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کی بر سیر تکامِل شهر ایرانی در ادوار مختلف شهرسازی نمود هندسه  ادرا
مطالعه موردی: شهر همدان
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چکیده
کی، قصد بر توضیح، تحلیل و نمایش نظام  هندسه شکل گیری شهر با  توجه به  این نوشتار بر پایه تحلیل و بررسی هندسه  ادرا
کاماًل منظم  که در نظامی  که فراتر از ابعاد و مقیاس، عوامل و آثاری را  گون و عوامل تأثیرگذار بر آن را دارد. هندسه ای  گونا ادوار 
در ذات و نامنظم در ظاهر است را در جهت تحقق و تکامل موضوع، تحت  سیطره خود به کار می بندد. در این جایگاه موضوع 
کی آن با چمن )مرکز محله در همدان( و نحوه شکل گیری و نوع تداوم آن  مدنظر می باشد. شهر همدان با  شهر و ارتباط ادرا
سابقه تاریخی و با توجه به نوع بافت شهرسازی آن و همچنین وجود مرکز محله های خاص مربوط به خود، به  عنوان نمونه 

موردی در خصوص مطالعه و بررسی در حوزه هندسه شکل گیری می باشد.
کتابخانه ای وسیع و همچنین تحلیل و بررسی اسناد، مدارک و  در این نگارش با توجه به جمع آوری اطالعات میدانی و 
مستندات باقی  مانده از روش تحقیقات پژوهشی_ بنیادی و براساس تحلیل و تفسیر اطالعات پژوهشی به  دست آمده به 
گرافیکی ادوار  شرح و تفضیل چگونگی و نحوه شکل گیری هندسه شهر همدان و ارتباط آن با چمن ها با توجه به نمایش 
گون این موضوع تا زمان معاصر پرداخت شده  است. رهاورد این نگارش به  دست آمدن عوامل اساسی در شکل گیری  گونا
که در واقع تحت سیطره نیاز و دیگر عوامل وابسته به  و توسعه شهر و نوع ارتباط آن با چمن ها با  توجه به هندسه ای است 
گسترش می دهد.  یافته های اساسی تحقیق در خصوص شناسایی  سکونت بشر، ارتباطات معنایی نظام شهری را ایجاد و 
این هندسه و نحوه به کارگیری آن با توجه به اصالح نظام شهرسازی شامل چنین مواردی می باشد: نمایش فرآیند تغییرات 
بر طبق هندسه رشد، شناسایی و بررسی دالیل سامان بخش هندسی در نظام شهرسازی، نحوه و چگونگی تطابق دهی 
گنجاندن نوع هندسه  کنونی روز شهرسازی. براین اساس  کِی اساسی با هندسه حاضر به  همراه مؤلفه های  هندسه  ادرا
کز محالت تا  که با ایراد آن در خردترین قسمت شهر چون مرا کی جاری مطلوب در نظام شهرسازی، مؤلفه ای است   ادرا
کالن ترین آن، می تواند بهبود  دهنده روند شهرسازی حال و آینده گردد. این پژوهش به  دلیل بررسی شهرسازی شهر از نقطه 
کی در شکل گیری و تداوم روابط علت و معلولی موضوعیت تحت عنوان خود، هندسه  که به  دنبال اصلی ادرا نظری خاص 

گامی نوین به  همراه اصول خودشناسی در جهت شهرسازی مطلوب می باشد. است، 

کی، شهر ایرانی، شهرسازی، همدان، روابط  معنایی. گان کلیدی: هندسه ادرا واژ
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1. مقدمه
و روم3  آن یونان2  از  بعد  و  بین النهرین1  تاریخچه شهرهایی چون 
نشان  دهنده وجود هندسه ای خاص در ایجاد و گسترش آنهاست. 
که براساس نیازهای زمانه و نحوه عمل و عکس العمل  هندسه ای 
طبیعت و انسان در خصوص تعامل یکدیگر با هم شکل می گیرد و 
توسط یک سری روابط غیرشهودی و غیرنمایان باعث شکل گیری و 
تداوم این روند با  توجه به مقتضیات دوره می گردد. این موضوع در 
ظاهر به دور از روابط  هندسی و ریاضی است اما در باطن خود دارای 
دقیق ترین و منظم ترین نظام عّلت و معلولی است. هندسه  یک 
شهر در درجه نخست باعث ایجاد نطفه اولیه آن و سپس ُمداومت 

آن به  واسطه عوامل و نیازهای زمانه است.
زندگی  روند  برای  و بستری  پناه داده  را  کن در خود  افــراد سا شهر 
آنان است. از همان ابتدای جمع نشینی انسان ها در مناطق قابل 
که با  توجه  گسترش شهر نموده  زندگی، هندسه شروع به تشکیل و 
به روابط در جریان این موضوع و همچنین نیازهایی که انسان های 
محل  و  محیط  خصوص  در  معاصر  زمــان  انسان های  تا  ابتدایی 
زندگی خود دارنــد، رشد و نمو می یابد. شهر از همان جمعّیت به  
کنار رودخانه ها و درون غارها با  توجه به روابط  دور هم جمع  شده 
کی، شامل ملزومات بقای بشر، آغاز و به پیش  رفته و با توجه به  ادرا
کن در آن، گسترش و تحول می یابد. این نیازها در برخی  نیاز افراد سا
جنبه ها ، بقا و در دیگر جنبه ها حتی ارضای حس زیبایی شناسی4 
که در این میان دیده نمی شود ولی بستر  می باشد. موضوع اصلی 
اصلی و رابطه پنهان در این نظام بوده و رفته رفته این سیِر  روند را 
کی تأثیرگذار بر شهر است.  شکل و تکاُمل می بخشد، هندسه  ادرا
کنارهم قراردادن روابط بستر و زمینه، تشکل شهر را  این هندسه با 

محقق می گرداند.
و  نحوه  می گردد:  مطرح  این گونه  پژوهش  اصلی  سئوال  و  فرضیه 
کی شهرسازی آن چگونه  نوع ُرشد یک شهر براساس هندسه ادرا
جزئی  و  کلی  موضوعات  دیگر  در  آیا  هندسه  نوع  این  و  می باشد 

کز محالت نیز تأثیرگذار است؟  همچون محالت و مرا
با  بستری  نوشتار  ایــن  در  ــوردی  م نمونه  به  عنوان  همدان  شهر 
بار تأّملی فراوان در نظام شکل گیری هندسی خود است. از همان 
ابتدای شکل گیری و طی  شدن روند و مراحل چهره شهری، روابط 
و آثار زیادی در این میان تأثیرگذار بودند که توانسته اند چهره کنونی 
آن  را تشکیل و در آینده این روند را ادامه دهند. همدان به  واسطه 
رگانیک به جای  اُ ُپر فرازونشیب و شهرسازی خاص و بافت  تاریخ 
در  آن  با  هنوز  که  طبیعتی  و  خود  مختلف  قسمت های  در   مانده 
با  از شکل گیری یک شهر  بــارزی  نمونه  حال دادوِســَتــد می باشد، 
کی است. با بررسی، مطالعه و همچنین  توجه به روابِط هندسی  ادرا
تحلیل های فراوان در خصوص هندسه تأثیرگذار بر شکل گیری شهر 
بر  گون  گونا ادوار  موضوعّیت  به  توجه  با  گرافیکی  روابــط  همدان، 
گردیده است. این یافته ها، نحوه  طبق اسناد و مدارک ُمعتبر تهیه 

1 Mesopotamia
2 Greek cities
3 Roman cities
4 Sense of aesthetics

نتیجه ای  و  را نمایش داده  تــداوم شهر همدان  نوع  و  شکل گیری 
که در پرتو آن می توان نظام شهرسازی شهر را  را نمایان می سازد 
با توجه به نظام خاص هندسی آن تعریف و از زوال محیط سالم 
نمود.  جلوگیری  شهری  طبیعت  همچنین  و  اجتماعی  سکونتی_ 
با اهمّیت ترین یافته های این تحقیق، چگونگی و روند تشکیل و 
سکونتی  شیوه  است؛  شهر  با  چمن ها5  معنایی  هندسی_  ارتباط 
گونه های متفاوت آن در دیگر  کنون نیاز به آن دیده می شود و  که ا
شهروندی  شهری_  روابــط  تحکیم  جهت  توسعه  یافته  کشورهای 

مورد استفاده قرار می گیرد. 

