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 چکیده

بافت تاریخی بازار ارومیه دارای جایگاه منحصر به فردی در ساختار فضایی و کارکردی شهر می باشد که به دلیل توسعه های 

مدرنیسم شهری و اقدامات و دخالت های بی مورد، یکپارچگی و اصالت آن در معرض خطر قرار گرفته است، این گسستگی به 

و طرح های بهسازی و ساماندهی نادرست در بخش شرقی اراضی بافت تاریخی بازار ارومیه، بیش از پیش  دلیل مداخالت نابجا

به چشم می خورد. در این مقاله به منظور رسیدن به دالیل شکست طرح های احیا و باززنده سازی و در نهایت در جهت ارائه 

رزش های فرهنگی این بافت شهری، پس از مطالعه ادبیات راه حل های مناسب برای بازگرداندن رونق و سرزندگی و حفظ ا

تاریخی در دو -موضوعی و انتخاب رویکرد حفاظت و بازآفرینی یکپارچه به عنوان رویکرد غالب در مواجهه با بافت های فرهنگی

تحلیلی بر -توصیفیدهه اخیر،برای احیای بخش شرقی بافت تاریخی بازار ارومیه، سعی شده است تا با استفاده از روش تحقیق 

پایه رجوع به اسناد معتبر علمی و استناد به طرح های در حال انجام در این زمینه،کارهای مداخالتی مورد شناخت و بازبینی 

قرار گیرد و سپس با بهره گیری از روش تحقیق تطبیقی،بر مبنای چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه مشتمل بر 

 و معیار سرزندگی اقتصادی مورد توجه در طرح احیای بافت تاریخی بررسی گردد. معیار برجستگی مکان 

 

شرق بازار ارومیهاراضی بازآفرینی، حفاظت،برجستگی، سرزندگی اقتصادی، بافت تاریخی،کلید واژه:  

 

مقدمه-1  
اری دچار تغییر هویتی و در دهه های اخیر تداوم حیات بافت تاریخی شهرها،به دلیل تحوالت و دگرگونی های ناخواسته بسی

کالبدی شده است رویکرد مداوم به نوخواهی و مدرنیسم زاییده نیازهای اجتماعی و اقدامات مقطعی و شتابزده،حوزه و محدوده 

نیز همانند بسیاری از شهرهای دیگر که دارای بافت ارزشمند  ارومیهساختار سنتی را با تغییرات عمده روبرو ساخته است. در 

فرهنگی هستند، بناها و مجموعه های قدیمی که به مرور زمان در حالت فرسایش و یا تخریب بوده اند، با نبودن  تاریخی و

روز افزون شهری قرار گرفته  مقرارت و ضوابط خاص مرمتی بی پناه شده و تابع آن مورد تهدید نفوذ و تجاوز توسعه بی امان و

ن نمونه ها در این مورد می باشد که در اثر خیابان کشی ها، استخوان بندی کلی بافت تاریخی بازار ارومیه یکی از بهتریاند، 

بافت بازار از بین رفته است که نمونه این مورد در اراضی شرق بازار به وضوح دیده می شود، پیوند این بخش با محیط پیرامونی 

فرسودگی و رکود اقتصادی و در نتیجه ویرانی  کامال گسسته شده است که در نتیجه این گسستگی و از رونق افتادن بازار ،

بافت کالبدی در بخش اراضی شرقی بازار به چشم می خورد. در نتیجه همین عوامل و برای حل مشکل بافت تاریخی بازار 

ارومیه و همچنین به منظور حفظ تداوم و کارایی این بخش، طرح های مداخالتی جهت تجدید حیات و زنده کردن مجدد این 

هکتار از اراضی  7/4طرح بهسازی و ساماندهی  "پیشنهاد شده برای این محدوده،طرح یکی از مهمترین به اجرا در آمد،  بخش
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می باشد که توسط سازمان بهسازی و نوسازی شهر ارومیه تهیه شده است و تا حدودی به مرحله اجرا  "شرق بازار ارومیه

عه و توجه به اصالت و ارزش های بافت و بدون در نظر گرفتن رویکرد مناسب ولی از آنجا که این طرح بدون مطالرسیده است. 

با بافت بازار انجام گردید، در مرحله اجرا به مشکل برخورده است.از این رو کاربست رویکرد جامع و یکپارچه در طرح بازآفرینی 

چه به عنوان رویکرد غالب در مواجهه با بافت حفاظت و بازآفرینی یکپاربافت تاریخی شرق بازار ارومیه امری بسیار مهم است.

در تمام زمینه های اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی تمرکز دارد و تمام زمینه تاریخی در دو دهه اخیر -های فرهنگی

ی شکل گرفته های نامبرده در شکل گیری بافتی مانند بازار از ابتدا تاثیر گذار بوده و بر اساس همین زمینه ها این بافت تاریخ

تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای می باشد.لذا -تحقیق پیش رو از جمله تحقیقات کیفی در قالب روش توصیفیاست، 

بازشناسی معیارهای چارچوب مفهومی رویکرد مناسب در زمینه بازآفرینی را از طریق  راهکارهای طراحیدر صدد است تا 

و تطبیق آن ها با طرح احیای بافت تاریخی شرق بازار ( برجستگی و سرزندگی اقتصادیر )مشتمل ب "حفاظت مبنا"یکپارچه

