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

چکیده
يکي از پديده  های فرهنگی و انســانی پديدة شهر و شهرنشیني است که ماهّیت و انديشة نظام حاکم تا حدود زيادي 
به ســبب آن به نمايش گذاشته می  شود. شهر اسالمي نیز بازتابي از انديشه  های متعالي دين مبین اسالم در تمامي جوانب 
اســت. تا قبل از شهرسازي معاصر، نحوة شــکل گیري اصول طّراحی شهر کاشــان عمدتًا مبتني بر ارزش  های سّنتی و 
رويکردهای فرهنگي - اســالمی بود. بنابراين در ســاختار کالبدي اين شهر فضاها به گونه اي استقرار يافته بود که هیچ 
يك از نیازها و موقعّیت ها نقش اخالقي و معنوي را خدشــه دار نمي ســاخت و روابط بنیادي در شهر به گونه اي بود که 
انســانّیت و معنوّيت را در میان ســاکنان آن به وجود مي آورد. با ورود مدرنیسم به جهان اسالم در يك سدة اخیر شهر 
کاشــان نیز در کارکرد، ساختار کالبد و ســازمان فضايي با دگرگوني  های عظیمي مواجه شد؛ به طوري که در ساختار 
جديد، با احداث خیابان  های سراسري، نظام محله   ای شهر به کلي دستخوش تغییر گرديد. لذا اين پژوهش بر آن است 
ضمن تحلیل ويژگی  های شهرسازی دوره اســالمی با شهرسازی مدرن با رويکرد مقايسه   ای به اين سؤال پاسخ دهد که 
مهم ترين مؤلّفه  های مدرنیسم که ساختار کالبدي- فضايی شهر کاشان را از مسیر اصیل اولّیه دگرگون ساختند، کدامند؟ 
روش پژوهش براســاس مطالعات کتابخانه   ای و میدانی و به شیوة توصیفي - تحلیلي است. نتايج پژوهش نشان می  دهد، 
شهر تاريخي کاشان تا قبل از شهرسازي معاصر از سازمان فضايي خاص و استخوان بندي اندام وار منحصر به فرد برخوردار 
بود و بر اساس الگوي مشخصي توسعه يافت. اما تحت تأثیر مؤلّفه  های مدرنیسم هم چون تقلید از ساخت و ساز  های غربي، 
ســعي در تشابه با بیگانه و ساختار پراکنده و چند هسته اي، ساخت منسجم و متمرکز شهر تاريخي جاي خود را به ساختار 

غیر متمرکز و چند هسته   ای معاصر داده است.

واژگان کلیدي: شهر اسالمي، مدرنیسم، ساختار کالبدی- فضايي، شهر کاشان.

احمد پوراحمد1 * )نويسنده مسئول(، ابوذر وفايي2

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه ريزي شهري، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
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مقّدمه و بیان مسأله
شــهرهاي دورة پس از ورود اسالم به ايران داراي عناصر و فضاهايي 
بودند که تا قبل از ورود فرهنگ غربي، اتومبیل و رواج الگوهاي جديد، 
دست نخورده ماندند. اجزای سه گانه و مهم ارگ، مسجد جامع و بازار 
به همراه محلّه های مسکوني، کاروان سراها، شبکة معابر ارتباطي و ساير 
فضاها و عناصر شــهري، همه با نظم و دقتي حســاب شده در بافت 
شهرها جاي گرفته و مجموعه  های کاملي را پديد آورده بودند. در شهر 
ايراني- اسالمي هر چه هست تبلوري است از محیط زيست، فرهنگ 
و آداب و سنن. »اما به دنبال رسیدن موج فراگیر شهرسازي  های جديد 
بعد از انقالب صنعتي به ايران« عالوه بر از بین رفتن ويژگي  های فیزيکي 
و پیوستگي کالبدي شان، بسیاري از خصوصیّات فرهنگي و اجتماعي 
خود را نیز از دســت دادند)مشــهديزاده دهاقاني، 1374: 361-360(. در 
اين فرايند، شــهر کاشان از جمله شهرهايي بود که از پیامد  های منفي 
اين دگرگوني  ها به دور نماند، به طوري که تغییر ساختار کالبدي شهر 
عالوه بر اين که نظام و ساختار بافت قديم را بر هم زد، تضعیف آن را 
نیز در پي داشت. فضاهاي مسکوني بدون توّجه به فضاهاي آموزشي، 
خدماتي و عمومي الزم گسترش يافتند، نظام محلّه   ای در هم شکست، 
جدايي گزيني اجتماعي نمودي کالبدي يافت و مناطق فقیرنشــین و 
اعیان نشین کامالً از هم قابل تشخیص شدند. بنابراين آن چه امروزه با 
عنوان بحران و آشفتگي در ســاختار کالبدي شهر ايراني- اسالمي از 
جمله کاشان ديده می  شود، نتیجة گسست فرهنگي و تزريق مؤلّفه  های 
غیر بومي و غیر اسالمي بر پیکرة آن در دهه  های اخیر بوده است. در 
اين زمینه تالش برنامه ريزان شهري در جهت احیای مؤلّفه  های شهرسازي 
ايراني- اسالمي در سازمان فضايي شهر امري ضروري است. اين پژوهش 
در نظر دارد ضمن مقايسة تطبیقی فضای شهری در شهرهای ايرانی- 
اسالمی در دوره  های قبل و بعد از مدرنیسم به اين سؤال پاسخ دهد که 
مهم ترين مؤلّفه  های مدرنیسم که ساختار کالبدي- فضايی شهر کاشان 

را از مسیر تاريخي و اصیل اولیّه دگرگون ساختند، کدامند؟

اهمیت و ضرورت پژوهش
با ورود مدرنیسم به جهان اسالم بويژه در يک سده اخیر شهرهاي 
کشــورهاي اسالمي با ژرف ترين دگرگوني ها در کارکرد، ساختار و 
کالبد روبه رو شده اند )قالیباف و پورموسوي، 1386: 207(. »بطوري 
که شــهرها و عمارات مســلمانان تقلید و تکرار الگوهاي بیگانه 
و غربي هســتند که از جهان بیني حاکم بــر مغرب زمین معاصر 
نشــأت گرفته اند که اين جهان بیني بــا اصول و ارزش هاي منبعث 
از جهان بیني اســالمي در بســیاري موضوعات و زمینه ها در تضاد 
و تناقــض مي باشــد« )نقــي زاده، 1387: 483(. امــروزه بي هويتي، 
مصرف گرايــي، انواع آلودگي ها، بهداشــت نامناســب، ترافیک، 
تقلیــد از بیگانــه، عدم تجلــي ارزش ها و ده ها مشــکل ديگر در 
شهرهاي ايراني- اسالمي با شــاخص ها و مؤلفه هاي شهر اسالمي 
گذشــته در تضاد مي باشــد. لذا لحاظ نمودن مؤلفه هايي همچون 

»انســان گرايي، انديشه گرايي، پیشــرو گرايي، معنويت و اخالق، 
جهــت گیري هــاي فرهنگي، اقتصــادي، اجتماعــي، فیزيکي و 
محیطي در راســتاي انسان شناسي و سرانجام خداگرايي و آخرت 
گرايي در ســاخت مورفولوژيک« )رحیمي، 1384: 97( شــهرهاي 
ايراني- اســالمي امروز از اهمیت بسزايي برخوردار است. »از طرف 
ديگر ضــرورت احیاي ارزش هاي از دســت رفتــه و وجود میراث 
عظیم تاريخي - فرهنگي در کانون جهان اســالم يعني شــهرهاي 
خاورمیانه از يک سو و تداوم رشد جمعیت اين شهرها در آينده و 
بروز مشکالت مربوط به مسکن، تسهیالت شهري و توسعه کنترل 
نشــده، ضرورت تلفیق الگوهاي نظري و علمي و تلفیق ســنت و 
مدرنیته و برنامه ريزي و توجه بیشتر به اين شهرها را بیان مي نمايد« 
)قالیباف و پور موسوي، 1386: 207(. در اين پژوهش توجه به اثرات 
مدرنیسم بر ساختار کالبدي- فضايی شهر تاريخي همچون کاشان 
که در گذشــته نمايانگر نمونه اي از شــهر ايراني- اسالمي بوده و 
همچنیــن تالش در جهت احیا ء مجدد مؤلفه ها و شــاخص هاي 

شهر اسالمي اهمیت و ارزش پژوهش را نمايان مي نمايد.

روش پژوهش
پژوهــش حاضر از نوع تحقیق بنیادی اســت و نگاه حاکم بر آن 
در تمام بخش  ها تحلیل محور اســت که البتــه در کنار آن از ابزار 
توصیف و تطبیق داده  ها نیز اســتفاده شده است. با عنايت به اين که 
تالش می  شود فضای شهری در شهرهای ايرانی- اسالمی در دوره  های 
مختلف قبل و بعد از مدرنیسم بررسی شود، لذا از طريق بررسي متون 
و منابع، چارچوب نظري با رويکرد مقايسه   ای و تحلیلی تدوين و در 
ادامه با مقايسة تطبیقی ويژگی  های شهرسازی اسالمی با شهرسازی 
مدرن، تأثیرات مؤلّفه  های مدرنیسم بر ساختار کالبدی- فضايی شهر 

کاشان بررسی و نکاتی از آن استنباط و تحلیل می شو د.