2. پیشینه تحقیق
چگونگی  شــهــر،  هــنــدســه  خــصــوص  در  بــســیــاری  پــژوهــشــگــران 
طرح ریزی آن و مواردی از این  دست، مطالعات فراوان و با ارزشی 
گونه  می آید،  پیش  میان  این  در  که  بحثی  اّمــا  نموده اند؛  ارائــه  را 
روابــط  اســت.  آن تحقیق شــده  که در خصوص  اســت  هندسه ای 
کله شهرسازی و معماری را در بر  که شا ریاضی هندسی_ترسیمی 
که با توجه به نوع  می گیرند، هندسه ای تناسبی_ دیداری می باشد 
دست  این  از  عواملی  دیگر  و  جای گیری ها  محوربندی ها،  بافت، 
قابل رؤیت در نظام شهری_ معماری اند؛ با این وجود شهرسازی 
که توانایی  هر شهر در اوج بی نظمی خود حاوی هندسه ای است 
پیوند دادن و ُمحَقق نمودن اتفاقات شهری را دارا می باشد. این 
هندسه قابل دیدار نبوده و به صورت هندسه ای ترسیمی نیز قابل 
کی مخاطب را طلب می نماید. با  ارائه نمی باشد؛ بلکه دامنه ادرا
که در این حوزه فعالّیت  توجه به این موضوع، بررسی تحقیقاتی 
که همین دالیل  نموده اند محدود و بیشتر حول این حوزه بوده اند 
کی  باعث باالتر رفتن اهمّیت این پژوهش در خصوِص هندسه ادرا
ارتباط  نوعی  را  کی  ادرا شهر می باشد. مرتضی علی آبادی هندسه 
در  که  می نماید  تحلیل  معلولی  و  عّلت  قوانین  براساس  معنایی 
موضوع  کّلیت  دهنده  کله   شا ارتباط  ایــن  شهرسازی  و  معماری 
می باشد)Aliabadi, 2013(. عبدالهادی دانشپور هندسه و ساختار 
که به مثابه  کم بر پدیده شهر دانسته  اصلی شهر را منشأ نظاِم حا
یک فراسیستم به زیرسیستم های خود، اجزا و عناصر اصلی شهر، 
کالبدی  شکل و سازمان می دهد. وی شهر را به عنوان یک ساختار 
که می توان  که پیکره ای مشخص و رشد یابنده دارد، معرفی نموده 
این موضوع را از این مقاله دریافت نمود: شهر باید دارای ساختاری 
که محکم و استوار، بدنه  اصلی از ارکان و عناصر اساسی خود باشد 
 )Daneshpour ثابت، پایدار و متداوم شهر را تحقق و تحکیم بخشد
باِغ  در  مکان  روح  خصوص  در  مدقالچی  لیال   .& Rousta, 2013(
که در پیکره موضوعات،  کی را به  عنوان روحی  ایرانی، هندسه ادرا
قوام  دهنده معماری و شهرسازی است، معرفی می نماید. این روح 
زمان  هر  در  و  گردیده  شروع  معماری  مکان  شکل گیری  پیکره  در 
یداهلل   .)Medghalchi, 2014( می باشد  فرآیند  این  تکمیل  کننده 
فرید، تحقق و رشد شهر را حاصل دو موضوع می داند، شهِر طبیعی 
و شهر ارادی. با توجه به این نظریه، زایش و تکامل شهر طبیعی، 
شامل روابط و اتفاقاتی می باشد که به  صورت طبیعی و به دور از اراده 

5 مرکز محله در شهر همدان
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مستقیِم انسان انجام می یابد؛ در واقع این فرآیند طبیعی حول رفع 
که منافع زندگی افراد را تأمین نموده و به  همین  نیازهایی می باشد 
آن  بحث  مهم ترین  که  افــراد  زندگی  روی  بر  نیز  رابطه  این  طریقه 
 .)Farid, 1997( گذاشته است شهرسازی و معماری می باشد، تأثیر 
می نماید:  ُعنوان  مشهدی زاده  ناصر  موضوعات،  این  به  توجه  با 
ایران می توان  روند شهرنشینی و شهرسازی در  به  ُکلی  نگاهی  با 
که در طی  ایران دارای ویژگی هایی می باشند  دریافت، شهرهای 
 )Mashhadizadeh, می گردند  تکاملی  تغییرات  دچار  دوران،  رونِد 
که شهرها دارای  )2010. از این نگارش این موضوع تفهیم می گردد 
خصوصیتی کالبدی در خود می باشند که فضاها و عناصر شهرسازی 
و معماری را تحت سیطره خود قرار داده و با توجه به شرایط زمان 
خصوص  در  خــاص  هــنــدســه ای  رابــطــه  می بخشند.  جهت  را  آن 
شکل گیری شهرهای ایرانی موضوعی است که سید محسن حبیبی 
که باعث تغییرات  کید نموده و آن را به صورت عواملی  نیز بر آن تأ
می نماید  تعریف  اســت،  زمــان  فراخور  به  که  شهرسازی  نظام  در 
)Habibi, 2009(. در تحلیل ها و بررسی هاِی امیر منصوری، سازمان 
در  خاص  و  منظم  وجوهی  شامل  ایرانی  شهر  ساختاری  فضایی_ 
تمامی مراحل رشد خود می باشد که با توجه به یافته های به  دست 
آمده از این پژوهش می توان دریافت نمود روابط نیازی_ احتیاجی، 
با  موضوعات  همه  از  و  رســوم  و  آداب  نــوِع  منطقه ای،  موضوعات 
که طریقه زندگی افراد را در بر می گیرند،  اهمیت تر بحث های دینی 
 .)Mansouri, 2013( در این رابطه نقش تأثیرگذاری را ایفا می نمایند
این روابط فرای موضوعات شهرسازی_ معماری قابِل رؤیت نبوده 
کی قابل تمییز خواهد بود. تحقیِق حاضر  و به  صورت تفهیمی و ادرا
با توجه به نوع و شیوه تحلیل آن و استفاده از اسناد و مدارک، از 
که در این حوزه و این نمونه موردی  معدود نوشتارهایی می باشد 
گون و عوامل مؤثر در این حوزه  گونا انجام می یابد. شناسایی ادوار 
کــی شکل گیری شهر را شامل می شود و همچنین  که هندسه  ادرا
کالن و خرده عناصر شهری چون چمن ها،  تأثیرات این موضوع در 
که در این نوشتار به  آن پرداخت شده  است. از جمله اهدافی است 

3. ادبیات پژوهش
کی1 3.1.  هندسه ادرا

که با شکل، اندازه، موقعیت  هندسه2 شاخه ای از ریاضیات است 
ماهّیت  گــرچــه  ا دارد.  ســروکــار  فضا  ویــژگــی هــای  و  اشــکــال  نسبی 
قابل  ریــاضــیــات  شــاخــه هــای  ســایــر  از  ابــتــدا  در  هندسه  تصویری 
که بسیار با این  درک تر می نماید اما زبان هندسی در زمینه هایی 
برداشت سطحی_ موضوعی تفاوت دارد، تکاُمل  یافته تر می باشد. 
کی زمینه ای نوظهور در تحقیقات میان رشته ای حال  هندسه  ادرا
منظر  بر  کننده  احاطه  ”هندسه ای  بر  متمرکز  که  دنیاست  حاضر 
کلی بیشتر  ک  َبصری بوده و به  طور  گونی چون ادرا گونا ک های  ادرا
شکل گیری  نظام های  و  زیست محیطی  مطالعات  یافته های  در 
کی  ادرا هندسه    .)Assadi, 2001: 34(“مــی گــردد دریافت  ارگانیک 
تالشی برای پاسخگویی به سئواالتی اساسی در درک فرم ها، گونه ها 

1 Perceiving Geometry
2 Geometry

که علم بینایی  و دیگر عوامل هندسی غیرقابل شناسایی می باشد 
کاماًل از آن عاجز بوده و راه حل آن استفاده از سنتز  و درک سطحی، 
ک بصری به  همراه نظریه های  نظریه های شناختی و بیولوژیکی ادرا
کلّیت نظام های  مستتر در جهان فیزیک و متافیزیک است. ”درک 
که دارای عاملی سامان  دهنده و انتظام دهنده خاص  شکل گیری 
 )Ali “کــی مستتر است نمایان نمی باشد، در هندسه  ادرا و  است 
در  شده  انجام  علمی  کاُوش های  به  توجه  با   .Abadi, 2013: 37(
ک هــای  ادرا مختلف  مبانی های  تلفیِق  همچنین  و  هندسه  درک 
شناختی همچون روانشناسی محیط3 و ریاضیات و دیگر علوم در 
طبیعت  ”صحنه های  مذهبی،  علوم  حتی  موضوع  این  با  پیوند 
گونه ای سیستماتیک به  عنوان محرک های دیداری و اثرکننده  به  
  )Hadad Adel & Qomi,“گردیده اند شناسایی  خصوص  این  در 
در  کــی  ادرا هندسه   خصوص  در  بتوان  که  واضحی  معنی   .2003(
کار حاضر نمایان ساخت، روابط علت و معلولی  مورد موضوعیت 
کنار  که در نظامی انتظام  یافته و سامان  دهنده، عاملی بر  می باشد 
کاماًل غیر قابل  هم قرارگیری روابط بوده و در سطوح اولیه تا میانی 
تشخیص است. مراحل تحلیلی_برآوردی فراوانی باید بر روی این 
که در ”قسمت های اصلی موضوعات معنوی_ گیرد  موضوع انجام 

