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چکیده
روی آوردن به زندگی شهری را یکی از نشانههای ورود به برافراشته شدن پرچم تمدن آن دیار میدانند که حداقل تأثیر زیسـت
در فضاهای شهری ،محیط و بستری در جهت شکلگیری بنیانهای ذهنی و رفتاری افراد جامعه را فراهم مینمایـد و قطعـاً در
جامعهپذیری ایستارهای فلسفی و سیاسی مؤثر بودهاند .این پژوهش با تأکید بر اشتراک دو نگـرش مـدرن و سـنتی نسـبت بـه
تاریخ زندگی بشر درباره ادعای قابلکشف بودن حقیقت ،شهر را بهعنوان مرکز شکلگیری زندگی موردمطالعـه قـرار مـیدهـد.
بنابراین حیات شهری با این رویکرد بررسی میشود که ساختیابی یک شهر صرفنظر از مورد ازدحام قبایل در منطقهای خـاص
که آن را باید اجتماع روستاها و قبایل دانست آنجا که از چاشنی نظام اندیشگی برخوردار بوده است یا مبتنـی بـر یـک گـرایش
فلسفی کالسیک بوده ،یا بهرهمند از نظام سنجش پذیر مدرن میباشد .گرایش کالسیک با تکیه بر یک کیهانشناسی و گـرایش
مدرن با تکیهبر نظام اعداد ،نظم مبتنی بر هندسه را معیار منطقی بودن به معنای وقـوف بـر حقیقـت و سـازواری دربـاره یـک
مجموعه مثل شهر میداند .بر همین اساس این متن ،هارمونی را بهعنوان ارتباط اجزاء با یک کـل در شـهر کرمانشـاه از منظـر
انطباق بر منطق در گرایش کالسیک و مدرن به تحقیق میپردازد .فرضیه این پژوهش این است که شهر کرمانشاه ،فاقد ایـن دو
مؤلفه ی پشتیبان نظری در بنیان زندگی شهری می باشد .بهعبارتدیگر فاقد هارمونی ذکرشده در شکل جغرافیایی و پراکندگی
و توزیع جمعیتی است که رفتارهای سیاسی و اجتماعی نمود مییابد .سامان این پژوهش ضمن بررسی مؤلفههای نظم مـدرن و
کالسیک به بررسی هارمونی هندسی در چندین شهر و سپس به مطالعه شهر کرمانشاه پرداخته و در پایـان بـه نتیجـهگیـری و
ارائه پیشنهاد میپردازد.
کلیدواژگان :هندسه شهری ،نظم هارمونیک شهر ،زندگی شهری ،کرمانشاه
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 -6مقدمه
روی آوردن به زندگی شهری را یکی از نشانههای ورود به برافراشته شدن پرچم تمدن آن دیار میدانند که حداقل تأثیر زیسـت
در فضاهای شهری ،محیط و بستری در جهت شکلگیری بنیانهای ذهنی و رفتاری افراد جامعه را فراهم مینمایـد و قطعـاً در
جامعهپذیری ایستارهای فلسفی و سیاسی مؤثر بودهاند .شکل شهر که رکن اساسی طراحی شهری بهحساب میآید در حقیقـت
ظرفی است که امکان میدهد ،فعالیتهای شهری در آن به وقوع بپیوندد .اهمیت شکل شهر به خـاطر عملکردهـایی اسـت کـه
می تواند برای ساکنین یک شهر انجام دهد .بشر از همان ابتدای پیدایش جوامع و مجتمعهای زیستی اولیه در پاسخ به یکی از
اساسی ترین نیازهای طبیعی و فطری خویش سعی کرده است ،محیط و دنیای ساخته شده خـود را تحـت کنتـرل درآورد .ایـن
کنترل که با توسل به وسایل گوناگون طبیعی ،افسانهای ،مذهبی و عملکردی تحقـق پیـدا مـیکـرده خـود را بـهصـورت نـوعی
«نظم» ،الگو و شکل محیط زیست انسان منعکس می نموده است .بنابراین «نظم» یک اصل اساسـی و بنیـادی اسـت کـه عامـل
اصلی کنترل و ادامه بقاء هر چیز می شود .ریشه این نظم از طبیعت ناشی شده و از آنجا به تمام فعالیت هـای بشـر رسـوخ پیـدا
کرده است( .بحرینی 6 :6938 ،و  )73روند شکل گیری ساختار یک شـهر از دو حالـت خـارج نیسـت .یـا مبتنـی بـر گرایشـات
کالسیک  -صرفنظر از مورد ازدحام قبایل در منطقهای خاص که آن را باید اجتماع روستاها و قبایل دانسـت -و یـا مبتنـی بـر
معیارهای قابلسنجش مدرن است .نقطهی اشتراک گرایش مدرن و کالسیک را نیز میتوان ادعای کشف حقیقت دانست .آنچـه
برای هردوی این گرایش ها نیز معیار رسیدن به معرفت در مطالعه ی یک مجموعه مانند شهر است ،وجود نظـم اسـت .چنانچـه
گرایش کالسیک بر کیهانشناسی و گرایش مدرن بر نظم مبتنی بر اعداد استوار است .فلذا برخورداری از لحاظ یک هارمونی به
لحاظ هندسی ابزار سنجش انطباق با منطق به لحاظ سازوارگی و حقیقت است .به آن معنا که اجزای یـک شـهر ،مثـل کوچـه،
خیابان ،میدان و ...بهعنوان جزء باید در ارتباط منطقـی باکلیـت شـهر داشـته باشـند .نمـود گـرایش کالسـیک را مـیتـوان در
شهرهایی مثل بغداد و همدان و گرایش مدرن را در شهرهای غربی همچون پاریس ،آمستردام و کپنهاک مشاهده کرد.
مشخصه اصلی در طراحی شهری امروز باید هدفمند بودن آن و یا برقراری پیوند بین اهداف و طرح شهر باشد( .همـان )79 :در
ایران یکی از مهمترین مواردی که می تواند بر تغییر شکل هندسی یک شهر و هدفمندی آن مؤثر باشد ،مهاجرت از روسـتا بـه
شهر است .اصالحات ارضی ایران با کنده شدن روستاییان از محل سکونت خویش و مهاجرت گستردهی آنـان بـهسـوی شـهرها
همراه بود .در غرب کشور کرمانشاه یکی از نقاط مهاجرپذیر بود و رشد  7.6درصـدی جمعیـت را در فاصـله ی  6977تـا 6977
تجربه کرد .مهاجران ،کشاورزان دشت های اطراف بودند و برای یافتن زندگی بهتر راهی این شهر شدند .اما در این شهر زمینه ی
پذیرایی از آنها فراهم نشده بود .شهرسازان نیز از طریق «طرح جامع» استراتژیهایی را در پیش گرفتند که سـبب طـرد آنـان
شد .آن ها شهر را توسعه دادند و دشت بزرگ کرمانشاه را برای این منظور مورد تعرض قراردادند؛ اما نه برای گروه موردنظر مـا
که همان مهاجرین یا فرودستان هستند .گروههای هدف طرح جامع و برنامههای کالن مسکن و شهرسازی اغنیا ،امـرای ارتـش،
نظامیان و کارمندان دولت بودند .غیرصنعتی بودن کرمانشاه و نبودن امکانات شغلی امکان جذب مهاجرین را از بین بـرد .آن هـا
نتوانستند در شهر زندگی کنند و امکان بازگشت به روستا را نداشتند .بنابراین دست به تصرف عدوانیِ زمین های موات ،اوقـافی
در مسیلها ،درهها آنهم بهصورت گروهی و دستهجمعی زدند( .قلـی پـور و همکـاران )87 :6939 ،ایـن نـوع توسـعة نـاموزون
شهری به شکل« گسترش افقی شهر » که اصوالً در اراضی آماده سازی نشدة شهرها اتفاق افتاد ،افزایش زمین هـای بالاسـتفاده،
افزایش سهم فضاهای باز ،کـاهش تـراکم جمعیـت ،گسسـتگی بخـش هـای شـهری و جـدایی گزینـی اجتمـاعی را بـه همـراه
دارد(.تقوایی و سرایی697 : 6989،و )697جدایی گزینی شهری مفهومی است که برای نشـان دادن جـدایی بـین گـروههـای
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مختلف اجتماعی در یک محیط شهری اسـتفاده مـیشـود و بـه نسـبتهـای متفـاوتی در شـهرهای بـزرگ مـدرن کشـورهای
توسعهیافته و درحالتوسعه وجود دارد )Massey and Denton,6383: 76( .بدینصورت در کنار سکنی گزینـی مهـاجران
در حواشی شهر ،ساختوسازهای حسابنشده ی دولتی به سمتی رفته است که نظم هندسی شهر کرمانشاه را دستخوش تغییـر
کند .پس ارتباط هر یک از اجزای جدید الحاق شده به شهر با کلیت آن محـل سـؤال اسـت .بـر همـین اسـاس ایـن پـژوهش،
هارمونی را بهعنوان ارتباط اجزاء با یک کل در شهر کرمانشاه از منظر انطباق بر منطق در گرایش کالسیک و مدرن بـه تحقیـق
میپردازد .فرضیه این پژوهش این است که شهر کرمانشاه ،فاقد ایـن دو مؤلفـه ی پشـتیبان نظـری در بنیـان زنـدگی شـهری
میباشد .بهعبارتدیگر فاقد هارمونی ذکرشده در شکل جغرافیایی و پراکندگی و توزیع جمعیتی است کـه رفتارهـای سیاسـی و
اجتماعی نمود مییابد.
 -4رویکرد کالسیک به شکلگیری شهر
انسان در اندیشه کالسیک تمام مخلوقات را بهصورت تجلیات وجود یگانه میبیند و در مسیر الهامی که با طبیعت در آن سـهیم
است به شباهتی در ساختار و تناسب میرسد که بهوسیلهی ریاضـیات سـنجیدنی مـیشـود .تمـام مخلوقـات انسـان و طبیعـت
بهصورت فرمهایی که میتوان بهوسیلهی قوانین ریاضی تشابه ،تقارن و هندسه بررسیشان کرد ،دیده میشـوند .نظـم و تناسـب
به صورت قوانینی جهانی دیده می شوند که انسان تالش می کند به وسیله ی حساب ،هندسه و هـارمونی درکشـان کنـد( .اردالن،
بختیار )76 :6936 ،فیلسوفان کالسیک هارمونی را ،اصل ضروری حاکم بر یک شهر مـیداننـد و آن را بـا بـدن انسـان متنـاظر
