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  چکیده
 الزامی را شهرها درونی فرسوده بافتهای مرمت به نیاز کنون تا ام22 قرن اوایل از زا درون توسعه نظریات ظهور 

 دچار نوسازی الگوی و بافت شناسی ریخت نظر از محتوایی های ارزش جودو با ارزش واجد بافتهای. کند می

 تحت متفاوتی رویکردهای تاکنون بافتها این مساله این حل برای. هستند عملکردی و بصری های آشفتگی

 در سعی نگری جامع با که ارگانیستی رویکرد. است گردیده اتخاذ ارگانیستی و توانمندسازی ای، موزه عنوان

 های بافت پایدار احیای و فرهنگ و اقتصاد تلفیق و ارزش واجد فرسوده بافتهای در موجود میراث بر تکیه

 جمله از شهری ساماندهی جدید های تئوری با شهر، فضایی سازمان در ها آن نقش تعیین طریق از تاریخی

 خالق توسعه سازی پیاده های روش از یکی که است همخوان " محرک شهری طراحی" نیز و "خالق توسعه"

 محرک طراحی و خالق توسعه نوین نظریات بررسی با مقاله این. است فرسوده بافتهای گردشگری ریزی برنامه

 محدوده در را عوامل این و تحلیل و بررسی زیرمجموعه های هرکدام از آنها گردشگری رویکرد باشهری 

 پیشنهاد ود در محدوده، عوامل مناسب با آن راشناسایی کرده و با توجه به زیرساختهای موج یحیی امامزاده

 .دهد می

 

 گردشگری، بافت فرسوده زیرساخت ها، توسعه خالق، محرک های توسعه، کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -2
با ظهور ناکارآمدی اصل توسعه درون زا در نیمه دوم قرن بیستم و قطع فرایند تاریخی شهر، محدوده های مرکزی ابعاد 

ویتی خود را از دست داده اند و رشد از برون شهر قدیم را آغاز کرده اند و مانع از نو ساختن، معاصر نشدن و مفهومی و ه

جریان نیافتن زمان در کالبد بافت قدیم شده. بافتهای فرسوده در شهرها روز به روز در حال گسترش و به موازات آن نگرشهای 

حیات بخشی مجدد به فضاهای شهری به فضاهای شهری از دست رفته  مختلف با بازگشت به اصل توسعه درون زا در پی

هستند. این اصل راه نو شدن را در معماری گران قیمت و کج سلیقه، جاده های سریع بی برنامه و شهرسازی سریع، گسترده و 

ی بومی، استفاده از شتاب زده در محدوده ای وسیع جستجو نمی کند، بلکه در پی احیای مناطق تاریخی و رجوع به شهرساز

کاربری های مختلط، اولویت دادن به حمل و نقل عمومی و تردد پیاده، ایجاد رونق اقتصادی پایدار، اشتغال بومی، جذب 

مشارکت محلی و توجه به میراث فرهنگی می باشد. این مقاله با تبیین نگرش های گوناگون مرمت به بررسی عوامل محرک 

 اده یحیی می پردازد و چند عامل محرک توسعه را در محدوده مورد نظر را پیشنهاد می دهد.توسعه خالق در محدوده اماز



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49تیر ماه  -تهران 

 2 

 نگرش های مرمت بافت فرسوده-1

پیشرفت های علمی جدید، نیاز روزافزون به توسعه و تحوالت شهری در پی افزایش جمعیت، ایجاد محیط زندگی متناسب 

سخگویی به این نیازها در سالهای اخیر، توجه به بافت های فرسوده درونی با این تحوالت را بیش از پیش می کند. برای پا

 شهرها افزایش یافته و رویکردهای گوناگونی اتخاذ شده است که سه نگرش موزه ای، سلولی و ارگانیک از آن جمله اند، مقایسه 

 آمده است. 1این سه نگرش در جدول شماره 

حفاظت از میراث فرهنگی استوار است و مداخله در بافت های تاریخی را جز این نگرش بر شالوده  نگرش موزه ای:-2-1

در جهت حفاظت آن ها نمی پذیرد. در این روش حفظ شهرها به شکل تاریخی و بدون مداخله بر مقتضیات زندگی امروز 

ه ریشه در چنین بینشی ترجیح داده می شود. درنتیجه ساکنان این بافت ها به دلیل کاستی و نارسایی زیرساختهای شهری ک

 [1]دارد، ناگزیر به ترک بافت می شوند. فرایند نگرش موزه ای، شهر را به موزه ای تغییرناپذیر مبدل می کند. 

در نگرش سلولی )توانمندسازی( فضاهای شهری اغلب به مثابه میراثی از شهر تلقی می شوند که  نگرش سلولی:-1-1

قتصادی فعال شوند و محصول آن دگرگونی منظم و بی وقفه فضاهای فرسوده و آسیب باید برای تقویت وضعیت اجتماعی و ا

 [2]دیده تاریخی شهرها بدون درنظر گرفتن جمیع جهات می باشد. 

نگرش ارگانیستی )نگرش عقالنی( که در حقیقت جمع بندی دو نگرش قبلی است، بر مفاهیم  نگرش ارگانیستی:-3-1

تاکید فراوان دارد. در این نگرش احیای پایدار بافت های  "پویایی پدیده ها"و  "ه مراتبنظام سلسل"، "کلیت"جدیدی چون 

تاریخی از طریق تعیین نقش آنها در سازمان فضایی شهر، جایگاه معنادار و قابل دفاعی پیدا می کند. تبیین نقش بافت های 

سته خارج می کند، در این زمینه اتصال بین دو تاریخی در سازمان فضایی یک شهر این بافت ها را از حالت یک سیستم ب

بخش بافت به آرامی، باظرافت و تدریجی انجام می شود تا شهر دچار مشکل های عملکردی و شکنندگی در تصویر ذهنی 

 [4]و  [3]نشود. 