مبانی نظری پژوهش
الگو و ساختار کالبدی شهر ايراني-اسالمي قبل از مدرنيسم

شــهر اسالمي را می  توان شهري دانست که در آن مظاهر تمّدن 
اســالمي نمود داشــته و هر يــک از اجزاي چنین شــهري يادآور 
حضور خداوند اســت )کالنتري خلیل آباد و ديگران، 1389: 35(. 
بافت شــهر اســالمی تحت تأثیر قوانینی اســت که نتیجة سنّت 
حضرت محمد)ص( و قوانین مرسومش است. مورفولوژی شهرهای 
اسالمی بدين گونه است که خانه  ها اغلب در واحدهای همسايگی 
هستند و به وســیله پل هايی پوشانده شده اند يا در انتهای خیاباني 
باريک قرار دارند. از داليل عمدة اين نوع مورفولوژی، ايجاد مشکل 
نفوذ به اين کوچه  ها بود. اين سیستم در هیچ جای شهرهای غربی 
معمول نیســت)Burckhardt, 1992: 166(. تفاوت اصلی شهرهای 
اســالمی و غربی در مفهوم و استفاده از فضاهای عمومی و محلّی 

.)Kahera, 1997: 5( و مالکیّت هاست
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تصوير جهان در شــهر اسالمي بر اســاس پیوند و وحدت زندگي 
مادي و معنوي به رابطة جدانشدني اقتصاد، سیاست و مذهب اشاره دارد 
و بر اين اساس هويّت ويژه خود را می  سازد. شهر  های مسلمان نشین بر 
اساس سه عنصر يگانه شــدة مذهب، حکومت و تجارت براي امتي 
واحد شــکل گرفته اند و تجلّي کالبدي اين عناصر، مســجد، ارگ و 
بازار است که ساختار شهر بر مبناي مرکزيّت آنها شکل می گیرد. در 
شهر اسالمي نه تنها ساختار کالبدي شهر از مرکز آن متبلور می  شود، 
بلکه اين ســاختار به طور ذاتي تمامي توّجهات را نیز به طرف مرکز 
معطوف می  دارد. پیام نمادين آن ســازمان دهي روابط سلسله مراتبي 
»فرم« و »عملکرد« هر دو به ســوي مرکز اســت؛ يعنــي وحدت)پاپلي 
يزدي و رجبي ســناجردي، 1382: 144(. الگوي شهرهاي کهن ايراني- 
اسالمي در گذشته با اتکاي بر دو عامل اساسي شکل گرفته است. در 
جايگاه نخست اسالم به عنوان نظام کمال يافتة اجتماعي، فرهنگي، 
ارزشي و تعالی بخش انســان  ها و در جايگاه بعدي معماري ايراني به 
منزلة تجلّي گاه کالبد فرهنگ ايراني در ساختارهاي فیزيکي قرار دارد. 
اين شــهرها با توّجه به ويژگي  های کارايي اقتصادي، پويايي اجتماعي 
و تعالي فرهنگ در کنار آسیب  های اندک محیط زيستی تا حدودي 
شــکل شــهر پايدار توســعه يافته را ارتقا داده اند)يزدگرد، 1390: 79(. 
شــهرهاي ايران در دورة پس از ورود اسالم در ابتدا با همان شکل اولیه 
به حیات خويش ادامه دادند. اجزای سه گانة کهن دژ، شارستان و ربض 
که به عنوان اجزای اصلي شــهرهاي ايراني زمان ساسانیان در ساخت 
شهرها پديد آمده بودند در سال  های اولیه نیز اجزای شهرهاي اسالمي 
را تشــکیل   دادند. بــه تدريج بر طبق ويژگي هايي که شهرنشــیني و 
شهرسازي پس از حاکمیت اسالم دارا شد تغییراتي در ساخت شهرها 
صورت گرفت)مشــهديزاده، 1374: 245(. آن چه در شهرهای ايرانی - 
اسالمی مطرح اســت رعايت کلیة اصول زندگی بومی است. در واقع 
شهر ايرانی - اســالمی شکل تبلور يافته فرهنگ محیط خود است. 
تطابق فرم و محتوا زمینة هم زيستی پايدار و رفاه شهروندی را در شهر 
ايرانی - اســالمی فراهم کرده که هويت نمود بارز آن اســت. نمودار 
شــماره 1 بیانگر روابط اندام وار فرم و محتوا در شــهر ايرانی- اسالمی 

است )پور احمد و همکاران، 1390: 50(.

نمودار شمارة 1: روابط ارگانيک و پايدار فرم و محتوا در شهر ايرانی- اسالمی

بنابرايــن »فرهنــگ اســالم که نوع خاصــي از فرهنــگ ديني با 
 نمود مردمي اســت، دو نوع تأثیر عمده بر شــهرهاي ما گذاشــت. 
الف( تغییر رفتار شهرنشیني مردم، ب( تحول صورت ظاهري شهرها. 

همچنین اسالم با دو راهبرد روية شهرها را تغییر داد:
الف( تولد عناصر جديد شهر: فرهنگ جديد نیازمند عناصري جديد 
بود که ظهور آنها، تأويل جديدي از تبلور کالبدي شهر را ارايه می  کرد. 
معمــاري، بناهاي جديــدي را به اين جامعه هديه داد. مســاجد، تکايا، 

امام زاده ها، مدارس قديم و ... از ديگر عناصر خاص اين دوره است. 
 ب( تغییر و تکامل عناصر قديمي: بازارها و محلّه ها نیز در اين 
دوران تعاريف کاملي به خود گرفتند؛ به طوري که تصويرذهني ما 
از اين عناصر همان اســت که در دورة اسالمي شکل گرفته است. 

میادين، راه ها و کاروان سراها نیز از جمله اين عناصر هستند.
الگوي برآمدن شهر ايراني- اسالمي در منطقة شهري که به ربض 
مشهور شــد بر اساس الگوي شهرنشــیني تکامل يافته تري صورت 
می  گرفت که خود بازتابي از شــرايط سیاسي، فرهنگي، اجتماعي 
و اقتصــادي جامعة ايران بــود. در اين الگو عناصــر اصلي زندگي 
شهري در منطقة ربض استقرار می  يافتند. الگوي مزبور نشانگر گذار 
مناسبات اجتماعي از نظام اجتماعي باستاني ايران به نظام اجتماعي 
جديد ايران در دورة اســالمي و انعکاس آرماني آن در شــکل شهر 

ايراني و اسالمي بود« )ضرابي و علي نژاد طیبي، 1389: 18(.
به طور کلي انقالب کالبدي را که با آمدن اســالم در ايران روي 

داد، می  توان در موارد زير خالصه کرد:
الف( تغییر نطفه از دژ به مســجد: در اين زمان مسجد تنها يک 
عبادت گاه نیست، بلکه در حکم قلب و مرکز اعصاب شهر است. 
تصمیم گیري  های سیاســي، تشکیالتي و عقیدتي، صدور فتاوي، 
بسیج، اعالم خطر و غیره در مسجد صورت می  گیرد. به عالوه امت 

واحده اطراف مسجد شکل می  گیرد.
ب( گسترش حومة شهر: اعراب اطراف دژ مستقر می  شدند زيرا 
دژ را متعلق به دربار و طاغوت می  دانستند، اين امر باعث گسترش 

ربض  ها شد.
ج( ايجاد محلّه ها: نظام عشــیره   ای حاکم بر سپاه مسلمانان باعث 
می  شد که هر طايفه در محلّي جداگانه استقرار می  يافت. محله بندي 
بر اساس مذهب و قوم و يا خصوصیت جغرافیايي صورت می  گرفت.

د( گردش جهت خانه  ها به سوي قبله: نیاز مسلمانان به اداي نماز 
به ســوي قبله به تدريــج خانه هايي را که تا اين زمان اکثراً شــمالي 
جنوبي ساخته می  شد تغییر جهت داده و به سمت قبله قرار گرفتند.
هـــ( رونــق بازار: اين امر بــه دو دلیل بود: يکــی امت واحده، و 

ديگری تشويق اسالم به تجارت.
و( رشد شهرها: با آمدن اقوام و ايجاد محلّه های مختلف، شهرها 

از حالت دژ خارج و داراي سکنة عادي   شدند.
ز( اندام وار شدن شبکه شهري.

ح( بین المللي شدن شهرها: استقرار سپاهیان اسالم که از طوايف 
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و اقــوام متفــاوت بودند و بعدها تجار که حتــي هندي و چیني و 
ترک میان آنان ديده می  شــد، راســته  ها و محلّه های جديدي را بر 

اساس تعلقات قومي خود تشکیل دادند )جمشیدي، 1391: 8(.
اگر بخواهیم نمادي کلي از شهر ايراني- اسالمي طرّاحی کنیم، 
می  توانیم شکل شماره 1 و 2 را به عنوان الگو بپذيريم. اين نماد در 

سال 1969 توسط دتمان ترسیم شد.
از نظر دتمان و ويرث شهرهاي سنّتي ايراني - اسالمي کارکردها 

و ويژگي هايي به شرح زير دارند:
الف( وجود سلسله مراتبي از کارکردها با مسجد آدينه و بازار به 

عنوان هسته مرکزي فضايي هر شهر اسالمي.
ب( وجود سلســله مراتب بازرگاني و پیشــه وري در درون بازار به 
طوري که نه تنها نظم و ترتیب مشــخصي از فعالیت  های کسب و 
کار و صنف بندي در سراسر مجموعه بازار به چشم می  خورد بلکه 
از نظر بازرگاني، دکان  ها با کاالهاي مرغوب و طراز اول در مجاورت 
هسته بازار و گذرگاه  ها يا راسته  های معتبر بوده و داد و ستد کاالهاي 

کم ارزش  تر در فاصله دورتري از مرکز جايگزين شده اند.
ج( وجود محلّه های مسکوني درون شهر با جدايي گزيني مناسب و 
هماهنگ با تفاوت گذاري  های اجتماعي، قومي، ديني و ... مردم شهر.

