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به نام آن که جان را فکرت آموخت

سخن مدیر مسئول

پیرو مباحث مطرح در شــماره پیشــین فصلنامه ايده که در آن به احیا و باززنده ســازي بافت های واجد ارزش تاريخي 
پرداخته شــد، در اين شــماره برآنیم تا علل و عوامل شــکاف و فاصله ی میان اقدامات حفاظتي - مرمتي در مراکز تاريخي 
کشورمان به نسبت کشورهاي پیشرو و صاحب دانش و تجربه را در اين زمینه در چند سطح مورد تحلیل و ارزيابي قرار دهیم.

سطح اول: سطح قانون گذاری و وضع مقررات به روز و كارآمد
وجود خألهای قانوني فراوان و ناکارآمدي بسیاري از قوانین و مقررات موجود، که نه تنها موجب شده زمینه انجام بسیاري 
از اقدامات الزم و حیاتي فراهم نباشــد، بلکه نتايج حاصل از اندک اقدامات انجام شده را نیز بی اثر سازد. در اين زمینه وجود 
قوانیني همسو که ناظر بر نیازها و جنبه های واقعي زندگي مردم و ساکنین بافت های تاريخي باشد و از طرفي حفاظت و احیا 

کالبد تاريخي و زيرساخت های محیط را نیز تضمین نمايد، شديداً احساس می شود.

سطح دوم: سطح مدیریت شهري و مدیران شهر
در اين سطح به دلیل وجود اولويت های ديگر در اداره شهرها، همچنین فقدان جذابیت های مالي در احیاي هسته تاريخي 
شــهر و اندک بودن تجربه های مديريتي و اجرايي در چنین ســطوحي در پهنه ی سرزمیني موجب شده مديريت شهري و 

مديران آن تاکنون در اين زمینه در مقیاسي اين چنینی به شکلي جدي و کارآمد ورود نکنند.

سطح سوم: سطح كارشناسان، متخصصان و تهیه كنندگان طرح ها
علی رغم اينکه از نگاه متخصصان و کارشناسان اين حوزه، همواره گله مندی ها و نارضايتی هايی مبني بر عدم دخالت دادن 
آن ها در تهیه طرح های احیا، عدم بهره گیری از دانش تخصصیشــان و عدم حضور در فرآيندهاي تصمیم سازي، بیان ايده ها 
و نقطه نظراتشان وجود دارد، لکن ضروری است اين بار با يک رويکرد نقادانه نسبت به هم قطاران خود بنگريم و به اين نکته 
بینديشــیم طرح هايی که تاکنون مديريت شــهري بنا بر اراده مديريتي خود، تهیه ی آن ها را به جامعه دانشگاهي و حرفه ای 
سپرده اند تا چه میزان از قابلیت های اجرايي برخوردار بوده اند و تا چه اندازه از دانش و تجارب روز دنیا در تهیه ی آن ها بهره 
برده شده است؟ نگاهي به میزان درصد طرح هايی که علی رغم صرف هزينه های هنگفت براي آن ها قابلیت اجرا و حتي يک 

مرحله قبل از آن، قابلیت تصويب پیدا نکرده اند به وضوح مبین اين مطلب است.

سطح چهارم: سطح مردم و نمایندگان آن ها
در اين سطح 2 فاکتور مطالبه گري و مشارکت در قالب سازمان های مردم نهاد و يا نمايندگان مردم قابل بحث است. حضور 

فعاالنه شهروند آگاه به حقوق و وظیفه شهروندي همواره تسهیل کننده و تضمین کننده موفقیت طرح های اين چنینی است.

بــا وجــود اين ما با نگاهي مثبت و امیدوارانه نســبت به آينده عمیقاً معتقديم که می توان با ايجاد بســترهاي همیاري و 
مشارکت، با انديشه ای برخاسته از تخصص گرايي، تجربه گرايی و مجهز به دانش روزآمد، متعهدانه دست به اقداماتي ارزشمند 
و درخور تقدير در اين زمینه زد. به گونه ای که رويه های طراحي و محصول ناشي از آن شايستگي ارائه به عنوان يک نمونه و 
مدل موفق از احیاي بافت های تاريخي يک کشور توسعه يابنده در عرصه جهاني را دارا باشد. در اين راستا فصلنامه ايده بنا 
به ضرورت های موجود در اين شماره همچون شماره پیشین، حسب رسالت علمي ـ تخصصي خود، به حوزه باززنده سازي و 
ارتقا کیفیت بافت های تاريخي ورود کرده است. امید است کارشناسان و متخصصین اين حوزه با راهنمايی های ارزنده و نقطه 

نظرات علمی خود ما را در ارتقاء محتوای مطالب و دستیابی به اهداف فصلنامه ياری نمايند.
y محمدتقی حسینی
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سخن سردبیر

به دنبال توســعه و تغییرات کمی و کیفی جوامع که ســبب تغییرات اساسی در محیط های 
تاريخی گرديده اند مفاهیم اصالت و يکپارچگی و حفظ آن ها در معاصرســازی شهرهای تاريخی 
مورد توجه واقع شــده است. در ســال های اخیر حوزه حفاظت از مرمت بناهای منفرد به فضاي 

بین ابنیه، شــهرهاي تاريخي و ســرانجام منظر فرهنگي و منظر شهری تاريخی گسترش يافته است. مفهوم معاصرسازی در 
محدوده تاريخی شهرها نیازمند اقدامات حفاظتی و توسعه ای به صورت توأمان، جامع و يکپارچه نگر است. از اين رو، ضرورت 
دستیابی به رويکرد و مبنايی برای قضاوت عادالنه در فرآيند تصمیم سازی حفاظت و توسعه ديده می شود. برای اين منظور، 
بر مبنای آن چه از مقايسه ی نظريه  های جاری و اقدامات تجربی حفاظت و توسعه  در حوزه معاصرسازی میراث شهری حاصل 
می گردد، می توان ريشــه ی برخی از چالش ها را در رويکردهای سنتی حفاظت و توسعه واکاويد که از يک سو بیانگر شکست 
ديدگاه های موزه ای، منفعل و محافظه کارانه ی حفاظت گران شهری و به طور کلی ناديده انگاشتن پويايی شهر در نظريه ها و 
اقدامات حفاظتی است؛ و از ديگر سو، مداخالت کالن مقیاس و يکباره توسعه گران با نیات اقتصادی و سیاسی در بستر فرهنگی 
و طبیعی شــهرها به گونه ای است که بستر تاريخی امکان تطبیق و قابلیت انعطاف پذيری در برابر تغییرات جديد را نخواهد 
يافت. لیکن موضوع مهم در اين زمینه مديريت و تعیین محدوده تغییرات اســت. بازخوانی و واکاوی متون مرتبط با مفهوم 
حفاظت در دهه های اخیر بیانگر آن اســت که مفهوم نوين حفاظت بر اســاس تعريف باندرين و ون اوئرز به معنای »مديريت 
تغییر« به صورت گســترده ای در فرآيند سیاستگزاری و برنامه ريزی محیط های شهری تاريخی مورد توجه قرار گرفته است. 
مرور اسناد و کنوانسیون های بین المللی مرتبط نشانگر آن است که مفهوم مديريت تغییر مبتنی بر اهمیت معنايی مکان به 
عبارتی مجموع ارزش های ملموس و ناملموس میراث مهم ترين مؤلفه در حفاظت و توسعه يکپارچه و معاصرسازی شهرهای 
تاريخی به شــمار می آيد. از آن جايی که سطح آگاهی و بازشناخت جوامع بومی نسبت به مفهوم اهمیت معنايی به عبارتی 
ارزش های مکان متفاوت است و از سوی ديگر مفهوم اهمیت معنايی نقش مؤثری در مديريت و تعیین حدود تغییرات دارد، 
اين احتمال وجود دارد که نتوان فرآيند مديريت تغییرات را کاماًل برنامه ريزی نمود؛ لذا ضرورت تعريف يک الگوی انتقال در 
رويکرد حفاظت و توسعه  آشکار می گردد. از اين رو، مراجع متعددی موضوع »انتقال الگو«های سنتی حفاظت به مديريت تغییر 
را نشانگر تالش های زيادی می دانند که در راستای تعیین الگوها و فرآيندهای جديد در حال انجام می باشند. در اين زمینه، 
برخی از کمیته های ملی ايکوموس مانند ايکوموس استرالیا، ايکوموس نیوزيلند و برخی سازمان ها از جمله میراث انگلستان و 
بسیاری ديگر از نمايندگی های دولتی و غیردولتی، سیاست هايی را بر مبنای مفهوم مديريت تغییر به منظور تحقق چارچوب 
حفاظت جامع، يکپارچه و پايدار تدوين کرده  اند و از روش های برنامه ريزی ارزش مبنا مبتنی بر حفظ و ارتقاء »اهمیت معنايی« 
مکان در فرآيند سیاستگزاری و برنامه ريزی حفاظت استفاده نموده اند. منشور بورا مفهوم مديريت تغییر و کنترل توسعه های 
جديد، بر مبنای اهمیت معنايی مکان را مورد اشــاره قرار می دهد؛ در ادامه بیانیه شــیان  اصولی به منظور مديريت تغییر و 
کنترل گردشگری در کشورهای آسیايی مطرح می نمايد. همچنین سند منتشره میراث انگلستان )2008م( مفهوم حفاظت را 
تحت عنوان فرآيند مديريت تغییر يک مکان ارزشمند و با اهمیت در بستر و بافت شهری بیان نموده است؛ که بعداً در اسناد 
منتشره بعدی نیز مورد تأکید مجدد قرار می گیرد. به طور کلی رويکرد يکپارچه در معاصرسازی محدوده های تاريخی شهرها 
را می توان در دو وجه اصلی مورد بررسی قرار داد: وجه نخست، رويکرد يکپارچه در قلمرو میراث شهری به معنی يکپارچه و 
متعادل نمودن رويکردهای حفاظت و توسعه است؛ وجه دوم، بر يکپارچگی میراث فرهنگی و طبیعی تمرکز دارد. به عبارتی 
ديگر، حفاظت و توســعه ی يکپارچه ترکیب حفاظت میراثی و توسعه شهری را در يک مفهوم واحد امکان پذير ساخته است. 
اين ديدگاه جديد، در فرآيند معاصرسازی شهر تاريخی قابل بررسی و تأمل می باشد که هدف آن توجه به برنامه ريزی ترکیبی 
توســعه ی شــهری و فرآيند حفاظت میراثی اســت. اين تغییر نگاه معلول چالش هايی بود که حفاظت و توسعه ی منفک در 
فرآيند معاصرســازی پیش کشاند؛ چالش هايی که تا دير زمانی شکست برنامه ريزی ها و طرح های حفاظتی را در پی داشت. 
تجربه ی شکست های مکرر، اين مهم را به اثبات رساند که حفاظت نمی تواند به توسعه نپردازد و توسعه  بدون توجه به حفاظت 
در بسترهای واجد ارزش تاريخی، پايدار نخواهد بود. به اين ترتیب رويکردهای حفاظتی و توسعه ای در فرآيند معاصرسازی 
تغییر و دگرديسی يافتند و به مثابه ی دو رويکرد مکمل مورد توجه قرار گرفتند. اين رويکرد مکمل در فرآيند تکامل خود به 
تدريج وجوه مختلفی را در بر گرفته و تحت عنوان رويکرد يکپارچه شــناخته شــده و در حال پااليش است. هر چند رويکرد 
متأخر حفاظت و توسعه ی يکپارچه در پوشش دادن ضعف های حفاظت و توسعه به صورت مجزا بسیار مؤثر بوده است اما با 
اين حال نتوانسته است به طور زيربنايی راهکاری برای چالش های میان حفاظت و توسعه پیدا کند. شماره پیش روی مجله 
ايده با عنوان معاصرسازی مرکز تاريخی شهر تهران، ضمن معرفی نمونه های موردی مرتبط در سطح بین المللی و ارائه مبانی 

معاصرسازی به بررسی طرح ها و اقدامات مرتبط صورت گرفته در محدوده تاريخی شهر تهران می پردازد.

y سمیه فدائی نژاد
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چکیده
معضالت کالبدی و ناهنجاری های اجتماعی ارتباط مســتقیمی با افزايش جمعیت شهرها و عرصه های عمومی محالت و 
نیز کاهش نظارت عمومی بر آن ها دارند. ناهنجاری هايی از قبیل کارتن خوابی، مصرف مواد مخدر، زنان بی سرپرست، کودکان 
کار، سرقت و ناامنی و غیره که تا حدودی محصول تأثیر محیط بر رفتارهای عمومی ساکنان می باشند. محله امام زاده يحیی 
از محالت قديم شهر تهران است که همواره القاگر پشتوانه تاريخی در ذهن ساکنان خود بوده است، اين محله دارای بافتی 
ارگانیک بوده و به علت وجود فضاهای کلیدی همچون امامزاده، مسجد، سقاخانه، حمام و بناهای ارزشمند تاريخی و همچنین 
وجود عناصر خاطره انگیز در منطقه 12 و شهر تهران دارای اهمیت بااليی است. گذرهای تاريخی جاويدی و مرادی واقع در 
اين محله به علت دارا بودن پیشینه تاريخی فراوان به عنوان راسته های آئینی محله و دربردارنده بناهای تاريخی ارزشمند و 
محل ســکونت بزرگان و انديشــمندان از ديرباز تا به امروز، مورد توجه صاحب نظران بوده است؛ تا جايی که امروز می توان از 
پتانسیل تاريخی آن جهت باال بردن سطح کیفی محیطی و تقويت و تداوم خاطره های شهری در اين بخش از شهر بهره برد. 
فرسودگی ناشی از گذشت زمان، فعالیت های جاری در محله، مهاجرت ساکنین اصلی بافت و جايگزين شدن آن ها توسط افراد 
مهاجر و غیربومی که هیچ گونه تعلق خاطری به محله ندارند سبب تنزل سطح کیفی زندگی در اين گذرها  و بافت پیرامون 
آن گرديده است، تا جايی که بسیاری از واحدهای مسکونی، متروکه و مخروبه و در مواردی نیز تبديل به کارگاه های صنعتی 
و انبار بازاريان گشــته اســت و در يک کالم، اين بافت ارزشــمند در حال تهی شدن و بی هويت شدن می باشد و خاطره های 
آن در حال کمرنگ شــدن و از بین رفتن هســتند. هدف اين پژوهش ارتقاء ســطح کیفی زندگی شهری از طريق باال بردن 
شاخص های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و بازگرداندن هويت تاريخی اين محله در ارتباط و تعامل سازنده با ساير بافت های 
موجود منطقه می باشــد. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش از نظر هدف گذاری، کاربردی–توسعه ای است و روش انجام 
آن توصیفی-تحلیلی می باشــد و استنتاج منطقی بین داده های مختلف بر اســاس مطالعات کتابخانه ای، اسنادی، مشاهده، 
تصويربرداری، برداشت میدانی از وضع موجود و تهیه نقشه های موردنیاز و پرسشگری از ساکنان محله جمع آوری شده است 
و جهت تحلیل آن بر اســاس اطالعات کمی و کیفی و با اســتفاده از تکنیک»SWOT« بوده است تا بر اساس آن راهبردهای 
احیا و ساماندهی گذرهای مورد مطالعه استخراج شود. رويکرد اصلی افزايش حس تعلق، ارزش دهی به هويت تاريخی و ارائه 

راهکارهای زمان بندی شده اجرائی، انتظام بصری و افزايش کیفیت کالبدی محیط است.

 كلید واژه ها: محله امام زاده یحیی، باززنده سازی، احیا، SWOT، گذر تاریخی، ساماندهی

باززنده سازی و بهسازی گذرهای تاریخی محدوده امام زاده یحیی تهران
پژوهشگران:

y .محمدباقر خسروی، دکتری معماری
y .احسان اله باقری، کارشناس ارشد معماری
y .زهرا بشیری، کارشناس ارشد برنامه ريزی شهری

اين پژوهش برگرفته از طرح "ساماندهی محدوده امام زاده يحیي و تقويت مرکز محله باغ پسته بک و راسته های آيینی محله امام زاده يحیي و ارائه الگوی احداث بناهای مسکونی در 
بافت تاريخی محله امام زاده يحیي" می باشد.
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Abstract:
Physical problems and social ills associated with overpopulation in the cities and areas in public 

places and to reduce public scrutiny on them. Abnormalities such as Kartnkhvaby, drugs, women, 
orphans, children, theft, insecurity and so on somewhat the impact of the environment on public be-
havior reside. Imamzadeh Yahya neighborhood of old neighborhoods in Tehran inductor historical 
background that has always been in the minds of its residents, the neighborhood has been organic 
tissue due to key areas such as Imamzadeh Yahya, mosque, Saqakhaneh, bathroom and historical-
ly valuable buildings and there is also memorable elements in the region 12 of Tehran has a great 
importance. Javidi and Moradi historical tracks meaning in the neighborhood due to the historical 
background profusely as orders ritual neighborhood includes historic buildings and valuable Lo-
cation leaders and thinkers from ancient times until today, the attention of experts has been to the 
extent that today can of its historical potential to enhance the quality of urban environment and 
strengthening and sustaining memories used in this part of town. Erosion caused by the passage of 
time, current activities in the neighborhood, Immigration original inhabitants of tissue and replace 
them by immigrants and non-native that no fixation the neighborhood have caused a decline in the 
quality of life in the tracks and the tissue surrounding it were, to the extent that many This study 
aimed to improving the quality of urban life through the raising of social, economic, physical and 
restore the historical identity of the neighborhood association and interaction with other tissues in 
the region. The research method used in this research in terms of targeted, application-development 
and research method is descriptive-analytic and logical reasoning between different data based on a 
literature, documents, observation, photography, field survey of the current situation and mapping 
requirements and questioning and based on was to be extracted quantitative and qualitative data for 
analysis using the SWOT technique so based strategies to revive and organization tracks study. The 
main approach is to increase the sense of belonging, identity and historical ranked scheduled execu-
tion solutions, intuitive layout, and enhance the quality of the physical environment.

Key words: Imamzadeh Yahya neighborhood, Revitalization, Rehabilitation, SWOT, Historical 
Track, Organization

Revitalization and Improvement of Historical Tracks of Imamzadeh 
Yahya district, Tehran

 y Mohammadbagher Khosravi
 y Ehsanollah Bagheri
 y Zahra Bashiri
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مقدمه
در ســال های قبل از دوران صنعتي 
شدن، روند آرام تغییر شکل و نوسازي 
شــهرهاي تاريخي گذشــته را عمدتاً 
می کردند.  تعیین  فرهنگي  معیارهاي 
ايــن معیارهــا در طي زمان شــکل 
می گرفتنــد و ابزار فنــي محدود آن 
روزگار تأثیر اندکي بر آن ها داشــت. 
آشکار  برخي گسستگی های  علی رغم 
در تحوالت فضايي و معماري شــهر، 
تــداوم فرهنگــي بافت های شــهري 
محفــوظ می ماند. فرا رســیدن عصر 
صنعتي در اوايل قرن بیســتم، وضعي 
کاماًل نو پديد آورد. پیشرفت های فني 
اين عصر ابزار الزم را در اختیار نیروي 
خالق و دگرگون ساز انسان قرار داد تا 
در عرصه جديد معماري شهر خود را 

نشان دهد)عزيزی،1379: 38(.
در ايران، بافت قديم و مرکزی شهرها 
که شالوده مدنی و تشکیالتی خود را 
تا شروع شهرســازی های دوره جديد 
معاصر حفظ کرده بود؛ با ورود انديشه 
مدرنیتــه و تجلي ابعاد مختلف آن در 
آراء انديشــمندان و مسئوالن، به ويژه 
شهرهاي اصلي و بزرگ جلوه ای آشکار 
پیدا کرد کــه بارزترين جلوه آن را در 
خیابان کشی های هوسمان گونه دوران 
پهلــوي اول می توان ديد. آنچه که در 
وهله نخســت موجب از هم پاشیدگی 
بافت قديمی شــهرها شــد، افزايش 
اتومبیل هــا و به ناچار خیابان کشــی 
و  ارتباطی  ايجــاد شــبکه های  برای 
تســهیل در رفت وآمد ها بــود که نه 
تنها فضاســازی های اولیه را دگرگون 
می ســاخت بلکه در ادامه به اليه های 
داخلــي نفوذ می کرد و کل ســاختار 
کالبدي شهر را دستخوش تغییر قرار 
داد، که اين امر به مرور زمان ســبب 
ايجاد مشکالتی در بافت های ارزشمند 
و با هويت تاريخی گرديد و حیات آن ها 
را دستخوش تهاجم و تغییرات بنیادی 
واقع  داد)قربانیان،78:1389(. در  قرار 
بسیاری از بافت های سنتی که زمانی 
مايه افتخار و مباهات شهرها بودند؛ در 
معرض فرسايش و تخريب قرار گرفتند. 
بنابراين اهمیت موضوع و تأثیرات آن 
در جامعــه امروز کاماًل محســوس و 

آشکار اســت. مطالعه و احیای مراکز 
شهری و باززنده سازی و حیات شهری 
گذرهای تاريخی جاويدی و مرادی در 
محله امام زاده يحیی واقع در هســته 
مرکزی شــهر تهران نیز از اين قاعده 
مستثنی نیســت. در حال حاضر عدم 
توجه به اين بافــت، با توجه به نقش 
مؤثر آن در حفظ و احیای کالبد شهر 
تهران، ضرورت رفع مشــکالت آن را 
اولويت های مهم مسئوالن شهری  در 
و عالقه مندان و متخصصین قرار داده 
است تا طرح های احیاء بافت، مرمت و 
باززنده سازی را در بافت های ارزشمند  
تاريخی از جمله محله امام زاده يحیی، 

در دستور کار خود قرار دهند. 

1ـ بیان مسئله:
اقدامات شهرسازی مدرن منجر به از 
هم گسیختن سازمان فضايی گذشته 
پهنه های  پیدايــش  و  تهران  محالت 
مجزا از هم شده است. قرارگیری بازار 
تهران در غرب محله امام زاده يحیی و 
فشار ناشی از تهاجم بازاريان به محله، 
موجب بی میلی ســاکنان اصیل طبقه 
متوســط به ماندن و اقامت در محله 
و در نتیجه ترک آن شــد به گونه ای 
که در گذر مرادی، پهنه کار و انبار بر 
فعالیت مسکونی غالب گشته است. دو 
عامل عمده فرســودگی بافت تاريخی 

محله امام زاده يحیی عبارت اند از:
1-  در محله امام زاده يحیی از يک سو 
انحصار ترافیکی شــبکه معابر جديد 
منجر به از هم گســیختگی ســازمان 
فضايــی قديمی و از بین رفتن مفهوم 
محله شــده اســت و از طرفی حضور 
بازار و نفوذ فعالیت های عمده فروشی و 
کارگاهی به داخل بافت، سبب اسکان 
کارگران و مهاجران، رفتن ســاکنان 
اصیــل و تبديل واحدهای مســکونی 
به کارگاه و انبار، فرســودگی شــديد 
کالبدی بناها و در نتیجه بروز معضالت 

اجتماعی شده است.
2- اقدامــات دســتگاه های دولتی 
همچون میراث فرهنگی و شــهرداری 
نیز، تنها به تملک و تخريب های عمده 
برای مقابلــه با اشــرار و محیط های 
ناامن، بی توجهی به بناها و بافت های 

تاريخــی محلــه و تخريــب آن هــا، 
ثبــت دانه های تاريخــی و رها کردن 
آن هــا انجامیده اســت. تراکم پايین 
ساخت وساز در اين محله و عدم صرفه 
اقتصــادی و محدوديت های ســاخت 
در ايــن بافت ها نیــز، موجب بدبینی 
ســاکنان به نیروهای عامل شده است 
و بهسازی و نوســازی اين بافت ها به 
کندی پیــش رود. بنابرايــن با توجه 
به شــرايط موجود و مشکالت حاد و 
استعدادهای پنهان محله، اين محدوده 
در دســتور کار تهیه طرح بهسازی و 
احیا قــرار گرفــت. روش کار بر پايه 
برداشــت های  دقیق،  مطالعات  انجام 
میدانــی و بــه روز کــردن اطالعات 
موجود و استفاده از نظرات کارشناسان 
اجتماعــی، اقتصــادی، و در نهايــت 
الگوبــرداری جهــت طراحی معماری 
جداره هــا و شهرســازی گذرها بود.

با توجه به اهمیت محدوده موردنظر 
و لزوم حفظ و بقای ســاختار آن )به 
خصوص آثــار تاريخی واجد ارزش(، و 
به منظور بقای ســاختار شهر و وجود 
فشارهای ناشــی از عملکردها و عدم 
توجــه به ظرفیت ها و پتانســیل های 
موجــود، بافت موردنظر با مســائل و 
مشکالت جدی روبرو است که اقدامات 
ويژه ای را در بــر می گیرد و طرح اين 
مســائل می تواند به عنــوان فرصتی 
معماران، طراحان شهری و شهرسازان 
را در پی چاره جويی و ارائه راهکارهايی 
جهت تهیــه الگوهای احیــای مراکز 

شهری ارزشمند مواجه کند.

2- ضرورت و اهمیت تحقیق:
هســته مرکزی و تاريخی هر شهر، 
کانــون اولیه حیات و قلــب تپنده و 
موتور توسعه آن شهر است که هويت 
و شــخصیت آن شهر را شــکل داده 
است. توســعه های جديد شهری، در 
کنــار بی توجهی به مراکز ارزشــمند 
تاريخی آن، دگرگونی فرم و ســاختار 
و خالی شــدن اين مراکز شــهری از 
ســکنه به علت فرســودگی، به دلیل 
بی توجهی به هويت شهری است؛ چرا 
که اين مراکز شــهری بايد نمودی از 
هويت، تاريخ، فرهنگ و حیات شهری 
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باشند)رضوانی،77:1380(.
از طرفــي، بافت هــای تاريخــي عالوه بر ايــن که واجد 
ارزش های نادر زيباشناختي و تداوم خاطرات جمعي و هويت 
بخشي شهرهاي ما هستند، هنوز در بسیاري از شهرها محل 
سکونت و معیشــت میلیون ها نفر از شهروندان هستند. اما 
اين بافت ها به همان اندازه که ارزشــمند و گران بها هستند، 
در مقابل ســوانح و بالياي طبیعي که بیشتر مناطق شهري 
کشــور را تهديد می کند، ناپايدار و آسیب پذيرند)کالنتری، 
پوراحمد،1384: 24(. از ســويی اين بافت ها به دلیل قدمت 
و در اکثر موارد فرســودگی و فقدان تأسیســات و خدمات 
اولیه و ضروری برای زندگی شــهری امروز، در پاسخ گويی 
به نیاز شهروندان دچار نارسايی های اساسی می باشند و اين 
امر باعث جابه جايی جمعیتی و مهاجرت ساکنان اصلی بافت 
به فضاهای جديد و جايگزينی طبقات اجتماعی کم درآمد و 
روستايی و مهاجران شده است که عدم وابستگی و احساس 
تعلق خاطر قشر جديد جايگزين، مشکالت بافت های واقع در 
مرکز شــهر را دو چندان نموده و روند تخريب و فرسودگی 
بافت با ســرعت بیشــتری ادامه يافته اســت. لزوم مداخله 
هدفمند، حفظ هويت بافت مرکزی و تکامل و پويايی آن به 
منظور حفظ ساختار شهر، ضرورت بررسی موضوع را مطرح 
می ســازد. در واقع اين پژوهش هدف دســتیابی به ارتقای 
کیفیت زندگی در محدوده و ارتقای کیفیت کالبدی و حراست 
از آثار با ارزش گذشته را در دستور کار خود قرار داده است.

3- اهداف پژوهشی و طراحی:
اهداف اين طرح در دو حوزه پیش گیری و درمان مسائل 

محدوده طرح مورد مطالعه، عبارت اند از:
1- پیش نگری و پیش گیری از گسترش نابسامان محدوده 
مورد مطالعه از جنبه های اقتصادي، اجتماعي، زيست محیطی 

و کالبدي؛
2- ارتقای کیفیت کالبدی فضاهــای بافت موجود برای 

حفظ ساختار و پويايی شهر؛
3- تأمین کارآيی مطلوب، عدالت، کیفیت محیطی، ايمنی 
و امنیت، بهداشت، آسايش و زيبايی شناسی فضاهای شهری؛
4- ارتقــاي فرهنگ شــهروندي، مشــارکت و همکاري 

نهادهاي محلي؛
5- تقويــت رابطه تاريخی- فرهنگی مردم و جلوگیری از 
فراموشــی هويت و اصالت شــهر از طريق حفظ پايداری و 

احیاي میراث فرهنگي- تاريخي و هويت فرهنگي شهرها؛
6- بهبود وضعیت اجتماعي ســاکنان و ايجاد فرصت های 
اشتغال و درآمد براي آنان با توجه به ظرفیت های توسعه ای 

محدوده؛
7-  هماهنگی در سیما و بافت بناها و جداره های شهری؛
8- تحقق سبک زندگي پايدار در اقدامات احیا و بهسازي.

4- روش و مبانی نظری تحقیق
همان طور که قباًل اشاره شــد؛ اين پژوهش از نظر هدف 
کاربردی ـ توســعه ای و روش انجــام آن توصیفی-تحلیلی 

می باشد. با برداشت های محلی و میدانی، مشاهده و مراجعه 
مکرر، مصاحبه با ســاکنین و کســبه، پر کردن پرسشنامه، 
تصويربرداری، تهیه نقشه های موردنیاز، تهیه بانک اطالعاتی 
و به روزرسانی کاربری اراضی با استفاده از سیستم اطالعات 
جغرافیايــی)GIS( و ... اطالعات موردنیاز جمع آوری شــده 
و ســپس برای ارائه راهبردهای پايــداری در ابعاد رويه ای و 

ماهوی در محدوده از تکنیک SWOT استفاده شده است. 
محله منطقه ای است شامل افرادی که از لحاظ اجتماعی، 
اقتصادی و جمعیت  شــناختی مشابهت دارند؛ اما منظور از 
اجتماع، بر اســاس وابســتگی متقابل بین انسان ها و نوعی 
انسجام  محلی است که به وجود آورنده يکنواختی و تشابه 
در آداب ورســوم، سالئق و تفکرات می شــود. پس اجتماع 
نوعی انسجام محلی اســت که حس تعلق مکانی را تقويت 
می کند و ممکن اســت مترادف با نظام همســايگی باشــد 

)شارع پور،1391: 195(.
نواحي تاريخي به دسته ای از بناها و مجموعه های با ارزش 
که از نظر قدمت، غناي معماري و يا زيربنايي يگانه هستند؛ 
اطالق می شــود. محله های مسکوني، مراکز شهری و نواحي 
روســتايي که ويژگي تاريخی شان را حفظ کرده اند، غالباً به 
طور رسمي به عنوان منطقه تاريخي برگزيده می شوند. گزيده 
شدن به عنوان ناحیه تاريخي، دلیلی براي احیاء آن ها بر پايه 
حفاظت فیزيکی و هويتی به شمار می آيد که مشتمل بر تجديد 
حیات مرکز شــهر و محله های آن است)هاز،1387: 138(.

منشأ تخريب بناها و دانه های ارزشمند تاريخی، از لحاظ 
مبانی نظری و معیارهای کالبدی عبارت اند از:

1- عوامل محیطی شامل رطوبت،آلودگی هوا و فرسايش؛
2- عوامل انسانی شامل تخريب به وسیله مردم و مراجع 
تصمیم گیری و دخل و تصرف و ساخت وسازهای ناهمگون. 

باززنده ســازی، بازســازی و مرمت جداره های شهری و 
بناهای ارزشــمند تاريخی، ابتدا از نظر شــکل و فرم بوده و 
توجهی به اصول زيبايی شناســی و مسائل تاريخی و هويتی 
نمی شــده اســت ولیکن شــیوه های احیاء و باززنده سازی 
پیشــرفته که الگوی فعالیت اين پروژه بوده اســت؛ حداقل 

موارد ذيل را شامل می شود:
1- حفاظت و تعمیر کلیت جداره و بنا، در زمان مطالعه بنا 

انجام می گیرد )مرمت يا باززنده  سازی حفاظتی(؛
2- اجرای مجدد قطعات و عناصر پس از بررسی دقیق سبک 
و عناصر غالب، به طوری که آخرين ترکیب آن ها بیشــترين 
شــباهت را به اولین داشته باشــد )باززنده  سازی سبکی(؛

3- برداشــتن الحاقات نامناســب بنا که اصالت بنا را زير 
سؤال برده  است )پاکسازی سبکی(؛

4- بازسازی بخش های از دست رفته جداره و بنا به منظور 
بازگرداندن آن به محیط و زندگی شهری و عمومی که متأثر 

از نظريه يا فلسفه ای خاص باشد )مرمت تکمیلی(.
در نهايت، مرکز شــهر را می توان ناحیه کانوني و مرکزي 
شــهر، نه لزوماً در معناي هندسي آن تعريف کرد که بستر 
وقوع، شــکل گیری و تجمع مهم ترين فعالیت های شهري، 
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خاطرات جمعي و تجلــی گاه حضور اجتماعي تمامي مردم 
شهر اســت و درعین حال بخش عمده اي از تعامالت اداري 
و اقتصــادي شــهر را در خــود جاي داده اســت. عالوه بر 
اين، مرکز اولیه شــهر، هويت کالبدی و شــخصیت شهر را 
تشکیل می دهد و به عنوان مهم ترين قسمت شهر شناخته 

می شود)شکیبامنش،38:1387(.

5- نگرش های مداخله در بافت های تاریخی:
نگرش های مداخله را می توان با توجه به میزان احترامی 
که برای کالبد بافت تاريخی قائل هستند، طیف بندی کرد. 
در اين بازه پیوســته، دو ســر طیف را ديدگاه های افراطی 
نسبت به عناصر تاريخی و میراثی تشکیل می دهند. از يک 
سمت نگرش جزم انديش نوستالژيک »موزه ای« قرار دارد که 
معتقد اســت کالبد عناصر تاريخی بســیار ارزشمند بوده و 
نبايد هیچ تغییر و دگرگونی بیابند و بنابراين دائماً می بايست 
مــورد حمايت و محافظت قرار بگیرنــد. در طرف ديگر نیز 
ديدگاه مدرنیستی توسعه گرا قرار دارد که تأکید هرچه تمام 
بــر تغییر و دگرگونی و در انداختــن طرحی نو دارد. بر اين 
اســاس می توان ديگر رويکردهای مداخله را مابین اين دو 
طیف قرار داد. در حال حاضر شــیوه های مرمت شهری به 
ســه دســته اصلی؛ نگرش موزه ای، نگرش سلولی و نگرش 
ارگانیکی تقسیم بندی می شــوند)غیائی و همکاران،1392: 
4(. در جدول زير شیوه های بیان شده از جنبه اهداف، اصول 
پیشنهادی، نتايج کالبدی، اجتماعی و اقتصادی مقايسه شده 

تا از نتیجه گیری کلی بتوان شرايط موجود در محدوده مورد 
مطالعه را انتخاب کرد.

طراحی شــهری در گسترش پیشنهادی اين بافت بايد از 
اصول و ارزش های شکل دهنده محله و نیز نیازهای امروزی 
پیروی کند. شکل خاص و ارگانیک گذرها، ديدها و منظرهای 
محله، دانه بندی مسکن و رابطه توده و فضا، بناهای قديمی 
و ارزشــمند محله و فضاهای عمومی و مرکز محله از جمله 
عواملی هستند که محله امام زاده يحیی را تعريف می کنند 
و بــرای طراحی کالبدی بايد به اين نکته توجه داشــت که 
چگونه می تــوان با يک طراحی مناســب وضعیت محله را 
ارتقاء داد تــا هويت آن به عنوان محله امام زاده يحیی باقی 
بمانــد. اگر طراحی با خصوصیات ويــژه محلی انجام گیرد، 
آنگاه می تواند به احســاس قوی از مکان منجر شــود. آنچه 
اهمیت دارد ســازمان فضايی بافت اســت که در سیســتم 
گذرها، مراکز محله، سلســله مراتب رســیدن به فضاهای 
مختلف، مقیاس تناسبات فضاهای عمومی محله و ... متجلی 
می شــود. الگوها و روش های مداخله مطرح شده به منظور 
مرمت بافت تاريخی شهرها، هريک به تنهايی کامل نبوده و 
پیاده سازی آن ها ضمن حل معضلی از معضالت اين بافت ها، 
ممکن است به مشکل زايی در زمینه های ديگری منجر شود؛ 
لذا در ايــن طرح، تلفیقی از الگوهای برنامه ريزی اجتماعی، 
برنامه ريزی اقتصادی، اعیان ســازی و بازآفرينی با رويکرد 
حفاظت را مدنظر قرار خواهیم داد. بر اين اســاس می توان 
جزئیات مداخله در گذرها را بر اساس جدول زير ارائه نمود.

شیوه های 
مرمت 
شهری

نتایج كالبدی، اقتصادی و اصول پیشنهادیهدف
نتیجه گیری كلیاجتماعی

نگرش موزه ای

فرهنگی  میراث  از  حفاظت 
بافت  در  مداخله  نپذيرفتن  و 
تاريخی )حفظ جنبه های کالبدی 

- فضايی اثر(

میراث  و  هويت  حفظ  دادن  برتری 
نیاکان بر مقتضیات زندگی معاصر

ترک بافت تاريخی و از هم پاشیدگی 
بافت اجتماعی مجموعه

تخريب و فرسايش بافت کالبدی
کاهش کیفیت های کارکردی- فضايی

حفظ  به  معطوف  مرمت  تالش 
و  اثر  فضايی  کالبدی-  جنبه های 
يا  بنا  حیاتی  جنبه های  از  غفلت 

بافت تاريخی

نگرش سلولی 
بر پايه مکتب 

اتمیسم يا 
تجزيه گرايی

مرمت شهری با هدف 
توانمندسازی شهری

بهسازی  و  احیا  حرکت:  آغاز  نقطه 
کالبد  دارای  از شهر که  بخش هايی 
مديريت  ضعف  از  و  بوده  فرسوده 

شهری رنج می برند.

بهبود شرايط اجتماعی شهروندان
فضای  بهسازی  و  نوسازی  بر  تمرکز 
ساخته شده تاريخی و توجه کمتر به 
احیا و مرمت آن با نگاهی محیطی و 

محیط انسانی
تقويت مواضع يا مکان های مرمتی

کارکردی شهری  نظم  زدن  بر هم 
بر اثر سهل انگاری های مطالعاتی و 
ويژگی های  به  حد  از  بیش  توجه 
ماهیت  دلیل  به  پروژه  اقتصادی 

موضعی نگرش سلولی با بافت

نگرش 
ارگانیستی بر 
پايه رويکرد 

سیستمی

تاريخی  بافت  پايدار  احیای 
در  آن  نقش  تعیین  طريق  از 

سازمان فضايی کلیت شهری

و  اجرايی  بخش  به  ظرافت  و  توجه 
مديريتی هنگام ارتباط و اتصال بین 

دو بخش قديمی و جديد شهر
قديم  بافت  سنجی  توان  به  توجه 
ارزشمند  مراکز  با  برخورد  هنگام 

تاريخی و فضاهای با ارزش
ارزيابی پتانسیل های موجود در بافت

خارج شدن بافت تاريخی از حالت زون 
بسته

ارتباط درست و منطقی بافت قديمی با 
بخش های جديد در شهر

تضعیف احساس دوگانگی در شهر
امکان بروز خالقیت های راهبردی برای 

احیا

در نظـر گرفتـه شـدن ارزش هـای 
تاريخـی معمـاری و شهرسـازی به 
عنـوان بخشـی از ارزش هـای کلـی 
حیـات شـهری در تعامـل زنـده  با 
شـهر و شـهروندان و همـراه بـودن 
حفاظـت  بـا  فیزيکـی  حفاظـت 

اجتماعـی و عالقـه عمومـی

y )59 - 63 : 1386 ،جدول 1 : معرفی شیوه های مرمت شهری، )مأخذ: خانی، 1386 ، حبیبی و ديگران، 1386 : 91 - 84 مرادی، 1386 : 11 - 6 و پوراحمد و ديگران
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6- شناخت محدوده مورد مطالعه:
محله امام زاده يحیی در منطقه 12 شهر تهران قرار دارد. 
اين منطقه  که دارای مساحت حدود 1600 هکتار و جمعیت 
بالغ بر 240720 نفر، به عنوان هسته مرکزی و تاريخی تهران 
محســوب می شــود. محله امام زاده يحیی از جمله محالت  
تاريخی منطقه 12 اســت  که از شمال به خیابان امیرکبیر، 
از جنوب به خیابان پانزده خرداد، از شــرق به خیابان ری و 
از غرب به خیابان مصطفی خمینی محدود می شــود. محله 
امام زاده يحیی به عنوان بخشی از محله عودالجان محسوب 
می شود که ســابقه آن به دوران شاه طهماسب حدود 921 
برمی گردد )مهندسین مشــاور باوند،1389: 7(. در گذشته 
محله امــام زاده يحیی دارای محــالت کوچک تری در خود 
بوده اســت. مانند محله باغ پسته بک، محله میرزا محمود 
وزيری– گــذر نواب و محله تکیه زرگرهــا. تکیه زرگرها از 
محالت اعیان نشــین تهران بود و دويست سال پیش کلیه 
زرگری های تهران در آنجا سکونت داشتند و در حال حاضر 
تبديل به دبســتان شده است. افراد قديمی که در آن محل 
زندگــی می کردند به مناطق ديگر يا باالي شــهر مهاجرت 
کرده انــد و تعدادی از اهالی قديمی باقی مانده اند)برداشــت 
از مطالعات مهندســین مشــاور خودآوند،1388(. در وجه 
تســمیه نام محله عودالجان حدس و گمان ها بسیار است، 
اينکه از دو واژه »عــود« و »الجی« نوعی ادويه معطر هندی 
بــود، نزديک می دانند. گروهی نیز، »عو« به معنای»او« يا آب 
و »دالجــان« يا دارجان به معنای بخش کــردن و »ان« که 

پسوند مکان اســت به وجود آمده و در کل جايگاه پخش و 
تقسیم آب می دانند)ابريشمی،20:1389(. هسته اولیه محله 
از حــد فاصل حمام نواب در خیابان میــرزا محمود وزير تا 
حمــام قوام الدوله که در حال حاضر به پارک تبديل شــده 
اســت، شکل گرفته است.در نقشــه های قديم تهران بخش 
مهمــی از محله عودالجان با نام محله کلیمی ها شــناخته 
می شود. داليل شکل گیری آن را در عواملی مانند آب وهوای 
خوب، وجود قنات و مرقد امــام زاده يحیی )از نوادگان امام 
زين العابدين علیه الســالم( بايد جستجو کرد. محله امام زاده 
يحیــی در واقع يکی از محالت تابع عودالجان بود که به نام 
کوچه میرزا محمود وزيری يا بازارچه حمام نواب شــناخته 
می شد که بعدها به خاطر وجود مرقد امام زاده يحیی به اين 
اسم معروف شد. گذرهای جاويدی)محور شمالی- جنوبی( و 
مرادی)محور شرقی- غربی( از گذرهای اصلی محله امام زاده 
يحیی هســتند. گذر جاويدی با طولی حــدود 800 متر از 
خیابان امیرکبیر شروع و با عبور از خانه قوام، مهربان، مسجد 
شــیخ عیسی لواســانی با قدمتی بیش از 150 سال، حمام 
گلستان واقع در جنب کوچه هداوند، رستوران نان ونمک با 
نام قديم خانه بهرمند و سقاخانه های واقع در گذر به محور 
شهید علی مرادی ختم می شود. گذر مرادی با طول حدود 
400 متر از خیابان شهید مصطفی خمینی شروع و با عبور 
از بیمارستان سپیر، مسجد قنبرعلی خان با تک مناری زيبا 

و حمام خشتی به گذر امام زاده يحیی ختم می شود.

كاربری پیشنهادیروش مداخلهشیوه اقدامشیوه برنامه ریزیمداخلهاصول پیشنهادی

پیروی از راهبردها و سیاست های 
احیاء  و  ساماندهی  پیشنهادی 
گذرهای به ويژه کالبدی، اقتصادی 

و فرهنگی
و  محله  مرکز  با  گذرها  ارتباط 
با  سازگار  فعالیت های  پیشنهاد 
اين بافت، تبديل زمین های باير و 
ناسازگار و بی تفاوت  فعالیت های  
ساکنان،  موردنیاز  کاربری های  به 
ايجاد فضاهای گذران اوقات فراغت 
و ايفای نقش گردشگری محدوده، 
پالزای شهری  و  محلی  پارکینگ 
برای بازگشت امنیت و سرزندگی 

به محدوده
و  ضوابط  کلیه  از  طرح  پیروی 
برای  فرادست  طرح های  مقررات 
ساخت وسازهای  در  هماهنگی 
توجه  و  تاريخی  محله  با  جديد 
آثار  حريم  مقررات  و  ضوابط  به 

تاريخی میراث

بناها و فضاهای 
تاريخی و ارزشمند، 
معابر تاريخی، مرکز 
محله، زمین های 

باير

راهبردی، اعطای نقش 
فرهنگی- تاريخی و 

اقتصادی

بهسازی 
عملکرد و 
کالبد و احیا

حفاظتی- تزئینی، 
موضعی- موضوعی

معاصر سازی، تکیه بر بعد 
زيبايی شناختی، اقتصاد 
و گردشگری، فرهنگی، 
گذران اوقات فراغت، 
گردشگری، موزه ای- 
عملکردی، کاربری 

سازگار با مکان تاريخی و 
مسکونی، فضای سبز

y .)جدول2: جزئیات مداخله در گذرهای موردمطالعه بنا بر اصول پیشنهادی، شیوه های برنامه ريزی و روش اقدام، )مأخذ: پژوهشگران
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بعد از گذشت نزديک به يک قرن از آغاز شهرسازی نوين 
و ورود اتومبیل به بافت های تاريخی، هنوز هم ناهنجاری های 
ناشــی از آن و عدم مديريت های کالن در بافت های تاريخی 
به چشــم می خورد. عالوه بر ناهماهنگی هــای میان عناصر 
و اثاثیه شــهری در بناها با بافت هــای تاريخی و همچنین 
ساخت وسازهای نامطلوب و کاربری های ناموزون و نامتجانس، 
سبب متروک ماندن اين فضاهای باارزش شده اند و گذرهای 
موردمطالعه نیــز از اين قاعده مســتثنی نبوده اند و بعد از 
سال های متمادی تالش سازمان های مسئول در ساماندهی 
گذرهای مذکــور، هم اکنون دفتر بافــت و بناهای تاريخی 
معاونت معماری و شهرســازی شهرداری تهران با همکاری 
شــهرداری منطقه 12 تهران کلیــات طراحی را به تصويب 
می رسانند که راه های عملیاتی شدن پروژه را در صورت اجرای 
کامل فعالیت های کوتاه مدت و بلندمدت هموار خواهد نمود.
6-1-وضعیت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی محله:

در محله امام زاده يحیی بناهای تاريخی و ساختمان های 
باارزش فراوانی استقرار يافته اند. در مجموع تعداد 87 بنای 
شــاخص با مساحت پنج هکتار در اين محله وجود دارد که 
نشــانی از ارزش های تاريخی و فرهنگی اين محله می باشد. 
منزل قوام الســلطنه )وثوق(، خانه جالل الدين تهرانی، ملک 
موسوم به پروين اعتصامی، امام زاده يحیی، حمام قوام الدوله، 
خانه دبیرالملک، ســقاخانه کوچه امــام زاده يحیی، عمارت 
کاظمی، مدرسه و مسجد میرزا ابوالحسن معمارباشی، مسجد 
و مدرسه حاج قنبر علی خان، خانه فرهنگ امام زاده يحیی، 
خانه فرهنگ سرچشــمه - قرائت خانه، مســجد و مدرسه 
کاظمیه و غیره در اين محله قرار گرفته اند)مهندسین مشاور 

باوند،1388(.

وجود تعداد زيادی از ســاختمان ها ، فضاها و يادمان های 
شــاخص و قديمی در گذرها، خصلتــی تاريخی- فرهنگی 
به بافت داده است و مشــخصاً حاکی از تمايز اين محدوده 
از حوزه های اطراف آن اســت. گذرهــای مرادی و جاويدی 
و امام زاده يحیی که اســتخوان بندی اصلی محله را تشکیل 
می دهند، در ســاختار خود از وحــدت جغرافیايی خاصی 
برخوردار هستند. بن بســت ها، کوچه ها، گذرگاه ها و مراکز 
محله دست به دســت هم داده و به محله موجوديت داده اند. 
منازل مسکونی، بن بســت ها، کوچه ها و باالخره تأسیسات 
عمومی نظیر مســاجد، بازارچه ها، حمام ها، ســقاخانه ها از 
عناصر تشکیل دهنده فضاهای شهری محله هستند. گذرهای 
اصلــی محله امــام زاده يحیی از جمله جاويــدی و مرادی، 
کانون شــکل گیری تعامــالت اجتماعــی و توقف و گفتگو 
علی الخصوص میان قديمی ها و مســن ترهای محله هستند. 
کانون هــای فعالیتی محله، غالباً در مجاورت مراکز محله ای 
و تولیدی ها و خدمات فرامحله ای شکل گرفته اند و به دلیل 
اين که طراحی مناسبی ندارند، به صورت توقفگاه ها و بارگیر 
و باراندازها در امتداد گذر، مانع عبور روان پیاده ها می شوند.

با توجه به قرارگیری گذرهــا در داخل بافت قديم مرکز 
شهر تهران قديم، اين گذرها دارای اشکاالت و مسائل خاص 
بافت های قديمی و تاريخی هستند که می بايست موردتوجه 
قرار گیرد. در رابطه با مسائل و آسیب های اجتماعی موجود 
در محلــه از جمله اعتیاد، ســرقت و ناامنی های اجتماعی 
بیشــترين ضريب را به خود اختصاص داده اند. اين محدوده 
دارای تراکم جمعیتی بااليی است و موجب ايجاد نارضايتی 
در اهالی محله شده است زيرا به نسبت اينکه جمعیت زيادتر 
شود ســرانه امکانات نیز محدودتر و در نتیجه برخوردهای 
اجتماعی، اغتشاش، نارضايتی و بی نظمی بیشتر خواهد شد. 