 )Beheshti & Yaghoubian, “کله کار را بر دست گرفته متافیزیکی شا
در  زمــان،  همان  ُرخدادهای  و  نیازها  براساس  باید  و   2011: 121(
کی آن نتایجی چند را به  دست آورد. هندسه  خصوص هندسه  ادرا
ک بصری و قابل  َفــراِی ادرا که  کـــی، سامان  دهــنــده ای اســت   ادرا
شناسایی به نظم  بخشی اصول مربوط به هر موضوعّیتی در ارتباط 

با خود می پردازد.
3.2.  همدان

به  دلیِل موقعیت طبیعی، دارای پیشینه ای کهن از لحاظ نخستین 
ک حاصلخیز،  جمعیت های شکل  گرفته است. ”دشت وسیع و خا
لحاظ  از  مطلوب  رودهــایــی  همچنین  و  شهر  اطـــراف  کوهستان 
فراهم  جمع گزینی  و  زندگی  بستر  منطقه،  در  آب  تأمین کنندگی 
گردیده است“ )Nahchiri, 1992: 226(. براساس روایت ها و آثار به  
دست آمده، این منطقه از وضعیت پتانسیلی قوی در ایجاد یک 
مرکز زیستی قدرتمند بهره برده است. هندسه شکل گیری این شهر 
کاماًل بر ”عوامل طبیعی،  گذشته است،  که بر آن  با  توجه به ادواری 
اتفاقات  و  عوامل  حتی  و  سیاسی  جنگی،  مذهبی،  موضوعات 
خاصی چون رواج بیماری های مهلک و دیگر موضوعات دخیل“ 
قرار  هم  کنار  با  که   )Ebrahimi, 2004: 24-25( می باشد  وابسته 
دادن این الگوهای نظری_ مفهومی، نحوه شکل گیری و َتداوم آن 
نمایان می گردد. چگونگی طی شدن روندِ ُرشِد این منطقه با  توجه 
تغییرات  بر  که  روابط هندسی است  گسترده آن، شامل  تاریِخ  به 
تأثیرگذار  شهر  توسعه  بر روند  متمادی  قــرون  طی  در  حــادث  شده 
از لحاظ  که شهر همدان دارای نظامی خاص  کنون  ا بوده است. 
روند  )تصویر1((،  حلقوی4  شهرسازی  )سیستم  است  شهرسازی 
کنونی  گردد. نظام  و عوامل اثرگذار بر این موضوع باید شناسایی 
شهر با توجه به ُرشد سریع گونه خود، دارای ساختاری هدفمند و 

3 Environmental Psychology
4 Ring System
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کی در طول  که بررسی آن از لحاظ هندسه ادرا قاعده مند می باشد 
ادوار مختلف تاریخی می تواند یاری ِرسان در امِر شهرسازی مطلوب 

باشد.

تصویر 1: نقشه شهر همدان در سال 1394، نمایش شهرسازی خاِص 
 )Hamedan Municipality, 2015(حلقوی

گسترش  و  شکل گیری  گون  گونا ادوار  کــی در  ادرا هندسه    .3.3
شهر همدان

شهرسازی  نظام  در  تغییر  و  تحول  گون  گونا دوره هـــای  با  بررسی 
گونه تأثیرگذاری  شهر، می توان دالیل تحوالت را شناسایی و نوع و 
بر سازمان فضایی شهری را مشخص نمود. شناسایی این دوره ها 
افراد  تاریخ یک جانشینی  ابتدای  از  تأثیر  نوع و شدت  به  با توجه 
منطقه تا زمان حال مورد بررسی قرار  می گیرد. با توجه به تحلیل ها 
و بررسی های انجام شده، همدان دارای ده دوره اصلی در خصوص 
که این دوره ها با توجه به با  اهمّیت ترین  تکامل شکل شهر است 
هندسه  ایـــن  مــی بــاشــد.  منطقه  شــهــرســازی  نــظــام  در  ــّوالت  ــح ت
و  وحدت  شکل گیری،  تکامل،  باعث  پیوسته  و  آهسته  به گونه ای 
یکپارچگی در نظام و بافت شهرسازی و معماری بوده  است اما پس 
از وارد شدِن بحث ماشین و نقشه کشی های جدید شهری و نادیده 

گردید  کی شهر، تغییراتی بر بدنه شهری ایجاد  گرفتن هندسه  ادرا
کوتاه و پیامدهای منفی  که دارای پیامدهای مثبت در دوره زمانی 
در دوره طوالنی مدت پس از آن است. بیشترین صدمات وارده در 
که سیستم و نوع زندگی سکونتی آن  برخورد با چمن ها می باشد 
کی ُکلی شهر از ابتدا تا دوره های قبل از ماشین  براساس هندسه  ادرا
هندسه  و  شد  سپرده  فراموشی  به  ماشین  دوره  از  پس  که  است 

گردیده  است. کاماًل با بی اعتنایی مواجه  کی آن   ادرا

4. الگوِی مفهومی پژوهش
کلی_جزئی  کله  یک شهر جهت تحقق، تحکیم و تداوم نظام و شا
کالبدی بر طبق  کالبدی است. این ساختار  خود دارای ساختاری 
که  نمودار 2 شامِل اجزا، عناصر و دیگر بخش های مرتبط می باشد 
کل، نظام شهرسازی شهر را محقق می گرداند. با اهمّیت ترین  در 
سامان  دهنده ای  سازمان  گونه  و  نوع  سیستم،  این  در  موضوع 
که این قسمت ها را به موضوعات دیگر شهرسازی شهر پیوند  است 
و ارتباط داده و روابط شهری را کنترل می نماید. این سامانه کنترلی 
کلیه فرآیندهای  برای رفع نیازهای یک شهر اعم از حال و آینده، 
موجود را سمت و سو بخشیده و اجزا و عناصر شهری را به واسطه  
سامانه  ایــن  می بخشد.  ســامــان  کـــی  ادرا و  غیرشهودی  روابــطــی 
تحت شرایطی چون: نیازهای زمانه، اتفاقات و رخدادهای دوره، 
اساسی  مــوارد  دیگر  و  انسان  و  طبیعت  عکس العمل های  و  عمل 
خرد  سطحی  در  که  می گردد  تحوالتی  دچار  شهرسازی،  نظام  در 
کی و تفهیمی می باشد. این سامانه  نمایان و در سطحی دیگر ادرا
کی در نظام شهرسازی شهر  کی را می توان هندسه ادرا کنترلی_ادرا
گسترش شهرسازی  که طی چرخه ای، مراحل رشد و  معرفی نمود 
عملکرِد  مفهومی،  الگویی  صــورت  به  و  می گرداند  محقق  را  شهر 
خود را با توجه به شرایط زمان عرضه می دارد. این الگوی مفهومی 
نحوه  از  اســت  راهــبــردی  مــی ســازد،  نمایان  را  کـــی  ادرا که هندسه 
در  مطلوب  شهرسازی  نظام  از  استفاده  چگونگی  و  سازماندهی 
کالن و خرد شهرسازی برای توسعه ای هوشمندانه، مطابق  سطح 
با روز، بومی و مطلوب از تمامی جنبه های درگیر در نظام شهرسازی 

شهر ایرانی است.
5. روش تحقیق

کی در تشکیل و ُرشِد  نمودار 1: عوامل و متغیرهای اساسی هندسه ادرا
نظاِم شهرسازی شهر

نمودار 2: الگوی مفهومی تحقیق
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براساس  که  تحقیق  مفهومی  الگوی  و  روش شناسی  به  توجه  با  
پژوهش های پیمایشی_بنیادی صورت می گیرد، تعریفی از هندسه 
کی و نوع و نحوه عملکرِد این سامانه در نظام شهرسازی شهر  ادرا
کی و اثرات آن بر  گام نخست هندسه  ادرا گردیده و سپس در  بیان 
شکل گیری شهر بررسی و سپس شهر همدان به عنوان نمونه موردی 
تحقیق از جنبه های مؤثر در موضوع عملیاتی بحث، مورد تحلیل 
قرار می گیرد. پس از طی شدن ادبّیات پژوهش و تحلیل اطالعات و 
مدارک به  دست آمده، تفسیری از شرح ادوار اصلی و سازنده شکل 
گرافیک ها و تصاویر،  شهری بیان می گردد. در هر دوره با  توجه به 
گونه تأثیرات بر شکل گیری هندسه شهر مورد بررسی  عوامل، نوع و 
که بر َچمن ها داشته است، مورد بررسی  قرارگرفته و سپس تأثیری 
چگونگی  و  نحوه  موضوعات  این  شدن  طی  از  پس  می گیرد.  قــرار 
به سامانه  با توجه  کالبدی شهر  تــداوم ساختار  و  تحقق، تحکیم 
کنترلی آن بررسی و تحلیل می گردد و سپس با شناسایی این سامانه 
کنترلی براساس نمودار 3 در یافته های تحقیق، راهبردهای حفظ 
و بازسازی این هندسه با توجه به موضوع زمان و شهر مطرح و در 
قسمت نتیجه گیری، تمامی مطالب به  صورت جمع بندی و شرح 
اصلی هندسه شکل گیری و تکامل شهر بیان می گردد. هندسه ای 
که از آغازین لحظه شکل گیری منطقه تا زمان اوج، ترافیک ماشینی 
شناسایی  پژوهش  ایــن  در  اساسی  بحث  می کشد.  تصویر  به  را 
با  که  است  شهر  تکامل  و  شکل گیری  در  کــی  ادرا هندسه  گونه ای 
توجه به روش تحقیق، نیتی بر ارائه نتایج و تفسیرهای مطالعاتی 

