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Abstract
 The integrated urban design process could be
 considered as a crucial interaction between
 “substance” and “procedure” in all the creative
 designs revealed during the history of urban
 design in which the substantive approach has
 gradually been shifted into a more procedural
 one. This new situation had been widely
 adapted by the ever-growing revitalizing
 approach, searching a new life for many of
 old and deteriorated urban fabrics and places.
 The integrated approach could lead the urban
 design through a revitalizing process which
 might be also interpreted as the regeneration
 of the spatial structure of a city. In this
 research the convergence of urban design and
 urban regeneration has been incarnated in the
 integrated urban design process for regenerating
 historic places. In this article after reviewing the
 related literature a list of integrated qualities of
 urban design has been proposed to be used as an
 imperative goal for the urban regeneration and
 conservation of historic and heritage areas. To
 achieve such a task the method was to organize
 an integrated urban design process in order to
 apply all the qualities listed before in the redesign
 and the regeneration of historical urban spaces
 of a chosen part of the old city of Shiraz situated
 .in the Sang-e-Siah historic quarter
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چکیده
طراحی شــهری از بــدو پــای نهــادن بــه عرصــه شــهرها، توجــه بــه فرآینــد 
ــی، اســطوره  ــه اســت. زمان ــی گرفت ــوا پ ــر محت ــز ب ــا تمرک ــان ب را همزم
روش منــدی علمــی تاکیــد مضاعفــی بر فرآینــد داشــت، در حالی کــه بنیان 
طراحی شــهری، بــا تکیــه بــر سرشــت و درونمایــه شــهرها، تکویــن یافتــه 
بــود. همگرایــی ایــن دو جریــان، بــا فرآینــد یکپارچــه طراحی شــهری و بــه 
ایــن دلیــل مــورد توجــه قــرار می گیــرد کــه از آن طریــق بتــوان در عیــن 
پایبنــدی بــه یــک رونــد گام بــه گام و مبتنــی بر اصــول علمــی، مختصات 
بســتر اقــدام و زمینــه شــهری را نیــز مدنظــر قــرار داد. در این مقالــه، مفهوم 
فرآینــد یکپارچــه طراحی شــهری، خــود را بــه مثابــه شــاکله ای مرّکــب از 
فرآینــد طراحــی شــهری بــا هــدف بازآفرینــی و احیــاء مکان هــای تاریخــی 
ــد.  ــاز می نمایان ــی بخشــی از بافــت تاریخــی شــیراز، ب ــا ســازمان فضای ی
ــی  ــد، مهــم تریــن بخــش از چرخــه را ارزیاب ــی و تدویــن فرآین در بازخوان
وضعیــت و جلــب مشــاوره برشــمرده، و بــه همیــن طریــق، احصــاء و وارد 
کــردن کیفیت هــای فراگیــر بــه زمینــه بافــت تاریخــی، ماموریــت طراحــی 
ــه بازآفرینــی شــهری اســت کــه در آن، حفاظــت یــا  شــهری معطــوف ب
مدیریــت تغییــر، بــا توســعه یــا طراحــی منبعــث از زمینــه همگام می شــود. 
ــداوم  ــد یکپارچــه طراحی شــهری در بازطراحــی ت ــب، فرآین ــن ترتی ــه ای ب
مکانــی گذرســنگ ســیاه شــیراز بــا هــدف بازآفرینــی مکان مبنــای بافــت 
تاریخــی، بــه آزمــون نهــاده شده اســت. نتایــج نشــان مــی دهــد کــه فرآیند 
یکپارچــه طراحــی شــهری، چگونــه می توانــد در قالــب سیاســت بازآفرینــی 

فعــال، بــه دو جریــان حفاظــت و توســعه، تــوازن ببخشــد.

واژگان کلیــدي: فرآینــد یکپارچــه طراحــی شــهری ، مــکان تاریخــی- 
فرهنگــی، حفاظــت و بازآفرینــی شــهری، ارزیابــی کیفیت هــای طراحــی 

شــهری. 