بعد خانوار تعداد خانوار تراكم جمعیت )نفر در 
هزار مترمربع(

جمعیت مساحت/مترمربع تقسیمات شهرداری

3.44 72238 150.45 240720 16.950000 منطقه12

- - 23 15470 670000 ناحیه 2

3.65 4219 246.5 14024 570000 محله امام زاده یحیی

y .)تصوير 1: موقعیت محله امام زاده يحیی  و گذرهای تاريخی جاويدی و مرادی در منطقه 12 تهران، )مأخذ: پژوهشگران

y .)1390،جدول 3: ويژگی های جمعیتی محله امام زاده يحیی، )مأخذ: مرکز آمار ايران



 ایده/سال سوم/شماره هفت/ بهار 96  13   

شــرايط نامطلوب اقتصادی )اشــتغال و درآمد( خانوارهای 
ســاکن در گذرها، از عوامل بروز زوال و فرســودگی بیشتر 
بافت قديمی است. اختالط فرهنگی و ناهماهنگی قشرهای 
اجتماعی و قومی در اين گذرها، باعث نارضايتی ســاکنین 
بومی و قديمی محله شده است به  طوری  که ادامه اين روند 
و مهاجــرت افراد بومی و اصیل به خارج از محله و اســکان 
مهاجران و اقشار کم درآمد، موجب بی ثباتی حیات اجتماعی 
خواهد شد. وجود بناهای نیمه مخروبه و رها شده و فضاهای 
بی دفاع در سطح گذرها، که محلی برای تجمع معتادان شده 
است؛ امنیت و آسايش ســاکنین را به خطر انداخته است. 
وجود کارگاه های ناســازگار در سطح گذرها، بخش هايی از 
گذرها را  از امنیت، به دور نموده اســت. تعدد انبوه معتادان 
و نیز پخش و فروش ســاده ی مواد مخدر در مسیر گذرها، 
اين محله را برای ساکنان به محیطی ناامن و بی نظم تبديل 
کرده اســت به طوری که در مصاحبه حضوری با ساکنان، 

بزرگ ترين معضل اهالی حضور معتادان در محل می باشد.
ســه مشــکل عمده فرهنگی در محله امــام زاده يحیی، 
بی اعتمادی يا کمبود اعتماد در سطح محله، کمبود احساس 
تعلق محله ای که نتیجه آن بی توجهی و عدم مسئولیت پذيری 
در مورد اتفاقات و روندهای منفی و گســترش مشــکالت 
اجتماعی و فرهنگی و عدم تمايل به مشارکت بین افراد در 
محل در جهت بهبود اوضاع می باشــد. مشکل ديگر اهالی، 
کم ســوادی در سطح محل می باشد که يکی از داليل عمده 

آن، مهاجرت کارگران و قشر ضعیف به محل می باشد.
6-2-مطالعات کالبدی محله امام زاده یحیی:

ويژگی هايی چون کاربری اراضی و شــبکه معابر موجود 
به عنوان عناصر اصلی کالبــدی بافت محله امام زاده يحیی 
مورد بررسی قرار گرفته اند. ســطوح کاربری محله امام زاده 
يحیی در جدول زير ارائه گرديده اســت که بیانگر مسکونی 
بودن هســته مرکزی محله و بافت میانی آن می باشد. البته 
لبه های محله بیشــتر مختلط و تجاری- مختلط هستند و 
پهنه کار و فعالیت در سطح محله، شامل کاربری های تجاری 
و کارگاهی اســت که مبین نفوذ و پیشــروی فعالیت های 

فرامحله ای در بافت مســکونی است. میزان احساس شهری 
بودن در میان ســاکنان و شاخص های ارتباطی- کارکردی 
از جمله استفاده از خدمات ارتباطی، مراکز تجاری-خدماتی 
و ارتباط فرد با مناطق پیرامــون، با توجه به برخورداری از 
يک مرکز قوی تجاری، در حد بســیار زيادی بوده اســت. 
حس امنیت در ســطح محله، با توجه به شــرايط نامناسب 
محیطی، وضعیت مناسبی ندارد و اين میزان کاهش امنیت 
در شــب برای مردان و زنان، نســبتاً وضعیت يکسانی دارد. 
يکی از مســائلی که حائز اهمیت اســت اين است که مردم 
برای تأمین حس آرامش و امنیت خود معیارهای مشترکی 
دارند و اين مســأله با متمايز بودن محل سکونت و زندگی 
رابطــه چندانی ندارد. به عالوه اينکه تصورات اکثريت مردم 
برای تأمین اين امنیت و آرامش نســبی، حضور مســتمر و 
فعال پلیس و نیروی انتظامی در محل است و امنیت کالبدی 
شــهر و ايجاد ساختارهای مناسب شهری، در مراحل بعدی 
اهمیت قرار دارند. در ســطح محله می توان وجود فضاهايی 
چون کوچه های تاريک و خلوت، خیابان ها و فضاهای شلوغ 
و پــر تردد محله، قطعات بدون مالک و نیمه مخروبه يا رها 
شــده يا متروک، کنج ها، اماکنی کــه محل تجمع معتادان 
شــده، موجب سلب آسايش و امنیت شهروندان شده است. 
که چنین معضالتی پیامدهايی از قبیل عدم اعتماد، احساس 
نگرانی نسبت به مســائل مختلف، کناره گیری از مشارکت 
و رفتارهای اجتماعی، ترس و بیمناکی و دوری جســتن از 
محیط، محدود کــردن فعالیت های عادی و ارتباطات، عدم 
حفظ مدنیت، هنجارشکنی و غیره را به دنبال دارد. عواملی 
مانند فرســودگی بافت و بناها، زيرســاخت های نامناسب و 
نفوذپذيری ضعیف بلوک های مســکونی، موجب شده است 
ساکنان محله کیفیت محیط را کم يا خیلی کم ارزيابی کنند 
و همیــن امر را عاملی برای مهاجــرت و خروج جمعیت از 
محله و از موانع و کاســتی های مهم آن می دانند. بســیاری 
از ســاکنان به کیفیت نامطلوب محیطــی و انواع آلودگی 
زيست محیطی در ســطح محله و منطقه اشــاره کرده اند.

محورها و مؤلفه های اجتماعی موجود در بافت محله از ديدگاه مردم و متخصصین

وجود تنوع فرهنگی و رويکرد ستیزه جويانه با مهاجران عرب و افغان

وجود تراکم باالي جمعیتی

پیشینه حضور افراد شاخص در محله) کمال الملک،آيت اهلل مدرس، وثوق الدوله، میرخانی، حصاري(

حضور و رفت وآمد آشکار و زياد پیاده از گذر اصلی امام زاده يحیی )ع(

شکل گیری تراکم باالي کالبدي و نارضايتی ساکنان

شکل گیری فضاهای همگانی در منظر ذهنی

وجود معتادين به واسطه وجود اماکن مخروبه و فروريخته

فقدان فضاهاي باز تقويت کننده جهت حضور ايمن و امن و معنوي جوانان و فقدان بهره وری مناسب آن ها در توسعه محله

اختالط سواره و پیاده و ايمنی و امنیت پايین ساکنان

y .)جدول4: محورها و مؤلفه های اجتماعی موجود در محله از ديدگاه مردم و متخصصین، )مأخذ: پژوهشگران



14  ایده/ سال سوم/ شماره هفت/ بهار 96

7- تحلیل یافته ها:
جهــت باززنده ســازی محورهــای جاويــدی و مرادی، 
بــه عنوان محورهای تاريخی تهران قديم و بهبود ســیما و 
منظر و جداره های آن از تکنیک »SWOT« اســتفاده شــده 
اســت که با توجه به عملیاتی بــودن طرح، عالوه بر ارتقای 
کیفیت محیط از نظر بصری و کارکردی و عملکردی، باعث 

تسهیل در رفت وآمد مردم و باال بردن سطح امنیت و ايمنی 
می گردد. شناسايی و تجزيه وتحلیل هر يک از عوامل داخلی 
و خارجی منجر به تهیه فهرست نقاط قوت و ضعف )ناشی از 
تجزيه وتحلیل عوامل داخلی تأثیرگذار بر بافت( و فرصت ها 
و تهديدها )ناشی از تجزيه وتحلیل عوامل خارجی تأثیرگذار 

بر بافت( شده است1.

y .)تصوير 2: کاربری اراضی وضع موجود محله امام زاده يحیی، )مأخذ: برداشت پژوهشگران

بعد رویه ای

ویژگی های بالقوهویژگی های بالفعل

Strength قوتWeakness  ضعفOpportunity فرصتThreats  تهدید

محیط تاریخی

وجود سابقه قديمی سکونت و فعالیت در بافت 
قديمی گذر جاويدی به قبل از سال 1300 
می تواند  خارجی  گردشگران  برای  که  ه ش 

جالب باشد.

و  قديمي  بافت  تخريب  و  تحول 
در  امروزين  بی هويت  بافت  شکل گیری 

اثر ساخت وسازهای بی هدف

بهسازی هویت تاریخی گذر به عنوان 
کانون فعالیت محله

ساختمان های  شدن  تبديل 
و  معماری  باالی  باارزش 
کاربری های  به  تاريخی 
جمله  )از  تجاری  مرتبط 
به  و...(  کارگاه ها  و  انبارها 
و  بازار  به  نزديکی  دلیل 
و  فرسودگی  آن  نتیجه  در 

اضمحالل آن ها

تاريخی و  بقايای يک ساختار  از  برخورداری 
معرف اليه های مختلف شهر )دارا بودن عناصر 
خاطرات  يادآور  مدنی  و  فرهنگی  يادمانی، 

جمعی شهروندان(

عدم مطابقت قطعات تازه ساخته شده با 
بافت قديمی و با ارزش و به وجود آمدن 

تضاد در سیمای شهری و ديد بصری

به  و  گردشگر  جذب  امکان 
رونق  و  سرمايه  جذب  آن  دنبال 

فعالیت های ساکنین

اصالت قديمی بافت محله که قابل مرمت و 
نگهداری به منظور حفظ هويت منطقه و شهر 

است.

برای  دقیق  و  جامع  ضوابط  وجود  عدم 
حفظ  رويکرد  با  جديد  ساخت وسازهای 

اصالت و هويت

میراث  از  مدافعه  و  حفظ  امکان 
اين  در  که  ايران  معماری سنتی 

محله به خوبی نمود دارد

1. اين بخش از تحلیل ها بر اساس مقاله مناسب سازی تکنیک تحلیلی سوات)SWOT( برای کاربرد در طراحی شهری نوشته کوروش گلکار استفاده شده است.

y .)جدول 5: تحلیل بعد رويه ای، )مأخذ: پژوهشگران



 ایده/سال سوم/شماره هفت/ بهار 96  15   

محیط اجتماعی

حضور  دلیل  به  جاويدی  گذر  سرزندگی 
جمعیت به خصوص در روز

در  محدوده  در  جمعیت  باالی  تراکم 
قیاس با شهر )686 نفر در هکتار(

تعلق خاطر  حس  برانگیختن 
ساکنان قديمی به واسطه بازسازی 

و مرمت آثار قديمی بافت

بافت  تدريجی  شدن  تبديل 
و  انبارها  استقرار  محل  به 
کارگاه ها و خالی شدن آن از 
سکنه و در نتیجه آن از بین 
امنیت  چون  تعاريفی  رفتن 
و نظارت اجتماعی و تبديل 
روز  در  بافت صرفاً  به  شدن 

فعال

همگن بودن بعد خانوار )3.4 نفر( با میانگین 
بعد خانوار در تهران)3.4(

قومي  ساختار  دلیل  به  ساکنان  بدبیني 
خاص به مديريت شهري و فعالیت های 

عمراني

و  مالکان  ساختن  عالقه مند 
ساکنان قديمی برای اصالح بافت

ساکن  خانوارهای  مهاجرت 
جايگزيني  و  محدوده  در 

خانوارهاي مهاجر و فقیر

و  تنگ  علی رغم  اجتماعی  امنیت  احساس 
تاريک بودن کوچه ها به علت عبور و مرور و 

تردد عابرين پیاده و سواره از گذر جاويدی

عدم توازن درآمد با هزينه و عدم تمکن 
مالی ساکنان

تجاری  پاساژهای  و  بازار  نقش 
برقراری  برای  محلی  عنوان  به 

تعامالت اجتماعی
عدم  و  بزهکاری  افزايش 

امنیت اجتماعی

غلبه سابقه سکونت بیش از 30 سال ساکنان 
و شاغالن در محدوده حوزه طراحي

از  خارج  در  سکونت  به  افراد  گرايش 
محدوده بافت قديم

امکان جذب گردشگران خارجی و 
به دنبال آن ارتقا روحیه و اعتماد 
افراد  محله  در  زندگی  نفس  به 
ساکن که در حال حاضر میل به 

کوچ به ساير محالت را دارند.

باعث  بافت  فعلی  شرايط 
در  و  غیربومی  افراد  جذب 
به  شدن  وارد  لطمه  نتیجه 
و  فرهنگی  هويت  و  اصالت 

اجتماعی محله می شود.

محیط اقتصادی

گذر  در  خدماتي  و  تجاري  فعالیت  رونق 
جاويدی

افراد  تردد  لحاظ  به  مناسب  و  شرايط خوب 
آن  موجب  به  و  روز  طول  در  زيادی  نسبتاً 
تجاری  کاربری های  برخی  مکان يابی  امکان 
در مقیاس محله در لبه گذر جاويدی و رفع 

نیازهای روزانه ساکنین

افراد  توسط  محله  در  موجود  شغل های 
افراد  از  برخی  و  شده  اشغال  غیربومی 

ساکن بیکار هستند.

فرصت مناسب برای سرمايه گذاران 
به  سرمايه گذاری  برای  اقتصادی 
و  زمین  ارزش  در  تنوع  واسطه 
بر  شدن  افزوده  امکان  همچنین 
ارزش زمین ها پس از اجرای طرح

وجود پتانسیل های سرمايه گذاری 
بخش خصوصي در محدوده

نبود برنامه و طرح مشخص 
مبادالتي  نقش  تقويت  براي 

و تجاري

محیط حقوقی

تصرف برخی از بناهای باارزش تاريخی توسط 
سازمان میراث فرهنگی و حفظ و نگهداری و 

جلوگیری از تجاوز به آن ها

مدون  برنامه  و  مشخص  ضوابط  فقدان 
فرادست مرتبط با توسعه سکونت و

فعالیت

تصويب طرح ويژه در پهنه مختلط 
تاريخی-  بافت  )مختلط  ويژه 

فرهنگی )محورها و گستره ها( (

بدون  نوسازی های  رواج 
برنامه و فاقد کیفیت در نبود 

ضوابط مشخص و مدون

مدون  و  مشخص  ضوابط  وجود  عدم 
ارتفاعی در حريم ابنیه میراثی به منظور 
حفظ شاخصیت آن ها که متأسفانه بخش 
را  محدوده  ساخت وسازهای  از  عمده ای 

در برگیرد

تهیه  دست  در  طرح های  وجود 
امکان  فرسوده که  بافت  بهسازی 
اصالح و بهسازي را  در جنبه های 

مختلف فراهم می سازد
بناهای  تمام  تصرف  امکان 
شاخص تاريخی از سوی سازمان 
حفظ  منظور  به  فرهنگی  میراث 
از تجاوز  و نگهداری و جلوگیری 

به آن ها



16  ایده/ سال سوم/ شماره هفت/ بهار 96

نظام کاربری زمین
مؤلفه عملکردی

ویژگی های  بالقوهویژگی های  بالفعل

Strength قوتWeakness  ضعفOpportunity فرصتThreats  تهدید

وجـود تنوع کاربـري و فعالیـت در جداره 
گـذر و در فضاهاي وابسـته بـه بازار

کمبود فضای سـبز عمومـی و همگانی در 
محلی حوزه 

فرصـت تأمیـن دسترسـی پیاده 
مناسـب بـه عملکردهـای مهم

بافـت  يافتـن  کاربـري  تغییـر 
اثـر  در  بـازار  مجـاور  مسـکوني 

فعالیت هـا گسـترش 

محلي،  مقیاس  خدمات  از  برخورداري 
ناحیه اي و منطقه اي

تضعیف ارتباط گذرها به يکديگر به واسطه 
ساخت و سازهای جديد

فعالیت های  جذب  امکان 
گردشگری و پذيرايی و فرهنگی

ناهماهنگ  گسترش کاربری های 
با هويت گذرها و در نتیجه ايجاد 
و  بافت  به  دسترسی  در  اختالل 

بخش های پیرامونی

محلي،  مقیاس  خدمات  از  برخورداري 
ناحیه اي و منطقه اي

تضعیف ارتباط گذرها به يکديگر به واسطه 
ساخت و سازهای جديد

فعالیت های  جذب  امکان 
گردشگری و پذيرايی و فرهنگی

ناهماهنگ  گسترش کاربری های 
با هويت گذرها و در نتیجه ايجاد 
و  بافت  به  دسترسی  در  اختالل 

بخش های پیرامونی

ت و دسترسی
نظام حرک

در  پیاده  شديد  و  دائمی  جريان  وجود 
گذر جاويدی

به  کافی  دسترسی  و  نفوذ پذيری  فقدان 
داخل بافت

فرصت تبديل خیابان به محوری 
با اولويت حرکت حرکت پیاده و 

حمل و نقل عمومی

ورود موتور سیکلت ها به گذرهای 
طراحی شده و مختص عابر پیاده

وجود معابر متعدد پیاده در درون بافت 
و کارآيی آن ها

سرتاسر  در  پیاده  حرکت  امنیت  فقدان 
خیابان و وجود خطر سوانح و تصادفات 

رانندگی
تبديل شدن کلیه معابر ارگانیک -

بافت به محل پارک اتومبیل

دسترسی و نفوذ پذيری پیاده و سواره به 
کلیه بخش های محدوده

-فقدان نظام کارآمد حل و قل عمومی
- وجود معابر با عرض 2 و 3 متر در داخل 
بافت که حرکت و دسترسی را با مشکل 

روبرو می کند

--

نظام تأسیسات و تجهیزات شهری

در  شهر  مقیاس  شاخص  عرصه  وجود 
تصوير ذهنی شهروندان

آب های  دفع  سیستم  و  شبکه  فقدان 
سطحی

امکان ايجاد زهکشی هماهنگ با 
بافت منطقه جهت سهولت در دفع 
آب های سطحی و افزايش سطح 

بهداشت محله

-

گذر  دو  هر  باالی  نسبتاً  سرزندگی 
جاويدی و علی مرادی

فقدان شبکه فاضالب خانگی ضابطه مند
ايجاد  و  موجود  تأسیسات  نابسامانی   -

آشفتگی در محدوده
مناسب  آوری  جمع  امکان  عدم   -
لحاظ  به  شهری  پسماند های  و  زباله ها 
نفوذپذيری پايین بافت و دشواری حرکت 
نظافت و  زباله  آوری  جمع  ماشین های 
- وجود زباله ها و فاضالب کارگاهی و در 

برخی موارد نیاز به جداسازی آن ها

سر و سامان بخشیدن به وضعیت 
و  تعیین  و  فاضالب شهری  دفع 
برای  استاندارد  ضوابط  تبیین 

ساخت و ساز های جديد

-

y .)جدول 6: تحلیل مؤلفه عملکردی، )مأخذ: پژوهشگران
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y .)جدول 7: جدول تحلیل مؤلفه زيبايی شناختی)مأخذ: پژوهشگران 

ت و تجربه فضاهای همگانی
نظام فعالی

فقدان ايمنی و امنیت در محدوده خیابان حضور فعالیت های  جاذب حضور مردم
و کوچه های  درون بافت به ويژه در شب ها

فرصت افزايش حضور شهروندان 
ساماندهی  و  اصالح  با  گذر  در 

فعالیت ها

جايگاه  و  تاريخی  هويت  افول 
ذهنی  منظر  در  محدوده 
شهروندان به واسطه افت کیفیت 

کالبدی عملکردی

عرصه های   کلیه  در  پیاده  حضور  غلبه 
همگانی

کمبود درخت کاری، مبلمان و تجهیزات 
شهری و کیفیت نازل محوطه آرايی فضای 

همگانی
- فقدان میدان های شهری که مکان های 
بوده  اجتماعی  تعامالت  برقراری  برای  ی 
و در فعايت های افراد به ويژه افراد سالمند 

تاثیر به سزايی دارد.
- فقدان فضاهای باز شهری که از الزامات 
در  و  است  تاريخی  و  فرسوده  بافت های 
امداد  پايگاه های  نقش  اضطراری  مواقع 

رسانی را ايفا می کنند.

محدوده  جايگاه  ارتقاء  فرصت 
افزايش  و  شهروندان  ذهن  در 
تعريف  با  فضايی  مطلوبیت 

فضاهای همگانی کارآمد
مرتبط  ضوابط  تبیین  امکان 
بافت  با  سازگار  فعالیت های  با 
ورود  از  جلوگیری  منظور  به 
غیر  و  مرتبط  غیر  فعالیت های 

سازگار

-

مؤلفه تجربی- زیبایی شناختی

ویژگی های بالقوهویژگی های بالفعل

Strength قوتWeakness  ضعفOpportunity فرصتThreats  تهدید

وجود عناصر نشانه ای مقیاس شهر 
بازار،  نظیر   محدوده  سطح  در 

مساجد و حمام ها

سیماي  در  شديد  اغتشاش  و  آلودگي 
عمومي و منظر شهري

در  شهری  نمای  بهسازی  فرصت 
جداره مرادی و جاويدی

ضوابط  فقدان  در  بصری  نابسامانی  افزايش 
مشخص بصری- کالبدی

بافت  در  جداره ها  انسانی  مقیاس 
درون محله

سیمای  در  ناهماهنگی  و  نابسامانی  
جداره و خط آسمان گذر جاويدی

تعريف  با  خوانايی  افزايش  فرصت 
نظام نشانه ای در معابر اصلی درون 

بافت

رواج ساخت وسازهای جديد فاقد کیفیت در 
از بین رفتن ارزش کالبدی-  بدنه گذرها و 

فضايی تاريخی آن

خوانايی محورها در ساختار ذهنیتی 
بهره برداران فضا

فقدان فضای همگانی کارآمد و منحصر 
شدن فضای شهری به عرصه معابر

همگانی  فضاهای  تعريف  فرصت 
کارآمد در محدوده گذر علی مرادی 

و جاويدی

امکان بسته شدن محورهای ديد با تجمعات 
ارتفاعی برنامه ريزی نشده

تاريخی- ارزشمند  ابنیه  استقرار 
میراثی در  گذر جاويدی

فرسودگی و بعضاً تخريب قطعات کاربری 
و متروکه شدن آن ها

فرصت ساماندهي فرم کالبدي جهت 
افزايش مطلوبیت و تناسبات در خط 
محیطي  خلق  در  جداره  و  آسمان 

مطلوب

تهديد از بین رفتن خوانايی بصری در گذر

وجود تنوع در دانه بندی ابنیه حوزه 
محلی

با  سنتی  فعالیت های  جايگزينی 
تعمیرگاه  همچون  ناسازگار  کاربری ای 
اغتشاش در هويت  ايجاد  و  پارکینگ  و 

تاريخی

ايجاد  با  محورها  ساماندهي  فرصت 
محصوريت و مقیاس انساني در طرح

شاخص  نشانه های  نقش  و  اهمیت  کاهش 
و  با ساخت وسازهای جديد  هدايت کننده  و 

بی هويت در بخش های خصوصی

کیفیت نازل کالبدی ابنیه علی رغم ارزش -
تاريخی  محدوده

فرصت تأمین هماهنگی در ارتفاع به 
واسطه ضوابط ارتفاعی میراث

و  محدوده  تاريخی  هويت  به  توجه  عدم 
و  کالبدی  طرح های  و  المان ها  از  استفاده 

فضايی متضاد با بستر تاريخی

-
معابر  و   ساختمان ها  فرسودگی 

درگذرهای مرادی و جاويدی

ساخت وسازهای جديد و ناهماهنگ 
و  زمان  حس  محورها،  هويت  با 
اليه ها تاريخي محدوده  را خدشه دار 

نموده است.

با  شهری  منظر  نظام  در  اغتشاش  ايجاد 
طراحی های جديد و کاهش غنای حسی
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y .)جدول 8: جدول تحلیل مؤلفه زيست محیطی، )مأخذ: برداشت پژوهشگران

مؤلفه زیست محیطی

ویژگی های بالقوهویژگی های بالفعل

Strength قوتWeakness  ضعفOpportunity فرصتThreats  تهدید

گذر  در  پارک  وجود 
عنوان  به  جاويدی 
سبز  فضای  عنصر  تنها 

محدوده

آب های  جمع آوری  شبکه  و  سیستم  فقدان 
سطحی و فاضالب های خانگی و کارگاهی

در  سبز  فضای  سطح  افزايش  فرصت 
عرصه های  همگانی و به صورت درختکاری 

خیابانی

و  هوا  آلودگی  گرفتن  شدت 
رشد  دلیل  به  صوتی  آلودگی 
در  پرمخاطب  فعالیت های 

گذرهای جاويدی

آلودگی هوا ناشی از تردد بسیار اتومبیل و تراکم 
رفت وآمد در منطقه و موتورسیکلت ها

فرصت کاهش حرکت سواره درون گذرهای 
جاويدی با کاهش عبور و مرور سواره

تبديل وضعیت نامطلوب بهداشت 
محله به بحران بهداشتی

و  اتومبیل  حرکت  از  ناشی  صوتی  آلودگی 
موتورسیکلت ها

فرصت ارتقاء کیفیت های منظر شهري در 
تلفیقي از پوشش گیاهي و عناصر طبیعي 

موجود

و  متروکه  ساختمان های  تبديل 
رهاشده به محل های تجمیع زباله 

ساکنین

و  ساختماني  تفاله های  و  زباله  انباشت 
مخروبه های موجود و آلودگي محیطي متجلي 

در منظر شهري

عرصه های  مطلوبیت  افزايش  فرصت 
همگاني با تلطیف محیط به وسیله پوشش 

گیاهي مناسب

رسیدگی  عدم  دلیل  به  راه ها  پیاده  آلودگي 
مناسب توسط شهرداری

در  بستر  شیب  و  خاک  مقاومت  به  توجه 
طراحي کف سازي محورها

-
تعدد زياد ابنیه با قدمت 10 تا 20 سال 
که فاقد کیفیت بوده و افت سیما عمومی 

و کالبدی را به  دنبال داشته است.

فرصت ساماندهي مسیرهاي حرکتي 
پیاده و سواره و تعديل سرعت سواره 

و کاهش تداخل موجود

امنیت در بخش های مخروبه و فاقد  فقدان 
کاربری

-
فقدان الگوی کالبدی/ معماری مشخص 
و هويتمند در حوزه محلی علیرغم ارزش 

تاريخی

متنوع  عرصه های  تعريف  فرصت 
رفتاري  قرارگاه های  ساماندهي   و 

جهت افزايش حس تعلق  به مکان
-

-
ناهماهنگی الگوی ساختمان های جديد 
با بناهای قديمی به لحاظ مصالح، رنگ، 

تعداد طبقات

تحقق  امکان  ايجاد  فرصت 
رفتارهاي  و  رفتاري  قرارگاه های 
آموزش  جهت  در  مختلف  جمعي 

روحیه شهروندي

-

-
و  مرمت  به  رسیدگی  و  توجه   عدم 
و  باارزش  ساختمان های  محافظت 

شاخص نبودن آن ها

و  موجود  نشانه های  احیاء  فرصت 
تکمیل و ارتقاء نظام منظر شهري در 

طرح های جديد
-

-
موجب  سواره  و  پیاده  حرکت  اغتشاش 
در  نامناسب  رفتارهاي  ترويج  و  افزايش 

محیط شهري

عین  در  بصري  تنوع  ايجاد  فرصت 
-هماهنگي  در جداره سازي

و کاهش - و سواره  پیاده  تداخل حرکت 
امنیت پیاده و دشواري حرکت سواره

و  انساني  مقیاس  ايجاد  فرصت 
با  پیاده  محورهاي  در  محصوريت 

استفاده از پوشش گیاه
-

-
شده  ايجاد  بی نظمی  و  ناهماهنگي 
واسطه  به  محورها  آسمان  خط  در 

ساخت وسازهای جديد
--
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در اين روش پس از شناسايی نقاط ضعف و قوت، فرصت 
و تهديدهــا و ارزش دهی و نمره دهــی به آن ها، راهبردها و 
اســتراتژی های مناسب ارائه شده است. بنابراين در راستای 
اولويت بندی ابعاد و شــاخص های موردنظر طراحی در اين 
پژوهــش، ابتدا مؤلفه هــای موردنظــر در دو بعد ماهوی و 
رويه ای مورد توجه قرار می گیرند و بر اين اساس، با توجه به 
پرســش نامه ساکنان محله، کارشناسان و مسئولین و اسناد 
فرادست، ضريب اهمیت يا معیار وزنی بعد موردنظر به روش 
مقايسه دودويی ال ساعتی، مطابق جدول زير استخراج شده 

اســت. همان طور که مشاهده می شــود، بر اساس پیمايش 
صورت گرفته، بعد ماهوی نســبت به بعد رويه ای در اولويت 
قــرار دارد. جهت اولويت بندی شــاخص ها در اين بخش از 
نرم افزار Expert choice اســتفاده شده است. در مرحله بعد، 
میــزان اهمیت مؤلفه های اصلی در هــر بعد و ريز مؤلفه ها 
نسبت به يکديگر)در گروه مؤلفه ی هريک( مورد ارزيابی قرار 
گرفته اســت و نتايج حاصل از محاسبات صورت گرفته به 

روشAHP مطابق جدول زير است.

وزن معیاراولویت بعدابعاد

10.671ماهوی

20.329رویه ای

y .)تصوير 3: تحلیل يکپارچه، )مأخذ: پژوهشگران

y .)مأخذ: پژوهشگران( ،Expert choice جدول 9: مقايسه دودويی ابعاد طراحی در نرم افزار
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y .)جدول 10: شاخص ها و معیارها در بعد ماهوي، )مأخذ: پژوهشگران

y .)جدول 11: مقايسه دودويی شاخص ها و معیارها در بعد رويه اي، )مأخذ: پژوهشگران

اولویت زیر ریز مؤلفه هاوزن معیاراولویت مؤلفهمؤلفه های اصلي
وزن معیارمؤلفه

10.404عملکردي
10.643نظام كاربري

20.357حمل ونقل عمومي و پاركینگ

30.264تجربيـ  زیباشناختي

20.283ایمني و امنیت

10.310ضوابط و مقررات

30.233ویژگی های كالبدي

40.174ویژگی های بصري

20.333زیست محیطی

منظر ذهني و ادراک محوطه
40.184آرایي محیط و انواع آن

30.227فضاي سبز و منظر اكولوژیك

10.310آلودگی ها

20.278خرد اقلیم

اولویت مؤلفه های اصلي
وزن معیاراولویت بعدریز مؤلفه هاوزن معیاربعد

10.320مالکیت

30.235مالکیت های درشت دانه و ریزدانه

40.209مالکیت  دولتي

20.260مالکیت  عمومي

10.296مالکیت خصوصي

30.208توافقات و قوانین حقوقي
20.456نوع توافقات با مالکین

10.544ابزارهاي قانوني و حقوقي مورد استفاده

و  مالي  ویژگي هاي 
20.283اقتصادي

بررسي وضعیت و توان اقتصادي مالکان معبر 
20.481اصالحي در نوسازي

10.519پایداري اقتصادي

40.189زمان بندی و مدیریت اجرا
10.527میزان تقریبي پیشرفت طرح

20.473مدیریت موضوع از سوي شهروندان و شهرداري
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همان طور که مشــاهده می شــود، در بین مؤلفه های بعد 
ماهــوی، مؤلفه عملکردی با وزن معیــار 0.404 در اولويت 
اول، مؤلفه زيســت محیطی با وزن معیار 0.333 در اولويت 
دوم و مؤلفه های تجربی-زيبايی شناختی در اولويت سوم يا 

.)L=0.264(آخر قرار دارند
همچنین ريــز مؤلفه ها )يا همان معیارهــا( در هر گروه 
)شاخص( نیز اولويت سنجی شده است و نتايج مطابق جدول 

فوق می باشد.
ارزيابی صورت گرفته در خصوص شاخص های بعد رويه ای 
نیز حاکی از آن است که شــاخص مالکیت)L=0.320( در 

اولويت اول، ويژگي هاي مالــي و اقتصادي )L=0.283( در 
اولويت دوم، توافقات و قوانین حقوقي)L=0.208( در اولويت 
سوم و زمان بندی و مديريت اجرا)L=0.189( در اولويت آخر 

قرار دارد.
جهت شناســايی معیارهای مؤثر و تدقیق شــاخص ها و 
معیارهــای حاکم بر طرح، نتیجه مقايســه دودويی صورت 
گرفته بین گويه های مرتبط بــا هر معیار، مالک عمل قرار 
گرفته اســت. مهم ترين نتايج ارزيابی صورت گرفته نشان از 

آن دارد که:

مؤلفه های 
اصلي

ریز 
مؤلفه ها 

اولویت گویه گویه
در گروه معیار

اولویت وزن گویه
کل

وزن 
کلی

عملکردي

نظام کاربري

40.20150.035جداره های فعال و غیرفعال

30.23930.042سرانه ها

20.27020.047الگوي استقرار

10.29110.051نوع غالب کاربري

حمل ونقل عمومي و پارکینگ

20.227100.027مسیرهاي سواره

30.223140.022مسیرهاي پیاده

40.167190.016پارک و انواع آن

10.33360.032سهولت دسترسي به  حمل ونقل  عمومي

تجربي- زيباشناختي

ايمني و امنیت
10.55190.028امنیت

20.449130.023ايمنی

ضوابط و مقررات
10.52480.029تراکم غالب

20.476110.026تراکم های نامتجانس توافقي استانداردها

ويژگی های کالبدي

30.291250.007جداره و عناصر آن

20.326270.003بناهاي مهم

10.383240.009محصوريت

50.164220.011بام و خط آسمان

چیدمان فضايي و نحوه استقرار دانه هاي 
شهري

60.066250.007

40.211260.005مبلمان شهري

ويژگی های بصري

10.268240.009نماي سوم

20.171230.010عناصر الحاقي

30.120210.012مقیاس انساني

y .)جدول 12: مقايسه دودويی گويه های ارزيابی در مقیاس گروه شاخص ها و مقیاس کل، )مأخذ: پژوهشگران
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نوع غالب کاربری)معیار نظام کاربری و شاخص عملکردی( 
با ضريب اهمیت 0.051 در کل مجموعه گويه ها در اولويت 

اول قرار گرفته است.
اولويــت دوم اهمیت گويه ها در رابطــه با گويه ی الگوی 
استقرار )معیار نظام کاربری و شاخص عملکردی( با ضريب 

اهمیت 0.047 در بین کل گويه ها می باشد.
اولويت ســوم اهمیت گويه ها در رابطه با گويه ی سرانه ها 
)معیار نظام کاربری و شاخص عملکردی( با ضريب اهمیت 

0.042 در بین کل گويه ها می باشد.
آلودگي هاي آب )معیار آلودگی و شاخص زيست محیطی( 
با ضريب اهمیت 0.039 در کل مجموعه گويه ها در اولويت 

چهارم قرار گرفته است.
جداره های فعال و غیرفعال )معیار نظام کاربری و شاخص 
عملکردی( با ضريب اهمیت 0.035 در کل مجموعه گويه ها 

در اولويت پنجم قرار گرفته است.
اولويت ششم اهمیت گويه ها در رابطه با گويه ی سهولت 

دسترسي به حمل ونقل عمومي )معیار حمل ونقل عمومي و 
پارکینگ و شاخص عملکردی( با ضريب اهمیت 0.032 در 

بین کل گويه ها می باشد.
پسماندهاي جامد)معیار آلودگی و شاخص زيست محیطی( 
با ضريب اهمیت 0.030 در کل مجموعه گويه ها در اولويت 

هفتم قرار گرفته است.
تراکم غالب )معیار ضوابط و مقررات و شــاخص تجربي- 
زيباشــناختي( با ضريب اهمیــت 0.029 در کل مجموعه 

گويه ها در اولويت هشتم قرار گرفته است.
امنیــت )معیــار ايمنــی و امنیت و شــاخص تجربي-
زيباشــناختي( با ضريب اهمیــت 0.029 در کل مجموعه 

گويه ها در اولويت هشتم قرار گرفته است.
در الويت دهم اين ارزيابی، متغیر مسیرهای سواره با وزن 
معیــار 0.027 قرار دارد )واقــع در گروه معیار حمل ونقل و 

پارکینگ و شاخص عملکردی(.

زيست محیطی

منظر ذهني و ادراک محوطه
آرايي محیط و انواع آن

20.272220.011حافظه تاريخي و حس تعلق به فضاي معبر 

10.298210.012هويت

30.252230.010زيبايي

شده  استحصال  فضاي  از  استفاده  نحوه 
ناشي از تعريض

40.177250.007

فضاي سبز و منظر اکولوژيک

20.340180.017چینش 

10.367160.019کاشت

نوع و سازماندهي فضاي سبز پس و در 
حین اجراي طرح اصالحي

30.239200.015

آلودگی ها
10.56440.039آلودگی های آب

20.43670.030پسماندهاي جامد

خرد اقلیم

10.380120.024آفتاب گیری

20.333150.021باد و کوران 

30.287170.018سايه اندازی

سیاست هااهداف عملیاتی

تأمین 
نیازمندی های 

خدماتی و 
رفاهی ساكنین

تأمین فضای سبز موردنیاز با بهره گیری از فرصت های پديد آمده در اثر تخريب های صورت گرفته در میان بافت
ايجاد فرصت های سرمايه گذاری خصوصی در حوزه تجاری

اصالح و مرمت تأسیسات شهری اعم از آب، فاضالب، برق و گاز
تجهیز تأسیسات زيرساختی معابر درونی بافت اعم از کف سازی پیاده راه، جدول گذاری، اصالح جداره ها و ...

در نظر گرفتن تسهیالت بیشتر برای ساکنین جهت اشتغال در مراکز خدماتی و واحدهای پذيرايی و توريستی
ايجاد مراکز فرهنگی- نمايشی

اصالح و بهسازی اختالط کاربری ها و تنوع در پراکنش خدمات به ويژه در گذرهای تاريخی
حوزه بندی فعالیت های همگن در حوزه ورودی گذرها و محله

ايجاد دسترسی مناسب سواره و پیاده و کم توانان جسمی و حرکتی در پهنه گردشگری
ايجاد دسترسی مناسب سواره و پیاده برای فضاهای گردشگری در سطح گذرها

ممانعت از ايجاد يکنواختی در محورهای رفت و آمدی مختلط)همزيستی سواره، پیاده و دوچرخه در کنار هم( در قالب طراحی و جزئیات 
مطابق با مقیاس عابر پیاده در محور بافت تاريخی

y .)جدول 13: اهداف عملیاتی و سیاست های ساماندهی محدوده طرح، )مأخذ: پژوهشگران
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نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات:
در راســتای دســتیابی به برنامه های توســعه و احیای 
بافت های تاريخی فقط حفظ و نگهداری کالبدی و ساختاری 
بناهای آن، به خصوص مراکز اين بافت ها نمی تواند به تنهايی 
موردتوجه باشد بلکه بايد فعالیت های اجتماعی اين ساختار 

موردتوجه قرار گیرد تا بتواند بافتی پويا و با هويت کالبدی 
را رقــم بزند. آنچــه که در برنامه های توســعه پايدار کمتر 
موردتوجه می باشد؛ ناهماهنگی کالبد و فعالیت ها می باشد. 
بخش قابل توجهی از بافت محله امام زاده يحیی با فرسودگی 
کالبدی و عملکردی و مشکالت زيست محیطی مواجه است. 
از آنجايی که محدوده موردمطالعه به لحاظ اهمیت اقتصادی، 

y .)نمودار1: ساختار شاخص، معیار و گويه ها در بعد ماهوی، )مأخذ: پژوهشگران

كیفیت و 
آسایش 

سکونت و 
فعالیت

ايجاد کاربری های ناسازگار و با منظر نامناسب از اطراف محورهای اصلی به اليه های پشتی با مکان يابی مناسب
ايجاد محدوديت برای فعالیت های عمده فروشی به لحاظ بارگیری و عبور و مرور

اصالح و ساماندهی مراکز صنعتی آلوده کننده و ناسازگار با بافت مسکونی از طريق تغییر الگوی کالبدی

تأمین ایمنی 
و امنیت 

ساكنین و 
مراجعه كنندگان

تأمین امنیت شهروندان در فضاهای همگانی از طريق نظارت عمومی در فضاها
ارتقای کیفیت نورپردازی فضاهای درون بافت به جهت ممانعت از ايجاد کنج های ناامن و فضاهای رها شده

جلوگیری از ايجاد فضاهای رها شده با اعمال تمهیدات کالبدی در قالب کنترل ارتفاع ابنیه، ايجاد مقیاس انسانی و تعبیه بازشوها جهت نظارت عمومی

تأمین كیفیت  
و استقامت 

كالبدی

جلوگیری از ايجاد اغتشاش در جداره ها به هنگام ساماندهی و برقراری ارتباط میان جداره های قديم و جديد
استفاده از مصالح بومی مستحکم و بادوام و هماهنگی با بافت اطراف در طراحی ابنیه

افزايش مقاومت و پايداری فیزيکی ابنیه مسکونی و تجاری

زیبایی و هویت 
معماری بافت

توجه به ارتقا کیفیت تمامی جداره های قابل ديد از معابر و فضاهای عمومی
جلوگیری از اغتشاش بصری در نمای ابنیه مسکونی با استفاده از مصالح هماهنگ و فرم های مشترک

حفظ و تقويت کريدرها و نقاط ديد مناسب موجود در بافت
تقويت ديدهای مناسب از معابر اصلی به نشانه های شهری و محلی از طريق کنترل ساخت وسازها

تقويت عناصر مهم کالبدی به عنوان نشانه شهری و عناصر  منظر شهری
تنوع بخشی به خط آسمان فضاهای پراهمیت در تلفیقی از تمرکزهای ارتفاعی، تعريف کنج و پیوستگی نماسازی

ساماندهی تابلوها و ساير الحاقات به جداره ها در محورهای فعالیتی
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ارتباطی، هويتی، زيبايی شناختی و کالبدی و محوريت آن در 
توسعه شــهری، از جايگاه ويژه ای برخوردار است؛ مداخالت 
کالبدی- محیطی سنجیده در قالب راهبردها و سیاست های 
اجرايی ضروری می باشــد. عملیاتی بــودن پروژه، به عنوان 
الگويی در ساماندهی و بهسازی شهری، ضمن باززنده سازی 
گذرها، به عنــوان محورهای تاريخی تهــران قديم، بهبود 
ســیما، منظر و جداره های آن، از اقدامات مهم و کارســاز 
می باشــد. با مطالعه طرح های باالدســت و طرح تفصیلی و 
بررسی مشکالت و معضالت موجود گذرها و مطالعه بر روی 
بناهای با ارزش تاريخی و گذرهــای قديم به الگوبرداری و 
همسان سازی تناســبات و خط آسمان گذرها با استفاده از 
عناصر و المان های شاخص و بناهای ارزشمند پرداخته شده 
اســت؛ که بسیار گسترده و خارج از حوصله اين مقاله است. 

بخشی از اين مداخالت پیشنهادی عبارت اند از:
الگوبــرداری از عناصر تاريخی با ارزش در بافت تاريخی و 

ساماندهی، بهسازی و نظم بخشی مراکز و معابر مهم محله؛
اســتفاده از امالک، قطعات خالی و مخروبه، کاربری های 
غیرضروری و حمام های قديمی و ســقاخانه های موجود در 
گذرها، زمینه را برای ايجاد تســهیالت و توســعه امکانات 
موردنیــاز ســاکنین و کاربری مهم و ارزشــمند تفريحی و 

گردشگری فراهم می سازد؛

وجود چند قطعه زمین باير در سطح گذر جاويدی، پتانسیلی 
برای ايجاد فضای ســبز، پارکینگ محدود ساکنین در بافت 
که با کمبود شديد اين امکانات روبرو است؛ فراهم می کند؛

پیاده راه ســازی، جداره ســازی و کفســازی محورهــای 
تاريخــی جاويــدی و مــرادی و اســتفاده از آن هــا بــه 
منظــور جلوگیــری از بیــن رفتــن ســرزندگی و تأمین 
دسترســی بــه کاربری هــای موردنیــاز گردشــگری، با 
تجهیــز و احیــای پیاده روهای گذرها بــه کمک طرح های 
منظرسازی و مبلمان شهری بســیار تأثیرگذار خواهد بود؛

استفاده از ســابقه باالی ســکونت افراد به منظور انجام 
اقدامات احیاء و ســاماندهی بافت و در نهايت جلوگیری از 
مهاجرت ســاکنان بومی و جلب مشارکت بخش خصوصی 
محلــی، به منظور ســرمايه گذاری در احیاء بافت تاريخی با 
کاربری های مفید از جمله اقامت و رســتوران با هدف ارتقاء 

گردشگری و اشتغال پیشنهاد شده است؛
توجه ويژه به کیفیت فضائی، مســکن و جداره ســازی با 
هويــت و تعريف فضاهای باز بــا کاربری های اوقات فراغت، 
فضای ســبز عمومی، برای بهره برداری مناسب و عملکردی 
و بهبود شــرايط زيســت محیطی به منظور ايجاد تعامالت 
اجتماعی بیشتر ساکنین برنامه ريزی و هدف گذاری شده است.
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چکیده:
نو پا بودن پروژه های محرک توسعه در دانش شهرسازی نوین و کارا بودن این پروژه ها در ارتقا کیفی فضایی و محیطی، دلیلی است که 
ضرورت توجه و پژوهش در این زمینه به  ویژه در بافت های فرسوده ی شهری را توجیه می کند. کمال گرایی انسان و تمایل وی به خوب 

زیستن و بهبود شرایط معیشت و سکونتش موجب شده است برای ارتقا ی کیفی محیط زندگی خود تالش کند.
پژوهش حاضر با بررسی ادبیات موضوع و مطالعه ی تطبیقی نظرات متخصصین، در زمینه ی توسعه، کیفیت زندگی و فضاهای شهری 
سعی دارد با بهره گیری از توان های بالقوه ی موجود در بافت و بهره مندی از مزایای عناصر مستقر در فضا )بناهای ارزشمند و غنای حس 
تعلق ســاکنین( در محله ی دلگشای ارومیه به عنوان یکی از قدیمی ترین و ارزشمندترین محالت شهر ارومیه، کیفیت زندگی شهری در 
طول معبر اصلی محله )کوچه ارک( ارتقا یابد. تدوین معیارهای کیفیت فضایی با مطالعه ی تطبیقی کیفیات طراحی شــهری خوب ارائه 
شده توسط نظریه پردازان متعدد و سنجش این معیارها با تکنیک های پرسشنامه و چک لیست و با بهره گیری از مشارکت ساکنان بافت 
موردنظر صورت می گیرد. همسو با اهداف پژوهش سعی می شود شرایط الزم برای موفقیت کاتالیست های کالبدی و غیر کالبدی در سه 
بعد کالبدی، اجتماعی–فرهنگی و اقتصادی با تدوین سیاست های طراحی شهری برای پیاده راه ارک در میان بناهای ارزشمند و تاریخی 

متعدد مورد بررسی قرار گیرد. 
کلید واژه ها: توسعه، پروژه های محرک توسعه، بافت فرسوده، فضاهای عمومی

Using the development motivation strategies in promoting the quality 
of life in worn out fabrics (case study; delgosha neighborhood- uromia)

 y Seyed Ali Safavi
 y Monireh kutansaz

Abstract:
The newness of the term of development motivator projects in the knowledge of urbanism beside 

its high effect in the developing projets makes it necessary to research about. The human tendency 
to have a good condition of existing with no kind of poverty has caused urban management to have 
more accurate notion to re-instruction the worn out urban fabrics.

In this research with investigating the related literature has tried a comparing study in field of 
promoting urban life quality in such areas. It aims that with an optimum use of local capacities in 
delgosha neighborhood as one of the oldest a most fabulous area in orumia, we would be able to 
promote the level of urban life quality. Extracting the criteria of spatial quality with scrutinizing in 
good urban design criteria, we made it possible to have them used in related techniques. So that with 
extracting data through questionaries’ and with analyzing data we could suggest some strategies in 
field of economic, social and physical development in the area.

Key words: development, development motivator projects, worn out fabrics, public spaces 

ارتقا کیفیت زندگی شهری در بافت فرسوده با بهره گیری از 
راهبردهای طراحی محرک توسعه )نمونه موردی: محله ی دلگشا- 

ارومیه(
پژوهشگران:

y .سید علی صفوی، دکتري طراحي شهري و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
y .منیره کوتان ساز، کارشناس ارشد طراحی شهری



26  ایده/ سال سوم/ شماره هفت/ بهار 96

مقدمه
بافت های فرسوده ی شهری به عنوان 
يکی از بافت های مساله دار شهری، که 
نیازمند برنامه ريزی، طراحی و مديريت 
از  دانش بنیان اند؛ بخش گســترده ای 
ســطح شــهرها را به خود اختصاص 
می دهند. بافت های فرسوده ی شهری 
به دلیل دارا بودن پتانسیل های بسیار 
از جملــه ســاختار اجتماعــی قوی، 
کارکردهــا و عملکردهای همســاز با 
ساختار اجتماعی و اقتصادی محدوده، 
و شــرايط کالبدی کــه گاه در درون 
برای  امکانی  و  قرارگرفته اند  شــهرها 
توسعه ی درونی به شــمار می آيند و 
همین طور به دلیل محدود بودن زمین 
برای توســعه های جديد و توسعه های 
آتی؛ ضرورت توسعه ی درونی از سوی 
مديــران، برنامه ريزان و طراحان امری 
ضروری تلقی می گردد و به بهره گیری 
از پتانســیل ها و ثروت های موجود در 
بافت ها تأکید می شــود. عالوه بر اين 
تداوم حیات شهرها وابسته به جريان 
داشتن زندگی و احداث بناهای جديد 
و اجرای طرح های نو در شهرهاست که 
توأمان بستر توسعه ی آتی را نیز فراهم 

می آورند.

1-بیان مسئله:
آســیب پذيری کالبدی و اجتماعی، 
موضوعــی اســت کــه در بافت های 
فرســوده مطرح می باشــد. باال بودن 
میزان آســیب پذيری به هنگام وقوع 
حــوادث غیرمترقبــه و طبیعی، عدم 
وجود کارايی در شبکه ها ی دسترسی 
و عــدم وجــود نفوذپذيــری بافت و 
محالت مســکونی، پايین بودن سطح 
خدمات عمومی، ضعف در کیفیت های 
محیطــی و تجهیز محیــط و جز آن، 
از جملــه داليلی هســتند که باعث 
می شــوند کیفیت زندگی شهری در 
بافت های فرســوده ی شهری مطلوب 

ارزيابی نشود.
مديريت جامع و پرداختن به بافت 
فرســوده و بهره گیری از پتانسیل های 
موجود در بافت و ظرفیت سازی برای 
ســکونت و فعالیت مطلــوب در بافت 
موردنظر، می توان از صرف هزينه های 

الزم برای آماده سازی زمین در راستای 
توسعه ی رو به بیرون شهرها جلوگیری 
به عمل آورد. مديريت جامع و تالش 
بــرای ارتقا کیفی زندگی شــهری در 
فضاهــای عمومی در بافت فرســوده 
به دلیل گســتردگی موضوع و تعدد 
اســت که  اقدامی  اثرگذار  مؤلفه های 
هماهنگــی و همــکاری متقابل میان 
مردم، مديران تصمیم گیر و متخصصان 
تصمیم ساز امری ضروری است. مردم 
به عنوان ساکنان بافت فرسوده به دلیل 
عدم وجــود امکان برای تأمین مالی و 
اعتباری برای اجرای تغییرات موردنظر 
و ريسک باالی ســرمايه گذاری ها در 
اين عرصه ها، نیازمند امکانات مالی و 
تســهیالت اعتباری دولتی و ايده های 
مطــرح شــده از ســوی متخصصان 

می باشند.
طی دهه های اخیــر ایده های متنوع و 
متعددی در راســتای حل مسائل شهری 
بافت های فرســوده مطرح شده است که 
از میان آن ها پروژه های محرک توسعه به 
عنوان پروژه هایی مؤثر و کارا در بافت های 
مساله دار درون شهری برای حل مشکالت 
کالبدی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی به 

کار گرفته می شوند.
پروژه های محرک توســعه در قالب 
پردازش و بازطراحی و باززنده ســازی 
پارک هــا،  میدان هــا،  خیابان هــا، 
مسیرهای پیاده و عناصر نرم و سخت 
سازنده ی منظر شهری با هدف تسريع 
فرآيند توســعه و تحول بدون نیاز به 
هزينه های کالن برای نوسازی کلیه ی 
خــرد فضاها ی موجــود در بافت های 
فرســوده اســت که به دنبال راه حلی 
مناســب برای مسائلی مانند باال بودن 
ريسک ســرمايه گذاری در بافت و نیاز 
به ارائه الگويی مناســب برای هر پهنه 
از بافت فرسوده با ويژگی های مختص 
به خود و ضرورت رونق بخشی و ايجاد 
سرزندگی در بافت و تقويت تعامالت 
اجتماعــی در عرصه هــای مدنی در 
مقیاس شــهری و محلی در بافت های 

فرسوده ی شهرهاست.

