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 چکیده

پیرامون تصویر ذهنی یا سیمای شهر،کلیه برداشت ها،دانسته ها،باورها،حدس ها وانتظاراتی است که فرد از محیط 

خود داشته وارزش ها ،کیفیت ها،عملکردها واولویت های متفاوت را در ذهن وی ایجاد می کند این ذهنیات تابعی از 

 .کلیه اطالعاتی است که فرد تا آن برهه از زمان دریافت ودر ذهن خود انباشته است

-هبود وضعیت کالبدی شهر دارندهمان طور که می دانیم مرمت شهری تنها در مجموعه عواملی که سعی در حفظ وب

خالصه نمی شوند،بلکه آنچه حایز اهمیتو توجه است به روز نگه داشتن فضای شهری وانطباق آن با رفتار و -تعمیر اثر

آنچه حایز اهمیت است تاثیر این ساماندهی ها . می باشد-معاصرسازی اثر-فعالیت اجتماعی شهروندان در دوران حاضر

نظور حضور مجدد انسان وتقویت ریشه فعالیت های مردمی واجتماعی در عرصه فضای ومرمت ها درمحیط به م

بی شک زمانی می توان به بقای یک اثر در عرصه شهر امید داشت که آن اثر بتواند بهسان گذشته .شهری ومحل است

 .دبستر شکل گیری و رشد فعالیت ها وتعامل اجتماعی مردم جامعه خود در زمان مربوط به خود باش

 

 : مقدمه

اجتماعی و تاریخی و با اهداف گوناگونی  –پرداختن به مرمت شهرهای تاریخی در دورهای مختلف ،با توجه به شرایط اقتصادی 

ارتقا وتشویق صنعت گردشگری ،حل معضالت وکمبود های مناطق تاریخی شهر ،باز آفرینی شهری وحتی . صورت گرفته است

از طرف .کمک به قرار گیری در زمره شهرهای جهانی، از اهدافی است که مرمت های شهری بر مبنای آنها انجام شده است

یکرد حفاظت وتوسعه همواره در انجام مداخالت شهری حاکم بوده و به تعادل رساندن این دو رویکرد ،چشم انداز دیگر دو رو

نگاه به مرمت شهری در کشورهای در حال توسعه، به علت مشکالت موجود در . اصلی مرمت در بافت های تاریخی گردیده است

ق تاریخی صورت گرفته وشهرهای ایران از این قاعده مستثنی نبوده آن شهرها، عمدتاٌ اززاویه حل معضالت وکمبودهای مناط

مبنای وبیانیه های نشست های بین المللی اقدام و تالش بر این اساس با استفاده ازمطالعات اسنادی به گردآوری وتدوین .است 

 .گردیده تا یک دوره بندی تاریخی بر مبنای تأثیر گذاری اهداف توسعه وحفاظت ارایه گردد
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 : کلمات کلیدی

 مرمت شهری،سیمای شهری،منظر شهری، جداره ساختمان ،پایداری

 

 بیان نظری -

حضورمرمت در فرهنگ .سابقه مرمت،به صورت تعمیر بنا با شکل گیری خانه و سرپناه ولزوم تعمیر ونگهداری آن عجین است

ساخت ابنیه وعناصر معماری آن قابل تشخیص است؛استفاده گسترده از کاشی وآجر  معماری گذشته ایران از فنآوری سنتی

برای مصارف مختلف و از جمله پوشش سقف ها،بطوری که قابل تعویض و جایگزینی باشند؛یا کاهگل نشان از نقش تعمیر 

سط حکومت ها در گذشته ،به عللی درمقیاس شهری ،بازسازی ساختار شهر تو.ونگهداری یا به عبارتی احیای ابنیه در خود دارد

تاریخچه مدون مرمت در غرب به تمدن روم باستان باز . چون زلزله یا جنگ را می توان جزو سابقه مرمت شهری محسوب نمود

می گردد که عناصری از فرهنگ یونان و مصر در سرزمین های تحت استیال،احیا وبه کار برده شدند؛در دوران رنسانس نیز آثار 

