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چکیده

يکي از پديدههای فرهنگی و انســانی پديدة شهر و شهرنشيني است که ماه ّیت و اندیشة نظام حاکم تا حدود زيادي
بهســبب آن به نمايش گذاشته میشود .شهر اسالمي نيز بازتابي از انديشههای متعالي دين مبين اسالم در تمامي جوانب
اســت .تا قبل از شهرسازي معاصر ،نحوة شــکلگيري اصول ط ّراحی شهر کاشــان عمدت ًا مبتني بر ارزشهای سنّتی و
رویکردهای فرهنگي  -اســامی بود .بنابراین در ســاختار كالبدي اين شهر فضاها به گونهاي استقرار يافته بود كه هيچ
يك از نيازها و موقع ّيتها نقش اخالقي و معنوي را خدشــهدار نميســاخت و روابط بنيادي در شهر به گونهاي بود كه
انســان ّيت و معنو ّيت را در ميان ســاكنان آن به وجود ميآورد .با ورود مدرنيسم به جهان اسالم در يک سدة اخير شهر
کاشــان نیز در کارکرد ،ساختار کالبد و ســازمان فضايي با دگرگونيهای عظيمي مواجه شد؛ به طوري که در ساختار
جدید ،با احداث خيابانهای سراسري ،نظام محلهای شهر به کلي دستخوش تغيير گرديد .لذا این پژوهش بر آن است
ضمن تحلیل ویژگیهای شهرسازی دوره اســامی با شهرسازی مدرن با رویکرد مقایسهای به این سؤال پاسخ دهد که
مهمترین مؤلّفههای مدرنيسم که ساختار کالبدي -فضایی شهر کاشان را از مسير اصيل اول ّيه دگرگون ساختند ،کدامند؟
روش پژوهش براســاس مطالعات کتابخانهای و میدانی و به شيوة توصيفي  -تحليلي است .نتايج پژوهش نشان میدهد،
شهر تاريخي کاشان تا قبل از شهرسازي معاصر از سازمان فضايي خاص و استخوانبندي انداموار منحصر به فرد برخوردار
بود و بر اساس الگوي مشخصي توسعه يافت .اما تحت تأثیر مؤلّفههای مدرنيسم همچون تقليد از ساخت و سازهای غربي،
ســعي در تشابه با بيگانه و ساختار پراکنده و چند هستهاي ،ساخت منسجم و متمرکز شهر تاريخي جاي خود را به ساختار
غیر متمرکز و چند هستهای معاصر داده است.
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مقدمه و بیان مسأله
ّ
شــهرهاي دورة پس از ورود اسالم به اي ران داراي عناصر و فضاهايي
بودند که تا قبل از ورود فرهنگ غ ربي ،اتومبيل و رواج الگوهاي جديد،
دست نخورده ماندند .اجزای سهگانه و مهم ارگ ،مسجد جامع و بازار
به هم راه مح لّههای مسک وني ،کاروانس راها ،شبکة مع ابر ارتباطي و ساير
فضاها و عناصر شــهري ،همه با نظم و دقتي حســاب شده در بافت
شهرها جاي گ رفته و مجموعههای کاملي را پديد آورده بودند .در شهر
اي راني -اسالمي هر چه هست تبلوري است از محيط زيست ،فرهنگ
و آداب و سنن« .اما به دنبال رسيدن موج ف راگير شهرسازيهای جديد
بعد از انقالب صنعتي به اي ران» عالوه بر از بين رفتن ويژگيهای في زيکي
و پيوستگي کالبدي شان ،بسياري از خصوصي ّات فرهنگي و اجتماعي
خود را نيز از دســت دادند(مشــهديزاده دهاقاني .)360-361 :1374 ،در
اين ف رايند ،شــهر کاشان از جمله شهرهايي بود که از پيامدهای منفي
اين دگرگ ونيها به دور نماند ،به طوري که تغيير ساختار کالبدي شهر
عالوه بر اين که نظام و ساختار بافت قديم را بر هم زد ،تضعيف آن را
توج ه به فضاهاي آموزشي،
نيز در پي داشت .فضاهاي مسک وني بدون ّ
خدماتي و عمومي الزم گسترش يافتند ،نظام مح لّهای در هم شکست،
جداي يگزيني اجتماعي نمودي کالبدي يافت و مناطق فقي رنشــين و
اعياننشين کام ً
ال از هم قابل تشخيص شدند .بناب راين آنچه امروزه با
عن وان بح ران و آشفتگي در ســاختار کالبدي شهر اي راني -اسالمي از
جمله کاشان ديده میشود ،نتيجة گسست فرهنگي و تزريق مؤلّفههای
غير بومي و غير اسالمي بر پيکرة آن در دهههای اخير بوده است .در
این زمینه تالش ب رنام هريزان شهري در جهت احيای مؤلّفههای شهرسازي
اي راني -اسالمي در سازمان فضايي شهر امري ضروري است .اين پژوهش
در نظر دارد ضمن مقایسة تطبیقی فضای شهری در شهرهای ای رانی-
اسالمی در دورههای قبل و بعد از مدرنیسم به این سؤال پاسخ دهد که
مه مت رین مؤلّفههای مدرنيسم که ساختار کالبدي -فضایی شهر کاشان
را از مسير تاريخي و اصيل اولي ّه دگرگون ساختند ،کدامند؟
اهميت و ضرورت پژوهش
با ورود مدرنيسم به جهان اسالم ب ويژه در يک سده اخير شهرهاي
کشــورهاي اسالمي با ژرف ت رين دگرگ وني ها در کارکرد ،ساختار و
کالبد روبه رو شده اند (قاليباف و پورموسوي« .)207 :1386 ،بطوري
که شــهرها و عمارات مســلمانان تقليد و تک رار الگوهاي بيگانه
و غ ربي هســتند که از جهان بيني حاکم بــر مغرب زمين معاصر
نشــأت گرفته اند که اين جهان بيني بــا اصول و ارزش هاي منبعث
از جهان بيني اســامي در بســياري موضوعات و زمينه ها در تضاد
و تناقــض مي باشــد» (نقــي زاده .)483 :1387 ،امــروزه بي ه ويتي،
مصرف گ رايــي ،ان واع آلودگي ها ،بهداشــت نامناســب ،ت رافيک،
تقليــد از بيگانــه ،عدم تجلــي ارزش ها و ده ها مشــکل ديگر در
شهرهاي اي راني -اسالمي با شــاخص ها و مؤلفه هاي شهر اسالمي
گذشــته در تضاد مي باشــد .لذا لحاظ نمودن مؤلفه هايي همچون

«انســان گ رايي ،انديشه گ رايي ،پيشــرو گ رايي ،معن ويت و اخالق،
جهــت گيري هــاي فرهنگي ،اقتصــادي ،اجتماعــي ،فيزيکي و
محيطي در راســتاي انسان شناسي و س رانجام خداگ رايي و آخرت
گ رايي در ســاخت مورف ولوژيک» (رحيمي )97 :1384 ،شــهرهاي
اي راني -اســامي امروز از اهميت بس زايي برخوردار است« .از طرف
ديگر ضــرورت احياي ارزش هاي از دســت رفتــه و وجود مي راث
عظيم تاريخي  -فرهنگي در کانون جهان اســام يعني شــهرهاي
خاورميانه از يک سو و تداوم رشد جمعيت اين شهرها در آينده و
بروز مشکالت م ربوط به مسکن ،تسهيالت شهري و توسعه کنترل
نشــده ،ضرورت تلفيق الگوهاي نظري و علمي و تلفيق ســنت و
مدرنيته و ب رنامه ريزي و توجه بيشتر به اين شهرها را بيان مي نمايد»
(قاليباف و پور موسوي .)207 :1386 ،در اين پژوهش توجه به اث رات
مدرنيسم بر ساختار کالبدي -فضایی شهر تاريخي همچون کاشان
که در گذشــته نمايانگر نم ونه اي از شــهر اي راني -اسالمي بوده و
همچنيــن تالش در جهت احيا ء مجدد مؤلفه ها و شــاخص هاي
شهر اسالمي اهميت و ارزش پژوهش را نمايان مي نمايد.

روش پژوهش
پژوهــش حاضر از نوع تحقیق بنیادی اســت و نگاه حاکم بر آن
در تمام بخشها تحلیل محور اســت که البتــه در کنار آن از ابزار
توصیف و تطبیق دادهها نیز اســتفاده شده است .با عنایت به اینکه
تالش میشود فضای شهری در شهرهای ای رانی -اسالمی در دورههای
مختلف قبل و بعد از مدرنیسم بررسی شود ،لذا از ط ريق بررسي متون
و منابع ،چارچوب نظري با رویکرد مقایسهای و تحلیلی تدوين و در
ادامه با مقایسة تطبیقی ویژگیهای شهرسازی اسالمی با شهرسازی
مدرن ،تأثی رات مؤلّفههای مدرنیسم بر ساختار کالبدی -فضایی شهر
کاشان بررسی و نکاتی از آن استنباط و تحلیل م یش ود.
مبانی نظری پژوهش

الگو و ساختار کالبدی شهر ايراني-اسالمي قبل از مدرنیسم

شــهر اسالمي را م یت وان شهري دانست که در آن مظاهر تم دّن
اســامي نمود داشــته و هر يــک از اجزاي چنين شــهري يادآور
حضور خداوند اســت (کالنتري خليل آباد و دیگ ران.)35 :1389 ،
بافت شــهر اســامی تحت تأثیر ق وانینی اســت که نتیجة سن ّت
حضرت محمد(ص) و ق وانین مرسومش است .مورف ولوژی شهرهای
اسالمی بدین گ ونه است که خانهها اغلب در واحدهای همسایگی
هستند و به وســیله پ لهایی پوشانده شدهاند یا در انتهای خیاباني
باریک ق رار دارند .از دالیل عمدة این نوع مورف ولوژی ،ایجاد مشکل
نفوذ به این کوچ هها بود .این سیستم در هیچ جای شهرهای غ ربی
معمول نیســت( .)Burckhardt, 1992: 166تفاوت اصلی شهرهای
اســامی و غ ربی در مفهوم و استفاده از فضاهای عمومی و مح ل ّی
و مالکی ّتهاست (.)Kahera, 1997: 5

