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چكيده

دوره قاجار به دليل آغاز مرحله جديد از رابطه با غرب و جهان خارج و بسط حوزة نفوذ قدرتهاي اروپايي به محدودة منافع و
جغرافياي سياسي ايران اهميت فراواني دارد .اين دوره ،بيشترين حضور سياحان و جهانگردان را داشته و با ثبت خاطرات و مشاهدات
آنها از جامعة ايراني منابع و اطالعات دسته اولي از ساختار و معماري شهري ايران ،به دست آمده است .توسعة شهري قدرت محور،
تابعي از شاهان حاكم و سالهاي مركز بودن شهرها است .اساس شهر بر محور قصر و در اطراف آن بازار و در كنار آن مسجد و
مدرسه و كاروانسرا ميباشد .معماري درون گرايي و درون خانهها زيباتر و مجللتر است.
كليدواژه :معماري شهري ،پايتخت ،سفرنامه ،قاجار

 -1مقدمه
ايران در كنار تمدنهاي مصري و بينالنهرين و نيز تمدن هلني و يوناني ،يكي از مراكز عمده و اوليه شهرنشيني بوده است و
همچنانكه به وامگيري اصول شهرسازي و قواني و آداب شهرنشيني دست زده ،معماري خاص خود و آداب شهرياري و اصول
شهرداري مشهورش را وام داده است .معماري شهري ايران تحت تأثير و نمايندة دورانهاي تاريخي خاصي است كه تحت عناويني
چون باستان و اسالمي ،از سرگذرانده است ،چنانكه تحت تقسيماتي چون شهرهاي پيش از اسالم و شهرهاي دوران اسالمي معرفي
ميشود .در دوران اسالمي  ،قاجار از لحاظ شهرنشيني ويژگيهاي خاصي دارد .اين خاص بودن به دليل به همرسيدن ميراث
شهرسازي و شهرنشيني دوران باستان و دوران اسالمي و تالقي اين دو ميراث هرچند مختصر و ابتدايي ،با اصول و نيازهاي شهري
دنياي جديد است .جهانگردان و سياحان اروپايي با ارائه اطالعات دقيق در سفرنامههاي خود از شهرها و معماري آنها منبع مناسبي در
اين پژوهش به شمار مي آيند .وسعت اطالعات دريافتي از سفرنامهها ،كه هم شامل كالبد مادي و معماري و جغرافياي شهري ميشود
و هم روح جامعه و آداب و رسوم آن را دربر ميگيرد ،باعث ميشود كه به شناخت سيماي شهري ايران در اين دوره ،به شكل
خاصپرداخته اما به دليل تعدد شهرهاي ذكر شده در سفرنامه ها و پراكندگي مطالب در اين خصوص ،به مراكز و پايتخت ها به عنوان
شاخص بررسي مورد توجه قرار گيرند.
-2تاريخچه شهرنشيني :شهر و شهرنشيني در ايران براساس شواهد به دست آمده قدمتي طوالني دارد(رهنمايي و شاه حسيني،
 ،)62 :9831آغاز شهرنشيني در ايران را بايد حدود سه زهار سال قبل از ميالد دانست(نظريان .)91 :9833 ،در يك تقسيمبندي
شهرنشيني در ايران را ميتواندر دو دوران تاريخي يكي دوران باستان(از آغاز تا اسالم) و ديگر دوران اسالمي (اشرف )7 :9838 ،كه تا
زمان حاضر بررسي كرد(شيعه )938 :9873 ،بر طبق گفتة سلطانزاده ،اطالعات موجود از ابتداي عهد باستان بسيار اندك است.
شهرهاي مهم عيالمي ،مادي و هخامنشي بيشتر جنبة حكومتي ،اداري و گاه حكومتي ـ مذهبي داشتند و تعداد و جمعيت آنها قابل
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مالحظه نبود .در دورة سلوكيان و پارتها تعداد قابل توجهي شهر در نقاط گوناگون كشور  ،باتوجه به مصالح بازرگاني و نظامي ،نباشد.
اين شهر ،برعكس دورههاي پيش استقاللي نسبي در امور داخلي و نهادهاي مربوطه داشتند .در دوره ساسانيان ،شهرهاي بسياري به و
سيلة پادشاهان ،شاهان و حكام پديد آمد و به تدريج در اواخر اين دوره ،جنب و جوش و حركت بي سابقهاي در شهر ايجاد شد اما
برخالف دورة قبل ،استقالل و خود مختاري آنها تحت حكومت متتمركز ساسانيان از بين رفت(سلطانزاده :9826 ،مقدمه)
 -3شهرهاي ايران دوران اسالمي :از پي هم آمدن سلسلههاي مختلف در ايران نه تنها روند شهرسازي را كند نكرد ،بلكه هر
يك از آنها شهرهايي با ويژگيهاي منحصر به فرد به وجود آوردند ،آنچنان كه سلسلههاي مت/دخر شهرهايي با عظمت بيشتر بنا
كردهاند .نكتة قابل توجه تأثير مستقيم ايدئولوژيهاي حاكم بر جامعه در شهرسازي دورههاي مختلف است .به اين معني كه با تغيير
طرز فكر و اعتقادات حاكم فرم و شكل شهرها نيز تغيير كرده است .در دوره هخامنشي شكل شهرها براساس جامعه طبقاتي آن دوران
بوده است .به همين ترتيب ،جريان شهرسازي و تأثيرگذاري ايدئولوژي حاكم بر ساخت شهرها را در دوران اسالمي ميتوان ديد .اساس
زندگي شهري در دورة اسالمي از شهرنشيني دورة ساساني مايه گرفته است .با وجود اين شهرهاي دورة اسالمي ويژگيهاي
منحصربه فردي داشتند كه به راحتي مي شد آنها را از شهرهاي پيش از اسالم جدا كرد .به بيان ديگر ،ميتوان اين گونه قلمداد كرد كه
شهرهاي اسالمي از يك سو ،از ادامه يافتن و از سوي ديگر ،از دگرگوني زندگي شهري ساساني پديد آمدند(.اشرف.)91 :9838 ،
يكي از داليل رشد شهرنشيني در دورة اسالمي اهميتي است كه اسالم به شهرها ميدهد .با آغاز دورة اسالمي  ،نظام اجتماعي
تغيير يافت و تحت تأثير آن نظم سياسي و اقتصادي جامعه و به دنبال آن ساختار شهري نيز دستحوش تغييرات بسياري شد .از آنجا
كه ايدئولوژي اسالمي براي رسيدن به آرمانهاي خود نياز به شهر و شهرنشيني داشت ،بيشترين تغييرات را در نظام شهري ميتوان
