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بازسازي بخش مركزي شهرها؛ الگوي مداخله و دستورالعمل هاي 
مرمتي در خرده حوزه هاي درك پذير

مهندس مهشيد قربانيان* 

چکيده :
در سال  هاي قبل از دوران صنعتي شدن، روند آرام تغيير شكل و نوسازي شهرهاي تاريخي گذشته را عمدتا معيارهاي 
فرهنگي تعيين مي كردند. اين معيارها در طي زمان شكل مي گرفتند و ابزار فني محدود آن روزگار تأثير اندكي بر آن داشت. 
ــكل  هاي متفاوتي صورت پذيرفت و تالش نظام  ــهرها به  ش از نيمه دوم قرن نوزدهم به بعد، امر دخالت در بافت كالبدي ش
ــد، تا اين كه باالخره شهرهاي زيادي تهيه  ــات جديد حفاظتي مطرح ش ــب و كار در گرايش مند براي احياء مراكز قديمي كس
ــازي بخش مركزي  ــهر را در دهه ۱۹۷۰ به عهده گرفتند. ادامه به روز اين رويه به منظور بازس برنامه  هاي جديد مركز ش
شهرها، از اين جهت مورد پژوهش اين مقاله قرار گرفته است كه روند رو به تخريب بطئي نواحي مركزي سرعت دو چنداني 
نسبت به دهه  هاي پيشين به خود گرفته است و از سوي ديگر اهميت اين نواحي شهري به طور كامال محسوسي بر برنامه 
ــد بخش  هاي مركزي شهرها  ــت تا گامي مؤثر در مسير حل معضالت رو به رش ــكار شده اس ــهري آش ريزان و مديران ش
بردارند. بنابراين ضمن مطالعه و بررسي ادبيات نظري موجود در زمينه مرمت و بازسازي و نيز نقش مراكز شهري، ابتدا 
ــازي مورد نظر نويسنده،  ــپس ضمن بيان اهداف طرح بازس ــهري تبيين و س رويكرد نگارنده در ارائه طرح براي مراكز ش
الگوي مداخله از ديد وي معرفي و توصيف خواهد شد. در ادامه اصول و دستورالعمل  هاي بازسازي در دو بعد كالبدي و 

عملكردي ارائه مي گردد.
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نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۷۸۱۳۸۹

مقدمه
ــدن، روند آرام تغيير شكل و  ــال  هاي قبل از دوران صنعتي ش در س
ــته را عمدتا معيارهاي فرهنگي تعيين  نوسازي شهرهاي تاريخي گذش
مي كردند. اين معيارها در طي زمان شكل مي گرفتند و ابزار فني محدود 
ــتگي  هاي  ــت. علي رغم برخي گسس آن روزگار تأثير اندكي بر آن داش
ــداوم فرهنگي بافت  هاي  ــهر، ت ــكار در تحول فضايي يا معماري ش آش
شهري محفوظ مي ماند. فرا رسيدن عصر صنعتي در اوايل قرن بيستم، 
وضعي كامال نو پديد آورد. پيشرفت  هاي فني اين عصر ابزار الزم را در 
اختيار نيروي خالق و دگرگون ساز انسان قرار داد تا در عرصه جديد 

معماري شهر خود را نشان دهد (عزيزي، ۱۳۷۹: ۳۸).
ــهرها، به  ــته ش ــهري در گذش ــه  هاي فكري مرمت ش در تعيين ريش
داليل متفاوتي بايد به دوره اي در اروپا كه «رنسانس» خوانده مي شود 
برگرديم. به منظور بررسي موضوع مداخله در وضع شهر و مرمت آن 

در اين دوران، جهات زير را مورد توجه قرار مي دهيم:
ــه براي هنر  ــا مفهوم جديدي ك ــاري، در رابطه ب ــو معم ــه ن ۱. انديش
ــهري كه بايد اهميت و  ــانس، يا ش ــد. شهر رنس ــاخته و پرداخته ش س
ــيرهاي  ــاهزاده را متظاهر و متجلي كند، در وضع موجود مس قدرت ش
شهري دخالت مي كند و بيش از هر چيز داراي اين هدف هاست: تناسب 
ــيدن به فضاها، زيبا نمودن شكل بناها و جلب توجه و هدايت ديد  بخش
ساكنان و عابران و  جذب آن  ها به طرف نقاط عطفي كه در شهر ساخته 

مي شود. 
ــكل فضاي ساخته شده، خواستهاي ديگري نيز  ۲. همراه با تغيير ش
ــانس وجود دارند كه بتدريج تعميم مي يابند. از همه مهم  ــهر رنس در ش
ــون در اغلب  ــت كه چ ــات خدماتي اس ــهر به تأسيس تر مجهز كردن ش
ــرفته اي از آن ديده مي شود، به هيچ وجه  شهرهاي كهن نيز حالت پيش
اقدام تازه اي بشمار نمي آيد، ولي تعميم آن، ولو به خاطر هدفي مجلل و 

اشرافي، امر تازه اي است.
ــكلها در رابطه با  ــه اين مداخالت و تغيير ش ــت كه مجموع بديهي اس
خواست  ها و انديشه  هاي نو، مي تواند تحت عنوان نوعي "مرمت شهري" 

قرار گيرد.
ــت كالبدي  ــر دخالت در باف ــم به بعد، ام ــرن نوزده ــه دوم ق از نيم
ــو انگلستان با  ــكل متفاوت صورت پذيرفت. از يكس ــهرها به دو ش ش
ــته  هاي  ــائل هس ــت بتدريج به پاره اي مس تدوين قوانين خاص توانس
ــي كند (فالمكي، ۱۳۷۴:  ــهرهاي صنعتي جوابگوي پرجمعيت قديمي ش
ــهرهاي بريتانيايي در اثر بمباران زمان  ــياري از ش ۱۶۱ - ۱۵۳). بس
ــيب  هاي جدي ديده اند و تعداد زيادي از واحدهاي مسكوني  جنگ آس
ــند. در طول  ــگ جهاني اول مي باش ــه قبل از جن ــي مانده متعلق ب باق
ــتمداران،  ــگ و جمعي سياس ــالش هماهن ــس از جنگ، با ت ــال پ ۲۰س
ــازي، شهرهاي جديد  ــهري بازس برنامه ريزان و معماران، مراكز ش
ــدند و  ــي از صحنه زدوده ش ــايگي قديم ــاي همس ــاخته و واحده س
ــاخت يافته تري كه با دوران  ــهري منظم تر و س بدين ترتيب محيط ش
ــازگارتر بود، خلق گرديد  مدرن و اصالحات اجتماعي پس از جنگ س
ــه از راه امكانات  ــر فرانس ــوي ديگ (PADDISON,2001,49).  از س
ــت "بارون هوسمان"  ــابقه كه در دس اجرايي و تصميم گيريهاي بي س
ــت دگرگوني  هاي چنان  ــود، توانس ــهردار پايتخت متمركز كرده ب ش
ــاهد تكامل  ــورهايي كه از دور ش ــيع و پرجنجال بر پا كند۱. كش وس
ــر حال تحت  ــهري بودند، در ه ــات مرمت ش ــله اقدام ــي سلس تدريج
ــن خويش مجبور  ــهرهاي كه ــت ش نفوذ اين تجارب، درباره سرنوش

ــتر و  ــدند و هر يك با فاصله زماني كمتر يا بيش ــه تصميم گيري ش ب
ــا بي تلفيق تجارب اروپا با خصايص فرهنگي و نيازهاي موضعي و  ي
كالبدي شهرها  و محالت قديمي خويش، اقداماتي در اين زمينه آغاز 

ــي، ۱۳۷۴: ۱۶۱ - ۱۵۳). ــد (فالمك ــه دادن ــد و راه را ادام كردن
ــه مدرنيته و تجلي ابعاد مختلف آن در آراء  در ايران، با ورود انديش
انديشمندان و مسئوالن، به سرعت ظهور کالبدي اين جنبش در کشور و 
به ويژه شهرهاي اصلي و بزرگ آن، جلوه اي آشکار پيدا كرد. تجلي تفكر 
مدرنيته، حوزه  هاي مختلف از اقتصاد كشور تا بافت فيزيكي شهرها را 
ــي  هاي هوسمان گونه  در بر گرفت. بارزترين جلوه آن را در خيابان كش
ــهرها را  دوران پهلوي اول مي توان ديد. صليب هايي كه بافت مركزي ش
از هم گسست و نه تنها نخست اليه هاي فضايي اوليه را دگرگون ساخت 
ــهر  ــاختار كالبدي ش بلكه در ادامه به اليه  هاي داخلي نفوذ كرد و كل س
ــير تطور تاريخي - كالبدي  ــتخوش تغيير قرار داد. تحولي كه س را دس
ــده بود، متأثر نمود و  ــه دواني و بطئي بافت  ها را كه در عمق آن  ها ريش
حركتي منفي را در جهت مسأله۲ زايي و به مرور زمان ايجاد مشکل۳ در 
اين بافت  هاي با ارزش آغاز كرد۴. پيدايي معضالت مختلف، شهر سازان 
ــت تا طرح هايي مرمتي از جمله  ــئوالن امور شهري را بر آن داش و مس
بازسازي بخش  هاي مركزي شهرها را در دستور كار خود قرار دهند.

۱ - حفاظت۶ تاريخي
ــهري، جنبش حفاظت  ــت به طراحي ش ــج عمده و مهم بازگش از نتاي
ــال ۱۹۶۶ از طريق تأسيس  تاريخي بود. كنگره يا مجلس (آمريكا) در س
ادارات ثبت ملي مكان  هاي تاريخي و سيستم ايالتي حفاظت تاريخي دست 
ــكل مدرن حفاظت آثار تاريخي شد. حفاظت طي ۱۵ سال آتي  به كار ش
از فعاليت نخبه گرايانه متكي بر يادمان  هاي تاريخي ملي و معماري  هاي 
با شكوه به ابزار مهم برنامه ريزي و احياء بدل گرديد و متحول شد، به 
گونه اي كه در آن معرفي و ثبت ملي ساختمان  ها و محوطه  هاي تاريخي 
ــت. طي دهه ۱۹۸۰ صدها شهر داراي  محلي به تاريخ ملي رجحان داش
كميسيون  هاي حفاظت آثار و نشانه  هاي تاريخي شدند كه برنامه ريزان 
ــه بودند. برآيند مهم اين گرايش  ــان معماري را به خدمت گرفت و مورخ
ــب و  ــد براي احياء مراكز قديمي كس ــد در حفاظت، تالش نظام من جدي
ــود. نتيجه معمول جنبش  ــهرهاي كوچك ب كار و خيابان  هاي اصلي ش
حفاظت در رابطه با مراكز شهري، تعيين يا تخصيص يك يا چند منطقه 
ــا در نزديكي آن بود. آن  ها معموال  ــهرهاي بزرگ ي تاريخي در مركز ش
ــرن نوزدهمي بودند كه  ــه و انبارداري و نواحي تجاري ق ــي تيمچ نواح
ــهر، رها و متروك مي شوند  در پي احداث بناي بلند مرتبه جديدي درش

(ابوت،۲۰۰۶ :۳۴۹- ۳۴۸).
۲ -  موج جديد برنامه ريزي مركز شهر

ــيع تر  ــهر " به عنوان جزوي از محدوده وس "منطقه تاريخي مركز ش
ــهري را به عنوان مجموعه اي  ــد كه مراكز ش ــهر تعريف مي ش مركز ش
ــت، و اين ايده اي بود كه كوين لينچ  از خرده نواحي درك پذير مي دانس
ــهرهاي زيادي تهيه  ــتنتاج كرد. ش آن را از يافته  هاي علمي حرفه اي اس
برنامه  هاي مركز شهر جديد را در دهه ۱۹۷۰ به عهده گرفتند. در اغلب 
ــب و  موارد، برنامه ريزان از گرايش قبلي خود مبني بر تلقي بخش كس
ــيدند. آن  ها خرده نواحي  ــت كش كار مركزي به عنوان هويتي واحد دس
متنوعي را كه هر كدام نقش  هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ويژه اي 
را عهده دار بودند، تشخيص دادند و شناسايي كردند و بر همين اساس 
ــنهاد  ــراي هر يك از آن  ها طرز برخورد برنامه ريزانه متفاوتي را پيش ب

دادند (ابوت،۲۰۰۶ :۳۴۹).