نمودار شمارة  :1روابط ارگانیک و پایدار فرم و محتوا در شهر ای رانی -اسالمی
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تص وير جهان در شــهر اسالمي بر اســاس پي وند و وحدت زندگي
مادي و معنوي به رابطة جدانشدني اقتصاد ،سياست و مذهب اشاره دارد
و بر اين اساس ه ويّت ويژه خود را میسازد .شهرهای مسلماننشين بر
اساس سه عنصر يگانه شــدة مذهب ،حکومت و تجارت ب راي امتي
واحد شــکل گ رفتهاند و تج ل ّي کالبدي اين عناصر ،مســجد ،ارگ و
بازار است که ساختار شهر بر مبناي مرکزيّت آنها شکل م یگیرد .در
شهر اسالمي نه تنها ساختار کالبدي شهر از مرکز آن متبلور میشود،
توج هات را نيز به طرف مرکز
بلکه اين ســاختار به طور ذاتي تمامي ّ
معطوف میدارد .پيام نمادين آن ســازماندهي روابط سلسله م راتبي
«فرم» و «عملکرد» هر دو ب هســوي مرکز اســت؛ يعنــي وحدت(پاپلي
يزدي و رجبي ســناجردي .)144 :1382 ،الگوي شهرهاي کهن اي راني-
اسالمي در گذشته با اتکاي بر دو عامل اساسي شکل گ رفته است .در
جايگاه نخست اسالم به عن وان نظام کمال يافتة اجتماعي ،فرهنگي،
ارزشي و تعال یبخش انســانها و در جايگاه بعدي معماري اي راني به
منزلة تج ل ّيگاه کالبد فرهنگ اي راني در ساختارهاي في زيکي ق رار دارد.
توج ه به ويژگيهای کارايي اقتصادي ،پ ويايي اجتماعي
اين شــهرها با ّ
طزیستی تا حدودي
و تعالي فرهنگ در کنار آسيبهای اندک محي 
شــکل شــهر پايدار توســعه يافته را ارتقا دادهاند(يزدگرد.)79 :1390 ،
شــهرهاي اي ران در دورة پس از ورود اسالم در ابتدا با همان شکل اوليه
به حيات خ ويش ادامه دادند .اجزای سهگانة کهندژ ،شارستان و ربض
که به عن وان اجزای اصلي شــهرهاي اي راني زمان ساسانيان در ساخت
شهرها پديد آمده بودند در سالهای اوليه نيز اجزای شهرهاي اسالمي
را تشــکيلدادند .بــه تدريج بر طبق ويژگ يهايي که شه رنشــيني و
شهرسازي پس از حاکميت اسالم دارا شد تغيي راتي در ساخت شهرها
صورت گ رفت(مشــهديزاده .)245 :1374 ،آنچه در شهرهای ای رانی -
اسالمی مطرح اســت رعایت کلیة اصول زندگی بومی است .در واقع
شهر ای رانی  -اســامی شکل تبلور یافته فرهنگ محیط خود است.
تطابق فرم و محت وا زمینة ه مزیستی پایدار و رفاه شهروندی را در شهر
ای رانی  -اســامی ف راهم کرده که ه ویت نمود بارز آن اســت .نمودار
شــماره  1بیانگر روابط اندا موار فرم و محت وا در شــهر ای رانی -اسالمی
است (پور احمد و همکاران.)50 :1390 ،

بناب رايــن «فرهنــگ اســام که نوع خاصــي از فرهنــگ ديني با
نمود مردمي اســت ،دو نوع تأثير عمده بر شــهرهاي ما گذاشــت.
الف) تغيير رفتار شه رنشيني مردم ،ب) تحول صورت ظاهري شهرها.
همچنين اسالم با دو راهبرد روية شهرها را تغيير داد:
الف) ت ولد عناصر جديد شه ر :فرهنگ جديد نيازمند عناصري جديد
بود که ظهور آنها ،تأويل جديدي از تبلور کالبدي شهر را ارایه میکرد.
معمــاري ،بناهاي جديــدي را به اين جامعه هديه داد .مســاجد ،تکايا،
اما مزادهها ،مدارس قديم و  ...از ديگر عناصر خاص اين دوره است.
ب) تغيير و تکامل عناصر قديمي :بازارها و مح لّهها نيز در اين
دوران تعاريف کاملي به خود گرفتند؛ به طوري که تص ويرذهني ما
از اين عناصر همان اســت که در دورة اسالمي شکل گرفته است.
ميادين ،راهها و کاروانس راها نيز از جمله اين عناصر هستند.
الگوي برآمدن شهر اي راني -اسالمي در منطقة شهري که به ربض
مشهور شــد بر اساس الگوي شه رنشــيني تکامل يافتهتري صورت
میگرفت که خود بازتابي از شــرايط سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي
و اقتصــادي جامعة اي ران بــود .در اين الگو عناصــر اصلي زندگي
شهري در منطقة ربض استق رار میيافتند .الگوي مزبور نشانگر گذار
مناسبات اجتماعي از نظام اجتماعي باستاني اي ران به نظام اجتماعي
جديد اي ران در دورة اســامي و انعکاس آرماني آن در شــکل شهر
اي راني و اسالمي بود» (ض رابي و عل ينژاد طيبي.)18 :1389 ،
ب هطور كلي انقالب كالبدي را كه با آمدن اســام در اي ران روي
داد ،م یت وان در م وارد زير خالصه كرد:
الف) تغيير نطفه از دژ به مســجد :در اين زمان مسجد تنها يك
عبادتگاه نيست ،بلكه در حكم قلب و مركز اعصاب شهر است.
تصمي مگيريهای سياســي ،تشكيالتي و عقيدتي ،صدور فتاوي،
بسيج ،اعالم خطر و غيره در مسجد صورت م یگيرد .ب هعالوه امت
واحده اط راف مسجد شكل م یگيرد.
ب) گسترش حومة شه ر :اع راب اط راف دژ مستقر م یشدند زي را
دژ را متعلق به دربار و طاغوت م یدانستند ،اين امر باعث گسترش
رب ضها شد.
ج) ايجاد مح لّهها :نظام عشــيرهای حاكم بر سپاه مسلمانان باعث
میشد كه هر طايفه در مح ل ّي جداگانه استق رار میيافت .محلهبندي
بر اساس مذهب و قوم و يا خصوصيت جغ رافيايي صورت میگ رفت.
د) گردش جهت خانهها به سوي قبله :نياز مسلمانان به اداي نماز
به ســوي قبله به تدريــج خانههایي را كه تا اين زمان اكث را ً شــمالي
جن وبي ساخته میشد تغيير جهت داده و به سمت قبله ق رار گرفتند.
هـــ) رونــق بازار :اين امر بــه دو دليل بود :یکــی امت واحده ،و
دیگری تش ويق اسالم به تجارت.
و) رشد شهرها :با آمدن اق وام و ايجاد مح لّههای مختلف ،شهرها
از حالت دژ خارج و داراي سكنة عاديشدند.
ز) اندا موار شدن شبكه شهري.
ح) بي نالمللي شدن شهرها :استق رار سپاهيان اسالم كه از ط وايف
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هفتم

شماره بیست و هشتم تابستـان 1396

و اقــوام متفــاوت بودند و بعدها تجار كه حتــي هندي و چيني و
ترك ميان آنان ديده م یشــد ،راســتهها و مح لّههای جديدي را بر
اساس تعلقات قومي خود تشكيل دادند (جمشيدي.)8 :1391 ،
طراحی كنيم،
اگر بخ واهيم نمادي كلي از شهر اي راني -اسالمي ّ
م یت وانيم شكل شماره  1و  2را به عن وان الگو بپذي ريم .اين نماد در
سال  1969توسط دتمان ترسیم شد.
از نظر دتمان و ويرث شهرهاي سن ّتي اي راني  -اسالمي كاركردها
و ويژگ يهايي به شرح زير دارند:
الف) وجود سلسله م راتبي از كاركردها با مسجد آدينه و بازار به
عن وان هسته مركزي فضايي هر شهر اسالمي.
ب) وجود سلســله م راتب بازرگاني و پيشــهوري در درون بازار به
طوري كه نه تنها نظم و ت رتيب مشــخصي از فعاليتهای كسب و
كار و صنف بندي در س راسر مجموعه بازار به چشم میخورد بلكه
از نظر بازرگاني ،دكانها با كاالهاي مرغوب و ط راز اول در مجاورت
هسته بازار و گذرگاهها يا راستههای معتبر بوده و داد و ستد كاالهاي
كم ارزشتر در فاصله دورتري از مركز جايگزين شدهاند.
ج) وجود مح لّههای مسك وني درون شهر با جداي يگزيني مناسب و
هماهنگ با تفاوت گذاريهای اجتماعي ،قومي ،ديني و  ...مردم شه ر.
د) وجود تأسيســات و استحكامات نظامي -دفاعي مانند حصار،
برج ،بارو ،دروازه ،بندها و دربندهاي مح لّهها.
هـ) مشــخّ صات خاص ديگــري نظير گورســت انها و بازارهاي
دورهای بيرون باروي شهر (پوراحمد و یزدانی.)31-32: 1384 ،

تصویر شمارة  :1مدل دتمان از شهرهاي اسالمي سنّتي
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تصویر شمارة  :2مدل دتمان از شهرهاي اسالمي مدرن