2-سؤاالت تحقیق:
سؤاالت مطرح شده در اين نوشتار 

به شرح زيرند:
1-آيــا بــا بهره منــدی از امکانات 
موجود در محله می توان به ارتقا کیفی 

محیط در بافت دست يافت؟
پروژه هــای  می تــوان  1-چگونــه 
توســعه ی محــرک را در بافت هــای 

فرسوده به مرحله ی اجرا رساند؟
3-پروژه های محرک توسعه:

توســعه ی  تهدیــدزای  »عوامــل 
شهری« همواره مناطق جنوب شهری 
و بافت های درگیر با این مساله را مورد 
تهدید جدی قرار داده اســت و ضمن 
دوقطبی،  به وضعیت  تبدیل شــهرها 
شــکافی عمیق میان مناطق جنوبی و 
شمالی شهر پدید می آورد، به گونه ای 
که به نظر می رســد تــداوم این روند 
در بافت های فرســوده خــود به مثابه 
زلزله ای فاجعه آمیز است که نسل های 
آینــده را تهدید می کنــد و باید بیش 
از پیــش نگــران وقــوع تدریجی آن 

بود)عندلیب،1389(.
بر این اســاس توجه بــه بافت های 
فرسوده و تالش برای توسعه ی بافت 
و ارتقــا کیفیــت محیطــی و فضایی 
ضرورت می یابد. قــرار نگرفتن بافت 
فرســوده در چرخه ی توسعه ی شهر و 
نیــاز به باال بردن میزان پاســخگویی 
فضاهای عمومی شــهری به نیازهای 
موجود، بهره مندی از راهکارهایی مانند 
برای جذب  توسعه  پروژه های محرک 
در  و کالن  خرد  ســرمایه گذاری های 

بافت های فرسوده را ضروری می دارد.
آخرین الگــو از رویه هــای فرآیند 
محــور در طراحــی شــهری، فرآیند 
طراحــی شــهری زیرســاختی یا به 
اختصار محرک اســت. نحوه و میزان 
اســتفاده از طراحی شهری زیرساختی 
در توســعه ی شــهری متفاوت بوده و 
از مقیاس منطقه ای گرفته تا شــهری، 
محلــه ای و مجتمع های ســاختمانی 
بســت می یابد. مالحظات منطقه ای و 
اغلب ورای چیزی است  شهرســازی 
که بــه نــام طراحی شــهری نامیده 
می شود. آثار مخربی که اکثر طرح های 
بزرگراه ها بر محالت و زندگی ساکنان 
مراکز شهری در بسیاری از شهرهای 
جهان برجای گذاشته همراه با شناخت 
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وضــع موجود و تحلیــل دقیق اطالعات و بررســی اجزای 
تشکیل دهنده ی زیرساخت های جدید و اثرات آن ها بر محیط 
اطراف و مشارکت با طراحان شهری بر کنترل بهینه ی امور 

می انجامند)گراوا،2003(.
منظــور از طراحی شــهری محرک، طراحی و ســاخت 
زیرســاخت های یک پروژه به منظور به هم پیوســتن آن به 
عنوان یک واحد و بــرای ایجاد انگیزه در هر یک از مالکان 
و ســازندگان یا ســرمایه گذاران جهت ســرمایه گذاری در 
ســاختمان های جدید اســت. از طرف دیگر به معنی تجویز 
عناصر زیرســاختی جدید در مناطق ساخته شده ی موجود به 
منظور به هم پیوستن آن در یک واحد و ارتقای سطح کیفیت 
آن و در نهایــت باال بردن امتیاز رقابتی آن اســت. هزینه ی 
عناصــر جدید را می توان از محل ســرمایه گذار کلی پروژه، 
چه به صورت خصوص و چه عمومی، و یا توســط هریک از 

سرمایه گذاران ساختمان تأمین کرد)لنگ،1386(.
طراحی شــهری محرک به آن نــوع از طراحی و اجرای 
پروژه ی زیرســاختی اطالق می شــود که هدف آن به وجود 
آوردن عکس العمل های ســازنده و محرک می باشد. این نوع 

طراحی شهری به دو دسته تقسیم می شود:
1-دســته ی اول تهیه زيرســاخت، اغلب برای بخشی از 
شــهر يا حومه و فروش قطعات به مردم به منظور ساختن 

ساختمان است.
1-دســته ی دوم ايجاد زيرساخت در بافت شهری موجود 

به منظور ارتقای کیفیت و ارزش آن است.
گاهی اوقات فرآیند ســاختن زیرساخت و به تبعیت از آن بافت 
شهر یا حومه به شدت کنترل می شود. کالبد ساختمان ها مشخص 
و دســتورالعمل های طراحی تهیه می شــوند تا هر سرمایه گذار از 
آن ها تبعیت کند. در این حالت فرآیند در واقع شبیه نوعی طراحی 
شــهری هماهنگ اســت. در موارد دیگر افرادی که پروژه های 
خود را در درون زیرســاخت جدید قرار می دهند می توانند برحسب 

میل خود به تقاضای بازار پاســخ دهند. در این مورد فرض بر این 
اســت که بازار می داند تقاضا چیست و بنابراین ساخت آن مناسب 

است)لنگ،1386: 49(.
با توجه به آنچه گفته شــد در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت 

تحقیق دسته دوم موردنظر قرار گرفته شده است.
نوع دوم طراحی شــهری محرک به وضعیتی اســتناد دارد که 
عناصر زیرســاختی در بافت های موجود شــهر قرار داده می شود، 
به امید این که توســعه های جدید را برانگیخته و یا اینکه مقداری 
تســهیالت عمومی در اختیار بگذارند. عناصر زیرســاختی مانند 
اتصاالت، مکان ها و یا ســاختمان هایی که دارای کالبدی خاص 
بوده و انتظار می رود اثر محرکی بر توسعه مستغالت اطراف داشته 

باشند)آتو ولوگان،1994: 45(.
3-1- اهمیت اجرای پروژه های محرک توسعه

يکی از سیاست های کارا در نوسازی و بهسازی بافت های 
فرســوده طراحی پروژه های محرک توسعه با هدف تسريع 
فرايند تحول در اين بافت ها بدون نیاز به صرف هزينه کالن 
برای ارتقا کیفی فضاهای فرســوده ی موجوداســت. تعريف 
پروژه های محرک های توسعه، کیفیت زندگی در اين بافت ها 
را ارتقا داده و انگیزه نوســازی و سرمايه گذاری خصوصی را 
افزايش می دهند. شرکت عمران و بهسازی شهری با نظر به 
کارايی بهینه ی اين پروژه ها و بازدهی باالی آن ها پس از اجرا 
با بررسی نمونه های موفق جهانی سعی در مطالعه ی بیشتر 
در اين زمینه می کند. از اين رو ضرورت هايی برای اقدامات 
خود تدوين کرده است که در نمودار مقابل ارائه شده است:

هدايت کاربری هــای ارزش افزای دارای حــوزه نفوذ در 
مقیاس منطقه ای و شــهری عاملی اســت که موجب ايجاد 
تحرک توســعه در بافت های فرسوده ی شــهری می گردد. 
عملکرد های فرهنگی - اجتماعــی، اقتصادی و کالبدی در 
قالب کاربری هايی مانند دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی، 
فرهنگ ســراها فضاهای گســترده ی گذران اوقات فراغت، 

y .)1393 ،نمودار 1: داليل ضرورت اجرای پروژه های محرک توسعه، )مأخذ: اسناد نشست های تخصصی شرکت عمران و بهسازی شهری
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مراکــز خريد و راســته های مجهــز تجــاری از اين جمله 
می باشند)عندلیب،1389(.

جان لنگ بــرای انتظام بخشــی به فرآيند توســعه در 
بافت هــای فرســوده در يک چارچوب مفهومی بر اســاس 
عملکردها و کاربری ها، محصوالت طراحی شــهری محرک 

توسعه را دسته بندی کرده است:
3-1-1- میدان ها:

میدان فضايی باز و وســیع، دارای محــدوده ای محصور 
می باشــد که در کنــار راه ها و در محل تقاطــع آن ها قرار 
دارنــد و دارای کارکــردی ارتباطــی، اجتماعــی، تجاری، 
ورزشــی، نظامی و يا ترکیبی از دو يا چند کارکرد مزبور ند. 
بیشــتر میدان ها در کنار کارکرد و نقش ارتباطی، زمینه و 
فضايــی برای انجام بعضــی از فعالیت های مهم اجتماعی و 

شهری اند)سلطان زاده،1370: 82(.
جــان لنگ نیز معتقد اســت که شــخصیت يک میدان 

بستگی به ساختمان های محصورکننده ی آن دارد.
دفتر الرنس هالپرين میدان هايی را در شهر پورتلند اورگان 
طراحی کرد که کیفیت شهر را افزايش داده اند. هريک دارای 
فضاهای جذابی بوده و استفاده از آن ها بسیار زياد است. اين 
میدان ها را می توان به عنوان مجموعه ای از فضاهای شهری 
و بخشی از فعالیت های طراحی شهری قلمداد کرد که هدف 
آن حیات بخشــیدن به منطقه ی مرکزی شهر است. با اين 
حال اين ها به عنــوان فعالیت معماری منظر باقی می مانند 
و اين موجب شــادمانی است. باغ آبی که هالپرين در فورت 
وورث طراحی کرده با اينکه بســیار هیجان انگیز است، ولی 
هنوز نتوانســته نقش محرک را برای توسعه ی اطراف بازی 
کنــد و همچنان بــه عنوان يک اثر هنــری منفک در يک 
سیمای متروکه ی شهر باقی مانده است)لنگ،1386: 118(

از جملــه نمونه های موفق اجرا شــده می توان به میدان 
پرشــینگ در لس آنجلس کالیفرنیا به عنــوان يک میدان 
شهری نوسازی شده)1994-1950(؛ میدان الپالس دوتريو 
در لیون فرانسه به عنوان يک میدان تاريخی بازسازی شده و 
پالزای ايتالیا در نیواورلئان آمريکا )1979-1978( به عنوان 
يک میدان ساخته شده برای تقويت حس تعلق  خاطر به فضا 
و رواج ارزش های فرهنگی با اجرا پروژه های شــهری اشاره 

کرد.
3-1-2-خیابان ها:

خیابان ها مکان هايی هســتند که تعامــالت اجتماعی و 
جنب وجوش شهری در آن ها به باالترين میزان خود به لحاظ 
کمی و کیفی رسیده و ذهن شهروندان را انباشته از خاطرات 
جمعی و ذهنیت های مشــترک راجع به نــوع و چگونگی 
حیات مدنــی می گردانند. رجوع به مراکــز مهم فعالیتی، 
خريد، تماشا ی مغازه ها، خرده فروشی ها، پرسه زدن، گردش، 
ديدن و ديده شدن؛ خیابان های شهری را تبديل به فضايی 
متراکم از انواع رويدادهای جمعی و فردی برای شــهروندان 
نموده است. بارزترين ويژگی خیابان شهری در اين است که 

اين مکان محصول رشد تدريجی و روند طبیعی تغییرات در 
شهر می باشند. اين خیابان ها پیش از اينکه سازنده کالبدی 
شهر باشند، بیانگر ســاختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
جامعه می باشند. به همین خاطر نه می توان با ديدگاه هنری 
و شــهودی به تغییر و تزيین خیابان های موجود شــهری 
پرداخت و با تصمیماتی خودمحورانه حافظه ی جمعی را از 
چهــره ی خیابان زدود و نه می توان به بهانه ی حل مســاله 
ترافیک سواره، مقام آن را در حد يک » شريان عبوری« تنزل 

داد)پاکزاد،1386: 132(.
توجه به اين نکته که خیابان يک عنصر مهم در ســاختار 
شــهرهای امروزی به شــمار می رود و مکانی برای تعامالت 
اجتماعی شــهروندان)پیاده ـ سواره( است سبب شده است 
که سیاســت ها و برنامه های گوناگونی بــرای ارتقاء کیفی 

خیابان های شهری تدوين شوند.
طراحی پايدار فضاهای شــهری به هر صورت به الگوهای 
توســعه ای نیازمندند که قادر باشند با سیستم های مختلف 
حرکتی عجین شــوند، با آن هــا انطباق يابنــد و در عین 
حال تبــادالت و برخوردهــای اجتماعی را در بر داشــته 

باشند)کرمونا،2003: 152(.
بنابراين پروژه های دربردارنده ی اين سیاست ها و برنامه ها 
به عنوان پروژه های محرک توسعه مطرح می شوند. از جمله 
نمونه های برجسته ی جهانی برای اجرای پروژه های محرک 
توســعه برای خیابان ها می توان به پروژه ی جورج ســیدنی 

استرالیا)1999-1997( اشاره کرد.
3-1-3-پیاده راه:

پیاده راه ها، معابری با باالترین حد نقش اجتماعی هســتند که 
آمدوشد خودرو از آن ها حذف شده است. به عبارت بهتر در مسیر ها 
آمدوشــد غیر موتوری اولویت مطلق دارد. البته خودروهای خاص 
)خودروهای آتش نشــانی، اورژانس و پلیس ( در مواقع اضطراری 
امکان دسترسی به آن را دارند و وسایل نقلیه خدماتی و حمل ونقل 

بار نیز طی ساعت خاصی مجاز به تردد در آن ها هستند.
پیــاده روی دارای اهمیــت اساســی در ادراک هویت فضایی، 
احســاس تعلق به محیط و دریافت کیفیت های محیطی اســت 

)پاکزاد،1386: 271(.
پیاده راه ابزاری برای فعالیت جمعی است به خصوص در ارتباط 
با اقتصاد شهری، کیفیت محیطی و سالمت اجتماعی. در زمینه ی 
اقتصادی، پیاده راه سازی و کسب وکار تجار محلی و سرزندگی آن 
محل را با جذب مردم از سایر نقاط شهر به پیاده راه بهبود می بخشد. 
پیاده راه ها خیابان های محصوری هستند که ترافیک سواره در آن ها 
حذف شــده است. هرچند وسایل نقلیه اضطراری به آن دسترسی 
دارند و کامیون های سرویس و حمل بار در ساعات مشخص مجاز 
به تردد می باشند. مراکز مختص عابرین پیاده می توانند دوام زندگی 
و جنب وجوش و در نتیجه پایداری مراکز شهری را تضمین کنند. 
در پیاده راه ها آزادی عمل انســان پیاده برای توقف، مکث، تغییر 
جهت و تماس مستقیم با دیگران بسیار زیاد است و از آنجا که به 
گفته ی بیو کانن آزادی حرکت عابرین پیاده در شهر ها و فضاهای 
شهری نشــانه ی خوبی از تمدن آن شهر است. می توان گفت که 
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وجود پیاده راه در شهر مظهر تمدن و مدنیت و هویت هر شهر است 
)پاکزاد،1386: 274(.

روش استاندارد در نظر گرفتن پیاده رو در خیابان هاست. 
تبديل خیابان ها به فضاهای مخصــوص عابر پیاده و ايجاد 
بلوک های بزرگ، راه ديگری است. عالوه بر اين يک راه ديگر 
هم جدا کردن وسايل نقلیه موتوری از عابران پیاده به صورت 

عمودی است.
پل های هوايی و زيرگذرها به اين منظور طراحی شده که 
رفت وآمد مردم را تسهیل کند. البته طراحی اين ها در حوزه ی 
فعالیت معماران منظر نبوده اســت. در بسیاری از شهرهای 
سراسر جهان خیابان های اصلی به روی ترافیک سواره بسته 
شده و تبديل به مسیر پیاده رو شده اند. برخی نظیر اشتروگت 
در خیابان های تنگ و پیچ درپیچ کپنهاگ، شهرت بین المللی 
دارند. چنین تغییر و تبديل هايی امروز نیز همچنان صورت 
می گیرد. )برای مثال خیابان نانچینگ، شــانگهای 1999(.
هــدف اين بوده که زندگی را بــرای عابران پیاده مطبوع 
کرده و بنابراين تجربه ی خريد را برای آن ها لذت بخش کرده 
و در نهايت وضعیت اقتصادی فروشگاه ها را بهبود بخشد. در 
جاهايی که خیابان باريک بوده و مقاصد مشخصی در دو سر 
آن وجود دارد، اين تبديل عملکردها، بســیار موفقیت آمیز 
بوده است. در مواردی نیز چنین تغییراتی نیز موفق نبوده و 
بسیاری به حالت اول برگشت داده شده اند، يعنی دوباره در 
اختیار ترافیک سواره قرار داده شده است. در چنین حاالتی 
فرآيند از رونق افتادن خرده فروشــی ها گاهی نیز ناعادالنه، 

سرعت می گیرد.
مسیر های تجربی مکان ها را مورد تأکید قرار داده، آن ها را 
برجسته کرده و با تم هايی آن ها را به هم ديگر متصل می کند. 
اين تم ها، به طور معمول تاريخی اند ولی می توانند بر پايه بو و 
تماس برای نابینايان و يا بعضی فعالیت ها و تعدادی تجربه ی 
زيبايی شناســی نیز قرار گیرند. يکی از اهداف اين مسیر ها 
ارتقــا تصوير ذهنی مناطق و يا تصوير شــخصی گروهی از 
مردم از راه جلب توجه مکان های اجتماعی ـ تاريخی اســت 
کــه در غیر اين صورت ممکن بود که اهمیت آن شــناخته 
نمی شــد. تصور ذهنی محل هايی که در امتداد جاده ها قرار 
دارند اغلب با طراحی منظر و نوســازی ساختمان ها صورت 

می گیرد)لنگ،1386: 106-107(.
از ديگــر نمونه هــای موفق ديگر می توان مســیر آزادی 
بوســتون در ماساچوســت آمريکا )1981-1951( و مسیر 

میراث در احمدآباد گجرات هندوستان را نام برد.
3-1-4- پارک ها:

امروزه مفهوم شــهرها بدون وجود فضای سبز مؤثر ديگر 
قابل تصور نیســت. شــهرها به عنوان کانون هــای تمرکز، 
فعالیت و زندگی انســان ها برای اينکه بتوانند پايداری خود 
را تضمیــن کنند چــاره ای جز پذيرش ســاختار و کارکرد 
متأثری از سیســتم های طبیعی ندارند. در اين میان فضای 
ســبز به عنوان جز ضروری و الينفک پیکره ی شــهرها در 
متابولیسم آن ها نقش اساسی دارند که کمبود آن ها می تواند 

اختالالت جدی به وجود آورند. فضای سبز و پارک بخشی از 
چهره ی مطلوب شهر را می سازد. يکی از نیازهای ضروری و 

پديده های مطلوب شهرنشینی محسوب می شود.
کیفیت و کمیت فضای سبز و پارک در بهبود شرایط محیط زیست 
نقش مؤثری دارد. رشــد و توســعه ی روزافزون شهر ها عوارض 
مدرنیســم و زندگی شهرنشــینی، محدودیت امکانات تفریحی، 
آلودگی هوا و صدا، فشــارهای حاصل از کار روزانه و مشــکالت 
تأمین هزینه ی زندگی، آثار نامطلوبی در حیات سالم و فعالیت های 
اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی شهرنشینان باقی می گذارند. که با 
توسعه ی سریع فضاها ی سبز دگرگونی های این عوامل نامطلوب 
انکارناپذیر می شــود و احتیاجات مردم در بهره برداری از امتیازات 
مفیــد این گونه مکان ها، روزافزون می گردد. احداث فضای ســبز 
به ویژه در شــهرهایی که آب وهوای خشــک دارند و سرسبزی و 
از هوای ســالم برخوردار نیستند و آلودگی هوای تنفسی و صوتی 
سالمت شهرنشــینان را تهدید می کند، از اقدامات غیرقابل انکار 

مسئولین است)نیک منش،1390(.
آلودگی هوا، فقدان فضاهای ســبز و مناظر طبیعی و به 
عبــارت ديگر جدايی فضاهای شــهری از فضاهای طبیعی 
و زندگی ماشــینی و دوری انســان ها از طبیعت در دوره ی 
معاصر موجب گرديده است که تعادل بین انسان و طبیعت 
از بیــن برود. در نتیجه مــردم و طراحان فضاهای معماری 
و شهری ســعی می کنند با احداث فضاهای سبز به صورت 
منفرد يا خطــی در کنار خیابان ها، معابــر و نیز به صورت 
پارک های بزرگ در نواحی گوناگون شهر، تا حدودی جدايی 
بین فضاهای شــهری و طبیعی را تخفیــف دهند و به اين 
ترتیــب هم از زيان های ناشــی از آلودگی هوا بکاهند و هم 
فضاهايی ســبز برای گذران اوقات فراغــت و تفريح فراهم 

آورند)سلطان زاده،1370: 135(.
طراحی پارک يکــی از جنبه های فعالیت معماری منظر 
بــوده کــه اغلب با طراحی شــهری تداخل پیــدا می کند. 
ممکن اســت پارک ها بخشــی از طرح طراحی شــهری را 
تشــکیل بدهند، ولی خود آن ها محصول معماری منظرند. 
پارک ها بر اساس تغییر مد، طراحی و طراحی مجدد شوند. 
پارک ها از نظر اندازه و نقشــی که در شــهر بازی می کنند، 

متفاوت اند)لنگ،1386: 136(.
طراحی و اجرای طرح ساحل کانچینگ، ساراواک مالزی، 
محرکی برای بازسازی شهری )1989-93(؛ پارک دوالويه، 
پاريس، فرانســه)1979-97(، پروژه ی پارک االزهر، قاهره 
ارتقا کیفی زندگی در محله ی درب االحمر )2004-1990( 
و پارک ساحلی شانگهای به عنوان طرح يک پارک جامع و 
طراحی شهری در سال های آغازين قرن 21، چین، نمونه هايی 
از پروژه ها محرک توسعه در قالب طراحی پارک، فضای سبز 
و کنار آب هستند که به نتايج موفقیت آمیزی دست يافته اند.

3-1-5-ساختمان ها:
ســاختمان ها برای مقاصد مختلفی ســاخته می شــوند 
ولی شــايد مهم ترين هدف بازگشت ســرمايه باشد. هر بنا 
برای فعالیت های خاصی ســاخته می شود، و بهترين راه به 
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نمايش گذاشــتن يک ساختمان به عنوان عنصری است در 
فضا که مورد تحســین قرار گیرد. مرز بین طرح های بزرگ 
چند ســاختمان معماری و طراحی شهری اغلب نامشخص 

است)لنگ،1386: 152(.
وقتی طراحی شــهری به عنوان يک هنر خاص معماری 
در نظر گرفته شود، توجه بیشــتر معطوف به نحوه ی بیان 
از طريق اشــکال هندســی و مصالح خواهد بود؛ چیزی که 
اين روزها شــدت يافته اســت. در اين موارد تمرکز بر روی 
نظريه های انتزاعی علمی زيبايی شناسی خواهد بود تا جريان 
واقعــی زندگی. معیارهای جديــدی در معماری و طراحی 
شهری بازار تجارت جهانی در حال ظهور است. اين ها مبتنی 
بر تولید نوعی از اشکال ساختمانی اند که از نرم های هندسی 
که مصالح گران قیمتی به کار می برند، فاصله می گیرند، نبايد 
بالفاصله همه ی اين ها را نمايشــی و بــی ارزش تلقی کرد. 
گرچه بســیاری، معماری های جديد آسیايی را »بی ارزش و 

بی خاصیت« نامیده اند)لنگ،1386: 153(.
ادبیات »معماری در مقابل شــهر« به خوب تدوين شــده 
است. بسیاری از آثار پر سروصدای معاصر کمترين توجهی 
به فضاهای عمومی ايجاد شده نداشته و يا نقش ساختمانی 
را که طراحی می کنند به عنوان پشت صحنه ی يک نمايش 
اســتفاده می کنند. اکثر منتقدان معمــاری از اين موضوع 
جانبداری می کنند. آن ها ســاختمان را يک اثر هنری تلقی 
می کنند و بسیاری از معماران جوان تالش می کنند کار خود 

را هرچه بهتر معرفی کنند.
کتابخانه ی عمومی سیاتل که توسط رم کولهاس طراحی 
شده هرچند خوب طراحی شده، يک فضای راحت و مطلوب 
نیست و به روی شهر پشــت می کند. مردم را به تجمع در 

اطراف آن و شرکت در زندگی شهری ترغیب نمی کند.
همین طور پالزايــی که مقابل موزه ی گوگنهايم )1997( 
قرار دارد و برای بیلبائو توســط فرنک گهری طراحی شــد، 
يک مکان پذيرا نیســت. موزه نیز همانند ســالن کنسرت 
والت ديزنــی در لس آنجلــس ســاختمان هیجان انگیزی 

است)لنگ،1386: 153(.
بدنه ی اصلی معماران و منتقدان معماری در چهار حالت 
طراحی يک ساختمان يا مجموعه ای از ساختمان ها را طراحی 
شهری می دانند. نخســت هنگامی که ساختمان تا حدودی 
نسبت به زمینه ساخته شده ی خود عنايت دارد. نظیر: جهت 
خیابان ها، کاربری ها، طراحی طبقه ی همکف و توده ی کل 
ساختمان. دوم در حالتی که ساختمان برای توسعه ی شهری 
به عنوان يک محرک کار کند و سوم هنگامی که تسهیالتی 
که به صورت ســنتی در يک محله يا شــهر قرار می گیرند، 
در يک ساختمان واحد چند عملکردی قرار گیرد و باالخره 
چهارم زمانی است که چندين ســاختمان در يک مجتمع 
باشند، يعنی پروژه های بزرگ معماری)لنگ،1386: 154-

.)152
ســاختمان های منفرد و ارزشــمند موجود با عملکردی 
ضعیف که مجدداً عملکردی فعال برايشــان تعريف می شود 

و همین طور احداث ســاختمان های جديــد با هدف ايجاد 
تحرک در بافت، اثرات محرکی بر روی محدوده های اطراف 
خود و حوزه ی نفوذشــان می گذارند. دامنه ی اثرگذاری اين 
تحريکات بــر روی کاربران فضا و نیز سمت وســو دهی به 
فعالیت آن ها گسترده شده است، چیزی که به منظر شهری 
هم اثر گذاشــته و موجب رونق بافت، ارتقا کیفی فضايی و 
محیطی و تسريع در اجرای اقدامات تعريف شده در فرآيند 

توسعه ی کارا می شود.
از جملــه نمونه های موفق جهانــی در اين گروه می توان 
به ســاختمان موزه ی گوگنهايم در بیلبائو و ساختمان والت 

ديسنی در لس آنجلس اشاره کرد.

4-كاتالیزور های شهری در بافت های فرسوده:
چندی اســت که واژه ی کاتالیزور در حوزه های مختلف 
سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و... نیز به کار می رود. به اين 
صورت که به طور عمومی تر می توان به هر چیز که يک فرايند 
را تسريع و بسترسازی کند، کاتالیزور اطالق کرد)عین اللهی، 

عابدی،1394: 42 -31(.
کاتالیست يا محرک شهری نیز عنصری است که می تواند 
تغییر ســاختار شــهر و توســعه و بازآفرينی محالت آن را 
تسريع بخشد. در واقع در حوزه شهرسازی و طراحی شهری، 
کاتالیست يا محرک شهری، تأثیر مثبت يک پروژه يا اقدام بر 
تحوالت بعدی و در نهايت بر شکل و کیفیت محیط شهری 

است.
آتو و لوگان به عنوان نظريه پردازان اين حوزه نیز معتقدند 
که کاتالیزور ها به عنوان جزئی از يک واکنش با هدف تغییر 
يک جز به جزئی ديگر، گاهی دســت نخورده باقی می مانند 

و گاهی خود نیز تغییر می کنند)آتو و لوگان،1994: 46(.
ايشــان معتقدند در يــک فرآيند طراحی شــهری برای 
توســعه ی محرک در يک بافت شــهری يک کاتالیزور بايد 

دارای ويژگی های زير باشد:
1-يک عنصر جديد در منطقه که باعث ايجاد يک سری 
تغییرات در مــکان موردنظر و محــدوده ی تحت نفوذ آن 
می شــود. در فرآيند های توسعه ی شهری اغلب کاتالیزور ها 
يــک محرک اقتصادی هســتند ولی گاهی هــم می توانند 
اجتماعی، حقوقی، سیاســی و يا معماری باشــند. پتانسیل 
اثرگذاری يک ساختمان بر روی ساير ساختمان ها همسو با 

اهداف طراحی شهری بسیار زياد است.
2-عناصر شــهری موجود با وارد عرصه شــدن یک کاتالیزور 
می توانند ارزش بیشــتری بیایند و به شکل مثبتی تغییر یابند. به 
عبارتی یک کاتالیــزور از ارزش بناهای قدیمــی نمی کاهد ولی 

می تواند دوباره ارزش را به آن بنا بازگرداند.
3-یــک کاتالیزور بســتر واکنش را تخریــب نمی کند و برای 
آزاد سازی نیروهای نهفته به تنهایی کافی نیست. تأثیرات کاتالیزور 

باید تحت کنترل به پیش برده و هدایت شوند.
4-برای دستیابی به نتیجه مطلوب از بهره گیری یک کاتالیزور 
ضرورت دارد تا عناصر دخیل در فرآیند مورد بررسی قرار گیرند و 
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درک جامعی از کل مجموعه وجود داشته باشد.
5-در تمام فرآیند های توسعه، کاتالیزور ها یکسان نیستند و هیچ 
فرآیند مشــترکی وجود ندارد که برای شــرایط گوناگون پاسخگو 

باشد.
6-طراحی کاتالیستی یک اتفاق ساده نیست بلکه یک طراحی 
اســتراتژیک است و از طریق یک محاســبه ی دقیق، به صورت 

تدریجی و در درازمدت تغییرات موردنظر را به وجود می آورد.
7-کاتالیزور ها اجزا مختلف را طی یک فرآیند به محصولی واحد 
تبدیل می کنند. به عبارتی یک کل یکپارچه در مقایســه با عناصر 

جدا از هم و پراکنده در یک فضا موفق تر عمل می کند.
8-يک کاتالیزور هويت خود را به دلیل مشارکت در يک 
کل يکپارچه از دســت نمی دهد و بــه تنهايی دارای هويت 
منفرد بوده و مالکان، کارکنان، ساکنان و معماران آن ها جز 

هويت آن ها به شمار می آيند)آتو و لوگان،1994: 47(.

تصويــر دياگراماتیک از کاتالیزور ها در بافت شــهری که 
دلیلی برای ايجاد انگیزش در ســاير عناصر موجود اســت. 
هر کاتالیزور به گونه ای محدود شــده که اثر منفی بر ساير 
کاتالیزور ها نداشته باشد يا اثرات مثبت ساير کاتالیزورها را 
خنثی نکند. حوزه نفوذ برای هر کاتالیزور در اطراف هرکدام 

نمايان است.
5-مقیـاس تعریـف پروژه های محرک توسـعه و 

آن ها: ویژگی هـای 
پروژه های محرک توسعه شهری به عنوان راهکاری نو در 
شهرســازی نوين از آغاز تا حال حاضر دستخوش تحوالتی 
شــده اند. اين تحوالت در دو گــروه پروژه های کالن و خرد 
مقیاس دسته بندی شده اند که در يک جدول تطبیقی مزايا 
و انتقادات وارده و شــرايط پیشــنهادی برای بهبود شرايط 

موجود ارائه می گردد:

پروژه های خرد مقیاس و فعالیت های نرم افزاریپروژه های کالن مقیاس

مزایا

y قابلیت جذب سرمايه
y خلق و ارتقای تصاوير و مناظر شهری
y  مشــوق بودن برای بهسازی و نوســازی بافت اطراف از طريق

افزايش ارزش و قیمت زمین و مسکن
y  تأثیرگذاری بر سرمايه گذاران بخش خصوصی و تغییر سلیقه

تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان اقتصادی از محالت نو به درون 
بافت های قديمی و فرسوده 

y افزايش غرور مدنی و ارتقا به ارزش امالک و تقويت شرايط اقتصادی
y  ابزار مهمی در رقابت جهانی میان شهر ها و يا محله های شهری

و ارتقا آن ها
y  ايجــاد زمینه های اقتصادی متنــوع و نــو و جايگزين برای

فعالیت های اقتصادی فرسوده

مزایا

y  قابلیت تأثیر بر اجزای موجود، بدون نیاز به مداخالت و سرمایه گذاری های
وسیع
y عدم ایجاد تغییرات اساسی در فرایند ایجاد تحول، تغییرات اساسی
y  به جریان انداختن زندگی معاصر را در بافت قدیم با تأثیرگذاری بر فرم

و کاراکتر عناصر موجود
y عدم آسیب رســانی واکنش کاتالیتیک ایجاد شده، به بافت اطراف خود
y تفکیک اقدامات در دو دسته ی کالبدی و غیر کالبدی

انتقادات

y تمرکز بر خلق ثروت
y عدم توجه به توزيع ثروت
y نابرابری اجتماعی در دستیابی به نافع حاصل از پروژه ها
y فرآيند باال به پايین
y  نگاهی متفاوت به قطعات شهری؛ برنامه ريزی برای اجزا شهر

نه برای کلیت يکپارچه
y  ،عدم توجه به توسعه ی منابع انســانی مانند آموزش و تعلیم

سرمايه گذاری در زيرساخت ها مانند حمل ونقل و ارتباطات
y باال بردن بیش از حد قیمت امالک محلی
y عدم استطاعت مالی جامعه در پرداخت اجاره های باال
y جابه جايی فعالیت های اقتصادی موجود
y تضعیف اقتصاد محلی

س
ی خرد مقیا

ت پروژه ها
شروط موفقی

ی
بعد کالبد

y دارا بودن توان تولید فعالیت های اقتصادی و اجتماعی
y انطباق و همخوانی با ویژگی های بصری و کالبدی زمینه
y واقع شدن در مراکز فیزیکی
y  واقع شدن در فاصله پیاده روی از سایر گره های جمعیتی محله
y  ضرورت ارتقای شــرایط فیزیکی و کیفیت کالبدی بافت، از

طریق طراحی مجدد
y  واکنش کاتالیتیک برای تقویت هویت و کیفیت موجود یک

قرارگاه شهری و ارتقای حس مکان در آن

ی
بعد غیر کالبد

y :انواع اقدامات غیر کالبدی
y ابزارسازی
y توانمندسازی
y فرهنگ سازی

y .)جدول 1: بررسی پروژه های محرک توسعه بر مبنای مقايسه نمونه های مختلف، )مأخذ: پژوهشگران
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6-فضـای عمومـی و ضرورت هـای ارتقا كیفیت 
محیطـی آن ها:

هــر اجتماع فرهیختــه ای نیاز به مرکزی بــرای زندگی 
عمومی خود دارد، مکانی که انسان بتواند برای ديدن مردم 
و ديده شدن توسط آن ها به آنجا برود)الکساندر،1977: 64(. 
امروزه شهروندان بیش تر شکل و ويژگی های افراد سیالی را 
به خود گرفته اند که از فضای شــهر برای توقف های جبری 

استفاده می کنند:
انتخاب محلی برای کار، ســکونت و تفريــح در بهترين 
شرايطی که اقبال ياری دهد و در بهترين صورت، بر حسب 
ضوابط و استاندارد های تهیه شده ی نو انجام می گیرد؛ سوای 
مشخصات شکلی و کاربرد قابل سنجش خود، همیشه از نظر 
ارزشیابی مادی نیز قابل اندازه گیری هستند و البته نه به شکلی 
روشــن قابل اندازه گیری معنوی و فرهنگی. به عبارت ديگر 
محل سکونت افراد بر حسب معیارهايی که از بینش جهانی 
نو برخاسته اند، انتخاب می شــود تا بهتر بتواند، بی زيان در 
شرايط تحرک فضايیـ  اجتماعی امروزه و زيربنای اقتصادی 
آن کارا باشــد و چنیــن بماند)فالمکــی،1387: 96-97(.

طراحی شهری به عنوان علم نظم دهنده به عناصر محیطی 
و کیفیات فضايی بر ايجاد مکان هايی بهتر برای مردم تأکید 

دارد. اين تعريف بر 4 اصل تأکید دارد:
1-طراحی شهری برای مردم و مربوط به آن هاست؛

2-طراحی شهری بر ارزش و اهمیت مکان تأکید دارد؛
3-طراحــی شــهری در جهان موجود عمــل می کند و 
حوزه ی فرصت هــای آن را نیروهای اقتصادی و سیاســی 

محدود و معین می کند؛
يــک  مثابــه ی  بــه  طراحــی  اهمیــت  4-ادعــای 

فرآيند)کرمونا،1388: 3(.
طراحی شهری بر تنوع و فعالیت مکان های شهری موفق 
تمرکــز می کند و به اين امر می پــردازد که محیط کالبدی 
چگونه کارکردها و اقدامات صورت گرفته در فضا را پشتیبانی 
می کند)کرمونا،1388: 12(. در طی چند دهه ی گذشته در 
کانســپت اصلی طراحی شــهری به ايجاد مکان برای مردم 
پرداخته که اين تحول در انديشه ی نظريه پردازان اين حوزه 

نمايان است:
-در 1953 فردریــک گیبرد عنوان کــرد که »هدف از طراحی 
شــهری این اســت که نه فقط ترکیب درســت عمل کند، بلکه 

ظاهری خوشایند داشته باشد. »
-در 1961، جین جیکوبز تصریح کرد که »رویکرد به شــهر یا 
واحد همسایگی به مثابه مساله معمارانه بزرگ تر جایگزینی هنر به 

جای زندگی است. »
-در 1988، پیتر بیوکنن عنوان کرد که طراحی شهری »اساسًا 
در مورد ایجاد مکان است، مکان هایی که نه فقط فضای خاص اند، 
بلکه تمامــی اقدامات و رویداد هایی هســتند کــه آن را ممکن 

می سازد.«)کرمونا،1388: 12(
بنا بر آنچه که آورده شــد و بیان ضروریات وجود کیفیات 
محیطی و فضایی در فضاهای عمومی ســکونت انســان ها 

الزم اســت که به کانسپت فضای عمومی شهری و نظریات 
مطرح در این زمینه بپردازیم: بر اســاس »فرهنگ انگلیسی 
آکسفورد«واژه ی public به معنای »کلی« و در اکثر معانی 
متضاد خصوصی است«. همچنین شامل این تعاریف نیز می شود:

»مربــوط يا متعلق به مردم به عنــوان يک کلیت، که به 
جامعه يا ملت متعلق اســت، تأثیر می گــذارد و متوجه آن 
است«. در جديدترين ويرايش »فرهنگ فشرده ی آکسفورد« 
تعريف مشــابه مطرح شده است: »متعلق يا متوجه مردم به 
مثابه ی يک کلیت« و در کنارش »در دســترس يا اشتراکی 
برای همه ی مردم«؛ »با آزادی موجود يا انجام شدنی«، و »ارائه 

شده يا مرتبط با دولت محلی يا مرکزی«.
به اتکای اين تعاريف، برای مثال خیابان عمومی متعلق و 
مرتبط با تمام مردم به عنوان يک کلیت است، به روی شان 
باز است، موجوديتی محدود نشده دارد، و از طرف دولت ارائه 
می شود و به آن مرتبط است. اين مفاهیم در تعاريف مختلف 

فضای عمومی بازتاب يافته اند )مدنی پور،1382(.
کر و ســایرین، فضای عمومی به عنوان »بســتر مشترکی که 
مردم فعالیت های کارکردی و مراسمی را که پیونددهنده ی اعضای 
جامعه است، در آن انجام می دهند، چه روزمرگی های معمولی باشد 
و چه جشــنواره های دوره ای«. »صحنه ای اســت که به روی آن 

نمایش زندگی جمعی، در معرض دید قرار می گیرد«
از دید والزر، »فضای عمومی فضایی است که در آن با غریبه ها 
سهیم هســتیم، مردمی که اقوام، دوســتان و همکار ما نیستند. 
فضایی است برای سیاســت، مذهب، دادوستد، و ورزش؛ فضایی 

برای همزیستی مسالمت آمیز و برخوردهای غیرشخصی«.
یکی دیگر از ویژگی فضای عمومی به این شــکل اســت که: 
»زندگی جمعی، فرهنگ شــهری و مباحــث روزمره ی ما را بیان 

می کند و در ضمن بر آن ها تأثیر می گذارد«.
فرانســیس تیبالدز عرصه ی عمومی را چنیــن می داند: »تمام 
بخش های بافت شهری که عموم مردم به آن دسترسی فیزیکی 
و بصری دارند. بدین ترتیب، خیابان ها، پارک ها، و میادین شهرک 
یا شهر، به ساختمان هایی که محصورشان می کنند و محدوده شان 
را مشــخص می کنند، گســترش می یابد. بدین ترتیب، عرصه ی 
عمومی مهم ترین بخش از شــهرک ها و شهر های ماست. جایی 
است که بیشترین اندازه از تماس و تعامل انسان ها در این بخش ها 

روی می دهد.«
به نقل از بن و گاس؛ به نظر می رسد که تعاریف فضای عمومی 
بر دسترســی بدون محدودیت به فضا یا فعالیت های متنوع تأکید 
می کنند، که قابل ذکرترینشان تعامل اجتماعی است که در نتیجه 
این دسترسی محدود نشــده، در آن روی می دهند. بعد دسترسی 
به فضــا و فعالیت های موجود در آن را می تــوان با دو بعد دیگر 
کدگذاری و منفعــت، تکمیل کرد. بدین ترتیب فضای عمومی را 
می توان به مثابه فضایی تعریف کرد که اجازه می دهد مردم به آن 
دسترسی داشته باشند و فعالیت هایی در آن صورت پذیرد و فضایی 
است که یک سازمان فضایی آن را کنترل می کند، و فضایی است 

که در جهت منافع عموم عمل کرده و اداره می شود.
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7-دالیل حمایت از این پروژه های محرک توسعه:
داليــل متعددی برای حمايت از اين پروژه ها ارائه شــده 

است که به شرح زيرند:
پروژه های محرک توسعه مکانیسمی مؤثر برای دستیابی 
به تحوالت کالبدی محســوب می شوند که در مناطق کمتر 
توســعه يافته مکان يابی می شــوند. در اين زمینه رابینسون 

وشاو معتقدند:
»بسیاری از فضاها و مناطق شهری، در زمان حال نسبت 
به 10 سال پیش به وضوح تغییر کرده اند. ارتباط دوسويه ی 
سیاست گذاری شهری و صنعت امالک، ساخت ساختمان های 
بلندمرتبه، مراکز خريد، مراکز تفريحی، مانَک ها و باغ موزه ها 
و طرح های توسعه ی اسکله ی بنادر را؛ نتیجه داده است که 
تمامی اين تغییرات و ساخت وسازهای، تأثیرات محسوسی 
به شمار می آيند که باعث تغییر در شهرها و مناطق شهری 

شده اند.«
تأثیرات گفته شــده از جمله تأثیراتی می باشــند که از 
ســوی طرفداران پروژه های محرک توسعه برای بهره مندی 
بیشتر نتايج حاصله در چارچوب ارتقا کیفی جوامع مدنی و 
خودکفايی اقتصادی، ايجاد چشم اندازها و مکان های شهری 
جذاب تر برای تشــويق بیشتر برای سرمايه گذاری در بخش 
خصوصی در قالب پروژه های محرک توسعه و برای باال بردن 
ارزش امالک و فعالیت های در حال انجام در مناطق مجاور 

اين پروژه ها مطرح می شوند )اسمیت،1994(.
پروژه های محرک توســعه دارای ويژگی های برجسته ی 
قابل توجه و شواهد عینی از موفقیت و نوزايی در شهر هستند 
که از کاهش کیفیت زندگی در فضاهای شــهری جلوگیری 
می کنند و نتايجی ملموس و آشکار برای همگان و شرايطی 
مطلوب را به دنبال می آورند و حسی از مقبولیت عمومی در 

محیط ايجاد می کنند.
بنابراين پروژه های محرک توسعه به عنوان نمادی آشکار 
از تغییرات که شــايد از سوی سیاست گذاران ملی و محلی 
برای تقويت وضعیت سیاســی خودشان مورد استفاده قرار 
می گیرنــد، مطرح بوده و به عنوان ابزارهايی برای ســاخت 
مــکان در مقیاس جهانی در رقابت های بین شــهر ها برای 
سرمايه گذاری بخش خصوصی در پروژه ها مورد استفاده قرار 

می گیرند.
تســهیلگری در فرآيند ايجاد فضاهای جديد در ســطح 
شهرها و يا تغییر فرم موجود شهری و تصاوير ذهنی جديد 
از ساختار شهرها، از ويژگی های برجسته اين پروژه هاست که 
از سوی مؤسســات بازآفرينی شهری و مسئوالن شهری در 
مقیاس محلی، برای مطرح کردن حوزه ی تحت اختیارشان 

در سطح کلی و بین المللی بیان شده است.
پروژه هــای محرک توســعه ابزارهای بســیار قوی برای 
بازاریابی به شــمار می آیند که ممکن اســت به طور معمول 

با رویدادهای مهمی مانند پیشــنهاد منچستر برای برگزاری 
المپیک در ســال 2000 و یا میزبانی شــفیلد از مســابقات 
 Tall دانشجویان جهان در سال 1991 و برگزاری مسابقات
ships در لیورپول در ارتباط باشــند و بخش جدایی ناپذیر از 
توســعه  محدوده  یک شهر که به عنوان اسلحه خانه ای برای 
حفاظت از شــرایط و امکانات موجود در شــهرها و محالت 
شهری و میراث ملی و جهانی تلقی شوند که سرمایه گذاری 

نامحدودی را ممکن می سازند)هال،1993(.
اسمیت بر اين عقیده است که: »در واقع پروژه های محرک 
توســعه به عنوان يک تبلیغات رســمی و برنامه ريزی شده 
برای يک منطقه به حساب می آيند و اين پیام ضمنی را که 
محل مکان يابی شده برای اين پروژه ها مکان مناسبی برای 

سرمايه گذاری می باشند.«)اسمیت، 1994: 21(.
امکانات موجود در اين پروژه ها تجديد ســاختار فضاهای 
شــهری را برای مشــاهده ی الگوی جديد از پاسخگويی به 
تقاضا برای فعالیت های تولیدی و مصرفی را؛ آسان می کنند. 
بنابراين سیاست گذاران و سیاستمداران با تعريف اين پروژه ها 
به عنــوان ابزارهايی مهم در کمک به شــهرها برای فراهم 
آوردن فرآيندی گسترده تر برای تجديد ساختار اقتصادی در 
گام نخست اقدام به تجديد ساختار کالبدی بافت موردنظر را 
مورد هدف قرارمی دهند و ارتباط دوسويه ی فرآيند تجديد 
ســاختار کالبدی و فضايی در اين حوزه و تالش برای ايجاد 
تغییر در جهان اقتصاد برای حصول اطمینان از تداوم حیات 

اقتصادی محالت شهری، امری ضروری است.
پروژه های محرک توســعه در نمونه ی بیرمنگام به عنوان 
يک ابزار برای تنوع بخشی به اقتصاد محلی شهرها با اقتصاد 
متکی بر گردشگری و دوری از وابستگی های شديد به صنايع 
تولیدی معرفی می شــدند. پروژه های مربــوط در نمونه ی 
شــفیلد در قالب امکانات رفاهــی و تفريحی کنار بازی های 
جهانی دانش آموزی برای کاهش وابستگی به صنعت فوالد 
به اجرا در آمدند که از طريق ايجاد ثروت، کار، بهبود محیط 
زندگی و ايجاد مکان جديد برای رويداد ها و تعامالت شهری، 

مزايای بیشماری را برای شهروندان ارائه می دادند.
انتخاب اين رويکرد در شــهرهای قديمی تر در دوره های 
قبلی به دلیل توســعه نیافتگی در صنعت و تنزل در کیفیت 
زندگی شــهری به تقويت اقتصــاد به عنــوان تنها امکان 
توســعه در اين شهرها؛ کمک می کرد. تجربه ی بالتیمور در 
آمريکا به عنوان نمونه ای از اين پروژه ها که برای اســکله ی 
بالتیمور طرح ريزی شــده بود که سالیانه حدود 22 میلیون 
نفر بازديدکننده داشته که 7 میلیون نفر آن ها گردشگرانی 
هستند که درآمد حاصل از سفر آن ها به آمريکا حدود 800 
میلیون دالر بوده اســت. 300 هزار فرصت شــغل دائمی و 
افزايــش درآمدهای امالک و مســتغالت بالغ بر 25 میلیون 
دالر در سال و فرصت های شغلی ديگر برای ساکنان محروم 
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و نیازمنــد بالتیمــور از مزايای جانبی ايــن پروژه ها بودند 
)فالک،1986؛ داتون،1991(.

مطالبات و خواســته های مشابهی در خصوص پروژه های 
محرک توســعه در بریتانیا مطرح شده اســت که به عنوان 
نمونه می توان به پروژه ی ICC در بیرمنگام اشــاره کرد که 
به تجدید ساختار در مدیریت شهری انجامیده است. شورای 
شهر طی اجرای پروژه ی توسعه ی محرک NIA و ICC به 
طور مستقیم و غیرمستقیم 12000 فرصت شغلی ایجاد کرد 
و با جذب 2 میلیارد یورو به سرمایه گذاری بخش خصوصی و 

عمومی کمک کرد.
عالوه بر این، بر اســاس بررســی های انجام شده توسط 
مشاوران شــورای شــهر، تأثیرات بازآفرینی محلی صورت 
گرفتــه با ســرمایه گذاری داخلــی به میــزان 237 میلیون 
یــورو در NIA و ICC تخمین زده شــده و 4600 فرصت 
شــغلی جدید تمام وقت تعریف شده اســت که 1800 مورد 
آن ها را ســاکنان بومی بیرمنگام تصاحب کرده اند. ساکنان و 
بهره برداران این پروژه ها برای تداوم و بهبود امر، بخشــی از 
درآمد حاصله ی خود را در این زمینه سرمایه گذاری می کردند 
 که این اقدامات از مزایای این پروژه ها به شمار می رفته است

.(KPMG Peat Marwich, 1993)

همســو با اين اقدامات نظريه ای از سوی نیکوالس ريدلی 
در اواخر دهــه ی 1980 در میان سیاســت های بازآفرينی 
شــهری در دولت ملی و محلی مطرح شد که اصول و مبانی 

نظری اين ديدگاه به شرح زيرمی باشد:
بازآفرينــی زمین هــا و امالک مردم موجب حل شــدن 
بسیاری از مشــکالت همان جامعه می شــود. چرا که اين 
راه حــل به عنوان يک اهرم قدرتمند و پیشــروی کارآمد از 
حقوق افراد حقیقی و حقوقی دفاع می کند و تســهیل امور 
مــردم، تعاون در کارها و حمايت عمومــی از مردم را مورد 

هدف قرار می دهد.1
تدوين و اجــرای يک نمونه پروژه ی بازآفرينی شــهری 
در قالب پروژه های محرک توســعه معمــوالً به تدوين يک 
چشــم انداز مناسب و منســجم برای توســعه و مشارکت 
عوامــل درگیر در آن نیاز دارد کــه بايد به صورت قدرتمند 
در حوزه هــای خصوصی و عمومــی و نیز فراهم آوردن يک 
چارچوب مشخص برای اقدامات و فعالیت های دولت محلی 
و مرکزی صورت گیرد که اين امر به وسیله ی طیف وسیعی 
از مشارکت های دولتی و خصوصی و سرمايه گذاری مشترک 
و ائتالف غیررســمی انجمن های شهری در ايجاد ارتباط با 
پروژه های محرک توسعه در شــهر های بیرمنگام، شفیلد و 

منچستر نمود پیدا کند)پورجعفر، 1388(.
تالش برای کاهش هزينه هــای عمومی و تمرکز بر روی 

سیاســت گذاری بازسازی شــهری دولت مرکزی با رويکرد 
دارايــی مبنا معرف جنبه های عملــی پروژه های بازآفرينی 
بوده و ارائه دهنده ی راه حل های بهتر برای مديريت شــهرها 
به مديران و مســئوالن شــهری و ايفای يک نقش مؤثر در 

سرمايه گذاری های اقتصادی مناطق می باشند.
8-روش تحقیـق و تکنیك هـای تحلیلـی مورد 

استفاده:
روش تحقیق به صورت مطالعه متون، بررسی نظریات، مطالعات 
میدانی و مورد کاوی انجام گرفته است. همچنین روش گردآوری 
اطالعات؛ کتابخانه ای، اسنادی و مشاهدات میدانی است. قلمروی 
جغرافیایی تحقیق محله ی دلگشای ارومیه به لحاظ جغرافیایی در 
بخش قدیمی شهر؛ مابین خیابان های امام، کاشانی و باکری قرار 

گرفته است.
تجزیه وتحلیل اطالعات با روش های کیفی و کمی با تحلیل و 
تفسیر نقشه های تاریخی، طرح های تهیه شده از سوی سازمان های 
متولی)طرح تفصیلی و طرح جامع( و برای طراحی نمونه موردی از 
تکنیک پرسشنامه، تکنیک برداشت رفتارها، تکنیک تحلیل سوات، 
تکنیک پلیس چک و تحلیل های کمی و نمودارها استفاده می شود. 

از جمله تکنیک های مورد استفاده به شرح زیر می باشد:
8-1-تحلیل فعالیت و رفتار:

بررسی رفتارهای رايج در يک فضای شهری ضرورتی است 
که برای ســنجش کیفیت فضايی موردنظر بايد موردتوجه 
قرار گیرد. يان گل به عنوان يکی از نظريه پردازان مطرح در 
حوزه ی فعالیت و رفتارها معتقد است که فعالیت های مردم 
در فضاهای همگانی در ســه دســته، فعالیت های ضروری، 
گزينشــی و فعالیت های اجتماعی طبقه بندی می شــوند. 
هنگامی که محیط از کیفیت پايینی برخوردار باشد، نه تنها 
فعالیت هــای ضروری انجام می پذيرد امــا در محیط دارای 
کیفیت باال نه تنها فعالیت های ضروری انجام می شود بلکه 
به دلیل وجود شــرايط بهتر تمايل برای صرف زمان بیشتر 
برای اين فعالیت ها نیز افزايش می يابد )گل،1387: 9-14(.

برداشــت فعالیت و رفتار در ايــن پژوهش در محدوده ی 
موردنظر در طــی بازه های زمانی مشــخص صورت گرفته 
اســت که با توجه به تنوع رفتارها با اســتناد به اطالعات به 
دست آمده و نمودار رسم شده می توان ساعات تجمع افراد و 

رايج ترين گونه ی فعالیت و رفتار را مشاهده کرد.
8-2-تحلیل مکان سنجی:

تکنیک مکان ســنجی يکی از تکنیک های جديد طراحی 
شهری است که توسط رابرت کوان در سال 2000 از طرف 
ســازمان اتحاد طراحی شهری برای مشــارکت دادن مردم 
و شــهروندان عادی در ارزيابی محیط های شــهری تدوين 
گرديده اســت. در ايــن تکنیک تا حد امــکان از پرداختن 
1. House of Commons Employment Committee



 ایده/سال سوم/شماره هفت/ بهار 96  35   

به مباحث تجريدی که به دشــواری قابل ارزيابی هســتند 
و کاربــرد اطالعات و واژگان حرفــه ای رايج در تکنیک های 
تخصصی که معموالً مانع مشارکت گروه های غیرمتخصص 

می گردد، پرهیز شده است )گلکار،1384(.
8-3-تحلیل سوات:

يکی از تکنیک هايی که توان کاربرد در بخش قابل توجهی 
از فرآيند طراحی را دارد، تکنیک يا ماتريس ســوات است. 
اين تکنیک را می توان نه تنها در مرحله ی سنجش وضعیت 
بله در مرحله ی تدوين راهبرد نیز مورد استفاده قرار داد. از 
آنجا که در مراحل تحلیل وضعیت و تدوين راهبرد، مباحث 
می توانند به راحتی تحت تأثیر سیاست های روز يا سلیقه و 
اقتدار شخصیتی افراد ذی مدخل قرار گیرد، تکنیک سوات با 
ايجاد نظم، ساختاردهی، عینیت گرايی، شفاف سازی و تمرکز 
بخشــی هدفمند به مباحث قادر است نقش مؤثری در ارتقا 
کیفیت تصمیم سازی های محیطی ايفا نمايند)گلکار،1384(. 
با بهره گیری از روش ها و تکنیک های مطرح شــده در اين 
فصل، مراحل شــناخت، تجزيه وتحلیل بــه عنوان گام های 

بعدی فرآيند انجام خواهد گرفت.