۷۹
اهميت و ضرورت موضوع

ــت  ــهري عمري محدود دارند و با گذش ــر و فضاهاي بافت ش عناص
ــودگي مي شوند. به عبارتي ديگر، هيچ فضايي  زمان دچار تغيير و فرس
ــته باشد. اهميت  و بنايي بدون مرمت نمي تواند دوام و بقاي طوالني داش
ــوان پديده  هاي نمادين، بلكه به دليل  ــرورت حفظ آثار كهن نه به عن و ض
شناخت سير تحول و تكامل تاريخ شهرسازي و تمدن شهرنشيني، حفظ 
هويت و اصالت شهري و تبيين حيات شهري بر اساس شواهد و مدارك 

علمي موجود همواره مورد توجه بوده است (پوراحمد،۱۳۸۴: ۲۵).
ــد ارزش  هاي نادر  ــاي تاريخي عالوه بر اين كه واج ــي، بافت  ه از طرف
زيباشناختي و تداوم خاطرات جمعي و هويت بخشي شهرهاي ما هستند، 
ــت ميليون  ها نفر از  ــياري از شهرها محل سكونت و معيش هنوز در بس
ــمند و گرانبها  ــه همان اندازه كه ارزش ــد. اما اين بافت  ها ب ــهروندان ان ش
هستند، در مقابل سوانح و بالياي طبيعي كه بيشتر مناطق شهري كشور 

را تهديد مي كند، ناپايدار و آسيب پذيرند (پوراحمد،۱۳۸۴: ۲۸).
از سوي ديگر اين بافت  ها به دليل قدمت و در اكثر موارد فرسودگي و 
فقدان تأسيسات و خدمات اوليه و ضروري براي زندگي شهري امروز، 
در پاسخ گويي به نيازهاي شهروندان خود دچار نارسايي  هاي اساسي 
مي باشند. همين امر خود باعث تخليه اين بافت  ها توسط ساكنان بومي 
ــمت فضاهاي جديد يا پيراموني  ــكونتي آنان به س و قديمي و حركت س
شهر گشته و به تبع آن، مهاجرت قشرهاي كم درآمد و روستايي به اين 
ــاكنان  بافت  ها رو به فزوني گذارد. به طوري كه عدم تمكن مالي اين س
ــتگي و تعلق خاطر آن  ها به محل سكونت تازه  جديد در كنار عدم وابس
خود و برخورد صرف سرپناه بودن از جانب آن ها، مشكالت بافت  هاي 
ــكوني بخش مركزي  را دو چندان نمود و روند  قديمي و محله  هاي مس
ــودگي بافت با سرعت بيشتري ادامه يافت. طبيعي است  تخريب و فرس
ــد تجانس و هماهنگي  ــت اجتماعي بوجود آمده كه فاق ــه در چنين باف ك
فرهنگي مي باشد و با جدايي و بيگانگي ساكنان نسبت به يكديگر مواجه 
ــد. فضاي مخروبه حتي بر رفتار  ــديد خواهد ش ــودگي تش است، فرس
ــان تأثير مستقيم دارد. مسلما  ــالمت جسمي و روحي انس و منش و س
ــهري بيش از حد فرسوده، مخروبه و بيغوله  ها، بستر ساز  فضاهاي ش
ــرده، مغشوش،  ناهنجاري  هاي اجتماعي نيز مي گردند و مكان هايي افس
ناامن و بدون مشاركت ساكنان را پي مي ريزند. در مجموع در اين گونه 
ــه روز حيات  ــت و روز ب ــهري در جريان نيس ــالم ش بافت  ها زندگي س
شهري و مدني آن  ها با مخاطرات جديد و بيشتر نسبت به گذشته تهديد 

مي شود.
ــويي، به دليل استقرار بيشتر بافت  هاي قديمي در بخش مركزي  از س
ــهري پيچيده چشم  ــهرها و مجاورت بازار، نمي توان از اين پديده ش ش
ــاي آن را خارج از محدوده  ــورداري از امتيازات و مزاي ــيد و برخ پوش
ــي در بازآفريني  برنامه ريزي قرار داد و ازآن به عنوان مؤلفه اي اساس
ــادي از بافت  هاي  ــت. در نتيجه بهره وري اقتص ــن بافت  ها بهره نجس اي
ــاير برنامه  هاي كالبدي ضمن توجه به برنامه ريزي  تاريخي در كنار س
ــت و الزام آن  اجتماعي در اين محدوده  ها امري بعيد و دور از ذهن نيس

بر پايه تمام شواهد زنده موجود آشكار است.
۱ - داليل تهيه طرح مركز شهر

پيچيدگي مركز شهر، طرح ريزي خاصي را جلب مي كند. مركز شهر 
ــه در جاي ديگر  ــي را در خود دارد ك ــرمايه گذاري  هاي انبوه ــا س غالب
ــهيالت اجتماعي  نمي توان يافت؛ همچون خطوط ارتباط از راه دور، تس
ــاي قضايي، محل  هاي  ــتان ها، دادگاه  ه عمده مانند كتابخانه ها، بيمارس

ــهر مي بايست اين اطمينان را  اجتماع، و جز اين ها. طرح ريزي مركز ش
ــرمايه گذاري  هاي جديد، آن چه را كه قبال در آن محل بوده  بدهد كه س

است حمايت و حفاظت كند(پوالك،۲۰۰۶ :۶۵). 
از سوي ديگر، مراكز شهري در يك دوره بدليل تسلط ديدگاه عقالني 
ــه ريزي مورد بي مهري و كم توجهي برنامه ريزي و مديريت  در برنام
ــعه كنار گذاشته شدند (كوكبي و  ــهري قرار گرفتند و از فرآيند توس ش
همكاران،۱۳۸۴: ۱۲).  در تاريخ تحول شهرها شاهد آن بوده ايم كه مركز 
ــهر در حركتي تقريبا پيوسته رشد كرده و دائما جمعيت بيشتري را  ش
ــورت ناگزيري  ــهر، به ص ــت. جذابيت مركز ش ــه خود جذب كرده اس ب
ــده و در نتيجه كاركردهاي اداري  ــبب باال رفتن قيمت زمين درآن ش س
ــده و بر عكس كاركردهاي مسكوني كم كم از  و تجاري در آن غالب ش
ــده اند (فكوهي،۱۳۸۳ :۲۴۶). به تبع اين جايگزيني ها، تعادل  آن خارج ش
ــهرها از بين رفته و زمينه ساز مشكالت ديگري گشته  بخش مركزي ش
كه جاي بحث و طرح موضوع را در حوزه برنامه  هاي مربوط به بخش 

مركزي شهرها فراهم مي آورد.
از اوايل دهه ۱۹۸۰، مراكز شهري بريتانيا به طور محسوسي بواسطه 
ــاختمان  هاي اداري  ــور مراكز خريد جديد، مجتمع  هاي تفريحي و س ظه
ــان رايج،  ــازه زماني، حضور گداي ــا در همين ب ــدند. ام ــار تغيير ش دچ
بي خانماني در هر شهري، مشهود و اكثر قسمت  هاي شهر با عدم امكان 
ــالمندان مواجه شد. از سوي ديگر،  ــال و س حضور زنان، افراد ميانه س
ــهيالت  ــن فرصت برخورداري از تس ــي و اقتصادي بي ــه اجتماع فاصل
ــر گرديده  ــمگيري عميق ت ــن امكانات به طور چش ــهري و نقصان اي ش
ــش حركتي جمعيت  ــالوه بر آن، با گراي ــت (Pacione,1997:63). ع اس
ــياري از شهرها به سمت  ــهري ثروتمندتر از بخش  هاي مركزي بس ش
ــهيالت كليدي نيز در آن در جهت رو به فزوني  حومه، تمركززدايي تس
مي گذارد و ممكن است در نواحي از كار افتاده شهري، حفظ يك محيط 
ــهري مطلوب جهت تأمين زندگي سالم شهري، تدريجا دشوار گردد  ش

.(Pacione,1997:233)
ــهرها در تمام  ــترك بخش  هاي مركزي ش ــت كلي مش ــبب ماهي به س
ــدي و ...،  ــات اقليمي - كالب ــگ، مالحظ ــواي هويت، فرهن ــورها، س كش
ــكالتي را در نواحي مركزي شهرهاي  مي توان بروز و وجود چنين مش
ــورمان نيز  مشاهده نمود و متعاقبا مسائل و مشكالت بومي را كه  كش
ــتگاه  ها و به دنبال آن تمايز در ويژگي  ها و لذا  ــي از تفاوت در خاس ناش
ــائل موجود مراكز شهري در كشورهاي مختلف است، شناسايي و  مس
بر مجموعه مسائل و معضالت مراكز شهري كشورمان افزود تا لزوم 
ــكارتر شود. طرح اين مسائل، شهرسازان را در پي  اصالح و تغيير آش

چاره جويي با راهكار تهيه طرح براي مراكز شهري مواجه مي كند.

ادبيات نظري بازسازي بخش مركز شهرها
۱ -  بازسازي، مفهوم و ويژگي  هاي آن

مرمت شهري يعني دخالت آگاهانه در فضاي شهري براي جلوگيري 
از فرسايش و معاصرسازي آن. مرمت شهري را مي توان به سه طريق 

عمده به انجام رساند(حبيبي،۱۳۸۱ :۱۸):
۱. بهسازي۶
۲. نوسازي۷
۳. بازسازي

ــكو از دو وجه  ــوي يونس ــهري در اواخر دهه ۱۹۹۰ از س ــت ش مرم
اساسي برخوردار گرديد:

بازسازي بخش مركزي شهرها الگوي مداخله 
و دستورالعمل هاي مرمتي در خرده حوزه هاي درك پذير
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 آينده اي براي گذشته 
 رهايي آينده از گذشته

ــته و آينده دارد. هدف  ــعي در پيوند خالق بين گذش مرمت شهري س
ــت. مرمت  ــر از اقدامي كالبدي و فضايي اس ــزي فرات ــهري چي مرمت ش
ــاز نيز باشد. مرمت  ــهري عملي فرهنگي است كه مي تواند فرهنگ س ش
ــهري، سعي در انتقال ارزش  هاي كالبد يافته در مكان، به آينده دارد و  ش
اين انتقال همراه با اضافه نمودن ارزش  هاي معاصر به ارزش  هاي پايدار 
كهن است. اين انتقال به معناي معاصرسازي۸ اثر تاريخي نيز مي باشد كه 

از دو بعد مادي و معنوي مورد مطالعه است(حبيبي،۱۳۸۱: ۹).
معاصرسازي اثر تاريخي از نظر مادي، به معناي دخل و تصرف در 
اثر براي گفت و گوي خالق بين ارزشهاي پايدار كهن و ارزش  هاي واالي 
معاصر است و نه تصميم گيري  هاي مقطعي و گذرا. معاصر سازي اثر 
ــاي تبديل كردن ميراث مادي و فرهنگي  تاريخي از نظر معنوي، به معن
ــاختارها به روز نشود،  ــت. چنانچه اين س به ثروت مادي و فرهنگي اس
ــاظ معنايي با مفاهيمي چون كهنه، قديمي، يادگاري، بدون  ميراث به لح
مصرف و ... مترادف مي شود. برگرداندن اثر از ميراث به ثروت است كه 
بالفاصله اثر را درفرآيند اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي،رواني 
ــهري از اين ره،  ــخص يا جامعه قرار مي دهد. مرمت ش و حتي ذهني ش
تكوين خاطره اي جمعي جديد در شهر را نيز پي مي گيرد و سعي مي كند 
ــوي به حدوث  ــي ق ــهري نمادين و نمايش ــق ايجاد فضاهاي ش از طري

واقعه  هاي شهري مدد رساند(حبيبي، ۱۳۸۱: ۱۰- ۹).
ــهري در  ــواع اقدامات و اجرايي كردن مرمت ش ــازي يكي از ان بازس
ــد  ــدي كردن مرمت مي باش ــراي كالب ــرايط الزم ب ــاي واجد ش بافت  ه
ــت.  ــودگي هاس ــالح فرس ــي اص ــازي در پ ــي،۱۳۸۱ :۱۸). بازس (حبيب
فرسودگي۹ به دو دسته تقسيم مي شود: فرسودگي نسبي و فرسودگي 
ــت كه در يكي از عناصر مهم  ــبي، فرسودگي اس ــودگي نس كامل. فرس
ــودگي كامل،  ــا فعاليت رخنه مي كند. فرس ــهري يعني كالبد ي فضاي ش
فرسودگي است كه در هر دو عنصر فضاي شهري يعني كالبد و فعاليت 
ــد(حبيبي،۱۳۸۱ :۱۵). در چنين حالتي فضاي شهري  آن رخنه كرده باش

با عمل تخريب و بازسازي۱۰ مواجه خواهد شد.
مجموعه اقداماتي كه پس از پايان يافتن جنگ جهاني دوم در شهرهاي 
آسيب ديده كشورهاي مختلف براي تجديد بناي آن  ها صورت گرفته است، 
عموما تحت عنوان طرح  هاي "بازسازي" قرار  مي گيرد. به عبارتي بازسازي 
به مجموعه اقداماتي اطالق مي شود كه پس از تخريب بيش از نيمي از اثر، 
ــاخته  ــددا اثري با چهره اي جديد و يا كامال منطبق با اصل خويش، س مج
شود. بازسازي، فضاي شهري را در شرايط معاصر تعريف مجدد مي كند. 
ــا اصل خويش روابطي  ــهري در چهره اي جديد ي ــن حالت فضاي ش در اي

كامال جديد را بيان مي كند (حبيبي،۱۳۸۱: ۱۷ - ۱۶).  
ــامل دو نوع كلي و دو روش مداخله اي  ــازي مي تواند ش فرآيند بازس

متمايز باشد كه عبارت است از:
الف - بازسازي تاريخي:

مفهوم و نوع مداخله اي آن عبارت است از:
ــه تاريخي و  ــي كالبد و آثار ابني ــازي اساس ــازي و بازس دوباره س
ــيب ديد، مرمت بنيادي و  ــديدا آس ــمند از بين رفته يا ش فرهنگي ارزش
ــابه سازي تاريخي، حداكثر  ــاختاري، به حالت اوليه درآوردن و مش س

بهسازي و مرمت، حداقل نوسازي.
بازسازي تاريخي ادامه و مكمل فرايند بهسازي است.