د( وجود تأسیســات و استحکامات نظامي- دفاعي مانند حصار، 
برج، بارو، دروازه، بندها و دربندهاي محلّه ها.

هـ( مشــّخصات خاص ديگــري نظیر گورســتا ن  ها و بازارهاي 
دوره   ای بیرون باروي شهر )پوراحمد و يزدانی، 1384 :31-32(.

تصوير شمارة 1: مدل دتمان از شهرهاي اسالمي سّنتي

تصوير شمارة 2: مدل دتمان از شهرهاي اسالمي مدرن

بنابراين »شهرســازی قبل از 1300 در ايران حاوی نشانه هايی بود 
که گويای نمونه  های ويژه شهر سنّتی خاورمیانه به شمار می  رفت. 
معماری رايج و شهرســازی وابسته به آن تابعی بود از انواع مصالح 
ســاختمانی، دانــش فنی و اعتقادات و باورهــای دينی و در مناطق 
مختلف متناسب با آن چه طبیعت از انواع مصالح ساختمانی مانند 
ســنگ، چوب و گل در اختیار انسان می  گذاشت از آن  ها استفاده 
می  کرد. رعايت و تأکید بر انواع جدايی گزينی در ادوار مختلف از 
ويژگی  های کلی شهرســازی بوده که در شکل گیری شهرها نقش 

داشته است« )پوراحمد و همکاران، 1390: 49(.
شهر ايرانی - اسالمی بعد از مدرنيسم

دورة بعد از رنســانس در اروپا تغییراتی در زندگي بشر و سبک 
زندگي انسان ايجاد نمود که بحران  های شهر موجود از آن سرچشمه 
می  گیــرد. اين دوره را مدرنیته می  نامند کــه رويکردي به جنبه  های 
مختلــف فرهنــگ دارد. در واقــع مدرنیته محصول انســان جديد 
و تفکر اوســت، بنابراين شناخت انســان مدرن و مدرنیته می  تواند 
کمک زيادي در شــناخت عمیق بحران  های شــهري موجود کند. 
ويژگــي اين دوران کــه در ايجاد تغییر و بحران  های شــهري نقش 
زيادي داشــتند خروجــي مدرنیته و نمــود خارجي آن مدرنیســم 
اســت. در واقع مدرنیســم فرايندی برنامه ريزي شــده براي هدايت 
افراد اســت؛ اجرايي ترين الية اين فرايند را مدرنیزاســیون تشــکیل 
می  دهد. وظیفة مدرنیزاســیون در اين بین آن اســت که نشان دهد 
الگوي موجود شــهري و توســعة غربي بر ساير راه  ها تفوق و برتري 
دارد )جابري مقدم، 1384: 27 و 13(. بنابراين اگر خواسته باشیم يک 
ســیر فکري از تأثیر مدرنیته در شهر و تفّکر ساکنان داشته باشیم، 
بايد اشــاره کرد که مدرنیته، مدرنیســم را در پي دارد و مدرنیســم، 
مدرنیزاســیون را ايجاد می  کند و نتیجة مدرنیزاسیون، گسیختگي 
در شهر است که بحران  های موجود را خلق می  کند. در واقع همان 
طور که اشــاره شــد تفکر مدرن به دلیل مادي بــودن فقط با جنبة 
مادي انســان توّجــه دارد و جنبة مادي، تکثّر را در پــي دارد و اين 
تکثرگرايي همان گســیختگي است که اشــاره شد )غالمي، 1391: 
27(. شهرهاي قلمرو تمّدن اسالمي تا پیش از ورود عناصر مدرنیته 
در سیســتم  های اجتماعي، فرهنگــي و اقتصادي و فضايي خود از 
قوانین روحاني اسالم تبعیت می  کردند. عمیق  ترين دگرگوني  ها در 
گذار شــهرهاي جهان اســالم از دوران ما قبل صنعتي به صنعتي و 
در اواخــر قرن نوزدهم و در قرن بیســتم رخ داده اســت که از آن 
به شهري شــدن تحمیلي، مشــروط و از خود بیگانه ياد می  شود. 
لذا شــهرهاي جهان اســالم يا شهرهاي اســالمي از هر منظري که 
به آنها نگريســته شــود و با هر واژه   ای که تعريف شــوند با پديدة 
مهمی روبه رو شــده اند که همانا مدرنیســم يا نوگرايي اســت. با 
ورود مدرنیســم به جهان اســالم بويژه در يک سدة اخیر، شهرهاي 
کشورهاي اســالمي با ژرف  ترين دگرگوني  ها در کارکرد، ساختار و 
کالبد روبه رو شده اند )قالیباف و پورموسوي، 1386 : 209(. بنابراين 
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توســعه علم و تکنولوژي، دگرگوني در اقتصاد، نگرش سیاســي و 
پويايي فرهنگ  ها در برنامه ريزي شهرهاي کشور  های اسالمي مؤثر 
بوده و در بیش تر موارد، برنامه ريزي و نوســازي شهرها تحت تأثیر 
فرهنگ غربي، ساخت و بافت تازه   ای به شهرهاي اسالمي بخشیده 

است )حسین زاده دلیر و هوشیار، 1384: 210(.
از وجوه بارز مدرنیسم در برنامه ريزی شهری توّجه به ساختمان  ها 
برای افراد است )Goodchild, 1990: 121(؛ چیزی که سبب انزوای 
انســان معاصر گرديــد و با تحت تأثیر قرار دادن نمادهای شــهری 
معضالتــی را به وجود آورد که از جمله آن  هــا می  توان به اهمیّت 
يافتن مســکن فردی، آپارتمان نشــینی و عدم توّجــه به عرصه  های 
عمومی و جمعی برای گذران اوقات فراغت اشــاره کرد )نقی زاده، 
1378: 82( ايــن عدم توّجه به اجتماع محلّی که همانا اجبار اقلیّتی 
بر اکثريّت اســت )Irving, 1993: 47( مشــکالت زيــادی را برای 
شــهرها به وجود آورده اســت. در نتیجه برنامه ريــزان در دهة 1960 
توسعة الگوی مشارکتی را تقويت کردند تا به نوعی از طريق اهمیّت 
 Hatuka( دادن به اجتماع محلّی روح تازه و پويايی به شهرها بدمند
D’Hooghe, 2007 : 21 &(؛ کاری که ويژگی  ها و عناصر شهرهای 

اسالمی در قديم انجام می  دادند. به رغم اين اصالحات که در تالش 
بود آثار منفی مدرنیسم را تعديل کند، اين مکتب فکری، معیارهای 
شهرهای اسالمی را چنان دستخوش تحوّل کرد که هر چه از تاريخ 
اين شــهرها می  گذرد، شهرهای اســالمی را تبديل به شهرهايی بی 
روح کــرد که ســاکنانش از زندگی در آن چنــدان رضايت ندارند 
)متولــی و شــیخ اعظمــی، 1392: 54(. در ايــن دوره، شــهرهاي 
 ايراني- اســالمي از لحاظ کالبدي ســه بخش مجزا را شکل دادند: 
الف( بخش متحوّل شــدة ســنّتي، ب( محلّه های جديد برنامه ريزي 
شده، ج( محلّه های حاشیه نشین )شکل شمارة 2(. محلّه های جديد 
مطابق با اصول و قواعد ســاخت و ســاز برنامه ريزي شدند و تحت 
نظارت دولت و ادارة شهرداري و سازمان هاي مربوطه به وجود آمدند. 
ايــن محلّه های جديد از اصول شهرســازي معاصــر و مدرن متأثر 
بودند. در اين محلّه ها اصول شهرسازي ايراني-اسالمي رنگ باختند، 
الگوهاي جديدي به تقلید از شهرسازي مدرن غرب جايگزين آنها 
شد. اين محلّه ها در بیش تر موارد يا در زمین  های باير پیرامون شهر 
و يا در روستاهاي نزديک شهر که داراي آب و هوا و شرايط طبیعي 
مســاعد بودند، به وجود آمدنــد و به تدريج روســتاها و زمین  های 

اطراف را بلعیدند )پوراحمد و يزدانی، 1384 : 33(.
تأثیــرات مدرنیســم در شــهر ايراني- اســالمي ابتدا در شــکل 
ساختمان  های شهري و معماري تک بناها و سپس به صورت تأثیر 
بر روي بافت و کالبد آنها نمايان شــد. اين دگرگوني  ها در حقیقت 
تأثیراتي بود از رشــد برنامه ريزي شــهري در غرب که به تبعیت از 
ويژگي  های سرزمیني و خصوصیّات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
همان جوامع صورت گرفته بود . لذا از دهة 1300 به بعد در شهرهاي 
ايــران تغییــرات کالبدي چشــمگیري به وجود آمــد. خیابان  های 

بســیاري مبتنی بر خواســته  های بورژوازي در حال رشد، ايجاد شد. 
نقش بازار با احداث خیابان  هــا و ايجاد مراکز تجاري در کنار آنها 
و رواج تولیدات کارخانه   ای تضعیف شــده و نظام محلّه   ای در هم 
شکست. عناصر مذهبي و کالبدي شــهري کارکرد اصلي خود را 
از دســت دادند. اين تحواّلت چنان با سرعت صورت می  گرفت که 
به همراه عدم کارآيي و کفايت طرّاحان و برنامه ريزان و مســؤوالن، 
منجر به شکل گیري و تکوين شهرهايي شد که ناتوانايي خود را در 
تأمین اغلب نیازها و خواســته  های شهروندان در بیش تر عرصه  های 
حیــات اجتماعي به اثبات رســاندند )مشــهديزاده دهاقاني، 1374: 
385، 383 و 382(. به طور مثال در دو دهة ســلطنت رضاه شاه سبک 
جديدي از معماري که به معماري ســیماني معروف بود ايجاد شد 
که در نتیجه آن مصالح جديد بويژه بتن، فوالد و شیشه و روش  های 

نوآورانه در اجراي سازه جايگزين مصالح و روش  های سنّتي شد.
بنابراين اقدامات انجام شــده در زمان رضا شاه تغییرات فیزيکي 
بود که بدون توّجه به نتايج اقتصادي و اجتماعي آن انجام می  شــد. 
اين اقدامات به دنبال پیاده کردن الگوي مدرن سازي صورت گرفت 
و هدف اين تغییر و تحواّلت ايجاد شــهرهاي مشــابه با نمونه  های 

غربي بود )حسین زاده دلیر و هوشیار، 1384: 217(.