ديد .شهرهاي قديمي تغيير شكل يافته و در وضعيت جديد خود شكل اسالمي به خود گرفتند(نظريان .)69 :9879 ،شهرهاي قديمي،
كه به تبع اسالم تغيير كرده بودند ،در ساختار جديدشان رنگ و بوي اسالمي به خود گرفتند .آتشكدهها ويران شده و به جاي آنها
مساجد جامع بنا شدند .تقسيمات شهري دورة ساساني(كهندژ ،شارستان و ربض) جاي خود را به مراكز ديواني و نظامي ،مذبي ،بازارها
و محله شهر ،كه اغلب خاستگاه قومي ،نژادي ،قبيلهاي و مذهبي داشتند ،دادند .در مناطق بيرون شهر(ربض) ،بازارها و خيابانهاي
اصلي از شمال به جنوب و از شرق به غرب شهر كشيده شده بودند(اشرف .)68 :9838 ،يكي از مهمترين شاخصههاي شهر در اين
دوره ،داشتن مسجد جامع بود ،البته عكس آن صادق نبود؛ يعني هرجا كه مسجد جامع داشت ،شهر محسوب نميشد(همان)98 :
در اين دوره ،وضع سياسي(اداري و نظامي) ،اقتصادي و اجتماعي شهر همچنان پابرجا ماند و به علت وسعت امپراتوري اسالمي و
گسترش بازار مبادالت در قرنهاي سوم و چهارم ،شهرنشيني رونق فراوان يافت و سيماي شهرها دگرگون شد .در دورة اسالمي،
سازمانهاي ديني نيز در شالودة زندگي شهري اهميت زيادي يافت و مسجد آدينه يا مسجد جامع از اجزاي اصلي نظام اجتماعي شهر
شد .در اين دوره ،شهرها و روستاهاي پيرامون آنها در نظامهاي منطقهاي به يكديگر پيوند خوردند و مجموعة همبستهاي پديد آوردند.
اساس اين پيوند همبستگي جدايي ناپذير صنايع دستي و بازرگاني با فعاليتهاي كشاورزي بود .بدين معني كه تقسيم كار ميان شهر و
روستا ،به آن صورتي كه در شهرهاي قرون وسطايي اروپا ديده ميشود ،در منطقههاي شهري شكل نگرفت .در مواردي كه هر محله
پيرو يكي از مذاهب اسالمي بود ،همبستگي هر يك از محلههاي شهر با روستاهاي پيرامون ،كه هممذهب با آن بود ،بيش از
همبستگي محلهها با هم بود .بسياري از محالت شهر خصوصيات روستايي داشتند و بسياري از روستاها به توليدات صنعتي مي
پرداختند .با اين همه ،شهر و روستا با هم تفاوتهاي پراهميتي نيز داشتند(همان)91 :
يكي از مهمترين عواملي كه اشرف براي تحول و دگرگوني شهرهاي ايراني در اوايل دورة اسالمي مطرح ميكند ،رشد و توسعة
سريع بازرگاني و توليدات صنعتي شهرهاست .او اعتقاد دارد ،در قرنهاي سوم و چهارم هجري ،با توسعة صنعت و بازرگاني ،رفته رفتهاز
اهميت شهرستان كاسته شد و ربض ،كه جمعيت و كاركرد اقتصادي آن به سرعت باال ميرفت ،جايگاه مهمتري يافت .از نظر او،
گسترش زياد حرفهها و صنايع ،داد و ستد و بازارها موجب انتقال سريعتر جمعيت به حومة شهر يا ربض بود .اعراب نيز شهرهايي در
ايران پايهريزي كردند .بيشتر اين شهرها ارودگاههاي نظامي بودند كه در كنار شهرهاي قديمي آن يا هليوپوليس بنا كردند .گاهي نيز
شهرهاي تازهساز را دور از سكونتگاه هاي قديمي برپا كردند ،مانند حرفه و قيران ...گاهي نيز قلعههاي نظامي گسترش يافته و به
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صورت شهرهايي كه كاركرد اداري و نظامي داشتند درميآمدند(همان .)92 :برخي نيز شهرهايي بودند كه مردم در پيرامون مزار
پيشوايان ديني بنا ميكردند .شيعه ،شهرهاي شكلگرفته در قرون اولية اسالمي را در پنج گروه خالصه كرده است:
 -9شهرهاي نوساز به عنوان مظهر قدرت حكومت اسالمي كه اردوگاه نظامي نيز بودند(مانند بغداد)؛  -6شهرهايي كه بر اثر
گسترش حلقههاي نظامي توسعه يافت(با رنگ و بوي ايراني)؛  -8ايجاد شهرهاي جديد در كنار شهر قديمي(مثل شيراز)؛  -9شهرهاي
جديد كه در كنار مزار بزرگان مذهبي ايجاد شد(مانند قم و كاشان و مراغه)؛  -3شهرهايي بر اثر احداث مسجد يا ساختمان جديد و يا
انتخاب آن به عنوان داراالماره رشد كرده يا احيا شد(مثل ري و اصفهان) (شيعه)919 :9833 ،
اما اوج شهرنشيني در قرنهاي سوم و چهارم هجري اتفاق افتاد .اساساً آغاز رونق شهرنشيني در امپراتوري اسالمي را ميتوان از
قرن سوم و چهارم هجري و به نوعي تا قرن ششم هجري دانست كه در آن شهرگرايي و شهرنشيني گسترشي بس عظيم يافته و
شهرهاي بزرگ با جمعيتي حدود  911111نفر و بيشتر بودند؛ حتي جمعيت آنها را به نيم ميليون نفر تخمين زدهاند(سلطانزاده:9823 ،
 .)17رونق بازرگاني در امپراتوري اسالمي از مهمترين عوامل رشد اين شهرها بودند .اين شهرها اكثراً در مسيرهاي كاروان و ارتباطات
بازرگاني قرار داشتند(نظريان .)66 :9879 ،اين رونق و توسعه به حدي بود كه شهرهاي اسالمي از شهرهاي اروپا در قورن وسطي
مهمتر و پرجمعيت تر بودند(اشرف .)92 :9838 ،بازارهاي اين دوره شلوغترين و پررونقترين در نوع خود بودند .صنايع رشد چشمگيري
داشت و تجارت و بازرگاني توسعة بسيار يافته بود .در اين دوره ،كه تقريباً با عصر سلجوقي همزمان است ،كالبد شهر عبارت بود از :يك
ميدان اصلي با كاخها ،ديوانها ،مسجد جامع و گاهي بيمارستاني در پيرامون آن .بازار شهر نيز به ميدان اصلي با كاخها ،ديوانها،
مسجد جامع و گاهي بيمارستاني در پيرامون آن ،بازار شهر نيز به ميدان اصلي باز ميشد .محالت شهري ،بنا به موقعيت ،در كنار قرار