ب - بازسازي غير تاريخي (ساماندهي):

ــوده فاقد ارزش تاريخي  ــاماندهي كالبد ناهنجار و فرس تخريب و س
ــاختاري و بنيادي،  ــازي و پااليش كالبدي، اصالح س ــي، پاكس و فرهنگ

حداكثر نوسازي، حداقل بهسازي.
ــازي غير تاريخي، ادامه و مكمل فرايند نوسازي بوده و داراي  بازس

ماهيت ساماندهي است(نريماني،۱۳۷۹ :۲۷).
در مجموع، هدف اصلي اين طرح  ها باز پس دادن فعاليت  هاي نخستين 
ــده و بازگرداندن روحيه زنده محيط جامع شهري  به محالت تخريب ش
در فضاي ساخته شده آن است. بازسازي فضاي تخريب شده مسائل 
ــازي شهري در  تازه اي نيز به همراه خود دارد: يكي از هدف  هاي بازس
تجارب پس از جنگ جهاني دوم، كه مي تواند قالب خود را در بازگرداندن 
ــازي  ــهري بيابد، موضوع بازس ــه زنده محيط جامع ش ــاء روحي و احي
ــرور و روحيه ملي  ــاختن غ ــده به منظور جلوه گر س فضاي تخريب ش

است كه كمتر كسي به آن بي توجه مي ماند( فالمكي،۱۳۷۴ :۱۷۳).
اقدامات بازسازي شامل تخريب و پاكسازي بافت شهري است. مدت 
ــال مي باشد. بيشتر اين  اجراي اين گونه اقدامات، بلند مدت و ۲۵ - ۰ س
نوع اقدامات در قالب طرح  هاي جامع گنجانيده مي شوند و نحوه استفاده 
ــد و تعريف كالبد تازه  ــن و بنا، در قالب تنظيم كاربري  هاي جدي از زمي
است. مقياس كار در حد شهر يا بخشي از شهر (ناحيه و منطقه) است و 

در دل برنامه ريزي شهري مطرح مي گردد(حبيبي،۱۳۸۱ :۱۷).  
ــهرهاي مختلف اروپا با برنامه  هاي ويژه  ــازي در ش طرح  هاي بازس
ــترش  ــراه و از كمك  هاي دولتي برخوردار بودند و در رابطه با گس هم
ــهر هماهنگ  ــا برنامه  هاي عمراني ديگر ش ــاختماني الزم،  ب كارهاي س
ــيدند  ــه انجام مي رس ــش طوالني ب ــم و بي ــاي زماني ك ــده، در فض  ش

(حبيبي،۱۳۷۴ :۱۷۴).
ــدام مرمتي بايد  ــه عنوان يك اق ــازي ب ــي توان نتيجه گرفت كه بازس م
ــتر هدف خود قرار خواهد داد و ضمن تشابهات  ويژگي  هاي آن را در بس
ــي هر سه اقدام بازسازي،  ــاز تفاوت  هاي فني و روش خصايصي بسترس
ــازي و نوسازي خواهد  ــازي، برخورد متمايزي با بهس ــازي و بهس نوس

داشت.
ــري و تراكم  ــهري، فرايندي از اعمال تغييرات در كارب ــازي ش نوس
ــعه مجدد و تحول در فرم فيزيكي  ــهري را كه عموما به توس نواحي ش
ــازي بر بهبود  ــنهاد مي كند. از طرف ديگر، بهس آن منجر مي گردد، پيش
ــامان ضمن حفظ مشخصات كالبدي و اجتماعي  محيط محروم و نابس

 .(Norbe,2002:109) آن داللت دارد
ــازي با نوسازي قرابت و تشابهات زيادي دارد، اما تنها تفاوت  بازس
ــت كه،  ــد اين اس ــازي قائل ش ــازي و بازس مهمي كه مي توان بين نوس
ــهري به صورت  ــازي، نو كردن، احياء و به روز كردن فضاي ش نوس
اختياري است، اما بازسازي نو كردن و احياء اجباري و تحميلي فضاي 
ــده است. به بيان  ــت كه در اثر حادثه اي تخريب و ويران ش ــهري اس ش
ــازي  ــته را بازس ــي در پي تخريب  هاي ناخواس ــازي تحميل ديگر نوس
مي گويند (پوراحمد،۱۳۸۴ :۵۴). در نهايت، مفهوم بازآفريني۱۱ به منظور 
ــود محيط، تصوير ذهني و  ــه اي از مداخالت با هدف بهب تبيين مجموع
ــاز كاركردهاي معين نظير مسكوني،  ــهري كه بسترس ايمني نواحي ش
ــد، به كار مي رود.  حمل و نقل، اقتصادي يا فعاليت  هاي تفريحي مي باش
استراتژي  هاي بازآفريني صرفا بر پايه فعاليت  هاي اقتصادي و صرف 
ــه تئوري معاصر  ــكوني ناحيه و عدم توجه ب ــيل  هاي مس نظر از پتانس
ــر تراكم  هاي باال و  ــهري مطابق با نظر جين جيكوبز مبني ب ــي ش طراح
ــعه  كاركردهاي مختلط به عنوان ابزاري مهم جهت ظهور و ارتقاء توس



۸۱
.(Norbe,2002:109 - 120 ) پايدار، مشكل آفرين هستند

 مي توان مشخصه  هاي اساسي و اوليه طرح  هاي بازسازي را به اين 
صورت خالصه كرد:

ــيم وتعريف قسمت  هاي تخريب يا محو  ــازي به منظور ترس ۱. بازس
ــواهد كالبدي موجود به كار خواهد رفت  ــده بنا بر اساس اسناد و ش ش
ــي ازآن با حداقل حدس  ــاخت مجدد دقيق بنا يا بخش تا از اين طريق س
و گمان و بر  پايه شواهد مستدل، ميسر گردد. اين نوع بازسازي براي 

ادراك عموم از اثر تاريخي الزامي است.
ــي و تاريخي و ارزيابي  ــتان شناس ــي  هاي باس ۲. مطالعات و بررس
ــازي دقيق  ــا و ملحقاتي كه جهت بازس ــر، ويژگي  ه ــته از عناص آن دس
ــروع اقدام بازسازي منظر، بنا، ساختار يا  اثر ضروري مي باشد، بر ش

بخشي از بافت و اثر تاريخي، مقدم است و اولويت دارد.
ــح تاريخي، ويژگي ها، و  ــازي اقداماتي را كه هر گونه مصال ۳. بازس
ــداري و حفاظت مي نمايد،  ــبت  ها و روابط فضايي باقي مانده را نگه نس

در بر خواهد گرفت.
ــي يا تقليد  ــي و فرض ــه جاي تكيه بر طرح  هاي حدس ــازي ب ۴. بازس
ــخه عيني و  ــاير آثار تاريخي، بر نس عناصر و بخش  هاي مختلف از س
ــناد  ــده از اس ــتند ش دقيق از عناصر و ويژگي  هاي تاريخي موثق و مس
ــده، بازآفريني نمود  ــت. اثر بازسازي ش ــواهد كالبدي استوار اس و ش
خارجي و شكل ظاهري بنا يا بافت تاريخي تخريب يا محو شده در تمام 

جوانب آن شامل مصالح، طرح، رنگ و بافت خواهد بود.
۵. بازسازي،به نحوي مشهود و آشكار، به عنوان بازآفريني معاصر 

اثر شناخته خواهد شد.
ــي نيافته و به اجرا  ــاخت تاريخ ۶. طرح هايي كه هرگز، موجوديت و س
 628: 2006، American Planning) ــد ــد ش ــا نخواهن ــد، بن ــده ان در نيام

.(Association
ــالدي، حدود  ــه ۱۹۵۲-۱۹۴۲ مي ــگ در فاصل ــه پس از جن بالفاصل
ــهرك  ها در سرتاسر بريتانيا تهيه  ــازي شهرها و ش ۲۰۰ برنامه بازس
ــكل اصلي بعد از جنگ  ــد. با وجود اينكه اكثر طرح  ها صريحا به مش ش
ــازي  ها و  ــهم قابل توجهي از بازس ــكن پرداختند و س يعني كمبود مس
تخصيص امالك جديد براي اين امر در نظر گرفته و پيشنهاد شد، لكن 
ــي از جنگ و چه سالم،  ــهري نيز، چه به صورت تخريب ناش مراكز ش
مورد توجه قرار گرفتند و بخش مطلوبي از انديشه  ها را به سمت خود 

.(Larkham,2004:5) جذب كردند

۲ - ديدگاه  هاي نظري درباره مرمت و بازسازي شهري
ــه در بافت  هاي كهن  ــردازان جهاني امر مداخل ــي نظريه پ به طور كل
ــهري، عمدتا در سه قطب فرهنگ گرايي، عملكردگرايي و واقع گرايي  ش
ــان گونه كه  ــود پرداخته اند. هم ــه ارائه آراء خ ــب قبل) ب ــق دو قط (تلفي
ــمينارها از عملكردگرايي به واقعگرايي و از مداخله  ــير مصوبات س س
ــد، نظريات نيز چنين  ــهر منجر گردي ــا به مداخله در كل ش ــك بناه در ت
ــودوك۱۲ (۱۸۹۶ - ۱۸۱۴) همراه با  ــال، اوژن ويوله ل ــوده اند. براي مث ب
ــازي، و زيبا سازي به حفظ تك بناهاي باارزش به  لزوم تخريب، بازس
شيوه اي موزه اي معتقد بود. پس از وي جان راسكين۱۳ (۱۹۰۰ - ۱۸۱۸) 
ــازد.  مرمت محتاطانه تاريخي را با ديدي كامال فرهنگ گرا مطرح مي س
ــازي مو به مو  لوكا بلترامي۱۴ (۱۹۳۳ - ۱۸۵۴) نيز با همين ديدگاه بازس
ــيته۱۵ (۱۹۰۳ - ۱۸۴۳) با اعتقاد به  ــو س ــنهاد مي نمايد. اما كاميل را پيش
ــته و مخالف  مرمت تاريخي "تعلق و ارزش پذيري بنا را از محيط"دانس

 حذف عناصر محيطي و تخريب بافت است. پس از وي كاميلو بويي تو۱۶ 
ــازي بافت  ها " را " با  (۱۹۱۴ - ۱۸۳۹) براي اولين بار نظريه " معاصرس
ــكال قديم "مطرح نمود (عزيزي،۱۳۷۹ :۳۹).  تزريق محتواي جديد در اش
در اين قسمت نگارنده، ضمن اشاره به نظريات نظريه پردازاني مطرح در 
اين زمينه، تئوري  هاي موجود را اساس ارائه اهداف و دستورالعمل  هاي 

مرمتي در ادامه مقاله قرار خواهد داد:
الف - "تعلق بنا به محيط شهري" - نظريه لوكا بلترامي 

 هيچ بنايي به خودي خود معني ندارد و تنها از طريق محيط اطرافش 
ــت و زمينه خود معنا  ــود. به عبارتي اثر در باف ــت كه تعريف مي ش اس
مي يابد. وي معتقد است كه بايد بنا با استناد به مدارك و شواهد تاريخي، 
ــود و اگر اضافاتي كه بعدها به  ــت داده ش به صورت اوليه خود بازگش
بناي اصلي افزوده شده اند، داراي ارزش و تركيب منطقي با بناي اصلي 

باشند، بايد حفظ گردند.
ب - "چند وجهي بودن مرمت شهري" - نظريه لودويكو كواروني۱۷

ــالم جهت ايجاد يا حفظ فضاي  ــهري س بر پايه اين نظريه، مرمت ش
سالم، هرگز تك بعدي نبوده و تمام وجوه اقتصادي، اجتماعي، تاريخي 
ــي، كالبدي و ... را در بر مي گيرد و لذا احياء بافت  هاي تاريخي  - فرهنگ
ــد. براي مرمت بافت تاريخي هماهنگي  از وجوه مختلف انجام خواهد ش
ميان طرح  هاي جامع شهري و طرح  هاي بافت تاريخي و توجه به پويايي 

بافت ضروري است. 
ج - "تداوم تاريخي و معاصرسازي" -  نظريه لئوناردو بنه ولو۱۸

تداوم تاريخي با توجه به مراحل تحول شهري، امري حياتي و ادامه 
ــكل و عملكرد معاصر  ــهري است و حضور ش ــير تكوين مراحل ش س
ــده و منطقي با بهره وري  ــيده ش در بافت  هاي قديم براي حفاظت انديش
ــد كه در امر  ــاره مي كن ــد. وي همچنين اش ــادي ضروري مي باش اقتص
ــمت  هاي مختلف شهر در عين تفاوت، امري  مرمت، ايجاد تعادل بين قس

الزم است. 
ــهري با  ــته و آينده و ايجاد بافن  هاي ش د - "گفت و گوي ميان گذش

معني" - نظريه كوين لينچ۱۹ :
مرمت امري آئيني و دائمي است و گفت و گوي ميان گذشته و آينده 
تنها با مرمت آئيني و تداومي امكانپذير مي باشد. در اين ميان ضمن آنكه 
ــهري را در كار مرمت نبايد از  ــهروند و فضاي ش گفت و گوي ميان ش
نظر پنهان داشت، نگهداري بنا، مجموعه يا بافت  هاي شهري كه از كيفيت 

باال، معني و هويت برخوردار مي باشند، ضروري است.
ر - "حفظ سنت با پاسخ به نيازهاي نو" - نظريه كنزو تانگه۲۰:

بر اساس اين نظريه، بافت تاريخي شهرها بايد حفظ شود و با شكوه 
ــايل  ــر نمايد. در هم پيچيدگي عابران و وس ــتري جلوه گ و عظمت بيش
ــهر بايد در  ــت و ش ــه در بافت  هاي كهن اس نقليه مانع از تأمل و انديش
ــش نامحدود زندگي كند  ــادل انگاره ها، تحرك و گزين ــوع، تع آزادي، تن

(كالنتري،۱۳۸۴: ۱۰۳).
ه - "بهبود محيط شهري" - نظريه پاتريك گدس۲۱:

ــهري  ــه در بافت  هاي تاريخي، بهبود محيط ش ــدف گدس از مداخل ه
ــت و روش اقدام  ــده اس ــان ش ــاكنان بي ــتي س ــرايط زيس ــود ش و بهب
ــد  ــازي مي باش ــازي و بازس ــازي، نوس ــهري، بهس ــت ش  وي در مرم

(فدايي نژاد،۱۳۸۶ :۶۶).
ــر و اصالح وضع موجود بناها و مجموعه  هاي تاريخي" -  و - "تعمي

نظريه تري فارل۲۲:
بر اساس اين نظريه، بناها، مجموعه  ها و بافت  هاي تاريخي كه از آن  ها 

بازسازي بخش مركزي شهرها الگوي مداخله 
و دستورالعمل هاي مرمتي در خرده حوزه هاي درك پذير
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به عنوان گنجينه اي از اعتقادات و خاطرات ياد مي شود، بايد حفظ شود. 
ــاركت مردم در  در اين نظريه به انطباق ميان بافت تاريخي و جديد، مش
ــازي و تعمير بناها و بافتهاي تاريخي تأكيد  مرمت، رد تخريب و بازس

شده است (كالنتري،۱۳۸۴: ۱۰۳).
ي - "پويايي مراكز شهري" - نظريه جين جيكوبز۲۳:

ــهر در گرو مراكز  ــده بودن يك ش ــن نظريه، پويايي و زن ــاس اي بر اس
شهري پيچيده، متراكم و پرازدحام است. تراكم و اختالطي از كاربري  ها و 
ساختمان هاي گوناگون به اضافه شلوغي و جنب و جوش مردم، تصوير 

يك مركز شهري ايده آل را فراهم مي آورد (كالنتري،۱۳۸۴: ۱۰۲).

