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چکيده
بافت هاي تاريخي ،مهمترين بخش هاي نواحي شهري امروزي را تشكيل مي دهند ،آنها انعكاس
حضور زنده گذشته اي هستند كه آنها را شكل داده است .اين مكان هاي با اهميت فرهنگي ،غالباً
احساسي عميق از پيوند با گذشته و تجربه هاي زنده ،فراهم مي آورند و به مانند اسنادي تاريخي،
به عنوان نمودهاي محسوس هويت ،واجد اهميت مي باشند .تحوالت زندگي شهرنشيني چند دهه
اخير بافتهاي قديمي را با مشكالت عديدهاي در ابعاد مديريتي ،اقتصادي ،اجتماعي ،كالبدي
تاسيسات و تجهيزات شهري و ساير امكانات شهري مواجه ساخته است كه همه اين عوامل دست
به دست هم داده و زمينه مناسبي را براي فرسودگي اين بافت هاي با ارزش و تاريخي فراهم نموده
است .لذا موضوع احياء و باززنده سازي شهرهاي تاريخي اهميت مي يابد و تالش براي حفاظت از
آنها با برنامه مرمتي و احياء به همراه اصول اجرايي مدون و روشهاي اقدام مناسب ،امري ضروري
محسوب مي شود .اين امر چنانچه همراه با حفظ آرايه هاي مربوط به هر بافت تاريخي همراه
شود ،فرايند باززنده سازي اين مناطق را موفق تر جلوه خواهد داد .در اين پژوهش با بررسي انواع
برخوردها با احياي بافت هاي تاريخي ،به ارزيابي نقشمايه هاي معماري در اين بافت ها پرداخته
مي شود .نتايج نشان مي دهد كه حفظ تک بناها و توجه صرفاً مقدس مآبانه به ميراث كهن نيز
نمي تواند پاسخگوي نيازهاي زندگي امروز باشد .آنچه در اين بين مهم است ،وجود جريان زندگي
است كه با نيازهاي منطقه اي و ويژگيها و آرايه هاي خاص خود بتواند در كالبدهاي كهن اتفاق
بيفتد
واژگان کليدي :باززنده سازي ،بافت تاريخي ،آرايه ها ،كالبدشهري
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ارایه هاي معماري شهري

مجله علمی رویکردهای پژوهشی درمهندسی عمران و معماری (سال اول)

