
 
 
 
 
 

 تأثير فرهنگ در ساخت شهر
 )با تأكيد بر فرهنگ اسالمي (

 
 دكتر كرامت اله زياري
 دانشيار جغرافيا دانشگاه يزد

 
 

 چكيده
هدف از تدوين اين  مقاله، بررسي تأثير فرهنگ در ساخت شهر در جوامع سوسياليستي سابق ،                  

. انجام شده است  »  تحليلي ـتوصيفي  « سرمايه داري غرب و ايران است كه از طريق روش بررسي              
 شكل، مكان، بافت و كارايي اقتصادي  ـفرهنگ سوسياليزم سابق با تغيير ساخت شهرهاي بلوك شرق    

آن ها را دچار تحول نمود و جنبه هاي ساخت شهر را بر مبناي تراكم جمعيت، دسترسي به زمين و نبود 
اص بهينه قرارداد و كوچك سازي را       تفاوت هاي فضايي بين گروه هاي اجتماعي و اتكاء به خدمات خ          

اشكال ...) مذهبي، زباني، نژادي، طبقاتي و الگوها     (در غرب قبل از قرن بيستم فرهنگ        . هويت بخشيد 
بعد از آن هم مكاتب     . مختلف شهرهاي فئودالي، قرون وسطايي، ماقبل صنعتي و صنعتي را شكل داد             

فرهنگ . خاصي از شهرها را ايجاد نموده است      اشكال  ... ) مدرنيسم، پسامدرنيسم و  (مختلف فرهنگي   
پيش از اسالم در ايران، تحت تسلط نظام اجتماعي و الگوهاي پارسي، هلني و پارتي ريخت شناسي و                  

در بعد . ساخت خاصي از قهندژ، شارستان را پديد آورد، به نحوي كه اين ساخت نمودي طبقاتي داشت
اصول و عناصر اسالمي شهرها و محالت و مساكن را            از ورود اسالم به ايران، فرهنگ تحت تأثير           

 . به وجود آورده است
 

 . فرهنگ، ساخت شهر، سوسياليزم، سرمايه داري غرب، ايران :واژگان كليدي
 

 مقدمه
در دوره هاي مختلف تاريخي، ساخت هاي متفاوتي از فضاهاي شهري مشاهده                

مختلف اجتماعي ـ اقتصادي    تفاوت در مورفولوژي و ساخت شهر، در نظام هاي         . مي شود
جهان به خصوص سوسياليزم، سرمايه داري غرب و ايران قبل و بعد از اسالم چشمگير                

در شوروي سابق ساخت هاي دوگانه در شهرهاي بزرگ و كوچك به خصوص پس             . است
در غرب فرهنگ هاي قرون وسطي، رنسانس،       . از شكل گيري سوسياليسم پديدار است     
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در ايران قبل و بعد . ز آن ساخت شهر خاصي به وجود آورده است انقالب صنعتي و بعد ا
به نظر مي رسد يكي از عوامل        . از اسالم فضاهاي شهري خاصي شكل گرفته است          

اين مقاله بر آن است تا به تأثير        . تأثيرگذار در ساخت شهر در هر برهه اي، فرهنگ است        
ق و سرمايه داري غرب و     فرهنگ در ساخت شهر در نظام هاي مختلف سوسياليستي ساب        

 . ايران بپردازد
 

 روش پژوهش 
ابتدا با بررسي متون و منابع      . رويكرد حاكم بر اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي است        

مبادرت به تبيين مفاهيم و عناصر متشكله فرهنگ كرده، سپس چگونگي ساخت شهر              
 و بعد از اسالم     در نظام هاي مختلف سوسياليستي سابق، سرمايه داري غرب و ايران قبل         

 .تحليل مي شود
 

 مفهوم فرهنگ و ساخت 
و » فر«فرهنگ به معناي علم و دانش، عقل، ادب، بزرگي و سنجندگي است و از                  

 . به معناي كشيدن ساخته شده است )  اوستايي thangاز ريشه تنگ (» هنگ«
 به  )edure( و اجور     )educat(فرهنگ و فرهيختن در مفهوم مطابق با اجوكيت             

در زبان اروپايي   ( عناي كشيدن و كشش و نيز به معناي آموزش، تعليم و تربيت                 م
 . )معين،ذيل كلمه فرهنگ(آمده است ) farhang و درپهلوي فرهنج  educationاجوكيشن

فر به معناي شكوه،    ( » هنگ  « و  » فر« لغت نامه دهخدا، واژه فرهنگ را از دو جز،          
به معني بيرون كشيدن ذكر كرده       )  وقار   شأن و منزلت و هنگ به معني كشيدن و          

 .  )دهخدا، ذيل كلمه ي فرهنگ (  است
فرهنگ عميد واژه فرهنگ را به معناي دانش، ادب، علم، آموزش و پرورش، هنر و                 
معرفت ، تعليم و تربيت ، آثار علمي و ادبي يك قوم يا ملت و نيز به معناي كتاب آورده                    

 .  )عميد ، ذيل فرهنگ ( است 
در آغاز قرن  ) culture(نبع ديگر معتقد است كه فرهنگ از كلمه التين كالچر           يك م 

  .)١٢: ١٣٥٢فرهنگ عامه ، (  ش به زبان فارسي راه يافته است.  هـ ١٤
مردم شناس انگليسي فرهنگ و تمدن را به يك مفهوم به كار برده،            » ادوارد تيلور « 

ايد، اخالقيات، قوانين، آداب و      فرهنگ يا تمدن را مجموعه اي پيچيده از معرفت، عق           
رسوم و همه قابليت ها و عاداتي دانسته كه انسان به عنوان عضوي از جامعه مي پذيرد                 

