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خصتوصتی هستتند که در بهترین حالت با کلیت یکپارچه بخشی از
شتتهر مواجه می شتتوند و در اغلب حاال قطعه به قطعه از قطعا
ملکی شتتهر را به مرور زمان تغییر می دهند .محدوده های بافت
تاریخی شتهرها به اعتبار ریشته ای که در خاک دوانده اند  ،نشانگر
این مهم هستند که به اعتبار ماندگاری شان در زمان  ،واجد شاخصه
های پایداری می باشتتند .با شتتناخت مولفه های پایدار کننده این
بخش از هویت کالبدی و فرهنگی شهرها ،می توان به برنامه ریزی و
ستاخت و ساز در پهنه های نوین شهر دست یافت .همزمان با ورود
مولفه های مدرن چه در قالب عملکردهای نوین یا کالبد معماری
مدرن و یا تکنولوژی های نوین خلق فضتتا در شتتهر ،بایستتتی بستتتر
موجود تماما شتتناخته شتتود ،نقاط قو قابل روزآمد شتتدن یا نقاط
ضعف نیازمند اصالح نیز به تبع آن بایستی مشخص شود تا بتوان از
هویت وجودی آن در برابر هجمه وقوع امر مدرن محافظت کرد.
کالبد و عملکرد مدرن اگر به شتکلی که تا امروز فرصت بروز یافته ،
به شتکل پروژه ای ناتمام ،بافت تاریخی را ناکارآمد دانستتته و در پی
بلعیدن ( مداخله با هدف تخریب) آن باشتتد  ،نتیجه آن خواهد بود
که امروز در شهر شیراز بوقوع می پیوندد .علیرغم سا ها مقاومت و
پابر جایی محدوده بافت تاریخی و فرهنگی  ،مداخال گستتترده ای
را شتاهد هستیم که عمدتا با حمایت مجموعه های دولتی اتفا می
افتد و منجر به تخریب و بازسازی محدوده هایی ارزشمند از آن می
شتتود .از جمله مهم ترین دغدغه های موجود در بافت  ،مستتهله
دستتترستتی هاستتت که با توجه به گستتتردگی پهنه آن و دربرگیری
طیف متفاوتی از مخاطبان که شتامل  :زائران ،گردشگران ،خریداران
و ستتاکنان  ،می شتتود و از آنجایی که مستتاله تردد وستتایل نقلیه به
مثابه نماد ورود مدرنیته به ایران است ،بایستی پیش از تخریب بافت
به نفع تامین دستتترستتی نظیر آنچه پیشتتتر در شتتهرهای مشتتهد،
اصتفهان ،تهران و یزد اتفا افتاده است  ،چاره ای اندیشیده شود تا
ضتتمن حفظ هویت بافت ،به نیازهای مخاطبان پیاده یا ستتواره این
فضتا ،پاسخ درخور ارائه گردد .همچنین معضل دوم  ،بافت اجتماعی
ساکنان در آن است که امروزه به دلیل عدم ورود مظاهر مدرنیته در
پهنه سکونتی آن  ،از سکنه خالی شده و عمدتا قشر مهاجرین افغان
و یا افراد آستیب دیده اجتماعی در آن ساکن هستند که خود بخود
امنیت بافت را کاهش داده است .در پژوهش حاضر با هدف شناسایی
مولفه های پایداری بافت تاریخی شتتهر شتتیراز به ارزیابی مداخله در
بافت تاریخی شتهر شتیراز پرداخته شده است با این فرض که  « :با
شتناخت آنچه تا امروز بافت تاریخی فرهنگی شهر شیراز را در طو

چکیده
پژوهش حاضر در پی تبیین ماهیت اقداماتی است که طی دهه های
اخیر در یکتا بافت پیوستتته تاریخی به جا مانده درشتهرهای ایران با
هدف مداخله به منظور ستتاماندهی آن صتتور گرفته و گاه نقش
روزآمد ستازی را در آن ایفا کرده استت .بافت تاریخی شهر شیراز با
مساحت  063هکتار واقع در مرکزیت هندسی این شهر پیش از آغاز
مداخال سته دهه گذشته ،طی قرن ها از گزند آسیب ها و تخریب
های بزرگ مقیاس به دور مانده بود و مصتتدا پایداری در کالبد و
عملکرد بافت قدیم شهری محسوب میشد .از این رو لزوم رمزگشایی
این پایداری و بقا در زمان جهت استفاده در فرآیند برنامه ریزی آتی
آن رخ می نماید .هرچند اقداما پراکنده ای هم که در این بافت
روی داده  ،تداعی کننده هجمه مدرنیته در شهر است و کوچکترین
اثری از توجه به بستر طرح های انجام شده و هویت تاریخی شیراز ،
اصتتو نظام دهنده ستتازمان فضتتایی و کالبدی آن و همچنین نقش
اجتماعا محلی و ستاکنین این بافت در آنها به چشم نمی خورد .با
توجه به اقبا مدیریت شتهری طی سالهای اخیر به این محدوده از
شهر و تغییر نگاه از میراث فرهنگی به ثرو  ،در این پژوهش سعی
بر این بوده است اثرا مداخال صور گرفته در این بافت که تحت
تاثیر دیدگاه های مدرنیستتتی بوقوع پیوستتته استتت تحلیل گردد تا
بتوان با مقایسته با رویکرد بازآفرینی پایدار به برنامه ریزی مداخال
آتی دستتت یافت .پژوهش حاضتتر از نوع کاربردی بوده و به روش
توصیفی -تحلیلی صور پذیرفته است .آنچه در این پژوهش صور
پذیرفته شتتناخت مولفه ها و پتانستتیل های کارآمدی بافت تاریخی
شهر شیراز در شرایط معاصر است تا بتوان به پایداری آن که به تبع
آن هویت شهر به جا خواهد ماند ،کمک نمود.
واژه های کلیدی :
مدرنیته  -بافت تاریخی -شیراز -بازآفرینی پایدار
 .1مقدمه
شتتهر به مثابه عرصتته نمایش مظاهر تمدن انستتان ،در تاریخ حیا
خود ،مکتانی را تتداعی می کند که کالبد متکثر دارد و عملکرد
مختلط ،معنا می آفریند و گاه از معنا تهی می گردد .شتتهر بیش از
آنکه خالق باشتد ،مخلو انستان استت .اما به این اعتبار که حاصل
برآیند انواع نیروهای ستامان بخش به آن استت ،منشا اثر می باشد.
نیروهای موثر در فرآیند شتتکل دهی به شتتهر در وهله او مدیریتِ
کالنِ شتهری است و حکمرانانِ کشوری و در کنار آن مالکان بخش
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تاریخ زنده نگاه داشتته است ،می توان به روزآمد کردن عملکردها و
تقویت کالبد آن  ،دستتت یافت و در نهایت فضتتا را متناستتب کرد با
نیازهای مخاطبان آن» .
تطبیق

