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چکیده

ن رو
با آغاز روند نوســازی معاصر بسیاری از ساختارها و عناصر شهر کهن ایرانی اسالمی دچار دگرگونی شدند .از ای 
بسیاری از عناصر هو ّیتبخش شهری که تاریخ و پیشینه و شخص ّیت شهر را در خود داشت بهمرور از میان رفت و شهرها
در پرشتابترین دگرگونی تاریخی تا آن زمان ،شکل و ساختار تازهای یافتند .شهر قدیم در این روند دگرگونی عناصر
دارای کارکرد اجتماعی را از دست داد و عناصری جدید و بیشتر با محور ّیت خودرو را جایگزین آن کرد .شهر تاریخی
کرمانشــاه که بر سر راه تجاری ایران -میانرودان ،با پیشینهای تاریخی درخور ،در دوران مختلف پیش و پس از اسالم
از اهم ّیت چشــمگیری برخوردار بود و بنا بر اسناد تاریخی تا اواخر دورة قاجار در اوج رونق و شکوفایی بوده است .از
اینرو ،در دوران تاریخی کرمانشاه از مرکز شهری پویا و با عناصر گوناگونی برخوردار بود .پسازآن ،با فرایند نوسازی
تحوالت عمیقی را تجربه کرد و با دگرگونی کارکرد آن و نیز ورود خودرو
این شهر نیز چون بسیاری از شهرهای ایرانّ ،
و دیگر نمادهای نوسازی ،مرکز شهر دچار دگرگونی ژرفی شد؛ بهگونهای که ماه ّیت مرکز ّیت و هو ّیت آن از میان رفت
و بهتدریج به فراموشــی سپرده شــد .هدف از این پژوهش که به روشی توصیفی تحلیلی انجام گرفته ،بازشناسی عناصر
هستة مرکزی شهر کرمانشاه با استفاده از منابع ،اسناد ،سفرنامهها و مدارک مرتبط است .یافتههای پژوهش نشان میدهد
توجه به جایگاه شهر کرمانشاه در اواخر قاجاریه مرکز شهر از عناصر گوناگون با عملکرد مختلف سیاسی ،اقتصادی،
که با ّ
توجه به شرایط زمان ،منعکسکنندة
با
عناصر
این
بود.
برخوردار
یافته
سامان
نظام
یک
چارچوب
در
فرهنگی
و
اجتماعی
ّ
روابــط قدرت ،مذهب ،فرهنگ ،اقتصاد و اجتماع بودند که امروزه برخی از آنها کام ً
ال از یاد رفتهاند .عمدهترین این
عناصر عبارت بودهاند از قصر حکومتی ،میدانمشق ،نقارهخانه ،مسجد جامع ،بازار ،میدان توپخانه و دیوانخانه.
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مقدّ مه
گذر زمان رد پای خود را بر تمامی پدیده ها و عناصر بر جای
می گذارد .شــهرها در طول زمان دگرگون م یشــوند و بسیاری از
عناصر شــهر نات وان در نو شــدن در ف رایند پرشتاب دگردیسی نو
بازم یمانند .از این رو ،بســیاری از عناصر و اجزای هویّتبخش و
تاریخی شــهر در روند شتابان شه رنشــینی و توسعة شهری عصر
توج هــی ق رارگرفته و در ایــن ف رایند دچار
مدرن گ رایــی مورد ب ی ّ
دگرگ ونی و گاه نابودی می شــوند .شــهر ای رانی تا پیش از رشــد
روابط سرمای هداری و آغاز دوران نوسازی نوین متأثر از مؤلفههایی
چون محیط ،فرهنــگ ،اقتصاد و دین دارای ســاختار کالبدی و
عناصر مشــخّ صی بود که مرکز شــهر ب همثاب ه قلب شــهر و مرکز
جنب و جوش شــهری و محیط زندگی انســان تأثیر بسزایی در
شکل دهی رفتار و هویّت انسان با ارزش های نهفته در آن داشت.
در ایــن میان ،عناصــر تاریخی و باارزش شــهر را م یت وان تج ل ّی
هویّــت ،قلب اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شــهر دانســت که
جایگاه خاص و هویّتبخشــی ب رای شــهر داشــته است .پس از
آغاز دوران نوســازی (ب هویژه خیابانکشــیهای چلیپایی رضاخان
در دوران معاصر) با ورود تکن ولوژی نوین ب هویژه خودرو به شــهرها
و دگرگ ونی ســاختار اقتصادی و نیز ق رارگیری شــهرها در ف رایند
جهان یشــدن ،شــکل گیری متفاوتــی از ارزش زمیــن و مکان و
فعالی ّت را به دنبال داشــت که پیامد آن دگرگ ونی ژرف ســاختار
و عناصــر تاریخی شــهر بود .در این دگرگ ونــی ،عناصر تاریخی
شــهر ب هویژه در م راکز شهر که بخش عمده ای از تاریخ و هویّت
شــهر را در برداشــت دچار فرســایش و بی شتر نابودی شد و یا
اغلب در حال ف راموششدن هستند .شهر کرمانشاه ب هعن وان یکی
از شــهرهای بزرگ ای ران و مرکز اســتانی به همین نام از اهمی ّت
تاریخی درخوری برخوردار است .هســتة مرکزی شهر کن ونی آن
توج ه
در دورة زندیــه شــکلگرفته و در دورههای مختلــف مورد ّ
بســیاری از پادشــاهان و حکومت ها بوده است .شــهر کرمانشاه
تحت تأثیر موقعی ّت جغ رافیایی و ق رار گرفتن بر ســر راه تاریخی
ایــران به بی نالنه رین (راه اب ریشــم) و نیز اماکن مذهبی ع راق و به
مثابه مرکز منطقه ای وسیع ،از اهمی ّت ویژه ای برخوردار بوده است.
مرکز این شهر دارای ساختاری پویا و متأثر از این عملکرد بود که
در دوران رضاخان هســتة تاریخی آن به دنبال اج رای خیابان های
چلیپایی در مرکز شــهر که شــامل ارگ حکومتی ،ســبزهمیدان
(شــامل عناصری از قبیــل نقارهخانه ،گمــرک ،دی وان خانه و ،)...
میــدان مشــق و بازار بــود ،از هم گســیخت و امــروزه کالبد و
عملکرد گذشــته تاحد زیادی از بین رفته است .این مقاله در پی
آن اســت تا با بازشناخت عناصر هستة تاریخی شهرهای ای رانی به
شناســایی آن عناصر در شهر کرمانشــاه بپردازد که می ت واند در
بازآف رینی مرکز شــهر به عن وان عنصر اصلی و هویّتبخش ای رانی
به کار گرفته شود.

روش پژوهش
روش پژوهــش ،توصیفی-تحلیلــی و با اســتفاده از شــیوه های
گردآوری اطالعات کتابخانه ای و میدانی اســت .ب رای این منظور،
عمده ت ریــن اســناد و اطالعــات مکتوب ازجمله کتــب قدیمی و
ســف رنامه ها ،مقالهها ،تصاویر قدیمی و نقشه ها بررسی شده است.
در بخــش میدانی ضمن گــردآوری اطالعات در ســطح محل از
شــیوه های کیفی پژوهش مانند مصاحبه بــا صاحب نظ ران و اف راد
قدیمی شهر بهره گرفتهشده است.
عناصر هستة تاریخی شهر ایرانی
پیش از اسالم بی شتر شهرها به گ ونة کالت ساخته م یشدند و
دارای بــرج و بارو بودند .مردم در این دژها بر پایه ردهبندی طبقاتی
ســک ونت داشــتند .در دوران تاریخی شهرها به ســه بخش اصلی
ازجمله کهن دژ ،شارستان و ربض تقسیم می-شدند که مرکز شهر
اغلب کهن دژ بود(پی رنیا.)33 :1392 ،
فتــح ای ران در ســدة هفتم میالدی به دســت مســلمانان باعث
دگرگ ونی در ســاختار شهرها شــد و جهان بینی جدیدی را مبتنی
بر ب رابری گسترش داد (حبیبی .)38 :1387 ،در این دوره حصارهای
داخلی شــهر فرو شکســت و همة طبقات در داخــل حصار ق رار
گرفتند .کالبد و فضای شــهر اســامی نیز در پــی دگرگ ونی های
ف راگیــر و ژرف اجتماعــی و بازتــاب آن در اجزا و عناصر شــهر
دگرگون شــد .سه رکن مهم شهر در این دوره شامل ارگ ،شارستان
و ربض بود .هاینس گ وبه عناصر اصلی شهرهای اسالمی را حصار،
دروازه ،ارگ ،راه هــای بیرون شــهری ،حومه ،شــاه راه ها ،مســجد
جامع ،سازمان های اداری ،مدرســه ،بازار ،کاروانس راها و مح لّه های
مســک ونی معرفی کرده اســت (پوراحمد .)9 :1393 ،در سال 1969
( 1348ه.ش) دتمان 1مدل یک شــهر اســامی  -شرقی مطلوب را
ترســیم کرد که در این طرح عالوه بر مســجد جامــع ،بازار را نیز
ب هعن وان مرکز و قلب تپندة شــهرهای اســامی به تص ویر کشــید
(شفقی( )212 :1387 ،تص ویر شمارة .)1

تصویر شمارة  :1عناصر شهرهای اسالمی (بر اساس مدل دتمان)،
مأخذ :شفقی213 :1387 ،
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بسیاری از پژوهشــگ ران ای ران نیز در مورد شهرهای ای رانی اسالمی،
کهن دژ ،شارســتان ،ربض و بازار خطی از دروازه تا مسجد جامع را به
عن وان عناصر و مشخّ صهها و ساختار اصلی شهر اسالمی یاد کردهاند
(سلطانزاده .)230-199 ،1390 ،محمد توسلی با تکیه بر مرکز شهر ،آن
را ب هعن وان پدیدهای خاص مورد بررسی ق رار داد :مرکز شهر از عناصر
اصلی شهر شامل مســجد جامع ،بازار ،مدرسه علمیه ،میدان ،تکیه،
حمام و کاروانس را تشکیل شده و ارتباط قوی و یکپارچه فضایی میان
عناصر مجموعه مرکز شهر وجود داشته است (توسلی.)1364 ،
توج ه
توج ه به اینکه دولت اســامی در شــهر ت ولّد یافت و با ّ
با ّ
به اینکه تشــکیل این دولت ب رای نخســتین بار در مسجد صورت
گرفت ،بناب راین مســجد جامع به یکی از ویژگ یها اصلی شهر بدل
شد (حبیبی .)42 :1387 ،مسجد جامع نخستین مکانی بود که پس
از فتح هر شهر ســاخته میشد و افزون بر نقش مذهبی ،نقشهای
سیاسی و اجتماعی بسیار قوی داشت .در همة شهرها مسجد جامع
ساختمانی یگانه بود و هیچگاه دو مسجد جامع در هر شهر ساخته
نمیشــد (م رتضی .)127 :1387 ،مســجد جامع محوریت رین مکان
فعالی ّتهای فردی و اجتماعی هر فرد مســلمان محسوب م یشد و
افزون بر آن ســرای مسجد جامع به دلیل کمبود فضای عمومی در
ایــن دوره نقش فضایی عمومی را ایفا م یکرد .نقش مســجد جامع
در دوران اسالمی با روی کار آمدن حکومتهای مختلف و بسته به
قدرت آنها متفاوت بود (مشــهدیزاده دهاقانی( )279 :1390 ،تص ویر
شــمارة  )2و در گذر زمان مســجد جامع و دیگر مســاجد بیش از
آنکه مح ل ّی ب رای عبادت باشند ،مکانی ب رای خودنمایی حکومتها
شدند و ظاهر پرشکوهی یافتند (حبیبی.)45 :1387 ،