9-معرفی حوزه منتخب:
ارومیه مرکز استان آذربايجان غربی و شهری با ارزش های 
تاريخــی و فرهنگی فراوان اســت. يکــی از محدوده های 
ارزشمند شهر ارومیه مورد بررسی و ايده پردازی قرار گیرد. 
محدوده ی موردنظر قســمت جنوب غربی محله ی دلگشای 
ارومیه می باشــد که در امتداد مسیر خروجی شهر به سوی 
دروازه ی ارک در دوره ی ناصری و پیش از خیابان کشی های 
دوره ی پهلوی بوده اســت که وجه تســمیه ی اين محور به 
کوچه ی ارک می باشــد. محله ی دلگشا در منطقه ی 1 شهر 
ارومیه، میان محورهای اصلی دسترسی شهری؛ خیابان امام، 
کاشــانی و باکری قرار گرفته است. کیفیات مورد بررسی در 

اين تحقیق در 4 بعد اجتماعی - فرهنگی، کالبدی، اقتصادی 
و زيست محیطی دسته بندی شده است که شرح شناخت و 
سیاست های پیشنهادی آن ها که حاصل بازديدهای میدانی 
و بهره گیری از تکنیک پرسشــنامه و نتايج برگرفته شده در 
قالب نمودارهای کمی و در جدول تکنیک سوات آورده شده 

است.
ارومیه به عنوان يکی از 19 شــهر ثبت شــده در لیست 
شــهرهای تاريخی ايران از سوی سازمان جهانی يونسکو به 
لحاظ فرهنگی و اجتماعی، يک شهر چند قومیتی با اديان و 
مذاهب گوناگون است. با وجود تفاوت های فرهنگی، و مذهبی 
موجود میان اهالی، تعامالت و همبستگی قابل توجهی میان 
اهالی شــهر و همســايگان وجود دارد. اين نکته در محور 
ارک که روزی ســکونتگاه گروه های مذهبی مختلف اعم از 
مســلمان، ارمنی و آشوری بوده اســت نیز مشهور است. به 
طوری که ساکنان قديمی تمايل به ادامه ی اين همزيستی 

را دارند.
در بررســی بافت کالبدی شهر بخش میانی قديمی ترين 
قسمت شــهر را شــامل می گردد دارای هويتی بارز بوده و 
علی رغم اينکه دست خوش تغییرات فراوان در طول نیم قرن 
گذشــته بوده و در برخی قسمت ها بخشی از مشخصه های 
خود را حفظ نموده اســت. اين محدوده بازار قديمی شهر و 
ساختمان های قديمی را در برگرفته و به همین لحاظ مرکز 
اصلی شهر اســت. اولین گام برای درهم ريختن بافت های 
قديمی شهر، ورود ماشین و ضرورت احداث محورهايی برای 
عبور و مرور بوده اســت. احداث خیابان هايی چون باکری، 
خیام، عســکرآبادی و... در داخل بافــت قديمی در همین 
راستا صورت گرفته اســت که غالباً استقرار مراکز اداری را 
در پی داشته است. از آنجايی که اين تغییرات نظام مديريت 
و سازمان شهری و منطقه ای با تبديل ارومیه به مرکز استان 

همزمان است شدت امر وضوح بیشتری يافته است.

y .)نمودار 2: نمودار برداشت فعالیت و رفتار در محدوده، )مأخذ: پژوهشگران
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بافت متحدالمرکز شــهر ارومیه باعث گسترش هسته ی 
شهر به دور منطقه ی مرکزی خیابان هاست که خیابان ها و 
کوچه های شــهر و راه های بیرون شهر نیز از طريق راه های 
اصلــی منتهی به همین منطقه ی مرکزی شــده اند. کمبود 
خدمات، زيرساخت ها و تأسیســات زير بنايی، عدم کشش 
مناسب و کافی شبکه ی ترافیکی و ناتوانی بافت های قديمی 
در جوابگويی به تمام نیازهای جديد و امروزی شــهروندان 
باعث شد تا اين بافت روزبه روز فرسوده تر و به عنوان مناطقی 

مشکل زا در شهرسازی جلوه کند)همپانژاد،1388: 122(.
مرتبط با کیفیت های تدوين شــده در بعد اقتصادی شهر 
ارومیه و محدوده ی موردنظر می توان گفت که از گذشــته 
ارومیه با قرارگیری بر سر چهارراه قفقاز، میان رودان، آسیای 
صغیر و شــرق درياچه ارومیه از اوضــاع بازرگانی نیکويی 
برخــوردار بوده اســت. در واقع ارومیه با قرارگیری بر ســر 
راه های تجارتی به عنوان گمرکی برای صادرات و واردات کاال 
از ايران به ديگر نقاط و بالعکس بوده است. همچنین ارومیه 
محلی برای خريدوفروش محصوالت کشــاورزی و عشايری 

مردم اطراف اين شهر بوده است.

10-جمع بندی و ارائه سیاست های عملیاتی:
ارزيابی های حاصله از ابعاد گوناگون سايت مورد مطالعه و 
جمع بندی قرار گرفت. از نظر کالبدی بهترين وضعیت مربوط 
به کیفیت نظام دسترسی و همچنین امکانات و شرايط مناسب 
برای تبديل به پیاده راه شدن مسیر می باشد. بدترين شرايط 
نیز از نظر پاســخگويی ها در هنگام شــرايط بحرانی است.

از نظر شرايط اقتصادی و همچنین اجتماعی نیز، بهترين 

شرايط زمینه ای مربوط به تمايل غالب مردم به مشارکت و 
همچنین عالقه مندی آن ها به آموزش ديدن است. همچنین 
صمیمیــت بین هم محله ای ها در رده ســوم قرار گرفته که 
می تواند فرصت بسیار خوبی برای اجرای طرح های محرک 
توسعه باشــد. همچنین از عمده ترين نقاط ضعف وضعیت 
اقتصادی بسیار ضعیف ســاکنین و همچنین عدم رضايت 
از وضعیت شــغلی و معیشــتی و در رده بعد عدم اعتماد به 
حمايت های دولتی می باشد. بر اساس مطالعات و بررسی های 
عمیق انجام شده در حوزه تحقیق و تحلیل رشته ای در قالب 
جداول ســوات، می توان از سیاســت های زير در حوزه های 
اقتصــادی، اجتماعی و کالبدی برای ارتقا وضعیت کیفی در 

عرصه عمومی منتخب استفاده کرد.

اقتصادی
y  بهبــود فعالیت هــای اقتصــادی بــا بهره منــدی از  حــس

مشارکت پذيری مردم؛
y  بهره مندی از فضاهای موجود برای شــروع فعالیت های موجود

برای شروع فعالیت های اقتصادی در محله؛
y  دعــوت ســاکنان بــه ايده پــردازی اقتصــادی در چارچوب

پیشنهاددهی عملکردهای زودبازده؛
y  بهره منــدی از مزايای پايیــن بودن قیمت زمیــن و تراکم و

سیاست های تشويقی در بافت های فرسوده؛
y  اشــتغال ســاکنان در فعالیت های محلی اقتصادمبنا با تعريف

کاربری های موردنظــر و نوع فعالیت ها در واحدهای خرد تجاری 
موجود در محله )مانند هنرها و صنايع دستی(.

y .)نمودار 3: تحلیل کالبدی، )مأخذ: پژوهشگران
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کالبدی
y  بهره گیری از شــبکه قوی  دسترســی محله برای ارتقا کیفی

ارزش های موجود در محله؛
y  الگوبرداری از سبک موجود در ساخت وساز محلی در طرح های

آتی؛
y  چند عملکردی کردن ساختمان ها ، عاملی برای تقويت پويايی

و ارتقا کیفی محیط؛
y  طراحی پیــاده راه در محور ارک ، برای احیا مجدد ارزش های

کالبدی و اجتماعی کهن.

اجتماعی
y  بهره گیری از پتانسیل های موجود در محله برای طراحی مکانی

امــن و ايمن برای حضور گروه های مختلف اجتماعی در محله ای 
هويتمند؛

y  ايجاد فضاهای عمومی ســرزنده و حضورپذير، با بهره مندی از
فضاهای موجود و ساکنان عالقه مند به تعامالت اجتماعی؛

y  ممزوج نمودن گذشته و حال در فضا با طراحی عناصر قديمی
ازمیان رفته؛

y  برگزاری مراسمات و همايش های قومی و نژادی مختلف با تکیه
بر عاليق ساکنان به اختالط گروه های مختلف با هم؛

y  تخصیص کاربری های جاذب جمعیت در فضاهای ارزشمند و
تاريخی  موجود با فرسودگی عملکردی؛

y .بهره گیری از نیروهای انسانی داوطلب محلی
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چکیده:
ارتقاء کیفیت بافت های تاريخی در دهه های اخیر با نگاه ها و رويکردهايی متفاوت و متناسب با شرايط مکانی و زمانی انجام 
شده است. در برهه هايی با نگاه صرف کالبدی و مرمت بناها و در برهه ای ديگر با در نظر گرفتن پديده ها و متغیرهای اجتماعی 
و پیوندهای اقتصادی محیط. اما آنچه در اين بین از اهمیت بااليی برخوردار اســت نیازهای عمومی شهروندان در بافت های 
تاريخی به عنوان جزئی جدايی ناپذير از کلیت شهر با هدف ارتقاء کیفیت زندگی روزانه همزمان با نیازهای ويژه و اختصاصی 
محدوده است. با چنین نگرشی نقش و کارکرد فضاهای عمومی از اهمیتی بیش از پیش برخوردار می شود. هدف مقاله حاضر 
بررسی برخی از مهم ترين نقش ها و عملکردهايی است که فضاهای عمومی می توانند در بافت های تاريخی در جهت دستیابی 
به هدف مذکور ايفا نمايند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، با رويکردی کیفی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای به 
انجام رسیده و در آن نقش فضاهای عمومی در 4 فاکتور هويت محیط، احساس امنیت اجتماعی، زيست پذيری و سرزندگی 

و همچنین رقابت پذيری اقتصادی مورد کاوش قرار گرفته است.

كلیدواژه ها: فضاهای عمومی، بافت تاریخی، ارتقاء كیفیت زندگی.

 Study of the role and position of public spaces in improving
the quality of life in historical textures

 y Ali Mohammad Saadati
 y Morteza lotfipour Siahkalroudi

Abstract:
Improvement the quality of the historical textures in recent decades is done with different ap-

proaches and according to local and time situations. Sometimes only with physical viewpoint. In 
moments it is concentrated on exactly physical subjects and repair of buildings and in another mo-
ments with considering of social indicators and environmental economic connections. However the 
most important thing is the public needs of people in historical texture as an inseparable component 
of totality of city for improvement the quality of daily life, parallel with special needs of environ-
ment. With this idea the role of public spaces will have more importance than before. The purpose 
of this article is illustrate of more important of role and functions that the public spaces can play in 
historical textures in order to achieve this goal. The present research has been done with a descrip-
tive – analectic method and based on the library studies. In this article the role of public spaces in 4 
factor about the identity, sense of social security, viability and vitality as well as economic compet-
itiveness has been searched.

Keywords: public spaces, historical textures, improvement of quality of life

بررسی نقش و جایگاه فضاهای عمومی در ارتقاء کیفیت زندگی در 
بافت های تاریخی

پژوهشگران: 
y .علی محمد سعادتی، دانشجوی دکتری شهرسازی
y .مرتضی لطفی پور سیاهکلرودی، کارشناسی ارشد طراحی شهری
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مقدمه
نگاه به بافت های دارای ارزش و هویت تاریخی در کشور 
ما تاکنون عمدتــاً متأثر از رویکردی حفاظتی - مرمتی بوده 
است. در چنین نگرشــی ناخودآگاه تک بناهای واجد ارزش 
تاریخــی و هویتی در رتبه اول اهمیــت جای گرفته و پس 
از آن اســت که توجه به کلّیت بافت و احیاناً زيرساخت های 
محیط معطوف می گردد. اين امر دو آسیب جدی را با خود 
به همراه خواهد داشــت؛ اول خطر موزه ای شــدن بافت و 
تأثیر منفی ناشــی از کم توجهی به فعالیت های اقتصادی و 
تحرکات اجتماعــی موجود در آن و دوم جدا افتادگی بافت 
تاريخی از ســاير مناطق شهری و عدم امکان پیوند صحیح 
بیــن آن ها. از ســويی ديگر غلبه فعالیت هــای اقتصادی و 
معضــالت اجتماعی در بافت های کهن معموالً بناهای واجد 
ارزش و هويت تاريخی و حفاظت از آن ها را با آســیب هايی 
جدی مواجه می کند)محمدی و رفیعیان،1391(. به عنوان 
مثال در ســال های اخیر بافت هــای تاريخی تهران به دلیل 
همزمانی هسته تاريخی و هســته تجاری شهر دچار نوعی 
آشــفتگی کالبدی، محیطی و عملکردی شده اند. از اين رو 
ما همواره با يک چالش اساســی در برخــورد با بافت های 
تاريخی شــهر مواجه ايــم و آن عبارت اســت از: بافت های 
تاريخی؛ نگاهی مرمتی و نگاه طراحی شــهری. ويژگی های 
ديدگاه اول در موضوع بافت های تاريخی شهر بر متخصصین 
و کارشناسان روشن است. به نظر می رسد اين نوع نگاه دوم 

)نگاه طراحی شــهری( به موضوع اســت که تا حدودی در 
محافل علمی کشــور مغفول مانده و نتیجه آن هم نارسايی 
در تأمین نیازهای زندگی روزمره شهروندان ساکن در چنین 
محیط هايی و مجزا شدن بافت های تاريخی از کلیت شهر و 
نگاه همواره "ويژه" به آن خواهد بود. به نظر می رسد زمانی 
که نیازمنديم بــه منظور ارتقاء کیفیت زندگی به شــکلی 
فراگیرتر در بافت های تاريخی، حوزه طراحی شهری را بیش 
از پیــش موردتوجه قرار دهیم، طبیعتــاً اولین و مهم ترين 
عنصری که بايد به آن پرداخته شود فضاهای عمومی و نقش 

و جايگاه در بافت  های تاريخی است. 

1- فضاهای عمومی، نقش، كاركردها و آسیب شناسی 
آن در كشور:

فضاهای عمومی و پرداختن به وجوه گوناگون آن همواره 
بخش مهمی از مباحث نظریه پردازان حوزه طراحی شهری را 
به خود اختصاص داده است، خصوصاً در دهه های گذشته که 
سعی شده است کارکردهای متناسب با نیازهای جدید زندگی 
شهری از آن استخراج شود. نظریه پردازانی چون متیو کارمونا، 
جان لنگ، یان گل، دین برنان، مارتین کلیف، ریچارد راجرز 
در دو دهه اخیر و اندیشمندان متقدم تر همچون گوردن کالن، 
پاول زوکر، ادموند بیکن، جین جیکوبز، راب کریر، آلدو روسی 
و دیگران به نقش و نوع اثرگذاری فضاهای عمومی در شهر 

در ابعاد گوناگون آن پرداخته اند. 

دیدگاه مطرح نسبت به فضای عمومینظریه پردازدوره 

نظریه پردازان متقدم

دهه 1960 

کمک به کاهش سختی و رسمی بودن شهر و افزايش سطح تماساشپرای رگن

به فضاهای عمومی به عنوان بستر تقويت کننده ادراک بصری و ديدهای متوالی گوردن کالن

تعامالت اجتماعی در فضاهای عمومی از طريق ايجاد سرزندگی در خیابان هاجین جیکوبز

توجه به فضاهای همگانی به منظور تحقق اهداف زيست محیطیسرگئی چرمايف

بهره گیری از فضاهای عمومی در کمک به تجسم شهر و ادراک محیطکوين لینچ

دهه 1970 

اصالت میدان و خیابان و بهره مندی از جنبه های کالبدی و معمارانه فضاهای عمومیراب کرير

توجه به تأثیرات و تأثرات رفتاری فضاهای عمومی و کمک آن به جهت يابی در محیط شهریآموس راپاپورت

دهه 1980

توجه به جنبه های هنری و در نظر گرفتن فضاهای عمومی به مثابه يک مصنوع هنریآلدو روسی

توجه به جنبه های کالبدی، رشد تدريجی و غیرهندسی فضاهای عمومیکريستوفر الکساندر

جذب مردم از طريق حضور يا بر افراد در فضا و تأکید بر نقش اجتماعی فضاهای شهریويلیام وايت

سنجش جذابیت فضاهايی عمومی با مردمی که در آن گرد هم می آيند، افزايش حضور آن ها با آرامسازی يان گل
و تقسیم فعالیت مردم در فضاهای شهر به سه دسته ضروری، انتخابی و اجتماعی

تأکید بر فضاهای عمومی به عنوان مکان سوم )خانه و محل کار به عنوان مکان اول و دوم(اولدنبرگ

فضاهای عمومی به عنوان بستر ادراکات مردم و ايجاد طرح واره های ذهنی آنان از محیطجان لنگ

y .)جدول 1: ديدگاه های مختلف صاحب نظران دانش طراحی شهری در مورد فضاهای عمومی شهر، )مأخذ: پژوهشگران
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بــا توجه به ديدگاه های مطرح شــده می تــوان دريافت 
که فضاهــای عمومی به عنوان يک جزء اصلی از ســاختار 
فضايی شــهرها با نقش و کارکردهای متنوع محسوب شده 
و هر اقدامی در عرصه ارتقا کیفیت زندگی شهری بدون در 
نظر گرفتن فضاهای عمومــی در مرکز توجهات، مطلوبیت 

موردنظر را نخواهد داشت. 
فضاهای عمومــی دارای کارکردهــای متعدد و متنوعی 
در حوزه هــای فرهنگی، اجتماعــی و اقتصادی يک جامعه 
اســت. امروزه در کشورهای توســعه يافته و جوامعی که از 
نظام دموکراتیک برخوردارند فضاهای عمومی شــهر حامل 
نقش های جديدی شــده اند.  يکــی از مهم ترين آن ها نقش 
عرصه های عمومی در نمايش دموکراسی، مشارکت مردمی، 

مباحث اجتماعی و عرصه بروز و نمايش فرهنگ بومی، ملی 
و مذهبی جوامع در شهرهاست. به عنوان مثال در بسیاری 
از اين جوامع فضاهای عمومی بستری برای راهپیمايی ها و 
بیان آزادانه آراء و عقايد مردمی است، حال آنکه در دهه های 
پیشــین در جوامع غیر دموکراتیک همین عرصه ها مکانی 
برای نمايش قدرت حکومت مرکزی و حاکمان اقتدارگرا به 
شــمار می رفت. در ايران طی گــذر زمان، فضاهای عمومی 
شــهرها نقش های منحصربه فردی را تجربه کرده اســت. از 
نمايش قدرت و عرصه بروز حاکمیت در عهد صفوی گرفته 
تا صحنه بروز آيین های مذهبــی و اعتقادی در عهد قاجار 
و پهلوی اول و اعتراضات و تظاهرات مردمی در ســال های 
پايانی حکومــت پهلــوی دوم و راهپیمايی های مردمی در 

مناسبت های مختلف در سال های اخیر.

نظریه پردازان متأخر

دهه 1990

بهره گیری از فضاهای عمومی به منظور افزايش سطوح سبز و مديريت آلودگیهوگ بارتون

فضاهای عمومی به منزله محرک ها و مشوق های اجتماعی و عرصه تبادل چهره به چهره اطالعاتريچارد راجرز

توجه به خیابان ها و میدان ها شهری به عنوان مهم ترين عناصر اصلی دانش طراحی شهریمارتین کلیف

دسته بندی فضاهای عمومی شهری از منظر ارتباطات اجتماعی به هفت بخشکلر کوپر مارکوس

مبحث تحلیل چیدمان فضا در عرصه های عمومی ـ ايمنی و مراقبت فضا با حضور مردمبیل هیلیر

توجه به مقیاس انسانی در فضاهای عمومی ـ افزايش کیفیت قلمروهای عمومی شهرهافرانسیس تیبالدز

نگاه برنامه ريزانه ـ توجه به فضاهای عمومی از منظر نوشهرسازی و توسعه سنتی محالتدوانی-پالتر زيبرگ

دهه 2000

بهره گیری از فضاهای عمومی در ايجاد اجتماعات ايمن تر و کاهش جرم - منظرسازی ايمندين برنان 

مؤلفه های کالبدی، ادراکی، اجتماعی، بصری، عملکردی و زمانی در ساختار فضاهای عمومیمتیو کارمونا

PPS توجه به 4 مؤلفه ارتباطات، تصوير ذهنی، فعالیت ها و اجتماعی بودن در فضاهای عمومیگزارش

استفاده از فضاهای عمومی در انعطاف پذيری، حس تعلق، کارايی انرژی و تناسبات بصریيان بنتلی

1. www.asriran.com

y .1)URL1 :تصویر 1: عرصه نمایش تئاتر خیابانی در فضاهای عمومی – الهیجان، )مأخذ
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لکن فضاهای عمومی در شــهرهای ما در 4 دهه اخیر به 
داليلی همچون مسائل امنیتی )ناشی از خاطرات ناخوشايند 
حــوادث ابتدای انقالب( و نیز عدم تعريف درســت جايگاه 
اين عرصه ها در محیط های شــهری )به لحاظ پتانسیل های 
موجود، مسائل  مرتبط با حقوق مالکیت، حقوق شهروندی، 
نشاط و ســرزندگی در زندگی شهری و ...( همواره محجور 
بوده اســت. از طرفی فضاهای عمومی در طرح های شهری 
تهیه شــده در دهه های اخیر هرگز واجد نقشی شايسته و 
درخــور نبوده اند و عمده توجــه در اين طرح ها معطوف به 
کاربری ها، ســرانه ها، تراکم، ترافیک و مسائلی از اين دست 
بوده است. بنابراين علیرغم نظريات مختلف در باب نقش و 
کارکرد فضاهای شهری در ارتقا مطلوبیت زندگی شهری و 
بهره مندی هايی وافری که جوامع توسعه يافته از اين عرصه ها 
می برند، در کشور ما هنوز در 4 سطح مختلف دچار نقص در 

نگاه و اشکاالت اساسی هستیم. 

2-فضاهای عمومی و بافت های تاریخی:
نگرش صحیح به يک بافت تاريخی بايد به گونه ای باشــد 
که نیازهای عمومی و نیازهای ويژه و اختصاصی آن همزمان 
موردتوجــه قرار گیرند. بايد توجه داشــت کــه بافت های 
تاريخی قبل از آنکه هســته هايی جداگانه با نیازهايی ويژه 
باشــند، بخشــی از کلیت شــهر بوده و دارای قابلیت ها و 
نیازهايی همچون ســاير بخش های شهر و دارای ساکنینی 
با خواســته هايی مشابه ساير شهروندان هســتند. بنابراين 
همزمان با پرداختــن به حفاظت از هويــت تاريخی بافت 
می بايست به پیوند منطقی آن با کلیت شهر از ابعاد کالبدی، 
اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی، شبکه دسترسی و ... هم به 
خوبی انديشــید. از سويی ديگر اهمیت فضاهای عمومی در 
بافت های تاريخی از آنجايی مشــخص می شود که دريافت 
الزمه موفقیت در احیــاء و ارتقاء کیفیت بافت های تاريخی 
مستلزم حفظ جمعیت موجود در بافت، ايجاد جذابیت های 
متنوع در کشاندن جمعیت از ساير مناطق شهری و افزايش 

سطح اجتماع پذيری می باشد.

1. www.citypedia.ir
2. www.mehrnews.com

y  ،تصویر 2: نمایش آیین های مذهبی در فضاهای عمومی – حسینیه اعظم زنجان
.1)URL2 :مأخذ(

y  ،تهران  – عمومی  فضاهای  در  ملی  و جشن های  شادی ها  بروز  عرصه   :3 تصویر 
.2)URL3 :مأخذ(

y نگاه امنیتیـ  کنترلی و دغدغه های وابسته به آن

y  عدم توجه به فضاهای عمومی به عنوان جزء
اصلی ساختار طرح ها

y نبود قوانین کارآمد در حوزه فضاهای عمومی 

y  مدنظر قرار دادن دغدغه های مديران عالی
y نبود قوانین کارآمد در حوزه فضاهای عمومی 
y چالش های اجرايی و مالی طرح های ارائه شده

y  عدم تعريف صحیح از جايگاه و کارکردهای
واقعی فضاهای عمومی برای مردم

y  عدم رغبت در اســتفاده مؤثر از فضاهای عمومی
به دلیل نبود زيرساخت های موردنیاز اين عرصه ها

عدم توجه به فضاهای عمومی به عنوان جزء 

y .)نمودار 1: عمده مشکالت و موانع موجود در جهت بهره برداری صحیح و کارآمد از فضاهای عمومی شهرهای کشور، )مأخذ: پژوهشگران

yy
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3-كالبد تاریخی و فضاهای همگانی؛ اثرات متقابل 
در جهت هم افزایی و ارتقاء هویت محیط:

هویت فضای شهری را می توان در سه بعد شکلی، معنایی 
و اجتماعی بررسی نمود:

الف( ابعاد شکلی:
بافت کالبدی و ســاختار مکانی-کالبدی شهری از ابعاد 
مهم هويتی شهر است، زيرا شکل گیری بافت کالبدی شهر 
متأثر از انديشه ها، باورها، فعالیت ها و سطح فرهنگ جامعه 
است. در واقع کالبد شهر امکان بازشناسی هويت شهری را 
بــه صورت بصری فراهم می کند و بــه همین دلیل از میان 
ســاير ابعاد هويتی اهمیت بیش تری دارد. امروزه شــباهت 
زياد کالبد شــهرهای مدرن به يکديگر تهديدی جدی برای 
هويت شهرها به وجود آورده است. در شهرسازی معاصر نظم 
خشک و مقیدی جای تنوع اجتماعی گذشته را گرفته است. 
شهرها زمانی از خود شخصیت و موجوديتی داشته اند، لیکن 
امروز اين شــخصیت و موجوديت از میان رفته و همه آن ها 
به توده های مشابه يکنواختی بدل گشته اند)دانشپور،1383(.

ب( ابعاد معنایی:
يکــی از معیارهای هفتگانه ای کــه کوين لینچ در نظريه 
شــکل خوب شهر برای سنجش شــکل خوب شهر مطرح 
می کند »معنی« اســت. به باور لینچ معنای شــهر تنها در 
محدوده ی کالبدی و نقشــه آن نیســت، بلکه شهر بر پايه 
زندگی ساکنان آن، ديدگاه آنان نسبت به شهرشان و زندگی 
شهری معنا می آيد)پاکزاد،1386(. مراد از »معنی« اين است 
که شــهر تا چه اندازه می تواند به وضوح درک شود، از نظر 
ذهنی قابل شناسايی باشد، ساکنانش آن را در زمان و مکان 
به تجسم در آورند و تا چه اندازه آن ساختار ذهنی با ارزش ها 
و مفاهیــم جامعه در ارتباط)بهزادفر،1387(. در واقع مکان، 
زمانی معنا پیدا می کند که درک حسی از آن صورت گرفته 
و تصويری ذهنی از خود بر جای گذاشته باشد. بشر به عنوان 
گیرنده، اطالعات را از طريــق حواس دريافت می کند و در 
مغز خود به تجزيه وتحلیل آن ها می پردازد و آن ها را با معانی 
ذهنی خود تطبیق می دهد. در اين تجزيه وتحلیل است که 
عوامــل اجتماعی و روانی مانند شــخصیت فردی و تجارب 
فردی و جمعی نقش اساســی پیدا می کند و منجر به ايجاد 

تصوير ذهنی از واقعیت می شود.
ج( ابعاد اجتماعی:

اساســاً هويــت شــهری توســط فرهنــگ شــهری و 
خرده فرهنگ هــای متعلق به آن، در بســتر تاريخ و در دل 
ســاختار اجتماعی وســیع تری که جامعه را در بر می گیرد، 

در روند تحوالت اقتصادی و سیاســی آن، شکل می گیرد و 
دگرگون می شود. بدين دلیل نگاه ايستا به مقوله های هويت 
و از جمله هويت شــهری قادر به درک آن نیست. فرهنگ 
را می تــوان مجموعه ای پیچیده از دانش هــا، باورها، هنر و 
آداب ورسوم جامعه دانســت که مبتنی بر ارزش هايی است 
که گروهی به آن پايبندی دارند و در ساختار اجتماعی از آن 
پیروی می کنند. فرهنگ، نظام های نمادينی از گنجینه های 
شناختی اجتماع اســت که توسط نسل های پیشین استوار 
گرديده است تا امروز را در دسترس فردی از آن اجتماع قرار 

دهد)نوالن،1380(.
در هر يک از ســه بعد ياد شــده، هســته های تاريخی و 
فضاهای عمومــی موجود در آن کنش ها و تأثیرات متقابلی 
بــر يکديگر دارند. نقطه تالقی اين دو بســتر، مفهوم تداوم 
فرهنگی جامعه است. آنجا که کالبد تاريخی، خاطره پذيری 
و خاطرات جمعی، اجتماع پذيری و حضور انسان در فضاهای 
عمومی، ديروز، امروز و فردای محیط را به هم پیوند می زند. 
از ســويی ديگر ادراک و شناخت مفاهیم فرهنگی و هويتی 
در يک بافــت تاريخی با حضــور فیزيکی شــهروندان در 
فضاســت که معنا می يابد و بدون دسترسی های فیزيکی و 
بصری اين ادراک قابل حصول نیست. ظرفیتی که فضاهای 
عمومی بــرای ايجاد اتفاقات متناســب روح تاريخی حاکم 
بــر محیط ايجاد می کنند، همان چیزی اســت که به گفته 
دکتر حبیبی)1386( از آن به »حیات واقعه ای«  در شهر ياد 
می شــود که ايجادکننده خاطرات جمعی و از آن ره هويت 
بخشی به محیط است. از طرفی کالبد موجود به سان قانون 
نانوشته ای سمت و سوی فعالیت های مختلف در عرصه های 
همگانی را به سمتی متناسب با حال و هوای تاريخی محیط 
می بــرد و هم ســويی اين دو با هم عالوه بــر رفع نیازهای 
روزآمد مردم از طريق انطباق پذيری با شرايط حال، کیستی 
و چیستی شهروند يا کاربران فضا را به آن ها يادآوری می کند.

1. www.honaronline.ir

y .1)URL4 :تصویر 4: بازخوانی خاطرات ذهنی شهروندان در عرصه عمومی-تهران، )مأخذ
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4-بافت تاریخی؛ فضاهای عمومی و احساس امنیت:
حقیقت تلخی که متأسفانه در خصوص بافت های تاريخی 
کشور خصوصاً کالنشهر تهران مصداق پیدا می کند، تضعیف 
امنیت در محیط به داليلی گوناگون است. مهاجرت ساکنین 
بومی محالت تاريخی، ورود و حضور اقشــاری که به لحاظ 
اجتماعــی و بعضاً امنیتی در شــرايط نامطلوبی قرار دارند، 
تضاد منافع و برخورد بین ساکنان بومی و فعاالن اقتصادی 
غیربومــی در محــدوده، فرســودگی های کالبــدی که در 
بافت های ارزشمند تاريخی شاهد آن هستیم، فرسودگی های 
زيرســاختی موجود و ... از جمله داليل آســیب زننده حس 
امنیت در اين محدوده هاست. در چنین شرايطی ظرفیت های 
آشکار و نهفته فضاهای عمومی يکی از ابزارهای ارتقاء سطح 
امنیــت در محیط خواهد بود. محورهای تاريخی و فضاهای 
بــاز عمومی می توانند از طريــق اتصال فضايی منطقی بین 
تک بناهای تاريخی، حوزه های فعالیتی و حوزه های سکونتی 
ســطح جدا افتادگی هر يک را تقلیل داده و از ايجاد خرده 
محدوده های منزوی شده در محیط که مکان مستعدی برای 
رشد ناهنجاری ها باشد، جلوگیری نمايد. از طرفی محورهای 
و میادين و محوطه های عمومی در درون بافت های تاريخی 
عرصه دائمی حضور گردشگران است. استفاده از اين ظرفیت، 
هم خود کمک کننده به ايجاد احساس امنیت در محیط بوده 

و هم متأثر از احساس امنیت است.
در کنار اين دو ديدگاه، ديدگاه سومی هم مطرح می شود 
و آن ايجــاد پیوندهای اقتصادی و اجتماعی بین ســاکنین 
و فعــاالن اقتصادی در فضاهای تاريخی اســت که می تواند 
زمینه ای برای رشــد شــاخص های امنیتی محیط باشــد. 
هنگامی که ســاکنین بومی، فعاالن اقتصادی محیط را که 
عمدتــاً متعلق به خــارج از بافت تاريخی اند و جزو اقشــار 
غیربومی محیط محسوب می شوند به عنوان بخشی از جامعه 
محلــی خود بپذيرند و از طرفی فعاالن اقتصادی محیط نیز 
حفظ حقوق بومیان بافت را محترم بشمرند، می توان ارتباط 
اين دو قشر را به ســمت تعاملی پويا، سازنده و با برآيندی 

مثبت پیش برد که اين خود بسترساز امنیت پايدار محیطی 
خواهد بود. 

5-بافت های تاریخی، فضاهای عمومی؛ زیست پذیری 
و سرزندگی:

به جرأت می توان گفت مهم ترين نقش فضاهای عمومی 
شهر از نگاه طراحی شــهری افزايش سطح زيست پذيری و 
ســرزندگی در محیط اســت. حال بايد انديشید که اين دو 
فاکتور مهم در بافت های تاريخی در چه جايگاهی از اهمیت 
قرار داشــته و نحوه پرداختن به آن ها در هسته های تاريخی 
شهر دارای چه خصوصیات منحصربه فردی است؟ از زمانی 
که جین جیکوبز در دهه 1960 میالدی بحث سرزندگی را 
در خیابان های شــهری مطرح کرد و بیان داشــت که تنوع 
در کاربری هــا، تنوع در فرم کالبــدی و منظر، تنوع در نوع 
فعالیت های درون محیط و حضور فشرده مردم و دسترسی 
آسان آنان به فعالیت ها و جداره های فعال معابر از مهم ترين 
عوامل ايجادکننده عامل "ســرزندگی" محســوب می شوند 
طراحان شــهری همــواره به دنبــال آن بوده اند که چگونه 
می توان متناسب با شــرايط گوناگون محیطی سرزندگی را 
در فضاهای شــهری ايجاد کرد يا سرزندگی موجود گذشته 
را بازگردانــد. پس از آن بود که دانلد اپلیارد در دهه 1980 
بحث خیابان های زيســت پذير را مطرح کرد و هفت هدف 
عمده را برای آينده "محیط شــهری خوب" بیان داشت که 
اولین و مهم ترين آن ها بحث "زيســت پذيری" بود. علیرغم 
نزديکی مفهومی اين دو عامل، لکن بايد توجه داشــت که 
ســرزندگی بازتاب سطح شــلوغی و حضور افراد در فضا در 
ساعات مختلف شبانه روز اســت )که ممکن است به داليل 
گوناگونی در يک محیط گردآمده باشند و اين خود می تواند 
نشانگر نقش چندوجهی يک فضای شهری باشد(، حال آنکه 
زيســت پذيری میزانی برای سنجش ظرفیت جذب سرمايه 
برای بقاء، بهبود و تطابق نیازهای شــهری سرزنده در نظر 

 .(Cowan,2005)گرفته می شود

زیست پذیري
خوداکتفایي بلندمدت،
پایداري، سازگاري،

انطباق پذیر و خوداحیایي؛
سرزندگي

سطوح فعالیت، استفاده و 
مشارکت،

تعامالت، ارتباطات، مبادالت و
معامالت و سطوح

نمایش
)چگونگي تظاهر فعالیت ها و 

تعامالت
در جهان بیروني(

انواع
سرزندگي

و
زیست 
پذیري

سرزندگي اقتصادی: با متغیرهاي سطوح اشتغال، درآمد خالص و استانداردهاي زندگي مردم در یک منطقه 
تحت بررسي، شمار سالیانه گردشگران، عملکرد خرده فروشی ها، ارزش زمین و دارایي مورد ارزیابي قرار می گیرد.

سرزندگي اجتماعي: با متغیرهاي سطوح فعالیت ها و تعامالت اجتماعي و ماهیت ارتباطات اجتماعي سنجیده 
می شود. شهر سرزنده و زیست پذیر به لحاظ اجتماعي می تواند با سطوح پایین محرومیت، پیوستگي اجتماعي 
قوي، ارتباطات خوب و پویایي میان الیه های اجتماعي، روحیه جمعي و غرور مدني، دامنه وسیعي از شیوه های 

زندگي، روابط موزون و جامعه شهری با طراوت توصیف گردد.

سرزندگي و زیست پذیري محیطي: دو جنبه را در برمی گیرد؛ اول پایداري اکولوژیکي که با متغیرهایي نظیر 
آلودگي هوا و صوت، دفع مواد زائد و فاضالب، انبوهي ترافیک و فضاهاي سبز سنجیده مي شود و جنبه دوم، طراحی ای 
است که متغیرهایي مانند خوانایي، حس مکان، تمایز معمارانه، اتصال و ارتباط بخش های مختلف شهر، کیفیت 
روشنایي و اینکه محیط شهري تا چه حد دوستانه، امن و به لحاظ روان شناسی نزدیک شدني است، دربرمي گیرد.

سرزندگي و زیست پذیري فرهنگی: دربرگیرنده بقا، احترام و تجلیل از شهر و مردمانش، هویت، خاطرات، 
سنت، جشن های اجتماعي، تولید، توزیع و مصرف محصوالت دست ساخت و نشانه هایي است که بیانگر ماهیت 

متمایز شهر است.

y .)LANDRY,2000 :جدول 2: انواع سرزندگی و زیست پذیری از نظر چالز لندری، )مأخذ
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عرصه های عمومی  در بافت های ارزشمند تاریخی ماهیتًا 
دارای زمینه هــای ایجاد جذابیت بــرای حضور مردم اند. این 
جذابیت می تواند از ابعاد کالبدی، هویتی، خاطره انگیزی و در 
صورت انطباق هســته تاریخی و هسته تجاری شهر برهم، 
دارای کشــش های ویژه ای از جنس بازارهــا و مراکز خرید 
نیز  باشــد. آنچه می تواند جذابیت های طبیعی این بافت ها را 
شدیداً متأثر ســاخته و سرزندگی در فضاهای عمومی چنین 
محیط هایی را تحت الشعاع قرار دهد، فرسودگی های کالبدی، 
زیرســاختی، نارســایی های خدمات شــهری و شبکه های 
دسترسی نامناســب است. قطعاً ایجاد لوازم آسایش محیطی 
کاربــران فضا در کنــار مفاهیم هویتــی و تاریخی یکی از 
مهم ترین فاکتورها در »جذب« و مهم تر از آن »نگهداشت« 
آنان در یک فضای عمومی می باشد. حال اگر این وجه دچار 
کمبود و نارسایی باشد ویژگی های تاریخی و خاطرات جمعی 
یک ســایت نمی تواند به تنهایی عاملی برای سرزندگی فضا 
محســوب شود. در یک نگاه کلی می توان گفت راهکارهایی 
نظیــر ارائه فعالیت های فرهنگــی و اقتصادی در محورهای 
اصلی و فضاهای باز عمومی و نیمه عمومی، حفظ ســاختار 
فضایی بافت قدیم، عرضه خدمات شهری متناسب با ساختار 
بافت تاریخی، اعطــای نقش حقیقی به مردم در فرآیندهای 
تصمیم گیری و اجرا و مشــارکت فعــال آن ها ارتقاء کیفیت 
زندگی در بســتر فضاهــای عمومی می توانــد در پویایی و 

زیست پذیری چنین بافت هایی مؤثر باشد.

6-بافت های تاریخی، فضاهای عمومی و افزایش 
رقابت پذیری در عصر جهانی شدن:

امروزه در بســیاری از کشــورهای توسعه يافته و از جمله 
کشــورهای اروپايی، هسته های تاريخی شــهرها به عنوان 
يک تصويــر و شناســنامه معتبر بین المللــی از جامعه به 

نمايش گذاشته شــده و زمینه های جذب سرمايه گذاری و 
رقابت پذيری را فراهم می آورند. از ســويی ديگر فضاهای باز 
عمومی در اين بخش ها می تواند انعکاس پیامدهای مثبت و 
منفی جهانی شدن و عصر ارتباطات باشد. اين در حالی است 
که حفظ ارزش های محلی و ويژگی های بومی محیط و توجه 
بــه پارادايم های محلی در اين عصــر، هم بر توانمندی های 
درون ساخت يک جامعه برای ورود هرچه محکم تر به عرصه 
جهانی عمــل می کند و هم ظرفیت هــای جوامع محلی را 
برای کاهش آســیب پذيری در برابــر اين پديده باال می برد. 
فضاهــای عمومی با کیفیت باال در کالن شــهرها که تصوير 
و ادراک کلی از يک جامعه شــهری را در سطح بین المللی 
نشــان می دهد قطعاً يکی از فاکتورهای تأثیرگذار در جذب 
سرمايه گذاری های خارجی خواهد بود. در رقابت پذيری عصر 
جهانی شدن مکان ها بیش از همیشــه به منظور جذب هر 
چه بیشــتر سرمايه های ســیال با يکديگر در رقابت اند و به 
همیــن خاطر نیاز به ايجاد محیط هــای امن و جذاب برای 
 .(Friedmann,2005) ســرمايه گذاران و کارکنانشــان دارند
بنابراين می توان گفت ســرمايه گذاری در بخش عمومی که 
در جهت افزايش کیفیــت قلمروهای عمومی در بافت های 
تاريخی صورت گیرد، پیش زمینه الزم برای افزايش اعتماد 
در بخش خصوصی و توســعه اقتصاد گردشــگری و جذب 

سرمايه بخش خصوصی در فعالیت های توسعه ای است. 

نتیجه گیری و بحث:
در مقاله حاضر سعی شد به بخشی از اين روابط دوسويه 
پرداخته شــود، اگرچه ابعاد تأثیرگذاری فضاهای عمومی بر 
بافت تاريخی و بالعکس تنها به اين موارد محدود نشــده و 
از منظر اقتصاد محلی، ســاختار فضايی شهر، ارتقاء کیفیت 
زيســت محیطی محدوده، منظر شــهری و ... می توانند در 
صورت وجود طرح ها و برنامه های ســنجیده و حساب شده 
و اعمال مديريتی صحیح بر اجرای آن شرايط محیطی را به 
ســمتی برد که اين دو بستر خدمات متقابلی را به هم ارائه 

1. www.titreshar.ir

y  -تصویر 5: تمهیدات کالبدی- عملکردی با هدف افزایش اجتماع پذیری محدوده بازار
.1)URL5 :تهران، )مأخذ

y  -تصویر 6: بهبود شرایط کالبدی محیط به منظور افزایش ترغیب به حضور، سبزه میدان
.)URL5 :تهران، )مأخذ
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 دهند. هويت شهری، امنیت اجتماعی و مهم تر از آن احساس 
امنیــت، ســرزندگی و زيســت پذيری و رقابت پذيری های 
اقتصــادی در عصر جهانی از مواردی هســتند که فضاهای 
عمومی در بافت های تاريخی تأثیر بسزايی بر ايجاد و ارتقاء 
آن ها دارد. وسعت کارکرد فضاهای عمومی به کثرت تعاريف 
آن ها و ديدگاه های مختلفی اســت که در اين زمینه وجود 

دارد، لکن مسئله اصلی بايد اين باشد که با توجه به شرايط 
ويژه هر محیط، در چه ســطوح و حوزه هايی و با اســتفاده 
از چــه روش هايی می توان حداکثــر بهره برداری از ظرفیت 
فضاهای عمومی را متناسب با نیازها و قابلیت های محلی و 

منطقه ای بافت تاريخی برد. 

y .)جدول 3: حوزه های نقش آفرينی فضاهای عمومی در بافت های تاريخی، )مأخذ: پژوهشگران

حوزه های متنوع نقش آفرینی ابعاد تأثیرگذاری

هویت محیط

y  بسترسازی به منظور بروز ابعاد کالبدی، معنايی و اجتماعی هويت
y بسترسازی به منظور تداوم فرهنگی محیط
y بسترسازی به منظور ايجاد حیات واقعه ای
y بسترسازی به منظور افزايش سطح خاطر ه پذيری بافت

امنیت اجتماعی

y کمک به همپیوندی اقشار بومی و فعاالن اقتصادی غیربومی محیط
y کمک به کاهش میزان جداافتادگی و انزوای مکانی در ساختار فضايی بافت
y ظرفیت سازی برای حضور گردشگران، بازديدکنندگان و به  طور کلی ناظران محیط

سرزندگی و زیست پذیری

y افزايش سطح مشارکت پذيری، تعامالت و تبادالت محلی
y ايجاد زمینه های الزم به منظور جذب و نگهداشت مردم در فضای شهری
y کمک به ارائه خدمات مطلوب تر شهری
y بسترسازی برای ايجاد فعالیت های فرهنگی، آيینی و ملی متناسب با روح حاکم بر محیط

رقابت پذیری اقتصادی

y  عرصه نمايش بین المللی تصوير شــهری به منظور جذب سرمايه های بین المللی و ايجاد
رقابت سرمايه گذاری داخلی به تبع آن

y  کمک به حفظ ارزش های منحصربه فرد محلی در جهت تبديل شدن به کانون توجهات
y بسترسازی در جهت جذب سرمايه های سیال و خرد
y کمک به افزايش سطح اعتمادسازی در نگاه سرمايه گذاران
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چکیده
رشد بی رويه ساختمان سازی در محله ها، در سال های اخیر آن چنان سرعت گرفته است که فرصتی برای برآوردن رضايت 
ساکنان از محل سکونتشان باقی نگذاشته است. مسکن نیاز اساسی و مهم شهروندان است که بايد تأمین گردد، اما اين امر 
نبايد توجه طراحان را نسبت به نیازهای روانی، آرامش، ارتقای فرهنگ و اجتماعی آن ها کم کند. انسان موجود اجتماعی است 
و زندگی وی چندبعدی است.  بعد فردی که مستلزم رفع نیازهای مادی و عاطفی وی می شود و بعد اجتماعی، که با حضور 
در جمع، تبادل و تعامالت تحقق می يابد و او همواره در پی برقراری ارتباط عاطفی با همنوعان خود است. از آنجا که انسان 
موجود اجتماعی است و به رابطه با افراد نیازمند است، نیازمند توسعه ی دوستی ها، ايجاد روابط دوستانه و فراهم کردن امکان 
مالقات های بیشتر افراد باعث ايجاد امنیت و کاهش جرم و ناهنجاری های اجتماعی است. برای تحقق اين نیاز، بايد فضاهايی 
باشند که زندگی جمعی را فراهم کنند. امروزه محله های مرکزی شهرها دچار فرسودگی و زوال شده و کم تر تمهیدی برای 
برنامه ريزی محله های شهری جهت ارتقاء بهبود کیفیت زندگی در آن ها و معاصرسازی و بهینه کردن آن انجام شده است و 
محله های شهری پاسخگوی نیاز ساکنین خود و مقتضیات زمان حاضر نبوده و مسیر تنزل و رکود را طی می کنند. اين مقاله 
ســعی دارد با بررسی اين مشــکل و انجام طراحی در محله عودالجان میانی، آن را از ديدگاه های مختلف مورد بررسی قرار 
دهد. چرا که وجود محله های سرزنده، دارای هويت و امن در شکل گیری شخصیت افراد مؤثر می باشد و آن ها را افرادی مفید 
پرورش می دهد. اين پژوهش مروری بر مقاالت و نظريات صاحب نظران و شهرســازان به محله، باززنده  ســازی آن و عناصر و 
ارکانی که موجب پويايی محله می گردد، می باشد. لذا روش تحقیق، مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده و نوع تحقیق در اين 
پژوهش کاربردی است. هدف اين پژوهش حفظ ساختارهای کالبدی، اجتماعی و کارکردی با نگاه جامع به مرمت و باززنده 

سازی بافت های تاريخی می باشد. 

كلیدواژه ها: محله های شهری، معاصرسازی،  محله عودالجان میانی،  باززنده سازی، سازمان فضایی

طراحي سازمان فضایي محله عودالجان میاني شهر تهران با رویکرد 
معاصرسازی بافت تاریخی

پژوهشگر:
y .ريحانه آزاديان، کارشناسی ارشد انرژی معماری، دانشگاه تهران

برگرفته از طرح ويژه راهبرديـ  ساختاري و عملیاتي اقدام )مداخله(، در محله میاني عودالجان تهران، مؤسسه پژوهشي توسعه محیط و سکونتگاه ها
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Abstract:
Irregular growth of buildings in neighborhoods in recent years has speed up so much that has left 

nothing for the citizens to enjoy of their quarters. Housing is an essential need of citizens to be sup-
plied, but it should not reduce the attention of designers in regards to spiritual needs, peace, cultural, 
and social growth of communities. Human is a social being and his life has multi-dimensional as-
pects. His individual aspect concerns about the financial and emotional needs, and the social aspect, 
with being in public, shares and interacts with others, and he is always trying to communicate with 
his congener. Since human is a social being and needs to have relations with others, then he needs to 
improve his friendly relationship and provide possibilities of meetings between other people so that 
security is created and less crimes and anomalies occur. To fulfill these needs, there should be spaces 
in order to provide the social life in communities. Today, the central neighborhoods of the cities are 
worn-out and have been deteriorated and less attention has been paid to provide plans to improve the 
lifestyle and quality of life in neighborhoods or to optimize it; and the urban neighborhood cannot 
satisfy the needs of citizens and their present requirements and therefore, it is being degraded and 
depressed. This article tries to analyze the designing of Central Oudlajan neighborhood in various 
aspects by considering the above mentioned problem. Because, existence of spirited neighborhood, 
having identity, and secure area can be really effective in formation of people’s characteristics and 
will help them to be useful. This research reviews the articles and theories of experts and urban plan-
ners about the neighborhood, and its revitalization and also to renew the elements and components 
which can dynamically improve the neighborhood. Therefore, research methods, library and field 
studies and research type in this research was functional. The aim of this study was to maintain the 
physical structures, social and functional with a comprehensive look at the restoration and revitali-
zation of historical tissues.

Keywords: Urban Neighborhood, Regeneration, Central Oudlajan Neighborhood, Revitalization, 
Spatial Structure

Designing Spatial Structure of the Central Oudlajan Neighborhood of 
Tehran with Regeneration Approach of the Historical Context

 y Reyhaneh Azadian
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مقدمه
آغــاز تغییرات و دگرگونی های ســريع شــهری در عصر 
معاصر در برگیرنــده عواقب و نتايجی بود که در عرصه ها و 
مقیاس های مختلف شهری و منطقه ای ظهور يافت. دگرگونی 
چهره شــهرها و نمود ظاهری اين تغییرات، موضوعی است 
که موجب تأکید بر کیفیت منظرهای شــهری تاريخی در 
دهه های اخیر شده است. هدف نهايی حفاظت از منظرهای 
شهری تاريخی، دســتیابی به تعادل پايدار بین توسعه های 

معاصر و حفظ میراث تاريخی است.
آثار و بناهای تاريخی هر شــهر که بخشی از سرمايه های 
فرهنگی کشور و نیز گنجینه هايی از خاطرات جمعی و شیوه 
زندگی گذشــتگان را در خود جــای داده اند به عنوان نقاط 
مهمی هستند که آن ها را کانون يا نشانه شهری می نامیم. اين 
آثار اکثراً در محدوده بافت های فرسوده و مرکزی شهرها قرار 
دارند. در نتیجه حفظ و احیای بافت های فرسوده و مرکزی و 
به تبع آن، حفظ و احیای آثار با ارزش تاريخی گذشته در واقع 
حفظ سرمايه های فرهنگی کشور می باشد. ارزش بافت های 
تاريخی تنها به داشــتن نشــانه های تاريخی نیســت، بلکه 
شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در بازسازی 
بافت های آســیب پذير بايد مورد توجه قرار گیرد. به منظور 
دستیابی به روش های مناسب و شايسته برای معاصرسازی 
بافت های تاريخی و فرسوده، بايد همه ويژگی های اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و کالبدی در نظر گرفته شود. روش های 
پیشنهادی بايد توانايی تحلیل علمی و منطقی منظر به مثابه 
ماهیتی کیفی را داشته باشند و امکان ارزيابی منظر در وضع 
موجود و شــرايط پس از اجرای پروژه های معاصر را فراهم 
نمايند. اين روش بايد بتواند تأثیر هرگونه ساخت وساز معاصر 
بر میراث تاريخی را ارزيابی نمايد؛ چه اين توســعه در درون 
محدوده هــای میراثی و چه در خارج از آن رخ داده باشــد.

