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چكيده
هاي تعامالت اجتماعي از موضوعات مهم در حوزه شهرسـازي انـد كـه بـه مثابـهعرصه

بستري مناسب براي پاسخ به نياز اجتماعي انسان در برقـراري روابـط متقابـل نقـش ايفـا
اريخ شهرسازي ايران جايگاه مهمي داشته كه با وقوع تحـوالتها در تكنند. اين عرصه مي

شمسي دچار اضمحالل گرديده اند و از همين منظر بازگرداندن موقعيت 1300شهري از 
ها به حيات شهر ايراني مهم است. بر اين اساس مسئله تحقيـق عبارتسـت ازتأثيرگذار آن
هدفي را جهـت برقـراري روابـط هاي تعامالت اجتماعي در شهر ايراني چهاينكه عرصه

نموده اند؟اجتماعي دنبال مي
تحليلي و كيفي با كمك مطالعـه اسـناد ثانويـه - روش مورد استفاده تحقيق، توصيفي

استنتاجي، تحليل محتوا و شيوه - تاريخي بوده كه در سه مرحله پيوسته، از تحليل توصيفي
سنتز استقرايي بهره برده است.

هاي فضـايي در شـهر ايرانـي بـه نيـازدهد كه تنوعي از عرصهمي نتايج تحقيق نشان
توان به آتشگاه، مسجد، مدرسه، ميدان،جمله ميداده اند كه از آناجتماعي انسان پاسخ مي

و بازار در ادوار قبل و بعد از اسالم اشاره نمود. همچنين در شهر ايراني وجوه اشتراكي از
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اجتمـاعي در هـر دو دوره زمـاني موجـود بـوده كـه       گيري تعامالت اصول متضمن شكل
ها، وابسته بـودن فضـا و درنتيجـه كالبـد، بـه كـاركرد       ويژگي اصلي و مشترك در همه آن

  باشد. اجتماعي خاص مي
هاي تعـامالت  توان گفت كه در شهر ايراني، عرصهنهايتاً در پاسخ به مسئله تحقيق مي
فرهنگـي جامعـه بـه     - هـاي اجتمـاعي  از ويژگي اجتماعي به مثابه ابزاري هستند كه متأثر

يافته و درواقع يك نقش كاركردي و هدفمنـد  هاي متنوع كالبدي تبلور فضايي ميصورت
  گرفته اند. به خود مي
بالطبع انسان، عرصه تعامالت اجتماعي، شهر ايراني، رابطه كالبد خصلت مدني ها: كليدواژه

  و معنا.
  
  مقدمه .1

انسان به دو ساحت زندگي فردي (زندگي درون خانه) و زندگي جمعي به طور كلي حيات 
(زندگي خارج از خانه) قابل تقسيم است. بر پايه يك نگاه مبتني بر جهان بيني الهـي آنچـه   

دهنـده وي  تواند راهنماي انسان در اين دو ساحت حيات باشد و به مثابه عامل سوق كه مي
ها  ر واقع دين به عنوان سنگ بناي مكاتب و نظريهنمايد، دين است. د به سمت تعالي عمل 

) و از ايـن  1389نفوذ كرده (پاپلي يـزدي و رجبـي سـناجردي،     جوامع ساختار تواند در مي
طريق هم براي زندگي درون خانه فرد و هم براي زندگي اجتمـاعي وي، اصـولي را تبيـين    

ويش را در عرصـه عينـي   نمايد كه در نهايت اين اصول در زندگي فرد و جامعه بازتاب خـ 
خـالق   فطري كه با اديان الهي نيز در هماهنگي قـرار دارد و  هاي ويژگي از نشان دهند. يكي

 فـرد  شـود  مي سبب كه است بالطبع مدني خصلت گذارده، وديعه به انسان وجود در متعال
معاشـرت و ارتبـاط    بـه  نيـاز  احساس خود و همچنين پاسخ به نيازهاي معيشتي رفع براي
تر، يكي از نيازهـاي   خاص تعبيري به. باشد داشته اجتماع ايجاد به ديگران، تمايل با متقابل

 تعـامالت  اساسي انسان در زندگي جمعي و بنـا بـه اقتضـاي خصـلت مـدني بـالطبع وي،      
  باشد.  اجتماعي مي

اي خاص است. خوشبختانه در  پديده تعامالت اجتماعي براي بروز عيني، نيازمند عرصه
نمود توان به نحوي شايسته و در ادوار مختلف قبل و بعد از اسالم، رخ يران زمين ميتمدن ا

عيني عرصه تعامالت اجتماعي را در شهرها مشاهده كرد و مورد تحليل قرار داد. اما از دهه 
شمسي به بعد با تحميل فشارها از داخل و خارج براي همراهي با نظم نوين جهـاني   1300

 - هـا از اصـالت ايرانـي    هاي تعامالت اجتماعي كـه قـرن   وح و كالبد عرصهو تقليد از آن، ر
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گرفت رو به زوال گذاشت. در اين ارتباط شايد بتوان گفت كـه يكـي از    نشأت مي اسالمي 
هايي  ترين علل زوال فضاها به تبعيت از تقليدهاي صورت پذيرفته، دور شدن از هدفاصلي

يازيده  كرده و به تعامالت اجتماعي دست مي اده ميبود كه جامعه شهري از اين فضاها استف
است. از همين منظر بررسي ماهيت وجودي چنين فضاهايي تـا پـيش از دوران اضـمحالل    

  رسد. ها در شهرهاي ايراني مهم به نظر مي آن
  
  تبيين مسئله و هدف تحقيق 1.1

يان نمود كه اساسـاً  توان مسئله تحقيق را به اين صورت ب باتوجه به توضيحات ارائه شده مي
هـا در جامعـه    هاي شكل دهنده و تسهيل كننده آن هدف متقابل تعامالت اجتماعي و عرصه

هاي خاصي از فضـاها قابـل    شهري ايراني چيست و چرا پديده تعامالت اجتماعي در گونه
كالبـدي   - باشد؟ در اين خصوص الزم به تأكيد است كـه تـأثير بسـتر اجتمـاعي     رؤيت مي
هـاي هـر جامعـه شـهري،     ها و فرهنگ قاط مختلف جهان بر حسب نوع نگرششهرها در ن

اي از  هايي از فضاهاي تعامالت اجتماعي خواهد بود كه بالتبع انـواع ويـژه   پديدآورنده گونه
نمايند كه با ساير نقاط شهري دنيا متفـاوت   روابط اجتماعي را تسهيل، تشويق و يا توليد مي

اجتمـاعي   - هـاي فرهنگـي  نسـاني بـا مجموعـه ويژگـي    گردد. درواقع حضـور عامـل ا   مي
تواند به توليد روابط اجتماعي مشابه و يكسان در سراسـر   منحصربفرد هر كشور طبيعتاً نمي

  هاي فضايي متشابه شكل دهنده به آن روابط ختم گردد. دنيا و درنتيجه عرصه
ست الزم باشـد  رسد جهت نيل به راه حل مسئله تحقيق در وهله نخ بنابراين به نظر مي

كه ويژگي هاي اجتماعي جامعه شهري ايران مورد نظر قرار گيـرد تـا بتـوان بـه كمـك آن      
- هاي تبلور تعامالت اجتماعي را بررسي نمود. در اين خصوص يكـي از راه  جايگاه عرصه

تواند بررسي ماهيت انواع روابط اجتماعي مردم و جامعه شهري ايراني باشد. امـا   ها مي حل
نگـرد و   اي شهرسازي به مسئله مي اين تحقيق كه از نظرگاه دانش چندرشته برحسب هدف

توان از مسير ديگري جهت نيل به پاسخ سؤاالت مطرح شـده اسـتفاده    شناسي، مينه جامعه
هاي فضايي متضمن تعامالت اجتماعي در شهر ايراني تا پيش از سده  نمود: شناخت عرصه

  شمسي. 13
باتوجه به مسئله تبيين شده، آنچه كه در اين تحقيق به عنوان هدف اصلي در نظر گرفته 

كالبـدي و عرصـه   - شود، شناخت و بررسي روابط ساختار اجتمـاعي، سـاختار فضـايي    مي
فضايي تعامالت اجتماعي در كالبد شهر ايراني در ادوار مختلف تاريخي است تـا بتـوان از   
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هاي تعامالت اجتمـاعي شـهر    هاي عرصه ا را برحسب ويژگيه اين طريق، رابطه فضايي آن
ها، به اصول، قواعد و تبيين الگوهاي فضـايي   ايراني مشخص نمود و با واكاوي و تحليل آن

   هاي وقوع تعامالت اجتماعي دست يافت. براي درك هرچه بهتر عرصه
  
  مطالعات علمي مرتبط با موضوع  ةروش انجام تحقيق و بررسي پيشين 2.1

نگر مبتني بر يك سير تاريخي جهت روش تحقيق در اين نوشتار استفاده از ديدگاهي جامع
باشـد. درواقـع    كالبـدي مـي   - بررسي رابطه بين يك مفهوم اجتماعي با يك مفهوم فضـايي 

شود؛ در مرحله نخست بـر پايـه مطالعـات     تحقيق در قالب دو بخش اساسي پيش برده مي
هاي شكل دهنده به تعـامالت اجتمـاعي در شـهر     عرصهتاريخي و روش تحليل محتوايي، 

شوند. در مرحله بعد از شناسايي ويژگي هاي  ها شناسايي و تبيين ميهاي آنايراني و ويژگي
هاي تعامالت  هاي شكل دهنده به تعامالت اجتماعي، روابط فضايي عرصه هريك از عرصه

رفـت. روش مـورد اسـتفاده در    اجتماعي در كالبد شهر ايراني مورد بررسي قرار خواهـد گ 
باشـد و هـم ايـن كـه بـر اسـاس        هاي مرحله يك مي مرحله دوم، هم شامل استفاده از يافته

هاي موردي از دو شـهر مهـم ايرانـي در ادوار قبـل و بعـد از اسـالم، پديـده         مطالعه نمونه
 ها بوسيله روش اسـتقرايي مـورد كنكـاش    هاي تعين فضايي آن تعامالت اجتماعي و عرصه

هاي شناخته شده را در كليت يـك   گيرد تا بتوان از اين طريق روابط مفهومي عرصه قرار مي
  سازمان شهري تشخيص داد.