از ســوی دیگر یکی از مشــخّ صه های شهر شرق اسالمی و بخش
جدای یناپذیر شــهرهای ای رانی شــمرده شده اســت (ای راندوست،
 )6 :1390که نبض حیات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شــهر را
در خــود جایداده و دروازه های اصلی شــهر را به یکدیگر متصل
ساخته اســت .بدین ت رتیب که بازارهای اصلی و دائمی در جهت
اصل یت رین محور شهری جای می گرفته و از یک دروازه شهر آغاز
و به مرکز شهر یا دروازه دیگر شهر (همانند شهر کرمانشاه که بازار
از دروازة چقاســرخ تا دروازه پل ســید جمعه) ختم می شده است
(زنگانــه و دیگ ران .)1391 ،هســتة اولیة اغلــب بازارها در نزدیکی
یکــی از پر رفت و آمدت رین دروازه های شــهر تشــکیل می شــد
(تص ویر شــمارة  .)3این هســته ابتدا در پشت ربض و دروازه شکل
م یگرفت و ســپس به داخل شارستان کشــیده می شد .بازارها در
گسترش و توسعة شهرهای ای رانی -اسالمی نقش مه ّم ی را به عهده
داشتند؛ ب هگ ونهای که در شهرهای تازهتأسیس بازار ابتدا در ارتباط
فضایی با مســجد و مقر حکومتی بنا می شد (مشهدیزاده دهاقانی،
 .)191 :1390در حقیقــت ،عناصر کالبدی در بازارهای شــهرهای
اسالمی ب هصورت یک سیستم عمل م یکردند؛ به این معنا که هر
یک دارای ه ویّتی مستقل و درعی نحال وابسته به یکدیگر بودهاند.
این عناصر شامل کوچه ،گذر ،راسته ،اصناف ،س را و تیمچه ،خان،
کاروانســرا ،قیص ریه ،چهارســوق و میدان می شود (رجبی:1385 ،
 .)74در بازارهای اسالمی اغلب هر رسته به یک نوع فعالی ّت خاص
اختصــاص دارد که تحت عنــوان تخصصی بــودن بازارها عن وان
می شود (شــفقی .)212 :1387 ،در کنار یا امتداد برخی از بازارهای
مهم در شهرهای بزرگ یک میدان شهری یا ناحیه ای وجود داشت
(سلطانزاده )70 :1380 ،که دهانة اصلی بازار به این میدان باز م یشد
و شاخههای خود را در شهر می گست راند .بر گرداگرد این مجموعه
مح لّههای شــهری بنا بر موقعی ّت اجتماعــی ،اقتصادی و فرهنگی
خ ویش در کنار هم ق رار می گرفتند (حبیبی.)77 :1387 ،

تصویر شمارة  :2مسجد جامع عنصر اصلی در شهرهای اسالمی،
مأخذ :حبیبی و روحانی67 :1394 ،

در کنــار مســجد جامــع ،عنصر بارز دیگــر بازار یا ســوق در
شــهرهای سن ّتی اسالمی دیده می شود که بر فعالی ّت های بازرگانی
تمرکز داشــت .بازار ب همثابه ســتون فق رات شــهرهای اســامی ،از
یک سو یکی از شاخص های اعتبار شهر در دوران تاریخی بوده و
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تصویر شمارة  :3شهر کرمان دروازه ها ،محالت ،فضاهای حکومتی و
بازار ،مأخذ :ض رابی و دیگ ران275 :1387 ،
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ویژگــی و کارکــرد اداری  -سیاســی و نظامی اغلب شــهرهای
ای ران و اســتق رار مقامات اداری -سیاســی در آن ها ،به فضایی ب رای
پاســخگ ویی به کارکردهای مزبور نیاز داشت .هر حاکم در محل
مأموریــت خود ب رای اداره و ســاماندهی امور داخلی و آمادگی در
ب رابر خطرهایی که از سوی ع وامل خارجی شهر را تهدید می کرد،
هم واره لشــگری آمادهب ه خدمت داشــت .تج ّمع این سپاه در ب رابر
دارالحکومه و قصر والی از ع واملی بود که ضرورت شــکل گیری
فضایی وسیع را که میدان خ وانده می شد ،پدید می آورد (سلطانزاده،
 .)235 :1390بــا آن که جنبــة اداری -نظامی و تشــریفاتی میدان،
مه مت رین کارکرد و علّت وجودی بی شتر و چ هبســا همة میدان ها
در بی شتر شهرهای ای ران بود ،اما هرگز تنها کارکرد آن نبود ،بلکه
در بسیاری از میدا ن ها ،بازارها و مغازه هایی نیز تشکیل می شدند.
آنچه باعث رونق بازارهای شــکلگرفته در میدان می شــد ،جنبة
تف ریحــی برخی از فعالی ّت های جاری در آن بود (پیشــین) .عالوه
بر عناصر ذکرشده میدان اصلی در شهرهای اسالمی شامل عناصر
دیگری در اط راف می شــد که بسته به حکومت و خ واستههای آن
متفاوت بوده است.
اما بخش اصلی و مرکز حکومت شــهر ارگ که همان جانشین
کهندژ در شــهرهای باستان بود مقر حاکمان و اصلی نظامیان در
شهرهای ســن ّتی ای رانی بود .این بخش از شهر به دلیل برخورداری
بی شتری از اســتحکام ک موبیش در برخی از شــهرهای اســامی
ازجمله شهرهای قدیمی ای ران وجود داشت (پوراحمد.)13 :1393 ،
توج ه به اینکه اغلب سلســله و حکومت های حاکم بر کشــور
با ّ
پایه ای مردمی نداشــتند و ب رای پایداری خود از انجام هیچ ســتم و
جفایی خودداری نمی کردند ،در نتیجه عالوه بر ع وامل خارجی از
ســوی نیروهای داخلی نیز مورد تهدید بودند و ارگ ضمن آن که
محل استق رار حاکم و ع وامل تحت فرمان او بود هم واره از آنان در
ب رابر ع وامل داخلی و خارجی حمایت می کرد (ســلطانزاده:1390 ،
توج ه بــه ویژگی-هــای جغ رافیایی (مانند
 .)224ارگ در شــهر با ّ
ارتفــاع) ،راه های منطقه ای پی رامــون آن و موقعی ّت نظامی و دفاعی
شــهر در منطقه مکانیابی می شد (مســتوفی .)134 :1336 ،افزون
بر این ع وامل ،چگ ونگی ق رارگیری فضاها و عناصر مهم هر شــهر
مانند بازار ،مســجد جامع و مهم ت رین دروازه های شهر م یت وانست
در شــکل گیری محل استق رار ارگ تأثیر داشــته باشد ،زی را اغلب
ســعی م یکردند محل ارگ با فضاهای یادشده در ارتباط باشد .در
دوران نوســازی و با تح ّوالت ژرف و رشد سرمایه داری و دگرگ ونی
عملکرد شهرها بسیاری از این عناصر سن ّتی شهر ای رانی نابود شده
و به ویژه مرکز شهر خالی آن ها شد.
پــس از دگرگ ون یهای اقتصــادی -اجتماعی ،یعنی گســترش
ســرمایه داری در ایــران و ه مچنین شــکل گیری مــازاد اقتصادی
حاصل از صادرات نفت که نتیجة آن تمرکز سرمایه ،زیرساخت ها
و امکانات اشــتغال در پایتخت و شــهرهای بزرگ ،شــبکة شهری

ب هکلــی دگرگون گردید و روابط ارگانیک آن گســیخته شــد .در
نتیجه این دگرگ ونی عملکردی ،ارتباطات متقابل در شبکة شهری
در بســیاری از مناطق دچار دگرگ ونی و گسیختگی شد (حسامیان
و دیگــران .)116 :1375 ،این تغییــرات و دگرگ ونی ها به نحوی بود
که بت واند نماد پیشرفت و توسعه در شهرها باشد .استق رار حکومت
پهلوی در این زمان ســرآغاز دورة جدیدی در ای ران ب هشمار می رود.
دولت رضاخان پرچ مدار نوگ رایی بود و در اولین برخورد ،دگرگ ونی
ســازمان کهن شــهری را مد نظر ق رار داد (مجتهدزاده.)99 :1387 ،
پس از آن و به تدریج تبدیل بازارها به پاساژها ،حمام های عمومی
بــه شــخصی ،تبدیل میدان های شــهری بــه فلکه هــا و خیابان،
قهوه خانه هــا به کافی شــاپ ،زورخانه ها به ســالن های ورزشــی،
تغییر الگوی ســک ونت از ویالیی به آپارتمانی ،تبدیل شبکة معابر
ارگانیــک به غیــر ارگانیک ،کم رنگ شــدن انســجام اجتماعی
مح لّه ای ،تبدیل کاروانســراها به هتل ها و مسافرخانه ها ،کم رنگ
شدن نقش مساجد و حســینیه ها ،از بین رفتن آبانبارها و از بین
رفتن نقش ارگ و برج و باروی شــهر ازجملــه این دگرگ ونی ها در
هســته مرکزی شهرهای ای رانی -اسالمی اســت (حبیبی و دیگ ران،
 .)1394در ایــن دوران تغییر و تح ّول ،میدانها و مح لّه  های قدیمی
نیز جای خود را به میدانها مد ّور جدید دادند و خیابان کشی های
چلیپایی در شــهرها به اج را در آمد .ب هاینت رتیب روند پاکســازی
مظاهــر معمــاری و شهرســازی دوران پیش از آن ،ســیمای تمام
شــهرهای ایــران را تغییر داد و شــهر و ملزومــات آن ،برآیندی از
نیازهای دولــت مدرن را برآورده می کرد (کاســتللو )213 :1371،و
موجب انطباق شهر و ســاختار آن با نیازهای دوران جدید شد که
ب همرور با دگرگ ونی عناصر صنعتی به کاســت ه ویّت و حس تع لّق
و ارزش بافت های کهن در شهرهای ای رانی  -اسالمی دامن زد.