براساس اصول قیاسی و فرض محور ندارد. 
5.1. دوره نخست: هندسه و نیازهای اولیه

ابتدایی ترین زمان ُسکنی گزینی در منطقه است.  تاریخ این دوره 
به  توجه  با  یکدیگر  حول  افــراد  شدن  جمع  پایگاه های  نخستین 
هندسه شکل گیری اصلی، شروع به رشد می نماید.”ابتدایی ترین 
که افراد در برخورد با آن باید به منظور رفع موضوع اقدام  مشکلی 
غذاست“  و  سرپناه  آب،  همچون  اولــّیــه  نیازهای  بحث  نمایند، 
که نخستین  )Azkaei, 2002: 168(. عامل اصلی  وجود آب است 
به  توجه  با  می باشد.  حــوزه هــا  ایــن  به  سمِت  افــراد  یکجانشینی 
لوند در این منطقه مهم ترین منابع 

َ
ا لوسجرد و 

َ
ا تصویر2 رودهای 

آب وهوایی  وجود  و  گیاهان  رشد  برای  حاصلخیزی،  عامل  و  آبی 
متناسب برای زندگی افراد می باشند)Jahanpour, 2009( . بارزترین 
عــنــوان دالیـــل خــاص نوع  بــه   ایــن دوره مــی تــوان  کــه در  عواملی 
هندسه یکجانشینی افراد بیان داشت، شامل این موارد می گردند: 
گیاهی  3-پوشش  جــوی،  ــزوالت  ن بــارش   -2 الوند،  1-کوهستان 
متناسب، 4-چشمه های آب، 5-آب وهــوای مطلوب و 6- بافت 

جلگه ای و زمین حاصلخیز )تصویر2(.
5.2. دوره دوم: هندسه و خأل امنیتی

این دوره بین ابتدایی ترین زمان سکنی گزینی و اوایل تشکیل دولت 
ماد است. افراد برای حفظ و تأمین امنّیت خود پس از رفع نیازهای 
اولّیه، محل سکونت خود را به نقاط َامن در منطقه تغییر دادند. 
افــراد، مهم ترین  گرفتن  پناه  بــرای  ”وجــود محیط زیست و مکانی 
می باشد“  اولیه  نگاه  در  شهر  یک  هندسه  شکل گیری  در  عوامل 
)Morris, 2013: 26(. برطبق تصویر3 تپه ها و بلندی های موجود 
که با  توجه  در منطقه، بهترین نقاط برای تأمین این نیازها بوده 
نیز  آثار  انجام شده، قدیمی ترین  کاوش های باستان  شناسانه  به 

نمودار 3: الگوِی نظری تحقیق
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گردیده اند. دلیل تغییر این هندسه درَامان  در این مناطق یافت 
از بافت سنگی و  بودن از خطرهای منطقه ای و جّوی و استفاده 
 . )Zendedel, 1998( غاری بلندی ها و ُمشرف بودن به منطقه است
کی  ادرا هندسی  نظام  در  تغییراتی  باعث  دوره  این  در  که  عواملی 
اقتصاد  و  1-محیط زیست  می باشند:  مــوارد  این  شامل  گردیدند، 
سازمان   -5 و  4-دادوســتــد  3-فنون،  جمعیت،   -2 زنده بمانی، 
دوره،  ایــن  در  رشــد  نتیجه  متداول ترین  اجتماعی.  اقــتــصــادی_ 
از یکدیگر جدا شده و در مناطق دیگر مستقر  که  گروه هایی است 
جغرافیایی  گسترش  باعث  هندسی  ســازوکــار  همین  و  گردیدند 

گردید. جامعه کشاورزی و جمعیتی منطقه 
5.3. دوره سوم: هندسه و دولت حکومتی

این دوره مصادف با تشکیل دولت ماد در دهه نخست هفتصد قبل 
از میالد1می باشد. در این دوره بلندی ها و تپه ها به دلیل ُمشرفیت 
اصلی  کز  مرا عنوان  به  سیاسی  نظامی_  مقاصد  نظر  از  منطقه  بر 
گردیدند. به  همین صورت ”مناطق سکونتی3  حکومت2 انتخاب 
 )Habibi,“گسترش نــمــودنــد نیز در حــوِل ایــن حــوزه هــا شــروع به 
خودنمایی  شهر  یک  نمود  از  کاملی  نه چندان  هندسه   .2009(
و  افزایش  به  روند شروع  این  نیازها،  و  روابــط  به  با توجه  و  نموده 
گردیده،  مشخص  تصویر4  در  که  همان گونه  می نماید.  تکامل 
کی خاص  عناصر ارگانیک منطقه در این دوره متأثر از هندسه  ادرا
که  خود، حامل تحوالتی در تحقق چهره شهری به منطقه شدند 
از جمله آنها می توان به این موارد اشاره  نمود: 1-تپه هگمتانه: مقر 
دولت اداری_حکومتی، 2- ارگ تپه: مقر مکان نظامی_حکومتی، 
و  حکومتی  سرزمین  به  ورودی  اصلی  دروازه  سنگ شیر:  3-تپه 

1 این تاریخ با توجه به نقل های تاریخی هرودوت، 728 قبل از میالد 
مسیح می باشد.

2 ُکهندژ.
3 شارستان و ربض.

4- تپه پیسه: محل دیده بانی حکومتی. در این دوره شیوه زیست 
دالیل  از  یکی  که  می باشد  قومی  محله ای_  هوّیت های  بر  مبتنی  
که نخستین  اصلی آن تأثیر ادیانی چون یهودیت و زرتشتی است 
گردید  ایجاد  چمن ها  شکل گیری  خصوص  در  موجود  بارقه های 
)Gharagouzlou, 2002: 24(. به  دلیل منطقه بندی های حکومتی و 
شرایط زندگی مردم تحت لوای حکومت، مردم دیگر مناطق دور و 
نزدیک به این مکان روی  آوردند. می توان در این دوره تقسیم بندی 
مقرحکومت،  الف-کهندژ:  شامل  که  را  باستانی  شهری  مناطق 
کم و نظامیان، ج-ربض: مردم و د-محدوده  ب-شارستان: افراد حا

ع است را شناسایی نمود. شهر: کمربند باغات و مزار
سیاسی،  )تغییرات  اســالم  ورود  و  هندسه  چهارم:  5.4.دوره 

مذهبی و فرهنگی(
به  افـــراد  روی  آوردن  بــا  قــمــری  هــجــری  ســده هــای  نخستین  در 
آغاز  آن  کلی  هندسه  و  شهرسازی  نظام  در  تغییراتی  اســالم،  دین 
تبدیل  بــود،  به  حال قسمت ربض شهر  تا  که  گردید. ”منطقه ای 
 )Pirnia, 2011: گــردیــد“  شارستان  رهــا  و  شــده  اصلی  منطقه  به 
ایجاد  باعِث  شهر  کنان  سا با  مهاجر  مسلمانان  بین  التقاط   .58(
گردید.  گسترش های جمعیتی در محله ها  تحوالت فراوان ازجمله 
الــف-ربــض،  شــامــل:  دوره  ایــن  در  شهر  قسمت های  مهم ترین 
تصویر6  در  که  همان گونه  می باشد.  ج-مسجد جامع  و  ب-بــازار 
بهترین  و  یافته  افزایش  ع  مــزار و  باغات  به  ”توجه  اســت،  نمایان 
اختصاص  امور  این  به  لحاظ حاصلخیزی  از  قسمت های منطقه 
یافت“ )Ameri & Zand, 2013: 3(. با حضور ادیان مختلف، طیف 
محله بندی ها تبدیل به چهارگونه محله  ارامنه1، محله آشوری ها2، 
که هر محله با توجه به  گردید  محله جودی ها3 و محله مسلمانان 

نخستین  و  منطقه  در  ُسکنی گزینی  هندسه  نخستین   :2 تصویر 
کله شهر نطفه های شکل گیری شا

هندسه  تغییرات  و  منطقه  در  سکنی گزینی  هندسه  دومین  تصویر 3: 
شکل گیری شهر
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کلّیت دارای  آداب و رسوم دینی خود دارای معماری متفاوت اّما در 
یکپارچگی بودند )تصویر 5(.