1-مبانی نظری:
1-1-سازمان فضایی:

سازمان فضايی يک شهر، مفهومی تازه در عرصه شهرسازی 
و معماری کشور اســت. اين مفهوم که عده ای آن را معادل 
استخوان بندی و ساختار شهر می دانند، دارای تعريف مدون 
و ثابتی نیســت. سازمان فضايی را می توان مفهومی دانست 
که در ايران، در مراحل شکل گیری و رسیدن به بلوغ است. 
ســازمان فضايی، عالوه بر ادراک يک تیکه از يک شــهر به 
دســت می دهد، به نوعی شــاه کلید شناسايی ريشه و نحوه 
شکل گیری آن است. شايد بتوان سازمان فضايی را همان طور 
که از لغت آن برداشت می شود چیزی دانست که مانند يک 
سازمان، فضاهای يک شــهر را به هم ارتباط می دهد و کل 
منسجمی که ما شهر می نامیم و درکش می کنیم را در ذهن 
متبادر می ســازد. نکته قابل توجــه در اين میان ثابت بودن 
عناصر مهم و شــاخص شهری – که به نوعی عناصر هويتی 

شهر به حساب می آيند.

بررسی سازمان فضايی برای شناخت استخوان بندی شهر 
ضروری اســت. در شناخت سازمان فضايی محورهای اصلی 
دسترســی شهر، محور مجهز شــهری و محور فعالیت های 
انســانی، نقاط گره گاهی، حوزه های شهری، لبه های مهم و 
نشانه های بصری و هر آنچه تصوير ذهنی شهروندان را شکل 
می دهد، بررسی می شــوند)گلکار، 1384(. سازمان فضايی 
بیانگر فرآيندهای تغییر و تحول فضاســت. فرآيندهايی که 
تغییرپذيرند، جابه جا می شوند و نرم تر هستند. در واقع محل 
اســتقرار عناصر و اجزا  و نســبت محل استقرار هر جزء به 
اجزای ديگر و جايگاه هر جزء به اجزای ديگر با هم و توأمان 

سازمان فضايی را تشکیل می دهد.
1-2-معاصرسازی:

معاصرســازی فرآيندی اســت که به خلق فضای شهری 
جديد با حفظ ويژگی های اصلی فضايی)کالبدی و فعالیتی( 
منجر می گردد. در اين اقدام، فضای شهری جديدی حادث 
می شــود که ضمن حفظ شــباهت های اساســی با فضای 
شهری قديم، تفاوت های ماهوی و معنايی را با فضای قديم 
نیز به نمايش می گذارد. معاصر گردانیدن يا معاصرســازي 
راه حل تولید ســازمان فضايي جديد منطبق بر شرايط تازه 
و ويژگی های نو که همگي در ايجاد روابط شــهري جديد و 
يا تعريف دوباره روابط شهري کهن يا موجود مؤثر می افتند، 
است. معاصرسازي اثر تاريخي، از نظر مادي به معناي دخل 
و تصرف در اثر براي گفت وگوی خالق بین ارزش های پايدار 
کهن و ارزش های واالي معاصر اســت و نه تصمیم گیری های 
مقطعي و گذرا. معاصرسازی اثر تاريخي، از لحاظ معنوي به 
معناي تبديل کردن میراث مادي و فرهنگي به ثروت مادي 

و فرهنگي است)حبیبي، 1381(.
شرکت مشاوران انگلیسي در سال 2003 اين اصطالح را 

اين گونه تعريف کرده است: 
فرايندي اســت کل نگــر در جهت باز پــس دادن زوال 
فیزيکــي، اجتماعي و اقتصادي محیطي کــه به مرحله ای 
رســیده اســت که ديگر قدرت های بازار به تنهايي قادر به 

.(Cowan, 2005)نجات آن نیست
معاصرسازي شامل بسیاري عناصر مرتبط با يکديگر است 
که اگر به صورت جدا از يکديگر با آن ها برخورد شــود اثري 
بســیار کمتر از حالتي دارد که به صورت کلي به آن ها نگاه 
شود. اولین هدف معاصرسازي باز پس دادن حیات اقتصادي 
به محدوده شــهری اســت که اغلب با جذب سرمايه های 
خصوصي خارجي و سرمايه های عمومي و همچنین تشويق 
مردم به بقا دادوستد و تجارت صورت می پذيرد. انواع مختلف 
دادوستد نیاز به مکان هايی براي فروش اجناس و ارائه خدمات 
خود دارند. اين فروشگاه ها که همگي براي توسعه و نوآوري 
نیاز به سرمايه دارند می توانند به صورت فروشگاه های محلي 
در گوشه ای از خیابان باشند و يا گسترده تر، به شکل مکاني 
صنعتي باشــند. رشد تجارت محلي به نحوي که با نیازهاي 
مردم محل به شــکلي کاماًل محلي برخورد کند يک جنبه 

 .(Cowan, 2005)مهم معاصرسازي پايدار شهري است
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به دلیل نقــش فرهنگی-اجتماعی بافت تاريخی در بطن 
شــهر امروز و وجود عناصر هويت بخش شهری در دل اين 
بافت، معاصرســازی بافــت تاريخی امــری اجتناب ناپذير 
می باشد. مداخله در بافت به منظور معاصرسازی را می توان 
به ســه دســته عمده تقســیم کرد: »بهســازی، نوسازی و 

بازسازی«)لنگ، 1386(.
معادله اول: شــکل )کالبد ســالم( + فعالیت )فرسوده( = 

فرسودگي نسبي فضاسطح اقدام: بهسازی
معادله دوم: شکل)کالبد نسبتاً فرسوده ( + فعالیت )سالم( 

= فرسودگي نسبي فضاسطح اقدام: نوسازی 
معادله سوم: شکل )کالبد فرسوده( + فعالیت)فرسوده( = 

فرسودگي کامل فضاسطح اقدام: بازسازی 
براي معاصرسازي يک اثر تاريخي )بنا، بافت و ...( می توان 
از سه روش باال بهره برد. اين سه روش که به همراه اجزا خود 
مؤلفه های اصلي معاصرسازي را شکل می دهند، متناسب با 
شــرايط و بســتر زماني و مکاني اثر براي به روز کردن و در 

حقیقت معاصرسازي آن، اثر داده می شوند.

2-باززنده سازی مناطق شهری: 
نقش  شهرسازي  دانش  در  امروزه  که  مفاهیمي  از  يکي 
محوري يافته »باززنده سازي« است. از آنجايي که شکل گیري 
که  بوده  تاريخي  هسته  چند  يا  يک  دور  به  شهرها  اغلب 
هويت شهر را تا به امروز رقم می زده، احیاء و مرمت آن امري 
اجتناب ناپذير است. اين مراکز شهرها، هنوز هم در بسیاري 
از شهروندان، قلب اقتصادي شهر و محل معیشت و سکونت 
می باشــند. بنابراين اولین و ضروری ترين اقدام در مواجهه با 
موضوع مرکز تاريخي شهر، درک اهمیت و ضرورت باززنده 
سازي آن و اتخاذ رويکردي مؤثر براي هدايت تحوالت آتي 

آن بر همین اساس است.
باززنده سازی، بازگرداندن و رساندن يک مکان به عنوان 
محلی بــرای زندگی و ارائه راهکارهايی بــرای ارائه زندگی 
دوباره بــه يک مکان و ايجاد فرصت برای افراد ســاکن در 
محل، جهت بهبود خانه هايشــان يا ســاخت خانه جديد با 
استفاده از کمک هـــای مالی دولت و انجمن ها و... می باشد. 
بهبود زندگی ســاکنان شهرها به سه طريق تحريک اقتصاد 
و ايجاد آرايش فضايــی و بازگرداندن نظم صورت می گیرد 
و راهکارهای ارائه زندگی دوباره بـــه يــک مکان از طريق 
يافتن کاربری های جديد برای ساختمان های قديمی و ارتقاء 

.(Cowan, 2005)فعالیت هـای فرهنگی امکان پذير می باشد
2-1-روند عملیات باززنده سازی: 

1.بــا شــناخت و درک ابعــاد خاص فرســودگی که هر 
گستره ای به آن دچاراست، آغاز می شود؛ آنگاه

2.بايد منابع و مزيت های هر محله، همراه با موقعیت های 
خاص آن، بازشناخته شود؛ و در مرحله بعد؛

3.امور باززنده ســازی بايد با تعیین مســئولیت دقیق و 
مناسب گردانده شود تـــا بدين  ترتیب اين اطمینان حاصل 
آيــد که اين امــر به خوبی پیگیری شــده اســت)تیزدل، 
1379(. و در ايــن مرحله اصــول و ضوابطی نیز می بايد در 
راسـتای پیـش بینی مداخله مطلوب شهری و ارتقاء کیفیت 

پتانسیل های محدوده ارائه شود. 
3-ویژگی ها و انواع بافت فرسوده:

مراد از فرســودگی، ناکارآمدی و کاهش کارايی يک بافت 
نســبت به کارآمدی ســاير بافت های شهری است)شفاهی، 
1381(. اين بافت ها، به معضلی برای تصمیم گیران، مديران 
و مردم شهرهای تاريخی بدل شــده است .در اين بافت ها، 
ارزش های نهفته فرهنگی و مدنی کشــور، در تنگنای عدم 
قابلیت بافت برای انطباق با نیازهای زندگی جديد قرارگرفته 
اســت)ملکی، 1388(. در ارديبهشــت  ماه ســال 1381، 
شــورايعالی شهرسازی برای شناســايی اين محدوده ها سه 
شــاخص با مفاهیم زير تعريف کــرد. ريزدانگی: بلوک های 
شــهری که بیش از 15 درصد قطعات آن ها مســاحتی زير 
255 متر داشته باشند. نفوذناپذيری: بلوک های شهری که 
بیــش از 15 درصد معابر آن ها عرض کمتر از شــش متر را 
داشته باشــند. ناپايداری: بلوک های شهری که بیش از 15 
درصد ابنیه آن ها فاقد سیســتم ســازه ای می باشند)ابلقی، 

 .)1381
3-1- روش ها و انواع مداخله در بافت های فرسوده:

در اصالح شهرسازی و برنامه ريزی شهری، به منظور بهبود 
مراکز شهری و يا به طور دقیق تر بافت های قديمی و معموالً 
فرســوده شــهری، راهکارها و مداخــالت گوناگونی مطرح 
می شود. انواع مداخله بر اساس میزان وفاداری به گذشته در 
سه گروه بهسازی، نوسازی، بازسازی قرار می گیرند. بهسازی 
حداقل مداخله و دســتکاری در وضعیت کالبدی موجود را 
به عمل می آورد)خاکساری، 1388(. بهسازی شامل سلسله 
اقداماتی اســت که بــه منظور بهبود کالبــد، که در نتیجه 
برنامه ريزی راهبردی به منظور بهســازی بافت های فرسوده 
شهری فرســايش فعالیت تحقق يافته است، در کوتاه مدت 
صــورت می گیرد. در واقع بهســازی زمانی صورت می گیرد 
که فرســودگی نســبی فضا از لحاظ عملکردی حادث شده 
باشــد)حبیبی، مقصودی، 1386(. در اين نوع مداخله اصل 
بر وفاداری به گذشته و حفظ آثار هويت بخش در آن هاست 
.فعالیت بهسازی با هدف استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل 
موجــود و تقويــت جنبه های مثبــت و تضعیف جنبه های 
منفی از طريق حمايــت، مراقبت، نگهداری، حفاظت، احیا، 
استحکام بخشــی و تعمیر صورت می پذيرد. اين نوع مداخله 
مخصوص بافت هايی است که دارای ارزش تاريخی فرهنگی 
بــوده و دخالت در ايــن بافت ها مســتلزم رعايت ضوابط و 

مقررات سازمان میراث فرهنگی می باشد.
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4-مركز تاریخي شهر1:
مرکز تاريخي شهر مکاني براي بروز و حضور حیات مدني که در 
عرصههاي مختلف تاريخ شکل گرفته ميباشد و همین ويژگي 
.)12 است)حبیبي،1381:  شده  آن  مرکزيت  نقش  موجب 

4-1- ضرورت احیاي مراکز تاریخي شهر:
هسته و مرکز تاريخي هر شهر کانون اولیه، قلب تپنده و 
موتور توسعه شهر است که بخش اصلي هويت و شخصیت 
به  توجه  با  را  را تشکیل ميدهد. حیات و مرگ شهرها  آن 
ويژگيهاي مرکز آن ميتوان تشخیص داد؛ بنابراين احیاي اين 
مراکز، به گونــه اي که بتواند عاليم حیاتي را به آن بازگرداند، 

.(Rada,1999: 13)امري ضروري و اجتناب ناپذير است
به مراکز  توسعههاي شهري جديد در کنــار بيتوجهي 
تاريخي شهر، دگرگوني فرم و ساختار ايــن مراکز و خالي 
شدن مراکز شهري از سکنه به علت فرسودگي شديد، بــه 
منزله بيتوجهي به هويت شهري است؛ چرا که مراکز شهري 
همواره بايد نمودي از هويت، تاريخ، فرهنگ و حیات شهري 
در  چند سده  از  بیش  که  همانگونه  حیات شهري،  باشند. 
مراکزشهري جريان داشته، همچنان ميتواند جريان داشته 
و  برنامهريزي  ارزشها،  احیاي  با  اينکه  بر  مشروط  باشد، 
طراحيشهري مناسب که بر پايه شناخت درست از سازمان 
فضايي آن است، بتوان مراکز تاريخي شهر را همچنان زنده 

و پويا نگاه داشت.
نشانههاي شاخص  بايد شامل  نظر بصري، مرکز شهر  از 
با سیمايي باشد که عالوه بر بیان هويت شهر، فرسودگي و 
اغتشاش2 بصري نداشته باشد. از لحاظ کارکردي بايد براي 
تمام طبقات اجتماعي طراحي شود و از لحاظ اجتماعي نیز 
فضاي مرکز تاريخي شهر بايد شبانهروزي )دارای زندگی 24 

ساعته وسرزنده( باشد.
4-2- اهمیت مراکز تاریخي شهر:

مراکز تاريخي شهر در بدن شهر حکم قلبي را دارد که 
شادابي آن باعث نشاط شهر و افسردگي آن، انحطاط شهر را 

.(Klebba&etal,2001: 65( رقم ميزند
که  است  شهر  اولیه  هسته  همان  شهر  تاريخي  مرکز 
شناسنامه پیدايش و رشد و دگرگوني را تا به امروز رقم زده و 
نشان دهنده روال و شیوه زندگي ساکنان اولیه شهر مي باشد. 
تاريخي شهر  مراکز  اهمیت  بیانگر  ويژگي هاي عمده اي که 

است را مي توان چنین عنوان نمود: 
1(شامل غنی ترين ارزش های کالبدي، فرهنگي و تاريخي 

از هويت شهر هستند؛
اداری،  برتر  خدمات  تمرکز  براي  محدوده  2(بهترين 

سیاسي، اقتصادي و تجاري اند؛
3(بناها و معابر قديمي را که در حکم سرمايه اي عظیم 

هستند، در خود جاي مي دهند؛
4(قطب جاذب توريســت، بازديدکننــدگان و در نتیجه 

سرمايه1 به شهر می باشند.

5- معرفی محله عودالجان میاني:
محدوده 151 هکتاري عودالجان، از منظر آسیب شناسي 
بافت و چگونگي مداخله و اقدام )اعم از متمرکز و تدريجي( 

به چهار گروه قابل پهنه بندي است:
1( حفاظت و مرمت: »خوشه ها » و مجموعه هاي ارزشمند 
بجا مانده از تاريخ، که بايد با رويکرد حفاظت و احیاء مرمت 
شوند. وسعت اين گســتره ها در مجموع، معادل 33 هکتار 

)21/9%( است.
2( مرمت و بهسازي: گستره هايي که از نظر فضايي)ترکیب 
بافت( ارزشــمند بوده و قابل مرمت و بهسازي )و در موارد 
مستند، بازسازي( هستند. مساحت اين گستره ها معادل 48 

هکتار )31/8%( است.
3( بهســازي و نوســازي: مجموعه هايي کــه از ترکیب 
بناهاي قابل نگهداري و بهســازي و نیز بناهاي قابل تخريب 
و بازســازي تشکیل شده اند. مجموع مساحت اين گستره ها 

بالغ بر 33 هکتار )21/9%( است.
4( تخريب و نوســازي: پهنه هايي کــه مخروبه و متروکه 
شــده  و بناهاي باقیمانده در آن هــا قابل نگهداري و مرمت 
نیستند. نحوه مداخله در اين گستره ها، با مجموع مساحت 
20 هکتار)13/2%( تخريب و نوســازي بر اساس الگوهاي 
ســازگار با ارزش هاي بافت اين محله تاريخي است. الزم به 
تأکید است که اصل حاکم در مجموعه اقدامات در پهنه هاي 
چهارگانه، حفظ اصالت ترکیب و ... تا حد امکان بازسازي و 

احیاي ارزش هاي کالبدي- فضايي عودالجان است.
5-1- احیاي بافت با رویکرد "پروژه محور":

تجديد ســاختار کالبدي- فضايي عودالجان، به ســبب 
وسعت مخروبگي، متروکه شــدن و فقدان تمهیدات حفظ 
و نگهداري در طول دهه هاي گذشــته، از يک سو و تملک و 
تخريب نزديک به 5 هکتار گستره هاي »مسأله دار« در چند 
ســال اخیر، از ســوي ديگر، تنها از طريق اعمال ضوابط و 
مقررات ويژه و ساخت و ساز تدريجي)هر چند کنترل شده و 
هدايت  شده( میسر نیست و اين مهم در گروي مداخالت و 
اقدامات متمرکز و همپیوند در هر يک از چهار گستره مذکور 
در زمان کوتاه اســت. از اين رو، بر اساس نتايج مطالعات و 
بررسي هاي دقیق میداني، سه گروه »طرح هاي ويژه اجرايي« 
همراه با محدوده و برنامه مداخله و اقدام)نقش و جايگاه هر 
يک در فرآيند مرمت و احیاي بافت، برنامه کالبدي، الگوهاي 
سازماندهي فضا، و ...( پیشــنهاد شده و برنامه زمانبندي و 
اولويت گــذاري اجراي آنها نیز ارائه مي شــود. محدوده اين 
طرح هــا ) ويرايش مقدماتي( در اين پژوهش معرفي شــده 
اســت. طرح هاي ويژه اجرايي در ســه گروه دســته بندي 

مي شوند:

1. Historical City Center
2. Turbulence
3.Capital
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y .)تصوير 1: طرح پیشنهادی محله )مأخذ: گروه همکاري پارس بوم پايدار

اجرایي موضعي در گســتره هاي  طرح هاي   -1-1-5
تملک شده و پیرامون آن ها:

اين گروه از طرح ها )در عودالجان میاني(، در گستره هايي 
که امالک واقع در آن ها به طور عمده تملک شده و با پیوستن 
تعــدادي قطعات واقع  بین آن ها يا پیرامون بالفصلشــان به 
صورت تملک يا مشــارکت با مالکان، به منظور جلوگیري از 
تخلخل اين گستره ها و دستیابي به محدوده هاي يکپارچه، 

توصیه مي شود.

y .)تصوير 3: طرح پیشنهادی محله )مأخذ: گروه همکاري پارس بوم پايدار

y .)تصوير 4: طرح پیشنهادی محله )مأخذ: گروه همکاري پارس بوم پايدار

y .)تصوير 5: طرح پیشنهادی محله )مأخذ: گروه همکاري پارس بوم پايدار

5-1-2-طرح هاي اجرایي موضعي براي سرمایه گذاري 
و تحریک توسعه:

اين گروه از طرح ها به طور عمده در گستره هاي مخروبه، 
متروکه يا اراضي قابل بازيافــت )کارگاه، انبار، و ...( تعريف 
شــده اند. اجراي اين طرح ها با هــدف جلوگیري از تخريب 
گســترده تر بافت و جلب سرمايه در چرخه توسعه و احیاي 

محله، ضرورت دارد.

y .)تصوير 6: طرح پیشنهادی محله )مأخذ: گروه همکاري پارس بوم پايدار

5-1-3-طرح هــاي مرمت، بازســازي و نوســازي 
راسته هاي اصلي:

ســاماندهي و بهســازي راســته هاي اصلــي از اجزاي 
تعیین کننده فرآيند تجديد ساختار محالت تاريخي محسوب 
مي شوند. از اين رو، طرح هاي اجرايي براي احیاي گذرهاي 
اصلي عودالجان که به طور عمده نفوذ بازار در اين محله به 
شمار مي آمده اند و عامل سرزندگي و رونق بافت، بوده اند، بر 

اساس اولويت بندي)از جنوب به شمال( پیشنهاد شده اند.

y .)تصوير 2: طرح پیشنهادی محله )مأخذ: گروه همکاري پارس بوم پايدار
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y .)تصوير 8: طرح پیشنهادی محله )مأخذ: گروه همکاري پارس بوم پايدار

y .)تصوير 7: طرح پیشنهادی محله )مأخذ: گروه همکاري پارس بوم پايدار

y حضور گستره ها و راسته هاي خدماتي فعال پیراموني در کنار حوزه هاي مسکوني واقع در بخش هاي میاني محله

y .)نقشه 1: گزينه اول، هدايت روندها و گرايشات موجود )مأخذ: گروه همکاري پارس بوم پايدار



 ایده/سال سوم/شماره هفت/ بهار 96  53   

y تعديل نقش و مقیاس خدماتي محله در انطباق با نقش آرماني عودالجان و با هدف ايجاد پیوند میان اجزاء دروني محله

y .)نقشه 2: گزينه دوم، احیاء محله با اتکا بر ويژگی های تاريخي و با تقويت خصلت های دروني محله)مأخذ: گروه همکاري پارس بوم پايدار

y .)نقشه 3: گزينه سوم، احیاء محله در چشم انداز آرماني مرکز تاريخي تهران )مأخذ: گروه همکاري پارس بوم پايدار

y »تأکید بر همپیوندی اجزاء و حوزه های درونی محله و تعیین نقش در ساختار »محور فرهنگی  تاريخی شهر تهران
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y .)نقشه 4: محدوده پروژه هاي پیشتاز )مأخذ: گروه همکاري پارس بوم پايدار

y  .با بررسی های انجام شده روی محله های موردنظر، محله 2 انتخاب شده و پیشنهادات طراحی  برای اين محله ارائه شده است

y .)نقشه 5: پروژه تجاري ـ اداري ـ تولیدي )اقامتي( حیاط بزرگ در محدوده 2 )مأخذ: گروه همکاري پارس بوم پايدار
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نتیجه گیری:
همان طــور که مشــخص گرديد در صورتــی که فرآيند 
طراحی شهری در موازات و در تعامل با برنامه ريزی شهری 
حرکت نمايد و در عین حال توجه ويژه به تفکر کیفیت ساز 
طراحی شــهری در بدو شروع )مقیاس کالن( تا رسیدن به 
محصوالت گردد، پیچیدگی و گســتردگی فرآيند همچنین 
زمان بر بودن آن تعديل، دقت و ســرعت عمل در اين امر به 
اندازه قابل توجهــی افزايش خواهد يافت. در تهیه طرح های 
توسعه و معاصرسازی شهری و محلی به دلیل عدم قطعیت 
آينده و نامعلومی های نهفته در طی تدوين طرح، می بايست 
فرآيندی تصمیم ســاز با محوريت چشم انداز تهیه گردد. بر 

اســاس نتايج حاصل، در فرآيند تدوين شــده که معطوف 
به چشم انداز می باشــد، در همه سطوح مطالعاتی، اهداف و 
اقدامات اثربخش بر اساس چشم انداز و شاخص های کیفیت 
فضايی تدوين و گزينه های پیشــنهادی نیز در اين سطوح 
)کالن، میانی و خرد( بر اســاس معیارهــای کیفی ارزيابی 
می گردد. مشــخص گرديد که در صورتی که روند هدايت و 
کنترل چندسطحی در نوسازی محالت دنبال گردد، ساختار 
فضايــی محالت به همراه هويت آن هــا با حفظ ارزش های 
موجود به سمت بهبود وضعیت پیش می رود و کیفیت های 
فضايــی به صــورت کاربردی از وضعیت سیاســتگزاری به 

وضعیت طرح ريزی خواهند رسید.
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چکیده:
بر اساس اطالعات سازمان ملل در  سال 2001، بیش از 50 درصد از ساکنان زمین در مناطق شهری که تقريباً 2 درصد 
ســطح زمین را اشغال کرده اند تا ســال 2020 زندگی می کنند. اين جمعیت شهرنشین 75 درصد منابع انرژی جهان را به 
صورت فعالیت در محیط شهری مصرف می کنند که تغییرات معنی دار متغیرهای اقلیمی، همراه با حوادث شديد آب و هوايی 
و اقلیمی پیش بینی شــده را ســبب گشــته اند. از اين رو، موضوع با اهمیت مناطق شهری در طول دهه های آينده، مديريت 
پاســخگوی »اقلیم در حال تغییر« می باشد. ساخت وساز سريع، اســتفاده از مصالح با بازتاب کم، جذب حرارت باال در مراکز 
شهری و  پديده جزاير حرارتی شهری، اقدامات درمانی مناسب برای به حداقل رساندن اثرات سوء را ضروری گردانیده است.

در اين پژوهش نخست به معرفی زمینه مساله و پديده جزيره حرارتی شهری و اقدامات سازگاری اقلیمی به طور خاص با 
تأکید بر پوشش گیاهی و آب پرداخته شده است. سپس انتقال دانش علمی به عمل در مديريت طرح های شهری به صورت 
استراتژی مديريتی در هسته تاريخی شهر تهران به طور خاص مورد تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق کاربردی-توصیفی 
شــامل مشــاهدات میدانی و تجزيه وتحلیل بر اساس مطالعات کتابخانه ای و تحلیل سیاســت های جهانی و اسناد فرادست 
می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه سیاست های مديريت شهری و حفاظت از جزاير سرد شهری در برابر جزاير حرارتی 
در بافت های تاريخی به منظور تأثیرگذاری مستقیم بر دمای شهر در مقیاس محلی و به طور خاص تمرکز بر تأثیر الگوی بافت 

شهری"باغ در شهر" در بافت تاريخی به عنوان راهکار می باشد. 
كلیدواژه ها: میکروكلیمای شهری، جزیره حرارتی، جزایر سرد، مدیریت شهری، مركز تاریخی تهران. 

جزایر حرارتی و جزایر سرد شهری، مسئله و راهکار شهرنشینی قرن 21
)نمونه مورد مطالعه: هسته تاریخی تهران(

پژوهشگران:
y .محمدباقر خسروی، دکتری معماری
y .آيدا کیانفر، کارشناس ارشد طراحی شهری
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Abstract:
Based on United Nations data in 2001, More than 50% of the Earth’s residents will live in urban 

areas occupying 2% of the earth’s surface will live by 2020. This urban population consume 75% 
of the world’s energy resources as actives in urban environment caused meaningful changes with 
predictable temperature changes. So, important issue in urban areas will be responsible management 
against “changing climate” in next centuries. Urbanization leads to rapid constructions, which use 
low albedo materials leading to high heat absorption in urban centers that the heat from solar radi-
ation and different urban activities can make city temperatures rise in urban centers and form The 
Urban Heat Island (UHI) effect as a common phenomenon already producing elevated temperatures 
in city centers, UHIs have many adverse socio-environmental impacts. Therefore, spatial identifica-
tion of UHIs is a necessity to take appropriate remedial measures to minimize their adverse physical 
and socio-environmental impacts. Therefore urban management has a key role to pay in reducing 
the UHI to create safe and pleasant places in which to live and work.

In this paper, at first, we explain the context of study , urban heat island effect and climatic adap-
tion with particular attention to the  microclimate a  local  climatic zone  where  the  climate  differs  
due  to  the  existence  of  large  areas  of water  and  vegetation  as  well  as  due  to  human  activities.  
Then, the transfer of practical knowledge to action in management of urban plans as management 
strategies in Tehran historic center is analyzed. Research method contains field survey and analysis 
based on the literature review on the topic and analysis world policies and management documents 
in Tehran city. The main goal of this research is presenting urban management policies and conserv-
ative of natural historical heritage means urban cool islands against heat islands in historic fabric due 
to effecting on urban temperature in local scale and especially with focusing on effect on pattern of 
urban fabric with concepts “city in the garden” in historic fabric as a solution planned.

Keywords: urban microclimate, Heat Islands, cool Islands, urban management, Tehran historic 
center.

Urban Heat Islands and urban cool islands, challenge and solution 
for urbanization in 21 century (Tehran historical context)

 y Mohammadbagher Khosravi
 y Ayda Kianfar
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مقدمه
در ســال 2010، 50.5 درصد نفــر از جمعیت جهان در 
مناطق شهری ســکونت داشــتند. انتظار می رود، در سال 
2050، جمعیت شهری ساکن در توسعه شهری پراکنده ی 
کشــورهای در حال توسعه دو برابر شــود. همزمان با رشد 
جمعیت شــهری، زيرساخت های شــهری مانند جاده ها و 
ســاختمان های مســکونی، نیاز به توســعه خواهند داشت 
که منجر به تغییرات ســريع در الگوهای اســتفاده از زمین 
می گردد. اگرچه شهرنشــینی دارای مزايــای قابل توجهی 
می باشــد، با اين حال، عوارض اجتماعی و زيســت محیطی 
نیز وجــود دارد. از جمله؛ اثرات نامطلوب زيســت محیطی، 
حذف و جايگزينی پوشش گیاهی گوناگون با ساختار ساخته 
شــده، آلودگی محیط زيســت، تغییرات اقلیمی و شکست 
با   .(Senanayake,2013:19-35)اســت چرخه زيست محیطی 
ايــن تغییرات، ماهیت زمین، انواع ســطح، کاربری زمین و 
پیکربندی شهری برای مواجه شدن با خواسته ها و نیازهای 
مردم تغییر داده شــده اســت که منجر به تغییر اقلیم در 
شهرها شده اســت. تغییر اقلیم به عنوان يکی از موضوعات 
تعريف شده در اوايل قرن 21 می باشد. تحقیقات اخیر ثابت 
می کند که اثر تغییرات اقلیمی ناشی از انسان در رويدادهای 
جاری همچون پديده های شــديد اقلیمی و آب و هوايی با 
خطرات قابل توجه برای جوامع و اکوسیستم شناخته شده 
اســت. ادامه شهرنشــینی گويی قرن 21 را تعريف و شکل 
خواهد داد. همان طور که وايل و وايتهد1 )2013( شــهرها 
 "(Carter,2014) 21 را "پديده اکولوژی تعريف کننده قــرن
توصیف می کنند. میزان تغییرات اقلیمی آينده به متغیرهايی 
از جمله سرعت انتشار گازهای گلخانه ای، نرخ جنگل زدايی و 
شهرنشینی فزاينده بستگی دارد. پاسخ اکوسیستم به اقلیم در 
حال تغییر، نگران کننده است. از اين رو، کاهش خطر تغییر 
اقلیم به تغییــرات اجتماعی و اقتصادی راديکال به ويژه در 
شهرها منجر می گردد. بنابراين با رشد شهرها، همراه با زمان 
و اضافه شــدن اليه ها در طول سال ها، وظیفه چالش برانگیز 
مديران شهری، برنامه ريزی و مديريت شهرهای پاسخگو به 

اقلیم محلی و کمک به محیط زيست پايدار می گردد.
بــا توجه به افزايش پیش بینی شــده دمــای کره زمین، 
اقلیــم به احتمال زيــاد در جهان و نیز در ايــران به دلیل 
قرارگیری بخش اعظم اين سرزمین در اقلیم گرم و خشک، 
ناراحت کننده تــر، به خصوص در تابســتان خواهد بود. در 
نتیجه پديده تنش گرما و جزاير حرارتی شــهری2 تشــديد 
می گردد و اثرات آن در محیط های شهری بیشتر محسوس 
می شود. اين پديده به طور گسترده در شهرها بدون در نظر 
گرفتن اندازه ها و موقعیت ها مشاهده شده است و بر استفاده 
فضاهای باز، به خصوص فضاهای باز عمومی تأثیر می گذارد. 

در صورتی که اين فضاها دارای اقلیم راحت و ســالم باشند، 
مهم ترين هدف مديريت شهری يعنی حضور و لذت از فضا 

به دست خواهد آمد.  
در شهر تهران نیز اين امر از دو سو دارای اهمیت می باشد، 
از يکسو، در ســال های اخیر در هسته تاريخی عموماً باغ و 
فضاهای سبز و به همراه عنصر مکمل آن؛ يعنی آب به ندرت 
يافت می شــود و تقريباً معدود فضاهای سبز موجود متعلق 
به بخش خصوصی و در حیاط خانه ها می باشد. از ديگر سو، 
با توجه به وجود زمین های رها شــده در هسته تاريخی آن، 
در اين ســال ها می توان از آن به عنــوان فرصتی به منظور 
بهره گیری از راهکارهای طراحی شهری اقلیم مدار استفاده 
نمود و مديريت طرح های شهری می تواند تنها رويکرد مؤثر 
به منظور کاهش اثرات ترکیبی تغییرات اقلیمی در مقیاس 

خرد و پديده جزيره حرارتی شهری بکار گرفته شود.
با توجه به موضوع پژوهش حاضر، "میکروکلیمای شهری"، 
شرايط اقلیمی حاکم در يک منطقه شهری )میدان، پارک ها، 
محله، و غیره(، با تفاوتی معنی دار نســبت به شرايط موجود 
در منطقه گســترده تر به دلیل،  تبخیر و تعرق نسبتاً پايین 
شهرها با سطح نسبتاً کوچک پوشش گیاهی سبز و آب های 
سطحی باز، کسب دانش تخصصی، در مورد کالبد اقلیم های 
خرد شهری از جمله آگاهی از ويژگی های کالبدی ساختمان، 
دره خیابان3، انواع پوشش گیاهی، جزاير سرد، عامل مشاهده 
آســمان، بافت شهری، مصالح پیاده رو در بهینه سازی خرده 
اقلیم های شــهری می تواند راهنمای طراحی شهری جهت 
بهبود محیط شهری استفاده کنندگان از فضا باشد. در حال 
حاضر، خأل روندی برای برنامه های شــهری به شکل طرح 
ساختاری درک شده برای پايداری شهر ضرورت دارد. اهمیت 
اين موضوع در ايران و در شــهرهای تاريخی با اقلیم خاص 
دوچندان می باشد. برای تنظیم درجه حرارت شهری، برنامه 
ريزان و طراحان شــهری و معماران بايد ارتباط چندگانه با 
موضوع کاماًل پیوســته با آســايش حرارتی شهروندان4 در 
فضای شهری برقرار کنند. اين پژوهش به منظور درک تأثیر 
جزاير سرد شهری در میکروکلیما در برابر جزاير گرم شهری 
به عنوان راهکار طراحی شــهری اقلیم محور در شــهرهای 
تاريخی با تأکید خاص بر تهران و تأثیر آن بر سیاســت های 
مديريت شهری به  ويژه در بافت های تاريخی صورت پذيرفته 

است. 

1-مروری بر ادبیات موضوع: 
طراحــی همگام با تغییرات اقلیمی در شــهرها به عنوان 
موضوعی نسبتاً جديد يک ضرورت است. در طول سال های 
اخیــر پیشــرفت های قابل توجهی در سیاســت، عملکرد و 
پژوهش به طور خاص، در ارتباط با تغییرات اقلیمی، با توجه 
به اينکه اثرات تغییر اقلیمی به صورت محلی با تجربه، قابل 
1. While and Whitehead
2. UHIs: Urban Heat Islands
3. street canyons
4. HTC:human thermal comfort
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درک اســت، در مناطق شهری انجام شــده است. برخی از 
شهرها در حال به دســت گرفتن ابتکار عمل در پاسخ های 
ســازگاری به توسعه ی پیش رو هســتند(Carter,2014). در 
سطح جهانی، تحقیقات قابل توجهی در تالش برای درک و 
اندازه خرده اقلیم های محلی، اغلب با هدف ارائه راهنماهای 
طراحی برای ايجاد فضاهای شهری دارای کیفیت انجام شده 
است (Hathway,2012:14-22). الیاسون1 به نقش مهم ارتباط 
با تصمیم گیرندگان می پردازد و از آنجايی که دانش اقلیمی 
ذاتاً دانشــی فضايی اســت، بر اهمیت نقشه ها و جنبه های 
طراحــی مؤثر بر آن تأکید می کنــد. بازيگران جهانی مانند 
سازمان هواشناســی جهانی، ســازمان بهداشت و سالمت 
جهانی و همراهانشــان، شهر در حال ســاخت را به عنوان 
يک فرايند طراحی بی نظیر با شرايط نامحدود از ويژگی های 
محلی تعريف می کنند. کارشناسان چون جاکوبز )1963( و 
کوبیشوا2 )1992( به دنبال تعريف استانداردهای مناسب که 
قابل بکارگیری در "هر شهر" و"هر روستا" بودند. همان طور 
که مدرن استانداردگرايی را مطرح کرد. در واکنش به مفهوم 
مدرن از ساخت شهر به عنوان يک فعالیت متخصص محور، 
در 1980 چرخشی به ســوی روش های مشارکتی که وزن 
بیشتر برای منافع جامعه روی داد. در سطحی ديگر واکنش 
در برابــر کارکردگرايی، نگرانی تازه بــرای بافت تاريخی و 
احیای ابعاد بصری و زيبايی )بــه ندرت اقلیم( خیابان های 
معمولی و فضاهای شــهری ايجاد گرديد. بنابراين دهه های 
پايانی قرن بیســتم شــاهد يک نئولیبرالیسم که تمايل به 
اولويت بنــدی حقوق مالکیت خصوصی و محدود کردن بازه 
اقدامات شهرداری هستیم. در چنین زمینه ای سیاست بحث 
و مجادله در آن هرگز برای مالحظات پیچیده اقلیم شناسی 
شــهری صورت نگرفته است. به طور کلی بی تفاوتی نسبت 
به متغیرهای اقلیمی در فرايند برنامه ريزی مشــاهده شــد. 
در ســطح محلی، چالش، نفوذ جنبه اقتصادی در توســعه 
و قوانین و مقررات ساختمان اســت. مک هارگ، اسپیرن3 
و داگالس متوجــه عدم آگاهــی تصمیم گیرندگان از اثرات 
 .(Hebbert,2014)اتمسفر، خاک، آب و زيست محیطی شدند
آگاهی از محیط زيســت، با اصل پايداری در گزارش برانتلند 
به عنوان نخستین تالش برای دستیابی به توسعه پايدار در 

سال 1987 اشاره شد)کريزک،1392(.
تاريخ اقلیم شناسی شهری در يک توالی مداوم از باکراتزرو 
بروکز4 شروع گرديد، توســط چندلر، اوک )بارها و بارها( و 
فراتر از آن ادامه يافت(Hebbert,2014). عالوه بر اين، کرايسول 
آکیست5 )2013( متابولیسم شهری پايدار را به عنوان يک 
ارتباط بین علوم بیوفیزيکی و برنامه ريزی شهری برآورد کرد. 
تکنیک های متنوع کاهش استفاده از مواد پیشرفته با قابلیت 

بازتاب باالی تابش خورشیدی و ساطع کنندگی حرارتی باال، 
افزايش کشت و زرع، استفاده از آبیاری و برنامه های بیشتر بر 
ايجاد پیاده رو سرد بیان کرد. همچنین لیندبرگ6 و گريموند 
)2011( تأثیر پوشــش گیاهی و مورفولوژی ساخت وساز در 
الگوهای ســايه و متوســط   درجه حرارت تابشی در مناطق 
شهری را مورد بررسی قرار دادند(Gaitani,2014:230-236). به 
طور کلی علم اقلیم در مناطق شهری، نوزاد و هنوز فاقد نظم 
و انضباط آزموده است، از اواسط قرن بیستم، گفت وگو میان 
برنامه ريزی و طراحی شهری تکامل يافته است. با اين وجود، 
"علم کنترل اقلیم شــهری در اين میــان هنوز در مراحل 
ابتدايی خود است و تا همین اواخر تنها تالش محدود برای 
درک جزئیات اقلیم شهر شده بود"(Hebbert,2014). ادبیات 
موضوع جزيره حرارتی شــهری نیز با در نظر گرفتن ســهم 
عمده پیچیدگی اين عوامل و موضوع پوشش گیاهی و فضای 
سبز، پارک های بزرگ و کوچک شهری به ويژه در بافت های 
تاريخی به دلیل اهمیت آن در مديريت شهری در سال های 

اخیر مورد توجه واقع شده است.
از اين  رو، از آنجا که، اقلیم بر شــیوه اســتفاده از فضای 
شــهر و نیاز ســاختمان ها به انرژی اثر می گذارد، آگاهی از 
اين موضوع که دانش اقلیم و جزيره حرارتی همانند ارتباط 
بین اقلیم و شــهر دو طرفه و متقابل اســت، دارای اهمیت 
می باشد. بنابراين، شــهر به نوبه خود، نیز بر اقلیمش تأثیر 
می گــذارد. در مقیاس بزرگ شــهر به عنوان کل، شــرايط 
اقلیمی منطقه را تغییر می دهد، و به تفاوت هايی میان شهر 
و محیط پیرامونش )روستا( در پوشش ابری، تبخیر و تعريق، 
تابش خورشــید، درجه حرارت و سرعت باد منجر می شود. 
در مقیاس کوچک؛ هندســه، فاصله گــذاری و جهت گیری 
ساختمان ها و فضاهای بیرونی قوياً بر خرده اقلیم شهر تأثیر 
می گذارد. اقلیم خرد شهری می تواند به طور بارز در فاصله ی 
کوچک تر از يک متر متغیر باشد. يکی از اثرات تأثیر محیط 
Kleere-)  شهری بر اقلیمش، اثر جزيره حرارتی شهری است
koper,2012 :30-38). جزاير حرارتی شــهری پديده ای است 
که در آن شهرها به طور متوسط گرم تر از مناطق روستايی 
و حومــه ی آن می باشــد(Doick,2014 :662-671). وانفن و 
ناگانو7 گزارش می دهند که »اختالف دما بین مناطق شهری 
و روســتايی می تواند تا 5-15 درجه سانتی گراد باشد«. اين 
»جزيره« مناطقی در زمینه شهری است که با افزايش درجه 
حرارت مشخص شده و منجر به ايجاد يک خرده اقلیم کمی 

گرم تر شده است. 
تعريــف ديگــری از جزيــره حرارتی شــهری، توســط 
کلوکوترونی8 نشــان می دهد که پديده جزيره حرارتی شهر 
توســط تغییرات کوچک اقلیمی به دلیل مداخله »ســاخته 

1. Eliasson
2. Jachowicz and Kobysheva
3. Spirn
4. Kratzer and Brooks
5. Chrysoulakiset
6. Lindberg
7. Wanphen and Nagano
8. Kolokotroni
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دست انسان« و اصالح محیط زيست طبیعی ايجاد می شود. 
لندزبرگ آن را به عنوان "بازتابی از کل تغییرات خرده اقلیمی 
در مورد تغییرات انسان ســاخت از سطح شهری به ارمغان 
آورده شده اســت" توصیف می کند. اين تغییرات در درجه 
حرارت، اولین بار همزمان بــا نقل مکان جمعیت از مناطق 
روستايی و ايجاد مراکز شــهری در سطوح تراکم و فعالیت 
باالتر ايجاد شــده اســت (Taleb,2013:747-762). بنابراين 
جزاير حرارتی شــهری در سراسر جهان، توجه انديشمندان 
را در دهه های اخیر به خود جلب کرده است و هنوز هم در 
کانون توجه محققان در زمینه های معماری، طراحی شهری، 
مهندسی و اقلیم شناسی اســت. به عقیده آن ها، اين پديده 
به شدت بر تنوع و کیفیت زيست محیطی و شرايط آسايش 
حرارتی شــهروندان تأثیر می گذارد. بــه طور خاص، جزيره 
 Gaitani,2014)حرارتی پديده مستند تغییرات اقلیمی است
236-230:). ايجاد جزيره حرارتی شــهری ناشی از موارد زير 

:(Tsilini,2014- Kleerekoper,2012 :30-38)می باشد
ســاخته  مناطــق  توســعه  و  جمعیــت  پويايــی 

.(Maimaitiyiming,2014 :59-66)شده
1-جذب تابش موج کوتاه خورشید در مصالح با بازتاب کم 
و به دام انداختن توسط انعکاس های متعدد بین ساختمان ها 

و سطح خیابان؛
2-آلودگی هوا در فضای شهری، تابش موج بلند به محیط 

شهری را جذب و دوباره منتشر می کند؛
3-همان طور که در تصوير شماره 2 نشان داده شده است، 
انســداد آسمان به کاهش طول موج حرارت تابشی از دست 
داده شده دره خیابان منجر می شود. حرارت توسط سطوح 
مانع جلوگیری شده، جذب شده يا تابش شده به بافت شهری؛

4-همان طور که در تصوير شماره 1 نشان داده شده است، 
گرمای انســانی توســط فرآيندهای احتراق، مانند ترافیک، 

گرمايش فضا و صنايع منتشر می شود؛

5-کاهش تبخیر از مناطق شــهری به دلیل "سطوح ضد 
آب"، مصالح کمتر نفوذپذير، و پوشش گیاهی کمتر در مرکز 
شهر در مقايسه با مناطق روستايی. در نتیجه، انرژی بیشتری 
به حرارت محسوس و کمتر به گرمای نهان تبديل می شود؛

6-انتقال حرارت آشفته از درون خیابان ها توسط کاهش 
سرعت باد کاهش يافته است؛

7-عمده فاکتورها به ويژه به مشخصه های سطح، پوشش زمین 
.(Maimaitiyiming,2014 :59-66)و کاربری1 مربوط می شــود

بنابراين همان طور که چی آنی2 معتقد است، عوامل مؤثر 
بر بروز و شدت جزاير حرارتی شهری را می توان به دو گروه 

:(Taleb,2013 :747-762)عمده تقسیم کرد
1. عوامل هواشناسی که همچنین شامل سرعت و جهت 

باد، رطوبت و پوشش ابر؛
2. پارامترهای شــهری از جمله تراکم، نواحی ســاخته 
شده، نســبت ابعاد، عامل ديد آسمان، مصالح ساختمانی و 

ساختارهای شهری.
همان طور که در تصوير )3( مشاهده می شود، فرايندهای 
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی از قبیل ساختارهای مديريت 
شهری و طراحی شهری ناکافی، می تواند خطرات اقلیمی را 
تشديد کند. بنا بر داليل فوق الذکر، شهرها اغلب از خطرات 
اقلیمــی و آب و هوايی رنج می برنــد. در حالی که مديريت 
طرح های شــهری نقش کلیــدی در کاهش جزيره حرارتی 
شهری و ايجاد مکان های امن و دلپذير دارد که در آن امکان 
زندگی و کار فراهم می شــود. از يک سو افزايش تخلخل ها 
و آب های سطحی نقشــی در افزايش خنک کننده بالقوه از 
 Maimaitiyiming,2014 :59-66)طريق تبخیر ايفا می کننــد
Carter,2014 ,) و از ســوی ديگر درختان و فضای ســبز در 
 (Tsilini,2014)قالب پارک های شــهری و يا نما و سقف سبز
پتانســیل قوی برای تنظیم درجه حرارت هوای شــهری و 

مبارزه با جزيره حرارتی شهر دارند. 

y  تصوير 1: جزاير حرارتی در هسته تاريخی تهران ـ
 سنگفرش ها و حضور وسايل نقلیه موتوری، 

)مأخذ: پژوهشگران،1395(.

y  تصوير 2: جزاير حرارتی در هسته  
 تاريخی تهران ـ انسداد آسمان، 

)مأخذ: پژوهشگران ،1395(.

y  تصوير 3: نقش فرايند نوسازی و اقتصادی در
 تعريض معابر و حذف پوشش گیاهی، 

)مأخذ: پژوهشگران،1395(.