*.مقاله حاضر برگرفته از پايان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری خانم فريبا کیان است که در دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، به راهنمايی نگارنده اول و مشاوره 
نگارنده دوم به انجام رسیده است.
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مقدمه
به  تا  که  دارد  می  اذعان  شهری  طراحی  ادبیات  مرور 
شهری1،  طراحی  دانش  جامع  پايگاه  پايه ريزی  در  امروز 
به طور جدی تالشی صورت نپذيرفته است. و آن چیزی 
فرآيندهای طراحی شهری  به روش ها و   دارد  که وجود 
متخصصان  توسط  که  شود  می  محدود  فردی  منحصربه 
Bah�(  و نظريه پردازان در زمینه ای خاص تدوين شده اند
rainy & Bakhtiar, 2016(. »فرآيند طراحی شهری« به مثابه 

»جعبه ابزاری« از اصول طراحی، که متناسب با هر زمینه و 
مبنای کار، توسط طراحان شهری  به عنوان  الگوی زمانی، 
استفاده می گردد، فهم می شود. بر اساس اين تعريف، فرآيند 
طراحی شهری بر اساس تفکر باز، پويا و تکرارشونده شکل 
می گیرد به نحوی که خطی بودن اين روند صحیح نیست و 
همواره بازخورد هر مرحله به مرحله پیشین  بسیار اهمیت 
فرآيندهای طراحی  به  موشکافانه  نگاهی  بااين حال،  دارد. 
شهری، که طی سه دهه اخیر با پیشرفتی فزاينده همراه بوده 
اند، روشن می سازد که چنین برداشتی از »فرآيند طراحی 
شهری«، »جزءگرايانه« به شمار می رود، و به طبع نمی تواند 
منظری  از  باشد.  يکپارچه  و  چند بُعدی  رخدادی  بیانگر 
که  شهری«،  بازآفرينی  و  »حفاظت  پیچیده  جريان  ديگر، 
به نوعی می توان گفت در دوران معاصر، طراحی شهری را 
به چالشی برای همگرايی مفاهیم »بازآفرينی شهری« تبديل 
نموده است، فرآيند و الگوی مفهومی جديدی تحت عنوان 
آغازين »فرآيند يکپارچه طراحی شهری در بازآفرينی« را 
به منظور فهم و بازشناسی »روايت«های متنّوع »حفاظت«، 
»بازآفرينی« و »بازآفرينی حفاظت مبنا« )به مثابه جامع ترين 
سیاست معاصر در مواجه با زمینه تاريخی( اقتضاء می نمايد. 
اين الگوی مفهومی درصورتی که همه شمول و هوشمندانه 
تدوين گردد، از حیث ابزار تحلیل دوگانه »رويّه يا فرآيند« 
تمییز  و  »ارزيابی«  امر  تسهیل  ضمن  الگو«،  يا  »محتوا  و 
»کیفیت« طراحی  کالبدی و کارکردی، به طّراحان شهری در 
احیای زمینه تاريخی شهر کمک خواهد کرد. از مهم ترين 
اقدامات الزم برای احیای مراکز تاريخی شهرها، شناخت 
کامل، درک اهمیت و ويژگی های خاص فضايی، مختصات 
آن  تحّول  و  دگرگونی  سیر  و  هويّتی  بارزه های  کالبدی، 
شود،  هدايتگری  جريان  به  منجر  که  است  زمان  درگذر 
متضّمن پويايی اين مراکز در راستای بازگرداندن منزلت و 
تاريخی و  بر اساس زمینه های  به آن  جايگاه ازدست رفته 
يادمان های موجود. در همین راستا، در اين مقاله تالش می 
گردد تا ابعاد گوناگون ديدگاه هم گرايی طراحی شهری و 

بازآفرينی يکپارچه  شهری به عنوان  رهیافتی جامع، فراگیر 
در  کیفیت  ارتقای  برنامه های  دربردارنده  که  عملیاتی  و 
بافت های شهری با اهداف يکپارچه محتوايی و کالبدی در 
پس زمینه مکان های تاريخی- فرهنگی است، مورد بررسی 

قرار گیرد و در يک نمونه موردپژوهی، تدقیق شود.

1- طراحی شهرِی »الگو/ محتوا  محور2« و »فرآیند/
و  »محتوایی«  تئوری های  بستر  در  محور3«  رویّه  

»رویّه ای« طراحي شهري 
بنا بر بحث  پايه ای فرانظريه لنگ4، حداقل دو شیوه متفاوت 
وجود دارد که از طريق آن ها می توان گفتمان تئوريک مرتبط 
با »طراحی شهری« را موردنظر و بررسی قرار داد. شیوه 
مصداق  نیز  شهری«  »برنامه ريزی  در  چنان که   – نخست 
يا معطوف  باوراست که تئوری ها می توانند  دارد- بر اين 
 theory in urban( شهری«  طراحی  »محتوای  به 
شهری«  طراحی  »رويّه  به  معطوف  يا  باشند   )design
و  محتوا  میان  [تمايز   )theory of urban design(
است که عمل  تئوری هايی  دربرگیرنده  اول  شکل]. دسته 
 Schön,( طراحی شهری را هدايت می کنند و چنان که شون
1983( باور دارد، اساسًا »تئوری های عملی5« هستند. دسته 