شهر کرمانشاه
شــهر کرمانشاه در غرب ای ران اکنون مرکز استان کرمانشاه است
که مرکز منطقهای بســیار وســی عتر از مرزهای سیاســی استان به
شــمار م یرود و در چند دهة گذشــته رشد چشــمگیری را تج ربه
کرده اســت .این شهر در یک دشت ناودیســی به وسعت تق ریبی
 1100کیلومتــر م ربع ق رار گرفته که توســط رودخانة قرهســو به دو
بخش شمالی و جن وبی تقسیمشده است.
ی م وازی زاگرس ق رارگرفته است
این دشــت در میان رشتهکوهها 
و از شمال به کوههای پ راو و بیستون و از جنوب به رشته سفیدکوه
محدود م یشــود .بــه دلیل وجود ارتفاعات دو ســوی و ســاختار
کارستیک آن ،دشــت از منابع آبی زیرزمینی و جاری بسیار غنی
برخوردار اســت و این خود راز پایداری شهر در سدههای گذشته با
وجود رویدادهای تاریخی ف راوان بوده است (ای راندوست.)41 :1380 ،
میانگین ارتفاع شــهر کرمانشــاه از ســطح دریا  1322متر است
که از دو ســوی شــمال و جنوب به سمت مرکز دشــت از ارتفاع

آن کاســته م یشود .متوسط درجة ح رارت ســاالنه آن  15/3درجه
ســانت یگ راد و متوســط بارش ســاالنه آن  420میل یمتر است .نوع
اقلیم شــهر کرمانشاه بر اســاس روش آمبرژه ،نیم هخشک سرد و
در روش دومارتن مدیت رانهای سرد است .شهر ساختهشده ،بی شتر
دشت را با مساحت حدود  8796هکتار پوشانده است.

بازشناسی عناصر تاریخی هستة شهر ایرانی (مطالعه موردی؛ هستة تاریخی مرکز شهر کرمانشاه)

تاریخ شهر
توج ه به شــرايط
منطقــة زاگرس ،از جمله دشــت کرمانشــاه با ّ
اقلیمی مساعد ،بســتري مناسبی ب راي تك وين و تكامل اجتماعات
متع دّد انســاني در قالب شــيوههاي گ وناگون معيشت بوده است.
ســابقة کوچندگی و دامداري در اين ناحيه بسيار دي رينه و مداركي
در دست است كه پيدايش نخستين ج وامع يكجانشين و كشاورز
در منطقة زاگرس ب هویژه در اط راف كرمانشــاه را ثابت ميكند؛ اين
مدارك نشــان م يدهد كه دشت كرمانشــاه و اط راف آن خاستگاه
كهنت رين و دي رينهت رين مســاكن و ســك ونتگاههاي بشــري بوده
اســت (مجيــدزاده .)78-88 :1368 ،باستانشناســان مجموعــهاي
از کهنت رين مســاکن را در اين منطقه ثبــت کردهاند .ب راي نم ونه
تپه آســياب در كنار قرهتپه نزديك كرمانشاه و گنجدره در جلگة
گاماســياب هرسين ،بقاياي زيســتگاههاي م ربوط به حدود  9هزار
سال پيش را در خود دارند (اي وانف و ديگ ران.)24 :1359 ،
از هزارة سوم و چهارم پیش از ميالد اق وام مهاجري در اين ناحيه
سك ونت گزيدند ،ل ول وب يها ،مادها و پارس ها از اين نم ونه بودند .در
ايــن دوره اين ناحيه محل برخورد اق وام بي نالنه رين (آشــوريان و)...
و اقــوام كوهنشــين زاگرس بود و در دورة عيــام ،منطقه جزئي از
پادشاهي آن زمان به شمار م يرفت.
هــرودت در ســدة پنجــم پيــش از ميــاد يكــي از تيرههاي
همبســتگی شــشگانه پارســي را به نام گرماني نام م يبرد كه از
دیدگاه خاورشناسان اين تيره در پی رامون كرمانشاه كن وني سك ونت
داشــت و تبار كــرد كرمانج از اين طايفه بازمانده اســت (افشــار
سيســتاني .)512 :1371 ،در سنگنبشــتههای ب هجامانده از آشوري
ســرزميني به نام نيشائي و در منابع تاریخی از شهري به نام الی پی
نامبرده شــده كــه برخي از صاحبنظ ران بــاور دارند که بر مكان
شــهر كن وني كرمانشــاه و یا اط راف آن ق رار داشت ه است (سلطاني،
.)31 :1374
كرمانشــاه در دوران باســتان به دليل ه مجــواری با فرهنگهاي
عيالمي و كاســي از یکســو و فرهنگهاي بي نالنه رين از سوي
ديگر ،جايگاه است راتژيك داشت و م يت وان گفت «شاه راه تمدنها
بوده است»(افشــار سيســتاني .)515 :1371 ،در دوران ماد این ناحیه
یکی از م راکز اصلی مادها محسوب م یشد و در دورة هخامنشیان
با عبور جادة شــاهی بــر رونــق و آبادانی این منطقه افزوده شــد.
سنگنوشــتهها و كتيب ههاي بيســتون کــه در  506پیش از ميالد
بهفرمان داريوش هخامنشــي بــر دي وارة كوه بيســتون در نزدیکی

کرمانشاه نگاشته شد ،سندي بر ارزش و اعتبار خاص اين ناحيه در
دوران هخامنشيان است كه يافتههاي اخير باستانشناسی در دشت
بيســتون اين نظر را تق ويت ميكند .پس از انق راض هخامنشــیان،
آثار تاریخی اهمی ّت دشــت کرمانشاه و اط راف را در دورة سلوکی
و اشــكانيان تأیید م یکند؛ اما با اینوجــود در هی چ یک از م وارد
نم يت وان دربارة شه رنشــيني در اين دوره نيز نظر قطعي داد .برخی
از مورخان و شهرشناســان ،بناي شهر كرمانشاه را به دوران ساساني
نســبت م يدهند (جکسن247 :1369 ،؛ بهار 2 731 :1390 ،؛ ج وادی
و آورزمانــی 107 :1388 ،و خدیــوی)553 :1379 ،؛ كتيب ههــا و
سنگنوشتههاي تاق بستان سند محكمي بر وجود شهر كرمانشاه
در اين دوره اســت .بي شتر مورخان بناي شهر كرمانشاه را به به رام
چهارم نســبت م يدهند و تعدادي نيز بناي شــهر را به دوران قباد
پسر فيروز نسبت دادهاند (مستوفي .)128 :1336،مقدسي در احسن
التقاســيم في معرفه االقاليم از قول كتابي به نــام جغ رافياي ك واذ
(جغ رافياي قباد) آورده اســت كه «قباد پســر فيــروز ميان دجله و
همدان جایی دلگشــاتر از قرماســين نيافت پــس آن را ب راي خود
پايه نهاد»(مقدســي .)37 :1361 ،حمداله مســتوفي در سدة هشتم
م ين ويسد :به رام بن شاپور ذواالكتاف ساساني كرمانشاه را ساخت
و قبــاد بن فيروز تجديد عمارتش كــرد و در جهت خود عمارت
عاليه ساخت (مستوفي.)129،128 :1336،
توج ه ویژگی های شهرهای دوران
از ش واهد چنين پيداست كه با ّ
باســتان ،شهر کرمانشــاه با مرکزیّت ارگی بر دامنة کوه طاقبستان
ق رار داشــت كه دي وارة كوه به شــکل دي واره ای دفاعي ب رای شــهر
عمل می کرد .در اط راف ســراب طاقبستان شارستان ق رار داشت و
ســرزمي نهاي حاصلخيز اط راف با روستاهاي آن ربض را تشكيل
م یداد (ســه رکن اصلی شــهرهای اسالمی ای ران باســتان) .ش واهد
باستانشناســی نشــان می دهد که طاق بســتان ،یکی از پردئزها یا
یکــی از مکان هــای باغ گ ونــة پررونق و سرســبز و زیبای اط راف
شهرهای بزرگ در دوران ساســانیان روزگار ساسانی بوده است که
ب هاحتمال گاهی تابســتانی ب رای شکار ،بزم و تفرج شاهان ساسانی
بود .پیدا شــدن سرســتون ها و آثار معماری بازمانده های دی وارهای
روزگار ساســانی در پی رامــون ایــن مجموعــه گ واه این امر اســت
(به رامی و حاجی زاده باستانی.)124 :1393 ،
پس از فتح کرمانشــاه از سوی اع راب در سال  21هجری اين شهر
مركــز واليات اط راف خود شــد و داراي ارج و اعتبــار ویژهای بود و
ه مچون ديگر شــهرهاي مهــم مانند همــدان ،ري و اصفهان مورد
توج ه دســتگاه خالفت ق رار گرفت .در ســدة چهارم هجري سلسله
ّ
كوچك و مستقلي از ط وايف كرد به نام حسن ويه بر ناحيه كرمانشاه
حكم رانــي ميكرد كه مركــز آن در دينور ،در نزديكي كرمانشــاه
توج ه به موقعي ّت آن بر روي
ق رار داشــت .در اين دوران كرمانشــاه با ّ
شاه راه خ راسان و نيز شاه راهي كه به آذربايجان م يرفت از اهمي ّت
خاصي برخوردار بود (لســت رنج ،)205-203 :1377 ،ولی آبادانی شهر
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در قرنهای نخســتین دورة اســامی ادامه داشت (ابنحوقل:1345 ،
 ،)103اما گمان م یرود در ســدة هفتــم ه.ق به دلیل حمله و وی رانی
مغول کرمانشــاه دچار وی رانی شــد و تا حد یک روســتا تنزل یافت
(مســتوفي .)375 :1361،در اين دوران اســت كه احتمــاالً بار ديگر
ي از کنار قرهسو به
محل اســتق رار شــهر تغيير يافت و پس از وي ران 
ل مکان كرد .در
سمت جنوب و محل كن وني بافت قديمي شهر نق 
سدههای بعدی دورة اسالمی اگر چه کرمانشاه به دليل ق رار داشتن بر
سر راه شهرهاي مقدس ع راق و نزديكي به حدود از اهمي ّت ارتباطي
و نظامي خاصي برخوردار بود ،اما به دلیل جنگهای ای ران و عثمانی
مکرری ق رار داشت و بارها کرمانشاه تخ ریب و باز
در ف راز و فرودهای ّ
بنا شد (.)Clarck, 1969: 23
در ســال  1221ه .ق .فتحعلی شاه قاجار فرزند خود محم د علي
ميرزاي دولتشــاه را به حكومت كرمانشــاه منصوب كرد .وي باني
دوبارة رونق شــهر شد .شهر را به استحكامات جديدي مجهز كرد
و مؤ ّس ســهها و عناصر شــهري در دورة وي رونقــي دوباره گرفتند؛
ساختمان دي وانخانه ميدان ت وپخانه ،س ربازخانه و چند مسجد را بنا
كرد .پس از دولتشاه ،امامقلي ميرزاي عمادالدوله نيز در رونق شهر
اقداماتي انجام داد و در بازسازي و زيباسازي شهر كوشيد .اماكني
چون مســجد عمادالدوله ،قصر عماديه و مســعوديه (كه تخ ريب
شــدند) و ه مچنين س راها و اماكن بسیاری را در درون بازار ساخت
و بخشهایی از بازار را مسقف کرد .اين دوران کوشش شاهزادگان
قاجار رونق نسبي را ب راي شهر به هم راه داشت»(.)Ibid :24
در مجمــوع در دوران شه رنشــینی تاریخی شــهر کرمانشــاه به
دلیل محیط طبیعی مناسب ،حاصلخیزی منطقه ،موقعی ّت دشت
کرمانشاه ب رای تمرکز مازاد محصول و موقعی ّت ارتباطی بر سر راه
فالت ای ران و سرزمین تاریخی بین النه رین هم واره دوام آورده است.
دورة پهلوی اول ( )1320 - 1300سلســله ای از تح ّوالت سیاسی،
اقتصــادی و اجتماعــی را به دنبال داشــت که تأثیــرات عمیق و
توج هی بر روند شه رنشــینی برجای گذاشت .کرمانشاه نیز
درخور ّ
ه مچون بخشــی از منظومة شــهری کشــور از این تح ّوالت متأثر
شــد و زمینههای تثبیت و توســعة شه رنشینی در آن ق ّوت گرفت.
سیاست اسکان اجباری عشایر (تخته قاپو) ،اصالح و توسعة شبکة
ی
راهها ،وضــع ق وانی ن جدید ازجمله قانون وظیفــة اجباری و در پ 
ی شهری ،گسترش م راکز
آن آشــنایی اقشار ج وان روستایی با زندگ 
دولتی و شــکلگیری صنایع و چندین عامل دیگــر در این زمینه
مؤث ّــر بودند .اگرچه تا ســالهای ابتدایی دهــة  1330و کودتا علیه
دکتر مصدق رکودی بر توســعة شــهر حاکم بود ،امّا دهة  35تا 45
را م يت وان مقطع دگرگ وني رشــد شــهري و ســرآغاز رشــد شتابان
شــهري دانست كه ه مزمان با شــروع دورة ثبات و آرامش سياسي
و اقتصــادي جامعه بود .اين ثبات در نتیجــة پا گرفتن ديكتاتوري
و کاهش بح رانهای سیاســی ،مل ّي شــدن صنعت نفت و س رازير
شــدن درآمدهای نفتي به اقتصاد كشــور ،ادغام اقتصاد كشــور در