 : مقایسه سه نگرش کلی مرمت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی2جدول 
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 القیت راهبردی نوین در توسعه بافت های فرسودهمفهوم خ-3

، مقایسه اینگونه میتوان استنباط کرد که سیر تفکرات مرمتی به سمت تلفیق نگاه های تک سویه و 1از جدول شماره 

بخشی در راستای جامع نگری پیش می رود. نکته دیگر اینکه در سال های اخیر نگرش های نوینی در پی رعایت اصول و 

های جدید برنامه ریزی و در راس آن توسعه درون زا و توسعه پایدار با اهداف: تصمیم سازی هم پیوند در کلیه سطوح و نظریه 

مقیاس های توسعه کالبدی، جلب مردم به شهرها و بویژه مراکز شهرها که ترکیب اجتماعی متنوعی را در خود جای دهند، 

 [5] تزریق سرمایه به مراکز آن ها شکل یافته اند.جذب نیروهای بازار به فرصت های توسعه شهری و 

امروزه یکی از تکنیک های دستیابی به این اهداف، تاکید بر فعالیت هاییست که با تلفیق ابعاد مختلف اقتصاد و فرهنگ در 

 2222ال شکل می گیرند. این موضوع اولین بار توسط فلوریدا در س "خالقیت"گونه ای از نظم منطقی انسانی تحت عنوان 

نیز آلن اسکات با استفاده از ادبیاتی که ریچارد فلوریدا مطرح کرده بود در مورد چگونگی سوق مزیت  2222مطرح شد. در سال 

های رقابتی و ظرفیت های موجود در شهرها به سمت خالقیت بیشتر و سیاست گذاری های منطقه ای فعالیت هایی را انجام 

 داد. 

بیانیه های "منابع سرشار میراث محلی مناسب برای بکارگیری رویکرد خالق اند، با بررسی بدون شک بافتهای تاریخی 

که مربوط به حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی است، می توان زمینه پیاده سازی رویکرد خالق را در  "جهانی ایکوموس

 بافت های فرسوده یافت.

تاکید و ضرورت توسعه پایدار فرهنگی و توجه به گردشگری "واجالس کیت"( بر مطالب 1991) "بیانیه سنت آنتونیو"

 فرهنگی را در راستای کاهش اثرهای منفی اقتصاد گردشگری مطرح می کند. در این بیانیه اصالت و اقتصاد گردشگری، بعد 

 مفاد معاهده ها،  دیگری از نگرش به مجموعه های تاریخی است. نکته قابل تامل اینجاست که با گذشت زمان در راستای تقویت

جامع نگری افزایش می یابد و ظهور ایده تلفیق فرهنگ و اقتصاد در بستر توسعه پایدارکه بیشتر از طریق گردشگری اجتماع 

 "بیانیه مکزیکوسیتی"محور )فرهنگی( عنوان می شود را می توان صراحتا در مفاد این بیانیه ها مالحظه کرد، به طوری که 

انیه بین المللی گردشگری بر مفهوم جامع و جهانی میراث و تعامل آن با گردشگری تاکید دارد و آن را ( معروف به بی1999)

وسیله ای برای تبادل فرهنگی تلقی می کند. طبق این بیانیه فعالیت های گردشگری و حفاظتی در بافت ها و مجموعه های 

ی و منطقه ای در جهت ارتقای سطح زندگی آنان همراه شود. تاریخی باید با احترام به عالیق، سنن و خواست های مردم محل

این بیانیه بر الزم و ملزوم بودن مرمت و حفاظت بافت های کهن و تاریخی و صنعت گردشگری تاکید و مهمترین وسیله تبادل 

ای میراثی و فرهنگی را گردشگری بومی و بین المللی دانسته، همچنین حفاظت و توسعه پایدار را عامل ارتباط مکان ه

 [1]گردشگری پویا می داند. 

 

 گردشگری رویکردی برای دستیابی به توسعه خالق  -9

همانطور که در مطالب فوق آمده، نگرش برتر در مرمت بافت های فرسوده نگرش ارگانیستی و یکی از جدیدترین نظریه 

در بستر توسعه پایدار )خالقیت( است که از طریق های آن جامع نگری در برنامه ها و اقدام ها برای تلفیق فرهنگ و اقتصاد 

 2گردشگری می توان بدان دست یافت. زمینه ها، اهداف و راهبردهای توسعه خالق با رویکرد گردشگری در جدول شماره 

 آمده است.

 

 انواع گردشگر-2-9

 فرهنگی یها بهذجا که هایی نمکا به دخو سکونت محل از ادفرا تمسافر از ستا رتعبا فرهنگی:گردشگر-2-2-9

 می منجاا فرهنگی هنگیزا با لمللیا بین یشگردگر صددر32 یشگردگر جهانی نمازسا رماآ طبق انشگردگر جملهاز. [1]نددار

 جهانی یتقاضا از مهمی بخش، فرهنگی یشگردگر: فرهنگی یشگردگر - یشگردگر. ستا یشافزا لحادر تقاضا ینا و دشو
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 و نناآ سنی میانگین دنبر باال، نناآ تتحصیال یباال سطح به انتو می فرهنگی ییاامزله از جم .هدد می تشکیل را یشگردگر

 . دکر رهشاا نناآ دنبو شاغل

ین نوع از گردشگری یکی از رایج ترین اشکال گردشگری در سراسر جهان است که سابقه ا گردشگری مذهبی:-1-2-9

ل سفرها و بازدیدهایی می شود که اصلی ترین هدف از آنها ان به قرون و اعصار گذشته مرتبط می گردد و بطور کلی شام

 [2] .تجربه ای مذهبی است

 نوعی"کندمی  تعریف گونه ینا را یسمرکوتوا، یشگردگر جهانی نمازسا (:دیگر طبیعت) طبیعی یشگردگر-3-2-9

