ،دﯾﻮارﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰار
دﻓﺎﻋﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮاﻫﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﺒﮥ ﺗﻔﮑﺮ دﻓﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی اﯾﻦ دوره را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭘﺪﯾﺪۀ ﻏﺎرتـ دﻓﺎع ،ﭼﻪ در ﻣﻘﯿﺎس اﻣﭙﺮاﻃﻮرﯾﻬﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ،و ﭼﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﺎص ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی را رﻗﻢ زده
اﺳﺖ .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮ روﻧﻖ ﯾﺎ رﮐﻮد ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و
ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﺎﻟﺒﺪیـ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻖ و ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﻮﻧﮥ ﺷﻬﺮیِ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺪور در دورۀ ﭘﺎرﺗﯿﺎن ﯾﺎدآور اﺛﺮات
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺷﺎﻟﻮدۀ
ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(3از ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی،
ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺬﻫﺐ ،آب و آﺑﯿﺎری ،ﺟﻨﮓ و دﻓﺎع و ﺑﺎزار و
ﺗﺠﺎرت ،ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﻮرﯾﺲ ،(414 :1368 ،ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ دﻓﺎع،
ﻫﻢ در اﯾﺮان و ﻫﻢ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ دﻧﯿﺎ ،اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻈﺮﯾﮥ
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه دﻓﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪه )ﺷﮑﻮﯾﯽ144/1 :1373 ،
ـ ،(145ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮی و ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
 .2ﺿﺎﺑﻄﮥ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب .اﻣﮑﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ آب ﯾﮑﯽ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. defensive

Archive of SID
 66ﭘﯿﮏﻧﻮر ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره دو

در دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺿﺮورت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب،
از ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
 (1اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮب؛  (2اﺳﺘﻔﺎده از آب
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی؛  (3اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺻﺪ دﻓﺎﻋﯽ.
اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺒﻮده و ﺷﻬﺮﺳﺎزی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در اﯾﻦ
دوره را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮۀ ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﮐﻬﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﯾﺎ رودﺧﺎﻧﻪای از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﺳﺘﻘﺮار ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻮش و اﮐﺒﺎﺗﺎن )ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﻬﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان( در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﮥ ﮐﺮﺧﻪ ﺷﺎﺧﺼﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﮥ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻋﻼوه ﺑﺮ
روﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﯽ در
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ ،ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ روﺷﻬﺎی اﺳﺘﺨﺮاج و
ذﺧﯿﺮۀ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﺑﺪاع ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮﺳﺎزی دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﻦ ﺣﻔﺮ ﻗﻨﺎت ـ ﮐﻪ در اﯾﺮان و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی
ﺧﺸﮏ و ﮐﻢآب اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارد و اﺳﺘﻔﺎده از آن را
ﻣﺨﺘﺺ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪـ در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن
اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺠﺘﻬﺪزاده .(66 :1376 ،ﻋﻼوه ﺑﺮ روﺷﻬﺎی
ﻣﺘﺪاول ﺗﺄﻣﯿﻦ آب از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و
روﺷﻬﺎی دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب در ﭼﺎﻫﻬﺎی ﺟﺎذب ،ﻣﯽﺗﻮان
ﺷﻮاﻫﺪی از اﺣﺪاث ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی
ﻧﯿﺰ در ﺷﻬﺮﺳﺎزی دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ داد.
ﺷﻬﺮﺳﺎزان دورۀ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﻬﺮ
ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﯿﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ از ﺑﺴﺘﺮ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی زﻣﯿﻦﺳﺎﺧﺘﯽ آن ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺷﺒﮑﮥ دﻓﻊ
ﻓﺎﺿﻼب را در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ آن
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺷﻬﺮﺳﺎزی دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ
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ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﯿﻂ ،ﻋﺎﻣﻞ آب ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در
ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ
ﻋﺎﻣﻞ آب در ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ درک
درﺳﺖ و ﻋﻤﯿﻖ ﺷﻬﺮﺳﺎزان اﯾﻦ دوره از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺸﮏ و ﮐﻢآب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺪاری زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﻬﺮی ،راﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﺧﺸﮑﯽ ﻫﻮا را
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﯾﺎ ﺗﻤﺪن آﺑﯽ وﯾﺘﻔﻮﮔﻞ 2در
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻧﻮع ﺷﺮﻗﯽ آن
)ﻣﺠﯿـﺪزاده ،(60 :1368 ،در واﻗـﻊ ،ﺑﯿﺎﻧﮕـﺮ ﻧﻘـﺶ آب و
آﺑﯿﺎری در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ و ﺗﻤﺪﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮی اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﺸﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻮا ،ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻤﺒﻮد
آب و رواج آﺑﯿﺎری ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺪه ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده )ﻫﻤﺎﯾﻮن ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن (63 :1372 ،و اﺛﺮات
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 .3ﺗﻔﮑﯿﮑﻬﺎ و ﺗﺨﺼﯿﺼﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ .ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺷﻬﺮی ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن و ﻧﻈﻢ در ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮ،
ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺷﺎﻟﻮدۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی،
ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮﻫﺎ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ
ﻫﺪﻓﯽ را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﺨﺼﯿﺺ در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ،
ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺗﻔﮑﯿﮑﻬﺎ و ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪﯾﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻓﻀﺎﯾﯽـﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺷﻮاﻫﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی آن را در ﺷﻬﺮﺳﺎزی آن دوره ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .اﺻﻮﻻً اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﻬﺎ ،ﮐﻪ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪاﯾﯽﮔﺰﯾﻨﯽ 3ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ از آن
4
ﯾـﺎد ﻣﯽﺷﻮد و در ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻨﺪی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Wittfogel
3. segregation
4. zoning
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در اﺑﻌـﺎد ﻓﻀﺎﯾـﯽ و ﮐﺎﻟﺒـﺪی ﺷﻬـﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،در
ﺷﻬﺮﺳﺎزی دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن از ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﮥ زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺎزان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ
)ﺟﺪاﯾﯽﮔﺰﯾﻨﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ(؛
ب( ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی ﺷﻬﺮی )ﺟﺪاﯾﯽﮔﺰﯾﻨﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮدی(؛
ج( ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻬﺮی )ﺟﺪاﯾﯽﮔﺰﯾﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ(.
ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽِ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ،
از دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ دژ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و دﯾﮕﺮی ﺷﺎر ﯾﺎ ﺷﻬﺮ اﺻﻠﯽ ،ﮐﻪ اﺳﺎس و
ﺷﺎﻟﻮدۀ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادهاﻧﺪ
)ﺣﺒﯿﺒﯽ34 :1375 ،ـ .(35اﯾﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺳﻨﺘﯽ
ﻓﻀﺎ در دورۀ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ در
دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .دژ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن را »ﮐﻬﻨﺪژ«
ﯾﺎ »ﻗﻬﻨﺪژ« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﯾﺎ دژی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮥ ﺷﻬﺮی از درون آن ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺤﺎﻓﻆ و اﻣﻨﯿﺘﯽ وی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺎخ ﺷﺎﻫﯽ ،اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه
ﻧﺰدﯾﮑﺎن ،اﻧﺒﺎر ﺧﺰاﯾﻦ ،دﯾﻮاﻧﻬﺎ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﻌﺎﺑﺪ و آﺗﺸﮑﺪۀ اﺻﻠﯽ و اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت
دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﺟﺰا و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادهاﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی و اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﮐﻪ دژ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮ داﺷﺘﻪ ،در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﻓﺎع
ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  1ﺗﺎ .(4
ﺷﺎر )ﯾﺎ ﺷﻬﺮ اﺻﻠﯽ( ،در رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
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در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﻠﻪﺑﻨﺪی ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی
ﺷﻬﺮی اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪی آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداده
اﺳﺖ .ﺷﺎﻟﻮدۀ ﮐﺎﻟﺒﺪی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﮐﻪ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
»ﺷﺎرﺳﺘﺎن« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﻌﺎﺑﺪ و
آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎ ،ﺑﺎزار اﺻﻠﯽ و اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت دﻓﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ
اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺎرﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻓﺮﻋﯽ دﯾﮕﺮ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎر ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺷﺎر ﺑﯿﺮوﻧـﯽ )رﺑﺾ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ(،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﻧﺘﻈﺎمﺑﺨﺸﯽ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب
ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﺪاﯾﯽ ﮔﺰﯾﻨﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﻦ دوره رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ،ﺟﺪاﯾﯽﮔﺰﯾﻨﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی
ﺷﻬﺮی اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان دارای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی دﻓﺎﻋﯽ ـ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺗﺠﺎری ،ﺗﻮﻟﯿﺪی
)ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﮐﺸﺎورزی( ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را
در ﺧﻮد ﺟﺎی دادهاﻧﺪ )ﯾﻌﻨﯽ دژ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺑﺎزار ،ﻣﻌﺎﺑﺪ،
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺰارع ،ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت دﻓﺎﻋﯽ( ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه و ﻫﺮﯾﮏ در ﺟﺎﯾﯽ
ﻣﺸﺨﺺ در ﺷﻬﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  1ﺗﺎ .(4در واﻗﻊ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی ﺷﻬﺮی ،در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺎﺑﻄﮥ ﻋﻤﻠﮑﺮدی آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی
ﺷﻬﺮی از ﺗﺪاﺧﻞ و ﻫﻤﺠﻮاری ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﭘﺮﻫﯿﺰ
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﭼﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺷﻬﺮکﺳﺎزی
ﺟﺪﯾﺪ و ﭼﻪ در آﻣﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮدی اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی دارد.
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺪاﯾﯽﮔﺰﯾﻨﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ،
ﺟﺪاﯾﯽﮔﺰﯾﻨﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻪ و ﺣﺮﻓﻪ اﻋﻤﺎل