گرفته بودند .مدرسهها و مساجد و حمام و بازارچهها و  ....در جاي خود قرار داشتند و هم اينها را ديواري از سنگ دربرگرفته بود(حبيبي،
)77 :9837
بناي مسجد جامع در شهرهاي اسالمي هميشه در كنار بازار شهر قرار دارد .بازار قلب اقتصادي شهر بوده و نه تنها محل خريد و
ال هر راسته به يك نوع فعاليت اختصاص
فروش كاال ،بلكه محل پيشهوريهاي مختلف نيز هست .در بازار شهرهاي اسالمي ،معمو ً
ال قسمت مسكوني شهر قرار دارد .هر گروه اجتماعي ـ اقتصادي ،براساس مذاهب ،مشاغل ،نژاد،
دارد .در كمربند بيروني بازار ،معمو ً
زبان ،قوميت و حتي گروههاي اجتماعي ،براي خود محالت خاصي به وجود آوردهاند .در اين شهرها ،حصار شهر همة اين عناصر
شهري را ،به صورت كمربندي ،در خود جاي داده و داراي تعدادي دروازه است .قلعة دفاعي شهر نيز به حصار شهر متصل است .در
ال بازارهاي روستايي
خارج از برج و باروي شهر گورستانها قرار دارند و هر گروه مذهبي گورستان جداگانهاي دارد .بيرون از حصار معمو ً
تشكيل ميشوند(شفقي )33 :9839 ،اما از آنجا كه هر فرازي فرودي دارد ،روند صعودي توسعة شهرها نيز با حملة مغول فرودي
ناخوشايند داشت .مغولها بيابان گرد بودند و شناختي از شهر و شهرنشيني نداشتند ،درنتيجه با تمام مظاهر زندگي شهري به مقابله
پرداختند .به جز ويران كردن شهرها و كشتار مردم ،كه خود مهمترين دليل ركود شهر و شهرنشيني در اين زمان بود ،دريافت
مالياتهاي سنگين(تمغا) از پيشهوران و صنعتگران(چه شهري و چه روستايي)نيز به اين ركود دامن ميزد(اشراف )99 :9838 ،البته اين
بي قانوني و نبود دولت تا يك قرن ادامه يافت و پس از آن ،مغولها با گذر زمان تسليم تمدن برتر شدند .ساخت بناهاي باشكوه ،مثل
امير چخماق در يزد و ميدان حسن پادشاه در تبريز ،از زنده بودن سنتهاي شهرسازي در اين دوره خبر ميدهد اما هنوز علي رغم همة
ايلغارها و ويرانيها ،شهر به عنوان مظهر وحدت سه جامع ايلي ،روستايي و شهري نقش خود را بازي ميكند و بر اين امر باقي
ميماند(حبيبي)32 :9837 ،
 -3-1عناصر سازندة شهرهاي اسالمي :براي شهرهاي اسالمي در قرون اوليه ميتوان دو پاية اصل درنظر گرفت:
مسجد جامع و عمارت اصلي دولتي در كنار آن و بازار .در قرون بعدي ،فضاهاي ديگري مثل مدرسه و ميدان نيز به اين دو ركن اصلي
افزوده شد(شيعه .)912 :9833 ،البته برخي از كارشناسان در كنار اين دو عنصر اصلي؛ يعني مسجد و بازار ،ارگ يا مقر حكومتي را نيز،
به عنوان سومين مشخصة اصلي شهر اسالمي ،درنظر ميگيرند ولي چون بازار و مسجد در طول زمان دست خوش تغييرات بيشتري
بودند و تأثير آنها در توسعة شهرها بسيار بيشتر از ارگ است ،در اين بخش تنها به اين دو مؤلفه پرداخته خواهد شد.
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-1-3-1مسجد :اولين خصيصه يك شهر اسالمي وجود مسجد جامع مي باشد .در شهرهاي اولية اسالمي ،آتشكدهها را ،با
افزودن منبر و محراب ،به مسجد جامع تبديل ميكردند .در مواردي نيز ممكن بود آتشكده را ويران كرده و به جاي آن مسجدي بنا
كنند .دليل اين مسئله اين بود كه مسجد ،به لحاظ مكاني ،بايد همان خصوصياتي را ميداشت كه يك آتشكده داشت :هم بايد در
دسترس همة مردم ميبود و هم در مركز توجهات.مسجد نيز ،در طول زمان ،دچار تحوالت بسياري شده است .اين تغيير و تحوالت ،با
توجه به دورههاي تاريخي ،به چهار دسته تقسيم ميشود -9:صدر اسالم :زماني كه مسجد صورتي ساده داشت؛  -6زمان حكومت بني
اميه كه در آن مسجد و قدرت امپراتوري به هم گره خورده است؛  -8دورة عباسيان كه در آن مسجد و قدرت سياسي از هم فاصله
ميگيرند؛ -9از قرن ششم به بعد كه با تغييرات و دگرگونيهاي بنيادي در ظاهر و تعداد مساجد همراه است(نظريان)68 :9879 ،در دورة
دوم و سوم ،مساجد مهمترين وجه تمايز شهر از ده هستند و مسجد آدينه يا جامع مشخص كنندة شهر در ميان انوع ديگر
سكونتگاههاي اسالمي به شمار ميآيد .در دورة چهارم ،پديد آمدن دگرگونيهاي بنيادي در شكل و پراكندگي مساجد جلوهگر
دگرگونيهاي اساسي در اجتماع اسالمي و زندگي شهري است .خالصه آنكه اين دگرگونيها جامعة اسالمي را از روزگار يگانگي
نخستين ،كه در آن دين و دولت يگانه بود ،به عبارت ديگر ،نوع حكومت دين ساالري بود به دورهاي ميكشاند كه در آن پادشاهيهاي
گوناگون در مناطق مختلف پديد ميآيند و سارنجام جنبههاي اجتماعي و ديني اسالم از مور سياسي جدا ميشود .اين دگرگونيها در
بنيادهاي زندگي شهري اثر ميگذارد .مالك تعيين شهر ،براساس وجود مسجد آدينه ،را بر هم ميزند(اشرف)98 :9838 ،مسجد بايد در
جايي قرار مي گرفت كه در دسترس همة مسلمانانباشد ،در نتيجه مساجد جامع در شهرهاي سنتي ايران معموالً در طول بازار و در
تقاطع راستههاي مهم و اصلي قرار ميگرفته است .اهميت مسجد به حدي بود كه حتي در بازار ،هر صنف براي خود مسجدي
ميساخت(خيرآبادي .)16 :9872 ،با گذر زمان ،تعداد مساجد به حدي ميرسد كه هر محله براي خود مسجدي دارد .اين وضعيت رو به
رشد همين طور ادامه مييابد تا زمان صفوي كه برخي از محالت چند مسجد را در خود جاي دادهاند.
