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چکیده

شــهر ،معنایــی بیــش از یــک محوطــۀ محصــور درون بــارو را داشــته و بیشــتر یــک حــوزه را معرفــی میکنــد.
ً
شــهرها ،طــی تاریــخ نســبتا طوالنــی خــود شــاهد تغییــرات ژرفــی در وضعیــت صنعتــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی،
سیاســی و بهویــژه جمعیتــی خــود بودهانــد .کهنتریــن شــهرها در حدفاصــل پایــان هــزارۀ چهــارم و آغــاز
هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد در آســیای غربــی و در نقاطــی پدیــدار شــدند کــه آب و هــوای آنهــا مســاعد ،و زمیـ ِـن
حاصلخیــز بــرای کشــت و زر ع ،مناســب بــود .همچنیــن قدمــت شــهر و شهرســازی در ایــران نیــز بــه هــزارۀ
چهــارم قبلازمیــاد میرســد ،امــا رونــد شــکلگیری شــهر و تــداوم شهرنشــینی در آن ســیر تدریجــی خــاص
خــود را داشــته اســت .هویــت ایرانــی شــهر شــامل ویژگیهــا و ارزشهــای معمــاری و شهرســازی ســرزمین
ایــران ،مربــوط بــه قبــل از ورود اســام میباشــد .پــس از ورود اعــراب بــه ایــران و تشــکیل حکومــت یکپارچـه
اســامی در ســرزمینهای زیــر تســلط اســام ،شــاهد شــکلگیری نطفههــای اولیــۀ شــهرهای جدیــد بودهایــم
ً
کــه ایــن شــهرهای جدیــد ،ا کثــرا از تعلیمــات اســامی نشــأت گرفتـه و بــه دو دســتۀ عمــده شــامل؛ شــهرهای
بهجــا مانــده از تمدنهــای ماقبــل از اســام و یــا شــهرهای بنــا شــده توســط مســلمین قابــل تفکیکانــد .شــهر
ً
دورۀ اســامی بهلحــاظ ســاختاری تــداوم شهرســازی عصــر ساســانی بــود و عناصــر کالبــدی آن ا کثــرا برگرفتــه
از فرهنــگ غنــی اســام و نشــانگر تمــدن و فرهنــگ اســامیاند .یکــی از ایــن شــهرها ،قزویــن میباشــد کــه
هســتۀ اولیــۀ آن در زمــان شــاپور ساســانی شــکلگرفته و بهتدریــج در طــی دوران اســامی توســعه و گســترش
داشــته و در زمــان صفویــه توســط شــاه تهماســب بهعنــوان دومیــن پایتخــت ایــن دودمــان انتخــاب شــده
اســت.
کلیدواژگان :شهر ،شهرنشینی ،ایران ،اسالم ،قزوین.
 .Iدکتری باستانشناسی گرایش اسالمی.
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روش پژوهش

تحقیــق ،از نــوع تاریخــی اســت و بــر دو شــیوۀ اصلــی مطالعــات اســنادی و کتابخان ـهای و نیــز مطالعــات
میدانــی اســتوار اســت کــه بــا ارزیابــی و تلفیــق منابــع اســنادی و مطالعــات میدانــی نتایــج مربــوط بــه آن بیــان
و اســتدالل شــده اســت.