Archive of SID
 68ﭘﯿﮏﻧﻮر ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره دو

ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺰﯾﻨﯽ اﻓﺮاد در ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﮥ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﮋادی و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ آﻧﺎن ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽﮔﺰﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در دژ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و اﻃﺮاﻓﯿﺎن وی ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎر ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻤﺘﺎز و
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺷﺮاف واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ ﺷﺎر
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،در ورای اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت و ﺑﻪ دور از آن ،اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﻬﺮی و ﺗﻮدۀ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﻠﯽ،
روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮی را در ﺧﻮد اﺳﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺟﺪاﯾﯽﮔﺰﯾﻨﯽ ،درﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و ﻧﺤﻮۀ ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﯿﺮات
ﺧﻮد را در ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ،در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ از
زﻣﺎن ،در واﻗﻊ ﺗﺠﺴﻢ ﮐﺎﻟﺒﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎت
ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺷﯿﻮۀ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻮع
ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاد را در ﺧﻮد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺷﮑﻞ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
 .4ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ .اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ در ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪی
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﯿﺎن اﺟﺰا و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان ،ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی
ﺷﻬﺮی ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﯽﮔﺰﯾﻨﯽﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ در
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﺑﻮده ﮐﻪ وﺣﺪت و ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ
ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎزار ،ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﺎری و ﺗﻮﻟﯿﺪی داﺷﺘﻪ ،در ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﻬﺮ و در اﻣﺘﺪاد ﮔﺬرﻫﺎ و ﺗﻘﺎﻃﻌﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎزار،
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺷﻬﺮ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﻼت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺷﻬﺮ در ﺷﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ
و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪی ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و
ﺗﺠﺎری را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ  .(4، 3، 2در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل،
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در ﻓﻀﺎی ﺑﺎزار ،ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﻫﻤﺠﻮاری ﮐﺎرآﻣﺪی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ دوﮔﺎﻧﮥ ﺑﺎزار،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻌﺎﺑﺪ و آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎ ،ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻧﯿﺎز ﻣﻌﻨﻮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادهاﻧﺪ ،در ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ـ ﮔﺎﻫﯽ در ﺑﯿﺮون از ﺑﺎﻓﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮـ ﺟﺎی
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻫﺮ
ﻃﺮف ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ از
ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﮐﺎرﮐﺮدی و ﭼﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﻧﻤﺎدﯾﻦ در ﺷﻬﺮ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮات
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان
ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﺳﺘﻘﺮار دژ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺑﺎ
ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ در ﺿﺮورﺗﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺠﻮاری و ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻓﻀﺎﯾﯽ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی ﺷﻬﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ
اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻬﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ﻫﻤﺠﻮارﯾﻬﺎی
ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺟﺰای
ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ ﺷﻬﺮ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻖ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی را ﻣﯽﺗﻮان در
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ،در ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن،
ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی ﺷﻬﺮی ،ﮐﻪ ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺎ ﻫﻢ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در وﺣﺪت و ﻫﻤﺠﻮاری ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﺣﺪت
در ﻋﯿﻦ ﮐﺜﺮت از آن ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎوراﺋﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ در ﻣﻌﻤﺎری و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻧﺤﻮۀ ﻧﮕﺮش اﻧﺴﺎن در ﻫﻨﺪﺳﮥ ﺷﻬﺮ
ﺗﻌﯿّﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ وی درﮐﺎﻟﺒﺪ و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی
آن ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻓﻀﺎ )ﺗﻌﯿّﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺻﻮل و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ(
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻟـﻮدۀ ﻓﻀﺎﯾـﯽ و رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺷﻬﺮﻫـﺎی
5
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دورۀ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی اﯾﻦ دوره
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
در ﭘﯿﮑﺮۀ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﻮد را در
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ،
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﭼﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و
ﭼﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،در آن
ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻧﻤﺎﻧﺪه ـ ﯾﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪـ
ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺘﻮان ﻇﺮاﻓﺘﻬﺎ و ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان را ﺑﻪ دﻗﺖ و در ﻫﻤﮥ اﺑﻌﺎد آن ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﮐﺮد؛ ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺸﻒ و درک ﺣﻘﺎﯾﻖ زﯾﺎدی ﻣﺆﺛﺮ اﻓﺘﺪ و
ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺸﻮر را ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﺳﺎزد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﻀﺎ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﻪ در ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺘﺪاول آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎی
ﮐﺎﻟﺒﺪیـ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺮﺗﺤﻮل و ﺗﻄﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪ
ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ آن ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻔﻬﻮم درک
و ﮐﺸﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ ،ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﺤﻮل
ﮐﺎﻟﺒﺪیـ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﯿﻦ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺮﮐﺖ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ،از
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،از ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا و از ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﻪ
ذﻫﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ،در ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻣﻌﻤﺎری و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻣﺤﺘﻮا و ﻓﺮم ﻧﺎﻇﺮ و ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و در ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه و آﺛﺎر ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﺎﺳﺘﯿﻬﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯿﻬﺎی
ﺧﻮد ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺗﻔﮑﺮات
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی در اﺑﻌﺎد و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در
ﻓﻀﺎ ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ درآﻣﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮات اﺑﺘﺪا در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﮏ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ
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ﺷﻬﺮی )ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻌﺒﺪ( ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺣﺪاث
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮی در ﻓﻀﺎ رخ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از روح ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه وﺗﻌﯿّﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .آﺛﺎر و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪۀ دورۀ
ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐ زﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ وﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد:
 .1ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ و دوﻟﺘﻬﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ؛
 .2ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ دورهﻫﺎی روﻧﻖ و رﮐﻮد ﺷﻬﺮ و
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ؛
 .3ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﺤﻮل ﺳﺒﮑﻬﺎ و
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻓﻮق،
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻫﻤﻪﺳﻮﻧﮕﺮی در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
اﺷﺎره دارد ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎً از دو ﺿﺮورت ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ( ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻀﺎﯾﯽـﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮلﯾﺎﺑﯽ آن ،در ﻫﺮ
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ،در ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮﻟﯽ آن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .درک
اﯾﻦ ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪی و رﻋﺎﯾﺖ آن ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺣﻮزه ﺗﻤﺪﻧﯽ
اﯾﺮان ،از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛
ب( ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻣﻠﻬﻢ از آن ،در اﯾﺮان ،ﭘﯿﻮﻧﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ دارد .ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﯾﺮان،
ﻫﻤﻮاره ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺗﺤﻮل ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻬﺎدﻫﺎی
اداریـ ﺳﯿﺎﺳﯽ در آن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ

Archive of SID
 70ﭘﯿﮏﻧﻮر ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره دو

در ﻓﻀﺎی ﻣﻠﯽ و اﺣﺪاث راﻫﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری و
از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ،در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از آن ،ﻫﺮ زﻣﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻘﺘﺪر و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ و ،ﺑﺮ
ﻋﮑﺲ ،در دورهﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺘﻬﺎی ﺿﻌﯿﻒ و
ﻧﺎﺗﻮان ،ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻫﻢ روﻧﻖ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﯽداده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﮐﻠﯿﺪی ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻨﻮی ﺷﻬﺮﺳﺎزی دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ و در
ﭼﻪ اﺑﻌﺎد و اﺷﮑﺎﻟﯽ ،در ﻓﻀﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ،ﻣﺘﺠﻠﯽ
ﺷﺪه و ﺗﻌﯿّﻦ ﻣﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽـ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان در دورۀ
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﺪاماﻧﺪ .ﻣﺪارک و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﻪ ﺳﻪ دوره و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺷﺎره دارد .ﺗﺒﻠﻮر
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ،در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دورهﻫﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺗﺪاوم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دورهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﻫﻢ ﺷﮑﻞ
ﺗﮑﺎﻣﻞﯾﺎﻓﺘﮥ آن و ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دوره اﺳﺖ .اﯾﻦ دورهﻫﺎ
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
دورۀ اول :دورۀ ﺗﻮﻟﺪ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی از ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ق.م ﺗﺎ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ق.م اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺶ ﻗﺮن ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و دورۀ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﻣﺎد و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﻬﺮ و
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در اﯾﻦ دوره ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺗﺒﺎدﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺪﻧﻬﺎی
ﺷﻬﺮیِ ﻣﺴﺘﻘﺮ در دﺷﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎد
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪ
و ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،دﺳﺘﻤﺎﯾﮥ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻤﺪن ﺷﻬﺮی
دﯾﮕﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺗﻤﺪن ﺷﻬﺮیِ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮﻓﺘﻪ از