که مبانی تغییرات هندسه شهر را به ارمغان آورد، شامل  مسائلی 
این موارد می باشند: 1-ورود و اسکان مهاجران مسلمان و غیربومی 
آیین  3-دگرگونی  غیربومی،  کمّیت  2-حا شهر،  به  تازی  عمومًا  و 
بازار  حول  شهر  گسترش  و  گرفتن  قــرار  جدید  فرهنگ، 4-”مرکز  و 
قسمت  و  کهندژ  از  شهری  رونــق  یافتن  5-تغییر  مسجِد جامع،  و 
فقیر  و  متوسط  قسمت های  و  ربــض  بــه  شارستان  اعیان نشین 
ویژه  6-توجه  و   )Whitehoves, 1991: 31( اقتصادی“  لحاظ  از 

ع و باغات و طبیعت منطقه. حکومت اسالمی به آبادانی مزار
5.5. دوره پنجم: هندسه و وقوع جنگ ها )تهاجمات داخلی و 

خارجی(
که پس از حضور اسالم در هندسه شهر تأثیر اساسی  رخدادهایی 
که  گذاشته، مربوط به دوران حکومت بنی امّیه و بنی عّباس است 
به  دلیِل درگیری ها و دست اندازی های داخلی و خارجی، تغییرات 
گردید.  کله شهر وارد  کلی ترین شا فراوانی در هندسه جزئی ترین و 
مهم ترین تحوالت، مرزبندی  شدن محالت و تغییرات اساسی در 
سپس  و  قومّیت ها  بین  در  درگیری ها  ”وقــوع  بود.  منطقه  بافِت 
و  دور  مناطق  دیگر  افــراد  همچنین  و  حکومتی  عاِمالن  با  مــردم 
مملو  مناطقی  و  جمعیت  از  خالی  مناطقی  گردید  باعث  نزدیک 
 )Rimon, 1992: 41( “گسترش یابند از جمعیت شده و به شّدت 
احتساب  با  تغییراتی  دچــار  بافت  کلّیت  شد  باعث  هندسه  این 
ــای  ــ دروازه هـ و  حــصــاربــنــدی هــا  هــمــچــون  خـــاص  امنیتی  ــوارد  ــ م
افراد  الف-تقسیم بندی  شامل:  که  گردد  منطقه ای  و  محله ای 
آ نها، ب-تغییر در نظام محله بندی ،  با توجه به هویت محله ای 
ج- از بین رفتن برخی از مناطق و د- احیای مناطق جدید برای 
محالت  مــرزهــای  جــداشــدن  و  مشخص  مــانــده،  باقی   جمعیت 

می باشند)تصویر7(. 
کاماًل مستقل دیده می شود.  در این دوره حضور چمن ها با شکلی 
مذهبی  قومی_  تفاوت های  با  خاص  جمعیتی  که  محالتی  کز  مرا
گرفته  و نیازهای اولیه زندگی همچون حضور قنات ها  در آن جای  
کاربری های  و  کوچک  بازارچه های  سبز،  فضاهای  چشمه ها،  و 
خدماتی و همچنین ”وجود دروازه و نوعی ترتیب بافت محله ای 
نظامی  لــوای  تحت  نماید،  ایجاد  قسمتی  تا  را  امنیت  بتواند  که 
 )Zareei, “گردیده  است َکدُخداَمِنشی ایراد  اداری گونه با محوریت 

تصویر 4: سومین هندسه سکنی گزینی در منطقه و تغییرات هندسه 
شکل گیری شهر

گذشته  تصویر 5: از قدیمی ترین نگاره های شهر همدان در دوره های 
 )Cultural Heritage and Tourismرم کلی شهر را به نمایش می گذارد

ُ
که ف

Organization of Iran, 2015(

ویژه  تغییرات  و  منطقه  در  ُسکنی گزینی  هندسه  چهارمین   :6 تصویر 
هندسه شکل گیری شهر با توجه به گسترش اسالم

1 Armenian neighborhood
2 Assyrian neighborhood
3 Judy’s neighborhood
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واقع  در  چمن ها  محله بندی های  بافت  و  فرم  نوع   .2012: 60(
که با توجه  کلی شهر می باشد  کوچک شده هندسه  نوعی اندازه 
به ضرایب امنیتی و همچنین آداب و رسوم قومی_ قبیله ای دارای 
ک شده در  کل، هندسه ای ادرا که در  تفاوت های جزئی می باشد 

کلی بافت شهر است. دل هندسه 

حضور  و  محله بندی ها  نــظــام  در  شــده  ایــجــاد  تــحــوالت  تــصــویــر8: 
ــا، حــول  ــ ــ عــنــاصــر شــهــری ســامــان دهــنــده هــمــچــون ُپــل ــهــا و دروازه ه
 )Department of  Hamadan Urban Planning and محله ها و چمن ها

Architectural, 2015(

کار  5.6.  دوره ششم: هندسه و حضور ُپررنگ تفکر شیعی )روی 
آمدن آرامگاه ها و بقاع متبرکه در شهرسازی(

زمــان  در  داده  رخ  خــاص  مذهبی  سیاسی_  تــحــوالت  بــه  بــا  توجه 
حکومت صفویه و با روی  آوردن بیشتر افراد به دین اسالم و تشیع تا 
که امنیت  کمتر شدن تنش های منطقه ای  زمان قاجار و همچنین 
گردید،  فــراوان ایجاد  و نقش حکومت اداری در این دوره با قدرت 
و  ”افــراد  و  شده  کمتر  شهر  هندسی  بافت  توسعه  محدودیت های 
کنان شهر با توجه به برخی پتانسیل های موجود شروع به نقِل  سا
 .)Ghadakchi, 2009:  28( “مکان به قسمت های دیگر منطقه نمودند
این تغییرات شامل تغییرات بافت محله ای، مرکزبندی های جدید و 
محوربندی های موضوعی_ شهرسازی می باشد. از مهم ترین نقاط با 
پتانسیل در این زمان، حضور آرامگاه ها و ُبقاع متبرکه )تصویر 9( است 
که افراد با توجه به رابطه های َنَسبی یا ارادت هــای خاص سیاسی_

کن  شدن در این نقاط اقدام نمودند. از جمله  علمی، نسبت به سا
می باشند:”1-کلیسای  زیر  مــوارد  شامل  مکان ها  این  با  ارزش ترین 
کباتان، 2-امامزاده  عبداهلل، 3-آرامگاه  بوعلی سینا، 4-گنبد علویان،  ا
5-امامزاده  یحیی، 6-آرامگاه باباطاهر، 7-کلیسای گریگوری، 8-ُبرج  

.)Azkaei, 2009: 17( “و 9-آرامگاه َاسترومردخای )قربان)تصویر 9

ج قربان در دوران صفویه  گرته برداری از بر تصویر 9: نگاره منسوب به 
)Cultural and Tourism Heritage OF Hamedan, 2015(

کلی شهر شامل:  در این دوره عناصر اصلی تشکیل  دهنده هندسه 
مذهبی:  و  فرهنگی  کز  مرا ب-  مسجد،  و  ــازار  ب هسته اصلی:  الــف- 
و  بــازارچــه هــای محلی  تــجــاری:  کز  مرا امــامــزاده هــا، ج-  و  آرامگاه ها 
کهندژ و دارالخالفه و  کز نظامی، سیاسی و حکومتی:  فصلی، د- مرا
کوچه ها و  ه- فضاهای مسکونی و معابر فرعی مواصالتی: چمن ها، 
محالت می باشند. چمن ها در این دوره گسترده تر و نسبت به تعداد، 
”حمام ،  همچون  خدماتی  کاربری های  همچنین  و  یافته  افزایش 
 )Azhang, 2009: 84(“آنها اضافه شــــد به  نیز  مــوارد  و دیگر  بازارچه 
گردید.  کوچک، در میان شهر اصلی  کله  شهر  کلّیت دارای شا و در 
این چمن ها از لحاظ ُفرم و بافت حوزه ای خود در منطقه ای با هیچ 
نمونه  دیگری مشابه نبوده اما از لحاظ نوع قرارگیری های فضای  باز، 
محل قنات و چشمه، تعداد ورودی ها و نوع محله بندی ها با یکدیگر 
کل می توان آن را دارای  که در  دارای مشابهت های فراوانی هستند 
هندسه ای متفاوت و نامنظم در ظاهر فرمی اما کاماًل مشابه در روابط 

و اجزا دانست)تصویر 10(.

