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شهر آموزشي ،شهري
است که به توسعه پايدار
بهعنوان فرآيندي آموزشي و
در حال رشد مينگرد .ايجاد
تغييرات در راستاي رسيدن
به جهات مختلف توسعه
پايدار شهري ،نيازمند
درس گرفتن از موفقيتها
و اشتباهات گذشته و
مشارکت انسانهايي است
که شهرها را ميسازند

در جستوجوي ظرفيتهاي شهر

بازاريا فضاييبرايآموختن
شهرهاي آموزشدهنده ،مفهومي جديد در ميان مفاهيم نوين برنامهريزي
و مديريت شهري است .بازار يکي از عناصر اصلي شهرهاي ايراني و اسالمي
بوده و هست .اين مطلب نگاهي دارد به ظرفيتهاي اين عنصر مهم شهري
كه از گذش�ته تاكنون هنوز ماهيت كاركردي خود را از دست نداده است.
آيا آنطور که نويس�ندگان نوشتهاند «بازار» هم ميتواند جنبه آموزشي
داشته باشد؟

موزه اسباب بازي که در راسته امير مجموعه سعدالسلطنه
قزوين ،از جمله کاربريهايي است که ميتواند جنبه
آموزشدهندگي بازار را تقويت کند.
چهار تصوير از بازار ابنبطوطه كه در آن بخشهايي از مصر،
تونس ،هند و چين باستان بازسازي شده و با كاركرد آموزشي و
البته جذب گردشگر در معرض ديد بازديدكنندگان از اين مركز
خريد بزرگ قرار گرفته است.

نوید سعیدی رضوانی
دکتراي شهرسازي
زهرا شش پری
شهرساز

فضاهاي رسمي آموزش از مهدکودک تا آموزش عالي در شهرها مکانيابي
ميشوند و از لحاظ مساحت سه تا پنجدرصد ش��هر را پوشش ميدهند
اما بايد توجه داش��ت که آموزش در شهر فقط به آموزش رسمي منحصر
نميش��ود چرا که مدت آن محدود اس��ت و همه افراد را تحتپوش��ش
نميگيرد اگرچه تاثيرگذار و ضروري اس��ت .نوع ديگر آموزش ،آموزش
تصادفي است .اين نوع آموزش به هر آنچه انسان در طول عمر ،بهگونهاي
تصادفي و نامنظم در زمينههاي دانش ،توانش و بينش فراميگيرد ،اطالق
ميش��ود .آموزش تصادفي يا ضمني ،مستمر از طريق تجربيات شخصي
روزمره با توجه به محيطي که فرد در آن رش��د ميياب��د و کار و زندگي
ميکند به دست ميآيد ،مانند :محيط کار ،محيط زندگي و محيطي که
فرد در آن اوقات خود را ميگذراند ،يا از طريق مطالعه و استفاده از وسايل
ارتباط جمعي مانند :راديو و تلويزيون.
بارزتري��ن ويژگ��ي س��ومين ن��وع آم��وزش يعن��ي آموز شه��اي
تصادفي«،مادامالعمر» بودن آن است .محيط خانواده ،محله ،رسانههاي
گروهي همواره در حال تعليم و آموزش موارد مختلف هستند .مردم ممکن
اس��ت در هنگام کار ،خريد ،رفتوآمد يا در گوشه محلهشان به يادگيري
بپردازند .يکي از مهمترين گامها در اين مس��ير آن اس��ت که نوع نگاه به
آموزش تغيير يابد .اگر قرار باشد آموزش به يکي از جنبههاي رايج زندگي
روزمره تبديل شود ،بايد به فضاهاي ديگري همچون ،محل تفريح ،محل
خريد و فضاهاي اجتماعي تسري يابد.
بازار و عملکردهاي آن

بازار يک��ي از عناصر اصلي ش��هرهاي ايراني و اس�لامي بوده و هس��ت
که برخالف مراک��ز تجاري کش��ورهاي اروپايي در قرون وس��طا و دوره