پیشینۀ پژوهش

در ارتبــاط بــا ســوابق پژوهشــی مرتبــط بــا تعاریــف شــهر و پیشــینۀ آن و نظرات مرتبط با شــهر و شهرنشــینی،
میتــوان منابــع را بــه دو دســتۀ منابــع دســت اول و منابــع دســت دوم تقســیم کــرد؛ کــه منابــع دســت
اول شــامل فالســفۀ ایرانــی و یونانــی در صــدر اســام و قبــل از آن میباشــد کــه از ایــن بیــن میتــوان
بــه افالطــون ( ،)1367ارســطو ( ،)1349ابنخلــدون ( ،)1336فارابــی ( ،)1986ابنســینا ()1360
و ...اشــاره داشــت .منابــع دســت دوم منابــع دورۀ معاصــر اســت کــه درخصــوص تعریــف و پیشــینۀ شــهر
بــوده و میتــوان افــرادی از قبیــل مجیــدزاده ( ،)1389سیدســجادی ( ،)1389پاکــزاد ( ،)1392فکوهــی
( )1393و ...را نامبــرد.
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ی بــس کهــن دارد؛ در زبانهــای باســتانی ایــران ،واژۀ شــهر
واژۀ شــهر ،در زبانهــای ایرانــی  ،پیشــینها 
بهجــای کشــور هــم ب ـهکار میرفــت .مفهــوم شــهر بــه ســادگی امکانپذیــر نیســت ،زیــرا تمــدن بــا زندگــی
ن بــا شهرنشــینی و یــا شــهر ارتبــاط مســتقیم دارد .رونــد شــکلگیری
شــهری آغــاز میگــردد ،در نتیجــه تمــد 
شــهرها و دولتهــای اولیــه بــرای نخســتینبار و در طــی هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد براســاس مــدارک و شــواهد
موجــود در میــانرودان صــورت پذیرفــت و مناطــق میــانرودان جنوبــی و مرکــزی ،دشــت خوزســتان ،درۀ
نیــل در شــمال اســوان ،دشــتهای کوهپایــهای فــات ایــران از فــارس تــا ترکمنســتان جنوبــی ،مرا کــز
اصلــی گســترش شــهرهای اولیــه در ســرزمینهای نیمهخشــک آســیای غربــی بودهانــد .یکــی از اختالفــات
اساســی بیــن شــهرهای دیــروز و امــروز ،اندازههــای آنــان اســت کــه در ابتــدا تشــخیص شــهر و ده را از یکدیگــر
ســخت مینمــود؛ زیــرا َنهتنهــا ابعــاد شــهرها کوچــک و جمعیــت آنهــا محــدود بــود ،بلکــه ســیمای ِده و
شــه ر و نیــز نــو ع فعالیــت اقتصــادی غالــب بــر آنهــا یکســان بــود .از مهمتریــن عناصــر و اصلیتریــن جــز و
عامــل پدیدآورنــدۀ شــهر ،انســان یــا اهــل شــهر یــا کســی اســت کــه شــهر زیســتگاه او و مــکان فعالیتهایــش
میباشــد؛ بنابرایــن جمعیــت زیــاد و تــا حــد معینــی مترا کــم ،از نخســتین شــروط بــرای ایجــاد شهرنشــینی
اولیــه میباشــد.
هــر شــهر دارای بخشهــای گوناگونــی میباشــد کــه بــر طبــق شــواهد بهدســت آمــده از کاوش
محوطههــای باســتانی ،بخشهــای اصلــی شــهرها را ســاختارهای شــهر زنــدگان ،شــامل :معابــد ،کاخهــا،
انبارهــا ،دیوارهــای دفاعــی ،خانههــا ،محلههــای مســکونی ،کارگاههــا و محلههــای صنعتــی شــهرها و
شــهر مــردگان یــا گورســتانها تشــکیل میدادهانــد .در ایــران نیــز رونــد شــهر و شهرنشــینی از هــزارۀ چهــارم
قبلازمیــاد آغــاز گردیــده و بهتدریــج روبــه گســترش نهــاده اســت کــه هویــت شــهرها و معمــاری آنهــا مربوط
بــه قبــل از ورود اســام بــه ایــران میباشــد ،امــا بــا ورود اســام بــه ایــران هــم شــاهد شــکلگیری شــهرهای
جدیــد اســامی هســتیم و هــم شــهرهای ایرانــی قبــل از اســام ،از جملــه «قزویــن» بــا عناصــر کالبدی اســامی
پیــشرو ســعی برایــن اســت تــا تعریــف مختصــری از واژۀ شــهر و
توســعه و گســترش مییابنــد .در مقالــۀ
ِ
پیشــینۀ آن داشــته و ســپس نظریــات افــراد مختلــف را درخصــوص شهرنشــینی و همچنیــن رونــد گســترش
شــهرها در طــی دوران تاریخــی و نیــز اســامی را مــورد بررســی قــرار داده و درنهایــت بهعنــوان نمونــۀ مــوردی
گســترش بافــت شــهری قزویــن را از صــدر اســام تــا دورۀ صفویــه مــورد تحلیــل و بررســی قــرار دهــد.
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ی بــس کهــن دارد .بخــش نخســت ،واژۀ اوســتایی
واژۀ شــهر ،در زبانهــای ایرانــی  ،پیشــینها 
«خشــتروئیریه» (شــتریور در زبــان پهلــوی و شــهریور در زبــان فارســی) بــه معنــی «شــهر» هــم هســت .در زبــان
پهلوی«خشــتر» بــه «شــتر» بازگونــه شــده و در زبــان فارســی «شــهر » جــای «شــتر» نشســته اســت؛ همچنیــن،
در زبانهــای باســتانی ایــران ،واژۀ شــهر بهجــای کشــور هــم ب ـهکار میرفــت (آصفــی .)66 :1368 ،ریشــۀ
لغــوی ایــن واژه نشــان میدهــد کــه شــهر معنایــی بیــش از یــک محوطــۀ محصــور درون بــارو را داشــته
و بیشــتر یــک حــوزه (دهســتان ،بخــش ،شهرســتان و اســتان) را معرفــی میکــرده اســت (پاکــزاد:1392 ،
ً
 .)512شــهرها ،طــی تاریــخ نســبتا طوالنــی خــود ،هــ ر از گاهــی شــاهد تغییــرات وســیع و ژرفــی در شــرایط
و وضعیــت صنعتــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و بهویــژه جمعیتــی خــود بودهانــد (سیدســجادی،
 ،1389ج .)54-55 :1تعاریــف فــوق ،نشــان میدهــد کــه مفهــوم شــه ر بــه ســادگی امکانپذیــر نیســت؛
ن بــا شهرنشــینی و یــا شــهر ارتبــاط مســتقیم
زیــرا تمــدن بــا زندگــی شــهری آغــاز میگــردد ،در نتیجــه تمــد 
ت کـ ه در میــان پــارهای جوامــع ،بســیاری
ی نشــان داد ه اسـ 
دارد .مطالعــات باستانشناسـی و انسانشناسـ 
از ارزشهــا ،ماننــد ایجــاد تشــکیالت اجتماعــی ،نــوع فعالیتهــای اقتصــادی و همچنیــن فعالیتهــای
فرهنگــی کـ ه مــا آنهــا را از مشــخصات شــهر و شهرنشــینی میدانیــم ،بــه ایجــاد زندگــی شــهری نینجامیــده
اســت (نظریــان .)119 :1372 ،یکــی از اختالفــات اساســی بیــن شــهرهای دیــروز و امــروز اندازههــای آنــان
م کار آســانی
اســت (سیدســجادی ،1389 ،ج .)54-55 :1بیشــک در ابتــدا تشــخیص شــهر و ِده از هــ 
نبــود؛ زیــرا َنهتنهــا ابعــاد شــهرها کوچــک و جمعیــت آنهــا محــدود بــود ،بلکــه ســیمای ِده و شــه ر و نیــز نــو ع
فعالیــت اقتصــادی غالــب بــر آنهــا یکســان بــود (نظریــان.)119 :1372 ،
شــهرهای باســتانی ،کوچــک و برخــی از آنهــا بســیار کوچــک بودنــد ،کــه در مقایســه بــا شــهرهای
امــروزی آنهــا را حداکثــر میتــوان یــک روســتای متوســط نامیــد؛ امــا تفــاوت اساســی بیــن ایــن شــهرها بــه
مجموعههــای مختلــف ســازمانها و تشــکیالت اجتماعی-اقتصــادی ،و شــیوههای زندگــی شــهروندان،
بهویــژه بــه نــوع رابطــه بیــن آنهــا مربــوط میشــود .ایــن عوامــل در شــهرهای باســتانی از شــکل امــروزی
َ
ســادهتر بودنــد و پیچیدگیهــای ناشــی از اشــکال جدیــد زندگانــی امــروزی در آن وجــود نداشــته اســت
ّ ً
(سیدســجادی ،1389 ،ج  .)54-55 :1مســلما نخســتین شــهرها در نقاطــی پدیــدار شــد کــه آب و هــوای
ن حاصلخیــز بــرای کشــت و زرع مناســب بــود .چنانکــه فرآوردههــای کشــاورزی در
آنهــا مســاع د و زمیــ 
آن نقــاط از غــذای ســکنه بیشــتر شــد و جمعــی توانســتند بــه مشــاغل غیرزراعــی بپردازنــد (جمشــید و راســخ،
ّ
جمعیتی غیرکشــاورز ،میبایســت شــرایط دیگری
ش مراکــز شــهری بــزرگ بــا
 .)414 :1349امــا پیــش از پیدایـ 
فراهــم میآمــد .ایجــاد مراکــز شــهری بــا بخــش عمــدهای از ســاکنان غیرکشــاورز ،در درجــۀ نخســت بــا عواملی
ّ
ت و حاصلخیــزی زمیــن و تکنولــوژی
ن منطقــه ارتبــاط داشــته اس ـ 
جمعیــت در آ 
ن تعــداد و تراکــم
همچــو 
کشــاورزی را بایســت از عوامــل درجــۀ دوم بهشــمار آورد .نخســتین شــرط بــرای شهرنشــینی اولیــه جمعیــت
زیــا د و متراکــم تــا حــد ّ
ی بــود ه اس ـت .بهتدریــج همــراه بــا توســعه و پیشــرفت تکنیــک ،صنایعدســتی
معین ـ 
و کارگاههایــی جهــت تولیــد مصنوعــات متنــوع بهوجــود آمــد؛ بهعــاوه اســتفاده از مناب ـ ع غیرکشــاورزی و
س قــرار داد .همــۀ ایــن تولیــدات بهتدریــج
منابــع طبیعــی دیگــر «فلــزات» عناصــر و مــواد تــازهای را در دســتر 
مــورد توجــه گروههــا و اقــوام مختلــف قــرار گرفــت .بدینطریــق حیاتــی نویــن بــا ایجــاد مراکــز مبادالتــی و
ی در ایــن جوامــع فراهــم گردیــد و تفاوتهایــی را بــا جوامــع پیرامونــی خــود پیــدا کــرد و موجــب تمایــز
تجــار 
ً
مرکــز تجمــع مــورد نظــر از مراکــز دیگــر شــد کــه اصطالحــا نــام شــهر را بهخــو د گرفــت (نظریــان-122 :1372 ،
)121؛ اگرچــه بــرای شــهر ،بــه تناســب شــغل مــردم ،جمعیــت یــا وســعت آن یــا اســتقرار مراکــز حکومتــی در
آن ،تعاریــف متنوعــی ارائــه میشــود ،امــا بهنظــر میرســد کــه اصلیتریــن عاملــی کــه ســبب میشــود تــا بــه
مجتمعــی شــهر اطــاق شــود ،وجــود قانونمنــدی و ســیطرۀ قانــون بــر کلیــت شــهر و بــر همــۀ فعالیتهــای
جــاری در آن اســت کــه ایــن قانونمــداری مســتقل از زمــان و مــکان اســت (نق ـیزاده.)5 :1392 ،
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در محــدودۀ زمانــی هــزارۀ دهــم قبلازمیــاد تغییــرات گســتردۀ آب و هوایــی ،مقدمــات انقــاب نوســنگی و
پیدایــش زندگــی روستانشــینی را فراهــم کــرد .در همیــن زمــان در بســیاری از نواحــی جهــان ،تغییراتــی در
تــاش انســان از گــردآوری بــه کشــاورزی صــورت گرفــت و بــرای نخســتینبار انســانها قــادر شــدند ب هســوی
یــک اقتصــاد بــا محوریــت تولیــد کشــاورزی حرکــت کننــد (فکوهــی .)40-41 :1393 ،در حدفاصــل 8000
تــا  5000ق.م .شــمار روســتاها انــدک و بســیار پراکنــده بــود (مجیــدزاده )8 :1389 ،و بــرای آنکــه شــرایط
اســکان یافتگــی اولیــه بهوجــود بیایــد نیــاز بــه گردهــم آمــدن و دسترســی بــه چندیــن عامــل وجــود داشــت؛
-1آب مناســب و همیشــگی-2 ،خــاک مناســب و قابــل کشــت-3 ،مــواد اولیــۀ الزم بــرای ســاخت و ســاز،
ً
و -4امکانــات ارتباطــی بــا ســایر نقــاط زیســتی .چنیــن شــرایطی تبعــا نمیتوانســتند ابتــدا جــز در نقاطــی
محــدود ظاهــر شــوند و در همیــن نقــاط بــود کــه نخســتین اشــکال اســکانیافتگی بهصــورت روســتاهای
ناپایــدار پیــدا شــدند کــه در حــدود  6هــزار ســال پیــش بــا تغییــر شــرایط ،روســتاهای ناپایــدار جــای خــود را بــه
روســتاهای دائمــی دادنــد .برخــی از ایــن روســتاها بــه ســوی تجمعهــای بزرگتــری کــه نخســتین شــهرها را
تشــکیل میدادنــد ،ســوق یافتنــد (فکوهــی.)40-41 :1393 ،
بــر طبــق اســناد و مــدارک بهدســت آمــده از طریــق کاوشهــا و پژوهشهــای باستانشــناختی مشــخص
شــده اســت کــه کهنتریــن شــهرهای دنیــا ،در حدفاصــل پایــان هــزارۀ چهــارم و آغــاز هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد
در آســیای غربــی ایجــاد شــدهاند .منظــور از نخســتین شــهرها ،آن گــروه از قدیمیتریــن اســتقرارگاههایی
اســت کــه تمــدن در آنهــا آغــاز شــده اســت (سیدســجادی ،1389 ،ج .)81-82 :1شــهر و شهرســازی
در ایــران ،قدمتــی بــه درازای تمــدن آن دارد و کاوش در محوطههــای باســتانی ایــران قدمــت شــهر و
شهرســازی را بــه هــزارۀ چهــارم قبلازمیــاد میرســاند (غضنفرپــور .)139 :1388 ،شــهرها مکانگزین ـی و
ســاختار شــکلگیری خــود را براســاس دو عامــل تعریــف میکردهانــد؛ عامــل اول ،عامــل طبیعــی و زیســتی
ن آنرا «دسترســی مســتقیم بــه آبهــای جــاری» نامیــد .عامــل دوم ،کــه بیشــتر بــر روی
اس ـت کــه میتــوا 
عناصــر موجــود در شــهر تأثیرگــذار بــود ه «اعتقــادات مذهبــی و آداب و رســوم دین ـی و آیین ـی» بــوده اســت
(خرمشــاد.)31 :1392 ،
بــر طبــق شــواهد بهدســت آمــده از کاوش محوطههــای باســتانی ،بخشهــای اصلــی شــهرها را
ســاختارهای شــهر زنــدگان شــامل :معابــد ،کاخهــا ،انبارهــا ،دیوارهــای دفاعــی ،خانههــا ،محلههــای
مســکونی ،کارگاههــا و محلههــای صنعتــی شــهرها و شــهر مــردگان یــا گورســتانها تشــکیل میدادهانــد.
براســاس مطالعــۀ مــدارک مــادی بهدســت آمــده از کاوشهــای باستانشناســی ،زمانــی امــکان ایجــاد شــهر
و شهرنشــینی میســر میشــود کــه شــرایط الزم اجتماعــی اقتصــادی و فنــی الزم نیــز وجــود داشــته باشــد
(سیدســجادی ،1389 ،ج .)34 :1شــهرهای باســتانی ،کوچــک و برخــی از آنهــا بســیار کوچــک بودنــد
و در مقایســه بــا شــهرهای امــروزی ،آنهــا را حداکثــر میتــوان یــک «روســتای متوســط» نامیــد .بهتدریــج
در طــول هــزارۀ چهــارم ،شــهرها از نظــر تعــداد و ابعــاد بهســرعت رشــد کردنــد و دوران شهرنشــینی بــه یکــی
از دورانهــای تاریخســاز و مهــم در زندگــی بشــر تبدیــل شــد کــه گاهــی از آن بهعنــوان «انقــاب» هــم یــاد
شــده اســت؛ بهگون ـهای کــه نخســتین شــهرهای شــکلگرفته نمادهــای آشــکاری از نظــم نویــن اجتماعــی
بودهانــد (سیدســجادی ،1389 ،ج.)317 :2
ایجــاد شــهرها ،دومیــن انقــاب عظیــم در فرهنــگ انســان ،رونــد اجتماعــی برجســتهای بــود کــه بیشــتر
موجــب دگرگونــی در روابــط متقابــل انســان بــا انســانهای دیگــر گردیــد تــا تغییــر در وا کنشهــای او نســبت
بــه محیــط؛ بنابرایــن ،پیدایــش شــهرها را بایــد نقطــۀ عطفــی در تاریــخ اجتماعــی انســان بهحســاب آورد.
ً
شــهرها ،طــی تاریــخ نســبتا طوالنــی خــود هـر از گاهــی شــاهد تغییــرات وســیع و ژرفــی در شــرایط و وضعیــت
صنعتــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و بهویــژه جمعیتــی خــود بودهانــد (مجیــدزاده.)9 :1389 ،
نظــر بــه اینکــه شــهر دارای منشــاء بســیار دور و قدیمــی میباشــد و کهنتریــن شــهرها در فاصلــۀ زمانــی

