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 چکیده

شناسی جدید که در ارتباط عمیق م بود. باستانأشناسی توهای جدید متعددی در علم  باستانگذشته با ظهور رهیافت ۀدو ده

-انباست»آنها به  ۀهایی را به وجود آورد که از جملهای علوم مختلف گرایشگیری از شاخه، با بهرهبدیاای ماهیت میرشتهبین

ساختارهای معماری و  ۀهای کهن از طریق مطالعد. این رویکرد علمی، بازیافت اطالعات تمدنکرتوان اشاره می «شناسی فضاها

گیری از علوم متعدد که این علم با بهرهاست. از آنجایی هآنسایتی پیرامون سایتی و برونثر درونؤم هایشبکهفضاهای استقراری و 

 ةتواند به طور گسترده مورد استفادد، میکنمی همطالع راهای کهن ادوار مختلف معماری و بافت در سطوح مختلف فضاهای

این  نظریتا ضمن تشریح پیشینه و مبانی است ده شگیرد. در نوشتار حاضر تالش پیش از تاریخ تا قرون معاصر قرارمتخصصان 

توان در مطالعه و شناسی فضاها چگونه میباستاناز ود که های آن، به این پرسش پاسخ گفته شرویکرد و تبیین سطوح و روش

 کرد.کهن شهرها استفاده  ها و بافتتحلیل فضاهای معماری، استقرارگاه
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 . مقدمه 1

اقتصادی و  ی در درك ساختار سیاسی، اداری، اجتماعی،یسهم بسزا ،مانده از گذشتهای برجایفضاه ۀمطالع

 کالبدی است که به منظور دربر هر فضا(. 112 :1384)کریمیان،  دکنآنها ایفا می ةآورند وجود فرهنگی جوامع به

عوامل مزبور  راآید و شکل آن کنندگان پدید میگویی به نیازهای استفادهگرفتن فعالیتی معین و برای پاسخ

های محیط طبیعی، نوع مصالح، ثیر عوامل متعدد دیگری از جمله ویژگیأتحت تاین شکل و  کنندمی محدود

زیستی هم ةنحو(. 557: 1386 ،)کریمیان گیردمیم بر جامعه و خالقیت طراحان قرارامکانات فنی، فرهنگ حاک

های مسکونی و روابط درونی بین ر هر شهر، در فضای کالبدی محلههای مختلف جامعه دطبقات، اقشار و گروه

اگر چه  (.2-1: 1365زاده، سلطان) شودکدام با سایر فضاهای شهری منعکس می عناصر هر یک و ارتباط هر

خود  هایها و دیدگاههر کدام با روش پژوهشگران،معماران، شهرسازان، دست اندرکاران مرمت آثار و سایر 

گیری از با بهره «شناسی فضاهاباستان»، امروزه کنندمیتحلیل  مطالعه و راکهن و بافت قدیم شهرها  فضاهای

فضاهای کهن و بافت قدیم شهرها وارد  ۀمطالع ۀهای خاصی را به عرصهای ویژه و تکنیکروشعلوم دیگر، 

های گوناگون مورد روشمبانی نظری، پیشینه و بارة سبب، نوشتار حاضر ضمن بحث دربدین ؛ساخته است

اسالمی بررسی  ةفضاهای شهری دور ۀدر مطالع را عملی کاربرد آن ۀشناسی فضاها، نموناستفاده در باستان

ای و نتایج مطالعات میدانی استوار است، همچنین بر مطالعات کتابخانه است. در این نوشتار که عمدتاً کرده

گیری از این های آن در سطوح خرد و کالن، چگونگی بهرهروشها و تا ضمن تبیین تکنیک است دهشتالش 

 شود.   بیانهای کهن های فرهنگی سازندگان آثار معماری، فضاهای شهری و بافتویژگی ۀتخصص در مطالع

 

 . تاریخچه  2

رسد صد سال پیش میهای کهن به حدود بافت ۀتوجه به مفاهیم مربوط به فضاهای معماری و مطالع ۀسابق

مسیر خود توجه  ۀد. این مطالعات در ادامشهای یونان و روم انجام شهر دربارةطی آن مطالعاتی در که 

 «شناسی فضاباستان»عنوان  با ،شناسیای از باستانمختلف را برانگیخت و به تشکیل شاخه پژوهشگران

(Spatial Archaeology)  فت اطالعات از شناسی فضاها تالشی است علمی در جهت بازیاباستان ؛دشمنجر

های رفتاری انسان در ارتباط با موارد های کهن و همچنین الگوهای معماری و بافتهارتباطات فضایی بین ساز

   .( 112-113: 1384)کریمیان،  سایتی پیرامون آنهاسایتی و بروندرون هایشبکهیاد شده و 

یری از علوم مختلف همچون جغرافیای گسریع خود توانسته است با بهره ۀعلمی در توسع ۀاین شاخ   

شناسی، انسان، جامعه(,44:1996Nast ) محیطی، جغرافیای انسانی، جغرافیای اقتصادی و سیاسی

های آماری شناسی، معماری و دادهباستانقومزمین، (Allison 1999: 1-100; Singleton 2001: 98)شناسی

گیری دست یابد. به موفقیت چشم (;Lioyd & Atkinson, Gross, et. al., 2004: 1395 :2004 151) زمین

مکاتب باستان ۀگسترش این شاخه از مطالعات علمی بدان حد است که امروزه از یک طرف در میان هم

 مورد توجه ،و از طرف دیگر  (Clark, 1977: 2)شناسی، از مکاتب روسی تا مکاتب استرالیایی مورد توجه است

 . Whitelaw, 1999) : (217ت ده اسشع شناسان واقباستانقوم

شناسی برای تفاسیر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسیار های باستانمحوطهتحلیل سازمان فضایی 