1. LCLU: land-cover and land-use
2. Che-Ani
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2-از برنامه ریزی شهری تا راهکار مدیریتی جزایر 
حرارتی شهری:

اهمیت فضاهای ســبز در شــهر از زمانی که اولین بار از 
سوی زيته به عنوان شش های شهری و به دنبال وی از سوی 
نظريه پردازانی چون المســتد در قالب نهضت پارک ســازی 
به شــکل پارک های وسیع در مرکز شــهر و سپس توسط 
انديشمندان مدرنیسم، فرانک لويد رايت و لوکوربوزيه تحت 
ساختن بناها در بسترهای سبز و هاوارد، شهرساز فرهنگ گرا 
به عنوان کمربند سبز در جلوگیری از رشد و توسعه شهرها 
و ادغام ويژگی های مثبت روســتا در شهر به شکل پارک ها 
و باغ های وســیع در مرکز شهر ارائه گرديد)بحرينی،1388؛ 
پاکزاد،1390؛ جی بــون، 1391(. اين موضوع همراه تاريخ 
شهرسازی و طراحی شــهری دچار تغییر و تحوالت زيادی 
گرديده است اما در همه ی نظريات شهرسازی تا به امروز بر 
نقش مؤثر آن در ارتقا کیفیت محیطی شهر و زيست محیطی 
تأکید شــده اســت. به طور کلی می تــوان از آن به عنوان 
عنصــری ياد کرد که با زوال طبیعت در شــهر، دوران زوال 
تاريخ شهر فرارسیده است. خوشبختانه در حال حاضر دانش 

کامل موجود درباره علل و اثرات اثر جزيره حرارتی شــهری 
وجود دارد. با اين وجود، يکی از بزرگ ترين مشکالت انتقال 

اين دانش به فرايند مديريت شهری است.
فرايند مديريت شهری همان طور که در جدول 1 بر اساس 
بررســی منشورهای جهانی نشــان می دهد، در يک محیط 
چندگانه ی همــکاری بین برنامه ريزان، طراحان شــهری، 
معماران، ســاکنان، توســعه دهندگان امالک و مستغالت، 
متخصصان رشته های مختلف، نهادها، شهرداری ها و مقامات 

ديگر رخ می دهد. 
شرکت کنندگان در فرايند برنامه ريزی طرح های شهری، 
تحت سه عنوان طراحی، علم و سنجش1 طبقه بندی می شود. 
طراحی همان طور که در تصوير 4 ديده می شود با تمرکز بر 
سه عنصر ساختمان ها، فضاهای سبز و کف خیابان، بر توسعه 
راه حل هايی برای مشکالت تمرکز می کند، اما علم بر توصیف 
و توضیح پديده های خاص تمرکز دارد که ارتباط مستقیمی 
با رشــته کلیماتولوژی می يابد، و سنجش يا همان مديريت 
شهری بر ارزيابی و تفسیر، داشتن يک هدف هنجاری تمرکز 

.(Kleerekoper,2012 :30-38)می کند

1. deliberation

y  .)1386 ،جدول 1: تحلیل سیاست های مديريت شهری مرتبط با جزاير حرارتی در منشورهای بین المللی، )مأخذ: پژوهشگران بر اساس حبیبی و مقصودی

سیاست های جهانی حفاظت میراث طبیعی

معاهده ی منشور فلورانس)1982(سند نارا)1994(بیانیه مکزیکوسیتی )1999(بیانیه مکزیکوسیتی )2000(
پاریس)1972(

حفاظت از میراث ساخت وسازهای 
بومی

گردشگری  فعالیت های  بیانیه ی 
و  بافت ها  در  حفاظتی  و 
احترام  با  تاريخی  مجموعه های 
و  محلی  مردم  خواست های  به 

منطقه ای

اصالــت بخشــیدن و هويــت 
و  ارزش هــا  بــه  دادن 
میراث هــای محلــی و ملــی

و  دانش  تحقیقات،  ارتقای 
حفاظت از باغ ها و ابنیه ی تاريخی 
و  ملی  بین المللی،  سطوح  در 
ساختن  قاعده مند  و  منطقه ای 
اقدامات مرمتی)نظری و عملی(

از میراث  حفاظت 
طبیعی و فرهنگی

مـداوم  و  گسـترده  حفاظـت 
محلـی بافـت  از  جامعـه 

اعطـای کمک هـای مالـی-اداری 
از سـوی مقامـات مسـئول جهت 
حفـظ میـراث بومـی بـه عنـوان 
بخشـی از زندگـی معاصر، سـند 
منظـر  از  بخشـی  و  تاريخـی 

فرهنگـی
آموزشـی  برنامه هـای  ارائـه 
بـا  و سـازگاری  بـرای حفاظـت 

معاصـر زندگـی  معیارهـای 

برقـراری ارتباط میـان مکان های 
از  پويـا  گردشـگری  و  میراثـی 
طريـق حفاظـت و توسـعه پايدار

استفاده از میراث های فرهنگی
و  طبیعــی  میــراث  ارزيابــی 
ــدار ــعه پاي ــی در دل توس تاريخ

در  بومی  مردم  مشارکت 
با  تعامل  و  مرمت  و  برنامه ريزی 
ساير مجموعه های فرهنگی محلی

ارتقـای عادالنـه سـطح زندگـی 
از طريـق توجـه بـه جنبه هـای 
میـراث و توسـعه پايـدار، جامعه 

و جهانـی  شـدن

اجـرای اقدامـات حفاظتـی 
خاطـرات  محل هـای  از 
جمعی در میـراث تاريخی- 

فرهنگـی
جنبه هـای  از  جلوگیـری 
و  جهانـی  شـدن  منفـی 

ی ز ن سـا يکسا
احترام به تنوع فرهنگی

فرهنگـی  میـراث  شـمردن 
بـه عنـوان میـراث همـگان
بررسـی ارزش هـا در ارتباط 

با اصالـت و کیفیـت آن ها

باغ هـای  سـاختن  مطـرح 
تاريخـی بـه عنـوان يادمان های 

ريخـی تا
باغ هـای  سـاختن  مطـرح 
تاريخـی بـه عنوان بتـای زنده و 

جهـان از  انـگاره ای  تصويـر 
بـرای آمـوزش  تـالش جمعـی 

منظـر متخصصـان  ويـژه 
معاصـر سـازی باغ هـا بـا توجـه 

منظرسـازی به 
دسترسـی  میـزان  بـردن  بـاال 
و  بـاغ  اجـزای  تمامـی  بـه 
بـا  متناسـب  تاريخـی  ابنیـه 

آن هـا آسـیب پذيری 

همکاری 
بین المللی برای 

حفاظت از میراث 
طبیعی و فرهنگی
حفاظت کامل از 

میراث طبیعی
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در ارتباط منطقی، هر حوزه نیز دارای يک فرم اصلی بیان 
اســت، با اين وجود، اغلب دانش موجــود درباره اثر جزيره 
حرارتی شهری دارای ماهیت نظری است تا عملی. عالوه بر 
اين، نتايج حاصل از پروژه های تحقیقاتی کاماًل گسترش يافته، 
اغلب تنها به يک يا دو جنبه خاص از مشکل جزيره حرارتی 
شهری پرداخته اند، بنابراين نتايج بايد يکپارچه و در يک راه 
عملی بايد نوشته شود و شهر به عنوان مکان يکپارچگی اين 
سه محور دارای ظرفیتی به منظور تغییر اقلیم محلی، حتی 
شــرايط محیطی ايجاد شده - اقلیم خرد شهری- می باشد. 
بنابراين مديريت طرح های شــهری قادر به بهبود شــرايط 
حرارتی در فضای باز و تأثیر بر اســتفاده مثبت از فضاهای 
باز عمومی می باشد. لذا به عنوان نمونه مورد مطالعه به شهر 

تهران پرداخته شده است.
3- بافت تاریخی تهران:

برای پیاده سازی مناسب راه حل های مديريتی، درک بافت 
محلی مهم می باشد، همان طور که هر شهر به احتمال زياد 
مجموعه شرايط منحصر به فرد خود را دارد. تهران نیز، شهر 
تاريخی از زمان صفوی، در کنــار تاريخ غنی اش، آنچه اين 
شــهر را از ساير شهرهای تاريخی ديگر جدا می کند بستر و 

زمینه قرارگیری شهر است.
همان طور که در سیاحت نامه پیتر دالوله سیاح ايتالیايی 
که در ســال 1618 میالدی در تهران بوده است، می نويسد: 
"تهران شــهری گسترده و از قزوين بزرگ تر است. جمعیت 
آن زياد نیست و خانه های بسیار ندارد. باغ های بسیار بزرگی 
دارد کــه در آن ها انواع میوه هــا به عمل می آيد و به اطراف 
فرســتاده می شــود. در تمام کوچه ها جوی هــای آب روان 
اســت که به باغ ها می رود. کوچه هــای تهران پر از درختان 
چنار است. تهران شهر چنارهاســت." شاه عباس نیز ديگر 

پادشاه اين سلسله، در بخش شمالی شهر، درون حصار شاه 
طهماسب، چهارباغ و چنارستانی ساخت که ديوار بلندی به 
دور آن کشیدند و عمارت و مقر سلطنتی را درون آن ساخته 

و آن را ارگ نامیدند)پاکزاد،1392(.
با مرگ کريم خان زند، آقا محمدخان قاجار بر کشور مسلط 
شد و تهران را در سال 1789 پايتخت خويش قرار داد. از آن 
پس، تهران دارالخالفه نامیده شد. شرايط آب و هوايی تهران 
موجب می شد میزان جمعیت در فصول مختلف متغیر باشد، 
دياالفوا در اين باره نوشــت: "تابستان هوا بسیار گرم است. 
سفارت خانه ها شــهر را ترک کرده و به دهکده های قشنگ 
و خنک که در دره های مشــجر جبال البرز واقع شده است 
پناه می برند". کرزن نیز درباره وضعیت عمومی تهران در اين 
دوران نوشت: ".... شهر شش دروازه با ساختمانی پرزرق وبرق 
و آراســته با کاشی های شفاف و کوچه های تنگ و کثیف با 
جدول های سرباز در وسط داشته و يگانه بنای قابل توجه آن 
ارگ شهر بود که در سمت شمال واقع است و آنجا ديوان خانه 
شــاه يا درب خانه است. بعد از ديوار شهر کاخ يیالقی قصر 
قاجار است که فتحعلی شاه بر تپه ای در شمال شهر ساخته 
کــه تنها پیکر متفاوت و خوشــايند در میان بیابان قهوه ای 
فام گرداگرد شهر است")پاکزاد،1395(. همان گونه که از اين 
دوره ساخت وساز در تهران افزايش می يابد و قصرهای متعدد 
در خارج شــهر بر پا می شود از جمله می توان به باغ الله زار 
اشاره نمود که میدان اســب دوانی شاه ياد شده بوده است. 
و سه باغ مرکزی شــهر، باغ نگارستان در ضلع شمالی، باغ 
بهارستان و باغ نظامیه در جنوب میدان که عمارت مسعوديه 
در آن قرار دارد که در آن دوره محل برگزاری مراســم شتر 
قربانی در روز عید قربان بود )بهزادفر،1390(. فتحعلی شاه 
در اين دوره رويکرد بهره گیری از عناصر طبیعی در ساخت 
شهر را تا آنجا پی می گیرد که می توان به انديشه روان سازی 

y  تصوير 4: نمايش دياگرام مفهومی ارتباط میان طراحی شهری آب محور و پارامترهای زيست محیطی مؤثر بر آسايش حرارتی انسان – از طريق طراحی اقلیم محور
.)(Coutts,2012 :2-28) و سطح زمین - فعل وانفعاالت جوی، )مأخذ: پژوهشگران بر اساس
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رود کرج در تهران اشاره نمود. در اين سال ها تهران در حال 
گسترش بود و اولین نقشــه تهران توسط سروان ناسکوف 
روسی تهیه گرديد. در زمان محمد شاه قاجار اين امر محقق 
می شود و آب کرج به تهران می رسد و رساندن آب به باالی 
باغ نگارســتان، منجر به شکل گیری دروازه شمیران، پامنار 
و سرچشــمه )محله عودالجان در لغت بــه معنای پخش 
آب)بهزادفر،1390((، در دوره ی صدرات حاج میرزا آغاسی، 

می گردد و زمینه آبادانی بیشتر فراهم می شود.
عودالجان، محله ای وسیع مشتمل بر شمار زيادی کوچه، 
گذر و کاروانســرا و باغ بود. در اين زمان اوژن فالندن، نقاش 
و معمار فرانسوی به کاربرد مصالح بومی در ساخت بناهای 
شــهر اشــاره می کند: "در تهران به ندرت از سنگ و آهک 
برای ساخت ساختمان ها استفاده می شود و اکثر عمارت ها از 
خشــت ساخته می شود که دوام چندانی ندارد و بدان اجازه 
نمی دهد که بنا از ســطح زمین فراتــر رود)پاکزاد،1395(. 
در زمان ناصرالدين  شــاه نیز گرچه، تهران توســعه يافت و 
مهم ترين اســناد تصويری گويای وضعیت کالبدی پايتخت 
و تحوالت و دگرگونی های ســاختار فضايی آن می باشــد تا 
آنجا کــه ديوارهای دوره ی صفوی فروريختند و بخش قابل 
توجهی از باغ ها و فضای باز و مزارع به مساحت شهر جهت 
توســعه افزوده شــد با اين وجود، فضاهای جديدی مانند 
خیابان الله زار با پیروی از نظم طبیعی به همراه کاربری های 
تجاری و هتل ها از جمله گراند هتل سر برآوردند)حبیبی و 
اهری،1387: 15-5(. هماهنگی با بستر شهر تا آنجا بود که 
به قول محسن فروغی: "ارتفاع ستون های اين دوره به طول 

درختان تبريزی بستگی داشت."
در ســال 1328 هجری قمری، دوره سلطنت مظفرالدين 
شاه، ساخت وساز افزايش يافت و اين افزايش منجر به نگرانی 
شــاه از توســعه بی رويه شهر و دستور به شــمارش تعداد 
خانه های تهــران گرديد)پاکزاد،1395(. از جمله می توان به 
احداث کاخ فرح آباد در بیرون حصار شهری و افزايش شمار 
خیابان کشی ها اشاره نمود که حتی با شکل گیری بلديه در 
اين دوره کوچک ترين توجهی به مواهب طبیعی شــهر که 
می توانست بر ساخت و شرايط توسعه شهر مؤثر گردد، واقع 
نشد و کتابچه 108 ماده ای بلديه نیز به توصیه های ظاهری 

و کالبدی محدود گرديد.
ايــن روند در دوره های پهلوی اول نیــز ادامه يافت و باغ 

جاللیه به دانشگاه تهران تبديل گرديد)حبیبی،1385(. اين 
اقدام نیز تنها تفاوتی که با سال های گذشته داشت به دلیل 
ظهــور مدرنیته، متروک ماندن هســته تاريخی و آغاز روند 
تخريب باغ ها و ساخت وسازهای نمادين و ملی در اين بخش 
بود که در ســال های بعدی نیز ادامه يافت و در سال 1325 
زمان پهلوی دوم نیز از تنها پارک ســاخته شــده در مرکز 
شهر، به نام پارک شــهر )تصوير 5- سمت راست( می توان 
ياد کرد. به طور کلی فضاهای سبز باقی مانده در عصر حاضر، 
همان طور که در تصوير شــماره 8 نشان داده شده است، در 
بخش تاريخی محدود به باغ های سفارتخانه ها، کاخ گلستان 
)تصوير 5- ســمت چپ( و باغ های واقع در امالک شخصی 

می باشد.  
با شروع عصر برنامه ريزی شــهری در تهران، يعنی طرح 
جامــع 1347، در ايــن طرح نیــز به عنوان ســند قانونی 
بی توجهی به هســته تاريخی و شــرايط ساخت وساز در آن 
ادامه می يابد و تنها اشــاره آن در ارتباط با موضوع پژوهش، 
پیشنهاد انتقال اراضی نظامی داخل شهر به خارج محدوده 
آن می باشــد که بر اســاس آن فضاهای نظامی داخل شهر 
به کاربری هايی همچون فضای سبز اختصاص می يافت که 
هرگز محقق نشد. اين بی توجهی به هسته تاريخی تهران از 
نظر مباحث زيست محیطی و اقلیمی ادامه می يابد. در طرح 
ساماندهی تهران، دهه 70، نیز فضاهای سبز پیش بینی شده 
به صورت تعداد زيادی لکه های سبز ريزدانه يعنی آغاز روند 
بوستان سازی پیشنهاد می گردد که تعداد زياد از آن ها فاقد 
هر گونه ارزش عملکردی به عنوان فضاهای ســبز متعارف 
در مقیاس محله ها و ناحیه ها داشــته است)بهزادفر،1392(. 
همان گونه در ســاير پژوهش ها به اثبات رســیده است، اثر 
خنک کننده پوشش گیاهی، همراه با ساختمان ها و سطوح، 
به عنوان يک عنصر اصلی ســاختار شهر نه تنها توسط يک 
پارک بلکه توسط زنجیره ای از پارک ها در سراسر موزايیک 
شهری2(Pickett,2008 :8-12) مؤثر واقع می گردد. حال آنکه 
دمای سطح زمین3 با سايه - به سادگی با متوقف کردن تابش 
خورشیدی و در نتیجه جلوگیری از گرم شدن سطح زمین 
و هوا-، درختان و پوشــش گیاهی، از طريق فرايند تبخیر و 
تعرق4 و وارد کردن بخار آب به جو اطراف کاهش می يابد يا 
Zhang,2014 :37-)با توجه به ساختار فضای سبز و اندازه آن

1. www.google.com 
2. Urban mosaic
3. LST: land surface temperature
4. Evapotranspiration

y .)URL11:تصوير 5: پارک شهر و کاخ گلستان – جزاير سرد شهری در بافت تاريخی، )مأخذ
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43). در هرحال، ويژگی ها و توزيع فضايی تکه های گیاهی به 

عنوان پديده جزاير سرد شــهری1 در محیط شهری، اثرات 
قابل توجهی در توزيع جزيره حرارتی شهری دارد، پديده ای 
که مبین درجه حرارت کمتر فضای سبز از نواحی اطراف آن 
اســت(Maimaitiyiming,2014 :59-66) و کالبد آبی به عنوان 
يک بافر حرارت2 از طريق انتقال حرارت در خارج از منطقه 
عمل می کند و پوشش گیاهی بر ظرفیت بافری آن می افزايد 
و اثر تبخیر و تعرق از پوشش گیاهی را، که بستگی به میزان 
 Kleerekoper,2012)آب قابل دسترس دارد را  افزايش می دهد

.(:30-38

با اين وجود، در هر دو طرح پیشــنهادها صرفاً محدود به 
توســعه های جديد گرديد و سرانه فضای سبز بافت تاريخی 
تهران دچار روند نزولی گرديد و فضای ســبز به باغچه های 
درون بناها و عمارت های شهر محدود  شد که عالوه بر اينکه 
فاقد جنبه شهری و عمومی می باشد، تعداد آن ها نیز با روند 

رو به افزايش نوســازی ها و ساخت وســازها در اين محدوده 
رو به کاهش می باشــد. در حالی که، انواع درختان، نهرهای 
روان، فرصت مناســبی برای طراحی اقلیم محور بر اساس 
آب و پوشــش گیاهی همان طور که در تصوير شــماره 6 و 
7 نشــان داده شده است،  می توانســت فراهم نمايد. با اين 
وجود، در توسعه ها در طول تاريخ گذشته بر تهران هر گونه 
اســتفاده از آن ها به فراموشی سپرده شده است و درخت ها 
در خیابان هــا و فضاهای حیاط ها به منظور تعريض گذرها، 

تخريب  شده اند.
با اين وجود، با بررســی های صورت پذيرفته در اســناد 
فرادست به عنوان خط مشی مديريت شهری با توجه خاص 
به بافت تاريخی )جدول شــماره 2 (، در طرح جامع 1386 
 R24، تهران توسط پیشــنهاد پهنه بندی از جمله پهنه های
R25،S21، S22،G11، G12،G21 و G22 تــا حــدودی به اين 

مسئله در تهران به طور عام توجه شده است.

y .)1395، تصوير 6: حفظ قطعات سبز موجود در میان بناها، )مأخذ: پژوهشگرانy  ،تصوير 7: حذف پوشش گیاهی در فضای شهری؛ محل قنات تاريخی مهرگرد
)مأخذ: پژوهشگران ،1395(.

y .)1396 تصوير 8: پراکنش فضای سبز شهری در بخشی از هسته تاريخی تهران، )مأخذ: عکس هوايی

1. UCIs: urban cool islands
2. heat buffer
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y  جدول 2: سیاست های مرتبط با کاهش اثرات جزاير حرارتی در بافت تاريخی در اسناد فرادست، )مأخذ: پژوهشگران، 1395  بر اساس سند هدايت مديريت بافت و
بناهای تاريخی – طرح راهبردی 1386 و برنامه پنج ساله دوم شهرداری(.

سیاست های پیش بینی شده در سند راهبردی سیاست های پیش بینی شده طرح های فرادست  مرتبط با حفظ میراث طبیعی
مدیریت بافت و بناهای تاریخی مرتبط با حفظ 

میراث طبیعی طرح جامع و تفصیلیبرنامه 5 ساله شهرداری

ماده93:
حفظ  تسهیلگری  و  پشتیباني   
تاريخي-  ارزشمند  آثار  احیاي  و 

فرهنگي و طبیعي شهر تهران

چشم انداز:
و  پايدار  توسعه  رويکرد  با  عمومی  فضاهای  شهری  سرزندگی 

عدالت شهری
حفاظت از محیط زيست )به ويژه آب، هوا، صدا و منابع طبیعي( 
ارتقاء کیفیت کارايي محیط شهري با پهنه بندی نحوه استفاده از 

اراضي و ساماندهي ساخت وساز در انواع پهنه ها 
میراث  از  و حفاظت  احیا   ، زيست محیطی شهر  ارتقاء کیفیت 
و  سبز  فضاهاي  توسعه  و  شهر  فرهنگی   و  تاريخي  طبیعي، 
موضوعي  و  موضعي  طرح های  اجراي  با  گردشگري  و  عمومي 

براي عمران و توسعه شهري تهران

در  حفاظت  و  توسعه  گرايش های  میان  تعادل  ايجاد 
بافت های  تاريخی تهران، سیاست گذاری و هدايت گری 

امور اجرايی در اين بافت ها در شهرداری

شهرداري  هماهنگي  و  همکاري 
فرهنگي،  میراث  سازمان  با  تهران 
براي  گردشگري  و  صنايع دستی 
شناسايي و ثبت 100 درصدي آثار 
و محوطه هاي تاريخي  ـ  فرهنگي و 

طبیعي شهر
تسهیل جذب و تشويق سرمايه هاي 
بخش خصوصي، عمومي و دولتي 
در راستاي پشتیباني و تسهیلگری 
ارزشمند  آثار  احیاي  و  حفظ 
ـ  فرهنگي و طبیعي شهر  تاريخي  

تهران
جهت  الزم  مديريتي  بستر  ايجاد 
يکپارچگي  و  مشارکت، هماهنگي 
اعم  مربوطه  دستگاه هاي  همه 
موضوع  در  دولتی  و  خصوصی  از 
ـ   فرهنگي  تاريخي   بافت  احیاي 
ظرفیت سازي  طريق  از  طبیعي  و 
مشارکت  با  الزم  نهادسازي  و 

ذينفعان
بهره برداري  و  مرمت  تملک، 
در  تاريخي  آثار  و  محوطه ها 
شهرداري  توسط  تهران  شهر 
هماهنگي  با  موردي  صورت  به 
و  صنايع دستی  فرهنگي،  میراث 

گردشگري
حمايت از تشکل هاي حرفه اي در 
حوزه حفاظت از بافت ها و بناهاي 

تاريخي.
آموزشي،  سازوکارهاي  برقراري 
جهت  الزم  تشويقي  و  رسانه اي 
مشارکت ساکنین در جهت احیاء 
و  تهران  شهر  تاريخي  بافت هاي 
اين  از  استفاده  فرهنگ  ترويج 
معاونت  همکاری  با  و  فضاها 

اجتماعی و فرهنگی شهرداری

4-1-2- تحدید ساخت وسازهای مسکونی در مجاورت مرز محدوده 
شهر و تخصیص اراضی مجاور خط محدوده به عملکردهایی ویژه و 

غلبه فضای سبز و باز
و  طبیعي  ساختار  بر  اتکا  با  تهران  شهر  کالبد  ساماندهي   :  11-3
و  شهر  ارزشمند  دره های  رود  ویژه  به  آن  زیست محیطی  بسترهاي 
تداوم آن ها به طرف جنوب به عنوان عناصر و محورهاي بارز براي 

استخوان بندی شهر
9-11-2- استفاده از اراضی خالی بزرگ و فضاهای باقی مانده شهر و 
بازیافت اراضی بافت های فرسوده یا با عملکردهای نامتجانس شهری 
زیرساخت های  تکمیل  زمینه  در  شهر  اساسی  کمبودهای  رفع  برای 

شهری و توسعه فضاهای سبز،عمومی ، فرهنگی
6-6-2- گسترش حرکت پیاده و دوچرخه در پهنه های مستعد شهر به 

ویژه بافت تاریخی شهر
13-2- احیا و حفاظت فعال از میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهر 

تهران
3-13-2- حفاظت،توسعه و ساماندهی باغات، مناطق حفاظت شده در 

پهنه های طبیعی- تاریخی
1-3-5- محدوده هایی از پهنه سکونت به دلیل ارزش های طبیعی، 
تاریخی و فرهنگی ، هویتی با موقعیت ویژه، از شرایط خاصی برای 

ساخت وساز برخوردار بوده و تابع ضوابط و مقررات ویژه است.
4-13-2- احیا مراکز و ساماندهی بافت ها و پهنه های تاریخی شهری 
و هسته های سکونتی ارگانیک شهر)بافت های روستایی ارزشمند( طبق 

ضوابط مربوط
1-2-6- موارد استثنا و یا در برخی از بافت های ارزشمند روستایی و 
تاریخی و یا بافت های مسکونی ارزشمند سبز و سایر موارد مشابه، که 
می توانند در حد وضع موجود تثبیت شوند. در طرح تفصیلی مشخص و 

به تصویب کمیسیون ماده 5 شهر تهران خواهد رسید.
و  نوسازی  بهسازی،  و  احیا  ساخت وساز)مرمت،  ضوابط   -6-7-2
جمله  از  فرهنگی،  و  تاریخی  محوطه های  و  آثار  کلیه  در  بازسازی( 
 ،)R221( پالک های واقع در زیر پهنه های مسکونی ارزشمند تاریخی
سایر  رد خصوص  و  فرهنگی  میراث  مقررات مصوب  و  تابع ضوابط 
و  ضوابط  تابع  مذکور،  پهنه های  زیر  در  واقع  پالک های  و  قطعات 

مقررات موضوع کمیسیون ماده 5 تهران می باشد.

طبیعی-  ارزشمند  فضاهای  و  آثار  احیای  و  حفظ 
تاريخی و فرهنگی؛

و  مالکین  ساکنین،  مشارکت  جلب  و  آگاهی رسانی 
ذی نفعان آثار و فضاهای ارزشمند طبیعی- تاريخی و 

فرهنگی؛
ايجاد انگیزه های اجتماعی- اقتصادی در بهره برداری بهینه 
از آثار و فضاهای ارزشمند طبیعی- تاريخی و فرهنگی؛
اعمال نظارت مناسب بر نحوه   استفاده از آثار و فضاهای 

ارزشمند طبیعی- تاريخی و فرهنگی.
اصالح نگاه بنامحور در قوانین و جايگاه قانونی يافتن 

ارزش های »بافت شهری« تاريخی تهران
رعايت حقوق و منافع مالکان و سرمايه گذاران در وضع 

و اصالح قوانین
تدوين و پیشنهاد راه حل های حقوقی برای انتقال اعمال 

تصدی سازمان ها به مديريت بافت تاريخی تهران
مورد  در  موجود  مقررات  و  قوانین  مطالعه  و  بررسي 
مديريت شهری بافت و بناهاي تاريخي و انطباق آن ها 

با آخرين استاندارد هاي علمي ناظر به موضوع 
تعريف پروژه مطالعاتي براي پیدا کردن نقاط تعارض و 
اتخاذ تدابیر مديريتي و حقوقي براي حل تعارضات موجود
تدوين و تصويب يک تبصره مخصوص براي حمايت 

شهرداري از موقوفات تاريخي و فرهنگي-طبیعی
و  اجتماعی  تعامالت  برای  مکانی  فرصت های  ايجاد 
شکل گیری حافظه جمعی در بستر بافت تاريخی برای 

ساکنان محالت تاريخی تهران؛
معرفی ارزش های بافت تاريخی تهران و ظرفیت های 

آن به مردم و مسئوالن
ترويج احترام به میراث و ارزش های تاريخی- فرهنگی 

در میان ساکنان بافت تاريخی تهران
جذب  جهت  تهران  تاريخی  محالت  محیطی  ارتقای 
تمايل دارای توان اقتصادی و فرهنگی باالتر به سکونت 

در بافت تاريخی
توجه به بستر، ساختار و نظام شکل گیری و تغییرات 

بافت در تبیین شاخصه های هويت تاريخی تهران
ايجاد ابزار هماهنگ کننده همه طرح های موضوعی و 

موضعی مؤثر بر بافت تاريخی با نظام ارزشی
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3-7-6- تغییر در نمای ارزشمند تاريخی ممنوع، هر گونه اقدام 
برای ايمن سازی اين ابنیه و تغییرات در داخل بنا، منوط به مجوز 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.
4-7-6- حفاظت از کلیه عناصر و اجزای میراث طبیعیـ  تاريخی 
و فرهنگی شهر تهران از جمله مجموعه های تاريخی، محورهای 
طبیعی-تاريخی، باغات قديمی و قنوات و چشمه ها الزامی است.
پهنه حفاظت G سبز و باز G321: پهنه حفاظت فرهنگی و 
تاريخی :هر گونه ساخت وساز بر اساس ضوابط سازمان میراث 

فرهنگی مجاز است.

بهره گیری از تشکل های تخصصی غیردولتی در زمینه 
تخصص های مختلف مرتبط با حفاظت از بافت تاريخی

تشکیل کمیته های میان دانشی برای تعريف ارزش های 
بافت تاريخی و معیارهای شناسايی آن ها

معیارهای  در  مستمر  بازنگری  مکانیسم  تعريف 
شناسايی و حفاظت از آثار شهری واجد ارزش در بافت 
تاريخی تهران متناسب با ويژگی های مکانی متناسب با 

اولويت ها و موازين حفاظت
تهیه طرح های مطالعاتی و اجرايی شناسايی و حفظ 

اصالت و يکپارچگی بافت شهر
شناسايی و شناخت مستمر آثار و ارزش های تاريخی- 

فرهنگی- طبیعی شهر در مقیاس بافت
حمايت از مالکان و دارندگان آثار تاريخی و امالک واقع 

در حريم آن ها
با  متناسب  شهری  اقتصادی  فضايی-  توازن  برقراری 

شأن و منافع حاصله از بافت های تاريخی
اعتباربخشی و تقويت عملکرد سکونتی بافت به لحاظ 

کمی و کیفی
بويژه  ناسازگار  فعالیت هاي  انتقال  و  جايگزيني 

فعالیت های مرتبط با تولید و عمده فروشي
و  تهران  تاريخی  بافت  مديريت  جايگاه  تبیین 

سیاست های آن در دستگاه های ذی نفوذ
تعريف نقش مديريت بافت تاريخی در نظام هدايت و 

نظارت بر توسعه شهر تهران؛ 
تاريخی  بافت  مديريت  هم افزای  تعامل  زمینه  ايجاد 

تهران با دستگاه های مسئول و جامعه ذی نفعان؛
تدوين  و  تهیه  و  مناسب  مديريتی  سازوکار  اتخاذ 
سازمان دهی  جهت  اجرايی،  الزم  دستورالعمل های 
چگونگی مشارکت شهرداری تهران در ساماندهی بافت 

تاريخی
تدوين ابزار و معیارهای ناظر بر چگونگی بهره برداری 
و  موازين  با  متناسب  آن  فرهنگی  تاريخی-  اماکن  از 

الزامات حفاظت
گروه های  میان  نظر  تبادل  و  همکاری  فرصت  ايجاد 
با  همفکری  و  ارزيابی  برای  متخصص  و  حرفه ای 

دستگاه های دولتی متولی بافت تاريخی
جلب همدلی و حساس نمودن مردم نسبت به حفظ 
و  شهری  مديريت  با  همکاری  و  فرهنگی  ارزش های 

ديگر دستگاه های مربوط به بافت تاريخی
جايگاه  پیگیری کننده  دستگاه های  با  ارتباط  ايجاد 

جهانی شهر تهران
تحقق نقش مديريت واحد شهری از طريق هماهنگی 

بین دستگاهی و انتقال وظايف قابل ادغام
پیگیری ، شناسايی و دسته بندی آثار تاريخی شناسايی 
شده و ثبت شده و ثبت نشده به منظور برنامه ريزی 

اقتصادی و توسعه اين فضاها
بازنگری و تدوين ضوابط و مقررات در خصوص فراهم 
نمودن انتقال حق توسعه امالک واقع در بافت تاريخی 

متناسب با موازين و الزامات حفاظتی
ايجاد  جهت  تاريخی  بافت های  محالت  در  فعالیت 

اعتماد مردمی به طرح های بهسازی و نوسازی
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لذا، با توجه به اينکه امروزه، با يک چالش در تنظیم فضای 
سبز شهری در مناطق شهرنشــینی فشرده و ارائه خدمات 
اکوسیســتم روبه رو هســتیم، و اين امر در بافت تاريخی به 
دلیل مشــکالت متعدد دارای اهمیت دو  چندان می باشد. 
بنابراين، برای طراحی ســبز شهری در نظر گرفتن الگوهای 
فضای سبز شهری، از جمله ترکیب و پیکربندی در سطح به 
عنوان يک پیشنهاد استراتژی در برابر جزيره حرارتی نیازمند 

ارائه سیاست های پشتیبان جهت هماهنگی و يکپارچگی در 
بافت تاريخی به عنوان زمینه و بســتر فراهم آورنده محیط 
دارای کیفیت مطلوب جهت حضور افراد به عنوان عالی ترين 
هدف مديران شــهری می باشــد. از اين رو، بر اساس مبانی 
نظری ارائه شــده و بررســی طرح های فرادست در جدول 
شماره 3، سیاست های مديريت شهری در جهت کاهش اثر 

شکل گیری جزاير حرارتی در شهر ارائه شده است.

y .)1396، جدول 3: سیاست های مديريت بافت تاريخی جهت کاهش اثرات جزاير حرارتی شهری در هسته تاريخی تهران، )مأخذ: پژوهشگران

سیاست های مدیریت حفظ میراث طبیعی
1.تدوين ضوابط و معیارهای قانونی حفاظت و توسعه پايدار مرتبط با میراث طبیعی

2.تقويت ابزارهای مديريتی و يا اداری، به عنوان شرط الزم دستیابی به عملیاتی کارا و نافذ در زمینه مرمت شهری
3.مشارکت در تصمیم گیری ها برای حفظ ارزش های فرهنگی و طبیعی میراث طبیعی جهت استفاده مناسب و هوشمند از میراث طبیعی 

4.برقراری هماهنگی میان امر حفاظت و توسعه )حفاظت و توسعه توأمان( با توجه به اهمیت موضوع حفاظت و غنای تنوع فرهنگی در جهان 
5.تشکیل انجمن های حفاظت از میراث طبیعی 

6.ارائه برنامه های آموزشی برای حفظ و نگهداری میراث طبیعی و فرهنگی )جزاير سرد شهری تاريخی(
7.انجام بررسی های حرفه ای از کالبد جزاير سرد شهری و تهیه مدارک الزم از ساختار موجود، قبل هرگونه مداخله
8.ارائه دستورالعمل اجرايی در ارتباط با حفاظت، مديريت و تجديد ناپذير بودن میراث طبیعی)باغ ها، قنات ها و ...(

9.حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی با توجه به توسعه  و مديريت پايدار
10.توسعه ديدگاه های حفاظت از میراث طبیعی به عنوان ديدگاه میان رشته ای در میان دستگاه های دولتی-خصوصی-مردم-دانشگاهها-نهادهای اجرايی-فنی 

11.تبیین میراث طبیعی به عنوان عناصر اصلی همزيستی عادالنه در عصر تغییرات اقلیمی شهرها
12.ارتقای اهمیت حفاظت به عنوان راهکاری جامع و فراگیر، نیازمند هماهنگی و متناسب کردن مقررات و اقدامات قانون گذاری و مديريتی- اداری

13.تدوين برنامه های حفاظت فراگیر و جای دادن دستورالعمل های مربوط به اين برنامه ها در يک سازمان دهی عمومی
14.واگذاری زمین های جديد به کاربری فضای سبز و باغ مناسب با شرايط زندگی معاصر و ارتقای کیفیت محیط شهری

15.ضرورت مداخله مقامات محلی برای هماهنگی و کاهش هزينه های تغییرات حرارتی در شهر
16.تأمین اعتبارات مالی مربوط به امور نگهداری و حفظ جزاير سرد شهری برای ارتقای کیفیت هسته های تاريخی شهری  و توزيع متعادل و متوازن اين اعتبارات

17.تعیین امتیازات مالی و معافیت های مالیاتی برای مالکان باغ های تاريخی  جهت حفاظت از عناصر طبیعی تاريخی
18.تدوين مقررات مربوط به طراحی شهری برای طراحی مجدد و کیفیت بخشی به مجموعه های سبز شهری از جمله سفارتخانه ها- خانه باغ ها و ...

19.مطرح ساختن باغ های تاريخی)جزاير سرد شهری( در طرح های شهری به منظور تدوين چارچوبی برای توسعه ی آتی)بکارگیری از درختان و تخصیص بیش 
از 70 درصد مساحت به باغ (

20.تدوين طرح های شهری در زمین های رها شده در پیرامون بناهای تاريخی به عنوان فرصت ايجاد و توسعه جزاير سرد حرارتی 

نتیجه گیری:
فضای سبز شهری، به عنوان زيرساخت های سبز به شکل 
فضای پوشــیده گیاهان و کالبد آب بــرای رفاه عموم مردم 
جهت تشکیل جزاير سرد در طول فصول گرم و تنظیم اقلیم 
خرد شهری می تواند ابزار طراحی و مديريت شهری محسوب 
گردد و به عنــوان راهکار تغییر از مقیاس حیاط به مقیاس 
شــهری به منظور کاهش اثرات جزيره حرارتی شــهری در 
فضای باز و بهبود آســايش داخل ساختمان مؤثر می باشد. 
راهکار مديريت شهری بر اساس کاهش اثرات جزاير حرارتی، 
عالوه بر خنک کنندگی، دارای اثر مثبت بر روح و روان انسان 
باشد و باعث می شود يک شهر جذاب تر باشد و تصوير ذهنی 
از شــهر را بهبود بخشد. اين طراحی را می توان در الگوهای 
بومی و ارگانیک شهرها به ويژه در اقلیم گرم و خشک مشاهده 
کرد که چگونه با اصول طراحی زمینه گرا، نسبت به شهرهای 
طراحی شده بر اساس الگوی شطرنجی دارای درجه حرارت 
پايین تر می باشــند. اگرچه، اقتصاد از چنین الگويی به دلیل 
در دسترس نبودن زمین برای برنامه ريزی گسترده برای همه 

حمايت نمی کند. اما "پیکربندی يک شهر می تواند همان طور 
که به گردش خون کمک کند، بــر تغییرات درجه حرارت 
تأثیر گــذارد (Taleb,2013 :747-762) ". از اين رو، راهنمای 
مديريت شــهری میکروکلیما محور بــه منظور بهره گیری 
در پروژه های معاصرســازی مرکز شهر می تواند ترجمانی از 
زمینه گرايی به معنی برگرداندن ويژگی های بنیادی طراحی 
بافت تاريخی شــهر تهران، به زبــان قابل قبول معاصر بکار 
گرفته شود که در جدول 3 ارائه گرديده است. با اين وجود، 
اين طــرح تنها زمانی می تواند موفق باشــد که با توجه به 
جنبه های اجتماعی، اقتصادی و فضايی باشد و بتواند هدف 
اصلی طراحی حضور افراد در فضاهای شهری را سبب گردد. 
اين امر در ايران با بر اساس رويکرد نوسازی های بی توجه به 
زمینه و بستر طراحی و برنامه ريزی شهری اهمیت دو چندان 
می يابد. اين امر در هســته تاريخی تهران با توجه به وجود 
عرصه های متعدد باير و متروک شده در آن می تواند اهمیت 
دوچندان داشــته و رويکرد مديريت جزاير حرارتی شهری 
را میســر گرداند. از اين رو سیاســت های پیشنهادی، برخی 
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از سیاســت های مديريتی مرتبط با بافت های تنها تاريخی 
می باشــد به منظور کاهش اثرات جزاير حرارتی در هســته 
تاريخی تهران و افزايش تعداد جزاير حرارتی، اشاره گرديده 

است. در آخر، بايد بر اين امر تأکید شود که اقدامات در برابر 
جزيره حرارتی شهری می تواند با اقدامات ديگری برای بهبود 

شرايط اجتماعی، فیزيکی و يا اقتصادی ترکیب شود. 
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چکیده
پیرو آئین باستانی يهودی، بزرگان و ارواح نیاکانمان را گرامی می داريم و با میراث بر جای مانده از آنان، به عنوان "فرزندان 
که نیاکانشان را در حافظه جمعی خود نگاه می دارند"(Turner,2011) با آن ها ارتباط می يابیم. اسالف و نیاکان، شهرهای میراثی 

را به نسل های امروز و آيندگان منتقل کرده اند که اين میراث همواره قابل تکريم و احترام می باشد. 
میزان و نوع تغییرات شــهری در قرن 21 انگیزه و مشوق هايی برای توصیه نامه يونسکو برای منظر شهری تاريخی بود که 
در نوامبر 2011 به تصويب رسید(HUL,2011). امروزه متجاوز از 260 شهر و بیش از 350 مراکز شهری به عنوان سايت های 
میراث فرهنگی جهان به ثبت رسیده اند، میراثی که ارزش و اهمیت جهانی آن ها برای همه انسان ها فارغ از هر نوع مرزبندی 
ملی، قابل تشخیص می باشد. فراتر از اماکن شهری میراث جهانی، توصیه نامه منظر شهری تاريخی بر همه مکان های شهری، 
اهم از ويژه و منحصربه فرد، و هر مکانی دارای ارزش میراثی، بزرگنمايی مفهوم های مراکز تاريخی يا مجموعه های شــهری 
شامل گستره بافت شهری و حوزه وسیع تر، اشاره دارد. اين زمینه گسترده، شامل ويژگی و خصوصیات ملموس اماکن شهری 
از جمله: الگوهای بکار گرفته شده در کاربری اراضی، ارتباطات فضايی و بصری، توپوگرافی، نقشه برداری، ويژگی های طبیعی، 
محیط زيســت مصنوع، فضاهای باز، زيرســاخت و ارزش های ناملموس شهرها، می باشــد. برای مورد توجه قرار دادن میراث 
شهری، بايد رويکردهای جامع و هدفمندی را برای جوامع اتخاذ نمود. منظر شهری تاريخی اين چالش  مؤثرتر و جامع تری از 
دستورالعمل های بین المللی پیشین را چارچوب بندی می کند. منظر شهری تاریخی موجب تغییر نگاه و به نوعی وسعت 
دیدگاه می گردد به  طوری كه توجهات را از ســوی منابع میراث خاص و منحصربه فرد به گستره بافت شهری و 

حوزه جغرافیایی آن متوجه می سازد. 

توصیه نامه منظر شهری تاریخی: ابزار جدید یونسکو برای آینده ای پایدار1
مترجمان: 

y .نرگس حمزه، کارشناس ارشد مرمت شهری، دانشگاه تهران
y .پوپک پوربهادر، کارشناس ارشد مرمت شهری، دانشگاه تهران

 - Patricia M. O’Donnell, FASLA, AICP, ICOMOS, IFLA, Global Chair IFLA Cultural Landscapes Committee Principal, 
Heritage Landscapes LLC, Preservation Landscape Architects and Planners, Vermont & Connecticut, USA.
 - Michael Turner, ICOMOS, UNESCO Chair, Urban Design and Conservation Studies.

پاتریشــیا.م. اودونل: مدیر کمیته جهانی انجمن منظر فرهنگی، عضو انجمن آمریکایی معماران منظــر IFLA ،ICOMOS ،AICP ،(FASLA)، کمیته منظر فرهنگی  -
IFLA، منظر میراث فرهنگیLLC ، معماران و طراحان حفاظت منظر، ایالت ورمونت و کانکتیکات آمریکا.

مایکل ترنر: فعالیت در )شورای بین المللی میراث و اماکن تاریخی(، صاحب کرسی در سازمان یونسکو در زمینه مطالعات حفظ و طراحی شهری. -

1. The Historic Urban Landscape Recommendation: A New UNESCO Tool for a Sustainable Future
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Abstract:
Following ancient Jewish custom we acknowledge our hosts, the spirits of our ancestors and speak 

to the legacies that they have passed on to us as “the descendents bear in their collective memory, 
their ancestors”.These ancestors have transmitted heritage cities to the current and future genera-
tions and that legacy deserves respect.

The rate and type of urban changes in the 21st century was the impetus for the UNESCO Rec-
ommendation on the Historic Urban Landscape (HUL), approved in November 2011.2 Today some 
260 cities and more than 350 urban centers are inscribed World Heritage sites, where heritage is 
recognized for Outstanding Universal Value to all humanity, transcending national borders. Going 
beyond World Heritage cities, the HUL recommendation is directed toward all urban places, each 
unique and each a place of heritage, enlarging the notions of historic center or urban ensemble to 
include thebroad urban context and larger setting. This wider context is includes the tangible char-
acter and features of urban places: land use patterns; spatial and visual relationships; topography; 
geomorphology; natural features; built environment; open spaces; infrastructure; and the intangible 
values of cities. To address urban heritage, holistic and targeted approaches to communities must be 
employed. HUL frames this challenge more effectively and comprehensively than previous interna-
tional guidance. HUL extends thinking from specific heritage resources to address the broader urban 
context and its geographical setting.

The Historic Urban Landscape Recommendation: A New UNESCO 
Tool for a Sustainable Future

 y Narges Hamzeh
 y Poupak Pourbahadour
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مقدمه:
منظر شهری تاريخی رويکردی منظرگونه است، با ارتباطی 
تنگاتنگ با معماران منظر و برنامه ريزان منظر. روســتاهای 
با ارزش، شــهرک ها و شــهرها شــريان های چند حسی و 
خوانايی از روح مکان هســتند کــه موجب آمیختن میراث 
ملموس و ناملموس می گردد. مناظر فرهنگی مناطق شهری، 
اثر ترکیبی انســان و طبیعت، به  طــور کلی حدود نیمی از 
فضای ســکونتگاهی را دربرداشته و تأثیر قابل مالحظه ای بر 
خصوصیت مکان دارد. نیمه ديگر آن ســاختمان ها هستند، 
که به عنوان کل بر مقیاس، تراکم و ويژگی چشم انداز شهری 
تاثیرگذار می باشد. منظر شهری تاريخی خاص و عام، سنت ها 
و ارزش ها و شکل گیری پیشینه به  هم  پیوسته ی تعامل میان 
مردم و مــکان را بیان می دارد. طراحــی و میراث حرفه ای 
بايد در روشــی فراگیر و میان رشــته ای به منظور وضوح در 
شناخت، سند، تحلیل، و فصیح و گويا کردن منابع گوناگون 
میراث شهری مشــترکمان، بکار آيد به  طوری  که مديريت 
تغییر شهری بتواند جامع، تأثیرگذار، قابل دفاع و تکرارشونده 
باشد. رويکرد منظر شهری تاريخی موجب مساعدت در روند، 
تقويت کثرت و جمع گرايی، تنوع میراث شــهری و ظرفیت 

آن ها برای تداوم و تغییر می گردد.
منظر شــهری تاريخــی و منظر فرهنگی شــهری برای 
منابع همســان، اصطالحات برابــری را ارائه می دهد. منظر 
شــهری تاريخی و منظر فرهنگی شــهری هر دو به تمامی 
گروه های چشم اندازهای شهری ساختار و مناظر، منظره ها، 
تپه هــا، دامنه ها، پوشــش های گیاهی، خطوط ســاحلی، 

رودخانه ها، پارک ها، خیابان ها، پل ها، ديوارها، سکونتگاه ها، 
ســاختمان های تجاری، توقفگاه هــای حمل ونقل، جاده ها 
اشاره دارند. اين ويژگی های شهری در طول دوران ها توسط 
طبیعت و انسان برای ايجاد ويژگی شهری، تحقق يافته اند. 
آن ها نمايانگر میراث شهری ملموس و ناملموس می باشند که 
ارزشمند و نیازمند مديريت تغییر برای دوران آينده می باشد. 
بــه عنوان مثال، جوامع حاشــیه ی رودخانه و بنادر دريايی 
در سراســر جهان در ريشه ی مشترک و همانند و همچنین 
ويژگی های منحصربه فرد سهیم هســتند. هنگامی که يک 
شهر به طور سنتی توسعه می يابد، منظر انتخاب شده برای 
اين مکان به منظور طراحی و برنامه ريزی شهری در دستور 
کار قرار می گیرد، به عنوان مثال قابل رؤيت در چشم اندازی 
از شهر اپورتو کشــور پرتغال)تصوير 2(. اين گونه مکان های 
شــهری، که در طول قرن ها شــکل کنونی خود را به دست 
آورده اند، تعامل بین طبیعــت و فرهنگ، ترکیبی از تالش 
مردم، مکان و زمان، و نوعی مشــارکت بی حدوحصر نسبت 
به ويژگی جامعــه را بیان می کنــد. همچنان که بیان های 
مکان هــای منحصربه فرد، در گذر زمــان معنايی نو به خود 
می گیرد، مناظر میراث شــهری نیز، هم برای ساکنان بومی 
و هم برای بازديدکنندگان، قابل خوانش و تشخیص هستند 
و به همان نسبت دارای ارزش هايی هستند که در درونشان 
نهفته می باشد. هنگامی که به  طور کافی به عنوان ماتريکس 
يکپارچه و وابســته از ارزش ها درک شود، بیان های ملموس 
مــردم و مکان و ارزش های ناملموس اســتقرار يافته در آن 
مکان ها، می توانــد به عنــوان روح منحصربه فرد مکان که 

میراث شهری است مورد حفاظت و مديريت قرار گیرد. 

y  تصوير 2: ديد از باالی شهر اپورتو، کشور پرتغال؛ نشان دهنده انطباق منظر شهری تاريخی به چشم انداز رودخانه و تپه های از قبل موجود، به عنوان شهری که ريشه در مکان خود دارد. مصالح
ساختمانی همگن و فرم های معماری به ويژگی های متمايز شهری اين شهر میراث جهانی افزوده می شود که در اطراف حمل ونقل آبی توسعه داده شده است،  )مأخذ: پاتريشیا. اودونل(.

y  مکزيک، موقتاً اين فضای شهری با اقتصاد محلی و ،San Juan Chamula تصوير 1: نمونه منظر شهری تاريخی، اين بازار محلی در میدان مرکزی شهر مايان
فعالیت های جامعه پر می کند، )مأخذ: پاتريشیا. اودونل(.
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1-تنگناهای شهری قرن 21:
تداوم فرهنگی گذشــته ای که به نوعی به چالش کشیده 
می شــود، با انقالب هــای اجتماعی و صنعتــی و تغییرات 
سیاســی که موجبات   رهاسازی آثار تاريخی فرسوده را در 
پی دارد هرگز به ثمر نمی نشــیند. رشد سريع شهر موجب 
فراهم آمدن امــواج تغییر دگرريختــی، تهديد ارزش های 
ذاتی و خصوصیت شــهری و جايگاه ارزش ها می شود. و فرم 
شهری قرن 21 پیچیده و چندهسته ای است. اين گونه فرم 
نمی تواند بر پايه ی ساختارهای ايستا و غیرقابل تغییر برای 
قرن های متمادی سکونت گاه های دوران گذشته باشد. نظريه 
ارتباط، روش تحلیلی ويژگی های اين فرم جديد را پیشنهاد 
می دهد، و همچنین ويژگی چندهسته ای بودن آن به عنوان 
يکــی از جنبه های رويکرد منظر شــهری تاريخی را نیز در 
Landmarks and Urban Change, Anthony Cleri-) دنظــر دار
ci, Izabel Mironowicz, Wroclaw University of Technol-

ogy, Poland). بدين ســان حفاظت میراث شــهری فراتر از 
نگهداری سازه يا اثر يادبودی منفرد، پیش می رود و حفاظت 
و توانبخشی و نوسازی همه ی محیط زيست که در آن جامعه 
دل بستگی ها و عالقه مندی هايش را حفظ کرده است در بر 
می گیرد(Erder). تنوع، گوناگونی اماکن ارزشــمند مسکونی 
و میراث مواردی هســتند تابــع دگرگونی دوران معاصر که 
می تواند هم موجب کاهش ارزش های ملموس و ناملموس و 

هم يکپارچگی آن بشود.
دامنه تنگناهــای مورد مواجه میراث شــهری دنیای ما 

عبارت اند از:
-افزايش ســريع و فزاينده جمعیت، عدم کنترل رشد، به 

خصوص در کشورهای درحال توسعه؛
-کاهش جمعیت در پیامد حاصل از ويرانی بافت شهری و 

میراث، به  ويژه در کشورهای درحال توسعه؛
-تحوالت اجتماعی و اقتصادی موجد تغییرات کارکردی در 

باب خصايص و ارزش های مورد بحث هسته ی مرکزی شهر؛
-تغییــرات محیطــی، حــوادث غیرمترقبــه، تأثیــرات 
کشمکش های نظامی، علیه آمال جهانی برای محیط زندگی 

سالم؛
-تأثیرات بهسازی زيرساخت ها و سیستم های حمل  ونقل 

قديمی، فرسايش حوزه ای پیرامونی هسته های میراث؛
-تکامل و تخصیص میراث شهری در جهت رقابت جهانی 

به منظور رشد اقتصادی و درآمد حاصل از گردشگری؛
starchitec-تنگناها و سختی های توسعه و )نوابغ معماری-

ture ( مربوطه و ديگر پروژه های تجاری شــهری که توسط 
رقابت شهری جهانی و منافع اقتصادی پیش بینی شده مورد 

هدايت قرار می گیرند.
عالوه بر اين موضوعات)مشــکالت( خاص، ديدگاه رايج 
میراث به عنوان كاالیی عمومی جهت ايجاد بهره دهی، در 
صورت عدم تعهد هم راســتا به منظور حفاظت و نگهداری 
از میراث برای نســل های آتی، چالش ديگری اســت. منظر 
شهری تاريخی، وسیله ای برای وصول و سامان دهی و تقويت 

ارزش های سنتی میراث تاريخی سنتی و ايجاد چارچوب و 
بکارگیری چارچوب گســترده تر به منظور حفظ ارزش های 
میراث شــهری دوران معاصر و آينده و ابزاری برای نظارت 
توســط بازيگران گوناگون شــهری در يک روند کارگروهی 

تکرارشونده می باشد.
2-منظر شهری تاریخی یونسکو، ساختاری فراگیر 

برای آینده شهری:
از ســال 2003 میالدی، بحث های فشــرده، در خصوص 
معنی، خصوصیت، ارزش های موجود منظر شهری تاريخی، 
در يادداشت وين و قطعنامه های جلسات بین المللی، نتايجی 

را حاصل آورده است. 
"هــدف رويکرد منظر شــهری تاريخــی: حفظ كیفی 
محیط زيســت انسانی و افزايش بهره وری از فضاهای شهری 
اســت. اهداف حفاظت از میراث شــهری با اهداف توسعه 
اقتصــادی و اجتماعــی ادغام می شــود. ايــن در ارتباط 
متعادل و پايدار میان محیط زيست طبیعی و مصنوع ريشه 
دارد."(HUL, 2011). رويکرد منظر شهری تاريخی ساختاری 
است که می تواند ويژگی و روح شهرهای میراثی را به گونه ای 

که تکامل می يابند تجسم بخشد. 
با تشخیص اين چالش ها، کمیته میراث جهانی خواستار 
بحث بر اينکه "چگونه به طور مناســب نیازها برای نوسازی 
محیط های شــهری تاريخی را تنظیم کنیــم، در حالی  که 
در همــان زمان، حفاظــت می کنیــم از ارزش هايی که در 
چشــم اندازهای به ارث رسیده شــهری جای گرفته است، 
به خصوص در شــهرهايی که در فهرســت میراث جهانی 
ثبت شــده اند حفاظت می کنیم."(Ron van Oers, 2006). به 
صورت اجمالی، هدف عمده منظر شــهری تاريخی، صیانت 
از ارزش های میراثی می باشد. ارزش های میراثی می تواند به  
طور مســتقیم با روح مکان در منظــر مرتبط گردد و بدان 
علت که برگرفته از منظری اســت که خــود، بوم آغازين و 
اصلی سرچشمه های سیما و فرم شهری است. نتیجه تعامل 
انســان و منظر، برای ارتباط با جنبه های روح منحصربه فرد 
منظر شهری، تکامل می يابد. منظر شهری تاريخی در حوزه 

تکاملی انسان و مکان نمايان می گردد. 
مکان هايــی که تحت حمايت يک دســتور کار و موضوع 
حفاظت در رويکرد منظر شــهری تاريخی قرار می گیرند تا 

انواع گوناگون سکونتگاه های میراثی عبارت اند از: 
-میراث شــهری، ترکیبی از کار بشــر و طبیعت در گذر 

زمان، ارزش حفاظت و نگهداری دارد؛
-ارزش های متعــدد ملموس و ناملموس تاريخ، اجتماع و 

اقتصاد گنجانده  شده است؛
-فرآيندهای تداوم و تغییر در حال حاضر، پويايی شهرها؛

-شدت و سرعت تغییرات، شامل تغییرات آب وهوا؛
-هويت منظر شــهری منحصربه فــرد بیانگر يک میراث 

زندگی است؛
-منظر شــهری شــامل ارزش های میراثی در گروه هايی 

پیچیده است؛



 ایده/سال سوم/شماره هفت/ بهار 96  73   

-شــناخت منظــر شــهری تاريخــی، مســتندنگاری، 
تجزيه وتحلیــل درگاهی هســتند بــرای مديريت و حفظ 

ارزش ها برای دوران آينده.
میراث شــهری در يک شــبکه ی پیچیده و مرتبط پويا 
توســعه می يابد. بی همتايی آن جذبه ی اصلی و ارزشمندی 
برای زيستن، بقا و بزرگ داشتن شهرها است. منظر شهری 
که غالباً به  طور اشــتباه و به  صورت سطحی درک می شود. 
ايــن درک و فهم ســطحی، خود دلیلی اســت بر گرايش 
بین المللــی رايج به کم اهمیت جلــوه دادن فرايند پیچیده 
رشد و ســرزندگی بیلبوا1 و موقعیت جهانی دبی2 در روشی 
 starchitecture ساده توسط پژوهشی نمادين " نوابغ معماری
" به عنوان اکســیر )نوش دارو(. بــه هر حال، جنب وجوش 
شــهری با تعمیر ســريع و ظاهری حاصل نمی شود بلکه بر 
منحصربه فردی فضا، مردمان و سنت هايی که در گذر زمان 
اندوخته شده، ريشه دوانده است. اين بیان ها ترکیبی از ارزش 
در ريشه سرزندگی می باشــند. منحصربه فردی مستقیماً با 
ارزش جهانی میراث شــهری با میراث متمايز به عنوان يک 

آهنربای گردشگری و موتور اقتصادی مرتبط می باشد.
با در نظر گرفتن نیاز به  منظور هدايت بیشــتر در جهت 
مديريت مستمر میراث شهری و منظر شهری تاريخی، مرکز 
میراث جهانی  مجموعه ای از جلسات پراکنده جهانی را که 
اولین جلســه آن در وين، در ماه می 2005 برگزار شد، به 
منظور پرداختن به نگرانی های رو به رشــد در مورد تغییر و 
تخريب ارزش های میراثی بر عهده گرفت. مســائل عمده ای 
کــه می توان در خالصه مقاله برشــمرد به قرار زير اســت 

:(Ron van Oers, 2006)

-منظــر به عنوان طبقه بندی از پويايی شــهری جديد و 
قديــم، تأثیر متقابلی بین محیط طبیعی و محیط ســاخته  
شده)مصنوع( است )که پیشتر به عنوان منطقه بندی به کار 

گرفته  شده است(؛
-نقش معماری معاصر )پیشــتر به عنــوان زمینه گرايی 

ساختمان های جديد(؛
-اقتصــاد و نقــش در حال تغییر شــهرها، بــا تأکید بر 
فرآيندهای غیربومی مانند گردشــگری و توسعه شهری، با 

عوامل خارجی تغییر.
بیش از 6 ســال بحث های فشــرده جهانی منظر شهری 
تاريخی در مورد مســائل شــهری گرايش ها و آينده میراث 
مورد مالحظه قرار گرفت. با استفاده از تعاريف منظر شهری 
تاريخی، "هدف رويکرد منظر شهری تاريخی در حفظ کیفی 
محیط انسانی، افزايش بهره وری و استفاده ی پايدار فضاهای 
شهری را به همراه شناخت ويژگی پويايی آن ها و ترويج تنوع 
کارکردی و اجتماعی، مورد توجه قرار می دهد. در واقع بدين 

صورت موجب ادغام اهداف حفاظت میراث شهری و توسعه 
اقتصــادی و اجتماعی می گردد. اين در رابطه متوازن و پايدار 
بین محیط طبیعی و شهری و بین نیازهای نسل های امروز و 
 HUL,)".آينده و میراث بر جای مانده از گذشتگان ريشه دارد
2011).3 اين مبحث پیچیدگی چالش منظر شهری تاريخی را 

بیان می کند. 
با توجه به آينده، ما تشــخیص می دهیم که ارزش ها در 
طول زمان دچار اســتحاله و دگرديســی گشته و به نوعی 
قابل تغییر می باشند. منشــور بورا بیان می کند که "اماکن 
ممکن است واجد دامنه ای از ارزش ها برای افراد يا گروه های 
گوناگون باشــند و ارزش ها همواره مــورد بحث و نظر قرار 
می گیرنــد."(Australia ICOMOS Burra  Charter, 1999). با 
دگرگونی های اجتماعی و الگوهای جمعیتی، بیشتر تمرکزها 
بــر تداوم مکان بجای مردم می باشــد. تازه واردان شــهری 
نیازمنــد پذيرش مکان اند، در حالی که ســاکنان بلندمدت 
شهر )افرادی که ماندگاری بیشتری در شرايط شهری دارند( 
نیازمند مجهز کردن فضا هستند برای میراث امروز که مانند 
اليه ای پیوســته بین دو قشر گذشته و آينده قرار گیرد. اگر 
پتانسیل میراث در شناخت گستره آن است، همانا آينده آن 
ممکن اســت به طور همزمان برای تلفیق، ترکیب باورهای 
گوناگون و کنش ها در يک مشارکت همزيستی مردم و مکان 
میسر می شود. اين الگوهای گسترده اجتماعی منظر شهری 
تاريخی، سؤالی را پیش می کشد که آیا امروزه ارزش های 
جهانی می بایست به مکان تعلق داشته باشد و نه به 
مردم؟ با توجه به میراث شــهری، مــکان و ارزش ها زمانی 
پايدار هســتند که مردم به عنوان ناظران موقتی بسیار مهم 

آن میراث را به نسل های بعدی خود انتقال دهند.
با در نظر گرفتن اين نکات، مفهوم محدوديت های قابل قبول 
تغییر نمايان شده است. در حالی که سیستم ها و راهبردهای 
مديريتــی اغلب ارزش های اقتصادی را مورد تجلیل و توجه 
قرار می دهند، آن ها همچنین می توانند )در کنار اين پنداشت( 
موجب هماهنگی صیانت از ارزش های منحصربه فرد و روح 
مکان شــوند. از ديدگاه مديريت مســتمر میراث شــهری، 
رويکرد مؤثر برای حفاظت، تجســم عمل حفظ و نگهداری 
درون ساختار توســعه می باشد. اين يکی از جنبه های مهم 
تکامل شهری می باشد. تغییرات چشمگیر در ويژگی شهری 
می تواند موجب برهم زدن و اختالل در خصوصیات ســنتی 
و حس فضا گردد، و موجب عدم به رسمیت شناختن ورود 
ارزش ها به عنوان مسائل کیفی زندگی، محرک اقتصادی و 
جايگاه ارزش های گوناگون، شود. تغییر بايد به  طور ايده آل 
در هماهنگــی با گذشــته و نه در تضاد بــا آن تکوين يابد.