بناب راین «شهرســازی قبل از  1300در ای ران حاوی نشانههایی بود
که گ ویای نم ونههای ویژه شهر سن ّتی خاورمیانه به شمار م یرفت.
معماری رایج و شهرســازی وابسته به آن تابعی بود از ان واع مصالح
ســاختمانی ،دانــش فنی و اعتقادات و باورهــای دینی و در مناطق
مختلف متناسب با آن چه طبیعت از ان واع مصالح ساختمانی مانند
ســنگ ،چوب و گل در اختیار انسان م یگذاشت از آنها استفاده
م یکرد .رعایت و تأکید بر ان واع جدای یگزینی در ادوار مختلف از
ویژگ یهای کلی شهرســازی بوده که در شکلگیری شهرها نقش
داشته است» (پوراحمد و همکاران.)49 :1390 ،
شهر ایرانی  -اسالمی بعد از مدرنیسم
دورة بعد از رنســانس در اروپا تغيي راتی در زندگي بشر و سبک
زندگي انسان ايجاد نمود که بح رانهای شهر موجود از آن سرچشمه
میگيــرد .اين دوره را مدرنيته مینامند کــه رويکردي به جنبههای
مختلــف فرهنــگ دارد .در واقــع مدرنيته محصول انســان جديد
و تفکر اوســت ،بناب راين شناخت انســان مدرن و مدرنيته میت واند
کمک زيادي در شــناخت عمیق بح رانهای شــهري موجود کند.
ويژگــي اين دوران کــه در ايجاد تغيير و بح رانهای شــهري نقش
زيادي داشــتند خروجــي مدرنيته و نمــود خارجي آن مدرنيســم
اســت .در واقع مدرنيســم ف رايندی ب رنام هريزي شــده ب راي هدايت
اف راد اســت؛ اج راي يت رين الية اين ف رايند را مدرني زاســيون تشــکيل
میدهد .وظيفة مدرني زاســيون در اين بين آن اســت که نشان دهد
الگوي موجود شــهري و توســعة غ ربي بر ساير راهها تفوق و ب رتري
دارد (جابري مقدم 27 :1384 ،و  .)13بناب راين اگر خ واسته باشيم يک
ســير فکري از تأثير مدرنيته در شهر و ّ
تفک ر ساکنان داشته باشيم،
بايد اشــاره کرد که مدرنيته ،مدرنيســم را در پي دارد و مدرنيســم،
مدرني زاســيون را ايجاد میکند و نتيجة مدرني زاسيون ،گسيختگي
در شهر است که بح رانهای موجود را خلق میکند .در واقع همان
طور که اشــاره شــد تفکر مدرن به دليل مادي بــودن فقط با جنبة
توج ــه دارد و جنبة مادي ،تکث ّر را در پــي دارد و اين
مادي انســان ّ
تکثرگ رايي همان گســيختگي است که اشــاره شد (غالمي:1391 ،
 .)27شهرهاي قلمرو تم دّن اسالمي تا پيش از ورود عناصر مدرنيته
در سيســت مهای اجتماعي ،فرهنگــي و اقتصادي و فضايي خود از
ق وانين روحاني اسالم تبعيت م یکردند .عمي قت رین دگرگ ون يها در
گذار شــهرهاي جهان اســام از دوران ما قبل صنعتي به صنعتي و
در اواخــر قرن نوزدهم و در قرن بيســتم رخ داده اســت که از آن
به شهري شــدن تحميلي ،مشــروط و از خود بيگانه ياد م یشود.
لذا شــهرهاي جهان اســام يا شهرهاي اســامي از هر منظري که
به آنها نگ ريســته شــود و با هر واژهای که تع ريف شــوند با پديدة
مهمی روبه رو شــدهاند که همانا مدرنيســم يا نوگ رايي اســت .با
ورود مدرنيســم به جهان اســام ب ويژه در يک سدة اخير ،شهرهاي
کشورهاي اســامي با ژرفت رین دگرگ ون يها در کارکرد ،ساختار و
کالبد روبه رو شدهاند (قاليباف و پورموسوي .)209 : 1386 ،بناب راین

جدول شمارة  :1بررسي مقايسهای ويژگيهای شهرسازي اسالمي با
شهرسازي مدرن

رديف

شهرسازي اسالمي

ویژگیهای اصلی

1

بهرهمندي از امنيّت اجتماعي و
اقتصادي

فقدان امنيّت اجتماعي و وجود
فاصلة طبقاتي

2

مطابقت ساختار کالبدي با اقليم
محيط و عوارض طبيعي زمين

3

برابري و تواضع

4

ارجحيّت معنويّت بر ماديّت

5

پيوستگي فضايي در عناصر
شهري

6

وجود قلمروهاي خصوصي و
عمومي در طرحهای شهري

7
8
9
10
11
12

توجه به هويّت تاريخي ،سن ّت،
ّ
و مدنيّت
وجود محلّه به عنوان يک واحد
شهري
انسجام شهري و تشکيل
مجموعه واحد و منسجم

شکلگيري فضاهاي شهري با
رعايت سلسله مراتب دسترسي

تقسيمبندي فضاها به سه دسته
عمومي ،نيمه عمومي و خصوصي
شکلگيري مناطق مختلف
توجه به باورهاي
شهري با ّ
فرهنگي و اعتقادي

تقليد از ساخت و سازهای
غربي و سعي در تشابه با بيگانه
نابرابري و اهتمام در تمايز از
همگان
خودنمايي و فردگرايي

قطعه قطعهسازي بافت شهري
و بيگانگي در منظر اجتماعي و
کالبدي شهرها
همساني و همگاني بودن ذاتي
فضاها

تأثير مدرنيسم بر ساختار کالبدي  -فضایی شهر ايراني  -اسالمي (مطالعة موردی :شهر کاشان)

توســعه علم و تکن ولوژي ،دگرگ وني در اقتصاد ،نگرش سياســي و
پ ويايي فرهنگها در ب رنامهريزي شهرهاي کشورهای اسالمي مؤثر
بوده و در بي شتر م وارد ،ب رنام هريزي و نوســازي شهرها تحت تأثير
فرهنگ غ ربي ،ساخت و بافت تازهای به شهرهاي اسالمي بخشيده
است (حسي نزاده دلير و هوشيار.)210 :1384 ،
توج ه به ساختمانها
از وجوه بارز مدرنیسم در ب رنام هریزی شهری ّ
ب رای اف راد است ()Goodchild, 1990: 121؛ چیزی که سبب انزوای
انســان معاصر گردیــد و با تحت تأثیر ق رار دادن نمادهای شــهری
معضالتــی را به وجود آورد که از جمله آنهــا میت وان به اهمی ّت
توج ــه به عرصههای
یافتن مســکن فردی ،آپارتمان نشــینی و عدم ّ
یزاده،
عمومی و جمعی ب رای گذران اوقات ف راغت اشــاره کرد (نق 
توج ه به اجتماع مح ل ّی که همانا اجبار اقلی ّتی
 )82 :1378ایــن عدم ّ
بر اکث ریّت اســت ( )Irving, 1993: 47مشــکالت زیــادی را ب رای
شــهرها به وجود آورده اســت .در نتیجه ب رنام هریــزان در دهة 1960
توسعة الگوی مشارکتی را تق ویت کردند تا به نوعی از ط ریق اهمی ّت
دادن به اجتماع مح ل ّی روح تازه و پ ویایی به شهرها بدمند (Hatuka
)& D’Hooghe, 2007 : 21؛ کاری که ویژگیها و عناصر شهرهای
اسالمی در قدیم انجام میدادند .به رغم این اصالحات که در تالش
بود آثار منفی مدرنیسم را تعدیل کند ،این مکتب فکری ،معیارهای
شهرهای اسالمی را چنان دستخوش تح ّول کرد که هر چه از تاریخ
این شــهرها میگذرد ،شهرهای اســامی را تبدیل به شهرهایی بی
روح کــرد که ســاکنانش از زندگی در آن چنــدان رضایت ندارند
(مت ولــی و شــیخ اعظمــی .)54 :1392 ،در ايــن دوره ،شــهرهاي
اي راني -اســامي از لحاظ كالبدي ســه بخش مجزا را شكل دادند:
الف) بخش متح ّول شــدة ســن ّتي ،ب) مح لّههای جديد ب رنام هريزي
شده ،ج) مح لّههای حاشي هنشين (شكل شمارة  .)2مح لّههای جديد
مطابق با اصول و ق واعد ســاخت و ســاز ب رنام هريزي شدند و تحت
نظارت دولت و ادارة شهرداري و سازمانهاي م ربوطه به وجود آمدند.
ايــن مح لّههای جديد از اصول شهرســازي معاصــر و مدرن متأثر
بودند .در اين مح لّهها اصول شهرسازي اي راني-اسالمي رنگ باختند،
الگوهاي جديدي به تقليد از شهرسازي مدرن غرب جايگزين آنها
شد .اين مح لّهها در بي شتر م وارد يا در زمينهای باير پي رامون شهر
و يا در روستاهاي نزديك شهر كه داراي آب و ه وا و ش رايط طبيعي
مســاعد بودند ،به وجود آمدنــد و به تدريج روســتاها و زمينهای
اط راف را بلعي دند (پوراحمد و یزدانی.)33 : 1384 ،
تأثیــرات مدرنيســم در شــهر اي راني -اســامي ابتدا در شــکل
ساختمانهای شهري و معماري تک بناها و سپس به صورت تأثير
بر روي بافت و کالبد آنها نمايان شــد .اين دگرگ ونيها در حقيقت
تأثي راتي بود از رشــد ب رنام هريزي شــهري در غرب که به تبعيت از
ويژگيهای سرزميني و خصوصي ّات اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
همان ج وامع صورت گرفته بود  .لذا از دهة  1300به بعد در شهرهاي
ايــران تغييــرات کالبدي چشــمگيري به وجود آمــد .خيابانهای

بســياري مبتنی بر خ واســتههای بورژوازي در حال رشد ،ايجاد شد.
نقش بازار با احداث خيابانهــا و ايجاد م راکز تجاري در کنار آنها
و رواج ت وليدات کارخانهای تضعيف شــده و نظام مح لّهای در هم
شکست .عناصر مذهبي و کالبدي شــهري کارکرد اصلي خود را
از دســت دادند .اين تح ّوالت چنان با سرعت صورت میگرفت که
طراحان و ب رنام هريزان و مســؤوالن،
به هم راه عدم کارآيي و کفايت ّ
منجر به شکلگيري و تک وين شهرهايي شد که نات وانايي خود را در
تأمين اغلب نيازها و خ واســتههای شهروندان در بي شتر عرصههای
حيــات اجتماعي به اثبات رســاندند (مشــهديزاده دهاقاني:1374 ،
 383 ،385و  .)382ب هطور مثال در دو دهة ســلطنت رضاه شاه سبک
جديدي از معماري که به معماري ســيماني معروف بود ايجاد شد
که در نتيجه آن مصالح جديد ب ويژه بتن ،فوالد و شيشه و روشهای
نوآورانه در اج راي سازه جايگزين مصالح و روشهای سن ّتي شد.
بناب راين اقدامات انجام شــده در زمان رضا شاه تغيي رات في زيکي
توج ه به نتايج اقتصادي و اجتماعي آن انجام میشــد.
بود که بدون ّ
اين اقدامات به دنبال پياده کردن الگوي مدرنسازي صورت گرفت
و هدف اين تغيير و تح ّوالت ايجاد شــهرهاي مشــابه با نم ونههای
نزاده دلير و هوشيار.)217 :1384 ،
غ ربي بود (حسي 