مدل مکان»ی نظری جغرافیای اقتصادی در این رابطه، یکی از بهترین الگوها.  (Gross, 2004: 1395)دارد
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و اگوست (  Haggett,1965 :125-118) دکرر کریستالر مطرح است که والت (Central  Place Model) «مرکزی

پردازد. مدل ها و پراکندگی فضای آنها میاین تئوری به موضوع گسترش سکونتگاه .داد هتوسع را آنلوش 

مراتب کارکردی ای بر اساس سلسلهتعامالت منطقه شبکه ۀارچوبی نسبتاً منطقی برای مطالعمکان مرکزی، چ

های بافت ۀدر حوض ویژه، بهشناسیدهد و به سرعت در مطالعات باستانزیع مکانی آن ارائه میسکونتگاه و تو

 .(Hodder, 1974: 1-100) شودشهری استفاده می

ناملموس شهری و...  هایشبکههای ارتباطی، بدیل تحلیل فضاها )معماری، شهری، شبکهبا وجود نقش بی

های اقتصادی )معیشتی( و در یک کالم زندگی های ارتباطی، فعالیتهای اجتماعی، ساختار( در فهم سازمان

شناسی ایران مدت ای در باستانرشتهمطالعات میان ةیابی این تخصص به دایرمردمان گذشته، از زمان راه

های های کهن ایران با تکیه بر نظریات و روشتعداد معدودی از بافتدربارة کنون تنها گذرد. تاچندانی نمی

بر  را شناسی دانشگاه تهران. بدون شک مطالعات گروه باستانشده استو تحلیل فراگیر  پژوهشین رشته ا

های هدفمند علمی در این توان نخستین تالشمی ،روی شهرهای انتقال یافته از ساسانیان به دوران اسالمی

)کریمیان و جاوری،  هراسکانویگل و  هها در شهرهای مکشوفترین این فعالیتعمدهزمینه به حساب آورد. 

 ، شهر دارابگرد(1390)کریمیان و احمدی،  مورچه خورت و قورتان :های اقماری اصفهان، شهرك(1389

(Karimian & Sayedain, 2010 , 2011)  کریمیان و منتظر ظهوری  اردشیر خوره، (1390و  1389و )کریمیان و سیدین(

 ,Karimian & Ahmadinya) ، ایزدخواست(Karimian, 2013) ، ری(1391)کریمیان و صبری، دینور  (، شهر1393

   اردبیلشهر و  (1392)کریمیان و سقایی، کالر و ناتل ، شهرهای (1390)کریمیان و باغبان،  ، ایوان کرخه(2012

 است. به انجام رسید (1388زاده، )حاجی

 

 . مبانی نظری3

)کبیر و حکمتی، فیثاغورث، افالطون و ارسطو  چونباستان  ناندیشمندامفهوم فضا از دیرباز ذهن پژوهندگان و 

زیرا این  ؛(17: 1377)حجت، اینشتین را به خود مشغول کرده است  و تا اندیشمندانی چون دکارت (271: 1378

شناسی فضایی با خاص خود را دارد. با توجه به ارتباطات تنگاتنگی که بین باستانی در هر علم معنامفهوم 

مفهوم فضا در  بهویژه علومی همچون شهرسازی، جغرافیا و معماری وجود دارد، شایسته است به ،مسایر علو

 گذرایی شود.  ةاشاراین علوم 

است. این  یا یکدیگر های انسانیتمام فعالیت ۀگاه رابطدر شهرسازی، مفهوم فضا در ابعاد وسیع خود تجلی

اندازهای گوناگونی را به و چشم نهندمیخود را بر جای  آثار ای متفاوت از دیگریها هر کدام به گونهفعالیت

جایی که  ؛ستهاثیربخش متقابل میان پدیدهأمیدان ت در جغرافیا، فضا (.46: 1382)رضوانی،  آورندوجود می

اهمیت   (.جا)همان پذیردها در آن صورت میعوامل و پدیده بینسازد و روابط ها را ممکن میبین مکان ۀرابط

منجر شده  «جغرافیای رفتار فضایی»گیری مکتبی تحت عنوان شکل به فضا در این علم تا بدان حد است که

 (. 11: 1384)شکوئی،  گرفته است أثیرتهای شناختی ادراك بسیار گرا و نظریهشناسی اثباتکه خود از رواناست 

اجزا و  و مکان ،گاه مقصود از آن ؛ردهای خاص خود را داها و چندگانگیدر معماری، مفهوم فضا پیچیدگی

مشترکی دارند و در مواردی  هایویژگیکه شود گفته میای از اجزای معماری گاه به مجموعه و ستحاد بناآ

فضا در مفهوم (. 18: 1377)حجت،  ثیر آن و به عبارتی بیان معماری استأنیز منظور از آن کیفیت معماری و ت
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به عبارت  ؛کندبر هم بیان میرا ثیر متقابل معماری و انسان أدراك است و تکیفیت و بیان معماری، نوعی ا

های عینی و ذهنی با جنبه ایپدیدهیابد و میثیر کالبد معماری درأت دیگر، فضا کیفیتی است که انسان تحت

ثیر و أیگر و تیکد باگر ساختن قدرت احجام و روابط آنها جلوهتوان فضا را می بارهدر این (. 19)همان: است 

  (. 279: 1378)کبیر و حکمتی،  ها دانستادراك متوالی مکان ۀبر یکدیگر و نتیج شانثرأت

های گوناگونی همچون نگرش تاریخی، مطالعات مرتبط با معماری و فضاهای شهری عمدتاً با نگرش

ها، اطالعات آثار معماری و  رسد. در این نگرششناسانه و تشبیهی به انجام میمعمارانه، هنرشناسانه، باستان

نگاری بررسی، بیان و شناسی و تکای، تفسیری، ترکیبی، گونهنامههای فرهنگبه شیوه فضاهای شهری عموماً