هاي تبلور فضايي تعـامالت اجتمـاعي در    در خصوص بخش اول يعني شناسايي عرصه
رانـي تحقيقـات گونـاگوني انجـام     كالبـدي شـهرهاي اي  - ارتباط با ويژگـي هـاي اجتمـاعي   

ـ است  شده ) در پژوهشـي بـه بررسـي مجموعـه     1392راي مثـال بهزادفـر و طهماسـبي (   . ب
هاي مؤثر بر ميزان تعامالت اجتماعي در فضاي خيابان در مقطع زماني حال پرداخته و  مؤلفه

هاي تأثيرگذار بر ارتقاي ايـن پديـده، طراحـي     ترين مؤلفه اند كه از مهم به اين نتيجه رسيده 
اي ديگـر،   ). در مقالـه 1392وده است (بهزادفر و طهماسبي، كالبدي و كيفيت عملكرد فضا ب

هاي شرق و غرب  مدني در سرزمين - ) به بررسي جايگاه فضاهاي اجتماعي1393آذر (امين
كند و سـير   پرداخته است كه در مورد ايران به دو فضاي اصلي يعني بازار و ميدان اشاره مي

ر كلي اين پژوهش به دنبال بررسي فضاي نمايد. به طو تاريخي را در اين قسمت لحاظ نمي
جمعي داشته و دارند. نهايتاً ايشان به ايـن نتيجـه   تبلور اموري است كه نياز به حضور دسته

ها براي نياز ذاتي خود به برقراري روابـط اجتمـاعي، فضـاهايي در     همواره انسان رسيده كه 
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سـاير مـردم اسـت و بـه زعـم      ها، درك و تجربـه   اند و از جمله اهداف آن شهر ايجاد كرده
نگارنده، اين مهم در خانه و معبد امكان پذير نيست و نياز به فضاي عمومي دارد. بـه طـور   

). در 1393كلي تأكيد اين مقاله نيز بر اهميت فضاي عمومي شهري بوده اسـت (امـين آذر،   
بـه  ) صـورت پذيرفتـه،   1391اي ديگر كه توسط محمدي، عظيمي، مقدم و رفيعيـان (  مقاله

ارزيابي ميزان تحقق تعامالت اجتماعي در فضاهاي عمومي شهر قـديم الر پرداختـه شـده    
شـود و بـا در نظـر     است كه شامل فضاهاي شهري، اماكن مذهبي، ورزشي، پارك و ... مـي 

و چهار زيرمتغير ديگر به آزمـون ايـن فضـاها در     "اجتماعي بودن"متغير اصلي گرفتن تك
  ).1393است (محمدي، عظيمي، مقدم و رفيعيان، قلمرو زماني حال پرداخته 

توان گفت كه اغلب تحقيقات بررسي شده در حوزه مرتبط بـا موضـوع    به طور كلي مي
تمركز بر يك عرصه فضايي  - 1باشند:  پژوهش حاضر داراي چند ويژگي تقريباً مشترك مي

بررسـي   - 2) اسـت،          Urban Spaceبه طور خاص؛ كه عمدتاً شامل فضاي شهري (
هـاي   هـا و ويژگـي   تبيين برخي از مؤلفـه  - 3در مقاطع زماني حال و يا ادوار بعد از اسالم، 

بررسي در مقياس خُرد فضا و كوچك مقيـاس و نـه    - 4عرصه فضايي تعامالت اجتماعي، 
رسـد كـه در غالـب ادبيـات موجـود، پديـده تعـامالت         كل شهر. از طرف ديگر به نظر مي

هـاي   ي مفروض در نظر گرفته شـده اسـت كـه قـرار اسـت عرصـه      اجتماعي به عنوان اصل
هاي خاص خود سـبب   ها و مؤلفه كالبدي شهري اعم از فضاهاي شهري با ويژگي - فضايي

  ارتقاي اين پديده اجتماعي بشوند.
نگر هم از بعد تـاريخي و  اي پژوهشي كه به صورت جامع رسد نمونه بنابراين به نظر مي

شهر را مورد بررسي قرار داده باشد يافت نشد. از همين روي وجـه  هم از بعد مقياس، كل 
تمايز پژوهش حاضر نسبت به ادبيات موجود عبارتست از بررسي تمام فضـاهايي در شـهر   

ها قابل رؤيت بوده  هاي مختلف در آن ايراني كه مفهوم تعامالت اجتماعي به اشكال و گونه
هـا   ن تعـامالت اجتمـاعي در آن  ر شـد و از همچنين امكـان يـافتن اصـول متضـمن پديـدا     

  .دارد  وجود
  

  شناسي تحقيق  روش. 2
) مقاله حاضر شامل تمـامي مراحلـي اسـت كـه بـا كمـك       Methodologyشناسي (روش
هاي روشمند به مثابه ابزار علمي معتبر، سعي در نيل به هدف تحقيق جهت حل مسئله  شيوه

هاي  آن را خواهند داشت. در اين مقاله بنا بر يك منطق استقرايي با شروع از شناخت عرصه
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اي منابع ثانويه تاريخي و استفاده  فضايي تبلور تعامالت اجتماعي به كمك مطالعات كتابخانه
تحليلي و شيوه تحليل محتوا و تحليل كيفي، سعي خواهد گرديد  - وصيفياز روش تحقيق ت

  نمايند دست يافت. ها، پديدار تعامالت اجتماعي را تضمين مي كه به اصولي كه اين عرصه
اسـتنتاجي بـه شناسـايي برخـي از      - بنابراين در گام نخست بـا كمـك روش توصـيفي   

شود تـا   ر قبل و بعد از اسالم پرداخته ميترين ويژگي هاي جامعه و شهر ايراني در ادوا مهم
كالبدي شهر ايراني كه قرار است روابطـي از نـوع تعـامالت     - از اين رهگذر بستر اجتماعي

اجتماعي در آن بروز نمايد شناخته شود. براي اين منظور روابـط بـين دو حـوزه تعـامالت     
خ شهرسـازي گذشـته   اجتماعي و كالبد شهر ايراني در يك دوره زماني پيوسته شـامل تـاري  

اسـالمي   - ايران در ادوار قبل و بعد از اسالم بر اساس اصول و معيارهـاي فرهنـگ ايرانـي   
  گيرد.  مورد كنكاش از طريق مطالعات كتابخانه اي قرار مي

فضـايي شـهر ايرانـي،     - هاي مستخرج از ساختار اجتماعي در گام دوم بر اساس ويژگي
انواع فضاهاي شهر كه به نوعي عرصه تبلور عيني پديده تعامالت اجتماعي هستند، در ادوار 

توصيفي مورد واكاوي قرار خواهند گرفت.  - مختلف و با استفاده از روش تحليل محتوايي
هاي فضايي  د كه اساساً تعامالت اجتماعي در چه نوعي از عرصهاين بررسي نشان خواهد دا

  شهر ايراني قابليت بروز و ظهور كالبدي داشته اند. 
هايي از شهر ايراني در ادوار قبـل و بعـد از اسـالم بـا      نهايتاً در گام سوم به كمك نمونه

هـاي   صـه فيزيكـي عر  - استقرايي، به شناسايي موقعيت كالبـدي  - استفاده از روش توصيفي
هـاي   شكل گيري تعامالت اجتماعي در شهر پرداخته خواهد شد؛ با اين هدف كـه عرصـه  

مذكور اساساً در مقياس يك شهر تاريخي ايراني در ارتباط بـا جامعـه شـهري چـه نقشـي      
نموده اند يا خير؟ ضرورت تبيين اين روابط در  داشته اند و آيا روابطي با يكديگر برقرار مي

كيد بر عرصه تعامالت اجتماعي اين است كه طبق يك ديدگاه سـيتمي در  مقياس شهر با تأ
نظام پيچيده شهري، كاركرد هر جزء سيستم در ارتباط با ساير اجزاء درك خواهـد شـد تـا    

  نهايتاً نيل به يك هدف متعالي براي نظام كالن سيستم فراهم شود.
مطالعات صورت پذيرفته به  با سنتز و تحليل كيفي مراحل پيشين، نتايج قابل استنتاج از

هاي تعامالت اجتماعي شهر ايرانـي   مفهومي الگوي سازمان فضايي روابط عرصه  توليد مدل
  در ادوار قبل و بعد از اسالم منجر خواهد شد.

