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   بازآفرینی الگوی شهری،

 اسالمی، -شهر ایرانی

 محالت تاریخی، 

 شهر زنجان.

 

  حفاظت  و  فرهنگی   های ارزش  حفظ   بر   تأکید   با   تاریخی  بناهای   وها  بافت  احیای    راستای   در  شهری   آفرینیباز

 توسعه   و  اقتصادی   رشد  شهر، موجب  اصلی  بندی   استخوان  تقویت  و  حفظ  بر  عالوه  تواندی م  بومی  ی هاثروت  از

  از سوی دیگر شهر   . کند  ایجاد  شهری   درآمدهای   ارتقاء  برای   را  مناسبی   اقتصادی   گروه های   گردد و  شهری 

  و ها  ارزش  صفات،  به  توجه  با  آن  و مقررات  ضوابط  است  الزم   و   دارد  وجود  که  است  واقعیتی  اسالمی  -ایرانی

 مطالعات  بر  مبتنی  و  است  کاربردی   تحقیق  که یک  پژوهش  گردد. در این  مشخص  و  تدوین  آن  طراحی  زبان

  - ی شهر ایرانیهاشاخص  و  ضمن تبیین معیارها  است  شده  تالش  باشد،ی م  توصیفی   -پیمایشی  روش  اسنادی،

 دخیل  زنجان پرداخته شود. عوامل اسالمی به بررسی وضع موجود در محالت حسینیه و نایب آقا در شهر  

مطابق  شهری   بازآفرینی  در آن    –ایرانی  شهر  ی هاشاخص  با  که  دنبال  به  و  شده  مشخص  است  اسالمی 

آن رعایت  با  که  ارائه شده  تاریخی  بازآفرینی محالت  برای  انطباق  معیارهایی  بازآفرینی،  ها محالت هدف 

های پژوهش حاکی از این است که در اشت. یافته اسالمی خواهد د  –پذیری بیشتری با اصول شهر ایرانی

 – محدوده مورد مطالعه، حفظ برج و باروی تاریخی شهر و تکیه حسینیه به عنوان اصول اصلی شهر ایرانی

های شهر ایرانی اسالمی گامی  اسالمی بایستی در اولویت طرح قرار گیرد. بنابراین شناخت دقیق شاخص

 . مهم در بازآفرینی الگوی شهر است

 اهداف پژوهش: 

 .آشنایی با اصول معماری شهرهای ایرانی و اسالمی. 1

 اسالمی. – ایرانی شهرهای  اصول بر تکیه با تاریخی محالت  بازآفرینی برای  مطلوب معیارهای   .یافتن2

 پژوهش: سؤاالت

 اند ؟اسالمی کدم  -های شهر ایرانیشاخص و .معیارها 1

اسالمی را به عنوان را الگوی طراحی انتخاب    -توان الگوی شهرهای ایرانیمیهای شهری  .آیا در بازآفرینی2
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 اسالمی -ایرانیبازآفرینی محالت شهر زنجان در تطبیق با شاخصه های شهر 

 فرناز ناصری، مجید شهبازی، هومن ثبوتی 

 مقدمه 

  زمان  در  خود  از  را  ردپایی  متفاوت،  و شتاب  میزان  با  و  است  و تکامل  تداوم  و  بشر  زندگی  الزمه  و تحول،  تردید تغییربی

  معضالت   تنگناها،  شهرها،  رویهگسترش بی   و  توسعه  شهرنشینی،  شتابان  رشد   اخیر  های دهه  در  .گذاردمی  جای   بر  مکان  و

  کالبدی   -فضایی  "تغییر"ضرباهنگ    یافتن  شدت  پدیده،  این  پیامدهای   از.  است  همراه داشته  به  را  هاییپیچیدگی   و

 اغلب  که  است  اخص بوده  طوربه  شهرها  مرکزی   های بخش   اصوالً  و  کهن  های شهری، بافت  مراکز  و  اعم  طوربه   شهرها

  این   کارکردی در  ناکارآمدی   و  اقتصادی   زوال  کالبدی،  -فضایی  سازمان  نابسامانی در  اجتماعی،  های منزلت  افت  سبب

 تواندمی ها آن  بررسی که است  خاصی نیروهای  و  ساز و کارها  تابع همواره تغییر و تحوّل، فرایند   .است  شده   هامحدوده 

 سال  صدیک در خود تحوّل مسیر در اسالمی -ایرانی شهرهای  کند. مشخص دوره هر در را فضایی شهر الگوی  و منطق

 دگرگونی، نحوه در معیاری، عنوانبه تواندمی که عواملی از اند. یکیبوده روروبه  فضایی و  کالبدی  تحوّالت عمیق با اخیر

قرار شهر شهر فضایی  کالبدی  ساختار تحلیل گیرد، مدنظر   مختلف جوامع در جمعی زندگی بستر مثابهبه است. 

 های مؤلفه از را آن اثرپذیری  تاریخ، مختلف در شهرهای  پذیری شکل روند است. بررسی داشته های متفاوتیویژگی 

 در شهرنشینی و شهر پیشینه بررسی دهد.می  دینی نشان و اجتماعی اقتصادی، اعتقادی، تاریخی، محیطی، اقلیمی،

است.   گرفتهشکل   فرهنگی اقتصادی و نظامی، سیاسی، اهداف با ابتدا در شهر  بنیادین های که پایه  دهدمی نشان اسالم،

 ای منطقه های و امپراتوری  ها قدرت  پیدایش و عباسیان و امویان نظیر مسلمان های مقتدردولت ظهور و سیاسی تثبیت با

 بارها هاقلمرو حکومت در که شد  ارائه شهر شکل  و ساخت از ای شده تعریف مشخص و الگوی  صفویان، و  عثمانیان نظیر 

 الگوهای برتکیه  و کشور و جغرافیایی اقتصادی  اجتماعی، بستر با متناسب الگویی نبود گرفت. امروزه قرار مورداستفاده

 و هابرنامه  اجرای  تحقق میزان  که است عواملی  یکی از موضوع  این و کرده روروبه  مشکل با را گیرانتصمیم  وارداتی،

گرفته   الگو جدید  اسالمی، عناصر   -ایرانی شهرسازی  سنت برخالف ایران کشور  است. در رسانده حداقل را به ها طرح

مورد   ... و و اداری  تجاری  های برج مسکونی، های آپارتمان سواره، های ها، بزرگراه خیابان همچون زمین مغرب از شده

 محالت موجود فتبا تخریب باعث قبل از ترگسترده  هر روز  و قرارگرفته امروزی  شهرهای  مدیران و مسئوالن توجه

تبعات   آن ادامه  و گردیده شهرها ساکنان در هویتیبی ایجاد اجتماعی و روابط گسست سبب که روندی  اند؛گردیده 