www.SID.ir

ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،در ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﯾﻦ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺧﻮد ،ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﻪ ﺷﻬﺮ اﮐﺒﺎﺗﺎن )ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ،ﻫﮕﻤﺪاﻧﻪ ،ﻫﻤﺪان(،
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺎد ،در ﻓﻀﺎ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ،ﺑﺎ اﺣﺪاث
ﺷﺒﮑﻪای از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻮش ،اﺳﺘﺨﺮ ،ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و
ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﯿﺪ ،در دورۀ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ
و ﺑﺎﻟﻨﺪهﺗﺮ در ﻓﻀﺎ ﺗﻌﯿّﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺷﻬﺮی دورۀ ﻣﺎد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺳﺎﺧﺖ
ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ،ﺗﻔﮑﺮی دﻓﺎﻋﯽـ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺛﺮات ﺧﻮد را در ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺷﻬﺮ و در ﭼﻬﺮۀ ﮐﺎﻟﺒﺪی آن
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻗﻠﻌﻪای،
ﮐﻪ در ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه
وﯾﮋهای دارﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮ ،در وﻫﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻗﻠﻌﻪای ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﻮی ﺑﺮ ﻓﺮاز
ﺗﭙﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪای ﺳﻮقاﻟﺠﯿﺸﯽ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻌﮥ آن ،ﺑﻪ
ﺷﺪت ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺪاﻓﻌﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮردن ﺷﻬﺮﺳﺎزی دورۀ ﻣﺎد ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻋﺎﻣﻞ ﻏﺎرتـ دﻓﺎع ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت زﻣﺎن ،و ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﻼف آن ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮـ دوﻟﺘﻬﺎ و
ﺷﻬﺮـﺗﭙﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ،
ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ﻣﺎدی اﺛﺮات ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در ﺷﻬﺮﺳﺎزی
دورۀ ﻣﺎد ،ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻗﺖ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﺷﺪه دژ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺷﻬﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻗﻠﻌﻪ و اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت دﻓﺎﻋﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت داﺧﻠﯽ آن،
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎزار ،ﻣﺤﻠّﺎت
ﺷﻬﺮی ،ﺷﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺻﻮرت ﺗﮑﺎﻣﻞﯾﺎﻓﺘﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در واﻗﻊ در
ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدهاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(1
اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دورۀ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮی را
در ﻓﻀﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد :ﺷﻬﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽـ ﻗﻠﻌﻪای ﻣﺎد
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ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽـ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽـﮐﺸﺎورزی ﭘﺎرﺳﯽ )ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ( ﻣﯽدﻫﺪ؛
ﺷﻬﺮﺳﺎزی از اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻔﮑﺮ دﻓﺎﻋﯽـ ﻧﻈﺎﻣﯽ رﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮات ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ،
ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی و ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در
ﺳﺎﯾﮥ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﻣﻘﺘﺪر و ﭘﻬﻨﺎور ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ،
ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ را در ﺟﺎدهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و راﻫﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
و ﺗﺠﺎری ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮده ،ﺷﺒﮑﻪای از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪی ،اداری ،ﻧﻈﺎﻣﯽـ دﻓﺎﻋﯽ و
ﺗﺠﺎری ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺿﺮورت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺳﻄﻮح ﺧﺮد و ﮐﻼن وادار
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮐﻼن،
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻗﻠﻤﺮو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﻃﺎﯾﻔﻪ،
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ده و ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺷﻬﺮی اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺷﻬﺮ
ﻣﮑﺎن اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﮥ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ را ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﯽ ﻫﻢ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﮐﺎﻟﺒﺪ آن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﻓﻀﺎﯾﯽـﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ دژ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺷﺎر
ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺷﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﮐﻪ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ در
ﺳﺮاﺳﺮ دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد .از آن
ﭘﺲ ،ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎزار در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در
ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(2
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وﺳﻌﺖ آﺛﺎر و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﻈﻢ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪهای ﮐﻪ از دورۀ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺮﺟﺎی
ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﻮﺳﻞ
ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی از آن ﭘﺲ ﺑﻪﻃﻮر
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﺪاول
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﻬﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را از روی ﻧﻘﺸﻪای
ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺑﺪان ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪه و ﺳﻨﺘﻬﺎی
اﺟﺪادی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد و از آن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﯿﺪان
ﮐﻪ اﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﺑﺪود ...در وﺳﻂ
آن آﺗﺶ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺣﺎﻓﻆ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﮑﺎن ﻣﯽاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و
در ﮐﻨﺎر آن ﺣﻮض ﯾﺎ آﺑﮕﯿﺮی ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در
آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﻣﯽﮔﺰﯾﺪ ،ﺣﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آب اﻧﺒﺎر
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ؛ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنِ آﺗﺸﮑﺪه و آب اﻧﺒﺎر،
ﺑﻪ ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺎغ و
ﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ )ﺣﺒﯿﺒﯽ.(11 :1375 ،