رنسانس بهصورت عمود بر خيابان اصلي و سرپوشيده
ساخته ميش��د و چنان ش��هرت پيدا کرد که لغت
« »BAZZARمس��تقيما وارد واژگان زبان انگليسي
بوجوش بود که در آن
شد و به مفهوم مکاني پرجن 
خري دوفروش هم ص��ورت ميگرفت .بازار اگرچه در
تمام کشورهاي اسالمي گس��ترش پيدا کرد اما در
اصل واژهاي فارسي است که ريشه آن در زبان پهلوي،
بهاچار است بهمعني مکان قيمتها اما بازار تنها مکان
خري دوفروش نبود بلکه نهادي اقتصادي و اجتماعي
بود که اس��تخوانبندي ش��هر را تش��کيل ميداد.
عناصري چون راستههاي اصلي ،راستههاي فرعي
و داالن4 ،سو (4سوق) ،ميدان و جلوخان ،فضاهاي
ارتباطي بازار را تشکيل ميدادند .کاربريهاي مهمي
مانند :مسجد ،حمام ،مدرسه علميه و حتي واحدهاي
مسکوني در داخل بازار ديده ميش��د .بازارها تنوع
زيادي داشتند و از بازارهاي لوکس نظير طال و پارچه
و بازار پاالندوزها ،کفنفروشها و مالفروشها را در
برميگرفتند اما در همه اي��ن بازارها ،وقتگذراني،
خوردن و نوش��يدن ،تجم��ع ،معرکهگيري و تبادل
اخبار و اطالعات ،جزئي از حيات روزمره بود.
از اينرو بازارها مرکزي ب��راي آموزش تصادفي نيز
بودند ،افراد ب��ا حضور در بازارها اخب��ار و اطالعات
مفيدي دريافت ميکردند ،با س��بک معماري بومي
خود آشنا ميشدند اما بهتدريج درطول زمان ،بازارها

ماهيت آموزشي خود را از دست دادند و فقط بهعنوان
محل خريدوفروش مطرح شدند .رويکرد جديد در
برنامهريزي شهري ميخواهد اين نقش را به بازارها
برگرداند .از نظر تاريخي ايده شهرهاي آموزشي به
اوايل دهه  1970بازميگردد اما طرح ايجاد شهرهاي
آموزشي در کنفرانس  1992گوتنبرگ در سازمان
هماهنگي و توس��عه اقتصادي ( )OECDارائه شد.
در اين کنفرانس ،شهر آموزشي بهعنوان منطقهاي
پايدار براي توس��عه دانش با مشخصات زير تعريف
شده است:
 -1در ش��هر آموزش��ي افراد بين آموزش و محيط
اطراف خود ارتباط برقرار ميکنند.
 -2در ش��هر آموزش��ي ميان فعاليتهاي گوناگون
آموزشي و پژوهشي همبستگي وجود دارد.
 -3در ش��هر آموزش��ي ،انجمنهايي وجود دارد که
فعاليتهاي آموزش��ي را رهبري ميکن��د( .مرکز
پژوهشهاي شوراي اسالمي شهر مشهد ،مديريت
شهري ،ص)91
هرجا يا هر رابطهاي در زندگي شهري ،داراي نوعي
پتانسيل براي آموزش اجتماعي با هدف دستيابي به
توسعه پايدار شهري است .در واقع تشکيلدهندگان
يک شهر پايدار ،همان شهرونداني هستند که تحت
يک آموزش عمومي و مداوم قرار گرفتهاند .اين نوع
آموزش بايد در هرجاي��ي که نياز به تصميمگيري و

