راهبردهای بازآفرینی بافتهای فرسودۀ شهری (مطالعه موردی :محلۀ شیخ-
سلیمان شهر داران)
آزاده غفاری ،1حمید صابری*2
 -1دانشجوی رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری ،گروه جغرافیا ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران،
 -2استادیاربرنامه ریزی شهری ،گروه جغرافیا ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران،

چكیده:
نواحی فرسودۀ شهری ،بنا به سرشت خود با انواع عوارض و مشکالت مواجه هستند .این بافتها اغلب در زمرۀ مناطق محروم
شهر از نظر اجتماعی ،اقتصادی و كالبدی هستند و این امر عامل نارضایتی ساكنان ،عدم پویایی و رونق حیات شهری در
آنهاست .از این رو معضل آنها چند بعدی و چند وجهی است كه در هر مورد به شکل خاصی بروز مینماید .در طی سالهای
اخیر سیاستگذاران و برنامهریزان شهری درصدد ارائۀ راهبردها و راهکارهای نوینی در مواجهه با مسائل و مشکالت بافتهای
فرسوده شهری میباشند .بازآفرینی از جمله دستاوردهای نوین و كامل برنامههای شهرسازی در خصوص بافت فرسوده می-
باشد .بازآفرینی به معنی تجدید حیات بافت در همۀ ابعاد كالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی میباشد و به دنبال
حل مشکالت فرسودگی از طریق دوباره زنده شدن مناطق فرسوده و آسیبدیده است .هدف این مقاله معرفی رویکرد
بازآفرینی شهری و استفاده از این رویکرد برای حل مشکالت مناطق فرسودۀ شهری است .روش تحقیق بر اساس هدف از
نوع كاربردی و بر اساس ماهیت از نوع توصیفی_تحلیلی میباشد و از ابزار گردآوری اطالعات با استفاده از روش كتابخانهای
و میدانی است .نتیجه این پژوهش نشان میدهد كه اصول رویکرد بازآفرینی شهری در ارتباط با محلۀ شیخسلیمان شهر
داران به این نتیجه رسیده است كه ایجاد نظارت اجتماعی ،افزایش امنیت ،معاصر سازی عملکردها ،رونق مشاغل محلی و
مو ارد دیگری كه در كل مقاله به طور مشروح به آن پرداخته شده است و از نتایج این رویکرد میباشند در بازآفرینی محلۀ

شیخ سلیمان شهر داران مؤثرواقع میشوند.
واژههای كلیدی :بافت فرسوده ،بازآفرینی ،بازآفرینی شهری ،محلۀ شیخ سلیمان شهر داران.

 -1مقدمه:
ناحیه تاریخی شهرها میراث ارزشمند معماری و كالبدی به جای مانده از گذشتگان ماست كه در طول زمان در هویت-
بخشی به حیاتشهری همواره نقش بارزی ایفاء نموده است .این بخش از شهر تجلیگاه ابعاد فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی
مردمانی است كه در دورههای تاریخی در این بخش از شهر ،روزگار سپری كرده و هویت فرهنگی آن را به ثبت رساندهاند.
چنانچه ناحیه تاریخی شهرها شناسنامه واقعی آنها نامیده شود ،سخن گزافی گفته نشده است .بنابراین حفظ ،احیاء و
بازآفرینی آن ها و انطباق آن با كلیت سیستم شهری از جمله ضرورتهایی است كه میتواند حیات ناحیه تاریخی را همگام با
شهر پیش برد [ .]1علیرغم ارزش و جایگاه منحصر به فرد بافتهای فرسوده در ساختار فضایی و كاركردی شهر و پتانسیلها و
نقاط قوت آنها ،مشکلها و محدودیتهایی چون ناهمخوانی كالبد و فعالیت ،وجود عناصر ناهمخوان شهری ،كمی سرانه برخی
كاربری ها ،نبود سلسله مراتب مناسب در شبکه ارتباطی و عدم امکان نفوذپذیری به داخل بافت ارگانیک ،كاربریهای ناسازگار
و جاذب ترافیک ،وجود فضاهای بی دفاع و رهاشده ،كمبود فضاهای عمومی مناسب و غیره موجب كاهش اهمیت و ارزش بافت
قدیمی و هویتساز شهرها شده و جابجاییهای جمعیتی و خروج گروههای با توان مالی باال را در پی داشته است [ .]2این
پدیدهها و مشکالت ،برنامهریزان را وادار به اجرای شیوۀ مؤثر نوسازی شهری كرده است .در سالهای اخیر پدیدهای كه بیشتر
مورد توجه برنامهریزان برای مقابله با مشکالت قرار گرفته برنامهریزی پایدار شهری در پروژههای بهسازی و نوسازی شهری
است [.]3
در ادامه تحوالتی كه از دهۀ  1960آغاز گردیده بود مقولۀ جدید و تأثیرگذاری به عرصه اقدامات شهری وارد گردید كه
تحت عنوان نظریه بازآفرینی شهری طیف وسیعی از طرحها را در مناطق مختلف دربرگرفت .در واقع تغییرات در مدیریت و
مرمت بافتهای قدیمی با تغییر در ساختار اقتصادی و واگذاری قدرت از دولت مركزی به دولتهای محلی ،رویکرد جدیدی با
عنوان بازآفرینی در مرمت شهری شکل گرفت [ .]1در ادبیات اخیر دنیا ،واژۀ "بازآفرینی شهری"به عنوان یک واژه عام كه
مفاهیم دیگری نظیر بهسازی ،نوسازی ،بازسازی ،توانمندسازی و روانبخشی شهری را در برمیگیرد ،به كار میرود .بازآفرینی
شهری به مفهوم احیا ،تجدید حیات و نوزایی شهری و به عبارتی دوباره زنده شدن شهر است .در بازآفرینی شهری ،توسعه
شهری به مفهوم رشد كمی عناصر كالبدی شهر برای اسکان جمعیت و ارتقای كیفیت زندگی ،در قالب طرحهای توسعه شهری
رخ خواهد داد [ . ]4از این رو تئوری مبتنی بر این فرضیه است كه راهبردهای بازآفرینی شهری در مواجهه با بافتهای فرسوده
شهری مؤثر واقع می شود .بدین منظور محلۀ شیخ سلیمان كه یکی از محدودههای بسیار قدیمی شهر داران میباشد و دارای
عنصر تاریخی و مدهبی با ارزشی همچون زیارتگاه شیخ سلیمان میباشد به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است.