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﮑﻮﯾﻦ ،ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮ و
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در دورۀ ﻣﺎدﻫﺎ و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺷﯿﻮۀ ﭘﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﮏ ﭘﺎرﺳﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮥاﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ در ﻗﺮن ﺳﻮم ق.م ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ودورۀ ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎﺳﺘﺎن آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد.
دورۀ دوم :دورۀ ﺗﻠﻔﯿﻖ وﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮاﻧﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮدﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﮏ دوﻟﺖـ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮۀ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮥ اﺳﮑﻨﺪر
ﻣﻘﺪوﻧﯽ در ﻗﺮن ﺳﻮم ق.م آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺎ دورۀ ﮐﻮﺗﺎه
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن در اﯾﺮان ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
دوره ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺎدﻫﺎ و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺒﮏ ﭘﺎرﺳﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ
ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎد ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺪه و در دوﻟﺖ
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ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﯿﻮۀ
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و وﺣﺪت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ
ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪودی از دﺳﺖ داد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﺎﻟﺒﺪیـ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪ
و ﻧﻤﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ،ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی ،ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ آن در دورۀ ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن
را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد:
 (1ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن اﺣﺪاث
ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﮥ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﻫﯿﭙﻮداﻣﻮس 6ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻗﺪرت و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻗﻠﻤﺮو
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن اﺣﺪاث ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺷﻬﺮی اﻏﻠﺐ »ﮐُﻠُﻨﯽ«ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن
آن را ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،از
اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
و در اﻣﺘﺪاد راﻫﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﻮقاﻟﺠﯿﺸﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان و ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ،ﻫﻢ دﯾﺮﺗﺮ و ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮک ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮﺳﻂ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺣﺪاث ﻫﻔﺘﺎد
ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺪر و ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﺗﻘﻮیﻧﮋاد
دﯾﻠﻤﯽ (80 :1366 ،ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن ﺑﻪ اﺣﺪاث  9ﺷﻬﺮ در
ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻄﺎﮐﯿﮥ ﭘﺎرس )ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﮐﻨﻮﻧﯽ( ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد)ﺳﻠﻄﺎﻧﺰاده15 :1367 ،و  .(56ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن
ﺷﻬﺮ ﺻﺪدروازه )در ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﻣﻐﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ( را
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در دورۀ ﭘﺎرت ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد دارد .ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻫﻪ )در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اراک
اﻣﺮوزی( و ﺗﻌﺪادی ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. Hippodamus
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ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﻦ دوره
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻬﺮﺳﺎزی داﻣﻨﮥ
ﻣﺤﺪودی داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ دو ﭘﯿﺎﻣﺪ در ﻋﺮﺻﮥ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ازﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﮐُﻠُﻨﯽ ﺷﺪن ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ
در اﯾﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﮑﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮان ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎزه اﺣﺪاث ﺑﻮد.
ب( از ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻫﻠﻨﯽ ﯾﺎ ﻫﻠﻨﯿﺴﺘﯽ ﺷﺪن
ﺷﯿﻮۀ ﺷﻬﺮﺳﺎزی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺎﺳﯽ
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ادارۀ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﻟﺖـ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺧﻮدﻓﺮﻣﺎن 7و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﮥ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﮥ
ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﻫﯿﭙﻮداﻣﻮس اﺳﺖ.
 (2ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎـ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﮐﻬﻦ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮۀ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
اﺳﮑﻨﺪر و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن وی )ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن( ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﺑﻪ
ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻬﻦ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ
دادﻧﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﻧﻈﯿﺮ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺑﺮوﺟﺮد و ﻫﻤﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﮕﺎور ،ﻧﻬﺎوﻧﺪ و
دﯾﻨﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ
ﮔﺮدﯾﺪ؛ ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ﻣﺠﺪداً ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ )ﺗﻘﻮیﻧﮋاد دﯾﻠﻤﯽ،
 (76 :1366و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻮش و ﻓﺴﺎ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺨﻮش
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ در
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﭘﺎ
ﺷﺪه ﻋﻨﺼﺮ ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮﻫﺎ
اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﻮﻟﯿﺲ )دوﻟﺖـ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮدﻓﺮﻣﺎن( اداره
ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ و از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،در ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ
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ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺷﻬﺮ ﺷﻮش در اﯾﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ
)ﭘﯿﮕﻮﻟﻮﺳﮑﺎﯾﺎ .(28 :1367،ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻮزۀ ﻧﻔـﻮذ آن ﺑـﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ .در دورۀ
ﺳﻠﻮﮐﯽ ،ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺷﻬﺮ و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد وﻟﯽ
دورۀ ﮔﺬار از ﺳﺒﮑﯽ ﺑﻮﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﯽـ ﻫﻠﻨﯽ ،را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و آﺛﺎر
و ﺷﻮاﻫﺪ آن را در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﺳﺎﺧﺖ.
دورۀ ﺳﻮم :دورۀ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
و ﺗﻌﻤﯿﻢ و ﮔﺴﺘﺮش آن در ﺳﻄﺢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ
دوره ،ﮐﻪ از ﻗﺮن ﺳﻮم ق.م ﺗﺎ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ
ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ دورۀ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﭘﺎرﺗﯿﺎن
)اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن( و ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن در اﯾﺮان ﺑﻮد ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود .اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺒﮏ ﭘﺎرﺗﯽ در
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻗﺮن اول
ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﺷﻬﺮ در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻠﯿﺪی در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺷﻬﺮ و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﻣﻔﻬﻮم ﺗﮏﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ در ﻓﻀﺎ ﺗﺠﻠﯽ
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ و ﻧﻤﺎد ﻗﺪرتﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ
و ﺷﻬﺮﺳﺎزی از آن ﭘﺲ در ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺒﮑﮥ ﺷﻬﺮی در
ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده در ﻓﻀﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﺒﮑﻪای از
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ داﺷﺘﻪ و آن را
درﺣﻮزۀ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻔﮑﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و
ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﭘﻮﯾﺶ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﻪ اوج ﺗﮑﺎﻣـﻞ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. polis
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دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان را،
آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺎرﺗﯿﺎن ﮐﻪ در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺮای ادارۀ آن
ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﻫـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷﺘﻨـﺪ و اﺻـﻮﻻً ﻧﻮﻋـﯽ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری داﺧﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽدادﻧﺪ
)ﻧﻬﭽﯿﺮی ،(260 :1376 ،در ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد،
ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮﮔﺎن )ﻫﯿﺮﮐﺎﻧﯿﺎ( ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺷﻬﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
آﺳﺎک ،دارا ،ﺗﻤﺒﺮﮐﺲ ،ﺳﯿﺮﻧﯿﮑﺲ و زادراﮐﺮﺗﺎ را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺘﺪاول ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ )ﮐﯿﺎﻧﯽ:1365 ،
 .(105ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد )ﮔﻮرﯾﺎﺟﻮر( و دارﺑﮕﺮد ﯾﺎ
دارﺑﺠﺮد در ﻓﺎرس ،ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺰ ﯾﺎ ﺗﺨﺖﺳﻠﯿﻤﺎن در
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﯿﺴﻔﻮن ،ﻫﺘﺮا ،ﭘﺎﻟﻤﯿﺮ و
ﺷﻬﺮ آﺷﻮر در ﺧﺎرج از ﻗﻠﻤﺮو ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در آﻧﻬﺎ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺎرﺗﯿﺎن ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﻮﻧﻪای از
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮔﺮد ﯾﺎ داﯾﺮهوار ﻣﻮﺳﻮماﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎً دژـ
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح داﯾﺮهای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺿﺎﺑﻄﮥ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ داﺋﻤﯽ اﯾﺮانِ ﻋﻬﺪ ﭘﺎرﺗﯽ را آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﺳﺎزد )ﺷﮑﻞ  .(3ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻓﺮم ﺷﻬﺮی
را اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ از اﺻﻮل ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻗﺪﯾﻢ آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ و
ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮح اردوﮔﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﺷﻮر ﻣﯽداﻧﻨﺪ
)ﮔﯿﺮﺷﻤﻦ .(324 :1372 ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﻨﺮ ﻗﻠﻌﻪﺳﺎزی و اﺣﺪاث
اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت دﻓﺎﻋﯽ در ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی دورۀ
ﭘﺎرﺗﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﺳﺖ.
در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﮑﻪای ﮔﺴﺘﺮده از ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎﻫﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ
وﯾﮋه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻧﻈﯿﺮ اردﺷﯿﺮ ،ﺷﺎﭘﻮر و ﻗﺒﺎد ﺑﺎ
www.SID.ir