1. Bilboa
2. Dubai
3. UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape (HUL), November 2011
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3-ارزش های ملموس منظر شهری تاریخی:
مناظر فرهنگی شــهری، شــريان های چند حسی روح 
مکان هستند. پتانسیلی برای هر چه ساده و دقیق تر کردن 
منظر شهری، با نسبت دادن تنها بديهی ترين جنبه ها وجود 
دارد. کسانی که در منظر شــهری زندگی می کنند يا آن را 
مورد مطالعه و کنکاش قرار می دهند پیچیدگی مســاله را 
به عنوان آمیزه ای مرکــب و بازنمودی از کلیت روح مکان، 
درک می کنند. عناصر ملموس منظر شهری تاريخی تجسم 
آن روح هســتند. جنبه های فیزيکی)کالبدی( می توانند به 
عنوان عناصری که میراث شهری را در بر می گیرند، مشاهده 
و مستند شــوند، مادامی که پژوهش، ويژگی تاريخی منظر 
شهری را تعیین می نمايد، و جايگاهی که آن ويژگی امروز بر 
آن آشکار است را مورد سنجش قرار می دهد. يکپارچه سازی 
پژوهش ها، فهرست ويژگی های میراث ملموس و ناملموس، 
اساســی را بــرای درک کلی خصوصیت فراهــم می آورد و 
می تواند موجب آگاهی بخشــی برنامه ريــزی، مداخالت و 

مديريت آينده گردد.
برای مستندنگاری منظر شهری تاريخی ملموس، رويکرد 
ســودمند، پیروی از يک فهرست جامع ويژگی های تعريفی 
خصوصیت منظر است. اين فهرســت پیشنهادی به عنوان 
راهنمای موضوعی، برای بررســی و مطالعه میراث ملموس 

بکار گرفته می شود:
-سیســتم های طبیعــی، ژئومورفولــوژی، هیدرولوژی، 

توپوگرافی؛
-کاربری اراضی، الگوها، گروه ها )دسته ها(، سازمان فضايی؛

-روابط بصری؛
-پوشش گیاهی؛

-سیستم های گردش و حمل ونقل؛
-تجهیزات آبی، طبیعی و مصنوع )ساخته شده(؛

-ساختمان ها- حجم، مقیاس، فرم، جزئیات؛
-سازه ها- پل ها، ديوارها، تونل ها؛

-واژگان هنر شهری، مجسمه سازی، تجهیزات مکان، اشیا.
مرتبه  به عنــوان  یکپارچگی منظر شــهری می تواند 
و جايگاهــی تعريــف گردد که طبــق آن تعامالت تاريخی 
انســان و طبیعت کــه منظر فرهنگی را به وجــود آورده تا 
امروز باقی مانده اســت. اين ها اشــکال، خصايص و تمامی 
ويژگی های ملموس منظر شهری تاريخی هستند که بیانگر 
روح مــکان در هماهنگی با کنش ها، ســنت ها و ارزش های 
ناملموس کــه درون مکان ها آشــیان گزيده اند هســتند. 
اين گونه جنبه های منظر می توانند در پژوهش های آرشیوی، 
روايت های دوره های تاريخی، شــرايط موجود کار میدانی، 
قطعیت يابند. کاربری اراضی شــهری، شــهر را با الگوهای 
قابل مشــاهده ای شــکل می دهند که مناطــق و گروه های 
خــاص را تعريف می کنند. کشــف دوباره، مستندســازی، 
ارزيابــی و بررســی خصوصیــت منظر شــهری تاريخی و 
ويژگی های ملموس موجب فراهم آوردن مبنايی ســودمند 
و الهام بخــش برای درک و تأملی بــر آينده فراهم می آورد.

4-میراث ناملموس در درون منظر شهری تاریخی:
منظر شهری خاص و عام بیان کننده سنت ها، ارزش ها، و 
تاريخچه تعامالت و اثرات متقابل مستمر بین انسان و طبیعت 
می باشد. ارزش های ناملموس و مفاهیم منظر فرهنگی بايد 
همچنین مستند و درک شوند. در منظر ملموس، بیان های 
ناملموس اسلوب زندگی، و آنچه که در اعمال و آداب روزانه 
مشهود است، می توانند در عمل يا کنش های قابل مالحظه از 
طريق ويژگی ها و آثار بر جای  مانده آن کنش ها ديده شوند. 
اين گونــه ارزش های ناملموس ريشــه دار منظر در کنش ها 

اتفاقات و مکان ها نمايان می شوند:
-جشنواره ها، تشريفات؛ 

-موسیقی سنتی، رقص، اجرا؛
-عبادت روحانی، زيارت؛

-مکان های نمادين به اشــتراک گذاشــته، نمادهايی که 
تصوير به اشتراک گذاشته شهر را تجسم می بخشند؛

-اماکن خاطره انگیز، رويدادهای خاص، شــادی و درد و 
رنج، بزرگداشت رويدادهای گذشته؛

-شیوه های سنتی؛
-کشاورزی شهری و سابق شهری، کارخانه های مواد غذايی؛

-غذاهای محلی، مکان های برداشت؛
-هنرهای سنتی و صنايع دستی، محل تجمع مصالح، محل 

کار برای تولید.
مستندنگاری ارزش های ناملموس میراث شهری فرايندی 
اساسی و پايه می باشد. اين دسته بندی ها ارزش های ناملموس 
موجود در مکان هايی قرارگرفته که اتفاقات ارزشمند زندگی 
روزانه و فرصت های خاص در آن صورت می گیرد پیشــنهاد 
می کند. همان فهرســت همچنین ممکن است نشان دهنده 
ارزش هــای ناملموس به منظور جســتجوی آثــار بر جای  
مانده ی سنت های پیشین باشد، که در حال حاضر به صورت 
فرم هــای بازمانده از دوران های قديم جلوه گر اســت. برای 
مثال، منطقه ی شنا در کنار درياچه ممکن است در گذشته 
به عنوان انجام مراســم مذهبی بوده باشــد و عناصر خاص 
دسترسی ممکن است برای نسل جديد باقی مانده باشد با اين 
تفاوت که امروزه تفريح، کاربرد بارز در آن منطقه می باشد. 
مکان های زيارتی به عنوان نوع ديگری از منظر شــهری، 
سرشــار از معانی انــد. موضــوع زيارتی، برخــالف میراث 
گردشگری، بر پايه ی باور معنوی استوار است. فريضه زيارتی، 
فــرم و موضوع دنیوی )جســمانی( را در جهان مادی در بر 
می گیرد اما فرايند زيارتی معنوی )ناملموس( است که موجب 
رستگاری ورای زندگی اين جهانی می گردد. در طرح و برنامه 
اخیر، مســیرها و جاده های زيارتی تاريخی میان شــهری و 
نوظهور در ايرلند بــه منظور ارائه خدمات نوين برای زائران 
مورد پژوهش، نقشه برداری، و باززنده سازی )بازسازی( قرار 
گرفتند. مثالی سودمند در اين باب، شناسايی، محدوده يابی، 
مديريت و مشارکت اجتماعی و پايداری شبکه ای مسیرها و 
جاده های زيارتی مسیحیان قرون وسطی در ايرلند می باشد. 
بر اســاس پژوهش تاريخــی موقعیت و مقصــد داده های 
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مکان های زيارتی، دسته ای از مقصدهای مذکور خاص انجام 
مناســک روحانی و معنوی، مســیرهای زائران دوران قرون 
وسطی بازسازی شدند و فرصت نمايش مجدد را برای عموم 
افراد معاصر پديد آوردند. اســتفاده توريستی از اين مسیرها 
درآمد قابل مالحظه ای را برای منطقه، تقويت کســب وکار 
جامعه، اشــتغال در مراتب پايدار و ثابت در بر داشته است، 
در حالی که ويژگی تاريخی مناطق شهری و مقاصد معنوی 

.(O’Donnell, 2004)حفظ شده است
از ســوی ديگر، اعمال مناسک حج مسلمانان، در مکه در 
گذر زمان تغییر يافته است. در ارائه مثالی از ازدياد گروه های 

انســانی، انجام اين ســنت معنوی و روحانی موجب تحمل 
فشار مفرطی بر مکان شده است برای اقامت زائران که چند 
برابر شــده است نسبت به آنچه در گذشته برنامه ريزی شده 
بود. مکان میراث روشــی برای مردم و حفظ سنت ها ايجاد 
می کنــد که در اين مورد، امروزه منظر شــهری تاريخی به 

سختی به عنوان يک نتیجه قابل تشخیص است. 
اين گونه تعامالت، و ارزش هايــی که آن ها نمايانگر آنند، 
محصول هر دوی میراث ملموس و ناملموس ساکن در منظر 
شهری تاريخی و هم بخشی با روح شهری می باشد. رويکرد 
منظر شهری تاريخی، "خالقیت و تنوع فرهنگی را به عنوان 
ثروتی کلیدی برای انســان، اجتماع و توســعه اقتصادی در 
نظر می گیرد." هنگامی که اين موضوع درک گردد به عنوان 
مجموعه ای يکپارچه از ارزش های منظر فرهنگی، بیان های 
ملموس و ارزش های ناملمــوس روح مکان، می توانند مورد 

محافظت و صیانت قرار گیرند.
5-ابزارهای تداوم و تغییر در منظر شهری تاریخی:

جامعه ای گسترده از ساکنان شهری، گردشگران، ملیت ها 
و گرايش هــای جهانی، می تواند چهار گروه ابزاری پايه ای را 
بــرای تأثیرگذاری بر محافظت و اســتفاده بهینه از میراث، 
و رســم نوعی شبکه میان رشته ای محیطی، به ارمغان آورد. 
رويکرد منظر شهری تاريخی "ابزارهايی را به  منظور مديريت 
تحول فیزيکی و اجتماعی فراهم می ســازد و متضمن آنکه 
مداخالت عصر معاصر با میراثی که در بســتر تاريخی قرار 
گرفتــه و جز بافت منطقه ای به حســاب می آيــد، به طور 
هماهنــگ، يکپارچــه گردند" که هر دو ســنتی و نوآورانه 
می باشــند(HUL, 2011). نوعی ابزار گســترده منظر شهری 
تاريخــی وجــود دارد که می تواند بــرای رويکرد محافظت 

شهری يکپارچه تر و قوی تری مورد استفاده قرار گیرد.
-مشارکت مدنی؛

-دانش و برنامه ريزی؛
-دستگاه های )سیستم( تنظیمی )قوانین(؛

-ابزارهای مالی.
بکارگیری اين چهار گروه از ابزارها، بخش چهارگانه در منظر 
شهری تاريخی، به عنوان ابزاری مؤثر در صیانت از ارزش های 
میراث شــهری مورد بررسی قرار می گیرد. شناسايی میراث 
مشترک موجود يک سکونتگاه در يک محیط جامع و وسیع، 

y  تصاوير 3الف، 3ب: ديدگاه های تاريخی از هسته  مذهبی از سند مکه ويژگی های شهر تاريخی از نظر سازمان فضايی، مقیاس، و ويژگی ها، در حالی  که ديدگاه معاصر
.)Gustavo Araoz, ICOMOS President:تغییرات گسترده ای در فرم و ويژگی های شهری ايجاد کرده که به جای زيارت مکان مقدس نشان می دهد، )مأخذ

y  تصوير 3پ: ديدگاه های تاريخی از هسته  مذهبی از سند مکه ويژگی های شهر
تاريخی از نظر سازمان فضايی، مقیاس، و ويژگی ها، در حالی  که ديدگاه معاصر 
تغییرات گسترده ای در فرم و ويژگی های شهری ايجاد کرده که به جای زيارت 
.)Gustavo Araoz, ICOMOS President:مکان مقدس نشان می دهد، )مأخذ
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پايه و اساسی را جهت پايداری فضايی و زمانی فراهم می آورد. 
اين پايه و اســاس نیازمند به دست آمدن از طريق توجه به 
طیف وسیعی از فرايندها در عمل، در جهت بهبود مديريت 
تغییر می باشــد. پذيرش پويايی تغییر و پردازش شهری، در 
يک روش مشــخص، و تغییر قابل قبول و مناسب در میراث 
شــهری، از جنبه های بنیادين نظارت بر ارزش های میراث 
شهری هستند. در کل، وجود يک سیستم مبتنی بر ارزش ها، 
برای متعادل ساختن تغییر و حفاظت، هدايت شده به وسیله 
ارزش های ملموس و ناملموس شــهری، بنیادی می باشــد.

تنوع ابزارهای مکمل می تواند برای ارتقای سطح مشارکت 
اجتماعی، برنامه ريزی مناسب، هدايت مداخالت، شکل دهی 

قوانین و يکی کردن اقتصاد منطقه ای، بکار گرفته شود.
5-1-ابزارهای مشاركت مدنی:

در جامعه معاصــر جابه جايی جمعیتــی مقوله ی ثابتی 
اســت. هر دو حالت پويايی و ايستا در عامه ساکنان شهرها 
به عنوان ســاکنان طوالنی مدت و آمیخته با مهاجران تازه 
ساکن شده در شهر، مشهود اســت. طیفی از ابزارها وجود 
دارد کــه برای مشــارکت مدنی که شــهروندان، گروه های 
اجتماعی، محله ای، رهبران سیاسی، کادر شهرداری، روسای 
ســازمان ها، سازمان های غیردولتی، ســازمان های خیريه و 
بشردوســتانه - به معنای واقعــی کلمه همه جوانب جامعه 
مدنی- بکار رفته اســت برای تجسم آينده ی شهری شان در 
هماهنگی با گذشته، گرد هم می آورد. رويکرد منظر شهری 
تاريخــی، "نگرانی های مديريتی و سیاســت های حکومتی 
شامل انواع ذينفع ها از جمله، عامالن عام و خاص بین المللی، 
ملی و محلی در فرايند توســعه شهری را" مورد خطاب قرار 
می دهد(HUL, 2011). اين فهرســت از ابزارهای مشــارکت 

مدنی، طیف وسیعی از مسیرها را ارائه می دهد.
-فرآيندهای ديدگاه برنامه ريزی شــهری چند سطحی و 

قابل دسترس؛
-انجمن عمومی درباره جنبه های آينده شهری؛

-وب سايتی بر اساس بازی های میراث محلی؛

-وبالگ های تبادل وب، اتاق های گفتگوی مسائل میراث 
شهری؛ 

-برنامه ريزی کارگاه ها و جلسات عمومی با گفتگوی آزاد؛
-پروژه های مستندنگاری، مصاحبه های شفاهی، فیلم ها؛

-انجمن توسعه مهارت نظارت میراث، کارگاه های آموزشی، 
پروژه ها؛

-تالش های داوطلبانه برای حفظ مکان های تاريخی محلی.
راه های فراوانی برای به دست آوردن عالقه مندی ساکنان 
شــهری به  منظور ترويج  و افزايش آگاهی در مورد ساختار 
تاريخی شان وجود دارد. چشــم انداز برنامه ريزی مشارکتی 
جديد شــهری مبتنی بــر شــبکه اينترنتــی جهانی، در 
برنامه ريزی شهری 25 ساله ی پیتسبورگ1 موردتوجه قرار 
می گیرد که مؤلفه میراث را در بر می گیرد. شیوه ی سودمند 
آگاهی از میراث در واقع نوع بصری "شکار تاريخ"  از سازمان 
غیرانتفاعی حفاظت بورلینگتون، ورمونت امريکا2 که در آن 
شرکت کنندگان به منظور شناســايی دسته ای از عکس ها 
شهر را کشف می کنند.  اين بازی، ساکنان شهر را به چالش 
می کشد تا محله های گوناگون را در جستجوی ويژگی های 
نمادين و کاريزماتیک محیط مصنوع، بررسی کنند. برگه ها 
همراه با ســرنخ های الزم، از طريق ايمیل به عموم مردم به 
وب سايت محافظت بورلینگتون، و به صورت نسخه چاپی  در 
محیط های عمومی، توزيع می گردد. جوايز به شرکت کنندگان 
اهدا می شوند و برنده جايزه بزرگ، در يک رويداد تلويزيونی 
انتخاب می شــود که به نوعــی فعالیت های مربوط به حفظ 
و صیانت از شــهر را برجســته می نمايد. هدف این بازی، 
ایجاد عالقه مندی، بحث و ارتقا سطح آگاهی و احترام 

نسبت به میراث بومی، می باشد.
اين اهداف با مأموريت ســازمان هماهنگ می شــود "به 
منظور حفظ و حمايت از معماری تاريخی و قابلیت زندگی 
بورلینگتون از طريق آموزش و حمايت." اين روش سازگار به 
خط مشی رسانه ای اجتماعی است که در آن ساکنان با ارسال 
عکس خود و به چالش کشیدن ديگران به شرکت در اکتشاف 
بیشتر و قدردانی از منظر شهری تاريخی مشغول می شوند.

تصویرشرح مختصری از تاریخچه / سبکآدرس/ نام عمومی

گورستان دریاچه

ویکتوریا  دوران  در  می توان  را  ساختار  این 
گورستان باغ ها، که در سال 1871 افتتاح شد 
در بر داشت. منطقه نه  تنها به دالیل دفن 
صلح آمیز بلکه یک منطقه آرام برای زندگی 
به پیک نیک، استراحت و فرار از سروصدا از 

مرکز قسمت مرکزی شهر ارائه می دهد.

y  :تصوير4: شکار تاريخ حفاظت جامعه بورلینگتون، با استفاده از راهنمای شهری در قالب بازی سرنخی برای تعامل مردم با میراث مصنوع جامعه پیدا کنید،)مأخذ
.)Burlington Preservation

1. Pittsburgh
2. Burlington, Vermont, USA
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طیف گســترده ای از ابزارهای تعهــد مدنی، ناظر اجزای 
جدايی ناپذير از منظر شهری تاريخی به آينده می باشد.

5-2-ابزارهای دانش و برنامه ریزی:
اين ابزارها که برای حفاظت از يکپارچگی و اصالت میراث 
شــهری در نظر گرفته می شــوند. از نقطه نظر برنامه ريزی، 
تغییر به هر نحو اتفاق خواهد افتاد. رويکردهای برنامه ريزی 
سنتی که به جهت تأثیرگذاری ادامه می يابند، به رويکردهای 
نوين و نوآورانه به  منظــور موردتوجه قرار دادن چالش های 

خاص اماکن شهری در قرن 21 می پیوندند. 
اين ابزارهای برنامه ریزی متنوع شامل:

-فرايند برنامه ريزی جامع که شــامل میراث و ارزش های 
شهری است؛

-مستندنگاری میراث ملموس و ناملموس جامعه؛
-نقشه برداری نمای شهری برای پوشش، ارتفاع، موقعیت 

ساختمان؛
-برنامه ريزی برای حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی؛

-حفاظت شهری، مديريت، برنامه های گردشگری هدفمند؛
-دانش زيرساخت های سبز، اعمال شده با توجه به میراث؛

-برنامه های ترکیب کردن ارزش های میراثی برای نشــان 
دادن خیابان ها، امکانات عمومــی، فاضالب های )آب های( 

سطحی، پارک ها، و غیره.
اولیــن نقطه عطف بــه منظور مســتندنگاری به عنوان 
San Juan Cha-  شالوده ی برنامه ريزی، مثالی است از روستای
mula، مکزيک که میراث ناملموس شهری در مناسک عبادی 
و رويدادهای يادبودی که در محوطه ديواری حیاط کلیسا، 
مجاور میــدان بازار و خیابان های محلــی اجرا رخ می دهد 
را نشان می دهد. اين مناظر شــهری تاريخی بستری برای 

بیان باورهای ســنتی و میزبان بیان های زودگذر سنت های 
محلی هســتند. به  منظــور تنظیم و تدويــن برنامه ريزی 
مناسب اجتماعی پیشــگام جهت صیانت از میراث محلی، 
مســتندنگاری از آن ها، عوامل مذکور و ارزش های مرتبط با 
آن، از کاربری هــای آينده زمین، مقیاس و تراکم توســعه و 
پروژه های شهری به جهت به روزرسانی زيرساخت يا تعهدات 

مشابه آگاهی خواهد داد.
همان طور که در ســند منظر شهری تاريخی ذکر گرديد، 
"میراث شهری، شامل اجزای ملموس و ناملموس، به منزله 
منبعی کلیدی در ارتقا قابلیت و سرزندگی مناطق شهری و 
ترقی توسعه اقتصادی و انسجام اجتماعی در محیط جهانی 
در حال تغییر می باشــد. همان گونه آينده بشری منوط به 
برنامه ريزی و مديريت مؤثر منابع، حفاظت برای تبديل شدن 
به استراتژی برای دستیابی به هماهنگی بین رشد شهری و 

.(HUL, 2011)کیفیت زندگی بر پايه ای پايدار می باشد
نمونه ی ابزارهای برنامه ريــزی که به طور مؤثر مجموعه 
شهری تاريخی را مورد محافظت قرار داده است ناحیه بندی 
و راهنمای توسعه تصويب شده آناپولیس، مريلند1 می باشد 
جايی که منطقه ی بندرگاهی، هســته شــهر ايالتی مريلند 
بشــمار می آيد. هسته مرکزی میراث شهری شامل؛ ترکیب 
منسجمی از خیابان های محوری باريک، ساختمان های سه 
طبقه، فضای محدود شده خیابان با پیاده روهای آجرچین و 
جاده هــای باريکی که مبین ويژگی منحصربه فرد اين منظر 
شهری می باشــد. فضاهای خصوصی در ساختمان ها توسط 
باغ هايی با درختان بزرگ، گیاهان، مسیرهای عبور، آبگیرها، 
مجسمه ها و ... محصور می شوند. الگوی شهری مراکز شعاعی 
با ساختارهای نمادين، عمارت حکومتی و کلیساها، خطوط 

y  حیاط کلیسا مکزيک با نواختن نوازندگان سازهای سنتی و سوزاندن آتش، نمونه ای از منظر شهری تاريخی که بیانگر خدمت به ،San Juan Chamula  :5 تصوير
اعتقادات محلی برای بیان تنظیم میراث ناملموس جامعه سنتی و رويدادهای مذهبی است، )مأخذ: پاتريشیا. اودونل(.

1. Annapolis, Maryland
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نمای اشکال و برداشــت های چند حسی از اين کهن شهر 
درون  شهری مدرن. ناحیه بندی و منطقه بندی موجب کنترل 
ارتفاع، فرم های نما و تناسبات ساختمان ها به منظور حفظ 

مقیاس و جزئیات منحصربه فرد منظر خیابان ها می گردد.
جالب اينکه، طــرح برنامه ريزی اخیر کاشــت درخت را 
در حاشیه خیابان ها پیشــنهاد کرد. ساکنان محلی فوراً به 
اين پیشــنهاد پاســخ دادند که درخت جايی در سنت اين 
شــهر منحصربه فرد جايی نــدارد، و آن را نوعی دخالت در 
منظر خیابان و مانع ديد و تغییردهنده ويژگی منظر شــهر 
بشــمار می آوردند. در عوض، محل حضور درختان به عنوان 
جايگاه سنتی، در فضای باغ های خصوصی، داخل مکان های 
مسکونی و در تقاطع ها، نقاط مدور و نزديک سازه های نمادين 
می باشــد. دانش محلی، موجب سامان بخشی و جهت گیری 
مجدد کوشــش ها و اثرات برنامه ريزی بــه منظور حفظ و 

نظارت بر منظر شهری منحصربه فرد آناپولیس گشت.

5-3-سیستم های تنظیم مقررات )قوانین(:
تدابیر قانونی و سیســتم های نظارتی رشــد و تغییر در 

مناطق میراث شهری را شکل می دهند. برای رويکرد منظر 
شــهری تاريخی، ابزارهــای به کار رفته بــه هدف حفظ و 
مديريت میراث شهری ملموس و ناملموس منظور خواهند 
شد. در ســطح جهانی، در هر دوی موضوع اجرا و محتوای 
چنین سیستم هايی به طور گسترده تفاوت های وجود دارد:
-امر ناحیه بندی تحت حمايت پايگاه داده میراث شهری؛

-قانون حق ارتفاقی حفاظت؛
-قانون کمیسیون منطقه تاريخی؛

-سیستم های مرسوم، سنتی، مردمان بومی؛
-اهداف تصويب شده تغییر آب وهوا؛

-حکم حفاظت از درخت؛
-زيرساخت سبز، کدهای انرژی های قابل تجديد؛

-نواحی پوشــش چندمنظــوره، برای اقتصــاد، میراث، 
زيبايی شناسی، حفاظت؛

-قوانین به طور خاص نشان دهنده ی نظارت میراث شهری 
/ مديريت میراث شهری؛

Hal Moggridge, Colvin & Mog-)کنترل نقاط ديد شهری-
.(gridge, Edinburgh study,2009

y J. Pat- :6: نمونه ای از خیابان در آناپولیس، مريلند، منطقه هسته مستعمراتی شهری نشان دهنده طرح محوری و متمرکز بر ساختارهای نمادين)مأخذ  تصوير
.)rick Graham

y .)Google  Maps :تصوير 7: عکس هوايی از آناپولیس که هسته منطقه و بندرگاه در طرح ايالتی شعاعی شهر را به تصوير می کشد)مأخذ
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به دســت آوردن هويت شهری نمادين، خود يک چالش 
است. در زمینه طرح و برنامه ريزی برای ويژگی بصری شهری 
مشترک، مفهوم  "تعريف آسمان"، توسط معمار مستعد منظر 
Hal Moggridge. ابداع گرديد. در مطالعات اخیرش درباره ی 
ادينبورگ، اسکاتلند، دسته ای از چشــم اندازهای محدوده 
جغرافیايی1 به منظور فراهم کردن دســتیابی بصری عام به 
عناصر شــهری نمادين در آينده، نقشــه برداری شده است. 
مفهوم آســمان، پايه ی سیســتم منطقه بندی کنترل رشد 
شهری پیچیده است. جايی که مستلزم طرح های پیشنهادی 
توسعه اســت تا نشان دهنده ی انطباق با حفاظت مسیرها و 
چشم اندازهای سیمای نمادين شهر، منافع مشترک بصری 
ســاکنان شــهر ادينبورگ، گردشگران و نســل های آينده 

می باشد.
به طور ذاتی حفاظت، عملی است پايدار که منابع و اصل 
داده ها در مکانی نگهداری و  به روزرســانی شــده و موجب 
ســودمندی و پويايی بیشتری برای امروز و آينده می گردد. 
منظر شهری تاريخی با داده هايی تاريخی از اذهان و دست های 
گذشتگانمان پیوند می خورد. مديريت شهری درون ساختار 
شــکل تاريخی شــهر خود، از جهاتی میراث شهری به ارث 
بــرده را برای عبــور و انتقال آن برای آينــدگان در بردارد. 
جنبه های پايدار تغییر، با به ارمغان آوردن زيرســاخت های 
سبز به مناطق شهری، می تواند در چهارچوب احترام و درک 
متقابل، به منظور ايجاد بصیرتی با ثبات برای آينده شهری 

در مقابل زدودن ويژگی های گذشته، سازگار شوند.

y .)تصوير 8: میدان ديد شهری ادينبورگ بر فراز ساختمان های شهری در امتداد مسیر عجیب به تپه ها و برج مناره های نمادين1. )مأخذ: پاتريشیا. اودونل

1. steeples
2. view sheds

y  تصوير 9: میدان ديد نقشه برداری برای بررسی کنترل توسعه ادينبورگ از نقطه اوج و عناصر يادمانی میراث شهری، از جمله دسترسی از نظر توپوگرافی شهر و آبراه
.)Hal Moggridge, IFLA representative to the HUL working group :خور مجاور برای بکارگیری رشد شهر آماده شده است)مأخذ
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در مناطق پرتراکم شهری، جريان آب های سطحی حاصل 
از باران های شــديد در سیستم کهنه آب و فاضالب شهری 
موجب آلودگی غیر قابل  قبولــی می گردد. به طور کلی در 
سطوح غیر قابل  نفوذ مناطق شهری، جريان آب های سطحی 
حاصــل از باران به  ســرعت در گودال های آبگیر و لوله های 
تخلیه، جمع شده و جريان می يابد، با امکان نفوذپذيری کم 
در زمین و پشــت بام به منظور جذب آب. آب های سرريز و 
جاری مشکل بزرگی را فراهم می آورد و مسبب بسنده نبودن 
معیارهای الزم بسیاری از آبراهه ها در مواجه با استانداردهای 
امريکا به منظور سالمت ماهیگیری، شنا و حیات وحش می 

باشــد(The New York Times Green Blog, 2012 ). احــکام 
قانونی تصفیه و پاک سازی آب و به  طور کلی اقدامات بهبود 
مهار کیفی آب را مورد حمايت قرار می دهد. رويکرد سنتی 
برای رفع اين معضل با ســاخت زيرســاخت جديد هزينه 

هنگفتی را صرف کرده است. 
در حالی که بسیاری از شهرها در طول تاريخ ذخیره سازی 
در مخازن را برای مهار آب باران به منظور اســتفاده مجدد 
بــکار برده اند، تعداد اندکی تجهیــزات جمع آوری آب باران 
امروزه در بســیاری از شــهرهای بزرگ قابل رؤيت اســت. 
آن گونه فناوری سنتی، برای نوسازی مرکز خريد ملی امريکا 
بکار گرفته می شــود، مکانی که آب جاری حاصل از باران را 
مورد استفاده قرار می دهد جمع آوری، تصفیه و قابل استفاده 
به منظور آبیاری چمن ها در حالی که ظاهر تاريخی تجديد 

می شود.

زيرساخت سبز با طرح (bioswales)1 در امتداد خیابان ها، 
بام ســبز و ديگر فناوری های مديريت آب های جاری که در 
حال گسترش می باشــد. اين روش به عنوان بهترين شیوه 
معاصر به منظور کاســتن فشــار از سیســتم های فاضالب 
کهنه و کوچک سطحی زيرين مورد استفاده قرار می گیرد. 
آيا اين مداخله موجب تغییر منظر شــهری تاريخی خواهد 
بــود؟ قطعاً همین طــور خواهد بود. به هر حــال، پژوهش 
و بررســی خیابان های تاريخی شــهر حاکی از آن است که 
در بسیاری از محله های شــهری، مداومت در چمن آرايی و 
درخت کاری يا حاشیه ســازی بین خیابان و پیاده روها، يک 
قاعده و هنجار تاريخی بوده است. اين کاربرد موجد مداومت 
در ايجاد حاشیه های سبز، نه فقط برای بهبود کیفی آب بلکه 
وسعت بخشی به محیط زيست شهری، و هم راستا با الگوهای 

تاريخی می باشد.

5-4-ابزارهای مالی:
اغلب به گوش می رسد پول همه کاره است و دارای قدرتی 
است که همه مشــکالت با آن حل می شود. منابع مالی در 
بخش هــای عمومی و خصوصی، چه با اعمال جداگانه و چه 
به صورتی مشارکتی، موجب ادامه بقا میراث مناطق شهری 

در آينده می گردد.
امــور مالی در موارد »حمايت از نوآوری و توســعه درآمد 
 .(HUL, 2011)».حاصــل از تولیــد، ريشــه در ســنت دارد
حمايت مالی برای به روزرســانی زيرســاخت، فراهم نمودن 

1. ) نوعی عناصر طراحی شده برای زدودن آلودگی از سطح آب به همراه پوشش گیاهی مثل کاشت درختان ، چمن و زهکشی مناسب و ... می باشد (.

y  تصوير 10: نمايشی برای طرح اليه روبی آلودگی بین پیاده رو و خیابانی از يک بلوک در شهر نیويورک  مثالی از زيرساخت های سبز است که باعث افزايش پايداری
.(ASLA Dirt Blog, New York Times Green  Blog :می گردد)مأخذ
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ســرويس دهی ها، نوســازی فضاهای عمومی، ارتقا سیستم 
حمل ونقل و در بســیاری از شیوه های ديگر موردنیاز است، 
برای تغذيه موتور محرک اقتصاد جهت ســرزندگی شهری. 
برای منظر شهری تاريخی اين اساس اقتصادی تأثیرگذار بر 

ارزش های میراثی می باشد.  
-بودجــه هدف دار مشــارکت عمومــی و خصوصی برای 

میراث شهری؛
-ارتقاء سرمايه عمومی؛

-ابقا مداوم  عمومی کارمندان و بودجه ها؛
-نگهداری اموال و ساختمان خصوصی؛

-خريدوفروش مجدد با محدوديت های حفاظتی؛
-وام تنخواه گردان به جهت ساختارهای تاريخی؛

-اجاره بلندمدت امالک میراث؛
-تعهدات متقابل؛

-خريد يکجا امالک کلیدی؛
-تسهیالت حفاظتی؛

-انتقال حقوق توسعه؛
-کمک های مالی از دارايی میراث به ناظر قابل اعتماد؛

-تأمین وجه سرمايه گذاری برای نمايندگی های حفاظت 
میراث شهری؛

-برنامه های کمک مالی برای فعالیت های میراث ملموس 
و ناملموس شهری؛

-قوانین مالیاتی مطلوب سرمايه گذاری های حفاظت.
برای مثــال، بودجه زيرســاخت های عمومی-خصوصی، 
نوآوری شــبکه فاضالبی مذکــور به دلیــل قانونی کردن 
اختیارات امور کیفی مربوط به آب دنبال شــد، با اين حال 
جنبه مالی آن، مقوله مهم ديگری اســت. ايالت نیويورک، 
طرح اساسی و بديع زيرساخت سبز شهر نیويورک را تحت 
حمايت قرار می دهد که با توجه به آن "خسارت 1/5 میلیارد 
گالن آب ســرريز شده ساالنه تا ســال 2030 از دور خارج 
خواهد شــد، در حالی که 12 میلیارد گالــن به مدد ادغام 
سیستم های زيرساختی ســبز و خاکستری آب های جاری 
در خــارج آبراهه های نیويورک ذخیره خواهد شــد، و کنار 
آن نیز در اين فرايند موجبات مســئولیت های ذخیره مالی 
شــهر و ايالت نیز فراهم خواهد شد". هزينه های پیش بینی 
شــده برای هر اليه روبی (bioswales) حدود 13 هزار دالر 
با بیش از 100 واحد ســاخته شده در سال 2012 و اعمال 
شیوه استاندارد، می باشد. بودجه زيرساخت طرح سبز برای 
شهر نیويورک بالغ بر 2/4 میلیارد دالر در سرمايه گذاری های 
عمومــی و خصوصی در طی اجرای آن در طول 18 ســال 

.( The New York Times Green Blog, 2012)آينده می باشد
همان گونه که در تحلیل اين نمونه های محدود مشخص 

اســت، چهار دســته از ابزارهايی که اجتماع، برنامه ريزی، 
مقررات و امور مالی را موردتوجه قرار می دهد اغلب هماهنگ 
و در تعامل با يکديگر و بر اســاس اطمینان بر گستره ای از 

ابزارها بکار گرفته می شوند.
رويکرد منظر شــهری مبین اين نوع از يکپارچگی برای 

بهبود و اصالح میراث شهری بشمار می آيد.
نتیجه گیری منظر شهری تاریخی یونسکو:

شش ســال بحث جهانی در باب مديريت مناطق شهری 
اکنون با پذيرش منظر شهری تاريخی کامل می گردد. که در 
واقع ظرفیت اجرايی آن محکی خواهد بود برای سازگاری و 
اعمال توصیه نامه ها. آيا می توانیم به طور تأثیرگذار تغییرات 
را مديريت نمايیم و يا بر کشمکش های توسعه مخالف میراث 
فائق آيیم، در جهت قابلیت ها، توسعه را با شناخت کاملی از 
میراث شهری و اهمیت آن برای آينده هدايت کنیم. ترويج 
و رشــد کیفیت زندگی شهری مستلزم چنین یکپارچگی 

می باشد. 
هدف فراگیر رويکرد يکپارچه و چندوجهی منظر شهری 
تاريخــی، مدیریت تداوم شــهری و تغییر به  منظور 
صیانــت از ارزش های ملموس و ناملموس می باشــد. 
متخصصان میراث، طراحی و توسعه بايد در تعامل با يکديگر 
شــرکا و همکاران قوی تری باشــند. رويکرد منظر شهری 
تاريخی اشاره دارد بر اين حقیقت که در دهه های اخیر نظم 
و انضباط و کنش در حفاظت شــهری به  طور چشمگیری 
افزايش يافته اســت، که توانمندی سیاست گزاران و مديران 
بــرای بهتر کنار آمدن با فرصت ها و چالش های جديد را در 
بر دارد. عالوه بر اين، توصیه نامه منظر شهری تاريخی تأکید 
دارد که "کوشش های پويش گرايانه، زمانی که رويکرد منظر 
شهری تاريخی به  طور جهانی گسترش يابد و به اجرا درآيد، 
می توانند غنی شــوند." حفاظت میراث موضوعی است در 
جســتجوی نکات مثبت، فراگیر و تجسم میراث شهری که 
شالوده ای پايدار برای زندگی امروزی و میراث بر جای  مانده 
پس از آن است. IFLA می تواند "در توسعه و انتشار ابزارها و 
بهترين فعالیت ها برای اجرای رويکرد منظر شهری تاريخی 
شرکت کند." )عضوی مؤثر در جهت تأمین توسعه و ترويج 
ابزارها و بهترين کنش ها به  منظور اجرای رويکرد شــهری 

.(HUL, 2011)").تاريخی باشد
میزان موفقیت هايمــان در قبال بکارگیری رويکرد منظر 
شــهری تاريخی در درجه و جايگاهــی خواهد بود که ما بر 
طبق آن بتوانیم اهدافی برای میراث شــهری و شريکی در 
جهت به فعلیت رســاندن ارزش های پايدار تغییر مديريت 
حفاظت شــهری درون مجموعه ای از نیازها و آرمان ها برای 

سرزندگی شهری، تصريح نمايیم.
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مراکز تاريخی شــهرها با ايجاد مؤلفه های کالبدی و شرايط 
خاص برای فعالیت های ســرگرمی و گردشگری می توانند 
اقتصاد محلــی را ارتقا دهند. تصوير ذهنــی افراد و امکان 
بازشناسی خاطرات از يک شــهر به صورت گستره های آن 
در قالب خیابان »کیفیت قلمروهای همگانی« آن ها، بلوارها، 
باغ هــا، میدان ها، میدانچه ها و آب کنارها نشــأت می گیرد. 
نشــانه های منحصربه فرد معماری می توانند به نماد تبديل 
شــوند؛ اما در نهايت، کیفیات کلی محیط همگانی اســت 
که شــهر را خاطره انگیز و قابل زندگی می ســازد؛ بنابراين 
معاصرسازی مرکز تاريخی و واجد ارزش شهر، تالشی است 
در جهــت آفرينش دوباره محیطی که هويت و ريشــه يک 
شــهر و مردمان آن بوده اســت. در اصل، معاصر گردانیدن 
يا معاصرســازي راه حل تولید سازمان فضايي جديد منطبق 
بر شــرايط تازه و ويژگی های نو کــه همگي در ايجاد روابط 
شهري جديد و يا تعريف دوباره روابط شهري کهن يا موجود 
مؤثر می افتند، است. معاصرسازي اثر تاريخي، از نظر مادي 
به معناي دخل و تصرف در اثر براي گفت وگوی خالق بین 
ارزش های پايدار کهن و ارزش های واالي معاصر اســت و نه 
تصمیم گیری های مقطعي و گذرا. معاصرسازي اثر تاريخي، از 
لحاظ معنوي به معناي تبديل کردن میراث مادي و فرهنگي 

به ثروت مادي و فرهنگي است.

2- چالش های پیش رو در زمینه کاربست مفهوم معاصرسازی  \
را در سیاست ها و طرح های توسعه شهری چگونه ارزیابی کرده؟

متأســفانه، با وجود گذشــت چهار دهه از تهیه و اجرای 
طرح های توســعه شــهری )جامع و تفصیلی(، اما همچنان 
انتظارات برآورده نشده و اين طرح ها کارآمدی الزم را نه در 
جهت ارتقا کیفیت زندگی و نه در جهت معاصرسازی نداشته 

1- مفهوم معاصرسازی در محدوده های واجد ارزش شهری  \
را چگونه تعریف می کنید؟

بازآفرينــی و معاصرســازی در طی روند مربــوط به" از 
نو فعال شــدن" صــورت می پذيرد. در اين اقــدام، محیط 
فیزيکی و ســاختار اجتماعی- اقتصادی فضاهای شهری، از 
طريق توانمندســازی محیطی احیا می شوند. بازآفرينی در 
محدوده هــای واجد ارزش، خلق فضاهــای جديد، با حفظ 
ويژگی های اصلی فضايی قديم )کالبدی و فعالیتی( اســت 
و هــدف، حفظ ويژگی های ارزشــی بافــت قديمی، خلق 
ويژگی های جديد و متناســب با نیــاز روز و تعريف مجدد 
ارزش های گذشــته برای پاســخ گويی بــه نیازهای معاصر 
می باشد. بازآفرينی محیط های شــهری از رکود اقتصادی، 
محیطی، اجتماعی و فرهنگی که در اثر زوال و تخريب کالبد 
فیزيکی به وجود می آيد، جلوگیری می کند. به صورت کلی، 
بازآفرينی، نگرشی هماهنگ و گسترده و اقدامی است که به 
حل مسائل و مشکالت شهری منجر می شود و در پی ايجاد 

وضعیتی پايدار در اقتصاد، کالبد، اجتماع و محیط است.
هدف اصلــی در روند بازآفرينــی در محدوده های واجد 
ارزش  شــهری، افزايش کیفیت زندگــی اجتماع محلی و 
تضمین مشــارکت آن ها در اين روند است. در معاصرسازی 
کیفیت مدار، بايــد متغیرها و نمايانگرهای محیطی را هدف 
قــرار داد و آنچه را که آفريده شــده بــود، بازآفرينی نمود. 
هسته مرکزی شــهر، فضاها و مکان های همگانی و بیرونی 
برجســته ای هستند که با معاصرســازی کیفیات محیطی، 
می توانند نماد ســامان بخشی و ســرزندگی تمامیت شهر 
باشند. بازآفرينی و معاصرسازی مرکز تاريخی شهر به مثابه 
خانه و مأمن میلیون ها نفر از مردم و بازديدکنندگان مختلف، 
سبب تســهیل و بهبود تعامالت عالی انسانی می گردد؛ زيرا 

دیدگاه صاحب نظران

y علی محمد سعادتی / سمت: قائم مقام شهرداري منطقه 12 تهران



84  ایده/ سال سوم/ شماره هفت/ بهار 96

)منطقه ای - ملی(، عدم حضور ذينفعان واقعی)مردم( در تهیه 
طرح که می بايســت بر اساس خواست و نیاز مردم بر اساس 
مفهوم معاصرسازی باشد، طوالنی بودن دوره تهیه و اجرای آن 
با توجه به پويايی و زنده بودن شهر، عدم انعطاف پذيری طرح 
از زمان شروع طرح تا افق آن مطابق با اصول معاصرسازی، 
عدم پیش بینــی مالی طرح، عدم نظارت صحیح و کامل در 
اجرا، نارسايی و مشــکالت حقوقی و قانونی عدم چشم انداز 
مناســب برای طــرح و در نهايت به نارســايی و تنگناهای 
ناشــی از وجود ناهماهنگی و عدم ارتبــاط بین ارگان ها در 
تهیه و اجرای طرح ها بر پايه مفهوم معاصرسازی اشاره کرد.
افزون بر آن، جايگاه فضاهای شــهری و فضاهای عمومی 
در اســناد توسعه شهری از جمله طرح جامع سال 1347 و 
ساير طرح های توسعه شهری پس از آن، روشن نیست. اين 
در حالی است که شهرها با رفتاری که با ساکنان خود دارند 
ثابت کرده اند، مفهوم معاصرســازی چیزی بیش از توجه به 
مجموعــه ای از تک بناها هســتند و در واقع کیفیتی کلی، 
مســتقل و فراگیر دارند. با اين وجود امروزه شاهد تخريب 
محله های  قديمی و بی توجهی بــه عناصر هويت بخش در 
آن هــا به داليل گوناگون از جملــه مهاجرت افراد غیربومی 
که تعلق خاطری به آن ندارند  هســتیم که اين امر موجب 
می گردد بافت واجد ارزش شــهری در معرض تهی شدن از 

درون و بی هويتی قرار گیرد.
در نهايت بخشی از ساير معضالت و چالش های موجود در 

بافت تاريخی به شرح ذيل قابل بررسی بود:
1.خروج افراد بومی و ورود افراد غیربومی به منطقه و غلبه 
افرادی که دغدغه تاريخ و ارزش های تاريخی در منطقه را ندارند.

2.عدم نظارت اجتماعی شبانه و بروز بزهکاری و ناامنی
3.فرسودگی کالبدی بناها

4.ظهور راسته های فعالیت نامتجانس با هويت کسب وکار 
و نزولشان و جايگاه مرکز فعالیت شهر تهران

5.غلبه تجارت بر سکونت و افول سرمايه های اجتماعی در 
بافت تاريخی تهران

6.عدم تطبیق کالبد با تحول سبک زندگی در چند دهه اخیر
7.بروز الگوهای ساخت وساز نامناسب با بافت هويتمند و با 

ارزش تاريخی شهر تهران
8.کمبود خدمات هفتگانه )به استثنای خدمات مذهبی(
9.مسئله تأمین و توزيع نامتوازن زيرساخت های شهری

10.کمبود فعالیت های گردشگری و تفرجی
11.عدم پیش بینی شبکه امدادرسانی  و خدمات اضطراری

12.وجود سراها و باراندازهای تاريخی در بافت بازار که در 
حال حاضر عمدتاً انبارهای کاال و کارگاه های کوچک تولیدی 

بی هويت است.
13.و ...

