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  مقدمه
اين واژه مانند : و تعريف آن نگاهي داشته باشيم» شهر منظر«ي  در ابتداي بحث به جاست به واژه

است كه از ديرباز با پيدايش و تكوين شهرها » قديم«رغم آن كه مفهومي  ي شهرسازي علي واژه

اي تخصصي در اواخر قرن نوزدهم ميالدي با طراحي  عنوان واژه وجود داشته؛ اما به همواره ماهيتاً

ويليام ويلسون از وي با . و اقدامات فردريك ال المستد در رابطه با شهرهاي آمريكايي مطرح شد

رال ي آركيتكچ اين واژه را گوردن گالن در مجله بعداً. عنوان پدر طراحي منظر ياد كرده است

منتشر شد و در  1961ورت مجموعه در كتاب منظر شهري به سال ويو عنوان كرد و سپس به ص ري

ي ي شهرساز دستاوردهاي در حال وقوع در زمينهاواخر قرن بيستم چارلز والرهيم آن را توصيف 

اي تخصصي و تعريف شده منشعب از شهرسازي و معماري  عنوان كرد و امروز مشخصاً رشته

  . است

هنر يكپارچكي «چيست؟ كالن از طراحي منظر شهر به عنوان  ها معناي منظر شهريي اين با همه اما

هايي كه محيط شهر را  ها و مكان ها، خيابان ي ساختمان بخشيدن بصري و ساختاري به مجموعه

، سخن گفته »ي كالبد شهر ارتباطات بين اجزاي مختلف سازندهسازند و هنر چگونگي برقراري  مي

  .است

ي  به عبارتي شكل شهر در اليه. كند ه ناظر آن را دريافت ميشهر است كمنظر شهر بخشي از شكل 

شود؛ يعني منظر شهر عينيت قابل ادراك و  كيفيتي مستقيماً محسوس تبديل مي منظر شهري به

هاي متوالي  آنچه كالن با بحث ديده. مان است فضاي مورد ادراك ما از واقعيت موجود شهر پيرامون

پيرامون ما بوده است كه سواد زبان بصري خاموش منظر شهري سعي در بيان آن داشته، آموختن 

تحت عنوان ) Gordon Cullen: Visions of Urben Design: (در كتاب گوسلينگ

هاي  به ويژه امروزه با مطرح شدن نگرشبحث منظر شهرها . هايي از كالن از آن نام برده است درس

انسان و انسان بر محيط متقابل محيط بر  ثيراتأويكردهاي تعاملي و توجه به تجديد خصوصاً ر

تري يافته است و اين در حالي است كه مشخص شده منظر شهري كه بتواند تصوير اهميت بيش
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شته باشد، چرا كه به مردم كمك تواند نقشي اجتماعي نيز دا واضحي از خود به جا بگذارد، مي

هايشان را  تري فعاليت ه نحو مطلوبجه محيط را خوانده، بكند بدانند در كجا هستند و در نتي مي

در واقع هدف از . تواند خاطرات جمعي و ارتباطات گروهي را افزايش دهد تنظيم كنند و حتي مي

توجه به فضاهاي  عنوان اين واژه اساساً توجه به بحثي است طراحي شهري در بستر تاريخ به

با هدف ايجاد تصوير ذهني ي شهر به دنبال آن بوده است و طراحي منظر  عمومي زير پوسته

ر مراحل گذا 1ي  نمودار شماره. آن مستقر بوده استماندگار، با ماهيتي پويا و تحويل يابنده در دل 

  .پردازيم الً به شرح مختصري از هر دوره مينمايد كه اجما تاريخي طراحي منظر را ارائه مي
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  سير تحول شهرهاي جهان
  گيري شهرهاي نخستين چگونگي شكل

يط كالبدي پايه مادي افكاري و عقايد مذهبي است و احساسات و انگيزه هاي هيجان آوري مح

شهر يك مكان با عظمتي است، يك رهائي، . است كه دهقانان را به مسيح مقيد و وابسته مي سازد

طرح آن طوري به دقت ترسيم شده كه احساس . يك جهان تازه و همچنين يك اختناق نوين است

شهر كه با . ا تشديد نموده و زمينة باشكوهي براي مراسم مذهبي فراهم آوردترس و هيبت ر

سرسپردگي و همچنين نيت آگاهانه اي ساخته شده وسيله مؤثر و مهمي است براي تسلط رواني، 

به اين ترتيب كه شهر نقش هاي . در عين حال عملكردهاي بسيار ديگري نيز به نوبه خود مي گيرد

ولي با وجود اين شهر در درجه اول يك . ، بازار و قصر را نيز پذيرا مي شودانبار، بارو، كارگاه

 .مكان مقدس به شمار مي رود

  

  دوران اوليه شهرهاي نخستين

عوامل و نيروهاي غيرانساني و طبيعي منجر به ايجاد تغيير و تحول در مجتمع هاي زيستي انسان 

موارد نادري است كه همان بالها و مصيبت و يا اگر هم چنين باشد، فقط منحصر به . نمي گردند

غير از اين موارد استثنايي ايجاد تغيير . هاي طبيعي مثل آتش سوزي، سيل، زلزله و اپيدمي ها باشد

در مجتمع هاي زيستي با تمام پيچيدگي هاي آن يك عمل انساني بوده و در رابطه با انگيزه هاي 

  .دانساني، هر چند مبهم و نامشخص، صورت مي گير

چرا اصوالً اين گونه محيط هاي  خاص به وجود . اولين تحول همان ظهور و پيدايش شهر است

آمده اند؟ از آن جائي كه پيدايش شهرهاي اوليه قبل از به وجود آمدن خط بود، تنها مدارك و اسناد 

ار ما مي البته باستان شناسي و اسطوره چيزهايي در اختي. غيرمستقيمي در اين موارد در دست داريم
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جهش مستقل و نسبتاً ناگهاني به سوي تمدن، شش يا هفت بار در طول تاريخ به وقوع . گذارد

  .1پيوسته است

اكنون با تكيه «مي نويسد، » باستان شناسي مبداء تمدنها: اولين تمدنها«دكتر گالين دانيل در كتاب 

و مكان اولين تمدنهاي انساني در  بر اسناد و مدارك باستان شناسي اعتقاد ما بر آن است كه از زمان

جنوب بين النهرين، مصر، دره سند، رود زرد در چين ، دره مكزيك ، جنگلهاي گواتماال و 

  2.هندوراس و سواحل ونقاط مرتفع پرو مطلع هستيم

و يونان و رم را تمدنهاي ثانويه بخوانيم كه بار منفي به همراه  5، حتي ها4، مايسين3تمدنهاي كرت

  .همين دليل از اولين تمدنها و تمدنهاي بعدي سخن به ميان خواهيم آورددارد به 

تا آنجا كه معلوم است تحقق چنين . عامل حياتي براي تحقق انقالب شهري توليد طعام مازاد بود

  .امري براي اولين بار در جلگه هاي آبرفتي دجله و فرات ميسر شد
 
  : ريحاا

منطقه ي خاور نزديك يعني اردن و ايران و آناتولي  3قبل از ميالد دست كم در  7000تا سال 

با آنكه چيزي از بقاياي غالت اهلي شده پيدا نشده . كشاورزي به خوبي استقرار يافته بود ) تركيه(

است كه به دوره اي كهن تر از تاريخ ياد شده تعلق داشته باشد  كشاورزي آن روزگار مستلزم 

 . تكامل طوالني بوده است 

در محل تاريخ اريحا كه . وجود شهري همچون اريحا  دليل محكمي بر اين فرضيه است در واقع

فالتي است در دره ي رود اردن  با سرچشمه اي پايان ناپذير در اوايل هزاره ي نهم قبل از ميالد 

 8000اين روستاي متعلق به دوره نوسنگي پيشين در حدود . يك دهكده ي كوچك وجود داشت
                                                 

در سومر و شايد به طور مستقل در مصر، در دره اندس، در شانگ چين، در آمريكاي مركزي و شايد مستقالً در پرو و احتماالً در مناطق  - ١
  .تمعيني از آسياي جنوب شرقي و يا آفريقا كه هنوز به طور كامل مطالعه نشده اس

2 - Glyn Daniel  

٣-  Crete 

٤ - Mycence 

٥ - Hittites 
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زيرادر اين تاريخ شهري جديد با خانه هاي .ست خوش تحولي شگفت انگيز شدقبل از ميالد د

  . خشتي بر پي هاي سنگي مدور يا بيضي شكل ساخته شد

همزمان با افزايش ثروت هاي اين شهر و مستقر شدن همسايگان نيرومند در كنار آن  ضرورت 

  . اريخ بشر انجاميد حفاضت از شهر به ايجاد نخستين استحكامات شناخته شده ي سنگي در ت

در هر صورت ساختماني چون اين برج كه فقط با استفاده از ابتدايي ترين انواع ابزار هاي سنگي 
 6.ساخته شده بود  بدون ترديد پيشرفت و دستاورد فني خارق العاده اي بوده است 

.  

 قسمتي از بقاياي شهر تاريخي  اريحا

 
 قسمتي از بقاياي شهر تاريخي  اريحا

                                                 
 8ص/ نشر فن آوران/ دكتر محمد ابراهيم زارعي/ آشنايي با معماري جهان 6
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 :يوكاتال هچ

تاريخ آن از . باشد) تركيه(يوك و حاجيالر در آناتولي متر از كشفيات اريحا كشف چاتال هشايد مه
كه فقط (هزار مترمربع 13آثار موجود در محلي به وسعت . پيش از ميالد است 5700تا  6500
 .قرار داشته كه يك فرهنگ نوسنگي به شمار مي رود) مترمربع آن حفاري شده 4000

يوك را يكي از نخستين تالش هاي بشر براي پي ريزي زندگي  شهري در كنار اريحا، چاتال ه
نظم موجود در نقشه شهر نشان مي دهد كه آن را طبق نقشه اي نظري يا غير تجربي . دانسته اند

  . تنظيم و ايجاد كرده اند
يكديگر چسبيده اند و از خانه ها به . ويژگي اين شهر آن است كه هيچ خيابان يا كوچه اي ندارد

اين طرز خانه سازي با آنكه ممكن است امروزه عمال  كار غير . پشت بام به يكديگر راه دارند
ممكني به نظر آيد داراي امتيازاتي است، اينگونه ساختمان ها كه حائل يكديگر بودند استحكامي 

را حلقه پيوسته اي از  چون دور تا دور شهر. بيش از ساختمان هاي تك ايستادهيدا مي كردند
دفاع از آن بسيار آسان . ساختمان هاي داراي ديوارهاي يكسره و رو به دهكده محاصره كرده بود

بدين ترتيب، اگر دشمني قادر بود ديوار بيروني را بشكند و از آن عبور نمايد به جاي آنكه . بود
اده بودند و اين امر براي او داخل شهر شود داخل اتاقي مي شد، كه مدافعانش روي پشت بام ايست

  .اسباب خطر بود
در بعضي نقاط فضاي باز حياطي در ميان انبوه متراكم ساختمان ها ايجاد مي گردد، كه به عنوان 

خانه ها  به اندازه هاي مختلف ولي با نقشه . محل جمع آوري زباله مورد استفاده قرار مي گرفت
خشت خام بوده و با كالفهاي محكم چوبي تقويت  اي واحد ساخته مي شدند، و ديوارهايشان از

ديوارها وكف اتاقها را گچكاري و رنگ آميزي مي كردند و از سكوهاي كنار ديوار، . مي شدند
  .براي خوابيدن، كاركردن و غذاخوردن استفاده مي كردند

شهر يوك، حاكي از آن است كه اين گاههاي چاتال هنقاشي به دست آمده بر روي يكي از زيارت
زيرا در آن نقشه، شهري با خانه هاي چهارگوش كه تقريبا . براساس نقشه قبلي ساخته شده است

  .يوك استشهر به احتمال زياد همان چاتال هكنار هم ساخته شده اند، نشان داده شده است و اين 
ا ونقطه در پشت شهر، البته كمي دورتر و با مقياسي كوچكتر، كوهي با دو قله ديده مي شود ، خطه

اين كوه شناسايي شده، . ها ئيكه از قله بلندتر خارج مي شوند، به معني فوران مواد آتشفشاني است
متر از چاتال  3180و با ارتفاع . ، معروف است)كوه: تركي( در منطقه اي به نام كوه حسن داغ

مي شوديوك  ديده ه.  
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  ».هنگام حفاري كشف گرديددر داخل برخي از معابد، شاخ هايي كار گذاشته بودند، كه 

 
 م.ق. 6150يوك ، ك نقاشي ديواري متعلق به چاتال همنظره اي با فوران آتش نشاني ، جزيي ازي

 
يوكتصوير بازسازي شده  چاتال ه  

 هلن گاردنر -از كتاب هنر در گذر زمان :منبع

 
  م.ق. 5750يوك ، نقاشي ديواري متعلق به  چاتال ه شكار گوزن جزيي از يك

  هلن گاردنر -كتاب هنر در گذر زمان :  منبع
  

  سرچشمه هاي تمدن هاي  چين
ن مي شود كه در هزاره از تاريخ معماري چيني اثر نانسي اشتاينهارت خاطر نشا اجماليدرشرحي 

ي چهارم پيس از ميالد بافت پيوسته اي از آبادي ها از جلگه هاي مغولستان داخلي در شمال چين 
اين ناحيه كمابيش بر استان . در طول دره ي رود زرد تا خليج هانگ ژو در جنوب شكل گرفته بود 
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ا و در فواصل بين آنها به كشاورزي در داخل رود دره ه. هاي امروزي شانسي و هنان منطبق است 
اما چون از شهر هاي متراكم و متمركز .راحتي نياز هاي جمعيت هاي بزرگي را برآورده مي كرد 

اثري نبود  آنچه در اين مراحل آغازين تاريخ چين به چشم مي آيد تمدني نا متمركز با قصبه هاي 
البا يك مركز آئيني مشترك اين آبادي هاي پراكنده غ.كوچك پراكنده در ناحيه اي وسيع است 

  .داشتند كه آنها را از طريق نظم نمادين مشتركي با يكديگر مرتبط مي ساختند 
  
  پانپو

قبل از ميالد مي رسد   4500كه قدمت آن به  -نزديك شهر امروزي شيان -واقع در دره ي رود زرد 
ميالدي كشف  1953ر سال اين آبادي كه د. يكي از چندين آبادي بزرگ و سازمان يافته بود 7 صرفا

آن كاوش  5% كيلو متر مربع گسترش يافته بود كه تاكنون فقط  60شد  در ناحيه اي به وسعت 
متر احاطه شده بود كه احتماال هم براي  6تا  5اين آبادي توسط خندقي به عرض . شده است 

ي از گل و چوب خانه ها سازه هاي مدور.زهكشي و هم  به عنوان مانع تدافعي به كار مي رفت 
بام هاي گالي پوش با پيش آمدگي كه داشتند  روي پي هاي كم عمق بنا شده بودند و در . بودند

ورودي اين خانه ها شيب راهه اي بود كه به . مركز آنها چالي براي افروختن آتش قرار داشت 
 . داخل خانه پايين مي رفت 

  

  ي رود سند در دره هاي اوليه آبادي
يال قبل از ميالد مي رسد اما فرهنگ هاي  10000ستقرار عصر نوسنگي در هند به اگرچه شواهد ا

قبل از ميالد در تپه هاي شرقي كوه هاي  بلوچستان واقع در پاكستان  7000اسكان يافته از حدود 

  . امروزي پديدار شدند 

اي مسطح در آن عصر  اين نواحي براي فعاليت كشاورزي مناسب بودند و كشاورزي در سرزمين ه

اگر چه اين ناحيه از لحاظ . دره رود سند و گله داري و شكار در تپه ها و كوه ها امكان پذير بود 

توپوگرافي  به چين و بين النهرين شباهت دارد اما تفاوت پاسخ هاي معماري در اين نواحي بسيار 

  . چشمگير بود 
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شايد .پرستي در آن نيز خبري نبود در فرهنگ هاي بلو چستان  مراكز آئيني ساخته نشد و از نيا 

علت اين باشد كه مردم دره ي سند از جمله نخستين مردماني بودند كه محيط هاي شهر نشيني 

متمركز آغازين را تشكيل دادند كه در آنها هويت فرد بيشتر از ساختار حرفه اي و اجتماعي او 

  . اي خاص سرچشمه مي گرفت تا از اصل و نسب يا وابستگي به خدا يا الهه

در ميان محوطه هاي بيشماري كه هنوز در دست كاوش است  محوطه هاي وهپاقع در اطراف 

اين ناحيه از لحاظ استراتژيكي بر جلگه ي كاچي واقع در جنوب . مهرگار كنوني از همه مهمترند

گردنه بوالن گذرگاه مهمي است كه بين . كوتيه امروزي در نزديكي گردنه ي بوالن مشرف است

  .نوب آسيا و ديگر جاهاي اين قاره ارتباط برقرار مي كندج

ساله ي اين ناحيه را مي توان از يك روستا تا مركز داد و ستد ناحيه اي دنبال كرد كه  5000تاريخ 

قبل از ميالد ساكنان اين  3500در . هكتار داشت 200در دوران اوج توسعه خود وسعتي حدود 

  . كشت غالت داشتند بلكه آن را كانون فرهنگ خود قرار داده بودندناحيه نه تنها مهارت فراوان در 

چشم انداز غالب شهري را ساختمان هاي قوطي وار وسيع خشت و گلي تشكيل مي دادند كه 

تصور مي شود انبار هاي غله اي بودند كه به صورت سازه هاي مستطيل شكل چند اتاقه با راهرو 

نبود در را مي . مركز ساختمان مي گذشت طراحي مي شدندهاي طوالني و باريكي كه كمابيش از 

  .توان نشانه ي بارگيري غالت از باال تلقي كرد چنانكه در سيلوهاي امروزي رايج است

  

  )پيشا پادشاهي(مصر 
افريقاي شمالي زماني ناحيه ي پهناور و حاصلخيزي بود كه از جنگل ها و مراتع وسيع تشكيل شده 

  .ليه  انسان در آنها زندگي مي كرد بود و از دوران هاي او
اما در هزاره ي هشتم قبل از ميالد سرتاسر كره ي زمين به طور چشمگيري گرم شد و اوضاع 

اقليمي شمال افريقا اندك اندك تغيير يافت و به پهنه هاي بي كراني از ماسه تبديل شد كه اكنون آن 

 _مراكش و اسپانيا_نواحي به سمت غرب  را به نام صحراي افريقا مي شناسيم مردم ساكن در اين
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در نتيجه طي دوره اي بسيار كوتاه در مصر و تا . و به سمت شرق و اطراف رود نيل كوچ كردند 

هزاره ي چهارم قبل از ميالد روستا ها رشد كردند  و به شهر تبديل شدند و داد و ستد در طول 

  .رود نيل و جزاير درياي اژه ادامه يافت 

ت در اطراف رود نيل به تراكم جمعيت در هيچ نقطه ي ديگر جهان آن روز شباهت تراكم جمعي

  .نداشت 

يكي از قديمي ترين محوطه هاي مصري كه به دوره ي پيشا پادشاهي منعلق است  مريمدا واقع در 

قدمت اين محوطه به هزاره . كيلومتري شمال غرب قاهره و در قاعده ي غربي دلتاي نيل است  50

بل از ميالد مي رسد و از مجموعه اي از كلبه هاي بيضي شكل و سيلو هاي غالت فرو ي ششم ق

  .رفته در زمين تشكيل شده است 

  

 النهرين بين

سال قبل از ميالد در آن شبكه اي  4000در اطراف رودهاي دجله و فرات يعني ناحيه اي كه در 

ساكنان . عيت متفاوتي شكل گرفت وسيع از روستاها در سرزمين هاي كوهستاني پا گرفته بود  وض

اين ناحيه چندين هزاره را صرف تبديل اين دره ها به يكي از حاصلخيز ترين نواحي جهان كرده 

  .بودند 

اقليم اين نواحي نيز سردتر بود و به عبارت ديگر دره هاي سبز و خرم دجله و فرات شباهتي به 

ردند اما مردم در تپه ها سكونت داشتند كه كشاورزان در دره ها كار مي ك. صحراي امروزي نداشت

  . ساخت استحكامات در آن آسان تر بود
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يكي از مهمترين گروه بندي هاي روستا ها كه قدمت آن به اين دوران مي رسد  درست در شرق 

يك منطقه ي كشت ديم واقع شده بود كه از منتهي اليه شمالي خليج فارس در طول دامنه هاي 

در ميان اين آبادي ها مي توان از تل حسنلو . به سمت شمال شرق امتداد داشترشته كوه زاگرس 

  ).در جنوب موصل در تپه هاي مشرف به رود دجله(نام برد كه در غرب عراق امروزي واقع است 

تل الساوان كه در كرانه ي چپ دجله . كيلو متري شمال غرب واقع است 150تل مغزليه كه در 

  . و گنج دره كه در ايران كنوني واقع شده اندنزديك سامرا  و جارمو 
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نفر بنا شدند و در طول  200در ابتدا اين آبادي ها به صورت روستاهاي داراي استحكام با جمعيت 

مصالح ساختماني اصلي  گل و . زمان توسعه يافتند و به جوامعي در خور توجه تبديل شدند 

رت رج هاي افقي به كار مي بردند تا ديوار گل را با ني مخلوط مي كردند و به صو. چوب بود 

ديوار هاي خانه ها الگوي النه زنبوري داشت تا دوام آنها بيشتر . هايي با ارتفاع مختلف بسازند 

 2در  5/1در حقيقت خانه ها از اتاق هاي راست خطي تشكيل شده بود كه ابعادي در حدود . شود 

 .متر داشت 

  
 النهرين تشكيل شهر در بين

ي از مراكز تمدن قديم در آسيا بين النهرين است، كه به وسيله رودخانه هاي فرات ودجله يك« 
مشروب مي گردد، اين دو رود از كوه ههاي ارمنستان سرچشمه گرفته و با فاصله زيادي از يكديگر 
به طرف جنوب سرازيز مي شوند و با سرعت زيادي از معابر عميق گذشته جلگه بين النهرين عليا 

مشروب مي كنند، در حوالي بغداد فاصله دو رود از يكديگر حدود سي كيلومتر است ولي از اين را 
به بعد فاصله آنها از هم بيشتر شده و به اراضي جلگه هاي بين النهرين سفلي مي رسند، و در 

  .قورنه به هم پيوسته اروند رود را تشكيل مي دهند و وارد خليج فارس مي شوند
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گرديد سرزمين بين النهرين مركز يكي از كهن ترين تمدن هاست، در واقع با اين  بطوريكه اشاره

توصيف بسيار كوتاه مي توان گفت كه تمدن هاي اين منطقه نه تنها تاثير عميقي بر اقوام وملل 
  .همجوار داشته اند، بلكه از طرفي هم بي تاثير از آنها نبوده اند

   8».ا سومريان تشكيل دادندنخستين تمدن شناخته شده اين سرزمين ر
 

  از تمدن سومر تا بابل
سومر واقع در جنوب عراق كنوني ، يك سرزمين . تاريخ بشر در واقع از سومر آغاز مي شود

باستاني بين النهرين يا به زبان يوناني مزوپوتاميا است كه در هر دو واژه به مفهوم سرزمين واقع در 
  .ميان دو رودخانه است
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  زيگورات - 2شكل    
اين منطقه آفتابي و كم باران نام خود را مديون دو رودخانه دجله و فرات است كه از آن مي 

  .گذرند
اين رودخانه ها نخستين جوامع بشري را به خود جلب كرده و اقوام زيادي در سرزمين واقع در 

  .ميان اين دو رود ساكن شدند
  .اين سرزمين شكل گرفت و توسعه يافت به لطف وجود اين رودخانه ها كشاورزي به سرعت در
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قبل از ميالد، در سرزمين سومر شهرهاي زيادي به وجود آمدند كه داراي يك  3300در حدود سال 

  .ساختار سلسله مراتبي بوده و يك شاه راهب بر آنها حكومت مي كرد
اراي حدود چند يكي از اين شهرها، شهرك اوروك كه د. اين جوامع به الهه باروري اعتقاد داشتند

  .ده هزار جمعيت بود، مبدا پيدايش اسطوره گيلگمش بود
اين خط با يك شي نوك تيز  .در عين حال شهر اوروك مبدا پيدايش نخستين خط تاريخ بشر است

سپس اين لوح ها را در زير آفتاب سوزان يا  .روي لوح هاي خاك رس مرطوب نقش مي شد
  .درون كوره ها خشك مي كردند

اين خط به مالكان ثروتمند شهر امكان داد تا . كه اين لوح ها بسيار مقاوم مي شدند به طوري
  .حساب دارايي هاي خود را روي اين لوح ها حفظ كنند

در آغاز اين نشانه ها نقاشي ها و تصاوير ساده بودند كه دارايي ها از قبيل گله هاي دام ، برده ها ، 
  .ادندخانه ها ، ابزار و غيره را نشان مي د

در طول زمان ، افرادي كه مسووليت ثبت دارايي ها را داشتند اين نشانه ها را ساده تر كرده و به 
  .نمادهايي كاهش مي دهند تا بتوانند سريعتر بنويسند
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درعين حال آنها نشانه هايي كه عالمت آوايي داشتند را به اين خط اضافه مي كنند تا واژگان آن را 
  .توسعه دهند

شانه اي از عظمت تمدن د ، شهر اور كه يك دولت شهر بود ، ايجاد شد و به شيوه خود نمدتها بع
  .سومري بود

مقبره با تزيينات بسيار با شكوه وجود داشت كه قدمت آنها مشابه قدمت  2000در شهر اور حدود 
  .سال قبل از ميالد مسيح است 2500تا  2700اهرام مصر در 

نان اين منطقه وقت زيادي را به مشاهده ستاره ها و اجرام به لطف آسمان بسيار صاف ، ساك
  .سماوي اختصاص مي دادند

سومر مبدا پيدايش علم اين مساله موجب ايجاد علم نجوم در تمدن سومر شد و در عين حال 
دقيقه در يك ساعت و  60آنها . سومري ها كاشف گردش شبانه روز و ساعت هستند .حساب است

ره براساس محاسبات درجه در يك داي 360ز را محاسبه كردند، همچنين ساعت در شبانه رو 24
  .سومري ها بود

به لطف خط ، حاكمان شهرهاي سومر به سهولت فرامين خود را به سربازان و رعاياي خود ابالغ 
  .مي كردند و هيچ فردي جرات سرپيچي از اين فرامين را نداشت

  .هاي سومر بي وقفه در حال نبرد با يكديگر بودنددر جريان هزاره سوم قبل از ميالد دولت شهر
قبل از ميالد رقابت و درگيري ميان شهرهاي سومري موجب شد تا آنها به  2300در حدود سال 

  .طور موقت تحت تسلط قوم اكد قرار گيرند
  .سارگون اول، شاه آگاده ، شهري واقع در شمال سرزمين اكد بر سومريان تسلط يافت

كدها قومي از اقوام سامي بودند كه از شبه جزيره عربستان به اين سرزمين به نظر مي رسد ا
مهاجرت كرده بودند اما تمدن قوم اكد به سرعت رو به زوال نهاد و بار ديگر سومر احيا شد و شهر 

  .اور قدرت زيادي يافت
  .يكي از رقيبان عمده شهر اور، شهر الگاش بود كه مشهورترين شاه آن گوده آ نام داشت

سال قبل از ميالد شهرهاي سومري و به ويژه اور رو به زوال نهادند و اين امر  2000در حدود 
  .موجب پيدايش پادشاهي هاي كوچك مستقل در اين منطقه شد

يكي از اين سلطنت ها در پيرامون شهر بابل ايجاد گرديد كه داراي يك سرنوشت منحصر به فرد 
  .شد
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لونيا در واقع در سرزمين سابق كشور اكد ايجاد شده بود و خيلي شهر بابل در منطقه كلده يا بابي
  .زود به قدرت برتر منطقه تبديل گرديد و يك امپراتوري شد

  
  نقاشي زيبا از گاو و انسان - 3شكل 

از جمله كارهاي . سومرها به عنوان بانيان تمدن بشري، خدمات زيادي را به   بشريت كرده اند
  : ريت كرده اندمهمي كه سومريان براي بش

آفريدن قانون و اولين بانيان حقوق بشر، اداره جامعه بر اساس قانون، اختراع چرخ، پايه و اساس 
علوم و صنايع مختلف را گذاشتند كه بعدا توسط ديگران تكامل پيدا كرد، پايه و اساس شيمي، 

  ... رياضيات، داروشناسي و 
ثانيه، كشف و به كار  60دقيقه و هر دقيقه به  60 ساعت و هر ساعت به 24تقسيم هر شبانه روز به 

گرفتن انواع فلزات، اشعار و داستانهاي سومر كه از لوحه هاي سومري بازخواني شده، نشان ميدهد 
  . كه پايه ادبيات را نيز آنها گذاشتند



    دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند            مهندسي شهرسازي  –تاريخ شهر و شهرسازي در جهان
  

 

   
  شهر اور : سرزمين سومر

بجز (ابع معدني و حتي چوب سرزميني كه بعدها سومر ناميده شد ، فاقد سنگهاي ساختماني و من

آب وهواي آن گرم و خشك بوده و رودخانه هاي آن چون رود نيل . بود ) تنه هاي درختان خرما

علي رغم تمامي اين مشكالت اين سرزمين داراي فرصت و . از طغيان موسمي برخوردار نبودند

  9.موقعيت عالي بود

هد وهمچنين وسعت بيشتر حفاريها در آن ، اور به دليل اهميت آن به عنوان پايتخت سومر دراين ع

شهر اور در نيمه راه ميان بغداد ومحل كنوني دهانه خليج . بارزترين نمونه يك شهر سومري است

  .فارس واقع شده بود

در بين . تل در اثر ساختن ساختمانهاي جديد بر خرابه هاي ساختمان هاي قبلي بوجود آمده است 

انه ها اكثر ساختمانها از خشت خام بوده و خشت پخته تنها براي النهرين و دره هاي ساير رودخ

  .ساختن حصار شهر و قصرها و معابد مورد استفاده قرار مي گرفته است

شهر باستاني با ديواري در : شهر اور درعهد سلسله سوم داراي سه بخش اصلي بوده است 

ا شكلي نا منظم و بيضي مانند شهر محصور ب. اطرافش، تمنوس يا منطقه مذهبي، و شهر بيروني 

  .مايل طول ونيم مايل عرض داشته است 4/3حدود 

                                                 
انتقادات موجودبر نظريه پيدايش شهرها قبل از انقالب كشاورزي ودر مكانهايي جز دره ها و حاشيه  براي كسب اطالعات بيشترپيرامون - ٩

 رودخانه ها به كتاب اقتصاد شهر نوشته جين جكبز رجوع شود
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فوتي سطح دشت واقع شده بود، حكم ديوار حايل تپه اي را داشت كه  26اين حصار كه در ارتفع 

بارو از خشت وخام ساخته شده بود و در هيچ نقطه اي . بناهاي شهر بر روي آن ساخته شده بود

  .فوت كمتر نبوده است 77ضخامت پايه آن از 

بجز بندر، تمنوس تنها فضاي . تمنوس بيشترين فضاي بخش شمال غربي شهر را  اشغال نموده بود

  . باز شهري را شامل مي شد

در اين دوره طرح نسبتا نا منظم شهر براساس شبكه اي شطرنجي انتظام يافته و ساير مناطق شهري 

  .تراكم باال ساخته شده بود  در درون حصار، به صورت محالت مسكوني با

در مناطق بسيار متراكم شهري، با خيابانهاي باريك ، شلوغ و كثيف و در نتيجه خطرناك، خانه هاي 

  .حياط داري كه به نياز محرميت خانواده پاسخ مي گفتند به وجود آمدند

رنامه ي يك هيچ نظام شهرسازي در ايجاد اين در دخيل نبوده است به اين تكامل طبيعي وبدون ب

  10.شهر با منشاء روستايي ، اصطالحا رشد ارگانيك گفته مي شود

رشد ارگانيك موجب تنوع مناظر سيماي شهر بوده ، كه به احتمالي بيش از همه در شكل شهري 

  .قرون وسطي متجلي شده است

                                                 
١٠ - Temenos 
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  جكوين لين-م كتاب تئوري شكل خوب شهر.ق1900نقشه بخشي ازشهر باستاني سومريها در سال 

  
  )كوين لينج-كتاب تئوري شكل خوب شهر(م.ق1900در سال  نقشه بخشي ازشهر باستاني سومريها

    

بيت المقدس داراي پيشينه تاريخي چهار هزار ساله است و از نقطه نظر باستان شناسان خوشبختانه 

  .منطقه شهر جديد بر شهر قديم منطبق نيست 
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و دره تايرو پويين در غرب ) كدرون باستاني(دره سيالم اسكان اوليه در منتهي اليه جنوبي مرز ميان 

تاريخ مدون شهر به چند قرن پيش از نوشته هاي تورات بر ميگردد ،  چرا كه در . واقع شده بود

  . م.ق 1360تا  1390تورات از نامه هايي ياد شده كه توسط حكام محلي بين سالهاي 

  

  بابل 
خه اصلي فرات ودر محل تالقي جاده هاي تجاري  ميان شهر بابل در ابتداي امر بر كرانه چپ شا

توسط . م.ق 680شهر هنگامي كه براي آخرين بار در سال . خليج فارس و مديترانه واقع شده بود 

  .عسرهدون بازسازي گرديد، داراي تاريخي باستاني بوده و بارها مورد تهاجم قرار گرفته بود

  

  اوروك 
شده و در تورات ازآن به نام ارك ياد شده ف در نزديكي فرات و اوروك به نام واركا نيز خوانده 

اين شهر ، كه بزرگترين شهر شناخته شده سومر مي . مايلي شمال اور واقع شده بود  60درحدود 

  .خود جاي داده است. م . آكر را در ميان حصار سه هزاره ق  1235باشد ، منطقه اي به مساحت 

  

  دهن
مايلي شمال شرقي ،در سرزمين پنجاب و بركرانه راوي  يكي  از شاخ  400شهر هاراپا به فاصله 

  .هاي سند واقع بود

طرح كلي قلعه قابل تشخيص  بوده وآثار وشواهد كافي از شهرسفلي موجود مي باشد كه مشابهت 

فوت بوده  40آنرا با موهنجودارو را تاييد مي كند يك خاكريز يا باروي  خشتي كه عرض پايه آن 

  .از آجرپخته داشته قلعه را محصورمي نمود ونمايي

  

  )ازتك(مكزيك
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جمعيتي متمركز و مردمي مستقل بودند كه در دره مكزيك   11 ازتك ها(( ويالنت مي نويسد 
اتحاد اين اقوام امپراتوري قدرتمندي را بوجود اورد كه منطق وسيعي از جنوب .زندگي مي كردند

  12.))مكزيك را تحت سلطه خود قرار دا رد

  
اين تمدن كه در قرن پانزدهم شكوفا شد، آخرين سلسله تمدن هايي بود كه در دره مكزيك بوجود 

پايتخت مونته آلبان و  13از مراكز شهري تمدن هاي شهري پيشين مي توان از زاپوتك. آمده بودند
 .تئوتيهوا كان مركز تشريفاتي المك نام برد

                                                 
11 Aztecs 
12 G.C.vaillant, Aztecs of Mexico. 
13 Zapotec 
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ين منطقه كه از نظر باستان شناسي از اهميت بسيار ا. نقشه تفصيلي بخش مركزي شهر تئوتيهواكان

، 1520در دهه . قرار دارد) تنوچتيتالن(مايلي شمال شرقي مكزيكوسيتي  25برخوردار مي باشد در 
مايلي ساحل درياچه ي  8هنگامي كه جنگجويان اسپانيايي وارد مكزيك شدند، اين شهر در 

  .تتكزكوكو و در مقابل تنوچتيتالن قرار داشته اس
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از آخرين قرنهاي هزاره اول قبل از ميالد شهر تئوتيهواكان سكونت گاه "هاردوي مي نويسد كه 
جمعيتي بزرگ و پايدار بوده كه به انجام وظايف اداري، خدماتي، و تجارت و صنعت خود، بدون 

  "آنكه نيازي به ترك شهر به منظور تامين معاش داشته باشند مشغول بوده اند

  
     Aerial view of Teotihuacan  

با آنكه تئوتيهواكان داراي مناطقي با ساختت شطرنجي هست اما بهتر آنست كه نقشه را مجموعه 
نقشه ي اصلي كه .اي از تعداد بسياري قطعات مربع مستطيل شكل در اندازه هاي مختلف انگاريم

انها در دو طرف محور مربوط به قرن سوم يا چهارم بعد از ميالد مي باشد به مجموعه ي ساختم
 145جنوبي نظم مي بخشد، خيابان اصلي معروف به خيابان مردگان عرضي برابر با -اصلي شمالي

  .مايل در جهت جنوب هرم ماه ختم مي شده است 4.5فوت داشته و با طول تقريبي 
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مكان اين . م بوجود آمدند.سال ق 1500اولين اسكان هاي ثايت روستايي در اين دوره در حدود
فوت باالتر از سطح دريا 7000ارتفاع اين دره ((محيطي مناسب براي  اتحاد و انسجامي نهايي بود 

بوده و سلسله كوههاي بلند، ديواره طبيعي براي اين دره حاصلخيز بوجود آورده بودند و به 
ال تكزكوكو ، درياچه نمك اين منطقه ، دو جريان آب شيرين از جنوب و دو جريان ديگر از شم

غربي ريخته مي شد و عالوه بر اين از جهت شمال شرقي نيز جريان كند چشمه ايي كه دره 
درياچه ها كم عمق بوده و سواحل . حاصلخيز تئوتيهوا كان را آبياري مي كرد؛بدان منتهي ميشد

در سيب هاي . مردابي و نيزارهاي انبوه آنها ، توجه دسته هاي مرغان دريايي را جلب مي نمود
در طي فصي بارندگي رودخانه ها رسوبات . ي كوهها نيز آهو و گوزن فراراوان يافت مي شد جنگل

  14.))آبرفتي بسياري را كه براي كشاورزان بس مناسب بودند  شسته و به دشت مي آوردند

                                                 
14 G.C.vaillant, Aztecs of Mexico. 
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ميالدي توسط ازتك ها به صورت دهكده اي از كلبه هاي گلي در  1235شهر تنوچتيتالن در سال 

مايلي  1مايلي ساحل جنوب غربي و  5/3اين جزيره در .درياچه تكزكوكو بنا شدجزيره اي در 
اين دو . ميالدي مسكون بود،واقع شده بود 1200جزيره كوچك ديگري بنام تاللتلولكو كه از سال 

جزيره به تدريج درهم آميختند و به صورت مجمع الجزايري كه توسط كانال هاي بسياري به هم 
دو .ر آمدند و شهر تنوچتيتالن يا همان مكزيكو سيتي امروزي را بوجود آوردندمرتيط شده بودند د

اول خشك شدن تدريجي درياچه و دوم امكان توليد : عامل اسباب اين توسعه را فراهم آوردند 
انبوه در كشتزارهاي چينامپا يا جزار شناوري كه از رسوبات بسيار حاصلخير كف درياچه بوجود 

 15.)ارد وي اين تكنيك كشاورزي هنوز در حاشيه شهر امروزي نيز بكار مي رودبه گفته ه.(مي آمد
دولت ازتك به گسترش مرزهايي خود پرداخت و شهر ) 1440- 1468(در عهد مونته زوماي اول 

تئوچتيتالن به سرعت به عنوان پايتخت و مركز سياسي ،نظامي ،مذهبي و فرهنگي توسعه 
مايل به منظور  10آشاميدني ساخته شد، سدي به طول بيش از آبرساني به منظور تامين آب .يافت

                                                 
١٥ Jorge hardoy, urban planning in pre-columbian amrica. 
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جلوگيري از سيل و همچنين رفع اثرات افزايش شوره زار در ماطق زير كشت در چينامپا ساخته 
پايه ي شكل صليبي شهر . شد و معماري براي طراحي ساختمان هاي عظيم و باشكوه گمارده شد

وي همچنين . ميالدي گذاشته شده بود) 1140-1428( احتماال توسط حاكم قبلي ازتك؛ايتزكوتل
نقشه بازسازي شده تنوچتيتالن در سال .سه جاده اي كه جزيره را به خشكي متصل مي نمود،بنا نهاد

ديده زير  ،هنگامي كه كرتيس و چهارصد مرد وي براي اولين بار پا به جزيره نهادند در شكل1519
  .مي شود

. هنگامي كه كرتوس وارد شهر شد 1520در دهه ) مكزيكوسيتي(نقشه بازسازي شده تنوچتيتالن 
اين شهر كه از تعدادي جزيره تشكيل شده است، داراي تعداد بسيار كمي خيابان مي باشد كه با 

جاده ارتباطي كه با ساحل غربي درياچه ي  -1: راهنما. خطوط تيره در نقشه ديده مي شود
مايل  4جاده ارتباطي با ساحل جنوبي با  -2شته است، مايل فاصله دا 1.5، 1520تكزكوكو در سال 

، معبد عظيم A. جاده ارتباطي ميان تالتلولكو شهر شمالي با ساحل شمالي درياچه -3طول، 
  .، بازار تاللتلولكوD، معبد عظيم تاللتلولكو C. ، قصر مونته زوماي دومBتنوچتيتالن 
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مردمي كه براي اولين بار شهر مي ديدند نمي ((يكي از مردان كرنيس چنين نقل قول مي كند كه 
ابل ديدگان خود مشاهده مي كنند واقعيت دارد يا خير؟ چرا دانستند چه بگويند  و يا آيا آنچه در مق

در درياچه قايق هاي . كه نه تنها در خشكي كه در درياچه نيز ، تعداد بسياري شهر وجود داشت 
بسياري به چشم مي خوردند و در جاده پل هاي بسياري در فواصل مختلف وجود داشت و در 

نوچتيتالن ، ونيز آمريكاي پيش از كلمبو بود ، و جز جاده ت .))مقابل ما شهر بزرگ مكزيكو واقع بود
هاي اصلي ، تعدادبسيار كمي خيابان در شهر وجود داشت و آمد و شد يا بر پشت حماالن و يا 

شهر داراي دو محموعه با شكوه معماري بود ، يكي در مركز . توسط قايق ها انجام ميشد
به پايان  1487كه باشكوهترين انها در سال  – معبد 25تنوچتيتالن متشكل از مكاني مقدس با 

عمومي، و ديگري در تاللتلولكو )پالزاي(كاخ سلطنتي مونته زوما و يك فضاي باز  -رسيده بود
  .واقع بود و شامل معبد عظيم خداي جنگ هوتيزيلوپوچتلي و بازار اصلي شهر بود
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ر يك داراي يك حكومت مستقل محلي تقسيم شده بود كه ه)) وارد ((بخش مستقل يا  20شهر به 
در اين زمان جمعيت تخميني تنو چتيتالن بالغ بر سيصدهزار نفر بود و حدودا شصت هزار .بودند

  .خانوار در آن سكني داشتند
    

  مايا
فاتحان اسپانيايي با تمدن در حال نقصان مايا در جنگلهاي استوايي و مناطق )مايا(آمريكاي مركزي 

: دانيال مي گويد كه . ، هندوراس و يوكاتان در جنوب مكزيك برخورد كردندكوهستاني گواتماال
آنها يونانيان دنياي نو ناميده شدند و دستاوردهاي تمدن آنان از ساير تمدن هاي پيش از كلمبو در "

گرچه اين مردم از معلومات قابل  16".آمريكا كه از فرهنگ پيشرفته اي برخوردار بودند بيشتر بود
تقويم آنان شامل سال كبيسه بوده و دقت آن (ر زمينه رياضيات و نجوم برخوردار بودند توجهي د

از تكنولوژي فلز جز در حد ساختن اشيا زينتي ) تقريبا در حد دقت تقويم هاي امروزي بوده است
ساختمانهاي عظيم و باشكوه سنگينشان نيز با آالت سنگي تزئين . طاليي و مسي برخوردار نبوده اند

روشهاي كشاورزي آنها بسيار ابتدايي بوده و بر اساس روش قطع كردن، آتش زدن، . شده است مي
پاكسازي و تسطيح، قطعات كوچك زمين در جنگل به نام ميلپا ناميده مي شد و از دوره 

  .حاصلخيزي كوتاهي برخوردار بودند، استوار بوده است

                                                 
١٦ Glyn Daniel, de first Civilsations  
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در داخل جنگل را تسطيح كرده و كار از نو زماني كه خاك مزارع فرسوده مي شد منطقه ديگري 
واضح است كه اين روش كشت چندان كارا نبوده و بخصوص هنگامي كه . آغاز مي شده است

مثائل ناشي از تجاوز به حريم جنگل در نظر گرفته شود مشكالتي كه تمدن مايا درگير آن بوده 
ز براي ما روشن نيست كه آيا اين روشن مي گردد، باالخره اين تمدن نيز سقوط كرد هرچند كه هنو

سقوط به علت افول كشاورزي بوده و يا ازعلل ديگري چون بيماري و يا زمين لرزه ناشي شده 
  .است

دوره شكل : دوره هاي تاريخي تمدن مايا كه مورد توافق عموم ساحب نظران است عبارتند از
زمين مايا بوجود مي آمدند،  كه اسكانهاي روستايي در سرتاسر) ميالدي 150 -ق م 1500(گيري 

و دوره بعد ) ميالدي 900 - 300(، دوره كالسيك )ميالدي 300 -150(دوره ي تروتوكالسيك 
تمدن مايا در عصر كالسيك بخصوص . به طول انجاميد 1520كالسيك كه تا حمله اسپانيايي ها در 

هاي نزولي را طي سپس اين تمدن دوره . در مناطق پست تر دشتها به اوج شكوفايي خود رسيد
  .كرد و در واقع در عصر حمله اسپانيايي ها تمدني مرده محسوب مي شد

تمدن عظيم دوره كالسيك دشت مايا يكي از تمدن هاي گمشده ي جهان "مايكل كو مي گويد كه  
   17"بوده و صدها مركز تشريفاتي آن در زير پوششي از جنگلهاي استوايي مدفون شده است

هيچيك از اين "كو در ترديد است كه . يت شهري اين مراكز متفاوت استنظريات درباره هو
در حاليكه هويت شهري اين مراكز مورد قبول  "مكانهاي عظيم داراي خصايص يك شهر نبوده اند

مشاهده نكات زير سبب عدم اطمينان هاردوي در قبول يا رد . بسياري از صاحبنظران مي باشد
درهر سكونتگاه مايا تفاوتي روشن ميان مجتمع مركزي  " :هويت شهري اين مراكز شده است

مجتمع مركزي و مناطق مجاور آن به دليل تراكم بيشتر . بخش مياني و حومه كشاورزي وجود دارد
. ساختمانها و معماري برتر به عنوان مناطق شهري از مناطق روستايي اطراف بازشناخته شده است

خصوصيات بصري شهر كنوني و حتي شهر در فرهنگ آن  هرچند آنها نه تمركز و نه ساخت و نه
  "زمان مردم آمريكاي مركزي را دارا نبوده اند

تراكم در مناطق ميلپاي سكونتگاه هاي مايا نسبتا پايين بوده و احتماال به دو الي سه نفر در هكتار 
ز نمي كرد، خانه تجاو 5مي رسيده كه به طور پراكنده و نامنظم در مجتمع هايي كه معموال از 

در مناطق مجاور، تراكم مساكن ميلپاها نسبتا باالتر بوده و معابد و قصرها نيز . سكني داشته اند
بر فراز "پديدار گشته اند كه يك نمونه بارز اين مجتمع ها را كو به صورت زير توصيف مي كند 

                                                 
17 Michael D. Che, The Maya 
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در مكانهاي .انديكسري سكوها و بر گرد يك فضاي باز مجموعه ساختمانهاي عظيم آجري بنا شده 
وسيع تر چون تيكال يكسري مجتمع هاي ساختماني كه توسط گذرگاه هايي به هم مرتبط شده اند 

از همه مهم تر معابد هرم مانند است كه از قطعات عظيم سنگهاي آهكي و بر . يافت مي شود
تحمل مي  فشار توده ي بنا توسط قصرها و ساختمانهاي يك طبقه.بستري از سنگ الشه بنا شده اند

شود اتاقهايي گچ اندود كه تعداد آنها گاه در يك ساختمان به بيش از ده الي بيست مي رسد، را در 
 ميالدي در شكل 900منطقه مركزي خرابه هاي تيكال در منطقه مربوط به حدود سال  "بر مي گيرد

  .نشان داده شده است زير

  
 1.25مايل و طول آن  0.9ه شده در نقشه عرض منطقه نشان داد. نقشه قسمت مركزي منطقه تيكال

 18.مايل مي باشد
 

  )اينكا(پرو
مايل از 2500امپراتوري اينكا در سواحل اقيانوس آرام در آمريكاي جنوبي در طولي نزديك به 

اين تمدن گرچه شامل نواحي پست .آكوادر در شمال  تا نيمراه ساحل شيلي در جنوب گسترده بود
در نواحي مرتفع تر و دره ها و فالت رشته كوه آند مستقر شده ساحلي نيز بود ولي عمدتا 

مردم اينكا گرچه هنوز با خط آشنا نشده بودند اما قادر بودند كه محاسبات رياضي توسط مهره .بود
                                                 

 ٤٠١تارخ شکل شهر تا انقالب صنعتی،  ص  ١٨ ١٨



    دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند            مهندسي شهرسازي  –تاريخ شهر و شهرسازي در جهان
  

 

مردم اينكا (( به گفته دانيل.به نام گيوپوس ثبت كنند) تسبيحهايي(هاي به رشته كشيده شده اي 
صنعتگرران انها به ساختن ابزاري . هنوز در عصر برنز زندگي مي كردندهنگام ورود اسپانياييها 

اما اين ابزار در غالب اوقات ان قدر .چون چاقو،قلم درز و تبر از آلياژ مس و قلع اشتغال داشتند
   19))سخت نبودند كه با آن بتوان به تراشيدن سنگ پرداخت

  
                                                 