جدول شمارة 1: بررسي مقايسه   ای ويژگي  های شهرسازي اسالمي با 
شهرسازي مدرن

ويژگی  های اصلیشهرسازي اسالميرديف

بهره مندي از امنیّت اجتماعي و 1
اقتصادي

فقدان امنیّت اجتماعي و وجود 
فاصلة طبقاتي

مطابقت ساختار کالبدي با اقلیم 2
محیط و عوارض طبیعي زمین

تقلید از ساخت و ساز  های 
غربي و سعي در تشابه با بیگانه

نابرابري و اهتمام در تمايز از برابري و تواضع3
همگان

خودنمايي و فردگراييارجحیّت معنويّت بر ماديّت4

پیوستگي فضايي در عناصر 5
شهري

قطعه قطعه سازي بافت شهري 
و بیگانگي در منظر اجتماعي و 

کالبدي شهرها

وجود قلمروهاي خصوصي و 6
عمومي در طرح  های شهري

همساني و همگاني بودن ذاتي 
فضاها

توّجه به هويّت تاريخي، سنّت، 7
و مدنیّت

قطع ارتباط با گذشته و نگرش 
معطوف به آينده

وجود محلّه به عنوان يک واحد 8
شهري

در هم شکستن اجتماعات 
محلّه اي

انسجام شهري و تشکیل 9
ساختار پراکنده و چند هسته ايمجموعه واحد و منسجم

شکل گیري فضاهاي شهري با 10
رعايت سلسله مراتب دسترسي

بي شکل بودن فضاهاي شهري 
از لحاظ اندازه و عملکرد

تقسیم بندي فضاها به سه دسته 11
عمومي، نیمه عمومي و خصوصي

تک منظوره بودن به لحاظ 
عملکردي

12
شکل گیري مناطق مختلف 
شهري با توّجه به باورهاي 

فرهنگي و اعتقادي

تقسیم بندي فضاهاي شهري با 
توّجه به امکانات اقتصادي
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یافته  ها و بحث
ساختارکالبدی و توسعه شهر کاشان قبل از مدرنيسم

کاشان قديم به عنوان نشانة بارز معماري ايراني- اسالمي گوياي 
آن است که شهرسازي و معماري ايراني- اسالمي هرگز با طبیعت 
بیگانه نبود. معماري در اين شهر در حالي که براي ايجاد ساختمان 
مجبــور به دخالت در طبیعــت بود، اما نه تنها موجــب انهدام آن 
نمی شــد، بلکه توانســته بود تعادلي در اين میان به وجود آورد. به 
عالوه براي ايجاد شــهر و معماري اندام وار از کلیة رشته  های علوم 
مانند جغرافیا، هندسه و آبیاري استفاده شده بود. در ادامه به برخی 

از مؤلفه  های شهر اسالمی در کاشان اشاره می  شود.
الف( وجود محّله به عنوان يک واحد شهري

شــهر کاشان در گذشته داراي ســاختار مشّخصي بود. حصار و 
بارويي که مرز محلّه را مشخص می  کرد و قلعه   ای که در نزديکي 
آن حصــار، محافظــت بافــت را از دشــمنان ممکن می ســاخت. 
دروازه اي چنــد که مدخل  های بافت بودنــد و گذرهايي که از اين 
دروازه  ها شــروع می شــدتد و با عبور از محلّه هــا و مراکز محلّه ها، 
آنــان را بــه بازار )مرکــز اصلي تجــارت و رونق اقتصــادي بافت( 
پیوند می  زدند. شــهر تاريخي به مثابه يــک کل، مرکب از اجزا به 
صورت محلّه ها و مرکز شــهر يعنی بازار بود. هر محلّه به صورت 
واحدي اداري، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ديني جزيي از شهر 
محسوب می  شــد. محلّه های شهر ســکونت گاه صاحبان حرفه و 
مشــاغل خــاص، اقلیّت  های دينــي و طبقــات اجتماعي مختلف 
بودنــد.از نظر کالبــدي و فضايي مجموعة شــهر، محلّه ها و مرکز 

شهر ترکیبي متحد و متجانس ايجاد کرده  بودند.
همــان طور که شــهر داراي مرکز اســت، هر محلّــه نیز داراي 
مرکز بــود که عناصر عمده و فضاي آن بنابــر وضعیّت اجتماعي 
و اقتصادي ســاکنان محلّه شــکل می  گرفت. مرکــز محلّه عناصر 
متفاوتي مانند مسجد، میدانچه، حسینیه، بازارچه و آب انبار را در 
خود جاي می  داد و محل قرارگیري آن در مســیر تقاطع دو يا چند 

گذر اصلي بود )بیرشک، 1375: 18(.
ب( انسجام شهري و تشکيل مجموعة واحد و منسجم به همراه 
شکل گيري مناطق مختلف شهري با توّجه به باورهاي فرهنگي 

و اعتقادي
شــهر از اســتخوان بندي اصلي بافت )شــبکة اندام وار معابر( و 
ســازمان فضايي خاصي تشکیل شده بود. برج و باروی شهر، بازار، 
محلّه های شــهری و گذرها از اساســی  ترين اجزای تشکیل دهندة 

ساختار کالبدی شهر به شمار می  رفتند.
تا قبل از سال  های دهة 30 هجري شمسي بافت قديمي محصور 
در باروي شهر اســت. باروي شهر تا اوايل قرن چهاردهم دوام آورد 
و هنوز نیز بقاياي آن در داخل برخي از منازل اهالي شــهر موجود 
است. راه  های ارتباطي در شکل گیري شهر نقش مهمي ايفا کردند. 
البته بايد خاطر نشــان کرد که يکي از عوامل مهم در شکل گیري 

راه  های ارتباطي مســیر آب بود. رشد و توسعة خود به خودي تک 
تک واحد  ها و عناصر بافت در حاشــیه و مسیر جريان آب، نوعي 
نظم را بر بافت حاکم کرد. بدين ترتیب می  توان گفت نظم آب و 
به دنبال آن نظم خاک تأثیر زيادي در شکل گیري ساختار کالبدي 
شــهر داشــت. بازار از مهم  ترين فضاهاي عمومي شهر بود که در 
محل تقاطع راه  های قديم شــکل گرفته بود. بازار، بافت قديم شهر 
را که در میان بارو محصور بود به دو ناحیه اعیان نشین و فقیرنشین 
قســمت می  کرد. قديمي  تريــن محلّه ها و اعیاني  تريــن خانه  های 
سنّتي در جنوب شهر )محله سلطان میر احمد( قرار داشت. طبقات 
متوسط و پیشــه وران در بخش  های مرکزي در پیرامون بازار که در 
عین حال محل تجّمع تأسیســات شهري نیز هست، ساکن بودند. 
باالخره محلّة فقیرنشــین شهر در حاشــیة جنوب، جنوب شرقي و 

شمال شرقي و در قسمت هايي از کنارة غربي قرار داشت.
تقســیمات بــر اســاس واحــد محلّه صــورت می  گرفــت؛ به 
عبارت ديگر در داخل اين تقســیمات )اعیان نشــین و فقیرنشین( 
واحدهاي فضايي ديگري وجود داشــت که معموالً ســاکنان آن از 
لحــاظ فرهنگي يکدســت بودند. وابســتگي  های مذهبي، قومي، 
خويشــاوندي، حرفه   ای و از اين قبیل ســاکنان يــک محلّه را گرد 
هم می  آورد. محلّه را می  توان به عنوان واحدس شهري که در عین 
اســتقالل به کل شــهر نیز وابسته اســت در نظر گرفت. از اين رو 

محلّه ها يکي از اجزاي ساختار کالبدي شهر به شمار می  روند.
واحد محلّه از چندين عنصرعمدة شــهري تشــکیل شده است؛ 
راه يا مســیر اصلي، بازارچه، گذر، مرکز محلّه، مجتمعي اســت از 
مسجد، آب انبار، حمام، تکیه و احتماالً يک امام زاده و کوچه  های 
باريک که به خانه  ها منتهي می  شــود که بیش تر آن ها بن بســت 

هستند ) حائري و ديگران، 1383: 171-173(.
ج( شکل گيري فضاهاي شهري با رعايت سلسله مراتب دسترسي

بر خــالف راه  های امروزي که در ســطح شــهر ارتبــاط برقرار 
می  کنند، راه  های ارتباطي داخل بافت بر اساس واحد محلّه سازمان 
می  يافتند. بدين ترتیب راه  های ارتباط قديمي داخل بافت از سلسله 
مراتب مخصوص به خود برخوردار بودند. اين سلســله مراتب را به 

صورت زير می  توان خالصه کرد.
الف( راه هاي عمده که به دروازه  های شــهر منتهي می  شــدند و 

چندين راه اصلي محلّه ها به آنها وارد می  شد،
ب( راه ارتباطي بین محلّه ها،

ج( بازارچه  ها و گذرهاي داخل محلّه ها،
د( کوچه  های بن بست )پیشین: 173(.