بخش مركزي، تعاريف و مشخصه هاي آن
ــهر، مركز شهر۲۴ را به اين صورت تعريف مي كند:  دايرة المعارف ش
ــات تفريحي و  ــاغل، مغازه  ها و امكان ــه ناحيه تمركز مش ــهر ب مركز ش
گذران اوقات فراغت اطالق مي شود كه از اواخر قرن ۱۹ تا اواسط قرن 
ــته اي از  ــانه اين مراكز دس ــهرهاي آمريكايي ظهور كرد. نش ۲۰ در ش
ساختمان  هاي بلند، مؤسسات فرهنگي و نقطه همگرايي حمل و نقل ريلي 
ــت (Caves,2005:130). تأكيد اين تعريف بر  ــراني اس و خطوط اتوبوس
مراكز شهرهاي آمريكايي است، لكن دليل بر چشم پوشي از تشابهات و 
مشتركات بخش مركزي شهرها و بسط توصيف يا ارائه تعبيري از اين 

نواحي مطابق با موارد موجود در ساير فرهنگ  ها نمي شود.
مركز شهر به نوعي نماد فرهنگي شهرهاي بزرگ و كوچك به شمار 
ــود را دارد كه از آن  ــهر، تعريف خاص خ ــد. هر كس از مركز ش مي آي
دست اند: قلب شهر، مركز شهري يا منطقه اي، ناحيه مشاغل مركزي۲۵، و 
جز آن. جغرافي دانان اصطالح " ناحيه مشاغل مركزي " را براي تعريف 
ــهر بزرگ و كوچك است  ناحيه اي كه كانون تجاري يا قلب اقتصادي ش
و باالترين اجاره بها و متراكم ترين عملكرد خدمات فعاليت  هاي تجاري 

و اداري را در خود جاي دارد، به كار مي برند (پوالك،۲۰۰۶ :۶۵).
ــامل دو زير نظام فضايي  ــام جغرافيايي ش ــن مي گويد: هر نظ فريدم
ــت: يكي مركز كه قلب پيشتاز و پوياي نظام است و ديگري پيرامون  اس
ــتگي و  ــاب آورد و در حالت وابس ــه مي توان آن را بقيه نظام به حس ك
سلطه پذيري نسبت به مركز قرار دارد (پاپلي يزدي، ۱۳۸۷: ۲۰۳). چنين 
فرآيند سلطه پذيري را مي توان در روابط متقابل بخش مركزي شهرها 
ــي، فعاليتي، تمركزي  ــبب ويژگي  هاي غالب تراكم ــون آن، به س و پيرام
ــهر اطالق  ــي از ش ــاهده كرد. به عبارتي مركز به بخش ــز مش و ... مرك
ــد.  ــهري باش ــود كه داراي باالترين ميزان تراكم در ارتباطات ش مي ش
ــات و مبادالت، از جمله  ــم را مي توان در فراواني مطلق ارتباط اين تراك
ــكل  ــادالت اقتصادي، و همچنين در كوتاه بودن و كم فاصله ترين ش مب
زماني و مكاني براي انجام اين مبادالت مشاهده كرد. تمركز از نخستين 
ــهرها بوده است و بنابراين اغلب مي توان انطباق  مشخصات تشكيل ش
ــهر را مشاهده كرد.  ــته نخستين تشكيل يك ش ــهر و هس ميان مركز ش
وجود چنين هسته اي سبب مي شود كه تمركز ثروت و قدرت خود را در 

فضاي مركزي شهر متبلور سازند.
ــكاتلند(۲۰۰۰) مراكز شهري را به عنوان «مراكز شهر،  قوه مجريه اس
ــهرك و بخش» صرف نظر از اندازه هاي آن تعريف مي كند كه گروه  ش
ــيعي از امكانات و خدمات را در اختيار كاربران قرار  مي دهد و در  وس
ــل عمومي عمل مي نمايد. مركز  ــب نقطه تمركز اجتماعي و حمل و نق قال
شهر از خرده فروشي ها، مراكز محله و دسته  هاي كوچكي از مغازه  هاي 

.(Cowan,2005:398) صرفا محلي مستثني است

در تعريفي مشابه، پهنه  هاي شهري كه كاربري  هاي يكسان يا متنوع با 
عملكرد در مقياس شهري يا فراشهري را در خود جاي داده اند، مراكز 
يا مركز شهر ناميده مي شوند(نيك كار، ۱۳۸۴ :۵۲). همچنين مركز شهر 
ــهر در آن تجلي يافته و به آن پيوند  ــت كه همه بخش  هاي ش نقطه اي اس
ــان مي دهند.  ــورده و ارزش  ها و باورهاي مختلف خود را در آن نش خ
مركز شهر هسته اوليه شكل يابي يك شهر است كه اكثر بناهاي تاريخي 

با ارزش در آن قرار دارند (كريمي صالح،۱۳۸۴ :۶۸).
در شهرهايي كه فاقد نواحي مركزي هستند، خلق يك فضاي شهري 
مشخص و مجزا، امري بسيار دشوار و خطير مي باشد. بر خالف توسعه  
CBDها از دهه ۱۹۹۰، مراكز جديد در مراكز جغرافيايي شهر مكان يابي 
مي شوند (Zacharias,2002:3). البته تأكيد اين تحقيق بر بخش مركزي 
ــهرها مي باشد كه از نگاهي ديگر به محدوده  هاي تاريخي و  و قديمي ش
ــن كه اين بخش ها، محل  ــوند كه با توجه به اي بخش قديمي تعبير مي ش
ــهري مي باشند، چنين  ــته اوليه پي ريزي زندگي ش ــهر و هس زادگاه ش

تعبيري كامال به جا و منطقي است.
نواحي تاريخي به دسته اي از بناها و مجموعه  هاي با ارزش كه از نظر 
ــود. محله  هاي  قدمت، غناي معماري  و يا زيربنايي يگانه اند اطالق مي ش
ــتايي كه ويژگي تاريخي شان  را  ــكوني مركز شهر و نواحي روس مس
ــمي به عنوان  ــد، غالبا به طور رس حفظ كرده اند، همان طور كه ذكر ش
ــوند. گزيده شدن به عنوان ناحيه تاريخي  منطقه تاريخي برگزيده مي ش
وسيله مهمي براي احياء بر پايه حفاظت به شمار مي آيد كه مشتمل است 

بر تجديد حيات مركز شهر و محله(هاز،۲۰۰۶ :۱۰۰).
ــهر، نه لزومًا در  ــوان ناحيه كانوني و مركزي ش ــهر را مي ت مركز ش
ــكل گيري و تجمع  ــتر وقوع، ش ــي آن، تعريف كرد كه بس معناي هندس
ــي گاه حضور  ــرات جمعي و تجل ــهري، خاط ــن فعاليت  هاي ش مهم تري
ــده اي از  ــن حال بخش عم ــت و درعي ــهر اس ــي تمامي مردم ش اجتماع
ــت. عالوه  ــهر را در خود جاي داده اس ــالت اداري و اقتصادي ش تعام
ــهر هويت و شخصيت آن شهر را تشكيل مي دهد و  بر اين، مركز هر ش
 توسط ساکنانش به عنوان مهمترين قسمت شهر از آن نام برده مي شود

(شكيبامنش، ۱۳۸۷ :۳۸).

۱ - ويژگي  هاي بخش مركزي شهرها
ــهرها تحت تأثير  ۱. فعاليت  هاي اقتصادي و تجاري بخش مركزي ش

اوضاع ناحيه اي، كشوري و گاهي جهاني قرار مي گيرد.
ــهرها در ساعات معيني از روز  ۲. تراكم جمعيت در بخش مركزي ش
به حداكثر ممكن مي رسد؛ در حالي كه همين بخش، شب  ها خلوت است. 
از طرف ديگر اين بخش، عمدتا فاقد واحدهاي مسكوني است، يا نسبت 

به چند دهه پيش تعداد محدودي از خانواده  ها در آن زندگي مي كنند.
ــر كتاب، روزنامه و مجله از صنايع مهم بخش  ۳. صنعت چاپ و نش

مركزي شهرها محسوب مي شود.
ــوند  ــهرها وارد مي ش ۴. تعداد افرادي كه روزانه به بخش مركزي ش
ــهر بيشتر است؛ از اين رو يكي از كاركردهاي اين  از ديگر بخش  هاي ش

بخش، وجود و گسترش بخش پذيرايي است.
ــه بخش مركزي  ــت كه مردم را ب ــل مهمي اس ــرد اداري عام ۵. كارك
شهرها هدايت مي كند. با توجه به كشش محدود اين بخش، مركز شهرها 
ــهري داري تراكم وسايط نقليه و عوارض ناشي  بيش از نقاط  ديگر ش

از آن است.
ــاي ديگر آن  ــبت به بخش  ه ــهرهاي نس ــرد بخش مركزي ش ۶. كارك



۸۳
متنوع تر است. مهم ترين كاركردهاي آن عبارتند از: كاربري  هاي اداري، 

عمده فروشي، بانكي و گذران اوقات فراغت.
ــر  ــتقلي در سراس ــهرها گاهي بخش  هاي مس ۷. در بخش مركزي ش
ــعه اين قبيل  ــازار قرار مي گيرد. در پيدايش و توس ــك خيابان يا يك ب ي

كاركردهاي واحد، سه عامل بيش از همه مؤثر است۲۶:
الف - انتخاب با توجه به سليقه  هاي فردي و خانوادگي.

ب - مقايسه قيمت ها.
ج - عامل ارزاني در اين قبيل بخش  ها به سبب رقابت ميان فروشندگان 

در عرضه كاال و جنس مرغوب با قيمت مناسب.
ــد و  ــت زمان و به موازات رش ــطح وفضا: با گذش ــت س ۸. محدودي
ــعه شهر و جمعيت شهري، فشار وارد بر اين محدوده روز افزون  توس
گشته و اين فشار بيشتر نتيجه كاهش روز افزون عرصه و سطح فضا 
در اين محدوده  ها از سويي و افزايش روز افزون تقاضا نسبت به سطح 
و فضا از سويي ديگر و سرانجام افزايش روز افزون تقاضاي سفر به 

اين محدوده هاست.
ــتر اين  ــان مي دهد بيش ــعه خودبخودي: تا آنجا كه تاريخ نش ۹. توس
مناطق طرح از پيش تهيه شده اوليه نداشته و عناصر كالبدي آن ها، به 
طور عمومي، به صورت «جزء به جزء»، «خود به خودي»، «تدريجي» و 
به موازات «نيازهاي جزئي» اما براي مجموعه يكپارچه طراحي شده اي 
ــي به صورت مجموعه  هاي  ــكل گرفته و بتدريج در دوره  هاي مختلف ش

منسجم و كارآمدي، تظاهر كالبدي پيدا كرده اند.
ــهرها،  ــبكه ها: در غالب مناطق مركزي ش ۱۰. تركيب كاربري  ها و ش
ــر بر پايه  ــبكه  هاي معاب ــف زمين و ش ــه كاربري  هاي مختل ــا ك از آنج
ــد، بنابراين تركيب عمومي  ــكل گرفته ان قانونمندي "تقاضا - عرضه" ش
ــبكه   هاي تغذيه كننده آن  ها عموما سيرتعادلي خود  انواع كاربري ها و ش

را حفظ كرده است۲۷.
ــهر مي باشد كه  ــهاي ش ــهر، نقطه منتهي اليه تمام بخش ۱۱. مركز ش
ــويه بين خود  جريان  هاي جمعيتي، فعاليتي و حركتي را در ارتباط دوس

و پيرامون قرار مي دهد.
ــهرها و محل  ــته اوليه شكل  يابي ش ــهرها، هس ۱۲. بخش مركزي ش
ــت و لذا واجد ارزش  هاي  ــرفت فرهنگ زيستي شهري اس ظهور و پيش

تاريخي - حفاظتي مي باشد.
۱۳. بخش مركزي شهرها، به عنوان نماد هويتي شهر و شهروندانش 
ايفاي نقش مي كند و قلب پيشتاز صنعت توريسم و گردشگري مي باشد. 
ــاي دخل و تصرفي يا تقويتي  ــذا با توجه به بند قبل، توجه به فرآينده ل

هويت آن الزامي است كه بر ساير نواحي ارجحيت دارد.
ــاير مراكز فرعي، نقاط عطف  ــهرها نسبت به س ۱۴. بخش مركزي ش
ــتند كه ضمن دارا بودن خصايص  ــاختار كالن شهري هس اصلي در س
منحصر بفرد، بار سنگيني از مسائل و مشكالت را نيز به دوش مي كشند 
ــژه براي آن  ها در  ــه ضرورت تهيه طرح  هاي وي ــت ك و از اين جهت اس

اولويت قرار مي گيرد. 
ــهري در روند  ــا حداقل يک از مهمترين عناصر ش ــن و ي ۱۵. مهمتري

توسعه شهر۲۸.
۱۶. دسترسي مناسب از نقاط مختلف به آن.