اﺻﻮل ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
دوره ،اﺣﺪاث ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﻨﺖ درآﻣﺪ .وﺟﻮد
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺷﻬﺮ ،ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﮕﺬاری آﻧﻬﺎ از اﺳﺎﻣﯽ اردﺷﯿﺮ،
ﺷﺎﭘﻮر و ﻗﺒﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه )ﭘﯿﮕﻮﻟﻮﺳﮑﺎﯾﺎ223 :1367 ،ـ ،(228
ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻬﺮﺳﺎزی را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
داﻣﻨﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﺣﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﺮوزه
اﯾﻦ ﺑﺎور را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی دورۀ
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﯾﺎ در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻬﻦ از دورهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﮔﺴﺘﺮش
و روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ )اﺷﺮف .(32 :1353،در ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ از
ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﻬﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن در دﺳﺖ اﺳﺖ ،از
ﺑﻨﺎی  104ﺷﻬﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن .(8 :اﺣﺪاث
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻨﺪری در دورۀ ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻣﻨﺴﻮب داﺷﺖ .آﻧﺎن ﺗﻌﺪادی ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﻨﺪری ،از ﺟﻤﻠﻪ رﯾﺸﻬﺮ و ﺳﯿﺮاف در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺧﻠﯿﺞِﻓﺎرس ،را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت درﯾﺎﯾﯽ اﺣﺪاث
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در دورۀ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮردن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮی اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در آﺧﺮﯾﻦ دوره از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﺑﺎﺳﺘﺎن )ﭘﺎرﺗﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ( ،ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ
اوج ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽـﮐﺎﻟﺒﺪی
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺗﺠﻠﯽﮔﺎه اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی زﯾﺮ،
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺳﺖ:
 (1ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی در ﮐﻠﯿّﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﯽﮔﺰﯾﻨﯿﻬﺎی
ﻣﺸﺨﺼـﯽ از ﻫـﻢ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺣﺎﺻـﻞ اﯾــﻦ
ﺟﺪاﯾﯽﮔﺰﯾﻨﯽ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺪﻧﮥ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ
ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ دژ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺷﺎر ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺷﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ.
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زﯾﺮﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻀﺎ را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در
ﺟﺪاﯾﯽﮔﺰﯾﻨﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﺪﯾﺪ و اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﻬﺮی را از
ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻬﻦ
دورۀ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻣﺠﺪداً اﺣﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر در
اﻣﺘﺪاد ﻫﺮمِ ﺳﻠﺴﻠﻪ آن ،ﻻﯾﻪﺑﻨﺪی و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .رأس اﯾﻦ ﻫﺮم در دورۀ ﭘﺎرﺗﯽ را
اﺷﺮاﻓﯿﺖ دودﻣﺎﻧﯽ اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺷﻬﺮ ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻘﺮار
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻤﺘﺎز اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﺷﻮد و رأس ﻫﺮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن را
ﻣﻮﺑﺪان و ﻣﻐﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻃﺒﻘﮥدﺑﯿﺮان
و ﭘﺰﺷﮑﺎن در آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 (2در ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ ﺷﻬـﺮ ،ﭼـﻪ در ﺷﻬـﺮ
ﭘﺎرﺗﯽ و ﭼﻪ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،دژ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ
ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود )ﺷﮑﻞ  3و  .(4دو ﻋﻠﺖ را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد:
اﻟﻒ( دژ ﺣﮑﻮﻣﺘـﯽ در ﺷﻬـﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧـﯽ اﯾـﺮان ،ﺑﻪ ﻃﻮر