و  اقتصادی،  اجتماعی،  شرايط  که  اند  تئوری هايی  دوم، 
سیاسی اثرگذار بر رفتار و عمل طراحی شهری را بررسی 
و تحلیل می نمايند. شیوه دوم در تقسیم بندی تئوری ها نیز 
و  »تشريح  برای  که  فردی  شد؛  ايجاد  لینچ  کوين  توسط 
تبیین شهر به مثابه يک »پديده فضايی6« تئوری ها را به سه 
دسته، تقسیم نمود: الف( تئوری های تصمیم ساز يا آنچه او 
»تئوری برنامه ريزی)يا تصمیم(7« می نامد؛ ب( تئوری هايی 
يا  آن هاست  پیامدهای  و  شهری  فرآيندهای  ُمبیّن  که 
عمدتًا  که  می نهد  نام  عملکردی8«  »برنامه ريزی  او  آنچه 
از علوم اجتماعی نشأت  می گیرد؛ و درنهايت، ج( آنچه 
او »تئوری هنجاری« می نامد که »با ارتباطات و پیوندهای 
سکونت گاه ها،  فرم  و  انسانی  ارزش های  میان  قابل تعمیم 
با آن،  به هنگام مواجه  يا نحوه شناخت يک شهر خوب 
يادآوری  اينجا می بايد  )Lynch, 1981(. در  دارد«  سروکار 
»محتوايی«  تئوری های  برای  عمدتًا  لینچ  شیوه  که  نمود 
به  که  تئوری هايی  نه  و  داشته  کاربرد  شهری  برنامه ريزی 
شکل »رويّه ای« به برنامه ريزی نگريسته اند. تالش شخصی 
لینچ برای شکل دهی و بسط خصیصه های کارکردِی »فرم 
است  جاری  بحث  اين  از  آشکار  نمونه ای  شهر«،  خوب 

)بنرجی و لوکايتو، 1394(.
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کیفیت  افزايش  شهری،  طراحی  غايی  هدف 
»ساخت  لینچ  زمانی  آنچه  طريق  از  شهرها  در  زندگی 
Lynch, Baner�(  9 اس می نامید،  شهر«  فرم  تخالقانه 
الگو/  شهری  »طراحی  تمرکز  نقطه   .)jee et al. 1995

پیوند  و  مفصل بندی  آرايش،  همانا  محور«،  محتوا 
مؤلفه های فضايی فرم شهری است. اين ماهیت کالبدی 
در  و  بوده  رايج  گرچه  شهری،  طراحی  کارکردی  و 
انجام شده  نیز  بسیاری  مناسب  کاوش های  آن  مورد 
کاربست ها  گسترش  روبه  مقیاس  پاسخگوی  اما  است، 
شهری،  طراحان  نیست10.  آن  تحقیقاتی  حیطه  و 
گروه های  و  افراد  ناشناخته  بعضًا  و  مختلف  نیازهای 
افراد  اين  حقیقت،  در  می دهند؛  قرار  مدنظر  را  جامعه 
را  شهری  طراحان  حقیقی«  »کارفرمايان  گروه ها،  يا 
شهری  »طراحی  از   .)Mera, 1967( می کنند  نمايندگی 
افزايش  به واسطه  تا  می رود  انتظار  محور«  محتوا  الگو/ 
حوزه های  بین  نیز  و  داخل  در  ارتباطات  و  پیوندها 
شهری، و نیز از طريق آفرينش خیابان های پیاده مدار و 
به  عمومی،  فضاهای  زيبايی  و  راحتی  کارکرد،  افزايش 
طراحی  کند.  کمک  شهر  ساکنین  زندگی  کیفیت  ارتقاء 
در  مهم  تمرکز  نقاط  از  يکی  محتوايی فضاهای عمومی 
بااين وجود،  است.  محتوا محور«  الگو/  »طراحی شهری 
موفقیت  دارد،  باور  فرانسیس«11  »مارک  چنان که 
همگانی  فضاهای  آفرينش  در  محتوايی  شهری  طراحی 
فضاهای  گرچه  است.  بوده  نسبی  دمکراتیک،  و  موفق 
مختلط)از  و  برنامه ريزی شده  فضاهای  جزء  همگانی 
تنها  دربرگیری  به  اغلب  اما  هستند،  کاربری(  حیث 
اختالطی  نه  )و  مردم  عموم  از  متجانس«  »توده  يک 
مقابل  در  فرانسیس  می شوند.  منتهی  افراد(  از  متنوع 
»مکان های  مفهوم  مختلط،  باکاربری  عمومی  فضاهای 