داشت لذا انجام پژوهش بنیادی در ایجاد ساختار فضایی مناسب   خواهد همراه به فراوانی معنوی  و مادی  آمیزمخاطره 

 ساختار فضایی شهری مناسب باشد.تواند گامی مهم در تحقق می

 که اندداده  انجام آن های و ویژگی اسالمی شهر در زمینه بسیاری  تخصصی مطالعات اخیر، پژوهشگران های دهه  در

اند. داشته  دخالت شهر اسالمی توسعه و تحوّل گیری،شکل در که است سازوکارهایی و تحلیل شناخت هاآن  تمامی هدف

بافتگونه بر بیشتر مطالعات این است  بوده شهر متمرکز بنیان  و طرّاحی با مرتبط اصول شناخت و شهری  شناسی 

(Akbar,1988.Hathioul,1996; Ben-Hamouche, 2003; Hakim &Zubair, 2006; Hakim, 2007 

کونئو)( »تاریخ  (1384.  کتاب  که  اسالم«   جهان  شهرسازی   در  است  آن   اریخیت شهرهای  در موجود پیچیدگی بر 

 فضاهای  ویژگی که ای گونهبه است؛ تأثیر گذاشته نیز شهر عناصر فضایی توزیع و بر ساخت بافت، بر مسلمانان عالوه 

 تریناست. مهم یافته تجلّی و ها شکلآن واراندام  بندی استخوان و  معمارانه فضاهای  کیفیت اساس شهرها بر این شهری 

 تناسب و اجتماعی های فعالیت  توسعه، از طبیعت، کامل آگاهی با شهر فضایی چیدمان و آرایش فضاها، این ویژگی اصلی

 با  مستقیمی رابطه عملکرد هر  و شده است رعایت هاتناسب و عملکردها در کهطوری به است؛ های فردی مشغله با آن

شکویی) خود مقیاس »اندیشه  (1378دارد.  کتاب  که  جغرافیا«   فلسفه  در  نو  های در  است  کالبدی  معتقد   ساختار 
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 عنوانبه تواندمی  خود عملکرد ویژگی و ماهیت، دلیل  است. به  اقتصادی  اجتماعی و طبیعی، فرایندهای  از  ای نتیجه 

   .گیرد  قرار توجّه مورد اسالمی شهر و تحوّل دگرگونی نحوه برای  مبنایی

  یک   که  تحقیق  این چارچوب، این پژوهش حاضر بر آن است تا به واکاوی چگونگی بازآفرینی محالت قدیم بپردازد. در 

  موضوع،  کلی  شناخت  پایه  بر  باشدمی  توصیفی  -پیمایشی  روش  اسنادی،  مطالعات  بر  مبتنی  و  است  کاربردی   تحقیق

 منابع  از  حاصله  اطالعات   و   اسناد  مرور  و  میدانی   مطالعات   اساس  بر  و  گرفته  صورت  مداخله  های شیوه  و  هابافت  انواع 

شده است به دنبال یافتن معیارهای مطلوب  نشان داده    1با ساختاری که در دیاگرام شماره  .  است  شدهتهیه  ای کتابخانه 

  های اندوخته   و  اتتجربی   نماند  اسالمی است. ناگفته  –بر اصول شهرهای ایرانی  برای بازآفرینی محالت تاریخی با تکیه

   .است داشته پژوهش این انجام  در مؤثری  نقش فرسوده، های بافت نوسازی  و احیا امر در نگارندگان
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 اسالمی  -شهر ایرانی .1
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مقایسه و تطبیق اصول حاکم 

در محله با اصول شهر ایرانی 

اسالمی و اصول بازآفرینی  –

 شهری 

اسالمی -شاخصهای شهر ایرانی مطابق باتدوین اصول مطلوب برای بازآفرینی شهری   

 نتیجه گیری
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 فرناز ناصری، مجید شهبازی، هومن ثبوتی 

 

 
 ای بنیادینگونهبه  اسالم از پس ایرانی شهر فضایی دهد که سازماناسالمی نشان می  – مطالعه و بررسی شهرهای ایرانی  

 جامعه  به نسبت مسلمانان جدید فهم بینش و از ناشی که تفاوت شکل گرفته است. این اسالم از قبل شهر از متفاوت

 باستان ایران در با آنچه ماهیتی  و بنیادی  های تفاوت دارای  که را شهر از متفاوتی سازمان است، آن در  افراد نقش و

 شدهشناخته   چندان اسالم از قبل ایران جامعه در افراد ارتباط و اجتماع  دارد. مفهوم شد،می خوانده"شهر "عنوانبه

 تفاوت کرد. اینمی تعیین را شهر ساختار طبیعت عناصر و ها مکان ها،انسان به بخشقداست و ای اسطوره  مفاهیم و نبود

 و کند  تلفیق شهر  گیری شکل  بر  تأثیرگذار دیگر عوامل با  را خود توانست خوبیبه  اسالم، از پس ساختار شهرهای  در

 شهروندان، حقوق برابری  اجتماعی، طبقات نفی بر مبتنی الگوی  شهرها، این آورد. در به وجود را شهر از  جدیدی  گونۀ

ویژگی  جمعی زندگی اهمیت و پسندی طبیعت  و اقلیمی های ویژگی  رعایت تاریخی، هویت  تداوم چون هاییبا 

 شهرهای  با آن، فضایی سازمان اشتراک عین  در کند که عرضه جهان به را  جدید الگویی توانست ایرانی، شناسیزیبایی 

:  1392شود )منصوری،   شناخته ایران نیز میاسال شهر اختصاصی  های ویژگی  دارای  جهان، دیگر نقاط در مسلمانان

 طبیعی  عناصر و اجزا میان که شودمی گفته مجموعه روابطی به ساختار  و ساخت مفهوم شهری، مباحث حوزه (. در 63

گردد  می انسانی  فرهنگی اندازهای خلق چشم به منجر نهایت  در و دارد وجود جغرافیایی سیستم عنوانانسانی به و

 .(2: 1370)پوراحمد،

 یکدیگر کنار در اجزا این قرارگیری  سبب که ها،درونی آن قواعد و روابط و سیستم هر عناصر شناسایی از آنجاکه 

 و ها رابطه که شودمی  اطالق مجموعه قواعدی  به ساختار مفهوم  اینجا در  بنابراین مؤثرند، ساخت در تعریف شوند،می

 یابند  تغییر توانندعناصر می  آن در که است روابط از ای مجموعه  ساختار، دیگرعبارت کند؛ به می توجیه را هاموقعیت

 ترعناصر مهم بین روابط ای،پدیده  هر در کنند. پس حفظ را خود و مفهوم بمانند باقی ،کلبه متکی که شکلی به ولی

 و ماند)حمیدی می باقی ثابت هاآن بین روابط ولی هستند،درونی  تغییر قابلیت دارای  عناصر زیرا، است؛ عناصر خود از

را روابط تغییر مقدّمۀ نیز ایران به اسالم ورود (.12:  1376دیگران، اسالم فراهم ایرانی شهر در ساختاری   با آورد. 