19 Glyn Daniel, de first Civilsations 
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سه هزاره پيش از ميالد به اوج رشد و  هرچند چنين به نظر مي آيد كه پرورش نباتات محلي در
شكوفايي خود رسيده و كشاورزي در ساحل پرو بخصوص پس از آشنايي با ذرت مكزيكي در 

به سرعت رشد نموده است،اطالعات چنداني از مراكز فرهنگي شهري دوره ماقبل اينكا . م.ق1500
مورد توجه كاوشهاي باستاني مكاني كه بيش از همه . در اولين هزاره پس از ميالد در دست نيست

قرار گرفته است دره تياهوانكو است كه به گفته آلن ميس آخرين مكاني است كه مي توان انتظار 
مايلي جنوب شرقي درياچه تيتي  13اين  دره در   20.اكتشافات شگفت آور باستان شناسي را داشت

لي است سرد و بي روح و عمال اين دره مح.فوت از سطح دريا ارتفاع دارد13000كاكا واقع شده و 
پس چگونه مي توان وجود ساختمانهاي . بي درخت،كه براي كشاورزي نيز بيش از حد مرتفع است

عظيم سنگي و مجسمه هاي انساني آنرا توجيه كرد؟ ميسن اين سوال را بدون پاسخ گذارده و به 
ين مي گذارد كه تياهوانكو وي فرض را بر ا.شباهت ظاهري آن با كارناك در بريتاني اشاره مي كند

هيچگونه .نيز مركز تشريفات نمي بوده كه هرچند گاه يكبار مراسمي در آن انجام مي شده است
 800- 1000ميالدي تا  250- 360تاريخ زمان مشخصي در اين رابطه وجود نداشته و تخمينها بين 

  .ميالدي متفاوت مي باشد

  
                                                 

20 J-Alden mason,the ancient civilizations of preu. 
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در اين دوره .معروف است)) شهر نشيني ((به دوره ميالدي  1000-1400در تاريخ پرو در سالهاي 
دولت شهرهاي بسياري بتدريج در پي جنگهاي استقالل طلبانه بسيار متحد شده و اپراتوري اينكا را 

مهمترين اين پادشاهيها چيمو بود كه در سواحل حاصلخيز شمالي واقع شده و ا ز .بوجود آوردند
مردم اكثر دره ها نه تنها مركز .ينكا برخوردار بودنداستقالل نسبي سياسي فرهنگي تحت حكومت ا

شهري خود ،بلكه يك پايتخت واحد چان چان واقع بر كرانه اقيانوس آرام و در نزديكي تروجيلوي 
ميسن آنرا مكان و منظري شگفت آور توصيف كرده و مي گويد .امروزي را حمايت مي كردند

مربع دارد شامل حصارهايي بلند، ديوارهاي مايل  6خرابه هاي شهر كه مساحتي نزديك به ((
كوتاهتر خانه ها،خيابانها ،آب انبارها ،اهرام،عمارات و بناهايي است كه غالبا در يك مركز بزرگ 

  21.دارند دشهري وجو

                                                 
٢١ J-Alden mason,the ancient civilizations of preu.  
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  22.چان چان منظم و ترتيب كلي قلعه ها

وره تاريخ تمدن بطول انجاميد، و اين تنها د 1432تا1440دوره بعد،دوره امپراتوري است كه از 
تاريخ اينكا بر اساس سلسله هاي پادشاهي تقسيم .اينكا است كه براي خواننده معمولي آشنا ميباشد

 5فرمانرداي محلي آغاز شده ، به دنبال انها  8ميالدي با روي كار آمدن  1200شده و در حدود 
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رواي سرزمين اينكا پاچاكوتي از اين امپراتوران نهمين فرمان.اپراتور اينكا بر مسند قدرت مي نشينند
او نه تنها يك رهبر بزرگ نظامي كه شهرسازي .مي باشد 1471الي  1438بود كه دوره حكومتش از 

مايل مربع 350000وي و پسرش توپا اينكا از پايتخت خود كوزكو بر سرزميني بطول .توانا بود
  .حكوت كرد

وي در ميان ساير فعاليتهايش .مي باشد تاريخ اينكا فرم شهر كوزكو را مديون كوششهاي پاچاكوتي
مايل از شهر به منظور افزايش  6،براي گسترش شهر و بر چيدن روستاها ش با فاصله كمتر از 

نقشه كوزكو در نيمه قرن نهم فرم مستطيل گونه شهر .مساحت زمينهاي كشاورزي مشهور مي باشد
  .كه توسط عوارض طبيعي كمي تغيير يافته را نشان مي دهد

  
نقشه شهر كوزكو در اواخر قرن نهم كه نحوه تفكيك و توسعه بعدي ان توسط اسپانياييها را نشان 

  23.مي دهد
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  عهد عتيق
  شهرهاي يوناني دولت

مي نويسد كه سيماي شهر تجلي واقعي شيوه » شهرسازي يوناني « پروفسور آنتولي در كتاب خود 

مدعي در طول تاريخ شهري و از جمله طي  علي رغم صدق اين. زندگي و بينش ساكنان آن است

قرن بيستم اين امر در شهرهاي يوناني هزاره ششم الي سوم قبل از ميالد بيش از ساير  دوره ها 

عالوه بر اين، در طول تاريخ، عومال جغرافيائي كمتر تأثيري چنين تعيين كننده بر . تجلي يافته است

  .بينش و شيوه زندگي مردم داشته اند

پستي و بلندي و عوارض زمين، نظام حكومتي . اين عامل پستي و بلندي زمين بوده استاولين 

هم يوناني و هم . يونان را به صورت دولت شهرهايي مستقل با حوزه هاي نفوذي مشخص در آورد

ساحلي ايوني در آسياي صغير، دو مركز اصلي دولت شهرها، كوهستاني بوده و زمينهاي حاصلخيز 

هاي پرا كنده و دشتها و فالتها قرار داشت، محدود بود چنين موقعيت جغرافيائي، آن كه در دره 

دولت شهرهايي كه هر يك بطور كلي مشتمل . دولت شهرهاي كوچك مستقل را بوجود مي آورد

بر يك مركز شهري بوده و مناطق كشاورزي و مجتمع هاي روستايي كشاورزي آن را احاطه كرده 

  .بودند
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كيتو در . روستايي شده است ، دولت شهر و پليس  –مترادف به اين پديده شهري  دو نام نسبتاً

لغت يوناني است كه ما آنرا دولت شهر ترجمه مي كنيم ، » پليس « : توضيح اين نامها مي گويد 

اين واژه ترجمه بدي است زيرا پليس به آن مفهوم كه در يونان وجود داشت ، امروزه وجود 

كيتو در كتاب يونان كه يك كتاب . ادف صحيحي هم براي آن نمي توان يافتخارجي ندارد ، متر

عمومي تاريخ است از لغت گمراه كننده دولت  شهر اجتناب نموده و به جاي آن از لغت پليس 

  .استفاده مي كند 
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روستايي مشابه چه به صورت  –البته در طول تاريخ شهر نشيني ، پديده هاي مشخصاً شهري 

به گفته كيتو پليس يك لغت منحصراً يوناني است ، . صورت واقعي وجود داشته اندنظري و چه ب

در . به همين دليل در اين كتاب از لغت دولت شهر كه عموميت بيشتري دارد ، استفاده شده است

بعضي موارد دولت شهرهاي مستقل در مقابله با دشمنان خود ، بخصوص ايرانيان ، متحد مي شدند 

  .مقابل هم قرار مي گرفتند و گاه نيز در 

با محدوده هاي مشخص و فرم شهري فشرده و زندگي ) مركز شهري دولت شهر ها(شهر يوناني 

اجتماعي حداقل به ظاهر منسجم آن ، از چنان موفقيتي برخوردار بوده كه حتي تصور آن نيز در 

يچيدگيهاي دنياي شهرسازان امروزه كه گرفتار معضالت و پ. ذهن شهر ساز امروزي نمي گنجد 

  .كنوني هستند، از ميان غبار قبار قرنها با نگاهي حسرت آميز به عصر طالئي شهرها مي نگرند 

البته بايد توجه داشت كه فرهنگ يوناني ، فرهنگ منحصراً شهري نبوده است ، تاكيد پروفسور كيتو 

يونان كه از وجود شهر جز در مناطق دور افتاده اي چون اركيديا و غرب « بر اين نكته است كه 

هر كجا كه زندگي . بهره بوده اند ، شهر روستا اصوالً در ارتباط تنگاتنگ با هم قرار داشته اند 

شهري پديد آمده بود ، زمينه اي روستايي و ارتباطي با كوه و دريا داشت و همچنين زندگي 

  .روستايي نيز با فوايد شهر آشنا بوده است 

ادل را به همراه آورده و بدين ترتيب يونان كالسيك از عدم تحريك اين امر خود بينشي متع 

فرساينده كوته فكران روستايي ، و كوته فكران روستايي ، و كوته بيني احمقانه جماعت شهري 

اقتصاد دولت شهرهاي يونان بر كشاورزي استوار بوده « همچنين ويچرلي مي نويسد » . مبري بود 
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هر لزوماً يكي نبوده اند ، اما معموالً اولي در برگيرنده دومي نيز بوده هر چند دولت شهر و ش. است 

  ».است

اقليم نيز تأثيري مثبت و در عين حال تعينن كننده بر نحوه زندگي روز مره يونانيان باستان داشت 

يونان يكي از آن معدود « به گفته كيتو . چرا كه آب و هو در طي سال عموماً معتدل و ثابت بود 

كوهستانها زمستاني سرد و سخت را . رهايي است كه نه فقط آب هوا كه اقليمي خاص دارد كشو

تابستان كه زود آغاز . پشت سر مي گذارند در حاليكه آب و هواي ساير نفاط معتدل و آفتابي است 

مي شود بسيار گرم است  ، اما به جز دردشتها كه به علت خشكي هوا ، گرما طاقت فرسا مي شود 

ما طاقت فرسا مي شود ، گرماي هوا در اثر نسيم روزانه در يا به خشكي و بالعكس اعتدال مي گر. 

اين » و فصل بارندگي پائيز واواخر زمستان است . در تابستان ، به هيچ وجه باران نباريد . بايد 

موقعيت خاص كه فضايي بازونگرش اجتماعي برزندگي را سبب شده خود موجب رشد و توسعه 

  .اسي يونان گرديد كرودم

. تمامي شهروندان يونان حداقل در ظاهر حق اظهار نظر درباره امور دولت شهر خود را داشتند 

نفر  200000جمعيت دولت شهرها زيادنبوده و تنها در سه مورد استثنائي تعداد شهروندان آن از 

ل گوناگون نمونه اي دولت شهري كه دشت آتيكا را اشغال كرده و به عل( تجاوز كرده است ، آتن 

كه هر دو درسيسيل ) جيرجنت ( ، سيراكيوس و آكراگاس ) منحصر به فرد محسوب مي شويد 

  . هزار نفر تجاوز ننمود  5000جمعيت بسياري از اين دولت شهرها از مرز . واقع شده بودند 

ي شهروندان امكان گردهماي. در موارد استثنايي نيز شهر ، مبدائي كوچك و روستايي داشته است 

در مكان و زمان معين در طي سال ، شكل خاص حكومتي كه از اين ابتداعات خود خو يونانيان 
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اين گرد همائي ها مي بايست در فضاي باز صورت پذيرد ، تنها در اواخر . بود ، را بوجود آورد 

ن دوره حكموت يونان پيشرفت تكنيك ساختماني به حدي رسيد كه تشكيل مجالس نمايندگي آ

همچنين مراسم بزرگ تئاتر در . دوره را در سالن سر پوشيده اي چون بوليتريون ميسر ساخت 

بعدها اين فضا . فضاي باز و در آديتوريا كه داراي شيبي مناسب و طبيعي بود انجام مي يافت 

  . بصورت عناصر زيباي معماري و محوطه سازي درآمدند 

ني بوجود آورده بود تا بتواند از امتيازات و مزاياي شهر اقليم اوقات فراغتي را براي شهروند يونا

البته سطح زندگي يونانيان ، به خصوص در مقايسه با روميان و ديگر ملل پائين بود . بهره مند گردد 

و علي رغم آنكه توليد نيازمندي هاي اوليه زندگي محتاج كوششي نا چيز بود ، دولت شهرهاي 

شاورزي داشتند در اين ميان  وجود نيروي كار بردگان را بايستي معدودي موقعيت مستعدي براي ك

چرا كه علي رغم آنكه در ميان يونانيان نيز . به حساب آورد ، اما در نقش آنها نبايستي مبالغه نمود 

برده داري مرسوم بوده است ، اما نبايد » مانند تمامي ملل متمدن باستان و بسياري ملل ديگر « 

  . فرهنگ يونان بر پايه برده داري استوار بوده است چنين پنداشت كه 

ميزان توليد در مزارع كوچك ، تنها اندكي بيش از كفاف مايحتاج معمول مالك مزرعه و خانوده 

وي را فراهم مي آورد ، و هر چند كه مزارع بزرگتر نياز چند برده را نيز بر آورده مي نمودند ، ميان 

كه موجب  –مزارع بزرگي كه بردگان بر روي آن كار مي كردند  –ي اين مزارع و التيفونديايي روم

بر اسا تخمين پروفسور گمه ، در جلد . تخليه روستاهاي ايتاليا گرديد ، تفاوت زيادي وجود دارد 

 –برده نيز وجو داشته است  125000قبل از جنگ پلوپنيز تنها در  آتيكا » تاريخ يونان « اول كتاب 

برده در  10000برده در صنايع و  50000بردگان مستخدم خانگي بوده اند ، نفر از اين  65000
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مرد بالغ شهروند وجود  45000در همين زمان . ( بدترين شرايط در معادن به كار اشتغال داشته اند 

برده داري تنها در مقياس كوچك . ) نفر مي باشد  100000داشته اند كه خود مبين جمعيتي بالغ بر 

  . برده در اختيار داشته است  12ر كسي بيش از بوده و كمت

كيتو نحوه ساخت ساختمان هاي آكرو پليس را كه بر طبق هزاران قرار داد مستقل انجام شده چنين 

گاري سنگ مرمر را عهده دار مي  10يك شهروند با يك برده ، فراهم نمودن « : توصيف مي كند 

كرده و صاحب سه برده كرده است ، تراشيدن يك كه دو آتني را استخدام ) ديگري ... ( گردد 

  . » ستون مرمر را بر عهده مي گيرد 

  
بردگان بدون آنگه موظب به خدمت در ارتش و يا نيروي دريايي آتن باشند مي توانستند كار هاي 

وجود نيروي كار بردگان سبب پائين آمدن بيش از . پر مسئوليتي چون نگهباني را بر عهده بگيرند 

با . م . ستمزد ها نشد بلكه به گفته چايلد ، يك كارگر ساده روزمزد آتني در قرن پنجم ق حد د

. روز ، قادر به تامين خوراك و پوشاك ساالنه خود بود  150دريافت حداقل دستمزد روزانه براي 
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علت اصلي اوقات فراغت يونانيان كه پرداختن به ديگر فعاليت ها را برايشان ميسر مي ساخت ، 

  . ازش با حداقل امكانات زندگي بوده است س

ديگر عاملي كه تأثير مستقيم بر ويژگي شهرهاي يونان داشت ، دسترسي به سنگ هاي عالي مرمر 

مرمر كه جزئيات ظريفي بر روي آن نقش مي بتس وسيله دستيابي معماري به كمال مطلوب . بود 

آزاد هنري پنداشته شده و در ساختمان عمارت مهم شهري به مثابه اجسام سع بعدي و . خود بود 

در اين ميان توجه خاصي به نظم فضائي ميان اين بناها . آنها سرمايه و تالشي بسيار بكار مي رفت 

  . و بخصوص ساختمان هاي آكروپليس آتن معطوب بود 

  
حتي اگر چند بناي دوره روم و رنسانس با بناهاي يونان قابل قياص باشند ، توجه خاصي كه 

ونانيان در طراحي جزئيات فضاهاي شهري مبذول مي داشتند ، به هيچ وجه در قرون وسطي ديده ي
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علي رغم آنكه امروزه نيازي مبرم و حياتي به چنين دقت و توجهي احساس مي شود ، . نمي شود 

  ارج چنداني بدان داده نشده و ظاهراً امكان بذل چنين توجه و دقتي نيز وجود ندارد

ضاهاي شهري كه كامالً بر اساس ارزش هاي موجود جامعه يونان بوده ، كمترين در طرح اين ف

بر خالف ساختمان هاي عمومي ، . توجه ا ي به رفاه اشخاص با خانواده هاي معطوف نبوده است 

واحد هاي مسكوني بناهايي ابتدائي بوده اند يا به طور اتفاقي و در محالت با رشد طبيعي استقرار 

اين تفاوت فاحش ميان . ر اساس طرح شطرنجي غير قابل انعطافي شكل گرفته بودند يافته و يل ب

  . عظمت ساختمان هاي عمومي و فضاحت مناطق مسكوني مشخص شهرهاي يونان مي باشد 

  

  پيدايش تمدن يونان 

تمدن يونان مستقيماً به دنبال تمدن هاي ميسيني و مينوسي كه به ترتيب در سرزمين اصلي يونان و 

بدين ترتيب يونان ارتباطي مستقيم با تمدن هاي سومري و . زيره كرت واقع بودند ، بوجود آمد ج

تمدن مينوسي پس از هزار سال ارتباط متقابل ميان روستايان نئولتيك كرت كه . مصري داشته است 

« بر اساس كشاورزي و ماهيگيري امرار و معاش مي نمودند و مهاجران دلتاي نيل و آسياي صغير 

در بدو امر تمدن مينوسي در كرت » با خط و نوشتن آشنا گرديده . م . سال ق 2000در حدود 

سپس اين تمدن به دشت مسارا راه . شرقي و تحت تاثير مداوم مهاجران آسياي صغير بوجود آمد 

 و IIيافته و در ارتباط با تمدن مصر بارورتر گشت و بدين ترتيب فرهنگ غني تر مينوسي ابتدائي 

III  ثروت حاصل از تجارت و الهام و شكوفايي حاصله از ارتباط با اقوام متمدن . » بوجود آمد
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و در عهد . م.سال ق 2000جنوب و شرق امكان تشكيل يك تمدن متمايز اروپايي را در حدود 

  .بوجود آمد ) به طول انجاميد. م.ق 1580كه تا سال ( مينوسي مياني 

  
آغاز اين عصر با بازسازي كاخ . ، در اوج شكوفايي خود بود  IIو  Iتمدم كرت در عهد مينوسي 

كنوسس پس از تخريب آن بر اثر زلزله مشخص شده و احتماالً به دست ميسينيان پايان يافته است 

يك نوع فضاي باز به منظور  –شهرهاي نمونه تمدن مينوسي پيرامون يك كاخ و نوعي آگورا . 

مهمترين نمونه يك . تمركز يافته بودند  –ي هاي احتمالي سياسي برگزاري جشن ها و يا گرد هماي

چنين ارگ شهري ، كنوسس مي باشد كه به فاصله سه و نيم مايلي است از سواحل جزيره واقع 

  .شده است 
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اقوام هالديك اوليه كه در سرزمين اصلي يونان زندگي ميكردند به دست . م.سال ق 1800در حدود 

تمدن اين . كه احتماالً از اقوام هند و اروپايي يوناني زبان بودند مغلوب شدند كشاورزاني جنگجو ، 

به اوج شكوفايي خود رسيد كالرك تاكيد مي . م.ق 16در قرن  –هالديك آخري به ميسين  –قوم 

كند كه علي رغم وجود تاثيراتي روشني از تمدن مينوسي ، فرهنگ و تمدن ميسين ريشه اي استوار 

 14000فتح كرت به دست مسينيان و سقوط كنوسس در حدود . لي يونان دارد در سرزمين اص

چايلد بدون پرده و سريع درباره اين . موجب تاسيس حكومت واحد در سرتاسر اژه شد . م.ق
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تمدن رقم زده ، آن را نيمه وحشي ، با فرهنگ ناچيز و روحيه نظامي مي خواند شهر هاي آن از 

نز مانند اسالف خود ، شهرهاي كرت  ، چيزي بيش از ارگ شهرهاي جمله خود مايسينيا و تايري

آكر بوده است تايزينز نيز كه در ميان ديواري به ضخامت  11مساحت ماسينيا تنها . محصور نبودند 

آكر آنرا نيز ارگ  2آكر مساحت داشت كه  94/4فوت قرار داشت تنها   60فوت به ارتفاع  26

  .آكر تجاوز نمي نمود  4ي از مساحت ترو. اشغال نموده بود 

  
  

  عناصر شهري يونان 
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آكروپليس ، حصار شهر ، گورا ، محالت مسكوني ، يك يا : عناصر اصلي شهر يونان عبارتند از 

، اسكله و بندرو )اگر جداي از آكروپليس باشد ( چند محل تفريحي و فرهنگي ، يك منطقه مذهبي 

در  –جز دو عنصر اخير  –رين نمونه شكل گيري اين عناصر پرينه ، بهت. احتماالً يك منطقه صنعتي 

  .لب يك شهر مي باشد 

آكروپليس نام عمومي است كه تپه دفاعي اوليه شهر اطالق مي شود ، مركز مرتفع شهر هاي قديمي 

آكروپليس كه . يونان و قعه محصور بسياري از شهرهاي مستعمراتي آن با اين نام خوانده مي شدند 

مامي شهر را در خود جاي مي داد ، به تدريج يا به بخش مقدس و مذهبي شهر بدل در ابتدا ت

گرديد ، انكه آتن نمونه بازار آن است و يا تخليه شده و خارج از محدوده بود و مستقيماً پيرامون 

در مواقع هجوم شهروندان به درون . آكروپليس واقع شده بود ، به حصار دفاعي پيرامون آن نيازي 

ليس پناه مي بردند تا آنكه يا شهر سقوط مي نمود و يا دشمنان دست از حمله باز مي داشتند آكروپ

، و با توجه به اينكه ساختمانهاي مهم در آكروپليس مهم در آكرو پليس واقع بودند ، تنها بخشي از 

  .خانه هاي نسبتاً ارزشمند از بين مي رفتند 
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و ابتدا در ايونيا ، ارزش به ها ي مادي و معنوي موجود . م.هر چند تقريباً از قرن ششم و پنجم ق

يونان دمكراتيك اين زمان نيز . خارج آكروپليس به حدي رسيد كه ايجاد دفاعي را ضروري ساخت 

تامين امنيت جامعه را امري الزم و ضروري تشخثي مي داد ، و حصار دفاعي مجزاي پليس غير 

كه ( ارسطو درباره شهر مي گويد كه آكروپليس . شد  دمكراتيك و نمادي از استبداد تلقي مي

مناسب حكومت مستبدان و خواص ميباشد ، در ) مكاني مرتفع تر از ساير بخشهاي ساخته مي شد 

  .حاليكه مناسب نظام دموكراسي است 
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آتن ، ميتلوس و نمونه هايي هستند كه در . همه شهرهاهي يوناني داراي استحكامات دفاعي نبودند 

ديوار ها پيرامون مناطق بدون طرح و طراحي كشيده شده و از حالت طبيعي زمين حداكثر بهره  آنها

بر خالف انعطاف ناپذيري كه در بدو تاسيس اغلب شهرهاي دوره امپراتوري . بهداري مي شود 

تعادل جمعيتي ميان . روم بنا شده اند حصار شهرهاي يوناني بيشتر يك عارضه پي آمد مي باشد 

ده در دولت ها و سياست محدوديت جمعيت از طريق ايجاد نو شهرها ، دو دليل انعطاف  شهر و

  .پذيري بيشتر حصار شهرهاي يوناني به نسبت محدوديتهاي فرم شهري در اعصار بعدي مي باشد 
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لغت آگورا را نمي توان ترجمه نمود ، چرا كه به يك عنصر ويژه هلني مانند « به گفته ويچرلي 

براي هر كسي اين سوال پيش مي آيد كه آيا در هيچ شهر ديگري . سافروسين اشارت دارد پليس يا 

چنين تراكم و تمركز فعاليتهاي گوناگون وجود داشته است ؟ در واقع آگورا فقط يك فضاي 

علي رغم . عمومي در شهر نبوده بلكه مركز شهر قلب و تپنده آن محسوب مي شده است 

اجتناب ناپذير فعاليتها طي زمان ، آگورا بخش اعظم فعاليتهاي پراكندگي و اختصاصي شدن 

آگورا اساساً تماميت خود را حفظ نموده و حداقل در برابر پراكندگي . گوناگون خود را حفظ نمود 

و فروپاشي به شدت مقاومت نمود كه محل اجتماع هميشگي تمام شهروندان بوده ، به يكباره 

در شهر . » اجتماعي ، اقتصادي و سياسي روزانه جامعه بوده است بوجود نيامده بلكه صحنه حيات 

در شهرهاي طراحي نشده محل طبيعي . هاي طراحي شده ، آگورا در كنار بندر قرار مي گرفت 

  .آگورا در حد فاصل ميان دروازه و آكروپليس بوده ، در آتن اين نكته به وضوح ديده مي شود 
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ائل فكري و ذهني بودند ، زندگي خصوصي پس از فعاليتهاي براي يونانيان كه سخت درگير مس

يونانيان قرن پنجم «  - به گفته ويچرلي  –در نتيجه . اجتماعي در درجه دوم اهميت قرار داشت 

تمامي هم معماري خود را به معابد و ساختمانهاي عمومي معطوف داشتند ، در شهرهاي . م.ق

آگورا ، معابد ، تئاتر ، ورزشگاه و غيره در . است يونان ، مسكن امري فرعي محصوب مي شده 

مكانهاي مقدس باستاني و يا محلهاي مناسب و قابل دسترسي قرار گرفته بودند و واحد هاي 

  » مسكوني فضاهاي خالي را پر مي كردند

. 
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امكانات رفاهي واحدهاي مسكوني بسيار كم بوده است ، سيستم دفع فاضالب و زباله اصوالً وجو 

خارجي نداشته و اختالف ميان عظمت و شكوه مناطق عمومي و ويراني محالت مسكوني احتماال 

طرح خانه ها چه در شهر هاي طراحي شده و . به شدت ساير دورانهاي تاريخ شهري بوده است 

با اين . چه طراحي نشده يكسان بوده و تعدادي اطاق پيرامون يك حياط مركزي ساخته مي شدند 

ه طرح خاصي براي سازمان دهي اتاقها وجود نداشته و حتي پرينه و ميلتوس كه داراي همه هيچگون

بلوك هاي مسكوني مشابه و تكراري بودند ، واحد هاي مسكوني در اندازه ها و طرح هاي مختلف 

  .ساخته شده اند 
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توار بوده با توجه به اينكه اساس اقتصاد دولت شهرهاي يوناني تا حدود زيادي نيروي كار ردگان اس

است، شهروندان اوقات فراغت بسيار مي يافتند تا به مسائل ذهني پرداخته و يا در فعاليت هاي 

اين فعاليت هاي اجتماعي در ساخته هايي چون تئاتر ، ورزشگاه و . اجتماعي شركت جويند 

ر به يك تئات. استاديوم كه وجودشان در هر شهري از ضروريات شمرده مي شد ، استقرار مي يافتند 

شيب طبيعي و مناسب براي اديتوريا نيازمند بوده و در بسياري از شهرها در ضلع جنوبي آكروپليس 

  .قرار داشت و معموالً اين فعاليت هاي فرهنگي و تفريحي در كنار هم قرار مي گرفتند 

  

  يافته  شهرسازي انتظام

و پرينه در فاصله كمي از بر حسب اتفاق مهمترين شهرهاي از پيش طراحي شده يونان ميلتوس 

ويچرلي شهر پرينه را كه نمونه اي واضح . يكديگر در سواحل آيونيا در آسياي صغير قرار دارند 

پرينه كه در برگيرنده تمامي عناصر شهري است بسيار زيبا « : تر مي باشد ، چنين توصيف مي كند 

پرينه در مقايسه با جمعيت » است و هنرمندانه و بر اساس نقشه هيپوداموس گونه ، سازمان يافته 

نخست به تعريف ميلتوس خواهيم .نفر جمعيت داشت  4000خانه و تقريباً  40داشته ، تنها حدود 

عالوه بر اين ميلتوس . پرداخت چرا كه بازسازي آن قريب به يك قرن از پرينه انجام شده است 

  .نشان دهنده شيوه انتظام يافته شهرسازي هيپوداموس مي باشد 

نقشه جامع بازسازي شهر توسط يك معمار از اهالي ميلتوس به نان هيپوداموس تهيه شد ، كسي كه 

. كارهاي وي در ميلتوس و ديگر جاها ، از افسانه هاي اعجاب انگيز تاريخ شهري محسوب ميشود 

در . تا به حال هيپوداموس به عنوان پدر شهر سازي و ابداع شبكه شطرنجي مورد احترام بوده است 
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اينجا نيز صاحبنظران كارهاي وي را بدرستي نشان نداده اند ، همانگونه كه تحسين كنندگان سركر 

يسوفررن تخصص شهرسازي غير واقعي را به وي نسبت داده و منتقدان بارون هاسمن نقش وي 

  .در نوسازي پاريس نيمه قرن نوزدهم را نا ديده گرفته اند 

كاربر شبكه شطرنجي در . ع كننده شبكه شطرنجي نبوده است پر واضح است كه هيپوداموس ابدا

و نقش كلي آن به عنوان عامل تعيين كننده فرم .م.ق 2670بخش هاي طراحي شده شهرها در 

  . در شهرهاي هاراپا در بخش قبل مورد بحث و بررسي قرار گرفت . م.شهري اوايل هزاره سوم ق

. ت هنوز ممكن است تا حد صحت داشته باشد با اين همه اين مدعا كه وي پدر شهرسازي اس

هرچند اگر قبول كنيم كه شهرهاي هاراپا اولين مجتمع هاي زيستي طراحي شده هستند ، آنگاه 

به علت تدام كاوش هاي . ( كساني دوهزار سال قبل از هيپوداموس به طراحي شهرها پرداخته اند 

ه آثار مهمي در ساير مكانها ، در اين مدعا باستانشناسي در دره سند و احتمال فراوان دستيابي ب

اما اگر موهنجودارو ، هاراپا و ساير شهرهاي سند را شهرهاي ) . جانب احتياط را بايد رعايت نمود 

طراحي شده محصوب نكنيم ، هيپوداموس با طرح ميلتوس خود نمونه بس مهمي را بوجود آورده 

  .است 

پوداموس بوده كه در يك مقطع خاص زماني به تمامي نكته مهم و اساسي آن است كه آيا اين هي

عناصر يك نوشهر ، مركز شهر بخشهاي مسكوني ، تجاري ، فرهنگي و تفريحي ، حصار شهر و 

بر اساس اطالعات موجود ، بنظر . غيره موجوديت متشكل و منسجم شهري بخشيده است يا خير 

با اينهمه اخيراً نمونه هاي . داده باشد نمي آيد كه هيپوداموس به تنهايي چنين كاري را انجام 
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بسياري از تالش افراد مختلف براي تغيير جهت رشد معمول شهرها در دست مي باشد و از اين 

  .ميان ابنزر هوارد مشقوق نامدار حركت بارز و زمينه ساز بسياري از تحوالت قرن بيستم هستند 

ت فقدان اطالعاتي ارزشمند از زندگي علي رغم اهميت هيپوداموس در تاريخ شهرسازي ، به عل

ارسطو نيز پاسخي بهتر براي اين مسئله . وي ، او شخصيتي ناشناخته و مرموز باقي مانده است 

« ندارد و با نوشته هايش به پيچيدگي و رمز مسئله افزوده چنانچه مي گويد هيپوداموس 

نمود و شهر پيرائيوس را نيز بنا  پسريوريفن از اهالي ميلتوس بوده كسي كه هنر شهرسازي را ابداع

وي مردي عجيب بود كه جاه طلبي وي شيوه غريب زندگي وي را سبب شده ، چنانكه . نهاد 

عالوه بر اشتياق وي به درك كامل علم طبيعت ، . . . . بعضي وي را ديوانه و جن زده مي پنداشت 

  .» سخن داد وي اولين شخس غير سياستمداري بود كه درباره بهترين فرم حكومت

مسلماً طرح ميلتوس كه به وي منسوب . طرحهاي مختلف شهرسازي به وي نسبت داده شده است 

سپس وي به فرمان پريكيوس به آتن رفت تا شهر بندري جديد . است كارخود او مي باشد 

نوبت به . م.ق 433پس از پيرائيوس و در سال . بنا نهد . م.ق 450پيزائيوس را در حدود سال 

كراسيس اين جامعه را جامعه اي پيشرفته كه به شهر . عمار توري در ايتالياي جنوبي رسيد است

سازي اعتقاد داشته مي خواند و متذكر ميشود كه آنها هيپوداموس را به منظور ساختن يك شهر 

 امروزه. امروزه اين ادعا كه وي طراح نو شهر نمونه استخدام كرده اند . نمونه استخدام كرده اند 

زوكر . بوده از درجه اعتبار مردود است . م.ق 408اين ادعا كه وي طراح نو شهر را دز درسال 

انتساب بناي اين شهر هيپوداموس را بدان دليل رد مي كند كه در اين زمان سن هيپوداموس به 

  .حدي مي رسد كه حتي براي  شهر ساز نيز رسيدن به چنين سني غير معقول بنظر مي آيد 
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  لتوسنقشه مي

شيوه نگرش و اميد اهالي ميلتوس به آينده شهر و تعالي مجدد آن ، بيش از جزئيات فرمي نقشه 

هر چند همه . ميلتوس اهميت دارد ، چرا كه در اين نگرش ، اساس طراحي را بوجود آورده است 

ان گونه دليل براي بازسازي شهر توسط بازگشت كنندگان به شهر در مقياسي كوچكتر و بر طبق هم

اما بايستي )  1666مانند بازسازي شهر لندن پس از آتش سوزي ( طرح ارگانيك قبلي وجود داشته 

توجه داشت كه شهروندان بر آن شدند تا طرحي را برگزينند كه نه تنها پاسخگوي مراحل ابتدائي 

. ردبازسازي باشد بلكه بتواند اساس شهر توسعه يافته رومي قرن اول ميالدي را نيز بوجود آو

چنانكه در اثر اين توسعه پيش بيني نشده هيچگونه تغيير فرمي در شهر رخ نداد و در اثر توسعه 

  .فضاي آگورا و مجتمع فضاها و ساختمانهاي آن ، حتي خانه اي برچيده نشد 
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بازسازي شد تمامي سطحيك شبه جزيره كنگره اي و صخره اي . م.ق 479ميلتوس چنانكه پس از 

حصار شهر در بدو امر اين تپه را در بر مي گرفت ، . وپليس اوليه را اشغال كرده بود در شمال آكر

آگورا در مركز شهر و به شكل . ولي بعدها حصاري جديد ساخته شد كه اين تپه را شامل نمي شد 

از سه مجتمع متمايز . مستطيلي كه ضلع بلندتر آن در جهت بندر قرار دارد ، واقع شده بود 

  . جنوبي ترين آنها كه خانه هاي بزرگتري دارد مربوط به دورة روم مي باشد مسكوني ، 

در غرب آگورا و پيرامون دومين فرورفتگي ساختمانهاي تئاتر ، سالن ورزشي و استاديوم قرار دارند 

آكر مي باشد و حداكثر ابعاد طول و عرض شبه جزيره  200مساحت محوطه محصور نزديك به . 

راسموسن مي نويسد كه ميلتوس در عهد روميها بيشتر . يارد مي باشد  1200ردو يا 1960به ترتيب 

افول نهائي ميلتوس از . نفر را در خود جاي مي داد 100000تا  80000شكوفا شده و جمعيتي بين 

  .قرن دوم ميالدي آغاز شد 

  



    دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند            مهندسي شهرسازي  –تاريخ شهر و شهرسازي در جهان
  

 

  
  

  پرينه

نه كه ميندر به معناي پر و همانگو [پرينه در آنسوي دره رود ميندر ، كه نامي مناسب بر آن است 

و درآنسوي ميلتوس ،  ]م  –پيچ و خم است ، اين رودخانه با پيچ و خم بسيار بردشت روان است 

به جاي شهر قبلي كه در همين حوالي بوده ، بنا . م.ق 350بر پرتگاه جنوبي كوه مايكل و از حدود 

استاديوم و ورزشگاه در جنوبي سكوي پهناور بنا شده كه از آكروپليس تا  4شهر بر روي . شد 

معبد آتنا پولياس تئاتر ، يك . فوت از ارتفاع آن كاسته شده مي شود  320ترين بخش شهر 

 –اساس نقشه را هفت خيابان شرقي . ورزشگاه ديگر و آگورا بر دو سكوي مجاور قرار گرفته اند 

غربي قرار  –بي و شرقي جنو –گذر پله اي شمالي  15غربي كه از شيب زمين پيروي مي كنند و 



    دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند            مهندسي شهرسازي  –تاريخ شهر و شهرسازي در جهان
  

 

يارد بوجود آمده است كه بطور  6/38يارد  4/51بلوك هاي مسكوني از قطعات منظم . دارند 

واحد  400تعداد خانه هاي مسكوني پرينه به . واحد مسكوني را در خود جاي مي دهند  4متوسط 

  .بوده باشد  نفر 4000تخمين زده شده است كه بر اين اساس بايستي داراي جمعيتي بالغ بر 

آگورا كه در مركز شهر واقع است ، دو بلوك مسكوني و قسمتهاي از چه بلوك ديگر در دو طرف 

عرض اين خيابانها در محل . خيابان اصلي كه به دروازه غربي منتهي مي شود را اشغال كرده است 

به طول ( يارد  6/1اع پله ممند ، به ارتف 6در ضلع شمالي آگورا . يارد افزايش مي يابد  10آگورا به 

  .م.ق 150به رواق مقدس كه در سال ) يارد  127

در قسمت عقب اين رواق يك . بمنظور جايگزيني بنايي قديمي تر ساخته شد ، منتهي مي شود  

  . بوليتريون و پريتانيون در ضلع شرقي رواق فرار دارند. سري دفاتر دادرسي وكال وجود دارد 

ه پله به ايوان غربي و فضاي باز جنوبي آگوراي اصلي كه فضايي است با در منتهي اليه غربي يك را

در اين فضا در ابتدا تنها محرابي در وسط قرار داشته و . يارد رهسون مي شود  50*82ابعاد تقريبي 

مستقيماً در غرب اين ميدان بازار . بتدريج بناهاي يادبود و مجسمه هايي به آن افزوده شده است 

اين ايوان در طول اضالع جنوبي و شرقي آگورا نيز ادامه يافته و . ذايي قرار دارد اصلي مواد غ

يارد را به  46سپس در جهت شرق و در مقابل رواق مقدس در واقع خياباني ستوندار به طول 

اغلب . معبد زئوس در مكان خاص مذهبي خود و در شرق آگورا قرار دارد . وجود مي آورد

  .در ضلع شمالي خيابان اصلي قرار دارند  ساختمانهاي عمومي مهم

  



    دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند            مهندسي شهرسازي  –تاريخ شهر و شهرسازي در جهان
  

 

  رشد طبيعي : آتن

آتن بطور كلي هرگز طراحي . م.به خالف ميلتوس و ساير شهرهاي طراحي شده يونان قرن پنجم ق

براي آتن نيز چون ميلتوس امكان بازسازي جامع پس از تخريب آن به دست ايرانيان . نشده است 

وسعت شهر و يا به علت نياز به سرعت عمل در امر بازسازي ،  وجو داشت ، اما آتنيها يا به علت

ترجيح دادند كه شهر را به شكل قديم خود بازسازي شده اند ، اما در هر دو مورد طرز قرار گرفتن 

همانگونه كه شهر رم نيز بعد ها در طول تاريخ . ساختمانها طبق محدوديتهاي موروئي تعيين شد 

  .ي منظم را در خود جاي داد ، ساخت طبيعي خود را از دست نداد با آنكه چند مجتمع ساختمان

آكروپليس آتن كه در محل دهكده نئولتيك اوليه شهر بنا شده بود بهترين دژ طبيعي دنياي باستان به 

فوت  300آكروپليس در شمال شرقي پارتنون و در مرتفع ترين نقطه دشت و . حساب مي آمد 

داشت و صخره هاي عظيم عمودي در تمام جهات آن جز در جهت باالتر از سطح كلي دشت قرار 

شكل اين محل نامنظم . شرقي كه شيب ماليمي دسترسي به مكان را ميسر ساخته ، قرار گرفته اند 

غربي قرار  –يارد بوده كه ضلع بلندتر آن در جهت شرقي  140در  350بوده و داراي ابعاد تقريبي 

تپه از  50چهار مايلي از درياي اژه و در دشت آتيكا قرار دشات  آكروپليس در فاصله. داشته است 

جمله تپه آكروپليس در داخل حصار باستاني شهر قرار گرفته و كوههاي شهر را كه اكنون بخش 

اعظم دشت آتيكا را اشغال كرده اند ، در بر گرفته اند ، و در هيچ نقطه اي از شهر چندان دور نمي 

  .مايل با شهر فاصله دارند  5وس كوهها به سختي باشند و در شرق در هيمت
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  شهرسازي رومي

تضاد بارز ميان رشد ارگانيك و بي نظم شهر رم و نظم رسمي بسياري ازشهرهاي كوچكتر رومي 
حتي از اختالف ميان آتن و شهرهاي طراحي شده متعدد يونان بعد از عهد هيپوداموس بارزتر 

جمعيت شهر در قرن دوم ميالدي –جمعيت بيش از حد رم اين امر، يكي به دليل وسعت و .است
و همچنين پيچيدگي ارتباط ساختمانهاي آن بوده و تا - نفر تخمين زده شده است 1200000حداقل 

حدي نيز به علت سادگي طرح هاي مورد نظر مهندسان رومي براي شهرهاي طراحي شده و 
  .كوچكتر مي باشد
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اما قبل از .زترين و پيچيده ترين تركيب شهري دوره باستان بوده استاحتماالًًََََََََ رم اعجاب انگي
توصيف بعضي جنبه هاي مهم آن، اصول و روشهاي كلي شهرسازي رومي مي بايستي مورد بررسي 

روميان به منظور اعمال حاكميت و حفظ آن در پهنه چنين امپراطوري وسيعي، هزاران .قرار گيرد
بسياري از اين اردوگاهها تنها به عنوان مراكز . سترا را بنا نهادنداردوگاه نظامي محصور به نام ك

اين اردو گاهها كه مي باتيستي در . موقت پشتيباني عمليات نظامي در مناطق عمل مي نمودند
اين .كوتاهترين مدت مورد بهره برداري قرار گيرند دقيقاًَََََ بر اساس عملي ساختن كسترا بنا ميشدند 

ستثنا بر اساس طرحي شطرنجي كه حصار دفاعي مربع شكل پيرامون آن نيز از پيش اردوگاه بدون ا
هرچند اكثر كستراها تنها اردوگاههاي موقتي بودند،تعداد زيادي از آنها .تعيين شده بود، بنا مي شدند

عالوه بر اين، شهرهاي بسيار ديگري نيز براي نيل به . اساس شهرهاي پايداري را بوجود آوردند
 .اقتصادي و سياسي بنيانگذاري شدند مقاصد
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همه اسكانهاي شهر پايدار،چه كسترا و چه شهرهايي كه از منشأيي خاص سرچشمه گرفته بودند، 
بطور همانند داراي طرحهاي استاندارد و ساده اي بودند و نتاسيلوريوم يك شهر رومي بريتانيايي و 

ه چنان كه بعداَََ شرح داده خواهد شد ، نحوه ي البت.تيمگاد در شمال آفريقا نمونه هاي خوبي هستند
شكل شهر معموالََ مربع يا مستطيل بوده در داخل .توسعه ي بلوكهاي مسكوني آنها متفاوت است

دكومانوس كه از وسط . اين محوطه دو خيابان اصلي متقاطع ساخت خيابانها را پايه ريزي مي كند
ا به طور عمود قطع مي كند و تنها در جهت يك شهر گذشته  و كاردو كه معموالََ دكومانوس ر

خيابانهاي فرعي طرح شطرنجي را كامل كرده و بلوكهاي ساختماني معروف به . ضلع امتداد دارد
معموالًََ بر يكي از -مشابه رومي آگوراي يوناني –منطقه فوروم . اينسوال را به وجود مي آورند

معموالًََ فوروم از يك صحن با ستونهايي . قرار دارد زواياي ايجاد شده در تقاطع دكومانوس و كاردو
اتر و ئمعبد اصلي، ت. در اطراف آن و يك سالن جلسه مستقر در يك سوي آن به وجود مي آمد 

حمام عمومي كه سكونت روميان در بريتانياي مه آلود و مرطوب را تاحدي تسهيل مي نمود،نيز در 
، يك عنصر وسيع كالبدي كه مستلزم زمين ئاترمفي تآ. نزديكي فوروم و مركز شهر قرار داشتند

در بعضي موارد . شيبدار براي استقرار  جايگاههاي  خود بود نيز معموالًَدر خارج شهر قرار داشت
به علت تجهيزات دفاعي قوي امپراطوري در مرزها ، حصارها حذف مي شدند،اما بعدها در ادوار 

روميان اين نكته را خوب مي .امون شهر ثابت شدپرآشوب تاريخ لزوم وجود اين حصارها پير
دانستند كه حفظ حاكميت در مناطق جديد  تنها توسط نيروي نظامي، ممكن است به جنگهاي 
چيريكي مداوم منجر شده و سبب ممانعت لشكرهاغ از انجام وظيفه ي اصلي خود كه گسترش و 

بنابر اين الزم بود كه . ت مي باشدحفظ مرزهاي امپراطوري است، گردد ونيز به زيان توسعه تجار
كولينگوود مي گويد كه اين امر با . مردم بومي را با دادن امتيازاتي ، به نظام امپراطوري جذب كنند

مركز قبايل كه مجتمع دهكده هاي ناهنجاري . برابر دانستن رومي شدن با شهري شدن انجام شد
از رهبران قبايل كه هر يك رغبتي .دل شدندبيش نبودند،به شهرهاي رومي با موقعيتهاي مختلفي ب

. متفاوت داشتند به منظور بهره گيري از فرهنگ شهري وشركت در آينده تجري روم دعوت شد
شهر هاي ديگري نيز براي مقاصد اقتصادي و سياسي بنيانگذاري شدند،جمعيت اين شهرها را 

مهمترين . مي تر تشكيل مي دادندسپاهيان باز نشسته و يا مهاجران شهر روم و ساير شهر هاي قدي
شهرهاي امپراطوري توسط شبكه بي نظير جاده هاي اصلي كه ارتباطات استراتژيك نظامي و 

شهرهاي كم اهميت تر توسط جاده هاي فرعي به .اقتصادي را تسهيل مي نمودبه هم مرتبط بودند
  .اين سيستم مرتبط شده بودند
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كلنيا ،اسكان هاي نوبنياد و يا شهرهاي بومي ::ت بودند ازسه گروه اصلي شهرهاي امپراطوري عبار
ميونيسيپا،مراكز قبيله اي مهمي كه .كه با روم متحد شده بودند واز مزاياي كامالًَ رومي بهره ور بودند

موقعيتي رسمش بدان تفويض مي شد اما ساكنين آن تنها نيمه شهروند رومي محسوب مي شدند 
در پهنه امپراطوري .ري قبايل محلي كه به شكل رومي در آمده بودندسيويتاتس،مراكز تجاري وادا.