باززنده سازي و احياء بافت تاریخی با نگاهی متاثر از
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مقدمه
شهرها و فضاهاي شهري به مثابه بسياري از مصنوعات بشري و در اثر گذشت زمان شرايط و موقعيت هااي اقليماي ،اتفاقاات و حاوادث
گوناگون دستخوش فرسودگي در كالبد و در برخي موارد عملكرد خود گشته اند .از اينرو توجه به نوسازي و باززنده سازي بافت هاي تاريخي
يک شهر و به طور كلي دخالت در بافت قديم همواره يكي از مسائل اساسي شهرهاي تاريخي و شهرهايي كه داراي هويت و روحيه خاص بوده
اند ،مي باشد.
در يک قرن اخير ،مساله آثار و بناهاي تاريخي و چگونگي برخورد با آنها در امر باززنده سازي و بخشيدن حياات دوبااره باه آنهاا باه عناوان
يادگارهاي تاريخي يک مرز و بوم از اهميت ويژه اي برخوردار شده است .از آنجا كه براي هر اقدامي جهات باززناده ساازي و بهاره بارداري
متفاوت از بنا ،ناگزير به دخالت و ايجاد تغيير در بناي تاريخي مي باشيم ،طراحي داخلي در آن بنا متناسب با عملكرد جديد آن بسيار حاائز
اهميت است .از اينرو بررسي چگونگي برخورد با موضوع ،طراحي داخلي در باززنده سازي بناي تاريخي و حفاظ ارزشاهاي آن ،بعاد از بياان
مقدماتي از موارد مهمي است كه مي بايست ،به طور دقيق مورد توجه قرار گيرند.
همچنين بافت هاي تاريخي جزء سرمايه هاي ملي كشور به شمار مي آيند و حفظ و نگهداري اين بافت ها و ارتقاي كيفيت و قابليات هااي
آنها با اهداف خاص و آرايه هاي مخصوص بخود ،مي تواند سبب ارتقاي سرمايه هاي ملي گردد .بنابراين با توجه باه اينكاه ايان بافات هاا و
كالبد و ساختار آنها در معرض تمهيدات بنيادي مي باشد ،لذا چاره انديشي براي رفع مشكالت و تهديدات آنها همراه با حفظ آراياه و نقاش
مايه هاي منحصربفرد خود ،از طريق تشخيص اصولي مسائل و چالش هاي پيش روي آنها امري ضروري است .اين پژوهش كه باه روش باه
ارزيابي انواع برخورد با بافت هاي تاريخي و سپس نقش آرايه ها در معماري اين بافت ها و احياي آنهاا پرداختاه شاده و باه دليال ماهيات
پژوهش ،مدارک و اطالعات جمع آوري شده به روش كيفي و مطالعات كتابخانه اي به طور گسترده مورد بررسي قرار گرفتاه و در تجزياه و
تحليل دادهها بيش از هر چيز از روشهاي توصيفي و تحليلي استفاده خواهد شد.
 -1باززنده سازي و احياء بافت هاي تاریخی
امر مرمت و احياء بافت هاي تاريخي به عنوان راهكاري مناسب جهت هر چه پوياتر كردن بخش هاي تاريخي شهري ،مطرح مي شود گرچه
اين امر ،موضوعي است چند جانبه كه مي تواند از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گيرد .لذا در اين مقاله ساعي شاده اسات باه چهاار ناوع
برخوردي كه در راستاي امر مرمت و احياء بافت هاي تاريخي وجود دارد ،پرداخته شود.
 -1-1برخورد اول :نگاه موزه اي به بافت هاي تاریخی
اين برخورد همراه با يک نگاه موزه اي است كه صرفاً ناظر است به حفاظت فيزيكي محض و تنها كالبد است كه به عنوان ارزش در يک بافت
تاريخي شناخته شده است .در اين نگاه فارغ از نيازمنديهاي روز و دغدغه هاي ساكنين ،مي بايست تمامي نهادها و اجزاي موجاود در بافات
هاي تاريخي در تمام سطوح به تمامي حفظ شوند و در صورت نياز تحت امر مرمت قرار گيرند و ساكنين نيز ناگزير به تحمل اين شرايط مي
باشند .همانطور كه گفته شد ،افرادي چون لودوک ،و راسكين از جمله نظريه پردازان امر مرمت هستند كه هدف تئوري هايشان نگاه موزه اي
نسبت به اين مسئله مي باشد (ترک زبان و همكاران.)1931 ،
 -2-1برخورد دوم :استفاده مجدد و همخوان از ابنيه و فضاهاي تاریخی
امروزه در سطح جهان ،روش استفاده مجدد همخوان ) (Adoptiue Reuseيكي از مطرح ترين ومورد توجاه تارين راهكارهاا و روشاهاي
اجرايي مرمت ابنيه و بافت هاي تاريخي به شمار مي آيد .در اين روش ،همانگونه كه از نام آن بر مي آيد ،برخي از بناهاي مناسب موجود در
بافت جهت استقرار فعاليت هاي جديد ،مورد شناسايي قرار ميگيرند .به اين ترتيب يک بناي تاريخي با حفاظ كالباد قاديمي خاود ضامن
برخورداري از يک اقدام مرمتي ،نقش و فعاليتي جديد را در خود مي پذيرد .البته اين نقش و فعاليت مي بايست با ساختار كالبدي و فضايي
بناي انتخاب شده مطابقت و همخواني داشته باشد .براي مثال ،تبديل كاروانسراهاي قديمي به بازارچه ،تبديل خانه هاي بزرگ و خانداني باا
تعداد اتاق هاي زياد به مهمانپذير ،تبديل حمام قديمي به رستوران يا نمايشگاه ،و ،...از جمله اين مداخالت هستند .در ايان ناوع نگااه فقاط
شئونات كالبدي حفظ مي گردد و آن هم صرفاً براي ايجاد يک زندگي بدون در نظر گرفتن ارزشهاي اجتماعي .در اين برخورد ،كالبد به عنوان
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نمادي از پوسته يک رفتار اجتماعي ديده نمي شود ،تنها فضايي خواهد بود كه قابليت بازگشت به روزمرگي را داراست (ترک زبان و همكاران،
.)1931
 -3-1برخورد سوم :نوسازي هاي ساختمانی در بافت هاي تاریخی
اين برخورد شامل دخالتهاي گسترده در غالب نوسازي هاي ساختماني است كه با انگيزه ايجاد جاذبه براي اقشار مختلف جامعاه در ايجااد
محل هاي سكونت در بافت هاي تاريخي صورت مي پذيرد .در اين نگاه به بافت هاي تاريخي به عنوان سطوح ذخيره شهري كه با روناق امار
ساخت و ساز به گردونه اقتصاد و زندگي شهر امروز وارد خواهند شد ،نگاه مي شود .عدم توجه به سارمايه هااي اجتمااعي نهفتاه در بافات
تاريخي ،از نتايج چنين برخوردي مي باشد چرا كه به مرور و با توسعه چنين ديدگاهي ،نهايتاً بافت تاريخي جز ناام ،هايچ گوناه موجوديات
كالبدي را شامل نخواهد شد .به تدريج سرمايه هاي كالبدي كه نشانه ارزشهاي اجتماعي جامعه بوده اند ،از دست رفتاه و كلياه آثااري كاه
شواهد ميراث فرهنگي محسوب مي شده اند ،نابود خواهند شد (ترک زبان و همكاران.)1931 ،
 -4-1برخورد چهارم :تقویت سرمایه هاي اجتماعی در بافت هاي تاریخی
در اين برخورد ،طرح هاي مرمت و احياء بافت با نگاه تقويت سرمايه هاي اجتماعي تدوين مي گردند و با شناسايي ظرفيات هااي اجتمااعي
عناصر كالبدي ،احياء آنها نه صرفاً به انگيزه رونق مراجعه به آنها بلكه با انگيزه احياء سرمايه هاي اجتماعي موجود در آنها صورت مي پذيرد.
در اين نگاه سعي مي گردد ابتدا رفتارهاي اجتماعي ،سنت ها و مؤلفه هاي فرهنگي در محدوده بافت ،شناسايي و سپس نيازمنديهاي زندگي
امروز در ارتباط با اين سرمايه ها ،تعريف شده و امر مرمت و احياء با رويكرد باززنده سازي زندگي اجتماعي انجام پذيرد (قلي نژاد و همكاران،
.)1931