با توّجه به اين سلســله مراتب، به اين نتیجه می  رسیم که کالبد 
بافــت قديمي از يک اســتخوان بندي منســجم و مبتني بر اصول 
سلســله مراتبي برخوردار بــود و کلیت خود را بــه صورت بافتي 
هماهنگ و يکپارچه حفظ کرده بود. استخوان بندي اساسي بافت 
قديم، از سلسله مراتب معابر تشکیل شده که به فضاهاي عمومي 
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مانند بازار و میادين می  پیوســت و محلّه ها در اطراف آنان شــکل 
می  گرفتنــد و به اين ترتیب ســاختار بافت شــکل گرفته و ارتباط 
محلّه ها به صورت اندام وار برقرار می  شــد )نقشــة شمارة 1: شبکة 

معابر بافت تاريخی شهر کاشان(.
د(مطابقت ساختار کالبدي با اقليم محيط و عوارض طبيعي زمين

شــهر کاشان تا پیش از رشــد معاصرش محصور در باروي شهر و 
باروي شهر محصور در اراضي مزروعي بود. از طريق دروازه  های موجود 
در بارو، شهر با جهان خارج ارتباط برقرار می  کرد. اراضي مزروعي براي 
تأمین قســمتي از مايحتاج شهر کشت می  شد، در داخل بارو، شهر با 
چهرة معماري ســنّتي، بادگیرها، قوس  ها و گنبدها، کوچه  های نسبتاً 
تنگ و اندام وار مشّخص می  شــد. مصالح خانه  ها از خشت و احیاناً 
آجر بود و دامنه  های ســقف با خیز قوس و گنبدها پوشــانده می  شد 
)حائري و ديگران، 1383: 162(. بنابراين ساختار قديمي شهر تاريخي 
داراي نظم خاصي بود که حتّي گسترش و توسعة آن هم، موجب از 
هم پاشیدن اين ســاختار نمي شد. می  توان گفت که در شکل گیري 
ســاختار شــهر موقعیّت قرارگیري بر ســرجاده  های قديمي که شرق 
را به غرب آسیا و شــمال را به جنوب متصل می  کردند، نقش زيادي 

داشته است. در مرحلة بعد توسعه و گسترش شهر مديون نظم آب و 
خــاک بود. جهان بیني و نحوة نگرش به مذهب در اين جريان اصول 
و ضوابطي را تحمیل کرده و بر نوع چیدمان فضاها تأثیر گذاشته بود. 
محدوده و مرز شــهر به وســیلة حصار و برج و بارو تجديد می  شد تا 
ضمن ايجاد امنیّت، توسعه آن را محدود سازد. در قلعه و کهن دژ شهر، 
اعیان و اشــراف و در واقع به تدريج محلّه ها شــهر شکل می  گرفت 
)شارستان(. اين محلّه ها واحدهاي فضايي خاصي بودند که از لحاظ دارا 
بودن برخي ويژگي  های کالبدي و نیز مشّخصات خاص ساکنان بومي 
آن، مانند وابستگي  های مذهبي، قومي و خويشاوندي، حرفه   ای وغیره 

غالباً يک دست و در عین استقالل به کل شهر نیز وابستگي داشتند.
در بافت قديمي کاشــان، موقعیت کهن دژ در جنوب بافت قرار 
داشــت و پیرامون آن در جهت جنوب شــرقي تا جنــوب غربي را 
شارستان شکل داده بود که محل سکونت اعیان و اشراف بود )مانند: 
محلة سلطان میر احمد در گذشته( و پیرامون آن نیز ربض که بازار 
و محل ســکونت پیشه وران و مردم متوســط قرار داشت )مهندسین 
مشــاور طرح و منظر، 1383: 39 و37( )نقشــه های شماره 3 تا 7 نقشة 

توسعه شهر کاشان از صدر اسالم تا نیمة اول قرن چهاردهم(.

جدول شمارة2: اشکال عمدة توسعة کالبدی - فضايی شهر کاشان قبل از مدرنيسم
ويژگی  های اصلیعناصر ويژهدوره زمانی

سلجوقیان و 
خوارزمشاهیان

کالبدی
* تشـکیل شـهر از دو بخش اصلی شـامل: محدوده قديمی شـهر و ديگری قلعه جاللی و سـاخت و سـاز پراکنده اطراف 

آن کـه توسـط يک حصار بـه هم پیونـد يافته بود.
* ساختار کالبدی شامل يک محور اصلی با الگوی خطی داشت.

* استخوان بندی اصلی شهر دارای سه عملکرد حکومتی، مذهبی - فرهنگی و تجاری و خدماتی بود.عملکردی

دسترسی
* افزايش تعداد راه  های ورود به شهر،

* افزايش تعداد دروازه  های شهر از سه به شش مورد،
* پیوند همه راه ها در محدوده داخل حصار شهر توسط ستون فقرات شهر )بازار(.

ايلخانی تا 
صفويه

کالبدی

* ساخت بناهای جديد به دلیل تبديل شدن به مرکز عمده صنعتی در ايران،
* ساخت مجموعه تحت عنوان دارالسیاره )شامل مسجد، مدرسه، پرورشگاه، درمانگاه، مسافرخانه و ...(،

* حدود توسعة شهر محدوده داخلی حصار سلجوقی،
* مجموعـه اسـتخوان بندی اصلـی شـهر متشـکل از دو محـور متقاطـع بـود کـه از نقطـة تقاطع امتداد نداشـت و لـذا فرمی 

- شـکل بـه خـود می  گرفـت. سـه هسـتة اصلی نیـز بر سـه رأس ايـن فرم واقـع بود.
* توسـعة محـدودة اسـتخوان بندی اصلـی شـهر از يـک سـو بـه حاشـیه  های شـمالی و از سـوی ديگـر بـه جنـوب غربی به 

دلیـل سـاخت دارالسـیاره در شـمال قلعـة جاللـی و مجموعه میـدان سـنگ در دوره بعد.

عملکردی

* عملکرد  های عناصر الحاقی در اين دوره عمدتاً مذهبی، فرهنگی، تجاری، و خدماتی بود.
* در نظر گرفته شدن فضايی 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 ايجاد هويت جديد برای شهر.

دسترسی

* تعدد دروازه  ها و مسیر  های منتهی به شهر،
* سـهولت رابطـه بیـن اسـتخوان بندی اصلـی شـهر بـا خـارج آن بـه دلیـل نزديکـی هر يـک از دو هسـته احداث شـده در 

ايـن دوره بـه يک دروازه شـهر،
* فقدان عملکرد خاص به لحاظ مسـیر آمد و شـد بین سـه هسـتة اسـتخوان بندی اصلی شـهر، راسـته بازار به عنوان يک 

مسـیر ارتباطـی با عملکرد تجـاری و ديگر گذرهای اصلی شـهر.

کالبدیصفويه و قاجاريه

* ساختار کالبدی استخوان بندی اصلی شهر يک الگوی خطی دارد که محور اصلی آن همان راسته بازار است.
* افزايـش 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 محلّه  های متعّدد و مراکز محلّه ها،

* بافتی فشرده و درون گرا غیر از میدان متعلق به مجموعه شاه عباسی که در حکم يک فضای باز عمومی شهر است.
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ويژگی  های اصلیعناصر ويژهدوره زمانی

صفويه و قاجاريه

* اضافـه شـدن کاربـری اصلـی بخش  هـای اضافـه شـده بـه اسـتخوان بندی قديـم شـهر شـامل کاربـری تجـاری  )بـازار(، عملکردی
کاربـری حکومتـی و خدمـات مربـوط بـه آن )مجموعـه شـاه عبـاس( و دولت خانـه.