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.5.95

پیشینۀ شهر

|| بازآفرينی مفهوم بافت شهری در قزوين || || 99

دربــارۀ چرایــی شــکل گرفتــن نخســتین شــهرها از جماعتهــای روســتایی اولیــه ،نظریههــای متفاوتــی
عرضــه شــده اســت کــه بــه تعــدادی از ایــن نظریــات اشــاره میگــردد .افالطــون از نخســتین کســانی اســت
کــه دربــارۀ چگونگــی ایجــاد شــهرها نظریاتــی را بیــان نمــوده اســت؛ وی معتقــد اســت کــه شــهر بایــد دارای
روابــط محــدودی بــا بیــرون باشــد تــا هویــت خــود را حفــظ کنــد .همچنیــن در بــاور او ،فاصلــۀ داشــتن شــهر
بــا دریــا از عوامــل تأثیرگــذار محســوب میگــردد؛ زیــرا نزدیکــی بــه دریــا باعــث افزایــش داد و ســتد و کاهــش
ســطح اخالقــی شــهروندان میشــود« :شــهری کــه در ســاحل دریــا باشــد ،زیبایــی خاصــی دارد ،ولــی دریــا
همســایهای اســت شــور و تلــخ؛ زیــرا در ســاکنان شــهر روح دکانداری و ســودا گری میدمــد و وفــاداری
و یگانگــی و اعتمــاد بــه یکدیگــر را ضعیــف میســازد» (افالطــون ،1367 ،کتــاب چهــارم.)2133/705 :
نظریــات افالطــون دربــارۀ شــهر ،بنیانگــذار نوعــی «آرمانگرایــی» و «آرمانشــهرگرایی» اســت کــه تــا قرنهــا
ً
بعــد ادامــه یافتنــد .شــهر افالطونــی ،یــک شــهر آرمانــی و شــهری سیاســی اســت و طبعــا راهبردهــای شــهری
ً
او عمومــا سیاســی محســوب میشــوند (فکوهــی .)148 :1393 ،دیــدگاه ارســطو در مــورد شــهر بــا دیــدگاه
افالطــون متفــاوت اســت و در واقــع ارســطو یکــی از منتقــدان شــهر آرمانــی افالطــون محســوب میگــردد.
از نظــر ارســطو ،هــر شــهری نوعــی اجتمــاع اســت و هــر اجتماعــی بــه قصــد خیــر برپــا میگــردد؛ زیــرا آدمــی
همــواره میکوشــد تــا کاری را انجــام دهــد کــه خــود نیکــو میپنــدارد و آن جامعــهای کــه باالتــر از همــه
و فراگیرنــدۀ همــۀ جوامــع دیگــر اســت« ،خیــر َبریــن» را میجویــد و اینگونــه «جامعــۀ شــهر» یــا «اجتمــاع
سیاســی» نامیــده میشــود .از نظــر ارســطو ،انســان موجــودی اجتماعــی اســت و نخســتین اجتماعــی کــه از
چندیــن خانــه پدیــد میآیــد« ،دهکــده» نــام دارد کــه هــدف آن چیــزی بیــش از بــرآوردن نیازهــای روزانــه
اســت .طبیعیتریــن نــوع دهکــده ،آبــادی اســت کــه از یــک خانــواده پدیــد آمــده باشــد .هــر شــهری از
خانوادههــا بهوجــود میآیــد و جامعــهای کــه ســرانجام از فراهــم آمــدن چندیــن دهکــده ایجــاد گــردد،
«شــهر» نــام دارد کــه میتــوان گفــت کــه از لحــاظ توانایــی بــرآرود نیازهــای خویــش بــه غایــت کمــال رســیده
اســت (عنایــت.)1-7 :1349 ،
فارابــی ،یکــی از فالســفۀ قــرون وســطای اســامی میباشــد کــه فلســفه او بهشــدت تحتتأثیــر فلســفۀ
یونانــی و بهویــژه ارســطو بــوده اســت .بــرای فارابــی نیــز انســان موجودی اجتماعی اســت کــه باالترین هدف
در زندگــی او دســتیابی بــه ســعادت اســت و بــرای ایــن کار نیــاز بــه ســازمانیافتگیای دارد کــه میتــوان آنرا
در شــهر یــا مدینــه بیابــد .فارابــی ،دیدگاهــی اندامگــرا دارد؛ وی شــهر را بــه جســم آدمــی تشــبیه میکنــد کــه
بایــد کامــل ،خوشترکیــب و بــا توزیــع مناســب و درســت کارکردهــا باشــد (فارابــی .)27 :1986 ،ابنســینا،
ً
فیلســوف ایرانــی ،همچــون فارابــی انســان را موجــودی «مدنــی الطبــع» ،یعنــی ذاتــا اجتماعــی میدانســت