نظام اقتصاد بي نالمللي ،تمركز سرمايه در شهر و اج راي ب رنامههاي
عم راني شــهري پديد آمد كــه همزمان با آن ،اجــراي م راحلي از
اصالحات ارضی زمينهســاز تح ّوالت عميق اجتماعي در كشــور
شد .در دهة  55 - 45رشد مهاجرتها به شهرهای بزرگ در نتیجة
تمرکز خدمات ،صنایع و ادارهها در این شهرها بسیار چشمگیر بود
و زمینة رشــد و توسعة شهرها و شهری ه مچون کرمانشاه که مرکز
اداری و سیاسی بود ،تشدید شد.
در دوران پس از انقالب اســامی با وجود نزدیکی کرمانشــاه به
مرز ،رشــد س ريع شــهر كرمانشــاه ادامه یافت و بخش عمدهای از
مهاج ران جنگی مناطق مرزی در این شــهر سک ونت یافتند .در این
دوره به دلیل واگذاری زمین از سوی دولت بی شت رین رشد و توسعة
شــهر ب هصورت افقی در پهنة دشت صورت گرفت .اکنون از رشد
و توســعة فیزیکی و جمعی ّت شــهر تا حد زیادی کاســته شده و
کرمانشــاه ب همثابه کالنشهری در غرب ای ران با مشکالت و مسائل
گ وناگ ونی روب هروست.

تحول فضای شهری
توسعه و
ّ
چنانکه اشــاره شد شهر کرمانشــاه در طول دوران تاریخی بارها
وی ران و مکان آن در پهنه دشــت کرمانشــاه جابه جا شــده است.
آخ رین اســتق رار و رشــد شهر که بر مکان هســتة تاریخی کن ونی
شهر منطبق است به دورة زندیه بازم یگردد که قلعة شهر از مکان
قبلی آن در کنار رودخانة قره ســو (قلعــة کهنه) به مکان فعلی آن
(در کنار رودخانة آبشــوران) انتقال یافت (تص ویر شمارة  .)4از این
دوره چنین یاد می شــود که کاخ قدیمی در کنارة رودخانة قره سو
توسط آزادخان با باروت که از بیرون شهر تا قلعه کشیده شده بود،
آتش زده و با زمین هم وار شد؛ شهر رهاشده از آنپس «قلعه کهنه»
نامیده شــد .شــهر جدید کرمانشاه که بی شــک به دست مردم و
شهروندان آوارة کرمانشاهی در اواسط دورة زندیه ساخته شد ،از به
ضآباد ،چنانی و برزه دماغ شکلگرفت
هم پیوستن سه دهکدة فی 
که ه ماکنون قدیم یت رین محلة شهر را تشکیل می دهند (خدیوی،
.)554 - 555 :1379
نقشــة تهیه شده از ســوی مســیوچ ریکف قدیم یت رین نقشهای
اســت که از شهر کرمانشاه در ســال 1850م ( 1229ه .ش) کشیده
شــده است و در دســترس اســت ،اما پس از آن به ســال  1919م
( 1298ه.ش) به دســت نیروهای انگلیســی اعزامی بــه میانرودان
ن حدود
نقشــهای تهیهشــده که م یت واند مبنای خ وبی ب رای تعیی 
شــهر قدیم و رشد شــهر در دورة جدید باشــد (تص ویر شمارة .)5
عالوه بر آن می ت وان از این نقشــه در تعییــن مکان عناصر اصلی
شهر تاریخی و دروازه های شهر که در آن اختالف نظرهایی وجود
دارد ـ پنــج دروازه از نظــر باکینگهام ( )1816و جکســن (،)1917
چهــار دروازه از نظر کســت و فالندن و درنهایــت هفت دروازه از
نظر سرهنگ چ ریکف ـ استفاده کرد (م رادی و الماسی.)4 :1392 ،

كن وني) محدود شــد .تا اين زمان شهر هنوز خيابانبندي به سبك
جديد را تج ربه نكــرده و داراي كوچ هها و خيابانهاي باريك بود.
اين راهها با سلســله م راتبي به مركز اصلي شــهر ختم م یشــدند.
وســعت شــهر محدود بود و افزون بر زمي نهــاي زراعي و باغهای
پی رامون كه رشــد شــهر را محدود كرده بود ،قبرستانهاي اط راف
شــهر نيز نقش محدودکنندهای داشتند .شهر در اين دوران از چند
مح لّه اصلي تشــکیلشــده بود و بازار بهصورت اســتخ وانبندی
اصلي از منتهااليه غرب شــهر تا منتهااليه شرق شهر كشيده شده
بود و كوچ هها و راههاي مح لّههای مختلف شهر هرکدام ب هگ ونهای
به بازار منتهي م یشد.

مأخذ :می راث فرهنگی کرمانشاه با تکمیل نگارندگان

تصویر شمارة  :6موقع ّی ت دروازه های قدیم شهر کرمانشاه،
مأخذ :برومند168 :1388 ،

تصویر شمارة  :5شهر کرمانشاه در سال  1298( 1919ه.ش)،
مأخذClarke, 1969: 25 :

توج ه به نقشــه های کالرک و سرهنگ چرکیف
اما شــواهد با ّ
نشــاندهنده این امر اســت که شهر قدیم کرمانشــاه داراي هفت
دروازه بود (تص ویر شــمارة  )6و نشــان از موقعي ّت تجاري ممتاز و
ارزش و اعتبار شهر و نقش ارتباطي آن دارد.
در این دوره ،محدوده ی شــهر از ســمت شــمال بــه گمرك و
ضآباد و زمي نهاي كشاورزي شمالي شهر (ح والي ميدان آزادي
في 

در دوران پهلوي اول با شكلگيري نخستين الگوهاي شهرسازي
به سبك و سياق غرب و كشيدن خيابانهاي جديد ،چهرة سن ّتي
و قديمي شــهر ب هکل ّی دگرگون شــد .از سال  1314با خيابانبندي
ب هصــورت شــبكهبندي و خيابانهــاي اصلي مــوازي اولين گام
ی
ب رنامهريزي شهري ن وين در شــهر برداشته شد که ب هصورت الگو 
تک راری در بی شتر شهرهای ای ران شامل چند خیابا ن م وازی هم راه
بــا میدانهایی بود ک ه خیابانهای م وازی بــا چند خیابان فرعی ب ه
هم وصل م یشــدند .در این دوران ميدان اصلي شهر از بين رفت و
بازار به چند بخش تبديل شــد و ب هتدریج سه خيابان اصلي م وازي
ب هصورت استخ وانبندی اصلي ت رافيك شهري ظاهر شدند .اين سه
خيابان (ج وانشير ،مدرس ،جليلي) اكنون نيز استخ وانبندی اصلي
ارتباطي شهر را تشكيل م يدهند.
در  1316تأســیس پاالیشــگاه نفت (که ابتدا شرکت نفت ای ران
و انگلیس بود) برکنارة قرهســو در ســمت شــمالی شــهر ب همثابه
توج ه
نخســتین عنصر توسعه و نوســازی یا مدرنی زاسیون در خور ّ
بود .در این دوره ،شهر در سمت شمال و جنوب رشد اندكي داشت

بازشناسی عناصر تاریخی هستة شهر ایرانی (مطالعه موردی؛ هستة تاریخی مرکز شهر کرمانشاه)