دسترسی

* ارتباط عناصر اصلی شهر توسط راسته بازار و گذرهای اصلی،
* داشـتن پنـج دروازه شـامل دروازة فین)جنـوب غربـی(، دروازة ملک آبـاد و دروازة حاجی آبـاد )شـمال غربـی، شـمال 

شـرقی(، دروازة دولت)شـمال(، دروازة عطـا )شـرق(، دروازة درب اصفهـان و دروازة لتحـر )جنـوب(،
* برخوردار بودن محلّه های شهر به طور سنّتی از نظم در سلسله مراتب فضاهای شهری،

* اهمیّت محلّه ها اطراف بازار و معبر اصلی شهر.
مأخذ: مهندسین نقش جهان پارس، 1390ب: 33 تا 44

نقشة شماره 1: نقشة شبکة معابر بافت قديم شهر کاشان؛ مأخذ: شهرداری کاشان

نقشة شماة 2: نقشه بازار شهر کاشان و محدوة حريم آن

نقشة شمارة 3: نقشة توسعة شهر کاشان در اولين سال  های هجری؛ 
مأخذ: بیرشک، ثريا : 1375 و ترسیم: نگارندگان

 نقشة شمارة 4 : تصوير شهر اولية کاشان در دوران آل بويه؛ 
مأخذ: بیرشک، ثريا : 1375 و ترسیم: نگارندگان
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 نقشة شمارة 5: نقشة محدودة شهر کاشان در دوران سلجوقيان 
)قرن پنجم و ششم(؛ مأخذ: بیرشک، ثريا : 1375 و ترسیم: نگارندگان

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

نقشة شمارة 7: نقشة توسعة شهر کاشان از قرن دوازدهم تا نيمه اول 
 قرن چهاردهم هـ. ق )دوران افشاريه - زنديه - قاجاريه(؛ 

مأخذ: بیرشک، ثريا : 1375 و ترسیم: نگارندگان

کاشان و تأثير مدرنيسم بر ساختارکالبدي شهر 
در اوايــل دهــة اول قرن چهاردهم شمســي، در اثــر تقويت راه 
ارتباطــي بین کاشــان و مراکز پر اهمیّت   کشــور، ماننــد تهران و 
اصفهان، باروي شهر از ســمت شمال شرقي تخريب شد. همزمان 
با فروپاشــي بارو اولین وقايع اقتصادي- سیاســي نوين روي   داد. به 
عنوان مثال، در شهر کاشان در سال 1304 ادارة ثبت احوال تأسیس 
  شــد. بانک ملي در ســال 1313 در اين شهر شــعبه داير   کرد. در 
سال 1313 کارخانه   ای به نام کارخانة ريسندگي و بافندگي با خريد 
اراضي مزروعي چسبیده به بارو، اولین تولید کارخانه   ای را با حدود 
200 نفر کارگر به راه   انداخت. در حدود سال  های 1330خیابان  های 
سراسري در داخل بافت قديم شهر احداث   شد. ارتباط شهر کاشان 

با شهرهاي اطرافش )نیاســر، قمصر، بیدگل، نوش آباد، ابوزيدآباد( 
تقويت و به تدريج شــبکة شــهري به مرکزيت کاشــان در منطقه 
ايجاد   شد. شهر نیز در اطراف جاده  های جديد ارتباطي و بیرون از 
بافت قديم توســعه   يافت. در حال حاضر بافت جديد، بافت قديم 
را کاماًل در بر گرفته اســت. در ادامه مهم ترين اثرات مدرنیسم بر 

ساختار کالبدی شهر تشريح می شود. 
الف- در هم شکستن اجتماع های محّله اي

 با توســعه و گســترش شــهر به شــکل معاصر خود، ســاختار 
کالبدي و ســازمان فضايي نیز تغییرات فراواني کرد. در ســاختار 
معاصر، ديگر واحد فضايي از ساختار اجتماعي- اقتصادي تبعیت 
نمي کرد. الگوي تقسیمات محلّه ها را شبکة معابر تعیین  می  کرد. 
در ايــن چارچوب محلّه های قديم تا حــدود زيادي رنگ باختند و 
در برخي موارد شــاکلة خود را از دســت دادند. معابر داخل بافت 
اگر در گذشــته بر اســاس واحد محلّه ســازمان می  يافتند و داراي 
سلســله مراتب خاص خود بودند، در ســاختار بافت معاصر بدون 
توّجــه به عناصــر تأثیرپذير از خود، تنها در ســطح شــهر ارتباط 
برقرار می  کنند. با اســتقرار شــبکة صلیبي شکل معابر، پیوستگي 
شبکة معابر گذشــته از هم گسسته و نظام محلّه ها به هم ريخت. 
بنابراين تحت تأثیر شهرسازي معاصر نخستین تغییرات در ساختار 
کالبدي شــهري با فرو ريختن باروي قديم شــهر از ســمت شرقي 
تحت تأثیر تقويت راه ارتباطي کاشان با شهرهاي شمالي کشور و 
از جمله تهران به وجود آمد. از ســال  های 1330 نخستین اقدامات 
برای ايجاد خدمات زيربنايي و بهبود شــبکة دسترســي  ها در درون 
شهر به صورت احداث خیابان  های سراسري و عريض آغاز شد که 
در نتیجة آن سیستم محلّه   ای شهر به کلي دستخوش تغییر گرديد 

)حائري و ديگران، 1383: 180(.
ب- تقسيم بندي فضاهاي شهري با توّجه به امکانات اقتصادي به 

همراه ساختار پراکنده و چند هسته اي
در ايــن دوره با احداث و اســتقرار مراکز دولتــي در بخش  های 
نوســاز و نواحي مناســب و ارائة خدمات بهتر به بافت  های جديد، 
جدايي گزيني اجتماعي نمودي کالبدي يافت و مناطق فقیرنشــین 
و اعیان نشــین کاماًل از هم قابل تشــخیص شــدند. نظام محلّه   ای 
در هــم شکســت و فضاهاي مســکوني بدون توّجه بــه فضاهاي 
آموزشي، خدماتي و عمومي الزم گســترش يافتند. تغییر ساختار 
کالبدي شــهر عالوه بر اين که نظام و ساختار بافت قديم را بر هم 
زد، تضعیف آن را نیز در پي داشــت. با ايجاد و توسعة هسته  های 
جمعیّتي و خدماتي جديد در شهر، روند تخلیة جمیّعتي در بافت 
سرعت گرفت. هم چنین در دهه  های اخیر، شهرک  های حاشیه   ای 
که در اطراف بافت متراکم شــهر شــکل گرفتند، ســاختار شــهر 
را از حالــت متمرکز و پیوســته به صورت پراکنــده و غیر متمرکز 
تغییر داده اند. ايجاد هســته  های جديد جمعیّتي و به تبع آن ايجاد 
مراکز خدمات رســاني، ارتباطي و غیره در توســعة شــهر موجب 
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تغییر ســازمان فضايي قديمي و ايجاد سازماني نو در بافت شده و 
مجموعة به هم پیوستة قديمي اکنون به مجموعه   ای چند هسته   ای 

با بافت پراکنده تبديل شده است.
ج ـ تقليد از ساخت و ساز  های غربي و سعي در تشابه با بيگانه

شهرســازي دوران معاصــر با به ارمغــان آوردن خیابان و فلکه و 
هم چنین با توسعة مرکزيّت اداري شهر و ايجاد ساختمان  های غیر 
بومي و محصور در فضاي ســبز لطمه های جبران ناپذيري بر بافت 
اندام وار شــهر تاريخي کاشان وارد کرده است. به دنبال جايگزيني 
ســاختمان  های بومي و ســنّتي با ســاختمان  های جديــد و اجراي 
برنامه  های تعريــض معابر که کیفیّت دلپذير فضاهاي شــهري و 
محلّه های قديمــي را از بین بردند، فرهنگ جامعــه قابلیّت آن را 
نــدارد که از فرهنگ معماري گذشــته به نحو مطلوب و شايســته 
تأثیر بگیرد. بنابراين ســاختار تاريخي شهر از لحاظ کالبدي دچار 
آسیب  های شديدي شد. اين آسیب  های وارده که حاصل برداشت 
غلط و بي فکرانه از تکنولوژي وارداتي اســت، بســیار نگران کننده 
بوده است)مهندســین مشاور طرح و منظر، 1383: 41 و 38(. به طور 
کلی تأثیر مدرنیســم بر ســاختار کالبدی- فضايی شــهر تاريخی 

کاشان تا به امروز طي سه دوره صورت گرفته است.
دوران اول توسعة شهر )از اوايل دورة رضا شاه تا اوايل دهة 40(

در دورة پهلــوی اول کاشــان نیــز همانند ديگر شــهرهای ايران 
دســتخوش تغییراتی در سازمان شهری شد. در اين دوره خیابان  های 
جديدی در بافت اندام وار شــهر احداث و حتی قســمتی از بازار به 
خیابان تبديل شــد و خیابان  های جديد از دل پاره   ای از محلّه های 
قديمی گذشتند. شهرسازی دوران معاصر با به ارمغان آوردن خیابان 
و فلکه و توســعة مرکزيّت اداری شــهر و ايجاد ساختمان  های غیر 
بومی و توســعة بدون ضابطه حريم شهر، لطمه های جبران ناپذيری 
بر بافت اندام وار )از لحاظ کالبدی، اجتماعی، اقتصادی( شــهر وارد 
آورد. استخوان بندی جديد شهر از الگوی معیّنی تبعیّت نکرد، زيرا 
عناصر متشــّکلة آن در هم جواری راه  های اصلی شــهر که الگويی 
شبکه   ای داشــت واقع شدند. عناصر و کاربری  های جديد االحداث 
دارای بافتی باز و متشــّکل از ساختمان  های پراکنده در فضای باز و 
يا هم جوار بافت  های نســبتاً منظم جديــد بودند و از بافت قديمی 
استخوان بندی اصلی شــهر تبعیت نکردند )مهندسین نقش جهان 
پارس، 1390ب: 44 تا 47(. بافت جديد شــهر از خیابان  های نســبتاً 
عريض و ســاختمان هايي از اسکلت فلزي و بتن آرمه شکل گرفته 
اســت. چهرة بافت جديــد در داخل بافــت قديم شــهر نیز نفوذ 
کرده اســت، البته تنها در اطــراف خیابان  های تازه احداث شــده، 
ســاختمان  های نوســاز با فاصلة حدود 10 متر احداث شــده است، 
لیکــن پــس از 10 متر ســاختمان  های قديمي هم چنــان پا بر جا 
مانده اند؛ چنان که هم زيستي دو بافت قديم و جديد کالبد معاصر 

شهر کاشان را تشکیل داده است )حائري و ديگران، 1383: 163(.
در همین دوره و در ســال 1312 بود که برای اولین بار و بر اساس 