 -2بیان مسئله:
گستردگی روزافزون بافتهای فرسوده شهرها ،یکی از مهمترین چالشهای پیشروی كشورهای در حال توسعه است مسایل
موجود در بافتهای فرسوده از نوع مسایل چند بعدی هستند و میتوان ریشههای ایجاد این مسایل را در ابعاد اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی ،مدیریتی این بافتها جستجو كرد [ .]5جنبش احیا و مرمت شهری و در ادامه آن بازآفرینی و نوزایی شهری
به ویژه در مراكز شهری جهان سوم به دلیل عقب ماندگی زمانی و توسعه نیافتگی و ساختار چند گانه حاصل از نفوذ استعمار و
تالطم ناشی از دوران گذار از فرهنگ سنتی به فرهنگ صنعتی ،هویت مقطعی بودن آنها و تأثیرپذیری راهبردها از سیاست روز
بدون پشتوانه فلسفی و تئوریک ،تنگنایی است كه در حال حاضر كشورهای جهان سوم با آن مواجه هستند [ .]6بازآفرینی
(معاصرسازی) یعنی تولید سازمانفضایی جدید منطبق بر شرایط تازه و ویژگیهای نو كه همگی در ایجاد روابط شهری جدید و

یا تعریف دوبارۀ روابط شهری كهن یا موجود مؤثر میافتد [ ]7در این رویکرد توجه به حفظ ارزشهای فرهنگی و حفظ ثروت-
های بومی و تاریخی ،انتقاد از ساخت و سازهای دارای یک نوع كاربری به جای كاربریهای متعدد ،توجه به اقدامات كیفی به
موازات اقدامات كمی ،مشاركت گروههای اجتماعی و غیره مشهود میباشد [ .]8رویکرد بازآفرینی به بهبود وضعیت اقتصادی،
اجتماعی و محیطی شهر توجه دارد و طیف وسیعی از فعالیتها را بیان میدارد كه قابلیت زیست جدیدی به مناطق مضمحل،
ساختمانهای پاکسازی شده ،زیر ساختها و ساختمانهای تحت بازسازی كه به پایان عمر مفیدشان رسیدهاند ،میدهد .یک
نگرش كلیدی در بازآفرینی به معنای عامش این است كه وضعیت كلی شهر و مردمش را بهبود بخشد [ .]9محلۀ شیخسلیمان در
قسمت جنوب شهر داران واقع شده است بافت محلۀ شیخ سلیمان علیرغم قدمت زیاد به دلیل مجاورت با زیارتگاه شیخ سلیمان
دارای اهمیت بسیار باالیی میباشد .به لحاظ عملکردی محدوده مذكور دارای فعالیتهای در مقیاس شهری و فراشهری میباشد
در حالیکه بافت و شاكله محله ظرفیت پاسخگویی به نیازهای مرتبط با عرصهها و فضاهای واسط را نداشته ،و از كیفیتهای
كالبدی – فضایی محله كاسته شده است ازاین رو پژوهش حاضر بر آن است كه به شناسایی راهبردهای تأثیرگذار جهت مداخله
در بافت فرسوده محلۀ شیخ سلیمان با رویکرد بازآفرینی بپردازد .و انتظار میرود با توجه به نابه هنجار بودن منظر بافت قدیم
محلۀ شیخ سلیمان ،رویکرد بازآفرینی بتواند باعث تحوالت اساسی در فضاهای شهری این محدوده شده و احیاء زندگی مرده در
این بافتها را در پی داشته باشد.

 -3روش تحقیق :
روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی  -تحلیلی میباشد؛ اطالعات مورد نیاز بر پایۀ رجوع به اسناد معتبر علمی و برداشت-
های میدانی محلۀ شیخسلیمان شهر داران جمعآوری شده است .در پژوهش حاضر انجام مطالعات و بررسیها به صورت منظم و
در قالب یک رهیافت هدف محور صورت گرفته در نهایت به تدوین راهبردهای اجرایی بازآفرینی محلۀ شیخسلیمان پرداخته شده
است.

 -4پیشینۀ پژوهش:
درزمینۀ پیشینه این پژوهش منابع التین و فارسی زیر كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر نگرش نگارندگان تأثیرگذار
بودهاند عبارتاند از:
 -1-4منابع خارجی (التین):
كریر( ، )19221پیوستگی كامل میان فضاهای جدید و قدیم را ضروری دانسته و معتقد است كه كاركردهای شهری را
نباید از هم جدا كرد [ . ]10لیچفیلد 2به ضرورت درک بهتر فرآیند فرسودگی و توافق بر روی چیزهایی كه فرد سعی دارد به
آن برسد و نحوۀ رسیدن به آنها اشاره میكند .دانیسون3در سخنرانی خود در زمینۀ نحوۀ مواجهه با راهحلهای جدید حل
مسائل ،نظرش این است كه باید بر روی مسائل و نواحی كه مشکالت آنها با هم مرتبط بوده و هماهنگ و هم نسخ هستند،
تمركز كنیم [ . ]11كریستوفر الکساندر ، )1936(4در رابطه با بافتهای فرسودۀ شهر و محوطههای تاریخی ،بر ایجاد نظم
ارگانیک ،اندامواره یا سازمند ،استفادۀ گسترده از مشاركت مردم تأكید میكند [ .]10همچنین به اصولی از قبیل مشاركت
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3. Danysvn
4. Christopher Alexander