نهايتاً در راستاي پاسخ به مسئله اصلي تحقيق، آنچه كه از مجموع مراحـل توصـيفي تـا    
د، عبارتست از بازشناسايي اصول نهفته در روابط بـين  گرد تحليل محتوا و استقرا حاصل مي
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هـاي فضـايي تبلـور تعـامالت      دو حوزه تعامالت اجتماعي و كالبد شهر ايرانـي در عرصـه  
توان به پاسخي درخور براي تحقيق حاضر دست يافت  اجتماعي. درواقع با اين خروجي مي

ي مذكور را به مثابه اصـولي  ها فضايي عرصه - هاي اجتماعي و با يك نگاه جامع نگر، مؤلفه
معين استخراج نمود كه بر اساس ادوار حيات اجتماعي قبل و بعد از اسالم براي شـهرهاي  

  باشند. امروزين نيز قابل بسط دادن 

  

 

  دياگرام روش شناسي تحقيق - .1تصوير

  
  . مفاهيم پايه و مباني نظري3

ت اجتماعي در شهرهاي ايران، به يـك بسـتر و زمينـه    گيري حيات اجتماعي و تعامالشكل
باشـد.   نياز دارد. يكي از ابعاد مهم عرصه فضايي رخداد اين پديده اجتماعي بعد كالبدي مي

در واقع رابطه متقابلي كه كالبد و معنا با هم ايجـاد كـرده و سـبب بـروز پديـده تعـامالت       
رسـد   اي در شهر به منصه ظهور مي صهشوند، در قالب عر اجتماعي براي شهروند ايراني مي



  1398، شمارة اول، بهار و تابستان هشتمسال  ،نامة تاريخ اجتماعي اقتصادي پژوهش   108

شود. اين پديده خـود بـه دليـل فراعامـل      ياد مي» عرصه تعامالت اجتماعي«كه از آن با نام 
  بنياديني با نام خصلت اجتماعي انسان است.

  
  انسان و مفهوم تعامالت اجتماعيبالطبع دنيخصلت م 1.3

به اين معنا  است، بالطبعمدني انسان كهاين بوده است  قديم بسيار هايزمان از اعتقاد حكما
 نكته مهم و قابل توجه ايـن اسـت كـه    .)246است (مطهري: ص اجتماعي طبيعتاً انسان كه

اسـت (مطهـري:    كـرده  انتخـاب  اراده و عقل حكم به خود براي را اجتماعي زندگي انسان
 پي در ابتدا همان از انسان كه دريافت توان مي بشر نيز سكونت تاريخ به نگاهي ). با247ص

است تا از اين طريـق بتوانـد در قالـب روابـط گونـاگون اجتمـاعي و        بوده اجتماع تشكيل
به عنـوان يـك تعريـف از     ازجمله تعامالت اجتماعي به اين نياز فطري خويش پاسخ دهد.

توان آن را ايجاد رابطه بين دو نفر يا بيشتر كه منجر به واكنشـي ميـان    تعامالت اجتماعي مي
ها شده و اين نوع واكنش براي هر دو طرف شناخته شـده باشـد، توضـيح داد. بنـابراين      آن

 ). در1392روابط بدون معنا در زمره اين تعريف قرار نخواهند گرفت (بهزادفر و طهماسبي، 
 فطـري  نيازهـاي  از اي برطرف نمـودن مجموعـه   اصلي، هدف و مقصود اجتماعي تعامالت

 و معيشـتي  مـادي  نيازهـاي  ي از آن هـا نيـز مربـوط بـه    بخـش مهمـ   البتـه  است كه انسان
  باشد. مي  وي
  

  تعامالت اجتماعي در شهر ( ايراني)  2.3
هايي است كه در انطباق با شـرايط مكـاني و زمـاني     انسان ايراني داراي خصائص و ويژگي

گزيده يا براي وي حـادث  ادوار مختلف، نوعي از كنش متقابل اجتماعي را براي خود برمي
جمعي كه سـبب رخ دادن  شده است. به طور كلي در ايران، دو قسم عمده زندگي دسته مي

شـده، قابـل شناسـايي اسـت كـه عبارتنـد از ثابـت و متحـرك          ها مي نوعي از روابط انسان
 ذكاوت و خالقيت قدرت كه دهد مي نشان فرانسوي پياژه، روانشناس (عشايري). تحقيقات

 بشر مكاني، استقرار عدم و تحرك بالعكس و يابد مي بروز بيشتر ساكن و امن محيط در بشر
. از سـوي  )1385 زاده، غنـي (نمايـد   مـي  دچار خالق فكر توقف و خودپسندي نوعي به را

- الدين سهروردي، كه در بخشي از رساله في حقيقههاي شيخ شهاب ديگر با مراجعه به گفته

هـاي او و   اعضـاي او كـوي   بدن انسان بـر مثـال شـهري اسـت    «نويسد:  العشق خويش مي
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هاست كه در كوچه رانده اند و حواس او پيشه وران انـد كـه هريـك بـه      هاي او جوي رگ
توان به اهميت شهر از نظر شيخ اشراق پي برد. بـه   ، مي)1387 راد، رضايي(» كاري مشغول

شـرقي، نكتـه مهـم قابـل اسـتفاده      نظر مي رسد از جميع نظرات اين دو انديشمند غربي و 
نمـاي تمـدن   باشد كه صورت كامل تظاهرات اجتماعي در شهر كـه خـود آئينـه تمـام      اين

 پهنـه  بر و زمان بستر در متحول و پويا موجودي عنوان به است بروز مي نمايد. شهر  بشري
 ها است كه در واقع آن ميان پيچيده روابط و انساني و فيزيكي اجزاي تشكيل شده از مكان،

: سـي و  1390دهاقـاني،   مشهديزاده(باشد  مي واالي وي انديشه و نسانا نقش از تبلور يافته
. در واقع شهر در جامعه متمدن، ظرفي است كه بايد نسبتي با مظروف خـود  )يك پيشگفتار

  ).1386كه روح اجتماع انساني است داشته باشد (منصوري، 
  
 ايراني شهر كالبدي- فضايي ساخت 3.3

خاستگاهي ماورايي و معنوي داشته است؛ شـاهدي بـر ايـن مـدعا     در ايران از ديرباز، شهر 
باشد. شهرها بـه صـورت مربـع، مسـتطيل و      توجه به عامل جهان بيني در شكل شهرها مي

نمودنـد (رضـايي راد،    دايره، تصوري از جهان سامانمند و نظم يافته را به ذهـن متبـادر مـي   
 است جامعه بر حاكم ذهنيت فضائي انبي اسالم، از پيش ايراني شهر فضايي ). سازمان1387

 و اجتمـاعي  طبقـات  هـاي  عرصـه  تمايز بر سازمان اين است و تأكيد برآمده آنها آيين از كه
 اسـاس  شـهر،  ). در ايـن 1386اسـت (منصـوري،   ها آن معنايي جدايي به بخشيدن شفافيت
 درون پـايين  طبقات اصوالً و بود آن هاي زيرمجموعه و كاستي شبه طبقات فضا، در استقرار

. اما به دليل وجـود همـان   )1387 فكوهي،(بزرگان  خدمه عنوان به مگر نداشتند جايي شار
جهانبيني متصل به ماورا در شكل گيري شهرها كه نتيجه نگاهي آرماني به محـل سـكونت   

 آن ايرانـي از  آرمانشـهرهاي  در مدني نهادهاي هرگونه توان گفت كه فقدان جمعي است مي
 نهـاده  بنيـان  اسـت،  مزدايـي  عـالم  رسـتاخيز  با ربطشان كه ديگري، منظور براي كه روست
اي آرمان خواهانه بـراي حفـظ مـدنيت بـه      اند؛ پس ايده طبقات اجتماعي نه تنها نظريه شده

بنـابراين   ).1387راد، رضايي(نهاد  رفت، بلكه بعضاً بر كالبد و بافت شهر نيز اثر مي شمار مي
هـاي   گيـري عرصـه  شده، مطمئنّاً براي شكل وقتي در فرم شهر از قوانين ماورايي استفاده مي

  ها نيز تفكر وجود داشته است. شهري و روابط بين آن
با ورود اسالم به ايران، حركت شهرها به سمت ربض و حومـه شـهر و توسـعه در آن    

 و فضـاها  و يافتند تكامل شهري نظر از ها حومه جهت صورت پذيرفت و نتيجه اين بود كه
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نمودند  پيدا شارستان (شهر مياني) به نسبت بيشتري اهميت و شهري را دارا شدند نهادهاي
). در اينجا يك نكته بسيار مهم وجـود دارد و آن ايـن كـه    245: 1390(مشهديزاده دهاقاني،

 را شكل و فضا به نآيي تبديل فرصت هنوز اسالم، ورود هاي سده نخستين از ايران شهرهاي
 بنيـاد  همينطـور  و باسـتاني  قطبـي  دو سازمان از رويكرد، پرهيز مهمترين اند؛ بنابراين نيافته

، اما با گذشت زماني كوتاه، شـهر  )1386منصوري،(بود  برابر انديش و محور عدالت شهري
تشخيصـي  ايراني در دوره اسالمي با كاربست اصول اسالمي و ايراني، در كالبد به نظم قابل 

بخش هاي مركزي،  از اسالمي غالباً دست يافت. در اين مورد اين اعتقاد وجود دارد كه شهر
 اسـتقالل نسـبي اشـان    و بازار، مسكوني و ... تشكيل شده بود كه بـا برخـورداري از نظـم   

  ). 1370بوده اند ( مجتهدي:  اسالمي فرهنگ خصوصيات مجموعه نمايانگر
هـا   ايراني معلول عوامل گونـاگوني بـوده كـه يكـي از آن    كالبدي شهر  - ساخت فضايي

هاي خارج از خانه اسـت كـه البتـه خـود      تعامالت اجتماعي شهروندان در فضاها و عرصه
نيازمند شرايطي خاص ازجمله زمينه كالبدي مشخص براي بروز است. باتوجه به دو ركـن  

معـه مسـتقر در آن بـه مثابـه     اساسي شهر ايراني يعني كالبد فضايي شهر به مثابه ظرف و جا
مظروف، مي توان گفت كه در مورد پديده تعامالت اجتماعي نيـز ايـن رابطـه منطقـاً بايـد      
برقرار باشد؛ به اين صورت كه تعامالت اجتماعي در جامعه شهري نيازمند ظرفي است كـه  

  بخشي از فضاهاي شهر ايراني، پذيراي اين روابط (بخشي از مظروف) هستند.
  
