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 بررسی مفاهیم و مبانی نظری بافت فرسوده* 
 مقدمه

ها با تی بافهای شهری امری اجتناب ناپذیر بوده که یکی از این تحوالت فرسودگتغییر و تحول در بافت

ای هگونه ز آنفرسودگی و بافت فرسوده پرداخته و پس ابنابراین در این فصل به تعریف  گذشت زمان است.

ندات و مراجع ها، مبانی حقوقی، مستاین بافت هایترین ویژگیمهمو  عمومی هایژگییو ،های فرسودهبافت

ارکان  یی یاها و سازمان و تشکیالت اجراهای فرسوده، ضرورت نوسازی این بافتقانونی مداخله در بافت

 گیری این بخش آمده است.مداخله در بافت فرسوده بیان شده و در پایان نتیجه

 تعریف فرسودگی 

های شهری است که به سبب قدمت و یا سبت به کارآمدی سایر بافتناکارآمدی و کاهش کارایی یک بافت ن

آید. وقوع فرسودگی موجب گیری آن بافت به و جود میفقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل

سازمانی، عدم تعادل، عدم تناسب فضاهای شهری گردیده و به زدودن خاطرات جمعی و اموال میان بی

ین عامل با کاهش عمر نسبتاً کم و بیش سریع، باعث حرکت به سوی نقطه کند، اشهری گذشته کمک می

 (.1387گردد )حسینی پایانی اثر می

 1تعریف بافت فرسوده

لبدی، دگی کاشود که به دلیل فرسوهایی از محدوده قانونی شهرها اطالق میبافت فرسوده شهری به عرصه

از  وبوده  های شهری آسیب پذیرختخدمات و زیرساعدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره، تاسیسات و 

 ا یکدیگرلیت بهای فرسوده به سبب فرسودگی در کارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند؛ بافت

آنها امکان  مالکین ها به دلیل فقر ساکنین واین بافت همچنین (.1387های مشترکی دارند )حسینی ویژگی

 .دارندنگذاری در آن را ای جهت سرمایهگذراران انگیزهنداشته و نیز سرمایهنوسازی خودبخودی را 

 های فرسودههای بافتگونه

ندی بقسیم تهای مختلف شهری را از نظر کیفی به چند دسته اصلی توان بافتدر یک تقسیم بندی کالن می

 نمود: 

 سال دارند. 80های قدیم و واجد ارزش تاریخی که معموالً عمری بیش از بافت -

های قابل بخش های فرسوده شهری که فرسودگی آنها یا از بابت کالبد است و یا از بابت فعالیت وبافت -

 شوند.سال را شامل می 30توجهی از شهرها با عمری بیش از 

                                                           
1- Dilapidated Fabrics 
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ها هستند که به صورت خودجوش ساخته شده اند و ای یا غیررسمی نوعی دیگری از بافتهای حاشیهبافت -

با گسترش شهرها . دهندبخشی از شهرهای عمدتاً بزرگ و یا شهرهای میانی بسیار مهاجرپذیر را تشکیل می

های تاریخی یا شهرسازی بی ها از ارزشبه طور کلی این بافت. گیرنداین نواحی درون مناطق شهری قرار می

  .اندبهره

ای نه چندان دور به سال( بوده و درآینده 30های اخیر )کمتر از های جدید شهری که محصول دههبافت -

 (.1388)دهقان و فهیمی زاده  های فرسوده خواهند پیوستتدریج به جرگه بافت

باشند. این های متفاوت میهای فرسوده به سبب عوامل مؤثر در فرسوده بودن دارای ماهیتهمچنین بافت

 دهند:ها را در چهار گروه زیر قرار میبافت

 دارای میراث شهریهای بافت -

 های شهری )فاقد میراث شهریبافت -

 ای)سکونتگاه غیررسمی( های حاشیهبافت -

ها در اثر گسترش شهرها و پیوستگی کالبدی روستاهای اطراف شهر به شهری: این بافت -های روستابافت -

 شوند. محدوده شهری ایجاد می

خصصی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی زادگان در دومین نشست تهمچنین آقای مصطفی عباس

 -3فرسودگی  کارکردی   -2فرسودگی کالبدی  -1های فرسوده را در هفت دسته بافت با: شهری بافت

فرسودگی  -7فرسودگی مالی  -6فرسودگی مکانی  -5فرسودگی قانون و رسمی  -4فرسودگی تصویر ذهنی 

 (.326، 1387اند )حسینی نسبی اقتصادی مورد بررسی قرار داده

 

 های فرسودهعمومی بافت هایژگییو

را براساس بلوک  های فرسوده و آسیب پذیرهای شناسایی بافتجمهوری اسالمی ایران شاخص وزارت کشور

که محصور به  است بلوک شهری عبارت از محدوده ایکند. طبق تعریف این وزارتخانه آسیب پذیر بیان می

گانه زیر را داشته بلوک آسیب پذیر بلوکی است که حداقل یکی از شرایط سهو  باشدمتر می 8معابر حداقل 

 :باشد

درصد بناهای فرسوده نامناسب به لحاظ زیستی و سکونتی یا آسیب پذیر  50بلوکی که دارای حداقل  - 

 :حداقل یکی از شرایط دوگانه زیر را باید داشته باشدآن بناهای فرسوده یا آسیب پذیر و  باشد

)سازه بتونی، فوالدی یا  باشد ای به تشخیص کارشناس رسمی ساختمانبنایی که فاقد سیستم سازه -اول

  .شناژهای تحتانی، قائم و فوقانی(
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ا آیین نامه مذکور را برعایت نشده باشد یا قابلیت انطباق  2800بنایی که دراجرای آن مفاد آیین نامه  -دوم

 نداشته باشد.

 امالک آن مساحتی کمتر از دویست متر مربع را داشته باشد. درصد 50بلوکی که حداقل  -

متر باشد یا  6درصد عرض معابر آن )قبل از اصالحی( بن بست و یا با عرض کمتر از  50بلوکی که حداقل  -

 ضریب

 باشد. 30/0نفوذناپذیری آن کمتر از 

موارد زیر را به  «های شهریعوامل توسعه فرسودگی بافت» ای با عنوان مقالهدر  هم محمد آیینی دکتر

 شمارد:بر می های فرسودهعمومی بافتهای  ژگییو عنوان

استاندارد بودن قدیمی می باشد یا فاقد رعایت  ها عمدتاًاین گونه بافت های موجود درساختمان عمر ابنیه: -

مقابل زلزله ای با  مقاومت در وانها عمدتاً تقابل تشخیص است. ابنیه این بافت هاآنها از ظاهر ساختمان

 شدت متوسط را ندارد.

ریز دانه بوده واکثر آنها یک یا دو  ها عمدتاَابنیه مسکونی واقع دراینگونه بافت دانه بندی و تعداد طبقات: -

 طبقه هستند.

 هستند.یا آجر وآهن  ،ها عمدتاً از انواع خشتی، آجر و چوبرفته در این بافت مصالح بکار صالح:نوع م -

های فرسوده که عمدتاً بدون طرح قبلی ایجاد شده اند عمدتاً از ساختاری نامنظم بافت ها:وضعیت دسترسی -

که اکثر معابر آن بن بست یا با ای باشد به گونههای موجود درآنها عمدتاً پیاده میبرخوردارند و دسترسی

است. مساحت عرصه ابنیه واقع  درصد 30وذناپذیری در آنها کمتر از فمتر بوده و ضریب ن 6عرض کمتر از 

 مترمربع می باشد. 200ها عمدتاً کمتر از این بافت شده در

ها و زیر ساخت های فرسوده به لحاظ برخورداری از خدمات،بافت: های شهریوضعیت خدمات و زیر ساخت -

 اند.فضاهای باز، سبز و عمومی دچار کمبودهای جدی

های ها و بافتها و رود درهها، مسیر قناتها، حریم گسلعیت پذیری بافتممسأله ج :های کیفیشاخص -

 .باشندهای فرسوده مؤثر میاز دیگر مسائلی هستند که در تعیین بافت روستایی درون شهری و

 

http://magiran.com/npview.asp?ID=1769974
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 های فرسودههای بافتویژگیترین مهم
 و منظرشهری کالبدی، سیماهایویژگی -1

ای و فاقد هرگونه محاسبات فنی های فرسوده شهری فاقد سیستم سازهاغلب واحدهای ساختمانی در بافت 

باشند و واحدهای فرسوده مزبور، به لحاظ زیبایی برای مقاومت در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله می

های امروزی های متعدد بوده و روح جستجوگر زیبایی شهروندان را متناسب با سلیقهدچار ناهنجاریبصری، 

 .شودکند و باعث رویگردانی آنها میسیراب نمی

ها کم دوام و ریزدانه  از عدم دسترسی مناسب به درون بافت و عرض کم معابر و نیز حجم باالی ساختمان 

 ده است.های فرسوجمله آثار منفی بافت

واره داشته و اکثر اجزای آن به ویژه قطعات واقع در ها، حالتی اندامشناسی اغلب این بافتاز منظر ریخت

ای، نظام های فرسوده حاشیههای فرسوده به خصوص بافتهای مسکونی ریزدانه هستند. در اکثر بافتحوزه

 (.1387گیرد )حسینی ساخت و ساز با مصالح کم دوام صورت می

 

 ها و تاسیسات شهریمیزان برخورداری از شبکه های دسترسی، زیرساخت -2

های فرسوده شهری از کمبود و ناکافی بودن سطح شبکه ها و معابر دسترسی به خدمات شهری رنج بافت 

متر می باشند که به هیچ وجه متناسب با زندگی شهری  6برد و اغلب معابر آن دارای عرض کمتر از -می

)آیینی  نیست. تاسیسات و زیرساخت های شهری به دلیل گذشت زمان، فرسوده شده و پاسخگو نیستامروز 

1387). 