مردمی ،نظم ارگانیک ،تعادل پایدار (با معاصرسازی عناصر فرعی میتوان به تعادل پایدار رسید) و هماهنگی با سازمان
اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی اعتقاد داشت [ .]7كوین لینچ 1و جین جکوبز از جمله اندیشمندان و نظریه پردازان قرن بیستم
هستند كه در زمینۀ بهسازی و نوسازی شهری براساس شهرسازی انسانگرا اظهار نظر كردهاند  .به اعتقاد لینچ باید در جریان
بهسازی و نوسازی شهری ،برنامه ریزی با مشاركت مردم و مشاوره با متخصصان و هماهنگی با مسئوالن و مردم شهر صورت-
گیرد [ .]12در سال ( ، )1996استیون تیزدل  2،همراه با گروه كاری خود "با ارزیابی مجدد كیفیت محلههای تاریخی شهری"
میدان پاپونیر و محلۀ پاسترز را در شهرهای سیاتل و نیویورک آمریکا مورد بررسی قرار داده و آن را در اثری با همین عنوان
منتشر نمود [ . ]13سالی مک دونال 3،نگلیس ملیس 4،ویدا مالین )2009(5به مقالهای با عنوان " بازآفرینی شهری برای جوامع
پایدار " میپردازند .هدف این مقاله را می توان تالش برای اجرای پروژههای بازسازی تفسیر و یا ایجاد جوامع پایدار از طریق
مشاركت دانست .پژوهش از طریق چند نظرسنجی دربارۀ جوامع پایدار و بازسازی شهری انجام شده است .نتایج این پژوهش
نشان میدهد كه پایداری جوامع نیز از حمایت 6CRPو سایر متخصصین این سیاست و محیط دانشگاهی برخودار است .عالوه
بر این ،نشان میدهد كه وضعیت اقتصادی خوب در ایجاد جوامع پایدار نقش قابل توجهی دارد[ . ]8الیور سایکس 7،ولفگانگ
برستینگ هوس 8،كریس كاچ )2011( 9،به مقالهای تحت عنوان "سیسال بازسازی شهری در انگلستان ،آلمان و فرانسه :اهمیّت
فضا و مسیر وابستگی "پرداخته اند.در این مقاله نویسندگان به بررسی تجارب بازسازی در سه كشور انگلستان ،آلمان وفرانسه
می پردازند.در این پژوهش از یک مقایسه بین المللی استفاده شده است .بخش دوّم این مقاله زمینههای اجتماعی و اقتصادی و
ملی در هر كشور را بررسی می كند كه این خود توضیحی از تکامل سیاست بازسازی در هر كشور است .نتایج این پژوهش تغییر
اهداف ،مکانیسمها و دستاوردهای باز شهری را بیان میكند و این كه بازآفرینی در هر كشور به سیاستهای آن كشور وابسته
است[.]14
 -2-4منابع فارسی:
ایزدی )1389( ،در مقالهای به تحلیل بازآفرینی شهری به عنوان سیاستی جامع در مواجهه با چالشهای روبروی مدیران و
برنامهریزان شهری میپردازد و نشان میدهد كه در رویکرد نوین حفاظت ،جامعنگری در توجه به ارزشها و همچنین توجه به
محیط تاریخی به عنوان یک ثروت اقتصادی و اجتماعی و نیز یک منبع فرهنگی عظیم به عنوان اصول محوری مطرح است
[ .]15حبیبی و همکاران ، )1391( ،در مقالهای به شناسایی شاخصهای پایداری پروژههای محرک توسعۀ نوسازی بافتهای
فرسوده شهر تهران پرداختهاند .به نظر آنها شاخصهای پایداری توسعه در واقع در واقع پایه و اساس مدل های ارزیابی پایداری
را تشکیل میدهند كه میتوانند در انتخاب پایدارترین پروژههای محرک توسعه یا شناسایی نقاط قوت و ضعف آ نها بکار گرفته
شوند [ .]16خواجه شاهکویی و همکاران )1392( ،نقش سرمایۀ اجتماعی در نوسازی بافت های فرسوده شهری در شهر جویبار
را بررسی نمودهاند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد مداخالت كالبدی در محیطهای زندگی عاملی در جهت ارتقای سرمایۀ
اجتماعی ساكنان است .همچنین انگیزه تداوم سکونت نیز موجب افزایش سرمایه اجتماعی در بافت میشود [ .]17لطیفی،
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صفری چابک )1393( ،به مقاله ای با عنوان"بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای ایرانی اسالمی بر پایه اصول نوشهرگرایی"
پرداختهاند .هدف پژوهش معاصرسازی وبازآفرینی ارزشهای گذشتۀ محالت شهری در پاسخ به عدم كارایی كاربریها و زیر
ساختهای توسعه های جدید شهری است تا بتواند به اهداف مورد نظر یعنی احیای ساختار كالبدی ،تقویت هویت قضای
كالبدی و جذب ساكنین دست یابند؛ این امر بدون باززندهسازی كالبدی وعملکردی محله محقق نخواهد شد .بههمین منظور،
برای بهرهبردن از نتایج تحقیقات جهانی و داخلی ،با روش اسنادی به جمعآوری اطالعات اولیه پرداخته و از طریق مشاهده و
استفاده از منابع كتابخانهای  ،مؤلفههای مهم و اصلی تشکیل دهندۀ محله در شهرهای ایرانی اسالمی و تئوریهای معاصر به
لحاظ كالبدی شناسایی شده ودر نتیجه با توجه به همسو بودن اصول و قواعد ،دو جریان نوشهرگرایی و مکتب اصفهان وتمایز
اندک آنها ،میتوان به محلهای دست یافت كه با باززندهسازی ارزشهای گذشته ،هویت ایرانی اسالمی خود را حفظ كرده و در
عین حال ویژگی محالت معاصر ،متناسب با نیازهای ساكنین را در خود جای دهد .معیارهایی همچون پیوستگی فضایی ،تنوع
فضایی ،سلسله مراتب و محله محوری از مواردی است كه می تواند محلهای با هویت ایرانی اسالمی را به تصویر كشیده و بر
پایۀ نوشهر گرایی مواردی مانند؛ سرزندگی ،ایمنی،حس تعلق،نظارت ناخود آگاه و امنیت نیز در محالت فراهم آورد [ .]18توانا،
عابدینی )1394( ،به پژوهش در باب مقالهای با "عنوان بازآفرینی بافت فرسوده شهر با رویکرد توسعه پایدار و مشاركت مردمی
(نمونه مورد مطالعه:محلۀ سیروس)" پرداختهاند .هدف این پژوهش ارزیابی و اولویتبندی معضالت بافت فرسوده و دستیابی به
راهبردهای بازآفرینی پایدار بافت فرسوده محلۀ سیروس ،واقع در بافت مركزی و قدیمی شهر تهران میباشد .كه برای هرچه
كاملتر بودن آن از رهیافت مشاركتی در این پژوهش استفاده شده است .بدین منظور پرسشنامهای بر اساس طیف  5تایی
لیکرت تدوین شد و از تعداد 384نفر از شهروندان كه بر اساس فرمول كوكران این حجم نمونه را بدست آوردند مورد پرسش
قرار گرفتند  .تحلیل داده ها بر اساس آزمون فریدمن انجام شده است و نتایج حاصل نشان می دهد ساختار كالبدی مهم ترین
معضل بافت فرسوده میباشد و در ادامه ابعاد مدیریتی ،زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی را در رتبههای بعدی اولویتبندی
نشان میدهند[.]19

 -5مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری:
بافت فرسودۀ شهری به عرصههایی از محدودۀ قانونی شهرها اطالق میشود كه به دلیل فرسودگی كالبدی ،برخودار نبودن
ار خدمات شهری آسیب پذیر شدهاند و ارزش مکانی ،محیطی و اقتصادی نازلی دارند .این بافتها به دلیل فقر ساكنان و مالکان
آنها امکان نوسازیث خودبهخودی ندارند .بافت های آسیب پذیر بر اساس بلوک آسیب پذیر تعریف شده كه حداقل یکی از
سرایط زیر را داشته باشد :ناپایداری :معرف فقدان سیستم سازهای نامناسب و غیر مقاوم بودن ابنیه ،بویژه در هنگام وقوع زلزله؛
نفوذ ناپذیری :معرف عدم دسترسی های مناسب و عدم وجود معابر با عرض كافی برای حركت سواره (به طوری كه عمدۀ عرض
معابر كمتر از  6متر است)؛ ریزدانگی :معرف فشردگی بافت و كوچگی و كثرت قطعات با مساحت اندک (بطوریکه قطعات زیر
 200متر را شامل میشود) [ .]20پهنههایی از شهر كه دچار افت شهری و تمركز فضایی مشکالت شامل ابعاد اقتصادی،
اجتماعی ،كالبدی و ذهنی هستند [ .]21مناطقی از شهر كه به علت ویرانی ،برنامهریزی ناقص و معیوب ،تسهیالت ناكافی یا
نامناسب ،وجود كاربریهای آسیبرسان ،وجود ساختارهای غیرایمن یا تركیبی از این عوامل ،برای ایمنی ،سالمت یا رفاه جامعه
زیان آور است [ . ]22در مجموع بافت فرسوده به نقاطی از شهر اطالق میشود كه كارایی الزم را نداشته ،قادر به تأمین
نیازهای ساكنین خود نیستند و ساختار نامناسب و ناهمگنی نسبت به سایر بافتهای شهری دارند .بر این اساس ساكنان این
بافتها تمایلی به سکونت در این مناطق نداشته و تصمیم به مهاجرت و اسکان در دیگر نقاط شهری میگیرند [.]23
 -5-1تعریف واژۀ بازآفرینی:

در حوزه (مرمت و حفاظت شهری) ابتدا واژه  Regenerationتا حدودی به عنوان معادلی جدید برای  Renewalبه كار
میرفت و خود واژه تازهای نبود [ .]24ولی به تدریج ،این واژه در مقابل مختصات و تبعات منفی نوسازی شهری ،بار معنایی
مثبتی پیدا كرد[ .]25بازآفرینی به معنای باز تولید یا ترمیم طبیعی بخشی از یک تمامیت زنده است كه در معرض نابودی قرار
گرفته است [ ]26تفسیر واژۀ بازآفرینی در شکل ( )1و واژه بازآفرینی به تفکیک معنای لغوی ،معنای مفهومی ،هدف ،اصول و
زمان اقدام در جدول( )1آمده است.