 -2ارایه هاي معماري شهري در بافت تاریخی
بررسيهاي ميداني كه توسط پژوهشگران ،در زمينة شناسايي انواع آرايهها و موتيفهاي تزئيني معماري شهري صورت گرفته است ،نشان
از آن دارد كه آرايههاي معماري شهري به نوبة خود داراي اجزاي متعدد و متنوعي هستند كه شناسايي آنها شرط الزم براي شروع هر گوناه
مداخله و اقدامي است .عالوه بر آنكه انواع مختلفي از آرايهها در معماري فضاهاي شهري قابل شمارش هستند ،هر كدام از اين اناواع ،داراي
گونههاي متنوعي ميباشند كه گونه شناسي  1هر دسته ،خود ميتواند موضوع پژوهش مجزايي باشد .اين اجزا را بصورت فهرست وار ميتوان
اينچنين دسته بندي نمود(محمودي نژاد :)1931،
 -1-2ارایه هاي متعلق به کف
كفسازي معابر و فضاهاي شهري و به عبارت كلي ،عناصر معماري كف در فضاهاي شهري ،عالوه بر نقش عملكردي خاصي كه دارا هستند
ميتوانند با در بر گرفتن برخي الگوها و نقشمايههاي تزئيني ،جنبههايي از زيبايي شناسي و كيفيتهاي محيطي را پديد آورند .از جملة اين
موارد ميتوان به انواع هندسههاي آجرچيني ،سنگ فرش و گل اندازهاي سنگي و آجري كه در معماري فضاهاي شهري ايران معمول بوده اند
اشاره نمود .هندسه و نقوش مورد استفاده در كفسازي ،در ضمن زيبا نمودن سطوح كاف ،مايتوانناد باعا جهات دادن باه كاف و تعرياف
محورهاي ادراكي و همچنين ،تقسيم عرصههاي كف و تعريف نقاط مك  ،حركت و عطف در محوطههااي معاابر و فضااهاي شاهري گردناد.
هندسه و جزئياتي كه وابسته به ديگر عناصر سازندة كف و محوطه هستند از قبيل باغچهها ،حوضها ،آبنماها و مسيرهاي حركت آب نيز در
شكل گيري معماري كف و محوطاة فضااهاي شاهري ،نقاش بسازايي دارناد كاه باه نوباة خاود داراي زيباايي و كاركردهااي وياژة خاود
هستند(محمودي نژاد.)1931 ،
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شکل  -1کفسازي صورت گرفته در بافت قدیم محلة جلفاي اصفهان(محمودي نژاد)1331،