ترسیم و ارائه کند. بدین منظور پس از تبیین مفاهیم پایه و تشریح ضرورت های نظری آنها در حوزه های مورد بررسی ارومیه 

می شود و اصول و پارادایم های این رویکرد در نحوه  به دستیابی اسلوبی در راستای بازآفرینی بافت های تاریخی در شهر اشاره

 قرار می گیرد. بررسیمورد شرق بازار ارومیه بازآفرینی بافت تاریخی 

 

 ساخت و بافت تاریخی شهر ارومیه -2
ه.ش شکل گرفته لیکن به دلیل فرسودگی 1011بافت تاریخی، آن بخش از بافت های شهری را شامل می شود که قبل از سال 

دی و نداشتن استانداردهای ایمنی، استحکامات، خدمات و زیرساختهای شهری با وجود برخورداری از ارزش های هویتی، کالب

قطعات، خیابان ها، فضاهای ساخته شده و فضاهای باز و کاربری اراضی، عناصر  [.14]منزلت مکانی و سکونتی پائینی دارند

همچنین بر اساس بافت .ه با یکدیگرند و یک سیستم را تشکیل می دهندتشکیل دهنده بافت تاریخی هستند که دارای رابط

های تاریخی ایران، در تعیین ویژگی های کلی آن ها می توان به مواردی همچون امنیت، محرمیت، توجه به اقلیم،مصالح 

زش میراث فرهنگی، آسایش، ساختمانی بومی، ساختار ارگانیک، معابر، کالبد فرهنگی و ساکنین فرهنگ گرا، درون گرا بودن، ار

و به واسطه قدمت تاریخی و وجود عناصر مقیاس و هویت اشاره کرد، بافت تاریخی شهر ارومیه مستثنی از این قاعده نمی باشد 

با ارزش تاریخی، موقعیت مناسب ارتباطی، قرارگیری بازار اصلی شهر و قلب تپنده اقتصادی آن و غیره دارای ارزش و جایگاه 

 فردی در ساختار فضایی و کارکردی شهر ارومیه می باشد. منحصر به

هجری شمسی، کلیت هم بسته و یکپارچه خود  1011تا پیش از آغاز سده ی  ،1ارائه شده در شکل بافت تاریخی شهر ارومیه

گانه شهر میسر بود، را که حدود آن با باروی پیرامونی تعریف می شد، و تنها راه های ارتباطی آن به خارج، از دروازه های هفت 

همراه با دخالت های رضاخانی در شهرها  1011حفظ کرده و دارای ویژگی های یکسان و تغییر ناپذیری بوده است.اما از سال 

که با هدف پیاده کردن مدرنیزاسیون و امروزی کردن زندگی اجتماعی در شهر ها بود ، این شهر نیز دچار تغییرات بنیادی در 

هجری شمسی در جهت گسترش شهر ارومیه برج و بارو و دروازه های شهر تخریب  1012خود شد. در سال کالبد و کارکرد 

شد. به جای بارو )حصار( خیابان هایی احداث شد. در همین سال شهر توسط دو خیابان عمود بر هم به چهار قطعه تقسیم شد. 

ر امتداد بزرگترین طول محدوده بافت قدیم، به مرکز شور خیابان پهلوی سابق)امام امروزی( از جلوی در ورودی پادگان و د

کشیده شد. پس از آن دو خیابان شاهپور و داریوش یا نادری)خیابان های مطهری و منتظری امروزی( دروازه های سلماس 

ن ها و در شمال در محل تالقی این خیابا« میدان مرکز»)بالو( و مهاباد )هزاران( را به مرکز شهر متصل نمودند. بدین ترتیب 

مجموعه بازار شکل گرفت و بخش شمال شرقی خیابان پهلوی نیز، تا ابتدای جاده دسترسی به بندر گلمانخانه امتداد یافت، 

نحوه ی خیابان کشی ها، ساختار بافت قدیمی شهر را تحت تأثیر قرار داد و انسجام مجموعه بازار  و بسیاری از فضاهای با 

بازگشایی خیابان پهلوی سابق، مجموعه بازار را به دو نیم کرد و احداث میدان مرکز سبب از میان رفتن ارزش را از میان برد. 

از بخش مرکز آن شد.مهم ترین عامل مؤثر بر سازمان فضایی بافت قدیم، « دو شابچی بازار»بخش شمالی بازار و جدا افتادن 

و صنعتی به کناره ی خیابان های جدید االحداث بود.با احداث خیابان  نفوذ اتومبیل به داخل معابر و انتقال کاربری های تجاری
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جدید از برابر ورودی جنوبی بازار، گذر بازار باش از بین رفت. هم چنین باز گشایی خیابانی به موازات خیابان پهلوی، منجر به 

 .شکل گیری بلوک شهری ذوزنقه شکلی شد که مجموعه بازار در لبه ی غربی آن جای دارد

 
 :سیر تحول ساختار کالبدی باقت قدیم شهر ارومیه، موقعیت بازار در ساختار شهر 1شکل 

 

معرفی و شناخت بافت تاریخی اراضی شرق بازار ارومیه-3  
قرار گرفته  ،2ارائه شده در شکل  هکتار در ضلع شرقی مجموعه بازار و چسبیده به آن 7/4این محدوده با مساحت نزدیک به 

بمباران دوره جنگ تحمیلی تخریب شده و به صورت یک فضای باز آسفالت به عنوان پارکینگ، محل تخلیه و است. در پی 