شكل :1تفسیر واژۀ بازآفرینی[]27
جدول  :1واژه بازآفرینی به تفكیﮏ معنای لﻐوی ،معنای مفهومی ،هدف ،اصول و زمان اﻗدام []11
واژه

بازآفرینی ()Regeneration

معنای لغوی (معادل)

بازآفرینی و معاصرسازی
تمدیدسازی و از نو سربرآوردن
نو شدن و به روزشدن

معنای مفهومی (تعریف)

خلق فضای شهری جدید باحفظ ویژگیهای فضایی(كالبدی و
فعالیتی) قدیم ارائه شخصیت و هویت متفاوت

هدف

بازآفرینی فضا با ویژگیها و ارزشهای كهن فضا
بهسازی ،نوسازی و بازسازی
شخصیت و هویت مستقل یافتن

اصول

زمان اقدام

حفظ ویژگیهای با ارزش بافت كهن (در صورتیکه برنامه بازآفرینی
شهری در عرصۀ بافتهای تاریخی اتفاق بیافتد)
خلق فضای جدید متناسب با نیاز روز
بازآفرینی و تعریف مجدد ارزشهای بهتر برای پاسخگویی به نیازهای
معاصر
مستمر ،مقطعی و بلند مدت

 -5-2بررسی سیر تاریخی و دیدگاههای بازآفرینی شهری:
بازآفرینی شهری ،برای اولین بار در ایاالت متحده در دهه  1960بصورت رسمی اجرا شد .جدول( )2سیر تکامل تدریجی
بازآفرینی شهری را نشان میدهد.
جدول  :2سیر تكامل تدریجی بازآفرینی شهری[]28
سال

دهۀ1990

دهۀ1980

دهۀ1970

دهۀ1960

دهۀ1950

سیاست هر دوره

بازآفرینی

توسعۀ مجدد

نوسازی

باززندهسازی

بازسازی

بازآفرینی شهری بینش و عمل تفضیلی وجامعی است كه به حل مشکالت شهری منجر میگردد و بدنبال تغییر مداوم در
شرائط اقتصادی ،اجتماعی ،كالبدی و محیطی ناحیهای كه مورد مطالعه است ودر هریک از ابعاد برموضوعات متعددی تاكید
نموده است [ . ]29مفهوم بازآفرینی شهری ،بسته به سطﺢ توسعهی كشور میتواند به طرق مختلفی تعریف شود .در
اقتصادهای بسیار توسعهیافته ،هدف بازگشت به شهر1میباشد ،كه به وسیله باززندهسازی مركز شهر ،بازگرداندن فعالیت در
چهارچوب رقابت سریع جهانی و اجرای طرحهای بهبود كیفیت محیط زیست ،با دیدی گسترده جهت تمركز در مركز شهر
انجام میشود [ .]30بازآفرینی شهری در تعریف كلی ،پس از اصالحات بسیاری كه برروی فرآیند نوسازی شهری صورت گرفت،
به عنوان رویکردی یکپارچه و متضمن مالحظات كالبدی و كاركردی ،در چند روایت و رهیافت فرعی مورد توجه و استفاده قرار
گرفت [ .]31بنابراین بازآفرینی شهری عبارت است از :دید جامع و یکپارچه و مجموعه اقدامهایی كه به حل مسائل شهری
منجر میشود ،به طوری كه بهبود دائمی در شرایط اقتصادی ،كالبدی ،اجتماعی و زیست محیطی ناحیه ای را كه دستخوش
تغییرشده ،فراهم كند [ ]11در جدول ( )3دیدگاههای مؤثر در فرآیند بازآفرینی را نشان میدهد.
جدول  :3دیدگاههای مؤثر در بازآفرینی شهری[]32
نکات مورد تأكید در هر مکتب

دیدگاه

مأخذ

 توجه به میراث فرهنگی و جلوگیری از نابودی تاریخگذشته.
مکتب فرهنگگرایی

 توجه به فرهنگ ملی و سنت های قدیمی در توسعهشهری و بهسازی و مرمت.

حبیبی ،1375،ص1

 تکمیل بناها به سبک گذشته و كاربری موزهای و مرمتبافت و بناهای شهری.
 توجه به طبیعت و فرهنگ. توجه به حركت انسان در فضاهای شهری. الهام از شالودههای پنهان و بارز كردن آنها در بهسازی ومکتب انسانگرایی

نوسازی شهری.
 -بهبود محیط شهری و شرایط زیستی ساكنان با مشاركت

Hall, 1995, p. 229

شهروندان.
 مطرح نمودن طرحهای مرمتی با طرحهای آمایش وشناخت محیط جغرافیایی.

1. Return to the city

 انجام بهسازی و نوسازی براساس بافت ارگانیک و سلسلهمراتب عملکردی شهر قدیم و انطباق مکان و زمان در بنا یا
مجموعههای شهری با حضور مطالعههای برنامهریزی
شهری.

دیدگاه بینابینی یا واقعگرا

معتقد است كه كلیتی كه از آن به عنوان بافت قدیمی یادمی شود مجموعهای همگن و هم ارزش نیست ،بلکه طیف
وسیعی از ارزشمندترین عرصهها ومجموعههای تاریخی تا
بخش بسیارفرسوده بافت شهری ،كه در برخی موارد حتی
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فاقد ارزش نگهداری را در بر میگیرد.