www.SID.ir

ﺳﻨﺘﯽ ،ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دارد و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻗﺎﻫﺮ ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮی را ﮐﻨﺘﺮل ،ﻫﺪاﯾﺖ و رﻫﺒﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ب( در اﯾﻦ دوره ،ﺷﯿﻮۀ ﮐﻬﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و ﻧﺤﻮۀ
ادارۀ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﭘﺲ از ﯾﮏ دورۀ ﮔﺬار و اﺳﺘﺤﺎﻟﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
در ﻋﻬﺪ ﺳﻠﻮﮐﯿﺎن ﻣﺠﺪداً در ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﺘﯽ و ﮐﻬﻦ ﺧﻮد اﺣﯿﺎ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﯿﻮۀ ادارۀ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎنِ ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از ﻋﻬﺪ ﺳﻠﻮﮐﯽ
در دورۀ ﭘﺎرﺗﯽ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺷﻮد و در دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود .از آن ﭘﺲ ،ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و
ﻣﻘﺘﺪر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اداره ﻣﯽﺷﻮد .دژ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ،
ﻧﻤﺎد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﺒﻠﻮر ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺣﻀﻮر ﭼﻨﯿﻦ دوﻟﺘﯽ در
ﺷﻬـﺮ اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺗﺒﻠـﻮر ﻓﻀﺎﯾـﯽـ ﮐﺎﻟﺒﺪی آن ﺑﺎ
درﺟﮥ اﻗﺘﺪار دوﻟﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﻀﻮر ﮐﻤﺮﻧﮓﺗﺮ دژ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
در دوﻟﺖِ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﻘﺘﺪر ﭘﺎرﺗﯽ )اﺷﮑﺎﻧﯽ( و ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ،
ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ آن در دوﻟﺖ ﻗﺎﻫﺮ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ 3و .(4
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 (3ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﺗﯽ
و ﺷﻬﺮﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ
ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی ﺷﻬﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎخ ﺷﺎﻫﯽ،
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت دﻓﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،ﺑﺎزار و آﺗﺸﮑﺪه ﯾﺎ
ﻣﻌﺒﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺷﻬﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺟﺪاﯾﯽﮔﺰﯾﻨﯿﻬﺎ و
ﻫﻤﺠﻮارﯾﻬﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ
اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  3و : (4
اﻟﻒ( ﻫﻤﺠﻮاری ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽـ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ )ﮐﺎخ ﺷﺎﻫﯽ( و ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ )ﻣﻌﺒﺪ( ﮐﻪ در
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن دﯾﻦ و دوﻟﺖ در ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ.
ب( ﺟﺪاﯾﯽﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽـﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
و ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺟﺪاﯾﯽ و ﺷﮑـﺎف ﻣﯿـﺎن
دوﻟﺖ و ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻈﺎم
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺎف در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ج( ﻟﺰوم ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪی ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺠﺎریـﺗﻮﻟﯿﺪی
و ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،در ﻫﻤﺠﻮاری ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺼﺮ
ﺑﺎزار و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
د( ﮐﺎرﺑﺮی دﻓﺎﻋﯽ و ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی ﺷﻬﺮی
ﭘﯿﻮﻧﺪﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪی
و ﻫﻤﺠﻮاری را ﻣﯽﺗﻮان در دژ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﻣﯿﺎن ﮐﺎخ
ﺷﺎﻫﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت دﻓﺎﻋﯽ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد) .ﺷﮑﻞ  3و (4
 (4در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ،اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت
زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻠﻬﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮی ،ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ،
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب و ﺳﺪّﺳﺎزی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و ﮐﺎوش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ آب
در ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮی ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﺑﯿﺸﺎﭘﻮر در دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ،
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ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﭘﺲ از اﺳﻼم ﻫﻢ ،اداره و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺑﻮد؛
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ دارای ﺷﺒﮑﮥ ﺗﻮزﯾﻊ آب ﮐﺎرآﻣﺪی،
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی ،ﺑﻮده ﮐﻪ آن را از اﺑﺘﮑﺎرات
ارزﻧﺪۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ﺗﻘﻮیﻧﮋاد دﯾﻠﻤﯽ.(184 :1366،
ﺷﯿﻮۀ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺘﺪاول در زﻣﺎن ﭘﺎرﺗﯿﺎن و
ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﯾﺎ ﺳﺒﮏ ﭘﺎرﺗﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺎزی دورۀ
ﺑﺎﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ،در اﯾﻦ
ﺷﯿﻮۀ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺑﺎ ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﮥ
ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ،از
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺷﻬﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﮥ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ در
ﺷﺒﮑﻪﺑﻨﺪی داﺧﻠﯽ آن ،ﺷﮑﻞ ﺻﻠﯿﺐ را ﻣﺠﺴﻢ ﮐﺮده
اﺳﺖ )ﻫﻮف187 :1365،؛ ﻣﺸﻬﺪیزاده دﻫﺎﻗﺎﻧﯽ.(217 :1368 ،
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی
ﮐﻬﻦ ،وﻟﯽ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻏﯿﺮﻣﮑﺘﻮب ،اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی،
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻈﺮی از ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻮده
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی اﻧﺴﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ،ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ،
در ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺎﻣﻞ آب ،ﻋﺎﻣﻞ دﻓﺎع،
وﺣﺪت ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و اﻧﻮاع ﺟﺪاﯾﯽﮔﺰﯾﻨﯿﻬﺎی
ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرﮐﺮدی و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﺛﺎری
ﮐﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽـﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ اﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﺎد ﺗﺎ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯿﻬﺎ و
ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺧﻮد ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻔﮑﺮات ﯾﺎدﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ
آﻧﻬﺎ از روح ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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ردﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮاتِ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از آن ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ دروﻧﺰا ﺑﻮدن ﺗﻔﮑﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺎزی در اﯾﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻤﺎﯾﮥ
ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ارزﺷﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ .ﺟﻮﻫﺮه و دروﻧﻤﺎﯾﮥ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﺗﻔﮑﺮات ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺪاوم اﺻﻮل
ﺳﻨﺘﯽ وﻟﯽ زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ دارد و
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮی وﯾﮋﮔﯽِ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﯽ
اﺳﺖ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻫﻢ از آن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﯿﮑﻦ
ﻧﻄﻔﮥ اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖـ زاﺋﯿﺪۀ
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎﺻﻞ ﭘﯿﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ دارای ﻃﻠﯿﻌﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای آﯾﻨﺪه .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان،
ﺣﺘﯽ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪه ﺗﺪاوم و
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺻﻮل و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮده؛ ﻋﻠﯽرﻏﻢ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻧﻮآوری و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﻓﺮا روی ﺷﻬﺮﺳﺎزی
اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﻘﻄﺎع از ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﺟﺰ ﺗﺸﺘّﺖ ،ﺗﻔﺮّق و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ را ﺗﺪاﻋﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ،ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺷﻬﺮی ،آن ﻫﻢ در اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ،را ﻫﺪف ﻗﺮار داده و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻬﻦ ﺷﻬﺮﺳﺎزی را ﺑﻪ ﺷﺪت دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮدی در
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه و اﻟﺰاﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪی در ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮﺳﺎزی و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪهای ﻧﺪارد .وﻟﯽ ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت،
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎ
در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮری ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد
را دارد و ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺬار از ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺴﺘﮥ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪرن را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﮐﺠﺎﺳﺖ.
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ﺑﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﮥ دﮐﺘﺮ ﻫﺎدی
ﻧﺪﯾﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ »اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﭼﺎه ﺧﻮﯾﺶ آب ﺑﮑﺸﯿﻢ« )ﭘﺮﺗﻮی.(162 :1379 ،
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮی
ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ،ﺑﺎ اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد اﺻﻮل و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﮐﻬﻦ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﻮرد
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار داد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮات ﮐﻬﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ،در ﺗﺪاوم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ دورۀ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ،دارای دروﻧﻤﺎﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮۀ ﺛﺎﺑﺖ و
اﺻﻠﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ
و اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ را دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
از ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ،از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ
ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی در آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از
ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺪم ﮐﺎرآﯾﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی ﺷﻬﺮی ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﻋﺪمﮐﺎرآﯾﯽ در رواﺑﻂ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ،آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از
ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺰﯾﻨﯿﻬﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻨﻮع
ﻗﻮﻣﯽ و ﻋﺪم ﺗﺠﺎﻧﺴﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﻬﺮی،
اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ )ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪی( و ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﺎﻟﺒﺪﮔﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر ﮐﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس آن،
ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺧﻮد را ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ،در ﺗﻨﻮع ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ آن ،ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﻣﯽﺳﺎزد.
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ آن
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
 .1اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺮی و
ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺖ؛
 .2ﺗﻔﮑﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺗﻔﮑﺮی
دروﻧﺰاﺳﺖ و ﺷﻮاﻫﺪ آن در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ؛
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 .3ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﭘﻮﯾﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ از
ﺗﺪاوم ﮐﺎرﺑﺮد در ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
 .4ﺟﻮﻫﺮه و دروﻧﻤﺎﯾﮥ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﺻﻮل و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﻣﻌﺎﺻﺮ را دارد.
 .5اﺣﯿﺎی اﺻﻮل ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای
رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺗﻌﺎدلﺑﺨﺸﯽ
و اﻧﺘﻈﺎمﺑﺨﺸﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ.
 .6دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﮋوﻫﺸﯽ وﺳﯿﻊ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺻﻮل واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ آن در ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺣﻤﺪی ،ﺑﺎﺑﮏ ) ،(1373ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭼﺎپ اول ،ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ،
ﺗﻬﺮان؛
اﺷﺮف ،اﺣﻤﺪ )» ،(1353وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در اﯾﺮان دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ« ،ﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻮماﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دورۀ ،1ﺷﻤﺎرۀ  4؛
ﭘﺮﺗﻮی ،ﭘﺮوﯾﻦ )» ،(1379ﺗﺪاوم ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان«،
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،4ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان؛
ﭘﯿﮕﻮﻟﻮﺳﮑﺎﯾﺎ ،ن ،(1367) .ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان در روزﮔﺎر ﭘﺎرﺗﯿﺎن و ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن،
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻨﺎﯾﺖاﷲ رﺿﺎ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان؛
ﺗﺮﻧﺮ ،ﺗﺎم ) ،(1376ﺷﻬﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮﺷﺎد ﻧﻮرﯾﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺮدازش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی ،ﺗﻬﺮان؛