بارگیری کاالها،انباشت زباله و فعالیت هایی غیر هم شان با محیط پیرامون در آمده است.این محدوده که کشیدگی آن در 

ر لبه شرقی خود با بافت مسکونی فعال همجوار است و لبه شمالی جنوبی و به موازات امتداد مسیر اصلی بازار د-راستای شمالی

و از لبه جنوبی با در بر گرفتن میدان عسگرآبادی،بازارچه میوه  "میدان مرکزی قدیم"آن به خیابان شهید مطهری و میدان فقیه

له عناصر شهری با ارزش معماری و از جم[.11]به خیابان بعثت دسترسی دارد "بازارباش"و تره بار و میدانچه ورودی اصلی بازار 

تاریخی در این محدوده می توان به مسجد جامع شهر ارومیه، گذر های قدیمی، میدان قاپان و میدان گندم اشاره کرد، به 

عالوه  تعدادی از عملکرد های شهری نیز که به دلیل ماهیت فعالیتشان قابل اهمیت هستند در این ناحیه قرار دارند که 

 ز مسجد اعظم و مسجد قره آغاج، علیرغم فقدان ارزش های معماری کالبدی به لحاظ تاریخی حائز اهمیت می باشد.عبارتند ا

 
 :بافت تاریخی اراضی شرق بازار ارومیه2شکل 
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 طرح احیا و بازآفرینی بافت تاریخی اراضی شرق بازار ارومیه-4
ز هر زمان دیگری دامن گیر شهرها شده است.یکی از این امروزه با رشد روز افزون شهرنشینی، مشکالت گوناگون بیش ا

موارد که هم علت و هم معلول بسیاری از معضالت شهری است، وجود بافت کهن تاریخی در دل شهرهای امروزین است. 

ای ماهیت ویژه بافت های تاریخی، هر گونه بی توجهی به آن ها را از جهات مختلف مردود می سازد. از جهت اقتصادی؛ دار

امکانات بالقوه ای اعم از زیرساختی و روساختی، از جهت فرهنگی؛ یادگاری از تاریخ پیشین، از جهت اجتماعی؛ بخشی از 

از این روست که های معماری و شهرسازی یکتایی است،جامعه و ضامن تداوم زندگی انسان ها و از جهت کالبدی، دارای ارزش 

ری به یکی از مسائل اساسی نظام برنامه ریزی کشور هایی که دارای پیشینه غنی از از سال ها پیش، مداخله در بافت کهن شه

.بازآفرینی و باززنده سازی بافت های تاریخی شهری نه تنها با هدف حفاظت از [10]شهرنشینی بوده اند، تبدیل گشته است

بوده است و موجب ترمیم خرابی های شهرهای تاریخی و بناهای فرهنگی، بلکه جهت پاسخ به نیازهای شهری همواره مطرح 

 .[11]گذشته و آسیب های وارد بر بنا و عملکرد جدید متناسب با نیازهای زندگی روز شده است

احیا و بازآفرینی بافت تاریخی اراضی شرق بازار ارومیه به دلیل دارا بودن عناصر با ارزش تاریخی و فرهنگی که از قدمت زیادی 

تاریخی شهر  -همیت زیادی برخوردار می باشد. این عناصر که مرمت آن ها باعث حفظ هویت فرهنگیبرخوردار می باشند، از ا

می شود، از دیر باز مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته است و درطول زمان طرح های متنوعی برای ساماندهی این قسمت 

 7/4طرح بهسازی و ساماندهی  "ای این محدوده،پیشنهاد شده است.یکی از مهمترین طرح های بازآفرینی پیشنهاد شده بر

می باشد که توسط سازمان بهسازی و نوسازی شهر ارومیه تهیه شده است و تا حدودی به  "هکتار از اراضی شرق بازار ارومیه

فت مرکز اصلی ترین هدف و راهبرد اساسی اقدامات مداخله ای برای بازآفرینی بامرحله اجرا رسیده است. با توجه به این که 

شهر، بازگرداندن این مجموعه به چرخه زندگی شهری است. زنده ماندن بافت در گرو فعالیت و مشارکت آن در زندگی جاری 

فرهنگی آن ماندگار شوند. اقدامات مداخله ای در نظر -در شهر است و تنها از این را می توان امیدوار بود که ارزش های تاریخی

بافت تاریخی اراضی شرق بازار ارومیه، به شکل دو گروه بازآفرینی کارکردی و بازآفرینی کالبدی  گرفته شده در این طرح برای

تعریف می شود که به طور همزمان و موازی باید پیش بروند و حوزه های گوناگون بافت را در بر می گیرند.بنابراین در طرح ها 

این اراضی، عالوه بر در نظر گرفتن نیازهای عملکردی این ناحیه در  و پیشنهاد های ارائه شده برای ساماندهی، نوسازی و تجهیز

جهت دستیابی به اهداف اصلی طرح )که همان ایجاد یک کانون فعالی شهری با ساختار کالبدی هم شان با ویژگی های بافت 

دهای قدیمی شهر نیز شهری بوده است(، تامین کمبودهای مجموعه بازار به عنوان یکی از شاخص ترین و مهم ترین عملکر

شناسایی و تعریف شده اند. از مهمترین اهداف بازآفرینی بافت محدوده طرح که در آینده می خواهد تبدیل به کانون اصلی 