پررنگ  حضور  و  منطقه  در  زینی 
ُ
ُسکنی گ هندسه  پنجمین   :7 تصویر 

محله بندی و چمن ها
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تصویر10: ششمین دوره هندسه سکنی گزینی در منطقه و تغییرات ویژه 
کندگی جمعّیت و چمن ها هندسه شهر با  توجه به تحوالت پرا

5.7. دوره هفتم: هندسه و ماشین )دخالت در بافت ارگانیک 
شهری(

که در انتهای حکومت قاجاری و ابتدای پهلوی آغاز شد  تحوالتی 
و رفته رفته افزایش یافت، ”باعث حضور نخستین ماشین و ایجاد 
گردید“  کشورها  دیگر  تحوالت  پرتو  در  جدید  خیابان کشی های 
)Shokoei, 1991: 61(. با اهمّیت ترین تحول ایجاد شده در هندسه 
شمال شرقی  به  جنوب غربی  از  پهلوی  خیابان  ایجاد  شهر،  بافت 
که بافت ارگانیک منطقه را برش  داده و  منطقه می باشد )تصویر 11( 
بر سر راه خود تعداد زیادی از محالت و چمن ها را از بین برد. از جمله 
”چمن ُبنه بازار،  شامل  دوره  این  در  باقی  مانده  اصلی  چمن های 
دیگر  مــورد  چند  و  مجدآباد  ورمــزیــار،  مهتران،  دردآبـــاد،  جــوالن، 
اســت“)Azhang, 2009: 41(. تحوالت اساسی در این دوره شامل 
کم رنگ شدن احساس انسان و  خیابان کشی های خشک و سرد، 

ُپررنگ شدن ارزش ماشین می باشد.
رمنی ها، یهودیان  چمن های این دوره پذیرای اقوام ایرانی، ُکردها، اَ
نیازهای جدید دخل و  به  با  توجه  که  بود  اروپاییان  از  و تعدادی 
کاربری های خدماتی چون قهوه خانه های  تصرفاتی چند از جمله 
جدید، مدارس، نانوایی ها، ادارات و خانه های بهداشت در چمن ها 
کله خود را حفظ  ایجاد شد.”تا این دوره چمن ها تا درصد زیادی شا
کلّیتی آنها  که در دوره های بعدی بیشترین نظام هندسی_  نمودند 
این  در  گـــردیـــد“)Hosseinzadeh, 2014: 3(. چمن ها  تحول  دچار 
هر  در   -2 محله محله،   -1 بودند:  ویژگی هایی  چنین  دارای  دوره 
محله فضایی باز و وسیع، 3- در هر محله قنات آب و چشمه آب، 4- 
چشمه ها و قنات ها مجهز به پله کان های دسترسی، 5- فضاهایی 
برای تجمع و دورهم نشینی بزرگان و جهان دیدگان برای شورا، 6- 

فضای بازارهای دائمی_ فصلی، 7- معابر فرعی و اصلی رفت وآمد، 
و  و 9- فضاسازی سبز  اتفاقات شهری  برای  8- فضاهایی خاص 

درختکاری در تمامی فضاهای امکان پذیر )تصویر12(.

خیابان توسط  شــده  تکه  و  شهر  ارگانیک  بافت   :11 تصویر 
 )Management شهر  هندسه  در  بی محابا  تغییر  و  اولیه  کشی  

organization and architecture of Hamadan, 2015(

تصویر12: هفتمین دوره هندسه سکنی گزینی در منطقه و تحوالت ویژه 
در خصوص خیابان کشی و دخل و تصرف در هندسه شهر و چمن ها

5.8.  دوره هشتم: هندسه و شهرسازی بی هندسه
کشور  کلی  که در نظام  در دوره پهلوی با توجه به تغییرات اساسی 
خ داد، تحوالت وسیعی در نظام هندسی  و همچنین شهرسازی ر
گردید. در سال 1302 محوربندی های  شهرها به  ویژه همدان ایجاد 
شش گانه ای توسط مهندسی اتریشی به نام کارل فردریش1 در نظام 
شهرسازی ایجاد گردید که ”در کلّیت، بافت شهر را به شش قسمت با 
دوایر متحدالمرکز تقسیم بندی نمود“ )Osat, 2014: 2(. این محورها 
باتوجه به تصویر13 شامل: الف- بوعلی، ب- عباس آباد، ج-پهلوی، 

1 متخصص َچرم
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کباتان، و- سنگ شیر می باشند. هندسه بسیاری  د- باباطاهر، ه-ا
از محالت و بافت های قدیمی به خصوص چمن ها به  جز تعدادی 
گردید. مهم ترین موضوع در این  کلی نابود  معدود در این دوره به 
دوره توجه افراط گونه به ماشین و سیستم حمل ونقل شهری است 
هندسه ای  شهر  قسمت های  تمامی  از  ماشین  چــرخ  عبور  با  که 
از بین  منظم و دایره گونه )تصویر13( اما در باطن بی نظم کننده و 

برنده پدید آمد.

ارگانیک  بافت  در  شده  ایجاد  شش گانه  محوربندی های  تصویر13: 
به نظام هندسی شهری  کاماًل بی توجه  به گونه ای  و هندسه شهری 
به حدی  حمل ونقل  سیستم  و  ماشین  حضور  دادن  ــرار  ق مدنظر  و 

)Renovation and beautification of Hamedan, 2014( افراط گونه
تحوالت اساسی رخ  داده در این دوره شامل این موارد می باشند: 
کاماًل  1- یکسان سازی محورهای دسترسی، 2- خیابان کشی های 
اتومبیل محور، 3-گسترش بافت بی حدوحصر مسکونی در قسمت 
ساختمان ها،  فــرم  و  بافت  نــوع  شــدن  تیپ   -4 منطقه،  جنوبی 
گون با هم، 6-تخریب شدید بافت  گونا 5-ادغام شدن افراد و اقوام 
و  اروپایی  استانداردهای  با  تفصیلی  طرح های  7-ایجاد  سنتی، 
8- ایجاد بافت شهری مدرن گونه با محوریت دسترسی اتومبیل. 
با توجه به مستندات و تصاویر باقی مانده این دوره ”شهر مواجه با 
که  ع و به ویژه باغات حول منطقه ای شهری بود  عقب نشینی مزار
 )Rezaei “یافت کاهش  ویــژه ای  به  طرز  این مناطق  کل میزان  در 
گردید  )Hamadani, 2001: 68. در این محوربندی ها تالش فراوانی 
که با  توجه به پتانسیل های موجود در هر قسمت منطقه، محورها 
که همین موضوع باعث تخریب بیش از حد چمن ها  گردند  ایجاد 
بین  از  سبز  فضای  حتی  چمن ها  در  موجود  عناصر  بیشتر  گردید. 
رفته و افراد برای تأمین نیازهای خود به قسمت های تعیین شده 
هندسه  دوره  این  در  واقــع  در  نموده اند.  مراجعت  جدید  شهرِی 
را به هندسه ماشینی  ارگانیک گونه الزم و ملزومی جای خود  کلی 

داد)تصویر14(.
رفتن  بین  )از  شهری  قلمرو  افزایش  و  هندسه  نهم:  دوره   .5.9

مناطق کشاورزی و سبز شهری(
و  زندگی شهرنشینی  اوج  با دوره  بعد و همزمانی  به  از سال 1359 
جمعیت  دادن  سامان  بــرای  شهر،  به  روستاییان  مهاجرت های 
و  باغات  و  ع  ــزار ”مـ شامل  که  شهری  مــحــدوده هــای  شــده  گسیل 
قسمت های طبیعی و سبز شهری بود، بدون در نظرگرفتن مضّرات 
کاربری  به  آورد،  پدید  آینده  در  می تواند  موضوع  این  که  فراوانی 
 .)15 )Mozayani, 2003: 34()تصویر  داد“  کاربری  تغییر  مسکونی 
الف-کمبود  مــوارد می باشد:  این  این موضوع شامل  دالیل اصلی 

زمین های مسکونی مرغوب در قسمت شمال جغرافیایی منطقه، 
و  باغات  مناطق  به  دسترسی  ــرای  ب مرفه  افــراد  بیشتر  طمع  ب- 
سبز شهری، ج- ایراد طرح های تفصیلی به سمت منطقه شمالی 
کز  کردن مرا اقتصادی منطقه توسط ارگان های دولتی، د- تقویت 
تفریحی خاص در این مناطق و نپرداختن به این موضوعات در دیگر 
مناطق شهر و ه- نبود قانون مدّون در خصوص حفظ محیط زیست 

و بافت سبز منطقه ای.