 نیز  را ایرانی شهر فضایی کالبدی   ساختار ایدئولوژیک، و فرهنگی اجتماعی، ساخت در بر تحوّل  عالوه خود، بینیجهان

 متقابل روابط جدیدی از شکل تکایا و حسینیه جامع، مسجد چون عناصری  واسطه ورودبه تأثیر این .است کرده متأثّر

 سازمان فضایی  از فردمنحصربه  الگوی  یک اسالمی شهر(.  ,2007:3Azamاست)  کرده بازتعریف شهر کلی ساختار در را

داخل   در زیستمحیط  و انسان همبستگی تعریف شهر  این است. درواقع  اساسی ایدئولوژی  یک کنندهمنعکس  که است

حقوق، در هاییتوصیه اسالم دین  (,2006:162Daherاست) شهر  اجتماعی، روابط جزاء، معامالت، معیشت، باب 

است   الهی مطلوب  شهر گیرد،می شکل   هاتوصیه  و  هاارزش این اساس  بر  که اسالمی شهر و معماری دارد  و اخالقی

 اساس بر را  فضایی جدید روابط کنونی شهر، بستر در جدید عناصر کالبدی  چیدمان(.  155:  1393دارابی، و )مروتی

   .است عناصر این فضایی کالبدی  منطق تحلیل و درک مستلزم روابط این  شناخت کرده که فراهم مقیاس و عملکرد
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ها و فضاها و عناصری که مردم را  های فرهنگی مردم است، مشتمل بر ویژگی ها و ارزش هر شهر، تجلی باورها و آرمان 

کند و بر فرهنگ و رفتار مردمان تأثیر دارد. ارکان این شهرها مطابق دیاگرام  در شیوه زیست شان راهبری و کمک می

 ،3اسالمی مطابق دیاگرام شماره   شهر  ظهور همگی وابسته به انسان است. برای دارای سه وجه است که    2شماره  

 فقط اسالمی عنصر، شهر این است. طبق فکری  فضای  اول، دارد. عنصر عنصر ضرورت یا فضا سه همپوشانی و انطباق

 ایمان، توحیدی و بینیجهان عبارتی به یا  فکری  فضای  و دارد عهده را به نقش تریناصلی انسان بلکه نیست کالبد

رفتار   و عمل شود،می  رفتار و عمل فضای  به مربوط که دوم است. در عنصر اسالمی شهر کنندهتعریف  عامل ترینمهم

 توانشهر می  اهل رفتارهای  گیرد. ازجمله می شود، شکلمی  استنباط اسالمی تعالیم از که  دستوراتی مطابق مسلمانان،

است.   کالبدی  یا عینی فضای  عنصر، سومین  .کرد اشاره  مشارکت و تعاون شهروندان، حقوق رعایت  امنیت،عدالت،   به

 بناهای  ازآنپس  و گیردمی به خود اسالمی بوی  و رنگ جامع، مسجد احداث با اسامی کالبد شهرهای  اساس این بر

)لطیفیمی احداث شهر سازنده  اصلی عناصر  عنوانبه  نیز کاروانسرا  و  پل  مدرسه، مانند دیگری   صفری  و شود 

  اماکن  از  برخوردار   متعدد،  های مناره   و  گنبد  با  است  شهری   آیا  دارد،  خصوصیاتی  چه  اسالمی  اما شهر  ،(5:  1391چابک،

موحد؟ برای   هاییانسان  با  است  شهری   یا   اسالم؟ و  اوایل  شهرهای   مانند  باستانی  و  تاریخی  چهره  دارای   متنوع و  مذهبی

 - 1اند از:  عنوان ارکان اصلی ضرورت دارد. این سه فضا عبارت ظهور یک شهر اسالمی، انطباق و همپوشانی سه فضا به

 فضای عینی یا کالبدی. -3فضای عملی   -2فضای فکری، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ارکان اصلی شهر  2دیاگرام شماره 

 (      1387)مأخذ: نقی زاده، 

شماره   شهر  3دیاگرام  اصلی  ارکان   :

 اسالمی  

 ( 1387)مأخذ: نقی زاده، 

اسالمیشهر  

 مؤمن

 رفتار کالبد

 )جهان بینی توحیدی(

)عمل و ارتباط اسالمی با 

 عالمی(

 )اخالق و رفتار اجتماعی(

 شهر

 انسان

 رفتار کالبد

عقیدتی( -)وجه فکری  

فضایی( -)وجه عینی اخالقی( -)وجه عملی   
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صورت دوایری متقاطع نشان داده شود، بهترین حالت وقتی است که سه دایره بر هم منطبق  چنانچه این سه فضا را به 

توان اما در حالت معمول میباشند و بدترین حالت وقتی است که این دوایر هیچ نقطه مشترکی با یکدیگر نداشته باشند  

دو و هر سه با یکدیگر سطح مشترکی داشته باشند.   صورتی ترسیم کرد که دو به  به  4ها را مانند دیاگرام شماره  آن

شده و تجلیگاه  این سطح مشترک مصداق شهر اصیل اسالمی است که بر اساس دستورات و اخالق اسالمی ساخته  

 ( 53: 1387 های اسالمی است )نقی زاده،ارزش 

                      

 ( 1387)مأخذ: نقی زاده،  گیری شهر اسالمیگانه مؤثر در شکل: روابط وجوه سه4دیاگرام شماره  

پیوسته    همبه  و  یکپارچه  فضایی  متقابل  ارتباط  نوعی  داشته دارای   وجود  ایران  کهن  شهرهای   در  که  اجزایی  و  عناصر

بازار،  مسجد  مانند  فضاهایی   اسالمی  شهرهای   در.  اندبوده  که آن   ضمن...    و  مسکونی  فضاهای   حکومت،  مرکز  جامع، 

فضاهای سلسله   در  را   خود  خاص  شخصیت   و  مرتبه  جا،  هرکدام   خود  نقش  ایفای   به  و  کرده  حفظ  شهری   مراتب 

.  دهدیم  نشان  پیوسته  به هم  و  منسجم  فضا واحدی   ازنظر  را   شهر  که  آورند می  پدید   را  واحدی   مجموعه  پردازند، باهممی

بازار. در این میان   -3مسجد جامع    -2   بارو   و  ارگ  -1  :از   عبارتند  اسالمی  شهرهای   در  شهری   اصلی مجموعه  عناصر

  شهر   اصلی  کانون  صورتبه   آن  اطراف  در  بارو  و  حصار   ایجاد  با  و  جدا شده  عناصر  از سایر  سیاسی  عنصر   عنوانبه   ارگ