 و مناظر از یبصر هبهر و عاتیمطال افهدا با، هماند سیبآ ونبد نسبت به که طبیعی مناطق به تمسافر آن در که یشگردگر از

 .دگیر می رتصو لحادر هم فرهنگی یها جنبه به توجه با و حشو تحیا و طبیعی یها می ستنیر

نس اکنفردر مسافر .د می شوم نجارت اتجاو گانی زرباف سفرهایی که با هددر  ری(:)کا ریتجا یشگردگر-9-2-9

مهم از یا تخصصی شرکت می کند یکی ای حرفه ی هارکاو تبلیغی ، مذهبیی برنامه ها، هاراشو، هاه نمایشگا، همایی ها دگر،ها

ف چندین هد، ین معنی که مسافر با یک سفرابه ، [ 8]ست ره اگانی چند منظوزربای سفرهاه در قابل مشاهدی هاه ترین پدید

 [1]. تامین می کندرا 

 

 ریزمینه ها، اهداف و راهبردهای توسعه خالق با رویکرد گردشگ: 1جدول 
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 زمینه های توسعه-5

به پتانسیل  مواردی که می توانند زمینه ساز توسعه و پیشرفت عرصه ها و فضاهای شهری گردند بسیار زیاد بوده و با توجه      

ه زمینه زمانیکو ویژگی هر مکان متفاوت است که با بررسی و شناخت مکان می توان زمینه ها را شناسایی کرده و بکار برد. 

اهمیت می یابد. در این بخش پس از  "طراحی شهری محرک"های توسعه در طراحی شهری  عنوان می شود به مقوله 

د.به بررسی مفاهیم و واژه هایی که در محرک های توسعه دخیل می باشند پرداخته می شو "طراحی شهری محرک"تعریف  
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 محرک شهری طراحی-6 
وع طراحی و اجرای یک پروژه زیرساختی اطالق می شود که هدف آن بوجود آوردن عکس طراحی شهری محرک به آن ن

 [12]. العمل های سازنده محرک باشد. این نوع طراحی شهری به دو دسته تقسیم می شود

 دسته اول تهیه زیرساخت، اغلب برای بخشی از شهر یا حومه و فروش قطعات به مردم به منظور ساختن ساختمان است.

 ه دوم ایجاد زیرساخت در بافت شهری موجود به منظور ارتقاء کیفیت و ارزش آن است.دست

گاهی اوقات فرایند ساختن زیرساخت و بعد از آن بافت شهر یا حومه به شدت کنترل می شود. کالبد ساختمانها مشخص و 

الت فرایند در واقع شبیه نوعی طراحی دستورالعمل های طراحی تهیه می شود تا هر سرمایه گذار از آنها تبعیت کند. این ح

شهری هماهنگ است. در موارد دیگر افرادی که پروژه های خود را در درون زیرساخت جدید انجام می دهند می توانند حسب 

میل خود به تقاضای بازار پاسخ دهند. در این مورد فرض بر این است که بازار می داند تقاضا چیست و بنابراین ساخت آن 

 [12] است. مناسب

نوع دوم طراحی شهری محرک به وضعیتی استناد دارد که عناصر زیر ساخت در بافت موجود شهر قرار داده می شود. به 

امید این است که توسعه های جدید را برانگیخته و یا اینکه مقداری تسهیالت عمومی را در اختیار بگذارد. عناصر زیرساختی 

ساختمانهایی باشد که دارای کالبدی خاص بوده و انتظار می رود اثر محرکی بر توسعه مستغالت می تواند اتصاالت، مکانها و یا 

 [12]اطراف داشته باشد. 

 

 زیرساختها طراحی-7
ماهیت زیرساختها چیزی است که از نظر بصری، شهرها را از شهر دیگر متمایز می کند. روش های متعددی را برای       

ر وجود دارد ولی روشی که از همه جامعتر است، هرچه را که جزئی از عرصه عمومی است اعم مشخص کردن زیرساختهای شه

از اینکه مالکیت خصوصی باشد یا عمومی به عنوان زیرساخت می پذیرد. براین اساس، خیابان ها و سایر تسهیالت حمل و نقل، 

ی از زیرساختهای شهر باشند. بسیاری از مباحثی که مدارس و موسسات عمومی مانند کتابخانه و موزه ها همگی می توانند جزئ

در طراحی زیرساختها مطرح می شود، خارج از حوزه صرف فعالیت طراحی شهری بود، به یک یا هردو حوزه فعالیت برنامه 

 ریزی و عمران مربوط می شود. با این حال نتایج چنین تصمیماتی برای طراحی بخش های شهری، به دلیل ضریب افزایش و

آثاری که به دنبال خواهند داشت، اساسی خواهد بود. دغدغه عموم در طراحی اجزای تشکیل دهنده زیرساختها نه تنها به 

 واسطه خدماتی است که عرضه می کنند، بلکه به خاطر اثرات محرک آن نیز خواهد بود. 

ی قرار می گیرد. یکی از آنها تفکیک در طراحی زیرساختها نکاتی وجود دارد که به طور مستقیم مورد توجه طراحی شهر

سواره و پیاده به منظور تامین محیطی مطبوع تر و ایمن تر است. این تفکیک می تواند در فضای عمودی یا افقی انجام شود. 