اگر قرار باشد آموزش به يکي از جنبههاي رايج زندگي روزمره تبديل شود،
اين موضوع بايد به فضاهاي ديگري همچون ،محل تفريح ،محل خريد و
فضاهاي اجتماعي تسري يابد
حل مسئله است ارائه شود.
شهر آموزشي ،شهري است که به توسعه پايدار بهعنوان فرآيندي آموزشي و در حال رشد مينگرد .ايجاد تغييرات
در راستاي رسيدن به جهات مختلف توسعه پايدار شهري ،نيازمند درس گرفتن از موفقيتها و اشتباهات گذشته،
و مهمتر از همه مشارکت انس��انهايي است که شهرها را ميسازند .ويگونسکي يکي از معروفترين نظريهپردازان
رشدشناختي معتقد است« :کنش متقابل ميان يادگيرنده و محيط اجتماعي او اهميت بسزايي دارد» .او بر اين باور
بود که رشد ذهني افراد ،عموما به مردمي که در دنياي اطراف آنها زندگي ميکنند ،وابسته است و افراد بسياري
انديشهها ،نگرشها و ارزشهاي خود را در تعامل و رابطه متقابل با ديگران ارتقاي ميدهند( .نسيم مکوند حسيني،
 1389ص)24
شهر آموزشدهنده ،به شهروندانش فضا براي يادگيري ميدهد؛ .فضايي که به روي آنها باز است .اين در حقيقت
همان تصوير کالسيک دموکراسي يوناني در 500سال قبل از ميالد است .فضايي که مردم ميتوانند تبادل عقايد
و اخب��ار کنند .به تعبيري همان فروم اس��ت .با کارکرد يک اتاق س��مينار با موضوع آزاد و گفتوگوي آزاد ،ش��هر
آموزشدهنده بايد فضاهايي براي مالقات افراد ايجاد کند که هر فرد دانس��تههاي خ��ود را براي تبادل با ديگران
همراه ميآورد.
براي آنکه فرآيند تبديل پرسش به دانش در هر فرد ايجاد ش��ود ،فضاهاي آموزشدهنده بايد غني از اطالعات و
معماها باشند که تجربههاي مفيدي را ايجاد کنند و مردم بايد مشارکت کاملي در چنين محيطي داشته باشند.
آموزشدهندگي در ش��هر هم شامل مجموعه فضاهاي ش��هري و محيط فراگير و غني شهر است و هم وجود يک
ساختار فرهنگي و اجتماعي که بهلزوم تداوم آموزش آگاه است.

همشهري معماري

 .ويژهنامهمعماريو شهرسازي
تهرانشهر  .ديماهنود
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آموزش و فراغت مکمل آموزش و سرگرمي

در زمينه آموزش توأمان با فراغت و سرگرمي ،روبرت عنوان ميکند که فراغت شرايط مساعد و مهيا را براي آموزش
و يادگيري فراهم ميکند ،افراد بزرگس��ال همچون کودکان نياز به محيطي دارند که ب��ه آنها مجال ابراز وجود،
سوال پرسيدن و چالش و همچنين شرايطي براي فهميدن و درک خودشان و جهان اطرافشان بدهد( .نسيم مکوند
حسيني1389 ،ص  )46چنين يادگيري آموزشي ميتواند با بازي همراه ش��ود .شهر بايد فضاهايي را متناسب با
مفاهيم آموزشي هدفمند خود فراهم آورد که فرد به استفاده و کاربرد آموزههايش نياز پيدا کند .بنابراين با رجوع به
آن مفاهيم خاص در موقعيتهايي که شهر ،شهروندان را در آن قرار ميدهد آن مفاهيم در ذهن شهروندان بازيابي
شده و ادراک فرد از مفاهيم انتزاعي آموخته به واقعيت نزديک شود.
بازار بهمثابه فضايي براي آموزش