ا  دوم  بخش .  کندمی   تجلی   کامالً  محتوا  ولی ازنظر   ندارد  تفاوتی  اسالم  از  قبل   های دوره   با   شکل یابی  زنظر شارستان 

 (64:  1389گرفته است )اسماعیلی برلیان،می   قرار  بخش   این  در  محالت  و  مذهبی، بازار    فرهنگی  عناصر.  است  متفاوت

است.   شدهانجام اسالمی شهرهای  محوریت با و و ایران جهان  در چیدمان رویکرد از استفاده با متعدّدی  های پژوهش 

 مسجد معماری  شناسی گونه تحلیل رابطه  به اسالمی شهر 9فضایی    کالبدی  ساختار  بررسی با نمونه، اعظم طوربه

 مستقیم ارتباط جامع در مسجد  عنصر فضایی چیدمان که دهدمی نشان هاپرداخته است. یافته  شهر مورفولوژی  با جامع

و  اسالمی اصول از انعکاسی مسجد، فضایی  کالبدی  ویژگی  این  .دارد قرار شهر اصلی بندی استخوان  و ساختار با

 مکانی و اجتماعی فضایی عنوانبه مسجد، به اسالم نگاه  .است ارتباط در آن اجتماعی منطق با و است دینی های آموزه 

 نژاد و رنگ هر از  ها)فارغ آن میان گیری تعامالتشکل  و یکدیگر  کنار در اجتماعی مختلف های گروه  قرار گرفتن برای 

 شهر اصیل اسالمی

 

در کالبد شهر شیوه زیستتجلی   

مسلمانان شهر  

در رفتارها و روابطاصول  باورها و تجلی  

 شهری برای مسلمانان

  تجلی اصول و ارزشها در کالبد شهر

 وجه عملی

 )قوانین اسالمی(

 

 وجه عینی

کالبدی( )تجلیات  

  عینی  وجه

کالبدی(  )تجلیات  
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 های گروه  تمامی که دارد فضایی قرار و مکانی ازنظر موقعیتی در مسجد رو،این  ( از,2007:11Azamاست ) جایگاه( و

 رابطه بررسی ایرانی به شهر 6ساختار با مطالعه ( نیز1376کریمی) باشند دسترسی داشته آن به توانندمی  اجتماعی

 اصلی شهر  عناصر توزیع فضایی  منطق و رابطه  که دهدمی نشان نتایج  .است  پرداخته شهر کلی ساختار با اصلی عناصر

 عملکردهای  فضا، از مردم استفاده نحوه با فضایی شهر، منطق  کلیّت با جامع مسجد و کاروانسراها ها،میدان بازار، نظیر

 شهر فضایی  کالبدی  ساختار است. بنابراین تحلیل  مستقیم ارتباط در هادسترسی  الگوی  و آن اقتصادی    اجتماعی

 کارکرد و اجتماعی اسالمی، نیاز شریعت قوانین اساس  بر آن عناصر فضایی منطق و ساخت کالبدی، از متأثّر اسالمی،

 .است یافتهتوسعه و شکل اقتصادی 

 شهری و اصول آن  . بازآفرینی3

 بالفعل و بالقوه توان کارگیری به حقیقت  در  است و زایی شهری درون توسعه راستای  در رویکردی  شهری، بازآفرینی

 میان هماهنگی  کمی جمعیت، و کیفی توزیع نحوه در تعادل ایجاد جهت  در تالش های شهری،ریزی برنامه در  موجود

است )نوریان  مردم اجتماعی پویش و مشارکت  از استفاده در نهایت و فقر شهری  از گریز و اجتماعی زندگی های بنیان

 تخریب و زوال اثر در که و فرهنگی محیطی، اجتماعی اقتصادی، رکود از شهری  های محیط (.  بازآفرینی1391و آریانا،

 بازآفرینی داشت که اذعان توانمی  . همچنین (Robert & Sykes,2000)کندآید، جلوگیری میمی وجود   به کالبد 

 مسکن، تعداد افزایش اقتصادی، مجدد احیای  چرخۀ از طریق شهری  خاص مناطق تقویت و بهبود مفهوم به شهری 

 Van der)گرددمی بیان و نابودی  زوال دوره یک از بعد جدید ساکنین جذب و محلی جمعیت کیفیت زندگی بهبود

Borg & Russo, 2008)  .تری گسترده  مباحث با بلکه نیست، متروکه مناطق سازی زنده   باز دنبال به تنها رویکرد این 

  سروکار کنند،می زندگی فقیرنشین های محله در که کسانی برای  خصوصبه زندگی و کیفیت رقابتی اقتصاد  همچون

 اجرایی های برنامه  طریق  از آن اجرای  سیاسی، اهداف فرموله کردن بر مشتمل شهری  آل، بازآفرینی ایده صورتدارد. به

 جان کردن، احیاء معنای  به   Regenerate فعل ریشه از   Regeneration عملکرد است. واژه مداوم بازنمایی و

 حیات، تجدید احیاء، معنای  به شهری  های مطالعه  است. در شدهگرفته  کردن  نو رشد از و شدن احیاء بخشیدن، دوباره

در   مناطق محروم وضعیت بهبود معنای  است که به جامعی مفهوم رویکرد رود. اینمی بکار بازآفرینی و سازی   معاصر

 عبارت شهری  بازآفرینی بنابراین . (Hajipour,2007,16)باشد  اقتصادی،کالبدی، اجتماعی و فرهنگی می های جنبه 

 دائمی بهبود کهطوری به شود،می  منجر شهری  مسائل حل به که هاییمجموعه اقدام  و یکپارچه و جامع از: دید است

 اجرای   از  هدف.فراهم کند شده،  تغییر دستخوش که را ای ناحیه  محیطی و زیست  اجتماعی کالبدی، اقتصادی، شرایط در

  طریق  از  هاگاه سکونت  در  زندگی  کیفی  شرایط   ارتقا  شهری،  حیات  تجدید  های برنامه   و  شهری   بازآفرینی  های سیاست

  آموزش   موردنیاز،  شهری   خدمات  تأمین  شهری،  های رساختزی  بهبود  و  توسعه  ها،ساختمان  سازی مقاوم   و  سازی ایمن

  ترویج   و  الگوسازی   نهاد،مردم   ای محله   خدمات  دفاتر  و  محلی  مدیریت  نهادهای   تقویت  شغلی،  های فرصت   ایجاد  ساکنان،

  بر  شهری   بازآفرینی  این،  بر  عالوه  . (74:  1389  همکاران،  و  پوراحمد)  است  وسازساخت   کیفی   های دستورالعمل  و  قواعد