شناخت پتانسیل ها

تدوین راهکار

• بومی سازی شیوه های مداخله
با هدف بازآفرینی پایدار

• برسی دالیل پایداری بافت
تا امروز

• تدوین شیوه مداخله در
بافت تاریخی

شکل  :1فرآیند انجام پژوهش

حذف ستنت ،که برپایه قبو وجوه مؤثر آن است .نگاه تک بعدی و
حذفی به داشته های خود ،نه تنها توسعه را دربر نخواهد داشت ،که
زنجیرهای وابستتتگی را برپای رشتتد و پویایی یک جامعه ،می زند.
(داوری اردکانی )1031 ،
تبع این نوع تفکر است که شهر نیز بعنوان محصو انسان و در عین
حا ظرف فعالیت های انسانی ،بایستی بستر و آوردگاه این موزائیک
فرهنگی بدر فرآیند تعامل سنت و مدرنیته بعنوان محصو رویارویی
این دو در شهر ایرانی آنچه امروز در پیرامون خود میبینیم در نتیجه
همنشینی سنت و مدرنیته به تعبیر شایگان« ،فضاهای» برخاسته از
اعصار گوناگون هستند که به هم دهنکجی میکنند،گرد آورده و در
موازییکهای تصتتادفی بر روی هم و پهلو به پهلوی هم چیده شتتده
اند .فضتاهای هندسی باهاوس در اندرون صدف بستۀ دنیای در خود
فرو رفته به ستترعت رخنه کرده اند و آثاری چندان شتتدید از خود
برجتای نهتاده اند که اگر هم مقاومتی در برابرش انجام بگیرد ،
ناآگاهانه استت .در جستتجوی فضتاهای«گمشده» در شهر معاصر ،
شهروند نیروی خاطرهانگیز حافظۀ ناآگاه خویش را به کار میگیرد تا
مگر تکه پارههای زندۀ زمانهای در خاک فروخفته را بازیابد .کشتتف
زمان -مکان جای تالقی یک احستتاس حاضتتر و یک خاطره استتت.
«احستاس توأمان حاضر و خاطره ،همان رابطهای را با زمان دارد که
دستتگاه ریزبین با فضا .این جفت -احساس ،توّهم برجستگی زمانی
میآفریند( ».شایگان )1032 ،
به زعم اندیشتمندان معاصتر حوزه شتتهرستازی بازتاب های فضتتایی
مدرنیته در شهر ایرانی تلفیقی از ویژگی های بومی (به ویژه متاثر از
مکتب اصتتفهان در شتتهرستتازی) و نیز دگوگونی های برون زاستتت.
«تغییرا و دگرگونی های اقتصادی که تحت سلطه ،فشار و خواست
نیروهای خارجی و برون زا شکل می گیرند ،در بیان کالبدی -فضایی
خویش تحت تاثیر نیروهای فرهنگی ،هنری بومی و خودی قرار می
گیرند» (حبیبی ،123 : 1036 ،الف) .رابطه سنت با امر مدرن را می
توان در شهر ایرانی طی سه دوره بازخوانی کرد .در بدو ورود شکل و
محتوای مدرن در بستر موجود سنتی  ،که همزمان با دوره قاجار در
ایران صتور پذیرفت ،ستبک تهران متولد گردید .فضتاهای شهری
ایجاد شده در این سبک با قدر و بیانی بی نظیر و آهنگین به گفت
و شتنود با فضاهای کهن شهری نشسته اند و در این ارتباط نمایانگر
«تداوم» می باشتتتند و نه «انقطاع»( .حبیبی ،151 :1030 ،الف)