تصویر شمارة  :4تغییر مکان هسته مرکزی شهر کرمانشاه،
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و پاالیشــگاه در شمال شــهر قدیم خود به مانعی ب رای رشد شهر
بدل شــد؛ اما در ســمت جنوب به دلیل وجود باغها و چشم ههای
آب مناســب رشد شهر بســیار بی شتر بود .مقایسة تص ویر ه وایی
ســال  1298( 1919ه.ش) با  1320( 1941ه.ش) نشــاندهندة توسعة
شهر با شــکل گیری خیابان ها و میدان های جدید ،توسعه و رشد
گاراژها در منتهاالیه شــمالی شهر ،ایجاد ســیلوها در شمال شرق
شــهر و توسعه به سمت مناطق مســک ونی مشرف بر د ّرة آبشوران
بود (کالرک .)42 :1394 ،در میان سالهای  ،1320-1335گسترش
شــهر و ساخت خیابانهای جدید ادامه پیدا کرد اما به دلیل رکود
در شــرایط سیاسی کشور و شــرایط پس از جنگ جهانی و نیز
مل ّی شــدن صنعــت نفت و کودتای مــرداد  ،1332رشــد چندان
توج ه نداشت.
قاب ل ّ
از سال  1335-1345رشد عمدة شهر به دالیل مختلفی در سمت
جنوب ادامه پیدا کرد .نخســت اينكه شــهر از ســمت شــمال به
زمي نهــاي زراعي مطل وبی محدود بود كه از نظر كشــاورزي داراي
بازدهــي خ وبي بودند ،كه تبديل آنها به منطقة مســك وني ب هصرفه
نبــود .در مقابل ،در جانب جنوب مورف ولوژی شــهر تپ هماهوری بود
كه از نظر ارزش كشاورزي در درجة پايي نتري ق رار داشت .دوم اينكه
بخش شمالي شهر يعني ح والي كن وني ميدان آزادي داراي كاركرد
تجاري و ارتباطي و محل استق رار گاراژها ،انبارها و مسافرخانهها بود
و محيط مناسبي ب رای اسكان خان وادهها به شمار نم يآمد و ب هنوعی
انتهاي شــهر محسوب م یشد .سمت جنوب شهر در اط راف ميدان
فردوســي ب هسوی مركز شــهر داراي باغهاي متع دّدي بود كه در آن
دوران وضعي ّت مطلوب منابع آب و وجود اين باغها و ميكروكليماي
ناشــي از آنها انگيزه ســك ونت در اين بخش را باال برده بود .عالوه
بر محدوديّت ذکرشــده از جانب شمال ،در جانب شرق و غرب نيز
وجود قبرســتانهاي متع دّد از ع وامل محدودکنندة رشد شهر در اين
دوران بود (.)Clarke, 1969: 32
توج ه این دوره ،تج ربه اولی ن ساختو سازهای منفک
تح ّول قابل ّ
از بدنة اصلی شــهر ب هصورت ب رنامهریزیشده بود که سرآغازی بر
دگرگ ونی مســیر رشد شهر از ســم ت جنوب شهر ب هجانب شمال
بود .این ساختو ســازها با توسعة پاالیشگاه نفت و ساخت منازل
ســازمانی ب رای کارکنان پاالیشگاه آغاز شد؛ اين اتفاق سرآغاز رشد
گسسته شهري و شهركسازيهاي ب رنامهریزیشده از سوی دولت
بود .از آنپس این الگو تعیی نکنندهت رین عامل در گسترش شهر
و روند آن بود .عالوهبر آن ،ســاخت چند مؤسسة دولتی و نظامی
و شــروع احداث ورزشــگاه کرمانشاه ،رشد شــهر در این مسیر را
ب هصورت جدیتری نمودار ساخت.
ب هطور خالصه از ســال  1300تا  1345شهر رشــد آرام و كندي را
تج ربه كرد ،اما با تأثي رپذيــري از ع وامل مل ّي و منطقهاي ،زمينههاي
رشد س ريع آن مهي ّا شد .در اين دوران زمينههاي رشد شهري در حال
توج هی را در آن
گسترش بود ،اگرچه در مجموع نت وانست تأثير قابل ّ

زمان بر جاي گذارد .با اینوجود ويژگي اين دوره دخالت گســترده
در كالبد قدیمی شــهر و تالش ب راي ب هروز كردن شــبكة ارتباطي
شــهر ب هویژه ســازگار كردن آن ب راي ورود خودرو بود .بر اين اساس
خيابانكشــيهاي جديد به تقليد از ب رنام هريزي شــهري غرب و با
تخ ريب بافت قديمي شهر و تخ ريب و صدمه به عناصر قديمي شهر
مانند ميدان و بــازار انجام گرفت .ه مچنين از اين دوره با دگرگ وني
شــيوههاي تجاري و گســترش تجارت دريايي ،ب هتدریج از اهمي ّت
سن ّتي شهر كرمانشاه ب همثابه گذرگاه اي ران از سمت بینالنه رین كاسته
شــد .اين امر تأثیر زيادي بر دگرگ وني عناصر شهري و ازجمله بازار
و س راها و كاروانس راها داشت؛ ب هطوریکه بسياري از كاروانس راهاي
پی رامون بازار به دنبال ركود ،به مسكن خان وارهاي مهاجر و ك مدرآمد
تبديل شدند (ای راندوست و بهمنی.)1390،
از ســال  1345-1355توســعة اصلي و عمدة شــهر تحت تأثیر
اقتصاد نفت و تح ّوالت اقتصاد مل ّی آغاز شــد .بی شت رین توســعة
فیزیکی در ســمت شمال شــهر و در زمي نهاي كشاورزي هم وار
صورت گرفت كه اين زمي نها ب هســرعت تبديل به بنای سازمانها
و مح لّههای مسك وني شد .در اين دوره بر اساس پیشنهادهای طرح
جامع ،الگوي توســعة پ راكنده و گســترده و كــم ت راكم به الگوي
مســلط توسعة شهر بدل شــد .ه مچنين در همين دوران و پ س از
آن ،سياســتگذاريهاي شتابزده الگوي رشــد خطي در امتداد
شــبكههاي ارتباطي و با خألها و گسســتهاي بسيار را به الگوی
مســلط بدل کرد .هدايت ب رای توسعه اصلي شهر به سمت شمال
در اين دهه را ب هطور خالصه م يت وان به ع وامل زیر نسبت داد:
 -1نبود امكان توســعة بي شتر در ســمت جنوب و محدوديّت
ت وپوگ رافي،
 -2وجود بستر و شيب مناسب زمي نهاي شمالي شهر،
 -3سياســتهاي دولــت در تأميــن مســكن و مکانیابــی
شهركهاي جديد،
 -4ارزانــي زمي نهاي پی رامــون و دورتر (مث ً
ال اطــراف بل وار تاق
بستان) و ساختوساز غيرمجاز،
 -5تمركــز مؤسســههای صنعتــي و امكانــات و زمينههــاي
لونقل و ارتباطات در شمال شهر،
حم 
 -6راهبردهاي توسعه گنجاندهشده در طرحهاي توسعة شهري.
در دهة  55-65رشــد شــتابان شــهر ادامه پيدا كــرد و چندین
شهرک جدید با سبک و سیاق ب رنامهریزی جدید و اغلب با الگوی
شــط رنجی بنیان گذاشته شــد و فضاهاي خالي ميان شهرکها و
مح لّههای اصلي و قديمي شــهر ب هتدریج پر شد و نیز عمدهت رین
سک ونتگاههای غیررســمی در اط راف شهر ایجاد و ب هسرعت رشد
کردند .در این دوره نیز بی شت رین رشــد در سمت شمالي شهر رخ
داد .شهرکهای جدید مانند آباداني مسكن چنان رشد كردند كه
ب هصورت مركز جمعيتي مســتقل تثبیت یافتند و در میان آنها و
توج ه به خألهای نظارتي و قان وني ناشی از گذار دوران انقالب و
با ّ

نیز جنگ ساختوســازهای غيررسمي و اغلب شبانه رشد بسياري
را پديد آورد.
در میان ســالهای  1365-1375شهر كرمانشاه بي شت رين توسعه
را داشــت و زمي نهاي اط راف هر چه بي شتر زیر ســاخت و ســاز
شــهري رفت .در اين دوره سياســت واگذاري زميــن در چارچوب
طرحهاي آمادهسازی مه مت رین عامل گسترش شهر بود؛ ب هگ ونهای
كه از سال  1370با تص ويب كميسيون ماده  5استان  1500هكتار به
محدودة شهر افزوده شد (مهندسان مشاور طرح آمایش.)25 :1382 ،
در اين دهه نيز مه مت رین محور توسعه ،سمت شمالي شهر بود که
در شکل شهرك های متع دّد ب رنامه ریزی شده بود.
در دهة  85-75گســترش افقي شــهر محدودتر از گذشته شد
و عمدهت ريــن تحــ ّول ،تکمیل و مت راكم شــدن فضاهــاي موجود
بــود .واگذاري زمی نهای چند طرح آمادهســازي كــه عموماً نيز از
دهة گذشــته بازمانده بود ،معدود م وارد گســترش در اين دوره بود
(پیشین) .در مجموع ،رشــد و گسترش پرشتاب شهر در چند دهة
گذشــته به سياستهاي رسمي مسكن و ب رنام هریزی شهري و روند
غيررسمي ساختوسازها در شهر كرمانشاه بازم یگردد؛ اين رشد در
توج ه را به محدوديّتهاي ج دّي ف راروي شهر جلب
سالهاي اخير ّ
كرده است .در دو سوي شــمال و جنوب محدوديّت ت وپوگ رافي و
در جانب شــرق و غرب محدوديّتهاي م ربوط به كاربري اراضي
نظامي و صنعتي ،گســترش شهر را با بنبست روب هرو كرده است.
اگرچه در دو ســوي غرب و شــرق طرحهاي آمادهسازی در دست

اج راست ،اما گســترش افقي بی ش از اندازة شهر مسائلي جدي را
در مورد پايداري شهر نمودار كرده است (تص ویر شمارة .)7
اگرچه رشــد جمعي ّت شــهر در دهة اخير كاهش نسبي داشته
توج ه به ســاختار جمعي ّتي شهر زمينة گسترش
اســت ،اما هنوز با ّ
شهر تا حدودي وجود دارد .در حال حاضر تح ّول اساسي در داخل
شهركها و مح لّههای موجود در ج ريان است كه عمدتاً در شكل
افزايش طبقات و رشد ارتفاعي اين مح لّهها است.
در چند ســال اخير ،در پي اج راي سياســت مســكن مهر ب رای
تأمین مســکن گروه های اجتماعی ک مدرآمد از سوي دولت ب راي
ســاخت مســكن ب راي گروههاي درآمدي متوسط و فق راي شهري،
رشد شهر در اندك فضاهاي خالي حاشيه شهر و بي شتر ب هصورت
گسسته ادامه پيدا كرد.