آكري خود تنها  326لندن با منطقه محصور .ًَدروسعت آن متجلي نبود  مقام موقعيت يك شهر لزوماًَ
آكر داشت، چهارمين كلنياي بزرگ بريتانيا  200يك و نيم برابر يورك بود و يورك كه مساحتي برابر

ميالدي در  150لي كه سنت آلبانزتنها ميونيسيپيوم شناخته شده در سال در حا.محسوب مي شد
جز آنكه در هيچ يك از –اما موقعيت دقيق اين شهر .آكر بازسازي شد203منطقه اي به وسعت 

آكر مساحت، 240سيرنسستر با.هنوز معلوم نيست –گروههاي كلنيا ،ميونيسيپيوم وسيويتاتس نبوده 
همچنين مقام و .انيايي مشخصاًَ سيويتاتسي مهم پررونق بوده استبريت_دومين شهر بزرگ رومي

شهرسازي رومي بدون تفاوت از ساخت .موقعيت شهر نيز تأثيري بر شضكل آن نداشته است
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و چنان كه در پايان .شطرنجي هم براي نو شهرها و هم شهرهاي بازسازي شده استفاده مي نمود
يات طرح شهرها را ئستي ها و بلندي هاي زمين جزاين بخش توضيح داده خواهد شد معموالًَ پ

  .تعيين مي نموده است
اسميت مي نويسد كه اردوگاههاي رومي بيش از آنكه جنبه دفاعي داشته باشند براي حمله 

اين اردوگاهها ،پايگاههاي تجهيزات و ستاد لشكرها  و ارتشهايي بوده كه تا حد . ايجادشده بودند
بنابر اين دسترسي يكي از ضوابط مكان يابي آنها محسوب . ركت بودزيادي حيات آنها مستلزم ح

روميان برخالف اسالف سلتي و اخالف ژرمن خود كه مكانهايي نسبتاًَ منفرد اما به راحتي . مي شد
قابل دفاع بر فراز تپه ها را براي سكونت برميگزيدند،محل تالقي جاده ها وگذر رودخانه ها را 

هرهايي كه در اثر توسعه كستراهايي كه در چنين مكان هاي مناسبي قرار اكثر ش.انتخاب ميكردند
داشتند بوجود آيد،از عصرسياه جان سالم بدربردند وحتي در صورت متروك شدن دراين دوره با 
نخستين حركات در جهت احياي تجارت در قرون وسطي بهترين شانس حياط مجدد را 

تبديل به سيويتاتسي رومي،از فراز تپه ها تغيير مكان همچنين اپيداهاي سلتي بسياري با .داشتند
تنها دو مثال از .آوتن كه در پايين بيبراكته و دورچستركه توسط فروم بجاي قصرميدن بنا شد. يافت

  .نمونه هاي فراوان مي باشند
  

  عناصر فرم شهري
النچاني مي گويد كه رم هفت بار توسط هفت ديوار محصور گشته است ، سپس سرويوس 

اولين . توليوس ، آرليان ، هونوريوس ، ليوي چهارم ، اوربان هشتم ، باالخره توسط دولت ايتاليا  
ديوار دوم كه منسوب به سسريوس توليوس است در سال .حصارها به دور تپه پاالتين كشيده شد 

عد بوده و بر اساس گفته كاركوپينو  ديوار رپابليك مربوط به دوقرن ب. قبل از ميالد ساخته شد  550
همچنان كه تشريح شد از نياز به سيستم دفاعي به تدريج .ساخته شده  352تا  378طي سالهاي 

  . سال بعد به سيستم جديد نياز نبود  650كاسته شده و تا 
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ميالدي  271ميالدي و در پاسخ به حمله بربرها در سال  280تا  272ديوار آرلين بين سالهاي 
مايل طول داشت منطقه اي به وسعت پنج و سه دهم مايل مربع را  5/11ه اين ديوار ك. ساخته شد 

فوت براي جاده كمربندي داخلي  16 –فوت نيازمند بود  62در خود جاي داده و فضايي به عرض 
اين ديوار در فواصل صد . فوت براي حوضه استحفاظي خالي بيروني  33فوت براي ديوار و  13، 

ش آمده اي بود كه پس از بازسازي اين حصار توسط هونوريوس در فوتي رومي داراي برجهاي پي
ديوار آرلين به دور تمام شهر كشيده نشده . برج مي باشد  381ميالدي مجموعا بالغ بر  402سال 
حصار گمركي كه شهر را از مناطق مجاور و  –بلكه به گفته النچاني محدوده گمركي موجود .بود 

يك ششم اين حصار به وسيله ويژگيهاي طبيعي و . نبال مي كردرا د –خارج شهر جدا مي نمود 
عمليات سنگين مهندسي از جمله ايجاد ديوارهاي مايل ، توسعه شيب تپه ، ديوار ، اردوگاه 

در جاهايي كه اين حصار نياز به . پراتورين و طول آبرسانهاي مارسيان و كالديان ايجاد شده بود 
آكر كه در مالكيت خصوصي بود ، سلب مالكيت  80ه وسعت تقويت داشت آرلين از منطقه اي ب
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نمود و اين منتقه را كه شامل تعداد زيادي خانه ، ديوار باغات و مقابر بود يا تخريب نمود و يا با 
حصارهاي بعدي را تا قرن نوزدهم همگي از خطوط اصلي ديوار . تجهيزات دفاعي تركيب  نمود 

  . ارلين پيروي ميكنند

  
لكردي مختلف توسط سيستم دست رسي با هم ارتباط مي يافتند كه همواره يادآور مناطق عم

قدمت شهر بوده و خصايص قديمي اي كه در زمان توسعه روستايي غالب بوده است را حفظ 
كه هربار تنها يك گاري قادر » اكتوس« كه گذرهايي فقط براي پياده ها بوده ، » ايتينرا« : نموده بود 

كه عبور دو گاري از كنار هم و يا در كنار هم را ميسر مي » ويا « بود و باالخره  به عبور از آن
كاركوپينو در داخل محدوده ديوار رپابليكن تنها دو ويا يافته است يكي ساكراويا و . ساخت 

ساير وياها . ديگري ويانوا كه به موازات آن و پشت به تپه پالتين در جنوب غربي كشيده شده بود 
ايي بوده اند كه در دوران جمهوري شهر رم را به ساير مناطق متصل مي نمودند و از مناطق جاده ه

از جمله اين جاده ها كه . » و كمتر لياقت نام اطالق شده به آنها را داشتند « حومه شهر مي گذشت 
عرض . م برد رم را به نقاط مختلف ايتاليا متصل مي نمود مي توان از ويا آپيا و ويا التينا و غيره نا
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فوت متغير بوده كه خود دليلي بر عدم تعريض زياد آنها از زماني كه  21الي  15اين جاده ها 
تعداد كمي از ويسي هايي كه .فوت را مقرر نمود ميباشد  15جداول دوازده گانه حد اكثر عرض 

نها به طرز اين ويسي ها نه ت. سيستم جاده ها را به وجود مي اوردند داراي چنين عرضي بودند 
ناهنجاري تنگ بلكه بيش از حد متراكم بوده و برخورد مداوم بين ترافيك پياده و سواره وجود 

در نتيجه ژوليوس سزار مجبور شد كه از عبور و مرور ارابه ها در داخل شهر ، در ساعات .داشت 
ممانعت به  روز بجز ارابه هاي الزم براي كارهاي ساختماني و چند گروه از كالسكه هاي دولتي

اما بر اساس . بدين ترتيب در طي روز از تردد ارابه ها و ساير وسايل نقليه خبري نبود . عمل آورد 
مشاهدات ژوونال در شب عبور گاريها در خيابانهاي باريك و پر پيچ و خم و فحاشي گاريچيان در 

طور كالديوس مي ربود اثر هر انسداد راهي خواب را از چشم همه از خوك آبي گرفته تا خود امپرا
امپراطوران بعدي نخست اين قوانين را به ساير مناطق . تاثير اين قوانين ، ناپايدار و موقتي نبود . 

هادريان با محدود نمودن تعداد اسبهاي ارابه ها و .ايتاليا و سپس به سرتاسر امپراطوري بسط دادند 
  .آورد وزن محموله آنها ترافيك را بيش از پيش تحت كنترل در 

  
  شهرسازي دوره امپراطوري روم

شهر آوستا پس از شكست قبايل محلي سالسلي به دست روميان به سركردگي ترنتيوس وارومورنا 
اولين اسكان رومي كه به شكل اردوگاه نظامي تجلي نمود در محل دهكده سالسي .پايه گذاري شد 

 25اي بزرگ و كوچك سن برنارد در اين مكان در پايين گردنه ه. در دره دورابالتيا ساخته شد 
قبل از ميالد از اهميت  100مايلي شمال غربي آيوريا كه خود كولونيايي مربوط به سال 

قبل از ميالد آگوستوس اين اردوگاه را به كولونيا  22در سال . استراتيژيكي ويژه اي برخوردار بود 
ام آگوستا پرايتوريا ساالسوروم بر آن نهاد برج و باروي مستحكم براي آن بنا نمود و ن 6ارتقا داده و 

لشكري بازنشسته كوهرتيس پرايتوريا و خانواده آنها در نظر گرفته  3000اين شهر براي اسكان .
  . شده بود 

  
  پمپيي

) ميالدي  79سال (پمپيي كه به طرز بي نظيري در زير خاكستر و غبار باقي مانده از عهد وسويوس 
از فرم شهري و زندگي اجتماعي در آن زمان براي باستان شناسان  محفوظ مانده نمونه كاملي

محسوب مي شود در حالي كه ساير نمونه هاي شهرسازي رومي به علت تداوم سكونت در محل 
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در پمپيي زندگي به يك باره به وضع معلق در . طي قرنها حفاري جامع را غير ممكن ساخته است 
شهر پمپيي نخست در قرن ششم قبل از . اشغال نشده است آمده و از آن پس نيز آن مكان مجددا 

فرم اين شهر اساسا مربوط به دوره هلنيستي پسين . ميالد به عنوان يك كولونياي رومي تاسيس شد 
قبل از ميالد باز سازي شده است و اين دوره اي است  100تا  200چرا كه بين سالهاي . مي باشد 

عليرغم نقص غايي . دريج جانشين شيوه هاي رومي شده بود كه شيوه هاي شهرسازي يوناني به ت
  .مكان پمپيي در ساحل خليج ناپل قرار داشت كه هم زيبا و هم بسيار حاصل خيز بود 

  

  
  

ميالدي شهر شكلي اساسا بيضوي داشته و طول آن نزديك هشت دهم مايل و عرض  79در سال 
. آكر در بر مي گرفت  160طقه اي به مساحت دو ديوار پيرامون شهر من. مايل بوده است  5/2آن 

نخستين اسكان يوناني آن در .هزار نفر تخمين زده شده است  30000تا  25000جمعيت شهر بين 
شهر كه بر . در گوشه جنوب شرقي شهر تمركز يافته بود ) آگورا ( فوروم قديمي  مثلثي شكلي 

شهر داراي .نقطه گسترش يافت  اساس يك شبكه شطرنجي نسبتا آزاد شكل مي گرفت از اين
سنگفرش اين خيابانها باالتر از . هشت دروازه بود كه به خيبانهاي اصلي مفروش شهر راه مي برد 

  .سطح زمين بود 
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عرض ساير خيابانهاي . فوت عريضترين خيابان شهر بوده است  32خيابان مركيوريو با عرض 
خيابانهاي فرعي كه فقط براي ايجاد دست  فوت بوده است در حالي كه عرض 26اصلي تقريبا 

  .فوت بوده است  12تا  18رسي به خانه ها ايجاد شده بودند بين 
در اين فوروم كه فضايي به ابعاد . فوروم جديد تقريبا در مركز شهر و نزديكي بندر واقع شده بود 

ستونهاي فوت را در بر گرفت ، روابط ساختماني به دقت تنظيم شده و  160فوت در  500
اين فوروم با ايجاد دروازه هايي چند از ورود .هماهنگ همگون كننده اي را به نمايش مي گذاشت 

به اين ترتيب .وسايل نقليه به منطقه ممانعت مي كرد يك منطقه منحصرا پياده ايجاد نموده بود 
نگر وضع ترافيك سال قبل شيوه هاي مدرن كنوني را مورد استفاده قرار داده و اين خود نمايا 2000

نفر بود كه در  1500و  5000پمپيي داراي دو تئاتر به گنجايش .بسياري از شهرهاي رومي مي باشد 
 450همچنيني آفي تئاتر باشكوه بيضي شكل آن به طول . نزديكي فوروم قديمي واقع شده بودند 

به اين سه  توجه.  نفر را داشت در گوشه شرقي شهر واقع شده بود  20000فوت كه گنجايش 
ساختمان كه به تنهايي قادر بودند تمامي جمعيت شهر را در خود جاي دهند ، منطقي است كه باور 
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در . داشته باشيم كه پمپيي نقش يك مركز تفريحي و فرهنگي منطقه اي را ايفا مي نموده است 
  . نزديكي فوروم و در شمال آن نيز دو حمام عمومي قرار داشته اند 

امكانات اصلي تجاري و بازرگاني در منطقه فوروم فراهم شده بود ، با اين همه هرچند كه    
هرچند كه اين . بسياري از مغازه هاي كوچكتر و كارگاه ها در طول خيابان هاي اصلي قرار داشتند 

كاربريها در بلوكهاي مسكوني قرار داشتند ، اما هميشه به طور كامال متمايز از خود مساكن قرار 
  .بودند گرفته 

خانه ها از فرم كلي تبعيت مي نمودند و تمامي اتاقها در جهت يك حياط مركزي ساخته مي شد و 
اين خانه ها دو يا سه طبقه و گاه نيز در .تنها ارتباط ميان خانه و خيابان همان درهاي ورودي بودند 

  .مناطق حاشيه اي جنوب شهر پنج الي شش طبقه بودند
  

  اوستيا
افق بنيان گذاري اوستيا در دهانه رودخانه تيبر در عهد حكومت آنكوس ماركيوس تاريخ مورد تو 

هرچند قديمي ترين اثار كشف شده در منطقه كسترايي به . چهارمين شاه روم فرض شده است 
قبل از ميالد مي باشد كه در تقاطع رودخانه تيبر و درياي  330آكر مربوط به سال  5/5وسعت 

شهر اوستيا در طول جنگهاي كارتژ نقش مهمي را به عنوان يك پايگاه . ست مديترانه ساخته شده ا
دريايي ايفا مي نمود و در قرن سوم قبل از ميالد به يك بندر تجاري فعال بدل گرديد كه اين رشد 

  . و شكوفايي ، خود خود تجلي شكوفايي روم بوده است 
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آكر ، تقريبا برابر مساحت  160قريبي توسعه شهر ايجاد حصاري جديد كه منطقه اي به وسعت ت
دكومانوس جاده اصلي . قبل از ميالد ضروري مي نمود  80پمپيي را در بر مي گرفت ، در سال 

اين جاده بالفاصله در غرب محل . غربي ، اساس توسعه شرقي شهر را به وجود آورد  –شرقي 
  . ن دكومانوس و رودخانه انبار بود اكثر ساختمانها ميا. كستراي نخستين به دو شاخه تقسيم مي شد 
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  تيمگاد
شهر تيمگاد يك نمونه خوب از شهرهاي نظامي رومي در شمال آفريقا مي باشد كه آثار آن به 

مايلي شهر مدرن بترا و بر سرزميني  24جفاري كامل اين شهر كه در .خوبي جفظ شده است 
ت ناشي از وجود ساختمانهاي دوران مسطح در جنوب تپه ها واقع شده به علت عدم وجود مشكال

اين شهر كه بخشي از انبار غله رم محسوب مي شد و به خوبي آبياري شده و .بعد ميسر بوده است 
 100شهر تيمگاد در سال . حاصل خيز بود، اكنون داراي اكنون داري كشتزارهاي پراكنده اي است 

گان لشكر سوم كه در قلعه نظامي مجاور ميالدي توسط امپراطور تراجان و به منظور اسكان بازنشست
يارد  380شهر ابتدا مربع شكل و با اضالعي با طول تقريبي . لمبايسيس اردو زده بودند ساخته شد 

پس از آن مناطقي بخصوص در جهت غربي شهر بدان . آكر ساخته شد  30و مساحت تقريبي 
و يازده خيابان متقاطع در دو جهت  شهر داراي بافتي شطرنجي غير قابل انعطافي بوده.افزوده شد 

در بدو امر . يارد به وجود آورده بودند  23*23مختلف بلوكهاي مربع شكلي به نام اينسوال به ابعاد 
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هم فروم با ابعاد .شهر داراي چهار دروازه بوده كه تاكنون سه تا از آنها باز سازي شده است 
ي كردند و ساير ساختمانهاي عمومي هريك فوت وهم تئاتر چند اينسوال را اشغال م 145در160

خيابانهاي اصلي تعريض شده و در دوطرف آنها ستونهايي .تنها يك اينسوال را اشغال مي كردند 
  . وجود داشت و به خوبي مفروش شده و آبهاي سطحي آنها جمه آوري مي گرديد 
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اين شهر كه چون . ه آن مي داند مامفورد ، تيمگا را نمونه اي از هنر شهر سازي رومي در اوج شكو
پرينه ، كوچك بوده و در طي مدت زمان محدودي طراحي و ساخته شده است ، سادگي شماتيك 
خود را حفظ كرده و چون شهرهاي شلوغتر ، فشار رشد به تغيير و تحول بافت آن نيانجاميده است 

ا و فضاهاي عمومي را مي اما ساخت و بافت رسمي تيمگاد  و عدم وجود فضاي باز جز خيابانه. 
در اينجا به علت اقبال .بريتانيا مقايسه نمود ) سيلچيستر ( توان با نمونه معاصر در كلوا آترباتوم 

  .بيشتر طرح غير رسمي مجموعه ساختمانهاي محلي ، طرح سلطنتي بكلي دگرگون شده است 
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  آگوستا تروروم
اين شهر در سرزمين . قي گل واقع شده بود آگوستا تروروم بر ساحل رودخانه موسل در شمال شر

ميالدي مقام كلنيا  50قبل از ميالد توسط آگوستوس بنا شد ، و در سال  14تروري در حدود سال 
آكر بود ، اما شهر مداوما گسترش  130الي  120هرچند كه مساحت شهر ابتدا بين .را احراز نمود 

اين شهر احتماال ) ميالدي  305تا  285(يافت تا آنكه هنگام احداث حصار توسط ديوكلتين 
عالوه بر اين چنان كه . آكر داشته است  704بزرگترين شهر غرب اروپا بوده و مساحتي قريب 

اشاره مي كند ، ديوكلتين اين شهر را به پايتختي گل » در كتاب شهر سازي باستاني« هاورفيلد 
تا  306كنستانتين نيز بين سالهاي . نمود برگزيد و يك قصر سلطنتي با شكوه براي اقامت خود بنا 

اين شهر را مركز حكومت خود قرار داده بود ، تا آنكه باالخره پيتخت امپراطوري را به  331
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پس از آن كه در سال . شهر براير نيز از سقوط امپرازوري جان سالم به در برد .قسطنطنيه انتقال داد 
  .ي پادشاه مرووينج كلويس شد به اشغال فرانكها در آمد ، مركز حكومت 455

    
  شهرهاي قرون وسطي

سقوط امپراطوري رم در قرن پنجم بعد ازميالد مسيح رشد شهر نشيني را در اروپا براي ششصد 
پيشرفت اسالم در قرن هفتم و حمالت مردم شمال اروپا در قرن نهم نيز باعث . سال متوقف كرد 

جمعيت شهري به  روستا بازگشت و شهرها . گرديد ركود تجارت و انزواي بيشتر جوامع اروپايي 
نظام اجتماعي باستاني . برده داري و فتوحات جنگي از ميان رفت . كوچك و بي اهميت شدند 

اندك اندك فرو پاشيد و از خاكستر آن نظام جديدي سر برآورد كه آن را نظام فئودالي يا فئوداليسم 
 .خوانده اند 

سرزمين به اقطاع هاي بزرگ تقسيم . ماعي در روستا بود نه شهر در اين دوران اساس حيات اجت
در . مي خواندند كه به يك خاندان نجيب زاده تعلق داشت  Fiefمي شد كه هر كدام را بك فيف 

در اروپاي آن دوره زمين كاال . اينجا مراد ا زتعلق داشتن چيزي بيش از ماليكت صرف است 
رئيس خاندان اشرافي در هر اقطاع كه همان . در بود محسوب نمي شد و خريد و فروش آن نا

  .ارباب فئودال يا لرد بود 
در واقع حاكم ومالك يامالك الرقاب حاكم و مالك سرزمين بود و برجان و مال مردم ساكن در آن 
. اقطاع وتمام زمينها و آبها و همه ذخاير و منابع تحت اال رضي و سطح اال رضي آنجا تسلط داشت 

معيشتي و متكي   اقتصاد هر سرزمين فئودالي خود كفا ،. ات سرزمين از يكديگر مجزا بودند اين قطع
 .پول مشترك واوزان و مقياسهاي يكنواخت در كار نبود . به توليد محلي بود 

سرف ها سهم . اكثر مردم در روستاها بر روي زمين كار مي كردند و سرف خوانده مي شدند 
و همينطور . د و حق داشتند نسل اندر نسل بر روي زمين كار كنند معيني از محصول مي گرفتن

در آغاز . موظف به ماندن و خدمت كردن به ارباب خود ، از جمله انجام بيگاري براي او بودند
يعني با پايان عمر ارباب . رابطه سرف و لرد به صورت پيمان محدود به دوران حيات لرد بود 

يت نظام فئودالي اين وضع عوض شد يعني سرفها نسل اندر نسل سرف آزاد مي شد ، اما با تثب
وابسته به زمين و لرد شدند و حق ترك زمين و روستاي خود را نداشتند و در صورتيكه فرار مي 

هر گاه زمين دست به دست مي گشت سرفها نيز . كردند به شديد ترين وجهي مجازات مي شدند 
لردها اسب و سالح داشتند و به همين جهت خود را  .همراه زمين ارباب خود عوض مي كردند 
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به هنگام تهاجم خارجي لردهاي محلي وظيفه داشتند از رعايا . شواليه يا سوار كار مي خواندند 
خالصه لردها . سرفها نيز موظف بودند به هنگام جنگ صفوف پياده نظام لرد را پركنند . دفاع كنند 

  .ماعي فئودالي را تشكيل مي دادند راس و سرفها قاعده هرم قشربندي اجت
بلكه با جمعيت كم به بقاي . با وجود اين در دوران فئوداليسم شهرها كامال از ميان نرفتند         

در آغاز شهرها در واقع فقط دراسم شهر بودند بيشتر قلعه بودند تا شهر حداكثر . خود ادامه دادند 
تي از اين هم كوچكتر بودند تا قرن نهم از آنجا كه نه  اغلب ح. دو تا سه هزار نفر جمعيت داشتند 

حكومتي در كار بود و تقريبا نه تجارتي شهرها بيشتر وظايف شهري خود  را از دست داده بودند و 
  .نقش چندان مهمي در اقتصاد هاي اروپا ايفا نمي كردند 

پادشاهي ملي مجددا  پس از فروپاشي امپراطوري رم ، چندين قرن طول كشيد تا حكومتهاي     
به . در اين فاصله تنها نهاد سرتاسري و فراملي كليسا بود ) . اولين بار در فرانسه (تاسيس شوند  

اساس حاكميت . همين جهت اين شهرهاي كوچك به سرعت تحت حاكميت اسقفها در آمدند 
ه بود اسقف ها حال كه امپراطوري از بين رفت. كليساي كاتوليك از طريق شهرهاي رم قديم بود 

كه در دوران  (civitas )شهر اروپاي غربي . قدرت ديني و دنيوي هر دو را تصاحب كرده بودند 
) Bourg(رم باستان به معناي محل استقرار حاكم و پادگان امپراطوري بود در قرن نهم به بورگ

اسقف ناحيه  در واقع هر جا. را پيدا كرد  (Episcopal City)تبديل شد و معناي اسقف نشين 
اين شهرهاي قلعه مانند همچون جزايري در درياي اقطاع هاي . ساكن بود شهر به شمار مي آمد 

در شهرها . فئودالي بودند و حتي به فئودال اجاره مي پرداختند و اوامر او را اطاعت مي كردند 
لردها در قلعه . صنعتگران زندگي مي كردند كه نيازهاي مناطق روستايي را برآورده مي ساختند 

  .هاي خود در روستا زندگي مي كردند نه شهر 
بر اساس منشا پيدايش آنها به پنج گروه كلي دسته ) 15الي  11قرن (شهرهاي قرون وسطاي اروپا 

  :سه گروه از اين پنج گروه شهر هايي هستند كه بطور طبيعي رشد كرده اند.بندي مي شوند

 :د شامل دو دسته مي شدند كه خو شهرهاي رومي مبداء گروه اول - 1

. شهرهايي كه عليرغم كاهش وسعت طي قرون وسطي خود را حفظ كردند اول آن دسته -
سازندگان اين شهرها پيش فرض خاصي در مورد فرم و كليت طراحي و بناي شهر نداشتند و همه 

  .تشكيل و بعد به شهر تبديل شدند 12و  11اين اسكانها در سده هاي
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هرهايي كه پس از سقوط امپراطوري متروك شده اما دوباره در مكان قديمي ش دوم آن دسته -
بافت شطرنجي اوليه رومي خود را از دست دادند و در طي بازسازي، شهر . حياتي تازه پيدا كردند

بتدريج رشد بدون طرح و ارگانيك معمول قرون وسطاي را به خود گرفت و از شبكه شطرنجي 
  .اوليه اثر باقي نماند

كه در ابتدا بعنوان پايگاه نظامي استفاده مي شدند و بعد از رشد  گروه دوم بارو ها يا دژهايي – 2
قلعه هاي . اغتشاشات قرن نهم موجب بناي اين باروها و دژها شد. به محل تجارت تبديل شدند

جهت  آلفرد اول. بيشماري در قرن نهم و اوايل قرن دهم توسط دوكها، منت ها و مارگراوها بنا شد
دفاع از خاك انگليس در برابر تجاوز دانماركيها اقدام به بناي تعدادي از اين دژها نمود كه خود 

 :داراي انواع مختلفي بودند

  .بعضي از اين دژها با ايجاد حصارهاي جديدي پيرامون شهر قديمي ايجاد شدند –1/2

  .بعضي با مستحكم كردن حصار قديمي بصورت دژي محكم در آمدند –2/2

  .بعضي ديگر از اين دژها داراي بنيادي جديد هستند مثل آكسفورد و والينگ فورد –3/2

  .قلعه احداث كرد 31آلفرد اول طبق اظهارات سر فرانك استنتون در دروان پادشاهي خود 

  

يا همان  به نو شهرشهرهايي هستند كه در اثر توسعه روستا بوجود آمدند و  گروه سوم – 3 
  .شدند شهرهاي نو معروف

آن دسته از شهرهاي قرون وسطي كه در لحظه اي از زمان با موقعيت كامالً شهري پا به عرضه 
  :دسته اند  2وجود گذاشتند 

توسط ادوارد . (باستيدها كه بر اساس طرحي كامالً از پيش تعيين شده احداث مي شدند   – 1/3
  )اول احداث شدند
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نياد كه تنها بخش كوچكي از آنها بر اساس طرح قبلي شهرهاي نو، نوشهرها يا شهرهاي نو ب - 2/3 
  .)توسط شواليه هاي تئوتونيك و در قسمتهاي شرقي آلمان احدث شدند.(بنا مي شدند

 :صورت بنا شدند  2و شهر يا همان شهرهاي نو، به 

  .بدون پيش طرح اوليه: ب                                 با طرح از پيش تعيين شده: الف 

اكثريت قريب باتفاق . شهر دوران قرون وسطي شهرهاي نوبنياد گفته مي شود 120جموعه به م
شهرهاي نوبنياد عملكردي تجاري داشتند مگر تعداد معدودي كه با انگيزه استراتژيك سياسي و 

 .1207و ليور پول  1194نظامي بنا شدند مثل باستيدهاي پورت ماوس 

  

 فرم شهرهاي قرون وسطي
وسطاي هر يك از پنج گروهن مطرح شده فارغ از منشاء ظهورشان از زمينه شهرهاي قرون 

همچنين . اجتماعي ، اقتصادي و سياسي مشتركي در تمامي كشورهاي اروپائي برخوردار بودند 
همان ساختمانهاي محلي خاص هم در . بسياري از جزئيات بصري اين شهرها مشابه يكديگر بود 

ي شده و هم در بافت كنترل نشده و آزاد شهرهاي طراحي نشده شبكه شطرنجي نو شهر هاي طراح
عناصر و اجزاي اصلي تشكيل دهنده شهر قرون وسطايي بطور كلي . آن زمان ديده مي شود 

حصار با برجها و دروازه هاي مربوطه خيابانها و ساير فضاهاي تردد فضاي بازار كه : عبارتند از 
كليسا كه معموال در محل خاص . اري را در بر مي گرفت احتماال بازار و ساير ساختمانهاي تج

  .خود قرار داشت و بطور كلي ساختمانها و باغات خصوصي مربوطه شهر 
  

  : حصار 
 1377چنين به نظر مي رسد كه از ميان بزرگترين ده شهر انگليس كه از آمار ماليات سرانه سال 

ه بوده كه در اين يك مورد نيز خندقي بدست آمده تنها بستن از يك سيستم كامل دفاعي بي بهر
شهر بزرگ انگليس تنها سه شهر فاقد تدابير دفاعي  40از ميان . پيرامون شهر وجود داشته است 

حصار شهر تنها هنگامي مورد نياز بود كه سرمايه موجود در اساني شهري محتاج به . بوده اند 
  .حراست باشد 
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در قرن . انگليس و شهرهاي اروپا وجود دارد  يك تفاوت عموده بين سيستم دفاعي شهرهاي
چهاردهم ميالدي به علت صلح و آرامش حاكم بر جزيره از اهميت حصار دفاعي شهرهاي انگليس 

در نتيجه از آن پس حصار تنها به عنوان مانعي براي اخذ گمركات محسوب . به شدت كاسته شد 
دروازه هاي شهر مي گذشتند منافع تجاري مي شد و با اخذ حقوق گمركي از كليه كاالهائي كه از 

  .شهروندان حفظ مي شد 

 :حصار مشهور و مهم بود  5در قرون وسطي انگليس داراي 

  :حصارهاي مربوط به شهرهاي واقع شده در مرزهاي شمالي با اسكاتلند بود  5حصار از اين  2

  .در ساحل شرقي - برو ويك آن تو ئيد  -حصار اول مربوط به شهر  )1

  .شهر مشابه غربي –كار ليز  -حصار بعدي حصار شهر   )2

پور تز ماوس يا پور تز ماوت   حصارهاي سوم و چهارم براي دفاع از پايگاههاي دريايي استراتژيك
  .وجود داشتند 19و دو پورت احداث شدند و تا اواخر قرن 

اعي و قلعه مستحكمي جايگزين حصار دف 17حصار پنجم حصار كينگستون بود كه در قرن 
  .غيرقابل استفاده آن شده است

 –پور تز ماوس  - بمنظور حفاظت از  1868تا  1857از ديگر استحكامات دفاعي كه طي سالهاي  
اشاره كرد كه در حمله فرانسويها با  –حصار سويل   و  پالمر سون فولي -احداث شدند به حصار 

  .بودندبدون ارزش و فايده   هزينه اي هنگفت احداث شدند و عمالً

  .مشخص كردن محدوده سياسي و تجاري شهرها بود 14استفاده و كاركرد حصارها تا پايان قرن 

حضار بود كه اولي در قرن  2اين شهر داراي . فلورانس نمونه اي بارز از اين شهرها در اروپا بود
نس رشد فلورا. احداث شده بود و هسته رومي شهر را در بر مي گرفت 14و ديگري در قرن  12

آكر  1556آكر به  197ميالدي به اندازه اي بود كه وسعت شهر از  1340تا  1172طي سالهاي 
  .رسيد
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  ها  خيابان
تمامي شهرهاي قرون وسطي حداقل شامل يك فضاي باز بودند كه به عنوان بازار عمل مي نمود و 

يد دارد وجود در ذيل به بحث پيرامون آن خواهيم پرداخت هر چنمد چنانكه هوارد سالمان تاك
چنين فضاهاي خاص تجاري در شهر نبايد مانع از درك اين حقيقت شود كه در واقع تمامي شهر 

تجارت و توليد در تماي شهر گسترده بوده است در . قرون وسطي بطور كلي بازار بوده است 
ي در نتيجه خيابانهاي اصل. فضاهاي باز و فضاهاي بسته در فضاهاي عمومي و فضاهاي خصوصي 

شهر كه از دروازه ها تا مركز شهر كشيده شده و چيزي بيش از كوچه هاي باريك و نامنظم 
هم تداوم فضاي بازار بوده و هم خطوط اصلي ارتباط محسوب مي . شهرهاي با رشد طبيعي بودند 

در نتيجه زمينهاي حاشيه . از مفهوم شبكه تردد نيز مانند تردد وسايل نقليه خبري نبود . شدند 
ابان بخصوص در نزديكي دروازه ها و بازار شهر سرمايه اي تجاري محسوب شده و رشد و خي

همچنين بعدها ايجاد راهي باريك معمول شد كه به خيابانهاي . توسعه مداوم ـن امري طبيعي بود 
شهر لندن يكي از بهترين نمونه هاي يك . باريك و حياطها و باغات پشت دسترسي ايجاد مي كرد 

  .كه داخلي مي باشد چنين شب
  

  صحن كليسا 
. ديگر فضاي باز شهر قرون وسطائيي فضاي باز مقابل كليسا است كه به پبارويس شهرت دارد 

پارويس يا فضاي مقابل كليسا در قرون وسطي را نبايد با زمين قبرستان اشتباه گرفت چرا كه زمين 
مومنين قبل و بعد از . ليسا بوه است قبرستان چنانكه در انگليس تداول بوده معموال چسبيده به ك

مراسم در پارويس يا صحن كليسا اجتماع مي كردند آنها در اينجابه وعظ و خطابه اي كه گاه در 
فضاي باز ايراد مي شد گوش فرا مي دادند و شركت كنندگان در مراسم تشييع گاه از ان مي 

دوازدهم به بعد مراسم عشاء رباني در اينجا در مقابل در ورودي غربي كليسا از قرن . گذشتند 
در اينجا روستائيان اسبهاي خود را مي بستند و به سرعت بساطهاي گوناگوني بر پا . برگزار مي شد 

با اين همه پاريس هيچگاه قصد رقابت با ميدان بازار را نداشته است وجود پارويس يا . مي شد 
از آنجائي كه پارويس . خود بنا شده است  فضايگورستان در بريتانيا به آن مفهوم بود كه كليسا در 

در بسياري موارد در كنار و چسبيده به فضاي بازر قرار داشت هسته اي دو بخشي را تشكيل مي 
داد كه يكي از خصوصيات شهرهاي قرون وسطي چه آنها كه طراحي شده بودند و چه آنها كه 

  .نبودند محسوب مي شد 
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ا ز قرون يازدهم به بعد بتدريج شهرها روبه ):ت شهر نشيني تجديد حيا( احياي قرون وسطايي 
شهرهاي جديد بسيار ساخته شد . حركت بسوي شهرها به وجود آمد . تجديد حيات گذاشتند 

اين تحول تحت تاثير مستقيم . وبسياري از شهرهاي قديمي رومي حيات دوباره از سرگرفتند 
افزون بر اين بعضي . قرار داشت ) يان جنگهاي ميان مسلمانان و مسيح( جنگهاي صليبي 

پيشرفتهاي تكنولوژيك مثل بازسازي خيش هاي دوران رم باستان كه در سه محور مي چرخيد و 
جنگجويان صليبي براي جنگ با . كم شدن جنگ هاي دائمي ميان فئودالها نيز بي تاثير نبودند 
ا شهرهاي اسالمي نواحي فتح شده مسلمين به مرز جهان مسيحي آنروز يعني بيزانس مي رفتند و ب

وقتي اين جنگجويان از امپراطوري بيزانس شهر نشين . و زندگي موجود در آنها نيز آشنا مي شدند 
بر مي گشتند با كاالهاي تجملي و مصرفي شرق آشنا شده بودند و همراه خود كاال و فرهنگ 

وسيله رشد تجارت و شهر  مصرف و تجارت را به اروپاي قرون وسطا منتقل مي كردند و بدين
بيرون ديوارهاي اسقف نشين ها كاروان هاي تجاري مستقر مي . نشيني را سرعت مي بخشيدند 

. تحت تاثير تجارت شهرهاي قديمي رومي و شهرهاي جديد مجددا جذب جمعيت كردند . شدند 
ي گروههاي حول و حوش پادگانها و سواحل يا كناره هاي رودخانه ها و محل چهار راههاي طبيع

اين بازارهاي فصلي ابتدا به بازارهاي دائمي و . بازرگانان جمع مي شدند و به معامله مي پرداختند 
در آغاز بازرگانان برگشته از شرق اجازه ورود به . سپس به شهرهاي جديدي تبديل مي شدند 

به تجارت مي آنها نيز اطراف باروي شهر ساكن مي شدند و .داخل دروازه هاي شهر را نداشتند 
. مي گفتند كه به معناي بيرون شهر است ) Faubourg( به اين حومه ها فا بورگ . پرداختند 

 .بعدها همين فابورگها به قسمتهاي اصلي شهرها تبديل شدند 

از ملك هر فئودالي رد مي شدند مي . شأن اجتماعي بازرگانان پايين و كارشان بسيار سخت بود 
روي زمين هر كس بازاري راه مي انداختند بايد ماليات و عوارض . دند بايست حق العبور مي دا

اما با رونق گرفتن كارشان كم كم ثروتمند شدند و با استفاده از ثروت خويش اندك . مي دادند 
لردهاي فئودال اجازه  به اين ترتيب كه مطابق سنت ،. اندك جايگاه اجتماعي خود را ارتقا بخشيدند 

يشان را بفروشند اما اگر لردي شديدا محتاج به پول مي شد مي توانست اجازه نداشتند زمين ها
تاسيس شهر در داخل زمينهايش را بفروشد و با تشويق رشد شهرهاي قديمي مي توانست اجاره 

اغلب شهرها با لردها چانه مي زدند تا حقوقي بدست آورند مثل حق داشتن . ساالنه بيشتري بگيرد 
حق شهروندان براي محاكمه در دادگاههاي  تعيين مقياسها و اوزان ، ضرب سكه ،بازار دائمي ، حق 

لردهاي فئودال با تهيه منشورهايي به شهروندان  حق حمل سالح براي اهالي شهر ،  خودشان ،
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زيرا لردها نيز به مصرف كاالهاي تجارتي كه از شرق مي آمد عادت . حقوق و امتيازاتي مي دادند 
لردها را نيز به سوي . تجارت و بازار كاالهاي متنوع . صرف كاال نيازمند پول بود كرده بودند و م

. بهترين مشوق شهرنشيني بود . امتيازاتي كه شهروندان از لردها مي گرفتند . شهر جلب مي كرد 
شرايط زندگي در شهر با حقوق و امتيازاتي كه دم به دم شهروندان از اربابان مي گرفتند روز به روز 
مطلوب تر مي شد و اين زندگي آزاد توجه سرفها را نيز به خود جلب مي كرد بعضي از سرفها از 

قانوني بوجود آورده بودند كه اگر سرفي يكسال و يكروز در شهر . روستاها به شهر پناه مي بردند 
و . شد  مي ماند و ارباب نمي توانست او را پيدا كند و به مزرعه باز گرداند خود به خود آزاد مي

  .مي توانست دنبال زندگي جديدي برود 
ثبات اجتماعي بيشتر شد و از   كم كم در اثر جنگهاي صليبي گسترش تجارت تحركات جمعيتي ،

. نرخ مرگ و مير پايين آمد و جمعيت افزايش يافت .جنگ ميان فئودالها كاسته شد غذا بيشتر شد 
ميليون نفر جمعيت داشت سيصد سال بعد  8/1انگلستان ) قرن يازدهم ( در زمان ويليام فاتح 

بخش بزرگي از اين رشد جمعيت در واقع رشد . ميليون نفر رسيد  7/2جمعيت اين كشور به 
 .جمعيت شهر نشين بود 

  
 

 :هاي كالبدي شهرها  ويژگي
شهرهاي قرون وسطايي به مقياس امروز كوچك و به اندازه شهرك ها يا روستاهاي     -1

نفر  000/30تا  000/10حتي در آغاز دوره رنسانس جمعيت شهرها از  .امروزي بودند 
 000/100پاريس ، ميالن بعدها به  فلورانس ، حدس زده مي شود كه ونيز ،. بيشتر نبود 

  .نفر هم رسيده باشند
به همين جهت معموال بر بلندي يا . شهرها بر اساس اصول دفاعي مكانيابي مي شدند     -2

افزون بر اين گرداگرد شهر بارويي بلند كشيده شده بودكه . ي شدند در جزاير ساخته م
در بسياري مواقع . داراي ديواري بلند برجهاي نگهباني متعدد و چندين دروازه بود 

خندقي نيز در حول شهر قرار داشت و پل متحركي دروازه هاي شهر را به اطراف آن 
  .وصل مي كرد 

ت شعاعي به دروازه ها ختم ميشد و راههاي جانبي به اين جاده ها از ميدان كليسا بصور    -3
اين الگو فايده دفاعي داشت تا . راههاي اصلي مي پيوست شهر الگوي نامنظمي داشت 
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. توپخانه و قلعه از شهر دفاع مي كردند . دشمني را كه وارد شهر مي شد سرگردان سازد 
جنگ تن به تن قسمت نهايي و . از باالي قلعه روغن داغ بر سر مهاجمين مي ريختند 

خيابانهاي پيچ در پيچ به شهروندان در مقابل مهاجمان نا . تعيين كننده هر جنگي بود 
  .آشنا برتري مي بخشيد 

اوايل آب فقط در چشمه يا چاه اصلي شهر پيدا مي شد بعدها برخي شيوه هاي ذخيره     -4
در برخي نقاط . ا سرازير مي شد فاضالب در كوچه ه. آب پيدا شد كه بسيار ابتدايي بود 

  .اروپا توالت شناخته شده نبود 
مسائلي مثل تامين آب و حفظ بهداشت عمومي و محدوديتي كه ضرورت استقرار     -5

در قرن چهاردهم رشد . مانع رشدو بزرگي شهرها بود . شهردرون قلعه ايجاد مي كرد 
  .شهرها به بروز بيماريهايي واگيردار انجاميد 

حمل و نقل با چرخ و گاري و درشكه فقط در جاده هاي اصلي بود بقيه كوچه ها     -6
عمدتا باريك و كم عرض بودند و فقط براي عابران پياده و جابجايي سواره با اسب و 
االغ مناسب بود ارتباط بين شهرها كند بود و تسهيالت حمل ونقل ناچيز ، به همين 

بود به اين ترتيب كه شهرها را طوري مي جهت سنتي در ساختن شهر به وجود آمده 
ساختند تا فاصله آنها از يك روز سفر پياده بيشتر نباشد تامواقع اضطراري بتوانند به هم 

  .كمك كنند 
در مركز شهر كليسا و دير وجود داشت و همين عنصر بود كه بر كالبد شهر غلبه داشت     -7

. د داشت كه محل تشكيل بازار بود جلوي كليسا هميشه ميدان و فضاي سبز و بازي وجو
بعدها نزديك همان ميدان مركز صنوف و همين طور شوراي شهر و دادگاه مستقل 

دادگاه مستقل وشوراي شهر هردو امتيازاتي بودندكه بورژواها ازفئودالها گرفته (شهر
  . شدند) بودند

ود بارو و بخاطر وج( ضرورت حفظ گرما در هواي سرد و محدود بودن فضاي شهر     -8
باعث مي شد كه خانه ها را در يك رديف و متصل ) ناامن بودن زندگي خارج از بارو

در پشت . كوچه هاي باريكي اين رديفهاي خانه را ازهم جدا مي كرد . بيكديگر بسازند 
طبقه اول به . در خانه حيوان اهلي نگه مي داشتند . خانه ها حياط و باغچه وجود داشت 

. و مطبخ اختصاص داشت محل زندگي و خواب معموال طبقه دوم بود  اصطبل و كارگاه
پنجره ها كوچك بودند و شيشه هاي ضخيم وخام . بخاري ديواري و دود كش رايج بود 
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امكانات . گاه نيز به جاي شيشه از پوستهاي شفاف روغني استفاده مي كردند . داشتند 
باله خود به نحوي كنار مي آمد مصالح هر خانواده با ز. دفع زباله معموال وجود نداشت 

به همين جهت . حصير و برگ و شاخه درختان و گل بود  ساختماني سنگ ، چوب ،
آتش سوزي بسيار ساده اتفاق مي افتاد و خود اين امر انگيزه اي شد كه بدنبال مصالح 

خته مي مقاوم تر به آتش باشند و سقف ها ابتدا گلي و بعدها از تركيبات نفوذ ناپذير سا
كوچه ها معموال سنگفرش بود و سنگفرش ها توسط  خانه ها و ساختمانهاي . شد 

  .اطراف حفظ مي شد 
داخل بورگها صنعتگران و بازرگانان ساكن بودند كه :  (Guilds)انجمن هاي صنفي يا گيلدها 

مهايي ساكنان بورگها در نواحي مختلف اروپا به نا. روز به روز قدرت بيشتري كسب مي كردند 
اين طبقه كه به نام بورژوازي شناخته . مثل بورگر ، بورخس ، بورگزه و بورژوا خوانده مي شدند 

هر حرفه اي يك انجمن صنفي داشت . مي شدند در قالب يك نظام صنفي سازمان يافته بود 
چرمسازان  نجاران ، ، آسيابانان بنايان ، خياطان ، قصابان ، آهنگران ، مهمانخانه داران ، صرافان ، بافندگان ،

معروفترين اصناف شهرهاي اروپايي آن دوران و شناخته شده ترين اعضاي طبقه  ، شيشه گران ،
در عين حال صنف مي توانست  عضويت در صنف بطور موروثي منتقل مي شد ،. بورژوا بودند

كسب و كار  در هر حال پرداختن به. اعضاي جديد بپذيرد يا برخي از اعضاي خود را اخراج كند 
انجمن هاي صنفي را در اروپا ي قرون وسطا گيلد مي خواندند . فقط داخل نظام صنفي ممكن بود 

حفظ قيمت ها ، حمايت از تجارت و حرفه خود و همين طور تنظيم  گيلدها را كنترل توليد ،. 
در . روابط صنف خود مراقبت مي كردند و هر چه مي گذشت حقوق بيشتري كسب مي كردند 

سياري نقاط اروپا گيلدها با ديرها و كليساها پيوند مي خوردند و از تماس ميان كشيشان و راهبان ب
و فرقه هاي مختلف مذهبي پديدار مي شدند و به  Fraternityو اصناف انجمن ها اخوت 
اصناف از اين پيوند ها سود مي جستند و در . مذهبي مي دادند  –گيلدها رنگ و بوي سياسي 

مذهبي جامعه مشاركت مي كردند براي جنگ با كفار بسيج مي شدند برعليه  –اسي زندگي سي
  لردها مبارزه مي كردند و بر سر تفسيرهاي مختلف از آيين مسيح با يكديگر به جدال مي پرداختند 
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 : 12عنصر اصلي فرم كامالً توسعه يافته شهرهاي زاه رينگر در اواخر قرن  8

I . سانت 40متر و  30سانت تا  80متر و  22(فوت  100تا  75بين خيابان تجاري با عرض (
گانه است كه تنها علت وجودي شهرها و نقطه عطف طرحها  8مهمترين عامل در بين عوامل 

  .محسوب مي شود

I .فقدان فضاهاي داخلي ديگر.  

II .استفاده از منطقه مسكوني بعنوان مقياسي براي طراحي.  

III .يتعيين يك واحد ماليات.  

IV . 5/3و  3/2تهيه اساس هندسي نقشه با نسبتهاي.  

V .استقرار ساختمانهاي عمومي به دور از خيابانهاي تجاري.  

VI .استقرار دژ دريك گوشه يا در كنار حصار شهر.  

VII .ايجاد شبكه فاضالب.  