-2-3-1بازار :دومين و مهمترين شهر اسالمي بازار است .مهمترين دليلي كه براي گسترش شهرهاي اسالمي در قرون اوليه
توسعة بازرگاني داخلي و خارجي بود كه رابطة تنگاتنگي با بازار داشته است .دولت اسالمي خود يكي از بنيانگذاران و تقويتكنندگان
بازار است .نه بدان علت كه به چرخش كاال و سرمايه مردمان تابعة خويش نياز دارد ،بلكه بدان علت كه خود صاحب اصلي سرمايه و
كاالست(حبيبي )93 :9837 ،از ديگر خصوصيات شهرهاي اسالمي كاركرد بازرگاني و صنعتي آنهاست كه بازارها و چهارسوي بزرگ و
كوچك و سراها و كاروانسراها محل آن بود(اشرف)99 :9838 ،بازار شهر معموالً از بزرگترين ميدان شروع ميشد و حلقة اتصال بين
دو دروازة شهر بود .مجموعة بازار از داالنهاي موازي و متقاطع تشكيل ميشد كه به آنها راستة بازار ميگفتند .درون بازار ،در
فاصلههاي مشخص ،بناي كاروانسرايي وجود داشت تا تجار و بازرگانان در آن بياسايند .به جز كاروانسرا ،بناهايي مانند مسجد،
مدرسه ،حسينيه نيز در مجموعة بازار وجود داشت(خيرآبادي .)76 :9872 ،درون بازار معموالً حرفههاي همصنف در كنار هم و جدا از
بقية اصناف قرار گرفته بودند .يكي از بهترين راستهها متعلق به بزازان و فروشندگان انواع منسوجات بود و راستة بزازان را اغلب
شاخصي براي تعيين ثروت ،مكنت و رفاه اهالي يك شهر محسوب ميداشتند(سلطانزاده)969 :9823 ،البته كاركرد بازار در شهرهاي
مختلف متفاوت بود .شهر اگر در شاهراه تجاري و در مسير بازرگاني آنها ،نقش بازار و روند توسعة آن تغيير ميكرد .در شهرهاي متوسط
و كوچكي كه مبادالت خارجي آنها زياد نبود بخش قابل مالحظهاي از بازار صرف تأمين نيازهاي داخلي شهر و ناحية پيراموني ميشد.
اين بازرچهها جنبه خردهفروشي داشتند و درصد كمي از فضاهاي آن به تجارت خارجي اختصاص داشت ،درصورتي كه در شهرهاي
بزرگ  ،به علت عملكردهاي متنوع و توسعة تجارت خارجي و نواحي پيراموني  ،عناصري كه در خدمت تجارت خارجي بودند به
بخشهاي داخلي اضافه ميشد .به طور كلي كالبدي بازار براي پاسخگويي به نيازهاي جديد همواره در حال تغيير شكل بود و عالوه بر
امتداد مسير راستة اصلي و نفوذ در محلهها از طريق راستههاي فرعي ،بخشهايي ا فضاهاي مسكوني اطراف بدنة راسته ها را نيز به
خود جلب ميكرد و آنها را ،به صورت تيمچه يا سرا ،مورد استفاده قرار ميداد .اساساً فضاي بازار تنها به داد و ستد و بازرگاني اختصاص
نداشت ،بلكه به عنوان مهمترين شاهراه حياتي شهر ،حتي برخي از عناصر مهم شهري را در خود جاي ميداد .بازار ،از نظر كاركردهاي
اقتصادي ـ اجتماعي  ،قدرت و دامنه نفوذ وسيعي داشت(نظريان)67 :9879 ،در شهرهاي سنتي ايران ،بازار اهميت بسياري داشت .شهر
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دوران اسالمي در تحول خويش به دور بازارها تنيده ميشود و در گسترش خود بازارهاي جديد را ايجاد ميكند .شواهدي بسيار از
كرمان و يزد گرفته تا الهيجان و تبريز ،از دزفول و شوشتر گرفته تا مشهد و نيشابور ...ـ وجود دارند كه قبل از اينكه محلهاي ساخته
ال آزاد به دور آنها سكني ميگرفتند و
شود و بخشي نو برپا شود ،ابتدا بازار و ميدان ساخته ميشدند و سپس مردمان ،به گونهاي كام ً
محلهاي جديد برپا ميشد(حبيبي)97 :9837 ،از مهمترين ويژگيهاي بازار شهر اسالمي اين است كه تنها محلي براي انجام
فعاليتهاي اقتصادي محسوب نميشود .ويژگيهاي كاركردي بازار و پيوند با مراكز مهم سه گانة سياسي ،اقتصادي و مذهبي موجب
جريان همة فعاليت هاي اجتماعي به سوي بازار ميشد در هنگام بحرانهاي اجتماعي ـ سياسي ،به خصوص در مقابله با عوامل
خارجي ،بازار به عنوان سنگر اجتماعي مردم فعال ميشد(نظريان )67 :9879 ،اما شهرهاي اسالمي اجزاي ديگري نيز داشتند كه در
طول زمان اهميت يافته يا از اهميت آنها كاسته شده است .از ديگر خصيصههاي شهر دورة اسالمي  ،وجود محالت در تضاد و تقابل
صرفنظر از مكان آنهاست .محالتي كه هر يك مسجد ،بازارچه ،مدرسه ،آبانبار ،قنات ،حمام و  ..خاص خود را داشتند و حتي در
مواقعي براي خود ،عالوه بر دروازهاي خاص كه به بيرون شهر باز ميشد ،دروازهاي نيز براي ورود به محله داشتند(حبيبي)91 :9837 ،