  دارای   باید  کوچک،  و   بزرگ  شهرهای   مشکالت  با  مقابله  برای   روش   هرگونه  اجرای   و  طرح  که  دارد   تأکید  مطلب   این

برای شاخص عدالت در شهرهای ایرانی اسالمی های مطرح شده  یاستسباشد. یکی از    راهبردی   و  بلندمرتبه  اهداف

رحمتی دلبر و ملک  )ی مختلف شهری استهابافت تدوین قوانین جدید برای جلوگیری از  توزیع ناعادالنه خدمات در  
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در اوولیت قرار دارند. علی اّی حال،   ی فرسوده و محالت هدف بازآفرینیهابافت . در این میان  (181:  1398  حسینی،

گردید    ( مستخرج1جدول شماره )  شرح  به  شهری   بازآفرینی  خصوص  مؤثر در  شده، سه دیدگاههای انجامپس از بررسی 

 ها در این خصوص خواهد بود. گرایی بوده و ادامه بحث و بررسی که تأکید این مقاله بر دیدگاه فرهنگ

 شهری  بازآفرینی  در  مؤثر هایاصول و معیارهای دیدگاه: (1جدول شماره) 

 مأخذ  اصول و معیارها  دیدگاه 

فرهنگ  

 گرایی 

 گذشته تاریخ نابودی  از جلوگیری  و فرهنگی میراث به توجه-

 و  بهسازی  و شهری  توسعه در قدیمی های سنت و ملی فرهنگ به توجه-

 مرمت 

 بناهای  و بافت مرمت و ای موزه  کاربری  و گذشته سبک به بناها تکمیل-

 شهری 

، 1375حبیبی،  

 1ص 

 گرایی انسان

 فرهنگ  و طبیعت به توجه-

 شهری  فضاهای  در انسان حرکت به توجه-

 شهری  نوسازی  و بهسازی  در هاآن  کردن بارز و پنهان های شالوده از الهام -

 شهروندان  مشارکت با ساکنان زیستی شرایط و شهری  محیط بهبود -

 محیط  شناخت و آمایش  های طرح با مرمتی های طرح نمودن مطرح -

 جغرافیایی 

 عملکردی  مراتبسلسله و ارگانیک بافت اساس  بر نوسازی  و بهسازی  انجام -

  حضور با شهری  های مجموعه  یا بنا در زمان و انطباق مکان و قدیم شهر

 شهری  ریزی برنامه های مطالعه 

Hall, 1995, 

p. 229 

 یا  بینابینی

 گراواقع

 ای مجموعه  شودمی یاد قدیمی بافت عنوانبه آن از که کلیتی که است معتقد

 و هاعرصه  ارزشمندترین از وسیعی  طیف بلکه نیست، و هم ارزش همگن

 موارد برخی در که شهری، بافت فرسوده  بخش بسیار  تا تاریخی های مجموعه 

 .دربرمی گیرد را نگهداری  ارزش فاقد حتی

، 1386شهر،آرمان 

 1ص 

 

 

 

 

 

توان صورت کلی نشان دهیم این اصول را می مشترک بازآفرینی شهری را در سه دیدگاه باال بهچنانچه بخواهیم اصول 

 :خالصه کرد  2در جدول شماره 
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 شهری بازآفرینی  اصول کلی: (2جدول شماره) 

 اصول و معیارها  ها شاخص 

 -   کالبدی  های شاخص 

 محیطی 

  اماکن   و  مسجد   مسکونی/  واحدهای   پیوندی   هم   /  فضایی  پیوستگی  /  انسانی  مقیاس

  /   پیاده  عابران  ویژه  مسیر  /  پاکیزگی  و  نظافت   /  مرکزی   هسته  در  میدانگاه  /  مذهبی

 زیبایی  / تباین / محصوریت   /  مراتبسلسله

 اقتصادی هایشاخص 
 ایمحله   تسهیالت  و   خدمات  به   دسترسی  /  بازار  /   تجاری   های راسته   /  هاکاربری   ترکیب 

   محله سطح  در زمین قیمت بودن یکسان /

 اجتماعی  هایشاخص 
  ایده   /  بودن  ای محله هم  /  محله  به  تعلق  حس  /  اجتماعی  همبستگی  /  همسایگی  روابط

   رویداد   و  فعالیت   برای   باز  فضای   /  آسایش/ محرمیت  و  آرامش  /  وحدت/ امنیت  و  برادری 

 

 میزان  ازنظر   اصفهان  قدیمی  و  نوساز  های محله   تطبیقی  مقایسه "ای با عنوان  ، در مقاله محمدی و آزاده  1397  در سال  

  دین  اصول  اساس  بر  مسکونی  های محله   طراحی   های شاخص  ، به استخراج"اسالمی  -ایرانی  های با شاخص   پذیری انطباق 

 اصفهان بررسی مکتب  -1سه طریق   از اسالمی های محله  های شاخص  و این معیارها تدوین ها برای اسالم پرداختند. آن

 در پژوهشگران و های نویسندگانشاخص  و دادن معیارها موردمطالعه قرار -2ایران   در مکتب موجود آخرین عنوانبه

این و دین اسالم گانهپنج اصول  تحلیل  -3  مطالعات نهایتاً شهر کالبد بر اصول تأثیرات  و   و معیارها اقدام نمودند 

فرایند  .شد بندی جمع 2جدول شماره   در موردمطالعه های شاخص    به  اسالم  دین   اصول  تبدیل  مدل   و   این جدول 

 دهد.  شهری را نشان می طراحی و ریزی های برنامهشاخص 

 اسالمی  هایمحله  طراحی برای محققان مطالعات  در  پیشنهادی  هایشاخص   و معیارها  (:3جدول شماره) 

 ردیف 
 های موردمطالعهمعیارها و شاخص

 مأخذ 
 شاخص  معیار 

1 
 ها در هسته مرکزی مسجد/ میدانگاه کالبدی 

 1391باستانی زاده ،  
 بازار  اقتصادی 

2 
 کالبدی 

مراتب / اهمیت دادن  پیوستگی فضایی/ وحدت و تنوع فضایی / سلسله

 به مفهوم محله
چابک،   و  لطیفی 

1391 
 تأکید بر روابط اجتماعی  اجتماعی 

3 
امین  ای اجتماعی/ مدیریت محله های فرهنگی/ همبستگی ارزش  اجتماعی  و  االسالمی  ثقه 

 مراتب/ هم پیوندی مسجد/ قلمرو/سلسله کالبدی  1392زاده، 

 اجتماعی  4

ارتقای مشارکت مردمی/ توجه به شعایر در فضاهای شهر/ نهی ضرر  

وساز/ توجه به اصل عفاف در طراحی فضاهای  به دیگران در ساخت

 آمیز مسالمت شهر/ زندگی 

دیگران،  نقره و  کار 

1392 
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 اجتماعی  5
امنیت/   مردمی/  مشارکت  اجتماعی/  عدالت  محرمیت/  بهداشت/ 