ال تفکیک افقی، راهکار استانداردی است. به این ترتیب که پیاده روهای جداگانه ای را به عابرپیاده اختصاص می دهند ولی مث

های متعددی نیز از تفکیک عمودی فضاها وجود دارد. در بسیاری از نقاط سرتاسر دنیا خیابان ها بر روی رفت و آمد وسایل 

نقلیه موتوری بسته شده است و به یک فضای مخصوص عابرپیاده تبدیل شده اند. هدف این بوده که مردم را با استفاده از 

دارد، تشویق کنند. بعضی از این فضاها در عمل بسیار موفق بوده اند، بعضی نه. این  تسهیالتی که در اطراف این فضاها قرار

طرح ها بیشتر در مایه معماری منظر بوده و در آینده نیز به همین ترتیب ساخته خواهد شد. تفکیک عمودی ترافیک سواره و 

یک شکل  ته است. این نظام شکل های مختلفی دارد.پیاده نیز در بسیاری از نقاط باز با درجات متفاوتی از موفقیت انجام گرف

  .آن این است که ترافیک سواره را در سطح زمین نگه داشته، فضاهای عابرپیاده و پیاده روهارا بر روی آن قرار می دهند

یاده این در شکل دیگر، پیاده ها زیر وسایل نقلیه حرکت می کنند. اکثر شهرها دارای شبکه های زیرگذرند که به عابران پ

امکان را می دهد بدون برخورد با موانع از یک بلوک به بلوک دیگر بروند. ساخت این گذرها همچنان ادامه دارد. این فضاها را 

 [12]می توان روشن و سرزنده ساخت و اما اغلب تاریک و خفه اند. 
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و ساختمان ها باشد که در این میان ما به بسط محصوالت زیرساخت می تواند شامل میدان ها، خیابانها، پیاده راه ها، پارک ها 

 و گسترش پیاده راهها و ساختمانها که مرتبط با طراحی محله امام زاده یحیی می باشد می پردازیم.

 

 پیاده راه ها-2-7
مسیرها و تقاطع های آن به عنوان جزیی از پروژه های طراحی میان افزای شهری می توانند بسته به نوع وسیله حمل و 

نقل مورد استفاده، اشکال متعددی پیدا کنند. در یک سطح، سرعت حرکت وسائل نقلیه مطرح می شود. در سطح دیگر پیاده 

راهها، راه پله ها و رواق ها طراحی شده تا تجربه عابران پیاده را ارتقاء دهد. هدف در بعضی مواقع فقط تامین مامن راحت است 

 والی از شهرها به هنگام قدم زدن در خیابانها مدنظر است.ولی در مواقع دیگر ارتقاء تجربه مت

در اغلب موارد در واقع الزم است اتومبیل و عابران پیاده از یکدیگر جدا شوند. روش استاندارد، در نظر گرفتن پیاده رو در 

یگری است. عالوه بر این خیابان ها می باشد. تبدیل خیابانها به جای مخصوص عابرپیاده و ایجاد بلوک های بزرگ، راه حل د

یک راه دیگر هم جدا کردن وسایل نقلیه موتوری از عابران پیاده به صورت عمودی است. پل های هوایی و زیرگذرها نیز به این 

 [12]منظور طراحی شده که رفت و آمد مردم را تسهیل کند. البته طراحی این ها در حوزه فعالیت معماران منظر نبوده است. 

ارتقاء تصویر ذهنی مناطق یا تصویر شخصی گروهی از مردم از راه جلب توجه مکان های  مسیرها این دافاه از یکی

تاریخی است که در غیر این صورت ممکن بود اهمیت آن شناخته نمی شد. بعضی از مسیرها تنها مکانهایی را به هم -اجتماعی

ا هیچ گونه جزئیات دیگری ندارند. در مواقعی نیز کارهای زیادی وصل می کنند که رویدادهایی در آنها اتفاق افتاده ولی فضاه

 در چارچوب طراحی میان افزای کوچک و بزرگ روی آن ها انجام شده تا کیفیت کلی آنها را باال ببرد.

ند، این از نظر بسیاری، طراحی این مسیرها به برنامه ریزی اجتماعی و طراحی شهری و معماری و دیگر رشته ها مرتبط نیاز دار

امر بستگی به این دارد که در طراحی مسیر، ساختمانها و فضای بین آنها تا چه اندازه نقش دارند و تا چه حد تنها ایجاد یک راه 

 [12] بین خیابانهای شهری مدنظر است.

 

 ساختمان ها-1-7
مجموعه های ساختمانی به ساختمانها به عنوان محرکی برای توسعه شهری می باشند. یکی از مالحظاتی که در ساختن 

عنوان پروژه های طراحی شهری میان افزا به عنوان مباحث مربوط به سیاست عمومی مدنظر قرار می گیرد، اثرات محرکی آن 

بر روی محالت و محیط های اطراف است. بدون تردید چنین مالحظه ای یک عامل محرک در طرح جان دی راکفلر برای 

پیشنهاد شده بود، همین مطلب صادق است. هدف وی در این طرح این بود که زاغه های  1952 رادیو سیتی نیویورک در دهه

را بجای آن ایجاد کند تا شخصیت کل بخش  "مرکز فرهنگی با شکوه جدید"شمال کلمبوس سیرکل را خذف کرده و یک 

  نفر از ساکنان محل. 2222غربی شهر را تغییر دهد. وی در این کار موفق شد، اما به قیمت بی خانمان شدن 

همه ساختمانها روی جریان انسانها و جهت فعالیت آنها اثر می گذارند یا چیزی به سیمای شهر می افزایند و یا از آن کم 

می کنند. عالوه بر این اینها جزئی از خط آسمان را تشکیل می دهند و می توانند به گونه ای بر سیمای شهر اثر گداشته و 

برای توسعه های آتی، موزه ها، کتابخانه ها و فضاهای خرده فروشی که در محل مناسبی قرار می گیرند، همگی جاذبه ای باشد 

 موجب رونق و تسریع توسعه شهری می شوند. شاید پروژه ای میان افزا که به عنوان محرک برای توسعه بیش از همه در دهه 

 [12] اشد.گذشته مطرح شد موزه گوگنهایم در بیلبائوی اسپانیا ب
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 به علت آنکه در محدوده امامزاده یحیی زیرساختها موجود می باشند، از نوع دوم طراحی شهری محرک استفاده می شود.