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.5.95

نظریههای شهر و شهرنشینی

Downloaded from journal.richt.ir at 2:02 IRST on Friday January 21st 2022

هــزارۀ چهــارم قبلازمیــاد و در کنــار رودخانههــای بــزرگ بهوجــود آمدنــد ،امــا تعــداد و ابعــاد آنها به ســرعت
رشــد کردنــد و از ایــن لحــاظ قابــل تمایــز از روســتاها بودنــد .شهرنشــینی ،دوران مهمــی در زندگــی انســان
میباشــد کــه از آن تحتعنــوان دومیــن انقــاب بعــد از انقــاب نوســنگی نامبــرده میشــود .نخســتین
شــهرها دارای نظمــی اجتماعــی بودنــد و بیشــتر براســاس نیازهــای اجتماعــی انســان در روابــط متقابلــش بــا
دیگــر همنوعانــش شــکلگرفته بودنــد تــا تغییــر در وا کنشهــای او نســبت بــه محیــط پیرامونــش .بــا توجــه
بــه اینکــه هــدف انســان از یکجانشــینی و ایجــاد شــهرها را میتــوان بــه نیــاز وی بــه امنیــت و تأمیــن معــاش
نســبت داد؛ ولــی بــا اینوجــود شــهر بــه مکانــی بــرای اســتقرار عناصــر مــادی و معنــوی الزم بــرای زندگــی
انســان تبدیــل شــد .بــه زبــان ســادهتر میتــوان گفــت کــه شــرایط و عوامــل اصلــی بــرای ایجــاد شــهرها و
آغــاز شهرنشــینی و تمــدن را میتــوان در چهــار مقولــۀ اصلــی ،یعنــی :توســعۀ اقتصــاد کشــاورزی و آبیــاری،
گســترش مبــادالت تجــاری ،پیدایــش بناهــای عامالمنفعــه و یادمانــی ،و ایجــاد تشــکیالت سیاســی و
اجتماعــی خالصــه کــرد.
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و هــر چنــد بیشــتر بــر لــزوم تربیــت و اصــاح بــا حرکــت از فــرد تأ کیــد میکــرد ،او نیــز همچــون فارابــی لــذت و
ســعادت را بــه دو گونــه تقســیم میکــرد؛ لــذت حســی و عقلــی و ســعادت زودگــذر و ســعادت دائــم .بنابرایــن،
مفهــوم شــهری بــرای او بیــش از هــر چیــز نوعــی ســازمانیافتگی معنــوی بــود تــا ســازمانیافتگی مــادی
(ابنســینا.)114-122 :1360 ،
ابنخلــدون ،فیلســوف و مــورخ بــزرگ اســامی در طــی قــرن هشــتم هجــری قمــری در مــورد تحــول
زندگــی اجتماعــی بشــر از بادیهنشــینی تــا ســکونت در روســتاها و شــهرها میگویــد کــه انســان بــه علــت
سرشــت مدنــی ،ناگزیــر بــه گردهــم آمــدن بــا همنوعــان خــود و ایجــاد تشــکیالت اجتماعــی اســت کــه در
اصطــاح آن را مدنیــت «شهرنشــینی» گوینــد و در آن هــر عضــو بــرای رفــع نیازهــای خویــش محتــاج بــه
همــکاری بــا دیگــران اســت (ابنخلــدون ،1336 ،ج .)129-131 :1از نظــروی بادیهنشــینی بــه منزلــۀ اصــل
و گهــوارهای بــرای شــهرها و تمــدن اســت و مقــدم بــر شهرنشــینی میباشــد؛ زیــرا نخســتین خواســتههای
انســان ضروریــات اســت و ایــن خواســتهها بــه مرحلــۀ کمــال و تجمــل و رفــاه نمیرســد ،مگــر هنگامــی کــه
وســایل ضــروری بهدســت آیــد .بــه بیــان دیگــر ،شهرنشــینی بــه منزلــۀ هدفــی بــرای بادیهنشــینان اســت
کــه بــه ســوی آن در حرکتنــد و بــا کوشــش و تــاش خــود ســرانجام از بادیهنشــینی بــه شهرنشــینی میرســند
و زمانــی کــه توانگــر میشــوند بــه عــادات و رســوم تجملخواهــی و نــاز و نعمــت روی آورده و درنهایــت بــه
قیــود زندگــی شهرنشــینی تــن در میدهنــد (ابنخلــدون ،1336 ،ج.)244 :1
گــوردون چایلــد ،باستانشــناس اســترالیایی معتقــد اســت گاه بــر اثــر رشــد روســتای مرکــزی ،آبادیهــای
وابســته بهوجــود میآیــد ،امــا تــا حــد امــکان خــود روســتا آنقــدر بــزرگ میشــود تــا بــه شــهری بــدل گــردد
(چایلــد)145-146 :1352 ،؛ از نظــر وی ،بهوجــود آمــدن تمــدن شــهری را بایــد بهدلیــل پیدایــش
نوآوریهــای فناورانــه دانســت کــه خــود ســبب تخصصــی شــدن فعالیتهــا ،افزایــش تولیــد و انباشــت مــازاد
نتــر
تولیــد شــدهاند .بــا افزایــش تدریجــی کار تولیــدی نیــاز بــه ذخیــرۀ جم ـعآوری مــازاد خورا کــی نیــز فزو 
میشــد .وجــود ایــن اندوختــه ،یکــی از شــرایط الزم بــرای رشــد و تبدیــل روســتا بــه شــهر ،از راه تســخیر
روزافــزون قلمــرو اطــراف آن ،خــواه مــرداب یــا بیابــان بــود (همــان .)149 :ژولیــن اســتیوارد ،انسانشــناس
امریکایــی بــر آن اســت کــه نهادهــای اجتماعــی و روابــط کارکــردی آنهــا بودهانــد کــه هســتۀ تغییــر شــهری
را تشــکیل دادهانــد .هــر جامعــهای بنابــر نهادهــای اجتماعــی خــود ،نظامــی را بهوجــود م ـیآورد .کارل
ویتفــوگل ،مــورخ و چینشــناس آلمانــی ،ظهــور نخســتین تمدنهــای شــهری را در مناطقــی میدانــد کــه
نیــاز بــه آبیــاری مصنوعــی در ابعــاد گســترده در آنهــا احســاس میشــده اســت و ایــن جوامــع را «جوامــع
آبــی» مینامــد (فکوهــی .)42 :1393 ،رابــرت کارنیــرو ،دربــارۀ شــکلگیری دولت-شــهرها نظریــۀ افزایــش
و فشــار جمعیتــی را مطــرح میکنــد؛ بهگون ـهای کــه معتقــد اســت« ،تمــدن» نخســتینبار در ســرزمینهایی
ظاهــر شــده اســت کــه موانــع طبیعــی ،همچــون :صحراهــا ،آبهــا و کوههــا آنهــا را محصــور کــرده بودنــد .در
نتیجــه ،نیــاز بــه ترا کــم کار در تولیــد کشــاورزی و همچنیــن رقابــت درونــی و جنگهــا و تنشهــا بهوجــود
آمــده اســت کــه منجــر بــه قشــربندی شــده اســت؛ بدینترتیــب کارنیــرو ،قشــربندی سلســلهمراتبی را قــدم
نخســت در تشــکیل دولت-شــهرها میدانــد (.)Carneiro, 1961
بــا توجــه بــه نظریــات مطــر ح شــده درخصــوص چگونگــی ایجــاد شــهرها و ویژگیهــای آنهــا ،ا کثــر
فالســفه معتقدنــد انســان موجــودی اجتماعــی اســت کــه بــرای رســیدن بــه خواســتههای خویــش دنبــال
نوعــی ســازمانیافتگی ،چــه بهلحــاظ معنــوی و چــه بهلحــاظ مــادی میباشــد .همچنیــن معتقــد
بــه نوعــی شــهر سیاســی هســتند کــه مهمتریــن عنصــر در آن ،شــهروندان بــوده کــه حــق شــرکت در
تصمیمهــای دولــت و صالحیــت اعمــال حا کمیــت دولــت را داشــته باشــند؛ امــا از دیــد باستانشــناختی
الزمــۀ ایجــاد شــهرها ،از طرفــی تخصصــی شــدن فعالیتهــا ،افزایــش تولیــد و انباشــت مــازاد تولیــد ،و از
طــرف دیگــر افزایــش و فشــار جمعیتــی بــود کــه باعــث شــد انســانها بــرای تضمیــن حیــات خــود دســت بــه
تقســیم کار اجتماعــی بزننــد و از ایــن طریــق ســازوکارهای دفاعــی و تهاجمــی بــرای خــود بهوجــود آورنــد
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بهنظــر میرســد توضیــح و اشــارهای گــذرا ب ـ ر مفهــوم شــهر در ایــران باســتان الزم و ضــروری باش ـد .نگاهــی
ی نشــان میدهــد کــه کلمــۀ شــهر از ریشــۀ «خشــتهر» از مصــدر «خشــی» کــردن
ن فارس ـ 
بــه فرهن ـگ واژگا 
درآمــده کــه بــه معنــی «شــاهی کــردن» و «فرمــان رانــدن»« ،توانســتن» و یــا «رســتن» اســت؛ از ســوی دیگــر،
کلمــۀ شــهر بــا «خــوره» متــرادف و هممعن ـی اســت ،واژۀ خــوره یــا «در اصــل خــره کــه در پهلــوی تبدی ـل بــه
ی «نــور مطلــق » یــا «نــوری از جانــب
خــوره گردیــد و در فارســی تبدیــل بــه فــر و فــره گردیــده اســت» ،بــه معنـ 
ض دیگــر ریاســت کننــد و بهوســیلۀ
خداونــد» اســت بــر خلــق کــه بهوســیلۀ آن نــور ،بعضــی خالیــق ب ـ ر بع ـ 
ن نــور آنچــه خــاص باشــد بــه پادشــاهان بــزرگ و معــادل
آن قــادر شــوند بــر صنعتهــا و حرفته ـا و از ای ـ 
فائــز گــردد .همیــن کلمــۀ خــوره ،همســان بـ ا کلمــات «شهرســتان» و «شارســتان» بــرای نامیــدن تقســیمات
ت (ســرفرازو تیمــوری .)92 :1386 ،رونـ د شــکلگیری شــهر و
جغرافیایی-حکومتــی نیــز بـهکار میرفتـه اسـ 
تــداوم شهرنشــینی در ایــران باســتان ســیر تدریجــی خــاص خــود را داشــته اســت .بهنظــر میرســد کــه آغــاز و
پیشــرفت شهرنشــینی ،بهعلــت مشــکالت طبیعــی و اقلیمــی و چگونگــی توزیــع جمعیتــی در آن ،تـ ا حــدودی
بــا تأخیــر آغــاز شــده و تــا دورۀ اشــکانی و بهویــژه عصــر ساســانی ،رونــد آرامــی داشــته اســت (تقوینژاددیلمی،
 .)15-18 :1366هویــت ایرانــی شــهر ،شــامل ویژگیهــا و ارزشهــای معمــاری و شهرســازی ســرزمین ایــران
تــا قبــل از ورود اســام بــه ایــران میباشــد .ایــن دوره بــا یکجانشــینی دودمانهــای ایلــی و قبایــل ،اتحــاد
آنهــا و ســاخت شــهرهای قدیمــی آغــاز میگــرد د (مجته ـدزاده  .)3 :1382 ،در حقیقــت در دوران تمــدن
مــادی و سلســلۀ هخامنشــی ،شــاهد شــکلگیری «شــهر-معبد» و «شــهر-قدرت» «ســبک پارســی» هســتیم
(خرمشــاد .)33 :1392 ،در ادامــه ،شــهر ایرانــی بــا هجــوم یونانیــان مواجــه میشــود و نوعــی تحمیــل
ســبک شهرســازی و ســبک زندگــی را بهویــژه بــا ســاخت نــو شــهرهای متعــدد شــاهد هســتیم .شــهر در ایــن
دوره امتزاجــی از مفاهیــم دولت-شــه ر یونانــی و شــهر-قدرت ســبک پارســی اســت .در ادامــۀ ایــن رونــد
و بــا از میــان رفتــن آخریــن ســرداران یونانــی ،شــهر توســط دولــت قدرتمنــد اشــکانی بــه نوعــی بــه ســاختار
ی ســبک پارتــی کــه در زمــان اشــکانیان شــکل میگیــرد و
شــهرهای ســبک پارســی بــاز میگــردد .تفــاوت اصلـ 
در زمــان ساســانیان ادامــه مییابــد بــا ســبک پارســی ،در توجــه بــه مناطــق پیرامونــی شــهرها و اعمــال قــدرت
ن باســتان از ســه
شــهر بــر آنهاســت (خرمشــاد .)33 :1392 ،در دیــدگاه احمــد اشــرف ،شهرنشــینی در دورا 
مرحلــۀ پیوســته گــذر کــرده اســت؛ یکــم ،دورۀ پیدایــش شــهرها و رشــد آرام شهرنشــینی در امپراتوریهــای
ی خــود فرمــان ،بــه ســبک شــهرهای
مــاد و هخامنشــی .دوم ،دورۀ تجربــی تاریخــی بنیانگــذاری شــهرها 
یونانــی ،بهدســت فرمانروایــان ســلوکی و رشــد شــتابان شهرنشــینی در عهــد پارتیــان .ســوم ،دورۀ درآوردن
ل آن در دورۀ ساســانی
ی و تکام ـ 
ی یونان ـیوار بــه زیــر فرمــان دولــت مرکــزی از اواخــر دورۀ اشــکان 
شــهرها 
ن نخســت ،شهرنشــینی رونقــی نداشــت و امپراتــوران مــاد و
(اشــرف .)134 :1360 ،بــه بــاور وی در دورا 
ت تــازۀ شهرســازی و ایجــاد
ل ب ـه ایجــاد شــهرهای تــازه نداشــتند .در دورۀ دوم ،سیاس ـ 
ی تمای ـ 
هخامنش ـ 
ن میــان ،از یکسـو شــهرهای یونانــی
ی رواج فــراوان گرفــت .در ایـ 
شــهرهای یونانــی و اتــکاء بــه شــهر و بازرگانـ 
ی دیگ ـ ر شهرســازی بهدســت فرمانروایــان بهصــورت
ت دادنــد؛ و از ســو 
رفتهرفتــه اســتقالل خــود را از دس ـ 
ی پذیرفت ـ ه شــده درآمــد .هــر دوی ای ـن گرایشه ـا را ساســانیان پذیرفتنــد و سیاســت خــود را دربــارۀ
نهــاد 
ی منتقـل
ی اســام 