طرحی مشــّخص، احداث خیابان  های پهلوی و صبا به اجرا در آمد. 
در پی احداث خیابان  ها در شهر، مراکز تجاری در پیاده روهای کنار 
خیابان جای گرفتند و به تدريج نقش بازار در حیات شهر تضعیف 
شد. در اين دوره، احداث و استقرار مراکز دولتی در بخش  های نوساز 
و نواحی مناســب، منجر به تجزية طبفاتی شــهر شد. نقش عناصر 
مذهبی در فضای کالبدی شهر تضعیف شد و نظام محلّه   ای در هم 

شکست)مهندسین نقش جهان پارس، 1390الف: 8(.
از مهم  تريــن تحواّلت اين دوره بر بافت قديمی شــهر کاشــان 

می  توان به اين موارد اشاره کرد:
* در ايــن دوره، محــدودة بافت قديم بر محدودة شــهر منطبق 
است. غالب تحواّلت درون اين بافت به صورت بسیار تدريجي 

و کند شکل می  گیرد. 
* ايجــاد برش  های صلیبي شــکل، در داخل بافت و يک میدان 

پارک مانند )کمال الملک( در وسط بافت تاريخي.
* ايجاد شبکة اصلي دسترسي سواره)محور فین به داخل شهر و 

محور ترانزيتي اصفهان، کاشان و قم(.
* ايجاد يک مجموعه عناصــر جديد در خارج بافت قديم مثل 

ايجاد کارخانه، راه آهن و غیره.
دوران دوم توسعة شهر )از اوايل دهة40 تا 1357( 

همزمان با رشد شتابان شهرنشینی در کشور در دوران دوم، شهر 
کاشــان نیز تحت تأثیر اين تحواّلت در ساختار و کارکرد و کالبد 
دچار تغییرات عمده   ای شــد؛ به عبارت ديگر، شهرنشــینی شتابان 
منجر به تحواّلت اقتصادی، سیاســی و اجتماعی در شهر شد. اين 

عوامل زمینة گسترش و توسعة کالبدی شهر را ايجاد کردند.
از منظــر نقش سیاســی، با برقراری امنیّت سراســری، کاشــان 
عملکرد حاکم نشــینی منطقه را از دســت داد و بــه مرکز اداری- 
خدماتی شهرســتان تبديل شــد. توســعة اداره ها در شــهر، ضمن 
جذب بخشــی از نیروی کار، مهاجرت را نیز تشويق کرد و بخشی 
از اراضــی شــهری را به خــود اختصــاص داد. در ايــن دوره تمام 
فعالیّت  های بهداشتی - درمانی، آموزشی، ورزشی، اداری، فرهنگی 
و تجاری منطقه در شــهر کاشان متمرکز شد و براين اساس کاشان 

در اين دوره، شهری خدماتی نیز محسوب می  شد.
از لحاظ تحــواّلت اقتصادی، کارگاه  هــای پارچه بافی در رقابت 
بــا منســوجات خارجی شکســت خوردند و قالی بافی )دســتی و 
ماشینی( به عنوان صنعت جايگزين مطرح شد. در اين دوره، صنايع 

کارخانه   ای نیز رونق گرفت و به تدريج توسعه يافت. 
از نظر پیدايش حوزه و شــبکة ارتباطی با عبور جاده  های اصلی 
تهران- قم- اصفهان و تهران- قم- يزد از کاشــان، روســتاهای واقع 
در اطراف مســیر، ارتباطات قوی تری با شهر کاشان برقرار کردند. 
از ســوی ديگر، رشــد شهر به افزايش جمعیّتی شــهر و روستاهای 
اطرافش انجامید . بنابراين کاشان هم در شبکة شهری کشور جای 
خــود را پیدا کرد و هم به مرکــزی برای حوزه پیرامون خود تبديل 
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شــد. هم چنین بهره مندی از مزيّت ديگر يعنی راه آهن بین شهری 
از يک سو سبب شید، پر تحرک  ترين محور ارتباطی شهر، محور 
شمال و جنوب گردد) که شهرهای تهران، قم، کاشان، نطنز، نايین، 
يزد و بندرعباس در اين محور با يکديگر مرتبط شدند( و از سوی 
ديگر، توسعه و گســترش کالبدی شهر نیز حول اين محور اتفاق 
بیافتد. در مجموع بايد گفت در اين دوران گسترش شهر در خارج 
از محدودة شهر در جهات شمال غربي به سوي فین، شمال شرقي 
و شــرق تا حدودي و کم تر در جهت جنوب شرقي و جنوب ادامه 
پیدا کرد. اين تحواّلت بسیار ســريع بودند. مهاجران روستايي، هر 
گروه در همان مســیر که به شــهر می آمدند، ســاکن می  شــدند. 
بدين ترتیب شــهر در خارج از محدودة اصلی به نحو بي سابقه   ای 
گســترش   يافت. عالوه بر اين، کارخانه ها و صنايع مهم در حاشیة 
شهر توسعة  پیدا کردند)مهندسین نقش جهان پارس،1390الف: 9(.

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

در دوران ســوم )پس از انقالب( سیاســت  های محرومیّت زدايي 
باعث شــد، تا با ايجاد چند مرکز جمعیّتي جديد، شــهر گسترش 
بیش تری رو به جهت شمال شــرقي و جنوب غربي پیدا کند. در 
اين دوره که دورة بازنگري و انتقالي نامیده می  شــود، تالش شد تا 
کاشان به مادرشهر تبديل شود. اقداماتي مثل واگذاري زمین توسط 
ســازمان زمین شهري و آماده سازي شــهرک ناجي آباد 1 و 2، اين 
جريان را ســرعت بخشــید و بدين ترتیب راه براي خروج جمعیّت 
از هســتة اصلی شــهر هموارتر   شــد. ارائة خدمات به شهرک  های 
پیراموني به همراه مشــکالتي که در محدودة مرکزی شــهر وجود 
داشــت، باعث سرعت بخشیدن به تخلیة جمعیّتي مرکز شهر شد. 
در مجمــوع شــهر در اين دوران به هســته  های بزرگ و کوچک و 
پراکنده تبديل شد)بیرشــک، 1375: 82(. نقشة شمارة 8 گسترش 
کالبدي- فضايي شهر کاشان طی ادوار مختلف را نشان می  دهد. 

محّله  های جديد و محّله های روستا - شهری دوران سوم

جهات توســعة شــهر و اشکال فضايی جديد اســتقرار در ادامه 
بافت قديم به ســمت شــمال و شــمال غرب به صورت شعاعی – 
خطــی بوده و در امتداد مســیر  های منتهی به شــهر و در حاشــیة 
شــهر مرکزی شکل گرفته است. در قالب اين گونه از توسعه  ها در 

سال  های اخیر محلّه  های جديدی شکل گرفته اند که عبارتند از: 
- محلّه های ناجی آباد )فاز يک و دو(، کوی فرهنگیان، کوی ادارة 

گاز، ملک آباد که در امتداد بلوار امام رضا شکل گرفته اند. 
- محلّه های باهنر، شــهرک انقالب، هشت ســی آباد، ولی عصر و 
آزادگان که در امتداد محور اصفهان، نطنز، قم، تهران شکل گرفته اند. 

- لتحر که در بخش جنوب شرقی شهر شکل گرفته است. 
نکته قابل ذکــر اين که، برخی از اين محلّه های جديد هم چون 
ولی عصــر، لتحر و کارگــر از بافتی متفاوت بــا ديگر محلّه های 
جديد برخوردارند و فقط به لحاظ قدمت می  توان آنها را در رديف 
محلّه هــای جديد گنجاند. اين محلّه ها به داليل مختلف از اقشــار 

مهاجر و کم درآمد تشــکیل شــده و سبب شکل گیری بافت  های 
حاشیه   ای و اسکان غیررسمی در قسمت از شهر شده است. 

مشــّخص  ترين مصداق محلّه  های جديد و نوســاز شهر کاشان، 
محلّه ناجی آباد است. روند ســاخت و ساز در بخش  های مختلف 
آن به صورت پراکنده اســت. بافت اين محدوده شــطرنجی شکل 
گرفته اســت و ســاختمان  های مســکونی به دو صــورت وياليی 
و آپارتمانی)مجتمع ســازی( هســتند. وجود روســتاهايی هم چون 
فین بزرگ و کوچک، حســن آباد، طاهرآبــاد و خزاق در اطراف 
کاشان و توسعة محدوده  های شهری سبب شکل گیری هسته  های 
منفصلی با بافت های روســتايی در محدودة شهری شده است.اين 
بافت  ها که عمدتــاً در اطراف محور فین با وضعیت آب و هوايی 
مطلوب و باغ های فراوان و جادة قديم قم - تهران قرار گرفته اند از 
لحاظ شــبکة خیابان  ها و دسترسی به عناصر خدماتی و تأسیسات 
و تجهیزات الزم از وضعیّت مطلوبی برخوردار نیســتند )مهندسین 

نقش جهان پارس، 1390ب: 61- 60(. 
در مجمــوع الحاق محدوده  های اطراف شــهر باعث شــد به دو 
صورت بر گســترش افقی و پراکندة شهر تأثیر بگذارد، اول آن که 
باعث شــد بین محدودة قانونی و محــدودة الحاقی، بورس بازی و 
ســوداگری زمین به وجود بیايد و ساخت و سازها به سرعت در اين 
بخش  ها انجام شود. دوم آن که با الحاق زمین  های پیرامون به شهر، 
تعدادی از روســتا  ها و شــهرک  ها که در پیرامون شهر کاشان قرار 
داشتند در هر مرحله از الحاق جزء پیکره و بدنة شهر و بخش هايی 

از شهر به حساب آمدند.