 -4شهرنشيني در دورة قاجار :در اين دوره ،روابط سياسي و تجاري ايران با كشورهاي اروپايي توسعة بيشتري يافت و سپس
رفت و آمد خارجيانف به خصوص فرانسويان و انگليسيها ،براي گسترش روابط سياسي و تجاري كشور متبوعشان با ايران شدت
گرفت و در نتيجه شهرنشيني با ساختمانهاي سبك جديد توسعه يافت و دوباره احيا شد(مستوفي الممالكي)97 :9831 ،در اوايل دورة
قاجاريه ،تهران به پايتختي انتخاب شد و بناهاي عظيم ديگري در شارستان؛ يعني ارك آن زمان تأسيس شد كه امروزه نيز هستههاي
مهم اداري و سياسي مملكت نظير وزارتخانهها ،شهرباني ،قورخانه ،بازار و مركز ارتباطات راه دور در اين محدوده قرار دارند .اين شهر،
به سبب موقعيت طبيعي خوب و موقع استراتژيكي ،مورد اهميت قرار گرفت و به پايتختي برگزيده شد؛ زيرا در جبهة جنوبي البرز ودر
آبرفتهاي حاصلخيز جنوب اين كوهستان قرار دارد و عالوه بر آب و هواي معتدل و ييالقي ،خاكهاي حاصلخيز زراعي و شبكة
ال
آبهاي فراوان نظير رودهاي جاجرود ،كرج ،كن ،كردان اوين ،دركه و ساعي و صدها شاخة آبي بزرگ و كوچك دارد كه محيط كام ً
مساعدي براي فعاليتهاي زراعي و دامپروري ايجاد كرده است(همان)31 :گسترش مراكز يكجانشيني روستايي نظير عباسآباد،
بهجتآباد ،اميرآباد ،حسنآباد ،يوسفآباد ،مجيديه ،شمسآباد ،ونك ،چاله هرز مجموعة عظيمي را تشكيل داد كه از سمت جنوب به
شهر قديمي ري و از سمت شمال به ييالقات شميرانات و از مشرق تا حوضة رودخانة جاجرود و از مغرب تا حوضة رودكن و جلگة
شهريار محدود ميشد .از طرف ديگر ،موقع جغرافيايي آن طوري است كه در چهار راه ارتباطي راههاي جنوب و مشرق و شمال و
مغرب مملكت واقع است و الزمة هر ارتباطي بين اين نواحي عبور از تهران است و تقريب ًا در موقعيتي قرار دارد كه بر تمام اوضاع و
احوال سياستي مملكت در تمام نقاط مسلط است(همانجا)31 :9831 ،تا قبل از دورة ناصرالدين شاه به توسعة شهر تهران چندان
اهميتي داده نشد و به جز چند بنا مثل مسجد شاه سابق(مسجد امم خميني) در محدودة بازار و عمارت نگارستان ،اقدام ديگري مشاهده
نميشود .در عهد ناصرالدين شاه ،به امور شهري در ايران توجه بيشتري شد و اين نوجه بيشتر متوجه تهران بود .در اين دوره ،اولين
نقشة جغرافيايي از شهر تهران تهيه شد كه در اين نقشه ،تهران به محالتي نظير عودالجان(آّ لجن) ،بازار ،چال ميدان ،خندق،
سنگلج(اميريه و پار شهر و بوذرجمهر فعلي و حومه) چند عمارت از بزرگان قوم و چند دروازه منحصر شده است .مسافرتهاي
ناصرالدين شاه به خارج از كشور و آشنايي با ظواهر و فرهنگ و تمدن شهري در آنجا در ايجاد بافتهاي جديد و بناهاي سبك فرنگي
و گسترش شهر بي تأثير نبوده است(همان جا)با اين حال ،هستههاي اصلي شهر و مهمترين مراكز داخلي شهرها را مساجد ،بازار ،ارگ
و محالت مسكوني قديمي تشكيل ميدادند كه مهمترين مراكز مذهبي ،سياسي و اقتصادي شهرها به شمار ميروند .عالوه بر تهران ،
شهرهاي ديگري نظير مشهد ،اصفهان ،شيراز ،بوشهر ،تبريز و باختران مورد بازسازي و توسعه قرار گرفتند و در همين مرحله بود كه
شهر سلطانآباد(اراك) بنا شد و عالوه بر شرايط نسبتاً خوب طبيعي حاكم بر منطقه ،موقع استراتژيكي و عوامل اقتصادي در توسعة و
تبديل آن به شهر مؤثر بودهاند(همان)39 :
از عوامل مؤثر بر ساختار كالبدي ـ فضايي شهر ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
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.9عوامل محيط طبيعي (شامل عوامل آب و هوايي ،عوامل محيط طبيعي)؛ .6عوامل اقتصادي(شامل نقش اقتصادي شهر ،درآمد
خانوارها ،بودجههاي دولت در عمران شهري ،قيمت زمين ،مالكيت زمين ،فعاليتهاي بخش خصوصي ،بانكها ،قيمت مطالح
ساختماني ،رونق اقتصادي و رشد و توسعة اقتصادي)؛ .8عوامل فرهنگي ،اجتماعي(شامل افزايش جمعيت و مهاجرت ،گروههاي
اجتماعي ،سنتها و عاليق مردم ،عوامل بهداشتي ،عوامل حقوقي ،اتفاقات ملي)؛. 9عوامل كالبدي(شامل راهها ،آييننامه هاي تفكيك
زمين ،مقرارت ساختماني ،نحوة استفاده از زمين ،مركزيت شهري ،فضاهاي مسكوني ،محدودة شهر)؛ .3عوامل مديريتي و قانوني(شامل
برنامههاي دولت و سياستهاي كشوري ،قوانين كشوري ،رقابت بين شهرها و كشورها ،تشكيالت شهري و منطقهاي ،انجمنها و