در ضمن نبايد فراموش كرد كه اين شهرها چيزي بيش از يك حصار چوبين و يك خندق نداشته 
  .ند و حصارهاي سنگي بعد از اين دوره به شهرهاي زاه رينگر اضافه شدندا

  

  :شهرهاي نوبنياد آلمان شرقي 

شهر  10شهر در غرب رودخانه آلب و تنها  250ميالدي،  1200در دوران امپراطوري روم در حدود 
به  شهر در غرب رودخانه و 1500ميالدي،  1400قرن بعد در سال  2. در شرق آن وجود داشت

  .همان تعداد در شرق رودخانه واقع بودند
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اكثر شهرهاي غرب آلمان رشدي ارگانيك داشته و اكثر شهرهاي شرقي آن شهرهاي نوبنياد بودند، 
معروفترين اين شهرها نيو براندنبرگ است كه شبكه . كه بعنوان مستعمره شهرهاي غربي بنا شدند

  .ل و خارج شهر زمين تعلق گرفته بودشطرنجي منظم داشت و به هريك از ساكنين در داخ

  :دليل مهم ايجاد و بناي شهرهاي نو بنياد در آلمان  2

  .جزيي از سياست آلمان براي گسترش  -

  ).شهر نو بنياد( انتقال جمعيت بيش از حد متراكم و اضافي مزارع شهر مادر به نوشهرها  -

  :شهرهاي نو بنياد جمهوري فلورانس 

احداث نوشهرهاي حصار دار بنام ترا مورا تا بود كه فرم كالبدي و زير  مهمترين كر انجام شده
  بنايي انها شبيه به باستيدهاي فرانسه بود

  :از جمله كارهاي برجسته جمهوري فلورانس 

  .برنامه ناشناخته شهرسازي كه يك حركت سياسي بر عليه فئودالهاي كن تا دو بود -

  .ق اطراف آنتالش تالش در جهت اتحاد شهر با مناط -

  .در سرزمينهاي مربوطه جهت اعمال كنترل بر سرزمينهاي تحت سلطه  احداث دژ -

  .احداث نوشهرهاي حصار دار بنام ترا مورا تا -

  :شهر ناشناخته بوهم جنوبي از جمهوري فلورانس  4

I . اين شهر هم اكنون . بود 1265و اتمام آن  1263آغاز بناي طرح در سال : چك بود جويس
جنوب ) كيلومتري 144(مايلي  90در . مهمترين شهر بوهم جنوبي است. نفر جمعيت دارد 75000

تحت تاثير انقالب صنعتي قرار   1790در دهه . پراگ و در كنار ساحل رودخانه ولتا واقع شده
  .گرفت، اما تغييرات آن مختصر بود
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  .خيابانها و ساختمانهاي آن بر اساس شبكه شطرنجي شكل گرفته بودند

  :نكته بود  2بنا و بنيانگذاري چك بود جويس حاصل 

دوم تقويت حاكميت و سلطه بر بوهم   امكان بهره برداري بيشتر از منابع طبيعي محل و: اول 
  .جنوبي در برابر حمالت اتريشيها

مهمترين عامل تعيين كننده ي طرح اين نوشهر و داليل ضرورت ايجاد حصاري حصين و مستحكم 
  :بود جويس  در اطراف چك

  .باالتر از سطح آب قرار گرفته بود) الف 

  .يك كانال جديد در ضلع شمالي و شرقي شهر بعنوان خندق عمل مي نمود) ب

  .جاده هاي اصلي منطقه اي به شهر ختم مي شدند) ج

II .      خم داشت و اين  3  رودخانه ولتا. بخشي است 3چك كروملو يك دژ شهر  :چك كروملو
قطه خشكي هاي مشخصي را ايجاد كرده بود كه منطقه مياني تقريباً جزيره اي طبيعي ن 3خم در  3

  .بود و رودخانه ولتا بطور طبيعي خندقي پر آب را در اطراف آن ايجاد كرده بود

III .       شهر تاربو در محلي بس زيبا بر فراز تپه اي قرار گرفته ولي از قرمت كمتري  :تاربو
نو شهر تاربو در نزديكي . بنا شد 1420و حدود سال  15در اويل قرن  اين شهر.برخوردار است

اين شهر بعنوان مركز انقالبي حركت هوس بنا شد و حركتهاي انقالبي . شهر كوزي هرا داك بنا شد
مالكيت اشتراكي شد و رهبران كشوري و . او موجب شد امتيازات فئودالي از ميان برداشته شد 

تنها تغييرات اين شهر جايگزيني فرمهاي قرون . مي انتخاب شدندلشكري بر اساس آراء عمو
  .وسطايي، با شكوه دوره رونسانس است

IV .       مايلي شرق  55اين شهر بسيار زيبا در ميان درياچه ها و دشتهاي مواج جنوبي در  :تلك
ن شهرهاي با توجه به ناشناخته بودن آن مي توان گفت يكي از زيباتري. چك بود جويس واقع است

اسكان اوليه اي كه شهر تلك از توسعه آن بوجود آمد قلعه اي محصور در ميان . سراسر اروپاست
  .ايجاد شده بود 13خندقي بود كه در اواخر قرن 
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برنامه حفظ آثار  1945است و از سال  18شهر تلك امروزي حاصل آخرين بازسازي آن در قرن 
  .باستاني در آن به اجرا گذاشته شده است

به شهرهايي كه جنبه قلعه دارند و قلعه مانند هستند، باستيد گفته مي (    باستيدهاگروه چهارم  – 4
   قلعه هايي كه. اين شهرها، قلعه شهر هستند و بيشتر در فرانسه و انگليس و ولز وجود دارند. شده 

ارباب رعيتي محل زندگي فئودالها بوده اند چون اين دوره، دوره زندگي فئودالهاست و سيستم 
در فرانسه و بيشتر در قسمت جنوب  13است و حكومت مركزي وجود ندارد و بيشتر در قرن 

  .)غربي آن بنا شدند 

  :باستيدهاي فرانسه 

عمليات  1240آگ مورته در ساحل مديترانه قرار داشته و لوئي نهم در سال  :آگ مورته   )1
بعدها بعنوان هفتمين پايگاه جنگهاي صليبي ساختن شهر جديد و بندر آگ مورته را آغاز كرد و 

  .عمل كرد

) متر 10حدود (فوت  35ارتفاع آن حدود . اين حصار هنوز به همان شكل اوليه باقي مانده است
بود و ) متر 275حدود (يارد  300و عرض آن حدود ) متر 595حدود ( يارد  650طول آن حدود 

ني بود و طراحي شهر بصورت شطرنجي انجام داراي يك دژ درو. برج تقويت شده بود 15توسط 
بعلت افزايش رسوبات آبرفتي ارتباط اين بندر با درياي مديترانه قطع  14شده بود و در پايان قرن 

  .شد

يكي شهر قديم و اوليه كه بر فراز تپه اي در شرق . شهر بود 2اين باستيد داراي  :كار كاسون ) 2
ويله باسه كه در سرزمينهاي پست آنسوي رودخانه رودخانه آئود احداث شده بود و ديگري 

  .احداث شده بود

عليرغم بازسازي هاي انجام شده، دو رديف پشته خاكي، كليسا و قصر آن هنوز نمونه اي برجسته 
اساساً اين باستيد براي اهداف نظامي مورد . از يك شهر كامل قرون وسطايي و محصور مي باشد

ش آئود شهر ويله باسه بود كه در حد بااليي رشد يافت وشكوفا مهمترين بخ. استفاده بوده است
  .شد
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 1284قرار داشت و در سال ) عليا(اين باستيد بر روي شيبهاي شمالي دره دراپت  :مون پازيه ) 3
بعنوان بخشي از شبكه شهرهاي دفاعي و در زمان ادوارد اول جهت حفاظت از سرزمينهاي خود،  

  .و تحكيم سلطه خود بر اين مناطق احداث شددر مقابل حمالت فرانسويها 

بلوك تشكيل شده بود  20شهر بر اساس قطعات منظم مسكوني شكل گرفته بود و كل شهر نيز از 
در ) سانت 90متر و  21(فوت طول  72و ) سانت 30متر و  7(فوت عرض  24كه اين قطعات با 

گر كليسا بود كه از يك طرف هم با بازار بلوك قرار داشتند و يكي از بلوكها بازار، بلوك دي 20اين 
 10مون پازيه داراي . بلوك بازار هم دربر گيرنده عمارت شهرداري و چاه آب بود. ارتباط داشت

  .دروازه بود كه خيابانها نهايتاً به اين دروازه ها منتهي مي شدند

  :ديگر باستيدهاي فرانسه ) 4 

  ويل رئال  -

  ليا لند  -

  كاستيل نس -

  متاي   -

  دو مه  -

  بيو منت  -

  مون فلون كوئين  -

  :باستيدهاي انگليس 

وين چلسي قديم يك پايگاه دفاعي استراتژيك در برابر حمالت دريايي  :وين چلسي   )1
در اثر طوفان  1244در سال . شديداً مورد تهديد دريا واقع شد 13فرانسويان بوده و از آغاز قرن 

  .در اثر سيالب از بين رفت 1287خره در سال دچار صدمات بسيار شديد شد و باال
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ولو / نفر از مشاورين خود متشكل از پن شرت نماينده منافع سياسي 3ادوارد اول قبل از اين حادثه 
ايتيه بعنوان مشاور فني مامور بناي شهر جديد براي بارون ها و   /واليه نماينده منافع بازرگانان و 

ا شهردار لندن را نيز به عضويت اين كميته در آورد كه وظيفه مردان نيك وين چلسي نمود و بعده
  .طراحي شهري را او بعهده داشت

شهر جديد وين چلسي بر فالت مسطحي قرار داشت و بافت آن بر اساس طرح شطرنجي معمول 
آكر تشكيل تشكيل مي شد و فقط  3تا  1بلوك و در اندازه  39باستيدها شكل گرفته ببود و از 

واحد مسكوني را در خود جاي داده بود كه امروزه به زمين كريكت  25 1292ر سال د 15بلوك 
واحدهاي متروك در آن  14با توجه به پيشرفت و ترقي روز افزون، بل از پايان قرن . تبديل شده

واحد مسكوني در آن وجود داشت، اين تعداد در  377حدود  1369شهري كه تا سال . ظاهر شدند 
  .واحد تقليل يافت 60به  1375سال 

تا  1750مهمترين دوره تاريخي كينگستون مربوط به سده : هول يا هول  –اپون  –كينگستون   )2
افزايش و رونق تجارت پشم در ابي . و تثبيت اين شهر بعنوان بنده عمده ساحل شرقي است 1850

 11ود حد( مايلي  7هول در فاصله تقريبي  –اپون  –سبب ايجاد شهر وايك  –ميو كس 
در جمع بنادر سواحل  1205تا  1203هول ششمين بندر طي سالهاي . شمال آن شد) كيلومتري

بعد از شهرهاي لندن و بوستون سومين پرداخت  1290تا  1279طي سالهاي . شرقي و جنوبي بود
كننده عوارض گمرگي بود كه طي آن نيز مجوز برپايي يك بازار پانزده روز بصورت ساالنه و يك 

  .ر هفتگي براي ابي ميو كس صادر شدبازا

بوده كه نمايانگر اهميت فزاينده اين  1324تا  1321نخستين حصار دفاعي شهر مربوط به سالهاي 
ايجاد يك سيستم جديد دفاعي جديد  16اهميت استراتژيك شهر هول در اواسط قرن . شهر است

  .ر احداث آن را صادر كرددستو 1541را ضروري مي نمود و هنري هشتمپس از بازديد در سال 

  :باستيدهاي ولز  

  .احداث شدند 1295و  1283، 1277دوره در سالهاي  3باستيدهاي ولز توسط ادوارد اول و طي 

  : 1277باستيدهاي دوره اول احداث شده در سال 
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اين شهر چيزي جز يك دهكده  1652در سال . نخستين باستيدي كه ولز بنا شد :فلينت  – 1
تحت تاثير انقالب صنعتي بار ديگر توسعه  1850سال بعد در سال  200مي رسيد و كوچك بنظر ن

  .يافت و بافت شطرنجي اوليه آن احيا شد

                                              رود الن – 2

  ابريس تويث يا ابريت سويث – 3  

  : 1283باستيدهاي دوره دوم احداث شده در سال 

ا توجه به اهميت نظامي و استراتژيك رودخانه سيونت، روميان در ابتدا قلعه ب :كائر نارون  – 1
با پيروزي لشكريان  1282را در اين محل احداث كردند و به دنبال آن در سال   نظامي سگونيتوم

ادوارد اول بر سپاه لوا لين، عمليات ساختماني يك قلعه ي جديد كه قسمت اعظم بافت پيشين 
  .بر مي گرفت، بنام كائر نارون آغاز شددوره نورمن را در 

  : 1284اتفاق تعيين كننده آينده شهر كائر نارون طي سال دو 

ايالت ولز شمالي را بوجود آورد و كائر نارون را مركز اداري آنها شناخت  3قانون رود الن كه  –
  .در ماه مارس

  .آوريل در قلعه نيمه كاره ي كائرنارون 25تولد وارث پادشاه در  –

                               كان وي – 2

                             كريسيت – 3

                                    بره – 4

  هار له – 5 

  : 1295باستيدهاي دوره سوم احداث شده در سال 
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  بال – 2                                           بيو ماريس – 1

اي قسمتي متصل به شهر بودند كه پايگاه يك گردان دائمي نظامي محسوب همه اين باستيدها دار
  .مي شدند

  .كه بطور كلي در سراسر اروپا پراكنده هستند شهرهاي احداثي گروه پنجم  – 5

  .اكثر شهرهاي قرون وسطاي اروپا در اروپاي مركزي و شرق آلپ تشكيل شدند

  

  شهرهاي با رشد طبيعي

سازندگان شهرهاي قرون وسطي پيش فرض خاصي در مورد فرم و بطور كلي ميتوان گفت كه 
اين .علي رغم آنكه در آغاز سده هاي ميانه شهرها نادر و پراكنده بودند.كليت شهر نداشته اند

واقعيت همچنان پابرجاست كه تمامي اسكانهايي كه بعدا به شهر تبديل شدند در سده هاي يازده و 
با اثار باقيمانده از شهرهاي رومي بودند كه حياتي مجدد مي يافتند اين اسكانها .دوازده شكل گرفتند

و يا قلعه هايي بودند كه در قرن نهم بصورت پايگاههاي محصوري ساخته شده و بعد ها عملكرد 
تجاري نيز يافتند و يا دوباره اسكانهايي روستايي بر اساس اقتصادي كشاورزي بودند كه از امكانات 

اين شهرها،شهرهايي با رشد ارگانيك .برده و از روستا به شهر تبديل شدند جغرافيايي محل بهره
اروپا مي باشند كه جز در بعضي نقاط كه شهرهاي طراحي شده از اكثريتي برخوردار است،اكثريت 
قريب به اتفاق شهرهاي قرون وسطاس اروپا را بخصوص در اروپاي مركزي و شرق الب تشكيل 

  .مي دهند
  

  داشهرهاي رومي مب
اختالف بارز چنين تقسيم بندي ،شهرهاي رومي مبدايي هستند كه به شهرهايي با رشد ارگانيكقرون 

ايين واقعيت را مي شوداينگونه تشريح نمود كه در اكثر موارد به استثناي چند .وسطي بدل شدند
وتنها مورد ،شهر طي دهه ها و گاه قرن ها متروك بودن ويا در ايامي كه جمعيت آن كاهش يافته 

در بخشي از شهر سكني گزيده بودند،بافت شطرنجي اوليه رومي خود را از دست داد و در طي 
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بازسازي ،شهر بتدريج رشد بدون طرح و ارگانيك معمول قرون وسطي را بخود گرفته و از شبكه 
نكه بريتانيايي پس از آ–البته بايستي ميان سرنوشت شهر هاي رومي .شطرنجي اوليه اثري باقي نماند

ميالدي اين سرزمسن را ترك نمودندو موقعيت شهرهاي رومي در قاره  407سپاهيان رومي در سال 
روميان در زمان اشغال سرزمين بريتانيا فرهنگ .اروپا پس از سقوط امپراتوري روم تفاوتي قائل  شد

- شهرهاي رومي.شهري ضعيفي را برتمدن اساساروستايي قبايل محلي سلتي تحميل نمودند
نفر خود مي باليد ساير شهرهاي 15000تانيائي كوچك بودند و حتي اگر لندن به جمعيت بري

متجاوزان، قرن پنجم به 24.انگليس بطور متوسط يك دهم جمعيت را نيز در خود جاي نمي دادند
شهر ها و خانه هاي ييالقي به عنوان كمنبع غارت و چپاول و با هدف تخريب مي 

چيز چنداني براي از دست دادن نداشته و پايان حكومت روميان براي روستاييان سلتي ، .نگريستند
احتماال اين اتفاق براي جمعيت شهر نشين چيزي به جز .آنها فاجعه دردناكي محسوب نمي شد

در صورت تجاوز به اين سرزمين به علت نداشتن .برگشت اجباري به شيوه قديم زندگيشان نبود
نتيجه عمل پاياني موقتي .جز پناه بردن به اعماق جنگلها داشتندامكانات نظامي منظم آنان چاره اي 

بعضي از شهرها چون سيلچستر براي چنان مدت طوالني متروك .بر حيات شهري در بريتانيا بود
ماندند كه بطور كلي ازبين رفتند و چنين بنظر مي رسد كه تمامي شهرهاي رومي مبدا از جمله لندن 

  .مدتي طوالني متروك بوده اندميالدي براي  457پس از سال 
بريتانيائي بدتر از سرنوشت شهرهاي رومي قاره اروپا - به داليلي چند سرنوشت شهرهاي رومي

اين سرزمين،آخرين سرزمين مهم فتح شده بود .بريتانيا كمتر از ساير ايالتهاي رم رومي شده بود.بود
ر حاليكه فاتحان وحشي بريتانيا كه د.و بيشترين فاصله را با مركز فرهنگ تحميلي مديترانه داشت

بعد ها اين سرزمين را اشغال نمودند كمتر تحت تاثير روميها بوده و بيشتر از حكومت هاي جديد 
اينها آموخته بودند كه اين فرهنگ غني را تحسين كرده و بع شيوههاي . اروپاي غربي متاثر بودند

  25.غريبي از آن الگو برداري كنند
 

  رهاگيري شه شكلأ منش
چه هنگام در قرون وسطي روستائي .اكنون مي بايستي به بررسي دو مسئله مرتبط به هم بپردازيم

موقعيت شهري كسب مي نموده است؟چرا تنها روستاهائي خاص به شهر بدل شده و ديگر 
روستاها را نيز در بر گرفتند در حاليكه روستاهاي مجاور آنها فرم نخستين و عملكرد كشاورزي 

                                                 
2424 -m.sayles.Mediaeval Foundations of England. 
25 -E.A. Gutkind,urban Development in Central Europe. 
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تا انقالب وسايل نقليه شهريدر دهه هاي اخير حفظ نمودند؟در پاسخ كلي به به سوال خود را 
نخست مي توان گفت كه روستاي قرون وسطي هنگاميكه عملكرد ثانوي مركز تجاري محلي يافته 
و صنعت تخصصي كوچكي كه بخش كمي از جمعيت را به خود مشغول داشت در آن بوجود 

كه شهر قدرتي بدست آورد و تجارت خود را توسعه داده و بازار به محض آن.آمد،به شهر بدل سد
كافي براي توليدات خودش كسب نمود،به درصد شاغلين حرف تخصصي غير كشاورزي افزوده 

  .شده و از ارتباط اين گروه با بخش كشاورزي كاسته شد
ساوت .ستمسلما تنها وسعت يا جمعيت يك شهر معيار مناسبي براي تعيين موقعيت شهري آن ني

شهر ياد شده در كتاب دومزدي  80مي نويسد كه از ميان  26))تاريخ اقتصاد انگليس((گيت در كتاب
جامعه ((دوريس استنتون در كتاب .نفر داشته اند 1000جمعيتي بيس از  1377شهر در سال  40تنها 

زدي را بر آن شده تا جمعيت شهر هاي نام برده در كتاب دوم27))انگليس در اوايل قرون وسطي
مي توان تاثير مستقيم پيروزي را بر  جوامع شكوفاي ايام ساكسون (( وي مي نويسد.تخمين زند

بطور كلي چنين بيان نمو كه بنظر مي رسد از جمعيت اكثر شهر ها پس از پيروزي كاسته شده 
شهرهاي لنن و وينچستر هيچيك در كتاب دومزدي توصسف نشده اند اما خانم استنسون )).است
نفر و جمعيت نورويچ  6000نفر را به يورك نسبت داده و جمعيت لينكلن را 8000يتي بالغ بر جمع

نفر و جمعيت شهر ايپسويچ  5000جمعيت تتفورد حدود .را رقمي نزديك به آن تخمين مي زند
  .اين موارد شهر هاي استثنائا بزرگ قرون وسطي محسوب مي شوند.نفر بر آورد شده است 3000

شهر قرون وسطي نتيجه ارتباط ميان شش جنبه ذيل مي :((ر مي گويد كه پروفسور هوف
 اجتماعي ساخت ،)صنايع دستي،تجارت( ساخت اقتصادي:باشد

 ساختمانهاي عمومي، طرح شهر،(شاخت كالبدي  ،)صنعتگران،بازرگانان،روحانيون،اشراف(
يت موقع ،)محالت قانون اساسي،دستگاههاي حقوقي،( موقعيت قانوني ،)حصارها

ممكن است از نظر 28))و حيات سياسي)اراضي،آبراهها،پل ايستگاهها،محل هاي بلرگيري(جغرافيايي
هوفر يك يا دو جنبه از جوانب فوقدر شهري وجود نداشته و يا ضعيف باشند،اما هنگامي يك 
شهروند زنده وقوي بوجود خواهد آمد كه تمامي جواني فوق موجود بوده و به يك نسبت رشد 

  .شند آن شهر كوچك مانده و به روستا بدل شده و يا حتي از بين مي روديافته با

                                                 
26 -English Econamic History. 
27 -English Society in The Early Middle Ages. 
282828 -Paul Hofer,The Zahringen New Towns,Exhibition Catalogue,Department Of Architecture,Swiss 
Federal  Institute of Technology. 
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بطور كلي مي توان گفت كه در صورت وجود فعاليت هاي تجاري و زمينه اقتصادي مناسب ،ساير 
ابعاد و جوانب زندگي شهري بوجود خواهد آمد،اما در صورت فقدان فعاليتهاي تجاري ،شهري نيز 

امر توسعه تجارت و فعاليتهاي صنعتي ،تاثير چنداني بر روابط سنتي در بدو .وجود نخواهد داشت
هر چند شهروندان شهرها با ايجاد گروههاي بزرگتر و .((ميان تيولدارن و شهر نشينان نداشت

ثروتمندتر از جمع رعاياي روستا نشين ،در اغلب موارد امتيازاتي را به زور از حكام خود كسب مي 
شهرنشينان كنترل هر چه بيشتر منافع خود و تامين امنيت فعاليت هاي  هدف و خواسته29.))نمودند

به همين منظور شهرها خواستار حكم مدنيت بودند كه به شهر . تجاري ايشان در برابر رقبا بود 
و امتيازات مهم بسياري را براي سكنه شهر ) اين موقعيت قابل خريد بود(موقعيت متحده داده 

براي اعطاي حكم مدنيت فرمول معيني وجود نداشت،شك سري حقوق هر چند . تامين مي نمود
يكي از امتيازات .اساسي محلي وجود داشت كه به همراه اين حكم به شهر مربوطه اعطا مي شد

اصلي اين حكم ،حق تشكيل بازار هفتگي بود كه در صورت امكان يكي دو بازار مكاره ساالنه را 
عريف شهر بر مي آيد نوعي بازار غير رسمي در تمامي همانگونه كه از ت.نيزبه همراه داشت

شهرهاي قرون وسطي وجود داشت،اما ايجاد يك بازار براي بنيانگذاري يك شهر كافي نبوده و 
   30.در همين نكته نهفته است))شهرهاي متحده((تفاوت ميان

  
ال كه دومين سوال كه چرا تنها روستاهاي خاصي موقعيت شهري بدست آورده اند به اين سو

قسمتي از جواب قبال ضمن بررسي كلي .چگونه اين روستاها عملكردي تجاري يافتند بدل مي شود
بعضي از روستاها از آنروز به مراكز تجاري بدل شدند كه .حيات مجدد تجارت اروپا روشن گرديد

ي بسيار.در مسيرهاي عبور و مرور قرار گرفته و جاذبيت معمول محلهاي طبيعي توقف را داشتند
ديگر كه بخش اعظم شهرهاي تجاري انگليس را بوجود آورند در اكثر موارد عملكردي تجاري به 

شهرهاي تجاري انگليس ((31.چنانكه استمپ و بيور تشريح مي كنند. نقش اداري خود مي افزودند
رفت آمد به شهرهاي تجاري مي بايست با پاي پياده انجام .در فواصل كمي از يكديگر قرار داشتند

يرد و به همين دليل در اغلب بخشهاي روستائي با ثبات تر انگليس فاصله مناسب و مورد قبول گ

                                                 
29 -G.W.Soughthgate,English Economic Hiistory. 
30 - G.W.Soughthgate,English Economic Hiistory. 
31 -L.Dudley Stamp and S.H.Beaver,The British Isles. 
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همچنين قانون قديمي وجود داشته كه از .ميان مراكز تجاري بين هفت الي ده مايل محسوب مي شد
  32.))مايلي يك بازار موجود،ممانعت بعمل مي آورد 7.5ايجاد بازاري جديد در فاصله 

  
 :م تأسيسات مه

يكي از مهمترين نهادهاي مو جود در شهرهاي پيشرفته قرون :  (university) دانشگاه    -1
ثروت طبقه بازرگان . اين نهاد محصول همكاري اصناف و ديرها بود . وسطايي بود 

پشتوانه مالي و ميراث علمي و ديني حفظ شده نزد راهبان پشتوانه علمي دانشگاهها بود 
شنگاهها مذهبي بودند و فارغ التحصيالن آن كشيش محسوب مي بديهي است كه اين دا

برخي از دانشگاههاي مهم قرون وسطا طي قرنها باقي مانده و هنوز به حيات . شدند 
در قرن ) در فرانسه ( و پاريس ) د رايتاليا ( دانشگاههاي بولونيا . خود ادامه مي دهند 

. ر قرن نوزدهم ميالدي تاسيس شدند دوازدهم و دانشگاههاي كمبريج و سا ال ما نكا د
هنوز هم بسياري آثار و سنن قديمي اين دانشگاهها در دانشگاههاي امروز اروپايي حفظ 

  ) .ساختمانها ، پوشش ها ، عناوين ( شده است 
نيز يكي از نهادهاي شهري است كه در اواخر قرون وسطا :   (Hospital)بيمارستان     -2

كليسا ها و ديرها و بويژه با مشاركت خواهران روحاني دست در شهرهاي اروپايي توسط 
  .از دنيا شسته بوجود آمد 

. خود كليسا نيز يكي از تاسيسات مهم شهرهاي قرون وسطايي محسوب مي شد : كليسا     -3
نقش كليسا در قرون وسطا دوگانه بود از يك سو تفتيش عقايد و سركوب علم و فرهنگ 

گسترش خرافه با حيات كليسا  در قرون وسطا پيوند خورده و مستقيم يا غير مستقيم 
از سوي ديگر در شهرها كه محل سكونت شهروندان آزاد بود كليسا و مذهب . است 

پيوند بخش و يگانه ساز اهالي بود بطوريكه گاليون مورخ شهر در كتاب الگوي شهري 
و داشت كليسا به زندگي در شهرهاي قرون وسطايي رنگ و ب: در اين باره مي نويسد 

زندگي همگان معنا مي بخشيد زيرا تنها نهادي بود كه همه مي توانستند در آن مشاركت 
. كنند و انگيزه و زيبايي به زندگي مي داد و احساس مشاركت در آنها به وجود مي آورد 

مردم بازرگانان و صنعتگران و روستاييان در بازارهاي شهر در هم مي آميختند و سرود 
  ).38آيزنر، ص  گاليون ،( ي و آزادي سر مي دادند زندگ

                                                 
32 -See Also R.E. Dickinson, Geography XVII, Mrch 1936. 
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هرچند زمين ها به كليسا متعلق بود نه كشيشان . در بسياري نقاط اروپا كليسا بزرگترين زميندار بود 
اما در هرحال  و كشيشان ازدواج نمي كردند و فرزندي نداشتند تا چيزي براي او به ميراث بگذارند ،

بهره مند مي شدند و با لردها منافع مشترك داشتند ، با وجود اين بنظر مي  از منافع اداره اين زمينها
آمد اليه هايي از كشيشان با بورژواها بيشتر پيوند و همبستگي داشتند تا اشراف و همين گروه اين 

  .پيوند را حفظ و تقويت مي كردند 
نيمه مستقل در بسياري از در دوره متاخر قرون وسطا قانون و دادگاه : تحوالت اواخر قرون وسطي 

شهرهاي اروپاي تثبيت شد و اندك اندك حكومت خود مختار محلي و شوراي شهر هم پديدار شد 
و دادگاه شهر در مركز شهر ودر كنار كليسا مستقر شدند و براي  شوراي شهر ،  شوراي اصناف ،. 

در . ديدي وجود داشت ميان شهر و ده تضاد ش. شهروندان امنيت و آزادي را به همراه آوردند 
عمده سرزمين كه مناطق  روستايي بود ، مردم به دو طبقه فرمانبر و وابسته و فرمانده و مستقل 

گروه كوچكي همه ثروت و قدرت را در اختيار داشتند و اكثريت چاره اي از . تقسيم مي شدند 
ايي در كار بود نه بنده اي نه آق اما در شهر وضع ديگر گونه بود ،. فرمانبرداري و نوكري نداشتند 
مي معنا نداشت همه شهروندان افراد آزاد و برابر بودند كه با كسب .سرف و لرد و كشيش و عا

حقوق شهروندي نه از لرد ترسي داشتند و نه از كليسا و ثروت وقدرت توليدي آنها نيز پشتوانه 
به همين جهت در . ودند شهرها در واقع جزاير آزادي ب. قدرت سياسي و حقوق مذهبيشان بود 

 stadt luft mach)هواي شهر آزاد مي سازد : قرون وسطا ضرب المثلي رايج بود كه مي گفت 

frei)  . هر سرفي كه از زندگي رعيتي به جان آمد با اشتياق و براي كسب آزادي و برابري و كسب
هان ميشد چون حقوق شهروندي و مشاركت در جامعه مدني به شهر مي گريخت و درون قلعه پن

بورژواها با استفاده از اين قانون . اگر يكسال و يك روز از اقامتش در شهر مي گذشت آزاد مي شد
  . و طرق ديگر مردم رابه شهرها جلب مي كردند و بر رونق و آباداني شهرها مي افزودند 

بندي در ميان مهمترين قشر . در اوايل قرون وسطا اختالف سطح زندگي ميان بورژواها زياد نبود 
. مردم شهر اختالف ميان استاد كاران و شاگردان بود كه از كودكي نزد استاد كار آموزي مي كردند 

معموال در دهسال اول دستمزد نمي گرفتند و كار خود را از پادويي و نوكري آغاز مي كردند و 
اري مي گرفتند و مي بتدريج اگر لياقت نشان ميدادند استاد مي شدند و از صنف كمر بند استاد ك

گروه ديگر كارگران مزد بگير بودند كه امتيازات شاگردان را نداشتند و . توانستند مستقال كار كنند 
فقط در مقابل دستمزد كار مي كردند و استاد هيچ وظيفه اي جز پرداخت دستمزد در مورد آنان 

بازرگانان موفق . مند شدند اندك اندك برخي از بورژواها با رونق صنعت و تجارت ثروت. نداشت 
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نزول خواري ، وام دادن پول به تجار به توسعه تجارت كمك . در شهرهاي گوناگون منافع داشتند 
با تضعيف بيشتر لردهاي سابق زمين تبديل به كاال شد . كرد و كم كم حرفه بانكداري به وجود آمد 

خريدند و صنعت و تجارت و ملك بازرگانان ثروتمند زمين مي . و خريد و فروش آن رواج يافت 
ثروتمندان جديد براي خود لقب مي . داري درهم آميخت كم كم فروش القاب نيز شروع شد 

لردهاي قديم يا دچار فقرو فاقه مي شدند يا آنها نيز به تجارت و معامله زمين مي . خريدند 
مي  Aristocratات پرداختند در نتيجه يك طبقه اشرافيت جديد پيداشد كه به آنها آرستيوكر

اصناف تنزل كردند و موقع خود . گفتند كه با بورژواهاي بزرگ و ثروتمند همكار و شريك بودند 
را از دست دادند و سرفداري نيز بتدريج از ميان رفت و در شهر وروستا اقتصاد جديدي پيدا شد 

فوق طي قرن تحوالت . كه برخالف اقتصاد قديم ريشه در مالكيت و پول داشت و نه زمين 
چهاردهم تحقق يافت و زمينه را براي تحوالت دوره رنسانس در شهرهاي اروپايي در قرن پانزدهم 

 .فراهم كرد 

  
  

 : 1666اشاره به وضعيت انگليس در اين دوران و لندن 

انگليس در اين دوران شهري بود با كوچه هاي پر پيچ و خم و اكثر ساختمانها از چوب و الوار 
  .ودند و پوشش سقف آنها نيز از كاه و گل بودساخته شده ب

  :بشرح زير بود  1666وضعيت لندن 

  .خيابانها و كوچه ها تنگ و پر پيچ و خم

  .اكثر ساختمانها از چوب و الوار با پوشش كاه و گل ساخته شده بودند

يم گذرها در طبقات بااليي ساختمانها جهت استفاده از حداكثر زير بنا، ساختمانها بتدريج به حر
  .نفوذ كرده بودند

  .خانه هاي اعيان و تجار به اطاقهاي استيجاري تبديل شده بود
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  .باغات و ساير فضاهاي باز با تراكم زياد ساخته شده بود

كليسا ساخته شده بود كه معروفترين و بارزترين آنها مجموعه سن پاول بود  109در شهر نزديك به 
در اين دوران بعلت استفاده بيش از اندازه از زغال سنگ قير  كه آن هم فرسود و متروك شده بود و

  .دار دود غليظي آسمان شهر را فرا گرفته بود

با توجه به نامتناسب بود معابر براي اولين بار جهت عبور و مرور گاريها اقدام به صدور مجوز تردد 
  .گرديد

  :هستند ساختمانهاي تجاري  بازار واز اجراي تشكيل دهنده شهرها در قرون وسطي  سومين عنصر

  .مهمترين عامل وجودي و اهميت شهرها در قرون وسطي ميزان امكانات تجاري آنها بود

نوع فضاي تجاري ديده مي  2در شهرهاي طراحي شده و شهرهاي رشد يافته بصورت طبيعي كالً 
  :شود 

  .اشتفضاي باز مختص بازار كه معموالً در مركز شهر يا نزديكي آن قرار د   – 1

  .منطقه تجاري در قسمت عريض تر خيابان اصلي – 2

  :البته پاول زو كر دو فضاي ديگر را به اين فضاها اضافه مي كند

  .فضايي كه از گسترش افقي خيابان اصلي بوجود مي آيد

  .ميداني در كنار دروازه شهر 

  :هستند كليساها از اجراي تشكيل دهنده شهرها در قرون وسطي چهارمين عنصر 

از ديگر عناصر تشكيل دهنده شهرها در قرون وسطي كليساها بودند كه داراي فضايي باز مقابل 
مومنين و . كليسا بودند كه به پار ويس شهرت داشت و آن را نبايد با زمين قبرستان اشتباه گرفت

ساكنين شهر در قرون وسطي قبل و بعد از هر مراسم در پار ويس اجتماع مي كردند و به وعظ و 
  .حطابه گوش فرا مي دادند
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  :علل تداوم سيستم اقتصادي و تداوم زندگي در شهرهاي واقع در جنوب سرزمين گل 

  .نظم اقتصادي و استواري آن بر پايه كشاورزي – 1

  .نقش مهم و بسزاي كليسا – 2

  :دليل عدم تزلزل حيات شهري روم غربي 

غربي متزلزل نشد اما چس از ظهور و نفوذ بدليل باز بودن آبراه تجاري مديترانه حيات شهري روم 
اسالم اين آبراه ابتدا محدود و سپس كامالً مسدود شد و كسترش اسالم تنها در اثر دفاع سپاه 

  .در اسپانيا متوقف شد) 732بسال (و و دفاع مارتل ) 713بسال (قسطنتنيه 

  :نتايج حمالت و يورشهاي اتريشيها و نروژيها به روم غربي  

ين حمالت اقتصاد روم غربي روبه افول و سقوط گذاشته و در اين مورد پيرينه اظهار كرده در اثر ا 
در اين زمان اقتصاد مصرفي جاي خود را به اقتصاد پاياپاي داد و مالكها بجاي حفظ روابط : بود 

 خود با دنياي بيرون، براي خود دنياي كوچكتر ساخته بودند و روزگار خود را مي گذراندند و قرن
  .نهم به دوره اقتصاد وابسته داخلي و بقولي اقتصاد بدون بازار معذوف شد

  :داليل احياي تجارت در قرن دهم

  .امنيت ناشي از وجود شهرهاي محصور اسقفي و استحكامات صومعه سراها – 1

پادگانهاي متعدد ايجاد شده در سراسر اروپا كه بعنوان مراكز اداري و نظامي محافظت شده  – 2
  .د شدندايجا

  :بعنوان مثال در اهميت شهرهاي اسقفي مي نويسند 

شهر در نزديكي  20شهر در مراكز اسقف نشين،  40، 11شهر شناخته شده در آلمان در قرن  120از 
  .شهر ديگر در نزديكي مراكز سلطنتي بنا شده اند  60صومعه سراها و بيش از 
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انجام گرفت و آن را از عدم تحرك سنتي  12تغيير و تويل تدريجي و قطعي اروپاي غربي در قرن 
  .آن رهانيد

ميالدي در اروپا، جذابيت شهري بود كه  13و  12مهمترين دليل گسترش شهرنشيني در قرون 
تمايل شديدي را نسبت به مهاجرت از روستاها به شهرها بوجود آورد و روستاها رفته رفته خالي 

  .از سكنه شدند

  :رشد افقي شهرها  داليل ايجاد حصار جديد براي

فاصله ميان حصار جديد و محدوده موجود شهر بيانگر مصالحه و برنامه ريزي دقيق براي يك 
و . سرمايه گذاري كوتاه مدت و نياز به محصور نمودن زمين كافي براي گسترش شهر در آينده بود

وزافزون آن چنين بنظر مي رسد محصور كردن زمين هاي جديد در اطراف شهر با توجه به رشد ر
  .يك نوع سرمايه گذاري كوتاه مدت محسوب مي شده

  : 13و  12نوع حكومت در اروپا در قرنهاي 

سيستم حكومت اروپا در اين قرون فئودالي بود، در اين سيستم حكومتي همه اعضاء چه بصورت 
يسم پايه فئودال. اختياري و چه بصورت اجبارب تحت حاكميت افراد باالتر در سيستم فئودالي بودند

 13و  12و اساس حكومت محلي، قواي مقننه، مجريه و قضائيه و نيروي نظامي در اروپاي قرون 
  .بود

در اين دوران تمام اراضي چه بصورت مستقيم و چه بصورت غيرمستقيم تصرف شده و پادشاه 
 خود مالكي بزرگ بود و منافع حاصل اين امالك بخش اعظمي از درآمد ثابت وي را تشكيل مي

  .داد

  :اطرافيان پادشاه در دوران فئودالي شامل 

  اسقف ها) 1

  راهبان اعظم و ساير مقامات كليسا) 2
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  دوك ها) 3

  كنت ها)4

  بارون ها) 5

  شواليه ها) 6

  .مي شد و همه اينها بايستي خدمات مشخصي را در قبال زمينهاي واگذار شده انجام مي دادند

  :ند در دوره فئودالي دو گروه مشغول كار بود

گروه اول كارگران زمينهاي زراعي بودند و گروه دوم زمين داران مستقل كوچكي بودند كه باالتر 
  .ها اجاره بها مي پرداختند

  :پيشرفتهايي كه دوران سيستم فئودالي بوقوع پيوست 

                                                   پيشرفت تكنيكهاي كشاورزي - 1

  ليدات كشاورزي و مازاد بر نياز در روستاهاافزايش تو – 2 

            رشد مداوم و قابل توجه شغلهاي تخصصي غيركشاورزي – 3

  )در اثر توليدات مازاد كشاورزي(بروز انقالب هاي شهري  – 4

  

  :صنايع بوجود آمده در دوران قرون وسطي در انگليس 

      .صنايع ريسندگي و توليد پارچه هاي پشمي – 1

         ايع زغال سنگصن – 2
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  .استخراج، ذوب و توليد آهن – 3 

  :صنايع ريسندگي و پشم  – 1

صنعت ريسندگي و پشم در انگليس مهمترين صنعت بود و بهمين دليل تاثير  19تا  12طي قرون 
توليد پارچه براي رفع  12در ابتداي قرن . بسزايي بر رشد شرمايه كشور طي اين قرون گذاشت

بافته شده در انگليس مازاد بر نياز بود   ود ولي پس از آن توليد پشم خالص و پارچهنيازهاي اوليه ب
  .)در بعضي از كارتونها هم اين موضوع مشهود بود.( و به اروپا صادر مي شد

در عهده هنري اول صنف بافندگان در تعداد از شهرهاي انگليس اقدام از جمله لندن، لينكن، 
  .انجمن صنفي خاص خود نمودند آكسفورد و وينچستر به تاسيس

  :صنايع رغال سنگ  - 2

با توجه به آشنايي روميان به بعضي از خواص زغال سنگ ،نسبت به استخراج آن از معادن سطحي 
پس از غلبه نورمن ها حوضه هاي زغال سنگ فعاليت . و كم عمق در اين انگليس اقداك كردند

  .مصارف خانگي مورد استفاده قرار مي گرفت خود را از سر گرفتند و در اين دوره فقط براي

با افزايش تعداد و پيشرفت معادن و همچنين افزايش فاصله آنها از همديگر ، راه آهن و راه هاي  
  .به بعد قطارها در طول اين راه ها به حركت در آمدند 15چوبين اوليه ايجاد شدند و از قرن 

  .تي با كشف راههايي براي تبديل آن از بين رفتهمچنين محدوديت استفاده از آن طي انقالب صنع

  :استخراج، ذوب و توليد آهن  – 3

  .نخستين، مهمترين و ضروري ترين عامل توليد آهن از سنگ آهن طبيعي، چوب بود

با توجه به افزايش كاربرد آهن و استفاده بي رويه از چوب، قانون حفظ جنگلهاي كشور در زمان 
  .ين چوب مورد نياز نيروي دريايي تصويب و به اجرا گذاشته شداليزابت اول با الويت تام
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ويلد مهمترين و اصلي ترين مركز توليد آهن بود و اولين اسلحه هاي چدني در  17و  16در قرون 
  .در بوكستر ساخته شد 1543سال 

 18با توجه به تصويب اين قانون، كمبود سوخت در اين صنعت محسوس شد، بطوريكه در قرن 
  .ي دو برابر توليد كوره هاي ذوب آهن داخلي، از سوئد و روسيه آهن وارد انگليس مي شدميالد

موجب كشف و توليد فوالد گرديد و يكي از داليل  1730استفاده از زغال سنگ و آهن از سال 
  .رشد سريع انقالب صنعتي توليد فوالد بود

  

  :جمعيت در قرون وسطي 

صحيحي از كل جمعيت روستا نشين و شهر نشين در آغاز و  متاسفانه در اين مورد آمار و ارقام
اما طي سده هاي مياني، اكثريت قريب به اتفاق ساكنين اروپاي . پايان قرون وسطي در دست نيست

  .غربي در روستا ساكن بودند

شيوه هاي كنوني پيشگيري از عفونت ها . در اين دوران ملزومات اوليه بهداشتي وجود نداشت
بود و ايام كودكي هم با مبارزه اي مستمر بر عليه طاعون و انواع بيماري هاي رايج  شناخته نشده

  .طي مي شد و بيشترين ضايعات و تلفات زندگي بشري در اين دوران وجود داشته است
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  دوره ي باستان؛ از شكل گيري تمدن هاي كهن؛ دوران كالسيك 

  )"گيري  آرمانشهر شكل  "نگرشي جديد بر شهر و شهرسازي ( رنسانس
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  تاريخچه رنسانس  - 1

رنسانس . رنسانس را بايد نهضت استقالل طلبي فرهنگي شهروندان در مقابل فئوداليسم دانست 
برخي اعتقاد دارند كه نوزايي همان زاده . درلغت به معناي نوزايش ويا نوزايي وتجديد حيات است

ور،تجديد حيات فرهنگ شهري است شدن مجدد فرهنگ يونان قديم است ، ولي در واقع منظ
به بياني ديگررنسانس . تفكر عصر رنسانس درحقيقت بازتاب نيازهاي جامعه عصر خويش بود .

بازتاب شرايطي بود كه درآن قدرت شهر وشهرنشيني روز به روز فزوني يافته ، شهر مركز قدرت 
ي روستايي وزمين داري علمي ، صنعتي ، تجاري جامعه اي شده بود كه هنوز ارزش ها وهنجارها

حاكم بوده، كليساي كاتوليك وفئودال ها سعي داشتند تاسلطه ي فكري وسياسي خود را برجامعه 
جنبش رنسانس در زماني آغاز شد كه شهروند اروپايي به اعتماد به نفس الزم .وشهر حفظ نمايند

تعيين تاريخي  33.بود درعرضه ي راه و رسم خود درمقابل فئوداليته وراه و رسم اروپايي رسيده 
با آن همه تحوالت و تغييرات كه در زمينه هاي سياسي ، علمي "رنسانس "دقيق براي آغاز نهضت 

، اكتشافي ، اجتماعي ، ديني ، ادبي هنري ، واز همه مهمتر در جهت آزاد انديشي و انسانگرايي و 
برخي . مل و بحث انگيز استاهميت فردي در اروپاي اواخر سده هاي ميانه پديد آمد كاري قابل تا

يعني سال پيروزي سلطان محمد فاتح خليفه عثماني، بر دولت  1453مورخان معتقدند كه سال 
بيزانس و استيالي وي بر ناحيه شرقي درياي مديترانه و بستن تنگه سوئز به روي كشتيهاي تجاري 

، و همراه با فروپاشي نظام اروپاييان و نيز سال پايان جنگهاي صد ساله ميان فرانسه و انگلستان
اشرافي اروپا و همچنين زمان پايان بيماري طاعون در سراسر اروپا بود، تاريخ آغاز دوره رنسانس 

  34.است
تحول شگرف و عظيم رنسانس، در مسير طبيعي زندگي و تفكرات و هنر انديشه حاكم بر اروباي 

ه صورت ناگهاني و با تابش نور باز ميالدي ، كه ريشه در مذهب و سنن داشت نه ب 16تا  14قرن 
افروخته دوران كالسيك باستان بر تاريكي سده هاي ميانه بلكه ريشه بخشهاي اعظم آن در سده 

با تاثير از عوامل فوق الذكر تغيير و تحوالت در نگرش . هاي ميانه و بيش از آن وجود داشت 
 35.انسان پديدار گرديد

                                                 
 ١٣٨٩پاکزاد  ٣٣
 ٣٥١زارعی  ٣٤
 ٣٥٢زارعی،  ٣٥
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تاريخ دقيق رنسانس ، شرايط اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي و در اين قسمت سعي شده است ابتدا به 
شرايط فكري واعتقادي در دوران رنسانس مي پردازيم سپس به شهر وشهرسازي اين دوره ، در آخر 

  .   نمونه هايي از شهرسازي در دوران رنسانس معرفي خواهد شد
  

  :شرايط حاكم در اين دوره 
 

  شرايط اجتماعي در دوران رنسانس 
  

ر اين دورا ن حكومتهاي پادشاهي حكمفرما بوده است ، ولي در واقع اين حكومت را فئودالها د
بهره هاي مالكانه را پرداخته و بيگاري )كشاورزان وابسته (سرف ها . واسقف ها انتخاب كرده بودند

وز به شهرها به عنوان جوامع مستقل ونيمه مستقل ر.هاي مورد انتظار  فئودال ها تامين مي كردند 
درصد جمعيت  5/2هرچند تا اواخر قرن پانزدهم فقط .روز به قدرت اقتصادي خود مي افزودند

هزار نفر زندگي مي كردند ، ولي دو ناحيه هلند وايتالياي شمالي  30اروپاييان در شهرهاي بيش از 
درصدرسيده بودند وداراي يك زندگي شهري با نيروي چشمگير بودند  10پيش از آن به سطح 

  36.اين بازتاب تسلط آنان برتجارت وصنعت بود.
  