قطع ارتباط با گذشته و نگرش
معطوف به آينده
در هم شکستن اجتماعات
محلّهاي

ساختار پراکنده و چند هستهاي
بي شکل بودن فضاهاي شهري
از لحاظ اندازه و عملکرد
تک منظوره بودن به لحاظ
عملکردي

تقسيمبندي فضاهاي شهري با
توجه به امکانات اقتصادي
ّ

67

یافتهها و بحث

ساختارکالبدی و توسعه شهر کاشان قبل از مدرنیسم

كاشان قديم به عن وان نشانة بارز معماري اي راني -اسالمي گ وياي
آن است كه شهرسازي و معماري اي راني -اسالمي هرگز با طبيعت
بيگانه نبود .معماري در این شهر در حالي كه ب راي ايجاد ساختمان
مجبــور به دخالت در طبيعــت بود ،اما نه تنها موجــب انهدام آن
نم یشــد ،بلكه ت وانســته بود تعادلي در اين ميان به وجود آورد .به
عالوه ب راي ايجاد شــهر و معماري اندا موار از كلية رشتههای علوم
مانند جغ رافيا ،هندسه و آبياري استفاده شده بود .در ادامه به برخی
از مؤلفههای شهر اسالمی در کاشان اشاره م یشود.
الف) وجود مح ّله به عنوان يک واحد شهري

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هفتم

شماره بیست و هشتم تابستـان 1396

شــهر كاشان در گذشته داراي ســاختار مشخّ صي بود .حصار و
بارويي كه مرز مح لّه را مشخص م یکرد و قلعهای كه در نزديكي
آن حصــار ،محافظــت بافــت را از دشــمنان ممکن م یســاخت.
دروازهاي چنــد كه مدخلهای بافت بودنــد و گذرهايي كه از اين
دروازهها شــروع م یشــدتد و با عبور از مح لّههــا و م راكز مح لّهها،
آنــان را بــه بازار (مركــز اصلي تجــارت و رونق اقتصــادي بافت)
پي وند م یزدند .شــهر تاريخي به مثابه يــك كل ،مركب از اجزا به
صورت مح لّهها و مركز شــهر یعنی بازار بود .هر مح لّه به صورت
واحدي اداري ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و ديني جزيي از شهر
محسوب م یشــد .مح لّههای شهر ســك ونتگاه صاحبان حرفه و
مشــاغل خــاص ،اقلي ّتهای دينــي و طبقــات اجتماعي مختلف
بودنــد.از نظر كالبــدي و فضايي مجموعة شــهر ،مح لّهها و مركز
شهر تركيبي متحد و متجانس ايجاد كرده بودند.
همــان طور كه شــهر داراي مركز اســت ،هر مح لّــه نيز داراي
مركز بــود كه عناصر عمده و فضاي آن بنابــر وضعي ّت اجتماعي
و اقتصادي ســاكنان مح لّه شــكل م یگرفت .مركــز مح لّه عناصر
متفاوتي مانند مسجد ،ميدانچه ،حسينيه ،بازارچه و آب انبار را در
خود جاي م یداد و محل ق رارگيري آن در مســير تقاطع دو يا چند
گذر اصلي بود (بيرشك.)18 :1375 ،

ب) انسجام شهري و تشکيل مجموعة واحد و منسجم به همراه

توجه به باورهاي فرهنگي
شکلگيري مناطق مختلف شهري با ّ
و اعتقادي

68

شــهر از اســتخ وانبندي اصلي بافت (شــبكة انداموار معابر) و
ســازمان فضايي خاصي تشكيل شده بود .برج و باروی شهر ،بازار،
مح لّههای شــهری و گذرها از اساســیت رین اجزای تشکی لدهندة
ساختار کالبدی شهر به شمار م یرفتند.
تا قبل از سالهای دهة  30هجري شمسي بافت قديمي محصور
در باروي شهر اســت .باروي شهر تا اوايل قرن چهاردهم دوام آورد
و هنوز نيز بقاياي آن در داخل برخي از منازل اهالي شــهر موجود
است .راههای ارتباطي در شكلگيري شهر نقش مهمي ايفا كردند.
البته بايد خاطر نشــان كرد كه يكي از ع وامل مهم در شكلگيري

راههای ارتباطي مســير آب بود .رشد و توسعة خود به خودي تك
تك واح دها و عناصر بافت در حاشــيه و مسير ج ريان آب ،نوعي
نظم را بر بافت حاكم كرد .بدين ت رتيب م یت وان گفت نظم آب و
به دنبال آن نظم خاك تأثير زيادي در شكلگيري ساختار كالبدي
شــهر داشــت .بازار از مه مت رین فضاهاي عمومي شهر بود كه در
محل تقاطع راههای قديم شــكل گرفته بود .بازار ،بافت قديم شهر
را كه در ميان بارو محصور بود به دو ناحيه اعياننشين و فقي رنشين
قســمت م یكرد .قديم يت ریــن مح لّهها و اعيان يت ریــن خانههای
سن ّتي در جنوب شهر (محله سلطان مير احمد) ق رار داشت .طبقات
متوسط و پيشــهوران در بخشهای مركزي در پي رامون بازار كه در
عين حال محل تج ّمع تأسيســات شهري نيز هست ،ساكن بودند.
باالخره مح لّة فقي رنشــين شهر در حاشــية جنوب ،جنوب شرقي و
شمال شرقي و در قسم تهايي از كنارة غ ربي ق رار داشت.
تقســيمات بــر اســاس واحــد مح لّه صــورت م یگرفــت؛ به
عبارت ديگر در داخل این تقســيمات (اعياننشــين و فقي رنشين)
واحدهاي فضايي ديگري وجود داشــت كه معموالً ســاكنان آن از
لحــاظ فرهنگي يكدســت بودند .وابســتگ يهای مذهبي ،قومي،
خ ويشــاوندي ،حرفهای و از اين قبيل ســاكنان يــك مح لّه را گرد
هم م یآورد .مح لّه را م یت وان به عن وان واحدس شهري كه در عين
اســتقالل به كل شــهر نيز وابسته اســت در نظر گرفت .از اين رو
مح لّهها يكي از اجزاي ساختار كالبدي شهر به شمار م یروند.
واحد مح لّه از چندين عنصرعمدة شــهري تشــكيل شده است؛
راه يا مســير اصلي ،بازارچه ،گذر ،مركز مح لّه ،مجتمعي اســت از
مسجد ،آب انبار ،حمام ،تكيه و احتماالً يك اما مزاده و كوچ ههای
باريك كه به خانهها منتهي م یشــود که بی شتر آنها بن بســت
هستند ( حائري و دیگ ران.)171-173 :1383 ،
ج) شکلگيري فضاهاي شهري با رعايت سلسله مراتب دسترسي

بر خــاف راههای امروزي كه در ســطح شــهر ارتبــاط برق رار
م یكنند ،راههای ارتباطي داخل بافت بر اساس واحد مح لّه سازمان
م یيافتند .بدين ت رتيب راههای ارتباط قديمي داخل بافت از سلسله
م راتب مخصوص به خود برخوردار بودند .اين سلســله م راتب را به
صورت زير م یت وان خالصه كرد.
الف) راههاي عمده كه به دروازههای شــهر منتهي م یشــدند و
چندين راه اصلي مح لّهها به آنها وارد م یشد،
ب) راه ارتباطي بين مح لّهها،
ج) بازارچ هها و گذرهاي داخل مح لّهها،
د) كوچ ههای بنبست (پیشین.)173 :
توج ه به اين سلســله م راتب ،به اين نتيجه م یرسیم كه كالبد
با ّ
بافــت قديمي از يك اســتخ وانبندي منســجم و مبتني بر اصول
سلســله م راتبي برخوردار بــود و كليت خود را بــه صورت بافتي
هماهنگ و يكپارچه حفظ كرده بود .استخ وانبندي اساسي بافت
قديم ،از سلسله م راتب معابر تشكيل شده كه به فضاهاي عمومي

مانند بازار و ميادين م یپيوســت و مح لّهها در اط راف آنان شــكل
م یگرفتنــد و به اين ت رتيب ســاختار بافت شــكل گرفته و ارتباط
مح لّهها به صورت اندا موار برق رار م یشــد (نقشــة شمارة  :1شبکة
معابر بافت تاریخی شهر کاشان).

د)مطابقت ساختار کالبدي با اقليم محيط و عوارض طبيعي زمين

دوره زمانی

سلجوقیان و
خوارزمشاهیان
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ویژگیهای اصلی

کالبدی

* تشـکیل شـهر از دو بخش اصلی شـامل :محدوده قدیمی شـهر و دیگری قلعه جاللی و سـاخت و سـاز پراکنده اطراف
آن کـه توسـط یک حصار بـه هم پیونـد یافته بود.
* ساختار کالبدی شامل یک محور اصلی با الگوی خطی داشت.

عملکردی
دسترسی

کالبدی

ایلخانی تا
صفویه

عملکردی

دسترسی

صفویه و قاجاریه

جدول شمارة :2اشکال عمدة توسعة کالبدی  -فضایی شهر کاشان قبل از مدرنیسم

کالبدی

* استخوانبندی اصلی شهر دارای سه عملکرد حکومتی ،مذهبی  -فرهنگی و تجاری و خدماتی بود.
* افزایش تعداد راههای ورود به شهر،
* افزایش تعداد دروازههای شهر از سه به شش مورد،
* پیوند همه راهها در محدوده داخل حصار شهر توسط ستون فقرات شهر (بازار).