كالبدي شهر ايرانـي در ادوار  - سي ساختار اجتماعي و ساختار فضاييبرر 4.3

  قبل و بعد از اسالم
اولين آثار ثبت شده از اسـتقرار انسـان در ايـران مربـوط بـه دوره نئولتيـك و برنـز اسـت         

اند  ها بوده به ادوار قبل از آريائي ها احتماالً بومي ايران و مربوط ). اين انسان1370(مجتهدي،
ها به فالت ايران، ستيزي كه بين اقـوام آريـائي مسـتقر در     ). با ورود آريائي1387ي،( پازوك

هاي واقع در بين النهرين رخ داد، در عـين انهـدام    شهرها و حكومت - فالت ايران با دولت
). 2: 1387ها، سبب شكوفائي تمدن جديدي بنام تمدن ايراني گرديد (حبيبي،  اين حكومت

هايي كـه بـر حسـب هـدف عمـده تحقيـق، يعنـي         ت از ويژگياي اس جدول ذيل مجموعه
بازشناسايي عرصه تعامالت اجتماعي شهر ايراني، در ادوار قبل از اسالم از منـابع گونـاگون   

  استخراج شده است.
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  - كالبدي شهر ايراني در ادوار قبل از اسالم- هاي اجتماعي و فضايي بررسي ويژگي .1جدول

 ويژگي             

  كالبدي- ساختار فضايي  ساختار اجتماعي  ها دوره

  ها آريايي
(مهاجرت به فالت 

 14ايران از قرن 
  قبل از ميالد)

سلسله مراتب  - آئين خدايان متعدد
واحدهاي اجتماعي شامل خانواده، 

دو قشري بودن جامعه  - تيره و...
- (ضعيف و غني) و احتماالً برده

از بوميان  داري اقوام آريايي
عدم وجود  - سرزمين ايران

تمايزات روشن اجتماعي شهر و 
  روستا

تطور سكونتگاه  - سلسله مراتب سكونتگاهي
آتشكده در وسط شهرقلعه و در  - اي به شهر قلعه

كنار آن آب انبار و بازار، سپس تشكيل محالت سه 
  گانه شهر براي سه طبقه اجتماعي مردم

  مادها
قبل از  7تا  9قرون 

  دميال

استقرار حكومت بر مبناي سازمان 
 - اي دولت و نه سازمان عشيره

تكامل نظام اجتماعي قبايل و 
آئين  - كشاورزان و دامداران

ميترائيزم، آلودن مذهب با سحر و 
افراط مذهبيون در برخورد با 

 - ساختار طبقاتي جامعه - زرتشت
پررنگ شدن تمايز جامعه شهري و 

  روستايي

 - مردم به آن راه ندارند شهرمعبد و شهرقدرت كه
وجود  - گذر از جامعه ساده روستائي ايلي به شهري

يافته فضاي متمايز بازار مشتمل بر حضور سازمان
بازار به عنوان تنها فضاي حضور  - ورانپيشه

  اجتماعي مردم

  هخامنشيان
قبل از  4تا  7قرون 

  ميالد

ساختار طبقاتي  - آئين زرتشت
 تمايز - تساهل در دين - جامعه

قوي بين دو جامعه شهري و 
قوام جامعه شهري در  - روستائي

  مقابل روستا و ايل

تحول  _سلسله مراتب سكونتي شامل خانه، ده و ...
شهر(شار)  - معماري بي نظير - هاي شهرسازي شيوه

سازمان فضايي شامل سه  - محل اسكان قشر ممتازه
ساخت  - بخش كهندژ، شار مياني و شار بيروني

شار بيروني شبيه روستاي  _بينيجهانشهر متأثر از 
نيايش مقابل آتش در  - وجود معبد - نسبتاً وسيع
بازار به عنوان  - تولد بازار در شهر - فضاي باز

فضايي عمومي و مهم و شلوغ و تنها فضاي 
آموزشگاه احتماالً در شار  - اجتماعي حضور مردم

گيري فرهنگستان تدريجاً در اطراف مياني و شكل
  عي از حماموجود نو- آن

  سلوكيان
  قبل از ميالد 3قرن 

آشفتگي  - رسوخ فرهنگ هلني
امتزاج  - روابط اجتماعي و فرهنگي

 - نگرش مادي و فرامادي دولت
حضور  - ساختار طبقاتي جامعه

ايرانيان در تعامالت اجتماعي براي 
حيات اجتماعي در  - نخستين بار

  سرزمين ايران

اسكان شهر مكان  - تشكيل شهردولت پارسي هلني
ايجاد  - گسترش معماري و شهرسازي - قشر ممتازه

طراحي شهر بر اساس  - شهر براي مهاجران بيگانه
شكل گيري  - اصول هيپودامي و مقياس انساني

قرار  - مفهوم ميدان در شهر به مثابه آگوراي يوناني
 - گرفتن عناصر اصلي اطراف ميدان از جمله بازار

شتر مكاني ميدان بر خالف مشابه يوناني خود، بي
  براي خودنمايي دولت سلوكي
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 ويژگي             

  كالبدي- ساختار فضايي  ساختار اجتماعي  ها دوره

  اشكانيان
ميالد  از قبل 3 قرن

  ميالدي 3تا قرن 

الطوايفي ساختار اجتماعي و ملوك
روبيدن مفاهيم يوناني از  - دولت
تساهل در دين همانند  - جامعه

  ساختار طبقاتي جامعه - هخامنشيان

تجلي  - تر شهر مكان اسكان قشر ممتاز و كمي عام
طرح شهر  - تاب شهرنشينيش - هنر معماري

اي اقتباس شده از اصول شهرسازي قديم  دايره
ساختار فضايي سلسله مراتبي شهر؛  - آسياي غربي

محالت  - ارگ و كاخ و مركز اداري در وسط
مسكوني و بازار و ميدان بازمانده از دوره قبل در 

محالت مسكوني و بازار در حومه  - شار مياني
معابد  - هاي اختصاصي حمام - كشاورزي

  مهرپرستي به عنوان هسته تكوين زورخانه

  ساسانيان
 7تا  3 قرون

  ميالدي

حكومت مبتني بر دين  - شهرقدرت
پيدايش نظام  –ملي (زرتشت) 

 - تعصبات شديد مذهبي - كاستي
هاي متخصص  اسكان اجباري گروه

از بين  - در شهرهاي جديدالتأسيس
رفتن نقش حضور مردم در 

رابطه  - تعامالت اجتماعي شهر
تولد  - استثمارگرايانه شهر و روستا

  اصناف
  
  

شهر محل استقرار  - بنيان اصلي دولت، در شهر
ضايي كامالً متأثر ساختار ف - طبقات برتر اجتماعي

 - بينيساخت شار با تكيه بر جهان - از نظام كاستي
ساخت سه گانه  - كاربرد هنر معماري و شهرسازي

شهر شامل دژ حكومتي با آتشگاه اصلي، شار مياني 
براي محالت طبقه ممتازه و شار بيروني شامل 

 در مردم سكونت - محالت و بازار اصلي و آتشكده
 در پراكنده صورت پايتخت؛ گاهي به اطراف

 - رونق بازار در شهر - گلي محقر بناهاي يا ها خيمه
ميدان در فضاي  - كالبد يافتن بازار در معناي كنوني

باز مقابل دروازه ربض به شارستان و متفاوت با 
 - آگورا و فوروم، و بدون شكل خاص فضايي

آموزش در مراكز آموزش عالي براي خواص و در 
  ها براي عوام آتشگاه

 - 1387حبيبي،  - 1385پور رضا،  - 1382بيك محمدي،  - 1360بهار، - 1389مأخذ: بذرگر و اميني، 
 - 1386منصوري،  - 1390مشهديزاده دهاقاني،  - 1387فكوهي،  - 1388شعباني، - 1385رضايي راد، 

  ؛  nbpsafa2.blogsky.com - 1385نويس، ميرزا كوچك خوش - 1382مهجور، 
  گردآوري: نگارندگان

شهرهاي پيش از اسالم بايد گفت كه اين شهرها محلي براي سـكونت اقشـار   در مورد 
ها  توان انتظار داشت كه تظاهرات اجتماعي به صورت همه شمول در آن خاص بوده و نمي

رخ بدهد. اين در حاليست كه اطالعات بسيار كمي از زندگي جمعي كـه در اطـراف شـار    
- كه موجود است، شباهت به يك زندگي شبهباشد و آنچه  نمود، موجود مي باستاني رخ مي