ﺗﻘﻮیﻧﮋاد دﯾﻠﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ) ،(1366ﻣﻌﻤﺎری ،ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ
اﯾﺮان در ﮔﺬر زﻣﺎن ،ﯾﺴﺎوﻟﯽ ،ﺗﻬﺮان؛
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ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ) ،(1375از ﺷﺎر ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان؛

رﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ) ،(1369ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺒﺎﺣﺚ و روﺷﻬﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی،
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری وزارت ﻣﺴﮑﻦ
و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺗﻬﺮان؛

ﺳﻠﻄﺎﻧﺰاده ،ﺣﺴﯿﻦ ) ،(1367ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در اﯾﺮان،
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﺗﻬﺮان؛
ﺷﮑﻮﯾﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ) ،(1373دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﻧﻮ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺷﻬﺮی ،ﺳﻤﺖ،
ﺗﻬﺮان؛

ﮐﯿﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﯾﻮﺳﻒ ) ،(1365ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺷﮑﺎﻧﯽ :ﻧﻈﺮی اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی دراﯾﺮان ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎ ،ﺗﻬﺮان ،ص105ـ 176؛
ﮔﯿﺮﺷﻤﻦ ،ر ،(1372) .اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ اﺳﻼم ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﯿﻦ ،ﭼﺎپ
دﻫﻢ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان؛
ﻣﺠﺘﻬﺪزاده ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ) ،(1376ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی در اﯾﺮان ،ﭘﯿﺎم ﻧﻮر،
ﺗﻬﺮان؛
ﻣﺠﯿﺪزاده ،ﯾﻮﺳﻒ ) ،(1368آﻏﺎز ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻬﺮان؛
ﻣﺸﻬﺪیزاده دﻫﺎﻗﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ ) ،(1368ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺷﻬﺮی در اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﻬﺮان؛
ﻣﻮرﯾﺲ ،ﺟﯿﻤﺰ ) ،(1368ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﻞ ﺷﻬﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ راﺿﯿﮥ رﺿﺎزاده ،داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﻬﺮان؛
ﻧﻬﭽﯿﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ) ،(1376ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺪرﺳﻪ،
ﺗﻬﺮان؛

ﻫﻤﺎﯾﻮن ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ) ،(1372اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان از ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠﺴﻠﮥ ﭘﻬﻠﻮی ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻔﯿﺴﯽ و ﻫﻤﮑﺎر ،ﭼﺎپ ﺳﻮم،
ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺗﻬﺮان؛
ﻫﻮف ،دﯾﺘﺮﯾﺶ )» ،(1365ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ« ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ ﺻﺮاف،
ﻧﻈﺮی اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در اﯾﺮان ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎ،
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