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شهرسازي دانايي محور
شهرها زاييده فرهنگ هستند اما خود، تمدن ها را به وجود مي آورند؛ 
ــان نيز نيستند و گوناگونى شهرها  تمدن هايى كه در عين حال يكس
ــول اين تفاوت  ــش از هر چيز معل ــاى جهان، بي ــخ و جغرافي در تاري
ــتردگي  ــورى، 1386: 49 و50). فرهنگ با تمامي گس ــت. (منص اس
ــت و دانايي به گفته حكيم  ــش نتيجه و تبلور دانايي اس و ويژگي هاي
مالصدرا تداوم حركت عقل گرايي است كه به مركزيت عقل و با حضور 
سه عامل يا عنصر عاقل، معقول و تعقل شكل مي گيرد. دانش مبتني بر 
دانايي منجر به حركت هاي ارزش مدارانه اي مي شود كه به دانش جهت 
مي دهد و دانش را در خدمت دانايي به كار مي گيرد و منجر به ظهور 
فرهنگ و مكاتب فكري دانايي محور همچون مكتب اصفهان مي شود. 
فرهنگ به معناي گسترده آن در اجزاء بسياري از زندگي بشر همچون 
معماري، شعر، موسيقي و ... نمود و ظهور پيدا مي كند و به آن ارزش 
ــهر، يك بنا و يك مكان و يك  ــد و بدين سان يك ش معنوي مي بخش

ــأت گرفته از دانايي واجد ارزش شده  اثر يا يك حركت با فرهنگ نش
و به عنوان ميراث فرهنگي شناخته مي شود. در مقابل، شهر نيز نوعى 
سازمان يافتگى اجتماعى در فضا است كه بايد آن را توليدكننده دائم 
فرهنگ به شمار آورد و آن را بايد بهترين بستر براى فرايند «فرهنگ 

سازى» به شمار آوريم. (فكوهى، 1386 : 286).
ــرط پايداري و تداوم، دانايي است چه دانش باشد، چه معماري  ش
و چه ادبيات. آنچه مبتني بر دانايي باشد پويا و پايدار است چرا كه به 
ــا احترام مي گذارد و در جهت تكامل و تعالي حركت مي كند.  ارزش ه
چنانچه آتالنتيس بيكن آرمان شهرى است كه در آن عقالنيت از خالل 
سازمان يافتگى مجدد و كامل دانش هاى طبيعى و كاربردى كردن آنها 

در سطح جامعه، به رفاه مردم منجر مى شود. (بيكن، 1376)
ــازي و  ــته را از شهرس ــازي و معماري دوره گذش آنچه كه شهرس
معماري معاصر به معناي عام آن جدا و متمايز مي كند و آنچه كه باعث 
سربلندي، شهرت، ماندگاري و پايداري و كسب احترام براي شهرسازي 
ــده، ارزش هاي نهفته در آن است كه مبتني بر  ــته ش و معماري گذش
ــت و آنچه كه در شهرسازي و معماري معاصر توانسته خود  دانايي اس
ــته خود نمايان شود،  ــابه گذش را بنماياند و هم ارزش نمونه هاي مش

بهره گيري از دانايي و مبتني بر ارزش ها بوده است.
شهر ايراني در گذر تاريخ

روند شهرنشيني و شهرسازي از زمان شكل گيري تاكنون با فراز و 
نشيب هاي بسيار روبرو بوده است. اين تغيير و تحوالت از يك سو متأثر 
از عوامل و شرايط گوناگون زماني و مكاني بوده است و از سوي ديگر 
باعث ايجاد دگرگوني هايي در شكل و شيوة شهرنشيني و شهرسازي 
ــت كه ارايه تعريفي فراگير و  ــايد به همين دليل اس ــت. ش ــده اس ش
همه جانبه براي شهر، مشكل بوده است؛ چراكه هر تعريف در برگيرندة 
ــهر در مقطع زماني مشخص و يا نقش و شكل ساختاري  وضعيت ش