اما شکل گیری مرمت علمی مربوط به بعد از انقالب . ده از تمدن های یونان و روم مورد کاوش و مرمت قرار گرفتندبازمان

 .با این حال اتفاق نظری درباره دوره بندی مرمت شهری وجود ندارد.صنعتی در اروپا است

 

 مرمت شهری ونظریه پیشرفت علم -

به لحاظ فلسفی خواه ونا .را،از دیدگاه دیگری نیز میتوان مورد تدقیق قرار دادپیدایش روایت ها ویا دوره های مرمت شهری 

به جاست در این باره توضیحی خواه،برسی فعلی ازمنظری تجددگرا ونه سنتی مجبور به تحلیل موضوع مرمت شهری است؛

شهری در فضایی مدرن پا به  شهری توجه شود،میتوان اینگونه برداشت کرد که مرمی اگربه تعریف آغازین مرمت.آورده شود

شهر "در ریشه یابی مفهوم رابطه ای معنادار میان این واقعیت،وپس نگشتی چند سده ای وجود دارد؛.عرصه شهر سازی میگذارد

وحرکتی است هدفمند وجهت دار،آشکار ،این واقعیت تاریخی که شهر سازی خودپیامدی است بر عصرنوزایی وصنعت،"سازی

مرحله نیز، گامی به عقب تر برداشته شود به خود عصر نوزایی میرسیم که در آن شکل گیری اندیشه ای  اگر از این. میگردد

دنیایی ونگرشی خاص به جهان،انسان مداری،تاریخ گرایی،تجربه گرایی،دنیا گرایی را جایگزی تلقی معنوی از جهان هستی 

مدرنیسم استفاده کرده اند،چرا که  واژه ندیشمندان به یکباره ازبه همین دلیل وبرای بازنمای این معنا فلسفی،برخی از ا.میکند

 .معتقد بوده اند با این واژه میشود نوعی فلسفه وجهان بینی رابه نمایش کشید

 

 

 

 



 

 تصویر ذهنی یا سیمای شهر -

( 1831لینچ،.)اطالق می گردد –مخاطب  -سیمای شهر، نه به کالبد شهر بلکه به تصویر شکل گرفته از شهر در ذهن مردم

تصویر ذهنی یا سیمای شهر،کلیه برداشت ها،دانسته ها،باورها ، حدس ها وانتظاراتی است که فرد از محیط پیرامون خود داشته 

این ذهنیات تابعی از کلیه اطالعاتی است . ، کیفیات، عملکرد ها و اولویت های متفاوت را در ذهن وی ایجاد می نمایدوارزش ها

هنگامی که از رابطه بین انسان ومحیط ( 1831بحرینی،)ه فرد تا آن برهه از زمان دریافت ودر ذهن خود انباشته است ک

به شناخت محیط توسط مخاطب وبعد به درک آن مربوط صحبت می شود،منظور ادراک محیطی می باشد که در درجه اول 

و عالوه بر اجزای محیط،نظم ( شناخت محیط)را در ذهن منظمکرده در این فرآیند انسان اطالعات دریافتی از محیط . می شود

این تصویر پایه واساس هر (. درک محیط) یا رابطه حاکم میان آن را نیز در ذهن خود به تصویر کشیده و به آن معنا می بخشد

خود را در ذهن ثبت می  انسان در هر مقطع زمانی تنها بخشی از اطالعات محیط. گونه کنش و واکنش فرد با محیط می گردد

(. 1831بحرینی،)لیکن همین اطالعات محدود تصویری جامع هر چند نادرست وغیر واقعی از محیط به دست می دهد . کند

شکل می بندد، همان سیمای شهر است که به شکل یک جریان پویا وزنده در  آنچه از شهر وفضای شهری در ذهن مخاطب

بنا . وتصویر فرد از فضای شهری را به سان یک نقش مایه سیال وپویا شکل می دهدحال تکامل وتصحیح خویش می باشد 

ترکیب شده وایجاد ط به زمان حال نبوده بلکه با تصورات ذهنی وی از گذشته و آینده براین تصویر ذهنی برای فرد فقط مربو