بافت سبز  بیشتر  رفتن  بین  از  و  کشیده شدن  به حاشیه  تصویر 15: 
مسکونی سازی  دلیل  بــه  شهر  طبیعی  هندسی  الــگــوی  و  منطقه ای 

)Hamedan Municipality, 2013(
هندسه کلی شهر رو به جای دهی افراد در مناطق مسکونی و انتقال 
گذاشت و توجه اصلی در این شهرسازی و معماری با  کز شهری  مرا
توجه به تحوالت خاص دوره به متدهای غربی و نظام شهرسازی 
و معماری مدرن گونه بود. در واقع در این دوره باقی  مانده   هندسه 
گرفت و قسمت های سنتی باقی   نیز مورد بی توجهی قرار  گذشته 
مانده نیز همچون چمن ها برای ایجاد شهرسازی های جدید نابود 
به  کلّپا  و  کبابیان  نام های حاجی،  به  مــورد چمن  و ”چند  گردید 
 )Sajadzadeh, 2014: “صورتی نیمه  زنده به حیات خود ادامه دادند 

 
و  مــنــطــقــه  در  ُســکــنــی گــزیــنــی  هــنــدســه  دوره  هشتمین  تـــصـــویـــر14: 

محوربندی های شهرسازی جدید
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خ  داده هندسی جدید شامل این  کل عملیات شهرسازی ر )4. در 
موارد می باشند: 1-ساخت محله های شهری در قالب شهرک های 
ــازی و  ــان س ــم ــارت آپ نــوبــنــیــاد، 2-اجـــــرای عــمــلــیــات هــای  مختلف 
برج تجاری سازی در عرصه های ساختمان های سنتی و بافت های 
همسایگی  عنوان  با  مــردم  بین  در  جدید  واژه  3-ایجاد  فرسوده، 
نیازهای  عرضه  کز  مرا متناسب  مکان  بین رفتن  4-از  و  تصادفی 
تحوالت  برنامه ریزی.  بدون  تقسیم بندی  با  اداری  تجاری_  اولیه 
کالبدی عناصر  بیان شده باعث تغییرات وسیع در نظام هندسی_ 
تشکیل دهنده چمن ها، روابط و مناسبات اجتماعی افراد اجتماع 

گردید )تصویر 16(. و روابط و مناسبات اقتصادی 

 
گسترش  و  منطقه  در  زینی 

ُ
ُسکنی گ هندسه  دوره  نهمین   :16 تصویر 

فراوان منطقه مسکونی در تمامی قسمت های شهری بدون توجه به 
دیگر عوامل درگیر در این هندسه

5.10.  دوره دهم: هندسه و ماشین زدگی )قصد بر ِاصالح و رجوع 
به هندسه اصلی(

و  شهرسازی  اجتماعی،  سطح  در  داده  خ  ر اتفاقات  به  توجه  با 
در  نامتناسبی  تغییرات  معاصر،  زمــاِن  در  معماری  مهم تر  همه  از 
خ داد که مهم ترین این موضوعات شامل  مناسبات زندگی شهری ر
روابط  شدن  محدود  شهر،  افــراد  سبک  زندگی1  ناخواسته  ”تغییر 
همسایگی، عدم امنیت و وضع محیطی ناسالم و تمایل جمعیت 
گرایی می باشد“ )Weber, 1995: 84(. این مشکالت به  صورت  به وا
به  می توان  که  شده  شدیدتر  بسیار  دیگر  قسمت های  در  عدیده 
باالی منطقه  ترافیکی بسیار  الف- حجم  نمود:  اشــاره  مــوارد  این 
بیشتر  شدن  جمع  ب-  شهر،  مرکز  به  خصوص  نخست  حلقه  در 
اتفاقات شهری در قسمت های خاصی از منطقه، ج-آلودگی های 
شدید هوا و محیط زیستی، د-”دست اندازی های وسیع و طمع گونه 
پیمانکاران برای برج سازی و رواج دیدگاه تجاری مآب و ه- از بین 
 .)Moradipasand, 2014: 2( “رفتن میراث فرهنگی بافت قدیمی شهر

1 Life Style.

طرح های اصالحی_ مرمتی فراوانی با  قصِد بازگشت به هندسه اصلی 
تغییرات  فــراوان  بسیار  مقدار  به  توجه  با  که  گرفت  صــورت  شهر 
و  بــوده  دشــوار  بسیار  منظور  ایــن  به   بازگشت  هندسه،  از  ج  خــار
با  شرایط  و  کردن  امــروزی  به  همراه  باید  فرآیند  این  که  چه  َبسا 
که  ارقام هایی  و  آمــار  به  توجه  با  باشد.  همراه  وفق  دادن  زمــان 
سازمان شهرداری ارائه نموده  است، این بازگشت به هندسه ”در 
قسمت مرکزی شهر به حلقه نخست شهری تا میزان 85 درصد 
را در این خصوص  فراوانی  که عملیات های  بود  پاسخگو خواهد 
یافته  مهم ترین   .)Partou & Gholami, 2009: 42( می طلبد“ 
کی ُرشد و شکل گیری شهر است  ادرا نگارش، شناسایی هندسه  
شهر  اصلی  کلّیت  تا  و  آغاز  مانده  باقی   چمن های  از  می تواند  که 
پیش رفته و به شرایط زمان نیز پاسخ دهد. این رجوع به هندسه 
که  یا در دست انجام است  ِاقداماتی نه چندان مناسب انجام  با 
محور  شش  سنگ فرش سازی   -1” می باشند:  زیــر  مــوارد  شامل 
عبورومرور  کــردن  قطع   -2 ابتدایی،  حلقه  تا  شهر  مرکز  از  اصلی 
مرمتی  ح هــای  طــر ایــجــاد   -3 ابــتــدایــی،  حلقه  تــا  نقلیه  وســایــط 
خاص برای احیای بافت های سنتی، 4- بازگرداندن فضای سبز 
و  باقی مانده  چمن های  احیاسازی   -5 شهری،  کننده  تلطیف 
برای حل مسائل ماشینی“  زیرگذرسازی  6-عملیات های وسیع 
در  که  زمانی  تا  موضوعات  این   .)17 )Teimori, 2014: 2()تصویر 
جهت هندسه اصلی شهر و منطقه صورت نگیرد با شکست روبرو 

خواهد شد.

 
تصویر 17: دهمین دوره با توجه به قصد بازگشت و رجوع به هندسه 

اصلی رشد شهر و مکان زندگی مطلوب

6. یافته های تحقیق
توسعه هندسه شهری در رابطه بسیار عمیق با رفع نیازها و نوع 
کوچک ترین تحوالت در این زمینه  زندگی افراد منطقه می باشد. 
تحوالتی  مناسبتًا  و  کــی  ادرا هندسه  نظام  به  جهت دهی  سبب 
ادوار  بررسی  شد.  خواهد  مکانی  فضایی_  انتصاب دهی  نوع  در 
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کی رشد شهری، ضابطه ای  گون تغییر و تحول در هندسه  ادرا گونا
بهره برداری های  می توان  آن  به  واسطه   که  می سازد  نمایان  را 
از  زیستی نمود.  کله مطلوب  تداوم شا و  به منظور حفظ  فراوانی 
همان دوره های ابتدایی شکل گیری هندسه شهری، شش عامل 
کلّیت شهر  کوچک ترین سلول شهری )خانه( تا چمن و  اصلی از 
به  دسترسی  اســت؛  داده  قــرار  خود  تحت الشعاع  را  هندسه  این 
دیگران،  کنار  در  بــودن  سبز،  فضای  وجــود  ک،  خــورا تأمین  آب، 
هندسی  تــداوم  گون  گونا ادوار  بررسی  در  َمعاش.  ِامــرار  و  امنّیت 
شش  این  با  تطابق  در  هندسی  حرکات  و  تغییرات  همدان  شهر 
عامل می باشند. در حال حاضر چمن ها باقی  مانده این نوع نظام 

کی خاص هستند. هندسی  ادرا
محکم  روابــط  نزدیک،  معاشرت  زیــاد،  یا  کم  پیوستگی  از  چمن 
با  رابطه  در  افــراد  از  عــده ای  میان  غیر رسمی  اتحاد  و  همسایگی 
هم و تحت اداره فردی اصلح از لحاظ آرای همه )کدخدامنشی( 
و  خانه ها  شامل  شهری  ــوزه   ح ایــن  مــی گــردیــد.  اداره  و  تشکیل 
می باشد  جغرافیایی  مکان  یک  در  خاص  کاربری های  یک سری 
که افراد با استقرار در این حوزه با دیگر مناطق در ارتباط خواهند 
که نسبت   بود. افراد چمن احساسی را نسبت به این حوزه دارند 
با  این حــوزه همان خانه ولی  واقــع  زیــرا در  ــد؛  به خانه خود دارن
احتساب عوامل اجتماعی وسیع تر است و به همین ترتیب شعاع 
کلی شهر پیش می رود و موضوع  کله  این دایره فراتر رفته و تا شا
ُکل به جزء تحت لوای  کل و از  کلی در جامعه را از جزء به  وحدت 
این  در  که  هندسی  نظمی  می سازد.  نمایان  کــی  ادرا هندسه ای 
شیوه  کل  در  که  داد  توضیح  باید  این گونه  را  است  پنهان  رابطه 
تشکیل هندسی این مجتمع های زیستی به  صورت توصیفات و 
بلکه  برنامه های مدّون و نقشه های خاص ثبت شده نمی باشد 
که  مذهبی_فرهنگی  شرایط  و  اقلیم  زندگی،  گونه  زمان،  شرایط 
کنان وجود دارد، به  صورت رابطه ای  در جسم و جان تمامی سا
این  اســت.  داده  سامان  را  روابــط  این  کـــی(،  ادرا پنهان)هندسه 
در  کــه  می کشاند  هــنــدســه ای  ــوی  بــه  س را  چمن ها  مــوضــوعــات 
باطن  در  امــا  ــدارد  ن همراه  به  را  نظمی  و  عّلیت  هیچ گونه  ظاهر 
مــی آورد  ارمغان  به  را  عّلی_معلولی  رابطه های  دقیق ترین  خــود 
تکامل شهر  ادوار  این موضوع در خصوص  بررسی  به  با توجه  که 
تطابق معنایی این موضوعات )شهر و چمن( با یکدیگر را نمایان 