تاریخ معماری و شهرسازی ترجمه  ةبیشتر آثاری که در حوز(. 121-21: 1386)گلیجانی مقدم،  شوندتحلیل می

و گاه  پژوهشگری فکری و اعتقادی یهای زیربناا، بدون توجه به جنبهو اکثر مطالعات مبتنی بر آنهاست شده 

که حال آن ،جربی به انجام رسیده استثیر روش تحقیق در علوم تأتجا تحتهها و تعابیر نابضهمراه با تناق

علوم انسانی و حکمت  ةاند که از بعد هنری و محتوایی در حوزایرشتههای میانمعماری و شهرسازی عرصه

   (.354: 1387 ،و دیگران کار)نقره گیردمیعلوم تجربی قرار ةنظری و عملی و از بعد کالبدی در حوز

شناسی شناختی، گونههای معمارانه، زیباناپذیر، توصیف جنبهشناسی فضاها به جز موارد اجتنابدر باستان

اعم از محسوس و  ،طالعات فضاهاا بلکه ؛نظر نیستجنبه هنری آنها مدّ ۀو سیر تحول تاریخی بناها و مقایس

ها در راستای درك به صورت یک کل از دید باال و در ارتباط با یکدیگر و در مقایسه با سایر مکان ،محسوسنا

   (.1)شکل  شوندمیشان بازیافت و مطالعه ماهیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سازندگان

 

 سی فضاهاشنا: بازیافت اطالعات در باستان1شکل 
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کارگیری فضاهای  یابد، اغلب در چگونگی طراحی و بهویژه آنچه در رفتار آن جلوه میبه ،ماهیت جامعه

 را توانند احساس هویت و آرامش روحیبه همین سبب است که فضاها می ؛یابدمعماری و شهری بازتاب می

کارکردی و معنوی  یارتباطمحیط پیرامونش انسان همواره با  (.132-118: 1389)کریمیان،  در خود معنا ببخشند

ینات، چنان ئهای ماهرانه و تزد که با ترکیب نقشهنشوهایی یافت میر باستانی نمونهکند. در میان آثامیبرقرار

   اند که مفهوم و اهمیتی فراتر از کارکرد محض آن فضا به دست کیفیت بدیعی از فضاهای موجود آفریده

توان برای اکثر اند، دو نوع کارکرد را می شناسان کارکردگرا عنوان کردهانچه جامعهدهند. بر اساس آن، چنمی

د پنهان که نظر است و دیگر کارکر های انسانی قائل شد: یکی کارکرد آشکار که در آن نتایج آشکار مورد پدیده

 ۀتوان دریافت که  مطالع این اساس، می بر (.37: 1372)رابرتسون، گیرد مینتایج نامشخص و منظورنشده را دربر

و اتخاذ راهبردهای  یابدارتباط مینیز  1شناسی شهریجامعههای کهن، به نحوی با فضاهای شهری و و بافت

 سازد. مشترك علمی را ضروری می

آید، فصل مشترك رفتارهای سازندگانشان به حساب می ،که کارکردهای پنهان فضاهای معماری از آنجایی

شان داشته باشد و تواند ریشه در ناخودآگاه جمعی سازندگانمعتقد است، می 2ل گوستاو یونگگونه که کارآن

ناپذیر شناسی ادراکی را نیز اجتنابباستان ۀترتیب فهم آنها ورود به عرصد. بدینکنهای گوناگون بروز  به شیوه

 سازد. می

های اند، نمونهفضاهای مخروبه باقی ماندهیا به شکل  اندمدفون اًهای کهن ایران اکثرآنکه شهر با وجود

های آنها را ثبت و توان ویژگیاند که با اطمینان مینخورده برجا ماندهای سالم و دستاندکی نیز به اندازه

شناسی از دیدگاه باستاناند اذعان داشته پژوهشگران آن چنان که. (Karimian, 2010: 454) دکرتحلیل 

و نتایج  دارندمزیت هایی که فضای بازی میان آنها وجود دارد، سکونتگاه برپا سرفضاهای معماری فضایی، 

روش معرفی شده در این  ،؛ بر همین اساس(Hillier and Hanson,1984:16) دندهتری را نشان میصحیح

 یابد.  کاربری بیشتری می ،سالم های نسبتاًپژوهش به طور اخص در بافت

های هماهنگی قسمت» نظریۀشناسی فضاها، ریات مورد استفاده در باستانترین نظیکی دیگر از مهم

ه و مذهبی را در عالمنفکه تمام فضاهای زیستی، معیشتی، عام (Space Syntax Theory) ست«مختلف فضاها

 دکنهای دفاعی تحلیل میسامانهها و ها، میدانها، خیابانها، گذرکنار سایر فضاهای شهری مانند کوچه

در شکل و ترکیب  را تأثیر ساختار اجتماعی نظریهشناسان با استفاده از این باستان (.116: 1384کریمیان، )

هیلیر بار یننخست را نظریهاین  (.,Dawson 464 :2002) ندکنمیتحلیل فضاهای عمومی و خصوصی معماری 

بیشتری  ۀایر تألیفات آنان توسعو بعدها در س (1984) کردندمطرح  منطق اجتماعی فضادر کتاب و هانسون 

تقاضای  ،های زیادی داشته است: یکیپیشرفت سه عامل ۀدر سالیان اخیر در نتیج نظریۀ مذکور .شدداده 

؛ (Peponis et al. 1977; Hanson, 1998) های مسکونی و ساختمانیگسترده برای به کارگیری آن در الگو

برگزاری سه  ،در پایان و (Turner,2001) سی تفاوت شکل فضاهابرر های تخصصی درافزارپیشرفت نرم ،دیگری

؛ از شده استانتقاداتی نیز  نظریهاین  به تاکنون(.,Dawson 464 :2002) زمینهالمللی در این همایش بین

، پرسشباید قبل از طرح  پژوهشگرو  استهای آن به دور از زندگی واقعی گذشته گیریکه نتیجهجمله این