 دوران در روستايي دارد. بنابراين در اين بررسي به شار باستاني پرداخته شد. عليرغم اينكـه 
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شـكل   حكومتي شهرهاي از خارج مدني نهادهاي هخامنشيان، تا عيالميان دوران از باستان،
 ننمود و از رخ تام تمايز آن هيچگاهديگر  شهرها،دولت ايجاد و سلوكيان ظهور با اما يافتند،

دادنـد   ادامـه  خـويش  حيـات  بـه  توأمان مدني، نهادهاي كنار در حكومتي نهادهاي پس آن
  .)1385 راد، رضايي(

با شروع نهضت بزرگ اعـراب در ربـع دوم قـرن هفـتم مـيالدي، مسـلمانان توانسـتند        
تـوان انحطـاط    مـر را مـي  شاهنشاهي ساساني در ايران را ساقط كنند. برخي از دالئل ايـن ا 

اعتقادي ايرانيان در اواخر دوره ساساني به دالئلي نظير تعصبات شـديد مـذهبي حكومـت،    
ها به دين اسالم بيان كرد  نظام كاستي، آشنائي ايرانيان با مذاهب ديگر و ازجمله دلبستگي آن

، بـه طـور   هاي اسـالمي  . با ورود اسالم، شهرهاي ايراني با پذيرش ويژگي)1385 پوررضا،(
الساعه دگرگون نشدند؛ بلكه با پيروي نمودن از اصول برنامه ريزي شهري ساسـاني و  خلق

اي يافتنـد (مشـهديزاده    همچنين تأثير و الهام از مـذهب جديـد يعنـي اسـالم، شـكل تـازه      
). در واقع شهرنشيني دوره اسالمي از يك سو از ادامـه يـافتن، و از   228: ص1390دهاقاني،

). در شهر اسالمي، 1353دگرگوني زندگي شهري ساساني پديد آمد (اشرف،سوي ديگر از 
هاي ديني آنهاسـت و نهايتـاً باعـث     رفتار فردي و اجتماعي مسلمانان همواره متأثر از آموزه

شود كه اين رفتارها در مناسبات اجتماعي ساكنان شهر تظاهر يابد (پور احمد و موسوي،  مي
ختلف پس از اسالم، ميزان تأثيرات متفاوت است. در ادامه و هاي م ) كه البته در دوره1389

كالبدي ادوار مختلـف بعـد از اسـالم در     - هاي ساختار فضايي در قالب يك جدول، ويژگي
ــا ثابــت در نظــر گــرفتن كليــت م  ــران، ب اهيــت و ســاختار اجتمــاعي شــهر  شــهرهاي اي

  گردد.  مي  بررسي
  هاي اجتماعي و فضايي  شهر ايراني در ادوار بعد از اسالم بررسي ويژگي .2جدول

  ويژگي        
  كالبدي - ساختار فضايي  گيري دورهشكل  ها دوره

  سامانيان

اولين دولت ايراني بعد از اسالم 
هجري 2ميالدي ( 9در قرن 
بازساخت دول   - قمري) 

ظهور سبك   - خودمختار محلي 
گسترش  - خراسان در شهرسازي 

  هاي صنفي سازمان

نظم كالبدي و  - ربض يا شهر حومه به جمعيت انتقال
كالبد يافتن ميدان مركزي  - طبيعي و ذهني و عقيدتي شهر

- شكل - شهر از تالقي دو راسته اصلي در جهات اربعه
گيري ديوان و مسجد جامع و دهانه اصلي بازار در اطراف 

بازار به  تنيده شدن تار و پود محالت با حركت - ميدان
  ها سوي دروازه
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  ويژگي        
  كالبدي - ساختار فضايي  گيري دورهشكل  ها دوره

آل بويه 
  (بوييان)

 مجدد ابداع - قمري هجري 4 قرن
 چارچوب در ايراني كهن مراسم
 شهر - شيعه مذهب اي نظريه
 و اقشار تمامي به متعلق مكاني
 هجري 4 قرن - اجتماعي طبقات

 شهرسازي مرجع عنوان قمري به
  ايران در شهري تفكر و

تداوم ساختار  - شهر پايه عناصر از يكي عنوان به مدرسه
  فضايي شهر از دوره سامانيان

  سلجوقيان

 مذهب - قمري هجري 6و 5 قرن
محدوديت اظهار  - شافعي رسمي

محدود  - نظر ملت در مقابل دولت
ماندن روابط اجتماعي در حد 
محالت به دليل حاكميت نظام 

  متمركز دولتي

شار در اين  - تشكيل مدارس نظاميه براي آموزش رسمي
ميدان  - فضايي شار ساساني سازمان توليد يددوره تجد

عناصر معمول به دور  - اصلي و بزرگ اغلب در ميانه شهر
شكل گيري  - ها ميدان و گاه اضافه شدن بيمارستان به آن

 - فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، موقعيت بر محالت بنا
گشوده شدن درِ اصلي مساجد و مدارس بر روي بازار و 

  گذرهاي اصلي

 و ايلخانان
  گوركانيان

 - قمري هجري 11 تا 7 قرون
اي و هزيمت  تقابل تفكر عشيره

 - شهرگرايي در حدود يك قرن
استحاله مغول در تمدن ايراني و 

شروع مجدد رونق  - اسالمي
شهرنشيني و شهرگرايي به وسيله 

  حكام بعدي

 سازمان و فضايي سازمان شهري، اضمحالل سازمان
وجود معدود شاهكارهاي  - كالبدي در حدود سه قرن

  شهرسازي و معماري در پهنه محدودي از سرزمين

  صفويه

 - قمري هجري 13 تا 11 قرون
 چارچوب در ملي تشكيل هويت

 دولت اولين - مذهبي  و عقيدتي
 بر متكي بينيجهان - ايران در ملي

  رونق شهرگرايي - عرفاني مفاهيم

 نگاه به آرمانشهر در قالب مكتب شهرسازي و معماري
 - مطرح شدن فضاي انساني به جاي مقياس - اصفهان

 - مطرح شدن اصول بي بديل در طراحي فضاهاي شهر
پيدايش مفهوم  - هاي مردم وار ساخت بناها و مجموعه

- خيابان و نزيك شدن به مفهوم باغشهر در شهر ايراني
 - كشيدن خيابان به ميدان اصلي شهر و يا به موازات آن

ركز ثقل در هر مجموعه وجود يك ميدان به عنوان م
  زيستي

  قاجاريه
 هجري1296تا  1165سالهاي 
 اضمحالل بازارهاي - شمسي
 اقتصاد محلي با ادغام و كوچك

  جهاني بازار در ايران

 - دوره صفوي روش بر المنفعه بناعام آثار و ابنيه ايجاد
تولد  - هاي كهن هاي جديد هنري با روش آميختن اسلوب

تشكيل  - تداوم مكتب اصفهانسبك تهران به عنوان 
فضاهاي شهري جديد با هويتي بومي، داراي ارزش و 

بازار به  - اي سرزميني  از قبيل دارالفنون، تكيه دولت چهره
 تمامي عنوان ستون فقرات شهر و مكاني براي تظاهرات

فرهنگي، در كنار نقش تجاري  اجتماعي و هاي بندي شكل
چندان ظريف از ميدان با تصويري نه  - و اقتصادي آن

نمونه صفوي خود و با عملكردهايي چون تشريفاتي، 
- شكل - نو براي خيابان مفهومي –اجتماعي و فرهنگي ... 
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  ويژگي        
  كالبدي - ساختار فضايي  گيري دورهشكل  ها دوره

گيري محالت جديد در جوار خيابان براي رفع مايحتاج 
  خود

  ؛ گردآوري: نگارندگانurbanity.ir - 1390مشهديزاده دهاقاني،  - 1387مأخذ: حبيبي،  - 

  
  هاي تحقيق يافته .4

شناسي توضيح داده شده براي تحقيق و همچنين بر اسـاس  در اين قسمت باتوجه به روش
كالبدي شهرهاي هـر  - هاي ساختار اجتماعي و ساختار فضايي اطالعات مستخرج از ويژگي

دوره، يك ديد كلي از روابط پيدا (به مثابه فرم و چيدمان فضايي) و پنهـان (بـه مثابـه روح    
توان بر پايه تحليل محتواي توصيفي اقدام به واكاوي  موجود) در شهرهاي ايراني، ميروابط 
هاي تعـامالت   هايي از شهر نمود كه بستر تبلور فضايي زندگي جمعي به مثابه عرصه عرصه

  اجتماعي بوده اند.
  