معيني از آن است.
ــهرها در همة زمان ها و در تمامي نقش ها و اشكالي  با اين حال ش
كه در طول تاريخ پذيرفته اند، وجوه مشتركى را به نمايش گذاشته اند. 
ــت  ــهر موجودي اس ــب در بياني كلي مي توان گفت كه ش بدين ترتي
ــكل  ــان و بر پهنة مكان، متش ــتر زم ــا و متحول، در بس ــده و پوي زن
ــا و متبلور از  ــاني و روابط پيچيدة ميان آنه ــي و انس ــزاء فيزيك از اج
ــة واالي او و متأثر از عوامل و شرايط اقتصادي،  ــان و انديش نقش انس
ــي و نظامي. اجتماعي، فرهنگي، طبيعي و جغرافيايي و حتي سياس

در درون چنين برداشتي- و نه فراتر از آن- شهر نظام يافته يا ديدگاه 
نظام يافته در شهر مطرح مي شود. از چنين ديدگاهي شهر از دو جنبه 
ــوان زيرمجموعه اي از  ــهر به  عن ــي قرار مي گيرد : يكي ش مورد بررس
نظام هاي بزرگتر و وسيع تر از آن (مانند جامعة شهري يا جامعة انساني) 
ــته به نام نظام شهري.  ــهر به مثابه مجموعه اي بهم پيوس و ديگري ش
اين چنين نظامي متشكل از مجموعة جزء نظام ها يا عناصر مختلف و 
متعددي است با ماهيت هاي جداگانه، ولي در مجموع داراي رابطه پويا 

همواره در عرصه شهرســازي 
بحث هــاي گوناگونــي پيرامون 
چگونگــي رويكــرد بــه فرايند 
برنامه ريزي و طراحي شــهري 
مطرح مي شود. هر از گاهي هر يك 
از مكاتب فكري و نظري بر اين رويكرد تأثير گذاشته 
و باعث عرضه روش ها و منش هايي در شهرسازي 
مي شود كه نگرش جامع نگر، شهرسازي انسان گرا، 
نگرش راهبردي- ســاختاري و برنامه راهبردي 

توسعه شهري از آن جمله  است.
هر كــدام از اين روش ها چون در شــرايط زماني 
و مكاني متفاوتي عرضه مي شــود و ويژگي هاي 
منحصر به خــود را دارد، از نقايص و كمبودهايي 
برخوردار اســت كه قابل تعميم به همه زمان ها و 
مكان ها نبوده و از انعطاف الزم نيز برخوردار نيست.

به نظر مي رســد كه مكتب هاي فكــري ارزش گرا 
و مبتنــي بر دانايــي از موفقيت هاي چشــمگير 
برخوردار بوده و ماندگاري و پايداري بيشتر و 
بهتري داشته  است. اين مقاله سعي برآن دارد تا 
گوشه هايي از ويژگي هاي شهرسازي ارزش گرا 

و دانايي محور را بشناساند.
واژگان كليدى :  شهرسـازى ارزش گرا، شهرسـازى دانايى 

محور، شهر ايرانى، شهر و فرهنگ
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و متنوع نسبت به يكديگر عناصر مختلف شهر در داخل نظام ها شهري 
بر يكديگر تأثير و تأثر متقابل دارند. خود شهر نيز از عوامل خارجي تأثير 

پذيرفته و بر آنها اثر مي گذارد.
ــي پي بردن به ماهيت پوياي شهر است. اگر در  نتيجة چنين نگرش
جامعه شهري و پيكرة كالبدي آن كه جمعيت شهري در آن اسكان يافته 
و زندگي مي كنند، زمان متوقف شود و به عبارتي، به شهر بسان موزه و 
اثري از گذشته نگريسته شود، محكوم به فناست. شهر پوياست و اين 