فرهنگ به همه نهادها، فنون، هنرها، رسوم، سنت ها،          « بنابراين، در يك جمع بندي      



    
 

 
                 

  
 

                                                                                     
        

 

 
       تأثير فرهنگ در ساخت شهر  97

  مجموعه روش هاي زندگي مشترك گروهي)٤٢: ١٣٧٣حسيني كازرون،(ادبيات، اعتقادات   
:  ١٣٧٤شكويي ،   ( از مردم كه همانندي در رفتار، ايدئولوژي،  اقتصاد، مذهب و تكنولوژي           

 . ، اطالق مي شود»دارند  )١٢
 به معناي   )Stuere ( و از فعل استرر    )Structure(كلمه ساخت از كلمه استراكچر       

ر  ميالدي، صرفاً در معماري به كا      ١٧ساختن و بنا كردن اخذ شده كه تا قبل از قرن              
چون ساخت، رابطه اي ثابت و پابرجا ميان عناصر و اجزاي يك مجموعه است،              . مي رفت

رادكليف «مثالً از ديدگاه نظريه هاي متعدد به خصوص . هنوز در مفهوم آن ابهاماتي است
ساخت داراي مفهومي انتزاعي و مبتني بر تحليل وضعيت هاي اجتماعي و واقعي     » براون

ر ساخت را طرح منطقي روابط انتزاعي مي داند كه شالوده          است، درصورتي كه ماكس وب    
 .  )٢: ١٣٧٠توسلي، (يك واقعيت را تشكيل مي دهد 

 
 رابطه فرهنگ و ساخت شهر 

سه عامل فرهنگ،اقتصاد و اقليم،مشخصه هاي كالبدي، شكل،ساخت و ريخت شناسي        
 . شهري را به وجود مي آورند 

متفاوتي را خلق مي كنند و توان تغيير          فرهنگ هاي متفاوت، نظام  هاي اقتصادي       
چون درك كامل يك ساخت و يك نظام . اهداف اقتصادي و سياسي يك جامعه را دارند       

مي توان گفت كه   . اقتصادي بدون دانستن پايه و اصول فرهنگي آن نظام ميسر نيست            
فرهنگ يك جامعه نوع اقتصاد، و اقتصاد آن جامعه نوع تكنيك،  و نوع تكنيك، ساخت                

 . و نظام كالبدي آن جامعه را مشخص مي سازد
بدين ترتيب سه فرهنگ اسالم، غرب و سوسياليزم كه داراي نظام هاي اقتصادي ـ               

 . اجتماعي متفاوت از يكديگرند، ساخت شهري متفاوتي را خلق كرده اند
 

 فرهنگ سوسياليسم و ساخت شهر
در . رق را تغيير داد     فرهنگ سوسياليسم نظام اقتصادي اجتماعي ـ كالبدي بلوك ش        

نظام سوسياليستي، اقتصاد جمعي است كه به قدرت دولت مركزي نياز دارد و وظيفه ي              
آن تعيين اهداف اقتصادي مشخص، رفع نابرابري ها و از بين بردن مالكيت خصوصي                

در شوروي سابق، به عنوان نمادي از سوسياليسم، شكل، مكان، بافت و كارآيي                . است
 كوچك و بزرگ عيناً از سياست ها و تجاربي تأثير مي پذيرفت كه از              اقتصادي شهرهاي 

نظر تاريخي از مسكو آغاز شده، به صورت سلسله مراتبي به واحدهاي روستايي                     
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مي رسيد و نيروي محركه ي اين راهبردها را فرهنگ و برنامه ريزي سوسياليسم تشكيل             
 ) . Underhill,1990:263(مي داد 

 شهر در شوروي سابق تحت تأثير تراكم باالي جمعيت،              جنبه هاي اصلي ساخت  
دسترسي به زمين، عدم وجود تفاوت هاي فضايي بين گروه هاي اجتماعي، نظم و ترتيب             
نسبي از نظر خدمات عمومي، ساختار شغلي مشخص، اتكا به حمل و نقل عمومي،                   

رانه ي تمركز كامل سياست، نبود رقابت فردي در چشم اندازهاي شهري و سياسي، س              
  .  )French , 1976: 10(پايين و جدايي گزيني اكولوژي قرار داشت 

از اين رو، در فرهنگ سوسياليزم، احداث ويالهاي شهري باغچه دار و منازل تك                 
اما بعد از سقوط سوسياليزم دگرگوني هايي در       . خانواري در شهرهاي بزرگ مجاز نبود       

 محلي به وجود آمده كه بر شكل،          ساخت فضايي ـ كالبدي شهرها و توسعه جوامع         
از نظر فرهنگي، برنامه ريزان شوروي سابق در        . تراكم و تنوع شهرها تأثير گذاشته است      

 ساخت شهرها، مدل عقاليي محله، شهر و منطقه ي مادر شهري را به كار بسته                     
را در ساخت   »  ـ  مركز  انسان« در آخرين روزهاي حيات سوسياليزم وعده ي الگوي           

در مجموع، فرهنگ سوسياليزم از يك       . )Underhill,1990: 264(دازها دادند   چشم ان
طرف ساخت نوعي خاص از نظام فضايي شهرها را به وجود آورد و از طرف ديگر نظام                   

 . كالبدي دو پاره با دو فرهنگ مشخص داشت 
 

 فرهنگ غرب و ساخت شهر 
نگي تأثير پذيرفته،  ساخت شهرهاي غرب از عوامل تاريخي، اقتصادي، سياسي و فره

به نحوي كه بسياري از شهرهاي اروپا، تنها كانون بزرگ فرهنگي ملت هاي اروپا بوده                 
از مكتب شيكاگو   » هارلن بارز «مطالعاتي كه توسط    .  )Mingeone, 1981: 127(است  