 -2-2ارایه هاي متعلق به معماري بدنه ها
بدنهها در تعريف فضاي شهري و شكل گيري كيفيات آن ،نقش بارزتري نسبت به ساير اجزاي سازندة فضاي شهري دارند .همچنين با
توجه به نوع ادراک فضاي شهري و ديده شدن عناصر سازندة آن ،بدنهها بيش از ساير اجزا در معرض ديد و ادراک توسط مخاطب قرار دارند.
از اين رو در فضاهاي شهري كهن ،آرايهها و تزئينات به نحو چشمگيرتري در بدنه متمركز گرديدهاند و تنوع بيشتري يافتهاند .ايان دساته از
آرايهها داراي زيردستههايي مطابق ذيل هستند(محمودي نژاد:)1931،
 ازارهها و پادامنهها (سنگي ،آجري ،معقلي ،كاشي و)...
 بدنه سازيها ،قاب بنديها ،تاقنماها ،آرايههاي روي بدنه (كاشيكاري ،شمشه گيري و اندودكاري ،معقلي و نقوش آجركاري ،شبكه
چيني ،مقرنس كاري ،جزئيات سنگي و)...
 گوشهها و نبشها (آجركاري ،اندودكاري و)...
 رخ بامها (آجري ،سنگي ،فلزي و )...و خطوط لبه بامها (آجرچيني ،شرفي چيني ،شبكه چيني و)...

شکل -2کوچة سنگ تراشها (اصفهان) اجزاي شکل دهنده به معماري جدارههاي فضاي
شهري اعم از روزنه و بازشوها ،سردر ورودي ،خطوط ناظم ،رخ بامها و(...محمودي نژاد)44 :1331 ،

 -3-2اجزاي ملحق به بدنه ها
عالوه بر اجزا و عناصري كه بطور ذاتي جزء معماري بدنههاي شهري بوده و بر هويت و كيفيت فضاهاي شهري تأثيرگذارند ،بخشاي از
موتيفهاي آرايهاي ،در عناصري كه به بدنه هاي معماري ملحق ميگردند ،شكل ميگيرند .اين دسته از عناصر افزون بر عملكرد ويژة خود و
افزايش كارآيي فضاهاي معماري و شهري ،موجب ارتقاي سطح كيفي و زيبايي بدنهها و فضاهاي شهري نيز ميگردند .از جملة اين اجزا مي-
توان به موارد زير اشاره نمود:
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روزنهها و بازشوها ،درها ،پنجره ها ،نورگيرها.
شبكهها (فلزي ،گچي ،چوبي ،آجري ،كاشي و.)...
ناودانها (فلزي ،آجري ،سنگي ،چوبي ،كاشي) و ساير عناصر تأسيساتي.
نورپردازي ،چراغها و انواع منابع روشنايي بدنهها.
نردهها و دست اندازها (چوبي ،فلزي ،آجري ،كاشي و.)...

شکل -3کوچة سنگ تراشها (اصفهان) ،روزنه و بازشوها در معماري جداره ها(محمودي نژاد)1331 ،

 -3الگوهاي فضایی موثر در معماري فضاهاي شهري
شايد اين عناصر را نتوان در وهلة نخست به عنوان آرايهها معماري شهري به شمار آورد ،ليكن غالباً عالوه بار نقاش اولياة معمااري خاود
بواسطة تمركز پرداختهاي معماري و آرايهاي و كيفيت تظاهر بيروني آنها نوعي كاركرد تزئيني و كيفيت بخشي به فضاهاي شهري نيز مي-
يابند .خصوصاً آنكه بطور معمول در معماري گذشته ،توجه به درون (درونگرايي) ،به نحو ذاتي باع سلب توجه ويژه به بيرون ميگرديد .اما
در نقاطي هرچند محدود ،تجليات و تظاهر بيروني معماري ،زواياي چشمگير و چشم نوازي را در اختيار بيننده قرار ميدهاد .از جملاة ايان
عناصر و فضاهاي داراي نقش در معماري شهري ميتوان به مواردي از اين قبيل اشاره نمود :ايوانها ،بالكنها ،ستاوندها ،وروديها ،سقاخانه-
ها(...فالمكي)1931،