 می باشند به بررسی این واژه و ویژگی ها و مقیاسهای آن می پردازیم. "میان افزاها"از آنجا که نوعی از طراحی شهری محرک 

 

 میان افزاها-2-1-7
یی شهری توسعه زمین های خالی و بالاستفاده در میان نواحی شهری است. توسعه میان افزا به معنای ساختن میان افزا

خانه ای جدید، مکان های کار جدید، فروشگاههای جدید و امکانات و تسهیالت دیگر در میان یا محدوده موجود شهر است. 

 این توسعه می تواند انواع مختلفی داشته باشد.

ازی در قطعات خالی و ایجاد کارکردهای جدید برای محدوده هایی با عملکرد پائین )مانند قطعات ساختمان س -

 پارکینگ، سایت های صنعتی قدیمی(

 [11] احیا و توسعه ساختمانهای موجود. -

نی به توسعه میان افزایی محله ها و محدوده های شهر می توانند توسعه مسکونی و فعالیتی خود را در مقابل توسعه بیرو

 [11]سمت فضاهای باز یا زمین های توسعه نیافته درونی و یا فرسوده، گسترش دهند. . 

توسعه میان افزای موفق، با دقت مضاعف، ساختارهای جدید را به زمینه شهر پیوند می دهد. ساختمانهای میان افزا 

ود و آنچه قادر است ساخته شود را با هم در نظر مطلوبیت مورد نیاز را به شهر اضافه می کند و تالش می کند تا امکانات موج

 بگیرد. 

را در  "حس مکان"این توسعه می تواند به خلق مراکز شهری فعال و مراکز واحدهای همسایگی )محالت( کمک کند و  

بی بین میان محالت مرکزی و فرسوده پرورش دهد. همچنین می تواند بازه گسترده ای از گزینه های خانه سازی، تعادل مطلو

 محل کارخانه و فروشگاه ها و دیگر موارد مطلوب را بر محدوده بیافزاید.

میان افزایی خود به تنهایی نمی تواند مشکالت رشد نواحی حاشیه ای را حل کند، اما در حالت ترکیبی با )محافظت شهر 

بیشتر( می توانند به رشد هوشمند و  به وسیله کمربند سبز، حمل و نقل عمومی مناسب، طراحی خیابانهایی با پیاده مداری

 [11]پایداری دست یابد. 

 

 معرفی محدوده-8
شهرداری تهران در عرصه مابین خیابان امیرکبیر از شمال، شهید  12منطقه  2محله امامزاده یحیی یکی از محالت، ناحیه 

 مصطفی خمینی از غرب، پانزده خرداد از جنوب و ری از شرق محدود شده است.

 

 تهران 21در منطقه محدوده محله امامزاده یحییموقعیت  :2نقشه
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 ساختار و سازمان فضایی محله امامزاده یحیی-4

تحلیل و تشخص سازمان فضایی تشکیل دهنده یک محدوده شهری به عنوان یک سیستم، در مرحله اول مبتنی بر 

و درک ساختارهای مختلف آن و سایر مناسبات مابین آنها در شناخت زیرسیستم ها شامل پهنه ها، محورها و مراکز )کانون ها( 

 مقیاس مربوطه است.

پهنه های عمده فعالیتی در محدوده امامزاده یحیی مربوط به فعالیت گوناگون اقتصادی و تجاری مثل گذر اصلی و مراکز 

جد مدرسه ها، خانه فرهنگ، خرید، قسمت شمال محدوده، فعالیت های مذهبی و فرهنگی مانند امامزاده و مساجد و مس

شورایاری، ورزشگاه ها، فعالیت های گذران اوقات فراغت مثل پارک ها و مراکز تفریحی و فعالیت های حمل و نقل مثل 

پارکینگ می باشد. محورهای ارتباطی محدوده نیز در دو گذر اصلی و دسترسی های فرعی خالصه می شود. مراکز یا کانون ها 

 آن ها میدان باغ پسته بک است، در امتداد گذرها جای گرفته اند.نیز که عمده ترین 

باید در نظر داشت که مفهوم ساختار فضایی اصلی با مقیاس های متغییر متفاوت می شوند. در سطح نواحی و محله های 

ری در مقیاس نواحی و شهر، خیابانها و مسیرهای اصلی حرکت پیاده، همراه با فعالیت های اوقات فراغت، تفریحی، خدماتی تجا

محله های شهر بوده که دارای مبلمان و تجهیزات شهری، عناصر شاخص معماری، تداوم فضای سبز است و در آن مقیاس 

حرکت، پیاده بوده و لذا قابلیت رویت عناصر در دید عابرپیاده اهمیت می یابد، در بررسی حاضر مقیاس محله و مفهوم ساختار 

  در راسته امامزاده یحیی را مالحظه نمود. های پیاپیمی توان دید  1. در تصویر ر استفضایی در محله مورد نظ

 

 توان و پتانسیل های ویژه محدوده-21
محدوده امامزاده یحیی علی رغم نزدیکی به بازار تهران و قرارگیری در مرکز شهر همچنین مهاجرت شمار زیادی از 

د را حفظ کرده و گذر اصلی آن که حدفاصل میدان باغ پسته بک تا کوچه میرزا ساکنان آن تا حدودی بافت اجتماعی بومی خو

محمود )مرکز ملی فروش لوازم خانگی امین حضور( ادامه می یابد، در سلسله مراتب کالبدی فضایی اهمیت ویژه ای دارد 

 پاسخگوی  بسیاری از نیازهای روزمره ساکنان است.