» مكتب بركلي«از » كارل ساور«در مورد شهرهاي امريكا صورت گرفت و بعداً به وسيله      
 نقش گروه هاي فرهنگي، مذهبي و زباني را در شكل دهي سازمان فضايي ـ              تكميل شد، 

مؤثر مي داند و معتقد است كه چشم اندازهاي فرهنگي          ) شهر، محله، مسكن  (كالبدي  
پس در  . دركالبد چشم اندازهاي طبيعي و به   وسيله ي گروه هاي فرهنگي شكل مي گيرند         

عي به مثابه زمينه ساز، عمل       غرب فرهنگ يك عامل مسلط است و منطقه ي طبي             
بنابراين فرهنگ نتيجه كار است و نظام كالبدي، الگوها و ويژگي هاي فرهنگ              . مي كند

 . ) Martin, 1972:293(جامعه  را تبيين مي كند 
، تفاوت هاي فرهنگي را در داخل شهرها و ميان            ١٩٧٨در سال   » ميجل كانزن «

وي ضمن اشاره به      . صلي ذكر مي كند  شهرها در شكل دهي شهرها به  عنوان عوامل ا         
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بر زندگي مردم آمريكا، به نقش عوامل سياسي و زمينه هاي » داروينيسم اجتماعي«تأثير 
  .  )Onzen , 1973: 293(فرهنگي در مورفولوژي شهرها اشاره مي كند 

پس تمام نظريه پردازاني كه مورفولوژي و نظام اكولوژيك شهرها را درغرب بررسي              
ز مكاتب گوناگون به تحليل آن پرداخته اند، به تأثير فرهنگ غرب در ساخت ها              كرده،  ا  

و نظام كالبدي و جدايي گزيني اكولوژي اشاره مستقيم دارند كه ازآن جمله مي توان به               
آموس «جامعه شناس شهري، و      » لوييزورث«،  »مكتب شيكاگو «از  » رابرت پارك «

براي » آرمان گرايان « در اين خصوص      .اشاره كرد » مكتب نئواكولوژيك «از  » هاولي
امروزه نيز تسلط عامل فرهنگ و        . عامل فرهنگ و ايدئولوژي نقش بيشتري قايلند         

ايدئولوژي را به وضوح مي توان در شهرهاي قرون وسطايي، فئودالي، رنسانسي، صنعتي و            
از انقالب صنعتي تاكنون مكاتب فرهنگي متعددي در چشم اندازهاي           . فراصنعتي ديد 

هري و مكاني مؤثر بوده، به طوري كه ديدگاه هاي مكاتب شهرسازي آرمان گرايي،                ش
اصالح طلبي، فرهنگ گرايي، نوگرايي، فرانوگرايي، تكنوتوپ، فراتر از فرانوگرايي نوعي            

 . خاص از نظام بشري را ارايه مي كند
ت فرضاً، مكتب فرانوگرايي، نوعي شهرسازي كثرت گرا را مطرح ساخته، محيط زيس           

را به كاربري ها و سبك هاي ساختماني نامتناسب سوق مي دهد و از وحدتي كه در                   
 .مكان هاي منظم ساخت اجداد و پيشينيان وجود دارد، كامالً تهي مي سازد 

در اين مكتب شهرها    . سنت ها دوباره كشف مي شوند   » فراتر از نوگرايي  «در مكتب   
دي جمعي بر اساس ايمان و دلسوزي براساس مسكن، صنعت، تجارت، تفريح و منطقه بن

مي توان گفت كه مكاتب فرهنگي ديگري همانند مكتب دوگانگي            . ساخته مي شوند 
،اثبات گرايي، تجربه گرايي، سرمايه داري، مصرف گرايي، خردگرايي، نسبت گرايي،      )ثنويت(

كالن گرايي، انحصارگرايي، بدبيني، هركدام ايدئولوژي خاصي در ساخت هاي شهري و            
درمجموع، برنامه ريزي شهرهاي سرمايه داري   .)٢٠-١٦: ١٣٧٦ترنر،(لق چشم اندازها دارند  خ

مبتني بر توليد، مديريت، ايجاد مساكن خصوصي، جاده، راه آهن، شبكه هاي ارتباطي و             
 . )Campbell, 1997:19 (پارك ها است

 
 فرهنگ اسالمي و ساخت شهر 

ازمان فضايي ـ كالبدي شهري، مروري      قبل از پرداختن به تأثير فرهنگ اسالم بر س        
 . اجمالي بر تأثيرگذاري فرهنگ قبل از اسالم بر اين ساخت ها در ايران ضروري مي نمايد

اصوالً شيوه ي شهرسازي ايرانيان قبل از اسالم بر سبك هاي به خصوصي استوار بوده،       
 . در هر دوره متناسب با فرهنگ آن ها، الگويي خاص وجود داشته است
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، سبك پارسي حاكم بود كه دگرگوني هاي شهر ) قبل از ميالد٧قرن (دوره ي ماد در 
نشأت مي رفت و    ) غارت ـ دفاع   (از تغييرات قدرت سياسي و اقتصاد مبتني بر               

. فرهنگ مذهبي يا مقوله جهان بيني در ساخت هاي فضايي ـ كالبدي تأثير زيادي داشت           
ه و فرهنگ دودماني تأثير اساسي بر        در دوره ي هخامنشيان، سبك پارسي متداول بود       

جاي گذاشته است در اين دوره، شهرها براساس اعتقادات مذهبي و به شكل مربع                   
وجود قصرهاي حكومتي با ديوارهاي سنگي و استحكامات نظامي         . احداث مي شده است  