 تعامالت مردمی / آرامش و آسایش 

خلیل  و  کالنتری  آباد 

 1393دیگران، 

6 

  های فضایی/ خوانایی/ بوم گرایی و سازگاری با طبیعتتفکیک حریم  کالبدی 

 اجتماعی 

همبستگی اجتماعی/ غنای حسی / کارایی/ پرهیز از    وحدت در کل / 

انسانی  تناسبات  و  واری  مردم  امنیت/  و  ایمنی  اسراف/  و  بیهودگی 

 فضا/ آسایش و رفاه/ هویت/ خودکفایی

 1394موقر و دیگران،  

7 
 اجتماعی 

اصل هم پیوندی/ اصل تجمع/اصل تمرکز و مرکزیت/ اصل استقرار/  

 پویایی و ایستایی
و   دیگران،  غالمی 

1394 
 اصل محصوریت/ اصل تباین / اصل مقیاس انسانی کالبدی 

8 
 Safaee et مسیر ویژه عابران پیاده/ حریم خصوصی/ طراحی و الگوی گردش اجتماعی 

al,2016  مسجد/ حق همسایگی/ فضای باز برای فعالیت و رویداد  کالبدی 

9 
 & Khazaei محله/ استقالل محله مرکزیت/ انسجام اجتماعی/ مدیریت  اجتماعی 

Babajani, 2016  مراتب/ پیوستگی قلمرو/ سلسله  کالبدی 

10 
 اجتماعی 

ایده خلیفه و حاکم/ مشارکت همگانی/ آموزش برای نسل جوان/ ایده  

 ,Rozhan et al برادری و وحدت/ مراقبت از خود و جامعه 

2016 
 عنوان مرکز فعالیت بهکیفیت محیط زندگی/ مسجد   کالبدی 

 

با شاخص  .4 آفرینی محالت شهر زنجان در تطبیق  ایرانی  یهاباز  محالت    :)نمونه موردی  اسالمی  -شهر 

 ( حسینیه و نایب آقا

های بازار  ی ورودی از بافت مسکونی در پیوند با  امجموعه در یک شهر سنتی زنجان و در  محالت حسینیه و نایب آقا   

 شده واقع    ایران  غربی  شمال  محدوده   در   زنجان  . شهر (36:  1397  علوی زاده و همکاران،) و همجوار با مسجد قرار دارند  

  و   قدیمی  محالت   بخش  دو   به  محالت که  این.  است  خویش  بطن   در  جدیدی   و  قدیمی  محالت  شهر دارای   این.  است

  و  پیوستگی فضایی  متفاوت،  معابر   های،محل  درون   ساماندهی  شیوه   در   تمایزشان وجه    گردند،می   تقسیم  جدید   محالت 

 الگوی   مبنای   بر   60  دهه  در  وارد شده   ای محله  توسعه  بر شیوه  جدید   محالت  در  و  قدیمی  محالت   در  کالبدی   فرسودگی

 است  موجود  زنجان  شهر  در  را  محله  60  به  قریب  گردید،  مطرح  که  گونههمان.  شودمی  مشاهده  شهر  کالبد   در  زابرون

  محالت  بندی این تقسیم   در.  هستند  جدید  محالت  جزء  هاآن  محله  25  تعداد  و  محالت قدیمی  ء  جز  محله  35  تعداد  که

  شهر   غربی  جنوب  در  آن  نسبی  موقعیت  به  توجه  که با  آیدمی   حساببه  اولیه تاریخی  محالت   از  آقا  و نایب   حسینیه 

های شایسته، یکی از مصادیق ارزشمند اهداف و  ها و قابلیتقرارگرفته است. این محالت، با دارا بودن پتانسیل   زنجان

های تاریخی، فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد  های سند ملی راهبردی احیاء، نوسازی و توانمندسازی بافتسیاست

تبع اولی اداره کل محترم  ارت محترم راه و شهرسازی و به کشور به تولیت وز  1393بازآفرینی شهر پایدار مصوب سال  

 توان بازگو نمود: های محله انتخابی را به شرح زیر می رود. قابلیتراه و شهرسازی استان زنجان به شمار می 



 1399اسفند، 40، شماره 17دوره  343 
349-333  

ت  اتفاق محالبهقریب ترین محالت شهر قدیمی زنجان است و نام آن همانند نام اکثریت  محله حسینیه، یکی از بزرگ 

ای که در آن قرار گرفته، اخذ شده است. این محله از شمال به خیابان ضیایی از سمت شرقی  دیگر از مسجد حسینیه 

به خیابان فردوسی از سمت جنوبی به خیابان کمربندی و از سمت غربی به محله نایب آقا محدود شده است. وسعت 

ی تاریخی موسوم به شیت بازار را اشغال نموده است. این هادرصد از بافت   17.3هکتار و درمجموع    9محله نزدیک به  

 واحد ملکی است.  368محله دارای 

شده، مأخوذ است. نامبرده از سوی حکومت   ای که توسط شخصی موسوم به نایب آقا ساخته محله نایب آقا، از نام تکیه 

پلیس محله اشاقی باش بوده است.  دار بوده و اصطالحاً رئیس  مسئولیت حفاظت و حراست سمت غربی شهر را عهده 

باش، از سمت جنوب به کوچه سقاخانه ) خیابان خیام امروزی(، از سمت  آقا، از سمت شمال به محله اشاقی  محله نایب

درصد از    6.4هکتار وسعت و    3.5شرقی به محله حسینیه و از سمت غربی به محله توپ آغاجی محدود بوده و دارای  

واحد ملکی است . جداول شماره    157یت بازار را اشغال نموده است . تعداد رقبات این محله  بافت تاریخی موسوم به ش

 دهد.( کیفیت ابنیه و کاربری اراضی این دو محله را نشان می7( الی ) 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کند.را مشخص می ( نیز موقعیت محالت حسینیه و نایب آقا  1نقشه شماره )

 عنوان تعداد  درصد 

جدول  

( (  4شماره 

ابنیه   کیفیت 

 حسینیه 

 تخریبی 244 66.3
 قابل نگهداری  83 22.6
 نوساز 12 3.3
 مخروبه  29 7.8
 زمین بایر  1 0.3

 تعداد کل  368 100
  

 

 

 عنوان تعداد  درصد 
 مسکونی  306 83.3

جدول  

 ( (  5شماره 

کاربری 

اراضی 

 حسینیه 

مختلط تجاری   31 8.4

 خدماتی  10 2.7 مسکونی 
 تجاری  6 1.6
 مذهبی  3 0.8
 انبار  2 0.5
بهداشتی  2 0.5

پارک و فضای   1 0.3 درمانی 

 اداری  1 0.3 سبز 
 زمین بایر  6 1.08
 تعداد کل  368 100

  جدول عنوان تعداد  درصد 

(  6)  شماره 

  ابنیه   کیفیت

 آقا   نایب

 تخریبی 137 87.3
قابل  14 8.9

 مخروبه  5 3.2 نگهداری 
 نوساز 1 0.6

 تعداد کل  157 100
 

 

