باز آفرینی محالت شهر زنجان در تطبیق با شاخصهای شهر ایرانی -اسالمی
(نمونه موردی :محالت حسینیه و نایب آقا)
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چكیده
بازآفرینی شهری در راستای احیای بافتها و بناهای تاریخی با تأکید بر حفظ ارزشهای فرهنگی و حفاظت از
ثروتهای بومی میتواند عالوه بر حفظ و تقویت استخوان بندی اصلی شهر ،موجب رشد اقتصادی و توسعه شهری
گردد و گروه های اقتصادی مناسبی را برای ارتقاء درآمدهای شهری ایجاد کند .از سوی دیگر شهر ایرانی -اسالمی
واقعیتی است که وجود دارد و الزم است ضوابط و مقررات آن با توجه به صفات ،ارزشها و زبان طراحی آن تدوین و
مشخص گردد .در این پژوهش که یک تحقیق کاربردی است و مبتنی بر مطالعات اسنادی ،روش پیمایشی -توصیفی
میباشد ،تالش شده است ضمن تبیین معیارها و شاخصهای شهر ایرانی -اسالمی به بررسی وضع موجود در محالت
حسینیه و نایب آقا در شهر زنجان پرداخته شود .عوامل دخیل در بازآفرینی شهری که مطابق با شاخصهای شهر
ایرانی– اسالمی است مشخص شده و به دنبال آن معیارهایی برای بازآفرینی محالت تاریخی ارائه شده که با رعایت
آنها محالت هدف بازآفرینی ،انطباق پذیری بیشتری با اصول شهر ایرانی– اسالمی خواهد داشت .یافتههای پژوهش
حاکی از این است که در محدوده مورد مطالعه ،حفظ برج و باروی تاریخی شهر و تکیه حسینیه به عنوان اصول
اصلی شهر ایرانی– اسالمی بایستی در اولویت طرح قرار گیرد .بنابراین شناخت دقیق شاخصهای شهر ایرانی اسالمی
گامی مهم در بازآفرینی الگوی شهر است.
اهداف پژوهش:
.1آشنایی با اصول معماری شهرهای ایرانی و اسالمی.
.2یافتن معیارهای مطلوب برای بازآفرینی محالت تاریخی با تکیه بر اصول شهرهای ایرانی – اسالمی.
سؤاالت پژوهش:
.1معیارها و شاخصهای شهر ایرانی -اسالمی کدماند ؟
.2آیا در بازآفرینیهای شهری میتوان الگوی شهرهای ایرانی -اسالمی را به عنوان را الگوی طراحی انتخاب کرد؟
واژهگان كلیدی :بازآفرینی الگوی شهری ،شهر ایرانی– اسالمی ،محالت تاریخی ،شهر زنجان.

 -1این مقاله برگرفته از رساله دکترای نویسنده اول فرناز ناصری با عنوان "شناسایی و تبیین عناصر موردنیاز برای بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده
و ناکارآمد" به راهنمایی دکتر مجید شهبازی و استاد مشاور دکتر هومن ثبوتی در دانشگاه آزاد اسالمی زنجان میباشد.

مقدمه
بیتردید « تغییر» الزمه زندگی بشر و تداوم و تکامل است و با میزان و شتاب متفاوت ،ردپایی را از خود در زمان و
مکان بر جای میگذارد .در دهههای اخیر رشد شتابان شهرنشینی ،توسعه و گسترش بیرویه شهرها ،تنگناها،
معضالت و پیچیدگیهایی را به همراه داشته است .از پیامدهای این پدیده ،شدت یافتن ضرباهنگ "تغییر" فضایی-
کالبدی شهرها بهطور اعم و مراکز شهری ،بافتهای کهن و اصوالً بخشهای مرکزی شهرها بهطور اخص بوده است
که اغلب سبب افت منزلتهای اجتماعی ،نابسامانی در سازمان فضایی -کالبدی ،زوال اقتصادی و ناکارآمدی
کارکردی در این محدودهها شده است .فرایند تغییر و تحوّل ،همواره تابع ساز و کارها و نیروهای خاصی است که
بررسی آنها میتواند منطق و الگوی فضایی شهر را در هر دوره مشخص کند .شهرهای ایرانی -اسالمی در مسیر
تحوّل خود در یکصد سال اخیر با تحوّالت عمیق کالبدی و فضایی روبهرو بودهاند .یکی از عواملی که میتواند
بهعنوان معیاری ،در نحوه دگرگونی ،مدنظر قرار گیرد ،تحلیل ساختار کالبدی فضایی شهر است .شهر بهمثابه بستر
زندگی جمعی در جوامع مختلف ویژگیهای متفاوتی داشته است .بررسی روند شکلپذیری شهرهای مختلف در
تاریخ ،اثرپذیری آن را از مؤلفههای اقلیمی ،محیطی ،اعتقادی ،تاریخی ،اقتصادی ،اجتماعی و دینی نشان میدهد.