ساختار هستة مرکزی شهر کرمانشاه
همانگ ونه که اشــاره شــد هســتة مرکزی شــهر کرمانشــاه در
دوره های مختلف تاریخی و به دالیل مختلف جاب هجاشــده اســت
و آخ رین اســتق رار و رشد شــهر که بر مکان هستة تاریخی کن ونی
شــهر منطبق اســت به دورة زندیه و قاجاریــه بازم یگردد .عناصر
شکلگرفته در هســتة مرکزی شهر کرمانشــاه بر پایه اولین نقشة
ترسی مشــده از شهر توسط مسیوچ ریکف روســی در سال 1850م
( 1229ه.ش) ،شــامل ارگ حکومتی ،میدان مشق ،میدان ت وپخانه و
مجموعه ای از باغ ها است (تص ویر شمارة .)8

بازشناسی عناصر تاریخی هستة شهر ایرانی (مطالعه موردی؛ هستة تاریخی مرکز شهر کرمانشاه)

تصویر شمارة  :7دوره هاي گسترش شهر کرمانشاه ،ماخذ :ای راندوست1380 ،و اصالح و تکمیل توسط نگارندگان
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تحوالت تاریخی و فضایی شهری کرمانشاه در دوره های زمانی مختلف
جدول شمارة  :1خالصه
ّ

دوره تاریخی

ویژگی /اهم ّیت

پیش از اسالم

شاهراه تمدنها

دروازه ورودی آسیا به جلگة بینالنهرین و یکی از
مراکز مهم تجاری و بازرگانی
جایگاه نظامی

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره بیست و چهارم تابستان 1395

94

دهة
55 - 45

مکان سپاهيان هخامنشیان و سربازان اسكندر

اهميّت ارتباطي و نظامي در دورة سلسلههای
اسالمی بهویژه صفویه

مسیر شهرهاي مقدّس عراق و نزديكي به حدود عثماني

ويراني و ركودي چندباره شهر
دوران طالیی شهر

1345 - 1320

همجواری بافرهنگهای ايالمي و كاسي و تم ّدنهای بينالنهرين

اهمیّت و جایگاه منحصربهفرد در دورة ساسانیان

تثبیت شهر جدید کرمانشاه

1320 - 1300

وجود راه شاهی و جاده ابریشم

سنگنوشته و یافته ای تاریخی متعدد بهویژه تاق بستان

رکود در دوران اولیه اسالمی

دورة اسالمی
تا 1300

عوامل  /مسائل

قطب اقتصادی

اولين گام برنامهريزي شهري نوين در شهر

با نبردهای اولیّه ورود اسالم و بهویژه حملة مغول و ويراني شهر ،تن ّزل چشمگیر كرمانشاه
اختالفات داخلی خاندانهای حاکم و نزدیکی به حد مرزی و تهاجم و چپاول مکرر
باز رونق شهر به دلیل موقعیّت و محیط مناسب کرمانشاه
مرکزیّت سیاسی و مرکز حاکمیّت شاهزادههای قاجار

راه تجاری و زیارتی به عراق و تأسیس کارخانهها و توسعه کشاورزی

شكلگيري نخستين الگوهاي شهرسازي به سبك و سياق غرب و كشيدن
خيابانهاي جديد

رکود پس از جنگ جهانی و نبود سياستهاي
مدون توسعه شهری

امنیت سراسری ،اصالحات ارضي ،ادغام اقتصاد كشور در نظام اقتصاد
بينالمللي ،ورود عامل مهم نفت ،توسعة برونزا ،تمركز سرمايه در شهر ،اجراي
برنامههاي عمراني شهري

رشد سريع شهر و شهركنشيني و حومه صنعتي،
گسترش برنامهریزیشده و گاهاً بدون برنامه شهر

تح ّوالت اقتصادي اجتماعي ،رشد روزافزون درآمدهاي نفتي ،گسترش صنايع
شهري و رشد بخش خدمات

کاسته شدن از اهميت ارتباطی شهر كرمانشاه بهمثابه دگرگوني شيوههاي تجاري و گسترش تجارت دريايي و کاهش اهمیّت تجاری
و بازرگانی شهر
گذرگاه ايران از سمت بینالنهرین

دهة 65 - 55
دهة 85 - 65

رشد شتابان شهر و افزايش چشمگير جمعيّت در
عین رکود زیرساخت و اقتصاد شهر
توسعة سریع شهر در زمينهاي اطراف

سال های
اخیر

رشد و گسترش افقی کمتر شهر در حاشيه شهر و
بيشتر و توسعه درون

تح ّوالت اجتماعي و اقتصادي كشور و وقوع جنگ تحميلي و ورود مهاجران
جنگي به همراه باال بودن نرخ طبيعي رشد جمعيت و گسترش اسکان غیررسمی
سياست واگذاري زمين در چارچوب طرحهاي آمادهسازی و آزادسازی زمین
برنامهريزي شهري و روند غيررسمي ساختوسازها در شهر
اجراي سياست مسكن مهر از سوي دولت براي ساخت مسكن براي گروههاي
درآمدي متوسط و فقراي شهري

بر طبق این نقشــه  IXمیدان ت وپخانه VIII ،میدان مشــق و
فضای بین ایــن دو میدان را عناصر کاخ حکومتی تشــکیل
م یداد .از عناصر دیگر هســتة مرکزی شــهر می ت وان به بازار
(که تــا این زمان س رپوشــیده نبود) اشــاره کــرد .این عناصر
فضاهای شــاخص آن دورة شهر را تشــکیل می دادند که در
دوره های مختلف ف راز و نشــیب های زیادی داشتند .در نهایت
در دورة رضاخان و ورود به دورة مدرنیســم و سیاســت اج رای
خیابان های چلیپایــی و ع ریض این عناصر رو ب ه زوال گرفت
و از بین رفت.

سازمان فضایی هستة مرکزی شهر
در ســال  1221محمدعلــی میــرزا دولتشــاه بــه حکومت
کرمانشاه گماشــته شــد و با درایت و کفایت از ت وانایی های
شــهر از قبیل شاه راه ارتباطی و عبور زوار بهره کافی گرفت.
بدین ت رتیب با استفاده از ت وانایی های اقتصادی و طبیعی شهر
و درک موقعی ّت اســت راتژیک و سیاسی آن ،دست به عم ران و
آبادانــی زد .مح لّة ت وپخانه و میدان های اصلی شــهر از قبیل
میدان ت وپخانه و بازار در این دوره شــکوفا شــد و وجود خود

تصویر شمارة  :8شهر کرمانشاه در سال 1850م ( 1229ه.ش)،
مأخذ :مه ریار و دیگ ران204 :1378 ،

تصویر شمارة  :9موقع ّی ت میدان توپخانه و دروازه های شهر کرمانشاه،
مأخذ :برومند180 :1388 ،

تصویر شمارة  :10میدان توپخانه شهر کرمانشاه،
ماخذ :ذکاء332 :1376 ،

عــرض این میدان  30و ط ولش  75متر بــود .در میان این میدان
حوضی ق رار داشت و درختان چنار در این میدان بود و در میانهاش
دو ســه اراده توپ زنگ دیده م یشد .ســاختمان حکومتی ،قصر
والی و ســربازخانه (تص ویر شمارة  )11یک ضلع میدان را در گرفته
بود (گروتــه .)1402 :1369 ،قصر حکومتی دارای پله های ســنگی
بزرگی به نام تره 3بود که ب هوســیله راهروی ت ونل مانندی به ارگ و
حیاط س ربازخانه ارتباط داشت .ارگ حکومتی دارای برج و بارویی
بود و بر ســر طاق های آنیک فرشــته بالدار به دیده م یشــد .از
عناصر این مجموعه می ت وان به کوشک محمدعلی میرزا ،عمارت
محمدعلی میــرزا ،باروتخانه ،عمــارت امی رنظــا مزاده ،دی وانخانه،
آینه خانه ،بازســتان خانه ،برج ط ویله و ط ویله خانه و باغ محمدعلی
میرزا اشــاره کرد .برجهای کاخ حکومتی مشرفبه میدان ت وپخانه
بود که بــرج و بارویی ب رای نگــهداری از کاخ و بناهای اط راف آن
ایجاد شــده بود (شمس .)71 :1381،افزون بر این در میدان ت وپخانه
برخی عناصر اداری و حکومتی نو از جمله پست و تلگ راف وجود
داشــت (بایندر .)401 :1370،به عملکــرد و ارزش تجاری میدان در
بسیاری از نوشته ها اشاره شــده است؛ در اط راف میدان مغازههایی
وجود داشــت که به بازارهای اصلی خطی شــهر متصل م یشدند
(جکسن.)268: 1369 ،
مسجد جامع در ضلع شمال شــرقی میدان ت وپخانه ق رار داشت
که توســط عمادالدوله فرزند دولتشــاه که پــس از پدر حاکم این
ایالــت بــود رونق داده شــد .این مســجد در اواخــر دورة زندیه بنا
شــد و بر الگوی سازماندهی شــهرهای پس از اســام در ارتباط
بــا میدان ت وپخانه و بــازار و ارگ حکومتی جانمایی شــده بود و
طبــق کتیبه هــای موجــود در ســال  1196مصادف بــا حکومت
علی م راد خان زند ســاختهشــد؛ این بنا شامل مســجد ،مدرسه و
حســینیه بود .این مسجد دارای دو شبســتان با تاریخ های متفاوت
اســت .شبستان شمالی قدیمی تر و همانگ ونه که ذکر شد م ربوط
به دوران زندیان اســت ،اما ســازندة شبســتان جن وبی که به صحن
امیری مشهور است امی رنظام زنگنه یکی از ن وادگان شیخ علی خان
زنگنه است .امروزه شبستان جن وبی این مسجد را خ راب و شبستان
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را در هســتة مرکزی شــهر تثبیــت کردند (برومنــد.)169 :1388 ،
میدان ت وپخانه در ضلع شــرقی مح لّه ت وپخانه و در نزدیکی میدان
وزیری در مــکان کن ونی بانک ملی در خیابان مدرس واقعشــده
بود (تص ویر شــمارة  .)9ق رارگیری این میدان در هستة مرکزی شهر
و محل برخــورد بی شتر دروازه های ورودی شــهر منجر به رونق و
شــکلگیری کاربری های مختلف در این میدان شــده بود .در این
دوره عــاوه بر حرکت مــداوم زائ ران ،وجود اجنــاس و پارچه های
لونقل کاالهای مختلف و رفتوآمد دائمی
مختلف خارجی و حم 
قافله ها بر رونق تجارت شــهر بســی افزود .بعضی اوقات تا بیست
هــزار حیــوان بارکش ،در عرض یــک ماه از چهار کاروانســرای
شــهر عبور می کرد .در واقع تمام راه هــای زمینی که زائ ران ای ران،
قفقاز ،افغانستان و آسیای مرکزی را به مکان های مقدّس می رساند
از کرمانشــاه می گذشــت و از میدان اصلی شــهر عبور می کرد.
جمعی ّت شــهر را در این دوره نزدیک به شــصت هزار نفر تخمین
زده اند (بیگلــری .)170 :1365 ،میدان ت وپخانــه یا میدان مرکزی و
اصلی شــهر (تص ویر شمارة  )10از عناصر مختلفی ازجمله مسجد
جامع ،کاروانســرای گمرک ،حمام ،نقاره خانه ،دی وان خانه و بازار
تشــکی ل شــده بود و در وضعی ّت های مختلف سیاســی ،مذهبی،
اقتصادی و اجتماعی تأثیر به ســزایی در شــهر داشت .این میدان
از میدان های تاریخی شهر به شــمار می رفت که نقش مه ّم ی در
انقالب مشروطه داشــت .نقش سیاسی این میدان چنان بود که در
ســال  1325زمانی که ســیف الدوله حکم ران خودکامة کرمانشــاه
در مقابــل نهضت آزادیخ واهی ،مقاومت به خــرج داد و از اعزام
نمایندگان ایالت به مجلس شــورای مل ّی امتناع ورزید ،پیشــه وران،
بازرگانان ،روحانیان ،طرفداران مشروطه و حت ّی بارب ران در این میدان
تحصــن کردند و در آنجا چــادر زدند و خ واســتار اج رای قانون
ّ
مشروطی ّت در این ایالت شدند (شمس.)71 :1381 ،
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تــازه ای ب هجای آن ســاخته اند که دارای گنبــد و مناره های بلند و
ای وان های آن کاشــیکاری شده است؛ اما شبستان شمالی به همان
صورت بازمانده و تنها نمای آن را بازســازی کرده اند .در قســمت
جن وبی ،مســجد دیگری با صحن و شبســتان وجود داشت که به
مســجد عمادالدوله شــهرت یافت (گلــزاری .)148 :1350،پس از
ســاخت مســجد بانی آن یکی از درهای حرم حضرت علی (ع) را
به کرمانشــاه آورده و در این مسجد نصب نمود که اکنون به قاپی
شاه نجف مشهور است.
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از این مســجد تنها بخشی از شبســتان آن باق یمانده است .در
قســمت جن وبی آن مســجد دو باالخانه وجود داشت که درگذشته
مدرســه بود .وجود این مسجد نمایانگر اهمی ّت م راسم مذهبی در
این شهر و این میدان بوده است .مسجد جامع م رتفعت رین ساختمان
شــهر بود که در نزدیک بازار ساخته می شد و ب هعن وان محل اقامه
نماز ،دادگاه فکری و آموزشی بود (سلطان زاده.)27 :1365 ،
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از عناصــر دیگر این میــدان دی وان خانه بود کــه در مقابل کاخ
حکومتی ق رار داشت و ستون های بسیار داشت و ترکیب و ساختار
آن مشابه عمارت شــم سالعماره ته ران بود (ناص رالدینشاه:1389 ،
 .)148این عمارت از دوازده قصر ترکیبشــده بود و تا ســال های
اخیر ب رپا و نم ونه ای از عم ران و دوســتی راولینسن در زمان دولتشاه