شکل -4سردر ورودي،رواق ،ایوان و بالکن ها ،در محله تاریخی جلفاي اصفهان،عناصر معماري الگوهاي فضایی تاثيرگذار درهویت
معماري شهري و کيفيات فضاي شهري(فالمکی)1331،
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-1-3المان هاي موثر و ارایه هلی متعلق به عناصر در معماري فضاي شهري
در بافتهاي تاريخي شهرهاي ما معموالً عناصر و المانهايي وجود دارند كه به گونههاي مختلف ،كيفيت معماري فضااهاي شاهري را
تحت تأثير قرار ميدهند .اين اثرات ممكن است در خط آسمان ،در نماي بالفصل و يا حتي در اليههاي دورتر از بدنة بالفصل تحقق يابد .باا
توجه به اينكه عناصر ياد شده ،در بيشتر موارد نقش نوعي عنصر شاخص شهري را نيز در برميگيرند ،بنابراين ،معموالً بسياري از اين عناصر و
المانها ،داراي آرايههاا و پرداخاتهااي قابال تاوجهي هساتند .از مصااديق عناصار و المانهااي يااد شاده مايتاوان باه ايان ماوارد اشااره
نمود(فالمكي:)1931،
 ستونها ،سرستونها و المانهاي معماري بدنه.
 سقفها ،پوشش بامها ،ساباطها و تويزهها (لنگه تاقها).
 بادگيرها و بادخان ها.
 كاله فرنگيها ،خيشخانها و گنبدخانهها.
 دودكشها و جامخانهها.
 مأذنهها ،منارهها ،گلدستهها و برخي برجهاي ساعت.
بدون شک بايد اذعان نمود كه عناصر داراي نقش آرايهاي مستقيم يا غير مستقيم در معماري شهريِ بافتهاي تاريخي ،محدود به موارد فوق
نميگردند .شايد در برخي موارد حتي تشخيص اينكه يک جزء ،داراي نقش تزئيني و يا غير تزئيني است ،بسيار مشكل باشد .اين امر از آنجا
ناشي ميگردد كه اساساً در معماري سنتي ،تقريباً بطور غالب ،چيزي كه داراي نقش صرفاً تزئيني باشد وجود ندارد .بلكاه در ايان منظوماة
معماري و شهرسازي ،هر نياز و عملكردي به زيباترين شكل ممكن پاسخ داده ميشود.
 -4تهدیدهاي فرا روي آرایههاي معماري شهري
اينكه بافتها و فضاهاي تاريخي شهرهاي ما در معرض تهديدهاي فراواني قرار دارند و در طي چند دهة گذشته دچار دگرگاوني و اساتحالة
عميقي قرار گرفته و بخشهاي قابل توجهي از آنها ،از ميان رفته اند ،مطلب تازهاي نيست .اگر در دورة معاصر ،عوامل تهديد كنندة بافتها و
فضاهاي تاريخي شهرها را جستجو نمائيم همواره با عواملي نظير آنچه در ادامه خواهد آمد ،مواجه خواهيم بود؛ و شگفت آنكه اين عوامل در
دورة زماني نسبتاً طوالني ،همچنان در حال از ميان بردن بافتهاي تاريخي و آثار موجود در آنها بوده و بي هيچ مانع جدي ،چهرة شاهرهاي
تاريخي را دگرگون ميكنند (زياري و همكاران.)1931،

شکل  -5هستة تاریخی مهرپادین در شهر مهریز ،بافتها ،بناهاي تاریخی و فضاهاي شهري متعلق به آنها در چندین دهة متوالی مورد
تهدید و در عين حال ،بی مهري قرار داشتهاند و این روند تا حدود زیادي در حال حاضر نيز تداوم خود را حفظ نموده است.

نگاه به بافت تاريخي و اجزاي مرتبط با آن به عنوان موجوديتي زائد ،مشكل زا و فاقد ارزش و نيز عدم درک عمومي درست از ارزش و اهميت
آن كه با تغيير در ذائقة عمومي و نوعي روحية خودباختگي نيز همراه بوده است .در اين زمينه ،معرفي بافت كهن به عنوان پديدهاي فرسوده و
رو به ويراني نيز بي تأثير نبوده است .امروزه حتي در محاورات تخصصي نيز عباراتي از قبيل بافت قديم ،2بافت سنتي ،9بافات ارزشامند،1
2

Old Texture
Traditional Texture
4
Valuable Texture
3

رویکردهای پژوهشی در مهندسی عمران و معماری ،شماره  ، 3زمستان  ،5331ص 16-06
ISSN: 2475-3673