مرمت شهری مفهوم بسیار گسترده را شامل میشود و اقدامهایی را در برمیگیرد كه در بافتهای شهری دچار مسأله
صورت میگیرد تا این بافتها را به وضعیت تعادل پویا بین موجودیت كالبدی و مدنی شان سوق دهد[ .]33در سیر تکامل
رویکردهای مرمت شهری به رویکرد بازآفرینی شهری ،برخالف گذشته دیگر تنها به كالبد بافت فرسوده توجه نمیشود و
جنبههای مختلفی برای امر بازآفرینی شهری لحاظ میشود كه عبارتند از:
احیاء اقتصادی :با بروز افت اقتصادی در شهرها كه با كاهش اشتغال و عدم جذب سرمایههای داخلی و خارجی همراه بود
تجدید حیات اقتصادی مطرح شد به طوری كه در دهۀ  1990برنامهریزان شهری و شهرسازان در پی بروز مسائل و مشکلهای
ناشی از این وضعیت كه برای مراكز شهری پیش آمده بود طرحهای معاصرسازی مراكزشهری و یا حتی بازگرداندن افراد دارای
توان اقتصادی را مطرح كردند .هدف اساسی از احیاء اقتصادی ،ایجاد اشتغال و بهبود عرضه و تقاضای بازار نیروی كار از طریق
جذب یا ایجاد اشتغال و بهبود كیفیت نیروی كاراست احیاء اقتصادی این مراكز زمینه حفظ و احیاء كالبدی و اجتماعی –
فرهنگی آن ها را به وجود آورده و از تخریب طبیعی و تخریب برنامه ریزی شده سودجویان جلوگیری خواهدكرد.
احیاءكالبدی :واحدهای مسکونی فرسوده ،قطعههای زمین خالی ،كارخانههای متروكه و مراكز شهری فرسوده ،عالئم ناتوانی
شهر درتطبیق با تحولهای سریع اقتصادی و اجتماعی هستند و هزینههایی را برای استفاده مجدد و ترمیم تحمیل میكنند
كه سبب كاهش سرمایه و ارزش امالک میشود .تجدید حیات كالبدی در راستای ارزیابی عناصر كالبدی به جستجوی
محدودیتها و توانهای بالقوه كالبدی میپردازد و كالبد شهری را با تحولهای سریع اقتصادی و اجتماعی مطابقت میدهد.
تجدید حیات محیطی :كه گامهای مؤثر و مثبتی به سوی توسعه پایدار برمیدارد .این رهیافت بر پایداری منابع محیطی تأكید
خاصی دارد و این امر از طریق ایجاد پایداری در ابعاد مختلف سیستم شهری به انجام میرسد.
تجدید حیات اجتماعی :تقویت اجتماعهای محلی ،گسترش بینش اجتماعی ،توانمندسازی اجتماعهای فردی ،توجه به نیازهای
گروههای خاص اجتماعی شیوههایی هستند كه در تجدید حیات اجتماعی روی آنها تأكید میشود و از طریق هویت اجتماعی
و زمینه های مشاركت در ناحیه بافت تاریخی ،تجدید حیات ایجاد میشود[.]2
 -5-3اصول بازآفرینی:
بازآفرینی شهری مبتنی بر اصولی است كه اجرای موفق طرحهای بازآفرینی شهری در گروی در نظر گرفتن این اصول می-
باشد:


توجه به حفظ ارزشهای فرهنگی ،ثروتهای بومی و تاریخی و حفاظت بافت تاریخی.



شركت دادن گروههای اجتماعی در فرآیند بازآفرینی.



انتقاد از ساختوسازهای دارای یک نوع كاربری به جای كاربری متعدد.



انتقاد از درگیری بیش از اندازه و مستقیم دولت در امر توسعه.



توجه به اقدامات كیفی به موازات اقدامات كمی.



تأكید بر اشتغال ،كاهش فقر و افتراق اجتماعی ،تأمین امکانات اجتماعی و آموزش به جای نوسازی صرفاً فیزیکی.



توجه به مدیریت در امر حفاظت شهری.



توجه به بستر اجتماعی از طریق تحقق ظرفیت های آموزشی افراد.



تأكید بر متغیرهای گوناگون جهت تحقق توسعه پایدار[. ]28



مشاركت چند بخشی با تأكید بر نقش جوامع محلی.





قبول منحصر به فرد بودن مکان ،چارچوب های سازمانی و فضایی برای بازآفرینی ،هم به لحاظ مکانی و هم در طی
زمان.
قبول این موضوع كه برنامه های اجرایی باید همسو با شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و مدیریتی جرح و
تعدیل یابند.
معرفی یک چشم انداز راهبردی دراز مدت [.]2

 -6معرفی شهر داران و موﻗعیت ان در استان اصفهان:
منطقۀ فریدن در طول تاریخ كهن ایران به نامهای پاراتاكن ،پارتاكن ،پرتکین ،پاراتاكین ،پركان ،پارهتاكن ،پریتکان ،پری-
تاكن ،فریدون ،فریدین و فریدن نامیده شده است .نام باستانی فریدن در زمان قدیم پریتکان بوده و یکی از آبادترین نقاط
مركزی ایران محسوب میشده است .در نقشه ایران باستان (دورۀ هخامنشی) نیز فریدن "پرتیکان" نام داشته و یکی از مراكز
مهم اقتصادی و ارتباطی ایران باستان بوده است .شهر داران مركز شهرستان فریدن تا سال  1342در حقیقت روستایی بیش
نبود .این شهر در اولین سرشماری رسمی كشور در سال  1335تعداد  3331نفر جمعیت داشته و این در حالی است كه طبق
تعریف ارائه شده از شهر از سوی مركز آمار نقاطی كه كمتر از  5000نفر جمعیت داشتهاند ده و نقاطی كه بیش از  5000نفر
جمعیت دارا بودند ،شهر تلقی شدهاند  .علت انتخاب داران به عنوان شهر و مركز اداری ناحیه بیشتر جنبه سیاسی و نظامی
داشته است .تخته قاپوی عشایر بختیاری در فریدن ،نیاز به استقرار نیروهای نظامی و گماشتگان دولت را جهت كنترل ناحیه
ایجاب می نمود و به تبع آن داران با وجود جمعیتی اندک ،شهر تلقیگردید[ .]34شهر داران همانطور كه در شکل ( )2مشخص
شده است درچهارگوشی به مختصات 50 24تا  50 26طول شرقی و  32 58تا  33عرض شمالی و در ارتفاع 2290
متری از سطﺢ دریا واقعشده است .این شهر مركز شهرستان فریدن است و بخشی از استان اصفهان را دربرمیگیرد.

شکل  :2جایگاه جغرافیایی شهرداران

 -7معرفی نمونه موردی (محلۀ شیخسلیمان شهر داران):
 -1-7موﻗعیت نسبی محله:
محلۀ شیخسلیمان یکی از محالت قدیمی شهر داران میباشد كه در قسمت جنوبی شهر واقع شده است .این محله از سمت
شمال به خیابان دكترشریعتی غربی از سمت شرق به خیابان  17شهریور و از سمت غرب به خیابان مدرس جنوبی و در نهایت
از سمت جنوب به مزارع كشاورزی منتهی میشود شکل( )3موقعیت نسبی این محله را نشان میدهد .وسعت این محله حدود
 17/1هکتار میباشد.