هایی در شبکه زیرساختی و فضاهای های فرسوده معموالً فاقد شبکه زیرساختی و دارای نارساییبافت

 های مسکونی هستند.های ناسازگار در جوار بافتگیری کاربریخدماتی و شکل

 

 مندی از خدمات شهریمیزان بهره -3

های فرسوده شهری از فقدان برخی خدمات فرهنگی، آموزشی و شهری به لحاظ کمی و کیفی رنج بافت 

های فرسوده، بندرت شاهد وجود مراکز برد و در برخی خدمات نیز دچار نقص است. در محدوده بافتمی

ا و مراکز بهداشتی، درمانی، امداد و نجات، فضاهای های عمومی، فرهنگسراهفرهنگی و عمومی نظیر کتابخانه

 .ها و امثال آن هستیمسبز و عمومی الزم و کافی، مهدکودک

سرانه کم خدمات شهری) فضای سبز، مراکزآموزشی، فرهنگی و تفریحی( و مشکل امداد رسانی در مواقع 

 باشند.ها میبحرانی از آثار منفی خدمات شهری در این بافت
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 گذاریمالی، اقتصادی و سرمایهویژگی  -4

های فرسوده شهری بویژه در الیه های مرکزی شهرها از چرخه و حیات اقتصادی شهر عمده محدوده بافت 

تر، از بین رفتن توجیه اقتصادی و مالی موجب فرار سرمایه ها از این مناطق و خارج شده اند و به عبارت ساده

 .گذاری در آنها گردیده استعدم سرمایه

گذاری در آنها، فقر اقتصادی ساکنین و عدم عالقه آنها برای بازسازی و ها اقتصادی پایین برای سرمایهانگیزه 

 ها در زمینه اقتصادی است.مرمت و ارزش پایین زمین از تبعات منفی این بافت

منابع درآمدی  های فرسوده، عموماً در نسبت با سایر نقاط شهر پایین است وارزش زمین و مسکن در بافت

ها در مشاغل غیررسمی و گاه غیرمجاز فعالیت کرده و بیشتر ساکنان نامعلوم است. بیشتر ساکنان این بافت

ها بسیار پایین است. گردند. اجاره مسکن این بافتبندی میهای درآمدی پایین طبقهاکثر آنها در دهک

 ها است.همچنین بیکاری از مهمترین مشکالت این بافت

 
 ویژگی اجتماعی و فرهنگی -5

های شهری و به عبارت دیگر، تنزل رتبه اجتماعی توسعه فرسودگی و از بین رفتن مرغوبیت محدوده بافت

های مزبور در نگاه شهروندان، باعث افزایش میزان مهاجرت افراد اصیل و بومی با توان اقتصادی محدوده

تر، اقشار مبتالبه آسیب اجتماعی نظیر معتادان و ادی پایینمطلوب و جایگزین شدن آنان با افراد با توان اقتص

های بافت فرسوده به ناهنجاری مهاجران بیگانه شده است. در واقع هنجارهای اجتماعی و فرهنگی محدوده

های مذکور دهد، سهم مستاجران به مالکان ساکن در محدودهبدل گردیده و مالحظه برخی آمارها نشان می

است. از سوی دیگر، به دلیل پایین بودن میزان مقاومت واحدهای فرسوده در برابر سوانح  بشدت بیشتر شده

ریزند به میزان قابل توجهی، سطح امنیت روانی طبیعی حتی برخی واحدها، با بارش یک باران فرو می

 .ساکنان را کاهش داده است

های برای بزهکاران و افزایش آسیبتراکم باالی جمعیت، گسترش فرسودگی و تبدیل آن به محل و مامن 

های ناهنجار شهری و کمبود امکانات گذراندن اوقات فراغت به ویژه برای اجتماعی و تبدیل شدن به گونه

 باشند.های فرسوده میکودکان و نوجوانان، از جمله آثار منفی اجتماعی و فرهنگی بافت

 
 زیست محیطی -های محیطیویژگی -6

موالً از کیفیت محیطی و زیست محیطی نازل و فضایی غیربهداشتی برخوردارند و گاهی های فرسوده معبافت

 شود.آوری زباله در آنها دیده میهای سطحی و جمعهای ناشی از فقدان سیستم فاضالب، آبآلودگی

های صوتی و برهم ریختن بهم ریختن بهداشت محیط و آثار زیست محیطی ناشی از آن و افزایش آلودگی

 اند.های فرسودهداشت روانی، از آثار منفی زیست محیطی در بافتبه



         1395-96یمسال دوم ن                            می         ــام ناظـدکتر اله                  بافت فرسوده 

 

6 
 

را فراهم  های فرسوده شهریزمینه ساز خارج شدن مالکان ریشه دار و توانمند بافت عوامل ذکر شدهمجموعه 

ترین سرمایه مقابله با فرسودگی در نظر گرفته شوند، . اگر مالکان توانمند مذکور به عنوان مهماندآورده

  .خواهد بودها در این بافتترین عامل توسعه فرسودگی های فرسوده، مهمهای بافتمهاجرت آنها از محدوده

 

 های فرسوده شهریمبانی حقوقی، مستندات و مراجع قانونی مداخله در بافت

ا ه، الیحه مربوطه به شهرداری1309و  1286اگرچه هدف اصلی قانونگذار از تصویب قوانین بلدیه مصوب 

ها ، الیحه قانونی شهرداری1328ها و انجمن شهرها و قصبات مصوب ، قانون تشکیل شهرداری1328مصوب 

و اصالحات بعدی  1334ها مصوب و دو الیحه متمم آن مصوب همان سال، قانون شهرداری 1331مصوب 

اداره امور شهرها متمرکز های گوناگون ای از مواد قانون شهرداری، بر سر شاخهو اصالح پاره 1345آن تا سال 

های فرسوده چنان جدی شد قانون شهرداری، مقوله نوسازی بافت 111با تصویب ماده  1345بود اما در سال 

، به عنوان یکی از 1347که خیلی زود متعاقب قانون نوسازی و عمران شهری در دو سال بعد یعنی سال 

ین و مقررات شهری شد. نوسازی، همگام با تکامل ترین و کارآمدترین مقررات وقت وارد عرصه قواناصیل

های ها و محلهریزان قرار گرفت و این توجه در بافتقوانین و مقررات شهرها، مورد نظر طراحان و برنامه

  (.67 ،1387قدیمی و فرسوده به بیشترین حد خود رسید)حسینی 

 

 های فرسودهضرورت نوسازی بافت

 معنی استفاده از همه منابع و امکانات به نفع توسعه شهر.وری شهر: به ارتقاء بهره -

جلوگیری از توسعه افقی شهر: با توجه به توسعه روزافزون شهرها هر روزه بیشتر با توسعه افقی شهر و  -

 کند.ها مواجهیم که دخالت در ساختار آنها را گریزناپذیر میطبعاً فرسودگی بیشتر بافت

 های احتمالی.لهمقاوم سازی در برابر زلز -

لزوم پاسخگویی مدیریت: مدیریت شهری با توجه به اینکه ارتباطی مستقیم با زندگی روزمره مردم دارد  -

 گذارد.تأثیر زیادی بر نگرش مردم نسبت به مدیریت کالن کشور می

رویه جمعیت: با توجه به فرسودگی بافت و جلوگیری از متروکه شدن آنها و به پیشگیری از جابجایی بی -

 رسد. های فرسوده ضروری به نظر میطور کلی مدیریت مهاجرت مداخله در بافت

 (.1387رسانی مطلوب شهری و... )حسینی ایجاد عدالت اجتماعی، مقابله با فقر، خدمت -
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 مداخله در بافت فرسوده سازمان و تشکیالت اجرایی، ارکان 

ها و نهادهای دولتی در کنار مردم قرار پذیر است که سازمانمداخله در بافت فرسوده تنها در صورتی امکان

گام شده و با یک حرکت ریزی صحیح و اصولی جهت رفع معضالت و مشکالت موجود همگرفته و با برنامه

ای فرسوده اقدام نمایند. ارکان مداخله در بافت فرسوده هگروهی، منسجم و پویا به نوسازی و بهسازی بافت

 باشد.شامل دولت، بخش عمومی، مردم، مدیریت طرح، مدیریت اجرایی می

 

 

 

 

 نمایش سازمان و تشکیالت اجرایی، ارکان مداخله در بافت فرسوده.

 دولت -1

وظیفه حمایت، هدایت و نظارت بر دولت به عنوان یکی از مهمترین نهادها و ارکان مداخله در بافت فرسوده،  

های نوسازی را به عهده دارد و از طریق وزارت مسکن و شهرسازی و سایر نهادهای دولتی نقش ی طرحتهیه

 خود را ایفا خواهد نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرسودهنمایش سازمان و نهادهای دولتی مداخله کننده در بافت 

 

مراقبت و حمايت از 

هاي تاريخيپروژه  

 

اهتأمين زير ساخت تأمين خدمات  

هاي متولي سازمان

 خدمات اساسي
سازمان ميراث فرهنگي 

 و گردشگري
هاي متولي زير سازمان

هاساخت  

شركت مادر تخصصي 

 عمران و بهسازي شهري

 شركت مسكن سازان

وزارت مسكن و 

هرسازيش  
 سايرنهادهاي دولتي

 دولت
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 بخش عمومی -2

 باشد.ها از دیگر ارکان مداخله میبخش عمومی با اختیارات قانونی خود به عنوان نهاد اجرا کننده طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمومی مداخله کننده در بافت فرسودههای بخش نمایش سازمان

 مردم -3

باشند. این افراد عالوه بر ها میی شهری، ساکنین این محدودههای فرسودهترین رکن مداخله در بافتمهم 

ترین رکن مداخله هستند، بیشترین شناخت و آگاهی از معضالت آنکه به لحاظ حقوقی و قانونی محق

ها و ی مستقیم نداشته و وامافراد به دلیل بضاعت پایین مالی توانایی مداخله محدوده را دارند. متأسفانه این

-تسهیالت ارائه شده نیز به تنهایی پاسخگوی نوسازی مقیاس خرد حتی نوسازی تک پالک توسط آنها نمی

باشد. بدین ترتیب تأمین دسترسی و خدمات مناسب و متشکل نمودن مردم جهت اجرای مستقیم پروژه نیز 

 پذیر نخواهد بود.احتی امکانبر

 
 

 

 

 

 نمایش انواع مشارکت مردم در امر مداخله در بافت فرسوده

 مدیریت طرح -4

 گیرد.انجام میی شهر دیگر رکن مداخله مدیریت طرح است که توسط مشاور بافت فرسوده 

 

 شهرداري

 شوراي شهر

 بخش عمومي

سازمان نوسازي و بهسازي 

 شهرداري

 

 

 

هاي مناطقشهرداري  

 مردم

مشاركت از طريق 

هاي واگذاري زمين

 محدوده پروژه

مشاركت از 

 طريق خريد سهام
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و  ریتی،خدمات مدیریت طرح مشتمل بر چهار نوع فعالیت است: خدمات حقوقی، خدمات فنی، خدمات مدی

 خدمات نظارتی.