پويايي لزوم برنامه ريزي درازمدت 
ــر از چارچوب هاي محدود و  و فرات
بسته را براي آن ايجاب مي كند. در 
پي چنين تفكري، كنترل و هدايت 
ــارت بر تغيير و  ــن پويايي و نظ اي
ــروري مي نمايد.  ــوالت آن ض تح
همچنين بايد دانست، از آنجا كه 
ــا حركت و  ــول و دگرگوني ب تح
استمرار و پويايي توأم است، الزمة 
عينيت بخشيدن به آنها نوآوري، 
خالقيت، كشف حقايق تازه و ارائه 
انديشه هاي نو است. در اين راستا 

هنر در پيوند ارزش هاي نشأت گرفته از هويت فرهنگي است كه طي 
ــرايط زندگي امروزي شكل گرفته و  زمان هاي طوالني با فناوري و ش

تكامل پذيرفته است.
برنامه ريزي در هر زمينة شهري، قبل از هر چيز آگاهي از سير تحول 
شهر و درك ماهيت پوياي آن را طلب مي كند؛ چراكه پويايي به معناي 
ــمت تكامل و تعالي است. بنابراين شناخت كامل  واقعي، حركت به س

بــا نگاهــي كلي بــه رونــد شهرنشــيني و 
شهرســازي در ايــران مي تــوان دريافت، 
شــهرهاي ايــران كــه داراي ويژگي هــاي 
تكامل يافته در طي قرن هاي متمادي بودند، 
طى چند دهــه دچار تحولي عظيم شــدند. 
آنچه كه اين شــهرها به  عنوان خصوصيات 
كالبدي در خود داشــتند، فضاها و عناصر 
شهرسازي ارزشمندي بودند منبعث  معماري ـ 
از فرهنــگ حاكــم بر زندگي شــهروندان.

ــهر و حس آن و پذيرفتنش به عنوان روندي در حال  و همه جانبة ش
ــد و تكامل، اولين و ضروري ترين شرط برنامه ريزي براي آن است.  رش
ــهر شكل  ــدت و ضعف به يك ش به عنوان مثال، عوامل مختلفي با ش
ــيده و نقش آن را تعيين مي كند. اين شكل و نقش در فضاهاي  بخش
كالبدي- اغلب عمومي و خاص- متبلور شده و همان فضاها با مانع يا 
جاذب شدن گسترش جمعيتي و كالبدي شهر به شكل هاي گوناگون، 
ــويق كنندة رشد و توسعة آن مي شوند. در چنين  محدودكننده يا تش
ــناخت از  حالتي چگونه مي توان بدون ش
آنچه كه بر شهر گذشته است، در سيستم 
متعارف آن دخالت كرد و در نحوة كاركرد 
ــي را به وجود آورد. يا عناصري  آن تغييرات
ــت و عناصري جديد را جايگزين  را برداش
كرده و يا نيروهاي جديدي را به پيكرة آن 

وارد آورد.
ــهري،  ــا عنصر معماري- ش هر فضا ي
طبق نيازهاي روزمرة ساكنين شهرها و در 
ــد و دگرگوني جامعه شهري  جواب به رش
ــكل گرفته و تكامل يافته  در طي زمان ش
ــراه عناصر  ــاي قديمي به هم بود. بافت ه
ــبكة معابر، بازارها، آب انبارها،  ــهري درون خود، مانند ش و فضاهاي ش
مساجد، كاروانسرها و ...، عالوه بر شكل فيزيكي قابل توجه و خصوصيات 
كالبدي، ارزش هاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي ويژه اي را نيز در خود 
ــتند. اقدامات و برنامه هاي شهرسازي كه از چند دهة قبل  نهفته داش
شروع شد، بدون هيچ توجهي، موجبات نابودي بسياري از ارزش هاي 
ــهري را فراهم آوردند. به موازات اين روند در شكل كالبدي  سنتي ش

شهرهاي تاريخي و بناهاي تاريخي حفظ مي شوند چون تبلور فرهنگ مبتني بر دانايي است. مي مانند چون به مانند چشمه اي جوشان دانايي را از ذات خود 
مأخذ : آرشيو نگارندهبه بيرون جاري مي سازند و بر دل مي نشيند چون جاذبه هاي فراواني براي انسان ارزش گرا و دانا دارند.