 . گوياي نقش فرهنگ طبقاتي در شهرسازي آن دوره است
سبك هلني ـ پارسي رايج شد و شهر ) م .  ق٣قرن ( در دوره ي اسكندر و سلوكيان  

را بر مبناي اختالط دو فرهنگ  شرق و غرب احداث مي كردند، به طوري كه با شهرهاي                
 . قبل از خود تفاوت آشكاري داشت 

سبك پارتي معمول و نظام فضايي ـ كالبدي        ) م  .  ق   ٤قرن  ( در دوره ي اشكانيان    
در اين  . فرهنگ يوناني مبتني بوده است    بر فرهنگ طبقات اجتماعي و كمرنگ شدن         

دوره نظام سلسله مراتب فضايي با ديوارهاي محصور از مركز شهر تا حاشيه به صورت                 
جدايي گزيني طبقات اجتماعي، شامل خاندان سلطنتي، درباريان، صاحب منصبان، مغان         

 هم ساخت   در دوره ي ساسانيان  . و روحانيون، پيشه وران، روستاييان و بردگان بوده است       
شهر بر مبناي فرهنگ طبقاتي مشتمل بر پادشاهان، درباريان، موبدان، نظاميان،                  

  .  )٢٥-٥: ١٣٧٦حبيبي ،  ( دبيران، دهقانان، به صورت جداي از هم شكل گرفته است
، »كهندژ«بدين ترتيب، نظام فضايي ـ كالبدي شهر در قبل از اسالم شامل سه بخش             

بوده، ضمن اينكه بخش كهندژ، محل سكونت پادشاه،         ) حومه(» سواد«و  » شارستان«
حكام و درباريان بوده و اغلب در بهترين نقطه ي شهر و در سطحي باالتر از ساير نقاط                  

اين بخش نظامي خودكفا داشته .  قرار داشته توسط دروازه به خارج متصل مي شده است
 . استو از برج و بارو و خندق براي حفاظت ساكنانش برخوردار بوده 

 بخش دوم شهر يا شارستان، در دوره ي مختلف شاهنشاهي چهره ي متفاوت                   
داشته، محل سكونت دبيران، مغان، روحانيون، كسبه، و شهروندان و داراي حصار و                 

در حومه ي اغلب شهرها و روستاها، سكونتگاه هايي        . ديگر استحكامات الزم بوده است     
 اث مي شده كه به سواد يا حومه معروف بوده          بـراي كشـاورزان و گاه پيشـه وران احـد      

 .  )٦٨: ١٣٦٥سلطانزاده ، ( است
اما فرهنگ اسالمي با شعار برابري، برادري، و تحرك عمودي و افقي، باعث پويايي                
جامعه شهري و پويايي مردم در جامعه شهري گرديد، به نحوي كه ميان مفهوم شهر و                 

كي برقرار گرديد و در شهر اولين دولت           فرهنگ اسالمي در ابتداي امر روابط نزدي         



    
 

 
                 

  
 

                                                                                     
        

 

 
       تأثير فرهنگ در ساخت شهر  101

فرهنگ اسالمي براي حريم زندگي خانوادگي و ارزش هاي آن            . اسالمي تشكيل شد   
از اين رو، همه دستورات و قوانين به گونه اي برنامه ريزي شده، ساخت            . اهميت قايل بود  

 با  شهرها را تحت تأثير قرار داد و به مورفولوژي آن ها هويت ويژه اي بخشيد كه                     
 . ) ١٨٨: ١٣٧٤شكويي ، ( شهرهاي ديگر نواحي دنيا متفاوت است

سياست خاص اسالم در دوره ي نخستين امپراتوري اسالمي بر توسعه ي شهرهاي             
كوفه، (با رنگ و بوي اسالمي و ايجاد شهرهاي نوبنياد           ) ري، اصفهان و دمشق   (موجود  

 بدين ترتيب تأثير    .)٤١: ١٣٧٦حبيبي،  ( مبتني بوده است   ) بغداد، سامره، شاه جهان    
 : فرهنگ اسالم در ساخت فضايي شهر در دو مقوله زير قابل بررسي است 

 .تأثير فرهنگ اسالم در پيدايش شهر و نحوه ي سازماندهي آن ) الف
 تأثير فرهنگ اسالم در ساخت مسكن ) ب

تأثير فرهنگ اسالم در پيدايش شهر و نحوه ي سازماندهي آن همواره ناشي از                   
  : )٤٢: ١٣٧٣سلطان زاده ، (صر زير بوده است عنا

مسجد جامع، بازار، مساجد محله اي، مدارس، خانقا، مقابر، حسينيه و تكيه ها،  نوع              
 . مذهب،  اوقاف و تشويق مردم به احداث بناها و تأسيسات خيريه

 : تأثير فرهنگ اسالم در ساخت مسكن مبتني بر اصول زير بوده است
درون گرايي، اصل سادگي، اصل خودكفايي، اصل تطابق با           اصل باحجابي، اصل      

 محيط، اصل نهي از منكر ، اصل توجه به خانواده 
فرهنگ اسالمي براي تحقق آرمان هايش به شهر نياز دارد و نخستين مكاني كه                 

مسجد عالوه بر نقش مذهبي، داراي نقش اجتماعي،           . ساخته مي شود، مسجد است    
مسجد جامع ابتدا منحصر به شهرها مي شد و روستاها          احداث  . سياسي و هنري است    

دارا بودن مسجد جامع يكي از خصوصيات حقوقي شهر            . داراي مسجد جامع نبودند    
در قرون بعد در برخي از روستاهاي بزرگ از جمله بلخ و اصفهان              . نسبت به روستا بود   