شهر شود را می توان دگرگونی سیمای فرهنگی این محدوده از بافت شهر نام برد.این هدف عالوه بر اتخاذ سیاست هایی به 

ذب و استقرار فعالیت ها و عملکردهایی مناسب و هم شان با این دیدگاه مستلزم ارائه طرح یا طرح هایی منظور برنامه ریزی، ج

نیز می  ،به منظور ساماندهی و یا نوسازی ساختار کالبدی طرح های پیشنهادی که در بر گیرنده این بار فرهنگی باشند

در جهت هماهنگی با شان فرهنگی محیط، سیمای شهری  باشد.بدین معنی که صرف نظر از کنترل فعالیت ها و کاردکردها

موجود در محیط پیرامون نیز باید نه تنها با این کارکرد در هماهنگی الزم فضایی باشد، بلکه خود واجد ارزش هایی در جهت 

رینی [.در ادامه طرح بازآف11]تکمیل و ارتقا نقش عملکردی فعالیت های فرهنگی در محیط و بافت شهری اطراف باشد

و نحوه اجرای این طرح و شرایط کنونی بافت  0پیشنهادی ذکر شده به همراه الگوهای پیشنهادی جهت مداخله در شکل 

 به تصویر کشیده شده است. 4تاریخی شرق بازار ارومیه به دنبال عدم اجرای کامل این طرح در شکل 
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بازار ارومیه،الگوهای پیشنهاد شده جهت :طرح احیا و بازآفرینی پیشنهادی بافت تاریخی اراضی شرق 3شکل

 [ 11مداخله در بافت]

 
هادی : طرح احیا و بازآفرینی اجرا شده در بافت تاریخی اراضی شرق بازار ارومیه، عدم موفقیت طرح پیشن4شکل 

 در مرحله اجرا

 

اهمیت و لزوم کاربرد رویکرد یکپارچه )حفاظت مبنا( در بازآفرینی بافت تاریخی-5  
ز بافت های تاریخی و قدیمی در ابتدا با عنوان مرمت آغاز می شود.اقدام های نخستین در زمینه مرمت تاریخی شهرها حفاظت ا

م، بعد از جنگ جهانی  1221را باید در کوشش های کشورهای غربی جستجو کرد. جنبش احیای بافت های تاریخی در سال
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پس از جنگ جهانی دوم هم، موضوع احیای مرکز شهرهای تاریخی که اول با ارائه طرح شهر درخشان وارد مرحله جدیدی شد. 

م، به تدریج تاملی جدید در نگرش احیای مراکز  1261. از سال [2]بر اثر جنگ آسیب دیده بودند، مورد بحث قرار گرفت

حداقل منابع  شهری به وجود آمد؛ جنبش حفظ میراث گذشته در اعتراض به نوسازی های بزرگ مقیاس که عالوه بر نابودی

م، الگوی مرمت،  1271اقتصادی ساکنین مراکز شهری را نیز متالشی می کرد. برای همین از سال -تاریخی، ساختار اجتماعی

اهمیت بیشتری یافت و مرمت کوچک مقیاس در سطح واحدهای مسکونی و سپس محالت، جایگزین طرح های احیای بزرگ 

در حال توسعه نیز با الگویی بر گرفته از غرب، به صورت آنی صورت گرفت. از نوسازی و مرمت در کشورهای [.2]مقیاس شد

این رو ظرفیت های ساختاری شهرها به شدت دچار تغییر شد چرا که داستان مشترک بین کشورها جهان سوم بدین صورت 

اقع، راه حل یابی عملی برای است که الزامات تعیین کننده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن قدر وسعت می یابند که بیشتر مو

. با توجه به مباحث بیان [14]مسائل شهری فراموش شده و فرایند برنامه ریزی در مرحله شناسایی مساله، متوقف می شود

شده می توان نتیجه گرفت که فرایند توسعه شهری و روند نگرش به تغییرات بافت به ویژه در مناطق تاریخی شهرها بیشتر با 

: موج تفکرات بازسازی همراه با مداخالت 2:گرایش و تمایل به نگهداری از بافت و عناصر ارزشمند آن. 1مده؛ دو رویکرد ع

روبرو بوده است. بنابراین و به طور خالصه می توان سیاست های به کار رفته در  [6]مستقیم و کالن مقیاس در این محدوده 

م،  1271، "تجدید حیات شهری"م، احیا 1261و بازسازی شهری،  م، مرمت کالبدی 1251کشورهای پیشرفته در دهه های 

با توجه در مقاله حاضر  بیان کرد. "توانمندسازی و باززنده سازی"م، بازآفرینی 1221م، توسعه مجدد و  1291نوسازی شهری ، 

در  رویکردوان جامع ترین بازآفرینی حفاظت مبنا یا به عبارتی حفاظت از طریق توسعه به عنرویکرد به موضوع مورد بررسی، 

م به بعد رویکرد حفاظت و بازآفرینی  1991از دهه تاریخی مورد توجه قرار می گیرد. -مواجهه با مسایل بافت های فرهنگی

تاریخی مطرح می گردد و از سوی انجمن ها،افراد و -یکپارچه به عنوان رویکردی غالب در بازآفرینی محیط های فرهنگی

ی مختلف محلی، ملی و بین المللی مورد توجه حمایت و توسعه قرار می گیرد. فعالیت سازمان های موسسات در مقیاس ها