 

 

 

 

 

 

 طرح در امر مداخله در بافت فرسودهنمایش چهار نوع فعالیت مدیریت 

 مدیریت اجرایی -5

که به عنوان آبادگر یا مدیریت اجرایی نوسازی محدوده عمل خواهدکرد. اقدامات تأمین  1گر اصلیتوسعه

 سرمایه برای انجام پروژه، اجرای فرایند تحصیل زمین، آماده سازی، ساخت و اجرای پروژه را به عهده دارد.

 

 

 

 

 

 های مدیریت اجرایی در امر مداخله در بافت فرسودهنمایش زیر مجموعه

 (.1387،49مرجع: )مهندسین مشاور شارمند 

 

 های فرسودههای بافتدالیل مشارکت غیر فعال مردم در اجرای پروژه

جرای ادم در شود که، دلیل اینکه مرهای فرسوده این نتیجه حاصل میبه بافت از بررسی مطالب مربوط

 موضوع اساسی تمرکز دارد: 3های فرسوده مشارکت فعال و پایدار ندارد برهای بافتپروژه

 

                                                           
1-Master Developer 

اجرايی مديريت   

گرتوسعه  

گران توسعه

 خرد

گر توسعه

 اصلي

 مديريت طرح

 )مشاور بافت فرسوده(

 خدمات فنی خدمات مديريتی خدمات حقوقی خدمات نظارتی
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 ها درخصوص بازسازیکمبود سرمایه انسانی در اهالی محدوده بافت -1

ها و کنند در اکثر پژوهشها معنی میها وتخصصرتسرمایه انسانی را افزایش اطالعات و کسب مها

تجارب عملی نشان داده شد که مردم اطالعات کافی و مهارت مناسب جهت درک و تبیین موضوع از یک سو 

و اجرای عملی مشارکت با دارا بودن توان الزم انسانی و مهارتی را دارا نیستند لذا تولید سرمایه انسانی برای 

یک اقدام راهبردی است و در این راستا تدوین و طراحی سامانه اطالع رسانی با مردم های محدوده بافت

 ضرورتی انکارناپذیر است.

 
 کمبود سرمایه فرهنگی -2

کنند. در های آدمیان معنی میسرمایه فرهنگی را به مجموعه آداب و رسوم، اعتقادات و خصوصاً نگرش

های مربوطه به مده نبود نگرش مناسب برای اجرای طرحها، مشکل عخصوص مردم ساکن در محدوده بافت

شود. در بعد شناختی باشد نگرش معموالً از سه عنصر شناختی، عاطفی و عملی تشکیل مینوسازی می

طور که اشاره شد اکثر مردم از اطالعات کافی برخوردار نیستند در بعد عاطفی اکثراً اطمینان و اعتماد همان

گردد. از این حیث مردم ها از سوی مردم عملی نمیر بعد عملی، مشارکت در اجرای طرحکافی ندارند و لذا د

 گروه تقسیم نمود: 4توان به را می

 تندروان: کسانیکه روحیه باالی مشارکتی دارند. -1

 دوندگان: کسانیکه آمادگی ذهنی و عملی نسبتاً مناسبی برای مشارکت دارند. -2

ذهنی آمادگی مشارکت دارند ولی از حیث عاطفی )اعتماد( و از بعد عملی روندگان: کسانی که حیث  -3

 یعنی اقدام به مشارکت شدیداً تردید دارند.

 دهند.ها مخالفند و به شدت مقاومت از خود نشان میایستادگان: مردمی که با اجرای این طرح -4

 
 کمبود سرمایه اجتماعی -3

با یکدیگر که توأم با اعتماد باشد و نیز در قالب تشکیالت محقق ها سرمایه اجتماعی را به ارتباط انسان

اندرکاران طرح ندارند، های فرسوده، ارتباط زیادی با مجریان و دستاند مردم محدوده بافتشود تعریف کرده

اعتمادند و در عمل سازمان تشکیالتی برای این ارتباط نیز طراحی نشده است)حسینی لذا نسبت به ایشان بی

1387.) 
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 های فرسودهطراحی شهری در بافت** 
پذیرفت. این های جامع و تفصیلی صورت میها در قالب طرحدر گذشته حل مسائل و مشکالت تمامی بافت

های های فاحش در ویژگیها داشته و علی رغم تفاوتها نگاهی تقریباً یکسان به تمامی این بافتطرح

ساختاری و کالبدی عمالً راهبردها و راهکارهای یکسانی را برای توسعه آنها پیشنهاد می نمودند اما در 

مشارکتی در میان اندیشمندان حوزه  ساختاری و بعد از آن –های اخیر با شروع رویکرد راهبردی سال

های فرسوده به صورت خاص سرلوحه کار مسئوالن قرار گرفته است. شهرسازی، حل مسائل مربوط به بافت

های کالن جامع و حتی ساختاری راهبردی در در این میان استفاده از تخصص طراحی شهری بجای طرح

کیفی و توسعه پایدار این مناطق مورد استفاده واقع  بسیاری از کشورها به عنوان روش مناسب جهت ارتقاء

شده است که در کشور ما این مسئله تاکنون محقق نشده است و یا بسیار کم رنگ بوده است. الزم است با 

ها اوالً نگاه کمرنگ گذشته به مقوله طراحی شهری های خاص و متمایز اینگونه بافتتوجه به ویژگی

های های فرسوده ویژگیهای کیفی این رشته و متناسب با بافت، عالوه بر ویژگیتر گردیده و ثانیاًمتناسب

 دیگر آن تشریح گردند که در حال حاضر در جوامع حرفه ای ما این مشکل وجود دارد.

ریزی شهری، معماری و اجراست که نه تنها مابین برنامهدر حقیقت طراحی شهری حلقه مفقوده فی

های آن با موضوعات جدید پیش روی متناسب سازی شتری گردد که باید ویژگیبایست بدان توجه بیمی

 گردد.

تخصص طراحی شهری عملی فراگیر و میان تخصصی است که در هنگام دخالت در هر نوع بافت شهری 

نماید ارتباط منطقی و عملی کارآمدی را میان تمامی نیروها و عوامل دخیل و تاثیرگذار بر تحوالت تالش می

های فرسوده شهری مقوله ای نسبتاً جدید در ری در آن منطقه ایجاد نماید. موضوع مداخله در بافتشه

تمامی نقاط جهان است که در کشورهای در حال توسعه بنا به دالیل خاص از گستردگی و پیچیدگی بسیار 

 .باشدبیشتری برخوردار می

ای به عملکرد این علم اقدام به معرفی پاره در گذشته اندیشمندان طراحی شهری در راستای کیفیت بخشی

های شهری نموده اند که در های ماهیتی و عملکردی درخصوص نحوه دخالت و چگونگی تهیه طرحویژگی

ها و مقاالت متعدد علمی منتشر و در دسترس متخصصین قرار گرفته است. از آنجایی که موفقیت قالب کتاب

های نوین و خاصی الوه بر موارد ذکر شده قبلی نیازمند ویژگیهای فرسوده عیک طرح شهری در بافت

آید معرفی باشد بنابراین، آنچه در ادامه میهای فرسوده میمتناسب با ساختارهای کالبدی و اجتماعی بافت

 های فرسوده می باشند. های طراحی شهری در امر دخالت در بافتبخشی از ویژگی
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 های فرسوده شهری در امر دخالت در بافت های طراحیمعرفی بخشی از ویژگی

 1طراحی شهری فرایندی پایان ناپذیر -1

ل کهنه ند ساچبا توجه به اینکه فرایند کهنه شدن فرایندی تدریجی است و هرچیز نو و جدیدی پس از طی 

بر  ها درهای مختلف شهری را به تدریج در مراحل رشد و تکوین شهرشود، فرایند فرسوده شدن بافتمی

رای هری و اجاحی شاحی شهری آنها، از آنجا که فرایند طرها و طرگیرد. با شروع مداخله در اینگونه بافتمی

 شهر، های فرسوده موجود یکآن عموماً طوالنی مدت است با پایان مراحل اولیه طراحی شهری بافت

ب دین سبخواهند بود و بهای دیگری از شهر دچار فرسودگی کالبدی شده و نیازمند طراحی شهری بافت

  .های فرسوده فرایندی پایان ناپذیر می سازدفرایند طراحی شهری را در ارتباط با بافت

 2طراحی شهری، اقدامی فرایندگرا -2

وده های فرساین ویژگی بدین معنی است که به صورت ایستا و استاتیک نباید به طراحی شهری در بافت

 نی از آنپایا اص و ویژه را در یک مقطع زمانی خاص و به شکل نهایی ونگریست و انتظار ارائه محصولی خ

 ت خود بهشنهادادارد که در مراحل مختلف طراحی اقدام به ارائه پیداشت بلکه این ویژگی ما را برآن می

 های کهن ویژگیهای کالن و فرایند پیشنهادی، این وگرا نموده تا براساس این دیدگاهصورت اسناد فرآیند

ها اهز قبیل رایزیکی های پایدار و اشکال فریشه دار محلی باشند که به تدریج اصول کلی فرایند را به ماهیت

  .نمایندو ساختمان تبدیل می

 3طراحی شهری، فرایندی چند سطحی و چندوجهی -3

دی، اقتصا پردازد بلکه مسائلریزی شهری صرفاً به مباحث کالبدی نمیطراحی شهری نیز همچون برنامه

احد ک و یا وا بلواجتماعی، فرهنگی و... را نیز سرلوحه کار خود دارد و بعالوه مقیاس آن صرفاً کوچه و ی

ده و رح بوهمسایگی نیست بلکه در مقیاس شهر، منطقه فرادست شهر، منطقه درون شهر و نواحی شهری مط

ل و مسائ ه ریشه اصلی بسیاری ازبایست در هر مقیاس خدمات خاص خود را ارائه کند. از آنجایی کمی

هری اند فرایند طراحی شهای فرسوده در مناطق فرادست منطقه هدف نهفتهمباحث موجود در بافت

ر نها دبایست در همه حال برای حل تمامی مسائل نگاهی گسترده به موضوعات مختلف و آنهم نه تمی

در  شهری ز اینروست که الزم است طراحیمحدوده هدف طراحی بلکه مناطق فرادست آن داشته باشد. و ا

 بافت فرسوده به صورت اقدامی چند سطحی و چند وجهی دیده شود.