http://www.Racj.ir

بافت تاريخي و بافت فرسوده  ،فراوان و به سادگي به جاي يكديگر مورد استفاده قرار ميگيرند و اين امر غالباً باع نوعي تسريع و تعميم
احكام و رويههاي بافت فرسوده به بافتهاي تاريخي گرديده و موجوديت آنها را به مخاطره انداخته است .اين نگاه به تدريج در حال هضام و
بلعيدن فضاهاي اصيل شهرهاي تاريخي ماست .تعريض معابر در مقياس وسيع ،بخش عمده اي از آرايهها و الگوهاي اصيل معماري فضااهاي
شهري را از ميان برده و اصالت حضور و ادراک سواره ،موضوعيت مقياس پياده و درک آرايههاي متعلق به جدارهها را از ميان برده است.
فقدان روية مشخص دربارة ساخت و سازهاي جديد در بافتهاي تاريخي كه عمدتاً به تسريع در روند نابودي اجزاي معماري شهري بافتهاي
تاريخي منجر مي گردد .در اثر اين روند ،شهرهاي تاريخي در سطوح و مقياسهاي زير در معرض تهديدهاي جدي قرار گرفته اند:
نظام بافت و ساختارهاي كلي و اساسي شهر ،فضاهاي شهري و مهم موتيفها ،آرايهها و نقشمايههاي تزئيناي معمااري و المانهاا و آنعناصار
شهري بخشي از موتيفهاي معماري شهري در اثر مداخالت مربوط به سطوح كالن از بين رفته و يا در حال محو شدن هستند اما پاارهاي از
آنها نه به دليل تغييرات وسيع بافت و فضاهاي شهري ،بلكه به دليل تخريبها و يا تغييرات موضعي در ورطة نابودي قرار گرفته اناد .نوساازي
بدنهها ،بسياري از تعميرات و حتي پارهاي مرمتها ،آسيبهاي ناشي از عوامل مختلف طبيعي و انساني ،تعريض معابر ،ساخت و سازهاي جديد،
ايجاد ،تغيير و يا توسعة شبكه هاي تأسيسات زيربنايي و بسياري عوامل ديگر در اين زمينه ،نقاش چشامگيري داشاتهاناد (شااه تيماوري و
همكاران.)1931 ،
شكل زير بدنههاي متعلق به دورة پهلوي؛ خيابان تربيت تبريز را نشان ميدهد .آثار معماري شهري و تزئينات جدارههاي متعلق به آن در اثر
كم توجهي و سهل انگاري ،بتدريج در معرض فرسودگي و زوال قرار گرفته و دستخوش تغييرات نامناسب ،خدشه در صورت اصيل خود ماي-
گردند تغيير مصالح ،فرسودگي و ريختگي ،تغيير در نوع و الگوي بازشوها و الحاقات نامتناسب از جملة اين تغييرات خواهد بود (شاه تيماوري
و همكاران.)1931 ،
متأسفانه در اثر يک غفلت يا تغافل عمومي از دارائيهاي فرهنگي و تاريخي و خصوصاً ثروت هاي شهرسازي و معماري شهري ،آنچه امروز در
برابر ديدگان ماست ،بافتها و مجموعههاي از هم گسيختهاي است كه با سرعت و شدت قابل توجهي در معارض زوال و ناابودي قارار دارد.
فقدان يک روية همسو و مشترک در برخورد با اين بافتها و نيز ارائه پاسخهاي شتاب زده به نيازها و اقتضائات زنادگي اماروز ،ايان روناد را
تسريع نموده و اميد به اعادة سرمايههاي از دست رفته يا رو به زوال را به تدريج به يأس مبدل مينمايد.

شکل  -6بدنههاي متعلق به دورة پهلوي؛ خيابان تربيت تبریز(شاه تيموري و همکاران)1341 ،

در اين ميان عالوه بر يک ميراث بزرگ فرهنگي و شهر كليت تمدني و بخشهاي درشت آن (بافتها ،محالت ،ارسنها و مراكز محالت) ،اجزاي
و از جمله ،آرايههاي
كالبدي و فضايي شهر نيز دستخوش مداخالت و در بسياري موارد ،امحاء قرار گرفته و به تبع آن ،معماري شهري
وابسته به آن نيز وضعيت رقت باري يافتهاند .موارد زير ،بخشي كوچک از واقعيتي است كه در شهرهاي كشور در حال وقوع اسات (زيااري و
همكاران:)1933 ،
 جمع آوري كفسازيها و جايگزين نمودن آنها با آسفالت به عنوان يگانه كفپوش ممكن و متصور ؛
 خدشه در ساختار اصيل هندسه و عناصر محوطة معابر و فضاهاي شهري؛
Historical Texture
)Old Texture (Common Meaning
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تخريب ،تغيير ،نوسازي و بازسازي ناصحيح بدنهها و جدارهها ،خصوصاً با استفاده از الگوها و مصالح نامتناسب و ناهماهنگ؛
بي مهري به معماري وروديها (به عنوان يكي از نقاط عطف معماري شهري در عين حفظ درونگراياي داناه هاا) و تخرياب و
استحالة بسياري از آنها؛
جايگزيني روزنهها و بازشوهاي اصيل با نمونههاي فلزي جديد با هدف ايجاد امنيت و يا حذف عناصر فرسودة قاديمي بادون
توجه با سابقة هويتي و تاريخي آنها؛
تخريب و يا در محاق قرار گرفتن عناصر و المانهاي معماري و الگوهاي ويژة فضايي تأثيرگذار در كيفيات معماري شهري؛

شکل  -1ساباط در کوچة سنگتراشها (اصفهان) ،عناصر تاریخی معماري شهري توسط مستحدثات و تغييرات جدید ،شدیداً در معرض
تهدید قرار دارند (.زیاري و همکاران)1333 ،

شکل  -3دورنماي بادگير(خيابان قيام یزد) ،عناصر تاریخی معماري شهري توسط مستحدثات و تغييرات جدید ،شدیداً در معرض تهدید
قرار دارند ( .زیاري و همکاران)1333 ،
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شکل -4دورنماي سردر ورودي و گنبدخانة مسجد جامع یزد ،اجزاي اصيل معماري شهري بافتهاي تاریخی ،الهامبخش در ساماندهی این
بافتها و نيز تعریف و شکلدهی به بافتها و فضاهاي جدید شهري.