مختلف، برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی و صدور قطعنامه ها، توصیه نامه ها و دستوالعمل ها فضای جدید را برای 

مشتمل بر باز آفرینی فرهنگ مبنا، بازآفرینی  های دیگر رویکرد این رویکرد در کنار[. 8هدایت این جریان فراهم می آورد]

جتماع مبنا و بازآفرینی محیط مبنا مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری در مواجهه با بافت های طراحی مبنا، ا

خی شهرها عالوه تاری تاریخی قرار گرفته است.اجرای چنین سیاست هایی توسط دولت های اروپایی در شهرها و خصوصا مناطق

بر حفظ اصالت، یکپارچگی، ارزش نسبی و در مجموع برجستگی و منزلت فرهنگی مکان، زمینه را به منظور ایجاد سرزندگی 

فرهنگی فراهم آورده –اجتماعی در بافت های تارخی -اقتصادی و توجه به ابعاد مختلف بازآفرینی فیزیکی،کارکردی و فرهنگی

 [.8است]

بازآفرینی یکپارچهرویکرد حفاظت و -6  
دن مشکالت اجتماعی و اقتصادی حفاظت به دنبال بازگشت به گذشته نیست بلکه راه حل هایی پایدار به منظور برطرف نمو

شهرها و مراکز تاریخی معرفی می نماید. امروزه مفهوم حفاظت به حوزه های اجتماعی و اقتصادی بسط یاقته است؛ همچنین 

قادر به بازگرداندن روند فرسایش و تزریق زندگی جدید در ساختارهای تاریخی می باشد.در دهه های اخیر حفاظت و استفاده 

موضوع  .ختمان های تاریخی مورد توجه قرار گرفته اند و به محرکی مهم در فرآیند توسعه مبدل گردیده اندمجدد از سا

حفاظت توجه و ارتقای ارزش های میراثی را مدنظر قرار می دهد و ارائه اصول سیاست ها و قواعد راهنما را  بر مبنای سنجش 

ارزش شهودی،ارزش تاریخی،ارزش "ورد توجه و سنجش قرار می گیرندمعیار های اصالت،یکپارچگی و ارزش در مکان تاریخی م

مجدد از ساختارهای تاریخی و خلق فضاهای جدید بر مبنای احترام به  [. استفاده9]"اجتماعیزیبایی شناختی و ارزش 

توسعه در  معیارهای اصالت،یکپارچگی،ارزش و در مجموع برجستگی و منزلت مکان تاریخی به عنوان مهمترین محرکه های

برنامه های رویکرد بازآفرینی حفاظت مبنا مورد توجه می باشند.سیاست بازآفرینی حفاظت مبنا بیشترین تعادل و همگرایی را 

برمبنای چارچوب مفهومی حفاظت میان برنامه ها و اقدامات حفاظت و بازآفرینی توسعه در مکان های تاریخی فراهم می کند. 

معیار برجستگی مکان تحت تاثیر زیر معیارهای اصالت، یکپارچگی و ارزش نسبی ، 5ه شده در شکل ارائ و بازآفرینی یکپارچه
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در وجه حفاظتی آن و از طرفی دیگر، معیار سرزندگی اقتصادی تحت تاثیر زیر معیارهای بازآفرینی فیزیکی، کارکردی و 

 ه مورد توجه قرار می گیرند.اجتماعی، در وجه توسعه ای چارچوب حفاظت و بازآفرینی یکپارچ -فرهنگی

 
 [8]: چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه5شکل 

 

ی شرق بازآفرینی یکپارچه با بافت تاریخی اراضد حفاظت و بررسی و تطبیق معیارهای رویکر-7

 بازار ارومیه
قات صورت تحقی استفاده از پس از معرفی و بررسی بافت تاریخی شرق بازار ارومیه و طرح پیشنهادی و اجرا شده احیای آن و با

تاریخی و -رویکرد حفاظت و بازآفرینی یکپارچه به عنوان رویکردی غالب در بازآفرینی محیط های فرهنگی زمینهدر گرفته 

-رهنگیارائه چارچوب مفهومی این رویکرد مشتمل بر معیارهای برجستگی و سرزندگی اقتصادی با تاکید خاص بر توسعه ف

مورد تطبیق  1احیای بافت تاریخی شرق بازار ارومیه را با معیارهای بازآفرینی یکپارچه در قالب جدول  میتوان طرحاجتماعی، 

 قرار داد.
 

بازآفرینی یکپارچه با بافت تاریخی شرق بازار ارومیه حفاظت و  معیارهای رویکرد تطبیق:1جدول   

ر تطبیق طرح احیای بافت تاریخی شرق بازار ارومیه ب

داساس معیارهای این رویکر  

زیرمعیارهای تعیین کننده چارچوب 

 بازآفرینی یکپارچه

معیارهای چارچوب 

چهبازآفرینی یکپار  

طح در طرح احیای بافت تاریخی شرق بازار ارومیه، با تخریب س

وسیعی از اراضی و بناهای این محدوده و ساخت مجموعه 

تجاری نارون و محوطه باز جلوی مسجد جامع در قالب میدان 

یه ع به نوعی اصالت محوطه که به مصالح و طرح اولدر واق، امام

ظ از بین رفته است.حف ،آن و نحوه استقرار بناها مرتبط بود

بناهای قدیمی این محوطه و مرمت آن ها به جای تخریب و 

ه از حفظ کارکرد اولیه آنها برای حفظ هویت واصالت این محوط

ی ته مجمله مواردی بود که در طرح احیا بایستی در نظر گرف

 شد.