 .   )٢٠: ١٣٥٠عبداله بن عمر ، (  مسجد جامع ساخته شد
است كه  » بازار  « صلي در شكل گيري شهرهاي دوره اسالمي،           دومين عامل ا   

گرداگرد مسجد را گرفته، در اطراف آن محالت شهري قرار مي گرفت و اغلب گوياي                 
خاستگاه هاي قومي، نژادي، مذهبي و قبيله اي بود كه در اوايل هر كدام، مسجد،                    

ازار از ميدان اصلي    در شهر اسالمي ب   . بازارچه، مدرسه و حمام مخصوص به خود داشتند       
به سوي ديوار و بارو ادامه مي يابد و سپس در وراي آن تا حدي گسترش              ) مقر حكومتي (

بازار عالوه بر تنوع كاركردي با كاروان سراها و ميادين خاصي در ارتباط              . پيدا مي كند 
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بنابراين، قبل از آنكه محل ه اي ساخته شود، مسجد و بازارچه آن ساخته مي شد و  . است
 .   )٢٠: ١٣٥٠حبيبي ، ( سپس مردم به صورت آزاد در اطراف آن سكني مي گزيدند 

ق به بعد، مدارس با كاركرد آموزشي، فراگيري علوم ديني، هدايت           . از قرن سوم هـ     
معموالُ بعد از ساخت    . مردم، اداره امور شرعيه و استنباط احكام فقهي، احداث گرديد           

ظر گرفته مي شد كه اين مدارس در شكل گيري بافت         مدارس موقوفاتي براي آن ها در ن     
 . ) سلطان زاده ، بي تا ( شهري نقش عمده اي داشتند

محل اقامت صوفيان و محلي براي اداي مراسم مذهبي بود كه در كنار آن              » خانقاه«
اين عنصر هم در توسعه ي     . )١٢١٣: ١٣٥٩ابن بطوطه،(بناهاي متعددي احداث مي گرديد     

مهمترين بناهاي اسالمي كه در شكل گيري ديني بافت          .  اي داشت شهري نقش عمده  
بعضي از اين مقادير به     . شهرها و محالت مؤثر بوده، مقبره هاي بزرگان دين و علما است          

شاه چراغ در شيراز، حضرت معصومه در قم، امام         (مجموعه هاي شهري تبديل گرديده      
 . اختيار زائران قرار دهدتا تسهيالتي در ) رضا در مشهد، عبدالعظيم در ري 

حسينيه ها و تكيه ها، فضايي ساده در داخل محله بوده كه به منظور تجمع براي                  
 . مراسم مذهبي و اجتماعي به وجود امده و عمدتاً كاركرد مذهبي داشته است 

نوع مذهب، عوامل اقتصادي، طبقاتي، قومي، زباني و صنفي از جمله ديگر عوامل                
در هر شهر، محله هايي براي هر يك       . حله هاي مسكوني بوده است   مؤثر در شكل گيري م   

وقف . از گروه هاي مذهبي مانند شيعيان، شافعيان و حنفي ها به چشم مي خورده است             
يكي از احكام و اصول مهم اسالم و مشوق مردم به احداث بناهاي مذهبي و عمومي                    

 . است و عالوه بر ساير پيامدها سبب عمران شهري مي گردد
بناهاي مذهبي مانند مسجد، مدرسه، خانقاه، تكيه، حسينيه، كاروانسرا، دارالشفاء،            
دارالضيافه، آب انبار، سقاخانه، و آسياب با توجه به نهاد وقف نيز به تعداد فراوان ساخته                

از نمونه هاي وقف مجموعه ي آستان قدس رضوي است كه .   )٢٨: ١٣٧٢سلطانزاده،  (شد  
 . ي شهر مشهد داشته استنقش مهمي در توسعه 

در مواردي كه يك يا چند بناي بزرگ مذهبي يا عمومي به عنوان موقوفه ساخته                 
مي شد، براي تأمين هزينه هاي مربوط به اداره ي بناي موقوفه، تعدادي بناي تجاري و                
. خدماتي در كنار آن احداث مي شد تا درآمد آن ها وقف بناهاي مورد نظر گردد                     

 با ورود فرهنگ اسالم، برابري، عدالت اجتماعي و نفي فرهنگ                 مي توان گفت كه   
طبقاتي، ديوارهاي كالبدي شارستان يا به عبارت روشنتر سلسله مراتب اجتماعي شهري           

 . فرو ريخت و ربض يا حومه هاي شهري آباد گرديد 
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ق سازمان شهري بر مبناي حكومت، مذهب، اصناف و امت            .  هـ   ٤ تا   ١بين قرن   
كه هر كدام تبلور فضايي خود را داشتند، يعني حكومت در ارگ، مذهب              شكل گرفت،   

در مساجد و مدارس و زوايا و تكيه ها و خانقاه ها، اصناف در بازار و بازارچه ها و امت در                   
ق اولين دولت ايراني كه تشكيل       . در قرن دوم هـ      . محالت كالبدي جاي مي گرفتند   

تجديد حيات علمي و ادبي ايران در دوره           شد، بسياري از محققان از آن به عنوان            
  .  )٢٠: ١٣٧٦حبيبي ، ( اسالمي ياد كرده اند 

 قرن در حكومت هاي مختلف ادامه داشت كه آغاز آن دوره ي           ٤اين نهضت به مدت     
و حضيض آن دوره ي خوارزمشاهيان در      ) ق. هـ   ٤قرن( ساماني، اوج آن دوره ي آل بويه       

نهضت كه در زمينه هاي ادبي، آموزشي، ديواني، تصوف و اين . ق است  .  هـ   ٧ و   ٦قرون  
با عنوان رنسانس   ) ايتاليا  ( مذهب صورت گرفت، چهار قرن بعد از افول آن در اروپا               