* ساخت بناهای جدید به دلیل تبدیل شدن به مرکز عمده صنعتی در ایران،
* ساخت مجموعه تحت عنوان دارالسیاره (شامل مسجد ،مدرسه ،پرورشگاه ،درمانگاه ،مسافرخانه و ،)...
* حدود توسعة شهر محدوده داخلی حصار سلجوقی،
* مجموعـه اسـتخوانبندی اصلـی شـهر متشـکل از دو محـور متقاطـع بـود کـه از نقطـة تقاطع امتداد نداشـت و لـذا فرمی
 شـکل بـه خـود میگرفـت .سـه هسـتة اصلی نیـز بر سـه رأس ایـن فرم واقـع بود.* توسـعة محـدودة اسـتخوانبندی اصلـی شـهر از یـک سـو بـه حاشـیههای شـمالی و از سـوی دیگـر بـه جنـوب غربی به
دلیـل سـاخت دارالسـیاره در شـمال قلعـة جاللـی و مجموعه میـدان سـنگ در دوره بعد.
* عملکردهای عناصر الحاقی در این دوره عمدتاً مذهبی ،فرهنگی ،تجاری ،و خدماتی بود.
* در نظر گرفته شدن فضایی برای توسعه شهری،
* رونق در کسب و کار مردم بر اساس فضای در نظر گرفته شده،
* رها شدن شهر از حالت گسستگی و عدم پیوند و ایجاد هویت جدید برای شهر.

تأثير مدرنيسم بر ساختار کالبدي  -فضایی شهر ايراني  -اسالمي (مطالعة موردی :شهر کاشان)

شــهر كاشان تا پيش از رشــد معاصرش محصور در باروي شهر و
باروي شهر محصور در اراضي مزروعي بود .از ط ريق دروازههای موجود
در بارو ،شهر با جهان خارج ارتباط برق رار م یكرد .اراضي مزروعي ب راي
تأمين قســمتي از مايحتاج شهر كشت میشد ،در داخل بارو ،شهر با
چهرة معماري ســن ّتي ،بادگيرها ،قوسها و گنبدها ،كوچههای نسبتاً
تنگ و اندا موار مشخّ ص میشــد .مصالح خانهها از خشت و احياناً
آجر بود و دامنههای ســقف با خيز قوس و گنبدها پوشــانده میشد
(حائري و دیگ ران .)162 :1383 ،بناب راين ساختار قديمي شهر تاريخي
داراي نظم خاصي بود كه حت ّي گسترش و توسعة آن هم ،موجب از
هم پاشيدن اين ســاختار نم يشد .میت وان گفت كه در شكلگيري
ســاختار شــهر موقعي ّت ق رارگيري بر ســرجادههای قديمي كه شرق
را به غرب آسيا و شــمال را به جنوب متصل م یكردند ،نقش زيادي

داشته است .در مرحلة بعد توسعه و گسترش شهر مديون نظم آب و
خــاك بود .جهانبيني و نحوة نگرش به مذهب در اين ج ريان اصول
و ض وابطي را تحميل كرده و بر نوع چيدمان فضاها تأثير گذاشته بود.
محدوده و مرز شــهر به وســيلة حصار و برج و بارو تجديد میشد تا
ضمن ايجاد امني ّت ،توسعه آن را محدود سازد .در قلعه و كهندژ شهر،
اعيان و اشــراف و در واقع به تدريج مح لّهها شــهر شكل میگ رفت
(شارستان) .اين مح لّهها واحدهاي فضايي خاصي بودند كه از لحاظ دارا
بودن برخي ويژگيهای كالبدي و نيز مشخّ صات خاص ساكنان بومي
آن ،مانند وابستگيهای مذهبي ،قومي و خ ويشاوندي ،ح رفهای وغيره
غالب اً يكدست و در عين استقالل به كل شهر نيز وابستگي داشتند.
در بافت قديمي كاشــان ،موقعيت كهندژ در جنوب بافت ق رار
داشــت و پي رامون آن در جهت جنوب شــرقي تا جنــوب غ ربي را
شارستان شكل داده بود كه محل سك ونت اعيان و اش راف بود (مانند:
محلة سلطان مير احمد در گذشته) و پي رامون آن نيز ربض كه بازار
و محل ســك ونت پيشهوران و مردم متوســط ق رار داشت (مهندسین
مشــاور طرح و منظر 39 :1383 ،و( )37نقشــههای شماره  3تا  7نقشة
توسعه شهر کاشان از صدر اسالم تا نیمة اول قرن چهاردهم).

* تعدد دروازهها و مسیرهای منتهی به شهر،
* سـهولت رابطـه بیـن اسـتخوانبندی اصلـی شـهر بـا خـارج آن بـه دلیـل نزدیکـی هر یـک از دو هسـته احداث شـده در
ایـن دوره بـه یک دروازه شـهر،
* فقدان عملکرد خاص به لحاظ مسـیر آمد و شـد بین سـه هسـتة اسـتخوانبندی اصلی شـهر ،راسـته بازار به عنوان یک
مسـیر ارتباطـی با عملکرد تجـاری و دیگر گذرهای اصلی شـهر.

* ساختار کالبدی استخوانبندی اصلی شهر یک الگوی خطی دارد که محور اصلی آن همان راسته بازار است.
* افزایـش محـدوده شـهر از حصـار سـلجوقی در کنـار دروازه دولـت در شـمال شـرقی شـهر و نیـز در حـدود دروازه
اصفهـان به سـمت شـرق،
* قرار گرفتن نظام ساختار کالبدی شهر بر اساس محلّههای متعدّد و مراکز محلّهها،
* بافتی فشرده و درونگرا غیر از میدان متعلق به مجموعه شاه عباسی که در حکم یک فضای باز عمومی شهر است.
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عملکردی

* اضافـه شـدن کاربـری اصلـی بخشهـای اضافـه شـده بـه اسـتخوانبندی قدیـم شـهر شـامل کاربـری تجـاری (بـازار)،
کاربـری حکومتـی و خدمـات مربـوط بـه آن (مجموعـه شـاه عبـاس) و دولتخانـه.

دسترسی

* ارتباط عناصر اصلی شهر توسط راسته بازار و گذرهای اصلی،
* داشـتن پنـج دروازه شـامل دروازة فین(جنـوب غربـی) ،دروازة ملکآبـاد و دروازة حاجیآبـاد (شـمال غربـی ،شـمال
شـرقی) ،دروازة دولت(شـمال) ،دروازة عطـا (شـرق) ،دروازة درب اصفهـان و دروازة لتحـر (جنـوب)،
* برخوردار بودن محلّههای شهر به طور سن ّتی از نظم در سلسله مراتب فضاهای شهری،
* اهمیّت محلّهها اطراف بازار و معبر اصلی شهر.

مأخذ :مهندسين نقش جهان پارس1390 ،ب 33 :تا 44

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

نقشة شماره  :1نقشة شبکة معابر بافت قدیم شهر کاشان؛ مأخذ :شهرداری کاشان
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نقشة شمارة  :3نقشة توسعة شهر کاشان در اولین سالهای هجری؛
مأخذ :بیرشک ،ث ریا  1375 :و ترسیم :نگارندگان

نقشة شمارة  : 4تصویر شهر اولیة کاشان در دوران آل بویه؛
مأخذ :بیرشک ،ث ریا  1375 :و ترسیم :نگارندگان

با شهرهاي اط رافش (نياســر ،قمصر ،بيدگل ،نوش آباد ،ابوزيدآباد)
تق ويت و به تدريج شــبكة شــهري به مركزيت كاشــان در منطقه
ايجادشد .شهر نيز در اط راف جادههای جديد ارتباطي و بيرون از
بافت قديم توســعهيافت .در حال حاضر بافت جديد ،بافت قديم
را كام ً
ال در بر گرفته اســت .در ادامه مه مت رین اث رات مدرنیسم بر
ساختار کالبدی شهر تش ریح م یشود.
الف -در هم شکستن اجتماع های مح ّلهاي

نقشة شمارة  :5نقشة محدودة شهر کاشان در دوران سلجوقیان
(قرن پنجم و ششم)؛ مأخذ :بیرشک ،ث ریا  1375 :و ترسیم :نگارندگان

توجه به امکانات اقتصادي به
ب -تقسيمبندي فضاهاي شهري با ّ
همراه ساختار پراکنده و چند هستهاي

نقشة شمارة  :7نقشة توسعة شهر کاشان از قرن دوازدهم تا نیمه اول
قرن چهاردهم هـ .ق (دوران افشاریه  -زندیه  -قاجاریه)؛
مأخذ :بیرشک ،ث ریا  1375 :و ترسیم :نگارندگان

کاشان و تأثیر مدرنیسم بر ساختارکالبدي شهر

در اوايــل دهــة اول قرن چهاردهم شمســي ،در اثــر تق ويت راه
ارتباطــي بين كاشــان و م راكز پر اهمي ّت كشــور ،ماننــد ته ران و
اصفهان ،باروي شهر از ســمت شمال شرقي تخ ریب شد .همزمان
با فروپاشــي بارو اولين وقايع اقتصادي -سياســي ن وين رويداد .به
عن وان مثال ،در شهر كاشان در سال  1304ادارة ثبت اح وال تأسيس
شــد .بانك ملي در ســال  1313در اين شهر شــعبه دايركرد .در
سال  1313كارخانهای به نام كارخانة ريسندگي و بافندگي با خ ريد
اراضي مزروعي چسبيده به بارو ،اولين ت وليد كارخانهای را با حدود
 200نفر كارگر به راهانداخت .در حدود سالهای 1330خيابانهای
س راسري در داخل بافت قديم شهر احداثشد .ارتباط شهر كاشان