 

 

 

 عنوان تعداد  درصد 

  جدول

(  7)  شماره

 کاربری

  نایب   اراضی

 آقا 

 مسکونی  141 89.8
مختلط   6 3.8

تجاری 

 مسکونی 

 ونقلحمل 4 2.5
 تجاری  2 1.3
 آموزشی  1 0.6
 خدماتی  1 0.6
تأسیسات   1 0.6

 زمین بایر  1 0.6 شهری 
 تعداد کل  157 100
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 آقا   ( : موقعیت محله حسینیه و نایب1نقشه شماره ) 

طول   در که است هاییارزش و  راهبردها از بیانی ملت، یک هویت فرهنگ و بازنمایی وجوه از یکی عنوانبه تاریخی  ابنیه

الزم برای بازآفرینی   اقدامات در این راستا    .یابد بعدی انتقال های نسل به آن احیاء و حفظ با بایستی و گشته حفظ زمان

 :پذیرفت صورت زیر اصول اساس نظر بر محالت مورد

جایگاه  و  بافت مجموعه در تاریخی ارزشمند اماکن و  آثار شناسایی •  و  طرح مقیاس در کارکردی  تعیین 

 .ابنیه این عملکردی  احیای  طریق از بافت نیازهای عملکردی  تأمین برای  ریزی برنامه

 نیازهای  با کالبد تطبیق برای  کالبدی  موازات مرمتبه   عملکردی  احیای  عملیات اجرای  و طراحی ریزی،برنامه •

 .جدید عملکردی 

 تأثیر به توجه و  تاریخی بافت مجموعهدر   بنا کارکرد و موقعیت تأثیرگذاری  و تأثیرپذیری  میزان به توجه •

 .پیرامونی مجموعه بافت  بر مرمت عملیات

 تاریخی بافت برنامه احیای  پیشبرد منظوربه  بنا مرمت عملیات گذاشتن مورداجرا به •

 مطالعه، بناهای تاریخی زیر مورد شناسایی قرار گرفت:   گرفته در محدوده مورد در پی مطالعات میدانی انجام 

عمارت موسوم به زورخانه    -4ها  خانه تاریخی ضیایی   -3ها  خانه تاریخی داوودی   - 2تکیه حسینیه    -1  حسینیه:محله  

 حاجی عباس.    

جداره    -4کاروانسرای تاریخی معبودی    -3کاروانسرای تاریخی حاجی ابوالفضل    -2کوچه جاوید    -1  محله نایب آقا : 

بقایای برج و بارو.    -6فرهنگی در پشت برج و بارو    -سردر و جداره تاریخی  -5فرهنگی کوچه جاوید     -و  سردر تاریخی

شده حفظ بناهای تاریخی با ارزش موجود در  ائه  با توجه به اینکه در بازآفرینی محالت حسینیه و نایب آقا راهبرد ار 

شده باشد، لذا در این مرحله از تحقیق به تعیین اقدامات کالبدی و غیر کالبدی برگرفته از راهبردها پرداخته بافت می

 است. 

 اقدامات غیر کالبدی   -الف

 های کالبدی موجود در بافت. آگاه نمودن ساکنان محلی به ارزش  ✓

( كاربري اراضي حسینیه2دیاگرام شماره )  

 

 محله حسینیه 

آقا نایب محله   
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منظور زنده کردن تصویر ذهنی گذشته و اعاده هویت تاریخی و  ارزشمند موجود در بافت به شناسایی عناصر   ✓

 فرهنگ بافت.  

هایی که وسازهای جدید و همچنین نظارت دقیق بر نوسازی تعیین ضوابط و الگوهای مناسب برای ساخت ✓

 گیرد. ها در این بافت انجام میتوسط مالکین خانه

های مردمی در امر بازآفرینی در مقیاس ی برای جذب هر چه بیشتر مشارکت های تشویقگذاری اعمال سیاست  ✓

 محلی. 

های های جامع و تفصیلی با توجه به امکانات و فرصت اصالح قوانین و یا ایجاد تغییر در ضوابط و مقررات طرح  ✓

 موجود در بافت. 

ز قوانین پایداری و استحکام بناها وساز بناها ا کنندگان در ساخترسانی و آگاهی به ساکنین و مشارکت اطالع  ✓

 ها.و اهمیت آن 

 اقدامات کالبدی   -ب

 ها و شبکه معابر.ارتقا توسعه زیرساخت ✓

 ای.  توسعه و تأمین خدمات محله  ✓

 ارتقا قلمرو عمومی و توسعه فضاهای شهری متناسب با خواست مردم.  ✓

  ها.ها و تعداد طبقات ساختمان هماهنگ نمودن ظرفیت معابر با تراکم  ✓

 ویژه در مرکز محله. ها در سطح بافت بهرسانی و تزریق و تغییر کاربری خدمات  ✓

 شده. های بازسازی احداث و ایجاد فضاهای خدماتی جدید در پهنه ✓

 های احیا زندگی شبانه. ای از کاربری ایجاد طیف گسترده  ✓

 ر شهروندان در بافت  تأمین فضاهای باز و سبز و ایجاد فضاهای همگانی جدید شهری جهت افزایش حضو ✓

ایرانیمقایسه   8در همین راستا، در جدول شماره   ✓ با معیارهای شهر  بازآفرینی شهری  بین معیارهای   -ای 

بر آن، بتوان فرایند بازآفرینی شهری را با اسالمی صورت گرفته تا درنهایت راهکارهایی ارائه شود که با تکیه 

 ت توسعه پایدار رهنمون سازد. اسالمی به سم -حداکثر انطباق با شهر ایرانی

 اسالمی  -ایرانی شهر اصول و  شهری  بازآفرینی اصول مقایسه (:8جدول شماره) 

 اسالمی  -اصول شهر ایرانی اصول بازآفرینی شهری  ها شاخصه 

  -کالبدی  

 محیطی 

زیست ارتقا    – محیطی  اقدامات 

سبز  پساب  -فضاهای    -مدیریت 

ساخت مجدد     -مصرف بهینه انرژی 

شهری   مسکن    –مراکز    –بهبود 

طراحی شهری ترفیع یافته و کیفیت  

  -تسهیالت اجتماعی جدید  –میراث  

 ونقلحمل

شهروندان اساسی  نیازهای  و  مسکن  تامین  -تأمین 

بهداشتی  و  آموزشی  تمامی    -امکانات  برای  درمانی 

با -جامعهاقشار   طبیعی  منابع  از  بهینه  استفاده 

اسالمیبهره خاص  معماری  عناصر  و  اجزا  از  - گیری 

زیست شهری با تأکید بر اصل تعاون  سالم سازی محیط

توجه به رعایت حقوق شهروندی با کاهش    -و همکاری 

 محیطی  بصری و زیست -های سمعیآلودگی 
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 اقتصادی 