بررسی پیشینه شهر و شهرنشینی در اسالم ،نشان میدهد که پایههای بنیادین شهر در ابتدا با اهداف سیاسی ،نظامی،
اقتصادی و فرهنگی شکل گرفته است .با تثبیت سیاسی و ظهور دولتهای مقتدر مسلمان نظیر امویان و عباسیان و
پیدایش قدرتها و امپراتوریهای منطقهای نظیر عثمانیان و صفویان ،الگوی مشخص و تعریفشدهای از ساخت و
شکل شهر ارائه شد که در قلمرو حکومتها بارها مورداستفاده قرار گرفت .امروزه نبود الگویی متناسب با بستر
اجتماعی ،اقتصادی و جغرافیایی کشور و تکیهبر الگوهای وارداتی ،تصمیمگیران را با مشکل روبهرو کرده و این موضوع
یکی از عواملی است که میزان تحقق اجرای برنامهها و طرحها را به حداقل رسانده است .در کشور ایران برخالف سنت
شهرسازی ایرانی -اسالمی ،عناصر جدید الگو گرفته شده از مغرب زمین همچون خیابانها ،بزرگراههای سواره،
آپارتمانهای مسکونی ،برجهای تجاری و اداری و  ...مورد توجه مسئوالن و مدیران شهرهای امروزی قرارگرفته و هر
روز گستردهتر از قبل باعث تخریب بافت محالت موجود گردیدهاند؛ روندی که سبب گسست روابط اجتماعی و ایجاد
بیهویتی در ساکنان شهرها گردیده و ادامه آن تبعات مخاطرهآمیز مادی و معنوی فراوانی به همراه خواهد داشت لذا
انجام پژوهش بنیادی در ایجاد ساختار فضایی مناسب میتواند گامی مهم در تحقق ساختار فضایی شهری مناسب
باشد.
در دهههای اخیر ،پژوهشگران مطالعات تخصصی بسیاری در زمینه شهر اسالمی و ویژگیهای آن انجام دادهاند که
هدف تمامی آنها شناخت و تحلیل سازوکارهایی است که در شکلگیری ،تحوّل و توسعه شهر اسالمی دخالت
داشتهاند .این مطالعات بیشتر بر گونهشناسی بافت شهری و شناخت اصول مرتبط با طرّاحی و بنیان شهر متمرکز بوده
است ( Akbar,1988.Hathioul,1996; Ben-Hamouche, 2003; Hakim &Zubair, 2006; Hakim,
 .)2007کونئو( )1384در کتاب «تاریخ شهرسازی جهان اسالم» بر آن است که پیچیدگی موجود در شهرهای

تاریخی مسلمانان عالوه بر بافت ،بر ساخت و توزیع فضایی عناصر شهر نیز تأثیر گذاشته است؛ بهگونهای که ویژگی
فضاهای شهری این شهرها بر اساس کیفیت فضاهای معمارانه و استخوانبندی انداموار آنها شکل و تجلّی یافته است.
مهمترین ویژگی اصلی این فضاها ،آرایش و چیدمان فضایی شهر با آگاهی کامل از طبیعت ،توسعه ،فعالیتهای
اجتماعی و تناسب آن با مشغلههای فردی است؛ بهطوریکه در عملکردها و تناسبها رعایت شده است و هر عملکرد
رابطه مستقیمی با مقیاس خود دارد .شکویی( )1378در کتاب «اندیشههای نو در فلسفه جغرافیا» معتقد است که
ساختار کالبدی نتیجهای از فرایندهای طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی است .به دلیل ماهیت ،ویژگی و عملکرد خود
میتواند بهعنوان مبنایی برای نحوه دگرگونی و تحوّل شهر اسالمی مورد توجّه قرار گیرد.
پژوهش حاضر بر آن است تا به واکاوی چگونگی بازآفرینی محالت قدیم بپردازد .در این چارچوب ،این تحقیق که
یک تحقیق کاربردی است و مبتنی بر مطالعات اسنادی ،روش پیمایشی -توصیفی میباشد بر پایه شناخت کلی
موضوع ،انواع بافتها و شیوههای مداخله صورت گرفته و بر اساس مطالعات میدانی و مرور اسناد و اطالعات حاصله از
منابع کتابخانهای تهیهشده است .با ساختاری که در دیاگرام شماره  1نشان داده شده است به دنبال یافتن معیارهای
مطلوب برای بازآفرینی محالت تاریخی با تکیه بر اصول شهرهای ایرانی– اسالمی است .ناگفته نماند تجربیات و
اندوختههای نگارندگان در امر احیا و نوسازی بافتهای فرسوده ،نقش مؤثری در انجام این پژوهش داشته است.