در ايــن دوره با احداث و اســتق رار م راكز دولتــي در بخشهای
نوســاز و ن واحي مناســب و ارائة خدمات بهتر به بافتهای جديد،
جداي يگزيني اجتماعي نمودي كالبدي يافت و مناطق فقي رنشــين
و اعياننشــين كام ً
ال از هم قابل تشــخيص شــدند .نظام مح لّهای
توج ه بــه فضاهاي
در هــم شكســت و فضاهاي مســك وني بدون ّ
آموزشي ،خدماتي و عمومي الزم گســترش يافتند .تغيير ساختار
كالبدي شــهر عالوه بر اينكه نظام و ساختار بافت قديم را بر هم
زد ،تضعيف آن را نيز در پي داشــت .با ايجاد و توسعة هستههای
جمعي ّتي و خدماتي جديد در شهر ،روند تخلية جمي ّعتي در بافت
سرعت گرفت .ه مچنين در دهههای اخير ،شهركهای حاشيهای
كه در اط راف بافت مت راكم شــهر شــكل گرفتند ،ســاختار شــهر
را از حالــت متمركز و پيوســته به صورت پ راكنــده و غير متمركز
تغيير دادهاند .ايجاد هســتههای جديد جمعي ّتي و به تبع آن ايجاد
م راكز خدماترســاني ،ارتباطي و غيره در توســعة شــهر موجب

تأثير مدرنيسم بر ساختار کالبدي  -فضایی شهر ايراني  -اسالمي (مطالعة موردی :شهر کاشان)

نقشة شمارة  :6نقشة توسعة شهر کاشان ازقرن هفتم تا دوازدهم؛
مأخذ :بیرشک ،ث ریا  1375 :و ترسیم :نگارندگان

با توســعه و گســترش شــهر به شــكل معاصر خود ،ســاختار
كالبدي و ســازمان فضايي نيز تغيي رات ف راواني کرد .در ســاختار
معاصر ،ديگر واحد فضايي از ساختار اجتماعي -اقتصادي تبعيت
نم يکرد .الگوي تقسيمات مح لّهها را شبكة معابر تعيين م یکرد.
در ايــن چارچوب مح لّههای قديم تا حــدود زيادي رنگ باختند و
در برخي م وارد شــاكلة خود را از دســت دادند .معابر داخل بافت
اگر در گذشــته بر اســاس واحد مح لّه ســازمان م یيافتند و داراي
سلســله م راتب خاص خود بودند ،در ســاختار بافت معاصر بدون
توج ــه به عناصــر تأثي رپذير از خود ،تنها در ســطح شــهر ارتباط
ّ
برق رار م یكنند .با اســتق رار شــبكة صليبي شكل معابر ،پيوستگي
شبكة معابر گذشــته از هم گسسته و نظام مح لّهها به هم ريخت.
بناب راین تحت تأثير شهرسازي معاصر نخستين تغيي رات در ساختار
کالبدي شــهري با فرو ريختن باروي قديم شــهر از ســمت شرقي
تحت تأثير تق ويت راه ارتباطي كاشان با شهرهاي شمالي كشور و
از جمله ته ران به وجود آمد .از ســالهای  1330نخستين اقدامات
ب رای ايجاد خدمات زي ربنايي و بهبود شــبكة دسترســيها در درون
شهر به صورت احداث خيابانهای س راسري و ع ريض آغاز شد كه
در نتيجة آن سيستم مح لّهای شهر به كلي دستخوش تغيير گرديد
(حائري و دیگ ران.)180 :1383 ،
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شهرســازي دوران معاصــر با به ارمغــان آوردن خيابان و فلكه و
ه مچنين با توسعة مركزيّت اداري شهر و ايجاد ساختمانهای غير
بومي و محصور در فضاي ســبز لطم ههای جب رانناپذيري بر بافت
اندا موار شــهر تاريخي کاشان وارد كرده است .به دنبال جايگزيني
ســاختمانهای بومي و ســن ّتي با ســاختمانهای جديــد و اج راي
ب رنامههای تع ريــض معابر كه كيفي ّت دلپذير فضاهاي شــهري و
مح لّههای قديمــي را از بين بردند ،فرهنگ جامعــه قابلي ّت آن را
نــدارد كه از فرهنگ معماري گذشــته به نحو مطلوب و شايســته
تأثیر بگیرد .بناب راين ســاختار تاريخي شهر از لحاظ كالبدي دچار
آسي بهای شديدي شد .اين آسي بهای وارده كه حاصل برداشت
غلط و ب يفك رانه از تكن ولوژي وارداتي اســت ،بســيار نگ رانكننده
بوده است(مهندســین مشاور طرح و منظر 41 :1383 ،و  .)38ب هطور
کلی تأثیر مدرنیســم بر ســاختار کالبدی -فضایی شــهر تاریخی
كاشان تا به امروز طي سه دوره صورت گرفته است.

طرحی مشــخّ ص ،احداث خیابانهای پهلوی و صبا به اج را در آمد.
در پی احداث خیابانها در شهر ،م راکز تجاری در پیادهروهای کنار
خیابان جای گرفتند و به تدریج نقش بازار در حیات شهر تضعیف
شد .در این دوره ،احداث و استق رار م راکز دولتی در بخشهای نوساز
و ن واحی مناســب ،منجر به تجزیة طبفاتی شــهر شد .نقش عناصر
مذهبی در فضای کالبدی شهر تضعیف شد و نظام مح لّهای در هم
شکست(مهندسين نقش جهان پارس1390 ،الف.)8 :
از مه مت ریــن تح ّوالت اين دوره بر بافت قدیمی شــهر كاشــان
م یت وان به اين م وارد اشاره كرد:
* در ايــن دوره ،محــدودة بافت قدیم بر محدودة شــهر منطبق
است .غالب تح ّوالت درون اين بافت به صورت بسيار تدريجي
و كند شكل م یگيرد.
* ايجــاد برشهای صليبي شــكل ،در داخل بافت و يك ميدان
پارك مانند (كمال الملك) در وسط بافت تاريخي.
* ايجاد شبكة اصلي دسترسي س واره(محور فين به داخل شهر و
محور ت رانزيتي اصفهان ،كاشان و قم).
* ايجاد يك مجموعه عناصــر جديد در خارج بافت قدیم مثل
ايجاد كارخانه ،راه آهن و غيره.

در دورة پهلــوی اول کاشــان نیــز همانند دیگر شــهرهای ای ران
دســتخوش تغیی راتی در سازمان شهری شد .در این دوره خیابانهای
جدیدی در بافت اندا موار شــهر احداث و حتی قســمتی از بازار به
خیابان تبدیل شــد و خیابانهای جدید از دل پارهای از مح لّههای
قدیمی گذشتند .شهرسازی دوران معاصر با به ارمغان آوردن خیابان
و فلکه و توســعة مرکزیّت اداری شــهر و ایجاد ساختمانهای غیر
بومی و توســعة بدون ضابطه ح ریم شهر ،لطمه های جب رانناپذیری
بر بافت اندا موار (از لحاظ کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی) شــهر وارد
آورد .استخ وانبندی جدید شهر از الگوی معی ّنی تبعی ّت نکرد ،زی را
ّ
متشــکلة آن در ه مج واری راههای اصلی شــهر که الگ ویی
عناصر
شبکهای داشــت واقع شدند .عناصر و کاربریهای جدید االحداث
ّ
متشــکل از ساختمانهای پ راکنده در فضای باز و
دارای بافتی باز و
یا ه مج وار بافتهای نســبتاً منظم جدیــد بودند و از بافت قدیمی
استخ وانبندی اصلی شــهر تبعیت نکردند (مهندسين نقش جهان
پارس1390 ،ب 44 :تا  .)47بافت جديد شــهر از خيابانهای نســبتاً
ع ريض و ســاختمانهايي از اسكلت فلزي و بتن آرمه شكل گرفته
اســت .چهرة بافت جديــد در داخل بافــت قديم شــهر نيز نفوذ
كرده اســت ،البته تنها در اطــراف خيابانهای تازه احداث شــده،
ســاختمانهای نوســاز با فاصلة حدود  10متر احداث شــده است،
ليكــن پــس از  10متر ســاختمانهای قديمي ه مچنــان پا بر جا
ماندهاند؛ چنان كه هم زيستي دو بافت قديم و جديد كالبد معاصر
شهر كاشان را تشكيل داده است (حائري و دیگ ران.)163 :1383 ،
در همین دوره و در ســال  1312بود که ب رای اولین بار و بر اساس

همزمان با رشد شتابان شه رنشینی در کشور در دوران دوم ،شهر
كاشــان نيز تحت تأثير اين تح ّوالت در ساختار و کارکرد و کالبد
دچار تغيي رات عمدهای شــد؛ به عبارت دیگر ،شه رنشــینی شتابان
منجر به تح ّوالت اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی در شهر شد .این
ع وامل زمینة گسترش و توسعة کالبدی شهر را ایجاد کردند.
از منظــر نقش سیاســی ،با برق راری امنی ّت س راســری ،کاشــان
عملکرد حاک منشــینی منطقه را از دســت داد و بــه مرکز اداری-
خدماتی شهرســتان تبدیل شــد .توســعة ادارهها در شــهر ،ضمن
جذب بخشــی از نیروی کار ،مهاجرت را نیز تش ویق کرد و بخشی
از اراضــی شــهری را به خــود اختصــاص داد .در ایــن دوره تمام
فعالی ّتهای بهداشتی  -درمانی ،آموزشی ،ورزشی ،اداری ،فرهنگی
و تجاری منطقه در شــهر کاشان متمرکز شد و ب راین اساس کاشان
در این دوره ،شهری خدماتی نیز محسوب م یشد.
از لحاظ تحــ ّوالت اقتصادی ،کارگاههــای پارچ هبافی در رقابت
بــا منســوجات خارجی شکســت خوردند و قال یبافی (دســتی و
ماشینی) به عن وان صنعت جایگزین مطرح شد .در این دوره ،صنایع
کارخانهای نیز رونق گرفت و به تدریج توسعه یافت.
از نظر پیدایش حوزه و شــبکة ارتباطی با عبور جادههای اصلی
ته ران -قم -اصفهان و ته ران -قم -یزد از کاشــان ،روســتاهای واقع
در اط راف مســیر ،ارتباطات قویتری با شهر کاشان برق رار کردند.
از ســوی دیگر ،رشــد شهر به افزایش جمعی ّتی شــهر و روستاهای
اط رافش انجامید  .بناب راین کاشان هم در شبکة شهری کشور جای
خــود را پیدا کرد و هم به مرکــزی ب رای حوزه پی رامون خود تبدیل