بــود (گلزاری .)137 :1350،بنای دی وانخانــه م ربوط به دورة قاجاریه
اســت .مقابل دی وانخانه میدان ت وپخانه بــود که اکنون بانک ملی
اســت و م راسم سان و رژه و غیره نیز در این میدان انجام می شد و
تنبیه مجرمان نیز در اغلب اوقــات در این میدان و در انظار اهالی
انجام می گرفت (بیگلری .)180 :1365،ناص رالدینشــاه در سف رنامه
خــود میدان ت وپخانــه را توصیــف می کند که زمانی بــه «میدان
ت وپخانه وارد شــدیم میدان خ وبی اســت اط راف حجره ها و جای
خوب دارد از کثرت و ازدحام درودی وار و ســطح و بام ،میداندیده
نمی شــود فوج قزویــن و موزیکچی هم در میدان ایســتاده بودند»
(ناص رالدینشاه.)148 :1389 ،
ســاختمان نقاره خانه دی وانی (تص ویر شــمارة  )12آخ رین عنصر
ایــن میدان بازمانده از دورة قاجاریه در ســال  1268خورشــیدی در
قســمت جن وبی سبزهمیدان روی در ورودی گمرک (گمرک کهنه
کن ونی) رو به شــمال ساخته شــده بود ،این بنا از زیبای یای و جذبة
هنری بهره ای نداشت و تنها اتاقکی بود که سه طرف آن مسدود و
طرف چهارم آن مشرفبه فضای سبزهمیدان باز می شد (سلطانی،
 .)553 :1374بنا ب هرســم و سن ّت در ســپیدهدمان و مغرب به مدت
بیســت دقیقه موزیک و نقاره می ن واختند و ب هاصطالح اعالم وقت
می کردنــد .هر روز عصــر هنگام غروب آفتاب پنج یا شــش نفر
موزیــک چــی در آن کلبه بــاال رفته تا این کــه اندوهی که مردم
از غروب خورشــید و آرزوی دیــدن آن را در فردا دارند اب راز کنند.
بعد از پایان موزیک با شــلیک یک توپ خورشید ناپدید می شد؛
ن وازندگان شــامل ســرنا زنان ،طباالن و دهلک وبــان بودند (بایندر،
 .)402 :1370در سال  1313خورشیدی که رفته رفته اوضاع دگرگون
شد و عالقة مردم یکی پس از دیگری منسوخشد ،بلدیه هم کادر
نقارهخانــه را مرخص و ســن ّت نقاره زدن را برچیــد و حت ّی در ماه
مبارک رمضان اجازه اعالم اوقات شــرعی با شــلیک توپ را نداد
(سلطانی.)553 :1374 ،
در جانب جنوب نیز میدان دیگری ق رار داشت که میدان س ربازخانه
نامیــده میشــد .علّت نامگذاری میــدان آن بود که ســک ونتگاه
ســربازان در پی رامون آن ساختهشده بود و خود میدان ب همنزلة میدان
مشق نیروی نظامی بود (بیگلری .)179 :1365،از عناصر میدان مشق
میت وان به حمام ســربازخانه ،مسجد حمد الدوله اشاره کرد و ضلع
دیگر این میدان باغ محمدعلی میرزا ق رار داشت.
ســرانجام آخ رین عنصر هستة مرکزی شــهر کرمانشاه بازار بود.
بازار قدیمی شــهر کرمانشــاه دارای قدمتی بیش از دویست سال
دارد .بخش عمده ای از این بازار هنوز پ ویایی خود را حفظ کرده و
نقش مهمی در اقتصاد شــهر و شهرهای ه مج وار دارد .در گذشتة
نهچندان دور به غیر از داد و ســتد ،بخشی از فعالی ّتهای ت ولیدی
نیز در همین بازار انجــام م یگرفت ( .)Clarck, 1969: 71در دورة
زندیه روند گســترش بــازار ادامه یافت ،اما ســاخت بــازار بزرگ
کرمانشاه از اوایل دورة قاجاریه در سال ( 1221ه.ق) آغاز شد که در
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کنار رودخانة آبشــوران از دروازة پل ســید جمعه شروع و به دروازة
چقا سرخ ختم می شد (ای راندوست و بهمنی.)8 :1390 ،
با بررسی عکس ها و تصاویر ه وایی و نقشه ها پیداست که اوج
شــکوه بازار شهر کرمانشــاه به اواخر دورة قاجار باز م یگردد .در
این دوره بازار شــهر س رپوشیده شد و راسته و میدان و سایر عناصر
اصلی شــهر که در این مقاله به آن اشــاره شد ساختاری منسجم و
پ ویــا را در ارتبــاط با بازار یافت .در این زمان بــازار هم راه با میدان
اصلی شهر یا میدان ت وپخانه ب هعن وان مرکزیّت اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی به حد اعالی خود رسید و در اط راف آن قصر حکومتی،
میدان مشق ،ســاختمان های اداری مانند تلگ راف خانه و گمرک و
حجره ها و عناصر تجاری و سایر عناصر مذهبی مهمی یک مرکز
شهر کامل شهر ای رانی را به نمایش گذاشته بودند.

نتیج هگیری
کرمانشاه یکی از م راکز اســتان در ای ران است که دارای سابقهای
تاریخی اســت و هم واره در غرب ای ران جایگاه ویژهای داشــته است.
این شهر از دوران تاریخی مختلف عناصر متع دّدی چون طاقبستان
(از دوران ساســانیان) ،تکیه معاونالملــک (از دوره قاجاریه) ،تکیه
بیگل ربیگــی (از دوران قاجاریــه) و عناصر دیگــری را در خود جای

داده اســت .در اواخر دوران افشــاریه و زندیه هســتة تاریخی شــهر
کرمانشاه (قلعه کهنه) تخ ریب شد و از کنار رودخانة قرهسو به محل
کن ونی (رودخانة آبشــوران) منتقل شد .در این مکان عناصر بسیاری
از قبیل ارگ حکومتی ،میدان مشــق ،میدان ت وپخانه ،بازار تاریخی
شــهر ساخته شد و مرکز شهر را تشــکیل داد؛ اما توسعه و تح ّوالت
کالبدی شهر کرمانشاه نیز مانند دیگر شهرهای بزرگ ای ران به دالیل
دگرگ ونیهایــی مانند تغییر نقش و عملکرد شــهر  ،ورود خودرو و
خیابانکشــیهای جدید با تغییر از محوریت انســان به ماشــین و
خیابانکشــیهای چلیپایی (که بــازار کرمانشــاه را از قطع کرد)،
نوســازی و ب رنامهریزی شهری جدید و دگرگ ونی در شیوههای ت ولید
و مصرف اتفاق افتاد و باعث تغییر ساختار شهر شد و نقش تاریخی
آن در ارتباط با ای ران و با سرزمین بینالنه رین و غرب را از دست داد و
ف شد .در دوران رضاخان
جایگاه اقتصادی سن ّتی آن در کشور تضعی 
با خیابانکشیهای جدید میدان ت وپخانه و عناصر اط راف آن ب هجز
مسجد جامع تخ ریب شد و ساختار اصلی و گذشته خود را از دست
داد .کرمانشاه نیز ه مچون بی شتر شهرهای کشور در چند دهة اخیر
تحت تأثیر تح ّوالت مل ّی با رشــد شتابانی توسعه یافت که ناشی از
دوران گذاری اســت که به شــکلی برونزا بر تاریخ و شــهر معاصر
تحمیلشــده اســت .چنین تح ّولی که م رتبط با توســعة برونزای
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اقتصادی و تح ّوالت کالبدی ناشی از انطباق با ش رایط جدید است،
بی شتر بازتابنــدهی ضرورتهای ســرمایهداری جهانی و منطقهای
اســت .در این میان هســتة مرکزی شهر کرمانشــاه باوجود عناصر
باارزشــی از قبیل ارگ حکومتی ،میدان مشــق ،بــازار قدیم ،میدان
ت وپخانــه (با عناصری از قبیل نقارهخانه ،دی وانخانه و )...و مح لّههای
قدیم و با ه ویّت شــهر (تص ویر  13و  )14نیز همانند دیگر شهرهای
ای ران با دگرگ ونی اساســی م واجه شد .امروزه این هستة مرکزی شهر
کرمانشــاه خالی از عناصر تاریخی شده و عملکرد اصلی و ه ویّتی
آن بسیار کمرنگ شده است.
در گذشــته هستة تاریخی کرمانشــاه هم چون بیش تر شهرهای
ای رانی  -اسالمی عناصر تاریخی زیادی را در دل خود جایداده ،اما
متأســفانه به دلیل نات وانی در تطبیق با دوران گذار نوسازی و از هم
پاشیدن نقش و عملکرد هســته های مرکزی شهرها و از بین بردن
آن ها ،ه ویّت و نقش این هســته ها از بین رفته و عملکرد پیشــین
طراحان شــهری
خــود را ندارد .امروزه رویکرد اصلی ب رنامه ریزان و ّ
بایــد گ رایش به ســمت بازآف رینی این بافت ها با محوریّت انســان
بوده تا ه مچون گذشــته عملکرد اقتصادی  -اجتماعی بافت های
مرکزی شهر زنده شده و با تجدید حیات آن مقصد گردشگ ران و
ساکنان شهر باشد.
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پ ینوشت