شهرنشــینی بــر آن بنیــاد گذاردنــد .ایــن سیاســت شــهری بعدهــا از ساســانیان بــه امپراتــور 
ن در همهجا
ی گذاشــت .شهرســازی در دورۀ ساســانیا 
ی شــهری در دورۀ اســام 
ی زندگ 
شــد و تأثیر زیادی رو 
ن چهــار بخــش دارد و شــهرها بایــد
کـم و بیــش یکســان بــود .در عهــد ساســانی فکــر میکردنــد کــه دنیــا و زمیـ 
ی دنیــا گشــوده باشــند .شــهرهای عهــد ساســانی ،بهخصــوص
بهگون ـهای ســاخته شــوند ک ـه ب ـه چهارســو 
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و باعــث ایجــاد سلســلهمراتب اجتماعــی شــدند کــه همــۀ ایــن عوامــل شــرایط الزم بــرای رشــد و تبدیــل
روســتا بــه شــهر را بهوجــود آورد.
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پــس از ورود اعــراب بــه ایــران و تشــکیل حکومــت یکپارچــۀ اســامی در سراســر ســرزمینهای تحــت تســلط
اســام ،زمینــه بــرای تبــادل محصــوالت میــان ایــن ســرزمینها رونــق بیشــتری یافــت؛ از ســوی دیگــر ،چــون
اســام دینــی اســت کــه مــردم را بــه کســب و تجــارت تشــویق میکنــد ،شــاهد شــکلگیری نطفههــای اولیــۀ
شــهرهای جدیــد بودهایــم (پاکــزاد ،)513 :1392 ،چرا کــه پیشتــر شــهرهای ساســانی وجــود داشــتهاند.
شــهرهای مســلمین ،یــا شــهرهای ایجــاد شــده و توســعهیافته در دورۀ اســامی ،در اقصــی نقــاط ممالــک
ً
ً
مســلمین ،طــی قــرون متمــادی توســط آنــان و بــر مبنــای اصــول و معیارهایــی ،غالبــا نانوشــته کــه اکثــرا از
تعلیمــات اســامی نشــات گرفتهانــد شــکلیافته بودنــد .ایــن شــهرها بــه دو دســتۀ عمــده شــامل :شــهرهای
بهجــا مانــده از تمدنهــای ماقبــل از اســام و یــا شــهرهای بنــا شــده توســط مســلمین ،قابــل تفکیکانــد
ً
(نق ـیزاده .)48 :1377 ،در شــهرهای اســامی عناصــر کالبــدی ،ا کثــرا برگرفتــه از فرهنــگ غنــی اســام و
نشــانگر تمــدن و فرهنــگ اســامیاند؛ زیــرا بــا عناصــری روبـهرو هســتیم کــه هــر کــدام منشــاء خاصــی دارنــد و
از ســوی دیگــر ،هــر یــک نشــانگر موضوعــی خــاص ،برگرفتــه از ایــن آییــن مقدسانــد (میرمحمــدی:1375 ،
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ت قبــاد بــا شــهرهای ایرانــی در دورۀ اســامی بســیار هماننــد بودنــد .کهـندژ
شــهرهای ایرانــی ،پـس از ســلطن 
بــا دیوارهــای بلنــد خــود ،بخــش اداری و نظامــی شــهر بــود .قســمت اساس ـی شــهر در شهرســتان بــود کــه
در کنــار کهــندژ قــرار داشــت .کشــتزاره ا در حاشــیۀ بیرونــی شــهرها جــا داشــتند .در بازارهــا ،محلههــای
شــهر و روســتاهای گردا گــرد شــهر ،طبقــۀ خراجگــزار یعنــی بازرگانــان ،کســبه ،پیش ـهوران و روســتاییان ک ـه
ن طبقــه اجتمــاع بهشــمار میآمدنــد ،زندگــی و کار میکردنــد (همــان .)144-147 :در روزگار
پایینتریــ 
ساســانیان شــهر بــا عنــوان «شهرســتان» بـهکار میرفتــه اســت (پیگولوســکایا .)242 :1372 ،بــا ایــن وصف،
در عصــر ساســانی هــم ،لفــظ شــهر معنــای وســیع قبلــی را بـ ا خــود داشــته اســت .در شــهرهای عصـ ر ساســانی،
ن سلســلهمراتب اجتماعــی و چگونگــی فــرم شــهری مطابقــت وجــود داشــت .در ایــن دوره چهــار
میــا 
عامــل اصلــی «کاخ»« ،معبــد»« ،اســتحکامات» و«بــازار» مرا کــز ثقــل زندگــی شــهری بودنــد و دیگرعوامــل را
تحتتأثیـر خــو د قــرار میدادنــد (رضــوی .)6 :1388 ،شــهرهای ایــران در عهــد ساســانیان مرا کــزپیشـهها و
ن از اکنــاف کشــور
ن و گوناگــو 
بازرگانــی بــود .بــازار قلــب ایــن شــهرها را تشــکیل مـیداد و کاالهــا و امتعــۀ فــراوا 
بــه آنجــا حمــل میشــد (بهرامــی .)290 :1356 ،از خصوصیــات شــهرهای ساســانی ،قــرار گرفتــن ارگ و
آتشــکده و ادارات در وســط شــهر و ســپس محلههــای بــزرگان و اشــراف و بعـد از آن ،محلههــای پیشـهوران
را میتــوان نامبــرد (ســلطان زاده .)90 :1362 ،آنچــه کــه در شــهر ایرانــی تــا قبــل از ورو د اســام (در دورۀ
ساســانی) بهعنــوان نمــاد و هویــت شــهری (حداقــل از ُبعــد کالبدی-فضایــی) میتــوان از آن نامبــرد ،اجــزا
ی بــا شــرایط اقلیمــی ،اقتصــادی،
پنجگانــه ســاختار شــهری اســت کــه در طــی هــزاران ســال و در همســاز 
اجتماعــی و همــراه بــا پیشــرفت در دانــش و ابــزار مــادی مردمــان ایــن ســرزمین شــکلگرفته وه ـ ر کــدام
شــامل عناصــری خــاص ،ماننــد :معبــد ،حمــام ،بــازار و ماننــد آن میباشــند .ایــن اجــزا پنجگانــه عبارتنــداز:
که ـندژ ،شــار میانــی ،شــار بیرونــی ،بــازار و میــدان (حبیبــی .)33 :1391 ،بــر طبــق تعاریــف بــاال ،قزویــن از
جملــه شــهرهایی اســت کــه در دوران ساســانی و بهدســتور «شــاپور ذواال کتــاف» ایجــاد شــد و اجــزا پنجگانــۀ
اشــاره شــده در ایــن دوران را داشــت؛ بهگونـهای کــه شــهر اولیــه بهصــورت حصــار و دژی بــود تحتعنــوان
«حصــار شــاپوری» و نیــز بــر طبــق عقیــدۀ رایــج در دورۀ ساســانی دارای دروازههایــی در جهــات مختلــف بــود.
همچیــن قزویــن دارای شــهری درون شــهر اول ،تحــت عنــوان شارســتان یــا شهرســتان بــود کــه بعدهــا نیــز
در دورۀ اســامی و توســط مورخــان اســامی بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده اســت .در حاشــیۀ شــهر و گردا گــرد
آن نیــز باغــات و کشــتزارهایی وجــود داشــت کــه ناصرخســرو در قــرن  5هـــ.ق .بهوجــود ایــن باغــات بــدون
حصــار اشــاره داشــته و ایــن باغــات در دورۀ صفویــه و در زمــان پایتختــی قزویــن باعــث شــکلگیری «بــاغ-
شــهر قزویــن» شــدند و آثــاری از ایــن باغــات همچنــان تــا حالحاضــر در ســطح شــهر باقیمانــده اســت.
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نو
 .)187شــه ر دورۀ اســامی ایــران از ســازمانی خــاص برخــوردار اســت کــه مبتنیبــر برابــری شــهروندا 
ن دسترســی برابــر آنهــا بــه خدمــات شــهر اسـت .شــهر در خدمــت همــه و برآمــده از ســکونت و زندگــی
امــکا 
ی آنهاس ـت .ســازمان فضایــی در شــهر اســامی ،مبتنیبــر تعریــف مرکــز خدمــات عمومــی ،کلهــای
جمع ـ 
ت کــه همــۀ
ت و ســاختاری اسـ 
کوچـک «زیرسیســتم» شــامل محــات نیمهمســتقل و مجموعههــای خدمــا 
اینهــا را در پیونـد بـ ا یکدیگــر قــرار میدهــد .در تحــوالت شــهر اســامی ایــران در دورههــای مختلـف ســازمان
ب خواســت حاکمــان تغییــر کــرده اســت؛
و نظــم مذکــور ثابــت مانــده و مکانگزینــی اجــزای آن بــر حســ 
ن فضایــی شــهر ایرانــی در دورۀ اســام همــواره ثابــت مانــده اســت (منصــوری،
بهطوریکــه جوه ـ ر ســازما 
.)59 :1386
شــهرهای دورۀ اســامی از جهــات گوناگــون تحتتأثیــر تمدنهــای پیشــین ،بهویــژه تمدنهــای
ساســانی و رومــی قــرار داشــتهاند؛ در عینحــال ،مســلمانان ویژگیهــای فرهنگــی خــود را بهنحــو
تحســینآمیزی بــر شــهرهای زیــر نفــوذ خــود نهــاده و تمیــز شــهر اســامی از دیگــر شــهرها را آســان ســاختهاند
(میرمحمدی .)180-181 :1375 ،شــهر دورۀ اســامی بهلحاظ ســاختاری تداوم شهرســازی عصر ساســانی
بــود (رضــوی ،)9 :1388 ،و مهمتریــن جنبــۀ ایــن تــداوم مربــوط بــه مفهــوم شــهر و رابطــۀ نظــام شــهری
ب ـا نظــام سیاســی اســت ،کــه در عینحــال دگرگونیهایــی را نیــز پذیرفــت .از ســوی دیگــر ،شهرنشــینی در
دوران اســامی از نظر ارکان زندگی شــهری و بهخصوص از نظر روابط طبقاتی در شــهرها ،از شهرنشــینی در
ی بنیــادی بهنوبــۀ خــود در ســیمای شــهرها
دوران پیــش از آن تــا حــدی متمایــز اســت؛ همیــن دگرگونیهــا 
ن رفتهرفتــه ســیمای ویــژۀ شــهر اســامی را ،چنانکــه تــا دورۀ معاصــر ادامـه
نیـ ز اثــر گــذارده و پــس از چنــد قــر 
یافتــه ،پدیــد آورده اســت (اشــرف .)132-133 :1360 ،قالــب و محتــوای شــهرهای اســامی بــر ســه محــور
مهــم ،یعنــی :محلــی بــرای ســکونت ،بــرای عبــادت و درنهایــت فضایــی بــرای تجــارت ،شــکل گرفتـه اســت
(موحــد و دیگــران .)38 :1391 ،عناصــر ســه گانــۀ بــازار ،ارگ و مســجد جامــع بــه همــراه محــات اطــراف
آنهــا و ســایر فضاهــا ماننــد آبانبــار ،یــا مدرســه و تکیــه کــه بعدهــا بهوجــود آمدنــد ،عناص ـر و فضاهــای
شــهرهای دورۀ اســامی را در ایــران شــکلدادند .ویژگیهــای هویتــی و کالبدی-فضایــی ایرانــی شــهر
چنــان همبســته و وابســته بــه یکدیگــر عمــل مینمودن ـ د کــه پــس از ورو د اســا م بــه ایــران َنهتنهــا از بیــن
نرفتنــد ،بلکــه بــا ترکیــب بــا جهانبینــی اســامی و جایگزیــن شــدن عناصــر جدیــدی چــون مســجد بهجــای
معابــد ،شــکلگیری هویــت جدیــدی بــا فضــای کالبــدی خــاص را ســبب میگردنــد؛ هویــت ایرانی-اســامی
(زیــاری و دیگــران.)146 :1392 ،
ً
طبعــا پــس از گرویــدن مــردم ایــران بــه آییــن اســام ،ایجــاد عبادتگاههــای اســامی بــرای انجــام وظایــف
دینــی ضــرورت پیــدا کــرد (قدیانــی)193 :1379 ،؛ بدینترتیــب ،عمدهتریــن نقطــۀ کانونــی در هــر شــهر
ســنتی اســامی مســاجد بودنــد و مســجد جامــع بــه یکــی از مشــخصات اصلــی شــهر دورۀ اســامی تبدیــل
میگــردد .اهمیــت ایــن عنصــر بهحــدی اســت کــه بــا برپــا شــدن مســجد جامــع ،کانــون زیســتی پیرامــون آن،
شــهر تلقــی میگــردد .مســجد جامــع عالوهبــر نقــش مذهبــی خــود ،نقــوش سیاســی و اجتماعــی بســیار قــوی
را نیــز داراســت (حبیبــی .)41-42 :1391 ،در مجــاورت مســجد جامــع ،عنصــر بــارز دیگــری از شــهرهای
ســنتی اســامی بــا نــام بــازار یــا ســوق دیــده میشــود کــه بــر فعالیتهــای بازرگانــی تمرکــز داشــته اســت .بــازار
بــه دور مســجد و مدرســه میچرخــد و آنرا دربــر میگیــرد ،و طبــق ســنت باقیمانــده از دورۀ ساســانی،
بــازار شــهر را در مینــوردد و از میــدان اصلــی شــهر -مقــر حکومتــی -بهســوی دیــوار و بــارو کشــیده میشــود؛
بههمیــن اعتبــار میتــوان از بــازار بهعنــوان ســتون فقــرات شــهر اســامی نامبــرد (همــان.)46-48 :
در مجمــو ع ســاختار کلــی شــهر ایرانــی در قبــل از اســام بــا وجــود فــراز و نشــیبهایی کــه دارد ،بدیــن قــرار
ی و اداری و خزائــن و انبارهــای آذوقـه
اســت؛ اول ،دژ حکومتــی کــه محــل کاخهــا ،معابــد ،تأسیســات نظامـ 
و اســلح ه اســت .دوم ،شــهر میانــی کــه محــات مســکونی اقشــار قدرتمنــد و صاحــب نفــوذ ،بــازار و میــدان
در آن شــکل میگیــرد .ســوم ،شــهر بیرونــی کــه محــل زندگــی مــردم عــادی اســت و خــارج از حصــار شــهر