تغيير ســازمان فضايي قديمي و ايجاد سازماني نو در بافت شده و
مجموعة به هم پيوستة قديمي اكنون به مجموعهای چند هستهای
با بافت پ راكنده تبديل شده است.
ج ـ تقليد از ساخت و سازهای غربي و سعي در تشابه با بيگانه

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هفتم
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دوران اول توسعة شهر (از اوايل دورة رضا شاه تا اوايل دهة )40

دوران دوم توسعة شهر (از اوايل دهة 40تا )1357

شــد .ه مچنین بهرهمندی از مزیّت دیگر یعنی راهآهن بین شهری
از یک سو سبب شید ،پر تحرکت رین محور ارتباطی شهر ،محور
شمال و جنوب گردد( که شهرهای ته ران ،قم ،کاشان ،نطنز ،نایین،
یزد و بندرعباس در این محور با یکدیگر م رتبط شدند) و از سوی
دیگر ،توسعه و گســترش کالبدی شهر نیز حول این محور اتفاق
بیافتد .در مجموع باید گفت در این دوران گسترش شهر در خارج
از محدودة شهر در جهات شمال غ ربي به سوي فين ،شمال شرقي
و شــرق تا حدودي و ك متر در جهت جنوب شرقي و جنوب ادامه
پيدا کرد .اين تح ّوالت بسيار ســريع بودند .مهاج ران روستايي ،هر
گروه در همان مســير كه به شــهر م یآمدند ،ســاكن م یشــدند.
بدين ت رتيب شــهر در خارج از محدودة اصلی به نحو ب يسابقهای
گســترشيافت .عالوه بر اين ،كارخانهها و صنايع مهم در حاشية
شهر توسعةپیدا کردند(مهندسين نقش جهان پارس1390،الف.)9 :
در دوران ســوم (پس از انقالب) سياســتهای محرومي ّتزدايي
باعث شــد ،تا با ايجاد چند مركز جمعي ّتي جديد ،شــهر گسترش
بی شتری رو به جهت شمال شــرقي و جنوب غ ربي پيدا كند .در
اين دوره كه دورة بازنگري و انتقالي ناميده م یشــود ،تالش شد تا
كاشان به مادرشهر تبديل شود .اقداماتي مثل واگذاري زمين توسط
يآباد  1و  ،2اين
ســازمان زمين شهري و آمادهسازي شــهرك ناج 
ج ريان را ســرعت بخشــيد و بدين ت رتيب راه ب راي خروج جمعي ّت
از هســتة اصلی شــهر هم وارترشــد .ارائة خدمات به شهركهای
پي رام وني به هم راه مشــكالتي كه در محدودة مرکزی شــهر وجود
داشــت ،باعث سرعت بخشيدن به تخلية جمعي ّتي مرکز شهر شد.
در مجمــوع شــهر در اين دوران به هســتههای بزرگ و كوچك و
پ راكنده تبديل شد(بيرشــك .)82 :1375 ،نقشة شمارة  8گسترش
كالبدي -فضايي شهر کاشان طی ادوار مختلف را نشان م یدهد.

مح ّلههای جدید و مح ّلههای روستا  -شهری دوران سوم

جهات توســعة شــهر و اشکال فضایی جدید اســتق رار در ادامه
بافت قدیم به ســمت شــمال و شــمال غرب به صورت شعاعی –
خطــی بوده و در امتداد مســی رهای منتهی به شــهر و در حاشــیة
شــهر مرکزی شکل گرفته است .در قالب این گ ونه از توسع هها در
سالهای اخیر مح لّههای جدیدی شکل گرفتهاند که عبارتند از:
 مح لّههای ناج یآباد (فاز یک و دو) ،کوی فرهنگیان ،کوی ادارةکآباد که در امتداد بل وار امام رضا شکل گرفتهاند.
گاز ،مل 
 مح لّههای باهنر ،شــهرک انقالب ،هشت ســی آباد ،ولی عصر وآزادگان که در امتداد محور اصفهان ،نطنز ،قم ،ته ران شکل گ رفتهاند.
 لتحر که در بخش جنوب شرقی شهر شکل گرفته است.نکته قابل ذکــر این که ،برخی از این مح لّههای جدید ه مچون
ولی عصــر ،لتحر و کارگــر از بافتی متفاوت بــا دیگر مح لّههای
جدید برخوردارند و فقط به لحاظ قدمت م یت وان آنها را در ردیف
مح لّههــای جدید گنجاند .این مح لّهها به دالیل مختلف از اقشــار

آن به صورت پ راکنده اســت .بافت این محدوده شــط رنجی شکل
گرفته اســت و ســاختمانهای مســک ونی به دو صــورت ویالیی
و آپارتمانی(مجتمعســازی) هســتند .وجود روســتاهایی ه مچون
فین بزرگ و کوچک ،حســن آباد ،طاهرآبــاد و خزاق در اط راف
کاشان و توسعة محدودههای شهری سبب شکلگیری هستههای
منفصلی با بافتهای روســتایی در محدودة شهری شده است.این
بافتها که عمدتــاً در اط راف محور فین با وضعیت آب و ه وایی
مطلوب و باغهای ف راوان و جادة قدیم قم  -ته ران ق رار گرفتهاند از
لحاظ شــبکة خیابانها و دسترسی به عناصر خدماتی و تأسیسات
و تجهی زات الزم از وضعی ّت مطل وبی برخوردار نیســتند (مهندسين
نقش جهان پارس1390 ،ب.)60 -61 :
در مجمــوع الحاق محدودههای اط راف شــهر باعث شــد به دو
صورت بر گســترش افقی و پ راکندة شهر تأثیر بگذارد ،اول آن که
باعث شــد بین محدودة قان ونی و محــدودة الحاقی ،بورسبازی و
ســوداگری زمین به وجود بیاید و ساخت و سازها به سرعت در این
بخشها انجام شود .دوم آن که با الحاق زمی نهای پی رامون به شهر،
تعدادی از روســتاها و شــهرکها که در پی رامون شهر کاشان ق رار
داشتند در هر مرحله از الحاق جزء پیکره و بدنة شهر و بخشهایی
از شهر به حساب آمدند.
جدول شمارة  :3محدودهای الحاقی به شهر کاشان طی مقاطع
زمانی  1364تا 1383

ردیف

محدوده الحاقی

سال تصویب

1

روستای حسین آباد

64/5/28

روستای لتحر

65/5/28

2

زيدي

4

فضای سبز و انبارهای جنوب شرق

67/4/8

روستای فین کوچک و بزرگ

 71/1/25و 71/1/29

پایانه مسافربری

73/2/1

3
5
6
7
8
9

10

پارک اداری

فضای سبز تپههای سیلک
شهرک خاتم االنبیا

آماده سازی فاز  2ناجی آباد

مأخذ :مهندسين نقش جهان پارس1390 ،ب 3:

64/8/25

68/10/13

تأثير مدرنيسم بر ساختار کالبدي  -فضایی شهر ايراني  -اسالمي (مطالعة موردی :شهر کاشان)

دوران سوم توسعة شهري (دورة پس از انقالب تا حال حاضر)

مهاجر و کم درآمد تشــکیل شــده و سبب شکلگیری بافتهای
حاشیهای و اسکان غیررسمی در قسمت از شهر شده است.
مشــخّ صت رین مصداق مح لّههای جدید و نوســاز شهر کاشان،
یآباد است .روند ســاخت و ساز در بخشهای مختلف
مح لّه ناج 

71/11/11
73/2/25

83/2/25

حرکت سازمان فضایی شهر کاشان به سمت نـــوعي واگ رايـــي
از مركـــز و توســـعة شــعاعي در اط راف محورهاي برون شــهري:
این نوع ســازمان فضایی معاصر از یک ســو منجر به تداوم تخ ریب
و تخلیــه بافتهاب تاریخی و ارزشمند و خروج ســاکنان اصیل و
بومی از بخشهای مرکزی شهر و تمایل به سک ونت در شهرکهای

73

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هفتم

شماره بیست و هشتم تابستـان 1396

74

نقشة شمارة  :8نقشة الگوي گسترش كالبدي -فضايي شهر کاشان طی ادوار مختلف؛ مأخذ نقشه پایه :شهرداري کاشان و ترسيم :نگارندگان

حاشــیهای و محور فین و جایگزینی مهاج ران و اقشار کم درآمد در
این بخش و بافت از شهر شده و از سوی دیگر باعث تداوم توسعه و
گسترش غیر ضروری بافتهای حاشیهای با کیفی ّت پایین سک ونت
و ســاختاری ب یه ویت در اراضی زراعی پی رام ونی کاشان ( عمدتاً در
بخشهای جنوب و جنوب غ ربی شهر) شده است.

نتیجه گیری
با ورود مدرنيسم به جهان اسالم ب ويژه در يک سدة اخير شهرهاي
کشــورهاي اســامي با ژرفت رین دگرگ ونيها در کارکرد ،ساختار و
کالبد روبه رو شــدهاند .ويژگي برجســتة اين مدرني زاســيون ،عامل
بيرونــي و تحميل مدرنيتة غرب بوده اســت .بي گمان عامل تغيير
شکل و ســاختار في زيکي شــهرها ،دگرگ ونيهای ناشــي از توسعة
اقتصــادي  -اجتماعي و ب ويژه ادغــام در اقتصاد جهاني بود .در اي ران
پيدايش شهرسازي معاصر به اواخر دورة قاجار برم يگردد و خاستگاه
آن انتقال فرهنگ ف ريبندة غرب به جامعة درونگ راي اي راني بود .لذا
از مه مت رين پيامدهاي تأثي رات مدرنيســم بر معماري و شهرســازي
شهرهاي اي ران میت وان به م وارد ذيل اشاره کرد.
الف) تخ ريب حصار شهرها،
ب) تغيير بافتهای اندا موار به اشکال هندسي،
ج) استفاده اقتصادي در معماري به سبک بساز و بفروش،
د) بهرهگيري از تکن ولوژي غ ربي در ترکيب با اقليم و تکن ولوژي سن ّتي،
ه) پيدايش سبک جديدي از معماري تحت عن وان معماري سيم اني،