های مشابهی است که برای بررسی انواع ارتباطات در آن استراتژی ،از پیش داشته باشد و دیگریآن را  پاسخ
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برخوردار  فراوانیاز اعتبار  نظریۀ مورد بحث همچنان ،این با وجود .(Leach ,1978: 400)  شوداستفاده می

 .(Parker and Richards, 1999: 30 ( شودشناسی محسوب میو ابزار مفیدی در باستان است

 

 هاپژوهش دربارة استقرارگاه . سطوح4

     های گذشتگان پژوهش استقرارگاه دربارة شناسی فضاها،های باستانشناسانی که با اتکا به روشباستان

 رسانند: را در یکی از سه سطح ذیل به انجام می هاپژوهش، این کنندمی

 

شود. در این انجام می محوطهساختارهای درون یک در  : این نوع پژوهش(Micro Level) سطح خرد .4-1

 ای بر عوامل اقتصادی استوار سطح عوامل فرهنگی و انفرادی فضاهای اجتماعی و خصوصی به طور عمده

؛ به عنوان شوندمیاند و فضاهای معماری در بستر نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اعتقادی بررسی شده

(. Clark,1977: 11) گیردها و معابد را دربر میها، انبارها، خانهها همچون اتاقانانواع ساختماین سطح  ،مثال

 های انجام شده در این سطح است.از جمله نمونه(Pugh, 2003)  مطالعات پوگه

 

های اجتماعی و شود و مدلانجام می محوطهدر مقیاس یک  :Semi Micro Level)) خردسطح شبه .4-2

از عوامل د استفاده است. در این سطح فضای عمومی و عوامل  فرهنگی و اجتماعی معماری در آن مور

عبارت است از  محوطهشود. در اینجا، اما موقعیت اقتصادی بیشتر نمایان می ،اهمیت بیشتری دارنداقتصادی 

تارها شامل ست. این ساخای از ساختارهادر غالب مجموعه های انسانیفعالیت ةمکان جغرافیایی که دربردارند

 (.Clarke, 1977:11)های صنعتی است ها و مجموعههای مسکونی، مراکز تشریفاتی، قبرستانهاستقرارگا

توان به عنوان مطالعات انجام شده در این را می (,Sommer 1969) سامر و (,Raper 1977) های راپرپژوهش

 سطح محسوب داشت.

 

شود. در این سطح، ها انجام میمحوطهدر بین ز پژوهش این سطح ا :(Macro Level) سطح کالن .4-3

خوانی هم نیز شناسی محیطی و بافتیو با مطالعات باستان دارندهای اقتصادی و جغرافیایی بیشتر کاربرد مدل

های انجام از جمله نمونه ؛(Clarke ,1977: 13-14) عوامل است ۀدارد و عوامل اجتماعی و فرهنگی اساس هم

 د.کراشاره  (Premo, 2004) و پرمو (Kuijt, 2000) توان به مطالعات کویتن سطح میشده در ای

های انسانی منتج از آثار فعالیت ،الگوی فضایی نخست ۀدهد، در مرحلنشان می 2گونه که شکل همان

این . ودشمیمیان آنها تحلیل  ۀرابط ،بعد ۀو در مرحل (Brook, 1982: 68)اقدامات فردی و اجتماعی مطالعه 

پراکندگی مصنوعات در یک  ةهای پراکنده در یک منطقه تا نحوسکونتگاه بینتواند از ارتباط روابط می

 .(Earel, 1987: 50) استقراری متغیر باشد ۀمحوط
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 شناسی فضایی: سطوح مطالعات باستان2شکل 

 

 ۀهای شهرهای کهن در دستفضاها و بافت ۀضایی، مطالعشناسی فبر اساس تعاریف سطوح مختلف باستان 

 های بناها و آثار غیرژوهش، دادهیند این پآگیرد. در فرمیشناسی فضایی قرارخرد باستانهای شبهپژوهش

   ترین ند. در ادامه به اجمال یکی از رایجشومیهای منقول فرهنگی بررسی و تحلیل منقول در کنار داده

 گیرند.می کار هب شهری الگوی حاکم بر فضاهای ۀشناسان در مطالعکه عموم باستان ه شده استآورد هاییروش

 

 ها و مراحلروش. 5

شناسی فضایی جای خرد باستانشبه ۀدر دست کهن شهرها فضاها و بافت بارةکه آوردیم، پژوهش درچنان آن

ها در شهرهای باستانی هآوری و تحلیل داددگرهای مطالعه، سبب در ادامه، کلیاتی از روشبدین ؛گیردمی

دیوار  ونسالم و در شود که ساختار اصلی آن نسبتاًبه عنوان نمونه، شهری در نظر گرفته می ؛شودآورده می

 اند.از بین رفته ای آن تقریباًمحصور است و آثار حومه

یابند، ابتدا شرایط محیطی و یو رشد و تکوین م شوندمیکه شهرها در بستر جغرافیا متولد از آنجایی

عالوه، نظر به اینکه هر اثر معماری و هد. بشویابی، توسعه و اضمحالل آنها مطالعه میاقلیمی حاکم بر شکل

د، مطالعات تاریخی و کنو مراحل توسعه و تکوین خود را طی می یابدمیفضای شهری در بستر زمان شکل 

 شناس ناگزیر به اجرای آن است.استانها اولویت دیگری است که بنظری محوطه

 

 شناسی فضایی در تحلیل بافت  باستان

 

 بررسی الگوهای فضایی

 های اجتماعیفعالیت فردی هایفعالیت

 مصنوعات پراکندگی هاپراکندگی سکونتگاه

 تحلیل روابط

 سطح کالن خرد سطح شبه سطح خرد
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 اول: مطالعات محیطی ۀمرحل. 5-1