و نه تنها در عمل موفقیت چندانی در زمینه توســعه شهری 
حاصل نشــده اســت بلکه عدم تعادل فضايی و اجتماعی، 
توسعه بیش ازحد بافت های فرسوده و دوقطبی شدن شهرها 
از نتايج اين طرح هاست. در شهر تهران نیز، به داليل مختلف 
توجه الزم به طرح های توســعه شهری، چه پیش و چه پس 

از انقالب صورت نگرفته است.
شــهرداری تهران زمانی در محدوده تاريخی تهران ورود 
پیدا کرد، که بــه اين موضوع پی برد که در منطقه مرکزی 
شهر، گوهری داريم به نام ارزش ها، تاريخ و میراث فرهنگی 
که هم در حال حاضر موجود اســت و هم وظیفه پاسداری 
و رســاندن آن به نســل آتی جز وظايف الينفک آن تلقی 
می شود. همچنین دريافتیم که اهمیت و ضرورت حفظ آثار 
کهن و بافت تاريخی شــهرها و احیــای آن ها، نه به عنوان 
پديده های نمادين، بلکه به دلیل شــناخت ســیر تحول و 
تکامل تاريخ شهرســازي و تمدن شهرنشیني، حفظ هويت 
و اصالت شــهري و تبیین حیات شهري بر اساس شواهد و 
مدارک علمــي موجود بايد مورد توجه قرار گیرد. از طرفي، 
بافت های تاريخي عالوه بر اين که واجــــد ارزش های نادر 
زيباشــناختي و تــداوم خاطرات جمعي و هويت بخشــي 
شــهرهاي ما هستند، هنوز محل سکونت و معیشت هزاران 
نفر از شهروندانند. در نتیجه بايد بیش از پیش بدان پرداخت. 
اما متأســفانه اين بافت ها بــــه همان اندازه که ارزشمند و 
گران بها هســتند، به همان اندازه مورد غفلت قرار گرفته اند، 
چراکه خیلی از مــردم ما متوجه ظرفیت هــا و ارزش های 
موجود در بافت تاريخی تهران نیســتند و مشابه کسی که 
ممکن اســت يک شــمش طال در خانه داشته باشد ولی از 
آن مطلع نباشــد و در نتیجه با بی خیالی )بی توجهی نسبت 
به مســائل امنیتی( به مسافرت برود، ما نیز نتوانستیم برای 
معرفی و متوجه کردن مردم درباره اين ظرفیت، ســازوکار 
مناســب را ايجاد کنیم. درحالی که وقتی کسی بداند چنین 
کاالی ارزشمندی در خانه اش دارد، آن را در گاوصندوق قرار 
می دهد و به همسايگان هم می سپارد که در زمان نبودنشان، 
حواسشان به منزلش باشد. اگر امروز وضعیت بافت تاريخی 
تهران وضعیت خوشايندی نیســت، سه گروه بايد پاسخگو 
باشند: اول کسانی که در اين منطقه ساکن، شاغل يا در تردد 
هستند، دوم مديرانی که به هر ترتیب تصمیم گیری هايشان 
در هر سطحی متوجه اين حوزه است و سوم متخصصینی که 
قوای فکری و انديشه ی مديران برای پیاده شدن تصمیم ها 
هســتند. يعنی هر ســه گروه در آن شريکند، نسبت به آن 

مسئولند و به وظیفه خود در قبال آن عمل نکرده اند.
شــايد بتوان گفت از داليل عدم تحقق طرح های توسعه 
شهری، مســائل و مشــکالت نظری و مباحث تئوريک در 
تهیه طرح ها، مســائل و مشکالت مربوط به حوزه فراشهری 
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، احیای سازمان فضايی پیوسته و در نهايت، تسهیل و ايجاد 
حیات شهری در محیطی سرزنده و مجهز به امکانات زندگی 
امروزی ســاکنان ضرورت داشــت. در واقع شهرساز امروز، 
بايد بتواند کاســتی هايی که در دهه های اخیر به فراموشی 
سپرده شــده اند را با توجه به فرسوده شدن اين بافت ها در 
گذر زمان و نقش تعیین کننده ايــن بافت ها در پهنه بندی 
شهرهای تاريخی با معاصرســازی آن ها، به عنوان فرايندی 
برای خلق فضاهای شهری جديد با حفظ ويژگی های اصلی 

فضايی )کالبدی-فعالیتی( را برعهده گیرد.

4- چه راهکاری را برای برطرف نمودن چالش های پیش رو  \
معرفی می نمایید؟

با بررسی چالش های موجود و با توجه به لزوم معاصرسازی 
در مرکز تاريخی تهران، شهرداری منطقه 12، طرح و برنامه 
"ارتقا کیفیت زندگی در مرکز تاريخی شــهر تهران" را با دو 
رويکرد توســعه گردشگری و زيســت مؤمنانه تدوين کرد. 
اين برنامه از طريق پروژه های کوچک مقیاس محلی شــکل 
گرفــت. اين طرح دارای دو بخش کلیدی، کالبد شــهری و 
انضباط شهری بوده که بخش نخست شامل تمامی برنامه ها 
و سیاســت گذاری هايی اســت که به کالبد و جسم شهری 
می باشد و ناظر بر حوزه های شهرسازی، معماری، تأسیسات 
و زيرساخت های شهری است. در حالی که در انضباط شهری 
به عنوان دومین رويکرد اين طرح در بخش های حمل ونقل 
عمومــی و ترافیک شــهری، فرهنگ و اجتماع شــهری و 
خدمات شــهری و زيباسازی، زمینه ارتقاء کیفیت زندگی را 

در اين منطقه فراهم می دارد. 
اين طرح در واقع زمینه ســاز شناخت و تجويز ماهیت و 
اولويت بندی اقدامات عملیاتی در حوزه های کالبد شهری و 
انضباط شهری اســت، آن گونه که ويژگی های و تمايزهای 
محالت لحاظ شود و پاسداشت از میراث ملموس و معنوی 

به عنوان رويکرد کالن همه اقدامات قرار گیرد. 
طرح ارتقا کیفیت زندگی در مرکز تاريخی شهر تهران با 
توجه به ابعاد مختلف کیفیت زندگی اعم از سکونت، فراغت، 
عبادت و فعالیت به معاصرســازی و ارتقا کیفیت زندگی و 
درنتیجه آن رضايتمندی ساکنین و ساير استفاده کنندگان از 
طريق ساماندهی و معاصرسازی کالبدی بافت و جلوگیری از 
فرسودگی بیشتر به منظور حفظ و باززنده سازی ارزش های 
کهن بافت و ايجاد محیط مطلوب و مناســب برای زندگی 
اجتماعی با اضافه کردن کاربری های جديد در عین هماهنگی 
با بافت برای ترغیب ســاکنان قديمی برای ماندن در بافت  
می پردازد. اســتراتژی عملیاتی و میان مدت در اين طرح به 
گونه ای اســت که عموماً همانند طب سوزنی، برنامه ريزی و 
طراحی پروژه های کوتاه مــدت و میان مدت کوچک مقیاس 
)محله محور(، به صورت شــبکه ای هم افزا و منسجم، عموماً 
با دوره تحقق پذيری کوتاه، طیف متنوع، گستره جغرافیايی 
فراگیر و اثرگذار در زندگی عامه شهروندان را دربر می گیرد.

نتیجتــاً طرح ها و برنامه های صورت گرفته با هدف حفظ 

3- در دوره مدیریت جنابعالی چه سیاســت ها، برنامه ها و  \
اقداماتی در راستای كاربست مفهوم معاصرسازی در محدوده های 

واجد ارزش شهری تعیین شده است؟
در سال های گذشــته، مديريت شــهری تهران با تغییر 
نگــرش به بافت تاريخی، بازگرداندن هويت تاريخی، ارتقای 
کیفیــت  زندگی، ارتقای امنیت اجتماعی، پیاده مدار کردن 
گذرها و خیابان های تاريخی، ارتقای کیفیت عرصه همگانی 
)خیابان ها و میدان ها تاريخی شــهر( را در دستور کار خود 
قرار داده اســت و در همین راستا اين طرح ها در دست اجرا 

و بهره برداری است.
امــروزه منطقه 12 شــهر تهران، کــه مهم ترين منطقه 
اقتصادی تهران است تبديل به مهم ترين منطقه آسیب پذير 
شهری شده است. راه برون رفت مشکالت حاکم، تغییر نگرش 
به موضوعات و مســائل موجود می باشد. در طرح تفصیلی 
جديد منطقه از يک سو می بايست با موضوعات با رويکردی 
انسان محور و نگاه اجتماعی و فرهنگی برخورد کرد و سپس 
کالبد را به عنوان عنصــری در جهت کمک به آن ها به کار 
گرفت. از سوی ديگر، تفاوت موجود در محالت، چه از لحاظ 
کالبدی و تاريخــی و چه لحاظ اجتماعی و فرهنگی، وجود 
نگاهی محله محور را الزامی می نمايد. از اين رو می بايســت 
با توجه به خصوصیات خاص هر محله سیاســت، برنامه ها و 

اقداماتی متفاوت را برای هريک از اين محالت اتخاذ نمود.
متأسفانه پس از تحلیل و بررسی ها در نهايت به اين نتیجه 
رسیديم که منزلت اجتماعی در محالت منطقه 12 کاهش 
يافته اســت و ما می بايست بســتری را برای معاصرسازی و 
ســرمايه گذاری در اين منطقه آماده ســازی کنیم و سطح 
خدمات را به قدری افزايش دهیم که فضا برای سرمايه گذاری 
و برگشت مردم به اين محله افزايش يابد چراکه معاصرسازی 
بافت در عین برطرف کردن نیازهای زندگی امروزی ساکنان 
بــا حفظ ارزش ها و هويت محله در راســتای تقويت هويت 
تهران ضرورتی اجتناب ناپذير است. بنابراين حفظ ارزش های 
بافت در عین احیا، هم از نظر عملکردی و هم از نظر کالبدی 
ضروری می باشد. بنابراين هدف کلی ما، معاصرسازی و ارتقای 
کیفیت زندگی با توان بخشــی فضاهای ارزشمند موجود در 
بافت تاريخی و خلق فضاهای شهری جديد )برقراری پیوند 
بین گذشــته، حال و آينده( با تأکید بر ارتقا کیفیت زندگی 
در محله ها می باشد. از ســوی ديگر ارتقای کیفیت محیط 
مســکونی، به گونه ای که دسترسی همگان)هم  نسل حاضر 
و هم نســل آينده(به خدمات به آســانی امکان پذير باشد و 
در عین بهتر شــدن کیفیت زندگی، آسیب های محیطی را 
به حداقل برســاند، در قالب پارادايم معاصرسازی مدنظر ما 

قرار داشته و دارد.
به همیــن منظور و در جهت دســت يابی به هدف فوق، 
شــناخت ويژگی هــای طبیعی بافت تاريخــی، بهبود نظام 
فعالیت ها، ســاماندهی نظام حرکت :تســهیل حرکت پیاده 
- ســواره، بازگرداندن هويت محله ای بافت و احیای عناصر 
قديمی و محله ای با توجه به ارزش ها و عناصر برجای مانده 
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تقويت نشانه های هويتی
6.توسعه و احداث پیاده راه ها و ارتقای کیفیت پیاده مداری 

در معابر شهری
7.ارتقای کیفیت پیاده مداری و افزايش ايمنی عابرين در 

معابر شهری
8.ايجاد راسته ها و محورهای تجاری با محوريت گردشگری 

و تجارت جهانی
9.ساماندهی و ارتقای مبلمان و تجهیزات شهری

10.حفظ و توسعه فضاهای سبز
11.ارتقای کیفیت های محیطی و انتظام بصری

12.افزايــش ايمنــی و خوانايی معابر و هوشمندســازی 
حمل ونقل و ترافیک

13.توسعه و ساماندهی سیستم حمل ونقل همگانی
14.به کارگیری مدهای حمل ونقل پاک

15.فعال ســازی عرصه های عمومی بــرای گذران اوقات 
فراغت

16.توسعه خدمات محله ای و افزايش سکونت پذيری
17.ارتقا ســطح مشــارکت پذيری مردم، متخصصین و 

ذی نفعان و ذی نفوذان )در فرآيند توسعه منطقه 12(.

ســاکنان محله ها، تقويت جنبه های انسانی محیط، تأمین 
تأسیسات و تجهیزات، ايجاد فعالیت های اوقات فراغت جهت 
مانــدگاری، حس زنده بودن و پويايــی فضايی برنامه ريزی 
شــده است چراکه راه رســیدن به هويت و معاصرسازی در 
بافت های باارزش تاريخی و فرهنگی، ايجاد شرايط مناسب 
بــه منظور حفظ و نگهداری مداوم فضای شــهری -تهیه و 
تدوين قوانین، جلب حمايت های دولتی و تعیین حوزه های 
حفاظتــی، تحکیم حس تعلق به مــکان، احیا ابقا و ارتقای 
هويت، اختصاص فضاهايی به مرکز محله در نقطه ای از محله 
که باالترين میزان هم پیوندی را دارا می باشــد به منظور در 
دســترس بودن آن در تصور ساکنان محله، قرار گرفتن در 
جريان بیشــترين حرکت طبیعی و به تبع آن جريان يافتن 

زندگی در آن می باشد.
بخشی از طرح ها و اقدامات انجام گرفته در مرکز تاريخی 

شهر تهران به شرح ذيل می باشد:
1.احیا، مرمت و ساماندهی بناها و اماکن تاريخی  و تقويت 

بافت ارزشمند هويتی
2.تأمین و ارتقاء  زيرساخت های شهری 

3.مداخلــه در بافت فرســوده با رويکردهای نوســازی و 
بهسازی 

4.پايش و نظارت بر طرح های مصوب توسعه شهری
5.توسعه و ارتقای عرصه های عمومی، ايجاد سرزندگی و 
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معرفی کنفرانس

مکان: هتل نایپ پون، استانبول، ترکیه
زمان: 1-2 دسامبر 2017

کنفرانس بین المللی مسائل شــهری معاصر (CUI ‘17) در سالن های همایش نایپ پون، در استانبول برگزار خواهد 
  BILSAS مرکــز پژوهش آکادمیک شرق مديترانه( حمايت شــده است و توسط( DAKAM شد. این كنفرانس توســط

)تولیدات علمی، هنری، ورزشی( سازماندهی خواهد شد.
هدف از اين کنفرانس بحث در زمینه نظريه و پژوهش روی مســائل شــهری است. به طور کلی، با تمرکز بر ابعاد گوناگون 
يک پديده شهری، هدف از اين کنفرانس بین المللی، درک عمیق از مفهوم بخش غیررسمی به کمک ساير رشته ها از جمله 

معماری، برنامه ريزی شهری، جامعه شناسی، تاريخ، اقتصاد و انسان شناسی است.
ظهور بخش های غیررسمی به عنوان مفهومی در مباحث علمی، به دهه 70 میالدی بازمی گردد، زمانی که »بخش غیررسمی« 
برای اولین بار در گزارش ILO در زمینه ی اشتغال و فقر مطرح گرديد. نتايج بازسازی اقتصاد جهانی- از جمله انعطاف پذيری 
روابط تولیدی و اشــتغال، بدتر شــدن مسئولیت جمعی و عملکرد رفاهی دولت – قشر فقیر شهری را از نظر تأمین مسکن و 

کار آسیب پذير نمود.
در ضمن، به نظر می رســد، سیاســت های عمومی اقتصادی – اجتماعی اخیر، منجر به تشدید شرایط سکونتگاه های غیررسمی گردد. 
اکنون، شیوه زندگی غیررسمی، یک ضرورت برای قشر فقیر شهری است که به مثابه راهکار ابقاء، به طور گسترده مورد قبول واقع شده 

است. از این رو، کار و مسکن غیررسمی، سهم بارزی از سیاست ها و اقتصادهای شهری را می سازند.
گســترش دامنه بخش سکونتگاه های غیررســمی موضوعی نو در عصر نئولیبرالی اســت. امروزه، مرز بین سکونتگاه های 
رســمی و غیررسمی به علت اينکه اغلب شهرنشینان، شامل طبقه ی متوسط، در زندگی روزانه شان، تجربه برخورد با بخش 
ســکونتگاه های رسمی و غیررسمی را نموده اند، بیشتر از قبل کمرنگ شده است. عالوه بر اين، حتی قشر ثروتمند شهری با 
بخش ســکونتگاه غیررسمی از طريق پروژه های توسعه ی شهری، روی زمین های پیرامونی مورد تعدی قرار گرفته، همکاری 
نموده اند. در نتیجه، بخش سکونتگاه رسمی معاصر نه تنها بخش حاشیه ای جامعه را، بلکه اکثريت مردمی که در فضای شهری 

زندگی می کنند را تحت تأثیر قرار می دهد.

درخواست ارسال مقاله:
تمامی چکیده ها بر اساس ارزيابی دقیق انتخاب می شود و مقاالت پذيرفته شده در کتاب الکترونیکی مجموعه مقاالت داراِی 
شماره شابک چاپ خواهد شد که در قالب يک لوح فشرده )DVD( بعد از ثبت نام در کنفرانس به شما تحويل می گردد. لذا، 

1- کنفرانس بین المللی مسائل شهری معاصر در زمینه سکونتگاه های 
CUI ‘17 ،2017غیررسمی
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جهت شرکت در اين رويداد در استانبول از شما دعوت نموده و از طرح های شما از اقصی نقاط جهان استقبال می نمايیم. جهت 
 REGISTRATION آگاهی از زمان های ارسال مقاالت، شرايط ثبت نام و راهنمای نگارش مقاالت، از صفحه ی اطالعات ثبت نام

INFO  بازديد نمايید.



 ایده/سال سوم/شماره هفت/ بهار 96  89   

مکان برگزاری: والنسیا
آخرین مهلت ثبت نام در كنفرانس بر روی برنامه ی CFP: 30 آوريل 2017

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله: 30 می 2017 

شهر و سرزمین1 در عصر جهانی شدن
پیش از اين، هرگز، پژوهشگران و متخصصین در زمینه مورفولوژی شهری فرصتی برای بیان مصورسازی دقیق و در سطح 
جهانی بر روی موضوعات کاری شان، يا پردازش اطالعات شهری به طور سريع و اثربخش و کارآمد نداشته اند. اروپا، به عنوان 
بخشی از سیاره ما، به نظر می رسد که قباًل ساخته شده باشد و پروژه های جاری نیز، بر بهبود شرايط شهری و منطقه ای شان 
تمايل دارند اين در حالی اســت که تأکید بر موضوعات زيســت محیطی و نابرابری اجتماعی نســبت به تمرکز بر هر توسعه 
گســترده ای از شهرهای آن قاره با اهمیت تر می باشــد. بنابراين، قطعاً نظام شهری در بخشی از اين سیاره، همان کشورهای 
توسعه يافته انگلیسی زبان در جهان، بنیان نهاده شده است و دانشگاه ها و سرمايه گذاران در اين کشورها هم اکنون ابزار تجسم 
دقیق و پردازش داده، با مزايای فراتر از دارا بودن زبان جهانی را تولید می کنند. در هر دوی نواحی توسعه يافته، اروپا و نواحی 
آنگلوساکســون زبان، رخنه در کشــورهای "کمتر شهری شده" با ســاير خصوصیات متنوِع برجسته، – تا حد زيادی– هدف 
می باشد. درحالی که، کشــورهای اسپانیايی زبان در آمريکای التین با  نظامی از دگرديسی شهری مبتنی بر غیرممکن بودن 
توسعه پايدار مشخص می شــوند، در حالی که چین، امروزه، از نقطه نظر زيست محیطی و کاربری اجتماعی فضاهای عمومی 
 تا حدی خارج از کنترل به نظر می رســد، به عنوان نماينده ی گروهی از کشــورها با درجه هــای متنوعی از دگرگونی، يک

"آزمايشــگاه" برای استادان و متخصصین اهل کشورهای توسعه يافته است. و حتی شرايط بدتر در برخی از کشورهای ديگر، 
تخريب اجباری ناشی از درگیری های مسلحانه است که از آسیای جنوبی، خاورمیانه و آفريقای جنوبی و شرقی گسترش پیدا 

می کند.
اين موضوع، نقش کنونی که پژوهش و عمل مورفولوژی شــهری در زمینه جهانی شده بايد ايفا نمايد را برای ما منعکس 
می کند: موضوعات مورفولوژيکی، به دلیل داشتن پیامدهای اجتماعی و زيست محیطی، بی فايده نیستند، اين همان جنبه ای 
1. TERRITORY

2017 ،ISUF 2- هفدهمین کنفرانس
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است که به موجب آن، انجمن دانشمندان و متخصصین مورفولوژی شهری جهانی مانند ISUF اين مسئولیت بزرگ را بر عهده 
گرفتند. کنفرانس ISUF هفدهم والنسیا قطعاً تداوم اين مباحث و به روزرسانی مطالعات انجمن مورفولوژی شهری و جلب توجه 
شهروندان، مقامات دولتی، مؤسسات و شرکت ها به منظور آگاه نمودن از اهمیت مورفولوژی شهری جهت بهبود سیاره مان را 

از نظر زيست محیطی و اجتماعی در نظر دارد.
در والنســیا، ISUF هفدهم، هدف کنفرانس را به روزرســانی مطالعات در زمینه مورفولوژی شهری و برنامه ريزی شهری  و 
منطقه ای بر روی دو جنبه از نگرانی جهانی، پايداری محیطی  و نابرابری های اجتماعی و شهری، با تمرکز بر توسعه تکنیک های 
تحلیلی جديد تعیین نموده است. نگرانی نخست، پايداری محیطی؛ در محورهای اول، مراحل ترکیب بندی سرزمین، چهارم، 
اســتفاده مؤثر از منابع برای شــهر پايدار و پنجم، دگرديسی شهر موجود و هشتم، فضای سبز شهری و نگرانی دوم، نابرابری 
اجتماعی و شهری، در محورهای دوم، فرم شهری و کاربری اجتماعی از فضا و سوم، خوانش و بازآفرينی شهر غیررسمی مورد 
مالحظه قرار گرفته اســت. تأکید بر شــیوه های تحلیلی جديد در محورهای ششم، کارتوگرافی و داده های اطالعاتی بزرگ و 

هفتم، ابزاری برای تحلیل در مورفولوژی شهری موردتوجه قرار گرفته است.
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مکان برگزاری: آلیکانته، اسپانیا
زمان برگزاری: 12-14 جوالی 2016

يازدهمین کنفرانس بین المللی با موضوع بازآفرينی و پايداری شهری )شهر پايدار( در دانشگاه آلیکانته در اسپانیا برگزار شد. 
در اين همايش جايزه سیزدهمین مدال  Prigogine نیز، اهدا گرديد.

در کنفرانس تمام جوانب محیط شــهری، مورد توجه قرار گرفت، و هدف اين کنفرانس فراهم نمودن راه حل هايی همســو 
با پايداری بود. اين همايش از همايش ريو)2000( شــروع و توســط ســگويا1)2002(، ســیه نا2 )2004(، تالین3 )2006(، 
اسکیاتوس4 )2008(، ای کورانا5 )2010(، آنکونا6)2012(، کوآالالمپور)2013(، سیه نا)2014( و مدلین7)2015( دنبال شد. 
کنفرانس 2016 توسط دانشگاه آلیکانته سازماندهی شد و سخنرانان پروفسور آنتونیو گالیانو-گريدوس8 و انجمن وکسس9، و 

پروفسور کارلوس ای بربیا10 بودند.
1. Segovia
2. Siena
3. Tallinn
4. Skiathos
5. A Coruña
6. Ancona
7. Medellin
8. Antonio Galiano-Garridos
9.Wessex Institute
10.Prof Carlos A Brebbia

3- یازدهمین کنفرانس بین المللی: بازآفرینی و پایداری شهری، 2016
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در حال حاضر، اغلب جمعیت زمین در شــهرها زندگی می کنند و فرايند شهرنشینی همچنان با تولید مسائل متعددی با 
حرکت جمعیت به شــهرها تداوم می يابد. اين مســائل می تواند با کارآمدی زيستگاه ها، ذخیره ی منابع برای بهبود کیفیت و 
اســتاندارد زندگی رفع گردد. به هر حال، اين پروســه با تعدادی چالش اصلی، از جمله، کاهش آلودگی، بهبود سیستم های 
حمل ونقل اصلی و  زيرســاخت ها مواجه است. راه حل های جديد شــهری موردنیاز برای بهینه سازی استفاده از فضا و منابع 
انرژی منجر به بهبود محیط، يعنی کاهش آلودگی در هوا، آب وخاک، همچنین شــیوه های کارآمد برای مديريت تولید زباله 
می شود. اين چالش ها به توسعه ی اجتماعی و عدم توازن های اقتصادی مرتبط است و به گسترش راه حل های جديد نیاز دارد.

چالش برنامه ريزی شــهرهای پايدار در توجه به پويايی شهرها، تبادل انرژی و ماده، و عملکرد و حفظ ساختارهای به نظم 
درآمده به طور مستقیم يا غیرمستقیم نهفته و توسط سیستم های طبیعی عرضه و حفظ شده است. اين کنفرانس جنبه های 
چندگانه برنامه ريزی شهری از جمله، افزايش اندازه شهرها، مقدار منابع و خدمات موردنیاز و پیچیدگی جامعه مدرن را مورد 

توجه قرار داده است.

افتتاحیه كنفرانس:
کنفرانس توسط پروفسور کارلوس ای بربیا افتتاح شد، وی ارتباط بسیار خوب و همیشگی بین چندين گروه پژوهشی در 
دانشگاه آلیکانته و موسسه وسکس اش برقرار نمود. همان طور که وی توضیح داد، دانشگاه نسبتاً جديد و پويا است که متعهد 
به  برنامه ی بســیار عالی در همه ی زمینه های پژوهشــی می باشد. شهر آلیکانته نیز شامل تاريخ غنی با سواحل و کرانه های 
دوست داشتنی است. به ويژه، مرکز قديمی شهر، شامل تعدادی زيادی کلیسا و ساختمان تاريخی است. برجسته ترين مکان در 
شهر، قلعه سانتا باربارا1 واقع در مکان مرتفع شهر است که از سراسر شهر و کرانه پیرامونی کاماًل قابل ديدن است. اين قلعه، از 
زمان پیش از تاريخ قلعه دفاعی بوده است. در طول دوره ی موريس به سايتی دفاعی تبديل شده است و به طور چشمگیری 
بعد از آن دوره توســط ســلطنت مسیحیت در اسپانیا توسعه يافته است. )می توان گفت که( تاريخ غنی و متنوع اين شهر به 

موازات آلیکانته شکل گرفته است.
پروفسور کارلوس سپس به توضیح اهمیت کنفرانس بر اساس دستورکار برنامه آن پرداخت. شهر پايدار، يکی از مهم ترين 
همايش های سازماندهی شده توسط انجمن وکسس و گواهی بر شاخه های فعالیتی اين انجمن است. سپس وی توضیح داد 

که WIT منجر به انتشار دانش در سطح بین المللی خواهد شد و زمینه همکاری های بین رشته را ارتقا خواهد داد. 
شهر پايدار، بخشی از دستورکار کنفرانس بین المللی WIT است که شامل 20 تا 25 نشست در سال می باشد. عالوه بر اين، 
اين انجمن انواعی از فعالیت های پژوهشــی و آموزشی را در پرديس پارکNew Forest National واقع در نزديک سوتهمتون2 
بر عهده دارد. در اين راستا، پروفسور کارلوس توضیح می دهد که  در سراسر جهان به دلیل پیشگامی اش در زمینه راه اندازی 
شیوه) Boundary Element BEM( مشهور است، شیوه ای محاسباتی که برای حل مسائل مهندسی و علمی استفاده می شود. 
اساس شیوه - و در واقع نام آن - از گروه پژوهشی در دانشگاه سوتهمتون که پیش از کار، به انجمن وکسس منتقل شدند، 

اخذ شده است.
کارهای پژوهش و توســعه ای در پرديس انجمن وکسس برای پیشرفت های بیشــتر و برنامه های کاربردی تر BEM ادامه 
می يابد. ســپس، وی يک سری از نمونه های برجســته را برای توضیح استفاده از BEM به مثابه ابزاری در هوافضا، مهندسی 

انرژی، مسائل هیدروکربن، مطالعات پزشکی، کاربردهای مکانیکی، الکترومغناطیس و غیره نشان می دهد.
هدف مهم ديگر  WIT انتشار دانش است. از اين رو، انجمن گام مهمی در ساخت کلیه مقاالت - ازجمله مقاالت ارائه شده 
 PDF در اين کنفرانس - که بر روی ســايت در دســترس می باشد، برداشته است. همکاران در سراسر جهان می توانند نسخه
را دانلود نمايند. اين امر، امکان مشــاهده بیشــتر و استناد بیشتر به مقاله های ارائه شده در کنفرانس WIT را می دهد، که در 

Google Scholar و ديگر پايگاه های داده ای مهم ثبت می شود.
با ثابت قدمی در هدف آوردن رشته های مختلف با هم و کنکاش نواحی جديد پژوهش، WIT تأسیس يک سری از مجالت 
بین المللی را آغاز نمود. يکی از ويژگی های خاص اين کنفرانس، ايجاد زمینه ای برای توســعه پايدار و برنامه ريزی است. ساير 
زمینه های مرتبط با اين نشست، زمینه های طراحی و طبیعت، ايمنی و امنیت است )همه ی مقاالت بر روی سايت کتابخانه 

الکترونیکی موسسه http://www.witpress.com/elibrary در دسترس می باشد.(
در طول کنفرانس اخیر که در دانشگاه آلیکانته برگزار شد - پروفسور کارلوس بیان کرد که مجله جديدی، از جمله، معماری 
میراث تاريخی تأســیس شده است. انتشارات، علی رغم پیشینه ای کوتاه مدتش، اثبات کرده است که به سرعت مشهور شده 

است و همکاران زيادی را به خود جذب کرده است.
وی در انتهای سخنرانی خوش آمدگويی اش، ضمن تشکر از شرکت کنندگان بابت حضورشان در اين نشست مهم، به طور 

ويژه از دانشگاه آلیکانته برای میزبانی کنفرانس تشکر نمود.

1. the Castle of Santa Barbara
2. Southampton
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سخنرانان از دانشگاه آلیکانته 
پروفســور جان ال لوپیس1، معاون رئیس ارتباطات بین الملل، به شرکت کنندگان به نام دانشگاه آلیکانته خوشامد گفت و 
از آن هايی که در کنفرانس مشارکت داشته اند، نیز تشکر نمود. ضمناً او از موسسه وکسس به دلیل هماهنگی برای برگزاری 
نشســت در دانشگاه قدردانی نمود. وی به اهمیت توسعه شهری برای اسپانیا، کشوری که ساختار صنعتی اش دارای اهمیت 
عمده می باشــد اشــاره کرد اينکه رکود صنعت ساخت وساز مربوط به توريســت، آلیکانته را تحت تأثیر خود قرار داده است. 
دانشــگاه آلیکانته پژوهش بر روی جنبه های گوناگون پايداری شهری را بر عهده داشته است. پرديس دانشگاه، که اخیراً بنا 

شده است، با فضاهای سبز باز بسیاری توسعه داده شده است.
دانشــگاه، علی رغم تأسیسش در ســال های اخیر، به طور قابل توجه در اواخر اين سال ها در دستیابی به 30000 يا بیشتر 
دانشجو رشد و ارتقا يافته است. 4000 نفر از اين دانشجويان در مقطع تحصیالت تکمیلی هستند. همچنین دانشگاه، آموزش 
و پژوهش 2500 نفر از کارکنان را نیز عهده دار بوده است. دانشگاه آلیکانته همیشه به توسعه ارتباطات قوی با ديگر مؤسسات 

و اضافه نمودن پروژه های بین المللی به  پروژه های در حال انجام تمايل داشته است.
ســپس، پروفسور آنتونیو گالیانو2، رئیس دانشکده معماری، به شرکت کنندگان خوشامد گفت و از تعهدش به عنوان مدير 

روابط بین الملل برای ارتقا ارتباطات قوی با ديگر دانشکده ها سخن گفت.

سخنرانان اصلی 
برنامه کنفرانس با سخنرانی های اصلی توسط سخنرانان اصلی ارتقا يافت:

-"متابولیسم شهری و بازآفرينی اقتصادی"  توسط برايان فتح3، دانشگاه توسان4 اياالت متحده آمريکا.
-"آسیب پذيری نسبی توسعه مسکونی شهری به دلیل کاهش نفت: نمونه مورد مطالعه يک گونه شناسی ساختمانی نمونه 

در زمینه کشور استرالیا" توسط راجر برستر5، دانشگاه بون6، استرالیا.
-احیا هويت فضايی برای پايداری اجتماعی، توسط  رابرت بارلکوسکی7، دانشگاه تکنولوژی پامرانیان غربی8، لهستان.

-مشارکت عمومی در فرايند بهبود کیفیت استخوان بندی شهری، توسط آنتونیو گالیانو، دانشگاه آلیکانته، اسپانیا.
-رشد شهری و ارتباطات زيرساخت شهری در ترکیه، توسط سیمرا تورگات9، دانشگاه فنی ايلديز، ترکیه.

1. Juan Llopis
2. Antonio Galiano
3. Brian Fath
4.Towson University
5. Roger Brewster
6.Bond University
7. Robert Barelkowski
8. West-Pomeranian University of Technology
9. Sirma Turgut
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-بررسی کارايی خیابان توسط اندرو فورمان1، دانشگاه ريرسون، کانادا.
-درگیری های اجتماعی در شــهرهای ســاحلی توريستی، مرمت جامع ســاختمان ها در بنیدورم، توسط ويکتور اچاری2، 

دانشگاه آلیکانته، اسپانیا. 
-نقش فضاهای عمومی در دستیابی به شادی شهری، توسط ماريچله سپه3، دانشگاه ناپلس، ايتالیا.

-برنامه ريزی و مديريت چالش های توريســم در مناطق حفاظت شــده طبیعی در باجای کالیفرنیا، مکزيک، توسط روسا 
دوجاس- کالدل4، دانشگاه غیرانتفاعی باجا کالیفرنیا، مکزيک.

-عبور و مرور غیرقانونی پیاده ها در عالئم ترافیکی: نمونه موردی، رفتار توريست، توسط آنتونیو پراتلی5، دانشگاه پیسا، ايتالیا. 
-زيربنای مديريت شهری در کاهش خطر، توسط کريستینا اولگا گاکیمن6، دانشگاه معماری و برنامه ريزی شهری، رومانی.

-کیفیت آب ساحل در يک محیط شهری و غیرشهری، توسط يوالندا ويالکامپا7، دانشگاه آلیکانته، اسپانیا.

بخش های ویژه
سه بخش ويژه توسط کمیته مشاوره علمی بین المللی سازماندهی شده است:

بخش ويژه در زمینه ی بازآفرينی شهری و فضاهای شهری پايدار، توسط ماريچله سپه از دانشگاه ناپلس واقع در ايتالیا شامل 
مقاالتی در قالب محورهای زير سازماندهی شده است:

-نقش فضاهای عمومی 
-هويت مکانی و بازآفرينی شهری پايدار

-کیفیت فضاهای عمومی و توسعه شهری پايدار
-مکان سازی و پیامدهای آن برای ارزش اجتماعی

-دگرديسی میان رشته ای ساختمان فناوری دانشگاه ورشو 
-شیوه های زندگی پايدار

-مفاهیم و روش های ارزيابی کاربری ها در سايت دارای آلودگی صورتی
-بازآفرينی شهری فضاهای عمومی در مرکز شهر قاهره

1. Andrew Furman
2. Victor Echarri
3. Marichela Sepe
4. Rosa Rojas-Caldelas
5. Antonio Pratelli
6. Cristina Olga Gociman
7. Yolanda Villacampa
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-استراتژی های مديريتی مواد زائد جامد
-ابعاد اجتماعی نوسازی شهری، نمونه موردمطالعه ، ناحیه های شهر ايلدريم8

WLTC رويکردی برای شناسايی چرخه رانندگی واقعی در ناپس9 بر اساس چارچوب-
بخش ويژه بر روی رفتار پیاده ها در موقعیت های ترافیکی مختلف، توســط آنتونیو پراتلی از دانشــگاه پیسا واقع در ايتالیا، 

شامل مقاالت در قالب محورهای زير سازماندهی شده است:
-عبور و مرور پیاده ها در عالئم ترافیکی 

-جابه جايی مدرن و کهن پیاده
-سطح سرويس دهی پیاده 

بخش ويژه در زمینه شــهر و ساحل، توســط يوالندا ويلکامپا10 از دانشگاه آلیکانته واقع در اسپانیا، شامل مقاالت در قالب 
محورهای زير سازماندهی شده است:

-کیفیت آب در ساحل 
-توسعه شهری در دنی آ11 و اثرگذاری بر ساحل 

-ساحل آلیکانته ، توسعه پايدار شهر
-مديريت کرانه ساحلی آلیکانته 

-توسعه پايدار در ساحل شهر آلیکانته

محورهای كنفرانس 
مقاالت متعدد ارائه شده در کنفرانس ذيل محورهايی طبقه بندی شدند که عبارت اند از:

حفاظت و بازآفرينی شهری 
استراتژی های شهری 

متابولیسم شهری 
برنامه ريزی و طراحی شهری 

توسعه و مديريت شهری
برنامه ريزی و طراحی منظر

بازآفرينی شهری و فضاهای عمومی 
کیفیت زندگی 
تحوالت آب نما

موضوعات معماری
شهر و ساحل 

موضوعات اجتماعی- اقتصادی 
حمل ونقل

رفتار پیاده ها
مطالعات موردی- اقدامات پايدار 

مدال Prigogine در سال 2016
کنفرانس محملی برای اهدا مدال Prigogine به نامزد ســال 2016، پروفســور برايان فتح بود. مراسم توسط معاون رئیس، 
پروفسور رافائل مونوز گايلنا اداره شد. مجمع علمی شامل تعداد 20 يا حتی بیشتر اساتید از کشورهای مختلف، همچنین از 

دانشگاه آلیکانته بود.
معاون رئیس، کار را با دعوت  از پروفسور کارلوس ای بريبا12 با شرح کوتاهی از سابقه و پروفسور و شخصیت پروفسور برايان 

فتح آغاز کرد و پروفسور کارلوس ادامه می دهد: 
" ايلیا پريگوين13 در سال 1917 در مسکو متولد شد، و تحصیالت اولیه و دوره کارشناسی خود را در رشته شیمی در دانشگاه 
آزاد در بروکسل گذراند. جايزه نوبل، به دلیل مشارکت در ترمودينامیک غیر تعادلی، به خصوص تئوری ساختارهای پراکنشی 
به وی اهدا شــد. طرح اصلی کار علمی پريگوين، نقش زمان در علوم فیزيکی و بیولوژی بود. وی به طور مشــخص به درک 
8. Yildirim
9. Napes
10. Yolanda Villacampa
11. Denia
12. Prof Carlos A Brebbia
13. Ilya Prigogine
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فرايندهای تغییرناپذير، به ويژه در سیستم های فاقد تعادل کمک نمود. نتايج کار او پیامدهای زيادی برای درک سیستم های 
اکولوژيکی و بیولوژيکی داشت.

مدال پريگوين در ســال 2004 توسط دانشگاه سیه نا و موسسه وکسس به دلیل ياد افتخارآفرين پروفسور ايلیا پريگوين، 
برنده جايزه نوبل  شیمی تأسیس گرديد. اين مدال ساالنه به دانشمندان در زمینه سیستم های اکولوژيکی اهدا می شود. کلیه 

دريافت کننده های جايزه عمیقاً تحت تأثیر کار پريگوين قرار گرفته اند.
برندگان پیشین جايزه عبارت اند از:

Enzo Tiezzi 2005. ايتالیا Sven Jorgensen 2004. دانمارک   
Robert Ulanowicz 2007. ايالت متحده امريکا Bernard Patten 2006. ايالت متحده امريکا  

Emilio del Giudice 2009. ايتالیا Ioannis Antoniou 2008. يونان   
Larissa Brizhik 2011. اوکراين Felix Müller 2010. آلمان    

Vladimir Voeikov 2013. روسیه Gerald Pollack 2012. ايالت متحده امريک  
Bai-lian Larry Li 2015. ايالت متحده امريکا Mae-wan Ho 2014. انگلستان   

برايان دی فتح استاد دپارتمان علوم بیولوژيکی در دانشگاه توآسون )مريلند، اياالت متحده آمريکا( و پژوهشگر در زمینه تحلیل 
سیستم های پیشرفته در موسسه بین المللی تحلیل سیستم های کاربردی )لوگزامبورگ در کشور اتريش( است. پژوهش وی در 
زمینه تحلیل سیستم ها و شبکه های اکولوژی کاربردی از نظر پايداری و حالت ارتجاعی سیستم های اکولوژيکی – اجتماعی است.
عاليق وی شــامل تجزيه وتحلیل شبکه به نظريه متابولیسم شهری به شبکه های فکری و فلسفه زيست محیطی می باشد. 
دکتر فتح دوره هايی را در زمینه شبکه های زيست محیطی و مدل سازی مکان های مختلف در سراسر جهان برگزار نموده است. 
وی مناصب دانشگاهی را در دانشکده محیط زيست، دانشگاه نرمال پکن و در آزمايشگاه های اصلی دولتی در زمینه اکولوژی 
شهری و منطقه ای، آکادمی علوم چین در پکن و چین کسب نموده است. او همچنین بورسیه تحصیلی را از دانشگاه پارزنپون 
ناپل، ايتالیا دريافت نمود. پروفسور فتح مقاالت پژوهشی و کتاب های متعددی را منتشر نمود. وی، همکار در تهیه سه کتاب 
بود از جمله: او ســردبیر مجله مدل ســازی زيست محیطی، سرپرست شعبه آمريکای شــمالی جامعه بین المللی مدل سازی 

اکولوژيکی و، در ساير مناصب، او عضو و رئیس کنونی کمیسیون کیفیت محیط زيست شهر بالتیمور است.
ســپس، معاون رئیس، اقدام به اهدا مدال به پروفسور برايان فتح کرد و او را برای ارائه سخنرانی مراسم تحلیف خود با نام 

»سیستم های اکولوژی، شبکه های انرژی و مسیری به سوی توسعه پايدار« دعوت نمود.

چکیده ای از سخنرانی پریگوین
يکی از پیشــرفت های بزرگ قرن 20، ظهور تفکر سیســتم ها و علم سیســتم های اصلی بود. اين پیشرفت، اکولوژی را به 
دلیل فراهم نمودن بینش جديد در ساختار و عملکرد اکوسیستم با استفاده از ابزاری از جمله ترمودينامیک، شبکه ها، تئوری 
اطالعات، و غیره تحت تأثیر قرار داد. اين امر به درک بهتری از چگونگی عملکرد اکوسیســتم از نظر اســتفاده از انرژی های 
موجود برای ايجاد ساختارهای پیچیده به منظور حرکت متعادل ترمودينامیکی و چگونگی سازماندهی ساختارها در هماهنگی 
با تغییر شرايط منجر گرديد. کارکردهای هدف اکولوژيکی می تواند جهت گیری رشد و توسعه اکوسیستم را اندازه گیری کند. 



 ایده/سال سوم/شماره هفت/ بهار 96  97   

اين ويژگی نشان خواهد داد که چگونه اين معیارها هماهنگ شده با اکوسیستم ها عملکرد متناسبی در سیستم های اجتماعی 
و اقتصادی دارند. به ويژه، علم شبکه انرژی )ENS( الگوی جديدی است که ترمودينامیک ها، نظريه اطالعات و تحلیل شبکه 
برای ارزيابی سازمان، الگوها، و پويايی سیستم های گوناگون از جمله اکوسیستم ها، سیستم های مالی، و متابولیسم شهری را 
طرح می کند. ENS انعطاف پذيری جامعه از نظر 10 معیار سرزندگی معاصرسازی را نشان خواهد داد. اين معیارها به برنامه ريزان 
شــهری و جامعه در بهبود کلی متابولیســت، عملکرد سیســتم های اکولوژيکی، اقتصادی و اجتماعی می تواند کمک کند.

)توجه داشته باشید نسخه کامل ارائه را می توان در شماره آينده مجله بین المللی طراحی و طبیعت با اکوسیستم ها مشاهده 
نمود، و می توان از کتابخانه ديجیتال موسسه وکسس در سايت http://www.witpress.com/elibrary دانلود نمود.

موقعیت های اجتماعی
کمیته مشــاوره ی علمی بین المللی )ISAC(1 عالوه بر شــام فرصتی برای گفتگو درباره نشست و سازماندهی آن در سال 
2018 يافتند. تصور عمومی اين اســت که اين کنفرانس بســیار موفق بوده است و فهرست موضوعات به خوبی اهداف اين 
نشست را توصیف می کند. با اين وجود، چند پیشنهاد برای حصول اطمینان از اينکه شهر پايدار 2018 آخرين تحوالت را در 

بر گیرد، پیشنهاد شد و تعدادی برای ISAC توسط کمیته نامزد شدند.
شــام کنفرانس در يک رســتوران معروف واقع در تفرجگاه ساحلی آلیکانته برگزار شــد. غذاهای عالی و نوشیدنی خوب 
محلی در يک محیط بســیار عالی به تقويت روابط بین شــرکت کنندگان کمک نمود. شب با حضور يک گروه موسیقی که 
قطعه های محلی را با اســتفاده از نواختن آالت موسیقی معمولی Alicante لذت بخش تر گرديد. همخوانی بسیار عالی توسط 

شرکت کنندگان که فرصتی منحصربه فرد برای گوش دادن به موسیقی منطقه ای پیدا کرده بودند، به وجود آمد.

اختتامیه كنفرانس
کنفرانس توســط پروفســور کارلوس اختتام يافت. وی از همه شــرکت کنندگان به دلیل مشارکت در نشست ها و به ويژه 
نويســندگان به دلیل سهم و نقششان در نشست های اين کنفرانس تشــکر نمود. او آرزو نمود که آن ها همچنان با WIT در 

تماس و ارتباط باشند و بتوانند از پرديس در روزهای آينده که در اينجا هستند، بازديد نمايند. 

نشست های مرتبط
شهرهای ساحلی 2017

اقتصاد جنوبی22017
برنامه ريزی و توسعه پايدار2017

شهر پايدار2017
انرژی و قابلیت پايداری 2017

y آيدا کیانفر، کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه تهران

1. The International Scientific Advisory Committee (ISAC)
2. ECOSUD
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حفاظت و توسعه )دیدگاه های روتلج درباره توسعه(1

مؤلفان كتاب: انرو نیوشام2 و شونیل بگوات3
سال انتشار: 3 دسامبر 2015، چاپ اول

انتشارات: روتلج

حفاظت و توسعه، تاريخ در هم بافته ای دارند که حداقل به دهه 1700 برمی گردد. اما دورنماهای سازگاری اين دو چه هستند 
و ما تا چه اندازه با اين پروژه همراه شــده ايم؟ اين کتاب اين ســؤال ها را از طريق توجه مفصل از گذشته، حال و آينده  رابطه 
بین حفاظت و توسعه را، بررسی می کند. حفاظت و توسعه با استفاده از منابعی مفهومی از بوم شناسی سیاسی، تفکر پیرامون 
سیستم های اجتماعی-بوم شــناختی و مطالعات علم و تکنولوژی، اين رابطه را علیه پس زمینه روندهای سیاسی و اقتصادِی 
1. Conservation and Development (Routledge Perspectives on Development)
2. Andrew Newsham
3. Shonil Bhagwat

معرفی کتاب
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درگیر در زوال محیطی و فقر، به طور مشابه تنظیم می کنند. در حین تشخیص اين مساله که نیاز به سازگار نمودن روندهای 
توسعه و حفاظت مثل همیشه الزام آور می باشد، اين امر نشان می دهد که چرا در واقعیت به مبادالت بیشتر پرداخته می شود تا 
هم افزايی ها. اين امر همچنین بینش های فرعی برای حفاظت و توسعه را شناسايی می کند، بینش هايی که به واسطه اولويت ها 

و چارچوب بندی های فعلی تحت الشعاع قرار گرفته يا ناديده گرفته شده اند.  
با گرد هم آوردن سیاست و نظريه، حفاظت و توسعه منبعی ضروری برای دانشجويان دوره کارشناسی و تحصیالت تکمیلی 
بوده و يک مرجع مفید برای پژوهشگران در زمینه های مرتبط می باشد. هر فصل شامل يک راهنمای مطالعه با سؤاالت مورد 
بحث می باشد. متن به واسطه وجود تعدادی از مطالعات موردی جديد از سرتاسر دنیا گیراتر می  شود. مطالعه اين کتاب برای 
هر فرد عالقمند به درک تاريخ، وضعیت فعلی، و پیش بینی ها برای تغییرات آينده در رابطه بین حفاظت و توســعه، ضروری 

می باشد.  



100  ایده/ سال سوم/ شماره هفت/ بهار 96

مکان سازی و توسعه شهری: چالش هایی نو برای طراحی و برنامه ریزی 
معاصر )ادیان و شهرها(1

مؤلفان كتاب: پیر کارلو پلرمو2 و ديويد پونزينی3
سال انتشار: 16 دسامبر 2014

انتشارات: روتلج
به نظر می رسد که مطابق با برخی رويه های رايج در چرخه های آکادمیک و حرفه ای، تمرکز اصلی مکان سازی بر بازآفرينی 
نواحی شهری بسیار مهم، از طريق طراحی مجدد فضای عمومی و با درگیری شديد جوامع محلی می باشد. اخیراً، گزارش های 
علمی جديد ادعا می کنند که مکان ســازی می توانســت زمینه خالقانه و به صورت بالقوه خودمختاری باشد، که با رشته های 

سنتی تری همانند برنامه ريزی شهری، طراحی شهری، معماری و بقیه رقابت می کند. 
اين کتاب اذعان می کند که مســاله »ايجاد مکان هايی بهتر برای مردم«، به عنوان نشانه ای از محدوديت های غیر تصادفی 
انضباط های فضايی و شهری، می بايست به صورت گسترده تری درک شود. کتاب ادعا می کند که پژوهش نبايد تنها متوجه 

1. Place-making and Urban Development: New challenges for contemporary planning and design (Regions and Cities) 
2. Pier Carlo Palermo
3. Davide Ponzini
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راه حل های جديد تکنیکی يا صرفاً رســمی باشد، بلکه بايد بیشتر به ســمت تفکر مجدد عمیق پیرامون الگوهای انضباطی 
بپردازد. چالش مکان ســازی برای محققین و شــاغلین، فرصت بزرگی برای يک بازبینی بسیار مهم و ضروری در زمینه های 
برنامه ريزی شهری، طراحی شهری و سیاست گذاری، فراهم می کند. تنها ارزيابی مجدد مستدل فرضیه های قبلی و ديدگاه های 

)تکنیکی، فرهنگی، مؤسساتی و اجتماعی( ديرين می توانند رويه های مکان سازی را حقیقتاً ارتقا بخشند. 
نیاز مبرم به مکان ســازی، به تعدی از مرزهای انضباطی بی جا و آزمودن يک رويکرد مکان مبنا1 اشــاره دارد که می تواند 
مقررات برنامه ريزی، چشــم انداز استراتژيک فضايی و پروژه های توسعه شــهری را ابداع نموده و تکمیل نمايد. عالوه بر اين، 
چالش مکان ســازی، سیاست گذاران و متخصصین شــهری را ملزم می نمايد تا بسترهای فیزيکی و اجتماعی مداخالتشان را 
به شــکل انتقادی، لحاظ نمايند. در اين مفهوم، امروزه پرداختن به مکان ســازی، راهی برای نوسازی نقش مدنی و اجتماعی 

برنامه ريزی شهری و طراحی شهری می باشد. 

1. place-based approach 
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برنامه ریزی محلی: رویه و اصول معاصر1

مؤلفان كتاب: گری هک2 )ويراستار(، . اگنی ال. بیرچ3 )ويراستار(،  پال اچ. سدوی4 )ويراستار(، میشل جی. سیلور5 )ويراستار(
سال انتشار: 15 ژوئن 2009، چاپ اول

ICMA Press :انتشارات

»برنامه ريزی محلی«، ويرايش کاماًل جديد کتاب محبوب، »رويه برنامه ريزی دولت محلی« می باشد، که منبع باارزشی جهت 
آمادگی برای امتحان AICP بوده اســت. اين ويرايش جديد به خواننده کمک می کند تا پیچیدگی های برنامه ريزی در سطح 
محلی را درک نموده و جهت تصمیم گیری در يک محیط پر چالش آماده شود. هشت فصل در برنامه ريزی شهری، که به طور 
کلی از متن تا کاربردها را شامل می شود، متشکل از مقاله هايی است که توسط طیف گسترده ای از متخصصین - محققین، 
شاغلین، مراجعین، و مشاهده گران برنامه ريزی نوشته شده است. مثال های بسیاری از برنامه ريزی فعاالنه، اصول مرکزی را به 

تصوير می کشند. 
y  مارال عاطفی، کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه تربیت مدرس

1.  Local Planning: Contemporary Principles and Practice 
2.  Gary Hack
3. Eugenie L. Birch
4. Paul H. Sedway
5. Mitchell J. Silver
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