۱۷. عرصه اصلي بروز تعامالت اجتماعي و تجلي گاه خاطرات جمعي 
شهروندان و همچنين نماد هويت اجتماعي و فرهنگي شهر.

۱۸. داشتن جاذبه و کشش براي مردم.
۱۹. مرکز شهر به عنوان کانون تجاري و اداري اصلي شهر.

۲۰. کانون فعاليت  ها و عملکردهاي متنوع و متفاوت.
۲۱. تجلي گر کيفيت بارز يک فضاي شهري به عنوان نمود و سمبلي 

از کل شهر.
۲۲. سازمان بخش فضاها و مکان  هاي عمومي و جمعي در پيرامون خود.

مالحظه مي شود که اهميت مرکز شهر ناشي از قدرت جاذبه آن است 
که بيش از هر چيز به امکانات ارتباطي و چند عملکردي بودن آن وابسته 
ــايد بتوان مرکز شهر را به علت تمرکز و تجمع  ــت. بر اين اساس، ش اس
ــاني، اجتماعي، اقتصادي، تاريخي، فرهنگي  بخش عمده اي از منابع انس
و کالبدي و فعاليتي شهر در فضاي محدود آن، قلب تپنده توسعه شهر 

دانست (شكيبامنش،۱۳۸۷ :۳۸).

۲ -  شناخت مرزهاي بخش مركزي شهرها
مطالعه عوامل و شرايط زير در تعيين مرزهاي بخش مركزي شهرها، 

بويژه در كشور ما ضروري به نظر مي رسد:
ــيار  ــهرها بس ــم جمعيت در پياده روهاي بخش مركزي ش تراك ۱ .

چشمگير است.
در شهر تبريز، كوچه  ها و معابر اطراف بخش مركزي، بخش هايي  ۲ .
ــي نشده است، بسيار تنگ، باريك و محقر  كه هنوز خيابان كش

مي نمايد.
ــر موانع طبيعي،  ــزي، در براب ــاي بخش مرك ــعه كاركرده توس ۳ .
انساني و فرهنگي متوقف مي شود؛ مانند مسير عبور رودخانه، 

سراشيب  هاي تند، گتوهاي قومي و مذهبي، ....
زماني كه خيابان اصلي، مرزهاي بخش مركزي شهرها را قطع  ۴ .
ــا و پررونق با  ــيع و مغازه  هاي لوكس، زيب ــد، معابر وس مي كن
مشتريان و خريداران كامال مشخص و متمايز از ديگر مرزهاي 

بخش مركزي، جايگزين وضع فقيرانه و محقر سابق ميشود.
ــويم،  ــهرها دور ش ــه از مرزهاي بخش مركزي ش ــه تدريج ك ب ۵ .
ــات و  ــش مي يابد و از تعداد مؤسس ــكوني افزاي واحدهاي مس

سازمان  هاي دولتي كاسته مي شود.
ــهرها  ــان در تعيين مرزهاي بخش مركزي ش ــده اي از محقق ع ۶ .
ــاوت قيمت زمين  ها و مغازه   هاي آن را با نقاط مجاور در نظر  تف

مي گيرند.
ــاورت آن،  ــا در مج ــهرها ي ــزي ش ــش مرك ــاي بخ در مرزه ۷ .
ــاي هنري  ــا، فعاليت  ه ــا، كالج ه ــگاه ه ــي، دانش ــدارس قديم م
ــش مي يابد  ــا افزاي ــاپ خانه  ه ــيها و چ ــي، كتاب فروش  و فرهنگ

(شكوئي،۱۳۸۵ :۹۰). 

۳ -  الگوهاي مداخله در بخش مركزي شهر
مراكز شهرها يا به عبارتي بافت تاريخي شهرها، زيرسيستم هايي از 
سيستم شهري متشكل از عناصر محيطي، اجتماعي، اقتصادي و كالبدي 
ــخص هستند كه از تعامل آن  ها هويت محله اي شكل  با كاركردهاي مش
ــارت مركزي كه  ــالت علي رغم مجاورت با بخش تج ــرد. اين مح مي گي
موتور محرك سيستم شهري است كمتر ار آن بهره برده و دچار تحول 
مي شوند. پس از جنگ جهاني دوم چند الگوي عمده در كشورهاي غربي 
بويژه انگلستان به منظور مرمت بافت تاريخي شهرها به كار گرفته شد 

كه به شرح زير است (كالنتري،۱۳۸۴: ۹۵ - ۶۳):
 پااليش شهري۲۹

ــت.  ــهر اس ــتغال به خارج از ش ــاكنان و اش اين الگو متكي بر كوچ س

بازسازي بخش مركزي شهرها الگوي مداخله 
و دستورالعمل هاي مرمتي در خرده حوزه هاي درك پذير
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ــهرهاي جديد، حدود  ــالدي تحت قانون ش ــي دوره ۶۶ - ۱۹۴۶ مي در ط
ــر جغرافيايي از طريق  ــد تا از نظ ــهر جديد در بريتانيا طراحي ش ۲۱ش
ــفر به محل كار را از بين ببرند. در مراكز  ــكالت س ــتغال، مش تمركز اش
ــكن  هاي با ارزش باال در  ــهرها، پاكسازي اغلب از طريق توسعه مس ش

تراكم پايين تري دنبال شد (كالنتري،۱۳۸۴: ۶۳). 
 برنامه ريزي اجتماعي۳۰

ــه ۱۹۷۰ ميالدي  ــه ۱۹۶۰ ميالدي و اوايل ده ــو در اواخر ده ــن الگ اي
بوسيله دولتها به عنوان راه حلي براي برنامه ريزي اقتصادي و فيزيكي 
در نظر گرفته شد. برنامه ريزي اجتماعي بر روي مسايل اجتماعي بويژه 
ــهري متمركز گرديد. در نتيجه ابتدا  "مردم" به جاي فضاها و بناهاي ش
از طريق تحليل علت  هاي اساسي "محروميت و فقر شهري" مقدمات الزم 
براي اجراي سياست  ها با جهت گيري رفع نيازهاي اساسي فراهم شد. 
نتيجه بررسي تيم  هاي تحقيقاتي در سال ۱۹۷۷ منجر به اين مسأله شد 
ــهري" نتيجه بي قراري يا ناراحتي شهري نيست، بلكه  كه "محروميت ش
ــكن فرسوده و محيط فرسوده است.  نتيجه بيكاري، كاهش درآمد، مس
ــي از قبيل تخريب، مرمت،  ــه جاي تكيه بر راه حل  هاي فيزيك بنابراين ب
ــعه بافتهاي تاريخي و كنترل  ــازي، تعريض معابر به منظور توس پاكس
ــودگي، جلوگيري از گسترده شدن فرسودگي يك مسأله اجتماعي  فرس
ــت. در غير اين صورت به كارگيري سياست  هاي مرمت و نوسازي  اس
ــد. لذا  ــهر خواهد ش ــث انتقال فقر و محروميت به يك نقطه ديگر ش باع

فرسودگي معلول فقر و محروميت شهري است (كالنتري،۱۳۸۴: ۶۴).
 برنامه ريزي اقتصادي۳۱

ــي كيفيت زمين و  ــأله ارتباط پيدا مي كند: يك ــاره زمين به دو مس اج
ديگري دسترسي. بنابراين اراضي با ارزش با كيفيت زمين و دسترسي 
ــن بااليي توليد  ــته و اجاره زمي ــتري داش ــر، ظرفيت كاربري بيش باالت
ــي، ظرفيت  ــد. اين ارتباط نزديك بين كيفيت زمين، ابعاد دسترس مي كنن
ــمت كاربري  هاي خاص هدايت  كاربري و اجاره زمين، اراضي را به س
ــب اراضي منجر به  ــاي مختلف درتصاح ــد. رقابت بين فعاليت  ه مي كن
ــتقرار آن  ها در مناطق مختلف و  ــي گزيني مكاني" فعاليت  ها و اس "جداي
ــي مي گردد (كالنتري،۱۳۸۴، ۶۵).  بوجود آمدن الگوهاي كاربري اراض
ــري زمين در بخش  هاي توليدي،  ــاي آمريكايي، تراكم كارب در  CBDه
حمل و نقل، ارتباطات و تجهيزات رو به كاهش گذارد و در مقابل تراكم 
بخش تجاري افزايش يافت. بورن۳۲ (۱۹۷۶) و وايلدر۳۳ (۱۹۸۵) موضوع 
ــافت در  ــيدند و عنوان كردند كه اين مس ــه از CBD  را پيش كش فاصل
ــمار مي رود. اگرچه  تعيين امكان تغيير كاربري زمين عامل مهمي به ش
نمي توان اين فرض را به عنوان سازه اصلي مسبب تغييرات شهر از تك 

.(Kivell,1993:91) هسته اي۳۴ به چند هسته اي۳۵ در نظر گرفت
ــهري، اراضي بخش مركزي به دليل كيفيت زمين باالتر   در مناطق ش
ــهولت دسترسي براي گروه  هاي اقتصادي و اجتماعي، اكثر اوقات  و س
ــه كاربري  هاي تجاري كه توانايي پرداخت ميزان اجاره باالتري دارند  ب
ــان  ــهرها به مثابه قلب در بدن انس اختصاص مي يابد. بخش مركزي ش
است لذا نيروي بالقوه اي در آن وجود دارد كه نيازمند هدايت است؛ در 
ــيله نيروهاي بازار و كاربري  هاي وابسته مغلوب  غير اين صورت بوس

خواهد شد (كالنتري،۱۳۸۴: ۶۹ - ۶۷).
 اعيان سازي مركز شهر۳۶

ــكل گرفته و عبارت است  ــازي ش اين الگو بر مبناي تئوري اعيان س
ــكن و محيط  از مجموعه فعاليت هايي كه به منظور اصالح و بهبود مس
ــايگي و جايگزيني  ــكوني به همراه تغيير در تركيب واحدهاي همس مس

ــيله ساكنان با درآمد متوسط و باال در بخش  گروه  هاي كم درآمد بوس
مركزي شهرها بويژه در محالت مسكوني انجام مي گيرد (كالنتري،۱۳۸۴، 
ــاني را در  ــهري۳۷ حداقل منفعت رس ۷۳). از اين رو، چنين اصالحات ش

.(Pacione,1997:233) جهت رفاه طبقه محروم شهر در بر مي گيرند
 بازآفريني با رويكرد حفاظت۳۸

ــت  هاي بازآفريني در كشورهاي غربي  در دهه ۱۹۸۰ ميالدي سياس
ــكل گرفت. اين الگو سعي در احياء مناطق متروكه داشت و اقدام  هاي  ش
ــازي آن به سمت فعاليت  هاي صرف كالبدي گرايش يافته بود. در  نوس
ــد و حفاظت بناهاي تاريخي با  ــه ۱۹۹۰ ميالدي بازآفريني تقويت ش ده

ديد اقتصادي مورد توجه بيشتر قرار گرفت (كالنتري،۱۳۸۴: ۷۵).