                                                           
1- Never Ending Process 
2- U.D As A Process 
3- Multi Level, Multi Scale 
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 1طراحی شهری، پیشنهادهای مدیریتی و ساماندهی -4

عمارانه منه و های فرسوده صرفاً به مسائل مربوط به  کیفیت های فضایی، زیباشناساطراحی شهری در بافت

ه م توجههای اجرایی و عملکردی یست به مباحث مدیریتی و سازماندهی ارگانبامحدود نبوده بلکه می

عمارانه متی و های شهری در گذشته به مسائل زیباشناخداشته باشد. این ویژگی بدان معناست که اغلب طرح

 وعی صرفاًی موضپرداخته اند و بعضاً مدیران و کارشناسان مسائل شهری نیز بر این باورند که طراحی شهر

حی یژگی طراکه و های فضایی را مد نظر دارد. این در حالی استکالبدی بوده و تنها مسائل مربوط به کیفیت

یریتی و ائل مدها عالوه بر مسائل یاد شده فوق به مسنماید این طرحهای فرسوده ایجاب میشهری در بافت

یند تهیه ی در فراهای اجرایس از تعریف پروژهها نیز بپردازند. به عنوان مثال پسازماندهی عوامل اجرایی پروژه

پذیری را رکتهای اجرایی مشاپذیری مردم و مالکان، گزینهبایست با مطالعه وضعیت مشارکتطرح، طراح می

رح خود طاهیت مگذاری و اجرایی را متناسب با در طرح خود لحاظ و رابطه میان نهادهای مشارکتی، سرمایه

  .دنمای سازمان اجرایی و فرایند اجرا و مدیریت طرح خود را نیز ارائه تنظیم نماید و در نهایت

 2ایهای فرسوده تخصصی میان رشتهطراحی شهری در بافت -5

 های مختلف اقتصادی،های مختلف شهری در برگیرنده سیستمهای فرسوده همچون سایر بافتبافت

امی احد تمبایست در آن وکه یک طرح موفق میباشد اجتماعی، زیربنایی، زیست محیطی، فرهنگی و... می

ی با راحی شهررو ط ها را به صورت توامان مورد توجه و مداخله قرار دهد. از اینمسائل مربوط به این سیستم

و...  زیست ریزی شهری، جامعه شناسی، اقتصادی، محیطگیری از علوم مجاور همچون معماری، برنامهبهره

لذا طراحی  وای در ارتباط با علوم مزبور و مباحث خود داشته باشد کننده خواهد توانست نقش هماهنگ

شهری مناسب  ای می دانیم و یک طرحای و نه تک رشتههای فرسوده فرایندی میان رشتهشهری را در بافت

  .بایست این کیفیت را دارا باشدمی

 3های خصوصی و عمومیطراحی شهری، امکان حضور بخش -6

خصوصی(  -های اجرایی )دولتیهای توسعه شهری تعریف و جایگاه مناسبی از بخشلب در طرحدر گذشته اغ

بایست به منصه اجرا گذاشته شوند و لذا طراح شهری ها میگردید، حال اینکه در نهایت این طرحارائه نمی

ای عمل نماید گذاران خصوصی و دولتی را مشخص نموده و به گونهبایست در طرح خود جایگاه سرمایهمی

، سازمان اجرایی 4که به هر دو میدان و امکان حضور داده شود و بعد با ترکیب این ویژگی با ویژگی شماره 

نگین و زیاد های فرسوده عموماً سهای بافتنیز تعریف گردد. از طرف دیگر از آنجایی که هزینه اجراء طرح

باشد و این های خصوصی امکان پذیر نمیذاری بخشگها بدون مشارکت و سرمایهاست عمالً اجرای این طرح

                                                           
1- Organization And Management 
2- U.D A Multi Disciplinary Approach 
3- Public And Private Sector  
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های خصوصی را فراهم های خود به نحوه مناسب زمینه حضور بخشوظیفه طراحی شهری است که در طرح

 .نماید

 1طراحی شهری، نگرشی سیستمی -7

لف های مختهای فرسوده و یا به طور کلی بافتهای طراحی شهری در بافتیکی دیگر از مهمترین ویژگی

و یا  های فرسوده شهریشهری رویکرد سیستمی فرایند طراحی شهری است. بدین معنا که به هر حال بافت

نین با چ باشند که در برخوردهای شهری جزیی جداناپذیر سیستم کالن شهری میهرگونه دیگری از بافت

ه االدست بام به بافت در نظها نگریسته شود و جایگاهایی چنانچه به صورت انتزاعی به اینگونه بافتبافت

ان شهری ریزان و طراحبایست برنامهمنصه فراموشی سپرده شود، قطعاً طرح مناسبی نخواهیم داشت. لذا می

 .دهای فرسوده شهری سرلوحه کار خود قرار دهننگرش سیستمی را در برخورد و مداخله با بافت

 2طراحی شهری، علم و هنر توامان -8

های طدکه طراحی شهری تخصصی هنری است که صرفاً تالش در خلق فضاها و محیبسیاری براین باورن

تعدد مباحث م ائل وشهری زیبا و دلپذیر دارد حال آنکه در عمل تخصصی بسیار فراتر از این و در بگیرنده مس

اد بایست با ایجهای عمومی خود میهای فرسوده عالوه بر ماهیتو بسیار است. طراحی شهری در بافت

را  هنده خوددیوند پارتباط میان رشته ای با سایر علوم مجاور به صورت علمی فراگیر درآمده تا بتواند نقش 

 به خوبی ایفا نماید. 

اخص های شیاری های فرسوده نیازمند ارائه بسعالوه بر این موضوع از آنجایی که در فرایند نوسازی بافت

ه بقدام بایست به صورت علمی استیم، طراحی شهری میکمی و نه کیفی در جهت سنجش فرایند نوسازی ه

ین حالت توانیم در اها نموده و صرفاً به ارائه شاخص های کیفی نپردازد. بنابراین میتدوین این شاخص

 .هنری است -های فرسوده امری صرفاً  هنری نبوده و تخصصی علمیبگوییم طراحی شهری در بافت

 3روش بازنگریطراحی شهری، ارائه سند و  -9

د. ی باشیک طرح شهری خوب و مناسب طرحی است که دارای خصوصیت انعطاف پذیری بوده و قابل بازنگر

ر دها در جوامع های مسئول و عدم تعریف مسئولیتگیری ارگانهای مدیریتی، عدم شکلبا توجه به ضعف

زم است امر ال تحقق هرچه بهتر اینهای فرسوده شهری، در راستای حال توسعه به ویژه در ارتباط با بافت

احی خود ند طرهای شهری در مرحله ارائه پیشنهادات خود به تعریف و ارائه جایگاه بازنگری در فرایطرح

ی صورت ازنگرباشاره نمود تا پس از تصویب و حین عملیات اجرایی براساس روش و مکانیزم پیشنهادی این 

 پذیرد. 

                                                           
1- System Approach               
2- U.D Art And Arsenic 
3- Revision Control Document  



         1395-96یمسال دوم ن                            می         ــام ناظـدکتر اله                  بافت فرسوده 

 

15 
 

بدان  ث قبلماهیت چند رشته ای و چند سطحی طراحی شهری که در مباح الزم به ذکر است که با توجه به

بایست یتلف ماشاره شد این بازنگری نه تنها در یک موضوع و مقوله که در ارتباط با موضوعات سطوح مخ

باشد که می صورت پذیرد. از جمله مهمترین مسائل دیگر در این موضوع ترکیب بدنه بازنگری کننده طرح

 .ه گردندت ارائاین مسائل همگی در سند جامع بازنگری و اصالح همزمان با ارائه سایر پیشنهادابایست می

 1طراحی شهری، حفظ هویت و سیمای شهری -10

ی از آنها اینک ساله و بعضاً بسیار بیشتر داشته و بسیار 30های فرسوده عمری حداقل از آنجایی که بافت

 ارند. بادی شهر می نمایند تاثیر بسزایی در ساختار هویتی و سیمایمناطق شاخص و مرکزی شهرها را اشغال 

مدرن  هرسازیهای شها عمالً نخستین تجربهتوان مشاهده نمود که بسیاری از این بافتای میبررسی ساده

یخ های شهری و تاردر شهرهای جهان سوم بوده و اینک به محلی مناسب برای مطالعه سیر تحول بافت

  .اندصر تبدیل شدهشهرسازی معا

اکم حماعی ها و معیارهای اجتشناسی فضایی و معماری ابنیه و فضاهای شهری این مناطق حاصل عرفگونه

ی ند نوسازفرای نماید تا درگیری آنهاست که اینک تکرار آنها دیگر غیرممکن است و ایجاب میدر زمان شکل

طق ن منادند. لذا فرآیند طراحی شهری در ایهویت و ساختارهای مربوط به آن در این مناطق حفظ گر

این  اشد وبایست دیدگاه و حساسیت ویژه ای را جهت حفظ ساختارهای هویتی و سیمای منطقه داشته بمی

 .های خود همواره مد نظر قرار دهدموضوع را به عنوان یکی از ویژگی

 2پذیریطراحی شهری و مشارکت -11

هد که دن مینقاط مختلف جهان )به ویژه کشورهای در حال توسعه( نشاهای فرسوده تجارب دخالت در بافت

نهادی رگونه پشهجرای ا پیشبرد و ها عمالًبا توجه به حضور جامعه انسانی و فعالیتی پرسابقه در اینگونه بافت

باشد. لذا یبدون در نظر گرفتن نقش و مشارکت مردمی در این گونه مناطق غیرممکن و یا بسیار مشکل م

پذیری ورت گیرد که شرایط مشارکتای صهای به گونهاصلح است که طراحی شهری در اینگونه بافت

های قاومتبیل مقساکنین و فعاالن محلی و بومی به حداکثر رسیده تا مسائل و مشکالت احتمالی فراروی از 

ی زاده فهیم و)دهقان های آتی و... مرتفع و یا به حداقل برسند اجتماعی، مشکالت تملک و اجرا، مهاجرت

1388.) 