 .خاطراتی از گذشته وتوقعاتی از آینده می نماید

 

 فضای شهری -

ای شهری را بدون تحمیل معیارهای زیبایی شناختی ورفتار شناسی تعریف کنیم، ناگزیر خواهیم بود فضای اگر بخواهیم فض

این فضا ها از دیدگاه هندسی وکالبدی با بدنه های گوناگون . رافضای شهری قلمداد کنیم -توده شهر –بین ساختمان ها 

بنابراین تعریف کیفیت فضای شهری به عنوان یک فضای محصور درارتباط با کیفیت تعریف بدنه . شهری محصور می شوند

 .های محصور کننده آن سنجیده می شود

روز ویژگی های کالبدی و هندسی فضای شهری نمی تواند به ما اجازه دهد تا آگاهانه فضای باز دیدگاه علوم رفتاری تنها ب از

عرصه عمومی وخصوصی بیرونی را در عرصه شهر یک فضای شهری قلمداد کنیم، بلکه حضور انسان وتعامل اجتماعی که در

بدون شک کیفیت . مخاطب ایفا می کند شهر صورت می پذیرد نقشی غیر قابل انکار در تداعی معنای فضای شهری در ذهن

ارتباط مستقیمی با کیفیت شکل گیری تصویر ذهنی فرد از شهر و فضای  -رفتار اجتماعی -بهره برداری از فضای عمومی شهر

 .شهری خواهد داشت

تکامل گونه شهر را فضای شهری قلمداد کرد که شکل شکل گیری و بنابراین تعریف، زمانی می توان فضای بین ساختمان های 

به بیان دیگر فضای شهری بستر . های مختلف و متنوعی از عملکرد ورفتار اجتماعی در آن عرصه در ذهن مخاطب درک شود

 .شکل گیری فعالیت وتعامل اجتماعی در عرصه شهر خواهد بود

 

 

 

فضای 

 رفتار و فعالیت اجتماعی شهری
هندسه، کالبد و 

 خصوصیات فیزیکی



 

 تصویر ذهنیعناصر  -

شهر یا محله  "نقشه ذهنی "مطالعات انجام گرفته راجع به تصویر ذهنی افراد از شهر خود حاکی ار آن است که شهروندان  

 :خود رادر پنج عنصر و روابط بین آنها خالصه می کنند

عنصر فوق الذکر بازیابی از نظام . ردحرکتی و ترددی شهر خود دا مسیر عنصری ذهنی است که شهروند از شبکه : مسیر -1

شاخص ترین و مهم ترین  "مسیرها "به همین خاطر. شهروندان تجربه می گرددارتباطی شهر به حساب می آید که توسط 

 .عناصر در تصویر ذهنی شهروندان هستند

رویدادها، عملکردها یا معانی در گره عنصری است که در ذهن انسان ار تالقی، تمرکز یا تراکم ، یک سری از مظاهر،  : گره -2

 .یک نقطه، نقش می بندد

به . آنها جلوه می کند "مرز بین دو حوزه یا خط متصل کننده "تصویری خطی درذهن شهروند است،که به صورت  : لبه -3

کرده وبر آن به قول لینچ، لبه ها عناصری هستند که یک حوزه را از حوضه دیگر جدا . همین دلیل لبه با مسیر تفاوت دارد

 .حدی می نهند و یا می توانند خط واصلی باشند که دو حوزه را به یکدیگر می دوزند

نقاط عطف ذهنی در سیمای شهر می باشند که توسط ظاهر، عملکرد یا معنای یک دیده در شهر به وجود آمده  : نشاط -4

 .وبه عنوان نقاط مبنا در جهت یابی استفاده می شوند

، تصویری است که شهروند از ظاهر، عملکرد یا معنای یک مجموعه فضایی در ذهن خود ایجاد  از حوزه منظور : حوضه -5

به معنای متداول آن، بلکه مجموعه هایی  "محله"بدین ترتیب حوزه نه فقط  .کرده ودارای ویژگی مختص به خود می باشد