یکی از اقدامات اصلی در شناخت و تدوین اصول و مبانی معماری و  ،شرایط محیطی و اقلیمی ۀمطالع

ای از شناسی شاخههای باستان(. امروزه مطالعات محیطی در بررسی149: 1385زاده، )نقی شهرسازی است

که  است تشکیل داده Enviromental Archaeology)) «شناسی محیطیباستان»عنوان  با رااسی شنباستان

      ها و سیستم» ۀ. این شاخه با اتکا بر نظریشودمیهای متقابل انسان و محیط بررسی طی آن کنش

هدف  (.141: 1390)رنفریو و  پل بان،  گیری رشد کرده استبه طور چشم «شناختیبومشناسی زیستباستان

   ها و فرهنگ و محیط و نیز تعریف و توصیف ویژگی بینشناسی محیطی شناخت ارتباط نهایی باستان

 های اجتماعی و اقتصادی استنظامدر ارتباط با  (585-584: 1382)فاگان،  فیزیکی -های زیستپویش

(Butzer,1980: 419 (. شناسی فضایی استفاده نسطوح کالن باستا بیشتر در ،اگرچه مطالعات محیطی    

اعم  ،های محیطیخرد نیز کاربردهای خاص خود را دارد. در این سطوح ویژگی، در سطوح خرد و شبهشودمی

ها، راهشناختی( و محیط مصنوع )همچون شبکهاز محیط طبیعی )همچون شرایط اقلیمی، جغرافیایی و زمین

به نظر  تداوم و تغییر بافت شهری مورد گیری،با فرآیند شکلهای مزروعی( در ارتباط فضاهای معماری و زمین

 د. شوهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سنجیده و تحلیل میمنظامحیط و  بینشناخت ارتباط  منظور

 
 نظری -دوم: مطالعات تاریخی ۀمرحل. 5-2

خام شناخت  ةوان مادبه عن ،کیفیت، کمیت و توزیع مکانی فضاها ۀشناسی فضایی مطالعاگرچه در باستان

گذار نظر است، توجه به رویدادهای تاریخی اثر وردهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گذشته منظام

از اهمیت خاصی برخوردار است. روشن است که شناخت صحیح از  نیز یابی، توسعه یا اضمحالل فضاهابر فرم

 برای شهری نقش بسزایی در درك فرهنگ جوامعی سازندگان آثار معماری و فضاه ۀاصول حاکم بر اندیش

های میدانی فضاها، به عنوان این مطالعات در کنار بررسی .انددهکرکه از آنها استفاده میعهده خواهد داشت 

ها و ارزیابی و در پاسخ به پرسش کندمیبه عنوان شاخص کنترل متغیرها عمل  ،ای از مواردمکمل و در پاره

 د. کرد شایانی خواه تیجه کمکت و حصول نفرضیا

های کالبدی، فیزیکی، به بررسی اسالمی عموماً ةهرچند مطالعات مرتبط با شهرها و فضاهای کهن دور

، باید معترف بود که شناخت (1387، و دیگران کار؛ نقره47: 1385زاده، )نقی ها معطوف استکمی و تاریخی آن

 ،بدین منظور .(Insoll, 2001) اهمیت داردبسیار بینی عث از جهانویژه مبانی حکمی و منبهمبانی نظری و ب

)اعم از طبیعی و مصنوع( بررسی شود و سپس  بایست اصول و مضامین مرتبط با انسان و محیطابتدا می

ها با یکدیگر و در هدایت آنها به سمت که محیط مصنوع در تنظیم ارتباط انسانشود کنکاش نقشی دربارة 

چرا که معماری و فضاهای ؛ (151: 1385زاده، )نقیکند های معنوی( ایفا میت زندگیشان )ارزشآرمان و غای

و  کار)نقره اندشدهبینی تبدیل و به تالشی برای تجسم اندیشه و جهان رفتهشهری از مرز نیازهای زیستی فراتر 

به عبارت دیگر، تالش ابناء بشر برای تبدیل ماده به شکل، حجم و فضایی معین )صورت(  ؛(358: 1387دیگران، 

این  ۀیابد که فهم و تحلیل رابطالطبیت دارد، معنایی خاص میتفسیر و پنداشتی که از طبیعت و ماوراء ۀبر پای

 شناسی ادراکی بسیار دشوار خواهد بود.بدون تکیه بر باستان ،صورت و معنا
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 هاآوری دادهسوم: جمع ۀمرحل. 5-3

های کهن که در بیشتر بافت شهریآغازین، از وضعیت کلی فضاهای شهری و آثار معماری درون ۀدر مرحل

 ؛دشوهای گوناگونی تهیه میاند، نقشههشددیوارهای دفاعی محصور  ویژه در مناطق مرکزی ایران بابه ،اسالمی

هایی نظیر رسانی و دفع فاضالب، مجموعههای آبسامانهارتباطی،  هایسیسات دفاعی، شبکهأهایی از تنقشه

تنها در فهم سازمان فضایی شهر، ...، نهکنند ویابی فضاهای شهری نقش محوری ایفا میشکلبازارها که در 

هایی جداگانه، توزیع مکانی شوند. متعاقب آن، در نقشهبلکه در تعیین استراتژی پژوهش مفید واقع می

المنفعه، تشریفاتی، تجاری، مسکونی، مرتبط با ی محسوس شهری همچون فضاهای مذهبی، عامفضاها

های هماهنگی قسمت» نظریۀیابی و اجرای دست برایهای یاد شده نقشه ۀد. تهیشوکشاورزی و... معلوم می

لعاتی شناسی چنین مطامبنای اصلی روش که پذیردصورت می (Space Syntax Theory) «مختلف فضاها

شود. با هایی است که تحت لوای نظم فضایی حاصل میتعیین هویت همبستگی نظریههدف از این  .است

توان در چنین قیاسی دارد، می (Linguistic Syntax) توجه به شباهتی که هماهنگی فضاها با هماهنگی زبانی 