در یک  :اولین معیار بازآفرینی یکپارچهاصالت

می  بافت تاریخی،حفظ اصالت و هویت بافت

 باشد، که در این راستا بر اهمیت اصالت

 طرح، مواد و مصالح،کاربری و اصالت مکان

 تاکید دارد. 

 برجستگی

ان در احیای بافت تاریخی شرق بازار ارومیه، میدان امام به عنو

هداف واصل بین بازا و بافت پیرامونی یکی از ا یک فضای باز

ول طرح برای ایجاد یکپارچگی بافت بوده است، ولی تمام اص

یکپارچگی اجرا و رعایت نشده است. چرا که با وجود میدان 

دی و امام،بافت هنوز هم دارای یکپارچگی بصری،ساختاری،کالب

بر  تملکارکردی نمی باشد. توجه به زمینه بافت پیرامونی)مش

:در تعریف کلی، یکپارچگی را یکپارچگی

تمامیت مادی،کامل و منسجم بودن اطالق 

د یک بافت و می کنند.این معیار را در پیون

محوطه با مفاهیم گوناگون میسنجند که از 

جمله این مفاهیم مانند یکپارچگی 

ساختاری و کالدبی در داخل یک 
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ر اجتماعی( به همراه در نظ-زمینه کالبدی، تاریخی،فرهنگی

ت گرفتن فضاهایی به عنوان فضاهای واصل بین بازار و باف

 پیرامونی بایستی در طرح احیا در نظر گرفته می شد.

اکوسیستم،یکپارچگی کارکردی و عملکردی 

و یکپارچگی بصری می باشد.با مفهوم 

یکپارچگی می توان اهمیت بناهای تاریخی 

منفرد در یک بستر کلی و موجودیت عناصر 

ای را که تنها در پیوند با کل معنی  فرعی

 [.15می یابند، را توجیه کرد]

در این طرح، احیا و بازآفرینی مجموعه براساس ویژگی های 

فرهنگی بافت نبوده، در نوع و سبک معماری میدان امام و 

مجتمع تجاری نارون توجهی به فرهنگ و ویژگی های بومی 

حی این مجموعه زمینه پیرامونی مجموعه نشده است و طرا

 هیچ سنخیتی با بافت بازار ندارد.

ارزش نسبی: به این معنی که یک فراورده 

فرهنگی، دارای بیانی خالق و منحصر به فرد 

توسط اجتماع با هنرمندی خاص بوده و 

فرهنگی مربوطه نیز می همزمان نشانگر بستر 

باشد. در احیا و بازآفرینی رعایت موارد حفاظتی 

های فرهنگی همان بافت مهم بر اساس ویژگی 

برخوردار بودن یک منبع میراث می باشد.

فرهنگی از ارزش نسبی به منزله این است 

که از کیفیتی خاص خود، راستین و نیز 

اصل و اصیل و به عنوان یک جز تشکیل 

دهنده میراث مشترک بشریت برخوردار 

 [.15است]

 

ه فضاها باشد ک ریزدانگی و دانه بندی بافت بازار به گونه ای می

 به صورت جز به جز و با دانه بندی ریز مجموعه واحد را شکل

داده اند، در حالی که در طرح احیای مجموعه، مجتمع تجاری 

ه کامال نارون با دانه بندی درشت یکباره در بافت قرار گرفته ک

خی با بافت ناسازگار می باشد.طرح احیای مجموعه بافت تاری

 فا جنبه ساماندهی محیط را داشته و درشرق بازار ارومیه صر

ه ارتقای پویایی و کیفیت آن هیچ تالشی صورت نگرفت

دان است.مصالح و سبک بکاررفته برای احیای این مجموعه)می

امام و مجتمع نارون( هیچ گونه مطابقتی با الگوهای بومی 

ی با زمینه بافت پیرامونی بازار نداشته و فاقد هر گونه هماهنگ

 .عدم احیای صحیح طرح در مجموعه سببباشدبافت می 

 شکل گیری زمین های تخریبی فاقد کاربری که هم

رند، اکنون به عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار می گی

سبب کاهش کیفیت محیطی و به دنبال آن کاهش 

 نفوذپذیری و خوانایی در این مجموعه شده است.

ابعاد کالبدی:ریزدانگی و ریزشناسی همگن، 

تقا کیفیت محیط زیست، تنوع و تطبیق ار

پذیری ذخائر ساختمانی، احساس غرور در 

یک مکان، نفوذپذیری منظر خیابانی، 

خوانایی، استفاده مجدد از ابنیه خالی، جداره 

های فعال، تعداد و کیفیت فضاهای 

 [. 15شهری]
 

 سرزندگی اقتصادی
-)توسعه فرهنگی

 اجتماعی(
 

 

 

 

 

 

 