شوراي شهري ،مديريت شهري ،انجمنهاي تخصصي)؛ .2عوامل فني(شامل وسايل حمل و نقل ،تجهيزات زيربنايي ،طرحهاي فني
ارائه شئه و نحوة استفاده از فنون شهرسازي)
 -5-1تهران دورة قاجار در سفرنامهها :شهر تهران ،آن گونه كه از تاريخهاي متعدد و سفرنامهها دريافت ميشود،
تا قبل از تشكيل سلسلة قاجاريه اهميت و نيز ساختارهاي شهري بزرگ را نداشت و بيشتر به صورت مجموعهاي دهات
به پيوسته بود .اولين بار تهران در كتاب معجم البلدان ابو عبداهلل ياقوت به سال  7711-08م ،ديده ميشود .شرح او
حاكي از آن است كه سكنة اصلي تهران غارنشينهايي بودند كه ،در وضع و حال نيمه وحشي ،در زيرزمينها ميزيستهاند
و با همسايگان خود در جنگ و ستيز بودند و نسبت به فرمانروايان خويش پيوسته سركشي ميكردند(كرزن :7808 ،ج ،7
 .)811شهر تهران بسيار وسيع بود و ديواري نداشت و محل دلپذيري به شمار ميرفت .در آنجا همهچيز نيك فراهم بود،
اما مكن مرضخيزي بود و بنا بر اهل محل ،درآنجا تب شيوع داشت(همان) .تهران شهر بزرگي ست .از كاشان وسيعتر
است ،اما جمعيت و همچنين خانههاي زياد ندارد .باغهاي آن خيلي وسيع است و از همه قشم ميوه در آنجا فراوان و
آنقدر عالي است كه به اطراف ميبرند .خان معمو ًال در آنجا اقامت دارد؛ تمام كوچهها جويبارهاي سرشار دارد و از ميان
باغها جاري است و ماية حاصلخيزي .خيابانها داراي خيابان لند دلپسند سايهداري است كه همان چنار ايراني است و
بعضي از آنها تنهاي به قدري ضخيم دارند( .همانجا)تهران در ميان اراضي هموار و ي جلگهاي وسيع قرار گرفته است؛
خانهها را با خشت سفيد ،كه در افتاب خشك و سخت كردهاند ،ساختهاند .در اين شهر بالغ بر  8888خانه هست كه خانة
خان و بازار از همهجا زيباتر است ...بازار دو قمست ميشود :قسمتي سرگشاده و قسمت ديگر سقفدار است .نهري با دو
شاخه از وسط شهر ميگذرد و باغ و بوستان را مشروب ميسازد و براي خير و بركت آن باغبان را سپاس گزارند( .همان
جا)تهران قلعهاي در يك فرسخي شهر ري است و سكنة آن دائم ًا مشغول جنگ هستد.در سال  7100آقامحمدخان،
مؤسس سلسله قاجاريه  ،تهران را پايتخت خود قرار داد(دالماني .)168 :7881،اهميت اين شهر به اندازه تبريز و اصفهان
نيست .در خارج شهر مانند دو شهر پيش دهكدهاي ديده نمي شود .كلية جمعيتش ،كه داخل چهار ديوار است،
 788888ميباشد .در اولين وهله منظرهاش جز ديواري طوالني از آجرهاي زردرنگ  ،كه از رويش چند گنبد مسجد و
كاله فرنگيهاي قصر شاه مشاهده ميشود ،چيز ديگري ندارد( .فالندن )778 :7816 ،وقتي از سوي مغرب به ان نزديك
ميشوي ،بيشتر به بيشهاي ميماند تا به شهري؛ نه منارهاي بر فراز آن نشانهاي را پديد ميآورد و نه برجي و نه گنبدي.
درختان باغهاي آن ساختمان هاي كوتاهش را در خود پنهان ميكنند(.بل)71 :7868 ،پس از تماشاي دشتهاي پر ريگ
و خشك و بيحاصل ،ديواري خاكستري ،كه از شيب تند خندقي باال آمده بود و از وراي اين ديوار ،بامهاي بلند يك
ويالي سلطنتي بعد از طاقها و گنبد مسجد و درختان باريك و بلند تبريزي ،كه بدون كوچكترين حركتي از ميان بخار
رقيقي كه باالي شهر را فرارگفته بود ،قد برافراشته بودند(فالندن )778 :7816 ،به همان كمي كه ايراني به نماي خارجي
منزل توجه ميكند ،در پرواي كار تأسيسات و عرض معابر است .كوچهها تنگ ،زاويهدار ،بينظم و بنبست است .چون
كوچهها برهم عمود نميشود و يكديگر را قطع نميكند ،ناگزير بايد آنها را دور زد( .پوالك )68 :7867 ،خانهها از نظر
راحتي و زيبايي ،از حد معمول پايينتر است ،ولي در خارج شهر باغهاي زيبايي وجود دارد و غالب ًا در داخل اين باغها
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ساختمانها مجللي ديده ميشود(.كنت دوسرسي )740 :7861 ،بناهاي تهران خشت و گلي است ،ديوارها و بامها را با
كاهگل ضخيم مياندايند .اگر آجر به كار ببرند ،بر اثر حدت آفتاب تابستاني از هم متالشي ميشود و وقتي بارانهاي
زمستاني شروع به ريزش كرد سقفها و ديوارهاي پوسيده غالب ًا فرو ميريزد(.فووريه )741 :7801 ،تمامي تجمالت خانهها
به قسمت داخلي آن اختصاص دارد .اگر كسي داخل يكي از آنها را ببيند ،مثل اينكه تمامي خانهها را ديده است.