در تبيين اين نهضت، عواملي همچون به هم ريختن نظام كاستي و جايگزيني             . آغاز شد 
راني در تركيبي از     فرهنگ اسالمي، آميختن تمدن هاي يوناني و مصري و هند و اي              

فرهنگ هاي مختلف محلي از بلخ تا اندلس چون ماده اي خام در تفكر و جهان بيني                   
اسالمي، و اختراع كاغذ در چين و رسيدن به سمرقند و تكثر نظريه ها و امكان برخورد                 

 .آرا و عقايد بسيار مؤثر بوده است
ي يابد و بازار در     در دوره ي سامانيان سازماني نوشكل مي گيرد و ربض گسترش م            

در اواخر قرن   . حركت خويش به سوي دروازه هاي شهر، محالت متفاوت را مي آفريند           
ميدان هاي بزرگي ساخته مي شود كه در اطراف آن ديوان هاي         )  ميالدي ١٠(ق  . دوم هـ 

از قرن  ). ميدان كهنه اصفهان  (مختلف، كاخ حكومتي، مسجد جامع و بازار برپا مي گردد          
 دوره ي آل زيار و آل بويه با ايدئولوژي مذهبي ـ بومي تحول كلي در                   ق در .  هـ   ٤

ساخت شهر به وجود مي آيد و انقالب فرهنگي به انقالب شهري منجر مي شود و شهر با                
 . مفاهيم اسالمي متعلق به تمام گروه هاي اجتماعي مي گردد 

ام غزالي و   ق در حكومت سلجوقي، نظريه پردازاني همچون ام        .  هـ   ٦ و   ٥در قرن   
خواجه نظام الملك نظريه دولت و محروم بودن ملت به معناي كامل رعيت و مالكيت                 
سلطان را تبيين مي كنند و در ساختار شهر گسترش شهر بر مبناي سازمان اجتماعي ـ               
عقيدتي حاكم صورت مي گيرد و سازمان فضايي شار به مفهوم منطقه بندي كهن مراكز              

كالبد شهر  . شراف، بازار و محالت قومي ـ نژادي باز مي گردد        حكومتي، محالت اعيان و ا    
در دوره ي عبارت است از ميدان اصلي و بزرگ در ميانه ي شهر كه در پيرامون آن                     
كاخ ها، ديوان ها، مسجد جامع و گاه بيمارستان قرار دارد و دهانه ي اصلي بازار به ميدان               

مدارس و مساجد هم . شكل مي گيردباز مي شود و گرداگرد اين مجموعه محالت شهري 
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هر مدرسه، مسجد و موقوفات     . درهاي خود را به روي بازار يا گذرهاي اصلي مي گشايد          
 . خاص خود را دارد و شهر درون ديوار است 

ق يعني عنصر پس از حمله مغوالن، دوره فروپاشي در شهر و             . هـ   ١١ تا   ٧در قرن   
ه نهضت علمي ـ فرهنگي ايران دوره ي        نظام كالبدي و بسته شدن دفتر چهارصد سال        

تنها در اواخر تسلط مغوالن  و در زمان هالكوخان، غازان خان، گوركانيان            . اسالمي است 
به جاي شبكه ي شهري كم كم نظام تك شهري و متمركز به وجود مي آيد كه تبريز نمونه 

ماري جاي خود در اين دوره سبك آذري در هنر و ادبيات و مع. به جا مانده از آن است 
در » سربداران«ق شكل گيري حكومت هاي       . هـ    ١٣ تا    ١١در قرن    . را باز مي يابد   

خراسان و خاندان شيخ صفي دراردبيل و قره باغ، نشانه هايي از نوعي اتحاد عقيدتي                  
ضمن اينكه در باب حكومت نيز نظريه ها و تفاسيري از           .  )١٢٦: ١٣٦٨هيلتس ،   ( است  

ساخت شهر در اين دوران تا زمان قاجار بر مبناي             . ته مي شود مذهب شيعه به كار گرف   
آنچه در اين دوران بر مفاهيم قبلي شهرسازي اضافه شده،             . »مكتب اصفهان است  « 

پيدايش مفهوم خيابان است كه يا راه به ميدان اصلي شهر مي برد يا به موازات آن                      
» شار« فوي است كه    دولت ص » آرمان ـ شهر    « اين مكتب تحقق    . كشيده مي شود   

منتج از آن بيانگر استخراج و آميختگي سياسي ، فرهنگي ، عقيدتي و مفاهيم ديواني و                
 . مذهبي است 

اروپا بعد از رنسانس    » سبك باروك «را با   » سبك اصفهان «در بيان مقايسه مي توان     
تطبيق كرد، با اين تفاوت كه سازمان ديواني دولت و سبك هندي ـ                 )  م ١٨قرن  ( 
هنگي ناشي از آن، با سازمان دولتي و سبك هندي ـ فرهنگي اروپا در شهرسازي                   فر

در مكتب  . دوره ي رنسانس ـ كه هم عصر صفويه است ـ هنوز گامي به جلو دارد                   
چيزي كه در    (اصفهان مجموعه ي زيستي داراي يك ميدان يا مركز ثقل مي شود                 

عناصر اصلي حكومتي، ديواني،    و  ) دوره ي رنسانس و سبك باروك اروپا ديده نمي شود         
در اين دوران در هر شهر و        . مذهبي، اقتصادي و فرهنگي در كنار آن جاي مي گيرد          

روستا، هر كوي و برزن، و محله و ناحيه، ميدانگاه كوچك و نه هميشه هندسي احداث                 
اين ميدانگاه ها با كاركردهاي متنوع، مكان هايي است كه كوچه هاي اصلي و              . مي شود
اي عمده بدان مي رسند و در اطراف آن گرمابه، مسجد، مدرسه، آب انبار و                     گذره