می دانند .از این منظر ،بدن انسان دارای شکلی از هارمونی به معنای تناسب جزء و کل است .بدین معنا که نظم جامعه تناسـبی
با نظم حاکم بر آدمی دارد .فیلسوفان یونان بدین منظور بر هندسه و اعداد تکیه میکنند .افالطون هم در توصیف شـهر آرمـانی
خود ،آن را از لحاظ جایگاهها مبتنی بر تناسب با بدن آدمی میداند .افالطون عالوه بر این دربارهی شکل یک شهر نیـز بـهطـور
محدود سخن میگوید .چرا که آنچه یک انسان را کامل و با فضیلت میسازد ،کمـال جسـمانی و نفسـانی در کنـار هـم هسـت.
(پاپکین)636 :6938 ،
افالطون معتقد بود سه نیرو انسانها را برمیانگیزد :اشتها ،روحیه و عقل و بر همین اساس جامعه را به صـنعتگران ،پاسـداران و
فرمانروایان تقسیم میکند(.عالم )87 :6983 ،برای افالطون همـاهنگی و تناسـب در سرتاسـر آفرینش،خـواه معمـاری ،هنـر یـا
موسیقی بـاشد،کـثرت چیزها را به حقیقت واحدی تـبدیل مـیکنـد .ارتبـاط وابسـته و هماهنـگ اجـزاء جهـان دیـدنی ،خـود
انعکاسی از ارتباط هماهنگ مشابهی در جهان نادیدنی و نیز میان جهانهای دیدنی و نادیدنی است .هماهنگی و تناسب ارتبـاط
نزدیکی بـا نـظم عالم دارند و بنابراین بـه مـفهوم زیباییشناختی زیبایی و کیهان هدایت میشـوند .آفـرینش زیبـا اسـت ،زیـرا
به طور هماهنگ و متناسبی زیبایی الهی را،که مطابق آن ساختهشده است ،منعکس میکند( .نصرآبادی و همکاران)78 :6937 ،
او برای نظم دادن به شکل یک شهر هم ،طرحی ارائه میکند که از  7373فرد و خانه تشکیلشده باشد .او برای تحدیـد مدینـه
عدد سازی می کند و طُرفه اینکه ،شناخت ماهیت اعداد را وظیفه قانون گذار می داند که بداند برای هر جامعه عدد مناسب کـدام
است( .افالطون ،6987 ،ج)6398 :7
در ذهن بسیط انسان سنتی ،نسبتها و مفاهیم انسانی چنان بسط مییابند که دامنـه وسـیع کیهـان را نیـز در برمـیگیرنـد و
کیهانی که در این قلمرو شکل یافته و تصویر میشود ،چون محصول جهانبینی این انسان است ،تعریفی کامالً انسانی مـییابـد.
نظر بر این اسـت کـه بـه همـین دلیـل بـین مفـاهیم کیهـانی و انسـانی در جهـانبینـی سـنتی ،اشـتراک وسـیعی بـه وجـود
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میآید(.بلخاری قهی )7 :6987 ،در کشورهایی که دارای پیشینهی معماری قوی بودهاند ،از دوران باستان تـا رنسـانس و دوران
انقالب صنعتی همواره از نظم سخن رفته است .بنا بر آنچه درباره تناظر با انسان و نظم کیهانی آمد ،نظم به معنی وسـیع کلمـه
مبین وضع یا کیفیتی است که دارای نظام و ترتیب باشد .حالتی به دور از آشفتگی و بههمریختگی .رعایـت مقیـاس ،انـدازه یـا
مقدار تناسب در یکایک اجزای یک اثر و توافق آنها نسبت به کل ،موجد نظم است .نظم در معماری به معنای شکل و تطابق یا
همخوانی کل است ،نسبت به چند جزء و بازهمخواتی این اجزاء نسبت بهکل .بدین ترتیب ساختاری ایجاد میشود کـه هیئتـی
کامل است .در این ساختار هر جزء با جزء دیگر سازگار است ،توافق شکلی دارد یا سادهتر بگوییم اجزاء با هم مـیخواننـد .ایـن
تعریف مبتنی بر برداشت ارسطو از زیبایی است« :زیبایی عبارت است از هماهنگی و تناسب و نظم آلـی اجـزاء در کـل بـه هـم
پیوسته ».تعریف ارسطو از زیبایی و وجود اصطالح نظم در تعریف وی به نظریات فیلسوفان پیش از او همچون فیثاغورث درباره
زیبایی برمیگردد( .توسلی37 :6931 ،و)31
از نظر فیثاغورث همهچیز عدد است و واقعیت را میتوان با عدد بیان کرد(.پالمر )73 :6988 ،در جهان سنتی ،هندسه از علـوم
فیثاغورسی ،یعنی حساب ،موسیقی و نجوم ،تفکیک ناپذیر بوده و معماری که با هندسه پیوندی نزدیـک داشـته ،خـالق امـاکن
مقدس و مهم و نمودی از حقیقت بوده است .در آن زمان انسان به وسیله معماری ،نوعی تجلی آسمانی را برای خود فراهم آورد
که بر زیبایی و تقدس تأکید می نمود .استفاده از هندسه در طراحی به عنوان هنر برای خلق شکل ها ،الگوهـا و تناسـبات ،نقـش
معمار بزرگ جهان را به یاد میآورد ،صور نوعیه را با نقش هندسی فرامیخواند که هندسه صعودی و معنوی را از عالم مـاده بـر
اساس تقدس نمادین موجب می شود و احساس زبانی مشترک را پدید می آورد .نصرآبادی و همکاران )76 :6937 ،بهترین این
نمونه های کاربرد هندسه در شهرهای یونانی و رومی و قرون وسطایی به کاررفته است .بعضی از اصول مذکور مثـل مرکزیـت از
مفاهیم نجومی گرفته شده و بعضی بر اساس اصول خالص هندسی قرار دارند .مثل قرینه سازی و بـاالخره برخـی دیگـر بـر پایـه
استعارهها و تشابهات بیولوژیکی و طبیعی استوارند( .بحرینی 6 :6938 ،و  73و  )13واحد تشـکیالتی سیاسـی در یونـان قـدیم،
«شهر» بود و با وضع دنیای معاصر که «ملت» را بهعنـوان واحـد تشـکیالت مـیشناسـند فـرق داشـت( .طـاهری)66 :6983 ،
همزمان با پیدایش شهر-کشور در یونان بود که برای اولین بار روشهای سیستماتیک شهرسازی معرفـی مـیشـود .بـااینحـال
ازآنجاکه تا این زمان یک مجموعه مدون و آکادمیک شهرسازی و طراحی ساخته نشده بود ،شـهرهای طراحـیشـده یونـانی بـا
وجود تمام آن نظم و روابط ظاهری که بین ساختمانها دیده میشود ،بر اساس اصول مدرن و آکادامیک شهرسـازی و طراحـی
نقشه نبود و بر اساس مجموعه از تصورات و مفاهیم کلی و عملی بود و بعضی از این مفاهیم جنبه فلسفی داشت و وجـود سـه
نظم در طراحی شهری پی گرفته میشد :نظم بصری ،نظـم هندسـی و نظـم ریاضـی (همـان 6 :و  )69در دوران امپراتـوری رُم
تعدادی معیارهای هنری کامالً جدید به وجود میآید .یکی از موفقیتهای عمـده ایـن دوره مقیاسـی بـود کـه در شهرسـازی و
طراحی مورداستفاده قرار می گرفت .در این دوره نیز قدرت امپراتوری اوج می گیرد و شهرها به صورت بخشی از یـک امپراتـوری
بزرگ درمیآیند .طراحی شهری ایجاد نظم هندسی را بهصورت فوقالعاده تجویز مینماید .قرینهسازی خشـک و محـور سـازی
هر چه بیشتر مورداستفاده قرار می گیرد تا قدرت امپراتوری را منعکس نماید .انضباط و نظم شدید و قاطعی در هنـر و معمـاری
پدید میآید(.بحرینی)63 :6938 ،
در دوره قرون وسطی می توان تلفیقی از شهرهای طراحی شده و ارگانیک را مشاهده کرد که اولی تابع قواعد دقیق هنری بوده و
دومی رشدی طبیعی و خودرویانه داشته است .دو نوع بینش کامالً متفاوت ،یکی بیـنش کالسـیک کـه انسـان را ایـدئال خـود
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می دانست و دیگری بینش جدید این دوره که خداوند را ایدئال قرار می داد با یکدیگر برخورد کردند .با گذشت زمان و به پایـان
رسیدن قرونوسطی این دو نوع جهانبینی در یکدیگر ادغامشده و یک بینش جدیدی را به وجود آوردند .دورههای رنسـانس بـا
خصوصیات متفاوت خود (دوره اوّل ،دوره میانی و دوره آخر رنسانس) ،حاصل یک چنـین رونـدی بـود .در ایـن دوره شـهرهای
ارگانیک که دارای نظم طبیعی بوده و به طور خودبهخودی و تدریجی رشد پیدا میکند ،شکل غالب شهرهای اروپایی را به وجود
میآورند .لیکن به هر جهت شکل این شهرها بشدت تحت تأثیر مهمترین عامل نظمدهنـده یـا کلیسـا قـرار مـیگیـرد .در دوره
رنسانس ،ایتالیا الگویی را بدعت گذاشت که اساس آن احیاء شکلهای هنری کالسـیک یونـان و روم باسـتان بـود .از ایـن پـس
انسان مرکزی هستی میشود( .شکل ()6بحرینی )68 -66 :6938 ،در جمعبندی میتـوان گفـت کـه مهـمتـرین خصوصـیت
شهرهای سنتی ،وجود ارتباط فضایی بین عناصر شهری است .تمامی عناصر و اجـزای تشـکیلدهنـده شـهر سـنتی در ارتبـاط
منطقی و حسابشده ای با یکدیگر هستند و همین وجود ،ارتباط بین عناصر شهری است که سبب ایجاد دیگر خصوصیات شهر
سنتی نظیر داشتن هویت ،کلیت ،فضاهای شهری و سلسلهمراتب فضایی میگردد( .احمدی )69 :6933 ،از نمونه شهرهای ایـن
دوره میتوان به پارمانو ،وین و زوریخ اشاره کرد(.پاکزاد)936 -916 :6937،
شکل 6
یک الگوی شهری کالسیک
نمونه شهرهای ایده آل قرون وسطی