رويکردي که در شهرهاي آموزشدهنده تشريح شد ميتواند تمام ابعاد ،عناصر و کاربريهاي شهري را در برگيرد که
از جمله آنها بازار است ،همانگونه که گفته شد ،بازارها بهويژه در کشور ما خصلت آموزشي خود را از دست دادند.
اما بهتازگي پويشي براي آموزشدهنده کردن بازارها که روزانه دهها هزار نفر در آنها رفتوآمد ميکنند به شکل
نوين خود آغاز شده که از آن جمله ميتوان به بازار ابنبطوطه در امارات متحده عربي اشاره کرد.
ابنبطوطه شخصيتي برجسته در جهان اسالم است که در کشور مراکش در سال  1304ميالدي به دنيا آمد و در آن
زمان به مطالعه فقه و حقوق پرداخت ،وي 30سال به مسافرت پرداخت و کشورهايي متعدد از جمله ايران ،چين،
هند ،تونس ،مصر و اندلس را پيمود در واقع او قبل از مارکوپولو به جهانگردي پرداخت و در سال  1377ميالدي در
همين کشور درگذشت بنابراين بازار ابنبطوطه دوبي براساس معماري کشورهاي چين ،هند ،ايران ،مصر ،تونس
و اندلس ساخته شده است.
هدف از ساخت اين بازار عالوه بر مقاصد تجاري ،آموزش غيرمستقيم به بازديدکنندگان است ،به اين نحو که هر يک
از قسمتهاي اين بازار براساس معماري يکي از کشورهاي يادشده ساخته شده است .البته دکور و تابلوي مغازهها
براساس ويژگيهاي برند اصلي است .بنابراين ساختار بازار تلفيقي از سنت و مدرنيسم است؛ سنتي که برخاسته از
شيوههاي معماري مختلف است.
عالوه بر مغازهها که براس��اس سبکهاي مختلف معماري طراحي ش��دهاند هر بخش از فضاهاي عمومي بازار نيز

براساس يک سبک معماري ساماندهي شده است و
اين تاثيرگذاري س��بک به کار رفته در ساخت بازار
را افزاي��ش ميدهد ،نکت��ه ديگر اينک��ه باتوجه به
ارتباط نجوم و هوانوردي با جهانگردي ،بخشهايي
از مجموعه به معرفي تجربيات مس��لمين در زمينه
ص يافته است
علم نجوم و هيات و هوانوردي اختصا 
و از جمله انواع اس��طرالبها معرفي شده ،ماکتي از
عباسبنفرناس (نخستين انساني که پرواز کرد) سوار
بر هواپيمايي که خودساخته بود به نمايش درآمده
و ويژگيهاي معماري هر تمدن تا حد امکان معرفي
شده است .بنابراين بازديدکنندگان از اين بازار عالوه
بر خريد و سرگرمي ميتوانند بر آگاهي خود نسبت
به تمدنهاي پيشين بيفزايند و تنها کولهباري از کاال
را با خود از اين بازار به يادگار نبرند.
جمعبندي و پيشنهاد

کاربريهاي شهري ميتوانند عالوه بر نقشهايي که
برعهده دارند نق��ش آموزشدهندگي را نيز برعهده
گيرن��د ،يک پارک ،ي��ک درمانگاه ،ي��ک فضاي باز
ش��هري و حتي يک بازار ميتواند «آموزشدهنده»
باشد .در جامعه امروز که نياز به آموزش بيش از هر
زمان احساس ميش��ود ،آموزشدهنده کردن شهر
و کاربريهاي آن ن��ه يک انتخاب بلکه يک ضرورت
اس��ت .در اين ميان بازارها بهعن��وان مجموعههاي

چن��د عملک��ردي که خري��د ،س��رگرمي ،تجمع و
توگذار را با هم در خود جاي دادهاند ميتوانند
گش 
نقش موثري داشته باشند .براي آموزشدهنده کردن
بازارها ،طراحي موضوعي آنها مبتني بر فرهنگ و
هويت بومي ميتواند راهگشا باشد ،همچنين استقرار
موزههاي کوچ��ک ،بنرهاي آموزش��ي ،باکسهاي
محتوي ماکت اشياي قديمي و بهرهگيري از ابزارهاي
نوين اطالعرساني و آموزش��ي رايانهاي ميتواند در
تحقق اهداف مربوط به آموزشدهندگي موثر باشد.
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