، اين مزار به عنوان يكي از عناصر         »مزار  « بازارچه قرار مي گيرد كه در صورت وجود          
 . اصلي اين مكان مركزي سازماندهي مي شود 

ه ق و دوره ي ايلغار افغان، نقطه پاياني است بر حيات شهري ب              . هـ ١١اواخر قرن   
نحوي كه شهر ايراني دوره ي حضيض و شهر اروپايي دوره ي جهش تاريخي خود را آغاز              
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در دوره ي  . مي كند و به سوي ايجاد بستر الزم براي تجلي انقالب صنعتي گام برمي دارد            
قاجار علي رغم تحوالت مختلف در جهان و ايران و گرفتار آمدن سازمان اقتصادي                   

صادي جهان، سازمان فضايي كشور به جز تهران              ايران، در حيطه ي سازمان اقت       
در اين دوره سازمان فضايي شهر تفاوت عمده اي با            . دگرگوني هاي عمده اي نمي يابد  

 . دوران صفوي و مكتب اصفهان ندارد 
تهران در سده ي   . در اين دوره عمده ترين اقدامات شهري در پايتخت انجام مي گيرد         

حعلي شاه تحت تأثير توسعه ي برون زا و تغييرات          ميالدي و همزمان با حكومت فت       ١٩
عمده فرهنگي ـ اقتصادي در مقياس جهاني و نيروهاي فرهنگي، هنري بومي بستر                 

در اين ايام كم كم سبك هاي جديد هنري ـ فرهنگي با                  . اتفاقاتي چند مي شود   
حاصل اين  . روش هاي كهن در هم آميخته مي شود و نوعي التقاط به وجود مي آيد                

، تكيه ي دولت، خيابان هاي جديد     »مدرسه ي دارالفنون   «لتقاط در فضاي جديد شهري      ا
  .)١٢٦: ١٣٧٦حبيبي ، (و ميدان ها است 

در دوره ي ناصري با سبك و ارزش هاي فضايي جديدي روبرو مي شويم كه سبك                
 را بايد در تأثيرپذيري از اروپا، اقدامات        » سبك تهران «نقطه عطف   . تهران نام دارد     

اصالح طلبانه ي اميركبير، سفرهاي متعدد هيأت حاكمه به اروپا، و حضور معلمان و                 
مهندسان اروپايي جستجو كرد كه ساخت و سازمان فضايي ـ كالبدي را در تهران به                  

ق هنوز داراي مشخصات كامل سبك فرهنگي        .  هـ ١٢٥٦تهران تا سال    . ارمغان آورد   
صاري در پيرامون، مساجد و مدارس، بازار و        اصفهان است كه عناصر اصلي آن ارك باح       

ق به بعد سبك تهران با تفاوت عمده با           . هـ ١٢٧٠اما از سال    . ميدان و محالت است   
براي اولين بار   . به كار گرفته مي شود    ) يزد(سبك اصفهان در تهران و بعضي شهرها          

به عنوان خيابان با الگوي فرهنگ اروپا به خصوص فرانسه ي عصر صنعت، مفهومي جديد            
 . مكان تجارت و بازرگاني مي يابد 

در سبك تهران، محله به عنوان عنصر اصلي سازمان شهري هنوز نقش دارد، اما به                
در اين ايام بناهاي متعدد به . عكس مكتب اصفهان محل تظاهرات قومي ـ نژادي نيست       

نه، سينما،  تلگرافخانه، شمس العماره، برج ساعت، تماشاخا    ( سبك اروپا ساخته مي شود     
بدين ترتيب سبك تهران به عنوان اختالط          ... ) هتل، باغ وحش، كنسول گري ها و      

فرهنگي تمدن شرق و غرب در اواخر دوره قاجار زمينه ساز ساخت هاي فضايي ـ مكاني               
 . مي گردد 

ش با دگرگوني هاي فرهنگي در راستاي          . هـ ١٢٩٩-١٣٥٧در دوره ي پهلوي      
ر مكتب نوگرايي و  الگوي رفتاري بيگانه ـ شهر به عنوان              توسعه ي برون زا ـ مبتني ب     
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تبلور فضايي ـ كالبدي اين دگرگوني، ارزش هاي كهن و پايدار سازمان فضايي خويش را              
اگر در  . به دور مي افكند و تغييرات عمده ي عيني و مادي در كالبد آن رخ مي دهد                  

ب و شرق با تفوق شرق       سبك تهران دوره قاجار در هم آميختگي مفاهيم فرهنگي غر          
پايان مي پذيرد، در الگوي تهران دولت پهلوي، اين آميزش به نفي شرقي و غلبه كامل                 

نيز » شهر ـ وابسته  «در اين فراشد    . فرهنگ غرب و مظاهر كالبدي آن ختم مي شود         
شهر ـ  «،  »شهرـ تقليد «، به سرعت به    »شهرـ سوداگر «،  »شهر ـ وابسته  «. تولد مي يابد 

يل مي شود كه كالً از بيرون و مترادف فرهنگ وارداتي است كه در سبك                تبد» نيرنگ
در واقع، در دوره ي    . تهران دولت پهلوي، مفهوم اروپايي شهر نيز قلب ماهيت مي يابد           

ش با اتكابه فرهنگ نوگرايي سازمان فضايي، كالبد شهر از درون             . هـ ١٣٢٠ تا   ١٣٠٤
 كهنه شهري به وجود مي آيد و ايجاد         دگرگون مي شود و تغييرات عمده در بافت هاي        