  شرايط سياسي  در دوران رنسانس
  

تا قزن پانزدهم فقط پرتغال ، انگلستان و فرانسه داراي موجوديت سياسي تثبيت شده اي 
اسپانيا نيز هنوز ظاهر .ايتالياتكه پاره مانده بود .آلمان فقط در ظاهر يك دولت مركزي داشت .بودند

فرانسه به عنوان قدرتمند ترين دولت اروپايي ، دچار ضعف .خود را حفظ كرده بودقرون وسطايي
بود دوك هاي سلطنتي ، نه فقط منابع مورد نياز پادشاهي را مصرف مي كردند ، بلكه با هر حركتي 
در جهت يك دولت متمركزمخالفت مي كردند واگر تحت فشار قرار مي گرفتند با دشمنان خارجي 

پادشاه مجبور بودند يا از رعاياي خود ماليات سنگين تري بگيرند ويا .مي كردند  پادشاه همكاري
در انگلستان نيز قدرت حكومت مركزي فئودال به . .ازتجار وبانك داران ثروتمند وام بگيرند

يعني كشور را با درآمد حاصل .شاه مي بايست به خرج خود حكومت كند .حداقلخود رسيده بود 

                                                 
 ١٣٨٩پاکزاد  ٣٦



    دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند            مهندسي شهرسازي  –تاريخ شهر و شهرسازي در جهان
  

 

فئودالها به دولت مركزي ماليات نمي پرداختند ودر آمد .رض گمركي ا داره كندازامالك خود وعوا
دولت .در آمد شهر ونيز بود % 30در آمد بقيه دولت هاي اروپايي و% 40پادشاه از رعايايش كمتر از

پرتغال نيز كه عايدي اش به اندازه انگلستان بود همان اندازه درآمد داشت كه شهري مانند ميالن يا 
در اين شرايط شهرها ،هرچند كوچك روز به روز . انس از راه تجارت وصنعت كسب مي كرد فلور

به خود مختاري واستقالل خود مي افزودند و با ايجاد اتحاديه هايي تجاري چون اتحاديه هانزا ، 
  37.قدرت بيشتري مي يافتند 

 
  اعتقادي در دوران رنسانس –شرايط فكري 

  
هر چند رنسانس در .، شرايط شكل گرفته در قرون وسطايي بود  يكي از علل شكل گيري رنسانس

ظاهر عكس العملي در مقابل شرايط فئودالي بود ولي از طرف ديگر جوابگويي به نيازها ورفع 
كمبود هايي بود كه در اين قرون براي شهروند اروپايي به وجود آمده بود ،به بيان ديگر قرون 

قرون وسطي .د آورد كه بستر ساز نهضت رنسانس گرديد وسطي در دل خود شرايطي را به وجو
ايمان مسيحي در قرون وسطي بر همه چيز مقدم بود .عصر حاكميت كليسا برجوامع اروپايي بود 

  38.در حقيقت در اين دوران همه چيز با خدا ارزش پيدا مي كرد.
، ودر جايي كه  براين اساس پاپ كه در راس كلسياي كاتوليك قرار داشت نماينده خداوند است

نماينده خدا وجود داشته باشد هيچ شخصي اجازه حكومت بر ساير مردم را ندارد جز نماينده خدا  
  39. .پاپ 

هر چند .در قرون وسطي زبان علمي ورسمي،زبان التين بود ،زيرا آن را زبان خداوند مي پنداشتند 
اش روم بود وروم زبانش  دين مسيح به عبري متولد شد ، ولي به علت اينكه مركزيت مذهبي

التين،  لذا انجيل به زبان التين تدوين شد ،دستگاه عظيم وقدرتمند كليسا مانع از آن بود كه تعليم 
وتربيت ،كتاب وتمم فعاليت هاي اجتماعي ،فكري  وعلمي وسياسي به زبان مادري وملي بيان شود 

روم بوده ،محكوم به مبارزه ومطرود زبان التين زبان مقدس اعالم شده وغير آن نامقدس وزبان مح.
كودكستان ،خيريه مذهبي براساس آموزش وتعليم يك  ،)اسكوال(موسات اجتماعي مثل مدرسه . بود

                                                 
 همان ٣٧
  ١٣٧٠رحيمی بروجردی ٣٨
 ١٣٨٩:پاکزاد  ٣٩
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بنا شده وغير ازافراد آن مذهب ،كس ديگري حق نداشت از اين  )كاتوليك(مذهب خاص 
  40.موسسات استفاده كند

 
طبيعي ،يعني / چه مربوط به زندگي اجتماعي تحقير هر -1:آخرت گرايي بر دواصل استوار بود 

تحليل هرچه بيشتر تجربه در روح آدمي از زندگي مادي براي پيوستن به خداوند -2مادي است 
  41.وبراي نجات در معاد 

هومانيسم .برگرفته از نام جزوه وكتاب هاي يونان باستان به نام هومانيستا بود  "هومانيسم "واژه 
اين مكتب .اعالم كرده بود  "نجات وكمال انسان در جهان  "ي خود را مكتبي است كه هدف اساس

،انسان را موجودي شريف مي شمارد واصولي كه پيشنهاد مي كند بر پايه پاسخ گويي به نياز هاي 
   42.او است ،كه نوعيت انسان را تشكيل مي دهد 

  
بيشتر شكل  آنچه موجب شد هومانيسم در عصر رنسانس در جهتي عكس خدا محوري هر چه

گيرد ،كاتوليسيسم قرون وسطي بود كه مسيحيت را به عنوان مذهب مطلق در برابر انسانيت قرار 
مي داد وميان زمين وآسمان همان تضادي را برقرار كرده بود كه در اسطوره هاي يونان قديم ورم 

طردانسان از بهشت كليساي كاتوليك با تفسير هاي يوناني مĤبانه از گناه اوليه و.قديم وجود داشت 
انسان (مكتب اصالت انسان .،انسان را محكوم جبري مشيت خداوند در زمين پست جلوه مي داد

مذهب اعتراض برعليه تعاليم رسمي .نيز تحولي ديگر در مذهب مسيحيت به وجود آورد )گرايي 
شهروندان كه بيشتر طالب تجارت وكسب ثروت بودند وبه مذهب )پروتست(مذهب كاتوليك 

مذهب پروتستان كه متناسب با زندگي مادي وتكنيكي واقتصادي زمان خود .نداشتند  يانت اعتناييد
بود وهمچنين پرستنده دنياي مادي بود ودر مقابل مذهب كاتوليك كه با زندگي مادي مغاير بود 

به معناي ضد دين (ماترياليسم . اين پروتستانيسم بود كه تمدن جديد را به وجود آورد.علم شد 
  43.سانس وجود ندارد زيرا كه رهبران وبزرگان رنسانس همه مذهبي بودند در رن )بودن
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  .را در بر ميگيرد 16و  15و  14دوره رنسانس سده هاي 

  .واقع بيني است -دوره رنسانس ، دوره توسعه طلبي -
گذارده مي شود و آنها به فرمانروايان صرف ادعاهاي پاپها به برتري مادي و معنوي كنار  -

  .ايتاليايي مبدل مي شوند
بعدها با اصطالحات پروتستاني در دين مسيح ، دين به شاخه اي از دولت تبديل مي شود  -

  . و زمام اختيارات به دولت سپرده مي شود
 عرصه را براي "كوپرنيك "اعالم نظريه مركزيت خورشيد در منظومه شمسي از سوي  –

  .پيشرفت نخستين علم منطق ، فيزيك و رياضي آماده مي نمايد
جايش را به منافع حساب ) عامل برانگيزنده جنگلهاي صليبي ( خشك انديشي مذهبي  -

  .شده اقتصادي توام با كنجكاوي ذاتي و ثمر بخش ، مشخص  و پوينده مي دهد
  . دوره رنسانس عصر اكتشاف است -
ء الطبيعه و روي آوردن به انديشه و ارزش دنياي طبيعي و گذر از بينش الهي و ماورا –

  .زندگي بشري
روند انساني شدن تحوالت كه مدتها پيش از احساس نفوذ كامل سنتهاي ما قبل مسيحي و -

آغاز شده بود ، رنگي  "فرانسيس آسيزي "نيز در سده هاي دوازدهم و سيزدهم توسط تعاليم قديس
  .جه آدميان را به جهان و آنچه در آن است جلب مي نمايدانساندوستانه به دين داد و تو

رنسانس بر اهميت تك تك انسانها ، مخصوصا انسانهاي شايسته تاكيد مي كند اين تاكيد  -
  . در هنر زندگي تشديد مي شود

هنر رنساس انسان را در پديده اي مشابه ظهور پيكره آدمي در هنر يوناني سده هاي بنجم  –
  .مام جزيياتش به نمايش مي گذاردم با ت.و ششم ق

انديشمندان بسياري اعم از كاتوليك و پروتستان انسانها را فاسد و با اراده ضعيف مي  -
  .پنداشتند ولي در دوره رنسانس انسان مي توانست خود را با اراده ايي مصمم و قوي بسازد

انبول به دست تركها همزمان با مهاجرت دانشمندان پناهندة بيزانسي و بدنبال سقوط است -
بخش بزرگي از ادبيات و فلسفه يوناني كه در سده هاي ميانه كنار گذاشته شده بود مجددا  احيا مي 

  .گردد
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آلبرتي، برونسلكي ، داوينچي  و ( تواناييهاي گوناگون بسياري از هنرمندان دوره رنسانس  -
م گوناگون هدايت مي كند و به ايشان را به تجربه اندوزي و پيشرفت درهنرها و علو) ميكالنژ 

  .عينيت مي بخشد) انسان كامل ( مفهوم انسان نابغه در دوره رنسانس 
اختالفات طبقاتي و سلسله مراتب اجتماعي از شدت مي افتد و انسانهاي صاحب ذوق با  -

الگوي دوره رنسانس ديگر آن . استعداد وبانبوع توانستند مقامي همطراز و همرديف شاهان بيابند
بلكه  انساني است اين جهاني با روح و عقلي . انسان مقدسي نيست كه جهان را خوار مي شمرد

  .بزرگ
انديشه سده ميانه براي دانش و اطالعات باستاني به دليل سودمنديش در استدالل به نفع  -

  .تاسيس مي شوند 14دانشگاها به شيوة امروزي در سده  - .اصول دين مسيح ارزش قايل مي شود
قد و هنر آثار هنري و معماري در دوران رنسانس رايج مي شود و نوشته هاي معتبر به ن -

و نيز آثارمعتبر و قابل توجه  "لئونه باتيستا آلبرتي  "از جمله ده جلد كتاب معماري اثر. بار مي آورد
  44."جورجووازاري "
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فته نيكالس پوزنز يك موقعيت خاص اجتماعي با رنسانس در فلورانس آغاز شد جايكه به گ
موقعيت اجتماعي . وضعيت طبيعي كشور و مردم و رسومات خاص تاريخي آن تطابق يافته بود

عبارت بود از دولت شهري بيش از حد ثروتمند و مقتدر كه در آن خانواده هاي اعيان ، مشوقين 
 "... اين تار ثروتمند جذبه چنداني نداشتفعال هنر بودند و قرار دادهاي مذهبي قرون وسطي براي 

آنها به ايده آلهاي دنيوي توجه داشتند و نه به ايده آلهاي معنوي به عمل و نه انديشه به بديهيات و 
يكي از علل اصلي گسترش رنسانس توسعه صنعت بود چاب بود كه بدنبال  "نه به موهومات

گوتنبرك از آن براي چاب كتابي در مينز  جان 1450نامعلوم و مبهم آن در هلند در حدود سال 
نوشته ها و آثار  "كشف "معماري و شهرسازي نيز تحت تاثير دو عامل مهم ، يكي . استفاده نمود
  45. وايترويوس

                                                 
 ٣٥٣٥-٣٥٤صص١٣٨٧زارعی  ٤٤
 ١٣٦٨جيمز موريس ٤٥
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جمعيت شهر لندن از . رنسانس همزمان با رشد سريع وسعت و جمعيت شهرهاي اروپايي آغاز شد
در قرن هفدهم افزايش يافت، هرچند كه وسعت آن نفر  225،000به  1530نفر در سال  50،000

جمعيت شهر برلين از  نيمه قرن بانزدهم تا اوايل قران . براي مدتي در همين حد محدود ماند
رم كه بارزترين تغييرات در آن  به چشم ميخورد از جمعيت . هفدهم افزايشي پنج برابر داشت

رسيد كه اين جمعيت احتماال تنها يك  1650نفر در سال  124،000به  1370نفر در دهه  17،000
  46. دهم جمعيت نخستين شهر بوده است

آلبرتي وفيالرته را بايد بنيان گذاران نظريه پردازي در شهرسازي دانست  وپيشگامان ارائه طرح 
نظريه پردازان رنسانس ،به مثابه مبلغين هومانيسم ،رابطه مستقيمي .هاي آرماني براي شهر زمان خود

به همين خاطر افرادي چون .ختار شهر واخالق ومنطق حاكم برجامعه شهري مي ديدند بين سا
آلبرتي وتوماس مور پيش شرط تحقق طرح هاي ايده آل خود را مشروط بر و جود جامعاي 

معماران نظريه پرداز در حوزه شهرسازي . اخالقي و وجود ساكنيني فرهيخته وبامنطق مي دانستند 
برناردو روسلينو، لئوناردوداوينچي ، فرانچسكو دي جيورجيومارتيني ، ميكل :از در ايتاليا عبارتند 

در .كه به طرح شهرهاي آرماني پرداختند ...آنز ، سرليو ، وينيوال، واساري ، فرانچسكو دي مارچي 
فرانسه ژاك فرانسواپره ،درآلمان آلبرت دورر، هانس فن شيله، در انگلستان  ،اينيگو جونز 

  47. رن و ويليم كنت مي باشند،كريستوفر 
  
  

                                                 
 همان ٤٦
 ١٣٨٩:پاکزاد ٤٧



    دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند            مهندسي شهرسازي  –تاريخ شهر و شهرسازي در جهان
  

 

  
  طرح شهرهاي آرماني مارتيني براي شهر

  
هنرمند رنسانس جهان را داراي نظمي پيچيده مي دانست كه همه ي اجزاي آن با يكديگر در 

سعي او در مشاهده ي شكيبانه ودقيق طبيعت براي پيدا كردن .ارتباط منطقي ورياضي قرار دارند 
  .نظم حاكم برآن بود 

مند ونظريه پرداز دوران رنسانس ،اعتقاد داشت كه انسان موجودي است  اين جهاني با روح هنر
اومي بايست پيروي .وعقلي بزرگ كه از قدرت كارگزاري وفاعليتي خداداي برخوردار است 

وهمه خدايي به اعاده "وحدت وجودي  "با تبعيت از فلسفه .نمايد  "هوشمندانه اي از قانون عقل
آموخته بود كه فقط با پيروي از قوانين )سده سيزدهم (او ازآكويناس قديس .ازد ي طبيعت پرد

  48.اثبات منطقي وبه كمك عقل مي توان به حقيقت دست يافت
  
  
  

                                                 
 ٣٥١:١٣٦٥گاردنر ٤٨
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  طرح آرماني آلبرشت دورر

  
انديشگر وهنرمند اين دوره از آكويناس قديس فراتر رفته واعتقاد داشت كه اشياء مرئي را بايد 

  .الل منطقي كافي نيست ،بلكه تجربه است كه آن را كافي مي نمايد تجربه كرد واستد
خرد به نظر هنرمند رنسانس ، ديگر مانند آكويناس قديسخرد دريافت گر نبود ،بلكه خرد تحليل  

  49"خردي كه قدرت تاسيس دارد  "گر خالق بود يا به قول گيدئين 
يه ، بين هنر وعلم وابستگي متقابلي نظريه پرداز رنسانس اعتقاد داشت كه بين دانش فني ونظر

اوحتي اصرار داشت كه هنر بدون علم ، يعني بدون تئوري براي انتقال مشاهدات .وجود دارد 
  50.هنرمند ، بي ثمر است 

هنرمند رنسانس معماري را شاخه اي از علوم رياضي مي دانست كه مي بايست نشانگر نظام 
  51.كيهاني باشد

  

                                                 
 ١٣٥٠گيدئين  ٤٩
 ٩٨:٢ج١٣٦١هاوزر ٥٠
 )٢٠٦:١٣٧٥گروتر ٥١
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  طرح فرانچسكودي مارچي

 
  

زيرا در .جالب  توجه آنكه هنرمند دوره رنسانس پرسپكتيو را ترجمان هنري هومانيسم مي دانست 
پرسپكتيو ،انسان محوري ، طبيعتگرايي ،فرديت طلبي ومطلق گرايي ونماي مظاهر اجتماعي 
وسياسي وفلسفي دوره رنسانس معادل هنري خود را مي يافتند چرا كه همه ي عوامل در پرسپكتيو 

اينك ناظر است كه به مثابه عامل شناسايي كننده يا .وابسته اند "يگانه نقطه نظر فرد ناظر  "به 
ولي او هنوز مطلق گراست . سوژه چيزي را مي بيند واينكه اوچه مي بيند اهميت مي يابد 

اگر در قرون .وموضوع مورد شناسايي يا ابژه را فقط توسط يك فرد واز يك نقطه ثابت مي بيند
ستحكامات يعني برج و بارو فقط براي دفاع از شهر تصور مي شد ،ولي در رنسانس وسطي ا

به همين خاطر شكل محدوده شهر ستاره .استحكامات هم جنبه تدافعي و هم جنبه تهاجمي داشت 
طرح هاي ستاره اي در واقع ايجاد نوعي ارتباط ميان سنت شهر تك مركزي .اي پيشنهاد مي شد 

در طرح . يد حاكم بر دوره رنسانس در ايجاد تمركز بيشتر قدرت بود قرون وسطي وتمايل شد
هاي آرماني اين دوره هسته مركزي شهر اغلب اختصاص به زندگي شهري وسكونت افراد 
سرشناس شهري وتجار داشت ،از اين مركز تعامل مي بايست خيابان هايي منشعب مي شدند 

صنعت گران وكارگاه .يرون شهر مرتبط مي ساختندومركز شهر را به نقاط ديگرشهر ودر نهايت با ب
در نهايت در قسمت بيروني شهر قلعه ها .هادر حد فاصل بين محله كشاورزان با تجار قرار داشتند 
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اين شيوه طراحي در اواسط قرن پانزدهم پديدار گشت وبيشتر نتيجه .واستحكامات قرار مي گرفتند 
 52.الرته وآلبرتي بود ذهنيات وتفكرات طراحاني چون مارتيني ،في

 
قرن اول (شهرسازي دوران رنساس ،در تئوري هاي خود ملهم از ويتروويوس معمار روم باستان 

پيش از ميالد تصويري مفهومي از شهر ارائه مي دادند گام اول تقريبا هميشه با مكان يابي شهر 
آلبرتي به  ":مي نويسد در اين رابطه ارنست اگلي به نظريات آلبرتي اشاره كرده و.شروع مي شد 

او آب وهوا ،باد ،مه ميزان .عنوان بنيان گذار شهرسازي رنسانس نيز با مكان يابي شهر شروع كرد 
تبخير وكوران وشيب را معيارهاي انتخاب مي دانست وتاكيد مي كرد كه بايستي مكاني انتخاب 

درختان (جام بي جان آن گردد كه عمر ساكنين موجود در آن جا  طوالني ،حيوانات آن سالم واح
آلبرتي به سنت مكان يابي روم باستان اشاره كرده ومانند آن ها ،تشريح .شاداب باشند )وصخره ها 

 "محل مناسب شهر براي آلبرتي موقعيتي ".ومعاينه امعاءواحشاي حيوانات محل را تجويز مي نمود
ومزاياي كوه رابرشمرد و  او معايب.با رود خانه يا در ياچه اي موجود بود  "دوست داشتني 

اواعنقاد داشت كه وسعت شهر .هرگونه جهت گيري خانه ها رابراي شهر مناسب نمي دانست 
  53. وابسته به موقعيت وشرايط محيطي است كه در آن قرار مي گيرد

نخست ، خيابان اصلي . شهر ساز رنسانس ابتدا از سه عنصر اصلي براي طراحي استفاده مي نمود
مناطقي با شبكه شطرنجي، سوم فضاهاي بسته ابركرومبي درباره استفاده كلي از اين مسقيم، دوم 

گاهي در يكديگر تداخل مي نمودند تا يك طرح مركب را  "عناصر مي نويسد كه اين عناصر 
چنانكه بنظر مي آيد طراح گاه تحت . بوجود اوردند اما معموال بصورتي براكنده استفاده شده اند

   54.  وامل بوده استتاثير يكي از ع
ياد مي كرد ودرباره ي آن ها در "خيابان هاي نظامي  "آلبرتي از خيابانهاي اصلي شهر با نام 

اين نوع خيابانها ،تقريبا خاصيت هاي يك ميدان را دارا مي  ":فصلپنجم كتاب خود مي نويسد 
ظر او اين خيابانها مي به ن ".يعني داراي عملكرد ي اجتماعي وبراي استفاده جمعي هستند .باشند 

بايست ،مانند رودخانه داراي قوس هاي نرم باشند،زيرا اين حالت شهر را بزرگتر از آنچه كه هست 
به خاطر تنوع اي كه به .نشان مي دهد، مضافا زيباتر به نظر رسيده وقابليت استفاده بيشتري دارد

چه زيبا خواهد بود زماني ".لبرتي به قول آ. وجود مي آورد با نياز هاي آتي شهر ساز گارتر است 
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كه در خيابان قدم مي زنيم ، هميشه درختان را روبروي خود مي بينيم وبه نظر رسد كه نما يا 
در صورتي كه در جاهاي ديگر ".خيابان قرار گرفته اند)جداره ي (سردرساختمان در وسط 

ايجاد كالبدي  "ي شهر آلبرتي ،وظيفه .خيابانهايي باديد بي كران وزشت وغير سالم به نظر مي رسند
محيظي كه به قول فالسفه بتواند حتي امكان يك زندگي بي دغدغه وارام را ...سالم وموقر است ،

  55 ".به ارمغان آورد
  

  
  طرح شهرهاي آرماني هنرمندان رنسانس

  
ش به اعتقاد او شهر بايستي داراي يك نظام تقسيم بندي مناسب بوده ونظمي برميان ساختمان هاي

منظور او ازتقسيم بندي فقط تقسيم بندي هندسي نبوده بلكه تقسيم بندي عملكردي را .حاكم باشد 
اوكه .فيالرته هنرمند ديگري است كه طرح هاي آرماني خود راعرضه كرده است .شامل مي باشد

كتاب خود را به حاكم وساست مدار حامي خود فرانچسكواسفورتزاهديه كرده است ،از شهري 
طرح او ستاره اي هشت پر مي باشد كه به .ي كند كه قرار بوده به نام اسفورزيندا بسازد صحبت م

خيابان شعاعي از مركز 16در اين طرح .قول او دومربع با چرخشي كوچك از هم ايجاد شده است 
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خياباني حلقوي .در مركز شهرميدان وساختمانها ي عمئمي قرار گرفته اند .شهر به باروها مي رسند 
اوشهر خود را باتمام جزئيات شرح داده وبا .ميدانچه نيز خيابانهاي شعاعي را قطع مي كنند 16با 

  56!"هر جزء در جاي مناسب خود قرار گرفته است "افتخار مي گويد كه 
طرح هاي آرماني فرانچسكودي مارتيني نيزبا اشكال هشت گوش شروع شده كه در ابتدا خيابان 

در طرح هاي بعدي خيابان هاي شهر شكل شبكه بندي شطرنجي  هابه صورت شعاعي بودند ،ولي
هرچند اكثرطرح .آن ها نيز همگي داراي يك يا دو ميدان متقارن مي باشند .رابه خود مي گيرند 

هاي هنرمندان رنسانس داراي سازماندهي شعاعي بود ولي در عمل شبكه شطرنجي متداول تر 
ولي اصول فكري آن كه ايجاد نظمي .اد كمي ساخته شداز شهرهاي آرماني ستاره اي فقطتعد.گرديد

  .هندسيدر شهر بود،درگسترش مناطق جديد به كار گرفته شد 
يا يك پديده خودرو نمي ديد، بلكه آن را "محصول يك تصادف "نظريه پرداز رنسانسي شهر را 

دبه يك ساخت مركب مي پنداشت كه مي با يستي خرد ورزانه عملكردهاي خود را پاسخگوباش
همين خاطر شهر بايستي ازنظمي برخوردار باشد كه براي عناصر شهري خود توانايي ايجاد يك كل 

  .را امكان پذير گرداند
براساس مباني طراحي رنسانس در مركز شهرمي بايست ميدان شهر قرارگيردومهم ترين 

ف ميدان اصلي تنها مشاغل ممتازمي توانستند در اطرا.ساختمانهاي شهردر اطرافĤن مستقرگردند
  .مستقر شده ،مشاغلمزاحم وآلوده به حاشيه يا بيرون شهر منتقل گردند

عالقه به اشكال .ولي آنچه براي تاريخ شهرسازي جديد بود اعالن ان به عنوان تنها خط مشي بود 
پديده اي نو وخاص بود واين درست مهم ترين )حتي در شبكه بندي (چند ضلعي وستاره اي نيز 

رماني رنسانس با الگوي شهرهاي باستاني بود كه في الواقع مي بايست سرمشق آنان تفاوت شهرآ
  .بوده باشد
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  نقشه شهر اولم در دوران رنسانس

  
  نقشه عمومي نوف بريزاخ در ميان حصار اصلي سيستم دفاعي 

  
  .براي ساكنين وديگري لذت  به عنوان مثال آلبرتي دومبنا براي طراحي شهرقايل بود اولي آسايش

آلبرتي همانند فيثاغورث مي خواست جهان ،يا كل شهر را تحت تسلط قوانين حاكم بر اعداد در 
تاثيرات طبيعت (شهر مي بايست براساس قانون اعداد وهندسه ونه جهان بزرگتر.آورد 
د عقل مي بايست به باور نظريه پردازان رنسانس عدد به عنوان ناب ترين نما.طراحي گردد)برشهر
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وي عالي ترين قانون طبيعت را حاكميت نظم وقانونمندي .برفضاهاي دروني شهر حاكم باشد 
شهر آرماني رنسانس در تئوري به دنبال روابطي عملي ، بهداشتي ،غير .هندسه برآن مي دانست 

در مقابل  اسطوره اي وغير ايدئولوزيك با طبيعت بود ،ولي در عمل به خاطرتفكر خرد گرايانه خد
شهر يوناني باآن كه .طبيعت قرار مي گرفت وطرح آرماني اش را بي توجه به طبيعت در سرپروراند 

روي دامنه ي كوه قرار داشت ولي به خوبي توانسته بود خود با توپوگرافي محل منطبق گرداند 
رنسانس ،  شهر قرون وسطايي خود را با اقليم اروپاي مركزي همخوان كرده بود ولي شهر آرماني

تناسبات "، "خرد  "فارغ ازتوجهات فوق ،دغدغه اي بي پايان براي به حاكميت رساندن 
  57. برشهر وفضاهاي آن داشت  "هندسه "و"

  
  

                         
  گسبورگ ،شهر در دوره رنسانس

  
  عمل شهرسازي رنسانس در -5
    

ازماندهي شعاعي شهرناشي بال تكليفي حاكم در انتخاب يكي از شبكه ي شطرنجي وس
بافت (ازتضادهايموجود بين طرح هاي ايده آل دوران رنسانس و تجربه قرون وسطاييان ها 
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بود طرح شعاعي ستاره اي ناشي از نظريه هاي مهندسي رزمي آن زمان وشبكه ي )ارگانيك 
ساز هاي شطرنجي ناشي از نياز مبرم در تفكيك سريع ونسبتا عادالنه قطعات زمين براي ساخت و

البته شايد در عمل بتوان يكي از بزرگترين دستاوردهاي شهرسازي رنسانس را .جديدمسكوني بود 
آن ها فضا هاي شهري را نيز يك اثر .در تركيب الگوهاي ايده آل با واقعيت هاي موجود دانست 

يك كليت  به)ساختمانها ،باغ ها وطبيعت (معماري پنداشته ،كه بايستي عناصر تعريف كننده ي آن 
كليتي كه از قانونمندي هاي تناسب ، ريتم ، سلسله مراتب وهماهنگي .معمارانه تبديل گردند 

از قرن شانزدهم ، هنرمندان ايتاليايي به طرزفزاينده اي به جستجوي راه حل هاي .تبعيت كند 
  58. مناسب جهت طراحي ميدان وساختمانهي يادماني پرداختند

ي آرماني ونه طرح هاي گسترش مناطق شهري ،دراولويت قرار در دوران رنسانس نه طرح ها
ولي كاخ ها وميادين .نگرفت وفقط تعدادكمي از شهرها توانستندبراساس اين الگو گسترش يابند 

  .زيادي ساخته شد
نتيجه اين تفكر اساسا .نظم فضاهاي رنسانس نخستين تمايل به توازني دروني  وسكون داشت 

در طي دوران رنسانس اصول طراحي چند نگرش كلي .كز گرا بود ايجاد فضاهاي محصورومر
نخست توجه خاصي كه به تقارن م . حاكم برشهرسازي را در تمامي كشورها تعيين مي نمود 

عطوف بود وساخت عناصر يك پروژه شهرسازي را به منظور ايجاد تركيبي متوازن ،حول يك يا 
  59. چند محور اصلي تعيين مي نمود

چنان كه در پياتزا دل پوپولو در رم و ميدان . گاه به حد مضحك و مسخره اي مي رسيدحفظ تقارن 
دومين نكته، طراحي ،انسداد .سن كارلوي تورين دو كليساي مشابه در دو سوي خيابان اصلي بنا شد

ديد با قرار دادن دقيق ستون هاي ياد بود و يا مجسمه هاي مشخص و مناسب در انتهاي خيابانهاي 
سوم، تركيب ساختمانهاي منفرد به . و مستقيم مي باشد كه از اهميت خاصي برخوردار بودطويل 

چهارم . صورت يك واحد منسجم معماري كه با تكرار يك طرح واحد براي نما انجام مي شد
تئوري پرسپكتيو كه يكي از وقايع موثر بر تاريخ هنر است، سالحي برنده بود و بيان هنري مي 

  60.بيق يافتبايست با آن تط
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در صورتي كه در ابتدا بسياري از . شهرهاي رنسانس به تدريج از شهر سازي قرون وسطي بريد
ولي با تغيير تدريجي اين قواعد به رهايي از شهرسازي قرون . قواعد وسطايي را به كار مي گرفت

به  15پاول زوكرئر مقايسه شهرسازي قرون وسطي و رنسانس مي نويسد از قرن .وسطي پرداخت
بعد ايده هاي مشابهي طراحي معماري ، نظريه زيباشناسي و اصول شهرسازي را هدايت كرده 
وبعدها به آن جهت داده اند كه مهمترين ايده تمايل به نظم و انضباط در مقابل بي نظمي نسبي و 

  . براكندگي فضاهاي گوتيك مي باشد
پنداشته ، بلكه همزمان خود راطراح معمار رنسانس خود را فقط طرح يا سازنده ي يك ساختمان ن

  .يك فضاي شهري نيز مي دانست
در يك جمع بندي خالصه از شهرسازي رنسانس مي توان اقدامات عملي آن زمان را بنج موضوع 

  . خالصه نمود
  )ميالن ، برينديسي ، فرارا ، لوچا، پارما، لينزا ، مورنا در ايتاليا( سيستم هاي حصاربندي  – 
  .مودنا، فرارا، اوچا،مانتوا، بادوا در ايتاليا( ق جديد مسكوني الحاق مناط -
اسفرتزا، گونزاگاس، استس، ويسكونتي و ويالفارنزه در ( ايجاد كاخ ها و ويالهاي اشراقي  -

 )ايتاليا

( باززنده سازي بخش ايي از شهر با ايجاد فضاهاي عمومي جديد و خيابانهاي مربوطه  -
  )نزياتاي فلورانسسن ماركوي و نيز ، سن آنو

  )پالمانووا(طراحي و بناي تعداد محدوده نوشهر  -
  ساخت كليساهاي جديد -
  عناصر شهري با اهميت در دوره رنسانس  - 6
  

اكثر شهرهاي قرون وسطايي توانسته بودند تا آستا نه ي رنسانس، بناهاي شهري و يا تشريفاتي 
پانزدهم گسترش يافته، يا بهسازي شده و تزيين بسياري از اين بناها در قرن .خود را احداث نمايند

به استثناي كاربري هاي جديد ( به همين علت نمونه هاي زيادي از نوسازي بناهاي عمومي . شدند
در دوره رنسانس حادث نگشت و جنبه هاي دكوراتيو يا ...) مانند تئـاتر  ، گمرك و پرورشگاه و 

  .تزييني آن توانست خود را  منصه ظهور رساند
  حصارها6 - 1
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حصار شهرهايي كه از اعصار قبل از رنسانس باقي مانده بود در دوران رنسانس براساس 
حصار بندي دوران قرون وسطي از يك يا دو بارو .قوانين جديد مهندسي رزمي شكلي جديد يافتند

سي از قرن پانزدهم به بعد نظريات متعدد و گوناگوني در زمينه مهند. با خندق تشكيل شده بود
كاربرد توب در نابودي قسطنطنيه به .اختراع توپ اساسا مساله را تغيير داده بود. رزمي ارائه شد

بدين . م شد 1452دست تركان عثماني آغاز گر عصر جديدي در تاريخ حصارهاي نظامي از سال 
يكي از مهاجرت .ترتيب سقوط قسطنطيه مستقيم بر رشد شهر سازي ايتالياي دوره رنسانس داشت

 "نديشمندان هومانيست و ديگري تشويق علم مهندسي رزمي بود كه تاثير آن در اكثر طرح ها ا
برآمدگي حصارهاي و .كه توسط شهرسازان رنسانس ايتاليا طرح شده ديده مي شود "شهر آرماني 

ضخامت زياد آنها و همچنين وجود شبكه اي براي حمل اسلحه و حمل مهمات به قسمت هاي 
اين . خصوصيات اين حصارها بود كه هزينه زيادي را نيز براي شهر در بر داشت توپخانه از اين

  .مساله امكان فعاليت هاي عمراني داخل شهرها را تا حد زيادي محدود مي كرد
  
  ميدان  6- 2

. نمايش يك ميدان ايده آل توسط فرانچسكو گيورگيو و پيرودال فرانچسكا در قرن پانزدهم تهيه شد
. هاي عظيمي را نشان مي دهد كه بر روي كرسي هاي خاص خود قرار گرفته اندگروهي از تك بنا

خياباني با كف سازي . پله هاي متعددي سطح پاييني ميدان را با سطح كرسي ها متصل كرده است
هندسي نيز جلوي ميدان رد شده، ستون هاي يادماني مشابه دوران باستان، محل برداشت آب و 

در دو سوي اين طاق . دان  ديد ناظر بي نهايت را مسدود ساخته استطاق نصرتي در انتهاي مي
پيروزي دو بناي عمومي يكي ساختمان مذهبي و ديگري يك تماشاخانه با فاصله مساوي جلوه 

همان طور كه به خوبي مشخص است اين ايده با سنت ميدان سازي قرون وسطايي . گري مي كنند
اي بهم پيوسته ، بدنه ها اغلب به صورت احجامي منفرد در تضاد بوده و به جاي داشتن بدنه ه

افزون بر آن بيشتر ساختمانهاي محصور كننده ي ميدان نيز مسكوني نبوده و جاي . مطرح شده اند
استفاده از عناصر يادماني باستاني در اين ميادين موجب شده . خود را به بناهاي عمومي داده اند

از آنجا كه اين . يي ظاهري رسمي و تشريفاتي تر داشته باشنداست كه نسبت به ميادين قرون وسطا
طرح آرماني با سنت هاي رايج آن زمان مغايرت كامل داشت تنها به صورت محدودي توانست در 

  . مركز شهر كوچك پينزا محقق گردد
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دومين ميدان مهم دوره ي رنسانس معروف به ميدان دوكاله در ويگه وانو ساخته شد كه بر خالف 
  .بود 1493- 1495الگوي باال به صورت ميداني محصور و رواق هاي پيراموني در سال هاي 

رواق را به عنوان عنصري وحدت دهنده از قرون وسطي وام ) به ويژه در ايتاليا ( دوره رنسانس 
در دوره ي باستان اگر صرفا فضاهاي عمومي و مغازه ها به كمك . گرفته و آن را بسط و توسعه داد

در دوره ي  رنسانس خانه هاي مسكوني اطراف ميدان به . به يكديگر پيوند داده مي شدند رواق
ميادين دوره ي رنسانس بر اساس عملكرد ترافيكي آن ها به سه گروه تقسيم .هم دوخته مي شوند

نخست، فضاهاي تردد كه هم به وسيله پياده ها و هم ارابه ها مورد استفاده قرار مي .مي شدند
م، ميدان هاي مسكوني كه اساسا براي تامين دسترسي محلي به وجود آمده و مضاف بر دو.گرفت

آن فضاي تفريحي الزم براي پياده ها را نيز فراهم مي نمود سوم، ميدان به عنوان يك فضاي پياده 
  . كه اصوال تردد و و سايل نقليه چرخ دار در آنها ممنوع بود

  

  
  تصوير ايده آل رنسانس از ميدان

  
يدان هاي رنسانس ، عالوه بر كاربردهاي علمي فوق در مواقع بسياري تنها به عنوان نماد و يا م

صحن ( براي زيبايي به صورت زمينه  اي براي يك مجسمه يا بناي يادبود و يا به صورت جلوخان 
شهرسازان دوره رنسانس فضا را به كمك عناصر .به كار مي رفته است) مقابل يك ساختمان مهم

وطه سازي چون ستونها، ديواره ها، سكوها و يا كاشتن انواع مختلف درختان و بوته ها محدود محو
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كرده و در اغلب موارد از اين شيوه هاي گوناگون محصور نمودن فضا به صورت مركب استفاده 
  61.مي كردند

گي خلق ميدان يا فضاي محصور نه به وسيله تسلط يك عنصر يادماني بر فضا بلكه توسط هماهن
  .عناصر موجود احتماال جالب ترين پديده در دوران رنسانس مي باشد

   
  
  خيابان 3-6

در دوره رنسانس خيابان عنصر سازمان دهنده با يك نقطه گريز و منظره ي منحصر به فرد 
خيابان علي رغم عملكرد عبوري، به عنوان محل تجمع و تبادالت فرهنگي ، تجاري و وسيله .بود

رنسانس عالوه بر تغيير عملكرد خيابان ، . مور اداري حكومت محسوب مي شداي براي اعمال ا
پيشرفت رنسانس هماهنگي بناها به .مفهوم آن را نيز به عنوان يك تماميت ، معماري مطرح ساخت 

  .صورت خانه هايي رديفي در دوطرف يك خيابان مستقيم متداول گرديد
شبكه . بكه اي شطرنجي سازمان دهي مي شدنددر دوران رنسانس در عمل خيابانهاي جديد در ش

ي شطرني قديمي ترين تنظيم كننده فرم شهري در دوره رنسانس اروپا بود كه سه كاربرد مهم 
اولين و در عين حال بيشترين كاربرد اين عنصر به عنوان اساس و پايه طراحي مناطق . داشته است

سوم به همراهي يك شبكه خيابان . ستدوم اساس طرح تعدادي نوشهر ا.جديد مسكوني بوده است
  62.اصلي به عنوان الگو براي طرح الگو كلي ساير نوشهرها به كار مي رفته است

  
  

                                                 
 ١٧٤:١٣٦٨س موري ٦١
 ١٧٢:١٣٦٨موريس،  ٦٢



    دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند            مهندسي شهرسازي  –تاريخ شهر و شهرسازي در جهان
  

 

  
  خانه سبك رنسانس يك بازرگان دراينستربورگ

  
  
  
  پرورشگاه  4-6

احداث فضاهايي مستقل براي نگهداري كودكان بي سرپرست و سر راهي يكي از كاربري هاي 
. پرورشگاه يا يتيم خانه ي فلورانس يكي از بهترين نمونه هاي آن مي باشد.باشد جديد رنساس مي

يكي از اولين بناهاي كامل . ساخته شد 1419اين بنا كه به نام اوسبيداله دگلي اينوچنتي در سال 
اين بنا توسط اتحاديه ابريشم كارن فلورانس به شهر هديه شده است و . دوران رنسانس مي باشد

طرح آن توسط فيليبو . ضايي آن از ساختار ديرهاي قرون وسطايي بيروي مي كندساختار ف
  63. برونلسكي تهيه شده است

  
  تئاتر 5-6

اين .آموزشي به وجود آمد  -با بسط و گستر تفكر هومانيستي ، قشر جديدي از مخاطبين فرهنگي
ا داده بود شروع به قشر كه درك علمي و هنري را به يكي از ارزش هاي اخالقي و اجتماعي ارتق

ساخت يا تاسيس آكادمي ها نمود موجي از انجمن ها و محفل هاي هنري متشكل از حاميان مرفه 
نشر و توسعه ي متون كالسيك . و غير حرفه اي علم و هنر انديشمندان و هنرمندان به وجود آمد

نمايشنامه هاي  اجراي. التين در يك سوم آخر قرن پانزدهم به احياي نمايش و تئاتر انجاميد

                                                 
 ١٣٨٩:پاکزاد ٦٣



    دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند            مهندسي شهرسازي  –تاريخ شهر و شهرسازي در جهان
  

 

باستاني در تاالرها و سالن هاي درباري به شكل گيري گونه اي جديد از ساختمان براي تماشاخانه 
تماشاخانه اي در فلورانس ايجاد شد كه ا ولين اپرا در آن برگزار  1585در سال . منتهي گرديد

  .گرديد
اين بنا در واقع هديه ي انجمن . شداولين تئاتر يا تماشاخانه ي اروپايي بعد از دوران باستان مي با

  .اليمبيكا آكادميكا به شهر مي باشد كه پاالديو نيز عضو اين آكادمي بود
  
  كتابخانه 6-6

براي اولين بار مكاني براي رشد و .) م 1582(با ساخت كتابخانه روبروي كاج دوجه در ونيز 
  64.پرورش علم و آموزش در محلي مهم و تشرفاتي بوجود آمد

  
  ليساك 7-6

از آنجا كه  معماري دوره رنسان شاخه اي از علوم رياضي بود كه مي بايست نشان گر نظام كيهاني 
واز سوي ديگر فضاها نيز مي بايست از عناصري تشكيل شده باشند كه با كمك هندسه به . باشد

باستان در اين دوره تناسبات و هماهنگي ميان اجزا و عناصر دوران . يك كليت واحد تبديل گردند
عالوه بر اين از آن جا به باور آن ها كمال قدرت خداوند در . بار ديگر ايده آل انگاشته مي شود

در اين دوره . و طي طريق در مسيري خاص براي شناخت آن الزم نبود . طبعيت قابل مشاهده است
اجراي البته از آنجا كه فضاهاي مركزي براي .گرايش به سوي فضاهاي مركز گرا به وجود آمد

در اغلب كليساها تركيبي كمابيش متناسب ميان فضاي . مراسم عبادي آن زمان چندان مناسب نبود
در معماري سبك رنسانس، به . و سقفي گنبدي برروي آن احداث شد 65مركزي و خطي ايجاد شد

معماري شمال اروپا  تا .ويژه در كليسا سازي شمال اروپا و جنوب ، تفاوت هايي ديده مي شود 
دت ها نتوانست خود را از موتيف هاي گوتيك خالص كند و برخي از جزييات و تزئينات م

هرچند سازمان دهي اكثريت كليساهاي . گوتيك در نماهاي رنسانس همچنان مشاهد مي شود
ولي بسياري از كليساها نيز مانند  كليساي سن لورنزونيز به . رنسانس به صورت مركزي است

  66. ساخته مي شودصورت خطي يا باسيليكا 

                                                 
 همان ٦٤
 ٢٠٨:١٣٧٥گروتر  ٦٥
 ١٣٨٩:پاکزاد ٦٦
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  كليساي سن پيترو

  
  سازي باغ 8-6

در اين دوران نه تنها . باغ سازي مانند ساير هنرها در دوران رنسانس به اوج شكوفايي خود رسيد 
بلكه سبك هاي خاص پرديس سازي .سبك هاي كهن و كالسيك رومي و يوناني دوباره زنده شد

 67. نيز آشكار گرديد.جهان گذاشته استكه تاثير زيادي بر طراحي باغ هاي امروزي 

ارتباط ميان باغ هاي رنسانس باهنر ، دانش و طبعيت مهمترين عامل توسعه ي آن بود در باغ هاي 
قرون وسطايي راهبه ها و خدمتكاران كار مي كردند و باغچه هاي شخصي براي مصارف دارويي و 

تبديل به آثار هنري شدند كه ميان باغ هاي رنسانس . ارزش هاي نمادين، پرورش داده مي شد 
  .معماري باغ و نياز هاي جامعه يكپارچگي و پيوستگي ايجاد نمودند

  :مشخصات اصلي باغ هاي رنسانس به شرح زير مي باشند
در شيب هاي تند تراس ها و قسمت  -2.طرح به صورت محوري تنظيم گرديده بود -1 

گهداري مي شدند و با انواع  رامپ ها و پله ها هاي مسطح تراشيده شده ، توسط ديوارهاي حائل ن
معبر سرپوشيده و  - 4. لنددرخت كاري منظم خيابانها با سروهاي ب - 3.به هم مربوط مي شدند

استفاه از خيابانهاي درخت كاري  -5.ي ميوه و سايه هاي متراكم در مقابله با آفتاب شديددرخت ها
شمشاد و ديگر بوته ها در طرح هاي  -6.دادن مناظرشده  براي تاكيد بر پرسپكتيو ودر قاب قرار 

                                                 
 ٥٧:١٣٦٥روحانی  ٦٧
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از گل به ندرت در  - 7. خطي پيرايش شده و به طوري تنظيم مي شدند كه از باال در ديدرس باشد
بيننده از بين باغ كه داراي مجسمه هاي مختلف  -8.تزيين باغ ها هاي رنسانس استفاده مي شد

د عبور مي كرد و به كاخ كه در قسمت باال واقع فواره ها و ديگر اشكال و ديدني هاي جالب بو
در سراسر باغ مجسمه ها و  - 10.ورودي در سطح تحتاني باغ قرار مي گرفت - 9.شده بود مي رسي

  .ساختمان ها در تضاد با اشكال و بافت هاي طبيعي بودند
  
  شهرهاي رنسانس -7

يشتر يك موضوع سياسي بود گسترش بي اندازه  اراضي شهر ب. فلورانس زادگاه رنسانس مي باشد
باروي جديد وسعت . كه شهروندان فلورانسي براي تثبيت مالكيت خود به اين كار مبادرت كردند

اكثر بناها را كه دوران اوليه رنسانس در اين شهر ساخته .شهر را به شش برابر افزايش داده بود
كه در فلورانس قرن پانزدهم  مهمترين اقدام شهر سازي. شدند كليساها و ميادين تشكيل مي دادند

به وقوع پيوست ايجاد ارتباط كليساي جامع شهر با شش كليساي ديگر و ساماندهي ميادين جلوي 
كليساها بود اين ايده سرمشقي شد براي خيابان كشتي هاي بعدي  در رم باروك در زمان 

ال شرقي جمهوري يك پايگاه يا مركز نظامي دائمي براي حفاظت از مرزهاي شم. سيكستوس پنجم
  . و نيز در مقابل حمالت تركان عثماني محسوب مي شد

  

  
  نقشه شهر فلورانس وباروي جديد

  
 پالمانوا
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شهري كه بيش از هرچيز ايده هاي . پالمانوا از نظر طراحي ، نمونه يك شهر ايده آل رنسانس بود
خيابان از مركز شهر به  18پالن شهر به صورت يك نه گوش است . نظريه پردازان را نشان مي داد

صورت شعاعي خارج مي گردند كه به استحكامات ختم مي شوند و ايجاد يك سيستم پيچيده ي 
اين شهر قرار . دفاعي مي كنند كه نمونه اي از تكنيك هاي دفاعي قرن شانزدهم به شمار مي رود

در اين شهر  بود از لحاظ تجارت ، صنعت و كشاورزي خود كفا باشد ولي كسي راضي به اسكان
تصميم گرفته شد كه با تهديد و تشويق مجرمين به بخشايش  1622باالخره در سال. جديد نبود 

ولي . جرم هايشان آنان را به اين شهر كوچ داده و با دادن زمين و مصالح ساختماني مستقر نمايند 
وسط ساكنين مجرمين راضي به مهاجرت به اين شهر نشدند و حتي امروزه نيز زندگي اين شهر ت

  68.نظامي آن در جريان است

  
  نقشه شهر پالمانوا واستحكامات آن

  
  
  
  

  )فرانسه(شارل ويل 

                                                 
 ١٣٨٩پاکزاد  ٦٨
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 –جنوبي و     شرقي  - بافت اين شهر فرانسوي شطرنجي بود كه در تقاطع دومحور اصلي شمالي
ميدان كوچكتر نيز در تقاطع خيابانهاي مسكوني توضيع شده . غربي آن يك ميدان اصلي داشت 

  69. پيرامون شهر را استحكامات سبك رنسانس شكل داده است. ودندب

  
  نقشه شهر شارل ويل درفرانسه واستحكامات آن

  
  وين

به خاطر حمالت ترك ها حصار دفاعي وين حول شهر قرون وسطايي به سبك رنسانس احداث و 
. آتش بود ديوار دفاعي وين شامل خاك ريزها و سنگرهاي متعدد و يك منطقه ي. گسترش يافت 

جمعيت مازاد شهر به ويژه شهروندان ثروتمند به علت تراكم زياد بافت قديمي در بيرون باروي 
  70.رنسانس زندگي مي كردند

  
  )فرانسه(نانسي

نانسي مركز منطقه ي لورن در فرانسه مي باشد اين شهر از دوبخش مجزا با ديوارهاي دفاعي 
قرون وسطي مي باشد كه با شبكه ارگانيك خود در شهر قديمي مربوط به . مستقل تشكيل شده بود

شهر جديد داراي بافتي . م احداث گرديد 1588شمال شهر جديد قرار داشت شهر جديد از سال
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ميالدي به 1633اين شهر در سال . شطرنجي بود و نماي خانه هاي مسكوني آن طرح يكسان داشت
اي فضاهاي جالب به سبك رنسانس از نيمه دوم قرن هفدهم دار. اشغال فرانسويان در آمد 

  71..گرديد
  

   
  نقشه شهر نانسي در فرانسه وديوار دفاعي آن

  
  

  )سوئيس(زوريخ
باروي قرون وسطايي شهر  1336در سال . زوريخ در زمان رومي ها فقط يك ايستگاه گمركي بود

د را در شهر ديوار رنسانس خو. تكميل گرديد كه روي نقشه به صورت يك شبه بيضي ديده مي شود
م در حين جنگ هاي سي ساله ساخته بود اين استحكامات وسعت شهر را به دو برابر  1642سال

باروي نامبرده بسيار دير در سال . افزايش دادند كه براي اسكان جمعيت تا قرن نوزذهم كافي ماند
و ) گيلدها( م تراشيده و تخريب شد تاريخ شهر زوريخ، شاهد مبارزهي دائمي بين شهرواندان  1832

آشتي ميان طرح هاي آرماني براي شهر دوره ي رنسانس و محدوديتي كه استحكامات . اشراف بود
  72..باروي شهر به وجود آورد
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  بافت قرون وسطايي شهر زونيخ وگسترش آن در دوران رنسانس

  
  دامآمستر

اراضي . ري شمالي اروپايي آن زمان به وقوع پيوستدام، يعني يكي از مهمترين شهرهاي بنددر آمستر
شهر در پيرامون بافت قديمي دايره اي شكل ، با سدها ، بندها ، كانالها ، خيابانهاي موجود توسط سه 
كانال پهن زهكش را نيز بازي مي كردند به صورت محدوده اي چند ضلعي روي نقشه گسترش 

موجود  را مقابل جذر و مد محافظت مي كردند و از ديگر آب بندها ، كانال ها و خيابانهايي . يافت
سو با كنترل آب كافي در كانال ها امكان دسترسي كشتي ها و گاري ها به خانه هاي بازرگانان را 

خانه هاي ساخته شده در بخش گسترش يافته ي شهر بر اساس توافق موجود ميان . تامين كردند
  73. منظر شهري آن زمان آمستردام  بودند شهروندان در حين كثرت داراي وحدتي در
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  شهرسازي  گرايانه به شهر وباروك نگرش اقتدار
  
  تاريخچه باروك -1

به  "باروكو "هنر شهرسازي و معماري قرن هفدهم و هيجدهم اروپا كه نام خود را واژه ي پرتغالي 
كه در قرن نوزدهم توسط هنرشناسان اروبايي  اين صفت. گرفته است "مرواريد كج و كعوج  "معناي 

براي تحقير كوشش هاي هنرمندان درباري و كليسايي دوره اي نيمه ور شكسته و ارتجاعي كه صرفا 
بعدها بار منفي خود را از دست داده و به يك سبك . به ظاهر سازي مي پرداخت، به كار برده شد 

معروف است نشان دهنده ي شرايطي است كه جنبش اين دوره كه دوره ي استبداد نيز . تبديل شد 
ضد اصالحات ديني كليساي كاتوليك در مناطق تحت نفوذ مانند ايتاليا، فرانسه و اسپانيا از يك سو و 

 –پس از سركوب شورش بزرگ سرف ها  –قدر قدرتي مانند دوك هاي تازه پرتستان شده آلماني 
فقط بسياري از آزادي هاي به دست آمده توسط  در اين دوران نه. در اروپاي مركزي مي باشد 

شهروندان اروپايي دوره رنسانس محدود گرديد بلكه هنر رنسانس كه زماني مانند يك مرواريد 
. غلطان خود را به رخ مي كشيد توسط كليسا و اشراف به نفع خود مصادره شد و كج و معوج شد

چه بيشتر روستاييان نموده و ثروت به دست كليساي كاتوليك و اشراف اروپايي سعي در استثمار هر
آورده را خرج كاخ ها ، كليساها و ضيافت هاي ولخرجانه خود مي نمودند ولي نظام فئوداليته چنان 
از درون پوسيده بود كه نتوانست در مقابل حركت هاي شهروندي و اقتصاد شهري دوام آورده و 

  74.هيجدهم رسما به صدا در آمد شيپور مرگش با انقالب كبير فرانسه در اواخر قرن
  
  شرايط حاكم در اين دوره     
  اقتصادي دوران باروك –شرايط اجتماعي  

سفرهاي اكتشافي بازارهاي جديدي را گشود . در طي قرن شانزدهم بورژوازي پيوسته ثروتمند تر شد
باعث تورم شديد  و غارت و استخراج طال و نقره به اسپانيا و ديگر مناطق سرازير شد اين سيل نقره

در قرن هفدهم آن چه پيش . در اسپانيا شده ولي هلندي ها را به رشد تجاري فوق العاد ه اي رساند
از آن مورد استفاده يي چند خانواده ي اشرافي بود اينك به صورت كاالهاي متداول مصرفي همه ي 

دامنه بازرگاني با كاالهاي .) . ..مانند شكر ، چاي، ادويه ، توتون و ( طبقات ثروتمند در آموده بود 
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كمپاني هند شرقي . مستعمراتي گسترده شد و به زودي در انحصار چند شركت سهامي بزرگ در آمد
  .هلند شرقي و شركت خريد هادسن در بريتانياي كبيرو شركت هند شرقي در فرانسه 

ي اروپا در قرن هفده و سرمايه دار. توليد در مستعمرات امريكايي نياز به نيروي كار ارزان داشت 
آن ها با حمله به سواحل آفريقا و اسارت ميليونها سياه . هيجده برده برداري را دوباره احيا نمود
برده داري فقط به مرزهاي خارج از اروپا و اقوام غير . پوست به تجارتي سود آور دست يافتند
رمايه داري در كشاورزي ، برده بلكه همزمان با رشد س. اروپا و اقوام غير اروپايي ختم نمي شد