ساختماندر همه جا يك شكل ساخته مي شود .قصر شاه به همان ترتيب تقسيم بندي شده كه كلبة محقر يكي از
پايينترين طبقات تقسيمبندي شده ست .فرق عمده در ميان اين دو فقط در بزرگي و كوچكي مساحت زيربنا و غناي
اتاقها و در تعداد حياطها و باغچههايي است كه از ضمايم آن خانه محسوب ميشوند(همان )781 :اگر از روي يكي از
بامهاي بند به خط مستقيم به تهران بنگريم ،تعداد زيادي بامهاي گنبدي به رنگ خاك ،يك رديف بامهاي مسطح با
همان رنگ و ديوارهاي كاهگلي بسياري را ميبينيم(سرنا )44 :7868 ،عرصة داخلي شهر تقسيم ميشود به ارك كه،
ديواري بلند و چينهاي و خندقي احاطه شده است و چهار محله ،كه جديدترين آنها در شمال شرق و در باغستاني بنا
شده و پرآبترين سالم ترين و مرتفعترين محلهها نيز به شمار ميرود و به محلة شميران موسوم است .محله جنوب ارگ
پرجمعيتترين ولي كمآبترين محلههاست و كاروانسراها و بازار را در خود جاي داده است و به آن محلة شاه عبدالعظيم
ميگويند .محلة غربي يعني محلة سنگلج بيشترين قصور را شامل ميشود و در عوض محلة جنوب شرقي يا چاله ميدان
فقيرترين و غيربهداشتيترين محلههاست(پوالك)68 :7867 ،دوسرسي ،نويسندة فرانسوي كه در زمان محمدشاه در ايران
بود ،دربارة قصر قاجار ميتويسد كه در زمان سفر وي رو به ويراني بوده است«اين قصر ،كه بين شهر و كوهستان ،در طرف
شمال شهر قرار دارد ،ساختماني ييالقي بود كه قصر قاجار نام داشت .اين قصر روي تپهي كلهقندي قرار گرفته و اطراف
آن باغهاي زيبايي است كه در آن جويبارهايي متعدد جاري است .دروويل دربارة كاخ عشرت آباد مينويسد :شاه قسمتي
از فصل تابستان را در كاخ عشرتي ،كه در فاصلة يك فرسخ و نيمي تهران بنا نهاده است ،به سر ميبرد .اين كاخ كم و
بيش به سبك اروپايي ساخته شده است .اين كاخ با باغهاي وسيع و زيبايش ،كه به صورت آمفي تئاتر بنا شده است،
جلوة خاصي دارد(.دروويل)760 :7818 ،قصر صاحبقرانيه در باالي نياوران در دامنة تپههايي كه از شمال بر اين آبادي
مشرفاند ساخته شده است(فووريه )761 :7801 ،به گفتة كرزن ،در تهران فقط يك سفارت كبرا هست كه كتعلق به
سلطان عثماني است ولي اروپا با شش سفارتخانه در تهران نمايندگي دارد :انگلستان ،روسيه ،فرانسه ،آلمان ،اتريش و
ايتاليا(.كرزن ،7808 ،ج  .)441 :7در سطح تمام شهر تهران فقط يك نقطه است كه شايستگي داشتن عنوان ميدان را
دارد و آن درست در مقابل در اصلي قصر شاه واقع است .اين ميدان به شكل متوازياالضالع طرح ريزي شده و طول و
عرض آن در حد ميدان كاروزل پاريس است .حصارها و خندقهاي ارگ سلطنتي يك طرف آن را به كلي گرفته است و
سه طرف ديگر آن با يك رديف ديوار كوتاه گلي ،كه خطوط مارپيچي سفيدرنگ روي خود دارند ،احاطه شده است .در
كنار ميدان ،حجرههاي متعدد براي استراحت آدمهاي درون خانة شاه ديده ميشود .چند اصله درخت كوچك و چمني
سبز تنها زينتي است كه اين ميدان شاهانه حايز آن است( .تانكواني )781 :7808 ،ميدان توپخانه ميدان عمومي و عمدة
شهر تهران است .در هر طرف ميدان ابنية دو طبقه و رنگ شده امتداد يافته و متعلق به سربازخانههاي نظامي است .سطح
ميدان ناهموار است كه با سنگهاي مختلف سنگفرش شده و هيچوقت تعمير و مرمت نميشود و در هر قدم پاي انسان
يا در چاله فرو ميرود و يا به سنگ برميخورد .در وسط ميدان يك باغچه با يك حوض مربعي ساخته شده
است(وولفسن .)788 :7881 ،در طرف راست ميدان جلوي باغچه دو رديف توىهاي مختلفالجثه برنز قديمي قرار دادهاند
 .بعضي از ادارات و مؤسسات دولتي هم در همين ميدان واقع شدهاند(.همان .)787 :تهران فاقد بناهاب عظيم مذهبي
مسجد يا مدرسه است مسجد سپهساالر كه چهارمنارة بلند و درخشان آن همه از كاشيهاي شفاف و سرستونهاي
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آراسته از دور درنظر من مثل منارههاي ارگ در ميان درختان مينمود .باني اين بنا كه هم مسجد و مدرسه است ميرزا
حسين خان است(كرزن ،7808 ،ج  )481 :7گنبد مسجد موجود در تهران با كاشيهاي خوشرنگ پوشانده شده است،
با تابش آفتاب صدها رنگ زيبا بازتاب ميدهند و در ذهن هر بيننده تصويري از برجهاي چيني را مسجم ميكنند .
منارههاي اين مسجدها همديدني و نمونهاي از ظرافت و زيبايي است .شكل اين منارهها شباهتي به منارههاي تركيه ندارد
و بيشتر به طاقنصرت روميان ،كه در گالريهاي خود برپا ميكردند ،شبيه است(تانكواني)118 :7808،مسجدهاي جديد
چون مناره ندارند ،از بيرون با خانههاي معمولي هيچ فرقي ندارند(.همان )117 :بناي مدارس از يك حياط بزرگ مربع
تشكيل شده و در چهار طرف آن حجرات كوچك متعددي جهت شاگردان و معلمين بنا شده است .يكي دو حجره براي
درس ساختهاند .يك قسمت اين بنا هم به مسجد اختصاص دارد و محل عبادت سايرين است(همان )788 :بازارها با
سقف طاقي پوشيدهاند و در سيه روشني فرو رفتهاند كه پرتو خورشيد آن را با سايه روشن تابلوهاي
رامبرانت( )Rembrandtهمانند ميكند .درازي آنها به كيلومترها ميرسد .در دو كنارة آنها دكههاي كوچكي رديف
شدهاند كه بعضي از آنها دكه هم نيستند ،بلكه طبقهاي سادهاي هستند(.سكويل )776 :7811 ،وسيعترين داالنهاي
كاروانسرا بازاري است كه در آنجا اجناس را ميبافند(همان )88 :همچنين كاروانسراها داراي بالكنها ،گالريها ،نردهها و
پلههاي آهنياند و حياط آنها بزرگ است .بازاراي تهران سراسر داراي گنبد آجري است و غالب ًا هم به حياط وميداني راه
دارد و داراي كاروانسراهاي وسيع و خوشبناست(.كرزن ،7808 ،ج)486 ،7
 -6نتيجهگيري :توسعة كمي و كيفي شهري ايران قدرت محور است به عبارتي ،تابعي از حكومت ،شاه يا دربار حكومتي
است .هنگامي كه شاه و تخت و دربار او در مكاني فرود ميآيد در پي او استعدادهاي مادي و معنوي سرازير شده و سيل
جمعيت و ثروت به سمت تخت و نزديكي و پايتخت او هجوم مياورد .در جامعة ايراني  ،جايي كه قدرت باشد ثروت نيز
جذب آن ميشود .همچنين توسعه و رونق شهر با تعداد شاهان حكومت كننده و نيز تعداد سالهاي پايتخت بودن ارتباط
معنيداري دارد .به اين معني كه هر چه تعداد شاهان حكومت كننده در يك شهر بيشتر باشد ،الجرم برنامهها و
هزينههاي مكرري براي ساخت و رشد شهر صورت ميگيرد .معماران ايراني بر اروپاييان عيب ميگيرند كه مخارج گزافي
در بيرون عمارت كرده و تزيينات خارجي را بر اسباب استراحت و نشيمن داخلي ترجيح ميدهند ،و بيست بار بيشتر از
ايرانيان در عمارتي خرج ميكنند اما در ايران به داخل منازل بيشتر اهميت داده ميشود كه هم نشان از فرهنگ
درونگراي ايراني است و اشارهاي است به پنهانكاري.