مانده از دوره های قبل و همچنین زندگی بسیاری از رجال سیاسی و چهره های وجود بناهای تاریخی و میراث به جای 

مردمی )میرزا عبدالوهاب خان شیرازی،میرزا حسن خان فراهانی)دبیر الملک(، طیب حاج رضایی و...( باعث شده است، بازدید 

این محله ارتباط خوبی برقرار کنند. کنندگان از بافت علی رغم اینکه تاکنون برنامه ریزی گردشگری صورت نگرفته است، با 

 آمده است. 3است، در جدول شماره فهرستی از آثار ثبتی میراث فرهنگی که در محدوده واقع شده 

قرارگیری در مرکز شهر تهران و نزدیکی با بازار، هم تهدید و هم فرصت مناسبی برای این محله به شمار می رود، تهدید از 

زار همچون مشکالت ترافیکی، تامین زیرساخت ها با توجه به نیاز فراتر از ظرفیت، استقرار این جهت که مشکالت تبعی با

انبارها، کارگاه ها و خالی شدن بافت از ساکنان گریبانگیر بافت شده و آن را از سیستم پویای شهر خارج می کند. از طرفی اگر 

اجعین آن صورت گیرد، می تواند بعنوان محلی پویا، دارای حیات برنامه ریزی بافت در راستای پاسخگویی به نیازهای بازار و مر

اجتماعی فرهنگی و اقتصادی نقش ایفا کند. اعطای نقش گردشگری به محله گام مناسبی در راستای دستیابی به این نقش و 

 جلوگیری از تهدیدات فوق است.

های تاریخی این محدوده و عملکرد آنها جهت از طرفی می توان به علت قدیمی بودن محدوده امامزاده یحیی برای بنا

 جذب توریسم جایگاه ویژه ای در نظر گرفت .
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 : دیدهای پیاپی در راسته امامزاده یحیی2تصویر
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 طرح پیشنهادی-22
با وجود قرارگیری  بقعه امامزاده یحیی و بسیاری ابنیه حاوی ارزش تاریخی در این محله، به نظر می رسد این محله 

همچنان به عناصر جاذب دیگری نیز برای تسریع فرآیند رشد و روزآمد شدن نیازمند است. در همین راستا و با توجه به 



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49تیر ماه  -تهران 

 11 

خوانا تر نمودن راسته امامزاده یحیی از طریق طراحی مسیر ویژه گردشگری، افزایش  در جهتلعات صورت گرفته تالش مطا

سهم فضاهای همگانی در طول مسیر،  تزریق ساختمانهایی با کاربری مختلط و نیز بهسازی،نوسازی و یا بازسازی ابنیه موجود 

با ایجاد گشایش فضایی در  می توان حله بیفزاییم. جهت نیل به این مقصودهر یک به فراخور نیاز، بر سرعت رشد و تحول م

کی از مشکالت و معضالت اساسی در بافتهای ی. بیافزاییمخرداد بر خوانایی آن  15محل ورودی راسته امامزاده از جانب خیابان 

دان پارکینگ های جمعی است. با توجه تاریخی از جمله این سایت مسئله حرکت خودروها در معابر ارگانیک کم عرض و نیز فق

به قرارگیری این محله در محدوده تاریخی شهر و نیز  وجود ساختمانهای تاریخی ارزشمند متعدد از اقدامات کالبدی گسترده 

دو پارکینگ جمعی یکی در ابتدای ورودی و دیگری در ضلع می توان . جهت حل مشکل پارک خودروها  می شودخودداری 

می  موجب کاهش سرعت سواره که . هرچند ارگانیک بودن معابر خود عاملی استچه باغ پسته بک در نظر گرفتیدانشرقی م

از سنگ فرش به عنوان مصالح کف استفاده مناسب است  ،تعریضهای مختصر در برخی نقاط  احتمال اما با توجه به شود

. از آنجا که به دلیل عرض کم و کندفت نیز تقویت گردیده تا عالوه بر کنترل سرعت سواره روحیه تاریخی گردشگری با

تا با استفاده از روش سلسله مراتب نشانه ای بر  کوشش شودارگانیک بودن معابر امکان دید به عناصر شاخص وجو ندارد 

ر سقاخانه ساختمانهای فاقد کیفیت مجاو ،خوانایی مسیر بیفزاییم. به همین منظور و جهت کاستن از غلبه توده بر فضای موجود

. وجود  بنای بگیریمقدیمی را تخریب و فضای حاصله را به عنوان فضایی خودمانی به عوان آغازگر  مسیر پیاده راه در نظر 

امامزاده و نزدیکی آن به مرکز محله، این محدوده را با تراکم ترافیکی باالی سواره و پیاده مواجه کرده است. با توجه به وجود 

شرقی و نیز وجود ساختمانهایی با کیفیت نازل در مجاور این مسیر که امکان تعریض را فراهم می کنند  مسیر موازی در ضلع

می . وجود قطعه زمین بایری در مقابل امامزاده این امکان را فراهم نمود مسیر مقابل امامزاده را به پیاده راه تبدیل می توان

ه را در این مکان طراحی کنیم. ساختمانی با کاربری مختط خدماتی آورد که عنصر اصلی شتاب دهنده به فرآیند رشد محل

با بهره گیری از الگوی که گردشگری. در طول محور پیاده راه ساختمانهایی همچون مسجد با مشکل کالبدی مواجه اند 

می سازی می نماییم. معماری ابنیه موجود بخصوص امامزاده نوسازی و سایر بناهای مواجه با مشکالت کالبدی عملکردی را باز

جهت بازگرداندن روحیه کهن حضور دستفروشان، ضلع شمال غربی پیاده راه را با عنوان بازار هنر طراحی و مناسب سازی توان 

در مسیر پیاده راه با استفاده از پوشش گیاهی مناسب بصورت درختان و بوته های متنوع بر غنای حسی فضا و  کنیم و نیز

  افزاییم.بیدعوت کنندگی فضا 

ساختمان فرهنگی در نظر گرفته شده جنب کوچه عرب زاده دو مرکز مذهبی امامزاده و حوزه علمیه را  بهم پیوند می 

 دهد. 