آرايههاي معماري شهري ،در عين كيفيت بخشي به فضاهاي شهري ،دربرگيرندة بخشي از فرهنگ ،هويات و باورهااي مردماان در هار دوره
بودهاند و تجسم عيني پاسخ به نياز و كاركرد در عين زيبايي از مفهوم مترقي هستند و بدين لحاظ واجد اهميات و كيفيات آفريناي ارزش
ميباشند .در دهههاي اخير به داليل مختلف ،همزمان با بافتهاي كهن ،موتيفهاي آرايهاي معماري شهري نيز در معرض تهديد قرار گرفته
اند .با توجه به منحصر بفرد بودن و تجديدناپذير بودن آرايههاي كهن معماري شهري و مفاهيم وراي آنها ،نگاهداشت آنها به عنوان مواريا
فرهنگي ،ضرورت دارد .يكي از راههاي فائق آمدن بر مسألة بيهويتي ،نازل بودن كيفيتهاي فضاهاي شهري و فقدان مقيااس ادراک پيااده،
احيا و بازآفريني موتيفها و نقشمايههاي آرايهاي معماري شهري است كه در اين راه ،امكان بهرهگيري و اقتباسهاي ظريف و نغز از الگوهاي
مندرج در شهرهاي تاريخي وجود دارد.
 -5نتيجهگيري
بافت هاي تاريخي ،به دليل جامعيتي كه ناشي از محتواي اجتمااعي و كالبادي آنهاسات ،بهتارين دساتمايه جهات پارداختن باه تااريخ و
دستاوردهاي تاريخي بشر مي باشند .بافت تاريخي تصويري است شكل يافته و زنده از واقعيات اجتماعي كه در شايوه هااي گونااگون و باه
صورت اليه ها و قشرهاي مختلف به زبان معمارانه در طول زمان بيان شده است .يک شهر بدون عناصر تاريخي اش كه بيانگر هويت تاريخي و
فرهنگي آن مي باشد همانند انساني است كه پس از گذشت سالياني از عمر خود هيچ گوناه خااطره اي را در ذهانش ترسايم نكارده باشاد.
بنابراين از آنجا كه شهرهاي تاريخي بعنوان كالبدهايي هستند كه مي توانند گره از ندانسته هاي فرهنگ تمدن هااي شاهري گذشاته ماان
بردارند و سنت هاي گذشته مان را به دست دنياي معاصر بسپارند ،لذا موضوع ارتباط سنت با كالبدهاي تاريخي از منظري جديد كاه هماناا
مرمت شهرهاي تاريخي است ،اهميت مي يابد و تالش براي حفاظت از آنها با برنامه مرمتي و احياء به همراه اصول اجرايي مدون و روشهاي
اقدام مناسب ،امري ضروري محسوب مي شود .امروزه نتايج حاصل از مطالعات و تجربه هاي بدست آمده در برخي موارد در دسترس ،نشاان
مي دهد كه حفظ تک بناها و توجه صرفاً مقد س مآبانه به ميراث كهن نيز نمي تواند پاسخگوي نيازهاي زندگي امروز باشد .آنچه در اين بين
مهم است ،وجود جريان زندگي است كه با نيازهاي منطقه اي و ويژگيها و آرايه هاي خاص خاود بتواناد در كالبادهاي كهان اتفااق بيفتاد.
همانطور كه ازنظر گذشت در اين پژوهش به بررسي ديدگاههاي احياء و باززنده سازي برخي از بافت هاي تاريخي شاهري و الگوهاا و اراياه
هاي متاثر در معماري فضاي شهري ،پرداخته شد .با استناد به شواهد و نمونهها ،در حال حاضر از آثار موجود و برجاي ،حفاظت ،ضروريترين
اقدام مانده از اجزاي معماري بافت تاريخي شهري و موتيفهاي آرايهاي است .اين امر ميتواند در اليههاي متنوعي اعم از ،حمايت ،حفاظ و
نگهداري ،استحكام بخشي مرمت و  ...صورت گيرد .به عوان راهكار و پيشنهاد عالوه بر مطالب اشاره شده ،مي توان اقدامات زير را بهمنظاور
بهينه سازي احياي بافت تاريخي در نظر گرفت:

رویکردهای پژوهشی در مهندسی عمران و معماری ،شماره  ، 3زمستان  ،5331ص 16-06
ISSN: 2475-3673

http://www.Racj.ir

 در مرمت و باززنده سازي بافت تاريخي شهري ،الزم است التفات ويژهاي نسبت به اهميت عناصر و نقش مايههاي آراياهاي و
تزئينات شهري در بافتها و جدارههاي تاريخي داشته باشد .بدين منظور پيشنهادات زير مي تواند حائز اهميت باشد:
 اهتمام به مستند سازي جزئيات معماري شهري به عنوان اطالعاتي مهم و در عين حال كاربردي و قابل استفاده (هم در حوزة
احيا و مرمت و هم در طراحي شهري)
 توجه ويژه به حفاظت آثار تاريخي و بافت قديمي معماري شهري به عنوان يكي از مهمترين عوامل كيفيت دهناده و هويات
بخش فضاهاي اصيل شهري در جهت حفظ هويت بافتهاي تاريخي؛
 اقدام به ثبت ملي آثار معماري شهري و حتي برخي بخشهاي منحصر به فرد جزئيات مربوط به تزئيناات و نقاشماياههااي
مربوط به آن؛
 توجه به نقشمايههاي اصيل تزئينات معماري شهري در پروسة مرمت بافتهاي تاريخي و فضاهاي شاهري آنهاا و ساعي در
اقتباس الگوهاي اصيل از آنها و احتراز از استفاده از الگوهاي نامرتبط و نامأنوس با موتيفهاي اصيل موجود در بساتر فضااي
شهري؛
توصيه به استفاده و تعميم آرايه هاي آثار تاريخي به عنوان سرمشق طراحي شهري در بافتهاي جديد بدون قصد تاريخي سازي ولي در عين
حال ،هويتبخشي و كيفيت زايي در بافتها و فضاهاي جديد شهري حتي با بكارگيري مواد و مصالح جديد

رویکردهای پژوهشی در مهندسی عمران و معماری ،شماره  ، 3زمستان  ،5331ص 16-06
ISSN: 2475-3673

http://www.Racj.ir

منابع و مراجع
[ ]1ترک زبان،ش  .محمدمرادي ،ا ،ضوابط طراحي معماري در بافت هاي تاريخي ،شهر و معماري بومي،شماره ي 1913،1
[ ]2حبيبي ،س،م .مقصودي ،م»،مرمت شهري (تعاريف ،نظريه ها،تجارب ،منشورها و قطعنامه هاي جهاني ،روشها واقدامات
شهري) ،دانشگاه تهران1931.
[ ]9زبردست ،ا .خليلي ،ا .دهقاني ،م  ،مقاله كاربرد روش تحليل عاملي در شناسايي بافت هاي فرسوده شهري ،نشريه هنرهاي
زيبا  -معماري و شهرسازي دوره  ،13شماره .2تابستان 1932
[ ]1ياري ،ک  .بيرانوند زاده ؛ م .غبيزاده،ي.ابراهيمي ،س« ،بررسي و ارزيابي سياست هاي بهسازي و نوسازيبافت هاي فرسود
شهري» فصلنامه علمي پژوهشي جغرافياي انساني شماره 1زمستان 1933
[ ] شاه تيموري،ي .مظاهريان،ح "،رهنمودهاي طراحي براي ساختارهاي جديد در زمينه ي تاريخي" ،نشريه هنرهاي زيبا -
معماري و شهرسازي دوره  11،شماره  .1تابستان 1931
[ ] عليشاهي ،م"،احياي بافت هاي تاريخي ،صحنه نمايش سنت هاي تاريخي1931،
[ ]1فالمكي ،م،م ،باز زنده سازي بناها و شهرهاي تاريخي،چاپ چهارم ،انتشارات دانشگاه تهران1931 ،
[ ]3قديري ،ب،ساختارهاي جديد در محيط هاي تاريخي ،دفترپژوهش هاي فرهنگي ،تهران1911.
[ ]3قلي نژاد پيربازاري ،ع .عليشاهي ،م،مرمت شهري در بافت تاريخي شيراز" ،مجله گزارش سازمان نظام مهندسي،سال چهارم
 ،شماره ،1پاييز 1931
[ ]11محمودينژادي ،ه؛ (" ،)1931نظريههاي توسعه كالبدي شهر" ،تهران :انتشارات سازمان شهرداريها.