ند؛ چنانچه معنا دادن یک جمله به ها را همچون قوانین ترکیبی دانست که بر نظم لغات احاطه دارهماهنگی

در این قالب کاری نیز شکل فضایی  .(Grahame, 2000: 25) شودمیاست که در آن استفاده وابسته لغاتی 

گر ارتباط ایدئولوژیکی، اجتماعی و بیانکه شود ی مطالعه مییهاها بر اساس نقشهمحل سکونت یا سکونتگاه

 (.  Hanson, 1998: 13) هستند اقتصادی ساکنان آن

های اصلی، فرعی، شهری )خیابانهای ارتباطی درونها و شبکهاردیو ۀواسطه که فضاهای شهری باز آنجایی

آوری گردگذاری بافت مورد مطالعه با استفاده از این عناصر، شمارهند، شوها( از هم منفک میها و میدانکوچه

 ةکنندشهری تفکیکطور سنتی، دیوارهای درونه که ب کندمی یآور. یادکندآسان میعلمی اطالعات فضاها را 

 ،ها نیز به ترتیبفرعی و کوچه یها. خیابانیکدیگرندمحالت از  ةکنندتفکیک ،های اصلیمناطق و خیابان

ترتیب، هر بلوك از تعدادی ساختمان بدین ؛سازندها را از هم منفک میای و بلوكهای درون محلهمجموعه

-گردبندی عالوه بر دقت در این تقسیم (.3)شکل  آیدبه شمار می «واحد»و هر ساختمان یک یابد می شکل

)اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و ...( سازندگان و مالکان بناها و  آوری اطالعات هر بنا، سنجش تمایزات

 سازد. پذیر میها و مناطق مختلف شهری را امکانساکنان محله

ایجاد  های مختلف فضاها،هماهنگی قسمت نظریۀ، یکی از وظایف اصلی است ه شدهکه گفت چنان آن

 شودهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشخص میمتغیرهایی است که بر اساس آن، معنای فضاها در زمینه

(Dawson, 2002: 471 .) در نیل بدین مقصود، با توجه به تعاریف گوناگون و نسبی متغیرها در علوم و

که بر اساس مواردی  شناسیها در تحقیقات تاریخ معماری و باستانمتفاوت آن گاهقیقات مختلف و معانی تح

  ،شود، اهداف مطالعه، نوع ارتباطات فضایی و... تعیین میپژوهشگر، شمول، دیدگاه محوطههمچون کیفیت 

    گذاری شمارهه تعریف و های مورد مطالعمحوطهها و متغیرهایی بر اساس روش مطالعاتی و کیفیت واژه

متغیرهای  ةو متغیرهای تعریف شده نیز در زمر پژوهش است ی برایتهیه شده راهنمای ۀنامواژه شود.می

 . 3گیرندمیمستقل قرار

مورد مطالعه )بافت تاریخی(، استفاده از متغیرهای فراوانی  محوطۀآوری اطالعات فضایی گرداگرچه در 

 پژوهشمتناسب با اهداف و فرضیات  ،د که از یک سوکنمتغیرهایی را انتخاب  باید گرپژوهشپذیر است، امکان
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های اقتصادی، اجتماعی و مرتبط با ویژگیبیشترین اطالعات  با درصد خطای اندك ،و از سوی دیگر او باشد

های ویژگیمثال، در بررسی چگونگی فضا و جامعه و  برای ؛دهدد نظر را فرا روی او قرارفرهنگی بافت مور

نظر، متغیرهایی نظیر کاربری بنا، جهت اصلی  با توجه به اهداف و فرضیات مورد تاریخی، یاجتماعی در بافت

های بنا، جهت ورودی اصلی بنا، مصالح اصلی معماری، مساحت واحد، ارتفاع بنا، تعداد بنا، تعداد ورودی

انبار، تعداد اصطبل، وجود آشپزخانه، تعداد چاه، ها، تعداد ها، تعداد حیاط، وسعت حیاططبقات، تعداد اتاق

بدیهی است با توجه به  4.شود... انتخاب میآذوقه، نوع تزئینات بنا و ةی فن، شواهد ذخیررپذیشواهد تخصص

عمومی و کالبدی فضاهای یاد  هایویژگیالذکر، فوق روشاساس  محسوس برناسنجش فضاهای  ناممکن بودن

های متعدد تهیه شده از ه نقشهفضاهای محسوس، با توجه ب ۀکلی ارتباط با یکدیگر و شده به طور مستقل و در

 د.شوها بررسی میآن

 
 شناسی فضاییشهری در مطالعات باستان: مدل تفکیک فضاهای درون 3شکل 

آن قابل دریافت است، تعیین ای ای از اطالعات شهرهای کهن از مناطق حومهنظر به اینکه بخش عمده

کل بدین منظور،  ؛گیردمیز این مناطق در اولویت بعدی قراراستراتژی بررسی سطحی و گردآوری اطالعات ا

 مندنظام ةگذاری، به شیوشمارهو پس از  (4)شکل  هایی تفکیکها و بلوكشهر به چندین منطقه و بخش ۀحوم

در فرم  آنهاو اطالعات  شودمی سازیی مطالعه و مستندند پیمایشبرداری موضعی و هدفمبا استفاده از نمونه

محسوس، به ا اعم از پر و خالی و محسوس و ناترتیب، تمامی فضاهگردد. بدینشهری ثبت میفضاهای برون

-تواند در تعیین نقشه. این اطالعات میشوندمی یکدیگر و از دید باال بررسیهای سطحی در کنار همراه یافته

پزی کاری، آجرگری، کاشیسفال های ذوب فلز،نگارانه از توزیع مکانی واحدهای صنعتی )کارگاهی موضعهای

امی، مرتبط با کشاورزی، مسکونی المنفعه، تشریفاتی، تجاری، نظای )مذهبی، عامضاهای محسوس حومه...(، فو

... بسیار قابل استفاده های ساکنان شهر ورسانی، قبرستانهای آبسامانهشهری، های ارتباطی برون...(، شبکهو

 باشند.