برُزك، استان اصفهانبوشهر، استان بوشهرانارك، استان يزد

شوشتر، استان خوزستان نراق، استان مركزى ميبد، استان يزد
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(فيزيكي) شهرها نيز تغييراتي به وجود آمد.
ــهرهاي توليدي- بازرگاني ايران بنا بر نيازهاي  هر كدام از اجزاء ش
ــهري و منطقه اي و حتي ملي و جهاني (مانند بازار) شكل  محلي، ش
گرفته، رشد كرده و تكامل يافته اند و در ارتباط با هم مجموعة فضايي 
ــب با شرايط و نيازهاي آن روزي به وجود آورده اند. اين  كاملي را متناس
وضعيت مصداق گفته «راپاپورت» است كه تنها ساخت و بافتى خاص 
ــهرى  ــتى، موقعيت ش و يا وجود عناصرى خاص به يك مجتمع زيس
نمى بخشد بلكه اين عملكرد آن است كه بدان مفهوم شهرى مى بخشد. 
ــي،  ــورت، 1366 : 5) تغيير اوضاع اجتماعي، اقتصادي و سياس (راپاپ
تغيير شيوة شهرنشيني، دگرگوني در شكل كالبدي بافت هاي قديمي 
ــهرهاي قديمي و در كل  ــر يا تضعيف نقش عناصر و اجزاء ش و تغيي
حاكم شدن شرايط جديد، روابطي تازه و متفاوت با قديم را طلب كرد، 
نيازهاي روزمرة شهروندان نيز به اين مسئله دامن زد اما از آنجا كه اين 
ــر نقش ها و دگرگوني هاي كالبدي با مطالعه و برنامه ريزي همراه  تغيي
نبود، نتيجه اش از هم پاشيدگي بافت شهرهاي ايراني و از بين رفتن يا 

تضعيف روابط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ... حاكم بر آنها شد.
آغاز اين دوره از سال 1300 بود كه بعد از آن شهرنشيني و شهرسازي 
در ايران به پيروي از شرايطي جديد و با تأثير پذيرفتن از روابطي تازه 
ــده و مسير ديگري را در پيش گرفت. روند شهرنشيني و  دگرگون ش
ــازي كشور در دورة جديد، نه به تدريج و به تبعيت از الگوها و  شهرس
ويژگي هاي سرزميني ايران تكامل يافت و نه با زمينه سازي هاي مناسب 
ــد از غرب و دنياي  ــد؛ بلكه با تقلي ــي پذيراي الگوهاي غربي ش و قبل
سرمايه داري و تحت تأثير روابط نه چندان سالم ايران و كشورهاي غربي 

شكل گرفته و دگرگون شد.
ــي هاي اوليه كه يكباره بافت قديمي شهرهاي ايران را  خيابان كش
ــت، روابط و فرهنگ جديد شهرنشيني و اصول اجتماعي  از هم گسس
ــتاب آلود  ــريع و ش و اقتصادي حاكم بر جامعه را تغيير داد، آنچنان س
عمل كرد كه پس از اندك مدتي شهرهاي كشور نه ويژگي هاي سنتي 
ــازه و علمي بر كالبد آنها  ــود را حفظ نمودند و نه اصول ت ــل خ و اصي
ــان حكم فرما شد. تمركزگرايي در تهران نيز  و رشد و توسعة آينده ش
همة برنامه هاي عمراني را تحت الشعاع قرار داد. تهران با جذب تمامي 
ــرمايه ها، به عنوان پايگاهي براي ارتباط با دنياي خارج و  امكانات و س