 .را نیز شامل می شود... چون بازار، منطقه صنعتی، پادگان، فرودگاه، مستحدثات، راه آهن و

الزم به ذکر است که اگر چه پنج عنصر مذکور ناظر به ویژگی های فیزیکی و کالبدی فضای شهری هستند، اما آنچه معنی 

بخش تصویر ذهنی شهر در ذهن مخاطب است، کیفیت حضور انسان و تعامل و فعالیت اجتماعی در ارتباط با عناصر مذکور می 

 .باشد

 

 دراک انساننقش فضا در ا

 : ادراک

از نظر .ادراک از جنبه ها و منظرهای متعددی قابل تعریف است که یکی از این موارد ، ادراک از منظر روانشناسی می باشد 

ادراک ان فرآیند ذهنی یا روانی است که گزینش و سازمان دهی اطالعات حسی ونهایتا انطباق با معانی ذهنی را ))روانشناسی ، 

 ((1831ایروانی ، خداپناهی ، .(( .)عال برعهده دارد به گونه ای ف

همانطور که تعریف باال نشان می دهد ، عوامل مختلفی بر ادراک فرد از محیط اطرافش تاثیر می گذارند که این عوامل از یک 

به عوامل متعددی ارتقا ادراک در افراد . طرف به گیرنده یعنی انسان و از طرف دیگر به فرستنده یعنی محیط برمی گردند

 : وابسته است که ازاین بین می توان به موارد زیر اشاره کرد

 

 



 

 : ادراک  شرایط -1

 .گویند((شرایط ادراک ))را که تاثیر مستقیم بر ادراک فرد دارند ... نور ، سروصدا و:شرایط محیطی موثر بر حواس همچون 

  : ظرفیت ادراک -2

  (1831̨ پاکزاد. )گویند(( ظرفیت ادراک ))ادراک محیط داردحداکثر توانی را که ناظر برای 

  : آمادگی ادراک -3

موقعیت وی دارد   استعداد  پذیرش ذهنی ناظر برای فرآیند ادراک را آمادگی گویند که ، امکان فرد برای ادراک بستگی به تجربه

 (1831 پاکزاد. )باشدارزش و معیارهای می    انگیزه   وآمادگی او وابسته به حاالت روحی

  : سرعت ادراک -1

انسان در هر واحد زمانی مقدار مشخصی از اطالعات را می تواند به ذهن  ˛از دیگر عوامل موثر بر ادراک سرعت آن می باشد 

خود منتقل کند و آن مقدار به ظرفیت و سرعت ادراک بستگی دارد و تابعی از ویژگی های انسانی به طور کلی خصوصیات 

 (1831 ˛حسینی  ˛جواهری . .)فرد مورد نظر می باشد...سرعت حرکت و –دانش محیطی  –روانی –فرهنگی  –شخصیتی 

 

  : جمع بندی بخش ادراک

همان طور که در باال اشاره گردید یکی از عوامل موثر بر ادراک، شرایط محیطی ست که گیرنده در آن قرار می گیرد و از طرفی 

زندگی انسان در هر شرایط ،روزانه به چند ساعت آرامش و سکوت نیاز دارد ، این نیاز با فشردگی جمعیت در محل مسکونی و 

بدین سبب فضای سبز به عنوان جز مهمی ار فضای شهری می تواند در باال رفتن سطح . آپارتمانی در آینده بیشتر می گردد 

آسایش و آرامش بیشتر جامعه انسانی و شهروندان تاثیر بسزایی داشته باشد ، و بر روی انسان اثر فرح بخشی بگذارد، بنابراین 

  .د از محیط پیرامونش تاثیرگذار می باشدفضای سبز بر ارتقا ادراک فر

 

 فضای سبز شهری و ادراک

 :به طورکلی فضاهای سبز را می توان به دو گروه تقسیم کرد

 فضاهای سبز برون شهری -1

 فضاهای سبز درون شهری -2

 

  : فضای سبز شهری

شده ، تشکیل شده است و به عنوان فضای سبز بخشی از سیمای شهر است که از انواع پوشش گیاهی که توسط انسان ساخته 