 .2مبانی نظری پژوهش؛ تعاریف و مفاهیم
کهن خرقه ی خویش پیراستن

به از جامه ی عاریت خواستن

 .1.2رابطه سنت و مدرنیته در شهر
در توضتی و تشتری رابطه ستنت و مدرنیته در شهر  ،در ابتدا الزم
است چیستی امر مدرن تبیین گردد و پس از شناخت ابعاد و مفهوم
آن ،به تاثیری که در مقابل ستتنت و فرهنگ حاکم در شتتهر موجود
گذاشته است و نتیجه ای که حاصل شده پرداخته شود .با این هدف
آنچه در ادامه ارائه گردیده استتت پس از تبیین مفهوم امر مدرن و
بررستی دیدگاه های اندیشتمندان معاصری که با دو رویکرد متقابل
ستنت گرایی و نوگرایی  ،به تشری ارتباط سنت و امر مدرن در باب
نظری پرداخته اند  ،تبیین چگونگی رویارویی این دوگانه را در شهر
از دیدگاه پژوهشگران معاصر صور گرفته است .تا بتوان با شناخت
شتترایط موجود به انتخاب راهکاری مناستتب برای اقداما آتی در
زمینه برنامه ریزی و مدیریت شهری  ،دست یافت.
 .2.2محصووو رویارویی سوونت و مدرنیته در شووهر ایرانی-
اسالمی ؛ در جستجوی فضاهای گمشده
به منظور تبیین رابطه ستتنت با امر مدرن با بررستتی دیدگاه های
اندیشتتمندان معاصتتر از دو طیف ستتنت گرایان و نوگرایان بایستتتی
مولفه های ارزشمندی هریک مشخص شود و پاسخ به مسائلی نظیر
اینکه آیا برای متجدد شتتدن باید با ستتنت وداع کرد؟ و یا اینکه آیا
نمی توان هم متجدد بود و هم ستتنتی؟ به وضتتوح بازتعریف شتتوند.
بنابر عقیده ستنت گرایانی همچون داوری اردکانی مستیر طی شده
دنیای غرب در نیل به مدرنیته و صتتنعت ،منجر به تبلور مدرنیته به
مثابه امری درونی و جوهری شده است؛ نه امری اکتسابی و خارج از
ستتنت های فکری و فرهنگی غرب .بنابراین پرستتش این استتت که
تجدد و سنت در چه لحظه ای ،به هم می پیوندند و یکدیگر را کامل
می کنند؟ داوری اشتاره می کند که نسبت میان سنت و تجدد یک
مسهله تاریخی است و فقط یک بحث نظری و عملی نیست ،بلکه آن
را با آزمایش تاریخی می توان درک کرد .چنین نگاهی به گذشتتته
ستنت و کاوش در ماهیت آن ما را از نگاه تک بعدی بری می سازد.
مدعای چنین برداشتتی ،آگاهی از صتنعتی شدن غرب برپایه ستون
های ستنت خود استت .گام های مؤثر برای رستیدن به توسعه نه بر
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در تمام دنیا نمود .هدف از این اقدام بازنمایی مدرنیستتم به عنوان
شتتیوه ای مردم ستتاالرانه و آزاد بود و به این ترتیب  ،مدرنیستتم در
مقابل هنر ستتنتی که «واپس گرا» تلقی می شتتد  ،قرار گرفت .در
مقابل اینتبائو به دنبا گستترش نوعی نگاه تکثرگرایانه ای است که
در آن  ،تداوم فرهنگی  ،ستتنت ها و خاطره های جمعی  ،بر نظر
منشتتور ونیز مبنی بر مواجهه با بناها به عنوان «استتناد تاریخی» ،
تفو داشته باشد .از این رو در پی تدوین منشوری جدید با موضوع
« معماری و شتهرستازی ستنتی در بافت های تاریخی » بوده است.
اصو پیشنهادی این منشور بدین قرار است :
جلوگیری از مداخله های مدرنیستی در ساختارهای تاریخی و سنتی
 ،گذار از حفاظت منفعل ( بناهای تاریخی به مثابه استتناد خدشتته
ناپذیر ) به مرمت و حفاظت فعا  ،تاکید بر برداشتتت های بومی و
محلی از میراث و اهمیت به طرح های درون زا  ،تکثرگرایی و اهمیت
دادن به تداوم فرهنگی  ،ستتنت ها و خاطره های جمعی و در نهایت
بازآفرینی و به روز رستانی معماری و شتهرسازی« سنتی»( .لطفی ،
 )205 : 1063از این رو میتوان خلق اثر مدرن را در فرآیند مرمت و
حفاظت شتهری یا به تعبیر ادبیا نوین بازآفرینی  ،نوزایی شهری ،
محدود به عملکرد های نوین در انطبا با کالبد سنتی دانست.
نوگرایی به معنای نفی مطلق تاریخی و هویت تاریخی و فرهنگ و
ستنن و آداب جامعه نخواهد بود ،بلکه نوگرایی عبار است از یافتن
پاستتخ مناستتب زمان و مکان به ارزش های فرهنگی و بهره گیری از
آراء و تجارب پیشینیان و تکامل بخشیدن آنها« .نوگرایی» به معنای
توجه به پویایی و تصتتفیه و تکامل مداوم فرهنگ جامعه می باشتتد.
نوگرایی به دستتتاوردهای علمی و فنی دیگران به عنوان وستتیله و
ابزاری برای تحصتتیل آرمان ها و اهداف انستتانی منبعث از باورها و
فرهنگ ملی می نگرد  ،و نه به عنوان عامل تشخص و برتری آرزوی
تحصتتیل آن به عنوان هویتی که بدون آن جامعه به حقار مبتال
باشد ،هویتی که رهپویی در راه وصو به آن نتیجه ای جز تمایل به
تشتبه به صاحب فن اصلی و ظهور جلوه ای کاذب و بدلی که جامعه
نیز به خوبی از آن آگاه بوده و آن را از خود نداند  ،نخواهد شتتد.
عالوه بر آن توجه به ستتنت به معنای تکرار و تقلید هر آنچه که از
گذشتته است نبوده و بر اصو و مبانی نظری و فلسفی که خود نیز
در حا تکاملند  ،متمرکز خواهد بود .به عبار دیگر اصوال سنت به
معنای ارجاع به گذشتتته و مخالفت با تفکرا و آراء نو نمی باشتتد.
بلکه ستنت دقیقا به معنای روش زیستت  ،نگرش به جهان هستی و
مبنای فعالیت های جامعۀ معتقد به آن می باشد.
مدرن شتدن فرایندی بی بازگشت است .تحوال فضا و تولید آن در
ایران صد سا گذشته نیز سیری بی بازگشت و در راستای کنار زدن
سنت ها بوده است .اگر ابتدا این تحو با خواست افراد باالدستی بود
که با دنیای خارج ارتباط داشتتتند ،امروز این جریان پدیده ای همه
گیر استتت که با گستتترش ارتباطا همه جانبۀ جوامع از ستترعت
بیشتری برخوردار می شود .فرایندی که بر زندگی هر روزه جامعه و
ستویه های مختلف آن ،از جمله فرهنگ و مناسبا اجتماعی مردم
تاثیر گذاشتتته و با تغییراتی که پدید می آورد ستتبب خلق نیازهای
جدید می شتتود؛ بدین ترتیب چرخه ای میان تولید فضتتا و پیدایش