ــرفت در تمامي زمينه هاي  پذيرش الگوهاي بيگانه درآمد و با پيش
تمركزگرايي، دچار مشكالتي چون تراكم بسيار 

زياد جمعيت، حاشيه نشيني، آلودگي هاي صوتي، هوا، زيست محيطي و 
ــطوح ملي، منطقه اي، شهري و  ــد. در ادامه به برنامه ريزي در س ... ش
محلي نيز به صورت سلسله مراتبي، ارزشي داده نشد تا طرح هاي جامع 
ــطوح مختلف برنامه ريزي عمل كرده و  ــهري بتوانند در رابطه با س ش
ــهرها و نظام بخشيدن به رشد و توسعه آنها،  ضمن هدايت اصولي ش
ــهرها باشند. طرح هاي جامع  ايجادكنندة قابليت تغيير و تحول در ش
ــائلي گوناگون نتوانستند  ــهري نيز به سبب وجود مشكالت و مس ش
ــند و با ارايه راه هاي عملي،  ــاي معضالت جامعه شهري ما باش راه گش
ــدة پويايي و تحول در  ــك و تئوريك، ايجادكنن به جاي الگوهاي خش
ــرايط و زمينه هاي رشد و توسعه هماهنگ و موزون  شهرها بوده و ش

آنها را فراهم بياورند.
ــازي و شهرنشيني،  ــام آور و ناهماهنگ شهرس ــد سرس نتيجه رش
پيدايش مجتمع هاي زيستي بدون امكانات الزم و خدمات رساني منجر 
ــتاهاي بزرگي را به خود گرفت. نقاط  ــد كه گاه حالت روس به اين ش
تجمع جمعيتي و شهرهاي جديدي نيز به مثابه لكه هايي بر روي نظام 
شهري كشور پديدار شدند. اين فعاليت هاي شهرسازي كه پيام آور موج 
جديد شهرنشيني و برنامه ريزي شهري نشأت گرفته از غرب بودند، به 

دوگانگي شديد زيستي، كالبدي- شهري و سرزميني منجر شدند.
ــازي فراموش شده و يا در  ارزش ها و ويژگي هاي معماري و شهرس
ــوز هم در فعاليت هاي معماري،  ــهرها، كه هن حال از بين رفتن در ش
طرح ريزي شهري و برنامه ريزي شهري جديد مي توانند داراي كاربري و 
يا الگوپذيري باشند، از يكسو و نمودار شدن مسائل و مشكالت مختلف 
در نظام شهري و فضاهاي كالبدي شهري از ديگر سو، لزوم انديشيدن 

در اين زمينه ها را ضروري مي نمود.
شهرسازي و ميراث فرهنگي

ــازي و مديريت  به جرأت مي توان گفت كه به طور عام نظام شهرس
ــهري كشور از توجه ويژه و در شأن ميراث فرهنگي كشور بازمانده  ش
است. از نمونه هاي انگشت شمار ساماندهي و بهسازي فضاهاي تاريخي 
ــكلي ضربه هاي  ــهر به ش ــياري از اقدامات عمراني ش كه بگذريم، بس

جبران ناپذيري به ميراث فرهنگي كشور وارد نموده است. 

سى و سه پل - اصفهان
از نمونه هاى مكتب  فكـري ارزش گرا و مبتني بر دانايي مكتب اصفهان و تجلي 
كالبدي آن شهر تاريخي اصفهان شاه بيت غزل شهرسازي و معماري ايران است.                                                        
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ــي ها در زمان پهلوي اول بافت هاي تاريخي را بدون  اولين خيابان كش
مطالعه و با خطوط مستقيم به چند تكه تقسيم كردند و بدين ترتيب 
سازمان فضايي و ساختار كالبدي آنها را از هم پاشيدند و يا با دور كردن 
بافت هاي تاريخي شهرها از مسيرهاي تردد، مهجوري و فرسودگي آنها 