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قزویــن از جملــه شــهرهایی اســت کــه توســط مســلمانان فتــح گردیــده و بــه اعتقــاد نگارنــده ،همــۀعناصــر
الزم از قبیــل حصــار و دژ و مســجد کــه الزمــۀ ایجــاد شــهرهای اســامی اســت را دارا میباشــد؛ بهگون ـهای
کــه جغرافینویســان اســامی از صــدر اســام تــا قــرون میانــه ،ماننــد ابنخردادب ـه ( )21 :1306تــا مســتوفی
( )61-64 :1363توصیفــات خــود را از بافــت شــهری قزویــن بــه رشــتۀ تحریــر درآوردهانــد و بهوجــود دژ
و حصــار و مســجد و نیــز بــارو اشــاره کردهانــد .پــس از ورود اســام در ســال  24هـــ.ق ،.رونــد شهرســازی
و گســترش بافــت مســکونی در قزویــن ،شــتابی دو چنــدان گرفــت تــا آنجــا کــه در مدتــی کوتــاه بهعنــوان
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قــرار دارد .از طــرف دیگــر شــهرها متناســب بــا چنــد عامــل شــکل میگرفتنــد؛ عامــل اول ،راههــای ارتباطــی
اســت کــه محــل شــکلگیری شــهرها را تعییــن میکــرده اســت .عامــل دوم ،طبقــهای بهنــام روحانیــون
ً
ً
ش تعیینکننــدهای در شــکلگیری شــهر نداشــتند و عمدتــا از طریــق اعمــال نظــرات
ـا نق ـ 
بودنــد کــه عمـ 
خــود در ســاختار قــدرت بــر شــهر تأثیــر میگذاشــتند .عامـل ســوم و مهمتریــن عامــل تأثیرگــذار ،کــه بیشــترین
تأثیــر را بــر ســاختار شــه ر و جایگیــری عناص ـ ر و اجــزا آن میگــذارد ،همــان نظــام طبقاتــی حاکمبــر افــکار و
ی پــس از ورود اســام بــه آن ،تغییــرات واضــح و مشــخصی
عقایــد ایرانیــان قبــل از اســام اســت .شــهر ایرانـ 
ن نظــام منطقهبنــدی موجــود در شــهرها اســت کــه
م شکســت 
را پذیــرا میگــردد .اولیـن و مهمتریــن آن درهـ 
براســاس نظــام اجتماعــی طبقاتــی ایجــاد شــده بــود .در ایــن تغییــر ،مــرز میــان ســه بخــش شــهر برداشــته
شــده و شــهر بیرونــی کــه محــل اســتقرار اقشــار خــارج از طبقــات ممتــاز اجتماعــی بــوده ،اهمیــت زیــادی
مییابــد (خرمشــاد.)33-34 :1392 ،
شــهرهای ســدۀ نخســتین اســامی ،در امنیــت نســبی حاصــل از فتوحــات مســلمانان ،از یــک ســو نیازمند
ی قلعـه و
دیــوار و حصــار کهنــه نیســت؛ و از ســوی دیگــر بــا اســتقرار نــگاه نــو توســط مســلمانان تبایــن فضایـ 
شــهر را از میــان میبــرد .شــهر جدیــد دورۀ اســامی درون حصــار ،شــکل جدیــدی بــه خــود میگیــرد؛ همــۀ
ً
طبقــات داخــل حصــار جــای دارنــد و در میــان آن نیــز قلعـهای ،غالبــا احیــا شــدۀ قلعــۀ قدیـم ،محــل اســتقرار
ن فضایــی آن همچنــان مؤیــد
ص ســازما 
حاکــم اســت .امــا شــهر ،یــک کل بهنظــر میآیــد و عناصــر شــاخ 
اصالــت جامعــه و عملکردهــای عمومــی وابســته بــه زندگــی اجتماعــی اسـت؛ محلـه ،میــدان وکاروانســرا بــه
مثابــه کلهــای کوچــک ،مســجد جامــع و عناصــر وابســته بــه مثابــه مرکزیــت شــهر و بــازار ،ســاختار شــهر
را شــکل میدهــد ،در همــۀ اینهــا عنصــر اصالــت عامــه وجــو د دار د کــ ه ســیمای شــهر اســامی را شــکل
میدهــد (منصــوری.)56-57 :1386 ،
بــا توجــه بــه مباحــث ذکــر شــده ،بهطــور کلــی شــهرهای دورۀ اســامی در چنــد گــروه اصلــی قابــل
طبقهبنــدی هســتند؛ گــروه اول ،شــهرهایی کــه توســط مســلمانان بنــا نهــاده شــدند .ایــن شــهرها نیــز بهنوبۀ
خــود در گروههــای مختلــف شــهرهای حکومتــی ،شــهرهای پادگانــی ،شــهرهای علمــی و شــهرهای مذهبــی
«زیارتــی» قــرار میگیرنــد .گــروه دوم ،شــهرهایی هســتند کــه در دوران اســامی ظهــور یافتهانــد؛ شــهرهایی
بودنــد کــه در مجــاورت آنهــا توســعههای بزرگــی بــه اجــرا درآمــد ،کــه یکــی از بارزتریــن نمونههــای ایــن
گــروه ،شــهر اصفهــان اســت .گــروه ســوم ،شــهرهایی هســتند کــه بــا اســام آوردن اهــل خویــش بــه مــرور
ً
اســتحاله شــدند؛ و َنهتنهــا اهــل آن ،کــه کالبــد و ســازمان فضایــی و عناصــر آن کامــا دگرگــون شــدند.
آخریــن گــروه ،پایتختهــا یــا بهعبــارت بهتــر ،شــهرهایی هســتند کــه حاکمــان و فرمانروایــان مســلمان
آنهــا را بهعنــوان مقــر و پایتخــت خویــش انتخــاب کردهانــد .بــا ایــن انتخــاب ،ایــن شــهرها بهســرعت
رشــد کــرده و بــا آبادانیهــا و ســاخت و ســازهای حاکمــان بهنحــو بــارز و شــاخصی بهعنــوان جلــوهگاه یــک
حکومــت درآمدنــد .از جملــۀ ایــن شــهرها میتــوان بــه :شــیراز ،کرمــان ،قزویــن ،تبریــز و تهــران اشــاره کــرد
(نق ـیزاده .)12 :1392 ،شــهر ایرانــی در کلیــت ســاختار خــود پــس از طــی مراحــل مختلــف ،درنهایــت در
مکتــب اصفهــان در دورۀ حکومــت صفویــان بــه پختگ ـی میرس ـد (خرمشــاد.)34 :1392 ،
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«بابالجنــه» یــا «دروازۀ بهشــت» نامیــده شــد .در گفتههــای مورخینــی ماننــد ابنخردادبــه (،)21 :1306
قدامــه ( ،)181 :1370بــاذری ( )333-329 :1337و ابنفقیــه ( ،)120 :1349بهوجــود حصــار و دژ
َ
قزویــن بــا نــام فارســی «کشــوین» اشــاره شــده اســت .بهوجــود شارســتان و حصــار در بافــت شــهری قزویــن و
مســجد جامــع در درون حصــار شــهر در متــون مورخینــی همچــون :اصطخــری ( ،)208 :1373ابنحوقــل
( )271 :1345و مقدســی ( ،1361ج ،)584 :2اشــاره شــده اســت؛ عالوهبــر مــوارد مذکــور ،مقدســی بهوجــود
ربضــی کــه در آن دژی نیــز هســت اشــاره دارد .مورخیــن دیگــری همچــون :ناصرخســرو ( )5-7 :1370و
ابوالفــداء ( )485 :1349از بــاروی قزویــن و بازارهــای درون آن صحبــت میکننــد .قزوینــی (-508 :1373
 ،)504در نیمــۀ دوم ســدۀ هفتــم هجــری قزویــن را شــهری بــا دو قلعــه در میــان یکدیگــر توصیــف میکنــد
کــه قلعــۀ میانــی را «شهرســتان» مینامیدنــد؛ همچنیــن منهــاج ســراج ،در زمــان اســتیالی مغــوالن بهوجــود
حصــار بــر کوهــی کــه در حوالــی شــهر قزویــن اســت ،اشــاره داشــته اســت (طبقــات ناصــری ،1363 ،ج:2
 )181و در کتــاب حبیبالســیر (خواندمیــر ،1380 ،ج )33 :3از قزویــن بــا عنــوان «قلعــه» یــاد میشــود.
مســتوفی (778-779 :1362؛  )61-64 :1363از مورخیــن نیمــۀ ســده هشــتم هجــری ،عالوهبــر
حصــار و بــارو از محــات ُنهگانــۀ قزویــن یــاد میکنــد .در ســدۀ نهــم هجــری شــرفالدین علــی یــزدی از
دیگــر مورخیــن دورۀ اســامی اســت و بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر بــه بررســی اوضــاع اجتماعــی و سیاســی و
جنگهــای اتفــاق افتــاده در خــال ایــن دوره پرداختــه ،بهوجــود قلع ـهای در قزویــن نیــز اشــاره میکنــد
و بــا توجــه بــه نوشــتۀ مورخــان زمــان صفــوی ،ماننــد «اســکندر منشــی» ایــن قلعــه تــا زمــان شــاه تهماســب
نیــز وجــود داشــته اســت (علییــزدی ،1387 ،ج .)134 :1کیانــی معتقــد اســت کــه توســعۀ قزویــن در عصــر
اســامی از زمــان «الهــادی» (خلیفــۀ عباســی) بــه ســال  170هـــ.ق .آغــاز شــد .امــا قزویــن بیشــتر آبادانــی خــود
را در زمــان ســلجوقیان بهدســت آورد .در ایــن دوران بهعلــت پیشــرفت فرقــۀ اســماعیلیه کــه نیرومندتریــن
گــروه ضــد حکومــت ســلجوقی بــود و دژ المــوت در شــمال قزویــن را در اختیــار داشــتند ،ایــن شــهر یکبــار
ً
دیگــر مــورد توجــه قــرار گرفــت و ســاطین ســلجوقی اشــخاص مــورد اعتمــاد خــود را غالبــا بــه حکومــت
قزویــن میفرســتادند کــه از آن جملــه میتــوان بــه «بــوزان» ،غــامزادۀ ملکشــاه ســلجوقی و «امیرخمارتــاش
مملــوک» آنهــا اشــاره کــرد .در حملــۀ مغــول شــهر قزویــن گرفتــار قتــل و غــارت و آتشســوزی گردیــد ،ولــی
در حکومــت ایلخانــی موقعیــت گذشــتۀ خــود را بازیافــت و تــا ظهــور دولــت صفــوی بهعنــوان یــک مرکــز مهــم
اقتصــادی و ارتباطــی باقیمانــد (کیانــی .)320-321 :1365 ،در دورۀ صفویــه کــه قزویــن بــه پایتختــی
برگزیــده شــد ،لقــب «دارالســلطنه» را بهخــود گرفــت .بــا انتخــاب قزویــن بهعنــوان پایتخــت در دورۀ شــاه
تهماســب ،در ســال  926ش1548/.م .بــا طرحــی از پیــش اندیشــیده شــده تغییراتــی در ســاختار کالبــدی
شــهر پدیــد آمــد .در ایــن دوره ،شــهر بهدلیــل افزایــش تراکــم جمعیتــی از نظــر امکانــات زندگــی بهویــژه منابــع
آب در کمبــود قــرار گرفــت .بههمیــن خاطــر بــا ســاخت قناتهــای جدیــد و اســتفاده از آب رودخانههــا و
تأســیس شــبکۀ آبانبارهــا ،شــهر در محورهــای جدیــدی گســترش یافــت .مرکزیــت اصلــی شــهر کــه روی
محــدودۀ مســجد جامــع قــرار داشــت؛ بــا اجــرای ایــن تغییــرات بهســوی شــمال مســجد جامــع ،یعنــی شــبکۀ
بــازار و میــدان شــاه انتقــال یافــت .در واقــع گســترش قزویــن در ایــن دوره در زمینهــای جعفرآبــاد کــه
در شــمال شــهر قــرار داشــت و شــامل زمینهــای کشــاورزی میشــد ،اتفــاق افتــاد .اشــراقی در اینبــاره
مینویســد کــه شــاه تهماســب فرمــان ســاخت مجموعــۀ جدیــدی در شــمال شــهر قدیمــی را داد کــه آنرا
«جعفرآبــاد» نامیدنــد (اشــراقی .)321 :1365 ،در زمــان پایتختــی قزویــن ،ســفرای فــراوان کشــورهای غربــی
و نماینــدگان تجــاری و میســیونهای مذهبــی بهســوی آن روان گردیدنــد و هریــک نیــز توصیفــات خــود را
از قزویــن بــه رشــتۀ تحریــر درآوردنــد .بــرادران شــرلی ( )127 :1362در زمــان شــاه عبــاس و در ســال 1006
هــ.ق .از جملــه جهانگردانــی هســتند کــه از قزویــن دیــدن نمــوده و بــه وجــود بــازار در وســط شــهر قزویــن
ً
اشــاره میکننــد .ژرژ تکتاندرفــن دریابــل ( )49 :1351در ســال  1010هـــ.ق .کــه تقریبــا معاصــر بــا بــرادران
شــرلی میباشــد ،شــهر قزویــن را بــدون حصــار و قابلمقایســه بــا شــهر برســلو توصیــف میکنــد .فیگوئــروآ
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تــا پیــش از شــروع دورۀ صفویــه ،شــکوفاترین دوران شــهر قزویــن را بایــد مربــوط بــه عهــد ســلجوقیان
دانســت .بــا روی کار آمــدن دولــت ســلجوقیان ،قزویــن کــه نســبت بــه دورههــای گذشــته از رشــد و گســترش
بیشــتری برخــوردار شــده و جمعیــت قابلتوجهــی پیــدا کــرده بــود ،شــهری صاحــب اعتبــار ب هشــمار میآمــد.
در ایــن زمــان ،تــاش گســتردهای بــرای توســعه و آبادانــی قزویــن توســط حاکــم آن ،خمارتاشــی صــورت
گرفــت کــه از جملــۀ ایــن اقدامــات احــداث «قنــات معــروف خمارتاشــی» و نیــز دو بنــای «مســجد جامــع
کبیــر» و «مســجد جامــع صغیــر» بــوده اســت .همچنیــن در ایــن دوره جمعیــت شــهر افزایــش یافتــه و بافــت