 شهریفضاهای درون

 مناطق شهری
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 شناسی فضاییشهری در مطالعات باستان: مدل تفکیک فضاهای برون4شکل 

 
 هاچهارم: تحلیل داده ۀمرحل .5-4

      های شهری با استفاده از روششهری و بروندر این مرحله ابتدا اطالعات ثبت شده از مناطق درون

-شهری و برونکمیت آنها در محالت و مناطق درونو و نمودارهای کمی تبدیل  هاولبه جد 5ایرایانه-آماری

را پذیری فن بناها و شواهدی که تخصصاز اطالعات اشیاء مکشوفه تحلیل . شودمیو تحلیل  مقایسهشهری 

توانند اری و فضاهای شهری به روشنی میفضاهای معم اطالعات مرتبط بادر کنار  ،دهددر بافت نشان می

 نظیررا روشن سازند. متغیرهایی  بافت تاریخی هری هاهای اجتماعی، معیشتی و اقتصادی ساکنان محلهتفاوت

های فرهنگی در تشخیص تفاوتهای تهیه شده از توزیع مکانی بناها به همراه نقشهتوانند می «کاربری بناها»

های کمی و کیفی دست آمده از تحلیله در نهایت، تمامی اطالعات ب .ندشواستفاده ها و مذهبی ساکنان محله

 شوندمی تفسیر پژوهشزمانی  قلمرودر  ،مطالعات محیطیدست آمده از متون تاریخی و ه به همراه اطالعات ب

 .شودمیگیری نتیجه از آنها و

 

 نتیجه .6

با  ،شناسی نوینباستان یهایکی از زیرشاخهبه عنوان  ،شناسی فضاهاباستانکه  شدروشن  ،با آنچه آوردیم

ای ویژه هایروشو قرار داده  پژوهشگرانروی ای فراتازه افق ،علوم مختلفهای ها و تکنیکنظریهگیری از بهره

مبانی پیشینه و تشریح  با همچنین است.فضاهای کهن و بافت قدیم شهرها وارد ساخته  ۀمطالع ۀرا به عرص

   و « همبستگی فضاها» ۀنظریدو  که شدشناسانه و تبیین سطوح آن، روشن ن رویکرد باستانای نظری

 ۀکه مطالعییاز آنجابرخوردارند. خرد در سطوح کالن و شبه ییکاقابل ات از جایگاهبه ترتیب  «مرکزیمکان»

شته را به خود های متخصصان این رای از فعالیتبخش عمدههای کهن شهرها فضاهای معماری و بافت

     از این  توانچگونه میتا به این پرسش پاسخ گفته شود که  دشتالش نوشتار این در دهد، اختصاص می

فضاها، اعم از دربارة که  شدروشن  مذکورمباحث  ۀدر نتیج .دکر را مطالعه و تحلیل مذکورفضاهای  ،وردآره

در ارتباط با یکدیگر و در مقایسه با سایر ، یک کلبه عنوان میزان سالمتشان، محسوس، فراخور نامحسوس و 

 ای()حومه شهریبرونفضاهای 

 (… ,A, B, C, D)مناطق 
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شرایط محیطی و تحوالت تاریخی حاکم بر  میدانی در کنار هایدادهدر این مسیر، . شودمیفضاها پژوهش 

کارکردها، سازمان در تعیین  هاییپژوهشنتایج چنین  و تحلیلبی، توسعه و اضمحالل شهرهای کهن یاشکل

استفاده  موضوع پژوهش فضاهایهای فرهنگی ساکنان و سازندگان ادی و ویژگیاجتماعی، ساختارهای اقتص

  ند.شومی

 

 نوشتپی
 ؛گرایی استشناختی شهرها، زندگی شهری یا شهر جامعه ۀشناسی شهری در اصطالح کلی به معنی مطالع جامعه. 1

 ةدربار و دهستنها شهرها ترین آن که عمده های مصنوعی محیطای است از تأثیر انسان بر محیط طبیعی و ایجاد  ویژه ۀمطالع

بحث برخورد و تماس زندگی شهری در اعمال اجتماعی، روابط اجتماعی، نهادهای اجتماعی و هر نوع ساخت اجتماعی 

  . (4: 1382 ،)نقدیاشکال شهری زندگی متکی باشد  ۀکه بر پای کند می

( را می توان یکی از نخستین Carl Gustav Jung 1961 -1875 :شناس سویسی، کارل گوستاو یونگ  )روان .2

های ملل مختلف، ها و افسانهها و آداب و رسوم، سنتبارة ادیان، آئینکسانی دانست که با تحلیل اطالعات خود در

مشرب یونگ آن است که وی  ۀها بیان کرد. بارزترین مشخصرا به عنوان فصل مشترك رفتارهای انسان «ناخودآگاه جمعی»

را انباشتگاه اکتسابات فرهنگی آنها  ه بر ضمیر ناخودآگاه شخصی، به وجود ضمیر ناخودآگاه جمعی نیز معتقد است و آنعالو

 داند.می

 وسعت» متغیر نمونه، عنوان به ؛شود دیده متغیرها از برخی میان در ایجانبه چند ارتباطات در مواردی ممکن است .3

 جلوگیری برای. است داشته مستقیمی ارتباط «اتاق تعداد» و «حیاط تعداد» ،«طحیا وسعت» همچون متغیرهایی با« واحد

 متغیرها، کنترل عنوان به تاریخی منابع مطالب کنار در شهری و معماری فضاهای کلیت متغیرها، تحلیل در خطا وقوع از