 گیرینتیجه

دهی به فضای ساخته شده مبتنی بر مبتنی بر رویکردی انسانی همانا شکل موضوع طراحی شهری

های انسانی است، که در برنامه طراحی و یا شرح خدمات ارائه شده به طراحان شهری یا مهندسین خواست

نگر و رویکرد نوعملکردگرا در چشم انداز گرا و قطعیتگردد. امروزه دو رویکرد اصلی نخبهمشاور متجلی می

                                                           
1- Urban Image And Identity  
2- Participatory Approach 
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ریزی و طراحی آگاهانه فضاهای شهری، بستر الزم را جهت دستیابی به رویکردی انسانی فراهم توسعه، برنامه

 آورده اند.

های دهی به فضاهای شهری در طراحی شهری موید این نظر است که دیدگاهمروری بر فرایند شکل

ن فضاهای شهری است موثر بوده متفاوت به انسان و محیط و تعامل این دو در ساخت محصول نهایی که هما

دهی به فضاها شهری نیازمند شناخت انسان،  است. از اینرو شناخت، تجزیه و تحلیل و طراحی یا شکل

 های او و توجه به چگونگی ارضاء این نیازها در تعامل با محیط کالبدی است.انگیزه

باشند. این افراد عالوه بر آنکه به می ترین رکن مداخله در طراحی شهری، ساکنین هر محدودهبنابراین مهم

ترین رکن مداخله هستند، بیشترین شناخت و آگاهی از معضالت محدوده را لحاظ حقوقی و قانونی محق

 دارند.

های مختلف، فرسوده و ناکارآمد شهری نشان داده است عدم مشارکت ای مداخله در بافتی چند دههتجربه

ها و در های اصلی ساکنان این محدودهعدم توجه به نیازها و خواسته ها سببمردم در طراحی این بافت

 ها بوده است.های بومی و اقلیمی و فرهنگی بسیاری از این بافتبسیاری موارد عدم هماهنگی با ویژگی

بنابراین تا زمانی که ذهنیت نامطلوب و عدم اعتماد مردم نسبت به اجرا و تسهیالت ارائه شده توسط دولت،  

های عمل آنها وجود داشته باشد، اجرای پروژه ناموفق خواهد بود. در مقابل، هنگامی که ها و روشهرداریش

ی پروژه سهیم بدانند، نه تنها مانع وری از ارزش افزودهساکنین محدوده خود را در اجرای پروژه و در بهره

بی تردید استفاده از همکاری مردمی در باشند. اجرای پروژه نخواهند شد، بلکه خود مبلغ و حامی پروژه می

 ی همکاری و مشارکت است.کنندهی اتفاقات، تضمینها از کلیهامر طراحی و آگاهی آن

بدیهی است ساکنین محل بیشترین آگاهی از محیط زندگی خود را دارند، زیرا بیشترین زمان را در این  

اند. همفکری و مشارکت این گروه، نه محل گذرانیده و بیشترین تعامالت اجتماعی را در این محدوده داشته

جلب اعتماد ساکنین نسبت به تر می سازد، بلکه باعث ی ساکنین نزدیکتنها طراحی را به سلیقه و عالقه

تر خواهد نمود. شایان ذکر است با درگیر نهادها و سازمان اجرایی پروژه خواهد شد و اجرای پروژه را موفق

ریزی، طراحی و اجرای پروژه، اعتماد به نفس ساکنین افزایش یافته، قابلیت، مهارت و شدن ساکنین در برنامه

ته و احساس تعلق خاطر بیشتری نسبت به محیطی که خود خالق آن توان کار گروهی در آنان افزایش یاف

ی پایدار محیط زندگی خود اند پیدا خواهند کرد، لذا در اداره و نگهداری بهتر آن تالش کرده و در توسعهبوده

 نقش مؤثرتری را ایفا خواهد نمود.

کالبدی و -اقتصادی-ضع اجتماعیهای فرسوده، ارتقاء وهای مداخالتی طراحی شهری خصوصاً در بافتپروژه

کیفیت سکونت در محدوده را به دنبال خواهد داشت. در صورتی که ساکنین محدوده در اجرای پروژه 

ی نوسازی بازگشته و در آن سکونت یابند از مزایای این ارتقاء کیفی مشارکت نمایند و مجددا به محدوده

ذهنیت جابجایی جمعیت و خارج کردن این افراد از گردند. اما در صورتی که به هر دلیل برخوردار می
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ی شهر و جایگزین کردن جمعیت جدید مطرح گردد، گر چه این امر باعث ها به حاشیهمحدوده و انتقال آن

تغییر سطح فرهنگی و اقتصادی محدوده خواهد شد و ترکیب فرهنگی جدیدی را به همراه خواهد داشت اما 

ها عدم رعایت عدالت اجتماعی، بی ه وجود خواهد آورد که مهمترین آنمشکالت و پیامدهایی را نیز ب

های مقیاس کالن و مقاومت در برابر واگذاری اراضی خواهد ها و برنامهاعتمادی هر چه بیشتر نسبت به پروژه

 بود و تحصیل زمین و تأخیر در اجرای پروژه را به دنبال خواهد داشت.

 

 بازآفرینی شهری*** 
بازتولید »در لغت به معنای  Regenerationتوان گفت واژه ه معنایی بازآفرینی شهری میدرباره ریش

این واژه  (.Robert, 2000)باشد می« طبیعی بخشی از یک تمامیت زنده که در معرض نابودی قرار گرفته

 گرفته رشدکردن نو از و شدناحیاء بخشیدن، دوباره جان کردن،احیاء معنای به  Regenerateفعل ریشه از

 .رودمی کاربه بازآفرینی و معاصرسازی حیات، تجدید احیاء، معنای به شهری هایمطالعه در است؛ وشده

 کالبدی، اقتصادی، هایدرجنبه محروم نواحی وضعیت بهبود معنای به که است جامعی مفهوم رویکرد این

 و یکپارچه و جامع دیدی از، است و عبارت  (Hajipour, 2007: 16).باشدمی و فرهنگی اجتماعی

 اقتصادی، شرایط در دائمی بهبود که طوریشود؛ بهمی منجر شهری مسائل حل به که اقداماتی مجموعه

 :Roberts, 2000)فراهم کند  تغییرشده، خوشدست که را زیست محیطی بخشی و اجتماعی کالبدی،

که از ، (Griffiths, 1993) محیط شهری استهای کیفی و تا حد بسیاری مترادف با توجه به جنبه (17

 (.Stain, 2001)های اصلی آن توجه به میراث شهری در هر دو بعد تاریخی و معاصر است ویژگی

 بر ابعاد از هریک در داده و رخ محیطی و کالبدی اقتصادی، اجتماعی، مختلف ابعاد در شهری بازآفرینی

 در کالبدی است که رویکرد، بازآفرینی ترین ابعاد اینمهماست. از جمله کرده تأکید متعددی موضوعات

 شهر کالبد و پردازدمی کالبدیهای بالقوهتوان و هامحدودیت وجوی جست به کالبدی عناصر ارزیابی راستای

 .(Roberts and Sykes, 2000: 77) کندمی هماهنگ اجتماعی و اقتصادی سریع هایدگرگونی با را

ن گذشته همواره به مثابه امری آیینی و تداومی مورد وهای فرهنگی در قرحفاظت از ثروتجا که چنین از آنهم

است تا مرمت شهری در سده اخیر سیری تکاملی را هم در عرصه همین امر موجب گردیدهاست. عمل بوده

ای از امروزه در مرحله ،ها و هم در ورطه عمل بپیماید و با پشت سر نهادن تجربیات بسیار و پیاپیتکمیل نظریه

 کمال نسبی قرار گیرد. در ادامه سیر تکاملی این فرآیند به طور خالصه در جدول آمده است.
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 سیر تکامل بازآفرینی شهری

 1990دهه  1980دهه  1970دهه  1960دهه  1950دهه  دوره زمانی

شیوه 

 برخورد

 بازآفرینی توسعه مجدد نوسازی سازیباززنده بازسازی

منظرسازی و تاحدودی  رویکرد محیطی

 گسترش فضای سبز

های بهسازی

 گزینشی

بهسازی محیطی 

 همراه با برخی ابتکارات

افزایش توجه به رویکردی 

 تر به محیطگسترده

تری از معرفی ایده گسترده

 پایداری محیط

 

 1950از دهه  های برخورد و رویکردهای مطرح شدهطور که در جدول مشخص است، از میان شیوههمان

ترین رویکرد در فرآیند بازتولید فضاهای شهری تاکنون، بازآفرینی شهری امروزه به عنوان متاخرترین و کامل

است. در واقع بازآفرینی شهری، پس از اصالحات کلی بر روی فرآیند نوسازی، به عنوان مطرح گردیده

فرعی مورد استفاده ی، در چند روایت یا رهیافت عملکردرویکردی یکپارچه و متضمن مالحظات کالبدی و 

تر به سیر تحول رویکردهای چنین با نگاهی دقیقهم .(Couch, 1990 ) (Landry, 1995) استهقرار گرفت

های متوالی و تدریجی کند. اول، گذارها و استحالهمرمت شهری در مقیاس جهانی، دو نکته اصلی جلب توجه می

های متفاوت در چهارچوب نگرشی یکپارچه. به این این جریان، و دوم، نزدیک شدن دیدگاهدر مفاهیم و مصادیق 

ترتیب، زبان شکل گرفته برای مرمت شهری امروز، برآمده از بطن فرآیندی طبیعی است که جایگاه هر مفهوم و 

  (.Carmona, 2003) استای توسط عاملی واقعی فراهم آمده و طلب شدهواژه

 هایویژگی طریق توسعه در فضاهای شهری از زندگی کیفیت ارتقاء و بهبود نهایی بازآفرینی، در واقع هدف

 به دانش طراحی شهری از گوناگونی های جنبه کارگیریهبه همین منظور ب  است. مکان آن فرد به منحصر

-گسترده شکل  به ذاتی، اهداف مقام در هم غیر پویا و راکد بازآفرینی فضاهای شهری برای مؤثر ابزاری عنوان

چه اهمیت دارد آن اما آن .است بوده مطرح کشورهای غربی در گذشته دهة طی بازآفرینی هایپروژه ای در

باره توجه به حفظ یا ایجاد است که الگوی پیشنهادی برای هر فضا باید دارای چه مختصاتی باشد. در این

-استفادهو جدید منطبق بر نیازهای امروزی و توانایی کالبدی و عملکردی از یک سو و ایجاد الگویی معنادار 

 کنندگان از سوی دیگر قابل تامل است.