شــهری نســبت بــه دورههــای صــدر اســام گســترش بیشــتری پیــدا میکنــد .امــا بــا ورود و حملــۀ مغــول
بــه قزویــن بــه ایــن شــهر آســیبهای زیــادی وارد گردیــد ،از جملــه اینکــه بخــش قابلتوجهــی از بــاروی
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( )6 :1363دیگــر جهانگــردی اســت کــه در ســال  1013هـــ.ق .و در زمــان شــاه عبــاس از قزویــن دیــدن
کــرده ،آنرا شــهری بــدون حصــار و دارای مســجدی بــزرگ کــه گنبــد بســیار بلنــد آن بــا کاشـیهای رنگارنــگ
پوشــیده اســت ،معرفــی میکنــد .پیتردالوالــه ( 8 :1370و  )232-233در ســال  1025هـــ.ق .ضمــن بازدیــد
از قزویــن ،شــهر را بــدون حصــار ذکــر کــرده و از وضــع بــد خانههــا و خیابانهــای شــهر و نیــز از ســاختمانهای
بــازار کــه از نظــر وی بســیار بیقــواره و زشــت اســت ،صحبــت میکنــد .امــا در مقابــل از بناهایــی ســخن بــه
میــان م ـیآورد کــه باعــث تعجــب وی گردیــد و عبــارت بودنــد از :درب شــاهی کــه در یــک میــدان بــزرگ
واقــع شــده و فاقــد نقاشــی و تزیینــات طالیــی بــوده ،ولــی عظمتــی بســزا دارد و دومیــن چیــز ،میــدان بزرگــی
اســت کــه دور از قصــر شــاهی و در حوالــی بــازار واقــع شــده ،امــا بــه زیبایــی میــدان اصفهــان نیســت ،ولــی
ً
طولــش بــه همــان انــدازه و عرضــش تقریبــا یــک ســوم طــول اســت .کاتــف ( ،)58 :1353تاجــر روســی بــا
نــگاه مقایســهگر خــود در فاصلــۀ ســالهای  1032-1033هـــ.ق .از قزویــن دیــدن کــرده و آن را شــهری
بــزرگ بــا کاروانســراها و بازارهــای وســیع و بــدون قلعــه و حصــار معرفــی میکنــد .تاورنیــه (،)77 :1336
در فاصلــۀ ســالهای  1040تــا  1076هـــ.ق .و در زمــان ســلطنت شــاه صفــی و همچنیــن در زمــان ســلطنت
شــاه عبــاس دوم و شــاه ســلیمان از قزویــن بازدیــد نمــوده و آنرا بهصــورت قریــۀ بزرگــی کــه خانههــای آن
کوتــاه و پســت و بــد بنــا شــده اســت ،توصیــف میکنــد کــه دیــوار و بــارو نــدارد و بیشــتر از نصــف شــهر باغــات
اســت؛ همچنیــن بهوجــود ســه کاروانســرا کــه اطــراف آنهــا بــازار واقــع شــده اســت ،اشــاره دارد .الئاریــوس
( ،)153-155 :1385در ســال  1061هـــ.ق .قزویــن را دیــده و ماننــد تاورنیــه قزویــن را شــهری بــدون دیــوار و
قلعــه معرفــی میکنــد کــه در زمــان بازدیــد او خانههــا و کوچههــا دارای وضعیــت مناســبی نیســت ،امــا شــهر
دارای مســاجد و کاروانســراها و گرمابههــای زیــادی میباشــد .از مشــهورترین جهانگردانــی کــه وارد ایــران
شــده و از قزویــن دیــدن نمــوده شــاردن ( ،1372-1375ج11 :1و ج )485-512 :2فرانســوی اســت؛ وی در
زمــان پادشــاهی شــاه عبــاس ثانــی ،و پســر و جانشــینش شــاه ســلیمان ،سـهبار بــه ایــران ســفر کــرد .شــاردن
در زمــان بازدیــد از شــهر قزویــن بــه بقایــای بــاروی آن اشــاره کــرده و نیــز ذکــر میکنــد کــه بهجــز مســجد
جامــع مســاجدی مهــم و بــزرگ دیگــری نــدارد ،امــا از مــدارس قزویــن کــه مهمتریــن و مجللتریــن عمــارات
قزویــن بعــد از مســجد میباشــد ،صحبــت میکنــد .بــه اعتقــاد شــاردن ،کاروانســراها ،میهمانخانههــا،
گرمابههــا ،بازارهــا ،ســراها و میدانهــای تجــاری ،و قهوهخانههــا ،هیچکــدام مایــۀ عظمــت و اعتبــار ایــن
شــهر نیســت ،بلکــه آنچــه قزویــن را در انظــار بیننــدگان باشــکوه و رفیــع مینمایــد ،کاخهــا و خانههــای
قصرآســای بــزرگان و اعیــان شــهر اســت کــه هم ـ ه تماشــایی و دیدنــی اســت .پــس از اینکــه شــاه عبــاس،
پایتخــت را از قزویــن بــه اصفهــان انتقــال داد ،قزویــن رفتهرفتــه اهمیــت پیشــین خــود را از دســت داد.
همچنیــن در ســال  966هـــ.ق 937« .ش1558 / .م ».ســیل ویرانگــری در شــهر جــاری شــد کــه بیشــترین
آســیب را بــه محلــۀ ابهــر وارد کــرد .در ســالهای  1047و  1063هـــ.ق 1018« .ش 1639/.م .و  1034ش/.
 1655م ».نیــز دو زلزلــۀ ســخت در قزویــن روی داد کــه خرابــی و تلفــات فــراوان بهبــار آورد.
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قزویــن از جملــه شــهرهایی میباشــد کــه در تمامــی ادوار تاریخــی دارای اهمیــت ویــژهای بــوده اســت،
بهگونــهای کــه براســاس مــدارک مکتــوب و نوشــتۀ مورخــان و جغرافینویســان اســامی شــهر قزویــن
بهدســت «شــاپور ذواال کتــاف» ایجــاد گردیــده و «شادشــاپور» نامیــده میشــده اســت ،امــا بــا اینحــال
مــدارک و شــواهد پررنگــی از وضعیــت شــهر در دورۀ ساســانی در دســت نیســت ،تنهــا اشــاراتی کــه در
اینخصــوص ذکــر گردیــده پایــگاه و مــرز بــودن قزویــن در ایــن دوره بــرای جنــگ بــا دیلمیــان میباشــد
کــه ا کثــر مورخــان نیــز بــدان اشــاره کردهانــد و مــرز بــودن «قزویــن» را دلیلــی بــرای نامیــدن شــهر بــه
ایــن نــام ذکــر میکننــد؛ بهگون ـهای کــه مورخینــی همچــون حمــداهلل مســتوفی و افــراد قبــل از وی ،نــام
ً
«کشــوین» را بــرای آن برگزیدهانــد کــه بــه معنــای کنــاری و مــرز میباشــد کــه احتمــاال ارتباطــی بــا موقعیــت
اســتراتژیکی قزویــن داشــته اســت .بــا ورود اســام بــه ایــران و نیــز فتــح قزویــن توســط مســلمانان در ســال
 21هـــ.ق .بهتدریــج شــهر روبــه گســترش میگــذارد و در ســال  24هـــ.ق .توســعۀ شــهر رونــد فزاینــدهای
پیــدا میکنــد و هســتۀ اولیــۀ شــهر بــرای توســعۀ آن همــان محــل قرارگیــری «حصــار شــاپوری» میباشــد
کــه در متــون مورخــان از آن بــا عنــوان «دژ کشــوین» نامبــرده شــده اســت و در دورههــای بعــد از اســام
نیــز شــهر بــا توجــه بــه ایــن محــدوده گســترش یافــت .از طــرف دیگــر ،شــهر قزویــن بهواســطۀ قرارگیــری
در شــاهراههای ارتباطــی شــرق بــه غــرب و شــمال بــه جنــوب همــواره مــورد توجــه بــوده و نقــش مهمــی
در موقعیــت تجــاری آن داشــته و از عوامــل مه ـم شــکلگیری و ادامــۀ حیــات ایــن شــهر در طــول حیــات
اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی آن بــوده اســت و باعــث شــده تــا در ادوار مختلــف تاریخــی از صــدر اســام
تــا اواخــر دورۀ صفــوی و حتــی در دورۀ قاجــار نیــز دســتخوش اتفاقــات فراوانــی شــود .بــا روی کار آمــدن
حکومــت صفویــه ،وضــع قزویــن دگرگــون گشــته و کمکــم دوران شــکوفایی آن آغــاز میگــردد .شــهر
قزویــن پــس از تشــكیل حکومــت صفویــان و انتخــاب شــدن آن بــه پایتختــی توســط شــاه تهماســب،
اهمیــت ویــژه و منحصربهفــردی یافــت و همینامــر ســرآغازی بــرای رشــد و توســعۀ قزویــن شــد كــه بنــا
بهدالیــل سیاســی ،نظامــی و اقتصــادی صــورت گرفــت .بــا انتقــال پایتخــت از تبریــز بــه قزویــن ،ایــن
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شــهر آســیب دیــده و تخریــب شــد و بــا تســلط ایلخانــان و افزایــش مالیاتهــا قزویــن از رونــق افتــاد و بــا
ســر کار آمــدن تیموریــان تــا بــه قــدرت رســیدن شــاه اســماعیل صفــوی شــهر همچنــان شــرایط نامســاعدی
داشــت و درگیریهــای فراوانــی در آن اتفــاق میافتــاد کــه در نتیجــه همیــن درگیریهــا چندینبــار شــهر
غــارت گردیــد و حتــی بخشــی از ســکنۀ آن کــوچ کــرده و بافــت شــهری و مجموعههــای معمــاری شــهری
قزویــن آســیب بســیار دیــد .بــا بــه حکومــت رســیدن صفویــان ،شــاه اســماعیل ایــران را بــدون ویــران کــردن
شــهرهای آن فتــح کــرد و تبریــز را بهعنــوان پایتخــت خــود انتخــاب نمــود و شــهر دیگــری را بــرای پایتختــی
برنگزیــد؛ امــا بــا اینحــال ،شــاه اســماعیل بهدلیــل عالقــۀ خاصــی کــه بــه شــهر قزویــن داشــت بارهــا از ایــن
شــهر دیــدن کــرده و نیــز قشــاق خــود را در ایــن شــهر برپــا کــرده بــود و حتــی تصمیــم داشــت پایتخــت را بــه
قزویــن انتقــال دهــد کــه بهدلیــل درگیریهایــش بــا ازبــکان و عثمانیهــا ایــن مهــم اتفــاق نیفتــاد .شــاه
اســماعیل عالقـهای بــه ســاخت و ســاز ابنیــه نداشــت ،لــذا دســتور داد تــا بناهــای باقیمانــده از دوران قبــل را
بازســازی و یــا گســترش دهنــد؛ از ایـنرو معمــاری ایــن دوره قابــل مقایســه بــا دورۀ قبــل و بعــد وی نیســتند.
بهدلیــل کاهــش ســاختمانهای چشــمگیر و شــاخص از زمــان حکومــت شــاه اســماعیل ،لــذا معمــاری
دورۀ وی را دنبالــه ســنت تیمــوری میداننــد؛ امــا بــا اینحــال در هنــگام ورودش بــه قزویــن دســتور شــروع
ســاخت مســجد شــاه «النبــی» را صــادر کــرد کــه در زمــان شــاه تهماســب بنــای مســجد بــه اتمــام رســید.
بــا درگذشــت شــاه اســماعیل و بــه حکومــت رســیدن شــاه تهماســب بهدلیــل شــروع درگیــری بــا ازبــکان و
عثمانیهــا دولــت صفویــه تصمیــم بــه انتقــال پایتخــت از تبریــز بــه شــهر دیگــری را میگیــرد و درنهایــت شــاه
تهماســب قزویــن را بهعنــوان پایتخــت خــود انتخــاب میکنــد.
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 آصفی،حمــداهلل« ،)1368( ،نگرشــی بــر شــهر و شهرنشــینی» ،مجلــۀ علــوم اجتماعــی و انســانیدانشــگاه شــیراز ،پاییــز ،شــمارۀ  ،9صــص.63-88 :
 ابنحوقل ،)1345( ،صورةاالرض .ترجمۀ جعفر شعار ،تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. ابنخردادبــه ،عبیــداهلل بــن عبــداهلل ،)1371( ،المســالک و الممالــک .ترجمــۀ ســعید خاکرنــد و آنــدرهمیــکل ،تهــران :مؤسســه مطالعــات و انتشــارات تاریخــی میــراث ملــل  -موسســه فرهنگــی حنفــا.
 ابنخلــدون ،عبدالرحمــن ،)1336( ،مقدمــۀ ابنخلــدون .جلــد اول ،ترجمــۀ محمــد پرویــنگنابــادی ،تهــران :بنــگاه نشــر و ترجمــه.
 ابــن ســینا ،حســین بــن عبــداهلل ،)1360( ،رســائل ابــن ســینا .ترجمــه :ضیاءالدیــن دری ،تهــران:انتشــارات مرکــزی.
 ابنفقیــه ،احمــد بــن محمــد بــن اســحاق الهمذانــی ،)1349( ،مختصــر البلــدان :بخــش مربــوط بــهایــران ،ترجمــۀ ح  .مســعود ،تهــران :انتشــارات بنیــاد فرهنــگ ایــران.
 ابوالفــداء ،اســماعیل بــن علــی ،)1349( ،تقویــم البلــدان .ترجمــۀ عبدالمحمــد آیتــی ،تهــران:انتشــارات بنیــاد فرهنــگ ایــران.
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شــهر اهمیتــی تــازه یافــت و اعــان ایــن شــهر بهعنــوان مركــز سیاســی ،ســبب رونــق و رشــد شــهر و بازســازی
مجــدد آن شــد.
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implications for cultural development in the Amazon Basin”, Anthropologia Supplement,
no. 2, pp.47-67.-