جدول شمارة 3: محدود  های الحاقی به شهر کاشان طی مقاطع 
زمانی 1364 تا 1383

سال تصويبمحدوده الحاقیرديف

64/5/28روستای حسین آباد1
64/8/25زيدي2
65/5/28روستای لتحر3
67/4/8فضای سبز و انبار  های جنوب شرق4
68/10/13پارک اداری5
71/1/25 و 71/1/29روستای فین کوچک و بزرگ6
71/11/11فضای سبز تپه  های سیلک7
73/2/1پايانه مسافربری8
73/2/25شهرک خاتم االنبیا9

83/2/25آماده سازی فاز 2 ناجی آباد10
مأخذ: مهندسین نقش جهان پارس، 1390ب :3 

حرکت سازمان فضايی شهر کاشان به سمت نـــوعي واگرايـــي 
از مرکـــز و توســـعة شــعاعي در اطراف محورهاي برون شــهري: 
اين نوع ســازمان فضايی معاصر از يک ســو منجر به تداوم تخريب 
و تخلیــه بافت هاب تاريخی و ارزش مند و خروج ســاکنان اصیل و 
بومی از بخش  های مرکزی شهر و تمايل به سکونت در شهرک  های 
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حاشــیه   ای و محور فین و جايگزينی مهاجران و اقشار کم درآمد در 
اين بخش و بافت از شهر شده و از سوی ديگر باعث تداوم توسعه و 
گسترش غیر ضروری بافت  های حاشیه   ای با کیفیّت پايین سکونت 
و ســاختاری بی هويت در اراضی زراعی پیرامونی کاشان ) عمدتاً در 

بخش  های جنوب و جنوب غربی شهر( شده است.

نتیجه گیری
با ورود مدرنیسم به جهان اسالم بويژه در يک سدة اخیر شهرهاي 
کشــورهاي اســالمي با ژرف  ترين دگرگوني  ها در کارکرد، ساختار و 
کالبد روبه رو شــده اند. ويژگي برجســتة اين مدرنیزاســیون، عامل 
بیرونــي و تحمیل مدرنیتة غرب بوده اســت. بي گمان عامل تغییر 
شکل و ســاختار فیزيکي شــهرها، دگرگوني  های ناشــي از توسعة 
اقتصــادي - اجتماعي و بويژه ادغــام در اقتصاد جهاني بود. در ايران 
پیدايش شهرسازي معاصر به اواخر دورة قاجار برمي گردد و خاستگاه 
آن انتقال فرهنگ فريبندة غرب به جامعة درون گراي ايراني بود. لذا 
از مهم ترين پیامدهاي تأثیرات مدرنیســم بر معماري و شهرســازي 

شهرهاي ايران می  توان به موارد ذيل اشاره کرد.
 الف( تخريب حصار شهرها،

ب( تغییر بافت  های اندام وار به اشکال هندسي،
ج( استفاده اقتصادي در معماري به سبک بساز و بفروش،

د( بهره گیري از تکنولوژي غربي در ترکیب با اقلیم و تکنولوژي سنّتي،
ه( پیدايش سبک جديدي از معماري تحت عنوان معماري سیماني،

و( توّجه به جنبه  های عملکرد حوزه  های متفاوت شــهري به جاي 
کیفیّت فضاهاي شهري و معماري موجود،

ز( ايجاد شبکه  های حمل و نقل شطرنجي، سريع و تک عملکردي.
در اين زمینه، شــهر تاريخي کاشان نیز تحت تأثیر اين تحواّلت 
در ساختار و کارکرد و کالبد دچار تغییرات عمده   ای گرديد. نتايج 
حاصل از بررســی  ها در خصوص ســاختار، کارکرد و کالبد شهر 
کاشان در قبل و بعد از مدرنیسم نشان می  دهد که سازمان فضايی 
گذشته تاريخی شهر کاشــان را می  توان تمرکزگرا، تک اندامی و 
هسته   ای تشــخیص داد. عناصر ساختاری اين سازمان عبارت اند از: 
بــازار و مراکز خدماتی پیرامونی آن به عنــوان مرکز و قلب تپندة 
اقتصادی شــهر و مســجد جامع که با احداث خیابان  های اطراف 
بازار به صورت مربعی شــکل می گرفتند. ايــن مربع، پهنة تجاری 
و اســتخوان بندی اصلی شــهر را شــکل می داد و تمامی نیروهای 
اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فضايی را به ســمت خود متمرکز 
و جهت گیــری می کرد. اين اندام يکپارچــه و متمرکز تاکنون هم 
از قــدرت زيادی برخوردار بوده و ســازمان فضايی شــهر را تحت 
تأثیــر خــود داده اســت. بر خالف ســازمان فضايــی تمرکزگرای 
تاريخی کاشــان، ســازمان فضايی و روند  ها و گرايش های معاصر 
کاشــان به ســمت نوعی واگرايی از مرکز و توســعة شــعاعی در 
اطراف محور  های برون شــهری تمايل يافته که منجر به ســاختاری 
کاماًل پراکنده و مرکزگريز شــده اســت. بنابراين ســازمان فضايی 
معاصــر کاشــان در قالب ســازمان فضايی متمرکــز در دو کانون 

نقشة شمارة 8: نقشة الگوي گسترش کالبدي- فضايي شهر کاشان طی ادوار مختلف؛ مأخذ نقشه پايه: شهرداري کاشان و ترسیم: نگارندگان
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شــهری کاشان و راوند و ســازمان فضايی خطی- شعاعی و بسیار 
پراکنده که توســعه را در امتداد محور  های برون شــهر شکل داده 
اســت. اين نوع ســازمان فضايی معاصر از يک سو منجر به تداوم 
تخريب و تخلیة بافت هابی تاريخی و ارزش مند و خروج ســاکنان 
اصیل و بومی از بخش  های مرکزی شــهر و تمايل به ســکونت در 
شــهرک  های حاشیه   ای و محور فین و جايگزينی مهاجران و اقشار 
کم درآمد در اين بخش و بافت از شــهر شــده و از ســوی ديگر 
باعث تداوم توســعه و گســترش غیر ضروری بافت  های حاشیه   ای 
با کیفیّت نازل ســکونت و با ساختاری بی هويّت در اراضی زراعی 
پیرامونی کاشان)عمدتاً در بخش  های جنوب و جنوب غربی شهر( 
شده است. مجموع اين نوع تحواّلت و گرايش ها بر سازمان فضايی 
شهر سبب شــکل گیری توسعة فضايی ناپايدار به داليلی هم چون 
میل به گســترش کالبدی و تعارض های فرمی و محتوايی توسعه 

شده است. 
به طور کلي مهم ترين پیامد  های شهرســازي معاصر)مدرنیسم( 
بر ساختار کالبدي شــهر تاريخي کاشان را می  توان در موارد ذيل 

بر شمرد: 
الف ( بر هم ريختن ساختار کلي و اندام وار)ارگانیک( شهر،

ب( شکستن و فرو ريختن حصار شهر قديم،
ج( گسستن ارتباط معابر اصلي شهر،

د( شکســته شــدن نظام محلّه   ای و کــم اهمیّت شــدن مراکز 
محلّه هــا و رونق يافتن مراکز شــهري جديد در اثر ايجاد شــبکه 

ارتباطي شطرنجي،
هـ( کم رنگ شــدن نقش تجاري بازار که ستون فقرات ساختار 

شهر را تشکیل می  داد،
و( ايجاد برش هاي صلیبي شکل در درون بافت تاريخي شهر،
ز( گسترش بي سابقه شهر در خارج از محدوده بافت قديمي.

بنابراين می  توان نتیجه گرفت شــهر تاريخي کاشــان تا قبل از 
شهرســازي معاصر داراي ســاختار شــهري اندام وار با پشتوانه  های 
قوي و پربار از جنبه  های گوناگون هنر و ارزش  های ســنّتی ايراني 
و جهان بیني اســالمي بود که در دورة معاصر به دلیل حاکم شدن 
مدرنیته در شــهرها و عدم توّجه به بنیادهــاي فرهنگي و تاريخي 
شــهر و عوامــل گوناگون مادي مؤثّر بر آن، ســاخت منســجم و 
متمرکز شــهر تاريخي جــاي خود رابه ســاختار پراکنــده و چند 
هســته   ای جديد داده اســت، اما از آنجا که پیشــرفت تکنولوژي 
ضرورتي اســت که از آن نمي توان چشــم پوشــید و از طرفي هم 
اين عامل نبايد ارزش  های فرهنگي و تاريخي شــهر را دست خوش 
مخاطره نمايد، لذا آن چه که می  بايد به عنوان يک برنامة سراسري 
و هماهنگ شــئون اجتماعي عمل نمايــد، تلفیق اين دو عامل در 
ايجاد محیطی مناســب و انســاني در شهر اســت. لذا با عنايت به 
پیامدهاي مدرنیســم در تغییر الگوی ساخت شهر امروزي کاشان 
و پیدايــش مشــکالت و بحران هايــی هم چــون مصرف گرايي، 

مشــکالت محیط زيستی،گســیختگي و بحران هويّت در انســان 
امروزي، تقّدس زاديي، شــتاب، تکنولوژي مخرب و بي عدالتي در 
شهر، مســؤوالن و مديران شهری   بايد به ساخت و الگوهاي توسعة 
شــهر بر اســاس منابع ديني و فرهنگ غني معماري و شهرسازي 
ايراني- اسالمي و متناسب سازي آن با نیازهاي پیچیده و گوناگون 

انسان معاصر و پیشرفته همت نمايند.
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