  هاي تعامالت اجتماعي شهر ايراني قبل و بعد از اسالم واكاوي عرصه 1.4
آيد، تحليل مطالعات صورت گرفته از مراحل قبل، جهـت بازشناسـايي    ادامه ميآنچه كه در 

شـهرهاي ادوار قبـل و بعـد از    هـاي تعـامالت اجتمـاعي ايرانيـان در      ويژگي هـاي عرصـه  
  باشد. مي  اسالم

هاي عرصه تعامالت اجتماعي شهر  بررسي ويژگي .Error! No text of specified style in document.3جدول
  ايراني؛ قبل از اسالم

   ويژگي     
قشر استفاده   كاركرد  عرصه

  روابط اجتماعي  تبلور كالبدي در ساختار فضايي  كننده

- مذهبي  آتشكده
  آئيني

موبدان و 
  بزرگان

 - قرارگيري در مركزي مقدس
تشكيل ساير ابنيه و تأسيسات 

  عمومي در اطراف آن

رويارويي تمام اقشار  عدم
جامعه و فاقد ويژگي 

ستايش  - پذيرياجتماع
آتش به همراه مراسم آئيني 

محل  - قشر ممتازه جامعه
  آموزشگاه

مالقات قشر عامه به دليل  - قرارگيري در مركزي مقدس  قشر عامه جامعه- مذهبي  آتشگاه
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   ويژگي     
قشر استفاده   كاركرد  عرصه

  روابط اجتماعي  تبلور كالبدي در ساختار فضايي  كننده

آئيني و 
تأمين آتش 
  خانگي

تشكيل ساير ابنيه و تأسيسات 
  عمومي در اطراف آن

مراسم آئيني و امور 
عدم حضور  - روزمره

  اقشار ممتاز جامعه طبقاتي

  بازار
خريدو 

فروش و 
  تجارت

حسب موقعيت 
قرارگيري در 
شهر يا حومه، 

براي مردم ممتاز 
  يا عادي

اولين فضا و بخش مستقل 
بازار اصلي در حومه و  - شهري

مجاورت  - پيشروي در شارستان
هر پارسي و آگوراي با معبد ش

  شهر پارسي هلني

ديدار اقشار  - مكاني شلوغ
عموماً هم سطح به بهانه 

حضور  - فعاليت تجاري
مندان و اصناف حرفه

  گوناگون

  ميدان

خريد و 
فروش و 
 - تجارت

خودنمايي و 
نمايش 
اقتدار 
  حكومت

 موقعيت حسب
 در قرارگيري

 حومه، يا شهر
 ممتاز مردم براي
  عادي يا

در نقطه ارتباطي  شكلفضايي بي
ربض و شارستان يا فضايي 

مشابه با آگورا در شهر پارسي 
اشراف مذهبي يا  - هلني

  حكومتي

تظاهرات اجتماعي و 
اقتصادي ناشي از 

رويارويي هدفمند اقشار 
  مختلف مردم

آموزش   *آموزشگاه
 قشر عامه جامعه  مذهبي

- شكل - آموزش درون معابد
  گيري فرهنگستان در اطراف آن

تماس و تعامل  امكان
اقشار عادي جامعه و نه 

  قشر ممتازه

  نامهمنبع: نگارندگان بر اساس منابع فهرست شده در كتاب - 
ها  هاي نام برده شده، مواردي هستند كه احتمال وقوع تعامالت اجتماعي در آن * در اين جدول، عرصه

  اي بوده اند.فاقد چنان نقش اجتماعيوجود دارد؛ براي مثال انواع ديگر آموزشگاه وجود دارند كه عمالً 
  

منبع: نگارندگان بر  - هاي عرصه تعامالت اجتماعي شهر ايراني؛ بعد از اسالم بررسي ويژگي .4جدول
  نامهاساس منابع فهرست شده در كتاب

  ويژگي     
قشر استفاده   كاركرد  عرصه

  كننده
تبلور كالبدي در ساختار 

  روابط اجتماعي  فضايي

 - مذهبي  مسجد
  آئيني

تمام اقشار 
  جامعه

واقع در نقطه ثقل شهر 
(جامع) و مركز ثقل محالت 

ساخته شده  - (مسجدمحله)
بر بستر معبد قديمي و يا 

 فضايي ارتباط - مكاني جديد
 هاي بافت ساير با متقابل

شهري و محلي (حكومتي، 
  تجاري، اجتماعي و مسكوني)

 - جامع برگزاري نماز جمعه در
مكان  - مراسم آئيني دسته جمعي
- شكل - اصلي اجتماعات مردمي

محل رتق و  - گيري افكار عمومي
تعامل و تعاون مردم  - فتق امور

- جامعه در مراسم و برگزاري آئين
محل استراحت در نقطه  –ها 

  اتصال به بازار
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  ويژگي     
قشر استفاده   كاركرد  عرصه

  كننده
تبلور كالبدي در ساختار 

  روابط اجتماعي  فضايي

  بازار
 خريد و
 و فروش
  تجارت

تمام اقشار 
  جامعه

ستون فقرات ارتباطات 
هاي دائمي با  مكان - شهري

احداث  - فضاهاي ساخته شده
 و ميادين خريد روي بر

تركيب و  - باستاني فروش
هاي  همنوايي با ساير عرصه

گشودگي  - شهر و محالت
اصلي بازار بر روي ميدان و 
شارع عام و اماكن متبركه 

شبكه  - (شهر و محالت)
  بستبدون بن

زندگي تجمعي مشاغل حساس در 
گردشگاه  - زارمساكن نزديك به با
روحيه فتوت و  - و فضاي تفريحي

كانال جريان  - اخوت صنوف بازار
اعالن اخبار  - حيات اجتماعي

برگزاري جشن و ختم و  - عمومي
سنگر  - مراسم مذهبي و وعظ

برگزاري  - اجتماعي مردم
پايگاهي براي مشاركت  - ميهماني

  در امور شهر و محالت

  ميدان

اجتماع، 
 خريد و
 و فروش
 – تجارت

 مايشن
 اقتدار

  حكومت

تمام اقشار 
  جامعه

فضايي كالبد يافته و 
مجاورت و رابطه  - متشخص

با عناصر اجتماعي، اداري 
  بازار كوچك - ومذهبي

 داستان و جشن، مسابقه برگزاري
سرايي براي تمام مردم (به صورت 

دسته جمعي) و فرصتي براي 
  مراودات روزانه

اسكان   *كاروانسرا
  موقت

 - مسافران
- شهروندان
  روستائيان

واقع  - ريشه از قبل از اسالم
در ورودي شهر يا متصل به 

وجود آب انبار، قهوه  - بازار
 - خانه و بستني فروشي

همجواري با عناصر خدماتي 
چون حمام، نانوايي، دكان 

  شهر مينياتوري اسالمي - و...

افزايش جنبه مذهبي نسبت به 
برگزاري  - اقتصادي و نظامي

گيري شكل - مراسم مذهبي
عدم هرگونه  - مناسبات اجتماعي

محدوديت براي ورود اقشار 
ساز گفتگوي اقوام زمينه - گوناگون

  و ملل

  *مدرسه

  (ديني)
آموزش 
- علمي
  مذهبي

 - عامه مردم
قشر مذهبي 
  غير حكومتي

 و وابسته هميشه تقريباً فضايي
همجواري  - مسجد از متأثر

با ميدان، مسجد جامع و 
در خانه قرار گرفتن  - بازار

  بزرگان در برخي مواقع

تكوين مدارس به دليل كاركرد 
مذهبي و  رقابت و آن اجتماعي
 با هماهنگ موقعيتي - سياسي
 - اجتماعي و سياسي هاي شريان

استراحت  براي مطبوع محيطي
  عابران بازار

تمام اقشار   نظافت  گرمابه
  جامعه

ريشه در آئين زرتشت پيش از 
 معابر تقاطع محل در - اسالم

 ضرورت - عمومي اماكن و
 در عمومي حمام وجود

 - مقدس اماكن نزديكي
قرارگيري در جوار 

كاروانسراهاي شهري، ميادين 

 رفتار و سنت يك نظافت به عنوان
 ساكنان بين متداول اجتماعي

تفكيك در استفاده زنان و  - شهرها
 مالقات و تفريح محل - مردان

 - دوستانه خصوصاً براي زنان
شب  - محلي براي خواستگاري

رفع  - نشيني جوانان در ماه رمضان
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  ويژگي     
قشر استفاده   كاركرد  عرصه

  كننده
تبلور كالبدي در ساختار 

  روابط اجتماعي  فضايي

اي در ماه  هاي محله كدورت  اصلي شهر و محالت
رمضان با ميانجي گري بزرگان 

  محل

تهيه آب   آب انبار
  شرب

 اقشار تمام
  جامعه

ارج نهادن به مجموعه مركزي 
حضور در قلب  - شهر

قرارگيري در  - محالت
مثابه حسينيه و تكيه به 
  سقاخانه

 - تقدس سقاخانه در ميان مردم
استفاده از فضاي باز جلو آب انبار 
براي توقف مردم و مبدل شدن به 

  فضاي حسينيه

تكيه و 
  حسينيه

مراسم و 
نمايش 
 - آئيني

  مذهبي

 اقشار تمام
  جامعه

ريشه در مراسم آئيني ايران 
مفاصلي براي  - قبل از اسالم

قرارگيري  - معابر شبكه پيوند
سلسله مراتبي درميان محالت 

 هايي مكان - و مركز شهر
 - چندعملكردي و محصور

انعطاف بيشتر تكيه با عملكرد 
  تجاري نسبت به حسينيه

 تقويت - محلي و اجتماعي نمادي
رابطه پايدار  - گروهي همبستگي و

با مردم به دليل ايجاد، نگه داري و 
بهره مادي و معنوي توسط 

تماشاي انجام آئين و يا  - خودشان
نمايش آئيني به صورت دسته 

  جمعي

  استراحت  قهوه خانه
 بخشي از

تمام  اقشار
  جامعه

سير تطور از شربتخانه به قهوه 
 جوار قرارگيري در - خانه
جامع و در دل  مساجد و بازار

قهوه خانه  - مركز محالت
روستائيان در جوار ورودي 

  شهرها

 - حضور فقط براي مردان
 اعاجتم براي مطمئن سرپناهي

در ابتدا فقط  - افكار تبادل و مردم
براي استفاده اشراف و به مرور 

 حكايات نقل - تعلق به تمام اقشار
 و بحث - حماسي و اي افسانه
 - ديني اعتقادات تبليغ و جدل
 كسب - فراغت اوقات گذران
 اخبار پخش - روحي آرامش

  اجتماعي

  زورخانه
ورزش 
- باستاني
  آئيني

بخشي از 
  مردم عامه

وسيع  هاي ميدان ازسير تطور 
 هاي مكان به دوره ايران باستان

مسقف بعد از  محصور
قرارگيري در سطح  - اسالم
 - تر از معابر و زيرزمينپايين

ريشه وجودي از معابد 
 - مهرپرستي در قبل از اسالم

قرارگيري در مركز شهر و 
  مركز محالت

 زورخانه - مردان براي فقط حضور
 اجتماعي نهاد دو خانه قهوه و
مكاني براي  - يكديگر به ابستهو

تذكر وظايف اجتماعي حضّار مثل 
 - احترام، سخاوتمندي و... 