آسيب شناسي بافت  هاي قديم شهري۳۹
تعيين و تفكيك آسيب  ها معموال بر پايه عوامل آسيب رسان طبقه بندي 
مي شود. معموال بر اساس نوع آسيب، دو گروه آسيب  هاي فرسايشي و 

آسيب  هاي ساختاري وجود دارند:
ــي: عبارتند از آسيب هايي كه به سيما و ظاهر  ــيب هاي فرسايش ۱- آس
ــودگي ها و تخريب هاي اين دسته در كوتاه مدت  ــوند. فرس بنا وارد مي ش

جزيي اند، اما در دراز مدت و به طور مداوم به ويراني بناها مي انجامند.
ــالوده و اساس بنا  ــيب  ها در ش ــاختاري: اين آس ــيب هاي س ۲- آس
ــاختمان يا ديواره  ها يا سقف كه  پديدي مي آيند. مثال در باربري  هاي س
ــتخوان بندي  ــود. به عبارتي ديگر اس موجوديت بنا دچار اختالل مي ش
ــته مي شود. رفع اين نوع آسيب  ها پرهزينه، وقت گير و بسيار  بنا شكس

حساس است.
۱- علل و عوامل آسيب  هاي كالبدي شهر

الف - عوامل محيط طبيعي:
عوامل طبيعي شامل نوع آب و هوا و اقليم، هيدرولوژي، ژئومورفولوژي 
ــودگي كالبد مؤثرند. براي نمونه،  ــريع فرس و ... هر يك به نوعي در تس
يخبندان در تخريب فيزيكي، نور آفتاب در بي رنگ كردن، باد و باران در 
ــاختار عناصر و فضاهاي شهري  ــيما و س تخريب و بي رنگ كردن س
ــدون در نظر گرفتن اوضاع  ــهري ب ــازي ش تأثير دارند. در نتيجه بازس

اقليمي پايدار نخواهد بود.
ب - عوامل انساني:

ــان و فعاليت  هاي او مهم ترين عامل فرسودگي و تخريب بناها و  انس
فضاهاي شهري است كه در سه گروه قابل بررسي اند:

۱. عوامل اجتماعي
۲. عوامل اقتصادي

۳. عوامل كالبدي - فضايي
 عوامل اجتماعي

ــرانه جمعيت: بخش  هاي  ۱. پراكندگي ناموزون و نامتعادل تراكم و س
ــاد جمعيت و فعاليت  ها از يك  ــهرها معموال به علت تراكم زي مركزي ش
ــار جمعيت بر فضاها  ــهري و فش ــرانه كم ش طرف و از طرف ديگر س

موجب تخريب و فرسودگي بيشتر فضاها مي شود.
ــهري از ارزش  هاي  ــاكنان بافت  هاي ش ــناخت و آگاهي س ۲. عدم ش
ــهر، داراي آن شأن  فرهنگي - تاريخي آن: در نظر آنان بخش قديمي ش
و منزلت شهري و اجتماعي نيست كه جوابگوي نيازهاي رواني و مادي 

زندگي امروزي آنان باشد.
ــهري:  ــازي ناموزون و نامتعادل در بخش  هاي ش ۳. نوگرايي و بهس
ــش الگوهاي جديد  ــع آن پيداي ــد و نوگرايي و به تب ــت ديدگاه م حاكمي



۸۵
شهرسازي به ويژه در حومه و حاشيه يا پسكرانه شهر موجب عالقه و 

توجه بيشتر مردم به سكونت در اين نواحي شده است.
ــترده به هسته اي: با مستقل شدن زندگي  ۴. تغيير الگوي خانوار از گس
جوانان، آن  ها حاضر به زندگي در منزل پدر و مادر خود در بخش مركزي 
ــند و اين رها شدن بخش مركزي به  ــهرها پس از فوت آن ها نمي باش ش
مرور زمان به ويژه با ساكن شدن مهاجران روستايي و اقشار كم درآمد، 

موجب تخريب و ويراني در بخش مركزي شهر مي شود.
۵. ساختار جمعيت پير يا بسيار جوان: بنا بر بررسيهاي انجام شده، 
بيشتر بافت  هاي قديمي تركيبي پير يا بسيار جوان دارند. جمعيت پير به 
علت محافظه كار بودن و اشتياق كمتر به تحول و پويايي در مقايسه با 
جمعيت جوان، خود زمينه ساز ركود و فرسودگي بافت قديمي يا بخش 

مركزي شهرها شده اند.
۶. جابجايي گروه ها و طبقات اجتماعي: يكي از فرايندهاي اجتماعي كه 
در بيشتر بافت هاي قديمي شهرها از گذشته تا حال وجود داشته، روند 
تغيير و تحوالت طبيعي ساخت اكولوژي اجتماعي شهر است. جابجايي 
گروه  هاي اقتصادي - اجتماعي و به بيان كلي تر، فاصله طبقاتي شديد و 
ــدن گروه  هاي پردرآمد يا طبقه مرفه از بافت قديم شهرها يكي  خارج ش

از عوامل ركود و فرسودگي بافت  هاي قديم است.
۷. ابعاد روانشناسي اقدامات مرمتي: روحيه محافظه كاري افراد كهنسال 
سرپرست خانوار ساكن در مسكن فرسوده كه از تمكن مالي نيز برخوردارند، 

مانع اجراي اقدامات مرمتي در فضاهاي زندگي خود مي شود.
ــن بودن ضريب  ــياري پايي ــش امنيت اجتماعي: در موارد بس ۸. كاه
ــطح بافت  هاي قديمي دليل عمده مهاجرت جمعيت  امنيت اجتماعي در س
ــودگي  ــت. در نتيجه يكي از داليل فرآيند تخريب و فرس از اين بافتهاس
ضعف امنيت اجتماعي است كه مي تواند ناشي از تعارض كاربري  هاي 

ناسازگار و مهاجرت  ها و جابجايي جمعيت باشد.
۹. عوامل حقوقي مؤثر در ايجاد مسائل و مشكالت:

الف - توارث
ب - وقف

ج - نوع مالكيت نظير مالكيت مشاع
د - نارسايي سياست  ها و قوانين مرمت شهري

ه - وجود مديريت  هاي متعدد بر بافت  هاي قديمي
 عوامل اقتصادي

حفاظت در مقياس شهر مستلزم توسعه جنبه  هاي اجتماعي و اقتصادي 
ــازي شهري كه بر خالف بهسازي،  ــت؛ به ويژه در نوسازي و بازس اس
وجه غالب دگرگوني و توسعه است و بايد با استفاده از اهرم اقتصادي و 
تأمين سود معقول عملي گردد. مهم ترين مواردي كه به عنوان آسيب  هاي 

اقتصادي بافت  هاي قديم شهري مطرحند، عبارت است از:
ــتغال و درآمد و در نتيجه كم بضاعتي مالي و  ۱. وضع نامطلوب اش

اقتصادي ساكنان
۲. موقعيت و ارزش اقتصادي زمين

ــاس نظريه مدل  هاي  ــرز فكر بر اس ــوي مصرف: اين ط ــر الگ ۳. تغيي
ــت كه صاحبان  ــت و بر  اين باور اس ــاخت شهري نئوكالسيك هاس س
ــهري تصميم مي گيرند در بخش مركزي نمانند  صنايع و فعاليت  هاي ش
ــهرهاي  ــهر و حتي ش ــيه و حومه ش و ترجيح مي دهند در نواحي حاش
ــد زندگي كنند. آن  ها با وجود اين كه هزينه رفت و آمد به محل كار  جدي

برايشان زياد است، زندگي در شهرك  ها را ترجيح مي دهند.
۴. سرمايه گذاري ناموزون و نامتعادل در امور عمراني

۵. ماليت و عوارض شهري: مبالغ دريافتي شهرداري با عنوان ماليات 
و عوارض نوسازي تقريبا در سطح كل شهر يكسان و مساوي است.

۶. ضعف همكاري نهادها و مؤسسات اقتصادي، فرهنگي در توسعه 
ــت در موفقيت حفظ و احياي  اقتصادي - اجتماعي بافت قديم: گام نخس
ــكيل  ــت. تش ــهري اس ــهرها اجراي مديريت واحد ش ــت تاريخي ش باف
ــكاري اقتصادي در  ــايگي براي هم ــه اي و واحد همس ــاي محل انجمن  ه

بافت  هاي قديم ضروري است.
 عوامل كالبدي

۱. فرسودگي شديد بناهاي موجود در بافت قديمي
۲. مشكالت مربوط به شبكه معابربافت

۳. بدون استفاده شدن بعضي از عناصر شهر قديمي
۴. تراكم و پيوستگي بافت: همجواري بناهاي باارزش بافت با بناهاي 
ــيب  هاي كالبدي به بناهاي كهن و ارزشمند وارد  متروكه و مخروبه آس
ــي با بافت تاريخي به دليل ماهيت  ــلولي يا تك بناي مي آورد. برخورد س
هم پيوندي آن  ها ممكن است در اثر سهل انگاري   هاي مطالعاتي توجه به 

جنبه اقتصادي پروژه، نظم و انسجام شهري را بر هم بزند.
۵. مسائل و مشكالت مربوط به تيپ و نوع بناهاي مسكوني
۶. مسائل ناشي از مصالح به كار رفته و نحوه مرمت بناها

۷. مسائل زيست محيطي
۸. كمبود خدمات و تأسيسات و تسهيالت شهري و زيربنايي

اقدامات و پيشنهادات اجرايي
ــه مفهوم  ــهرها ب ــد، مرمت بافت تاريخي ش ــه گفته ش ــان طور ك هم
ــت كه فاقد  ــهري اس ــازي آن بخش از نواحي ش ــد حيات يا بازس تجدي
استانداردهاي عمومي رايج هستند. اين نواحي معموال به بخش مركزي 
ــهرها محدود شده اند و با مسايلي از قبيل كمبود مسكن، راه  هاي كم  ش
ــك، محروميت محيطي و بي قراري  ــرض و پر پيچ و خم، تراكم ترافي ع
ــزي بافت تاريخي  ــف فرآيند برنامه ري ــتند. تعري ــي مواجه هس اجتماع
شهرها با توجه به اهداف، راهبردها و شيوه كار برنامه ريزي برخورد 
سيستمي است؛ بدين معني كه برنامه ريزي مرمت، نوعي برنامه ريزي 
همه جانبه در زمينه  هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و كالبدي 
است كه روابط متقابل آن  ها را با يكديگر و نيز تأثيرهايي را كه هر يك از 
آن  ها بر ديگري مي گذارد در نظر مي گيرد و به روابط و تأثيرپذيري  هاي 
ــويه اين سيستم با سيستم بزرگ تر آن يعني شهر نيز توجه دارد  دوس
ــازي به عنوان يكي از اقدامات اجرايي  (كالنتري،۱۳۸۴، ۴۸ - ۴۷). بازس
كردن مرمت شهري نيز تحت الشعاع فرايند برنامه ريزي مرمت شهري 
ــتمي و طي  ــخص مي توان با برخورد سيس قرار مي گيرد و به طور مش
ــداي چنين فرايندي  ــده در ابت ــاي فرايند مدار به اهداف تعريف ش گام  ه
ــس عملياتي و با  ــه ارائه راهكارهايي از جن ــت يافت. هدف اين مقال دس

رويكرد مشخصي است كه در ادامه از ديدگاه نگارنده تبيين مي شود.

۱ -  رويكرد طرح ريزي مركز شهر
دو رويكرد براي طرح ريزي مركز شهر متداولند: 

 رويكرد ساختاري: اين رويكرد در واقع رويكرد برنامه ريزي جامع 
ــهر به عنوان  ــت. رويكرد مذكور با مركز ش ــهر اس در مقياس مركز ش
ــي، عبور گذرها، خيابان ها،  ــته اي از نظام  هاي فرعي (كاربري ارض رش
ــهري) برخورد مي كند و در جستجوي ساماندهي  پاركينگ، طراحي ش
ــاي فرعي پيش گفته براي رويارويي با اهداف كوتاه مدت و بلند  نظام  ه

بازسازي بخش مركزي شهرها الگوي مداخله 
و دستورالعمل هاي مرمتي در خرده حوزه هاي درك پذير
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ــعه و طرح كلي است. سپس سياست  ها و پروژه  ها به منظور  مدت توس
دستيابي به طرح  هاي نظام  هاي فرعي مشخص مي شوند. اين رويكرد با 

جمع آوري آمار در مورد شرايط موجود و بالقوه آغاز مي گردد.
ــتجوي ايجاد راهبردهايي  ــرد راهبردي : اين رويكرد در جس  رويك
ــت كه از طريق چند  ــم اندازي از مركز شهر اس ــتيابي به چش براي دس
پروژه خاص اجرا مي شود. كار با تحليلي براي تعيين نقاط قوت، ضعف، 
فرصت  ها و تهديدها ( كه گاه به عنوان تحليل به آن ارجاع مي شود) آغاز 
ــاختاري را جمع  ــابهي با اولين مرحله رويكرد س مي گردد كه آمار مش

آوري و منظور مي كند (پوالك،۲۰۰۶: ۶۸- ۶۶).
ــرد مورد نظر نگارنده به عنوان رويه برگزيده جهت طرح ريزي  رويك
ــاظ برخورد  ــد كه آن را از لح ــرد راهبردي مي باش ــهر، رويك مركز ش
سيستماتيك، امكان تهيه به موقع طرح  هاي موضعي - موضوعي، جامع 
ــدات حوزه، فرصت  ــه با امكانات و تهدي ــر بودن نگرش آن در رابط نگ
ــدول SWOT و ارزيابي مجدد تحليل ها،  ــت به ج بازخورد۴۰ و بازگش
ــل اجرا بخصوص  ــازگار يا مقطعي غير قاب ــدم تحميل نقش  هاي ناس ع
ــروع تهيه طرح جامع، و جلوگيري از دوباره  ــبب گذر زمان از ش به س
ــوازي كاري  هاي گرايش برنامه ريزي  هاي جامع در رويكرد  كاري يا م

ساختاري، بر رويكرد ساختاري مقدم تر و برتر مي داند.

۲ - مؤلفه  هاي طرح:
ــرمايه گذاري  هاي عمومي و خصوصي را براي  ــهر س طرح مركز ش
دوره ۱۰ تا ۲۰ سال هدايت ميكند. اين طرح مسير  هاي مشخصي را براي 
كوتاه مدت تعيين مي كند، و در عين حال مسيرهاي سياست كلي را نيز 
كه مي توانند به سوي آينده دنبال شوند ارائه مي دهد. مؤلفه  هاي طرح را 

مي توان چنين برشمرد:
 فهرستي از وضعيت موجود و بالقوه.

 چشم اندازي از آينده.
ــت)، راهبردها و  ــاي فرعي (فرودس ــت ها، طرح  هاي نظام  ه  سياس

پروژه ها.
 برنامه اجرايي (پوالك،۲۰۰۶ :۷۰- ۶۹).