زیرساخت های  فرصت  –ها  بهبود 

 ادی جدید اقتص

عدالت  -رفاه اقتصادی و دستیابی به استقالل اقتصادی 

تمامی  -اقتصادی  برای  معقول  درآمد  و  زایی  اشتغال 

وساز  های اقتصادی ساختکاهش هزینه  -اقشار جامعه

 دلیل بومی بودن مصالح  به

 اجتماعی 

و   آموزش  وضعیت  ارتقای  و  بهبود 

سالمت محالت    -خدمات  نوسازی 

محلی   اجتماعی  تسهیالت    – درونی 

 های محیطی  اجرای برنامه 

گرایی  اصل اندیشه  -داشتن هویت اجتماعی و فرهنگی

حفظ سالمت اجتماعی و امنیت    -و مشارکت اجتماعی

رعایت عدالت اجتماعی و حمایت از    -روانی در محیط 

 جتماعی طبقات ضعیف ا 

    

و هسته  بهبناها  معنوی خود  و  فرهنگی  محتوای  بر  عالوه  در شهرهای سنتی  قدیمی  عظیم  منزله سرمایه های  های 

آیند. بنابراین بناها و  حساب میهای مادی و معنوی مردم در طول تاریخ به گردند و تبلور تالش اقتصادی نیز تلقی می

گیرند.  کالبدی نیستند بلکه مسائل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را نیز دربر میهای واحد ارزش تنها یک مورد  بافت

عنوان نمودی از باورهای مذهبی  عنوان ارزش تاریخی، وجود تکیه حسینیه بهدر محدوده موردمطالعه وجود برج و بارو به

های  عنوان ارزش زورخانه به   های اقتصادی و وجودعنوان ارزش های فرهنگی، وجود کاروانسراهای تاریخی بهو ارزش 

ها هویت و شود که الزم است  درروند بازآفرینی شهری چنان عمل شود که این بافتاجتماعی و فرهنگی محسوب می

مراتب  های با ارزش دیرین، پیروی از نظام سلسلهاصالت خود را از دست ندهند. حفظ سرشت اساسی کالبدی با مجموعه 

اسالمی، ازجمله مواردی است که در روند بازآفرینی شهری باید    – ی با اصول شهر ایرانیفضاها در بافت قدیم، همسوی

 ازپیش قرار گیرد. موردتوجه بیش 

 گیری نتیجه

های  های کالن راهبردی دولت، سیاست سند ملی راهبردی مربوط به احیا، نوسازی و توانمندسازی بافتیکی از سیاست

به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است. این   1393کهن فرسوده و ناکارآمد کهن شهرهای ایران که در سال  

های تاریخی اتخاذ شده که رویکرد آن اجهه با بافتهای حاصل از عملکرد پیشین دولت در موسیاست به دنبال ناکامی

سو از باال به پایین متمرکز بوده است. اگرچه در بینش جهانی در کشورهای  های دستوری و یک عمدتاً متکی بر رهیافت 

ای وجود دارد اما این  های شهری، تجارب شایستههای فرهنگی تاریخی در محیط پیشرفته، در باب حفاظت از ارزش 

و فصل  های با ارزشی هم دارند، هنوز حلداشته شده که تصادفاً بافت توسعه و عقب نگه ش در کشورهای درحال بین

تحملی را به خود گرفته است. این وضعیت در محیطی  های تاریخی آن ابعاد ناشایست و غیر قابل  نشده و همه بافت

های مدنیت اقوام در بستر  ر نه این است که تجربه دهد. مگهای تاریخی شهرها را مورد هدف قرار می است که هویت

شود و قطع نمودن ارتباط جوامع با تاریخ هم موجبات گسیختگی فرهنگ و تمدن را فراهم  تاریخ آن قوم انباشته می 

ه کدیگر، از آنجایی عبارت تواند باشد. بهخواهد ساخت. ایجاد تکوین و تطور شهرهای کهن نیز مستثنی بر این قاعده نمی

واحوال اجتماعی، طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و ... ساکنان آن پدید  کندی، متناسب با اوضاع  شهرها در درازمدت و به 

اند. کارآمدتر و پایدارترند.  های مزبور ایجادشدهتندی و بدون عنایت به پدیده آیند، بنابراین نسبت به شهرهایی که به می



 1399اسفند، 40، شماره 17دوره  347 
349-333  

ها از  اند و الجرم توجه به آن خی شهرها از ابعاد گوناگون دارای اهمیت شایسته های تاریگاه است که بافت از این نظر 

بخشی به پیکره شهر  ، موجبات وحدت های تاریخی در مرکز شهرهار بافتضروریات مدیریت شهری است، چراکه استقرا

آن جلوگیری می از گسیختگی  و  فراهم ساخته  بافترا  بدنه نماید.  بناها،  تاریخی،  تاریخیها،  های  ارزشمند    –عالئم 

های هویت شهری را عرضه نموده و خاطرات شهری شهروندان را زنده  ترین نشانهداده و عالی فرهنگی را در خود جای 

راسته می تاریخی،  مساجد  همانند  عناصری  وجود  حسینیهنمایند.  بازار،  امامزاده های  آب ها،  کاروانسراها،  ها،  انبارها، 

ای ارزشمند تاریخی و ... در این محالت و اهمیت یافتن بار فرهنگی، هنری، سنتی شهر در  هدواوین حکومتی، خانه

رسانی در هنگامه وقوع های مربوط به خدماتهمتاست. اهمیت داشتن این محالت در برنامه ارتقا مدنیت شهری بی

جبران خدمات شهری برای  های ارتباطی و  های طبیعی و مصنوعی و حل مشکالت مربوط به ناکارآمدی شبکه بحران 

های کهن  مداقه قرارداد تجارب جهانی در بهسازی و نوسازی بافت  شهروندان و ساکنین بافت. نتایج حاصل از مورد

های پویای ای هنوز بدون پاسخ است و نظریهدهنده این واقعیت است که در این زمینه سؤاالت عدیده شهری نشان

طور تجریدی و انتزاعی در حل مشکالت  توسعه بهویژه در کشورهای درحال ه به های تاریخی و فرسودمداخله در بافت 

تواند مفید فایده  طور تلفیقی میها بهبه وجود آمده فاقد کارآیی مورد انتظار است اما استفاده موردی از این تئوری 

 باشد. 
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