 .2در كتــاب بند هشــن كه مطالبــي در خصوص جغ رافياي اســاطيري و
موجــودات مختلف از حي وانات و درختان و ســرزمي نها و كوهها و رودها
در آن ديــده م يشــود و تألیف اولية آن در دوران ساســاني انجامگرفته به
واژة كرمينشــان اشاره شده اســت« :كوه مرغ به الران كوه زرين به تركستان
كوه بهســتون به كرمينشــان ديگر از اين شــمار كه محل رفت و آمدند...
كوه بوم انگاشــته م يشــوند» .مرحــوم دكتر مهرداد بهار آورده اســت :بايد
توج ه داشــت كه نام واژة كرمانشــاه محتمل تبديلي اســت از كرمينشان.
ّ
كرميشــان و كرماشان نام كهن اين سرزمين در دورهي ميانة تاريخ ماست و
كرمانشاه يها خود را كرماشاني م يخ وانند (بهار.)۷۳ :۱۳۹۰ ،
 .3تــره واژه فارســی و معرب آن «طره» اســت .این لغــت از دو پاره تر (در
مریشه با آن در فارسی
کردی) به معنای دنبال  +ه (پســوند همبســتگی) ه 
«ت راز» به معنی ردیف است.
 .4میدان مشق شهر کرمانشاه که ارگ حکومتی در پس آن پیداست.
 .5اســامی عناصــر میدان .1 :کاروانســرای گمــرک .2 ،میــدان ت وپخانه
(ســبزهمیدان) .3 ،نقارهخانــه .4 ،دی وانخانــه .5 ،مســجد جامــع .6 ،ارگ
حکومتی .7 ،میدان مشق.
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1 .1ابنحوقــل ،محمدبنحوقل ( ،)1345صــورهاالرض ،ترجمه جعفر
شعار ،وينا ،ته ران.
2 .2افشار سيستاني ،ايرج ( ،)1371كرمانشاه و تمدن ديرينه آن ،زرين،
ته ران.
3 .3اي راندوســت ،كيومرث (« ،)1380بررسي اجمالي از روند رشد و توسعه
شهر كرمانشاه» ،مجله رشد آموزش جغرافيا ،شماره .58

4 .4ای راندوست ،کیومرث و بهمنی اورامانی ،آرمان (« ،)1390تح ّوالت کالبدی
بازار ســنتی در شــهرهای ای ران (مطالعه موردی :بازار شــهر کرمانشــاه)»،
فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،شماره  ،5پایی ز.
5 .5اي وانف ،مس و ديگ ران ( ،)1359تاريخ ايران ،بخش اول اي ران باستان،
ترجمه سيروس ايزدرحين تح ويلي ،وينا ،ته ران.
6 .6بایندر ،هنری ( .)۱۳۷۰سف رنامه کردستان ،بین النهرین و ایران،
ترجمه ک رامت ا ...افسر ،انتشارات فرهنگ س را ،ته ران.
7 .7برومند سرخابی ،هدایت ا .)1388(...در جستجوی هو ّیت شهری
کرمانشــاه ،مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ،چاپ
اول ،ته ران.
8 .8بهار ،مهرداد ( .)۱۳۹۰بندهشن ،انشارات تاریخ فا ،ته ران.
9 .9به رامی ،امیر و حاجی زاده باســتانی ،ک ریم (« ،)1393جلوه شــکارگاه
ساسانی در آرایش کاخ های اموی با مقایسه موردی تاق بستان کرمانشاه
و کاخ قصیــر عمره» ،مجله پژوهش های باستانشناسی ایران،
بهار و تابستان  ،1394شماره .8
1010بیگلری ،هرمــز ( ،)1365گذری بر تاریخ کرمانشاه ،انتشارات تاق
بستان ،کرمانشاه.
1111پوراحمد ،احمد (« ،)1393ســاخت فضایی شهر در ای ران قبل و بعد از
اســام» ،کنفرانس ب رنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر
شهرهای اسالمی ،مشهد ،آبان ماه.
1212پی رنیا ،محمد ک ریم ( ،)1392آشــنایی با معماری اسالمی ایران،
انتشارات نغمه نو اندیش ،ته ران.
1313توسلی ،محمد ( ،)1364شهرهای کویری ،تحلیل فضا -بصری
در نظری اجمالی به شه رنشــینی و شهرسازی در ایران ،به
کوشش یوسف کیانی ،جهاد دانشگاهی ،ته ران.
1414جکســن ،اب راهیــم و ویلیالم ( ،)1369ایران در گذشــته و حال،
ترجمه منوچهر امیری و ف ریدون بدره ای ،انتشارات خ وارزمی.
1515ج وادی ،شــهره و آورزمانــی ،ف ریدون ( ،)1388ســنگ نگاره های
ساسانی ،چ اول ،بلخ ،ته ران.
1616حبیبی ،کیومــرث و روحانی چوالیی ،الهــام (« .)1394ارزیابی کیفی
تغییر عناصر کهن ای رانی به شــهر مردن در جهت احیای مکان های با
ه ویّت ای رانی  -اسالمی» ،فصلنامه مطالعات شهرایرانی اسالمی،
شماره بیست و یکم ،پاییز .1394
1717حبیبی ،محسن ( ،)1387از شار تا شهر ،انتشارات دانشگاه ته ران.
1818حســامیان ،فــرخ؛ اعتمــاد ،گیتــی و حائــری ،محمدرضــا (،)1375
شه رنشینی در ایران ،انتشارات آگاه ،ته ران.
1919خدیوی ،ســیامک (« ،)1379معرفی مختصر بافت تاریخی کرمانشاه»،
مجموعه مقاالت دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی
ایران ،سازمان می راث فرهنگی کشور (پژوهشگاه) ،ته ران.
2020ذکاء ،یحیی ( ،)1376تاریخ عکاســی و عکاســان پیشگام در
ایران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ نخست ،ته ران.
2121رجبی ،آزیتا ( ،)1385ریختشناسی بازار ،انتشارات آگاه ،ته ران.
2222زنگانه ،اب والفضل و شــماعی ،علی و موحد ،علی (« ،)1391بازشناسی
ه ویّــت کالبدی در شــهرهای اســامی (نم ونــه موردی شــهر ری)»،
فصلنامه ب رنامه ریزی منطقه ای ،شماره  ،5بهار.
2323سلطان زاده ،حسین ( ،)1390تاریخ مختصر شهر و شه رنشینی در
ایران ،انتشارات چهارسوق ،ته ران.
2424ســلطان زاده ،حســین ( ،)1380بازارهای ایرانی ،دفتر پژوهش های
فرهنگی ،ته ران.
2525سلطانزاده ،حســین ( ،)۱۳۶۵مقدمه ای بر شهر و شه رنشینی در
ایران ،نشر آبی ،ته ران.
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2626سلطاني ،محمدعلي ( ،)1374جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل
كرمانشاهان ،چاپ دوم ،نشر سها ،ته ران.
2727شفقی ،ســیروس (« ،)1387پیش درآمدی بر شــهر اسالمی و افت راق آ
با شــهر غ ربی» ،نخســتین همایش ملی آرمان شهر اسالمی،
دانشگاه اصفهان.
2828شــمس ،صادق ،)1381( .از آسمان تا ریسمان ،انتشارات کرمانشاه،
چاپ اول.
2929ض رابــی ،اصغــر؛ غالمی بیمرغ ،ی ونس و حاج بنده افوســی ،مســعود
(« ،)1387بررسی تاریخی از ساختار کالبدی شهرهای اسالمی با تاکید
بــر ای ران» ،نخستین همایش ملی آرمان شهر اسالمی ،دانشگاه
اصفهان.
3030کاستللو ،وینســت ف رانســیس ( ،)1371شه رنشینی در خاورمیانه،
ترجمه پرویز پی ران و عبدالعلی رضایی ،نش رنی ،ته ران.
3131کالرک ،جی آی و کالرک ،بی دی ( ،)1394کرمانشاه مرکز استان
پنجم ،ترجمه کیومرث ای راندوســت و کســری آشــوری ،پژوهشگاه
می راث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ای ران ،ته ران.
3232گروتــه ،هوگو ( ،)1369سف رنامه گروته ،ترجمه مجید جلیل وند ،نشر
مرکز.
3333گلزاری ،مســعود ( ،)1350کرمانشاهان باســتان ،انتشارات وزارت
فرهنگ و هنر ،چاپ اول ،ته ران.
3434لست رنج ،گي ( ،)1377جغرافياي تاريخي سرزمي نهاي خالفت
شرقي ،ترجمــه محمود عرفان ،انتشارات علمي فرهنگي ،چاپ سوم،
ته ران.
3535مجتهدزاده ،غالمحســین ( .)1387ب رنامه ریزی شــهری در ایران،
انتشارات دانشگاه پیام نور ،ته ران.
3636مجيدزاده ،يوسف ( ،)1368آغاز شه رنشيني در ايران ،ته ران ،مركز
نشر دانشگاهي ،ته ران.
3737مستوفي ،حمدا ،)1336(...نزههالقلوب ،بكوشش محمود دبيرسياقي،
ته ران ،كتابخانه طهوري.
3838مشــهدیزاده دهاقانــی ،ناصــر ( ،)1390تحلیلــی از ویژگی های
ب رنامه ریزی شهری در ایران ،دانشگاه علم و صنعت ،ته ران.
3939م رادی ،اصغر محمد ،الماســی ،سارا (« ،)1392بررسی ساختار کالبدی
بافت تاریخی شــهر کرمانشــاه» ،همایش معماری و شهرسازی و
توسعه پایدار ،موسس آموزش عالی خاوران.
4040م رتضــی ،هشــام ( ،)۱۳۸۷اصول سنتی ساخت و ساز در اسالم،
ترجمــه اب والفضل مشــکینی و کیومــرث حبیبی ،مرکــز مطالعاتی و
تحقیقاتی شهرسازی و معماری ،ته ران ،چاپ اول.
4141مقدســي ،ابوعبدا ،...محمدبن احمد( ،)1361احسن التقاسيم في
معرفه االقاليم ،ترجمه علي نقي منزوي ،بخش  ،2ته ران ،شــركت
م ولفان و مترجمان.
4242مه ریــار ،محمد؛ یف ،فتح اهلل؛ فخاری ته رانــی ،فرهاد و قدیری ،به رام
( ،)1378اســنادتصویری شــهرهای ایرانی در دوره قاجار،
سازمان می راث فرهنگی کشور و دانشگاه شهید بهشتی ،ته ران.
4343مهندســان مشــاور طرح آمایــش ( ،)۱۳۸۲طرح تجدید نظر طرح
جامع کرمانشاه.
4444ناصر الدین شــاه ( ،)1389ســف رنامه ناصرالدین شاه به ک ربال و
نجف ،خانه تاریخ و تص ویر اب ریشمی ،ته ران.
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