توج ه به جنبههای عملکرد حوزههای متفاوت شــهري به جاي
و) ّ
کيفي ّت فضاهاي شهري و معماري موجود،
ز) ايجاد شبکههای حمل و نقل شط رنجي ،س ريع و تک عملکردي.
در اين زمینه ،شــهر تاريخي كاشان نيز تحت تأثير اين تح ّوالت
در ساختار و کارکرد و کالبد دچار تغيي رات عمدهای گرديد .نتایج
حاصل از بررســیها در خصوص ســاختار ،کارکرد و کالبد شهر
کاشان در قبل و بعد از مدرنیسم نشان م یدهد که سازمان فضایی
گذشته تاریخی شهر کاشــان را م یت وان تمرکزگ را ،تک اندامی و
هستهای تشــخیص داد .عناصر ساختاری این سازمان عبارتاند از:
بــازار و م راکز خدماتی پی رام ونی آن به عنــوان مرکز و قلب تپندة
اقتصادی شــهر و مســجد جامع که با احداث خیابانهای اط راف
بازار به صورت م ربعی شــکل م یگرفتند .ایــن م ربع ،پهنة تجاری
و اســتخ وانبندی اصلی شــهر را شــکل م یداد و تمامی نیروهای
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاســی و فضایی را به ســمت خود متمرکز
و جهتگیــری م یکرد .این اندام یکپارچــه و متمرکز تاکنون هم
از قــدرت زیادی برخوردار بوده و ســازمان فضایی شــهر را تحت
تأثیــر خــود داده اســت .بر خالف ســازمان فضایــی تمرکزگ رای
تاریخی کاشــان ،ســازمان فضایی و روندها و گ رایشهای معاصر
کاشــان به ســمت نوعی واگ رایی از مرکز و توســعة شــعاعی در
اط راف محورهای برونشــهری تمایل یافته که منجر به ســاختاری
کام ً
ال پ راکنده و مرکزگ ریز شــده اســت .بناب راین ســازمان فضایی
معاصــر کاشــان در قالب ســازمان فضایی متمرکــز در دو کانون

فهرست منابع و مراجع
.1

.2
.3

.4

.5
.6

1بيرشك ،ث ريا ( ،)1375طرح محور فرهنگي ،تاريخي كاشان ،جلد 1
تا  ،4ادارة مي راث فرهنگي كاشان.
2پاپلــي يزدي ،محمد حســين و رجبي ســناجردي ،حســين (،)1382
نظريههای شهر و پيرامون ،انتشارات سمت ،ته ران.
3پوراحمــد ،احمد و یزدانی ،محمد حســن (« ،)1384تأثیر مدرنیســم
بر تحوالت کالبدی شــهر ای رانی  -اســامی ،نم ونــه تب ریز» ،فصلنامه
تحقیقات جغرافیایی ،شماره .84
4پوراحمد ،احمد؛ فرجی ،امین؛ منوچهری میاندوآب ،ایوب و عظیمی،
آزاده (« ،)1390تأثیر مدرنیســم بر توســعه فضایی -کالبدی شهرهای
ای رانی  -اســامی (نم ونه ته ران)» ،فصلنامه مطالعات شــهر ايراني-
اسالمي ،سال دوم ،شماره ششم.
5جابــري مقدم ،م رتضي ( ،)1384شــهر و مدرنيته ،فرهنگســتان هنر
اسالمي ،ته ران.
6جمشيدي ،ج واد ( ،)1391شهر دوره اسالمي،
https://www.noandishaan.com/forums/thread3950html

7 .7حائــري ،محمــد رضــا؛ اعتمــاد ،گيتي و حســاميان ،فــرخ (،)1383
شه رنشيني در ايران ،چاپ چهارم ،انتشارات آگاه ،ته ران.
8 .8حســين زاده دلير و ک ريم ،هوشيار ،حســن (« ،)1384مدرنيسم و تاثير
آن بر معماري و شهرســازي ايــران» ،فصلنامه جغرافيا و ب رنام هريزي،
شماره .19
9 .9رحيمي ،حســين (« ،)1384در جستجوي شــهر اسالمي پايدار» ،مجله
پيک نور ،سال پنجم ،شماره دوم.
1010ض رابي ،اصغر و علي نژاد طيبي ،کاووس ( « ،)1389تحليلي بر عناصر
و کاربردهاي شهري در شهرهاي اسالمي» ،کتاب ماه هنر ،شماره .143
1111غالمــي ،ي ونــس ( ،)1391تحليلي بر فضاهاي شــهري موجود براي
رسيدن به الگوي شهر ايراني -اسالمي (نمونة موردي :شهر اصفهان)،
پايان نامه دکتري جغ رافیا و ب رنام هریزی شهری ،دانشگاه اصفهان.
1212قاليباف ،محمد باقر و پورموســوي ،ســيد موســي (« ،) 1386شهرهاي
جهان اسالم و رويايي با نوگ رايي (مدرنيسم)» ،مجله اطالعات سياسي
 اقتصادي ،شماره . 237-2381313کالنتري خليل آباد حســين؛ صالحي ،ســيد احمد و رستمي ،قهرمان
(« ،)1389نقش تاريخي وقف در شــکلگيري شــهر اسالمي (مطالعه
موردي شــهر اصفهان)» ،فصلنامه مطالعات شــهر ايراني -اسالمي،
شماره اول.
1414مت ولی ،صدرالدین و شیخ اعظمی ،علی (« ،)1392سیر تحول فضاهای
شهری سن ّتی در شــهرهای ای رانی  -اسالمی؛ قبل از مدرنیسم تا پست
مدرن» ،فصلنامه مطالعات شهر ايراني -اسالمي ،شماره چهاردهم.
1515مشــهديزاده دهاقانــي ،ناصــر ( ،)1374تحليلــي از ويژگيهــای
ب رنام هريزي شهري در ايران ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ،ته ران.
1616مهندسين مشاور طرح و منظر ( ،)1383ب رنامه راهبردی حفظ ،احیاء
و باززنده سازی بافت با ارزش ،شهرداری کاشان ،کاشان.

تأثير مدرنيسم بر ساختار کالبدي  -فضایی شهر ايراني  -اسالمي (مطالعة موردی :شهر کاشان)

شــهری کاشان و راوند و ســازمان فضایی خطی -شعاعی و بسیار
پ راکنده که توســعه را در امتداد محورهای برون شــهر شکل داده
اســت .این نوع ســازمان فضایی معاصر از یک سو منجر به تداوم
تخ ریب و تخلیة بافتهابی تاریخی و ارزشمند و خروج ســاکنان
اصیل و بومی از بخشهای مرکزی شــهر و تمایل به ســک ونت در
شــهرکهای حاشیهای و محور فین و جایگزینی مهاج ران و اقشار
کم درآمد در این بخش و بافت از شــهر شــده و از ســوی دیگر
باعث تداوم توســعه و گســترش غیر ضروری بافتهای حاشیهای
با کیفی ّت نازل ســک ونت و با ساختاری ب یه ویّت در اراضی زراعی
پی رام ونی کاشان(عمدتاً در بخشهای جنوب و جنوب غ ربی شهر)
شده است .مجموع این نوع تح ّوالت و گ رایشها بر سازمان فضایی
شهر سبب شــکلگیری توسعة فضایی ناپایدار به دالیلی ه مچون
میل به گســترش کالبدی و تعارضهای فرمی و محت وایی توسعه
شده است.
به طور کلي مه مت رين پيامدهای شهرســازي معاصر(مدرنيسم)
بر ساختار کالبدي شــهر تاريخي کاشان را م یت وان در م وارد ذيل
بر شمرد:
الف ) بر هم ريختن ساختار کلي و اندا موار(ارگانيک) شهر،
ب) شکستن و فرو ريختن حصار شهر قديم،
ج) گسستن ارتباط معابر اصلي شهر،
د) شکســته شــدن نظام مح لّهای و کــم اهمي ّت شــدن م راکز
مح لّههــا و رونق يافتن م راکز شــهري جديد در اثر ايجاد شــبکه
ارتباطي شط رنجي،
هـ) کم رنگ شــدن نقش تجاري بازار که ستون فق رات ساختار
شهر را تشکيل م یداد،
و) ايجاد برشهاي صليبي شکل در درون بافت تاريخي شهر،
ز) گسترش ب يسابقه شهر در خارج از محدوده بافت قديمي.
بناب راين م یت وان نتيجه گرفت شــهر تاريخي کاشــان تا قبل از
شهرســازي معاصر داراي ســاختار شــهري انداموار با پشت وانههای
قوي و پ ربار از جنب ههای گ وناگون هنر و ارزشهای ســن ّتی اي راني
و جهانبيني اســامي بود که در دورة معاصر به دليل حاکم شدن
توج ه به بنيادهــاي فرهنگي و تاريخي
مدرنيته در شــهرها و عدم ّ
شــهر و ع وامــل گ وناگون مادي مؤث ّر بر آن ،ســاخت منســجم و
متمرکز شــهر تاريخي جــاي خود رابه ســاختار پ راکنــده و چند
هســتهای جديد داده اســت ،اما از آنجا که پيشــرفت تكن ولوژي
ضرورتي اســت كه از آن نم يت وان چشــم پوشــيد و از طرفي هم
اين عامل نبايد ارزشهای فرهنگي و تاريخي شــهر را دستخوش
مخاطره نمايد ،لذا آن چه كه م یبايد به عن وان يك ب رنامة س راسري
و هماهنگ شــئون اجتماعي عمل نمايــد ،تلفيق اين دو عامل در
ايجاد محيطی مناســب و انســاني در شهر اســت .لذا با عنايت به
پيامدهاي مدرنيســم در تغییر الگوی ساخت شهر امروزي کاشان
و پیدایــش مشــکالت و بح رانهایــی ه مچــون مصرفگ رايي،

مشــکالت محيط زیستی،گســيختگي و بح ران ه ويّت در انســان
امروزي ،تق ّدسزاديي ،شــتاب ،تکن ولوژي مخرب و ب يعدالتي در
شهر ،مســؤوالن و مدی ران شهریبايد به ساخت و الگوهاي توسعة
شــهر بر اســاس منابع ديني و فرهنگ غني معماري و شهرسازي
اي راني -اسالمي و متناسبسازي آن با نيازهاي پيچيده و گ وناگون
انسان معاصر و پيشرفته همت نمايند.
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