و مشارکت مردم و نظراتشان و با توجه به عدم حضور 

ودن حتی تملک و تخریب اراضی و بناها با وجود ناراضی ب

مالکان آنها در احیای مجموعه، نگرش و درک ساکنان از 

ه بافت احیا شده خوب نمی باشد و در نتیجه نه مردم و ن

ی که بازاریان تمایل و اشتیاقی به همکاری ندارند، به طور

معنایی:فضاهای مهم برای -ابعاد اجتماعی

گردهمایی و دیدار، برخورداری از حس 

و آینده(، تاریخ)گذشته( و پیشرفت)حال 

هویت و تصویرسازی محدوده، وجود سبک 

ها و طراحی قابل تحسین، شناخت پذیری، 

 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 2 

رون هم اکنون خالی بوده و دکان های مجتمع تجاری نا

ن هیچ گونه استفاده ای از آن ها نمی شود.با توجه به ای

که یکی از طرح های مورد نظر در این مجموعه طرح 

میدان امام بوده است، به درستی اجرا شده و هم اکنون 

بط نیز به عنوان یک فضای گردهمایی و دیدار و ایجاد روا

ن صورتی که طرح آاجتماعی بین مردم عمل می کند، در 

ف در راستای القای حس یک بافت تاریخی بسیار ضعی

بوده و معماری مجموعه تازه ساخت نیز بدون توجه به 

ت. ویژگی های بومی و زمینه ایی و سبک بافت بوده اس  
 

تغییر نگرش و ادراک ساکنین از محل 

سکونت خویش، افزایش فعالیت داوطلبانه، 

تحول و دگرگونی اعتبار یک مکان و 

-ساکنین آن،مشارکت بخش های خصوصی

 [15عمومی و گروه های داوطلبانه]

 

، کامل طرح احیای بافت تاریخی شرق بازار ارومیه عدم اجرای

ه سبب کمبود و حتی نبود تنوع کاربری در مجموعه شده، ب

ح طوری که علیرغم در نظر گرفتن کاربری های متنوع در طر

ود تنها کاربری تجاری در مجموعه وجپیشنهادی، هم اکنون 
 در دارد و حتی کاربری های فرعی برای جلب مردم به مکان نیز

.عدم مشارکت مردم و بازاریان در نظر گرفته نشده است

ت طرح احیای مجموعه و نارضایتی مالکان سبب شده اس

ه که مردم و بازاریان تمایلی به همکاری با دولت نداشت

ردم به باشند و به دلیلی عدم پویایی محیط و عدم تمایل م

ی حضور در این بافت، قیمت امالک در این بخش افزایش

است.نداشته   

:تنوع کاربری های اصلی و ابعاد کارکردی

فرعی، وسعت و تنوع رویداد ها و مکان های 

فرهنگی، حضور اقتصاد شبانگاهی، دسترسی 

به تامیین کننده ها و منبع آموزشی، سرمایه 

-گذاری درونی)نیروهای بخش خصوصی

عمومی(، تنوع مشاغل و نیروی کار، محرکی 

ز خرده در توسعه مناطق کسب و کار،نراک

فروشی و تفریحی جدید، مشارکت 

روزافزونبخش خصوصی و عمومی وگروه ها 

 [15و انجمن های داوطلبانه]

 

 

، می توان دید که طرح احیای بافت تاریخی شرق بازار ارومیه با معیار برجستگی 1با توجه به بررسی های انجام شده در جدول 

کپارچه هیچ گونه انطباقی ندارد،به طوری که در این طرح هیچ کدام از و سرزندگی اقتصادی رویکرد حفاظت و بازآفرینی ی

اجتماعی رعایت نگردیده است و همین امر یکی از -اصول اصالت، یکپارچگی و ارزش نسبی و ابعاد مختلف توسعه فرهنگی

 دالیل شکست و عدم موفقیت این طرح در بافت تاریخی بازار ارومیه بوده است.

 

نتیجه گیری-8  
ررسی سیر تحوالت مرمت شهری می توان به این نتیجه رسید که سیاست گذاران هر دوره با شناسایی نقاط ضعف و قوت در ب

دوره های قبل در صدد اصالح شرایط به بهترین صورت بودند و در این شرایط توجه به رویکردی یکپارچه و همه جانبه نگر در 

نی یکپارچه می تواند پاسخی مناسب برای شرایط کنونی باشد که توانسته اولویت کار قرار گرفته است، که سیاست بازآفری

پس از مطالعه و عالوه بر همه جانبه نگری، تعادل و تعامل مناسب بین حفاظت و توسعه در بافت های ارزشمند را برقرار سازد. 

و انطباق با طرح  "سرزندگی اقتصادیبرجستگی و "انتخاب رویکرد بازآفرینی یکپارچه و با بررسی دو معیار مهم این رویکرد

احیای بافت تاریخی شرق بازار ارومیه می توان دالیل شکست و عدم موفقیت طرح تجدید حیات کنونی بافت را این چنین 

عنوان کرد: از مهم ترین اهداف رویکرد حفاظت و بازآفرینی یکپارچه، حفاظت از بافت های تاریخی، بهبود کیفیات محیطی 

مناطق، بازآفرینی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می باشد، در طرح احیای بافت تاریخی شرق بازار ارومیه با وجود  ساکنین این

شهری با ساختار کالبدی هم شان با ویژگی  ون فعالایجاد یک کاناین که تمامی تمرکز طرح پیشنهادی بر روی هدف اصلی، 
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، اما در مرحله اجرا تمامی تالش در جهت تخریب و نوسازی بدون توجه به تبوده اس بازاربافت بومی و الگوهای زمینه ای های 