 -6-4تبلور کالسیک در شهرسازی اسالمی و ایرانی
مسلمانان در عرصه فکری فلسفه و علم دستاوردهای قابل تـوجهی در زمینـه نجـوم ،ریاضـیات ،هندسـه ،نورشناسـی ،جغرافیـا،
پزشکی ،کیمیاگری به دست آوردهاند .علی رغم تأثیرات ایران ،هندوستان ،و دیگر تأثیرات شرق بر دنیای اسالم ،دانش یونانی که
ترکیبی از نجوم بطلمیوسی و فلسفه و فیزیک ارسطویی بود درنهایـت بـر دنیـای اسـالم قالـب شـد )Akkach,2005: 9( .در
سرزمینهای اسالمی ،فلسفه نمیتوانست گستردگی الزم را به دست آورد و بهرغم کوششهایی که در این زمینه صورت گرفت،
در نهایت ناچار بود با رویارویی آشکار با دین ،خود را به ورطه مخوف انکار و بهتبع آن الحاد ،دچار نسـازد .عمـده فیلسـوفان بـر
این باور بودند که ذات وحی و سرشت عقل فعال نمیتوانند ،از هم بیگانه باشند ،چراکه هردو بهگونهای بـر خواسـته از حکمـت
متعالیه الهی هستند( .قادری 637 :6988 ،و )633
هماهنگی جزو و کل و کثرت در وحدت در این حکمت نقشی اساسی را ایفا میکند :از نظر ابـنسـینا ،هسـتی و مراتـب آن از
لوازم ذات حق است ،اما این موجب تکثر در ذات الهی نیست« .لوازم ذات در وحدانیت ذات تـأثیری نـدارد و بـا آن ،ذات ماننـد
معقوالت تکثر نمیپذیرد زیرا ذات ،فاعل (موجد) آنهاست و از آنها کمالی کسب نمیکنـد و انفعـال نمـیپـذیرد» (ابـنسـینا،
6769ق .)911 :مالصدرا نیز ،به این کثرت در وحدت باور دارد .از اندیشهی مالصدرا نیز چنین برداشـت مـیشـود کـه وظیفـه
معماری و شهرسازی نیز رسیدن انسان به معبود خویش است .در زیباییشناسی فلسفی مالصدرا ،عشق که منشأ کلیه حرکات
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انسان است ،التذاذ است و التذاذ چیزی جز شعور و آگاهی به کمال و زیبایی نیست .بدین روی زیبایی معیاری اصیل بـرای هـر
چیزی است که مرتبط با سعادت و کمال انسان است .وی در تالش بوده تا معماری را به تصویری از مراتب هستی مبدل ساخته
و بیننده را از افق روزمرگی و وجود مادی به مرتبهای عـالیتـر ارتقـا داده و او را متوجـه جهـانی مـافوق ایـن جهـان جسـمانی
سازد(.شجاع )3 :6937 ،بالتبع هنر اسالمی مکاشفهای است از صور گوناگون هستی تا «حقیقت ایـن صـور» را در قالـب کـالم،
موسیقی ،تصویر ،حجم و معماری به تجسم و نمایش گذارد و در روند این مکاشفه ،حیات فردی و جمعی انسانی را برتر آورد تـا
آن حد که به غربت انسان پایان بخشد و قرب به آن یگانه برتر را میسر سـازد (رهنـورد )71 :6988 ،هنـر اسـالمی در اصـل از
توحید ،یعنی از تسلیم در برابر یگانگی خدا و شهود آن حاصل می شود .جوهر توحیـد در ورای کلمـات قـرار دارد و خـود را در
قرآن به واسطه ی بارقههای ناگهانی و منقطع متجلی می سازد .این بارقهها در ساحت تخیل بصری در صور بلورین ،تبلور مییابد،
و این صور هستند که بهنوبهی خـود جـوهر هنر اسالمی را پدید میآورند« (بورکهارت)61 :6933،
ا هدف غایی معماری پدید آوردن زمینه مناسب برای رشد و به ظهور رساندن عالیترین استعدادهای عقلی و روحی انسان است
تا بتواند مسیر رشد و تکامل معنوی و سیر الی اله را بپیماید .پس باید از هندسه و تناسبات برای همـوار کـردن ایـن مسـیر بـه
بهترین گونه بهرهگیری کرد .رعایت تناسب و هندسه در بیشتر فرهنگها و شیوههای معماری نمـاد وحـدت شـمرده مـیشـود.
(نقره کار ،عبدالحمید 733 :6983 ،و  )916ز منظرحکمت ،ادراک معماری و اجزایش وسعتی دوجهانی مییابد .با واردشـدن بـه
عالم عرفانی و شهودی سازندگان و عالم این جهانی آنها درک صحیح ساختههای آنها حاصل مـیشـود .بـه عبـارتی هـر نـوع
شناخت ازاین گونه هنر و معماری ،با شناخت عالم آن جهانی و عالم این جهانی آفریننده آن قابل درک و اسـتنباط خواهـد بـود.
(پورجعفر و همکاران )686 :6937 ،و در این موضوع هندسه نقشی اساسی دارد .هندسه روحانی هر دیـن در آن تعبیـهشـده و
هر دینی متضمن هندسه روحانی خود است(.مددپور )633 :6937 ،از نظر اسالم هنر الهی بیش ازهر چیز نشـاندهنـده وحدت
الهی در جمال و نظم عالم است .نمود این کثـرت در وحـدت را در هندسـه دیـد .ایـن شـکل از هندسـه و نظـم در معمـاری و
شهرسازی نیز باید تبلور یابد« .استفاده از الگوی هندسی هماهنگ در اجزا و کلیت بنا و فضاهای داخلـی و خـارجی،
در نمود بصری وحدت و حضور خداوند ،حضوری که در همه جا محسـوس اسـت ،مـؤثر اسـت .همچنـین اسـتفاده از هندسـه
مرکزگرا (برای مثال هندسه متمرکز در دایره) ،در بیان بصری معنای وحدت در کثرت و کثرت در وحـدت مناسـب اسـت».
(بمانیان و عظیمی )98 :6987 ،و بدین طریق ما از کثرت به وحدت میرسیم .هندسه بهعنوان یک مفهوم ریاضی نقش اساسـی
در معماری سنتی ایران دارد ،معماری ایرانی بهطور طبیعی متمایل به هندسه است و هندسه نقش یکی از بانفوذترین عناصـر را
در سیستم ساختاری ،فضایی و تزیینی معماری ایران بازی میکند)Kiani & Amiriparian, 2016: 766( .
انسان در نگرش اسالمی ،موجودی است مرکب از جسم و چهار نفس گیاهی ،حیوانی ،عقالنی و روحانی است .با توجه به مفهوم
حدیث «الدنیا مزرعه اآلخره» هدف بنیادی در ساختن و پدید آوردن کلیه پدیدههای طبیعی و مصنوعی نظیر معماری ،بایـد بـر
مبنای «عدل» یعنی قرار دادن هرچیز در جای مناسب خود ایجاد شود .یعنی ضمن تأمین نیازهای مادی انسان زمینهساز رشـد
معنوی او نیز باشد .بنابراین عالوه بر تناسب مادی ،تناسب در بعد معنوی نیز مهم است .معمار و شهر سـاز بایـد بتوانـد فضـا را
همچون بستر و زمینهای مناسب برای رشد و تعالی انسان طراحی نماید( .نقرهکار ،عبدالحمید733 :6983 ،و )789
شهرسازی و معماری اسالمی و ایرانی هم از همین رویکرد متأثر شـد .اعـراب در نخسـتین قـرنهـای هجـری وارث فـرمهـای
معماری و دستاوردهای فن آوری ساسانیان و بیزانس و همچنین بناهای رومی و دوران مسیحیت بودند .آنان بـا اسـتفاده از ایـن
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میراث و افزودن برنامههایی بر مبنای ضرورت مذهبی جدید و شیوههای متفاوت زندگی ،فرمهایی کامالً بدیع و بکر در معمـاری
پدید آوردند .امویان و عباسیان با معماری خود زبانی ساختند که بیش از هر چیز ویژگیهای معماری بیزانس را حفظ مـیکـرد.
(استیرلن )639 :6986 ،اوج شهرسازی اسالمی را می توان در ساختار هندسی شهر بغداد مشاهده کـرد کـه بنـای آن در زمـان
عباسیان گذاشته شد .در ایران نیز عصر صفوی و بهویژه دوران حکومت شاهعباس کـه اصـفهان را پایتخـت خـود قـرار داد ،اوج
معماری را در فرهنگ شیعه که دامنهی نفوذ آن تا ترکستان و از مرزهای امپراتوری عثمانی تا هند در مشرق گسترده بود ،رقم
زد(.همان)939:
درونگرایی و محرمیت دو اصل اساسی و بنیادی در معماری ایرانی  -اسالمی است که تأثیر بسـزایی در شـکل گیـری سـازمان
فضایی شهرها و عناصر کالبدی بناهای سنتی ایران داشته است .از جمله فضاهایی که بازتاب دو اصل فوق الذکر بـه روشـنی در
فضاهای کالبدی آن قابل مشاهده است ،خانه ها هستند .نداشتن ارتباط بصری مستقیم داخل خانه با فضاهای شهری و تقـدس
بخشیدن و حفظ حریم خانواده و فراهم کردن فضا و قلمرو محرم در عناصر فضایی از ویژگـی هـا و شاخصـه هـای خانـه هـای
دوران اسالمی ایران است .درونگرایی به صورت عدم توجه فضـای درون بنـا بـه محـیط خـارج تعریـف و عــمدتا مــرادف بــا
سازماندهی حول حیاط خارج و جدایی فضاهای زنانه و مردانه دانسته شده اســت .منظـور از محرمیـت در فضـای معمـاری و
شهرسازی  ،کالبد دادن بـه فضا به گونه ای است که دارای حریم از دو جنبه کالبدی و معنایی باشـد .حـریم داشـتن در حــوزه
کـالبد فـضایی بیشتر متمرکز بر اصولی است که امنیت فضا را شکل خواهد داد و در حیطه معنایی ویژگـی هـایی اســت کــه
حرمت و ارزش را برای فضای معماری به ارمغان آورد به گونه ای که فرد در آن بـه آرامـش بـرسد( .تقـوی و همکـاران:6939 ،
 669و )663