سبک تهران را می توان بنا به آنچه در سفرنامه جکسن اذعان گشته
ستتبکی دانستتت که در « ...تمدن مختلط آن  ،شتتر و غرب به هم
آمیخته اند و در این آمیزش تفو با شر است» .اما با اندکی تغییر
در دوره دوم در رویارویی ستنت و امر مدرن در شتهر ایرانی  ،شاهد
غلبه مدرن گرایی بر سنت در دوره پهلوی هستیم.
دولت متمرکز پهلوی که در ستتا  1031ه.ش تشتتکیل شتتد ،فرایند
تحوالتی را که مشتتتروطیت خواهان آن بود به کناری گذارد و به
توستتعه برونزایی با تکیه بر نیروهای خارجی روی آورد.آنچه از آن به
مدرنیستتم پهلوی یاد می شتتود که موج دوم رویارویی ستتنت و امر
مدرن در شهر را پدید آورده است .این توسعه برونی همانگونه که از
نامش پیداست ،به تاریخ و سیر تحوالتی که کشورهای سرمایه داری
طی کرده اند بی توجه استت .به بیانی «تحستین پیشرفت و ترقیّا
غرب در دولت قاجار به شتتیفتگی به غرب در دولت پهلوی ختم می
شتتود» (حبیبی1030 ،ب) .از ملزوما تحقق بخشتتیدن به چنین
توستتعه ای دستتت زدن به تغییرا یکباره ،وستتیع و متمرکز استتت.
تحوال نه از درون و از عرصتته معنا ،بلکه از حوزه شتتکل و صتتور
آغاز می شتود .این تغییرا صوری اولین نمودهای خود را در شهر،
به عنوان نماد تجدد ،می یابد .این تجدد هر آنچه را که کهن استتت،
نفی می کند .ستنت ها را طردکرده و شتالوده قدیم شهر را ناکارآمد
می پندارد« .دخالت ستنگین در بافت و ساخت شالوده های شهری
موجود ،تنها با هدف ایجاد شالوده ای جدید صور نمی پذیرد ،بلکه
این دخالت در پی نفی شتالودۀ موجود است» (حبیبی ،1030 ،ب).
این روند در ستتالهای پس از انقالب تا دوران معاصتتر که دربرگیرنده
موج ستتوم رویارویی ستتنت و امر مدرن استتت  ،نیز کمابیش ادامه
یافته است .با این تفاو که د ردهه های اخیر با تاسی از رویکردهای
جهانی به موضتتوع مرمت و حفاظت شتتهری  ،به صتتور جستتته و
گریخته بعضتا شاهد مداخالتی در بافت های شهری بوده ایم که گاه
همچون مدرنیزاسیون پهلوی عمل کرده اند و گاه رو به سمت بومی
سازی امر مدرن وارداتی داشته اند.
در تاریخ معاصر مرمت و حفاظت شهری «منشور ونیز» سندی مهم
به شتمار می رود که در ستا  1661تنظیم شتد و طبق آن ،وظیفه
ملت ها در حفظ «میراث فرهنگی» و رستاندن آن به نسل های آتی
تعیین گردید .اما در ستا « ، 2336اینتبائو » یا «شبکۀ بین المللی
معماری و شتتهرستتازی ستتنتی » پیشتتنهادی را مبنی بر «بازنگری
منشتتور ونیز» مطرح ستتاخت که در آن برای نخستتتین بار به تبیین
سنت و مدرنیته در مداخله در بافت های تاریخی و فرهنگی پرداخته
شتتد .طبق نظر اینتبائو  ،منشتتور ونیز تاثیر زیادی بر معماری و
شتهرسازی «سنتی» در سراسر جهان داشته است .اما پرسش اینجا
بود که « آیا این منظور می تواند در قرن بیستتت و یکم نیز مورد
استفاده ای داشته باشد؟» پاسخ اینتبائو به این پرسش منفی است و
دیدگاه منشتور ونیز را متاثر از شترایط حاکم بر دوران صدورش می
داند که تحت تاثیر دوران پس از جنگ جهانی دوم بوده استتت .در
واقع طی دهه  1653میالدی « ،غرب» برای اشتتاعۀ «مدرنیستتم» و
ایجاد تباینی آشتکار با «شتوروی ستابق» که واقع گرایی اجتماعی و
معمار یستنتی را ارج می نهادند  ،اقدام به تاسیس نهادهای فرهنگی
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ماخذ :لطفی 213 :1063 ،
بازآفرینی یک شهر ،برآیند تعامل بسیاری از عوامل تاثیرگذار است و
نیز مهم تر از آن  ،پاسخی به فرصت ها و چالش های بوجود آمده از
زوا آن شهر در مکان خاص و در لحظۀ خاصی از زمان است (رابر
و ستایک .)5 : 1060 ،خاستگاه تالش هایی که برای شناخت و رفع
مشکال شهری منجر به بروز رویکرد بازآفرینی شده است تغییرا
در وضعیت کالبدی و بازخوردهای اجتماعی آن بوده است که شامل
سالمت ومسکن شهری ،رفاه اجتماعی و پیشرفت اقتصادی و کنتر
رشتد شهرهاست .بدین ترتیب می توان چنین تعبیر نمود بازآفرینی
نیاز دائمی به جایگزینی کالبدی عناصتر بافت شهری را با اهمیت به
زیربنای شتکوفای اقتصادی ،افزایش کیفیت زندگی ،بهترین استفاده
ممکن از اراضتی شهری و اجتناب از پراکنده رویی و از همه مهم تر
آگاه سازی نسبت به این مساله که نوع سیاست های اعما شده در
هر مکان  ،نشان دهندۀ هنجارها و قدر های غالب سیاسی روزِ آن
مکان می باشتتد ،برآورده کرده استتت .باز آفرینی شتتهری نگرش و
اقداماتی جامع و یکپارچه برای حل مشتتکال شتتهری منطقۀ هدف
عملیا است که در نهایت به یک پیشرفت پایدار اقتصادی  ،کالبدی
 ،اجتماعی و محیطی خواهد انجامید(همان )16: 1060 ،و به همین
اعتبار از آن به بازآفرینی پایدار یاد می شود.

نیازهای تازه پدید می آید ،که به طور مداوم در حا گردش بوده و
سبب بازتولید فضا و نیازها می شود.
در صورتی که عرضۀ تلفیق توالی تاریخی بناها با مقیاس فضا مدنظر
باشتتد ،با توجه به اینکه «در یک واحد مکانی دو محتوای متفاو
نمیگنجد» ناچار باید اشیا را از لحاظ فضایی پهلو به پهلوی هم قرار
داد .روان ،مانند فضای خیا میتواند آشتیناپذیرها را بر هم منطبق
سازد ،مانعۀ الجمعها را در هم آمیزد ،علیت را استعال بخشد و منجر
به شتتتکل گیری خاطره مکان در ذهن گردد .اعتقاد به چنین
همنشتینی در چیدمان اجزای فضتتاهای شتتهری استتت که راهبردی
بینابینی می طلبد تا با استتتناد به آن بتوان به خلق مکان واجد معنا
و کارآمد در روزگار معاصر دست یافت.
 .2.2تبیین مفهوم بازآفرینی شهری پایدار
امروزه شتاید بتوان گفت که مصطل ترین واژه ای که بار معنایی آن
 ،بیانگر جریان پایای «مرمت و حفاظت شتتهری» استتت  ،همان
«بازآفرینی» می باشد و در کنار تاویلی که برای مفهوم «نوزایی» در
شهرهایی مثل لندن وجود داشته است « ،بازآفرینی» است که هنوز
بار انجام وظایف مرمت کالبدی – محتوایی شتتهر را به دوش می
کشتتد .طبق آخرین تعاریفی که برای «بازآفرینی شتتهری» در منابع
انگلیستی مطرح شتده استت  ،بازآفرینی به معنای فعالیتی است که
منجر به حل مشتکال «محدوده های رو به زوا » شهرها می شود.
(« )REDSPT, 2005بازآفرینی » هرگونه حرکتی را در راه مبارزه
با کهنگی و ناکارآمدی شتهرها شتامل می شود و تالشی است برای
بهبود شتتترایط اجتماعی و محیطی ؛ در این راه  ،هر اقدامی در
راستتتای توستتعه  ،توستتعه مجدد و ارتقاء می تواند مطرح باشتتد( .
)Hull City Plan, 2000
بتا توجه به ماهیت و فراگیر بودن مفهوم «بازآفرینی»  ،ترجمان
«حفاظت و بازآفرینی شتتهری»  ،بازتاب درستتتی از محتوای فرآیند
«مرمت و حفاظت شتتهری» معاصتتر ارائه می دهد « .بازآفرینی » به
مثابه فرآیندی تعاملی  ،یکپارچه و فراگیر ،مجموعه فرآیندهای پیش
از خود را در برگرفته و ابزار نیرومندی را در مواجهه با شهر به دست
می دهد.