جنگ هاي طاقت فرساي قرون هفدهم و .داري در لهستان نيز توسط سرمايه داري ايجاد گرديد
هيجدهم ميان دول فئودالي از يك سو و از ديگر سو اسراف و ريخت و باش اشرافي آنان ، دولت 

دولت . ران بزرگ كشانده بود هاي مزبور را بارها به ور شكستگي و گرفتن وام از تجار و سرمايه دا
هايي كه در ظاهر سعي مي نمودند تا با تجمل ، شكوه دولت هاي استبدادي خود را به معرض 

از لحاظ اقتصادي چنان توخالي شده بودند كه در قرن نوزدهم تك تك يا گروه . تماشا گذارند
  75. گروه مجبور به واگذاري قدرت خود گرديده تسليم سرمايه داري گرديدند

  
  شرايط سياسي در دوران باروك 

در قرن هفدهم با رشد روابط سرمايه داري تنها دو كشور توانستند خود را از مدار فئوداليسم خارج 
در زماني كه شمال .هلند و انگلستان ولي بقيه كشورهاي اروپايي به آتش استبداد افتادند. گردانند

ناوگان  ونيز با هلند قابل رقابت نبود در آن زمان اروپا ثروتمند مي شد ايتاليا درجا مي زد و حتي 
شرق اروپا نيز بين دو قدرت عثماني .ايتاليا نيز تحت تسلط پادشاهي اسپانيا بود و تكه تكه شده بود

در جنوب شرق و لهستان در شمال شرق تقسيم شده بود سراسر قرن شانزدهم و هفده مملو از 
بلكه . اروپايي است كه نه فقط آنها را تقويت نمي كردجنگ هاي متعددي ميان قدرت هاي فئودال 
  76.به تضعيف اقتصاد فئودالي آن ها نيزانجاميد 

  
  اقتصادي در دوران باروك –شرايط فكري 

قرن شانزدهم عصر اعتراض هاي مذهبي و اصالحات ديني بود جوامع شهري تعاليم كليساي 
به همين خاطر مخالفت هاي خودرا با اين . كاتوليك را در تضاد با رشد و توسعه خود مي ديدند
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جنبش هاي مذهبي زيادي سر بر آوردند كه مهمترين آنها جنبش لوتري . تفكرات اعالم مي نمودند
و آنابابتيسم در اروپاي مركزي ، كالوينيسم ابتدا در فرانسه بعدها در هلند و اسكاتلند و جنبش 

ن جنبش ها را به علت اعتراض شان، جنبش امروزه مذاهب ناشي از اي. سوينگلي در سوئيس بود
علل اين اعتراضات را مي بايستي در تعاليم كليساي كاتوليك و . معترض يا پروتستان مي نامند 

از قرن پانزدهم كليساي كاتوليك براي جبران . رشد و توسعه ي فرهنگ شهرنشينان جستجو كرد
ه بود الزم بود تا هر موجود زنده اي رابه شكل زننده اي رشد داد "فروش عفو "هزينه هاي خود 

براي بخشايش گناهان خود مبلغي به كليسا پرداخته تا ظاهرا جايگاهي در بهشت براي خود تامين 
اين موضوع نه فقط باعث مي گرديد تا بهترين جاهاي بهشت به ثروتمندان و اشراف برسد . نمايد

و به صندوق كليسا و خرج هاي غير  بلكه بخشي از ثروت رايج را از مدار توليد خارج نموده
رابطه ي مالي متقابلي بين كليسا و اشراف به وجود آمده بود كاردينال . منطقي اش سرازير گرداند

دولت هاي دنيوي در امر . ها با قبول رشوه ، بر انتخاب يا سرگوني يك پادشاه مهر تاييد مي زدند 
  77. ستفاده مي نمودندنظامي و مالي خود ا –انتخاب باب از قدرت سياسي 

و دخالت واتيكان در  "فروش عفو "در آلمان راهبي از فرقه ي آگوستين ها بنام لوتر به مخالفت با 
فرانسوي نيز / عزل و نصب هاي دنيوي پرداخته بود و به اعتدال فرا مي خواند و كالوين سوئيسي 

اهزادگان راجلب مي كرد اصالح دين از آن جهت ش. بر فساد و سست انديشي فرد حمله مي كرد
مي فرستاد منحل مي كرد وبه جاي ) واتيكان(كه سازماني را طالب وفاداري بود و پول را به خارج 

وجوه اضافي را به خزانه شاهزاده رد مي .سازماني  ديگر مي نشاند كه كوچكتر ومطيع تر بوده
  78.كرد

. ، در توليد و توزيع مصرف گرددبورژوازي نيز بدان اميد داشت كه پول در منطقه ي باقي مانده
روستاييان نيز اميدوار بودند با اعتدال مورد موعظه ي لوتر از فشار فئودال ها كاسته شده، ركن 

رشد اوليه ي اصالح گرايي سريع بود تا . ديگر فئوداليسم يعني كليساي كاتوليك تضعيف گردد 
، پادشاهي هاي اسكانديناوي و نيمه ي قرن شانزدهم  ثلث شمال شرقي ، آلمان ، انگلستان 

  . متصرفات شواليه هاي توتونيك و ليووني در درياي بالتيك به مذهب پروتستان گرويده بودند
در هر صورت جنبش معترضين و اصالح گرايان شكافي بزرگ در ميان اقوام اروپايي ايجاد كرد كه 

ي نه فقط باعث گرديد كه اروپا به اصالح دين.اروپا به مناطق كاتوليك نشين و پروتستان  تقسيم كرد
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دوران جديد وارد گردد بلكه مبنايي براي رشد هرچه سريعتر اقتصاد سرمايه داري در مناطق 
اجتماعي ايجاد دو دولت دموكرات هلند و / حاصل اين جنگهاي مذهبي . پروتستان نشين شد

وليك  و آلمان نيمه پروتستان انگلستان و چند قدرت استبدادي مانند اسپانيا ، فرانسه و اتريش كات
  79. در قرن هفدهم و هيجدهم بود

هرچند فئوداليسم اروپايي توانست سلطه ي فكري خود را بخش عمده اي از اروپا به صورت 
ولي نميتوانست جلوي رشد و توسعه  ي تفكرات جديد را سد . حكومت هاي مطلقه حفظ كند 

رايي دوران رنسانس به فلسفه كه زبان پيچيده تري نمايد و متفكرين بورژوا در ادامه ي طبيعيت گ
فالسفه اي كه در قرن هفدهم تا نوزدهم بنيان . داشت روي آورده بنيان فلسفه اي دنيوي را گذاشتند

دكارت اسپينوزا ، اليب نيتس، . تفكر مدرن را گذاشتند با اكثريت مطلق يا آلماني بودند يا فرانسوي
در شرايط نيمه دموكراتيك هلند و انگلستنان بلكه در دوران استبداد ولتر و روسو ، كانت و هگل نه 

به تفكر پرداخته و نطريه پردازي مي كردند شايد هم رابطه اي  مستقيم ميان فشار سياسي و 
در هر صورت با تخفيف سطه ي فكري كليساي كاتوليك . تفكرات بنياني فلسفي وجود داشته باشد

د و پروتستان ها با دستيابي فردي به انجيل توسط زبان خودي، بيش به تعداد مردان علم افزوده ش
از كاتوليك ها بر سواد تاكيد كردند و ثلث اروپاي پروتستان به يقين آموخته تر از بقيه جهان 

  80.كاتوليك آن بود
  
  شهرسازي باروك  

  . شهرسازي باروك نيز مانند هنر و معماري آن كوششي  است در تظاهر به شكوه
ن بس از جنگ هاي داخلي و نهضت لوتري به سيصد دوك نشين تقسيم شد و دوك هاي آلما

پروتستان در شمال و دوك هاي كاتوليك در جنوب آن سرمست از پيروزي بر رعايا و شهروندان 
 "حق مدينت  "مي بايستي شكوه و جالل زندگي و حكومت خويش را نشان دهد آن ها نه فقط 

ردند بلكه براي كنترل بيشتر كاخ  خود را به شهر نقل ماكن داده، مانند بسياري از شهرها را فسخ ك
ورود كاخ اربابي به شهر موضوعي نو بود زيرا قبل از آن فئودال ها . بختكي بر شهر استوار نمودند

اواخر قرن شانزدهم رم .تا به حال در قلعه هاي خود در ميان امالك و مزارع زندگي مي كردند
نري اروپا شد ولي مدت طوالني دوام نياورد و با تضعيف باب و دربار وي مركز تبديل به مركز ه
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هنري به فرانسه منتقل شد كه در قرن هفدهم و در دوران حكومت لويي چهاردهم به قدرتمندترين 
مردم . حكومت استبدادي اروپا تبديل شده بود ظهور استبدادي در اين كشور هم بي دليل نبود

گ هاي مذهبي طوالني كه به سود مذهب كاتوليك تمام شده بود كشتارهاي فرانسه خسته از جن
فجيع و گسترده در جنگ هرج و مرج و گرسنگي در آرزوي حكومتي قدرتمند بود تا به اوضاع 
كشور سر و سامان دهند بورژوازي نيز همواره شكوفايي اش به هنگام اسقرار صلح در كشور است 

ست دست آهنين رو كند پشتيباني مشتاقانه ي خود را نثار حكومت همواره آمادگي دارد كه به سيا
  81. مطلقه ي فرانسه كرد

استبداد ولي به هيج وجه نظم كهن جامعه ي فئودالي را در فرانسه ازميان نبرد شاه هنوز احساس 
مي دانست كه مي  "اول نجيب زاد ي كشور "او خود را . مي كرد كه به طبقه ي فئودال تعلق دارد

بر اساس رسم ورسوم دوران باروك . ست حيثيت لطمه خورده ي اشرافيت را جبران نمايدباي
نجيب زاده نمي بايست احساسات خود را رو كند او مي بايست نشان دهد كه محتاط خونسرد و 
قوي است اونبايد خود را در حضور ديگران شل و رها كند به ويژه در مقابل بزرگترها نبايد راز 

ند اوبايد بكوشد كه خوشايند ديگران باشد و لطف خودرا به كامل ترين وجه نشان خود را فاش ك
دهد اين آداب و معاشرت درباري را همان اصولي هدايت مي كند كه بر پايه ي آن ها ، كاخ هاي 

  82.سلطنتي ساخته و باغ هايش آراسته شده اند
طبيعي جديد و فلسفه ي نو مبتني يكي از مهمترين دستاوردهاي قرون پانزده تا هيجده يعني علوم 

كوبرنيك ثابت كرده بود . موثر بود ) با تمام انعشاب هاي آن ( بر علوم طبيعي بر كل توليد هنري 
اين كشف تحولي رادر تفكر انسان آن دوران به وجود اورد . كه زمين گرد خورشيد مي گردد 

بل بدان . زمين و آدمي نمي چرخدحاصل اين نظريه نه تنها به معني آن بود كه جهان ديگر گرد 
معني نيز بود كه جهان اصوال مركزي نداشته و تنها عبارت است از بي نهاين اجزاي همگن و هم 

انسان متوجه بيكرانگي جهان . ارزش كه وحدت انها تنها در اعتبار عام قانون طبيعي متجلي است 
ديگر مركز كائنات و انسان ديگر از آن جا كه زمين . شده آن را داراي وحدتي ذاتي مي دانست

هدف و مقصود آفرينش نبوده و به عاملي ناچيز و كم اهميت  در جهان واقعي تبديل شده بود 
انسان مي بايست به كشف قانونمندي ها پرداخته ضرورت ها را كشف نمايد تفكر جديد نه فقط 

اي آن كه سرنوشت وي تقدير به معن "جايگزين تفكر قرون وسطايي  "ضرورت "باعث گرديد كه 
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در جايي ديگر و زماني ديگر رقم خورده است گردد بلكه جهان بيني انسان مدارانه  وي را به مثابه 
او خداوند را حاضر در همه جا و . تغيير داد "مورد توجه خاص خداوند"اي اشرف مخلوقات و 

اودر .موثر واقع مي شود همه چيز مي دانست و تنها به نيروي خداوند اي اعتقاد يافت كه از درون
فرد دوره ي باروك به قول پاسكال به جاي ترس از داور . واقع به يك همه خدايي رسده بود

هنر باروك ملهم از سكوت  "از نفحه ي مستمري كه بر كيهان نافذ است شگفت زده بود "كائنت 
تمام هستي در  ابدي فضاهاي بي كران سرشار از نشان دادن فضاي بي پايان و وابستگي متقابل

به آخرين  "بولنوف معتقد است كه در دوران باروك سرمستي از بي نهايت. نقاشي و شهرسازي شد
حد خود مي رسد و حتي فضاي داخلي در بي نهايت احساس مي شود بدون اينكه كه به فضاي  

  83.داخلي بودن خود بايان بخشيد
طور مطلق از هنر غير مذهبي جدا مي در دوره باروك هنر مذهبي براي نخستين بار خود را به 

نمايد در هنر قرون وسطي و رنسانس صوري از هنر وجود داشته كه به هدف هاي دنيوي كمك 
مي كردند ولي باروك اين تفكيك  بنيادي به سرانجام رسيد و دستگاه واتيكان براي تبليغ افكار 

حين تبليغ مومنين را ارشاد  داشت هنري كه مي بايست در "هنر مردمي "كاتوليكي نياز به يك 
كرده و منقلب سازد ولي اين هنر مي بايستي برتر از سطح توده ها بوده و با زباني سنجيده و فاخر 
با مخاطبين خود رابطه برقرار كند به همين خاطر هنر كليسا خصلتي رسمي به خود گرفته و شمايل 

  .نگاري آن تثبيت و داراي طرح و نقشه شد
اروك از هماهنگي چيز ديگري بود از آن جا كه دوران باروك دوران استبداد بود و برداشت دوران ب

كوشش كليسا نيز در بازگرداند هماهنگي ميان اعضاي خود بود درهمه ي محصوالتش ميل به 
در دوره ي باروك اجزاي استقالل نسبي خود را از دست داده  . تمركز و تبعيت مشاهده مي گردد 

  . هيچ معنايي نداشت "در خود  " پاره ي منفرد ديگر
بلكه وحدت مقدم . منظور از وحدت مانند دوران رنسانس نتيجه ي نهايي يك آفرينش هنري نبود 

به دنبال ايجاد يك . هنرمند باروك به موضوع با بينشي وحدت زا نزديك شده . بر محصولش شد 
حفظ وحدت به فعاليتش ادامه و او مي بايست از ابتدا و فقط به خاطر . كليت وحدت يافته بود 

كليت در دوران باروك چنان با اهميت مي گردد كه اجزا در خدمت و حتي در . سمت وسو دهد
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اين مهم را هم مي توان در امور سياسي آن دوران ديد و هم . صورت نياز قرباني كليت مي گردند
  84. .در معماري آن

  
  اصول حاكم بر شهرسازي باروك -4
  
  ي فوق  ميتوان اصول حاكم بر شهرسازي باروك را در موراد زير خالصه كرد توجه به مطال 
شهر باروك شهري از پيش طراحي شده بود كه از سه بخش عمده اراضي فئودال و  - 1

 .مناطق مسكوني شهروندان تشكيل شده است

  .شهر كليتي بود كه همه اجزا و عناصر آن در خدمت آن قرار گرفته بودند - 2
سي مي بايستي به ياري نظم اجتماعي شتافته كنترل شهر و شهروندان را تسهيل نظم هند - 3

  .نمايد
شهر مي بايستي ببننده را مقهور سازد به همين خاطر اوال بخش هاي مختلف شهر مي  - 4

دوما با ايجاد نماهاي باشكوه قصر كليساها ، . بايست به وسيله خيابانهاي مستقيم به هم مرتبط شوند
واره ها بر تاثير آن افزوده شود سوما از عناصر يادماني مانند مجسمه  براي تجليل و باغ ها و ف

  .تكريم پادشاهان و فئودال ها استفاده گردد
شروع . محل اسقرار كاخ طوري انتخاب مي گرديد كه تسلط آن بر شهر تامين گردد - 5

ه به شهروندان گوشزد محورهاي شعاعي از قصر به طرف شهر نه فقط حضور فرمانروا را يك نگا
  . نمايد بلكه در مواقع شورش و آشوب و كنترل و دفع حمله به كاخ را ساده نمايد

كاخ دوران باروك بر خالف رنسانس به طرز چشمگيري برون گرا بود ودر محورديد  - 6
  . خيابانهاي اصلي قرار داشت

ز خود شهر نبودند اگر بزرگتر ا) باغ و شكارگاه ( اراضي بخش سلطنتي يا فئودالي  - 7
 . حداقل بخش عمده اي از شهر را اشغال مي كردند

تصور ايده آل از مسير خيابان يك محور صاف و مستقيم بود كه دو نقطه ي مهم را به  - 8
دو كليسا يا فضاي شهري و در دوران استبداد حكومتي دو ) در رم( يكديگر پيوند مي هد در ابتدا 
  . را به طبعيت متصل مي نمودبي نهايت يعني شاه و كاخ آن 
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با استفاده از تقارن در جداره ي فضاها و نماي ساختمان هاي عمومي بر شكوه و عظمت  - 9
  .خيابان تاكيد مي گرديد

خانه هاي مسكوني شهر حتي االمكان متحد الشكل و نماي خارجي آن هاي يكنواخت  -10
  .طراحي مي گرديد

اء داراي رابطه اي هندسي بود نه فقط خيابانهاي نظم حاكم بر سازمان دهي ميان اجز -11
شهر و باغ هاي آن زمان از نظمي هندسي برخورداربودند بلكه حتي درختان و بوته ها به شكل 

  .مكعب مخروط يا هرم هرس مي شدند
ديگر مانند رنسانس به دنبال ايجاد فضاهاي محصور ) باروك ( شهرساز دوران استبداد  

ر شهر نبود و سعي داشت تا با نظامي باز و ايجاد محورهايي كه شهر و كوچك مقياس در ساختا
طبعيت را بهم مي دوخت هويتي تازه براي شهر خود دست و پا كند براساس خود محوري حاكم 

تجسم فضايي . بر مستبدين تنها نقاط گريز در پرسپكتيو شهر تنها مي توانست حاكم و قصر او باشد
محلي بود خردگرايانه واضح ، منضبط در زمينه اي هندسي كه آن را  طراحان دوره باروك از شهر

در اين دوره نه فقط حجم كلي ساختمان . نمودي از قدرت و انضباط حاكم بر دولت مي پنداشتند 
هاي مسكوني بلكه كليه مشخصات و جزييات بنا نيز از طرف مقامات باال تعيين مي گرديد و 

  85. .وم بنداشته مي شدابتكارات فردي ساختمان هاي مذم
  
 عناصر شهري با اهميت در دوره باروك -5

  ميدان   1-5
دوران باروك به قدرت رسيدن مجدد اشراف و فئودال هاي اروپا بود كه نتيجه آن از دست رفتن 

ميدان دوران باروك عملكرد خودرا به مثابه ي تجمع و تعامل اجتماعي . اسقالل شهرها شد
حكومت اقتدار و شكوه خود را بوسيله . تبديل به فضاهايي تشريفاتي شدشهروندان از دست داده 

رژه و مشق نظامي و يا به عنوان فضاي باز وسيع جهت جلوه گري مجسمه هاي يادبود بادشاهان 
در ميان آن رخ مي كشيد ساختمان هاي اطراف ميادين باروك يا كال از ساختمان هاي متحد الشكل 

كه وحدت و نظم ميدان را تشديد مي نمود و يا به صورت ساختمان و يكنواختي تشكيل مي شد 
  86. عمل مي كردند) ساختمان مجلل (هاي هم شكل به مثابه اي حلقه اي براي يك نگين 
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  فضايي تشريفاتي:ميدان دوران باروك 

  

 
 

  ميدان ايده آل باروك
  
  

  خيابان 
خيابان مهم ترين نماد و . رح مي شود در دوره ي باروك خيابان به عنوان عنصري هويت بخش مط

اصلي ترين فضاي شهر باروك محسوب مي گردد زيرا هميشه امكان طراحي يك شهر جديد به 
سبك باروك وجود نداشت اما هويت يك شهر مي توانست با احداث چند خيابان جديد و يا يك 

به خيابان هاي مستقيم  اهميت به هندسه ، رياضيات و پرسپكتيو و توجه. محله جديد تغيير يابد
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مسير ديد طوالني به فضايي به ظاهر . شعاعي با ديد به فضاي بي نهايت در اين دوره مشهود است
  87. نامحدود خصايص بارز طرح هاي باروك بود كه توسط نقاشان ابداع گرديد

  
  خانه هاي محله هلندي ها

  
  

  كليسا
فضاي باروك . ي كنار گذاشته مي شود سادگي و خوانايي دوره ي رنسانس در سبك باروك به كل

سعي معماري باروك بر اين بود . مملو از تضاد بود و گويي سعي داشت ذهن ناظر را فريب دهد 
كه وجدان ها را آرام و انسان ها را جادو كند براي القاي اين واقعيت غير زميني معماران باروك 

معماري باروك دو گونه فضاي خطي و . دست به دامان دگر نمايي و افسون دنياي خيال مي شوند
مركزي را با يكديگر مرتبط نمي كند بلكه از طريقي اختالط آن ها به فرم بيضي دست مي يابد كه 

دراين معماري . در آن در مسير و نه مركز هيچكدام به تنهايي وجود ندارند و با هم عجين شده اند 
ر از ويژگي هاي دوران باروك استفاده از ديواره يكي ديگ. اجزا و عناصر فضا بي نهايت ادامه دارد

در تركيب با يكديگر تنشي را ايجاد مي كند كه مورد نظر معماران .هاي محدب و مقعر مي باشد 
بود در ابتدا از سطوح مقعر و محدب در داخل كليسا استفاده مي شد ولي به تدريج سطوح بيروني 

ايي اين دوران به طور همزمان در بخش هاي پس ساختمانهاي كليس. آن را نيز در بر مي گرفت
به باور زمانه اين دوگانپي يا بس زدن و بيش . زننده ودر بخش هايي ديگر دعوت كننده مي باشد 
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كلسا قلعه ي خدا است اما قلعه  اي كه به روي هر . خواندن در ذات كليساي مسيحي است
  88.باز است. خواستار نيكي است 

  
  باغ 4-5

در طرح ها از ايوان ها نرده ها، . روك باغ ها بزرگ تر و تركيب درختان متنوع تر گرديددر دوران با
در . پله ها، آب نماها و مجسمه ها استفاده مي شد درختان از سبك منظم و مرتبي برخوردار گرديد

اين سبك ديواره هاي سبز ضخيم ، بلند و راهروها به صورت سرپوش هاي سبز و طويل ونرده 
  89. ي در دوطرف آنها طراحي مي شده استهاي چوب

فرانسويان سبك خاصي براي تزيين باغ هاي ) باروك ( با پيشرفت دوره ي رنسانس در فرانسه 
زيباترين با غچه ها را احداث . در قسمتي از قصر كه درتابستان ها استفاده مي شد. خود يافتند 

ه و نزديك به يكديگر مي كاشتند و به نموده درختان و درختچه ها را به اشكال مختلف هرس كرد
فرانسويان بر سطوح افقي عظيم با اشكال هندسي . اين ترتيب ديوارهاي سبز به وجود مي آوردند

 "اين باغچه ها را . بسيار بيچيده ، گل كاري و چمن كاري كرده و راه هاي شني احداث مي كردند
  90. مي ناميدند "باتر 

  :اروك مي توان موراد زير را بر شمرداز ويژگي هاي باغ هاي دوران ب
  . باغ هاي بزرگتر و تركيب درختان متنوع گرديد – 

گل كاري و  –كاشت نزديك به هم درختان و درختچه ها براي ايجاد ديوارهاي سبز  –
اشكال هندسي در ابتدا  –. چمن كاري برروي سطوح افقي با استفاده از اشكال هندسي و منظم

تقسيم باغ هاي وسيع به باغچه هاي  –. ه و منظم بوده ، خطوط انحنا مي يابدمربع مستطيل ، داير
قسمتي از باغ به درختكاري قسمتي به   –كوچك و مربوط ساختن آنها به يكديگر با راه هاي شني 

. سبزي كاري قسمتي به فضاي استراحت و قسمتي نيز به فواره ها و مجسمه ها  اختصاص مي يابد
91  
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  وكشهرهاي بار -6
م به عنوان مركز مسيحيت كاتوليك تثبيت شد شهري نيمه  1524زماني كه  شهر رم در سال 

ساكنين آن بس از تخريب شبكه آبرساني روم باستان تپه ها را ترك كرده و در . مخروبه بيش نبود
ي ولي هفت كليساي زيارتي را كه مي بايست. بافت متراكمي كنار رودخانه  تيبر اسكان گزيده بودند

از آن جا كه . توسط هر زائر مورد بازديد قرار مي گرفت در داخل باروي رومي پراكنده بودند 
سعي نمود ) م 1585-1590( مسير حركت مومنين مغشوش و بر گل و الي بود سيكستوس بنجم 

به . تا بدون توجه به پستي و بلندي تپه هاي موجود مسيرهاي سازمان يافته و خوانا ايجاد نمايد
ور سيكستوس شبكه ي آبرساني رم نيز مرمت شد و با احداث چندين آب نما امكان اسكان و دست

او در مدت پنج سال . برداشت آب را در تپه هاي اطراف مسير هاي احداث شده ايجاد گرديد
حكومت خود عالوه بر خيابان هاي جديد يكصد و بيست و پنج خيابان و كوچه ي رم را 

خاكبرداري زياد به . باب سيكستوس پنجم ايرادهاي زيادي نيز گرفته اند سنگفرش نمود به اقدامات
  92. خاطر يكنواختي شيب خيابانهاي و تخريب محوطه هاي باستانهاي مهمترين ايرادات بودند

  

  
  نقشه شهر روم در دوران باروك

  
  هاناو 1-6

                                                 
 ١٣٨٩پاکزاد  ٩٢
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بخش جديد شهر . اشداين شهر در آلمان قرار داشته و يكي از شهرهاي اوايل دوره ي باروك مي ب
شهر تا آن زمان فقط از يك . و در اوخر قرن شانزدهم به سبك رنسانس باروك طراحي و اجرا شد

طراحي توسعه ي شهري به خاطر مهاجرين . قصر و يك مجتمع مسكوني كوچك تشكيل شده بود
ارتباطات  مذهبي پروتستان  از فرانسه بود كه سطح آن دو برابر مقياس شهر قديم بود شبكه بندي

  93. شهري همان طور كه پيداست شطرنجي بوده و سلسله مراتبي در آن وجود ندارد

  
  نقشه شهر هاوانا

  فرويد اشتات
م به دستور فريدريش اول، دوك وورتمبرگ ، جهت اسكان مهاجرين  1600اين شهر در سال 

بع خود بر مذهبي ساخته شد اين شهر به دست هاينريش شيكهاردت طراحي شده و با شكل مر
قرار دارد دوخيابان عمود برهم با تقاطع ) جنوب آلمان( دامنه هاي دشت ناگول در شوارتزوالد 

شان در يك ميدان بزرگ شكل كه قرار بود كاخ دوك را در خود جاي دهد دروازه اي شهر را به 
  94. هم مرتبط مي كرد

  
  
  
  

                                                 
 ١٣٨٩پاکزاد ٩٣
 همان ٩٤
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  شهر فريدون اشتات در آلمان

  ورساي 
ن منطقه فقط يك كوشك شكاري قرار داشت كه به وسيله لويي سيزدهم و م دراي 1624سال  تا

آرشيتكت . در اين سال فكر ايجاد قصري براي دربار فرانسه ايحاد شد. درباريانش استفاده مي شد
در زمان لويي چهاردهم طراحي باغ به له . معروف باروك له روي طرح آن را بر عهده گرفت 

اجراي طرح توسعه ي كاخ شزوع شد، له وو نظارت  اجراي  1663از سال . نورته محول گرديد 
اين وظيفه را دنبال نمونده و  1678به عهده داشته و پس از وي  دوربي تا سال  1670آن را تا سال 

قصر مشرف به شهر ورساي بود و سه .بس از آن مانزا و هاردولوين عهده دار اين امر گرديدند
ر كشيده شد و محل سكونت شهروندان را به چهار قاچ تقسيم محور شعاعي از قصر به داخل شه

نمود بر خالف كاخ كه بسيار مجلل بود خانه هاي مسكوني شهر نسبتا ساده و همسان طراحي 
گرديد با آنكه د ر طرح اوليه يك خيابان سه محور شعاعي را در شهر به هم متصل مي كرد و قرار 

  .يرند و لي از اجراي آن صرفنظر كردند بود اماكن عمومي شهر در جوار آن شكل گ
مجريان دليل آن را مخالفت لويي چهاردهم مبني بر عدم احتياج شهروندان به محوري مستقل از 

  )1389پاكزاد . (حتي از احداث فضا هاي عمومي نيز صرف نظر شد. دربار براي خود بيان كردند 
  
  

  كارلسروهه 



    دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند            مهندسي شهرسازي  –تاريخ شهر و شهرسازي در جهان
  

 

 32ي طراحي كردند قصر حاكم در مركزآن قرار داشت و شهرسازان اين شهر را با نظم كامل مهندس
خيابان از اين تعداد جهت سكونت شهروندان  9خيابان شعاعي منظم مشابه از آن طرف كشيده بود 

محور ديگر يك پارك عظيم را  23ساخته شد و توسط خيابان هايي به يكديگر مرتبط گرديد 
حتي از نظر رنگ آميزي مشابه هم و مطابق شكل واحدهاي مسكوني ايجاد شده . تشكيل مي داد 

ضوابط از پيش وضع شده بود همه چيز در شهر كارلسروهه تحت تسلط قصر بود پالن شهر مانند  
  )1389پاكزاد .(خورشيدي است كه در قصر در مركز آن اشعه هاي خود را با اطراف مي پراكند

  
  

  
  نقشه شهر كارلسروهه

 

  ميالدي  1450-1750افته، دوره ي كالسيسيسم تجديد حيات ي
   

اين دوره، دوره اي است كه روش هاي علمي مطرح و فرايند روش علمي از طريق آزمون تجربي 
دنياي مدرن پا به عرصه مي    نبرد ميان دگماتيسم و عقل پايان مي يابد و. پايه گذاري شده است

و نگرش انسان مدار حاكم در اين دوره جهان، نظامي عقالني تلقي شده و دانش خرد گرا . گذارد
نظير استفاده از قواعد پرسپكتيو (لذا زيبايي مترادف با كمال و از طريق طراحي عقاليي . مي شود

كشف قواعد پرسپكتيو علمي، انقالبي بصري در طراحي . حاصل مي شود) علمي در طراحي منظر
  . اين دوره را نمايش مي دهد تاكيدات زيباسازي منظر در 4نمودار شماره ي . منظر را به دنبال دارد

در اين دوره طراحي ميادين شهري و محورهاي اصلي شهر نقطه ي عطف طراحي منظر شهري 
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از نمونه هاي زيباي طراحي منظر اين دوره مي توان به ميادين زيباي رنسانسي نظير ميدان . است
. ان را نشان مي دهدمنظر ورودي اين ميد 7تصوير . كمپودليوي رم كار ميكل آنجلو اشاره كرد

لذا . ميادين در اين دوره فضاي شهري، نقطه ي عطف كالبدي و تجلي گاه هويت شهرها بوده اند
مالحظه مي شود در بدنه سازي ها به مساله ي محصوريت متوازن، نماسازي منسجم و همگون، 

تاكيد بسيار مي نقاط عطف ديد و دور منظر و نقاط كانوني و استفاده از عناصر تزييني و نمادين 
نمونه هايي از ميادين شهري را نمايش مي دهد كه عمدتاً در قالب  11الي  8تصاوير . كرده اند

در طراحي محورهاي اصلي شهر نيز نظم بصري . پروژه هاي بزرگ شهري، طراحي و اجرا شده اند
ه از تقارن، با رعايت خط آسمان موزون و تركيب متوازن توده و فضا با طراحي منسجم و استفاد

  . نظم و توازن در بدنه سازي هاي رعايت مي شده است
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باغ نيز گسترش  -در ايتاليا در اين دوره عالوه بر ميادين با شكوه، طراحي منظر حول محور ويال 
باغ هاي ايتاليا با استفاده از تراس بندي ها، پله ها، آب نماها،  - در منظر سازي ويال . مي يابد

مكان قرار گيري . هنرمندانه و نفيس و بهره گيري از قواعد پرسپكتيو شكل مي گيردتنديس هاي 
باغ ها مسلط بر محيط اطراف بوده و ايده ي حاكميت و كنترل بر طبيعت با نظمي كامالً  - اين ويال

در فلورانس كار ميكلوتسو، ويال ) 12تصوير (مي توان از ويال مديچي . هندسي اعمال مي گرديد
، ويال ماداما كار رافائل، كه در آن تركيب آب، طبيعت، گياه، عناصر معماري و تنديس ها، پاالديو

فضاي نمايشي باشكوهي خلق كرده است و ويال النته كار وينولو كه آب و حركت آن در امتداد 
محور باغ از درون غاري جنگلي آغاز و پس از عبور از تراس ها در فواره ها و كانال هايي جريان 

يافت و ويال دسته كار ليگوريو در تيولي با صحنه آرايي آب نام برد، كه كالً زيباترين بهره را از  مي
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شكل زمين، تراس بندي آن و گياه كاري برده و در همراهي با تنديس ها و پله ها و رمپ ها همراه 
  . با بناهاي معماري زيبا به خلق مناظري بي نظير دست يافته بودند

مورد منظرسازي ايتاليايي را مي توان در طرح سيكستوس پنجم ديد، كه در قالب  آخرين نكته در
ايده ي نظام حركتي و در عين حال تاكيد بر بخش هاي مهم شهر با استفاده از تك ستون هاي 

به عنوان نقاط كانوني بصري ) ابليسك(هرمي مصري 
95

اين طرح عمالً سنگ بناي . چهره مي نمايد
در اين جا شاهد آشكار شدن يكي از درخشان . تي شهر رم قلمداد مي شودتحوالت و تغييرات آ

. ترين فرآيندهاي طراحي در تاريخ شهر هستيم
96

به عبارت ديگر اين ايده مقوله ي طراحي شهري  
و طراحي منظر را از قالب پروژه هاي بزرگ شهري خارج و در قالب مقوله ي فرايند شكل گيري 

به وضوح قدرت يك ) 13تصوير (رابطه تحكامل ميدان پوپولوي رم  در اين. تدريجي قرار دارد
  . شيوه ي تفكر در سازماندهي فضا در گذر زمان را به نمايش مي گذارد

در انگلستان، لندن، طرح كريستوفر رن بعد از آتش سوزي لندن با سازماندهي ميادين شهري به 
حورهاي اصلي شهر، نمونه جالبي از مورد عنوان نقاط عطف طراحي منظر در ارتباط با بلوارها و م

  . انگليسي توجه به نقاط عطف و كانوني در طراحي منظر شهري است

                                                 
95 Focal Point 

 .بيکن، ادموند ٩٦
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در اين دوره درك مفاهيم نوين . پارك ها شكل مي گيرد -در فرانسه طراحي منظر عمدتاً با كاخ 
مطرح مي كند و جهاني به دنبال كشفيات كوپرنيك و كپلر، مفاهيم بي نهايت و خرد انساني را 

معروف ترين طراحان منظر اين دوره در فرانسه . توجه به بي نهايت در طراحي منظر شكل مي گيرد

لونوتق 
97

( طراح منظر ورساي
98
و لوويكونت  

99
  ). 15و  14تصاوير 

                                                 
97   Le Notre 
98 Versalles 
99 Vauele Viconte 
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لوو 
100

و مانسار  
101

بودند كه بر محورهاي مركزگرا، زاويه ي ديد و نقطه ي اوجي كه چشم را به  
عالوه بر ساير مواردي كه به عنوان دستاوردهاي طراحي (ت كند تاكيد داشته اند سمت افق هداي

اصول طراحي لونوتق در فرانسه در تمامي كشورهاي اروپايي ) منظر تا اين جا به آن ها اشاره شد
  . مباحث اين دوره را جمع بندي نمود 5كه در اين رابطه مي توان طبق نمودار شماره . بسط يافت

                                                 
100 Le Veau 
101 Man Sart 



    دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند            مهندسي شهرسازي  –تاريخ شهر و شهرسازي در جهان
  

 

  ميالدي  1750-1850آرمان گرايي و اصالح شهري، دوران  - 3
   

در نيمه ي دوم قرن هجدهم ميالدي، علم جديد در فرايند صنعتي شدن كاربرد مي يابد كه آن را 
در اين . تكنولوژي علمي مي ناميم و در نتيجه ي آن تغييرات اجتماعي و محيطي به وجود مي آيد

محيطي و اخالقي نتايج خوبي در بر نداشته و لذا  دوره تجربه نشان داد كه عقل گرايي از نظر
آرماني پيوند داشت عمدتاً در اين   طرح مفهوم آرمان شهر كه با جامعه ي. درصدد بهبود برآمدند

دوره توسط يوتوپيست ها  مطرح شد شهرسازي فرمال با بهبود تسهيالت اجتماعي پيوند مي خورد 
 - اقتصادي -نامه ريزي به عنوان يك مساله ي كالبدي و دراين دوره تفكرات آگاهانه در مورد بر

. اجتماعي آغاز مي شود كه در قالب رفرم هاي شهري و ايده هاي اصالح طلبانه مطرح مي شود
  . تاكيدات زيباسازي منظر در اين دوره را نمايش مي دهد 6نمودار شماره ي 

  

ريولي در فرانسه طرح پرسيه و  از مصاديق طراحي منظر شهري در اين دوره مي توان از خيابان
فونتين با سبك امپاير نام برد كه در يك طرف خيابان منازل كارمندان عالي رتبه و در طرف ديگر 

براي نخستين بار به عنوان يك كاربري عمومي شهري و مكاني براي بروز و نمود خرده (پارك 
نانسي و عمدتاً طراحي بدنه ها ميدان كنحكورد، سه ميدان در. طراحي شد) بورژوازي نوپاي شهري
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از نمونه هاي . در مقياسي عظيم و طراحي ميادين شهري از جمله مصاديق اين نوع طراحي هستند
كار جان وود و ريجنت پارك ) 16تصوير (انگليسي آن مي توان از سير كوس و رويال كرسنت 

ن اقدام هاي طراحي شهري رويال كرسنت در شهر بث  در واقع از اولي. لندن كار جان نش نام برد
طراحي منظر در اين دوره مختص طبقه ي . در طرحي واحد در تلفيق با طبيعت مجاور خود است

مباحث اين دوره در . حاكم و مناطق اعيان نشين و جديد يا بازسازي شده ي شهر بوده است
  . جمع بندي و ارائه گرديده است 7نمودار شماره ي 

  ميالدي  1850- 1930توسعه طلبي،  دوره ي فن گرايي شهري و - 4
   

از اواخر قرن نوزدهم مشكالت اساسي و مسائل بغرنج در شهرهاي مغرب زمين به وجود آمد كه 
شهر پس از دوران . خود ناشي از پيشرفت هاي علمي و تحوالت تكنولوژي آن زمان بوده است

يار پايين بوده است؛ به عبارت انقالب صنعتي بسيار متراكم، پر جمعيت آلوده و با كيفيت فضايي بس
فني و رشد جمعيت و مهاجرت ها  - د يگر شهرها در نتيجه ي تغييرات حاصل از تحوالت علمي 

از درون منفجر شده و تمام كيفيات مطلوب خود را از دست دادند سرعت ساخت و سازها و 
گرا به مساله اي فني انفجار شهري به تبع انقالب صنعتي شهر را نيز به پيروي از رواج تفكر خود

  .، تاكيدات منظرسازي اين دوره را نمايش مي دهد8نمودار شماره ي . تبديل كرد
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- 1870(تغييرات كالبدي و مديريت از مباحث اصلي است كه نمونه ي بارز آن طرح اژن اسمان 
و موردي  كه عالوه بر اقدمات كالبدي مقطعي ) 17تصوير (براي شهر پاريس است ) ميالدي 1850

كه شامل طراحي منظر در قالب بدنه سازي ها، خيابان كشي ها، احداث بلوارها و طراحي منظر 
. محورها و خيابان هاي شهري و طراحي منظر اطراف بناهاي مهم، يادماني و تاريخي شهر مي شود

ر پاريس، اداري نيز با ايجاد ادارات جديد نظير اداره ي طرح و كنترل نقشه ي شه -از نظر مالي 
اداره ي آب و فاضالب و همچنين چگونگي مديريت اداره ي شهر واجد ويژگي هاي ارزنده بوده 

اسمان در مواجهه با شهر پاريس تحت تاثير بسيار زياد شهرسازي دوران باروك قرار داشته . است
ز پاپ وي همچنين از اقدامات كريستوفر رن در بازسازي لندن و فعاليت هاي تحسين برانگي. است

تأكيد اصلي وي . سيكستوس پنجم در رم كه به آن ها اشاره شد، نيز تاثير بسيار پذيرفته است
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عمده ي . اتصال نقاط يادماني مهم با ايجاد بلوارهاي عظيم شهري با تخريب هاي وسيع بوده است
تحت ( اقدامات وي در پاريس حول محور طراحي فلكه، بلوار، پارك، خيابان هاي طويل و بي انتها

با نماهاي متحد الشكل و در قالب پروژه هاي عظيم شهري بوده ) تاثير شهرسازي دوران باروك
از تاثيرات وي بر جنبه ي عملي طراحي منظر مي توان به توجه بسيار به كريدورهاي بصري، . است

وسيع  ايجاد هماهنگي در سيماي جداره ها با استفاده از طراحي در مقياس بزرگ و واحد، استفاده
با نشانه پردازي در طراحي ) تحت تاثير اقدامات سيكستوس پنجم(و گسترده از نشانه ها در شهر 

منظر، ارتقاي كيفي منظر شهري با استفاده از فضاهاي سبز و محورهاي سبز خطي و تسهيل و 
ه در اين ميان معماري و شهرسازي تقسيم كار ب. تسريع حركت بين نقاط كانوني شهر اشاره نمود

طرح النفان براي شهر واشنگتن از نمونه هاي آمريكايي توجه به طراحي منظر شهري . وجود آ مد
. در قالب محورها، ميادين، بدنه سازي ها و نقاط عطف بصري و تاكيد بصري در شهر است

و نهايتاً طرح شهر سفيد شيكاگو كه توسط دنيل برنهم ) طرح النفان را نمايش مي دهد 18تصوير (
ر سياتل كه توسط فلردريك الالمستد طراحي شد و با عنوان جنبش شهر زيبا در تاريخ و شه

به بعد از دوران  19در اين رابطه مي توان عنوان كرد كه در اواسط قرن . شهرسازي مطرح است
انقالب صنعتي و گسترش ناگهاني شهرهاي آمريكايي، زماني كه اين كشور پايه ي اقتصادي خود را 

توار كرد، شهر شيكاگو تبديل به مركز تجاري بزرگ رو به رشدي شد كه بعد از آتش بر صنعت اس
طبقه ي سرمايه ) كمون شيكاگو(م و مسائل سياسي جامعه ي آن روز آمريكا  1817سوزي سال 

داري جديد شهري به دنبال كسب اعتبار فرهنگي و به منظور بازسازي و نوسازي شهرشان در 
گي و الگويي براي ساير شهرهاي آمريكايي دست به انجام اقداماتي زدند تبديل آن به مركزي فرهن

در واقع با رويكرد . كه از ويژگي هاي ارزشمندي در تجربه ي طراحي منظر شهري برخوردار است
تجربيات مدرسه ي هنرهاي زيباي پاريس با استفاده از شيوه ي نئوكاليك براي دست يابي به 

د خاطره ي اروپاي كهن در ذهن شهروندان تالش كردند كه منجر اهداف فرهنگي و خلق و ايجا
كه ) ميالدي 1893(به نمايشگاه بين المللي شهر سفيد كه به نمايشگاه كلمبين معروف است گرديد 

فردريك الالمستد  مسئول طرح و هماهنگي بخش هاي . در واقع سرآغاز جنبش شهر زيبا است
سان، هماهنگ، منسجم، آراسته، موزون، زيبا و تجمالتي عظيم طرح شد و به عبارتي شيوه اي يك

  . در مقياسي عظيم در طراحي منظر شهري را به نمايش گذاشتند
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در اين جا به نقل قولي از دنيل برنهم اشاره مي كنيم؛ دو نوع زيبايي معمارانه وجود دارد، نوع اول 
چگونگي . ب مجموعه ي بناهاستمربوط به تك بناست و نوع دوم زيبايي منتج از آرايش مناس

ارتباط بين بناها نقش مهم تري دارد و اين همان بحثي است كه گوردن كالن واضح نظريه منظر 
از ويژگي هاي اين جنبش مي توان به، . شهري بعدها تحت عنوان هنر ارتباطات  بر آن تأكيد دارد

باشكوه با استفاده از مراكز  طرح هاي عظيم در مقياس كالن با آرايشي تشريفاتي و طراحي ويژه
شهري و مراكز فعاليتي عظيم، زيبا و باشكوه با طرح هايي نفيس كه خود به عنوان مونوماني شهري 
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همچنين مي توان از طراحي و احداث . در نقاط كانوني بصري  شهري مستقر بودند اشاره نمود
ي، مراكز و ميادين شهري و پارك هاي بي نظير و بلوارهاي وسيع، توجه به ساختمان هاي عموم

مونومان هاي زيباي شهري و اصالح جزييات كالبدي شهر با بهبود خيابان ها، نورپردازي و فضاي 
سبز نام برد كه از اقدامات ارزنده اي تازه طراحي منظر است كه با استفاده از زبان طراحانه ي واحد 

اما الزم به ذكر . ت كالن شكل گرفتو تمايل به مقياس هاي بزرگ و با شكوه و گرايش به مداخال
است كه اين اقدامات نيز راه حلي براي جواب گويي به خواست طبقه ي متوسط و متوسط مرفه 
شهري بود كه از نظر سياسي به اجرا درآمد و در واقع بين توده ي مردم شهري و جامعه ي شهري 

لفيق شهر با طبيعت، طبيعت اما ايده ي ت. و اين طرح ها فاصله ي بسيار اساسي وجود داشت
طراحي شده كه در اين جنبش پا گرفت و پارك هاي بي نظير حاصل از اين ديدگاه از دستاوردهاي 

  .جالب آن در شهرسازي آمريكاست
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نهايتاً مي توان ازآموزه هاي كاميلو زيته نام برد، خصوصاً پيشنهادهاي وي درباره ي شهر وين كه 
ميالدي به طرزي وسيع بسط  1889به سال » ا بر مبناي معيارهاي هنريطراحي شهره«با نشر كتاب 

زيته در كتاب خود به چگونگي مكان گيري و ايجاد ارتباط بصري و كالبدي بين . و گسترش يافت
بناهاي يادماني و ميادين شهري مي پردازد و با استفاده از نمونه ميدان هاي قرون وسطايي شهرهاي 
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. دي را در چگونگي ايجاد اتصاالت و تداوم هاي بصري عنوان مي كنداروپايي مباحث ارزشمن
نكاتي كه وي در طراحي منظر ميادين شهري با استناد به تجارب شهرهاي قرون وسطايي مطرح 
كرده، شامل خالي نگه داشتن فضاي وسط ميدان، محصوريت متناسب ميدان، اندازه و شكل ميدان، 

ميدان در رابطه با كاهش حداقل محصوريت ميدان و تداوم چگونگي نحوه ي اتصال خيابان به 
او در مقايسه اي بين ميدان هاي گذشته و فضاهاي جديد، به . بصري و تباين فضايي آن است

يكنواختي و كسالت بار بودن، عدم جذابيت فضاهاي جديد كه خود ناشي از عدم توجه به تركيب 
نري است، مي پردازد و بر استفاده از معيارهاي متوازن توده و فضا و بي توجهي به مالحظات ه

مباحث مربوط به اين دوره . هنري در طراحي فضاهاي شهري و منظرسازي هاي تأكيد بسيار دارد
  . جمع بندي گرديده است 9در نمودار شماره ي 

  ميالدي  1930-1950دوره ي جامع نگري و كلگرايي، ترقي خواهي و سلطه ي روش علمي،  - 5
   

دوره آزمون فرضيه مطرح شد و در ادامه تفكرات خردگراي رايج در دوران قبل، طرح هاي  در اين
عرصه ي . توسعه ي شهري و منظرسازي در دل طرح هاي جامع توسعه ي شهرها گسترش يافت

با استفاده از مدل هاي (عمل در دست برنامه ريزان شهري و عمدتاً حول محور طراحي شبكه 
از طريق اعمال قواعد تراكم، سطح (منظر حريم شبكه، ضوابط منطقه بندي  ، طراحي )برنامه ريزي

و اعمال نظم بصري از طريق قواعد تفكيك زمين  و تراكم و سطح ) اشغال بناها و كاربري زمين
گسترش شهرها و رشد جمعيت شهري سرعت بسيار يافت تا جايي كه رشد و . اشغال تعيين گرديد

عدم كارايي طر ح هاي جامع در تحقق بسياري از اهداف از  تحوالت لجام گسيخته ي شهري
ارائه  10مباحث اين دوره در نمودار شماره ي . جمله ساماندهي منظر شهري را به همراه داشت

  . گرديده است
در واقع . نمونه يي از محصوالت عملي اجرايي طرح هاي جامع را نشان مي دهد 20و  19تصاوير 

شهر همچون ماشين و ابزاري نگريسته شد كه نظم فضايي آن حول  در اين شيوه ي نگرش، به
محور كارايي، اقتصادي بودن و سهولت دسترسي مي گرديد و عمالً عرصه ي فضاهاي شهري، به 
عنوان مكان مراودات اجتماعي از شهر حذف گرديد و تبديل به فلكه ها و خيابان هاي شهري شد 

؛ به عبارت ديگر )22و  21تصاوير (ي را بر عهده داشتند كه عمالً وظيفه ي جعبه تقسيم ترافيك
شهر تبديل به دياگرامي سه بعدي شد كه براي سكونت انسان در نظر گرفته شده بود؛ كه در نتيجه 
ي عدم توجه به؛ فضاهاي شهري مناظر شهري، مالحظات كيفي فضاهاي شهري و مالحظات 
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ال داشت؛ تا جايي كه مالحظه مي كنيم راجر اجتماعي، فرهنگي و ارزشي جوامع تبعاتي به دنب
؛ از تصوير )23تصوير (»  در جستجوي فضاي گمشده«ترنسيك پشت جلد كتاب خود تحت عنوان 