خصوصاً در کشور ما که فضاهای شهری سنتی آن، به بیان دیگر برای اینکه جریان بازآفرینی در فضاهای شهری 

گاه تاریخ و و تجلی شهر ی شهرنشینی، بروز هویت و حیات اجتماعیجایگاه تعامالت اجتماعی، نمود انگاره

( 14-27: 1387حبیب، )های قومی و فرهنگی تمدن شهری ماست خاطره جمعی شهروندان و بازتاب ارزش

و بخشی  ی و فضایی بودهعملکردهای کالبدی، معنا یابد، بایستی به شناخت فضاهای که در گذشته واجد ارزش

بخشی که زمانی محل شود. فضاهای هویت اند پرداختهرفتهشمار می از ساختار فضایی شهرهای پیشین به

های جدید، تغییر آوریو در گذر زمان و با رشد فن جمعی شهروندان بودهتعامالت اجتماعی و خلق خاطره
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اند و فضاهایی جدید بدون نوعی به فراموشی سپرده شدهزندگی بههای الگوهای رفتاری و نیز دگرگونی شیوه

  ها گردیده است.اعتبار پیشین جایگزین آن

تواند عالوه بر بازشناسی این فضاها و شناخت معیارهای کیفی و الگوهای فضایی چنین فضاهایی می

شان )و براساس نیازهای های جدید منطبق با هویتعملکردها و یا تعریف پیشین آند عملکربازآفرینی 

آید که خروجی فرآیند بازآفرینی در بعد زمان عالوه بر قابلیت جدید( باشد. با این رویکرد شرایطی پدید می

 های اولیه به تدریج خود به میراثی فعال برای شهرها بدل گردد.استفاده طوالنی مدت، با تکیه بر کیفیت

عملکردی و معنایی فضاهای  کالبدی، مختلف فرآیند بازتولید ابعادبازآفرینی شهری » توان گفت:بنابراین می

کنندگان و هماستفاده گویی به نیازهایشهری در راستای پاسخ شهری است. که با دو هدف توجه به میراث

هر فضا، سعی در  فرد به منحصر هایویژگی طریق توسعه کیفی فضاهای شهری از هایارتقاء جنبه چنین

 «امروزی را دارد. سریع هایتغییرشده و هماهنگی آن با دگرگونی خوشدست که شرایطی بهبود

 

 

 حفاظت و توسعه شهری: دو رویکرد مکمل یا مغایر؟ ****

 مقدمه 

فرآیند توسعه شهری و روند تغییرات بافت به ویژه درم ناطق تاریخی و مرکزی شهرها غالباً با دو رویکرد 

سو، گرایش و تمایل به حفاظت و نگهداری از بافت و عناصر ارزشمند آن و از عمده مواجه بوده است: از یک

ها، اگر مقایس در این محدوده سوی دیگر موج تفکر نوسازی و بازسازی توام با مداخالت مستقیم و کالن

های سیاسی و اقتصادی در اولویت و برتری نسبت به چه در این میان، رویکرد به نوسازی عمدتاً با پشتوانه

و « توسعه»های فرهنگی قرار داشته است، ولکین کشاکش و مجادله بین حفاظت و نگهداری از ثروت

ای مورد بحث د کنکاش در محافل دانشگاهی و حرفههمواره به عنوان یکی از مسائل جدی مور« حفاظت»

 و گفتگو بوده است. 
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 حفاظت و توسعه در نیمه اول قرن بیستم

های گذشته همواره به مثابه امری آیین و تداومی مورد عمل بوده های فرهنگی در قرنحفاظت از پروت

ها و نظریات مرمت معماری ئوریگیری تاست، اما از اواسط قرن هجدهم و اوایل نوزدهم میالدی، با شکل

گذاری آثار و ابنیه، متأثر از شیوه ارزش ای به خود گرفت. تفاوت در نحوه عمل متولیان،این امر شکل تازه

میالدی، توجه  19های جدید در مواجهه، با این پدیده گردید. در قرن منجر به پدیداری رویکردها و سبک

در « ویوله لودو»با گرایش به مرمت سبکی رایج، که توسط  های منفردبه حفاظت صرف از ساختمان

به عنوان تفکر  گرفت،مورد حمایت و توسعه قرار می درا نگلستان،« اسکات»در آلمان و « شینکل»فرانسه، 

میالدی جنبش جدید بر پایه  19غالب در اروپا مطرح و مورد عمل بود. از سوی دیگر، در اواخر قرن 

های عمده مورد توجه و عمل شکل گرفت که تاکنون نیز به عنوان یکی از گرایش« نجان راسکی»تفکرات 

ای توسط انجمنی که خود او و با انتشار بیانیه« ویلیام موریس»های با تالش جنبش حفاظت مدرناست. 

خله در این بنیاد نهاد، کار خود را آغاز نمود. آنان بر نگهداری و مراقبت مستمر از آثار تاریخی و حداقل مدا

« به جای صیانت و مرمت صرف»ورزیدند. تالش برای جایگزینی تفکر نگهداری و حفاظت ابنیه تاکید می

های جدید در فرایند بازنده سازی ابنیه و آثار تاریخی و توجه به مفاهیم گامی بود به سوی تبیین ارزش

های نخستین . این جنبش در گامهای شکلی و سبکی آنهامعماری در این امر به جای تبعیت از ویژگی

خود با موج وسیع و گسترده حفاظت سبکی رایج در اروپا مواجه گردید، بنابراین کامال مورد دقت و توجه 

در ایتالیا و « جیووانونی»و « توبوئی»میالدی توسط  20و اوایل  19قرار نگرفت، اما مجدداً در اواخر قرن 

این جنبش برای نخستین بار توسط نهادها و موسسات دولتی و  در اتریش احیا گردید. همزمان« ریگل»

 های جدید مورد حمایت قرار گرفت. نامهخصوصی با استناد به قوانین و آیین

های تحوالت عمده اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی در نیمه نخست قرن بیستم میالدی، موجب بروز تقابل

های جهانی و سو رخ داد جنگهای شهری گردید. از یکاریگذریزی و سیاستای در فرآیند برنامهگسترده

ها، شیوع تفکر نوگرایی در اوایل قرن و نیز پیامدهای انقالب صنعتی، نیاز به بازسازی گسترده ویرانی

آوری ای از فنهای حفاظت با آمیختهبخشید و از سوی دیگر پیگری اندیشهگرایش به توسعه را شدت می

المللی که منجر به تدوین اولین منشور مرمت معماری در ها در مقیاس بینحمایتروز و همچنین شروع 

گردید. این دوگانگی در دوران بازسازی پس از آتن گردید، موجبات تداوم جنبش حفاظت می 1931کنگره 

 های نوسازی شدت بیشتری یافت. جنگ جهانی دوم با شروع برنامه

های عموم برای ایجاد اشتغال و تامین مسکن مناسب، تههای پس از جنگ، باید به خواسحکومت»

ای بهتر، توجه طور کلی پاسخ دادن به چالش برای ساختن آیندهتسهیالت اجتماعی و خدمات رفاهی و به

های توسعه مجدد های جامع که از طریق طرحهای فقیرنشین و بازسازیپاکسازی محله« دادند.نشان می
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بندی براساس داد. اندیشه منطقههای شهری را تشکیل میده سیاستگرفت، چارچوب عمصورت می

تفاوتی بیهای خیابان کشی متأثر از چیرگی اتومبیل،ها و طرحکاکرد، تولید انبوه، توسعه سیستم دسترسی

ریزی فیزیکی، ها، و توجه صرف به برنامهگرایی در آرایش و خلق ساختماننسبت به میراث گذشته، تندیس

ها های بازسازی جامع در این دوران بودند. تمرکز گرایی دولتریزی و طرحهای عمده برنامهمولفههمگی 

ریزی و طراحی، و همچنین سیستم اقتصادی، تاثیر گیری، برنامهسازی و تصمیمنیز در نظام تصمیم

 های فوق بر جای نهادند. گیری و اجرای برنامهچشمگیری بر روند شکل

ها، افراد و موسسات در مقیاس محلی، ملی و جنبش حفاظت همچنان از سوی انجمناز جانب دیگر، 

ریزی توام با تدوین نخستین منشور مرمت و آغاز المللی مورد حمایت و توسعه بود. تدوین قوانین برنامهبین

ریخی و های تاهای تاریخی، موجبات حفظ و مراقبت قانونی بناها را از جنبهبرداری از ساختمانفهرست

های های فوق همراه با دلسردی نسبت به اقدامات بازسازی و پاکسازی طرحمعمارانه فراهم آورد. تالش

 ای شد. های گستردهساز بروز واکنشمیالدی آغاز گردید، زمینه 1960توسعه مجدد، که از اوایل دهه 

نین شروع نخستین توان موج دوم تغییرات جنبش حفاظت و همچمالدی را می 1960تحوالت دهه 

 های عملی به سوی ایجاد فصل مشترک مابین توسعه و حفاظت تلقی نمود. گام

 