این هدف در بافت بوده است و با توجه به عدم اجرای درست طرح پیشنهادی و به دنبال آن عدم تعیین کاربری و کارکرد های 

است و بافت به طور کلی از رونق درست و مناسب برای مجموعه، احیای اقتصادی نیز در بافت هم اکنون با مشکل مواجه شده 

افتاده است،اما مهم ترین مساله در شکست این پروژه را می توان درعدم توجه به مشارکت و نظرات مردمی عنوان کرد. در واقع 

در یک طرح احیای بافت تاریخی بایستی تمام اهداف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر ترکیب شده تا طرح نهایی برای 

ت پیشنهاد شود، در حالی که در پروژه طرح احیای بافت تاریخی شرق بازار ارومیه تصویر ذهنی از بافت به صورت یک بافت باف

فرسوده بوده است که بدون توجه به هویت، اصالت و گذشته آن، مورد احیا و ساماندهی قرار گرفته است، در نهایت در بخشی 

کالبدی ناقص انجام گرفته است.با توجه به تمام مطالب ارائه شده می توان به این به تخریب و در یک بخش نیز فقط بازسازی 

نتیجه رسید که در طرح احیای مجموعه می بایست به مساله ایجاد پیوند و یکپارچگی و باز گرداندن کلیت و همچنین 

ی احیا و بازگرداندن رونق و سرزندگی بازگرداندن هویت و اصالت بافت توجه ویژه ای شود، در نتیجه در طرح پیشنهادی که برا

اقتصادی به بافت می توان ارائه داد بایستی از عوامل مهم )همچون عناصر تاریخی باارزش مسجد جامع و بازار( موجود در بافت 

به عنوان پتانسیل طراحی بهره برد، در واقع در طرح احیای این مجموعه بایستی سعی شود تا از طریق احیای کالبدی، 

تصادی، اجتماعی و فرهنگی محدوده بتوان در راستای ایجاد یک مرکز پر تحرک شهری و بازگرداندن حیات به این منطقه و اق

در نتیجه رونق اقتصادی بافت قدم برداشت. بر این اساس ارائه جدول راهکارهای طراحی در این مقاله در واقع راهکاری جهت 

اریخی شرق بازار ارومیه و پیوند مجدد این بخش با بخش دیگر بازار و کل مجموعه بازآفرینی و حیات مجدد بخشیدن به بافت ت

در زمینه اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در جهت حفظ ارزش ها و هویت های معماری گذشته و با تاکید بر اصول 

ی و کنش متقابل بین مردم و این رویکرد حفاظت و بازآفرینی یکپارچه و معاصر سازی محیط با تاکید خاص بر تنوع فرهنگ

بخش از محیط و واکنش های اجتماعی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی این بخش از بازار و باال رفتن کیفیت برای بازاریان و 

 حفظ ویژگی های اصلی فضایی قدیم بوده است.

 نگیفره-: راهکارهای طراحی پیشنهادی در سه زمینه کالبدی، اقتصادی و اجتماعی2جدول 

 زمینه راهکارهای طراحی

یراث حفاظت و تداوم نگهداری از بافت تاریخی بازار و حوزه پیرامونی با استاندارد باال، که جزئی از م-

 ارزشمند شهر می باشند

 ساماندهی کالبدی بافت تاریخی در جهت معرفی و بازیابی هویت اصیل محدوده با احیا ارزش های-

ندلی و یت الگوی رنگ بندی و اندازه مصالح پوشش کف، استفاده از صکالبدی مستتر در بافت و رعا

 مبلمان به سبک قدیم 

ک ایجاد وضوح و تعریف شدگی و ارائه راه حل های معمارانه هماهنگ با ساختار بافت تاریخی بازار از ی-

 سو و ایجاد سیمای شهری جدید و متنوع از سوی دیگر

بازار ت ایجاد جذابیت بصری و حس فعالیت در بافت تاریخیخلق محیطی یگانه، اصیل و متداوم جه-  

 کالبدی

جاد یک تبدیل بافت تاریخی بازار و حوزه پیرامونی به اقتصاد رو به رشد منطقه ای متنوع و سالم و ای-

 محیط پرشور و دوست داشتنی با استفاده از نقاط قوت موجود در بافت تاریخی بازار

کی از ریان و مغازه داران بافت تاریخی شرق بازار از طریق تبدیل آن به یباال بردن سطح اقتصاد بازا-

 کانون های جذب فعالیت های خدماتی و تجاری

ای تعریف مرکز فعال اقتصادی با مغازه ها و کاربری تجاری و هماهنگ با بافت و ساختار تاریخی بر-

ق صادی و تجاری بافت از طریافزایش جذابیت و دعوت کنندگی به محیط در جهت افزایش رونق اقت

 سرمایه گذاری های خصوصی
  

 اقتصادی
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به سنت ها،  لزوم روشنگری سابقه حیات شهری به لحاظ تاریخی برای شهروندان با تاکید بر پیوستگی-

دید حفظ و صیانت سرشت تاریخی بافت و تقویت ارزش های فرهنگی و بومی با تعریف الگوهای ج

و فرهنگی بافت تاریخی بازار برگرفته از سنت های گذشته  

اریخی توجه به حوزه مشارکت عمومی و ایجاد حس مکان با حفاظت، تعبیر، تفسیر و مدیریت بافت ت-

 بازار

فرهنگی-اجتماعی  
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