وي . يكي از محصوالت شهرسازي مدرن به عنوان گوياترين مصداق بحث خود استفاده كرده است
مدرن نام مي برد و محصوالت در اين كتاب از فضاي شهري به عنوان فضاي گمشده در شهرسازي 

البته ناكارآمدي ديدگاه مدرنت، تفكر خودگرا و انديشه ي كل . طرح هاي جامع را به نقد مي كشد
محور در آزمون تجربي طرح هاي شهري اين دوران به اثبات رسيد كه نهايتاً چه در باب مالحظات 

اهيمي نظير مديريت شهري، نظري و انديشه هاي شهرسازانه و چه در عرصه ي عمل، توجه بهمف
توسعه ي سازماني و توجه به مالحظات كيفي و جنبه هاي بصري، هنري و زيباشناسانه و ادراكي 

تاكيدات منظر سازي در اين دوره در نمودار شماره ي . فضاهاي شهري را به شدت مطرح ساخت
  .ارائه گرديده است 11
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  ميالدي  1950- 1980دوره ي فرايند طراحي، نسبيت گرايي،  - 6
   

در اين دوره فرايندي بودن شهرسازي مطرح شد و نظرات روش گرا بيش از نظريات محصول 
مفاهيم مديريت، نظريات تصميم گيري، در انديشه هاي شهرسازي رسوخ يافت و . محور تأكيد شد

تأكيدات . انديشه ي مديريت صحيح جاي خود را به ترقي خواهي، كل گرايي و جامع نگري داد
  . ارائه گرديده است 12منظر سازي در اين دوره در نمودار شماره ي 

به دنبال درك عميق مسائل و مشكالت اجراي طرح هاي شهري و پيچيدگي شهر، زندگي شهري و 
مسائل آن توجه به جنبه هاي رويه اي شهرسازي، يعني فرايند هدايت و كنترل ساخت و سازها با 

، معطوف شد؛ در واقع در كنار خصلت شكل گيري تدريجي بسترسازي قانوني، مالي و اداري
شهرها و بحث تحقق پذيري تدريجي طرح ها، بحث چگونگي مشاركت مردم و استفاده از 

محله در  2در اين رابطه مي توان به بازسازي . مشاركت آن ها در تحقق طرح ها اهميت مي يابد
ازسازي هاي جنگ جهاني دوم با رويكرد كه در ب» كوي وايسن هوف«المان اشاره كرد يكي مورد 

كه با » محله ي كروتسبرگ«مدرنيست ها است كه در آن دوره طراحي و اجرا شد و ديگري 
در طراحي منظر اين . رويكردي پست مدرن با مشاركت اهالي منطقه در دوره ي اخير بازسازي شد

بر اهميت ارزش هاي فرهنگي و  دو محله شاهد تعابير زيباشناسانه متفاوتي هستيم كه در واقع يكي
تأكيد دارد و ديگري بر مالحظات و ذوق ) مورد كروتسبرگ(معيارهاي استفاده كنندگان از فضا 

  . هنري و زيباشناسانه نخبگان و معماران متكي است
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د مقوله ي ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد توان اكولوژيكي مناطق است كه در اين رويكر
انسان در ارتباط با ساير عوامل محيطي قرار مي گيرد كه در اين د وره مورد توجه بسيار قرار مي 

لذا با اين روند در نظريات شهر سازي فرايند . گيرد و كنترل فرآيند برنامه اهميت بسيار مي يابد
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توجه  در اين دوره نيز جهت گيري اصلي و. نسبت به محصول  و هدف اهميت بيش تري مي يابد
) 24تصوير (اصلي معطوف به عينيات زيباشناختي طراحي منظر است و جداره سازي هاي تزييني 

طرح ها از حالت جامع خارج و در قالب طرح . در كانون طراحي هاي منظر شهري قرار مي گيرد
مباحث ). 28تصوير (هاي مقطعي و موردي  اما در چارچوبي استراتژيك طرح و اجرا مي شوند 

  . جمع بندي گرديده است 13وره در نمودار شماره ي اين د

  ميالدي  1980-2000پايدار،  - ادراكي  -دوره ي طراحي تعاملي  - 7
   

  . ارائه گرديده است 14مباحث مرتبط با منظرسازي در اين دوره در نمودار شماره ي 
ان به عنوان عامل طراحي منظر در اين دوره با تغييرات بسيار اساسي همراه است چرا كه مفهوم مك

اصلي خلق فضا مطرح مي شود و نقش اصلي طراحي ايجاد مكان عنوان مي گردد كه معناي آن 
در اين مقوله در كنار ابعاد عيني و كالبدي فضاي . بيش از آرايش كالبدي فضاهاي شهري است

ه هاي و بر خالف دور) 29تصوير (شهري به معناي و وجوه ادراكي آن نيز اهميت داده مي شود 
قبلي در اين دوره كيفيت، حاصل تعامل محيط و انسان است، منظور از مكان، تركيبي از معني، 
هدف، زمان و فضاست، كه به صورت سيستمي در نظر گرفته مي شود كه تغيير در هر يك باعث 

كثرت گرايي در طرح هاي شهري و تعاملي بودن طراحي ها مطرح مي . تغيير هويت مكان مي شود
در واقع بحث مشاركت ) چارلز مور ميدان توسكانا را با نظرخواهي از مردم طراحي مي كند(شود 

استفاده كنندگان در فرآيند طراحي نبوده و در آن خواسته ها، نظرات و اهداف و توانايي هاي 
توجه به ). 31و  30تصاوير (ادراكي همه ي گروه هاي جمعيتي ذي نفع در نظر گرفته مي شود 

ادراكي اهميت يافته و كنترل منظر شهري به منظور ايجاد تصوير ذهني قوي در جهت  جنبه هاي
نهايتاً ) الف و ب 32تصوير (افزايش حس تعلق به مكان و حفظ خاطرات جمعي شكل مي گيرد 

طراحي منظر پايدار شهري با توجه به مالحظات زيست محيطي و الزامات توسعه ي پايدار به 
جمع بندي  15مباحث اين دوره در نمودار شماره ي . وجه قرار مي گيردشكل گسترده اي مورد ت

  . گرديده است
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  جمع بندي و نتيجه گيري 
   

انسان تنها موجودي است كه تا اندازه ي بسيار، بي بهره از غريزه به جهان مي آيد، غريزه اي كه 
اره ي حركت هاي الزم براي تضمين شيوه ي رفتار ساير گونه هايي را كه بي بهره از آگاهي درب

انسان بايد خود با شناخت جهان پيرامون و سپس كاوش . بقاي خود هستند به آن ها ديكته مي كند
انسان ابتدا از راه تجربه، . راه هاي شناخت بسيارند. راه سلطه بر آن، اين حركت ها را كشف كند

ميليون  2سترش داد، دوراني كه حدود فن صيانت بقا را كه مشخصه دوران بيش از تاريخ اوست گ
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شكل گيري زبان، تفكرات او را انسجام بخشيد و با اختراع نوشتار . سال به درازا كشيد
102

علوم،  
انساني را تشكيل مي دهد زاده رياضيات، فلسفه، ادبيات و خالصه بخش اعظم آنچه كه فرهنگ 

  .شد
چيزي كه خدا به وسيله ي آن او را همانند  .بنابراين شناخت پر بهاترين چيزي است كه انسان دارد

امروز ما دو سرچشمه براي شناخت داريم، كه نظاره ي جهان برون كه تفكر و . خويش كرده است
تأمل به آن ياري مي دهد و فنوني پشتيبان آن است؛ اين نظاره به ما مي آموزد كه طرز كار جهان 

اما انسان به آنچه علم مي آموزد خشنود . يديمچگونه است و اين دانايي به دست آمده را علم نام
او همچنين جوياي معناي زندگي و مباني اخالقي رفتار خويش است و از اين لحاظ به . نمي شود

فلسفه و دين دست مي يازد وانگهي اين ناخشنودي او را وا مي دارد تا جهاني را كه در آن زندگي 
افزون بر اين كنجكاوي انسان سبب مي شود كه  .مي كند بازآفريند و اين علت وجودي هنر است

  . با قوه ي تعقل، زباني انتزاعي طرح ريزد كه نماد حقايق مطلق باشد و اين همان رياضيات است
  

دين، علم، فلسفه، هنر، رياضيات، شبه علم راه هاي مختلف شناخت انسان است و مهم آن است كه 
  . قواعد خاص هر يك را محترم بشماريم راه هاي گوناگون شناخت را در هم نياميزيم و

شكل و . كالبد شهر و شكل هاي ساخته شده به دست انسان ادامه ي فرايند انديشيدن وي است
نظم هاي متفاوت حاصل از چگونگي تركيب آن ها ناشي از فكر و به منظور برآوردن نيازهاي 

ازهاي وي كه فكر آن ها را در درون چنين فضايي، فعاليت هاي انسان و ساخت و س. انسان است
ما در فضا . هدايت مي كند واقع مي شود و اين رابطه اي متقابل است، ما به فضا شكل مي دهيم

  . شكل مي گيريم
به عبارت ديگر تجربه در محيط، خود تاثيرات حسي را به دنبال دارد كه محتوايي براي انديشيدن و 

ي از تفكر و تجربه را در تاثير متقابل بر يكديگر لذا شكل شهر تركيب. مبنايي براي تفكر مي شود
  . نشان مي دهد

عالوه بر آن ادراك صحيح و خوانايي محيط يك جزء اساسي در رضايت عاطفي از زندگي در شهر 
لذا منظر شهري اي كه بتواند تصوير واضح و روشني از خود به جا بگذارد مي تواند نقش . است

                                                 
برنامه ژنتيکي به معناي دقيق کلمه در ژن ها نوشته . اگر نوشتار نبود زندگي وجود نداشت؛ زن ها حامالن برنامه ويژه حياتند ١٠٢

علم، شبه علم و علم دروغين؛ بررسي «ارس، هانري، ژري، . شده و با وساطت پروتئين ها به نمودارهاي بروني ترجمه مي شود
  . ٣٠، ص ١٣٧٩، ترجمه دکتر باقري، نشر ني، »ه هاي شناخترا
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به مردم كمك مي كند تا بدانند در كجا هستند، محيط را خوانده، به اجتماعي نيز بازي كند، چرا كه 
نحو مطلوب تري فعاليت هايشان را تنظيم كنند و حتي مي تواند نمادها و خاطرات جمعي و 

پس ذهن انسان هم به منظر شكل مي دهد و هم در منظر شكل . ارتباطات گروهي را افزايش دهد
، نمادي محسوب مي شود كه .ينيت حاصل از شكل شهر استاز اين رو منظر شهر كه ع. مي گيرد

  . ارزش هاي فرهنگي و ايده آل هاي جامع را به طور كالبدي باز مي نماياند

  

 
  دوران تجديد سازمان و مباني شهرسازي مدرن
  رفورم هاي سياسي و نخستين قوانين شهرسازي

اسي است از جمله انقالب ژؤئيه در چهارمين دهه قرن نوزدهم همراه با يك سلسله اتفاقات مهم سي
و رفورم سيستم قانونگذاري در  131جنبش ايتاليا و لهستان  180فرانسه، استقالل بلژيك در 

  . 132انگلستان در 
در فرانسه بروز انقالب جديد و بركناري پادشاه وقت آثار رژيم قديم را محو نمود و قدر ت را  

  . .بدست بورژوازي ليبرال سپرد
در كشور هايي كه از لحاظ اقتصادي پيشرفته تر بودند نتايج انقالب صنعتي محسوس تر  در واقع

  .بچشم مي خورد 
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در انگلستان از آنجايي كه نتيجه يك سازش بدون خونريزي بشمار مي  1832رفرم انتخاباتي سال 
ت را رفت مشخصات يك اقدام انقالبي را دارا نبود و بهمين سبب است كه اهميت و وسعت تحوال

سازمانهاي شهرداري تاسيس شد  جاي حكام و سازمان  1835در سال . بخوبي منعكس مي كند
. هاي فئوداليستي را گرفت بطوري كه هر شهري مستقال توسط يك مرجع دموكراتيك اداره مي شد

ادارات شهرداري از دو جهت مورد فشار و كنترل قرار مي گرفتند اول از پايين يعني از طرف 
كنندگان كه خواهان تامين احتياجات محلي بودند و ديگر از باال  يعني از طرف حكومت انتخاب 

ع .مركزي بدين ترتيب از حالت قديمي و سكون خارج شده و فعاليت مثبت خود را شرو
. شهرسازي مدرن متولد مي شود 1850-1830در همين زمان بويژه در فاصله بيست ساله .نمودند

. عتي مسائل تازه اي مربوط به تشكيالت شهري ررا بوجود مي آورد همزيستي مردم شهرهاي صن
ديگر وسايل موجود در شهرهاي قديمي براي برآورد احتياجات جديد كافي نبوده و بايد وسايلي 

شهرها سال بسال بزرگتر مي شوند و برخي از آننها مانند . متناسب با وضعيت جديد بوجود آيد 
  . ا مي كنندلندن ابعاد ي بسيار بزرگ پيد

  
  انگيزه ايجاد طرح جامع پاريس

 1850تا  1830همانطور كه قبال توضيح داده شد اولين قدهماي شهرسازي مدرن بين سالهاي  
برداشته شد  بايد گفت معماران كه در اين زمان مشغول بحث و مشاجره درباره برتري و انتخاب 

صوالت صنعتي را تحقير ميكردندو در يكي از سبكها ي گوتيك يا كالسيك بودند و صنعت  و مح
در ابتدا فهاليت اصالح طلبان به برطرف كردن مشكالت و . اين پيشرفت هيچگونه سهمي نداشتند 

مسائل  بخصوصي مثل كمبود فاضالب و نداشتن آب آشاميدني بود و باالخره براي اجراي برخي 
هاي قضايي تازه اي براي از خدمات عمومي مانند راهسازي و ساختن خطوط اهن وجود رويه 

  .اجراي سلب مالكيت و يكسري وسايل فني و تكنيكي مانند نقشه برداري دقيق ضروري بود
اگر ايجاد تغيير و تحوالت طبق يك سيستم يكپارچه انجام نشود ، و مجموعه تشكيالت شهري را 

  .در بر نگيرد نتيجه مستقيم آن بروز مشكالت سياسي خواهد شد
و شكست هاي شهرهاي صنعتي را مشاهده مي كنند معموال يا سعي مي كنند كه  افراديكه مشكالت

با ترسيم نواقص خاص مشكالت آنها را جبران كنندو برايانجام اين امراز روش هايمناسب اداري و 
يا اينكه بشدت از شهر و اجماع ليبرالي كه بوجود آورنده اين نقايص .متخصصين استفاده ي كنند
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ردند و با ساير مدلهاي اجتماعي و شهرسازيكه امكان اجرايĤنها دور از شهرهاي بود انتقاد مي ك
  .كنوني بود به مخالفت برمي خيزند 

بههردوي اين رشته تفكرات پايان مي دهد و سوسياليست هاي دست چپ  1848انقالب سال 
از نو بجبهه همراه با ليبرال  هاي چپ رو پس از كوششي كه براي رسيدن به قدرت انجام مي دهند 

مخالف رانده مي شوند و بر مبناي نظريه هاي تازه اي مبني بر رد هرگونه پيشنهادات شهرسازي از 
  .جانب نسل گذشته متشكل مي گردند

در اين دوره از اصالحات شهرسازي نقش مهمي را ايفا مي كند و بصورت وسيله اي موثر در 
فرانسه بيش از هر جاي ديگر مصداق پيدا دست صاحبان قدرت در مي آيد و اين امر بخصوص در 

  . مي كند
بايد گفت كه بدون نمونه و سرمشق كارهاي بزرگي كه در شهر پاريس با پشتيباني ناپلئون سوم 
بالفاصله پس از دست يافتن وي به قدرت انجام شد  شكل گرفتن اين تجربه شهر سازي كه 

سرعتي اين چنين شگفت انگيز داشته  محرك اصلي آن مسائل سياسي بشمار مي رفت نمي توانست
  .باشد

وجود موقعيت هاي مناسب مانند رشد پيشرس تجربيات امكان  اجراي يك قانون شهرسازي 
سطح باالي معلومات تكنيكي  مهندسان فارغ التحصيل  1850پيشرفته بسان قانون جمهوري سال 

فاق مي افتد و باالتر از همه مدرسه پلي تكنيك انعكاس فرهنگي وقايعي كه در پايتخت فرانسه ات
و مسئول طرح   1869تا  1853استعداد هاي  شخصي بارون هوي مان فرماندار ناحيه سن از سال 

و انجام كليه برنامه ها به تغيير و تحول شهر پاريس اهميتي خاص داده و آنرا بصورت سرمشقي 
  .براي ساير تحوالت شهرسازي در آوردند 

  
  ماننفوذ هوس

مان با تمام عيوب و محاسنش با اجتماع زمان امپراطوري دوم از هر لحاظ وفق مي كارهاي هوس
داد و بهمين دليل سرمشق او با موفقيت فوق العاده اي روبرو شد و بصورت رويه معمول تمام  

هر جا كه مسائل شهرسازي مشابهي پيش مي  1870شهرهاي اروپا در آمد و بخصوص پس از سال 
كارهاي وي نمونه مكتبي است كه آن را نئوكنسرواتريچه . يد قرار مي گرفتآمد روش او مورد تقل

خوانديم و در زمان امپراطوري دوم چه در فرانسه و چه در ساير كشورها اقداماتي از اين نوع مي 
  .توان بر شمرد
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بطور كلي سيستماسيون هاي شهرسازي كه بتقليد از طرح شهر پاريس توسط هوس مان و ناپلئون 
طرح هوس مان بيشتر بخاطر . در سطحي خيلي پايين تر از مدل اصلي خود هستند. آمد بوجود

  . استحكام ،تجانس و يكپارچگي خاصي كه در اجراي آن بكار رفته داراي اهميت زيادي است
به اين ترتيب نتايجي  كه از تجربيات صحيح و غلط  حاصل مي شود زمينه اي در مسايل تكنيكي 

اگرچه  روشهاي طرح ريزي اغلب نامناسب .حله هاي كارگري بوجود مي آيدو حقوقي شهرها و م
و تصنعي بودند و و در آنها فرمول هندس سبك باروك مرتبا تكرار مي شد اما اكنون ديگر اين 
روشها در تماس واقعي با مسائل حسي و عيني شهرهاي صنعتي بمرحله آزمايش و عمل درآمده و 

  . تازه اي پيدا مي كنند بخاطر وسعت تنوعشان خصوصيات
  

  شهرهاي صنعتي و منتقدين آنها
در حاليكه تشكيالت جديدي بتدريج ايجاد شد انقالبات صنعتي نيز جدا از ساير  1830بعد از سال

دو اثر برجسته كه نتايج انقالبات  1845و  1843در سال .عوامل مورد مطالعات تاريخي قرار گرفت
در . سياست روز مورد قضاوت قرار داده بود بوجود مي آيد  صنعتي را بر طبق اصولي مخالف با

حاليكه نويسندگان تاريخ صنايع مجذوب پيشرفتهاي مادي شده اند نويسندگان اقتصادي و سياسي 
نويسندگان اقتصادي و سياسي كه كار خود را منحصر به بحثهاي . عموما نسبت به آن بدبين هستند
ه اصلي كه همان تغييرات و تحوالت فيزيكي باشد ، چيزي براي ايدئولوژيكي كرده اند درباره مسئل

گفتن ندارند و تنها وقتي چهره جديد شهرها نظر را بخود جلب مي كند كه كارخانه هاي تازه و 
چهره اين شهرها زشت و و غمگين است ولي هيچكس . بسياري در شهرها متراكم شده است 

بطور كلي چه . و بازگرداندن نظم و زيبايي به آن نداردكوچكترين نظريه يا پيشنهادي براي بهسازي 
محافظه كاران و چه ترقي خواهان چه اشرافيون و چه دموكراتها از شهرهاي صنعتي روي برگردانده 
اند زيرا از نظر آنها اين مسئله اي نيست كه بتوان حل كرد بلكه حقيقتي تلخ و ناخوشايند است و 

ود ندارد كه بتوان از آن به نتيجه اي رسيد بلكه پديده اي هيچ چيز منطقي در اين شهرها وج
  .مكانيكي و بي معني است

اين مكتبي . تنها با ظهور امپرسيونيسم چشم انداز شهر تازه از يك ديد هنري مناسب برخوردار شد
و اين امر نه تنها از اين لحاظ است كه به نقاشي از شهر ها و . مناسب و علي نقاشي از شهرهاست 

ومه توجه بيشتري نشان مي دهد بلكه به اين خاطر كه با دقت و نفوذي خاص كه چگونگي آن ح
بر منتقدين و نويسندگان زمان پوشيده بود خاصيت محيط شهري را با تداوم فضاهايش بخوبي 
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درك ميكند فضاهايي كه همه با هم مرتبط هستند و هريك بجانب ديگري باز است بطوريكه هرگز 
  .را در يك تابلوي مناظر و مرايايي بسته محدود كردنمي توان آن 

  
  . اقداماتي كه براي اصالح شهرهاي صنعتي انجام گرديد 

افكار منتقدين قرن نوزدهم بطور كلي از عدم اعتماد و بدبيني كامل نسبت به شهرهاي صنعتي مايه 
هري چون كوك مي گيرد بطوريكه حتي ترميم و اصالح و ايجاد مجدد نظم و هماهنگي را در ش

بهمين سبب هنگاميكه بفكر بهبود آنها مي افتند . تاون و يا شهر عظيم لندن غير ممكن مي دانند 
قضاوتشان به اين نحو است كه فرمهاي غير منطقي موجود كه از زندگي عادي سرچشمه گرفته 

د و باين ترتيب است بايد جاي خود را به فرمهايي كامال متفاوت بدهند كه بر پايه منطق استوار باش
  .آنان در مقابل شهرهاي موجود و واقعي مسئله شهر ايدآل را پيش بيني مي كنند

شهرهايي كه بعنوان شهر ايدآل توصيف شده اند مانند شهر ويكتوريا و شهرها ي جيا از همان 
ني عقايد قبلي مشتق مي شوند اما در آنها از نظريات سياسي اثري نبود و بيشتر روي مسائل ساختما

  .و بهداشتي تاكيد مي كنند
  

  شهرسازي و مدرنيسم 
كه هر لحظه آماده كهنه  - چيزي خطرناكتر از مدرن بودن بيش از حد"اسكار وايلد مي گويد كه 

  "نيست - شدن است
پيش از پرداختن به شهرسازي پست مدرن، بهتر است قدري در مورد شهرسازي مدرن و در ادامه 

  .كنيم درباره مكتب ساختارشكني صحبت
زمان دقيق مرگ مدرنيسم را   103بهتر است چند دهه به عقب برگرديم، به زماني كه چارلز جنكس

مقارن با  1972ژوئيه سال  15روز ) 15:32ساعت (در حيطه معماري و شهرسازي در بعدازظهر 
شهر سنت لوئيس كه از سوي مقامات شهر صورت  104انفجار بلوكهاي مسكوني پروئيت ايگو

  .مي دارد گرفت اعالم

                                                 
  فضا زمان معماری ١٠٣

104 Pruitt-Igoe 
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آن را طراحي كرده و ساخته بود  1950 105اين پروژه كه يكي از معماران آمريكتيي ژاپني در دهه 

نمادي بود از معماري مدرن پروژه مذكور بر اساس انديشه هاي مدرنيست هايي نظير لوكوربوزيه، 
 1928ان در سال اين. گروپيوس، استروملين، ميس وندروهه و آلوار آلتو پي ريزي و عرضه شده بود

به دليل داشتن ديدگاه هاي مشترك بسيار در تفكراتشان، كنگره بين المللي معماران مدرن 
(CIAM)  را به جهان عرضه داشتند» منشور آتن« 1933را بنيان نهادند و در سال.  

مدرنيست ها، به انسان شهرنشين به عنوان يك موجود بيولوژيك مي نگريستند و عملكردهاي وي 
آنچه . مورد بررسي قرار مي دادند» سكونت، كار، رفت و آمد و اوقات فراغت«ر چهار مقوله ي را د

از اين مكتب برمي آيد، اين است كه مفاهيمي چون، موقعيت، مكان، فرهنگ و سنت در آن 
: مي گويد - لوكوربوزيه–مفهومي ندارد و هواداران آن كار به جايي مي رسانند كه پرچمدارشان 

  »يني است براي زندگيخانه ماش«
در شهر را ابزار » توليد انبوه«و » شهر عمودي«، »شهر شيء«، »شهر پارك«مدرنيست ها، الگوهاي 

. مي دارند و معتقدند كه زمين بايد از هر گونه كاربري آزاد شود و شهر به شكل عمودي ايجاد شود
  106.بررسي قرار مي گيرد در اين مكتب روابط اجتماعي در مقوله ي اوقات فراغت مطرح و مورد

  فرانك لويد رايت
  

استادمكتب شيكاگو؛اولين معمار نام آور امريكايي است كه »لويي سوليوان«فرانك لويدرايت،مريد
به عنوان اولين نفر دراياالت متحده،او معماري را .مدرسه هنرهاي زيباي پاريس را نگذارنده است
خشيده وسبكي،بي هيچ گفت و گويي،امريكايي،چون كامالًاز تقليد گذشته والتقاطي گري هارهايي ب

  .را پايه نهاده است» مل ويل«و » والت ويتمن« سبك نويسندگان موردعالقه اش 
   

                                                 
105 Minoru Yamasaki  

  ١٣٧٨:١٢برنامه ريزی شهرهای جديد،  ١٠٦
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  شهر پهندشتي
تصور شهر پهندشتي از يك طرح جامع از پيش  ساخته و پرداخته نشئت نگرفته، بلكه هدف آن 

يت نقشه  اي از تمام شهر ترسيم نكرد، بلكه فقط بنابراين را. بيان اصول استقرار بناهاي شهر است 
اصول معماري « بخش ويژه اي را ارائه داد كه توضيحات  مربوط به آن در همان زمان يادآور 

همة شكلها به تمامي  بايد از نظر رابطه با محل استقرار، مصالح ساختماني ، » : وي بود» اركانيگ
تركيبات و سيماي معماري بايد متاثر از ... شندروند ساخت و اهدافشان همگام با طبيعت با

طرح اين خش نمونه، متكي بر يك شبكة شطرنجي  » .مشخصات و وضعيت توپوگرافي منطقه باشد
شهر . متشكل از خيابانهاي تفكيك  شده و يك نظام مستطيل شكل در مورد سطوح تفكيكي است 

اين نقشه براي هر . متحدة آمريكاستپهندشتي  بازتاب دهندة روش خاص تقسيم زمين در اياالت 
به عالوه مجموع زمينهاي انتخاب شده براي . نفر حداقل يك جريب زمين را اختصاص مي دهد 

از . خانه هاي تك واحدي به مراتب بيشتر از زمينهاي انتخابي براي مجموع مقاصد  ديگر است 
  .سته اند البه الي خانه هاي كوچك ، ساختمانهايي با اشكال گوناگون برخا
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به ويژه تاسيسات  صنعتي كه در طول خياباني استقرار يافته اند  كه حد غربي شهر را در بر مي  

گيرد يك مركز تجاري در كنار يك خيابان مورب و مجموعه اي از مدارس در مركز ، يك محل 
شده و  مركز شهري در ناحية وسيعي گسترده.نمايش بزرگ  يك مركز شهري روي درياچه و غيره 

طبقه، يك پارك زمينهاي ورزشي ، يك باغ وحش، آكواريوم و غيره  50شامل يك ساختمان اداري 
است در سواحل نهري كه از درياچة سد سرچشمه مي گيرد دو بناي چندين طبقه قرار گرفته كه 

ساختمانهاي بلند داراي فضاهاي وسيعي هستند و تمامي . شامل اداره ها و آپارتمان ها است
  .ختمانها توسط فضاي سبز احاطه شده اندسا
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  )پرتحرك(شهر زنده 
رايت شهر مفقود را منتشر كرد در اين كتاب كه نياز براي تفكيك بطور مفصل شرح  1932درسال 

ضرورت از بين بردن آلودگي و شلوغي شهرها و حركت به سمت اطراف شهر و . داده شده بود 
با درك مقادير عظيمي از سرتا سرزمين هاي  موجود . چشم اندازهاي چمنزارها احساس مي شد 

فوتي  12او دو سال بود مدل يك ميدان » شهر پهن دشتي« وي راه حل آرماني را متصور شد بنام 
شهر مفقود را اصالح كرد  1945در سال .به شكل شهر پهن دشتي كه به آن سفر كرده بود آماده كرد

نامگذاري كرد كه توسط عكس هايي از مدل ) برقرار شد  زماني كه تساوي اجتماعي(و دوباره آنرا
هاي كمكي مربوط به آن به تصوير كشيده شده است  ايمان راسخ وي  در مورد محيط ناسالم 

شهر يك پيروزي طبيعي روحيه : او نوشت  1931شهرها مركز او را رها نكرد  در اوائل سال 
اغتقاد من .روان طفوليت نسل ها بحساب مي آيدجمعي بر بشر  است و بنابراين يك نياز مادي از د

بر اينست كه شهر آنگونه كه امروز مي شناسيم رو به نابودي است ما شاهد رشد سريع احالل و 
وي نظري را در مورد  شهرهاي پهن دشتي تغيير داده و دوباره مقاله   1958نابودي هستيم در سال 
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وي چندين دور نما از شهر فرضي را به تصوير شاگرد .اي را در كتاب به شهر زنده اصالح كرد
كشيد و بصورت چشم انداز تپه اي با شيب ماليم متصور شده است چمنزار زيبا ، درياچه 

) قايق اتمي(  Atomic Bargesو ) تاكسي هوايي( Taxi copterورودخانه  در شهر آمده 
هاي طبيعي و ساختمانهايي كه انتقال فوق مدرن را ايجاد كرده سات در حاليكه در بين چشم اندزا

در واقع رايت راه . خودش طراحي كرده بود ، هر دو نوع ساخته شده و ناكامل چشم مي خورد 
  حلي را براي داشتن يك شهر سالم، انساني و زيبات ارائه داده است
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  لوكوربوزيه
م و مرتفع تشكيل لوكوربوزيه شهرهاي آينده را شهرهايي تجسم نمود كه از آسمانخراشهاي عظي

در هر يك از اين آسمانخراشها ي چند عملكردي ، حدود صد هزار نفر كار و زندگي . شده است 
در اين ساختمانها ، آپارتمانهاي مسكوني ، ادارات ، فروشگاه ها ، مدارس ، مراكز . خواهند كرد

ا ، از دود و سر و ساكنان اين مجتمع ه. تجمع و كليه احتياجات يك محله بسيار بزرگ فراهم است
  .صداي ترافيك اتومبيل ها به دور هستند و بجاي آن از آفتاب و ديد و منظر زيبا استفاده ميكنند
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يكي شهر چنديگار . بر اساس اين نظريه ، دو شهر مهم در دهه پنجاه ميالدي ، طراحي و اجرا شد

جواهر لعل نهرو ، نخست البته به درخواست . در هند بود كه توسط خود لوكوربوزيه طراحي شد
وزير وقت هند ، كه از او خواسته بود شهري جديد با نگرش به سمت توسعه و آينده در پنجاب 

براي طرح اين شهر كه چنديگار نام گرفت ، لوكوربوزيه از جديدترين ظوابط . هند طراحي كند
  .ده كردشهر سازي و معماري مدرن كه عمدتاَ خود او مسئول تبيين آنها بود ، استفا

  
  

. يك مركز اداري وسيع براي استقرار ساختمانهاي ايالتي و تعدادي محالت مسكوني در اطراف آن
  .بعالوه خيابانهاي عريض ، پارك هاي وسيع و مغازه هاي بزرگ براي اين شهر در نظر گرفته شد

دادگاه عالي  لوكوربوزيه خود چند ساختمان مهم ايالتي، از جمله ساختمانهاي پارلمان و ساختمان
  . آغاز شد 1952اين شهر از سال . را با بتن نمايان طراحي كرد
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دومين شهري كه توسط عقايد لوكوربوزيه طراحي شد ، شهر برازيليا ، پايتخت برزيل بود كه 

نماير خود با لوكوربوزيه ، در . طراحي شد 1957توسط لوچيو كوستا و اسكار نيماير در سال 
  . همكاري كرده بود 1936آموزش و پرورش برزيل در سال  طراحي ساختمان وزارت

  
تك ، بنام برج هزاره توكيو -همچنين ساختمان طراحي شده توسط نورمن فاستر ، معمار سبك هاي

در ساحل شهر توكيو را ميتوان نمونه كاملي از برج هاي چند منظوره نظريه لوكوربوزيه تلقي  1989
  .كرد

خود در مورد معماري مدرن را ، در طرح ويال ساووا ، در پو آسي لوكوربوزيه عقايد مطرح شده 
وي تكنولوژي بعنوان منبع الهام معماري مدرن و . به نمايش گذارد)  1928-30( در شمال پاريس 

خانه  "پنج اصل ساختمان مدرن را بصورتي هنرمندانه و شاعرانه و با توجه به عقيده قبلي خود كه 
عملكرد اين ساختمان ، كه . را در اين ماشين زيستي پياده كرد "گي ميباشد بعنوان ماشيني براي زند

همچون ماشيني بي آاليش ، در وسط و مسلط بر محيط اطراف قرار گرفته ، فراهم نمودن شرايط 
  .آسايش براي انسان است
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آمريكا  در اين كتاب شهرهاي. كتاب شهر آينده را در پاريس منتشر كرد  1924لوكوربوزيه در سال 

. بخصوص نيويورك و شيكاگو را بخاطر آسمانخراش هاي مرتفع و خيابانهاي چند طبقه ستود 
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لوكوربوزيه شهرهاي آينده را شهري تجسم نمود كه از آسمانخراش هاي عظيم و مرتفع تشكيل 
در اين ساختمانها . هزار نفر گنجايش  100شده است و آپارتمانهاي چند عملكردي و حدود 

نهاي مسكوني ، ادارات ، فروشگاهها ، مدارس ، مراكز تجمع و كليه احتياجات يك محله آپارتما
ساكنان اين مجتمعها از دود و سر و صداي ترافيك اتومبيلها به دور هستند و . بزرگ فراهم است 

  .به جاي آن از آفتاب و ديدن مناظر زيبا لذت مي برند 
در  Chandigarhشهر شانديگار . راحي شد ميالدي ط 50براساس اين كتاب دوشهر در دهه 
 Oscar، و شهر برازيليا كه توسط اسكارنيماير  1950هند ، طرح لوكوربوزيه در سال 

Neimeyer  يكي از شاگردان لوكوربوزيه به عنوان پايتخت برزيل ساخته شد.  
عب هزار نفري وجود ندارد ولي بلوكهاي مك 100درست است كه در اين دو شهر آسمانخراش 

  .شكل با فاصله هاي زياد از يكديگر تبلوري واضح از ايده لوكوربوزيه است 
به عنوان . توسط پست مدرنها ، رابرت نچوري و برنت برولين  70و  60اين دو شهر در دهه هاي 

آنها گفتند كه فاقد هر نوع هويت تاريخي و فرهنگي . سمبل شهرسازي مدرن مورد نقد قرار گرفت 
  .است 
كارهاي او .شمسي  50طرح در دهه . ن نمونه اينگونه شهرسازي ، شهرك اكباتان است در ايرا

سبك سبك معماري لوكوروزيه معماري مدرن متعالي . بيشتر از فرانسه و هندوستان بوده است 
اين سبك با شروع انقالب صنعتي و توليد مصالح و تجهيزات جديد مانند بتن ، فوالد ، . است 

صنعت ساختمان سازي موقعيت براي توليد يك سبك جديد به وجود آورد و اين  در... جرثقيل و 
  : بود كه اصولش ) لويي سايوان ( مكتب شيكاگو * سبك بودند اولي  2سبك زاده ي 

  استفاده از بتن براي استراكچر ساختمان . 1
  نمايش بدون هراس و واهمه ي استراكچر در نماي ساختمان . 2
  ك هاي گذشته عدم تقليد از سب. 3
  استفاده نكردن از تزئينات درصنعت ساختمان سازي . 4
  . استفاده از پنجره هاي عريض و طويل كه كل دهانه ي بين ستون ها را پوشش مي داد. 5
  

  . مكتب آرت نوو كه از اروپا شكل گرفت و اصول آن مقابله با سنت گرايي بود
  
  جدايي ازگذشته . 1



    دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند            مهندسي شهرسازي  –تاريخ شهر و شهرسازي در جهان
  

 

  ابداع فرم هاي جديد . 2
  استفاده شديدازمكتب هاي تقليدي  .3
  استفاده از هنر متناسب زمان . 4
  استفاده از توليدات مدرن براي سازه و نما . 5
  استفاده ازتزئينات و فرم هاي طبيعي و رمانتيك. 6

سبك مدرن متعالي در اواخر قرن نوزدهم و اويل قرن بيستم شكل گرفت و مي توان نقطه ي 
ليشه اي با سبك هاي جديد دانست و نقطه عطفي درمعماري جهان جدايي سبك هاي قديمي و ك

است ، زيرا براي اولين بار نگرش از سنت گرايي و تاريخ بعنوان منبع الهام درمعماري تغيير كرد و 
معماران اين سبك ها در جهت همگن سازي معماري . به جاي آن آينده و تكنولوژي جاي گرفت 

  اي معماري مدرن متعاليشاخص ه. با تكنولوژي روزآمدند
  عملكرد و كارايي بهتر فضاها . 1
  آسان شدن ساخت و ساز با استفاده از مصالح و ماشين آالت روز دنيا . 2
  استفاده ازعناصر و مصالح پيش ساخته در معماري . 3
  بوجود آمدن استاندرد ها و قوانين در معماري و مصالح . 4
  در معماري... ، هندسه ، و استفاده از علوم جديد ماند رياضي . 5
  

) توهم گرايي فرا واقع گرايي( سبك معماري مدرن شامل جنش هاي كوبيسم و سوررئاليسم 
. لوكوربوزيه طرفدار بروتاليسم بوده است . بود) خام گرايي ( و بروتاليسم ) ناب گرايي ( پوريسم 

درآثار نخستين . و وجود دارندويژگي ها تنديس گرايي، سازه گرايي و بروتاليسم در همه ي آثار ا
لوكوربوزيه معماري از هر گونه زينت خالي و عريان بود مي توان گفت لوكوربوزيه يك شهر ساز ، 

 5يك معمار ، يك هنرمند ، يك مجسمه ساز و يك شاعر با حساسيت فوق العاده بود كه اين 
ر طي فعاليت خود لوكوربوزيه توانست د. شخصيت در شخصيت لوكوربوزيه تجلي يافته بود

استفاده از شاخص ترين مصالح ساختماني مدرن يعني بتن را به نهايت زيبايي برساند وكارهاي او 
لوكوربوزيه استفاده از تير آهن و بتن و پيش ساختگي را مسير . مورد تقليد جهاني قرار گرفت 

. ه معماران بوده است تنديس گرايي و سازه گرايي او مورد توجه بقي. آينده ي معماري تقلي كرد 
. نفردر نظرگرفته شده است  3000در طرح شهرهاي لوكوربوزيه تراكم جمعيت در هر هكتار 

لوكوربوزيه توانست با استفاده از كنسول ، پالن و سازه را از هم . سيستم طراحي اومدوالر است 
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ديدگاهها . كرد جدا كند ، همچنين از رامپ براي ارتباط طبقات و ارتفاعات مختلف استفاده 
لوكوربوزيه درطرح هاي خود بسيار تحت تأثير فضاهاي كلي شهري و سيستم شهرنشيني منطقه به 

او از اولين كساني بود كه تأثير ماشين آالت را انباشتگي انسانها بيان كرد و شهرهاي . منطقه بود
  .ر هم پارك شده اندآينده را شهرهايي حاوي آپارتمان ها وآسمانخراش ها ي بزرگ دانست كه كنا

عمدتاً با كج فهمي مواجه شد او معماري را در قالب توانمندي هاي جامعه ي صنعتي مدرن مي 
ديد و عالقه ي خاصي به شهر سازي و قطعات پيش ساخته و استفاده از عناصر ساختماني 

داشت و اين لوكوربوزيه بين سازه گرايي و تنديس گرايي به سازه گرايي تمايل . استاندارد داشت 
. گرايش او به بارزترين شكل دركليساي رونشان تجلي يافت و اين كليسا يكپارچه تنديس است 

او ضمن تحسين . وي سعي كرد توجه معماران و شهرسازان را از گذشته به آينده معطوف كند
. د آسمان خراش هاي شيكاگو و نيويورك الگو گرفتن از آنها را براي ساير نقاط جهان معرفي كر

بر اساس . لوكوربوزيه شهرهاي آينده را شهرهايي با آسمانخراش هاي عظيم و مرتفع مي دانست 
يكي شهر چانديگارهند كه توسط خودش طراحي . اين نظريه او دو شهر مهم طراحي و اجرا شد 

شد ، ديگري شهر برازيليا كه توسط لوچيو گوستاو و اسكارنيماير بعنوان پايتخت برزيل طراحي 
لوكوربوزيه معماري است كه كوشيد بازباني مدرن، نظامي رياضي و برخاسته از تناسبات .  شد

وي . سيستم مدوالر او بر مفهوم نسبت طاليي دررياضيات استوار است . انساني به معماري ببخشد
او . در نظر گرفت و بر اساس آن فضاي خود را طراحي و تقسيم بندي كرد  83/1ابعاد انسان را 

ا به فرم هاي مستقيم الخط عالقه مند بود ولي به علت پيشرفت صنعتي از سال هاي بعد ابتد
  .توانست ازخطوط منحني و مايل هم بهره مند شود 

يكي از بزرگترين انتقاداتي كه بر مدرنيسم وارد است، اين است كه آنها هرگز از مشتريان خود 
  .خود نظرخواهي نكردند يعني ساكنان خانه ها و شهرها، در مورد كيفيت مسكن

سود (پايه هاي مدرنيسم در ساختارهاي تجاري استوار شده و در واقع نتيجه سرمايه داري محض 
در مقاله تحقيقي خود، به خوبي بدان پرداخته  107اين موضوعي است كه الرخام. بوده است) بيشتر
  .است

يبنده ي شهرهاي هزاره امروزه ديگر آشكار شده است كه برجهاي شيشه اي و بتني بي روح، ز
انسان خسته ي شهرنشين كنوني حداقل انتظاري كه از سبكهاي شهرسازي دارد، اين . جديد نيستند

  .است كه لحظاتي چشمانش را بنوازند

                                                 
١٠٧ Larkham, P.J. and Vilagrasa, J, Redevloping A historic City 
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آيا مدرنيسم از عهده ي آن برآمده است؟ حتي طبقه كارگر نيز از ماشينهاي زيستي لوكوربوزيه 
انيم كه در دهه هاي گذشته از بين بردن اين ماشينها، امري استقبال چنداني نكردند و همه مي د

  .معمول و عادي بوده است
ممكن است اين سوال پيش بيايد كه علت رواج مدرنيسم و تسلط بالمنازع آن تا اواسط قرن 

  .گذشته چه بوده است
ات زير ضرب 1920و  30اشاره به اين نكته ضروري است كه پيشگامان مدرنيسم كه در دهه هاي 
صحنه معماري و  1950ركود اقتصادي، فاشيسم، نازيم و جنگ جهاني قرار گرفته بودند، در دهه 

و در اين زمان كسي را مجال تفكر  108شهرسازي جهان را چون فاتحاني بي رقيب تسخير كردند
  .نبود

وجه تجسمي آثار مدرنيست ها تنها جنبه اي را نشان مي داد كه  در طرف ديگر آن سازه هاي 
البته بايد اذعان داشت . قرار داشت (International Style)و سبك بين المللي » تقريبا هيچ«

تا حدودي به  109كه پرده هاي شيشه اس ميس وندروهه به عنوان يكي از چهار پرچمدار مدرنيسم
  .خاطر قابليت ساخت در هر مكان و شهر اقليمي با مقبوليت عمومي مواجه شد

يسم در اين مجال نمي گنجد، ولي قبل از پايان دادن به آن، بهتر است به هر صورت بحث از مدرن
با تاسيس دانشكده هاي معماري و . اندكي هم از حضور آن در كشور خودمان صحبت كنيم

افكار آنان نيز به همراه  –همزمان با اوج مدرنيسم در اروپا و آمريكا بود  -شهرسازي در ايران
رشد افسار گسيخته شهرها كه ناشي از . دانشكده ها شد تحصيلكرده هاي فرنگ وارد همين

درآمدهاي نفتي و سياستهاي توسعه روزافزون شهري آن زمان بود، باعث تشديد هرچه بيشتر اين 
اغلب شهرهاي ايران مخصوصا تهران، با برجهاي عظيم بتني و فوالدي، چهره جديدي . جريان شد

در ابتدا اين نوع سبك . مورفولوژي شهرها منتهي شدبه خود گرفتند كه در نهايت به تغيير كلي 
شهرسازي، با مقبوليت عام مواجه شد؛ چرا كه همگان آنرا نمادي از توسعه و پيشرفت مي انگاشتند 
و مدرنيست هاي ايراني از اين بابت از خود بسيار ممنون بودند؛ اما بعد از سپري شدن چند دهه 

راني به مانند وصله اي زننده، محسوب مي گردد و هيچ معلوم شد كه اين سبك براي شهرهاي اي
نوع همخواني با فرهنگ اين بوم ندارد؛ از اين رو اين سبك در ايران نيز به سرانجام اجداد غربي 

                                                 
  ٣٦-٤١، صص ٦مجله آبادی، شماره   ١٠٨
  زيه، گروپيوس و پی اود بودندسه تن ديگر لوکوربو  ١٠٩
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اش دچار شد و اكنون نيز چندان مقبول نيست؛ امروزه در احداث شهرهاي جديد سعي در استفاده 
  .داز عناصر بومي به خوبي مشاهده مي شو

البته ناگفته نماند كه برخي از طرفداران آن هنوز بر اصالت مدرنيسم، تاكيد دارند و در آثار و 
كتابهايشان ضمن دفاع از آن، به ساير سبكها از جمله پست مدرنيسم حمله ور مي شوند و سعي 

قدرتمند  مي كنند مانع رواج ساير سبكها شوند؛ غافل از آنكه در جهان كنوني وسايل ارتباطي آنقدر
  .هستند كه ديگر فرصتي براي ترويج و تبليغات سبكهاي مطرود باقي نمي گذارد

تنها در فصلي چهار صفحه اي و تحت عنوان  110مثال يكي از طرفداران مدرنيسم در كتاب خود
از پست مدرنيسم نام مي برد و ضمن انكار پروژه پروئيت ايگو به عنوان اثر » چند اصطالح رايج«

  111.الق آن را نيز از جمع خودشان طرد مي كندمدرنيسمي خ
ولي همگان مي دانند كه همين سبك معماري و شهرسازي بر اساس مترقي ترين ايده هاي 

CIAM  طراحي و عرضه شده و حتي از انستيتو معماران امريكا نيز جايزه دريافت كرده بود و صد
نظير اين سخن پيتر –در مورد اين پروژه  و تعابير و تفاسير ارائه شده 1972البته كه هيچكس، ژوئيه 

را به اين  112- پروئيت ايگو از دور به يك منطقه بدبخت و فلك زده مي ماند: هال كه مي نويسد
  .زودي فراموش نخواهد كرد

خوشبختانه در نسل جديد معماران، شهرسازان و برنامه ريزان شهري ايراني، جرقه هايي از نجابت 
يگر حق انتخاب دارند و از حسابگري هاي كاسبكارانه بيزارند؛ چرا كه آنها د. فكري موج مي زند

مي دانند تنها انديشه ها و سبك هايي امكان و قدرت بقا را خواهند داشت كه ظرفيت تحمل 
سايرين را در خود ايجاد كرده باشند؛ معتقديم كه اين نسل، تاريخ انقضا و مصرف هر چيزي را به 

  113.كليشه اي چندان روز خوش نشان نمي دهد خوبي مي داند و به افكار
  
  
  
  
  

                                                 
کتاب از زمان معماری تاليف منوچهر مزينی انتشارات مرکز کطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماران ايران در سال   ١١٠
١٣٧٦  
  ٢١، پی نويس ٣٢٠از زمان معماری، ص  ١١١

١١٢ Hall, Peter, Cities of Tomorrow, Blackwell, 1998, P:237 
  ١٦ت مدرن ص بحثی درباره شهرسازی پس ١١٣
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  مدرن شهرسازي پست

  پست مدرنيسم چيست؟
در زبان انگليسي بع معناي فوق، برتر، فراتر، بعد از و مابعد مي باشد و بر ) Post(واژه پست 

ضرورتا مي بايست مفهومي را ) Postmodernism(همين اساس واژه تركيبي پست مدرنيسم 
بنابراين شناخت مدرنيسم پيش شرط شناخت پست . اشد كه فراتر از مدرنيسم استدر بر داشته ب

  114.مدرنيسم مي باشد
اگرچه امروزه پست مدرنيسم در همه جا پذيرفته شده است، اما هنوز تعريف دقيقي از آن داده 

به همين جهت، اكثر انديشمندان از آن به عنوان يك وضعيت و يك موقعيت ياد كرده . نشده است
   :در واقع. اند

از يك سو دوره اي تاريخي ديده شده . پست مدرنيسم به مثابه يك انگاره بسيار مبهم بوده است«
» يك حالت«كه در پي مدرنيسم آمده و به همين جهت، پست مدرنيسم نام گرفته، از طرف ديگر، 

» يان انديشهيك موضوع ب«، )1991باومن، (» يك موقعيت ذهني«، )1993دوكرتي، (ديده شده است 
رز، . (»يك رديه، جدا شدن، عدم همراهي و بسيار بيشتر از يك تغيير جهت ساده«، )1993ليوتار، (