 میالدی  1970و  1960های دهه

روندی که با شروع جنبش حفاظت مدرن در اواخر قرن نوزدهم آغاز گشته بود با تعمیم بینش حفاظت از 

اندازها و همچنین فضاهای بین بناها و فضاهای شهری تکامل ها، چشمها، زمینهبناهای منفرد به مجموعه

قطعنامه و نیز در سال  7و  6، 1گردد. مفاد بندهای یابد و موجب ظهور موج دو رویکرد به حفاظت میمی

های معماری منفرد است، مفهوم اثر تاریخی نه تنها شامل ساخته»ای آشکار بر این امر است: ، اشاره1964

بلکه فضای شهری و مناظری را که شاهد گویایی از یک تمدن خاص، از یک تحول مشخص و از یک حادثه 

وقعیتی که در آن ساخته شده و از مراحل تاریخی که گردد... بنا از محیط و متاریخی است را نیز شامل می

گسترش دامنه اقدامات جنبش حفاظت در این دهه منجر به « باشد.آن را بوجود آورده جدا نمی

 های مرمت شهری گردید. ها و برنامهگیری نخستین طرحشکل

ایش به تجدید حیات کارکردی در این روند، آغاز رویکرد به سوی استفاده مجدد از ابنیه و آثار تاریخی و گر

شناسی، معماری و های فرهنگی ـ تاریخی، زیباییسازی آنان است. اکنون با ملحوظ داشتن ارزشبارنده

گیرد. افزایش توجه به بافت شهری، ضرورت احیای عملکردی و توانمندسازی بافت نیز مورد توجه قرار می
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هایی ساز بروز برخی اقدامات و برنامهیت بافت، زمینههای محیط تاریخی و تعمیم این نگرش به تمامارزش

 مابین حفاظت و توسعه برای نخستین بار گردید. با اهداف مشابه فی

میالدی و با توجه به تحوالت موج  1970و اوایل  1960در پاسخ به مسائل مناطق تاریخی از اواسط دهه 

طور عمده مورد عمل قرار گرفتند که به های تاریخی، رویکردهای مختلفیدوم جنبش حفاظت از بافت

گرایان جنبش توان به اقدامات اصولبندی نمود: در وهله نخست، میتوان آنها را در سه حوزه زیر طبقهمی

های باستانی، حفاظت مدرن اشاره نمود که پیروان تفکر و ایدئولوژی انجمن موسوم به حمایت از ساختمان

موریس در اواخر قرن نوزدهم میالدی بودند. دومین رویکرد حاصل  گذاری شده توسط راسکین وپایه

شناسی شهری است که از دهه هفتاد پس از مطالعات شکل شهر در جغرافیای شهری، منصوب به ریخت

یک دوره غیرفعال مجددا احیاء و مورد توجه محافل طراحی و مرمت شهری قرار گرفت؛ و عمدتاً با کار 

آر.جی کنزن معرفی شده است. سومین رویکرد منصوب به مدیریت بصری، توجه جغرافیدان آلمانی، آم.

داشت. این رویکرد متأثر از جنبش نقاشی های زیبایی شناسی و منظر شهری معطوف میخود را به جنبه

های گذاری شده براساس تفکرات کامیلو سیته و رویکرد سیمای شهری گوردن کالن بر جبنهگونه پایه

 ورزید. هری تاکید میبصری بافت ش

میالدی، همچنان با توسعه قوانین، نهادها و موسسات مسئول،  1970روند گسترش تفکر حفاظت در دهه 

گرفت. در های محلی مورد پیگیری قرار میبه ویژه با روند تمرکز زدایی و واگذاری قدرت بیشتر به دولت

ها و انعقاد معاهدات توانست بر تدام ر بیانیهالمللی نیز، برگزاری بیش از شش کنگره و صدومقیاس بین

 های شهری شدت بیشتری بخشد. فضایی، و فرهنگی ـ تاریخی بافتهای کالبدی ـ مسیر حفظ ارزش

های توسعه شهری کماکان در چارچوب برنامه از جانب دیگر همزمان با اقدامات حفاظت در این دو دهه،

های نوسازی شهری تداوم داشت. روند رو به ادامه به شکل طرح های بازسازی جامع پس از جنگ و درطرح

داشت تا با گذاران شهری را وامیتزاید مسائل شهری و افول کیفیت در مناطق مرکزی شهرها، سیاست

سازی از سوی دیگر به های توانمندسازی و باززندههای کالبدی از یک سو و طرحهای نوسازی و طرحبرنامه

های گسترده در قالب ها نسبت به نوسازیی این مسائل برآیند. در این میان، واکنشدنبال پاسخ برا

های گذاریسازی و نیز توانمندسازی در سیاستهای باززندههای نوگرایان منجر به جایگزینی برنامهایده

 شهری گردید. 

های ربری یا ایجاد فعالیترویکرد دیگر نیز در فرآیند نوسازی بر بعد فعالیت اقتصادی از طریق تغییر کا

ورزید. این روند در مواردی تاکید می« تنوع بخشی کارکردی»و یا « بازسازی کارکردی»جایگزین به شکل 

بازآفرینی »های موجود ولی با کارآمدی و سودهی بیشتر تاکید داشت به عنوان که بر حفظ کاربری

 گرفت. مورد عمل قرار می« کارکردی
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گرایی همچنان در دهه هفتاد میالدی مورد تاکید و پیگیری بود. محدودیت خصوصیروند تمرکزگرایی و 

های گذاری بخش خصوصی زمینههای توسعه شهری، و رشد سرمایهمنابع بخش عمومی در اجرای طرح

 عمده این تغییرات بودند. 

 : بازآفرینی اقتصاد مدار 1980دهه 

تحوالت اقتصادی در اواخر دهه هفتاد و اوایل هشتاد میالدی و دگرگونی در ساختار مدیریت استفاده از 

های ارزشمند شهری منابع، منجر به ظهور موج سوم تغییرات استراتژیک در جنبش حفاظت از بافت

ه بود، توام با تمایل گردید. گرایش به استفاده مجدد از ابنیه و آثار تاریخی که از دهه گذشته آغاز گردید

های اقتصادی، رویکردهای نظری و عملی در مواجهه با امر حفاظت را متولیان امر در اولویت دادن به ارزش

ریزی، که های راهنمای سیاست برنامهها و دستورالعملنامهمورد تجدیدنظر قرار داد. با توسعه قوانین، آیین

مسیر جنبش حفاظت به سوی استفاده سودآور )اقتصادی( از آثار  های اقتصادی رایج بودند،متأثر از گرایش

 و ابنیه تاریخی متمایل گشت. 

تر شدن دو جریان عمده، های نهفته موجب نزدیکهای اقتصادی در کنار سایر ارزشاگرچه تمایل به جنبه

 ه قوت خود باقیحفاظت و نوسازی گردید، اما همچنان مناقشات فی ما بین به ویژه در اقدامات اجرائی ب

بود. برای مقابله با این معضالت شهری و در تداوم تحوالت جنبش توسعه و نوسازی، رویکرد جدیدی شکل 

گردد. کشورهای اروپای غربی گیرد که از این پس در ادبیات توسعه شهری با واژه بازآفرینی همراه میمی

 خود بدین امر مبادرت ورزیدند.  ریزی شهریهر یک با توجه به ساختار سیاسی و نظام برنامه

  

  1990به سوی رویکردی منسجم از آغاز دهه 

نسبت به بازدهی اقتصادی از طریق توسعه  1980های بازآفرینی در دهه توجهان بیش از اندازه طرح

اساس  1990های محلی برانگیخت که در دهه مستقالت، انتقاداتی را در محافل علمی و نیز از جانب دولت

 های بازآفرینی را در کشورهای غربی تشکیل داد. گذاریبردها و سیاستراه

را « شهرها چالش»ای تحت عنوان برنامه 1991در پاسخ به فشارها و انتقادات مزبور، دولت مرکزی در سال 

های داوطلب و خواست تا با مشارکت بخش خصوصی و گروههای محلی میمعرفی نمود. این برنامه از دولت

 های بازآفرینی در ناحیه خود ارائه نمایند. بخش دولتی، پیشنهادهایی برای انجام پروژهنین مشارکتهمچ

بدون استافده « SUDCهای توسعه و عمران شهری شرکت»برخالف استراتژی « شهرها چالش»سیاست 

نواحی »های اجتماعی درون شهری را مستقیماً مورد تاکید قرار داد: داخل بافت باشد، توجه به مسائل گروه

های فضایی ـ اجتماعی جاری در مشکالت شهری را های چالش شهرها واقعیتانتخاب شده برای پروژه
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مناطق فرسوده خالی از سکنه، برای  ها به جایبه عبارت دیگر، طرح«. کردندطور کامل منعکس میبه

بردند تهیه نواحی رو به فرسایشی که مردم ساکن در آنها از کیفیت نازل محیط و زندگی شهری رنج می

 شد. می

 محورهای اصلی مورد توجه این سیاست عبارت بودند از: 

ت به جای اجرای های داوطلب مشارکهای محلی با بخش خصوصی و گروهتداوم تاکید بر همکاری نیرو -1

 ها به تنهایی. سیاست

و  1960های بازگشت توجه نسبت به وضعیت اجتماعی شهرها، نظر به رویکردهای اجتماع مدار دهه -2

های اجتماعی های اجتماعی در این فرایند با وارد نمودن گروهگروه و تأکید بر مشارکت 1970اوایل 

 ای به آنان. های فنی و حرفهها و ارائه آموزشارکت این گروهمحروم در روند اقتصاد از طریق تاکید بر مش

های مختلف مرتبط های شهری و گروههای گوناگون سیاستایجاد همبستگی و یکپارچگی میان جبنه -3

 با این امر بر مبنای شراکت، ویژگی اصلی برنامه چالش شهرها بود.