شكل  -3موﻗعیت نسبی محلۀ شیخسلیمان

 -2-7ویژگی اجتماعی -اﻗتصادی محلۀ شیخ سلیمان در مقایسه با شهر داران:

 -7-2-1بررسی ویژگیهای جمعیتی محلۀ شیخ سلیمان در مقایسه با شهر داران:
جمعیت شهر داران در سال  1390برابر با  19645نفر در قالب  5354خانوار و جمعیت محلۀ شیخ سلیمان در این سال
برابر با  991در قالب  267خانوار نفر میباشد لذا میتوان اظهار داشت جمعیت محلۀ شیخ سلیمان در سال  1390تقریبا 5
درصد جمعیت شهر داران را تشکیل داده است .بعد خانوار در محلۀ شیخ سلیمان و شهر داران تقریباًًً یکسان میباشد و این
مقدار به ترتیب برای محلۀ شیخسلیمان و شهر داران برابر با  3/6و  3/7برآورد شده است .تعداد مردان و زنان در این شهر به
ترتیب برابر با  9518و  10127و در محلۀ مذكور برابر با  475و  516میباشد و در نهایت نسبت جنسی در شهر داران در این
سال برابر با  106/3درصد و در محلۀ شیخ سلیمان برابر با  108/6درصد میباشد جدول(.)4
جدول  :4ویژگیهای جمعیتی محلۀ شیخ سلیمان در مقایسه با شهر داران درسال ]35[ 1390
عنوان

جمعیت كل

تعدادخانوار

بعد خانوار

مرد

زن

نسبت جنسی(درصد)

محلۀ شیخ سلیمان

991

267

3/7

516

475

108/6

شهر داران

19645

5354

3/6

10127

9518

106/3

 -2-2-7بررسی وضعیت سواد محلۀ شیخ سلیمان در مقایسه با شهر داران:
جمعیت  6ساله و بیشتر محلۀ شیخ سلیمان در مقایسه با شهر داران بر حسب وضعیت سواد و جنس در سال
 1390در جدول ( )5آورده شده است بر این اساس تعداد جمعیت  6ساله و بیشتر برای محلۀ شیخ سلیمان برابر با
 886و برای شهر داران برابر با  17714نفر و تعداد افراد باسواد در محلۀ شیخ سلیمان برابر با  777نفر و در شهر
داران برابر با  15549میباشد .به طوری كه میتوان گفت تنها  5درصد از جمعیت باسواد شهر در این محلۀ واقع
شدهاند.
جدول  :5جمعیت  6ساله و بیشتر محلۀ شیخ سلیمان در مقایسه با شهر داران بر حسب وضعیت سواد و جنس در
سال ]35[ 1390
جنس و سن

تعداد افراد باسواد
(نفر)

تعداد جمعیت  6ساله و بیشتر
(نفر)
كل

مرد

زن

كل

مرد

زن

محلۀ شیخسلیمان

886

457

429

777

413

364

شهر داران

17714

9135

8579

15549

8261

7288

 -3-2-7نرخ فعالیت ،نرخ اشتﻐال ،نرخ بیكاری محلۀ شیخسلیمان در مقایسه با شهر داران:
نرخ فعالیت در محلۀ شیخسلیمان برابر با  1/955درصد و برای شهر داران این مقدار برابر با  39/1درصد همچنین نرخ
اشتغال برای این محله و شهر داران به ترتیب برابر با  88/4و  4/42و در نهایت نرخ بیکاری برای محلۀ شیخسلیمان برابر با
 0/57و این شاخص برای شهر داران برابر با  11/5درصد میباشد جدول(.)6

جدول  :6نرخ فعالیت ،نرخ اشتﻐال و نرخ بیكاری محلۀ شیخ سلیمان در مقایسه با شهر داران در سال ]35[ 1390
نرخ فعالیت (درصد)

عنوان

نرخ بیکاری (درصد)

نرخ اشتغال (درصد)

كل

مرد

زن

كل

مرد

زن

كل

مرد

زن

محلۀ شیخسلیمان

1/955

3/42

0/48

4/42

4/45

4/02

0/57

0/52

0/97

شهر داران

39/1

68/4

9/6

88/4

89/5

80/5

11/5

10/4

19/4

 -7-3ویژگیهای كالبدی محلۀ شیخ سلیمان:
ساختمانهای موجود محلۀ شیخ سلیمان عمدتاً قدیمی میباشد یا عدم رعایت استاندارد بودن آنها از ظاهر ساختمان قابل
تشخیص است و همچنین فاقد نظم و اغلب به یک شکل میباشند و عمدتاً تاب مقاومت درمقابل زلزلهای با شدت متوسط را
ندارد .ابنیه مسکونی عمدتاُ ریزدانه بوده واكثر آنها یک یا دو طبقه هستنتد .مصالﺢ بکار رفته در ساختمانها عمدتاً از نوع
خشتی ،و آجر و چوب و یا آجر وآهن بدون رعایت اتصاالت افقی و عمودی است .اكثر ساختمانهای واقع در این محل از یک
رنگ قهوه ای كه رنگ خشت وچوب است برخوردارند و تنوع رنگی در این مركز محله وجود ندارد شکل ( )4وضعیت عمدآ ابنیه
در این محله را نمایش میدهد.

شكل  :4وضعیت عمدۀ ابنیه در محلۀ شیخ سلیمان

معابر این محله از نظم و استانداردهای موجود برخوردار نیستند.در این محله شکاف و فضاهای خالی به فراوانی دیده شده
است هیچ میدانی در این محله وجود ندارد و اختالف سطﺢ افقی نیز بسیار است اكثر كوچهها خاكی و برای گذراتومبیل
مناسب نیستند چرا كه هم دارای عرض كم و هم دارای دست اندازهای بسیاری میباشند .عبور دامها و اتومبیلها و افراد پیاده
همه از یک مکان می باشد و فضای خصوصی به عبور پیاده و همچنین اقدامی برای جداسازی پیاده و سواره صورت نگرفته است
بنابراین طبق مشاهدات انجام شده تداخل قلمروهای فضایی ازجمله معضالت محلۀ شیخ سلیمان میباشد .الزم به ذكر است
دانشگاه پیام نور داران و ادارۀ بازرگانی شهر داران و زیارتگاه شیخ سلیمان با عملکرد فراشهری در محلۀ شیخسلیمان واقع شده-
اند .این محله نیز دارای یک مركز آموزش ابتدایی میباشد و یک مسجد میباشد شکل(.)5

شكل  :5نشانههای موجود و معابر و فضاهای پر و خالی ،در محلۀ شیخ سلیمان

 -4-7بررسی مشكالت محلۀ شیخ سلیمان در ابعاد فرهنگی – اجتماعی ،اﻗتصادی ،كالبدی،زیست محیطی ،بصری:
بافت محلۀ شیخ سلیمان شهر داران كه علی رغم قدمت زیاد آن ،به دلیل قرارگیری زیارتگاه شیخ و پتاسیلهای اقتصادی
نهفته در این محله سلیمان دارای اهمیت بسیار زیادی میباشد لذا در صورت جهتدهی به مقولۀ بازآفرینی باتوجه به الگوهای
تعریف شده ،میتوان مجموعهای منسجم و متناسب چه به لحاظ كالبدی و زیباشناسی وچه به لحاظ عملکردی و حتی
اجتماعی ایجاد كرد و در نهایت به توسعه درونزای شهری كمک مثمر ثمری داشت .باتوجه به اینکه بافت قدیمی محلۀ شیخ-
سلیمان برای شرایط زندگی در دورانهای گذشته شکل گرفتهاند ،نیازهای زندگی امروز را پاسخگو نمیباشد ،لذا نحوۀ برخورد
با اینگونه بافتها و میزان مداخله در آنها باید به گونهای صورت گیرد كه كمترین صدمات را در ساختار محله و هویت آن
داشته باشد .شاید بتوان عمدۀ مشکالت موجود در محلۀ شیخ سلیمان كه منجر به كمرنگ شدن مفهوم محله كهن ایرانی
دانست ،را در جدول( )7خالصه كرد.
جدول  :7بررسی مشكالت محلۀ شیخ سلیمان در ابعاد فرهنگی – اجتماعی ،اﻗتصادی ،كالبدی،زیست محیطی ،بصری
مشکالت فرهنگی اجتماعی