1991(«.   
اين خود نشان از بيان تكثرگرايانه و نامتجانس پست مدرنيسم دارد و جزء خصلت هاي بنيادين آن 

  115.است
در . بار ها تكرار شده است پست مدرنيسم چيست؟ اين پرسشي است كه از اوايل دهه هفتاد،

چارلز جنكس با آثاري چند در اين زمينه تا حدودي توانسته، به اين . قلمرو معماري و شهرسازي
وي شجاعانه در برابر واكنش روز افزون مدرنيست ها از آن .سوال پاسخ دهد و آن را تشريح كند

هه مي بايد به مبارزه ادامه جنكس و پست مدرننيست ها راستين، همواره در دو جب. دفاع مي كند
  .در برابر مدرنيست هاي عصباني و كج فهمي ها و تلقي هاي نادرست از پست مدرنيسم. دهند

البته . در اين بخش تا حد امكان سعي خواهيم كرد تا به قسمتهاي از سوال مذكور جواب دهيم 
  .خواهد بودصدور حكم قطعي در اين مورد، در گرو گذر زمان بر عهده نسلهاي آينده 

  برخي از اصول انديشه پست مدرن

                                                 
  ٣مقاله بحثی درباره شهرسازی پست مدرن، ص   ١١٤
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اگرچه انديشه پست مدرن، انديشه گوناگوني و كثرت است و نمي توان رويكرد و نظرگاه مشخص 
   :را ارائه داد، اما مي توانيم از يك منظر كلي، اصولي را براي آن دسته بندي كنيم

خالقيات كه مسير زندگي را در در انديشه پست مدرن فراروايت هايي نظير حقيقت خرد و ا) الف
دوره مدرنيته تعيين مي كردند، همه معاني خود را از دست داده اند و تمام نظرياتي كه بر مفاهيم 

از نظر پست مدرن . مطلق حقيقت و خرد استوار بودند، چيزي بيش از ساختارهاي تصنعي نيستند
. يري كه ما از آن داريم، يكي نيستها هيچ روايت نهايي وجود ندارد و واقعيت نيز لزوما با تصو

اين پذيرش عدم واقعيت، زندگي را براساس الگوها و بازنمايي هايي بنا مي كند كه هيچ كدام 
   .ربطي و پويندي با واقعيت ندارند

پست مدرنيسم بر چندگانگي فرهنگ ها، حقيقت و حتي خرد و بر خصلت پاره پاره و ) ب
ين معنا، پست مدرنيسم بيان گر نوعي تنش دايمي است و همواره نامتجانس اها تاكيد مي روزد در ا

بدين ترتيب، هيچ ايدئولوژي و . جرياني است التقاطي، مبهم، دوپهلو، چندگانه و داراي ابهام
   .معرفتي نمي تواند براي مدت طوالني سيطره داشته باشد

قعيتي وجود ندارد، به در جهان فاقد خرد و حقيقت، جايي كه هيچ دانشي معتبر نيست و وا) ج
طبع، معنايي هم به گونه قطعي وجود نخواهد داشت از اين رو، فلسفه پست مدرن متضمن نفي 

فيلسوفان پست مدرن هرگونه داعيه شناخت قطعي، حكم كلي و فراگير . هرگونه معناي ثابت است
. داري كردنديا روايت هاي كالن را رد مي كنند و از شناخت هاي جزئي، محلي و محدود جانب 

و حاكم مي شود و نسبي  (pluralism) بدين ترتيب است كه در انديشه پست مدرن تكثرگرايي
  116 .گرايي به عنوان اصل محترم و ثابت پذيرفته مي شود

فدريكودي انيس نويسنده اسپانيولي در  1937ظاهراً مفهوم پست مدرنيسم را نخستين بار در سال 
به كار برده است و از آن تشريح واكنش » يولي و هيسپانو آمريكاييگزيده شعر اسپان« اثرش به نام

مورخ  –سپس آرنولد تاينبي . نسبت به مدرنيسم كه بر خاسته از خود آن بود، استفاده كرده است
  .آن را به كار گرفته است 1938در سال » مطالعه اي در تاريخ« در كتاب  - معروف

حانه خودشان را صرف مي كردند، اگر نيم نگاهي به هنگامي كه فرانسويان صب 1981در اكتبر 
مي انداختند، متوجه مي شدند كه اين ستون از » انحطاط« ستوني از روزنامه لوموند تحت عنوان 

  .شبح پست مدرنيسم: شبحي صحبت مي كند كه هم اكنون بر سر اروپا دور مي زند
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اقليمنشستهاي بين المللي، معادالت تعيين بعد ها اين شبح نه تنها قلمرو سفره صبحانه ها را ، بلكه 
قيمت آثار هنري دانشكده هاي هنر را نيز در نورديد و موجبات نا خشنودي بسياري از بزرگان را 

شايد علت اصلي اين نگراني احساس خطر به سبب از بين رفتن سلسله مراتب جلوس . فراهم آورد
واترداربي  - ش مي رود كه يكي از مدرنيست هاكار تا بدانجا پي. بر كرسي قضاوت در مورد هنر بود

در مورد بي هدف، آثارشيست، بي شكل، افراط كار، همه گير، داراي ساختي سطحي است  -بنرد
  ».كه به دنبال شهرت است

همه اين اقدامات، از سوي عده اي كه هرگز از نعمت ثبات قدم برخوردار نبودند، براي بدنام كردن 
و معروفيت پست مدرنيسم و جان گرفتن آن شد و نادانسته آب به جنبشي بود كه باعث طرح 

ادامه همين اعتراضات عليه جلوگيري از ورود ديگران به . آسياب پست مدرنيست ها ريختند
قرقگاه هنر، براي نخستين بار مردم عادي دريافتند كه زبان هنر معماري را فقط هنرمندان آن نمي 

ي آنها است كه از كم و كيف مسكن خود سخن بگويند و درباره دانند، بلكه اين حق مسلم و طبيع
امروزه آشكار شده است كه استفاده از نظريات مردم در زمينه موقعيت محلي، . آن اظهار نظر كنند

در شكل گيري و ادامه حيات مجموعه هاي زيستي تا حد ... مسايل همسايگي، نوع مسكن و 
  .فرهنگ گذشته در طراحي موثر استزيادي موثرند و آشنايي با گرايشها و 

درست است كه امروزه اغلب آكادمي ها را مدرنيست ها مي گردانند، غير منصفانه به پست 
ترتيب  RIBAمدرنيست ها حمله مي كنند، براي خودشان محافل و شب نشيني هاي مختلفي نظير

كرد كه اكنون در هر  مي دهند و به يكديگر مدالهاي رنگارنگ اهدا مي كنند، ولي نبايد فراموش
مسابقه بين المللي، بيش از نيمي از شركت كنندگان را پست مدرنيست ها تشكيل مي دهند واين 

نسل جوان با ذهني خالق و . قضيه به مجسمه سازي، نقاشي و ساير هنرها هم تعميم يافته است
چرا كه متعلق به  مدرنيستهاي پير توجهي ندارند،» عبور ممنوع« و » ايست« ديگر به تابلو هاي

  .هزاره جديدند
از جمله، معماري و سبك  -، پست مدرنيسم  در همه هنرها1970بدين ترتيب بود كه از اوايل دهه 

ظاهر مي شود و شايد تا به حال هيچ جنبشي و مكتبي بدين سرعت در چنين زماني  -شهرسازي
  .اندك، در اذهان نفوذ نكرده باشد

  پست مدرنيسم و مساله معنا
تيم كه پست مدرنيست ها به معناي نهايي باور ندارند و معتقدند كه معني هيچ گاه واضح و گف

فاصله در ] در تفاوت با مدرنيسم[» پسامدرنيسم» «مقصود«در حقيقت، . آشكار بر ما ظاهر نمي شود
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فت كه به زباني كهنه مي توان گ. ناگذشتني است ميان معنا و بيان، يعني در ناتواني در ارائه مقصود
  ».تمايز ميان گوهر و معناست

اين دسته از انديشمندان به معناي نهايي باور ندارند و : شالوده شكني و بازي هاي معنايي) الف
نخواهيم رسيد، چون » قاعده هاي انتقال معني«و به » سازمان دهي درست زبان«معتقدند كه ما به 

خود به فرايند بي پاياني از تفسيرها و تاويل اين معناي از دست رفته  .معنايي نيست كه منتقل شود
دريدا نشان مي دهد كه در . دريدا انديشمند شاخص اين دسته است. هاي گوناگون تبديل مي شود

نيست بلكه، در نظر او، در فرايند دنبال كردن معنا، معناهاي بي شمار آفريده » معناي نهايي«پي فهم 
از نظر او، بايد تمام . ، كه در خود انكار معناي نهايي استمي شوند و معنا مدام به تاخير مي افتد

شوند تا  (deconstruction) عواملي كه به درك معناي اثر هنري كمك مي كنند، شالوده شكني
به همين خاطر است كه او بر بازي و لغزش . معاني متفاوت بتوانند در يك اثر هنري رخ نمايند

يي مي گذرد تا به كشف امكانات باطني نايل شود؛ بدين خاطر معنا تاكيد مي كند او از ظاهر معنا
است كه در شالوده شكني او بحث از بي معنايي نيست، بلكه بحث بر سر معناهاي اثر هنري و 

  117 .بازي هاي معنايي آن است
اما از سوي ديگر، افرادي نيز وجود دارند كه هيچ معنايي را بر نمي تابند و : انكار وجود معني (ب
تقدند كه ما در عصر و دوره اي زندگي مي كنيم كه ديگر هيچ راه فرار و گريزي از اين بي مع

معنايي و بي مفهومي نيست و تمام معيارها و ابزارهاي سنجش اخالقي و انساني به مفاهيم پوچ و 
ند بودريار، انديشم. بيهوده اي تبديل شده اند كه در خود هيچ واقعيت روشني را بازنمود نمي كنند

   .شاخص اين دسته است
و چه چيز » هست«از نظر بودريار، خط مبناي كه تاكنون به كمك آن مي توانستيم بسنجيم چه چيز 

   .نيز از دست رفته است» نبودن«و » بودن«با اين تغيير، تفاوت ميان . ، ناپديد شده است»نيست«
كه همه چيز با يك تاخير معنايي و تفاوت بودريار با دريدا در اين است كه دريدا در چنين موقعيتي 

در موقعيتي وانموده قرار دارد، از طريق شكستن شالوده ظاهري به دنبال رسوخ در معناي باطني 
ما بودريار تاكيد مي كند كه وقت ما از تاخير معنايي سخن مي گوييم، حتي ديگر نمي توانيم . است

ي بازي ديگري وجود ندارد و منطقي براي اين جمله را دوباره تكرار كنيم، چرا كه صحنه اي برا
   :از نظر بودريار. گفت وگو و تدقيق درميان نيست

                                                 
  همان  ١١٧
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فرايند «در سده نوزدهم را مي توان » مدرنيته«همان طور كه دست آورد اصل و انقالب راستين «
 پست«محسوب داشت، انقالب ....) بازنمود، تاريخ، نقد و(به نفع معنا » پرتوان نابود كردن ظواهر

است كه هم سن نابودي ظواهر در دوره » فرايند پرتوان نابودي معنا«در سده بيستم نيز » مدرنيته
  118 .»پيشين است

اولين مبارزه جويي يك صدا عليه تئوري مدرن، نه در حوزه معماري، بلكه در زمينه برنامه ريزي 
ن آيك يك گروه از معماران جوان به رهبري آلدوف 1953در سال . شهري صورت گرفت

پيتراسميتسون و آليس اسميتسون، گردهمايي كنگره بين المللي معماري مدرن را در اكسان پروانس 
آنها كه به . بر هم زدند - كه قبالً ذكر شده است -فرانسه با حمله بر تقسيمات عملكردي منشور آتن

شد، نتايج  در دابرونيك بر گزار 1956معروف شده بودند، در كنگره بعدي كه به سال  10گروه 
مطالعات و بررسي هاي خود را در قالب مفاهيمي چون خوشه هاي شهري، جابجايي رشد، 

كنگره مزبور تا بدان حد تحت تاثير آنها قرار گرفت كه سرپرستي . دگرگوني و مسكن ارائه كردند
ن آيك با در اين كنگره ف. دراوترلو بر گزار شد بدانها واگذار نمود 1959كنگره بعدي را كه در سال 

طرح مطالعات مردم شناسي خويش در جوامع غير غربي، طراحي شهري معماران مدرن را به دليل 
يكنواختي، بي هويتي، تاكيد بر تفاوتهاي زمان ما با گذشته به جاي تاكيد بر عواملي كه براي انسان 

  .بي زمان مطرح است، به باد انتقاد گرفت
و  60در دهه . ان در آثار مدرنيست هاي متاخر مشاهده كردهنتيجه اين اعتراضات را به خوبي مي تو

تعدادي از مدرنيست ها سعي كردند در كارهايشان تنوع ايجاد كنند كه در اين زمنيه مي توان به  50
  .و آلتو اشاره كرد) بناهاي متعدد برازليا( ، اسكارناي مي ير )اپراي سيدني(كساني چون يورناوتزن
يد انتقادات رابرت و تئوري و لوئي كان را عليه تك بعدي بودن مدرنيسم، البته در اين ميان نبا

فراموش كرد؛ اعتراضاتي كه زمينه ساز پيدايش جنبشهاي گسترده پديدار شناسي، ساختار گرايي، 
بستر مساعد فكري براي طرح اين انتقادات را مدلهاي فلسفي، . نشانه شناسي و نوخردگرايي بودند

شناسي مارتين هيدگر، كلوديولوي اشترواس و فرديناند دو سوسور ارائه داده  مردم شناسي و زبان
  .بودند

مقوله نشانه شناسي به عنوان ابزاري قدرتمند براي  1970ليكن كار بدين جا ختم نشد و در دهه 
زبان معماري پست « بزرگترين اين انتقادات همان كتاب. نقد تئوريهاي مدرن به كار گرفته شد

با شجاعت خاص  –جنكس براي اولين بار . به چاپ رسيد 1977س بود كه در سال جنك» مدرن
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وي معماري . انهدام پروئيت ايگو را به صورت رسمي زمان مرگ معماري مدرن اعالم كرد –خود 
مدرن خاصه معماري ميس وندر روهه را به دليل تك ظرفيتي بودن و تنزل دادن به زبان تعداد 

ساده شده و تهي بودن از سطح عميق تر معنايي پيوسته با آيينها و ) يعالمت( اندكي ارزشهاي 
جنكس به جاي معماري مدرن، زبان جمع گرايانه . مفاهيم ما بعد الطبيعه، مورد سرزنش قرار داد

سنتي بود،  - معماري چند ظرفيتي را كه به نوعي معجوني از عناصر مدرن و مفاهيم هنرهاي بومي
معماري و « البته دو سال بعد با چاپ كتاب پابلو بونتا با نام. رائه كردبه عنوان نسخه جديدي ا

وي معماري مدرنيسم را به داشتن . حمالت شديدتري عليه مدرنيسم صورت گرفت» تعابير آن 
  . تعداد اندكي عالمتهاي خنثي و تهي از هر قرارداد، متهم كرد
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تام ولف در كتاب وعروف خود  1981در سال  اين اعتراضات و نارضايتي ها باال گرفت، تا اينكه

به شديدترين صورت، مدرنيسم و معماري و شهرسازي ناشي » از باهاوس تا خانه خودمان« يعني
به ميدان، ديگر عرصه  - پرنس چارلز -از آن را مورد حمله قرار داد و با ورود وليعهد انگلستان

كه بعد ها به فيلم تبديل  -» تصوير بريتانيا«  او در كتاب خود يعني. واقعاً بر مدرنيست ها تنگ شد
ضمن انتقاد از معماران مدرن انگلستان كه به ميراث تاريخي اين كشور دهن كجي مي كنند،  - شد

  .اذهان عمومي را به اين مساله معطوف كرد
را از قلم ) مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكايي( البته نبايد خانم جين جيكوبز و اثر معروفش

ايشان . ، با چاپ اين كتاب، اولين گلوله عليه مدرنيسم شليك شد1961در واقع در سال . نداختا
. ضمن انتقاد شديد از سبك شهرسازي مدرنيسم، لوكوربوزيه را نيز مورد سرزنش قرار داد

پيچيدگي سازمان يافته به عنوان يك ايده واقعيت و سبك معرف شهرسازي جيكويز مي باشد كه 
  .آن به عنوان اولين نمونه عالي انديشه شهرسازي پست مدرن ياد كرد مي توان از

به هر روي، پست مدرنيسم  در عرصه معماري و شهرسازي، با تمامي فرازها و نشيبها ظاهر شد و 
  .با محتوايي نو و انديشه هاي جديد سازگار با مذاق شهروندان، توجه همگانه به خود جلب كرد

يسم  در اغلب نقاط جهان پذيرفته شده است، مع الوصف در سالهاي البته با اينكه پست مدرن
اگر بخواهيم . اهخير، برخي آن را مرده، اعالم و حتي تعدادي نيز بر آن گواهي فون صادر كرده اند
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فقط و فقط يك دليل بر تداوم حيات پست مدرنيسم  اقامه كنيم همين آگهي هاي فوت و حمله 
  لي وقتش را با چوب زدن بر سبكي مرده تلف مي كند؟به قول جنكس كدام عاق. هاست

البته اگر مرگ پست مدرنيسم  منتهي به آزادي انتخاب مردم و كاهش قيد و بندهاي مستبدانه 
  .شود با مرگ آن كامالً موافقيم - كه يكي از اصول پست مدرنيست هاست -معماري حرفه اي

بپردازيم يعني ويژگيهاي متمايز كننده   اكنون بايد به اصول شهرسازي و معماري پست مدرنيسم
  . آنرا از ساير مكاتب  تبيين كنيم

قبل از هر چيز، پست مدرنيسم  معتقد است كه انسانيت به يكباره در چند جهت مختلف راه مي 
  .پويد، برخي از اين راهها معتبر از راههاي ديگرند و وظيفه آنها، راهنما بودن و منتقد بودن است

از اين رو . تعبير مناسبي از پست مدرنيسم  به نظر مي رسد» برخي ميان آينده و گذشته «شايد تعبير
  .شناخت اين پل بسيار ضروري است

تعامل و همكاري با مشتري شايد اولين و مهمترين اصل پست مدرنيسم باشد كه برخي از آن تحت 
نگ در آثار هنري كه همانا ، نام مي برند، يعني بيان كثرت گرايي فره»كد گذاري مضاعف« عنوان 

  .تركيب ساليق حرفه اي و مهارتهاي فني با عاليق و آمال مشتريهاي نهايي يعني ساكنان مي باشد
كه با  -از جمله معماري و سبك شهرسازي( بايد خاطر نشان كنيم كه قضاوت در مورد هنرهايي 

ان محسوب مي شوند، با زندگي روزمره مردمان سروكار دارند و در واقع جزئي از زندگاني آن
هنرهايي كه صرفاً در گالريها و موزه هاي هنري قاب گرفته و نگهداري مي شوند، قدري متفاوت 

  .به نظر مي رسد
كه به جاي تحميل سبكها، در بند » معماري جامع« كولمان از معماري پست مدرنيسم  با عنوان 

ي توان براي مردم مساكن و شهرهاي ي چگونه م. نام مي برد. خواسته ها و بهزيستي ساكنان است
را ترتيب داد؛ در حالي كه از ساليق و تمايالتشان بي خبريم؟ مگر نه اين است كه ساخت كاالهاي 
مصرفي با سفارش مشتري صورت مي پذيرد؟ آيا مسكن و شهر در زندگي مردم اهميتي به اندازه 

قط به همكاري با مشتري خالصه نمي ف» كد گذاري مضاعف« كاالهاي مصرفي ندارند؟ البته مفهوم
معمار و شهرساز، . را نيز شامل مي شود» تركيب دو زبان و رسيدن به زباني مشترك« شود، بلكه

تبين رابطه پيچيده اين زبان با . داراي زباني است كه از طريق درك اين كدها قابل فهم است 
اگر . مي باشد -ر شرف تكميل اندكه د -مشتريان، خود نيز در حيطه علومي مانند نشانه شناسي

جهاني با موفقيت درهم آميزد،  -بومي را با عناصر معاصر - معمار و شهرساز بتواند عناصر محلي
به طوري كه كدهاي ارائه شده،از جانب مشتريان به خوبي قابل فهم باشد، در واقع در جهت ترويج 
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ختصاصات اصلي پست مدرنيسم  كد گذاري و كد شكني از ا. پست مدرنيسم  گام برداشته است
  .محسوب مي شود
ديگر از تسلط عقيده جزمي واحد، نشانه اي يافت  -خاصه جوامع توسعه يافته -در جوامع امروزي

» گرايي« نمي شود و به قول جنكس  اگر چيزي وجود داشته باشد همان كثرت گرايي است و اين
  .ريشه دارند» نتخابا« ها، قادر به حكمراني مطلق نيستند، چرا كه در اصل

اگر در گذشته به ناجار مجبور به پيروي از فرهنگ سنتي بوديم و در عصر صنعتي، مندنيسم پيشتاز 
بود، امروزه در عصر فراصنعتي زندگي مي كنيم كه موج سوم آنرا فرا گرفته است، ديگر هيچ 

» شهروند« گر مفهوم دي. فرهنگي نمي تواند خود را به عنوان سخنگوي اكثر شهروندان معرفي كند
داده است و در شهرهاي بزرگ كنوني، گمنامي و بيگانگي به » جهان وند« جاي خود را به واژه 

البته اگر سر سوزني ذوق پست مدرني داشته باشيم، مي توانيم از تنوع و . شدت احساس مي شود
  .تفاوت موجودات لذت ببريم

نفي آن منجر . ثرت گرايي راهي در پيش نداريمدر چنين شرايط غالباً جز پذيرش يا عدم پذيرش ك
ولي آن كه مي داند كثرت گرايي در بطن . به انحصار طلبي و در نهايت منتهي به انحطاط مي شود

  .خود معنا را پرورش مي دهد، در جهت معنادهي زندگي مي پذيرد
و يا در يك نظام از اين رو تنوع سبك و سكونتگاهها، زاينده معناست، زيرا معنا در كشش و تنش 

كثرت گرايي آرزوي پست . تقابلي ايجاد مي شود، نظامي كه دغدغه اي فراتر از سبك دارد
  .مدرنيسم است

همان طوري كه اشاراه ش، جيكوبز با انتقاد از مدرنيسم، براي اولين بار شهر را به عنوان يك نظام 
ي نه صرفاً ساده است و نه داراي مورد بررسي قرار مي دهد و چنين اعتقاد مي يابد كه مسايل شهر

اين نوع درهم . همانند علوم زيستي است» پيچيدگي سامان يافته« پيچيدگي نابسامان، بلكه داراي 
تنيدگي نشان از تعامل عوامل متفاوتي دارد كه به سان يك سيستم زنده عمل مي كنند و از قدرت 

از اين رو . درنيسم   بر آن تاكيد دارداين همان تفاوتي است كه پست م. خود تنظيمي برخوردارند
به عنوان اولين بيانيه رسمي پست مدرنيسم  ياد كرد كه در » پيچيدگي سازمان يافته « مي توان از 

  .واقع يكي از مولفه هاي اصلي اين مكتب محسوب مي گردد
لب همچنان كه جنكس معتقد است هر ايدئولوژي در قا. هر سبكي بيانگر نوعي ايدئولوژي است

سبك پست مدرنيسم  داراي ويژگيهاي . سبك متجلي مي شود و اين دو به هم پيوسته و مرتبط اند
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خاصي است كه به قول سوجا اگر چه تمامي ابعاد آن قابل فهم نيست، گوشه هايي را براي طبع 
  .آزمايي خلق مي كند، و اين تعبير انطباق كاملي با اثر معروف الن نان دارد

مدرن به شهر همچون تافته اي از تار و پود زمين نگريسته مي شود، يعني  در شهر سازي پست
شهر در طول طبيعت بررسي مي شود نه در عرض آن و از هم اين رو ست كه از پايداري منبع 

  .طبيعي و بازيابي مواد گفتگو مي شود
ه اي يك شهرساز و معمار پست مدرنيست در طراحي شهري، خود را مقيد به رعايت اصول عمد

مي داند از نظر وي پاركهاي عمومي، تنها مكان استراحت و تفريح نيستند، بلكه پاركها مي بايد به 
گونه اي ططراحي و مكانيابي شوند كه حالتي جزيره اي در ميان بافت شهري داشته باشند، جزايري 

خورند و عناصر  كه در آنها تفكر، ارتباط انساني و تفرج به گونه اي دلنشين با يكديگر پيوند مي
دروني آنها، آراش را به انسان هديه مي كند همين پاركها هستند كه فصل مشترك عناصر بي جان و 

  .جاندار شهري محسوب مي شوند
  

  مدرنيسم در شهر و شهرسازي پست
شكست اجتماعي شهرسازي مدرن بود و انتقاد به فراروايتي كه » پست مدرن«انگيزه اصلي پيدايش 

شهر مدرن شكست خورد، زيرا در ايجاد ارتباط با ساكنان و استفاده . ود ساخته بودمدرنيسم از خ
كنندگانش ناتوان مانده بود و از اين رو، پست مدرنيسم مانند ابزاري عمل مي كند در ايجاد ارتباط 
در سطوح مختلف و به اشكال متنوع وگوناگون، ارتباي ميان ساكنين شهر و بخش هاي مختلف 

   .شهر
   :ز جنكس، منتقد مشهور پست مدرن، معتقد استچارل

و / در همين زمان، معماران. مدرنيسم علي رغم دموكراتيكش نخبه گرا و انحصار طلب شده بود«
نظير هر شغل ديگري در تمدني پيشرفته، مجبور بودند خود را با ضوابط پيشرفه فني كه / شهرسازان

  119 .»هم رشته هايشانبه سرعت تغيير مي كردند، وفق دهند و نيز با 
  

  دوره پست مدرن اوليه در شهرسازي 
چارلز جنكس اگرچه در به راه انداختن معماري و شهرسازي پست مدرن نقش عمده اي ايفا كرده 

در حقيقت، او تمايز و تفاوت ميان پست . است اما ايرادمهمي نيز مي توان به كار وي وارد كرد
                                                 

  ١٦٦همان، ص ١١٩
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معماري و شهرسازي . سم در انديشه فلسفي نمي گذاردمدرن در معماري و شهرسازي و پسامدرني
اين شهرسازي با . پست مدرن جنكس كليت گر و مبتني بر ارزش هاي اجتماعي و عاميانه است

بازگشت به گذشته نيم نگاهي به تمايالت نوستالوژيك و حركت هاي تاريخ گرايانه شهرسازي قرن 
ن انديشمندان در چهارچوب همان متافيزيكي مي مانند بنابراين، اي. دارد) نظير كامليو سيته(نوزدهم 

انتقاد آنان به ناكارآمدي مدرنيته صرفا كوششي است براي اثبات وجود . كه مدرنيته معني مي كنند
   .خود

نخبه گرا و عامه پسند، سازگار و شورشي، «: چارلز جنكس پست مدرنيسم را دوگانگي مي نامد
ابرت و نتوري هم تكرار شده است كه خواهان استفاده از عناصر اين موضوع در كالم ر. »كهنه و نو

اين معماران و شهرسازاني كه جنكس آنها را پسامدرن . دورگه، پيچيده و متضاد در شهرسازي است
خوانده است، نه به معناي يكه و جهان شمول اعتقاد دارند و نه خود را در دام بي معنايي صرف 

اين دسته از شهرسازان هيچ گاه زمينه را . م پست مدرن بر آنها نهادپس، نمي توان نا. مي اندازند
پاك نمي كنند و بنابراين، از نمايش شهرسازي منطبق بر واقعيات متضاد سخن مي گويند و معتقدند 

اينها هيچ وجه مشتركي با انديشه . كه با تغييرات جزيي مي توانيم آنرا روبه راه تر و مناسب تر كنيم
گذار از «ر بي معنايي و نفي حقيقت و فراروايت پست مدرن ها ندارند و بايد آنها را هاي مبتني ب

  120 .نام نهاد» مدرن
  

  دوره پست مدرن متاخر در شهرسازي 
در معماري و شهرسازي را مي توان دقيقا منطبق بر » ناشهرسازي«و » شالوده شكني»حال آنكه 

اين رويكرد هم وجه ساختاري و هم وجه  در. دانست» پست مدرن«دست آوردها و انديشه هاي 
هم پسامدرنيسم و هم شالوده شكني در مخالفت با . محتوايي و مفهومي فضا دگرگون مي شود

و چند معنايي كردن فرم ها و ) و نه دوگانگي(منطق گرايي و خردگرايي مدرنيته و چندگانگي 
و هم گام با برداشت ها و ، هم سو »شالوده شكن»شهرسازي . فضاهاي شهري اتفاق نظر دارند

را به طور دقيق  (uncertainty) نگرش هاي نوين انديشه و فلسفه، شكاكيت و عدم قطعيت
 121 .نشانه مي گيرد؛ عدم قطعيتي كه ناشي از شناخت ناقص، تيره و تار و مبهم است

  

                                                 
  همان ١٢٠
  ١٦٧، صفصلنامه فلسفی دانشکده ادبيات دانشگاه تهران، دکتر محسن جهانگيری ١٢١
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  وجوه تمايز پست مدرن متاخر از پست مدرن اوليه 
را از پست مدرن هاي اوليه اي نظير و نتوري، كان و در حقيقت، آنچه پست مدرن هاي متاخر 
   :جنكس متمايز مي كند، جنبه هاي زير است

در واقع، آنها مي خواستند . مدرنيست هاي متاخر تمايل فراواني به بازگشت به گذشته داشتند .الف
پست اما، به عقيده . از شهر پيش از صنعت براي جامعه و زندگي پس از عصر صنعت ايده بگيرند

مدرن ها، شهرهاي كهن قبل از صنعت هرگز با نيازها و خواسته هاي كنوني جامعه بشري منطبق 
نيستد و شكل فضاهاي شهري آن نمي تواند با شيوه هاي توليد و زندگي در عصر پسااطالعاتي 

   :همان طور كه آيزنمن مي گويد. سازگار باشد
سرشت اين سنت ها بايد با توجه به اصول فكري  اگرچه همه ما به سنت و يادواره نيازمنديم، اما«

غالب بر دنياي امروز تغيير كند؛ جست وجويي درون سنت، براي يافتن آن سنتي كه نسبت به 
   ».مفهوم واقعي خود مبهم مانده است

مدرنيست هاي متاخر برخالف مدرنيست هاي اوليه كه به دنبال فراروايتي به نام پيشرفت و . ب
اين نوع خودستايي باز در دام . ابزار ديدگاه ها و مواضع كامال شخصي روي آوردند ترقي بودند، به

اين بار به جاي روايت برتر تكنولوژي، معمار و شهرساز، خود به . همان ايدئولوژي مدرن افتاد
در مقابل آن، پست مدرنيست ها اصوال به وجود فردي به نام شهرساز . روايتي واال تبديل شد

از نظر آنها، اين روند طراحي است كه جايگزين طراح و شهرساز مي شود و نقش . رنداعتقادي ندا
   .معمار در فرايند طراحي فقط ارائه تصويري از اين عدم قطعيت هاست

تالش هاي شهرسازان مدرن متاخر در مورد مردم گرايي و بومي گرايي، در نهايت، تسليم . ج
. دم در اختيار ثروتمندان و نخبگان قرار گرفته استنيروهاي بازار شده و به جاي خدمت به مر

معماري مشاركتي در خدمت روياي طبقات مرفه قرار گرفته است، در حالي «: آيزنمن معتقد است
   .»كه نقاب مردمي بودن به چهره دارد

پست مدرن ها معتقدند كه كوشش هايي توسط مدرنيست هاي متاخر در جهت وارد كردن مردم 
  122.اح شهري صورت گرفته است، در حال حاضر با اشكاالت عمده مواجه شده استدر فرايند طر

  شهرسازي پست مدرن و مساله معنا
براساس نگاه هستي شناسانه، شهرسازان پست مدرن به مساله معنا در شهر و شهرسازي مي توان 

   :سه نگاه عمده را تشخيص داد
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اين شهرسازان تفكر خود را : براي معنانگاه هستي شناختي براساس انكار حضور معنا و  :الف
از نظر آنان، معني يك . تنظيم مي كنند» فوكو«و » بارت«، »دريدا«براساس نظريات فيلسوفاني چون 

فضا هيچ گاه شفاف و آشكار بر ما ظاهر نمي شودوهمواره بستگي به تعبير شخصي ما دارد و از 
بازي «ا، شخصي كه وارد يك فضا مي شود، با از نظر آنه. حقيقتب مطلق وجود ندارد«اين رو، هيچ 
آن معناي يكهو ثابت را كنار مي گذارد و خد را در بازي بي پايان معني غرق مي » آزادمعناشناسي

ووجود معني را انكار مي كنند و نمي پذيرند كه فضا بتواند به » حضور«اين دسته ا شهرسازان . كند
صرف هم نمي افتندو اعتقد دارند اين » بي معنايي«ما در دام طور مستقيم معنايي را به ذهن القاكند، ا

بازي بي پاياني است كه در ن، معني به ور مداوم به تاخير مي افتد و معناي هر نشانه خود ناشنه اي 
بازي معني «براين دسته ا شهرسازان تنها اين . تازه است كه راه را به معاني تازه تر باز مي كند

سردستهاين شهرسازان افرادي چون آيزنمن و چومي  .ت دارد، نه خودمعنياست كه اهمي» شناسي
   .هستند

اين دسته از شهرسازان هيچ چيز را به جز متن ها، بازي هاي زباني و تصاوير در تجره شهري نمي 
   .پذيرن، آن هم نه به عنوان ابزار بلكه به عوات هدف مستقل

ايندسته از شرهسازان هيچ معنايي را بر فضاي  :نگاه هستي نشاختي براساس عدم وجود معني -ب
تاسي مي كنندو » وبدريار»آنها دركار خود به نريات فيلسوفاني نظير . شهر مترتب نمي دانند

از . معتقدند ما در دوره اي زندگي مي كنيم كه تمام تالش ها و كوشش ا با شكست مواج شده اند
ل فلسفه، علم، هنر و شيوه هاي زندگي را نمايان نظر آن ها، يك شهر معجوني ا متناقض ترين اشكا

اين شهسازان معتقدند كه مكانيزم هاي . مي كند و از اين معجون هيچ معنايي را نمي توان دريافت
كامال پيچيده زندگي شهري و رشد شتابان و روزافزون شهرها و ظهور كالن شهرهاي غول آسا به 

شناسي شهر شدهاست و به نوعي سرخوردگي و  خودي خود منجر به تغييرات وسيعي از شناخت
و به تبع آن، اين بي معنايي و بي هويتي كه زاييده تمدن . ياس در زندگي انساني منجر شده است

سردمداران . مردم است، نتيجه و اثر خود را روي كالبد شهري و زندگي شهري هم نشان داده است
ي تاريخ و بي هويت را به عنوان نماد و سمبل هستند كه شهر ب» كولهاوس«اين تفكر افرادي نظير 

 (generic city) »شهر بي شناسه«شهر قرن بيست و يكم معرفي مي كنند و شهر پست مدرن را 

  123 .نام مي نهند

                                                 
  ١٦٩، صفصلنامه فلسفی دانشکده ادبيات دانشگاه تهران، دکتر محسن جهانگيری ١٢٣



    دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند            مهندسي شهرسازي  –تاريخ شهر و شهرسازي در جهان
  

 

اين انديشمندان معتقدند كه وسايل ارتباطي و رسانه : نگاه هستي شناختي و ارتباط با رسانه ها -ج
ت بنيادين مواجه كرده اند و مردم در سرعت و بيهدگي اين همه ها فضاهاي عمومي را با تغييرا

آنها به  .جابه جايي و انبوه اطالعات دريافت شده از مراكز اطالعاتي و رسانه اي حبس خواهند شد
كنار هم «اعتقاد دارند و كالبد شهر را » فضاي عمومي«به جاي » تصوير عمومي«و » تصور عمومي«

شهر «جايگزيني مفاهيمي چون . ومي كنار هم قرار داده شده مي دانندهمين تصاوير عم» قرارگيري
   .نشان دهنده همين تغييرات است» كالبد شهري«به جاي » فضي مجازي«و » مجازي

آنها شهر را . در بيان اين شهرسازان بسيار به كار برده مي شود» كوالژ«و » مونتاژ«استعاره هاي 
د كه در مقايسا هاي فضايي و زماني بر روي هم انداخته مي مجموعه اي از تصاوير متعدد مي دانن

شود و منظور از آن چسباندن و كنار هم قرار دادن اليه هاي مختلف معني در شهر توسط ذهن 
   .مخاطب است

  
  شهر، معنا و كيفيات فضايي در عصر پست مدرن

و از آن جمله در عصر پست مدرن، عصر دگرگوني هاي بنيادين در تمام عرصه اي زندگي انسان 
در حقيق، ما در عصري زندگي مي كنيم كه اجزا و «: زمينه معماري و شهرسازي بوده است

عناصرش با شتاب زياد از مركز انساني و از هرگونه مقصد منطقي و مستقل در جهت انسانيت 
در و انسان ها حس مي كنند در جامعه اي بي هدف، بي معني و بدون آينده و » فاصله مي گيرند

در حقيقت، با . شهري زندگي مي كنند كه درك و كنترل قوانين حاكم بر آن از عهده آنانخارج است
شروع عصر پست مدرن، فصل جديد از خود بيگانگي، خردستيزي و سرخوردگي رقم خورده 

معمران و . است و احسسات، تمايالت و تفكرا مردم دستخوش تغييرات بنيادين شدهاست
در . اي بسيار مبهم و ناآشنا وارد شده اند كه چيز زيادي در آن ديده نمي شودشهرسازان به حوزه 

جست وجو براي معناي «و » دل تنگي براي حقيقت گم شده«حقيقت، شهرسازي پسامدرن نوعي 
   .است» از دست رفته

اين هستي درهم . عصر پسامدرن، عصر بي اعتباري و در هم شكستن حقايق عظيم متافيزيكي است
با استفاده از استعاره دريدا خود به فرايند بي پاياني از  (ontological absence) شكسته

در نگرش پست مدرن هر كس صالحيت دارد . تفسيرها و تاويل هاي گوناگون تبديل شده است
پراكندگي و گستردگي «. جنبه هاي مختلف وجود را بر مبناي ارزش هاي ذهني خويش تاويل كند

بب شده است هيچ فرهنگي و هيچ فراروايتي به تنهايي ياراي پاسخ گويي هويت هاي چندگانه س
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به همين جهت است كه شهرسازي پست مدرن . »به مسايل جديد پيش روي بشر را نداشته باشد
به دنبال رويكري چندگانه و لحاظ كردن دست آوردهايي است كه در ديگر نظام هاي معرفتي 

. هر چيزي مي تواند ايده طراحي را در اختيار بگذارد حاصل شدهاستو براي شهرساز پست مدرن
سبك گرايي و «مدرنيسم و » منطق گرايي خشك«اين استراتژي خواستار فضايي است مستقل از 

  124 .مدرنيست هاي متاخر» تقليد از نمادهاي از پيش ساخته شده
تس خردستيزي، عدم قطعيت و بهم ريختگي فضاهاي شهري در عصر پست مدرن شهرسازي پ

  . مدرن آميزه اي التقاطي از فرهنگ ها و سنت هاي مختلف است
ويژگي اصلي فضاي شهري پست مدرن را مي توان در كدها و رمزگذاري هاي چندگانه، مبهم، 
كنايه آميز و طنزآلود، گزينش هاي متنوع، پراكنده و متضاد، و در عدم استمرار، گسست و 

، و )ساختار(دشهرسازان پست مدرن، بعد صوري نز. ناهماهنگي و عدم تجانس جست وجو كرد
وجوه اشتراك شهرسازان پست مدرن اتفاق نظر آنها . فضا دگرگون مي شود) محتوايي(مفهومي 

  125 .عليه منطق و خردگرايي مدرن و چند منظوره و چندمعنايي فضاهاي شهري است
ايده اي . امدرن استشكل هاي جديد فضايي پست مدرني مبتني بر ايده عدم قطعيت درانديشه پس

كه سبك هاي ناهمون، رفتارهاي متفاوت شهري و حتي ساز و كارهاي مختلف را در يك فضا در 
   .كنار هم مي پذيرد، بدون آنكه يكي بر ديگري برتري يابد

از نر . شهر پست مدرن، شهر عدمتناس ها، به هم ريختگي ها و ازدحام شهر جنبش و حركت است
هر همچون بافت بههم پيچيده و هم تافته اي از رخدادهاي درون آن نمود پست مدرنه ا فصاهاي ش

مي يابد كه در آنها سيتسم هاي مختلف فضايي، كاركردها و فعاليت ها با يكديگر درمي آميزند و، 
نتيجه آن، شهري با بيشمار ابژه هاي شهري متفاوت . در نتيجه، بافت كل فضا را مشخص مي كنند

اين شهر را مي سازند و از سوي ديگر، قابل تفكيك به يك اصل واحد نيز از يكديگري است كه 
شهر پست مدرن را باز هاي زباني اي شكل مي دهند كه دايما در حال توسعه «در حقيقت، . نيستند

هر بازي قواعد خاص خود، اسطوره ها و ادعاهاي خاص خود را دارد كه جملگي بيان گر . اند
  126 »شهري پست مدرن محسوب مي شوند جوهره، خصلت و سرشت زندگي

و بدين ترتيب است كه شهر پست مدرن مكان تحول ها، عدم قطعيت ها و قابليت تحرك و جابه 
جايي اشكال، فضاها و نيروها مي شود؛ مكاني از تداخل انسان ها، ماشين ها، فرهنگ ها و طبيعت، 
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ورت، وظيفه شهر پست مدرن تسهيل در اين ص. بدون اينكه هيچ كدام بر ديگري برتري داشته باشد
   .جريان فعاليت ها مي شود، نه به نظم درآوردن و منسجم كردن آنها

فضاي شهري پست مدرن فضايي است كه به گروه هاي اجتماعي صرف نظر از جنسيت، هويت، 
اين فضا، فضاي تقابل ها و تضادهاست و اين . قوميت و مذهب اجازه حضور هم زمان مي دهد

مهمي از ارتباط در فضاي شهري پست مدرن است؛ به همين جهت است كه شهرسازي  خود جنبه
پست مدرن سوداي پذيرش ذهنيت هاي ديگر و اساسا ديگران را در مواجهه با خود مي پروراند، و 

در اين شهر، جست وجوي فراروايت . رابطه ما نيز با فضا رابطه اي برون موضعي خواهد بود
كه سوداي آن دارد كه پديده هاي شهري را بشناسد، تحليل كند، به  -شهريطراحي و برنامه ريزي 

 -نظر درآورد و، از اين طريق، بتواند مدل هاي مناسب و درست سامان دهي فضايي را ارائه دهد
   .كاري عبث و بيهوده خواهد بود

  
  دسته بندي شهرسازان پست مدرن بر اساس نگرش به معنا

ثرت گرايي و نفي همه فراروايت هاست؛ در حقيق، تمام روايت عصر پست مردن، دوره ظهور ك
اكثر . هاي بزرگ و ايده هاي آرماني تاريخ جاي خود را به بينش هاي شخصي و كوچك داده است

شهرسازان پست مدرن رويكردي چندگانه به شهر دارند و در انديشه هاي خود از دست آوردهاي 
   .نندنظام هاي فلسفي و معرفتي استفاده مي ك

اين سخن بدن معني است كه افكار و انديشه هاي شهرسازان پست مدرن را به طور عمده بايد 
براساس نگرش هاي فرهنگي و ساختارها و روابط فضايي و اجتماعي خاص و برحسب آنچه در 

اين نكته ما را به نتيجه كلي ديگري مي . عمل انجام مي دهند، مورد ارزيابي و سنجش قرار داد
كه همراه با مفاهيم كامال مجزاي آنها كه از بسترهاي  -كه معناي نهايي تفكر اين شهرسازان رساند

   .ماهيتي كامال شخصي دارد - متفاوت فكري و ذهني و انديشه اي سربر مي آورد
   :اين انديشه ها را در چهار دسته قابل تقسيم بندي است

لگوهايي نظير واقعيت، مجاز، كامپيوتر و شامل ا(تئوري مبتني بر ارتباط شهر و رسانه ها . الف
  )تكنولوژي هاي ارتباطي و اطالعاتي

   )شامل مفاهيمي نظير كوالژ و مونتاژ(تئوري مبتني بر ارتباط شهر و نشانه ها . ب
  )مبتني بر جهت گيري هاي فلسفي، زباني و ساختاري(تئوري مبتني بر ارتباط شهر، زبان و متن . ج
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  127)شامل دغدغه هاي هنجاري، ارزشي و معنايي(باط شهر و معني تئوري مبتني بر ارت. د
 

   :تئوري انديشه مبتني بر ارتباط شهر و رسانه ها. الف
اين دسته از شهرسازان انديشه خود را بر تاثير انقالب اطالعات و ارتباطات و نيز رسانه هاي 

از . وف كرده اندگروهي و جمعي بر شكل گيري فضاي شهر و ساخت كالبدي و فضايي آن معط
نظر آنان، فن آوري هاي جديد و كاربردهاي انفورماتيك و رايانه ها در زندگي شهري تحول 

) زندگي در قطار، اتومبيل و هواپيما(الكترونيك چه در مفهوم عيني آن . عظيمي به وجود آورده اند
ديدي از فضا و مكان را مفاهيم ج) راديو، تلويزيون و اينترنت(و چه در استفاده از ابزار اطالعات 

از نظر آنها، تكنولوژي هاي ارتباطي شهر هسته گرا و مركزگراي مدرن را از . ايجاد كرده است
در . لحاظ زماني و مكاني در خود حل مي كند و نوعي تمدن شهري بدون شهر به وجود مي آورد

ه را مثبت ارزيابي عده اي اين تغييرات پيش آمد :بين اين شهرسازان دو نگرش عمده وجود دارد
مي كنند و از نتايج اين انقالب و تاثير آن بر ساخت شهرها و به وجود آمدن نوع جديد از شهر 

و ارتباطات جهاني شهرها استقبال مي كنند؛ و، در سوي ديگر، عده اي ديگري » شهر مجازي«نظير 
دست رفتن فضاي عمومي  نيز كامال به اين نتايج بدبين هستند و معتقدند كه اين رسانه ها به از

   .شهر دامن زده است
   :تئوري انديشه مبتني بر ارتباط شهر و نشانه ها. ب

اين دسته از شهرسازان از استعاره هايي چون كوالژ و مونتاژ در شهر استفاده مي كنند و شهر پست 
هم مدرن را معجوني از تصاوير متعدد و متنوع مي دانند كه در مقياس فضايي و زماني روي 

فضاي شهر، به زعم اين انديشمندان، همچون تصاوير سينمايي و تلويزيوني . انداخته مي شوند
در اين نگاه، فضاي شهر به نشانه هاي مختلفي تبديل مي شود، نشانه هايي كه مرز . عمل مي كند

آنها معتقدند درك فضاي شهر و حقيقت همين دريافت و . واقعيت و مجاز در آنها مشخص نيست
  128 .ف اين نشانه هاست و شهروند پست مدرن با اين نشانه ها محاصره شده استمصر
   :تئوري انديشه مبتني بر ارتباط شهر، زبان و متن. ج

اين گروه از شهر سازان به شهر به عنوان مدلي از يك متن توجه مي كنند كه بيشتر ناشي از ديدگاه 
آنها معتقدند كه اين بينش و  .ن استآنا (post structuralism) «پساساختارگرايانه«هاي 

نگرش به شهر نقش مردم را از كاربر به خواننده تغيير مي دهد و تجربه شهري به فرايندي تبديل 
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هيچ نقشي ندارد و حقيقت تنها از تجربه و ادراك شخصي ) و شهرساز(مي شود كه در آن نويسنده 
ه عنوان يك متن مي نويسد و اين نوشتار از نظر آنان، شهرساز شهر را ب. است كه به دست مي آيد

با قرار دادن اليه هاي مختلف و مفاهيم تعدد بر روي هم به دست مي آيد و مخاطب بسته به 
ظرفيت و قابليت ادراكي خود اين متن را مي خواند و اين بازي زباني و خواندن مداوم تكرار مي 

فتن در اين بازي نوآوري ايجاد مي خود در اين گسستگي و حضور يا» شراكت«شهرساز با . شود
اين متن بدون هيچ گونه هدف گيري در ميانه قطعيت و بن » خواندن»كند و خواننده يا كاربر با 

   .بست معنا به عقب و جلو مي رود
   :تئوري انديشه مبتني بر دغدغه هاي هنجاري و معنايي شهر. د

ترتب نمي بينند و معتقدند كه بازي اين دسته از شهرسازان هيچ گونه معنايي را براي شهر م
معناشناسي فضاي شهر تا بي نهايت ادامه دارد و هيچگاه اين امكان وجود ندارد كه بتوان معناي 

از نظر آنان، فضاي شهري پست مدرن فضايي تعريف نشده . نهايي و ثابت براي شهر در نظر گرفت
تماعي، تاريخي و هويتي است، بدون و بي مرز است، فضايي كه تبلور و بازتاب كننده روابط اج

اين شهرسازان معتقدند كه شهر محصول هيچ انگاري و . اينكه هيچ معنا و مفهومي را بازنمايي كند
بي مفهوم است كه شهر در حالت نامتمركز باقي مي ماند و در خود بر غياب يك حقيقت واحد و 

ندگي شهري خودبه خود تغييرات از سوي ديگر، مكانيزم هاي پيچيده ز. آشكار تاكيد مي كند
وسيعي در شناخت شناسي شهر به وجود آورده است و كالبد شهر و زندگي شهري را دستخوش 

  129.تغييرات بنيادي معنايي كرده است
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  !توجه
و پس از ، گردد ارائه مي جزوهكه براي يك ترم تحصيلي به صورت  باشد مي -با همين عنوان -اين اثر نسخه اوليه كتاب

  .ويرايش و ويراستاري به صورت كتاب چاپ خواهد شد

  
  
  
 
  
  