 -9رویکرد مدرن به شهرسازی
عالــم مدرن به عنـوان مظهر «حقیقت عصر جدیـــد» تعریف جدیدى براى انســـان مطرح نمود .این تعریف جدید بـه دنبـال
انقالبى که در انسان با ماسوایش ایجاد شد ،بر کل یافته های او از عالم مؤثر افتاد .از آن پس یقین ناشــى از ایمان ،به یقینى که
انســان ضامــن و تائید کننده آن بــود مبدل گردیــد .دکارت بـا جابجـایی دو واژه سـوژه(ذهن) و ابـژه(عین) طرحـــى نو را
براى عالم در انداخت .انقالبى که دکارت به پا کرد ،مشارکت انسان را در امر ادراک نظم ،به برداشت ذهنى و حسى فروکاست.
این نظم به علت فاعلى و متغیرى که در خود آنهـــا انسان مدرن وجود داشت ،معطوف گردید و ارتباط آن با عالم بـــــاال قطع
شــد .دکارت به روال گالیله ،ابعاد کیفــى نظم در عالم را بـی اعتبـار شمرد و آن را با یک واقعیت متحرک که از طریق هندسه
تبیین مـــیشـــود ،معادل گرفت .وى فیزیک را به ریاضیات تأویل کرد .لذا در نظر هندسى وى نظم در طبیعت چیزى جز نظم
ریاضى نبود( .تقوایی)76 :6936 ،
قرار گرفتن انسان در مرکز هستی و اعتقاد به این نظم پس از انقالب صنعتی شهرسازی را متحول ساخت .انقالب صنعتی نقطه
عطف عظیمی در شهرنشینی به وجود آورد .از خصوصیات این دوره تقسیمکار ،تحوالت تکنولوژی(بخصوص راهآهن) ،تولد انبوه،
تسلط صنعت و تجـارت و حکومـت منـافع و سـرمایه داری اسـت .اثـرات ایـن خصوصـیات عبـارت اسـت از گسـترش شـهرها،
حاشیهنشینی ،به جود آمدن محالت فقیرنشین ،مسائل رفتوآمد ،آلودگیها ،اختناق ،جنایات و مسـائل روانـی و غیـره .بـر ایـن
اساس دوره جدیدی از بینظمی در مجتمعهای زیستی و بخصوص شهرهای صنعت زده پدیـد مـیآیـد کـه سـامان دادن آن از
عهده هنرمند و طراح سنتی خارج است .تجربه جنبش بارون هاسمن گواه بر این ادعاست .انگیزه این جنـبش از پـاریس ناشـی
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شد .بهاینترتیب که بارون هاسمن شهردار پاریس با حمایت ناپلئون سوم ،صدها خانه و ساختمان را در مرکز پـاریس تخریـب و
صاف می نماید تا بلوارهای عریض جدیدی بسازد .کار هاسمن بعدها سرمشق و الگوی بسیاری از طراحـان و مقامـات شـهری در
سرتاسر دنیا گردید که منجر به تشکیل نهضتی شد بنام «نهضت زیباسازی شهر» .اشکال اصلی این نهضت ایـن بـود کـه تمـام
ایده های آن بر اساس فرضیه غلط جبریت محیطی بنانهاده شده بود .طراحان و شهر سازان این نهضت بر این عقیده بودنـد کـه
اگر بتوانند شهرهای خود را مطابق شهرهای ایدئال رم بسازند ،در ایـن صـورت جامعـه کامـل و ایـده آلـی پدیـد خواهـد آمـد.
(بحرینی)68 -66 :6938 ،
هاسمن الگوی طراحی پاریس را از الگـوی شـبکه محـور «بـاروک» گرفت(.شـکل ( )6بحرینـی )611 :6938 ،تجسـم فضـایی
طراحان دوره باروک از شهر ،محلی بود خردگرایانه ،واضح ،منضبط در زمینهای هندسی کـه آن را نمـودی از قـدرت و انضـباط
حاکم بر دولت میپنداشتند .در الگوی باروک نظم حاکم بر سازماندهی میان اجزا دارای رابطـه هندسـی بـود( .پـاکزاد:6937 ،
 ) 731شهرهای دیگری همچون رم ،هاناو ،فرویدن اشتات و ورسای باروکی ساختهشدهاند(.همان )767 :الگوی طراحـی همـدان
معاصر نیز الگویی باروکی است .از دیگر الگوهای طراحی شهری مدرن میتوان به الگـوی طراحـی شـهری خطـی «سـوریاماتا»
اشاره کرد که معتقد بود ،شهرهای آینده خیابانهای طویل و کمعرضی هستند ،کـه سـاختمانهـا دو طـرف آن در یـک مسـیر
ارتباطی واقع می شوند .شهرهای خطی مجموعاً و در کنار هم با یکدیگر مثلهایی اضالع مثلثها را به وجـود آورد .ایـن شـهرها
در نقشه اسپانیا یک شبکه وسـیع از مثلـثهـا را بـه وجـود آورد( .استروفسـکی()68 :6937،شـکل  )9اسـتالینگراد و ورشـو از
شهرهای خطی هستند .همچنین میتوان از شهرهای ستاره ای مثل مسـکو ،کپنهـاک و  ...یـاد کـرد( .بحرینـی-677 :6938 ،
« )611لوکوربوزیه» این طرح را «طرحی برای یک شهر معاصر با سه میلیون سکنه» نامید .این طرح پژوهشی بود در باب محله
مرکزی یک شهر بزرگ ،با ادارهها ،بناهای عمومی ،بلوکهای آپارتمانی و غیره( .شکل )7
گرایش مدرن در شهرسازی در کنگره آتن به اوج میرسد .کنگره آتن طرح منطقیای را صـورتبنـدی کـرد کـه بـر اسـاس آن
شهرها قادر خواهند بود چهار عملکرد حیاتی خود را که عبارتاند از« :مسکن ،کار ،تفریح و ارتباطات» به نحو احسـن در بطـن
خود داشته باشند( .استروفسکی ) 37 :6937،برای نشان دادن اهمیت این منشور ،موارد و اصول آمده در آن و برای پیادهسـازی
اصول شهر کارکردی ،شهر ورشو پایتخت لهستان در سال  ،6397یعنی یک سال بعد از اجالس آتن مـورد طراحـی و آزمـایش
ایدههای مدرنیستها قرار گرفت( .پاکزاد )917-687 :6981 ،فلذا طراحی شهری طی انقالب صنعتی و در طول قرن بیسـتم ،از
تصور موفقیت علم الهام گرفت که بهوسیله ی یک تصویر خودبینانه از انسجام برنامهریزیشـده بـه سـمت نظمـی افراطـی و در
جهت تعادل و هماهنگی هدایت شده است.
در قالب چنین نظم ،موازنه ماشین گرایانه یک سبک طراحی شهری مطرح شد .تعادل بهعنوان یک مفهوم مرکـزی ریاضـیات و
مکانیک به صورت تجلی خردگرایی در برنامهریزیهای شهری ،نظم فضاهای شهری ،شریانهای حملونقل و کاربرد زمینهـا در
آمده است )Akerman,2000: 286( .ازاینرو معماری از اجزاء مختلفی تشکیلشده است .ارتباط بین این اجزاء هم ارتباطی
است منظم شده .این بدان معنی است که این اجزاء همگی زیرمجموعه یک نظام یا سیستم هستند .همـاهنگی یکـی از ارکـان
اصلی زیباییشناسی معماری است و حوزهی عمل آن بههیچوجه محدود به ابعاد فضا نمیشـود .مـواد ،رنـگهـا ،جـنس ،طـرح
ظاهری و غیره همگی باید با یکدیگر همخوانی داشته باشد و نیز الزم است که تابع نظمی برتـر و فراگیـر باشـند .همـاهنگی در
ادراک بصری جدای از تعادل بصری نیست( .کورت گروتر 971 :6988 ،و  )11شکلدهی شهر در دوران معاصر (انقالب صنعتی)
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زاییدهی تفکر تجددطلبی است که خواهان تبلور کلیهی آرمانهای دوران در شکل شهراست .شهری کنترلشـده ،منظم ،ثابت،
قاطع ،منطقی ،با کارایی و هماهنگ با سایر تحوالت صنعتی روز( .بحرینی و حسینی وحدت)777 :6939 ،