عوامل دخیل در بازآفرینی شهری مطابق با شاخصهای شهر ایرانی  -اسالمی
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دیاگرام شماره  :1ساختار پژوه
تدوین اصول مطلوب برای بازآفرینی شهری مطابق با شاخصهای شهر ایرانی -اسالمی
نتیجه گیری

نتیجهگیری
یکی از سیاست های کالن راهبردی دولت ،سیاست سند ملی راهبردی مربوط به احیا ،نوسازی و توانمندسازی
بافتهای کهن فرسوده و ناکارآمد کهن شهرهای ایران که در سال  1393به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده
است .این سیاست به دنبال ناکامیهای حاصل از عملکرد پیشین دولت در مواجهه با بافتهای تاریخی اتخاذ شده که
رویکرد آن عمدتاً متکی بر رهیافتهای دستوری و یک سو از باال به پایین متمرکز بوده است .اگرچه در بینش جهانی
در کشورهای پیشرفته ،در باب حفاظت از ارزشهای فرهنگی تاریخی در محیطهای شهری ،تجارب شایستهای وجود
دارد اما این بینش در کشورهای درحالتوسعه و عقب نگهداشته شده که تصادفاً بافتهای با ارزشی هم دارند ،هنوز
حلو فصل نشده و همه بافتهای تاریخی آن ابعاد ناشایست و غیر قابل تحملی را به خود گرفته است .این وضعیت
در محیطی است که هویتهای تاریخی شهرها را مورد هدف قرار میدهد .مگر نه این است که تجربههای مدنیت
اقوام در بستر تاریخ آن قوم انباشته میشود و قطع نمودن ارتباط جوامع با تاریخ هم موجبات گسیختگی فرهنگ و
تمدن را فراهم خواهد ساخت .ایجاد تکوین و تطور شهرهای کهن نیز مستثنی بر این قاعده نمیتواند باشد.
بهعبارتدیگر ،از آنجاییکه شهرها در درازمدت و بهکندی ،متناسب با اوضاع واحوال اجتماعی ،طبیعی ،اقتصادی،
فرهنگی و  ...ساکنان آن پدید میآیند ،بنابراین نسبت به شهرهایی که بهتندی و بدون عنایت به پدیدههای مزبور
ایجادشدهاند .کارآمدتر و پایدارترند .از این نظرگاه است که بافتهای تاریخی شهرها از ابعاد گوناگون دارای اهمیت
شایستهاند و الجرم توجه به آنها از ضروریات مدیریت شهری است ،چراکه استقرار بافتهای تاریخی در مرکز شهرها
 ،موجبات وحدت بخشی به پیکره شهر را فراهم ساخته و از گسیختگی آن جلوگیری مینماید .بافتهای تاریخی،
بناها ،بدنهها ،عالئم ارزشمند تاریخی– فرهنگی را در خود جایداده و عالیترین نشانههای هویت شهری را عرضه
نموده و خاطرات شهری شهروندان را زنده مینمایند .وجود عناصری همانند مساجد تاریخی ،راستههای بازار،
حسینیهها ،امامزادهها ،آبانبارها ،کاروانسراها ،دواوین حکومتی ،خانههای ارزشمند تاریخی و  ...در این محالت و
اهمیت یافتن بار فرهنگی ،هنری ،سنتی شهر در ارتقا مدنیت شهری بیهمتاست .اهمیت داشتن این محالت در
برنامههای مربوط به خدماترسانی در هنگامه وقوع بحرانهای طبیعی و مصنوعی و حل مشکالت مربوط به
ناکارآمدی شبکه های ارتباطی و جبران خدمات شهری برای شهروندان و ساکنین بافت .نتایج حاصل از مورد مداقه
قرارداد تجارب جهانی در بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری نشاندهنده این واقعیت است که در این زمینه
سؤاالت عدیدهای هنوز بدون پاسخ است و نظریههای پویای مداخله در بافتهای تاریخی و فرسوده بهویژه در
کشورهای درحالتوسعه بهطور تجریدی و انتزاعی در حل مشکالت به وجود آمده فاقد کارآیی مورد انتظار است اما
استفاده موردی از این تئوریها بهطور تلفیقی میتواند مفید فایده باشد.
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