 .2نمونه موردی ؛ بافت تاریخی شهر شیراز
بافت قدیم شهر شیراز به مساحت تقریبی 063هکتار در مرکز شهر
امروزی جای دارد .این محدوده که  3/2درصتد مساحت کل شهر را
شتامل می شتود ،هستته اولیه شتکل گیری شهر شیراز است و طی
دورانهای مختلف دستتخوش تغییرا و مداخال زیادی بوده است.
محدوده این بافت دروازه ها و حصتتار دور شتتهر در دوره زندیه می
باشدکه در برگیرنده مهمترین مراکز مذهبی شهر و قسمت عمده ای
از بناها و مجموعه های با ارزش تاریخی است .وجود  133اثر باارزش
میراثی 3 ،دروازه  12 ،مرکز محله  1 ،بازار سنتی و مساجد و آرامگاه
امامزادگان و چندین محورفرهنگی می تواند گویای ارزشهای نهفته،
شیوه زندگی و روابط اجتماعی ،آداب و رسوم ،باورها ،تاریخ و هنر و
به طور کلی این تراکم ارزشتتتها ،بیانگر هویت تاریخی و فرهنگی
دوران تکوین و شتتکل گیری این محدوده می باشتتد .علیرغم اینکه
بافت و شتتالوده کهن شتتهر شتتیراز همخوان با ارزش های تاریخی،
فرهنگی و اجتماعی آن است ،سیاست های منسجم و جامع مداخله
در این بافت به شد مورد غفلت قرار گرفته است .اقداما پراکنده
صتتور گرفته در این بافت طی دهه های اخیر به هیچ وجه در خور
نقش ،اهمیت و جایگاه در توستعه شتهری نبوده است .تجربیاتی که
فاقد مبانی نظری و فرآیند علمی در ستتیاستتتگزاری و برنامه ریزی
بوده اند و حاصل تصمیم های شتابزده و یک شبه مدیران «سیاسی»
و نه «شتتهری» پدید آمده اند .مجموعه پروژه های اجرا شتتده در
محدوده تاریخی شهر شیراز شامل  :توسعه بین الحرمین ،بهسازی و
نوسازی پیرامون مدرسه خان  ،احیای مجموعه تاریخی – فرهنگی
زندیه و طراحی شتهری محور تاریخی سنگ سیاه بوده است .طرح
هایی که مهری استت بر پایان «اصل حکمت بعنوان جوهره اساسی

جدو شماره  : 1واژگان پایه ای «مرمت و حفاظت شهری»
«مرمت و حفاظت شهری معاصر» یا «حفاظت و بازآفرینی شهری»
Urban Conservation and Regeneration
بازآفرینی – نوزایی
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تعریف شتتهر و معماری استتالمی-ایرانی » (مهدوی نژاد . )1030 ،
پروژه بین الحرمین با تخریب گسترده «هرآنچه که هست» و ساختن
از نو با هدف تامین نیازهای زوار حرم مطهر شتتاهچرا (ع) و ستتید
عالءالدین حسین (ع) دو محله با هویت شهر را به تمامی از بین برد
و تمامی آثار تاریخی و واجد ارزش میراث را از ستتر راه توستتعه محو
کرد .در پروژه مدرسه خان  ،اولویت بقا با بناهای باارزش میراثی بود
و غیر آن نابود شتتد و هرآنچه پس از آن ستتر بر آورد با هویت مدرن
خود بعنوان وصتله های ناجور در فضا نشستند .در پروژه سوم که در
محله مستتکونی اجرا شتتد بدون در نظر گرفتن نیازهای ستتاکنان به
دسترسی مناسب و تامین خدما زیربنایی و روبنایی شهری  ،صرفا
با کفستازی و بدنه ستازی مستیر پیاده سنگ سیاه به تعریف برخی
بناهای باارزش مذهبی  ،تاریخی و فرهنگی پهنه پرداخته شد که به
دلیل عدم توجه به آستتیب های اجتماعی فراگیر موجود در محله
علیرغم حضتور عملکردهای نوین در قالب کالبدهای سنتی موجود ،
تاکنون رضتایت ساکنان و گردشگران تامین نگردیده است .در ادامه
با بررسی ویژگی های کلی پروژه های مذکور به تحلیل نقاط ضعف و
قو پرداخته شده است و در نهایت به بازتعریف مولفه های رویکرد
سنت گرا و مدرن گرا در مداخال در بافت های تاریخی و مساله دار
شهری پرداخته شده است.

شکل  : 2موقعیت بافت تاریخی در شهر شیراز

 .2.2مقایسه طرح های مداخله در بافت تاریخی و مساله دار
شهر شیراز
با مرور بیانیه ها و منشورهای بین المللی «مرمت و حفاظت شهری»
همراه با دمیدن «روح زمانه » به مفاهیم مرتبط با موضتتوع ،نحوه
نگرش به خلق اثر جدید  ،از مستتندا منشتتور ایکوموس در شتتهر
بورا در باب مرمت و حفاظت مکان های واجد ارزش تاریخی در سا
 1666که بندد  22آن ،افزودن اثر جدید به «مکان» را در صتتورتی
که ارزش آن را تحت الشعاع قرار ندهد جایز دانست و همچنین این
اصتتل را ارائه کرد که «اثر جدید باید قابل تشتتخیص باشتتد[ اینکه
جدید است و به بافت موجود اضافه شده ] » (لطفی )231: 1063 ،
به دیدگاه ارائه شتتده در بند  1اظهارنامه بیت المقدس رهنمون می
شتتود که در کارگاه بین المللی شتتیوه های نوین «مرمت و حفاظت
شتهری » چنین اظهار داشته است که « مفهوم اصالت و یکی بودن
می باید در هرگونه از ساخت و سازهای جدید رعایت شود» (همان :
 .)225همچنین با مرور سیر تحو نظریا مداخله در بافت تاریخی
چنین استتتنباط می گردد که دو دیدگاه استتاستتی «مشتتارکت دادن
مردم محلی» در فرآیند طراحی و اجرای پروژه های مداخله در بافت
ها ی تاریخی و «توستعه گردشتگری»  ،از جمله مسایلی است که با
گذشت زمان جزء الینفک اهداف و ابزار مداخله گردیده اند.