 و اجتماعي ارتباطات برقراري
تعليم يك  - ورزشكار پرورش

 - فلسفه زندگي با ريشه باستاني
 و اخالقي اصول ارائه اغلب

  اسالمي عرفان جوانمردي
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هايي اند كه احتمال وقوع  نام برده شده، آنهاي  گردد كه در اين جدول، عرصه * خاطر نشان مي
ها وجود دارد؛ براي مثال انواع ديگر آموزشگاه، مدرسه و كاروانسرا را در  تعامالت اجتماعي در آن

 اي بوده اند.هاي مختلف وجود دارد كه عمالً فاقد چنان نقش اجتماعي دوره

  
ر كالبد شهر هاي تعامالت اجتماعي د تحليل الگوي روابط فضايي عرصه 2.4

  ايراني (قبل و بعد از اسالم)
باشـند. ايـن روابـط     هاي كالبدي و اجتماعي خود مبتني بر روابط فضايي مي مجموعه مؤلفه
ها، بر اساس الگوهـايي شـكل گرفتـه انـد. جهـت       هاي كالبدي متضمن آن فضايي و عرصه

ي در كالبد شهر هاي تعامالت اجتماع واكاوي الگوهاي مفهومي سازنده روابط فضايي عرصه
هـا در   هاي قبل و بررسـي آن  هاي نظري تحقيق در قسمت ايراني، بايد از طريق تحليل يافته

  نمونه فضاهاي شهري مورد مطالعه كه در ادامه خواهد آمد، به اين الگوها دست يافت. 

  قبل از اسالم  1.2.4
قبـل از اسـالم و    كالبدي شهرهاي ايرانـي  - طبق منابع موجود كه به تشريح ساختار فضايي

هـا قابـل بررسـي     يابيهاي مختلفي از اين سازمان ادوار مختلف آن پرداخته اند، فرم و گونه
مستطيل و صرفاً شاه نشين، شـار سـلوكي بـه     - است؛ براي مثال شار ماد و هخامنشي مربع

سبك هيپودامي و حضور محدود بخشي از نهادهاي مدني، شار اشكاني تازه تولد يافتـه بـه   
فرد بودن، رنگ نهادهاي مدني، و شار ساساني كه در عين منحصربهل دايره و حضور كمشك

تركيبي از ادوار قبل بود و البته با تأكيد بر بازگشت به عصر پارسي يعني جـدايي اجتمـاعي   
  تمام و كمال. 

- ساختار فضـايي هاي ساختار اجتماعي شهر و  با توجه به نكات ذكر شده درباره ويژگي
تخـت  «اي از شهر دوره قبل از اسالم يعني پايتخت حكومت هخامنشـيان،   آن، نمونه كالبدي
شود تا الگوي موجود در روابط فضايي عرصه تعـامالت اجتمـاعي شـهر     ارائه مي» جمشيد

  ايراني روشن گردد.
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 تصوير هوايي از تخت جمشيد و روابط فضايي - Error! No text of specified style in document.2تصوير

   منتج شده از ساختار اجتماعي شهر
  1385: امين زاده و آقا ابراهيمي، مأخذ: نگارندگان (عكس پايه برگرفته از

) كه ساخت كلي نظام سكونتي تخت جمشـيد  2با استناد به شكل پردازش شده (شكل 
هخامنشــي را از آن   اي از ســاخت فضـايي شـهر دوره   تـوان گونـه   دهـد، مــي  را نشـان مـي  

  گيري نمود.  نتيجه
بنابرآنچه از تحليل نقشه شهر باستاني تخت جمشيد به دست آمد و همچنين اطالعـات  

 مفهـومي  توان دياگرام هاي تاريخي،اجتماعي و كالبدي شهرها، مي جداول مربوط به ويژگي
اسالم را به صورت  از اجتماعي شهر ايراني قبل تعامالت عرصه هاي فضايي روابط سازمان

   .دادذيل نمايش 
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 مجموعه شهرِ شاهي -1

 محل سكونت قشر ممتازه -2

 محل سكونت عامه -3

  1عرصه تعامل اجتماعي منحصر به اقشار سطح -4

 2اقشار سطح به منحصر اجتماعي تعامل عرصه -5

  )2و1روبط احتمالي چندجانبه قشر  ممتازه جامعه ( -6
  ) 3و2فضاي مشترك و احتماالً نوع خاصي از روابط پديد آمده ناشي از مجاورت عرصه تعامل اجتماعي( -7
   3عرصه تعامالت اجتماعي سطح -8
  با محيط بيرون  3روابط چند جانبه سطح  -9

هاي تعامالت  دياگرام مفهومي سازمان فضايي عرصه .Error! No text of specified style in document.3تصوير
  ايراني؛ قبل از اسالم در شهراجتماعي 

  مأخذ: نگارندگان

  بعد از اسالم 2.2.4
تـوان  هـا مـي  هاي صورت گرفتـه از آن بر اساس توضيحات مباني نظري پژوهش و استنتاج

گفت كه شهر ايراني در دوره بعد از اسالم با محور قرار دادن اصول منتج از تفكـر اسـالمي   
نمود، ساخت اجتماعي پيش از اسالم تفاوت ايجاد ميجامعه شهري كه در ابعاد گوناگون با 

سعي در حفظ شمول اجتماعي در كالبد يكپارچه شهر و بدون هـدفگيري جامعـه طبقـاتي    
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 اجتمـاعي  سـازمان  بنـدي  دسته توان شاهدنيز مي اسالمي شهر در داشته است. البته اگرچه
 همخوني و قومي هاي تگاهخاس فرهنگي، اندازهايچشم بر مبتني اين بود، اما شهري جامعه
هـاي شـهر اسـالمي بـه     كه خود را در مفهـوم محلـه   )1385 زاده، غني( است بوده مشترك

توان  نمايش گذاشت كه بر اساس نظام كاستي يا شبيه به آن نبود؛ و از همين روست كه مي
   ).1387 فكوهي،(افتاد  اتفاق اسالمي شهر در ها محله اصلي گيريگفت، شكل
هاي شهر تاريخي شيراز در دوره زنديه و تبيين موقعيت عرصه  ا استناد به نقشهدر ادامه ب

فضايي تعامالت اجتماعي شناسايي شده در آن، سعي در ارائـه الگـويي مفهـومي از روابـط     
يرانـي بعـد از اسـالم    فضايي عرصه تعامالت اجتماعي در اين شهر و به طـور كلـي شـهر ا   

  خواهد گرديد.

  
  هيزند كالبد شهر در عرصه هاي تعامالت اجتماعي روابط و رازيش يخيتار بافت .4تصوير

 نگارندگان راتييتغ با توسعه فجر مشاور نيمهندس: مأخذ 

توان نتيجـه گرفـت،    ) بخصوص در دوره زنديه مي3آنچه كه از نقشه شهر شيراز (شكل
باشـد   هاي اجتماعي شهري، از دوره صفويه مـي پيروي مدل ساخت و روابط فضايي عرصه

كه البته ريشه اين ساخت فضايي را نيز به دوره آل بويه نسبت داده اند. از مجموع استنادات 
هـاي   هـاي تـاريخي و ويژگـي    به نقشه و با توجه به اطالعات بدست آمده از جـداول دوره 

توان به الگويي كلـي بـه مثابـه     رسد كه مي هاي تعامالت اجتماعي ايرانيان، به نظر مي عرصه
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دياگرام مفهومي از سازمان فضايي عرصه تعامالت اجتماعي شـهر ايرانـي، در ادوار بعـد از    
  اسالم دست يافت. 