شکل9
الگوی شعاعی لوکوربوزیه

شکل4
الگوی شبکه محور باروکی

شکل2
الگوی خطی سوریاماتا

 -2نمونههایی از هارمونی شهری
 -6 -2آمستردام نمونهای از هارمونی شهری کالسیک
آمستردام پایتخت هلند و پرجمعیتترین شهر این کشور است .هستهی اصلی این شهر تاریخی در قرونوسطا بـه وجـود آمـد و
در قرن شانزدهم توسعه یافت و تبدیل به مهمترین بندر تجاری اروپا شد .آشـتی میـان طـرحهـای آرمـانی بـرای شـهر دورهی
رنسانس و محدودیتی که استحکامات باروی شهر به وجود میآورد ،در آمستردام ،یعنـی یکـی از مهـمتـرین شـهرهای بنـدری
شمالی اروپای آن زمان به وقوع پیوست .تحققپذیری آن پس از پیشطرحهای زیادی کـه تـا  6133مـیالدی تهیـهشـده بـود،
بهتدریج تا سال  6183انجام پذیرفت .اراضی شهر در پیرامون بافت قدیمی دایرهای شکل ،با سدها ،بندها ،کانالها ،خیابانهـای
مجود ،توسط سه کانال پهن که نقش زهکش را نیز بازی میکردند ،بهصورت محدودهای چندضلعی روی نقشه گسـترش یافـت.
در دو سوی کانالها و مسیر باریک کنار آنها ،ساختمانهایی مسکونی،پ انباردار(در زیر سقف) ساخته شـد .بـا ایجـاد کانـال و
خیابانهای شعاعی شکل و همچنین پلهایی تاشو نیز رابطه ای بین نوارهای مابین کانال اصلی برقرار گردید .آببندها ،کانالهـا
و خیابانهای موجود را مقابل جذر و مد محافظت میکردند و از دیگر سو ،با کنتـرل آب کـافی در کانـالهـا ،امکـان دسترسـی
کشتیها و گاریها به خانه های بازرگانان را تأمین کردند .استحکامات پیرامون شهر با طولی در حدود هشت کیلومتر بـا هشـت
باستیون شهر را ذ ر مقابل مهاجمین از طریق خشکی نفوذناپذیر کرده بود .با افزایش سطح شهر به سه برابر آن برای مـدتهـای
طوالنی رشد و گسترش کالبدی شهر با رشد اقتصادی آمستردام هماهنگ ماند .خانههای ساختهشده در بخـش گسـترشیافتـه
شهر ،بر اساس توافق موجود میان شهروندان در حین کثرت ،دارای وحدتی در منظر شهری آن زمان آمستردام بودهاند( .شـکل
 7و ()1پاکزاد936 :6937 ،و )939
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شکل1
تصویر هوایی از آمستردام