 ميالدي اروپا در ايران     ١٩٢٠خيابان به عنوان نماد تجديد منطبق با نظريه ي نوگرايان          
 . ديده مي شود

ش حضور فرهنگي در سبك بين المللي در       . هـ ١٣٣٢ تا   ١٣٢٠در فاصله ي سال هاي    
ـ كالبدي شهرتوسط دانش آموختگان از فرنگ برگشته       همانند مجموعه هاي  ساختار فضايي 

 .  )١٥٢: ١٣٧٦حبيبي ،   ( يوسف آباد، نارمك، منظريه، تهران پارس به كار گرفته مي شود         
ش متعاقب حضور مستشاران خارجي و مهندسان         . هـ ١٣٤٥ تا    ١٣٣٢در سال هاي    

ـ خارجي، و ايجاد قطب هاي صنعتي و معموالً بي هويت دگرگوني عظيمي             مشاور داخلي 
شهر « و  » شهر ـ سوداگر    «  فضايي ـ كالبدي آن به وجود مي آيد كه         در شهر و ساختار   

 با اجراي طرح هاي جامع مبتني      ١٣٥٧ تا   ١٣٤٥در دوره ي   . حاصل آن است  » ـ مسأله   
بر مكتب نوگرايي و تفكر شهر بي زمان و مكان و بي توجه به گونه هاي طبيعي و ا نساني                 

رش خيابان به حاشيه ي شهرها، يك       و ميل به جهاني شدن و رانت هاي نفتي و گست           
سازمان فضايي ـ مهاجرتي بي رويه هويت مي يابد و نوعي ناكجاآباد غرب گرايانه پي                  

 . افكنده مي شود به نحوي كه شهر از نظر معنايي از درون تهي مي گردد
 

 نتيجه گيري 
لوژي فرهنگ به مثابه ي نهادها، فنون، هنرها، رفتار مشترك گروهي، اقتصاد و ايدئو            

فرهنگ . در نظام هاي مختلف تأثيرات خاصي در ساخت شهرها به جاي گذاشته است             
تراكم باالي  . سوسياليزم، شكل، مكان، بافت و كارآيي اقتصادي شهرها را تغيير داد              

جمعيت، سرانه ي پايين عدم وجود تفاوت هاي فضايي، نظم، دسترسي به خدمات عمومي،     
ر، منطقه، مؤلفه هاي اساسي در ساخت شهر         حمل و نقل عمومي و مدل محله، شه          



    
 

 
                 

  
 

                                                                                     
        

 

 
       تأثير فرهنگ در ساخت شهر  107

فرهنگ سوسياليسم نظام اجتماعي ـ اقتصادي و كالبدي شهرهاي بلوك شرق            . هستند
مؤلفه هاي اين فرهنگ برابري، عدالت اجتماعي، سرانه ي پايين كالبدي           . را تغيير داد  

مثابه ي در غرب، فرهنگ به عنوان يكي از مؤلفه هاي مسلط و منطقه ي طبيعي به             . است
بنابراين فرهنگ به عنوان نتيجه ي كار، نظام كالبدي،       . محيط زمينه ساز عمل كرده است    

در ساخت شهرهاي غرب مكاتب فرهنگي      . الگوها و ويژگي هاي جامعه را تبيين مي كند      
 . متعددي كه مبين و محصول فرهنگي آن هاست ساخت شهرها را به وجود آورده است

 در بعد از اسالم سبك هاي خاص فرهنگي نوع خاصي از            در ايران چه در قبل و چه      
به عنوان نمونه شهرهاي هخامنشيان، سلوكيان بر مبناي         . شهرها را ايجاد كرده است     

 . سبك هاي پارسي و هلني ـ پارسي ساخته شده است 
در دوره ي اشكانيان و سامانيان نظام فضايي ـ كالبدي شهر بر مبناي فرهنگ                    

 فرهنگ يوناني و به صورت جدايي گزيني طبقات اجتماعي            طبقاتي و كمرنگ شدن    
اساساً ساخت شهر در قبل از اسالم به صورت كهندژ، شارستان و               . مبتني بوده است  

سواد بوده است كه در هر كدام از اين سه مكان گروه هاي خاص محل هاي خاصي را در                 
اصي از شهرها را     فرهنگ اسالم با مؤ لفه هاي خاص خود، شكل خ           . اختيار داشته اند 

تأثير فرهنگ اسالم را در پيدايش و سازماندهي شهرها، ساخت مسكن، مي توان             . آفريد
 . به وضوح مشاهده كرد 

مؤلفه هاي اساسي فرهنگ اسالمي در ساخت شهر را مي توان، مسجد، بازار، بازارچه،            
 فضاي  مدرسه، خانقاه، حسينيه و مقابر برشمرد كه شغل، مكان، بافت و كاركردهاي              

نوع مذهب، عوامل اقتصادي، طبقاتي، قومي، زباني و صنفي          . شهري متأثر از آن هاست   
فرهنگ وقف رد ساخت مساجد، مدارس،      . عوامل مؤثر در شكل گيري محالت بوده است      

خانقاه، تكايا، كاروان سراها، دارالشفاء، آب انبارها و آسياب ها در شكل گيري شهرها                
اواخر دوره ي قاجار نطفه ي نوعي التقاط فرهنگي متأثر از            در  . بسيار مؤثر بوده است    

فرهنگ هاي بيروني در ساخت شهر تهران بسته مي شود كه دردوره ي پهلوي اول و                  
در . سپس دوم نمود اين مكاتب فرهنگي را در شهرهاي ايران مي توان مشاهده نمود               

 . ها بوده استمجموع ساخت شهرها نمودي از فرهنگ مسلط نظام هاي حاكم بر كشور
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