یک عامل زنده و حیاتی در کنار کالبد ساختمانی ، تعیین کننده ساخت مورفولوژیک شهر و واجد بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی 

 .است

 : فضاهای سبزی که در شهرها وجود دارند را می توان به چند دسته تقسیم کرد

 

 



 

 .مورد استفاده عموم مردم هستند و به عنوان فضاهای تفریحی مطرح هستندپارک ها و فضاهای سبز عمومی که  - 

فضاهای سبز میادین و بلوارها و حاشیه خیابان ها که در ایجاد هوای پاک و سالم برای شهر و ایجاد منظری زیبا در شهر  - 

  .موثر هستند

 - و سالم موثر هستند جنگل ها و باغ ها و فضاهای سبز حفاظت شده که فقط در ایجاد هوای پاک 

  (1831یوسفی ، ).

دستیابی آثار ...(جزیره های سبزو-پارک های شهری)در واقع همانطور که مشخص است هدف اصلی در طراحی فضای سبز 

 .اجتماعی و روانی آنها در هرچه نزدیک تر کردن انسان و طبیعت به یکدیگر است

 : فضای سبز برون شهری -1

حاشیه شهر یعنی همان فضاهای سبز برون شهری از سویی نقش مهارکننده رشد بی رویه و از سوی  فضاهای سبز پیرامون یا

 .زیست محیطی شهر را دارد و شامل همه محیط زیست شهری می شود -دیگر بازدهی اکولوژیک 

 : فضای سبز درون شهری -2

 :فضای سبز درون شهری را می توان به طور کلی به چند مورد تقسیم بندی کرد

 فضاهای سبز عمومی -

 فضاهای سبز نیمه عمومی -

  فضاهای سبز خیابانی -

  فضاهای خصوصی حیاط خانه ها -

 (1831˛یوسفی )بام ها و بالکن ها  -

 

 

 فضاهای سبز عمومی* 

و شامل کلیه فضا های اجتماعی ( 1831سعید نیا،.)فضاهای سبز شهری مطلوبی هستند که واجد بازدهی اجتماعی می باشند

مجهز به خدمات و تسهیالت اند و ورود همه افراد به این فضاها به راحتی امکان پذیر است و در واقع این فضاها نمونه بارز مرکز 

  .پارک ها در این دسته از فضا های شهری قرار می گیرند. تعامالت اجتماعی محسوب می گردند

 : فضای سبز نیمه عمومی -

فضاهای سبز شهری هستند که هم واجد بازدهی اکولوژیکی وهم زیبایی شناسانه می باشند،لیکن استفاده کنندگان از آنها 

 . نسبت به فضاهای سبز عمومی محدودتر هستند، بنابراین واجد بازدهی اجتماعی نیستند

 (1831سعید نیا ، .)می باشند..ت دولتی ومحوطه های باز ،بیمارستان ها ، پادگان ها ، ادارا:دسته از فضاها شامل این 

  : فضای سبز خیابانی -

نوعی از فضای سبز شهری اند که به طور معمول درختکاری حاشیه باریکی از حد فاصل مسیرهای پیاده رو و سواره رو را 

بزرگراه ها و خیابان ها تشکیل می دهند و یا به صورت متمرکز در فضاهای نسبتا کوچک میدان ها و یا در زمین های پیرامون 

فضای سبز میدان ها، حاشیه بزرگراه ها، حاشیه پیاده روها، جزایر : ، فضای سبزخیابانی شامل ( 1831یوسفی،.)شکل گرفته اند

 .میانی وکنار خیابان ها می باشد

 



 

 : فضای سبزخصوصی -

یجاد این ارتباط در تلطیف محیط و سیمای فضای حیاط که روزگاری بهترین مکان ارتباط انسان ها و طبیعت بوده و ضمن ا

عمومی شهر نیز ایفای نقش می نموده است، امروزه با افزایش سطح اشغال استفاده از حیاط به عنوان پارکینگ،اکثر قریب به 