مشکالت اقتصادی

مشکالت كالبدی

 فقر و انعکاس آن در رفتارهای اجتماعی مردم. .ناهنجاری های اجتماعی و وجود فضاهای بیدفاع. .فضاهای مکث و تعامالت اجتماعی بصورت پاتوقهای جمعی و مركز محلهای متمركز. فقر اقتصادی. سکونت اقشار كم توان. توان مالی پایین ساكنان برای نوسازی. بیکاری و نبود فرصت شغلی. عدم تمایل به سرمایهگذاری در بخش مسکن. واحدهای مسکونی روبه ویرانی ،فرسوده باتجهیزات ناقص. استفاده از مصالﺢ با كیفیت بسیار نازل وكمدوام. كوچههای و معابر تنگ و پرپیچوخم. عدم سهولت دسترسی مناسب سواره به داخل بافت. مساحت زیاد زمینهای بایر . -مساحت كم كاربری مسکونی نسبت به جمعیت محله.

 -فقدان امکانات عمومی نظیر پارک ،كتابخانه ،پارک و فضای سبز و. ...

مشکالت زیست محیطی

مشکالت بصری

 آلودگی محیطی به واسطه ریختن زباله در سطﺢ معابر. آلودگی محیط بهواسطۀ جمع شدن فضوالت حیوانی در زمینهای بایر.آلودگی محیط بواسطۀ نگهداری حیوانات خانگی نظیر مرغ و شتر و گوسفندان در زمینهای بایر و امکان انتقال
بیماری به انسانها.
 وجود ساختمانهایی با پنجرههای شکسته وظاهر مخدوش. وجود تابلوهای كثیف و شکسته. عدم هماهنگی و یکپارچگی احجام ساختمانی. مشهود بودن دیوارنویسی های ناهنجار(وندالیسمی). اغتشاش درسطﺢ افقی فضا. عدم وجود مبلمان شهری و پوشش گیاهی. -عدمكیفیت رنگهای استفادهشده در فضا.

 -5-7تحلیل یكپارچه  SWOTمحلۀ شیخ سلیمان:
با بررسی مشکالت محلۀ شیخ سلیمان در ابعاد فرهنگی – اجتماعی ،اقتصادی ،كالبدی ،زیست محیطی ،بصری؛ نقاط قوّت،
ضعف ،فرصت ،تهدید ،را در محلۀ شیخ سلیمان به شرح جدول ( )8خالصه كردهایم.

جدول  :8تحلیل یكپارچه  SWOTمحلۀ شیخ سلیمان
نظامها

اجتماعی

فرهنگی

قوّت()S
 سکونت اكثر ساكنان باسابقۀ طوالنی اقامت.

 جایگاه ویژۀ زیارتگاه شیخ-سلیمان در شهر داران بویژه
در برگزاری مراسم سوگواری
در ماه محرم و برگزاری
جشنها در اعیاد شعبانیه.
 قدمت و هویت تاریخیمحله.
 قرارگرفتن زیارتگاه شیخ-سلیمان در مركز این محله.

كالبدی

ضعف()W
 ناامنی و ناهنجاریهایاجتماعی.
 فقدان فضاهای جمعیجهت گسترش روابط
اجتماعی.
 -فقدان فضاهای فرهنگی.

 كمبود فضای سبز و عدموجود فضای باز عمومی.
 كمبود تأسیسات وتجهیزات شهری در محله.
 تداخل حركت سواره وپیاده.
 -خیابانها و كوچههای

فرصت()O

تهدید()T

 امکان ایجادفضاهایعمومی جهت رفاه.
 -كم شدن بعد خانوار.

 تراكم باالی جمعیت دربافت با توجـه بـه تـراكم
كالبـدی پایین.

 افزایش درصد باسوادی. استفاده بهینه از محل-های متروكه و استفاده از
آنها جهت ایجاد فضاهای
عمومی مانند پارک و
كاربریهای فرهنگی و
ورزشی و....

 امکان مهاجرت افرادفرهیخته و باسواد به
خصوص مدرسین دانشگاه
پیام نور در صورت عدم
گسترش فضاهای فرهنگی و
آموزشی.

 عریض بودن خیابانشیخسلیمان كه با محور
زیارتی در ارتباط است.
 قرارگرفتن دانشگاه پیامنور شهر داران در این
محله.
 -قرار گرفتن ادارۀ

 تشدید فرسودگی درپوشش معابر در صورت عدم
ترمیم و نوسازی آن.
 عدم دسترسی مناسب بهداخل بافت در شرایط
اضطراری مانند مواقع آتش
سوزی ،انتقال بیماران

 رونق زمین-هایكشاورزی.
اقتصادی

زیست محیطی

باریک و خاكی و مشکل
كلی دسترسیها.
 كیفیت پایین و قدمتابنیه.
 عدم وجود كیفیتورودیهای محله.
 غیراستاندارد بودن مصالﺢدر اغلب ساختمانها.
 نبود مبلمان شهریمناسب به ویژه در محور
زیارتگاه.
 كمبود فضای تفریحی وورزشی.
 نبود پاركینگ عمومی.ضعف اقدامات عمرانی
شهرداری.
 فقدان مناسب فرم فضا ونمایانی و خوانایی فرم و
آسایش بصری و محیطی
واندازه فضا و كیفیت مسکن
و كاربری زمین.
 عدم هماهنگی میانفعالیتها و نیازهای جدید
شهروندان.
 عدم وجود سلسه مراتبدر شبکه ارتباطی.

بازرگانی شهر داران در
این محله.
 همجواری با كانونهایارزشمند شهری (میدان
امیركبیر ،هتل سیمرغ).
 وجود اراضی بایر ومخروبه در سطﺢ محدوده
به عنوان شاخصی مثبت
در باالترین پتانسیل
جمعیت پذیری.
 ایجاد شبکه نسبتاّپیوسته از پیادهروها در
محدوده با رعایت سلسله
مراتب و استانداردها.
 امکان استفاده از زمین-های بایر و متروكه در
تأمین زیرساختهای
شهری.

اورژانسی و....
 بروز فاجعه انسانی درصورت وقوع زلزله و ...وعدم
امکان كمک رسانی و
سختتر شدن كار و
ساماندهی و توانمندسازی.
 فرسودگی زیر ساختهایابتدایی و عدم امکان ترمیم
آنها و تبعات ناشی از آن.

 سکونت افراد كم درآمد. كاهش سرمایه گذاریافراد بومی و تمایل به ترک
محیط.

 همجوار بودن محدودهمورد نظر به قطب تجاری
شهر.

 تنزل جایگاه اقتصادی –اجتماعی محله.
 تمایل اقشار كم درآمد بهمهاجرت و سکونت در این
گونه بافتها به علت پایین
بودن قیمت اجاره بها.