میدان باغ پسته بک به دلیل دارا بودن نقش مرکز محله ای از اهمیت بسیاری برخوردار است حال آنکه با  مشکالت عدیده 

ت کالبدی،  تداخل عملکردی سواره و پیاده و... مواجه است. تنها نقطه تنفس و فضای باز  ای همچون  اغتشاشات بصری، مشکال

این بافت به هم فشرده که خود به مرکز ثقلی برای اتصال بازارچه حمام نواب و امامزاده تبدیل شده ،همه این عوامل بعالوه  

ی مواجه شود. به همین دلیل لزوم جدا سازی مسیر حرکتی باعث گردیده با تراکم فعالیتی و عملکردی باالی آن نقش عملکردی

سواره و پیاده و نیز آرام سازی حرکت سواره احساس می شود. همچنین تنوع مصالح بکار رفته در جداره ها، عدم وجود بدنه 

نچه  شدیدا چشم یکپارچه و خود نمایی ساختمانهای کوتاه و بلند بافت مجاور، عالوه بر اغتشاشات بصری صحن و جداره میدا

تفصیل به توضیح آن می را می آزارد. برای رفع مشکالت موجود در این مکان راه حلهایی اندیشیده شده که در ادامه به 

. حمام نواب نیز از جمله بناهای فاخر این مجموعه است که با تغییر کاربری به خانه صنایع دستی عالقمندان را به پردازیم

مانهای فرسوده مقابل و مجاور این بنا امکان تخریب و فضا سازی را برای ایجاد فضای مکث و ایجاد سوی خود می خواند. ساخت

تشخص کالبدی در عرصه ورودی این بنا فراهم میآورد. در ادامه این مسیر  بازارچه حمام نواب نیز با مشکالت کالبدی بصری 

شنهاد می گردد جهت جذب و هدایت گردشگر بر حضور کاربری بسیار رخ می نماید. مشکالتی که پس از ساماندهی به آنها پی

 خدماتی  همچون تولیدو عرضه صنایع دستی،  رستوران و...  در لبه ها تاکید شود.  –های تجاری  با روحیه گردشگری 
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 تفریحی در قطعه زمین بایر مقابل امامزاده یحیی –طراحی مرکز تجاری -2-22
با قرارگیری در  باشد. نقش کاتالیزور اصلی فرآیند رشد محله امامزاده یحیی را داشته پیشنهادی می توانداین ساختمان 

مزاده و نیز نزدیکی به مرکز جوار بنای ارزشمند کاظمی که این روزها نقش موزه را پذیرفته، مسجد و از همه مهمتر بنای اما

مجموعه ای در طراحی آن می توان . می کندکمیل و با پذیرفتن عملکرد خدماتی گردشگری این مجموعه عملکردی را ت محله

متشکل از دو ساختمان موازی و عمود بر محور پیاده راه و یک ساختمان مسلط مرکزی و هم سو با مرکز ثقل فضا که با کمی 

موعه ای عالوه بر اینکه مج می کند کهند پله، دو بنای دیگر را به یکدیگر متصل چ اختالف ارتفاع و جدا شدن از زمین توسط

. همچنین فضای باز و می کندامکان دسترسی به فضای سبز جنوب خانه کاظمی را هم فراهم  می آورد، منسجم را فراهم

که با فضاسازی و استفاده از حوض و آبنما و پوشش گیاهی مناسب اقلیم و  بوجود می آیدانعطاف پذیری در میانه این مجموعه 

ه بر جلوگیری از سر ریز جمعیت به عرصه پیاده راه به فضای مناسبی جهت گردهمایی و تامین مبلمان شهری مورد نیاز، عالو

  می شود.تجمع گروه های مختلف استفاده کننده از فضا تبدیل 

اختالف سطح و احداث پله ها و سکوهایی که به عنوان محل نشستنن و نیز تفکیک زیر فضاها از یکدیگر  می توان بوسیله

در این مجموعه جهت برقراری پیوند بیشتر با پیاده راه ، با استفاده   بیافزاییم. مناسب استتنوع فضا و حرکعمل می کنند، بر ت

از کفسازی های یکسان و پیش روی مصالح به کار رفته در کف پیاده راه به درون فضای باز مجموعه، تاکیدی بر عمومیت فضا 

 . صورت پذیردو تشویق به ورود 

مه شفاف از طریق استفاده از بالکن و نیز ستون و پیلوتی کردن ساختمان جهت تلفیق فضای پیاده راه و ایجاد بدنه های نی

مجموعه پیشنهاد می گردد. همچنین با قرار گیری باالتر از سطح زمین و معماری و طراحی خاص بازشوهای ساختمان مسلط 

عناصر پیرامونی را حول آن به نظم درآورد هرچند این طراحی  وده و با ایجاد تمرکز بصریمبر مجموعه می توان بر آن تاکید ن

   نباید از میزان اهمیت وتشخص کالبدی بنای امامزاده )البته پس از مرمت( بکاهد.
 