 .1.2شووناخت مولفه های پایداری بافت اریخی شوویراز طی
قرون متمادی
با بررستی کالبدی و عملکردی بافت تاریخی شهر شیراز و با مقایسه
آن با اصتتو حاکم بر مفهوم پایداری چنین برداشتتت می گردد تا
پیش از بروز مستاله دستترستی بوستیله ماشین ،پهنۀ مذکور واجد
مولفه های کیفیت زندگی بوده استتت و شتتاهد این مدعا دوام و
پایداری کالبد و عملکرد آن طی قرون متمادی استتت .بدین ترتیب
میتوان دالیل پایداری آن را چنین برشتتمرد :نزدیکی محل کار و
ستتکونت افراد ،عدالت فضتتایی در توزیع تاستتیستتا شتتهری ،وجود
سلسله مراتبی از خدما در مقیاس کوی ،محله و شهر  ،وجود حس
تعلق به مکان در میان ستتاکنان ،درهم تنیدگی عملکردهای مذهبی
و مستکونی ،همستازی با اقلیم در معماری و شهرسازی ،همبستگی
اجتماعی ،اهمیت مجاور با حرم شتتتاهچرا و ستتتید عالءالدین
حستتین ،مشتتارکت مردم در توستتعه محله به لحاظ برخورداری
ازخدما و به تبع آن مستتهولیت پذیری در برابر محیط مستتکونی،
امنیت موجود در بافت به دلیل وجود نظار اجتماعی  ،خوانایی
بافت و شکل گیری تدریجی آن در گذر زمان و همزمان پاسخگویی
به نیازهای روز ساکنان .اما با ورود ماشین به عرصه زندگی شهری و
فاصتله محل کار از سکونت ،به صور تدریجی بافت تاریخی مذکور
ناکارآمد تلقی شتد و از ستکنه خالی .امروز این بافت مورد مداخله و
هجمۀ اقداماتی استتت که تحت تاثیر تفکر مدرنیته قرن بیستتتم  ،به
تخریب و بازستازی های گستترده می پردازد .این در حا یاست که
امروزه متاثر از اندیشه گدس ،اساساً شهرها باید تحت نگهداری قرار
گیرند و در آنها زندگی شتتود؛ نه اینکه تخریب شتتوند تا در آنها
رانندگی شود و مورد سوداگری قرار گیرند( .رادو )03 : 1060 ،

شکل  : 0موقعیت پروژه های مداخله در بافت تاریخی شیراز
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با بررستی پروژه های مداخله در بافت تاریخی شهر شیراز به ترتیب
توالی زمانی وقوع هریک  ،توجه به این دو رویکرد – حتی به قدر
ناچیز -مشتتاهده می گردد .هرچند این چرخش در تصتتمیم گیری
حاصتتل کمبود اعتبارا دولتی در رویکرد قدیمی تملک ،تخریب و
بازستازی بوده است و نه حاصل دیدگاهی برآمده از تجزیه و تحلیل
دانش به روز جهانی در زمینه مداخله در بافت های باارزش شتتهری.
اما به هر روی نتیجه به ستتمت کستتب درآمد پایدار برای مدیریت
شهری از طریق توسعه گردشگری و مداخله مردم و جلب حداکثری
این مشارکت با هدف کاهش هزینه های دولتی در فرآیند حفاظت از
میراث تاریخی شهرها رهنمون گردیده است.
با بررسی اطالعا ارائه شده در جدو شماره  ، 1مشاهده می گردد
که دیدگاه های مدرنیستی در «تقابل» با بافت تاریخی شهر در دهه
 33تبدیل به رویکردی بینابینی در دیالکتیک ستتنت و مدرنیته در
اواخر دهه  33و اوایل دهه  63گردیده استتت .در این فراشتتد  ،امر
مدرن از کلیت یکپارچۀ از نو ساخته شده (کالبد و عملکرد به همراه
معنتای جتدیتد ) به نو گرایی در تعریف عملکرد های جدید در
«انطبا » با معنای« مکان» تغییر کرده است .در این تطور تاریخی
مقیاس پروژه ها از بسیار بزرگ و دولتی به سمت پروژه های کوچک
مقیاس  ،بعضا اجرای پروژه های محرک توسعه و مشارکتی با بخش
خصتوصی تغییر یافته است .همچنین با بررسی نوع مداخله در بافت
می توان از مداخله صرفا کالبدی در پروژه بین الحرمین به مداخال
کالبدی توامان با محتوایی در ستته پروژه دیگر رستتید که حد اعالی
آن در طراحی مجموعه زندیه مشاهده می گردد.

شکل  : 1طرح پیشنهادی گذر سنگ سیاه

شکل  : 5طرح پیشنهادی توسعه بین الحرمینشکل

 : 6طرح پیشنهادی بهسازی و نوسازی پروژه زندیه
جدو شماره  : 1مقایسه پروژه های مداخله در بافت تاریخی شیراز

عنوان پروژه

زمان
شروع

طرح توسعه
حرمین
شاهچرا
(ع) و سید
عالءالدین
حسین (ع)
(موسوم به
توسعه بین
الحرمین)

-1033
33

هدف

متولی طرح

بازگشایی معبر
مابین دو حرم
مطهر
نوسازی بافت
تاریخی و مساله
دار پیرامون حرم
شاهچرا
توسعه گردشگری
مذهبی
ایجاد منابع
درآمدی پایدار
برای شهرداری
شیراز

شهرداری
شیراز

درصد
پیشرفت
تاکنون

 35درصد

ابزار مداخله

* تملک
* تخریب
* بازسازی
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نوع
مداخل
ه

کالبد
ی

نقاط ضعف
* هزینه باالی
تملک
* مقاومت شدید
سکنان و
نارضایتی از قیمت
پرداخت شده
ابنیه
* زمان زیاد
اجرای پروژه به
دلیل وسعت زیاد
* ایجاد کاربری
های تجاری
متعدد به جای
تراکم ( به دلیل
محدودیت

نقاط قو

* نوسازی حدود  3هکتار
از بافت فرسوده
* شناخت محدودیت ها و
امکانا پروژه های
نوسازی و بهسازی بعنوان
تجربه ای ارزشمند
* تسهیل دسترسی زائران
حرمین مطهر

ارتفاعی ) بعنوان
مولد ارزش افزوده
* تخریب دو
محله قدیمی شهر
* تخریب بناهای
باارزش میراثی

طرح
بهسازی و
نوسازی
پیرامون
مدرسه خان

-1033
33

نوسازی و بهسازی
بافت تاریخی با
هدف شاخص
نمودن بنای
مدرسه خان

شرکت مادر
تخصصی
عمران و
بهسازی شهری
ایران به میزان
 23درصد و
سرمایه گذار
خصوصی
(شرکت عمران
و توسعه ) به
میزان 33
درصد

طراحی
شهری محور
تاریخی
سنگ سیاه

-1030
31

* مرمت آثار
تاریخی و حفظ
هویت تاریخی
محدوده
* توسعه
گردشگری
* تسهیل
دسترسی ساکنان
بافت

شرکت مادر
تخصصی
عمران و
بهسازی شهری
ایران

 53درصد

طرح
بهسازی و
نوسازی
مجموعه
تاریخ زندیه
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نوسازی و بهسازی
بافت تاریخی با
هدف شاخص
نمودن بناهای
باارزش دوره زندیه
و قاجاریه و
احیاء میدان
توپخانه و تعریف
کاربری تجاری،
خدماتی  ،فرهنگی
 ،توریستی

شرکت مادر
تخصصی
عمران و
بهسازی شهری
ایران ،
شهرداری
شیراز و اداره
میراث فرهنگی
 ،صنایع دستی
و گردشگری
فارس