ــوم (راهبردها)  با توجه به اين مؤلفه  ها و برخورد راهبردي، مؤلفه س
ــت کالن تأکيد نظر نگارنده خواهد بود. به عبارتي بهتر در ادامه  در حال
راهبردهايي در چارچوب بازسازي آسيب  هاي پيش گفته درباره بخش 
مرکزي شهرها ارائه مي گردد. براي نيل به اين هدف و جلوگيري از کنار 
گذاشته شدن ناخواسته برخي از وجوه ملزوم مرمت و اقدام بازسازي، 

پيشنهادات در دو قسمت کالن ارائه خواهند شد.
ــات اصلي طرح ريزي مراکز شهرها را دو  در مجموع مي توان گرايش
دسته کلي عملکرد و کالبد (دو مؤلفه اصلي در تعيين فرسودگي و انجام 
ــازي ) طبقه بندي نمود. الگوي انتخابي براي تعريف مسير  فرآيند بازس
ــردي بايد در هر دو  ــازي با رويکرد راهب ــد ارائه طرح  هاي بازس فرآين

گرايش اصلي مذکور، راه حل  هاي خود را ارائه نمايد.

۳ -  اهداف طرح بازسازي
ــازي پيشنهادي اهداف  ــده، طرح بازس با توجه به رويكرد انتخاب ش

زير را از نظر نگارنده دنبال خواهد كرد:
۱ - توزيع عادالنه امکانات و خدمات.

ــي، ايمني و امنيت،  ــوب، عدالت، کيفيت محيط ــن کارايي مطل ۲ - تأمي
بهداشت، آسايش و زيبايي فضاهاي شهري.

ــي  ۳ - تقويت رابطه تاريخي - فرهنگي مردم و جلوگيري از فراموش
هويت و اصالت شهر.

۴ - ساماندهي سازمان فضايي - کالبدي، عملکرد - فعاليت، ضوابط 
و معيارها ساخت و ساز و آسايش زيستي شهرها. 

۵ - حفظ مراکز شهري همراه با تمام شاخص  هاي آن.
ــي  ــادي و اجتماع ــد اقتص ــراي رش ــاعد ب ــرايط مس ــاد ش ۶ - ايج

شهروندان.
۷ - هماهنگي در سيما و بافت بناها.

۸ - جلوگير از اجراي طرح هايي که به انسجام و پيوستگي ساختارهاي 
بخش  هاي مرکزي آسيب وارد سازد و رعايت سلسله مراتب در مقياس 

کالن نواحي مرکزي و خرده فضاهاي آن.
ــاي رفتاري و  ــتگي اجتماعي و ناهنجاري  ه ــري از گسس ۹ - جلوگي

تأمين حيات شهري سالم.
ــتي بخش  هاي  ــاير خدمات زيس ــق فناوري  هاي نوين با س ۱۰ - تطبي

مرکزي ( تلفيق شيوه  هاي جديد با روش  هاي سنتي).
ــکن و جلوگيري از  ــطح رفاه عمومي و بخصوص مس ۱۱ - ارتقاء س

تداخل کاربري  هاي ناسازگار.

۴ -  انتخاب الگوي مرمتي بخش مرکزي شهرها
ــهرها،  ــده به منظور مرمت بافت تاريخي ش الگوهاي عمده مطرح ش
ــازي آن ها ضمن حل معضلي  ــر يک به تنهايي کامل نبوده و پياده س ه
ــکل زايي در زمينه  هاي منجر خواهد شد؛  از معضالت اين بافتها، به مش
ــهري. اجراي اين الگو در بريتانيا سبب گرديد  از جمله الگوي پااليش ش
که جمعيت شهرهاي جديد آن (تعداد ۲۸ شهر) از ۹۴۵۹۰۰ نفر به تعداد 
۲۰۹۴۶۰۰ نفر در سال ۱۹۸۵ برسد که در نوع خود گام موفقيت آميزي 
ــيدن به اهداف مورد نظر اين الگو بود. لکن احداث شهرهاي  در راه رس
جديد، صرف تخليه فشار سکونتي و اشتغالي حاکم بر  مراکز شهرها، 
معقول به نظر نمي رسد؛ چرا که يکي از آسيب  هاي جدي وارد بر پيکره 
ــويه از اين  ــن جريان  هاي حرکتي يک س ــاي مرکزي ايجاد چني بخش  ه
ــد که به تبع خود  ــمت بافت  هاي پيراموني يا جديد مي باش نواحي به س
تعادل کارکردي و گرايشات فعاليتي محدوده را به هم مي زند. در حالي 
که به نظر مي رسد که چنانچه چنين تمرکززدايي با الگوهاي ديگر همراه 
ــارکت  ــهري و مش ــردد، نتايج مطلوب تري براي اقدام  هاي مديريت ش گ
شهروندان بدست آيد. لذا در اين تحقيق، تلفيقي از الگوهاي برنامه ريزي 
اجتماعي، برنامه ريزي اقتصادي، اعيان سازي مرکز شهر و بازآفريني 
با رويکرد حفاظت را زمينه تدوين اصول و دستورالعمل  هاي بازسازي 

بخش مرکزي شهرها قرار خواهيم داد.
ــهري امکان پذير  ــوي تلفيقي، طرح جامع مرمت ش ــاس اين الگ بر اس
ــهر  ــردد و برنامه ريزان قادر خواهند بود به مجموع متغيرهاي ش مي گ
ــهري توجه نمايند و با لحاظ کردن  ــتر ش چون يک موجود زنده در بس
ــزي و تأثير پذيري  ــتي و همکاري متقابل تمام وجوه برنامه ري همزيس
عناصر آن  ها از يکديگر، به ارائه راه حل هايي جهت رفع مشکالت بخش 

مرکزي شهرها بپردازند.   
ــازي  ــهرها و پياده س الگوي تلفيقي به منظور مرمت بافت تاريخي ش
طرح  هاي بازسازي، ابتدا بر برنامه ريزي اجتماعي بافت تأکيد دارد تا از 
ــهري" آنان  ــق برنامه  هاي "مردم محور" ميزان "محروميت و فقر ش طري
ــت از دو وجه عملکرد و کالبد برآورد  ــودگي باف را در قالب حدود فرس
ــکوني،  نمايد و در وجه عملکرد، ميزان هر يک از کاربري  ها از قبيل مس



۸۷
خدمات و انبارداري، تجاري، فضاهاي باز و ... و در بعد کالبدي، کيفيت 
ــد. در  ــي خواهند ش ــکوني و فضاهاي باز عمومي بررس واحدهاي مس
ادامه فرآيند الگوي تلفيقي بازسازي بخش مرکزي شهرها، هر يک از دو 

بعد کالبدي و عملکري به طور مجزا مورد بررسي قرار مي گيرند:
الف - کالبد: 

ــهري در کالبد بخش  هاي مرکزي، الگوي  پس از برآورد ميزان فقر ش
ــه و بافت  هاي واجد ارزش تاريخي  ــايي آثار، مجموع حفاظتي به شناس
ــده براي چنين  - حفاظتي مي پردازد تا امکان ارائه طرح ويژه مطالعه ش
ــره وري اقتصادي و نيز افزايش  ــيل هايي به لحاظ عملکردي و به پتانس
کيفيت کالبدي و استحکام بخشي از طريق اقدام  هاي مرمتي فراهم گردد. 
ــاي واجد ارزش و  ــه تدقيق ابنيه و بافت  ه ــن اقدامي که در نهايت ب چني
ــود برنامه ريزي هاي کالبدي را دو بخش تاريخي  غير از آن منجر مي ش
ــر، برنامه ريزان قادر  ــد. به عبارتي بهت و غير تاريخي موجب خواهد ش
ــردن محروميت و فقر  ــود را جهت از بين ب ــد تا برنامه  هاي خ مي گردن
شهري کالبدهاي تاريخي و غير تاريخي به طور مجزا ولي موازي با هم 
ــبب تمايزات  ارائه دهند، چرا که ماهيت اثر تاريخي و غير تاريخي به س

مشهود آن ها بايد به ارائه راه حل  هاي متفاوتي رهنمون شود.
ــار و بافت  هاي  ــالت آث ــت رفع معض ــاي کالبدي جه ــه راه حل  ه ارائ
ــهري زاينده آن ها، از  ــرايط هر يک و بستر ش ــته به ش غير تاريخي، بس
ــازي،  ــراي نمونه بازس ــاوت خواهد بود. ب ــهر ديگر متف ــهري به ش ش
ــازي و نوسازي واحدها و بافت  هاي فرسوده در شهر يزد با شهر  بهس
ــتر طبيعي و انساني حاکم بر  ــکاري دارد که بس تبريز اختالف  هاي آش
اين شهرها اين تفاوت  ها را رقم خواهد زد. البته توجه به اين نکته کامال 
ــگ با زمينه آنها  ــازي اين آثار بايد کامال هماهن ــت که بازس الزامي اس
ــنهاد مي شود  ــود تا محيطي يکپارچه و منظم خلق گردد و پيش انجام ش
که برنامه ريزي براي اين دسته از آثار پس از آثار تاريخي و در تکميل 

محيط بستر ساز آن  ها انجام گيرد.
اما در رابطه با حل مشکالت کالبدي آثار و بافت  هاي تاريخي، ضمن 
تأثيرگذار بودن شرايط محيط شهري موجود، اصول و دستورالعمل  هاي 
اساسي در اربطه با پياده سازي طرح  هاي بازسازي بر روي آن  ها وجود 
ــت که با توجه به ديدگاه  هاي نظري پيش گفته، تدوين شده  خواهد داش
اند. نکته قابل توجه اين است که همان طور که مطرح شد پس از مرمت 
آثار و بافت  هاي تاريخي بر پايه اين اصول و دستورالعملها، ساير آثار 
ــت همگوني و تجانس  ــه اين آثار و در جه ــر تاريخي بايد با توجه ب غي
ــاير اقدام  هاي مرمتي قرار گيرند تا تعادل  با آن  ها مورد بازسازي و س

کالبدي محيط زيست شهري در عين تمايز ميان آثار از بين نرود.
 اصول بازسازي بخش مرکزي شهرها

۱ - هماهنگي ميان طرح  هاي باال دست و طرح  هاي مرمتي.
ــروط به وجود  ــهري مش ۲ - حق مداخله در بنا، مجموعه يا بافت ش

اسناد و مدارک الزم درباره موجوديت و ساختار اوليه آن.
۳ - حفظ عناصر غني گذشته و معاصرسازي آن ها.

۴ - تمايز کالبدي ميان بناها و بافت  هاي جديد و قديم در عين تعادل
۵ - تمايز عملکردي ميان عملکردهاي جديد و قديم در عين تعادل.

ــهري از بافت  هاي مرده و  ــدم تفکيك بافت  هاي زنده و فعال ش ۶ - ع
غير فعال.

۷ - پويايي بافت تاريخي به ويژه از وجه اقتصادي.
ــاي غير قابل نفوذ در  ــه گرايي و منطقه بندي  ه ــاب از هندس ۸ - اجتن

يکديگر.

۹ - اجتناب از جدايي حرکت سواره و پياده.
۱۰ - تعادل پايدار.

ــهري بخش  هاي  ــاي ش ــا و فضاه ــري در بافت  ه ــاف پذي ۱۱ - انعط
مرکزي.

۱۲ - سازگاري با محيط پيراموني.
۱۳ - ايجاد فضاهاي امن.

۱۴ - ايجاد کشش و جذابيت در بافت براي جذب افراد غير بومي.
 دستورالعمل  هاي بازسازي بخش مرکزي شهرها 

ــد ارزش ويژه نظير  ــا و فضاهاي واج ــر، بناه ــازي عناص ۱ - بازس
مساجد، مدرسه  ها و ... مطابق با آنچه بوده است.

۲ - بازسازي عناصر، بناها و فضاهاي واجد ارزش درجه دو (منظور 
ــت که تغييرات عملکردي در آن  ها با هدف استفاده به روز و  آثاري اس
ــازي اثر جهت جلوگيري از موزه اي و گنجينه اي شدن آن  ها  معاصرس
ــراها و ... بر اساس اسناد و  ــد.) مانند تيمچه ها، کاروانس الزامي مي باش

شواهد و تغييرات جزئي جهت معاصرسازي اثر.
ــوزه اي و گنجينه اي در خرده  ــري از تجمع کاربري  هاي م ۳ - جلوگي
ــا اقداماتي نظير تبديل مجموعه هايي  ــوزه فرهنگي در بافت مرکزي ب ح
ــه  ها به  ــي و اقامتي يا مدرس ــاي پذيراي ــراها به محل  ه ــون کاروانس چ

حوزه  هاي آموزشي و فرهنگي.
ــح، بافت ها، رنگ  ها و ...) و  ــاختماني ( مصال ۴ - حفظ اصول کهن س

پياده سازي آن  ها در فرآيند بازسازي.
ــهري به سمت بافت  هاي  ــترش عملکردهاي زنده و پوياي ش ۵ - گس

غير فعال به جاي خيابان  هاي اصلي.
۶ - امکان ورود کنترل شده وسايط نقليه به درون بافت  هاي قديم.

۷ - جلوگيري از تخريب نابجاي معابر پر پيچ و خم بافت  هاي مرکزي 
بخصوص در خرده حوزه فرهنگي.

ــهر و حفاظت از  ــهر جهت هويت دهي به ش ۸ - تهيه طرح نمادين ش
نواحي مرکزي.

ــه در عناصر فرعي  ــه مداخل ــدار بايد ب ــل به تعادل پاي ــراي ني ۹ - ب
ــاي مرکزي پرداخت و از هرگونه مداخله دگرگون يا نابود کننده  بافت  ه

در ساختار اصلي اجتناب ورزيد.
۱۰ - حمايت از فضاهاي باز و امنيت آن ها.