 

 بازآفرینی مبتنی بر حفاظت 

به  1970ای قبلی نیز اشاره شد، سیر تکامل حفاظت شهری از اواخر دهه بخشگونه که در همان

ای و نظری آن یابی حرفهسو بر جهتبه این 1990بعد با معیارهای مواجه گردیده که به ویژه از دهه 

لی های ماگذاری، جنبهریزی و قانوناند. نیروهای سیاسی موثر بر روند برنامهتاثیراتی شگرف باقی گذارده

های موثر و ها و برنامهالمللی، ملی و محلی یا نیروهای برخوردار از ایدههای بینتوسعه اقتصادی، انجمن

های اثرگذار بر ترین شاخصباالخره رویکردهای جدید نسبت به ایجاد محیط پایدار همگی در شمار مهم

وه، تغییراتی سازمانی برای های حفاظت شهری هستند. به عالفرآیند تغییرات پدید آمده در دیدگاه

پرداختن به امر حفاظت به وقوع پیوست و موازی با این تغییرات، نهادهای مالی جدیدی برای حمایت از 

سو و افزایش ها از یمهای حفاظت شهری آغاز به کار نمودند. پیامدهای ایجاد این سازماناجرای برنامه

ریزی را در ارتباط با امر گذاری و نظام برنامهیاستهای ستوجه به نقش حفاظت از سوی دیگر، چارچوب

اند و افزایش ظرفیت بازآفرینی حفاظت شهری را به ویژه از طریق حفاظت به ویژه در غرب تقویت نموده

ترتیب محیط تاریخی به اند. بدینهای اقتصادی موثرتر از بناهای تاریخی مورد تشویق قرار دادهاستفاده

 د بازآفرینی شهری مبدل گردید.منبعی مهم در فرآین
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 های تاریخی گذاری در بازآفرینی محیطتشویق بخش خصوصی به سرمایه -

 استفاده اقتصادی از بناهای تاریخی  -

ا ساخت یسه بتوجه به حفاظت به عنوان ایجاد کننده اشتغال در درازمدت و به صورت پایدار در مقا -

 بناهای جدید 

 های مشارکتی ها و شرکتتوسعه کارگزاری -

 دهنده موثر در امر بازآفرینی توجه به توریسم به عنوان یک سازمان -

 نمودن مردم در فرایند مشارکت دخیل -

-  

 انواع مداخله 

شامل موارد زیر  1توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد. این چهار دسته های شهری را میداخلهم

 باشند: می

، ر اوئنهای شهرسازان قرن نوزدهم نظیاین نوع مداخله متاثر از نظریه مداخله نوگرایانه:الف( 

افزایش  المت،سریچاردسون، کابه و پرودون است. هدف از این نوع مداخله، ارتقای سطح بهداشت و فوریه،

 کارایی و باال بردن زیبایی در سطح شهر است. 

 کنند و رو بهیرا مطرح م انقطاع فرهنگیکالت و مواجهه با آن، مداخالت نوگرایانه برای حل مسائل و مش

 را ملکردع مهم های شهری، اصلها در فعالیتآینده دارند و با اعتقاد بر آن، برای از بین بردن آشفتگی

 ات فراغت، اوقها براساس چهار کاربری اصلی، سکونت، رفت و آمدبندی فعالیتنمایند و با منطقهمطرح می

 باشند. به دنبال نظم بخشیدن به شهر می و کار

چون  شهرسازان قرن نوزدهمهای پیشاین نوع مداخله متأثر از نظریه گرایانه:ب( مداخله فرهنگ

های فرهنگی سیت و ریمون آنون است. هدف از این نوع مداخله، زنده کردن ارزشراسکین، موریس،

هرهای های زیبایی شناختی شکهن، توجه به ارزشتکیه بر رشد شهر براساس اشکال  گذشته در شهر،

ذابیت جیزان دادن به کل و باال بردن مهای با ارزش، ارزشکهن، به حداقل رسیدن دخل و تصرف در بافت

 باشد. و آرامش در شهرها می

های شهرسازی دهه شصت قرن بیستم میالدی این نوع مداخله متأثر از نظریه ج( مداخله فرانوگرایانه:

باشد که  گرایانهتلفیقی از مداخله نوگرایانه و مداخله فرهنگتواند، باشد. مداخله فرانوگرایانه میبعد می به

                                                           
 دانشگاه تهران، تهران. ترجمه سید محسن حبیبی،« شهرسازی، تخیالت و واقعیات( »1375جهت مطالعه بیشتر روجوع کنید به: شواری، فرانسواز )ـ  1
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از افراط و تفریط دو نوع مداخله فوق بکاهد. محور اصلی این مداخله، حفظ تار و پود بافت کهن در کنار 

 های کالبدی ـ فضایی شهر است. دگرگونی

قرن  های آخرینهای شهرسازی مشارکتی دههاین نوع مداخله متأثر از نظریه :گرایانهد( مداخله مردم

 ست. اشهر  بیستم میالدی است که هدف آن، باال بردن میزان مشارکت مردم در تغییرات سازمان فضایی

 

 1کلی به شرح زیر  هایتوان آنها را در دستههای متفاوتی صورت پذیرد و میتواند به روشمداخله می

 تعریف کرد. 

رتقای بهداشتی در برگیرنده مجموعه اقدامات برای ا روش حفاظتی ـ روش حفاظتی ـ بهداشتی: -1

به  های شهریاالصول در پی تبدیل ناپایداریکمی یا کیفی شرایط محیط زیست است. این اقدامات علی

ه بیی که ای بزرگ )شهرهاهای شهرهمجموعه اقداماتی که شهردار»پذیرد. بنابراین پایداری صورت می

هبودهای بل به اند( برای حصودالیل اقتصادی، جهانگردی، مذهبی و... بیشتر به رفع معضالت خود کوشیده

 ، باید نوع طرح مرمت شهری به حساب آید. «اندانجام داده« قابل لمس روزمره»

 هری است،شندگی عامل اصلی در استفاده از این روش، عدم انطباق میان بافت کهن با شرایط نو و معاصر ز

با  روش، های عموم شده است. اینکه در آن تحوالت اجتماعی، اقتصادی باعث تغییر و افزایش خواست

 گیرد. را میده قد استفااستفاده از امکانات و دستاوردهای جدید و برای پاسخگویی به نیازهای معاصر مور

ت ی صوراقدامات هوسمان در پاریس، اقدامات مرمت شهری مورد نظر نوگرایان و اقدامات مرمت شهر

ـ  فاظتیحهای بارزی از روش گرفته در کشورهای جنوب )جهان در حال توسعه( و اروپای شرقی، نمونه

 باشند. بهداشتی می

تقای یا ار این روش در برگیرنده مجموعه اقداماتی برای حفظ، نگهداری و روش حفاظتی ـ تزئینی: -2

اهای ادن بنبهترین جلوه د»باشد. میشناسی فضایی در پیکره، سیما، و چهره معماری شهری بافتزیبایی

داشتی و های غیربهقدیمی، گسستن آنها از پیوندهای کالبدی با بافت مسکونی اطراف، از بین بردن محله

ربوط به نو م رنشین داخل شهر، احداث فضاهای باز در شهرها و محالت قدیمی به پیروی از معیارهایفقی

رهای ای هماهنگ و مشابه با شهو روحیه« مدرن»ای طرحهای نوسازی شهری و به وجود آوردن چهره

 بزرگ جهانی مترداف با هدف زیباسازی ]در این روش[ است. 

                                                           
 ، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. «سازی بناها و شهرهای تاریخباززنده(: »1375ـ برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: فالمکی، منصور ) 1
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گرا قرار گرفته است. از این ره، اقدامات مربوط به این روش فرهنگ پس روش حفاظتی ـ تزئینی، تفکر

توان به راسکین، موریس و های نظری این روش را میعمدتاً با احیا، ابقا و نه تخریب مواجه است. پایه

ای آن، سر در عصر رنسانس نیز دارد. در قرن بیستم و در قرن نوزدهم منسوب کرد. اگرچه نکات پایه هسیت

ای برای گذشته های آخر قرن، روش حفاظتی ـ تزئینی، پژواکی شدید، تحت عنوان آیندهوص در دههبخص

 ای بر آینده، در مرمت شهری یافته است. و یا گذشته

های وسیع شهری این روش، ابتدا پس از جنگ جهانی دوم، به دنبال تخریبروش بازسازی شهری:   -3

دیده از جنگ مطرح شد و سپس به منظور نمایان ساختن غرور آسیبمورد توجه قرار رگفت و برای مناطق 

ملی دامنه آن به سایر مناطق شهری نیز کشیده شد. هدف از این روش، بازگردانیدن فعالیت به فضا، 

سازی فضای شهری است. روش باززندهبرگشت به حالت عادی، زنده کردن حیات شهری و در یک کالم،

 ه دو وجه اساسی است: بازسازی شهری در برگیرند

 شود. مو گفته میبازسازی موبه بازسازی مطابق با وضعیت گذشته )قبلی( بافت، مو:بازسازی موبه الف:

در بازسازی در انقطالع با گذشته، چهره و تصویر جدیدی از شهر بازسازی در انقطالع با گذشته: ب: 

 گردد.نویی جایگزین آن میچهره]وری که چهره گذشته بافت پاک شده و شود، بهعرضه می

گیرد. تفکر غالب در این مستقیم با مسئوالن شهر و شهرسازی مایه اصلی مرمت شهری قرار می رابطه

های موضعی، بهبود شرایط روش، تفکر معماری ـ شهری است. در تفکر معماری ـ شهری، به دخالت

از بافت یا فضای شهر توجه « ه خاصدر یک محدود»محیطی، ارتقای فضای معماری و سلطه معماری 

شود. این تفکر، به ایجاد فضاهایی که برخوردهای اجتماعی را تسهیل کند، توجه داشته و سعی در می

اجرایی دارد. این تفکر، بر آن است  ایجاد هماهنگی میان شکل با فعالیت و فضا به صورت موضعی و کامالً

 صورت پذیرد.  های با ارزش، حداکثر استفادهکه از بافت

هدف از روش طرح جامع مرمت شهری، مورد توجه قرار دادن مسائل  روش جامع مرمت شهری: -4

باشد. بافت کهن با توجه به مسائل کل شهر در قالب ارائه و تدوین روش جامع نوسازی برای کل شهر می

های سازی بافته باززندهتوان بدر این روش، اعتقاد بر آن است که با برخوردها و مداخالت موضعی نمی

 کهن شهر پرداخت. 