 آلودگی محیطی به واسطۀریختن زباله در زمینهای
بایر و معابر.
 كمبود فضای بهداشتی –درمانی.
 كیفیت پایین سیمایبصری.

-

 تشدیدآلودگی دیداری. تشدید آلودگیهایمحیطی.

 -8نتیجهگیری:
رویکرد بازآفرینی شهری ،بستهای كامل از رویکردهای گوناگون (مرمت و حفاظت شهری) بوده است كه درطی دورههای
مختلف سیر تکاملی خودرا طی كرده است؛ این رویکرد ،طیف وسیعی از مالحظههای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و محیطی را
در برمیگیرد .در فرآیند بازآفرینی بافتهای فرسوده ،یک پیش شرط اساسی برای بازآفرینی موفق مناطق فرسوده شهری،
ادغام و یکپارچه سازی رویکردهای بخشی است كه فرآیند مستمر آموزش را درحین اجراء میطلبد .ماهیت یکپارچه بازآفرینی
شهری را باید باایجاد نهادهای مناسب برای هدایت فرآیند مذكور به سمت ارتقاء كیفیت زندگی تقویت كرد .این نهادها خود
باید از طریق مشاركت سیاسی اداره و هدایت شوند .قابل به ذكر است كه هماهنگی ،همکاری و توافق راهبردی ،مهمترین
عوامل در ارتقاء كیفیت زندگی مناطق فرسوده است .مسائل اصلی ،توانمندسازی و مشاركت دهی اجتماعی و ایجاد توافقهای
دوسویه میان ساكنان ،بهره برداران ،سرمایهگذاران و شهرداریهاست .فرآیند بازآفرینی شهری ،فرآیندی درازمدت است و نیاز
به تفکر راهبردی و پایداری دارد .تمركز كوتاه مدت بر روی بهسازی ساختار كالبدی ،برای حل مشکلهای عمیق اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی كافی نیست .این جاست كه بازه زمانی محدود برنامه های مالی ،تداوم فرآیند بازآفرینی را محدود
میسازد بر همین اساس بررسی بافت فرسوده محلۀ شیخ سلیمان ،با در نظرگرفتن عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،كالبدی و زیست
محیطی ،فرهنگی و در نظرگرفتن فرآیند و اصول حاكم بر بازآفرینی ،حاكی از آن است كه نقاط ضعف زیادی در مقابل نقاط
قوت آن در محله وجود دارد؛ بنابراین باید جهت بهبود و تقویت وضعیت موجود ،به عوامل بیرونی توجه بیشتری نموده و آن ها
را تقویت نمود .پاره ای ازاهداف و راهبردهای پژوهش به شرح ذیل میباشد:
جدول  :9اهداف و راهبردهای مداخله در بافت فرسودۀمحلۀ شیخسلیمان با رویكرد بازآفرینی
زمینه

هدف

اجتماعی

تقویت حیات اجتماعی.
احیا نقش و هویت محلهای.
توزیع عادالنه خدمات
رفاهی.
افزایش مشاركتهای
مردمی.
نهادسازی محلی.

فرهنگی

كالبدی

احیای هویت فرهنگی محله.

ایجاد محیط مطلوب و
ارتقاءكیفیت زیست.
ارتقاء نقش و جایگاه

راهبرد

محورهای عملیاتی

 -1ایجاد نظارت اجتماعی– افزایش امنیت و ایمنی
درمحله.
 -2ایجادكاربری های– گذران اوقات فراغت.
 -3از بین بردن ناهمگونی اجتماعی.
 -4جلب مشاركت مردمی.
 -5تعریف ساختار و خوانایی و سهیم شدن در هویت
شهری و حس مکانیابی در فضا.
 -6اعتمادسازی بین ساكنین و مسئولین و تقویت اعتماد
اجتماعی موجود بین بهره برداران.
 -7تقویت نهاد شورایاریها و واگذاری اختیارات و
وظایف به آنها.

 برای راهبرد گزینه ( ،2مركز محله بهخصوص محدودۀ بین زیارتگاه شیخ-
سلیمان و دانشگاه پیام نور).
 برای دگر راهبردهای اجتماعی( ،سرتاسرمحلۀ شیخ سلیمان).

 -1احیای ارزشهای كالبدی كهن.
 -2معرفی ارزشهای تاریخی فرهنگی به زائرین.

 برای راهبرد گزینۀ ( ،1سرتاسر محلۀشیخ سلیمان).
 برای راهبرد گزینۀ (، 2پیرامون زیارتگاهشیخ سلیمان).

 -1معاصر سازی عملکردها.
 -2تداوم سازمان فضایی كهن.
 -3محدود ساختن ترافیک سواره.

 برای راهبرد گزینه (، 3مركز محلۀ شیخسلیمان)
 -برای دگر راهبردهای كالبدی(،سرتاسر

عملکردی – فعالیتی.
بهبود وضعیت شبکه
ارتباطی.

اقتصادی

پویایی اقتصادی محله.
تقویت بنیه اقتصادی
ساكنان.

زیست
محیطی

ارتقاء كیفیت محیط زیست.
كاهش عوامل و اثرات
آالیندههای محیطی.

 -4افزایش كارایی شبکه دسترسی و اولویت دهی به
پیاده ،دوچرخه و حمل و نقل عمومی.
 -5ایجاد تعادل در توزیع كاربریها و سرانه آنها.
 -6تقویت پهنه ها و مراكز كار و فعالیت و ایجاد تنوع و
اختالط فعالیتی مناسب.
 -7كاهش سطﺢ آسیب پذیری ساختمانها فرسوده
دربرابرحوادث غیر مترقبه.
 -8بهبود زیر ساختهای ارتباطی درون محلی.

محلۀ شیخ سلیمان).

 -1رونق مشاغل محلی.
 -2ایجاد فرصت های شغلی وباال بردن درآمد ساكنین.
 -3ارائه تسهیالت بیشتر برای باز آفرینی بافتهای
فرسوده توسط دولت.
 -4تقویت بنیه اقتصادی بافت از طریق ایجاد فضاهای
شهری جذاب و درآمدزا.

 برای راهبرد گزینۀ ( ،1حوالی زمینهایكشاورزی).
 برای راهبرد گزینۀ  2و (،4سراسر محلۀشیخ سلیمان به خصوص در مركز محله و
پیرامون زیارتگاه).
 برای راهبرد گزینۀ (،3سراسر محلۀ شیخسلیمان).

 -1بهبود و ارتقای بهداشت محیط زیست بافت محله.
 -2تأمین فضاهای باز و سبز عمومی و پارک جهت حفظ
محیط زیست پایدار.
 -3تدوین ضوابط و معیارهای فنی محدوده كننده
آالینده های بصری.

 برای راهبرد گزینۀ (1سراسر محلۀ شیخسلیمان به خصوص زمینهای بایر و
اراضی نزدیک به زمینهای كشاورزی).
 برای راهبرد گزینۀ (2مركز محله بهخصوص محدودۀ بین زیارتگاه شیخ-
سلیمان و دانشگاه پیام نور و همچنین
محدودۀ پیرامون دبستان اسدآبادی).
 برای راهبرد گزینۀ (3سراسر محلۀ شیخسلیمان)
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