 (1831نقی زاده، .)اتفاق حیاط ها عاری از عناصر طبیعی وفاقد کارکرد مناسب هستند

 : بزویژگی ها و مزایای بصری فضای س -

درمورد فضای سبز و نقشی که در کیفیت ادراک انسان دارد می توان به اهمیت منظر سازی در فضای شهری اشاره کرد ، 

عبارت است از کاربرد گیاهان در طراحی به گونه و شکلی که موجبات ارتقای جلوه « زمین آرایی»منظرسازی یا به عبارت بهتر 

اصلی ترین ارکان فضای سبز می باشند که عادات رشدی ، فرم بافت ، رنگ و اندازه گیاهان یکی از .های دیداری محیط است

از گیاهان می توان در جهت . عوامل مهم مورد توجه در انتخاب گیاهان به منظور ایجاد تصویری با زیبایی ماندگار می باشد

، افزایش تعامالت اجتماعی، ایجاد سرزندگی و هدایت افراد پیاده ، تشویق آن ها برای گذ راندن وقت در فضا های باز عمومی 

 .استفاده نمود... حس خاطره انگیزی در محیط ،ایجاد همبستگی در مناظر بی نظم بصری 

 : تاثیر روانی رنگ ها در فضای سبز -

این ارتباط  در مورد تاثیر رنگ می توان گفت ،یک نوع ارتباط سه محوری میان رنگ ، انسان ، طبیعت وجود دارد که هر اندازه

تاثیر رنگ ها بر انسان کاربرد پزشکی نیز دارد، . متعادل تر و مناسب تر باشد از لحاظ روانی برای انسان مفیدتر خواهد بود

پزشکان قرون وسطی در چین و مشرق زمین برای معالجه ی آبله و سرخک و مخملک و بعضی بیماری های پوستی دیگر از نور 

پزشکان اروپایی اثر درمانی اشعه های آبی و بنفش را روی بیماری های عصبی تایید  12وایل قرن قرمز استفاده کردند ودر ا

رنگ سبز برای درمان .رنگ سبز ، رنگ طبیعت است و روشن آن نشانه ی رشد و نمو می باشد (. 1831اکبرزاده ، )نمودند 

یه غرور عزت نفس ، قدرت و تسلط بر حوادث می بیماری های عصبی و اختالالت روانی توصیه شده است و موجب تقویت روح

 .شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پارادیم های نظری و روشهای مداخله

 پارادیم های نظری

 تجدد گرایانه فرهنگ گرایانه فرا تجدد گرایانه مردم گرایانه

برنامه ریزی  -

 مشارکت مردمی

طراحی موضوعی و  -

 موضعی

مداخله موضوعی -  

موضعی -  

 

معاصر )حفاظتی تزینی  -

(سازی  

باز سازی مو به مو-  

روش جامع مرمت شهری -

(فرهنگ گرا)با رویکرد   

حفاظتی بهداشتی -  

بازسازی در انقطاع  -

 باگذشته

روش جامع مرمت شهری  -

(ترقی گرایانه)با رویکرد   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پارادایم های نظری مرمت شهری

 تجدد گرایانه فرهنگ گرایانه فرا تجدد گرایانه مردم گرایانه

 02دهه های آخر قرن 

02واوایل قرن   

بعد از دهه شصت ،قرن 

02 

21بیش از قرن  21قرن    

ارتقاع سطح بهداشت -  

عملکرد -  

شبکه هندسی  -

 شطرنجی

زیبایی شهر -  

زنده کردن ارزش های  -

 گذشته

اشکال کهن -  

خفظ تار و پود بافت کهن  -

 در کنار دگرگونی کالبدی

فضایی -  

باال بردن مشارکت مردم -  

سر در گذشته ورو به  -

 آینده

برنامه ریزی ارجح تز  -

 طراحی



 

 کازرون (ره)نقشه خیابان امام خمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (استفاده غیر صحیح از پیاده رو و زمین )  1: تصویر شماره
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 (نیاز به زیبا سازی بافت فرسوده )  1: تصویر شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (گره  -وجود  ساختمان مرتفع  در چها راه)  8: تصویر شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (نیاز به زیبا سازی بافت فرسوده )  1: تصویر شماره
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