 بازطراحی جداره های میدان باغ پسته بک-1-22
کردی سواره و پیاده و اغتشاشات میدان باغ پسته بک به عنوان مرکز محله امامزاده یحیی از نابسامانی کالبدی، تداخل عمل

با انسداد کوچه های فرعی منتهی شده به میدان و اختصاص  بهتر است بصری گسترده و ... رنج می برد. برای حل این مشکل

. عالوه بر اینکه در الیه دوم میدان  آیدصحن میدان به حضور پیاده از حضور سواره در صحن میدان جلوگیری به عمل 

. عبور سواره نیز با شودفراهم آوردن امکان بارگیری و باراندازی و پارک خودروهای محلی در نظر گرفته پارکینگی جهت 

. شکستگیهای نامتناسب در خط آسمان ، ه از ضلع غربی میدانچه محدود گردداستفاده از تغییر کفسازی صرفا به معبر گذرند

مشکالت این فضا است. جهت انسجام بخشی به کالبد و فضای  اغتشاشات بصری و آشفتگی های صحن میدانچه نیز   از دیگر

میدانچه و بدنه های دربرگیرنده فضا، نیازمند اقدامات کالبدی و بصری متعددی می باشیم. پیش از هر کار می بایست با تنظیم 

فضا تاکید کنیم. برای  خط آسمان وانسداد دید به نمای پشتی ساختمانهای اطراف با استفاده از بدنه های یکپارچه بر وحدت

طراحی نمای جداره های پیرامونی استفاده از الگو و مدول  بکار رفته در معماری ابنیه تاریخی همین بافت توصیه می گردد 

چراکه عالوه بر ایجاد محیطی دنج و آشنا برای اهالی بر هویت و روحیه سنتی مرکز محله تاکیدی دوباره کرده ایم.  همچنین با 

رخت و حوض آب موجود در میدانچه عالوه بر حفظ خاطرات جمعی  ساکنان بر احساس تعلق آنها به محیط حفظ تک د

زندگی شان تاکید کرده ایم. کاربری های موجود در میدانچه از نوع خرده فروشی و فراغتی بوده که با استفاده از بکارگیری 

می . همچنین می آوردصحن میدان ، دیدن و دیده شدن را فراهم عنصر رواق و بالکن در طبقه اول امکان سرریز فعالیتها به 

تا با ایجاد تباین  فضایی بر تنوع  کنیمبا الگو گرفتن از قسمت سرپوشیده بازار نواب، معابر منتهی به میدانچه را مسقف توان 

 فضا بیفزاییم.
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 طراحی جداره امامزاده -3-22
 بناهای محدوده می باشد و عالوه بر جاذبه فرهنگی، توریسم مذهبی را نیز به از آنجا که امازاده یحیی یکی از شاخص ترین 

 است.خود جلب می کند یکی از مهمترین ارکان موجود در راسته 

بازطراحی گردد.باغچه جلوی  مناسب استسه سردر امامزاده دارای قدمت تاریخی بوده و جداره وصل کننده این سه 

ها باعث شده تا دید به امامزاده بسیار کاهش یابد. از طرفی چنار موجود در محوطه امامزاده  امامزاده و درختان موجود در آن

یکی از قدیمیترین چنارهای تهران می باشد که باید آن را حفظ نمود. با طراحی بدنه مسجد و ساماندهی فضای جلوی امامزاده 

 بیافزاییم.تشخص و خوانایی آن  می شود بر

 

 نتیجه گیری-21
ز بررسی ها می توان بطور کلی اذعان داشت که توسعه بافت های فرسوده با رویکرد گردشگری دارای اصول زیر می پس ا

 باشد:

 فرآیند توسعه، ایده تلفیق فرهنگ و اقتصاد را مطرح می کند. -

با تعیین نقش توسعه بر پویایی اقتصاد محلی از طریق ایده تلفیق فرهنگ و اقتصاد و احیای پایداری بافتهای تاریخی،  -

 آنها در سازمان فضایی شهر تاکید دارد.

 اصول مرمتی توسعه، تجدید حیات و روان بخشی بافت قدیمی را ملزم به پیوند حیات گذشته و امروز شهر می کند.  -

 توسعه باید از طریق برگزیدن درست کانون های مداخله، منجر به توسعه شهر در پیرامون آنها شود.به بیان دیگر، این -

 پهنه ها به این دلیل انتخاب می شوند که مداخله در سراسر بافت، در بسیاری موارد امکان پذیر نیستو

ارزش های معماری و تاریخی باید به عنوان بخشی از ارزش های کلی حیات شهری در تعامل زنده با شهر و  -

 ی همراه شود.شهروندان در نظر گرفته شود و حفاظت عمومی با حفاظت اجتماعی و عالقه عموم

 فرهنگی با گسترش روح آنها در کالبد جدید همراه است.-حفظ ارزش های تاریخی -

 چندجانبه نگری محیط و فضای شهری با تعیین عملکرد -

 تزریق محتوای جدید بر کالبد قدیم )معاصرسازی(  -

 امن توسعه می باشد.جامع نگری در تمام مراحل تدوین معیارها و شاخص ها، تدوین مدل، برنامه ریزی و اجرا، ض -

های متفاوت بافت باید به آرامی، با ظرفیت تدریجی انجام شود تا شهر دچار مشکالت عملکردی و اتصال بین بخش -

 شکنندگی در تصویر ذهنی نشود.

همانگونه که مالحظه گردید توجه به توسعه درون زا می تواند به خلق مراکز شهری فعال کمک کند. نگاهی بر نظریات و 

رات جهانی گویای این امر است که امروزه بسیاری از شهرهای جهان محدودیت هایی برای رشد و توسعه پراکنده در تفک

پیرامون شهرها اعمال می کنند. این مرزها می تواند توسعه را به سمت مراکز شهری و مناطق فرسوده تشویق کند. برای آنکه 

تشویق کننده این نوع توسعه و کاتالیزورهای توسعه در مرکز شهری شناسایی بتوان به این منظور رسید در ابتدا باید عوامل 

نمود. برای دستیابی به  محرک های توسعه، تامین زیرساختها در بافت، می تواند در تحقق این مهم موثر افتد. با توجه به این 

)راسته امامزاده یحیی( صورت گرفته است، با در نظر گرفتن سایت مورد طراحی  مقالهمطلب و از مطالعات و مبانی نظری این 

می توان  این زیرساختها را در دو دسته پیاده راه و ساختمان تقسیم بندی نمود که ساختمانها بصورت پروژه های میان افزایی 

 و توسعه درونزا در بافت عمل می کنند.
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