را سبب شدند.
آيا تاكنون از خود پرسيده ايم كه چرا تا اول دوره پهلوي واژه اي به نام 
ميراث فرهنگي بر سر زبان نبود؟ جواب بسيار روشن است؛ زيرا آنچه 
امروزه به نام ميراث فرهنگي خوانده مي شود در قديم جزيي از زندگي 
مردم بوده. بافت هاي تاريخي كه امروزه بخشي از پيكره كالبدي شهرها 
هستند، زماني خود شهري مستقل، كامل و پويا بودند، زندگي در آنها 
جريان داشت و متناسب با شرايط زماني و مكاني و با حفظ اصول حاكم 

بر معماري سنتي ايران توسعه مي يافتند.
بناها و بافت هاي تاريخي ايران نمود كالبدي آيين، فرهنگ و آداب 
و رسوم بود. اگر موقعيت شهري و شرايط اقتصادي مناسب مهيا بود و 
يا شهري به پايتختي برگزيده مي شد بناها با شكوه تر ساخته مي شدند 
و اگر اينچنين نبود خانه هاي ساده، سكونتگاه ها نيز داراي ارزش هاي 

فراوان معماري و سرشار از رمز و راز بودند.
جمع بندى

ــازي و مديريت شهري به شكل هاي گوناگون براي ادامه  نظام شهرس
حيات خود از بافت تاريخي بهره برده و آنگاه كه شرايط اقتصادي كشور 
ايجاب كرد كه شهرها توسعه يافته و اقدامات عمراني گسترش يابند، 
رشد لجام گسيخته شهر ايراني شروع شد. شهرگرايي بر شهرنشيني و 
شهرسازي پيشي گرفت. ساخت و سازهاي شهري جديد بدون توجه 

به ارزش هاي حاكم بر شهر قديم به شدت گسترش يافت و ساده ترين 
اصول شهرسازي براي تلفيق هنرمندانه ساختار كالبدي بافت تاريخي 
با شهر جديد نظير آنچه كه در دوره صفوي در شهر اصفهان انجام شد، 

ناديده گرفته شد.
ــازي بر پيكر بافت هاي  آخرين ضربه ها با اجراي طرح هاي آماده س
ــازي به عنوان مظهر شهرسازي  ــد و طرح هاي آماده س تاريخي زده ش
ــرمايه اجتماعي و اقتصادي بافت هاي تاريخي را به  جديد حيات و س
سوي خود كشيدند. بافت هاي تاريخي از جمعيت خالي شد و حاميان 
خود را از دست داد. تنها، كساني در بافت هاي تاريخي ماندند كه يا پا 
به سن گذاشته بودند و يا تمكن مالي براي جابجايي نداشتند. به ويژه 
ــياري از مهاجرين را اتباع خارجي تشكيل مي دادند. بدين سان  كه بس
تخريب و فرسودگي شديد بافت هاي تاريخي از نظر كالبدي، اجتماعي 
ــهري نيز به تدريج در بافت  ــد و زيرساخت هاي ش و اقتصادي آغاز ش
تاريخي رو به فرسودگي نهاد. اين روند تا آنجا پيش رفت كه بافت هاي 
ــوده قلمداد شدند و بدون مطالعه جامع و  تاريخي جزء بافت هاي فرس
كامل و تدوين چارچوب هاي عملياتي الزم و بدون توجه به ارزش هاي 

اجتماعي، آييني و كالبدي براي بازسازي آنها تصميم گيري شد.
در چنين عرصه اي ضرورت انديشيدن به بافت هاي با ارزش فرهنگي 
و تاريخي و جستجوي راه هاي تعامل، همفكري، همدلي و همراهي و 

مشاركت براي حفظ ارزش هاي نهفته و آشكار آنها به شدت 
مطرح مي شود.
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