  د.شوبررسی می

 اطالعات و واحدها سنجیده تکتک با اطارتب در «شهری درون هایمحوطه بررسی فرم» قالب در متغیرهاۀ کلی .4

 د.شومی ثبت مربوط هایفرم در دقته ب به هر بنا مربوط

5 . Statistical Pacage of Social Siences (SPSS)افزارهای مورد استفاده در علوم یکی از بهترین نرم

 ثری قابلیت استفاده دارد.ؤنیز به نحو م زمینهاجتماعی است که در این 
 

  نابع. م8

 قدس آستان ،مشهد بهروان، حسن ترجمۀ ،کارکردگرایی هاینظریه بر تأکید با جامعه بر درآمدی ،(1372) یان رابرتسون،
 .رضوی

 . آبی نشر ،تهران ،ایران در شهرنشینی و شهر تاریخ بر ایمقدمه (،1365) حسین زاده،سلطان 

 یدکترا ۀنامپایان ،«قاجار پایان تا سلجوقیان حاکمیت از اسالمی دوران در اردبیل جامعه و فضا» ،(1388) کریم زاده،حاجی
 .تهران دانشگاه شناسیباستان گروه تخصصی،

 .27-17 ،1ة شمار ،رواق ،«فضا» ،(1377) مهدی حجت،

 .سمیرا ،تهران عدیلی، سمیه و پورفرج اکبر ۀترجم ،شناسیباستان در بنیادی مفاهیم ،(1390) بان پل و کالین رنفریو،

 .ماکان ،تهران ،روستا و شهر رابطه ،(1382) اصغرعلی رضوانی،

 باقر کوشش به ،کرمان بم ارگ شهرسازی و معماری تاریخ ةکنگر دومین ،«فضا ادراك» ،(1378) حکمتی شیوا و اختر کبیر،
 . 284-271 شیرازی، زادهاهللآیت

 کارتوگرافی و جغرافیایی ۀسسؤم ،تهران دوم، چاپ م،دو جلد ،جغرافیا فلسفه در نو هایاندیشه ،(1384) حسین شکوئی،
 .شناسیگیتا
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 ،تهران دوم، جلد شاملو، غالمعلی ۀترجم ،(هاروش و مبانی اصول،) شناسیباستان بر درآمدی سرآغاز ،(1382) برایان فاگان،
 .سمت

     ،«تاریخی متون به تناداس با زوال تا یابیشکل از خوره اردشیر»، (1393)مجید منتظر ظهوری  و حسن کریمیان،
 .85-65 صص ،2 ةشمار ،4 ةدور تهران، دانشگاه ،تهران ،ایرانشناسی هایپژوهش

 بر اسالمی نخستین هایسده در کالر شهر فضایی سازمان و فرم تعیین یابی،مکان» ،(1392)سقایی  و سارا                             
 .87-69 ،1 شمارة ،5 دورة تهران، دانشگاه تهران، ،شناختیباستان مطالعات ،«شناختیباستان شواهد اساس

  ،«هاشهر اضمحالل بر موثر عوامل در دیگر ملیأت: اضمحالل تا یابیشکل از دینور» ،(1391)صبری  حسین و                             
 .124-105: 1 شمارة ،2 سال ،شناسیایران هایپژوهش
   هایداده به استناد با عملکرد و فرم فضایی سازمان: کرخه ایوان» ،(1390)کوچک  باغبان غالمعلی و                            
 .172-149 ،2 شمارة ،شناسیباستان مطالعات ،«شناسانهباستان

 ،«شناختیباستان مستندات اساس بر اسالمی دوران به ساسانیان از انتقال در دارابگرد» ،(1390) سیدین ساسان و                            
 .88-73 ،13 شمارة نظر، باغ پژوهشی مؤسسۀ تهران، نظر، باغ

 تهران، ،نظر باغ ،«دارابگرد: موردی ۀنمون تاریخی، متون به استناد با باستانی شهرهای بازیابی» ،(1389)                            
 .82-69 ،11 شمارة نظر، باغ پژوهشی مؤسسۀ

 به اتکاء با هراسکان و ویگل فرهنگی هایمحوطه عملکرد تعیین و گاهنگاری» ،(1389)جاوری  محسن و                            
 .85-62، 2 شمارة ،شناسیباستان مطالعات ،«باستانشناسانه هایداده

 مطالعۀ باستان، شهرهای کالن توسعه در آنها نقش و اقماری هایشهرك» ،(1390)احمدی  عباسعلی و                           
 و معماری ملی همایش اولین منتخب مقاالت مجموعه ،«صفوی عصر اصفهان اقماری هایشهرك قورتان و خورت مورچه: موردی

 .تبریز اسالمی هنر دانشگاه  تبریز، اسالمی، شهرسازی
: تهران ،شهرسازی و معماری تاریخ کنگره سومین ،«ساسانیان شهرهای بصری و کالبدی ویته» ،(1386)                           

 .  556- 539 ،5 جلد کشور، فرهنگی میراث سازمان
 دانشکده مجله ،«کهن هایبافت فضایی ساختار تحلیل در جدید هایتئوری از گیریبهره ضرورت» ،(1384)                            

 .121-111 ،172 شمارة ،56 دورة تهران، دانشگاه ،تهران انسانی، ادبیات و علوم

 .تهران دانشگاه تهران، ایران، معماری شناسیتاریخ ،(1386) نسرین مقدم، گلیجانی

 .آورانفن همدان، ،شهر و انسان شهری شناسیجامعه بر درآمدی ،(1382) اهللاسد نقدی،

 طرّاحی و معماری دفتر ،تهران شهرسازی، و معماری در اسالمی هویّت بر درآمدی ،(1387) دیگران و الحمیدعبد کار،نقره
 .سازیشهر و مسکن وزارتشهری 

 .راهیان ،اصفهان ،نظری مبانی اسالمی شهرسازی و معماری ،(1385) محمدنقی زاده،نقی
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