می سازد.  
و  تکامل شهر  بررسی در خصوص هندسه  ادوار مورد  به  توجه  با 
به  یافته هایی  چمن ها،  چون  شهر  از  جزئی  با  آن  دادن  تطبیق 
تضادهای  عین  در  ــراوان  ف مشابهت های  که  آمــده  اســت   دســت 
موارد  این  احتساب  با  کاماًل هویدا می سازند.  را  قرارگیری مکانی 
کبابیان با توجه به هندسه  کلپا و  سه چمن باقی مانده حاجی، 
کلّیت شهر، مورد تجزیه و تحلیل قرار  به  دست آمده در خصوص 
گرافیک و جدول ارائه می گردد  گرفته و روابط اصلی آن به  صورت 
طریقی  به  هندسی  سیستم  همان  وجود  نمایانگر  کلّیت،  در  که 

مشابه اما در اندازه ای خرد در رابطه با چمن  می باشد.
با توجه به تصاویر 20،19،18 و جدول های 1و2 این موضوع مشهود 
تفاوت ها در هر چمن به عنوان جزئی  که در عین وجود  می گردد 

که  کلّیت موجود است  از نظام هندسی شهری، شباهت هایی در 
اصلی  همان  موضوع  این  می دهد.  تشکیل  را  قسمت  هر  کله  شا
گرفت  گون هندسی شهر نیز مورد بررسی قرار  گونا که در ادوار  است 
کی( بین تمامی  و نمایش  دهنده همان رابطه پنهان )هندسه  ادرا

اجزای شهرسازی می باشد.

 
همراه  به  همدان  شهر  در  حاجی  چمن  گرافیکی  نمایش   :18 تصویر 

کالبد اصلی آن عناصر تشکیل دهنده 

 
به همراه  کبابیان در شهر همدان  گرافیکی چمن  نمایش  تصویر 19: 

کالبد اصلی آن عناصر تشکیل دهنده 
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جدول 1: بررسی عناصر موجود در ورودی های َچَمن ها
ورودی  غربیورودی  شرقیورودی  جنوبیورودی  شمالیچمن

نانواییحماممسجدقهوه خانهحاجی
مسجد و قهوه خانه نانواییخانه َکدُخداباشیمسجد و حمامکلّپا

خانهمسجد و قهوه خانهخانهمسجد و حمامکبابیان
کله َچَمن ها از لحاظ تطابق های شباهت شناسی کاربری ها و سازمان دهی فضایی_کالبدی کی شا جدول2: بررسی نوع هندسه  ادرا

چمن کبابیانچمن کلّپاچمن حاجینوع تطابق
حمامحمامحمامکاربری ُدُرشت دانه

جوارمسجددر فضای سبزجوارمسجددر فضای سبزجوارمسجددرفضای سبزمحل نشستن  بزرگان و پیران
کنارهمکنارهمکنارهمارتباط حمام ومسجد
درقسمت وسط  فضای سبزدرقسمت وسط  فضای سبزدرقسمت وسط فضای سبزمحل قنات وچشمه
444تعداد ُکل ورودی ها

111تعدادورودی با زاویه خاص
مسجدمسجدمسجداولین کاربری با ورودی خاص

درفضای سبزدرفضای سبزدرفضای سبزمحل بازارچه
دیواربه دیواردیواربه دیواردیواربه دیوارارتباط خانه  َکدُخداباشی بانانوایی

 
کالبد اصلی آن کلّپا در شهر همدان به همراه عناصر تشکیل دهنده  گرافیکی چمن  تصویر 20: نمایش 

کی در نظام شهرسازی مطلوب نمودار 3: نمایش سطوح، محدوده و خروجی هندسه ادرا
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7.  نتیجه گیری
هندسه   حاضر،  پژوهش  در  شــده  مطرح  ســوال  و  فرضیه  برطبق 
که  گونه ای رفتار می کند  کی در رابطه با رشد سیستم زیستی به   ادرا
که در پرتو تحوالت  اتفاقاتی است  سامان  دهنده تمامی روابط و 
با دوره هــای زمانی متفاوت در جهت استمرار نوع زندگی افراد در 
تمامی وجوه به خصوص معماری و شهرسازی نقش ایفا می نماید. 
دیگر  نسبت  به  دوره  آن  در  تحوالت  که  گونی  گونا ادوار  بررسی  با 
کله  دوره هــا شدیدتر بوده است، رونــدی در رشد و شکل گیری شا
با تمامی عوامل  تنگاتنگ  رابطه ای  که در  شهر مشاهده می گردد 
به  گونه ای  تغییرات  این  و  بــوده  زمانی  بــازه  آن  ارتباطات خاص  و 
که رابطه ای  گونه هندسی اتفاق افتاده اند  در پوشش و حول یک 
رفع  نوع  می نماید.  مشخص  را  ادوار  این  تمامی  بین  در  معنادار 
خود،  محدوده  به  طبیعت  کشاندن  ــودن،  ب جمع  حــول  نیازها، 
امنیت پردازی و گذران معیشت از جمله عواملی است که در تمامی 
این ادوار با هندسه ای خاص پاسخ داده شده و در عین تفاوت های 
در  بنیادین  تشابهات  گــونــه ای  دارای  پاسخگویی،  در  ظــاهــری 
که  کی را نمایان می سازند  که همان هندسه اساسی ادرا باطن اند 
با توجه به تطابق دهی آن با یک خرده قسمت شهری چون چمن، 
این رابطه هندسی نمایان تر جلوه می نماید. این هندسه ریشه در 
کلیت شهر( و با تفاوت در ظاهر  بطن شکل گیری ها دارد )از چمن تا 
که باعث هویت بخشی در  اتفاق می افتد و این همان عاملی است 
که سدی در برابر  گردیده است. عاملی  نظام معماری و شهرسازی 
تغییرات و تحوالت روز نیست ولی آن را مدیریت می نماید تا دچار 
بی نظمی های شوک دهنده نسبت به نظام سیستم زیستی از کالن 
گر به این صورت حرکت نماید، اتفاقاتی با عنوان  تا خرد نگردد و ا
بررسی  دوره  ده  در  که  اتفاقی  داد.  نخواهد  خ  ر گذشته  به  رجــوع 
ج شدن از سیستم  شهر همدان دیده می شود، نشان  دهنده خار
که در برخورد با عواملی بنیان  فکن همچون  کی است  هندسه  ادرا

گردیده  است. مدرنیته دچار نقصان و بی محلی 
گذشته  از  کــپــی بــرداری  و  بازگشت  میان  ایــن  در  اســاســی  راهــبــرد 
روابــط حول هندسه   این  بلکه شناسایی و آسیب شناسی  نیست 
که باید با توجه به نوع نیاز و اتفاقات روز نسبت به  کــی است  ادرا
گمارد. در این میان  ایراِد آن در بطن عملیات های عمرانی همت 
گیرد به این شرح می باشد: 1- به  دست آوردن  که باید انجام  عملی 
نوع فرآیند تغییرات بر طبق هندسه رشد و عوامل تأثیرگذار بر آن 
و نحوه پاسخ دهی در هر دوره موفقّیت آمیز، 2- بررسی زمان قطع 
که این  ِروال درست و مناسب آن به همراه دالیلی  کناره گذاری  و 
موضوع را سامان بخشیده، 3- شناسایی نوع هندسه ای که پس از 
کنون  گرفته و تغییرات و تحوالت را تا کار را بر دست  دوره قطع، روال 
کی  اداره نموده است و 4- در نهایت تطابق دهی نوع هندسه  ادرا
کنونی روز در به  اساسی با هندسه حاضر و وارد نمودن مؤلفه های 
 دست آوردن هندسه ای متناسب با تمامی وجوه زیست حال حاضر 
کننده نسبت  به آینده معماری و شهرسازی  البته با نگاهی اصالح 
که روی  آوردن به بهسازی و بازسازی چمن ها با توجه  مطلوب شهر 
کی شناخته شده، می تواند مطلوب ترین  به این نوع هندسه  ادرا

نقطه عطف در این خصوص باشد.

 
به واسطه  که  همدان  شهر  از  مناطقی  ابتدایی  شناسایی   :21 تصویر 
ایجاد  بــرای  مقاصدی  ُعــنــوان  به  می توانند  شهری  خــاص  ارتباطات 
کل و از  کله شهر باشند، از جزء به  کلیت شا گونه ای روال هندسی در 

(Hamedan Municipality, 2014( کل به جزء
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