شکل 1
نقشه آمستردام

 -4 -2بغداد نمونهای از هارمونی شهری اسالمی
بنیان گزاری شهر مدور منصور عباسی در سال  316میالدی ،دورهای باشکوه در تاریخ طراحی شهری بود .این شهر به مرکز
فرهنگی جهان تبدیل شد .این دایره کامل نشانه احترام به آموزههای هندسی اقلیدس بود ،که منصور در مورد او مطالعه و او را
تحسین کرده بود .این شهر دارای یک تقسیمبندی شگفتانگیز است .یک محیط دایره چهار مایلی ،دیوارهای آجری بزرگ که
از سواحل دجله سر برمی افراشتند ،نشانه شهر مدور منصور بودند .یک خندق عمیق دور محیط دیوار بیرونی حفر شده بود.
چهار دروازه متساوی الفاصله در دیوارهای خارجی تعبیه شده بود و از آنها جادههای مستقیمی به مرکز شهر ختم میشدند.
دروازه کوفه در جنوب غربی ،دروازه بصره در جنوب شرقی ،هر دو رو به یک کانالی باز میشدند که شبکه از آبراههها بود که
آبهای رود فرات را به دجله می ریخت .دروازه شام (سوریه) در شمال غربی به جاده اصلی در مسیر استان انبار و در میان
صحرا به سوریه ختم میشد .دروازه خراسان در شمال شرقی نزدیک دجله قرار داشت و به پلی ختم میشد که قایقها از زیر
آن عبور میکردند .همراستای چهار جاده مستقیمی که از دروازههای خارجی به سمت مرکز شهر هدایت میشدند ،گذرگاههای
طاق دار ،فروشگاهها و بازار وجود دارد .خیابانهای کوچکتر از این چهار شریان اصلی منشعب میشدند و دسترسی به یک
مجموعه از میدانها و خانهها را فراهم می کردند .فضای محدودی بین دیوار اصلی و دیوار داخلی وجود داشت که تمایل منصور
را به حفاظت از قلب شهر بهعنوان یک مرکز پادشاهی نشان میداد .مرکز بغداد متشکل از یک محوطه مرکزی عظیم بود که
مقر پادش اهی در قلب آن قرار داشت .حاشیه بیرونی برای کاخهای فرزندان خلیفه ،خانههای کارکنان و خادمان پادشاه،
آشپزخانههای خلیفه ،آسایشگاه محافظان اسب ها و کارکنان حکومتی دیگر بودند .این مرکز صرفاً برای دو ساختمان مهم شهر
تعبیه شده بود :مسجد بزرگ و کاخ طالیی خلیفه ،یک نمود کالسیک اسالمی از اتحاد بین مسئولیت دنیوی و معنوی .در تاریخ
درباره این شهر آمده است که آن قدر دقیق است که گویی در یک قالب ریخته شده است .آخرین بقایای شهر مدور منصور در
اوایل دهه  6833تخریب شد ،یعنی زمانی که مدحت پاشا ،حاکم عثمانی ،دیوارههای آسیبپذیری شهر را در جهت انطباق با
نقاط مدرن سازی شده دیگر آن ،تخریب کرد( .شکل  3و )Marozzi,2016()8
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شکل1
نمای مدور شهر بغداد

شکل8
نقشه مدور شهر بغداد

 -9 -2پاریس نمونه از هارمونی شهری مدرن
وقتی بناپارت ،نظام جمهوری را برانداخت ،و نام امپراتور ناپلئون سوم را انتخاب کرد ،پایتخت فرانسه از جمعیت بیشازحد،
دود ،آلودگی و بیماری رنج میبرد .بناپارت در این فکر بود که چرا پاریس شبیه لندن نیست ،شهری با پارکها و باغهای بزرگ،
خیابان های سه خطی و سیستم فاضالب مدرن .او اعالم کرد که پاریس به نور ،هوا ،آب تازه و زهکشی خوب نیاز دارد .هوسمان
ریاست سنا و نظارت بر برنامه ناپلئون سوم جهت دگرگون ساختن شهر را به عهده گرفت .هوسمان یک نوار را از میان
ساختمانهای بینظم و تنگ در خیابانهای پرازدحام مرکز شهر گذراند 66333 ،ساختمان را تخریب کرد و فضا را برای کاخ
گارنیر ،خانه اپرای ملی پاریس ،و بازار مهیا کرد و ترمینالهای قطار جدید را به خیابانهای طوالنی ،عریض و مستقیم
ساختهشده پیوند زد .مجموعه برجسته مبلمان خیابانی هوسمان – تیرهای چراغ ،کیوسکهای روزنامه ،نردهها – و سکوهایی
برای دستههای نمایش در  63پارک و میدان که او ایجاد کرد ،کمتر شناختهشده هستند .در زیرزمین ،هوسمان به نظارت بر
استقرار شبکه فاضالبی پیچیده شهر ،پرداخت .او همچنین آبانبارها و آبراهههایی را بهمنظور آوردن آب آشامیدنی تمیز به
شهر احداث کرد .بهفرمان او ،المپهای گازی در سراسر خیابانهای عریض و طویل و سنگفرش شده نصب شدند .خیابانهای
جدید با درختها و آسفالتهای عریض و کافهها تزئین و بهزودی با هنرمندان زن و مرد پر شدند .او اولین توسعهدهنده شهری
مدرن در جهان بود )Willsher:2016( .هاسمن آن نوع نظمی را که در طراحی شهر پاریس هدف قرار داده بود چنین
توصیف میکند ...« .آن نوع شهرسازی که هدف واضح آن این است که شهر بینظمی را نظم ببخشد .و این نظم جدید با یک
نقشه خالص و شماتیک نشان دهد که تفالههای شهر را که رسوبات و تهماندههای شکستهای گذشته و حال هستند از آن
بزداید( ».بحرینی )68 -66 :6938 ،اتصال نقاط یادمانی مهم با ایجاد بلوارهای عظیم شهری با تخریبهای وسیع بوده است .
عمدهی اقدامات وی در پاریس حول محور طراحی فلکه ،بلوار ،پارک ،خیابانهای طویل و بیانتها ،تحت تأثیر شهرسازی دوران
باروک با نماهای متحدالشکل و در قالب پروژههای عظیم شهری بوده است .از تأثیرات وی بر جنبهی عملی طراحی منظر
میتوان به توجه بسیار به کریدورهای بصری ،ایجاد هماهنگی در سیمای جدارهها با استفاده از طراحی در مقیاس بزرگ و
واحد ،استفاده وسیع و گسترده از نشانهها در شهر با نشانهپردازی در طراحی منظر ،ارتقای کیفی منظر شهری با استفاده از
فضاهای سبز و محورهای سبز خطی و تسهیل و تسریع حرکت بین نقاط کانونی شهر اشاره نمود( .شکل 3و ()63عامری،
سیاهویی و زند)633 :6939،
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شکل 3
تصویر هوایی پاریس

شکل 69
نقشه هوایی پاریس

-2 -2همدان نمونهای از هارمونی شهری مدرن ایرانی
میدان مرکزی شهر همدان میدان بزرگی است که امروزه با نام «میدان امام» معروف است .طراحـی و اصـول خیابـانکشـی بـا
انشعاب خیابانها از این میدان دایرهای شکل به نحوی است که هرچه شهر گستردهتر میگردد ،غیرمسـتقیم زیـر نفـوذ همـین
میدان مرکزی است .در حقیقت این طرح و نقشه از روز اول پیشبینیشده بود .طرح میدان امام در سال  6933توسط مهندس
معمار آلمانی «کارل فریش» تهیه و اجرا گردید .کار ساخت این میدان در سال  6933شروع و در سال  6966مورد بهرهبرداری
قرار گرفت .ب سرعت خیابانهای انشعابی تسطیح گردید و بقول معمرین ،شهر همدان در آن سالها روزهـای پرجنـبوجـوش و
پرتکاپویی را می گذراند .به باوجود قدمت تقریباً یک قرن هنوز این میدان عالوه بر جاذبه ،موقعیت ارتباطی خود را با خیابانها
و بازار شهر حفظ کرده بهعبارت دیگر هنوز توان پذیرش و تحمل بار ترافیکی مرکز شهر را دارد .شهر همدان بـر روش طراحـی
شهرهای دایره ای یا متحدالمرکز استوار است که در اصطالح به این گونه شهرها سبک باروک گفته می شود .شعاع میدان مرکزی
همدان  83متر است .در فاصله های دورتر از محیط این میدان بلوارها و خیابان ها با شعاع بزرگ تر قرار دارند که در حال حاضـر
به علت توسعه ی شهر در برخی از جهت های شهر تا دایره ی سوم هم رسیده است .بـه ایـن دایـره هـا در اصـطالح خیابـان هـای
کمربندی گفته میشود .شعاعهای متعددی این کمربندیها را به هم مربوط مینماید که در کم نمودن بار ترافیک شهر بسـیار
مؤثرند .محیط میدان امام شش خیابان سی متری به فاصلههای شصت متر با شصت درجه منشعب میشوند کـه در نهایـت بـه
کمربندی اول میرسند .در اطراف میدانها گنبدهایی با پوشش فلزی خوشنقش و نقرهگون وجود دارند .در امتـداد هـر ضـلع
خیابان یک گنبد است که درمجموع  66گنبد اطراف میدان را در خود گرفتهاند .بناهای اطـراف میـدان در فاصـله هـر خیابـان
همان بناهای هشتاد سال پیش است .بهترین مغازههای این شهر در قوسها و کمانهای بین خیابانهای این میدان قـرار دارنـد.
ورود بهتمامی نقاط بازارها و راستا بازارها از همین میدان امکانپذیر است(.شکل  66و ( )66جهان پور 667 :و )661