13درصد

 13درصد

* تملک
* تخریب
* بازسازی
* مرمت ابنیه
باارزش تاریخی

* مرمت آثار
باارزش تاریخی
* حفظ هویت
تاریخی فرهنگی
محله
* نگهداری
* بهسازی
عملکردی

* بهسازی
*نوسازی
* تخریب
* تملک
* بازسازی
*مرمت ابنیه
باارزش تاریخی
*نگهداری و
حفاظت

کالبد
ی
محتوا
یی

کالبد
ی-
محتوا
یی

کالبد
ی-
محتوا
یی

* مد زمان
باالی اجرای پروژه
به دلیل هزینه
باالی تملک
* عدم دیدگاه
اجتماع محور

* اجرای بخش
کالبدی طرح
* تبدیل گذر به
معبر عبوری
* عدم دسترسی
مناسب ساکنان به
معابر فرعی گذر

* عدم مشارکت
مردمی در فرآیند
طراحی و اجرا

* حفظ بناهای باارزش
تاریخی
* عدم تجاوز ار ارتفاع
مدرسه خان
* نوسازی سه و نیم هکتار
از محدوده فرسوده شهر
* شاخص نمودن بنای
مدرسه خان
* ایجاد فضای شهری
سرزنده و پویا در پیرامون
مدرسه
* مرمت خانه های میراثی
پیرامون گذر(خانه های
خاتم ،سعاد  ،ضیاییان ،
مسجد مشیر  ،بازارچه
ارامنه  ،آرامگاه سیبویه ،
آرامگاه بی بی دختران)
* احیای عملکردی بافت
* لحاظ نمودن دیدگاه
های ساکنان در فرآیند
طراحی
* بهره مندی از تیم های
تخصصی و آکادمیک در
فرآیند طراحی و چشم
انداز سازی
* اولویت اهداف طرح به
احیای هویت فرهنگی
بافت
* مشارکت نهادهای
دولتی و خصوصی در
فرآیند اجرای طرح
* رعایت کلیه حرایم
میراثی
* احترام به اصل
پیوستگی فضایی در
طراحی

صتور نگرفته استت .همچنین در خصتوص توسعه متوازن شاخص
برخورداری از خدما هم برای ستتتاکنان همجوار پروژه ها و هم
مخاطبان فضتاهای ایجاد شتده اعم از گردشگران و بازدیدکننده ها،
در نظر گرفته شده است که بر این اساس تنها دو پروژه بین الحرمین

 .4یافته های پژوهش
نقطه مشترک کلیه پروژه های مداخله در بافت تاریخی شهر شیراز ،
بی توجهی محض به اصتتو توستتعه پایدار بوده استتت که در هیچ
کجای طرح ها و برنامه های تهیه شتتده کمترین اشتتاره ای به آن
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پیرامون و  ...تقریبا ناموفق عمل کرده اند .در نهایت به لحاظ میزان
آسیب به بافت اجتماعی ساکن در محدوده پروژه  ،تنها طرح احیای
گذر تاریخی سنگ سیاه به لحاظ رویکرد محله محوری طرح  ،با در
نظر گرفتن نیازهای مردم طراحی و اجرا شده است .با توجه به آنچه
در پژوهش حاضتتر تبیین و بررستتی گردیده استتت ،در ادامه ،نحوه
ارتباط ستتنت و مدرنیته در مجموعه اقداما و مداخال صتتور
گرفته طی دهه های اخیر در بافت تاریخی شتتیراز مشتتخص گردیده
است و توانایی خلق مکان با معنا را در هریک سنجیده شده است.

به لحاظ وستعت و پروژه احیای محور ستنگ سیاه به لحاظ اختالط
کاربری ها و توجه به ستتکونت در محله  ،واجد توازن می باشتتند .در
خصتتتوص حفظ میراث در فرآیند اقداما نیز تنها توستتتعه بین
الحرمین بدون توجه به این مقوله برنامه ریزی و اجرا گردیده استتت.
معیار بعدی در تحلیل اقداما مذکور ارتقا کیفیت محیط شتتهری
استتت که به صتتور عام با تغییراتی که پروژه ها در بافت کهن و پر
مستاله شتهر شتیراز صور داده اند منجر به ارتقای کیفیت محیط
گشتتته اند اما در جزئیا موضتتوع عدم توجه به برخی مستتائل نظیر
حل معضتتل دستتترستتی  ،ستتازگاری با همجواری ها  ،تاثیر بر بافت

جدو شماره  :5تحلیل اقداما صور گرفته در بافت تاریخی شهر شیراز به لحاظ میزان مطابقت با راهبردهای بازآفرینی شهری
پروژه توسعه بین
الحرمین

پروژه مدرسه خان

طراحی شهری
محور تاریخی سنگ
سیاه

پروژه زندیه ( احیای
میدان توپخانه)

پایداری

بی توجه به اصو
پایداری

بی توجه به اصو پایداری

بی توجه به اصو
پایداری

بی توجه به اصو
پایداری

توسعه متوازن

فاقد توسعه متوازن

فاقد توسعه متوازن

دارای توسعه متوازن

فاقد توسعه متوازن

حفاظت از میراث

تخریب بافت کهن و
ساخت بافتی نوین

حفظ و مرمت میراث

حفاظت از میراث

بازسازی میراث
تخریب شده

ارتقاء کیفیت محیط
شهری

ایجاد کیفیت محیطی در
گستره طرح در تضاد با
شرایط همجواری ها

ایجاد کیفیت محیطی
درون فضاهای طرح بدون
در تضاد با وضعیت
نابسامان پیرامون و عدم
دسترسی مناسب

ارتقا کیفیت محیط
شهری

ارتقا کیفیت محیط
شهری

جلوگیی از صدما
اجتماعی

دارای حداکثر آسیب به
بافت اجتماعی

دارای حداکثر آسیب به
بافت اجتماعی

بدون آسیب به بافت
اجتماعی

دارای حداکثر آسیب
به بافت اجتماعی

پروژه های مرمت و حفاظت شهری در
شیراز

راهبردهای
بازآفرینی
شهری پایدار

ماخذ :نگارنده
با توجه به تحلیل اقداما صتور گرفته در بافت قدیم شتهر شیراز
که در جداو شتماره  6ارائه گردیده است ،به لحاظ نحوه رویارویی
سنت با مدرنیته در شهری با کالبد دارای هویت و عملکرد ناکارآمد،
چنین دریافت می شود که پروژه های بزرگ مقیاس بین الحرمین ،
زندیه و مدرسه خان به دنبا خلق کارکردهای مدرن و از صرفنظر
از پروژه زندیه ،در این رهگذر کالبد هم مدرن طراحی شده است .از
این رو می توان ادعتا کرد هیچ گونه حفاظت یا مرمت از کلیت
یکپتارچته بتافتی که روزگاری همجوار ارگ کریمخان یا مدرس

مالصدرا و یا حتی پیرامون شاهچرا شکل گرفته است ،دغدغه هیچ
کدام از طرح های مذکور نبوده استتت .نهایتا به لحاظ خلق مکان با
معنا ،در پروژه های بین الحرمین و مدرستته خان  ،حاصتتل مکانی
است که در هر نقطه از جهان قابل اجراست فلذا فاقد معنا می باشد.
همانگونه که د رتحلیل های ارائه شده در جدو مشاهده می گردد،
توجه به بستر مداخله تنها در طراحی شهری محور سنگ سیاه مورد
توجه طراح قرار گرفته است.