نماي كلي شهر ايران سه منظره در امتداد هم قابل تشخيص دارد :يكي منظره بافاصله و دور كه سيماي شهري در
آن زيبا و باجلوه و جالل است ،دوم منظرة متوسط و مياني است كه هنگام ورود به شهر و نگاه به كالبد بيروني معابر و
منازل آن ،جلوة اوليه رنگ ميبازد و بيسليقگي و عرياني و درهمريختگي رخ مينمايد .در نماي نزديك دوباره شاهد
زيبايي و توجه در ساخت و تزيينات داخلي بنا وجو دارد .دوگانگي موجود در بناهاي عمومي و حكومتي با بناهاي
خصوصي و عمومي است .در معماري نوع اول همسليقه و همبهترين مصالح به كار رفته است ،در حالي كه بناهاي ساير
افراد در سطح نازلتري قرار دارند .نوع ديگر دوگانگي همزيستي تؤاماني آباداني و ويراني در كنار بناهاي مجلل و محقر
است .دليل آن هم مربوط به ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه ايران است .وجود خانههاي نو و كهنه كنار هم به اين
دليل است كه ايرانيان تا ثروتي به دست ميآورند ،خانهاي براي خود ميسازند و ايرانيان سكونت در خانه پدرشان را اكراه
ميدانند و بدشگون و ساخت خانه جديد را بر تعمير خانههاي پيشين ترجيح ميدهند(شاردن ،7811 ،ج )7487 :4در
تفاوت ساختمانهاي علمه مردم و اعيان و حكومت بايد گفت كه ارتفاع ديوار خانههاي اعيان و اشراف حتي از ديوار
صومعة دختران تارك دينا درميگذرد و با توجه به ديوارهاي مرتفع كاخها و قصرها ،ميتوان آنها را از ديگر ساختمانهاي

8

بازشناخت(شاردن ،7811 ،ج )018 :1ميدان بزرگ در شهر پيوسته به كاخ و دارالحكومه در آن قرار دارد تا عالوه بر
كاكردهاي چون مشق نظامي و يا برگزاري جشنها ،به منظور نظارت شاه در آن است .بازارها به تعدادي كوچه يا راههاي
باريك داراي پوشش گنبدي شباهتي تام دارد ،طول آن در شهرهاي بزرگ به چندين ميل ميرسد .بعضي از آنها پهن و
مستقيم است ،اما بيشتر آنها باريك و پيچ در پيچاند و هم از لحاظ بنا و مصالح و هم نوع ساخت بسيار محكماند و تراكم
جمعيت بسياري دارد كه عبور و مرور را مشكل ميسازد .جزء جدانشدني بازار كاروانسراست كه هم جاي انبار كاال و هم
محل استراحت و سكونت تجار بيگانه استيك حياط بزرگدر وسط و تعدادي اتاق در اطراف دارند .رونق بيشتر در بازار
باعث ساخت كاروان سرها و مدارس بيشتري ميشود .در معماري شهرهاي ايران در اين دوره نقطه آغازين شهر دروازة
ورودي قرار داشته و در هر ساختار شهر ميدان  ،مسجد ،بقاع امامزادهها و مدرسه و كاروانسراها و بازار وجود داشته و هر
شهر از اين چارچوب خاص پيروي ميكرد.
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 -18شاه حسيني ،پروانه ،رهنمايي ،محمدتقي ،شهرشناسي تطبيقي ايران با تأكيد بر استانهاي مازندران و
هرمزگان ،تهران ،سمت.7801 ،
 -14شفقي ،سيروس ،بازار بزرگ اصفهان ،اصفهان ،سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.7804 ،
 -11شيعه ،اسماعيل ،اصفهان در دوران افشار و زند ،اصفهان ،سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.7810 ،
 -16شيل ،ليدي ،خاطرات ليدي شيل در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه ،ترجمة دكتر حسين ابوترابيان ،تهران ،نو،
.7861
 -11فالندن ،اوژن ،سفرنامه اوژن فالندن به ايران ،ترجمة حسين نور صادقي ،تهران ،اشراقي.7816 ،
 -10فووريه ،سه سال در دربار ايران ،ترجمة عباس اقبال آشتياني ،تهران ،علم.7801 ،
 -11كرزن ،جورج ناتانيل ،ايران و قضية ايران1 ،جلد ،ترجمة غالمعلي وحيد مازندراني ،تهران ،علمي و فرهنگي،
.7808
 -88كمپفر ،انگلبرت ،سفرنامه كمپفر ،ترجمة كيكاووس جهانداري ،تهران ،خوارزمي.7868 ،
 -87كنت دوسرسي ،ايران در  7048- 7081م ،ترجمة احسان اشراقي ،تهران ،مركز نشر دانشگاهي.7861 ،
 -81كورف ،فيودور ،سفرنامه بارون فيودوركورف ،ترجمة اسكندر ذبيحيان ،تهران ،فكر روز.7811 ،
 -88گروته ،هوگو ،سفرنامة گروته ،ترجمة مجيد جليلوند ،تهران ،مركز.7861 ،
 -84گوبينو ،دو گوبينو ،كنت ،سه سال در ايران ،ترجمة ذبيحاهلل منصوري ،نشرية بيست و يكم ،روزنامة كوشش ،بي
تا.
 -81مستوفي الممالكي ،رضا ،شهر و شهرنشيني در بشتر جغرافياي ايران ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي.7808 ،
 -86ملكم ،سرجان ،روزنامه سفر هيئت سرجان ملكم به دربار ايران در سالهاي  ،7087 ،7088 ،7111به قلم ويليام
هالينگبري ،ترجمة اميرهوشنگ اميني ،تهران ،كتابسرا.7868 ،
 -81موريه ،جيمز ،سفرنامة جيمز موريه ،ترجمة ابوالقاسم سري ،تهران ،توس.7816 ،
 -80نظريان ،اصغر ،جغرافياي شهر ايران ،تهران ،پيامنور.7800 ،
 -81ويلز ،چارلز جيمز ،سفرنامة دكتر ويلز ،ايران در يك قرن پيش ،ترجمة غالمحسين قراگوزلو ،تهران ،اقبال،
.7860
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