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.5.95

- Carneiro, R. L, (1961), “Slash-and-burn cultivation among the Kuikuru and its

Downloaded from journal.richt.ir at 2:02 IRST on Friday January 21st 2022

 کیانــی ،محمدیوســف ،)1365( ،نگاهــی اجمالــی بــه شهرنشــینی و شهرســازی در ایــران .چــاپ اول،تهــران :ارشــاد اســامی.
 مجتهدزاده ،ناصر ،)1382( ،برنامه ریزی شهری در ایران .تهران :دانشگاه پیام نور. مجیدزاده ،یوسف ،)1389( ،آغاز شهرنشینی در ایران .تهران :مرکز نشر دانشگاهی. مســتوفی ،حمداهللبنابــی بکراحمــد ،)1362( ،نزهةالقلــوب .بهکوشــش :گای لســترنج ،تهــران:دنیــای کتــاب.
 مســتوفی ،حمداهللبنابــی بکراحمــد ،)1362( ،تاریــخ گزیــده .بهاهتمــام :عبدالحســین نوایــی،تهــران :امیرکبیــر
 مقدســی ،محمدبــن احمــد ،)1361( ،احســن التقاســیم فــی معرفةاالقالیــم .ترجمــۀ علینقــی منــزوی،جلــد  ،2تهــران :شــرکت مولفــان و مترجمــان ایــران.
 منصــوری ،ســیدامیر« ،)1386( ،دو دورۀ ســازمان فضایــی در شــهر ایرانــی :قبــل و بعــد از اســام بــااســتعانت از شــواهد تحــوالت شــهر کرمــان» .مجلــۀ باغنظــر ،بهــار و تابســتان ،شــمارۀ  ،7صــص.50-60 :
 منهــاج ســراج ،)1363( ،طبقــات ناصــری  /تاریــخ ایــران و اســام .تصحیــح و مقابلــه و تحشــیه:عبدالحــی جیبــی ،جلــد  ،2تهــران :دنیــای کتــاب.
 موحــد ،علــی ،و [دیگــران]« ،)1391( ،بازشناســی هویــت کالبــدی در شــهرهای اســامی (مطالعــهمــوردی :شــهر ری)» ،جغرافیــا :برنامهریــزی منطق ـهای ،بهــار ،ســال دوم ،شــمارۀ  ،5صــص.37-51 :
 میرمحمدی،حمیدرضــا« ،)1375( ،ســیما و بافــت شــهرهای اســامی» ،مجلــۀ مشــکوة ،زمســتان،شــمارۀ  ،53صــص.178-189 :
 نظریــان ،اصغــر« ،)1372( ،تاریــخ و دیدگاههــای پیدایــش شــهر و شهرنشــینی» ،مجلــۀ زبــان وادبیــات فارســی ،پاییــز و زمســتان ،شــمارۀ  2و  ،3صــص.117-144 :