جدو شماره  : 6تحلیل اقداما صور گرفته در بافت تاریخی شیراز به لحاظ نحوه رویارویی سنت با مدرنیته
پروژه های مرمت و
حفاظت شهری در
شیراز

ارتباط بین سنت و مدرنیته

راهبرد کلی
مداخله

پروژه توسعه بین
الحرمین

دارای کارکرد مدرن
دارای کالبد مدرن

پروژه مدرسه خان

دارای کارکرد مدرن

توجه به بستر مداخال و اقداما

میزان موفقیت در خلق مکان
با معنا

غلبه نوگرایی بر
هرآنچه سنت
نامیده می شود

بدون توجه به بستر طرح

حاصل  ،مکانی است که بی
توجه به شرایط قرارگیری در
هر نقطه از جهان قابل
اجراست ،لذا فاقد معناست.

تخریب و بازسازی
و مرمت تک بنا

در عین احترام به مدرسه تاریخی
خان و  1منز میراثی موجود در

حاصل  ،مکانی است که بی
توجه به شرایط قرارگیری در
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طرح  ،کوچکترین اثری از بناها و
کارکردهای تاریخی موجود در
طرح جدید دیده نمی شود.

هر نقطه از جهان قابل
اجراست،
لذا فاقد معناست.

دارای کالبد مدرن همجوار
ابنیه حفاظت شده سنتی

طراحی شهری محور
تاریخی سنگ سیاه

همنشینی کارکردهای مدرن و
سنتی
دارای کالبد سنتی

بهسازی
عملکردی

توجه کامل به بستر مداخله

موفق در خلق مکان با معنا به
زعم مخاطبان مکان

پروژه زندیه ( احیای
میدان توپخانه)

همنشینی کارکردهای مدرن و
سنتی
احیای کالبد سنتی

تخریب و بازسازی
و مرمت تک بنا

توجه نسبی به بستر مداخله
بعنوان قلب فرهنگی و تاریخی
شهر شیراز

اساسا پروژه با هدف خلق
مکان با معنا طراحی گردیده
و در حا اجراست.

*نقض میراث ضتتد شتتهری و بازتعریف شتتهر به گونه ای مرتبط با
شهروندان بعنوان مکانی که در آن زندگی ،خرید و بازی کنند؛
*پذیرفتن شیوه مدیریت منابع که براساس آن ارزش های مربوط به
منابع فرهنگی و مصتتتال همانند بازوهای حمایتی دو جانبه عمل
کنند؛
* ثبت تدریجی شتتتهرهای تاریخ موجود برای یک آینده پایدار،
شتتتناستتتایی و حفاظت از تمامی ارزش های فرهنگی ملموس و
ناملموس؛
*بازتعریف و پرداختن به چالش حفاظت شتتتهری و لحاظ کردن
حفاظت بعنوان عاملی تعیین کننده در توسعه پایدار.

 .5نتیجه گیری
بازآفرینی شهری و نوزایی شهری به ابزاری برای جامۀ عمل پوشاندن
به راهبردهای «پایداری» « ،توستتعه متوازن»« ،حفاظت از میراث» ،
«ارتقاء کیفیت محیط شتتهری» و «جلوگیری از صتتدما اجتماعی»
تبدیل شتتده استتت که می توان از آن بعنوان پرهیز از خلق جزایر
نوستازی در دریای زوا یاد کرد ..در این فرآیند بازتعریف شهر تاثیر
پذیری از فرهنگ را می توان به تعبیری غلبه نوگرایی بر ستتتنت
دانست که هم ارز مفهوم برون زایی است و تاثیر گذاری بر آن را می
توان غلبه ستتنت بر نوگرایی استتتنباط کرد که همانا مصتتدا درون
زایی را به ذهن متبادر می کند .وقوع امر دومین است که خلق مکان
را در شهر موجب خواهد شد .مکانی که معنا دارد و این همانی پدید
خواهد آورد .از این رو میتوان خلق اثر مدرن را در فرآیند مرمت و
حفاظت شتهری یا به تعبیر ادبیا نوین بازآفرینی  ،نوزایی شهری ،
محدود به عملکرد های نوین در انطبا با کالبد ستتنتی دانستتت.
نوگرایی به معنای نفی مطلق تاریخی و هویت تاریخی و فرهنگ و
ستنن و آداب جامعه نخواهد بود ،بلکه نوگرایی عبار است از یافتن
پاستتخ مناستتب زمان و مکان به ارزش های فرهنگی و بهره گیری از
آراء و تجارب پیشینیان و تکامل بخشیدن آنها « .نوگرایی» به معنای
توجه به پویایی و تصتتفیه و تکامل مداوم فرهنگ جامعه می باشتتد.
نوگرایی به دستتتاوردهای علمی و فنی دیگران به عنوان وستتیله و
ابزاری برای تحصتتیل آرمان ها و اهداف انستتانی منبعث از باورها و
فرهنگ ملی می نگرد  ،و نه به عنوان عامل تشخص و برتری آرزوی
تحصتتیل آن به عنوان هویتی که بدون آن جامعه به حقار مبتال
باشد ،هویتی که رهپویی در راه وصو به آن نتیجه ای جز تمایل به
تشتبه به صاحب فن اصلی و ظهور جلوه ای کاذب و بدلی که جامعه
نیز به خوبی از آن آگاه بوده و آن را از خود نداند  ،نخواهد شتتد.
عالوه بر آن توجه به ستتنت به معنای تکرار و تقلید هر آنچه که از
گذشتته است نبوده و بر اصو و مبانی نظری و فلسفی که خود نیز
در حا تکاملند  ،متمرکز خواهد بود .به عبار دیگر اصوال سنت به
معنای ارجاع به گذشتتته و مخالفت با تفکرا و آراء نو نمی باشتتد.
بلکه ستنت دقیقا به معنای روش زیستت  ،نگرش به جهان هستی و
بدین ترتیب
مبنای فعالیت های جامعۀ معتقد به آن می باشد.
راهکارهایی چند در فرآیند مداخله در بافت های تاریخی با رویکرد
فو ارئه می گردد:
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