شکل 66
نقشه همدان

شکل 64
عکس هوایی همدان
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 -5کرمانشاه ،شهری فاقد هارمونی
چنانچه تاکنون بیان شد ،دو نگرش مدرن و سنتی نسبت به تاریخ زندگی بشر با ادعای قابلکشـف بـودن حقیقـت ،هـارمونی را
اصل ضروری برای یک شهر ،بهعنوان بستر شکلگیری زندگی می دانند .این به آن معناست کـه یـک شـهر فقـط محلـی بـرای
اجتماعی از قبایل و روستاها نیست و برخورداری از یک نظام اندیشگی را طلب میکند .هارمونی بهعنوان ارتباط جز با کل و یـا
به تعبیر ایرانی -اسالمی اش کثرت در وحدت معیاری برای منطقی بودن یک شهر به معنای وقوف بر حقیقت و سازواری اسـت.
این نظامهای فکری پشتوانه ،شکلگیری ،اصالح و توسعه شهرهای زیادی در دنیا بـودهانـد کـه خصیصـه قابـلتوجـه آنهـا در
رویکرد کالسیک ،مدرن و سنتی هارمونی و نظم هندسی است .امروزه این هارمونی و نظم حلقـهی محـدود شـهر کرمانشـاه در
شکلگیری و توسعه است.
کرمانشاه یک مرکز استانی درجه اول نبوده ،شکوه و عظمت چنین شـهرهایی را نداشـته و هرگـز پایتخـت ایـران نبـوده اسـت.
مضاف بر این هیچ وقت مرکز مذهبی مشهوری نبوده و به همین خاطر همچون قم و مشهد جمعیت زیادی از زائران را بـه خـود
جذب نکرده است .این شهر از غربیترین شهرهای ایران است و بهعنوان دروازه غربی ایران در مسیر جاده بغداد-تهران بهعنـوان
یک نقطه استراتژیک مهم در قلب منطقه ای کوهستانیِ محل زندگی عشایر ،به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده قـدیم ابریشـم،
گذرگاه زوار کربالی عراق بودن ،توسعه یافته است .یافته ها گذشته سخت کرمانشاه نظیر چپاولگری ،بطالن این واقعیت را آشکار
میسازد که این شهر برای مدت طوالنی چیزی بیش از یک روستای کردنشین بوده است( .کالرک 67 :6937،و )61
در کرمانشاه قدیم محله های مسکونی گرداگرد بازارها جای داشت .این شهر دارای  7محله عالف خانه ،برزه دماغ  ،چنانی،
جلوخان و فیض آبادبود .گرداگرد شهر حصار بلندی قرارداشت که دربرخی نقاط آن برج وبارو قرارداشت و از طریق شش
دروازه بانامهای گاریخانه ،چوبفروشان ،فیضآباد ،سـراب ،چنانیوچغاسرخ باشاهراهای ارتباطی بیرون مرتبط میگشت.
عناصرغالب در ساختار محله شامل منازل مسکونی ،راه هایپرپیچ وخم ،گذرها و میدانچه های محلی بود .شبکه راه های
مذکور بسیار بینظم بود و ازخانه های ناهماهنگی ساخته شده بود( .اباذری ،قلی پور 61 :6936 ،و  )68اگرچه کرمانشاه در
شیوه تولید پیشاسرمایهدارانه در سطح محالت دارای بی نظمی است ،فـضای اجتماعی شهرکرمانشاه متاثر از آموزه های دینـی
وتـمایزات فرهنگی است و فضای شهری کهن را بازنمایی می کند .در بـعد بازنمایی فضایی ،نقش کیهان شـناسی اسالمی
برجسته است که درآن جهان مرکز دارد و خداوند به عنوان علت العلل ناظرِ تمام کائنات است .مصداق بارز این بازنمایی به
لحاظ کـالبدی حضور مسجد جامع ،ارگ حکومتی و بازار در مرکز شهری است که اطراف آن چندین مـحله بـسته و مـحصور
قراردارد .فضای بازنمایی در شهر کهن کامال رنگ و بوی اسالمی دارد و تمامی رفتارهای افراد از قبیل دوسـتی و دشمنی،
آشنایی و غریبگی ،عضویت یافتن درگروه ،تعلق به گروه ،قلمرویابی و یاحتی برساخت معنا ،مبتنیبرتقابل های اسـالمی نظیر
مسلمان /غیرمسلمان ،زن /مرد(محرمیت) ،خودی(هم محله ای) /غیرخودی(محله های دیگر) است .به نظر میرسد رفتارهای
خاص گرایانه قومی وقبیله ای و تضادهایآشکاریکه درنتیجه آنهابه وجود میآمد از جمله مواردی است که با بازنمایی فضاییِ
عام گرایانه اسالمی همخوانی ندارد( .همان 97 :و )97
بر این اساس شهر کرمانشاه هرچند در سطح جزء و ساختار کوچهها و خانهها فاقد نظم بوده ،از کیهان شناسی اسالمی
برخوردار و از ویژگی های محرمیت و درونگرایی نیز برخوردار بوده است .درحالیکه که رفتارهای قومی قبیله ای با این نظم در
تضاد قرار دارد .چنانکه از نقشهی امروزی این شهر پیداست ،از هیچگونه طراحی شهری منظمی پیروی نمیکند .شهر دارای
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هیچ نقطه مرکزی وحدت بخشی نیست و خیابانها ،میدانها و سایر اجزای شهر هیچگونه ارتباط منطقی با یکدیگر ندارند.
کرمانشاه تشکیلشده از شهرکهای زیادی است که هیچیک از آنها نهتنها دارای یک پیوستگی منطقی با یکدیگر نیستند،
بلکه این پیوستگی را با هیچ محور ،یا نقطه ی وحدت بخشی ندارند .مطابق آنچه شد در شهر کرمانشاه ،ارتباط جزء با کل ،یا
کثرت در وحدت وجود ندارد .شهر به شکل نامنظم و بدون برنامهای گسترشیافته و مهاجرتهای گسترده از شهرها،
شهرستانها ،و روستاهای اطراف و گسترش شهرکها به این امر دامن زده است.
بر خالف بسیاری از شهرهای ایران که آشکارا در مرکز نواحی جغرافیـایی هسـتند ،کرمانشـاه کمتـر مرکـز اصـلی و یـا کـانون
مسیرهاســت .ایــن شــهر در محــل تمــاس دو گــروه قــومی یعنــی حاشــیههــای جنــوب کردســتان و شــمال لرســتان قــرار
دارد(.کالرک )63 :6937،فلذا در معرض مهاجرت از این دو منطقه بـوده اسـت .بـا اصـالحات ارضـی کرمانشـاه یکـی از نقـاط
مهاجرپذیر بود و رشد  7.6درصدی جمعیت را در فاصله  6977تا  6977تجربه کرد .مهـاجران ،کشـاورزان دشـت هـای اطـراف
بودند و برای زندگی بهتر راهی این شهر شدند .اما در این شهر زمینه پذیرایی از آن ها فـراهم نشـده بـود و بـا نامهربـانی روبـرو
شدند .شهر سازان نیز از طریق طرح جمع استراتژی هایی را پیش گرفتند که سبب تردد آنان شد .آن ها شـهر را توسـعه دادنـد.
دشت بزرگ کرمانشاه را برای این منظور مورد تعرض قرار دادند .اما نه برای گروه موردنظر ما که همان مهاجران یـا فرودسـتان
هستند .گروه های هدف طرح جامع و برنامه های کالن مسکن و شهرسازی ،اغنیا ،امرای ارتش ،نظامیان و کارمندان دولت بودند.
غیر صنعتی بودن کرمانشاه و نبود امکانات شغلی ،امکان جذب مهاجرین را از بین برد .آن ها نتوانستند در شهر زنـدگی کننـد و
امکان بازگشت در روستاها را نداشتند .بنابراین برای حفظ آبرو و خانواده به ناچار و برحسب ضرورت تاکتیـکهـای زیـادی را در
پیش گرفتند تا بتوانند به این مهم جامعه عمل بپوشانند و به زندگی شهری بازگردند .تصرف ادوانی زمین هـای مـوات و اوقـافی
در مسیلها ،درهها آنهم بهصورت گروهی و دستهجمعی مهمترین این تاکتیکها بـود .نتیجـهی ایـن تـالشهـای بـیامـان در
کرمانشاه شکل گیری چهار سکونتگاه غیررسمی جعفرآباد ،شاطرآباد ،دولت آباد و کـولی آبـاد بـود( .قلـی پـور  89 :6939و )17
بدینجهت شهر از طرف حاشیهها نیز بدون هیچگونه انطباق باکلیت شهر رو به گسترش نهاد و این عـدم هـارمونی در هندسـه،
عدم هارمونی در تراکم جمعیتی را به همراه داشت .این موضوع به میزان زیادی پایند جدایی گزینی قومیتها در نقاط مختلـف
شهری است( .شکل  69و  )67البته این هارمونی در سطح جزء در محالتی همچون  66بهمن وجود دارد امـا در کـل مشـاهده
نمی شود .بر این اساس عدم هارمونی در شهر کرمانشاه با استناد به نقشهی این شهر ،میتواند مشـکالتی از ایـن دسـت را بـه
همراه داشته باشد:
 -6-5توزیع و تراکم نابرابر جمعیت:
چنانچه آمد ،فقدان هارمونی هندسی در شهر کرمانشاه ،با فقدان توزیع و تراکم جمعیتی هارمونیک همراه بوده است .بدین معنا
شرایطی فراهم می شود ،که میان نقاط مختلف شهر در این باب ،هماهنگی وجود نداشته باشد .در حال حاضر در نقاطی از شـهر
کرمانشاه مانند خیابان کسری و شهرکهای اطراف آن این تراکم ناخوشایند بهوضوح قابـلمشـاهده اسـت و عـالوه بـر سیسـتم
اجرایی ،هزینههای زیادی را متوجه مردم کرده است.
همان طور که از نقشه کرمانشاه پیداست درحالی که در نقاطی شاهد فضاهای خالی فاقد جمعیت هستیم ،در نقاطی دیگـر شـهر
به دور از هرگونه قاعدهای گسترشیافته و بعضاً بهصورت شهرکهایی از دل شهر بیرون آمده است .عالوه بر ایـن نقـاط شـمالی
کرمانشاه دارای ظرفیت مناسبی برای جایگیری جمعیت شهری است ،اما برخالف قاعده ،ساختار قابلتوجه کرمانشـاه در سـمت

نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری | 549

جنوبی آن قرار گرفته است و بافت شمالی آن همچنان بافت و ساختار روستایی خود را حفظ کـرده اسـت .ناصـرالدینشـاه در
سفرنامه خود به عتبات عالیات و شرح بازدید از کرمانشاه و طاق بسـتان در شـمال کرمانشـاه ،ضـمن شـرح موقعیـت و شـرایط
طاقبستان اعم از سراب و آبشار و  ، ...بیان میدارد که بافت روستایی پیرامون آن ،باعث ضایع شدن طـاقبسـتان اسـت .و بایـد
این آبادی را برداشته و به پایینتر منتقل کنند( .ناصرالدینشاه)77 :6936 ،
 -4-5عدم برخورداری از حملونقل مدرن:
عدم هارمونی در هندسه ی شهری شرایط دستیابی به یک حملونقل مـدرن را بـرای کـالنشـهری همچـون کرمانشـاه دشـوار
میسازد .بهعنوانمثال چنانچه از نقشه ای شهر کرمانشاه پیداست ،این شهر نمی تواند ظرفیت بیشتر از یک خط قطار شـهری را
داشته باشد .وجود فضاهای خالی مثل زمین های کشاورزی یا غیرمسکونی همچون شرکت نفت ،حکم میکند که خطوط دیگـر
قطار شهری از نقاطی خالی از سکنه عبور کنند که مستلزم هزینههای غیرقابلتوجیه است .عالوه بر این دستیابی یک سیسـتم
حملونقل مدرن به بسیاری نقاط شهر ،به دلیل عدم ارتبـاط آنـان بـا یـک مرکزیـت وحـدتبخـش و عـدم هـارمونی هندسـی
غیرممکن است.
به تبع عدم وجود یک هارمونی هندسی در شهر کرمانشاه ،جایابی کمربندیهای اصلی شهر ،به طریقی اسـت کـه دسترسـی بـه
آنها را با دشواریهای مواجه میسازد .چنانچه هیچ سازگاریی با مرکزیتـی وحـدتبخـش در شـهر ندارنـد .ظرفیـت کشـیدن
کمربندی دیگری هم وجود ندارد .این امر عبور و مرور را در شهر مختل میکند.
 -9-5تولید زیست روستایی:
با گسترش بدون قاعدهی شهر ،روستاهای حاشیه در میانه شهر قرار میگیرند و این امر بدون هـیچگونـه تـدبیری دربـاره حـل
شدن این روستاها در شهر اتفاق میافتد .در این بستر فرهنگ روستایی بدون هیچ تغییری خود را بازتولید مـیکنـد و بعضـاً در
جوار شهر آسیب های اجتماعی ای را متوجه می شود که شهر را نیز در معرض این آسیب ها قرار می دهـد .چنانچـه دانشـگاه
رازی به عنوان یکی از نمادهای مدنیت دریکی از این محالت واقعشده (باغ ابریشم) و طبیعتاً تحت تأثیر مسـائل و مشـکالت آن
است .این در حالی است که در اندیشه مدرن و کالسیک اصل اساسی این است که فرد ،خودش را در کل ببیند.
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شکل 69
عکس هوایی کرمانشاه

شکل 62
نقشه کرمانشاه

نتیجهگیری
نظام های اندیشگی مدرن و کالسیک که هردو ادعای کشف حقیقت دارند ،نظم و هارمونی منطقـی را – بـه معنـای سـازواری و
وقوف بر حقیقت -اصلی ضروری و ناظر به شکلگیری و توسعه یک شهر میدانند .طراحی شـهری از طریـق ایجـاد شـکلهـای
سازگار ،هماهنگ و بیانگرانه بهطور قابلمالحظهای در تحقق یک محیط معنیدارتر ،مؤثر واقـع مـیشـود .نمودهـای ایـن نظـم
هندسی و هارمونی منطقی در شکل گیری و حیات بسـیاری از شـهرهای دنیـا ،کـه معمـاری و شهرسـازی آنهـا پایـه در ایـن
نظامهای فکری و فلسفی دارند ،مشاهده میشود .شهر در این مفهوم از اجتماع روستاها و قبایل متفاوت اسـت .سـاختار شـکلی
شهر کرمانشاه نشان دهنده ،آن است که فاقد نظم هندسی و هارمونی است .این عدم هارمونی عالوه بر ظهور در هندسهی شـهر
در تراکم و توزیع جمعیتی نمود یافته و بازتولید زیست روستایی و عدم برخورداری از سیستم حملونقل مـدرن را نیـز موجـب
شده است .این عوامل به دلیل رشد بی برنامه شهر و عدم وابستگی طراحی شهری کرمانشاه به هیچ نظام فکری و فلسفی خـود
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را بروز می دهند .عدم تناسب در توزیع و تراکم و هندسه شهر نیز ،در تصمیمگیریهـای کـالنشـهری و بـهخصـوص انتخابـات
شورای شهر و مجلس شورای اسالمی اثرگذار است و ناهارمونی های رفتاری را به دنبال دارد .با این توضیح کرمانشاه اجتمـاعی
از قبایل و روستاهاست .فلذا چشمانداز برنامهریزیهای کرمانشاه ،باید بهطوری باشد که بتـوانیم حتـیالمقـدور آن را بـه سـمت
برقراری این هارمونی در هندسه شهری ،توزیع و تراکم جمعیتی و در نتیجه آنها در رفتار اجتماعی نیز ،ببریم .بـهعنـوانمثـال
این تصمیمگیریها میتواند در کنترل مجوز تراکم ،ساختوساز در نقاط کـمجمعیـت و کـم تـراکم و کنتـرل سـاختوسـاز در
حاشیه شهر و ...نمود یابد.
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