ــاوره متخصصان و  ــردم، مش ــارکت م ــراه با مش ــه هم ۱۱ - مداخل
هماهنگي با مديران و مسئوالن.

ــهري؛ به اين مفهوم که ميان عناصر  ــجام و ادغام در بافت ش ۱۲ - انس
شهري (پر و خالي، توده - فضا و ...)  در هم تنيدگي وجود داشته باشد و 

ترکيب عناصر با يان ادغام، کل واحد بزرگتر بخش مرکزي را شکل دهد.
۱۳ - توجه به اصل سلسله مراتب در نواحي قديمي و پياده سازي آن 

در فرآيند معاصرسازي فضاها.
۱۴ - افزايش سطح کيفيت محيطي بافت  هاي مرکزي از طريق اصالح 

دسترس ها، کيفيت مسيرها، جداره  ها و ...
۱۵ - رعايت انعطاف پذيري کالبدي ابنيه در طرح  هاي بازسازي.

ــي و پذيرايي جهت جذب  ــي، فرهنگ ۱۶ - تزريق عملکردهاي آموزش
ــدن  ــرمايه گذاران براي جلوگيري از تبديل ش افراد غير بومي و نيز س

بافت به يک بافت صرفا تجاري.
۱۷ - افزايش امنيت اجتماعي بويژه در خرده حوزه  هاي مسکوني از 
طريق ارتقاء کيفيت فضاهاي مسکوني و ارتباط فعال با خرده حوزه  هاي 

فرهنگي.

بازسازي بخش مركزي شهرها الگوي مداخله 
و دستورالعمل هاي مرمتي در خرده حوزه هاي درك پذير
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ــت کننده  ــرل و هداي ــتورالعمل  هاي کنت ــط و دس ــن ضواب ۱۸ - تدوي
ساخت وساز.

ب - عملکرد:
ــراي بخش  هاي  ــه ريزي اقتصادي ب ــه در الگوي برنام همان طور ک
ــهولت  ــت زمين باالتر و س ــبب کيفي ــد، به س ــهرها گفته ش ــزي ش مرک
ــب، اراضي اين  ــادي و اجتماعي، اغل ــراي گروه  هاي اقتص ــي ب دسترس
ــه کاربري  هاي تجاري که قدرت پرداخت اجاره باالتري دارند،  نواحي ب
ــهر  ــهرها به مثابه قلب تپنده ش اختصاص مي يابد. از آنجا که مراکز ش
مي باشند، از اين رو داراي نيروهاي بالقوه اي هستند که نيازمند هدايتند. 
ــبب خواهد  ــدم وجود چنين هدايتي س ــب پيش گفته، ع ــاس مطال بر اس
ــط نيروهاي بازار و  ــيل  هاي اين ناحيه  هاي شهري توس ــد که پتانس ش
کاربري  هاي وابسته به آن نابود شوند. حال آن که نظريه فري۴۱ گوياي 
اين واقعيت است که تخصيص بهينه زمين به بهترين کاربري در وضع 
ايده آل بر کسي پوشيده نيست. از اين جهت بايد برنامه ريزان و مديران 
شهري فعاليت  هاي طرح ريزي و اجرايي خود را آغاز نمايند و قبل از آن 
ــب و هماهنگ باز بماند،  ــهر از تپش خود با ضرباهنگ متناس كه قلب ش
پتانسيل  هاي محدوده را به سمتي هدايت کنند که بالفعل و شکوفا شوند. 
ــب آن  ها را  ــهرها و کارکردهاي متناس لذا ابتدا وظايف اصلي مراکز ش

بازگو مي نماييم.
 وظايف مركز شهرها 

ــكل و جايگاه جغرافيايي آن  ــهر بسته به وظايف خود و نيز ش هر ش
ــت كه مي توان وظايف اصلي زير را براي آن  داراي يك مركز اصلي اس

قائل شد:
وظيفه اول: پذيرش كاركردهاي خاص و منحصر بفرد با حيطه فعاليت 
شهري و فراشهري است. اين كاركردها را به اتكاي اين تعريف مي توان 
ــهري ناميد و قطعا گونه بندي و نحوه تركيب آن  ها  كاركردهاي برتر ش
ارتبط تنگاتنگي با رده نقش پذيري شهر در سطح ملي و منطقه اي و نوع 

فعاليت تخصص آن دارد. 
وظيفه دوم: مراكز شهرها با پذيرش وظايف اجتماعي، نقش مهمي به 
ــهر و محل تنظيم روابط اجتماعي  عنوان اصلي ترين عرصه عمومي ش

در شهر مي پذيرد (تمدن،۱۳۸۴: ۷۵ - ۷۴). 
ــش تجارت مرکزي" در  ــده، با اجتناب از گرايش "بخ ــويي نگارن از س
بخش مرکزي شهرها، اين نواحي را به چند خرده حوزه درک پذير تقسيم 
ــيم، معرفي زيرحوزه  هاي غالب  و درک پذير  مي نمايد. هدف از اين تقس
ــريع الوصول تر براي هر  جهت ارائه برنامه  هاي کوچک مقياس تر و س
ــهري  ــوزه، ضمن توجه به برقراري تعدل ميان اين اندامواره  هاي ش ح
است. تعيين و تشخيص اين حوزه  ها در نواحي قديمي و مراکز شهرها، 
ــکار خواهد کرد که مي تواند به  ــا و تفريط  ها را در هر حوزه آش افراط  ه
پتانسيل سنجي آن  ها بينجامد. به نظر مي رسد در ناحيه مرکزي شهرها، 

خرده حوزه  هاي زير قابل شناسايي اند:
۱ - خرده حوزه اقتصادي : با عملکرد غالب تجاري و تجمع مغازه  هاي 

عمده فروشي و خرده فروشي.
ــرد غالب فرهنگي و  ــي : با عملک ــرده حوزه فرهنگي - آموزش ۲ - خ

گردشگري که رو به تخريب و نابساماني است.
ــدوده کوچکي از  ــال حاضر مح ــکوني : در ح ــرده حوزه مس ۳ - خ
ــد و تخليه اين خرده حوزه ها،  ــن نواحي را به خود اختصاص مي دهن اي

بسترساز زندگي ناسالم شهري شده است.
۴ - خرده حوزه اداري - خدماتي : با عملکرد غالب بانک ها، مؤسسه  ها 

ــارات و چاپ خانه ها، پذيرايي  ها و .... اين خرده حوزه  ها  و ادارات، انتش
در کالن شهرها جلوه بيشتري مي يابد.

ــاركت در يك  با توجه به اين تعاريف، كاركردهايي را كه قادر به مش
ــه صورت زير  ــند، مي توان ب ــب به نفع هر دو وظيفه باش تركيب مناس

طبقه بندي نمود: 
ــي برتر با رده خدمات شهري و فراشهري،  تسهيالت آموزش – 

مراكز آموزش عالي، مراكز آموزش ويژه و ...
بازارهاي مركز شهري. – 

كاركردهاي برتر و مكمل شهري و فراشهري كه با كاركردهاي  – 
باال در يك چرخه ارتباطي نزديك قرار مي گيرند، مانند تسهيالت 

مالي، تسهيالت ارتباطي و ...
كاركردهاي فرهنگي، گردشگري و تفريحي ويژه و منحصربفرد  – 

(تمدن،۱۳۸۴: ۷۵).
ــادل نواحي  ــات دائمي و متع ــن كننده حي ــاي تضمي كاركرده – 

مركزي نظير مسكوني.
ــده منطبق  ــور کامال برخرده حوزه  هاي تعريف ش ــاي مذک کارکرده
است و برنامه ريزان بايد به تدقيق حوزه عمل هر يک از آن  ها در داخل 
ــرده حوزه  هاي مربوط بپردازند. چنين برخوردي با کاربري اراضي  خ
سبب خواهد شد که توزيع متعادلي از انواع کاربري  ها در مجموعه اي از 
ــهري در بخش  هاي مرکزي ميسر گردد. البته کامال  پهنه  هاي متوازن ش
ــب گذاري کاربري  ها بر روي بناها،  ــت که پيش از برچس ضروري اس
مجموعه و يا بافت ها، ميزان نياز به هر يک از کاربري  ها درمجموع خرده 
حوزه  هاي مرکزي شهري برآورد گردد و به عبارتي بهتر، گام  هاي اوليه 
برنامه ريزي کاربري اراضي برداشته شود. نکته بسيار مهم در رابطه با 
ــص عملکردها، توجه به تأمين فضاهاي باز عمومي و واحدهاي  تخصي
مسکوني (دائمي و موقت در قالب مهمان پذيرها) در بخش  هاي مرکزي 
ــهر است. چرا که يکي از پيش شرط  هاي ضروري در رابطه با ايجاد  ش
پويايي و پيچيدگي در نواحي مرکزي شهرها، اختالط انواع کاربري  ها و 

بويژه کاربري  هاي زنده در تمام ساعات شبانه روز مي باشد.
ــازي در بخش  هاي  ــس از عملياتي کردن اين مراحل از فرآيند بازس پ
ــازي مرکز شهر فراهم خواهد شد و به عبارتي  مرکزي، امکان اعيان س
نقطه چرخش از عدم سرمايه گذاري به سرمايه گذاري مجدد در بافت  هاي 
مرکزي شهر بوجود خواهد آمد و در اين نقطه است که مديريت و کنترل 
ــده در گام  هاي قبلي،  ــرمايه گذاري  ها جهت رعايت طرح  هاي تهيه ش س
همچنين همگام سازي با بيانيه چشم انداز بخش  هاي مرکزي هر شهر، 
ضمن هدايت سرمايه گذاران به سمت نقاط با پتانسيل سوددهي اهميت 

دوچندان مي يابد.
ــه از دريچه اي به موضوع  ــه آن كه، موارد مطرح در اين مقال نتيج
ــه تنهايي براي  ــه مطمئنا ب ــهرها مي پردازد ك ــزي ش ــاي مرك بخش  ه
ــت و مطالعاتي از  ــكار كافي نيس ــن مبحث و ارائه راه ــائل اي حل مس
ــهروندان در امر  ــاركت ش ــر چون نقش مردم و مش ــاي ديگ دريچه  ه
ــهرها و استفاده از  ــازي، نگرش اقتصادي به بخش مركزي ش بازس
ــت  هاي دولتي در  ــل معضالت، نقش دولت و سياس ــيل  ها در ح پتانس
ــاركت بخش  هاي خصوصي در بازسازي  تسهيل امر بازسازي، مش
ــريع  ــكل  هاي محلي و نقش آن  ها در تس ــهرها، تش نواحي مركزي ش
ــد در تكميل اين مقاله  ــر يك به طور مؤثري مي توان ــازي و ... ه بازس
ــازي بخش  ــا ارائه رويه اي جديد تر و كاراتر در جهت بازس و متعاقب

ــد. ــته باش ــهرها كاربرد داش مركزي  ش



۸۹
پي نوشت ها:

۱ - قانون ۱۹۶۲ فرانسه درباره حفاظت از ثروت  هاي تاريخي و هنري و باززنده سازي بناها، را مي توان نقطه عطفي در تاريخ مرمت معماري - شهري اين كشور دانست.
2. - Problem
3. - Difficulty

۴- مسأله با مشكل تفاوت دارد. اگر مسأله شهري بدون تحليل و بررسي رها شده و اقداماتي در جهت حل آن انجام نگيرد و لذا شكل پايدارتري بيابد، تبديل به مشكل يا معضل مي شود.
5.  - Preservation
6.  - Rehabilitation
7. - Renovation
8.  - Regeneration
9.  - Damaged Area
10.  - Reconstruction
11.  - Regeneration
12.  - Eugen Viollet Le Duc
13. - John Ruskin
14. - Luca Beltrami
15. - Comille Sitte
16. - Comille Boito
17. - Ludvico Quaroni
18. - Leonardo Benevolo
19. - Kevin Lynch
20. - Kenzo Tange
21. - Patrick Geddes
22. - Terry Farell
23. - Jane Jcobs
24.  - Downtown
25.  - CBD

۲۶.  -  ر.ك.  كتاب ديدگاه  هاي نو در جغرافياي شهري، حسين شكوئي، انتشارات سمت، پائيز ۱۳۸۵، چاپ ۱۰: ۸۹ - ۸۶، تهران. 
۲۷.  -  ر.ك.  مقاله "مديريت ترافيكي بافت  هاي مركزي شهرهاي بزرگ"، محمد حسن شهيدي،جستارهاي شهرسازي، سال چهارم، شماره ۱۲،۱۳۸۴: ۱۱۰ - ۱۰۸، تهران.

۲۸. - براي مطالعه بندهاي ۱۵ تا ۲۲ ر.ك.  پايان نامه كارشناسي ارشد طراحي شهري "ارتقاء كيفي و پويا سازي مراكز شهري با كمك خطوط راهنماي تعميم پذير"، امير 
شكيبامنش، دانشگاه علم و صنعت ايران، تابستان ۱۳۸۷: ۳۸، تهران.

29. - Urban Refining
30. - Social planning
31. - Economic planning
32. - Bourne
33. - Wilder
34. - monocentric
35. - polycentric
36. - Gentrification
37. - urban improvements
38. - Conservation Led Regeneration

۳۹. - ر.ك. كتاب بهسازي و نوسازي از ديدگاه علم جغرافيا، شماعي، علي و ديگران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۴، چاپ اول، تهران.
40.  - Feedback
41.  - Ferry

بازسازي بخش مركزي شهرها الگوي مداخله 
و دستورالعمل هاي مرمتي در خرده حوزه هاي درك پذير
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