  
  مجموعه حكومتي -1

  هاي كوچك به مثابه محالت)  شهر(متشكل از كُل -2
  فرهنگي، و اقتصادي)-مركز ثقل شهر (مذهبي، اجتماعي -3
  با مجموعه شهررابطه ارگ  -4
  هاي تعامالت اجتماعي با حوزه تأثير بر كل شهر عرصه -5
جانبه (اجتماعي، اقتصادي و ...) كل شهر و ايجاد روابط شريان اصلي شهر به مثابه شكل دهنده تام و تمام به تعامالت همه -6

  فضايي با مركز ثقل شهر و محله ها
  هاي كوچك شهر عرصه تعامالت اجتماعي كُل -7
  هاي زيستي اطراف هاي كوچك شهر با كانون روابط مستحكم كُل -8

  اسالم از بعد ؛يرانيا شهر در ياجتماع تعامالت يها عرصه ييفضا سازمان يمفهوم اگراميد .5تصوير
 نگارندگان: مأخذ

  گيري . نتيجه5
سؤال مبنايي بوده اسـت.  آنچه كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت مبتني بر طرح يك 

درواقع همانگونه كه در پيشينه تحقيق نيز اشاره شد، اگرچه ديدگاه غالب تحقيقـات انجـام   
هـايي ازقبيـل    شده كه برپايه مفروض دانستن تشكيل پديده تعـامالت اجتمـاعي در عرصـه   

فضاهاي شهري و لزوم ارتقاي اين فضاها جهت بهبود سطح تعامالت اجتماعي، مهم و قابل 
وري قبـل از ايـن مرحلـه وجـود     رسد كه نياز به يك اقـدام ضـر   توجه است؛ اما به نظر مي
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باشد و آن اينكـه اساسـاً پديـده تعـامالت اجتمـاعي در كالبـد شـهر ايرانـي در چـه            داشته
  شده اند. هايي از فضا و با چه اهدافي قابل رؤيت مي عرصه

هـاي تحقيـق و   مشـتمل بـر روش  اي منطقـي  براي اين منظور در مقاله حاضر از شـيوه 
هاي تبلور فضـايي   هاي مرحله به مرحله استفاده گرديد و تا به اين مرحله نوع عرصهتحليل

ها در سيسـتم كلـي    تعامالت اجتماعي در كالبد شهر ايراني و همچنين روابط فضايي عرصه
شهر مشخص شد. حال براي رسيدن به پاسخ اين سـؤال مبنـايي كـه هـدف تعـامالت در      

توان بر كاوش اصول متضمن پديده اجتمـاعي مـورد    هاي مذكور چه بوده است، مي رصهع
  بحث در فضاهاي متبلوركننده اين پديده در شهر ايراني مبادرت نمود.

هاي تعـامالت   بر اساس يك نتيجه گيري جامع از دياگرام سازمان فضايي روابط عرصه
هايي است كـه در   ري فضايي عرصهاجتماعي در شهر ايراني، آنچه كه مشخص است، فراگي

توانسته اند بستر وقوع تعامالت اجتماعي را فراهم نمايند. اين موضوع  كالبد شهر ايراني مي
در دو دوره قبل و بعد از اسالم قابـل رؤيـت اسـت. البتـه اگرچـه از مجمـوع مطالعـات و        

ت تـأثير  شود كه ساختار فضاي اجتماعي جامعـه تحـ   هاي صورت گرفته مستفاد مي تحليل
رسد كه اين رخداد در دوره قبـل از اسـالم، متـأثر از     مستقيم ايدئولوژي بوده، اما به نظر مي

رسد آنچه كه در ايران شكل  تحريف دين زرتشت نيز بوده است. ولي به هر حال به نظر مي
تواند ريشـه   نگرفت، اعتقاد صرف به ايدئولوژي زميني به جاي اعتقاد به ماوراء است كه مي

  توحيد داشته باشد.  در
هاي تعامالت اجتماعي ايرانيان در ادوار قبل و بعد  هاي عرصهبنابراين در بررسي ويژگي

خورد، به خصوص نحوه تخصيص فضاييِ يك كالبـد  از اسالم، وجوه اشتراكي به چشم مي
توان گفت كه انسان ايراني فضـاهاي شـهر را بـر پايـه      به كاركردي خاص. در اين زمينه مي

داده اسـت تـا بـه     اي مورد ساخت و استفاده قرار مـي  اي از اصول و قواعد به گونه موعهمج
تعامالت اجتماعي ناشي شده از خصلت مدني وي نيز پاسخ گويد. اين اصول كه متضـمن  

تـوان در سـه دسـته     كالبدي پديـده تعـامالت اجتمـاعي بـوده اسـت را مـي       - تعين فضايي
  هري به صورت ذيل معرفي نمود.كالبدي و اندركنش هاي ش - اجتماعي

 كالبدي شهر ايراني - فضايي يها عرصه در ياجتماع تعامالت دهيپد متضمن اصول .5جدول
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اصول متضمن پديدار 
تعامالت اجتماعي متنج از 
  ساخت اجتماعي شهر ايراني

اصول متضمن پديدار 
تعامالت اجتماعي متنج از 

فضايي  - ساخت كالبدي
  شهر ايراني

اصول متضمن پديدار 
تعامالت اجتماعي در 

فضايي  - سيستم اجتماعي
  شهر ايراني

» وحداني«اعتقاد به نيروي 
  فرا زميني

مكان يابي بر اساس 
  ايدئولوژي حاكم برجامعه

شمول سلسله مراتبي اجزاء 
 شهر و پوشش فراگير فضايي 

حفظ حرمت در زندگي 
  اجتماعي

تفكيك به فراخور شأن 
  حفظ محرميت  انساني

توجه به اصول فرامادي 
  زيبايي شناختي

طراحي فضاي مطبوع جسم 
و روح انساني (توجه به 

  اقليم و جهات اربعه و قبله)

اعتقاد به حفظ نظافت و 
طهارت مادي و معنوي 

  حوزه عمومي

  تأكيد بر تربيت بومي 
كردن  انديشه درونسر و بومي

انديشه برونسر در برنامه 
  راحيريزي و ط

طراحي با هدف به تفكر وا 
  داشتن

احترام سلسله مراتبي (فارغ 
از بحث جامعه طبقاتي و 

  نظام كاستي)
تكريم جايگاه انسان؛ البته نه 
  به مثابه محور عالم وجود

سلسله مراتب فضايي رفع 
نيازهاي مادي و معنوي در 

  مقياس جامعه شهري

استفاده از تجربيات   حس تعاون و مشاركت
  گذشتگان و ديگر ملل

حضور دسته جمعي براي 
 - برگزاري مراسم مذهبي

  آئيني

  
دهنـد  هاي ماتريس فوق را تشكيل ميدر هر سه بعد مورد بررسي كه درايه اصلي ستون

گيري پديده تعامالت اجتماعي را مشاهده نمود. اي از اصول متضمن شكلتوان مجموعهمي
هاي هر رديـف نيـز ارتبـاط معنـادار     حدودي بين درايهرسد كه تا از سوي ديگر به نظر مي

سلسله مراتبي از سمت راست به چپ وجود داشته باشد. درواقع در شـهر ايرانـي همـواره    
يافته برقرار بوده اسـت كـه    ارتباط تفكر جامعه با آنچه كه در فضاي حيات جامعه كالبد مي

جامعـه شـهري درون    اين خود گوياي ارتبـاط منطقـي ظـرف و مظـروف شـهر ايرانـي و      
  باشد. مي  آن

تـوان بـه ايـن نتيجـه      در واقع از مجموع اصول مذكور در كنار يك رويكرد فضايي مـي 
دست يافت كه در شهر ايراني، شكل گيري روابط اجتماعي در قـالبي معنـادار، وابسـته بـه     
عملكرد و كاركرد عرصه فضايي بوده كه نه تنهـا بـر اسـاس ويژگـي هـاي جامعـه شـكل        

فته است بلكه كالبدي تعريف شده نيز داشته است. اين بدان معناسـت كـه از شـروط    گر مي
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اي از عملكردهاي  اصلي شكل گيري تعامالت اجتماعي، الزام تعريف عملكرد و يا مجموعه
منتج از خواست جامعه، در عرصه فضاييِ كالبد يافته بوده است؛ و نه به اين معنا كه منفـك  

هايي كالبـدي در   رهنگي جامعه شهري، تعريف و ساخت عرصهف - هاي اجتماعياز ويژگي
فضاهايي از شهر ايراني صورت پذيرد تا صرفاً سبب ايجاد رفتاري با نام مصطلح تعـامالت  

  اجتماعي گردد.
به عنوان يك نتيجه ديگر اين نكته نيز قابل بيان است كه اصـول شـكل گيـري عرصـه     

فضايي تقريباً منفك  - الم در هر طبقه اجتماعيتعامالت اجتماعي اگرچه در دوره قبل از اس
از ساير طبقات بوده است، اما درون هر طبقه و يا حتي در روابط احتمالي برخي از طبقات، 

شود. هرچند كه بعد از اسـالم،   اصول و قواعد مشابهي با شهر ايراني دوره اسالمي ديده مي
باً يكپارچه در كل شهر سازمان هاي تعامالت اجتماعي به صورت تقري روابط فضايي عرصه

هـاي فضـايي تبلـور تعـامالت اجتمـاعي در شـهر ايرانـي داراي         يافته است. درواقع عرصه
هم  هاي فضايي مشتمل بر شهر تا محله بوده اند كه به نوعي سبب ايجاد يك شبكه به مقياس

يافتـه  پيوسته با تنوعي از اَشكال تعامالت اجتمـاعي در قالـب كاركردهـاي شـهري كالبـد      
  است.  شده مي

هاي ماتريس اصـول متضـمن   در آخر الزم به تأكيد است كه بحث رابطه افقي بين درايه
تـر و  هـاي عميـق  تواند مدخلي براي پـژوهش پديدار تعامالت اجتماعي در شهر ايراني، مي

تر براي هريك از اصول مذكور در شهر ايراني بخصوص جهت بسط در جامعه نوين خاص
  باشد.شهر ايراني 
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