معرف  که  می کند  پیشنهاد  را  مختلط12«  زندگی  واجد 
متنوع،  توأمان  که  است  عمومی  »فضاهای  از  نوع  آن 
يادمانی  و  دربرگیرنده،  و  تمام شمول  دمکراتیک، 
که  می کنند  تصديق  برخی   .)Francis, 2010(»می باشند
و  باشد،  دمکراتیک  فرآيندی  بايد  خوب  فرآيند  يک 
و  بدهد،  را  مختلف  منافع  نقش آفرينی  و  ابراز  امکان 
عدالت  و  نابرابری،  بی طرفی،  چون  مالحظاتی  به  حتی 

 .)1394 لوکايتو،  و  )بنرجی  منتهی گردد  توزيعی 
محور«،  فرآيند/رويّه  شهری  »طراحی  سو،  ديگر  از 
الگوهای  شکل گیری  برای  فضا  تطبیق پذيری  به 
زمان  يعنی  انسان؛  زندگی  چهارم  بُعد  متنّوع،  فعالیتی 
در  شهر  عملکردی  فضايی-  ساختارهای  به طورکلی  و 
شناخت  دارد.  خاص  توجه  طراحی  فرآيندهای  قالب 
پايانی،  محتوای  به اندازه  طراحی  فرآيند  به  نسبت  دقیق 
کسانی  برای  حتی  شناختی  چنین  است.  بااهمیت 
هستند  طراحی  کنترل های  و  سیاست ها  درگیر  که 
محیط،  کیفیت  بهبود  برای  چراکه  دارد،  اهمیت  نیز 
دقیق  مداخله  و  طراحی  فرآيند  از  هوشمندانه  حمايت 
اثرگذار)زمینه ای،  متغیرهای  شناسايی  به اندازه  آن،  در 
اهمیت  اصول طراحی شهری،  و  طبیعی(  يا  عملکردی، 
عمدتًا  شهری،  طراحی  تعاريف  از  بسیاری  دارد. 
طراحی را به مثابه يک »فرآيند« ديده اند که بر رويکردی 
نگرش  واجد  و  میان رشته ای  خالقانه،  تحلیلی،  نظری- 
و  کنترل  برای  است  تالشی  و  دارد؛  تأکید  مسئله  حل 
مستلزم همکاری و  و  بر خروجی های طراحی،  نظارت 
می باشد  مردم  عموم  و  مختلف  کارفرمايان  با  مشارکت 

 .)Carmona and Punter, 2013(

نمودار 1. گفتمان تئوریک مرتبط با »طراحی شهری« بر اساس »فرا نظریه لنگ«، مأخذ: نگارندگان پس از بازخوانی منابع.
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1-1- رویکرد »طراحی شهری یکپارچه« ؛ برهم ُكنش 
طراحی شهری»فرآیند/ رویّه محور« و »الگو/ محتوا 

محور«
دانشی  قلمرو  لنگ،  مانند  پردازانی  نظريه  آراء  طبق 
بُعد  دارد.  بُعد »محتوايی« و »رويّه ای«  طراحی شهری دو 
محتوايی که به مطالعه و بیان نظر در مورد بارزه مندی های 
فرم شهر به مثابه »محتوا« طراحی شهری می پردازد؛ و بُعد 
رويّه ای که تمام توجه آن مطالعه درزمینه »فرآيند« متناسب 
به بیان ديگر،  است.  موردنظر  شهری  فرم  به  رسیدن  برای 
موضوع فرآيند طراحی شهری که با ماهیت روش شناسی 
درزمینه تصمیم گیری طراحی و آماده سازی بسترهای الزم 
برای محقق شدن آن تصمیمات سروکار دارد، قسمتی از بُعد 
رويّه ای دانش طراحی شهری را تشکیل می دهد. طراحی 

و  اصول  بر  که  است  رويکردهايی  شهری خوب حاصل 
راه حل های  از  به ندرت  و  دارند،  تأکید  طراحی  اهداف 
کالبدی يک قدرت محلی، آرايش و چیدمان غیر منعطف و 
 ByDesign,( يا از استاندارهای تجربی طراحی منتج می شود
2000(. به طور خالصه می توان گفت، »طراحی شهری« هنر 

ايجاد »چشم اندازی« است برای هر ناحیه و بعدازآن، گرد 
هم آوردن مهارت ها و منابع برای دمیدن روح واقعیت در 

 .)Yeang, 2000( کالبد آن چشم انداز
ازآن روست  شهری  طراحی  فرايند  اهمیت  به طورکلی 
تأثیر گذار است.  که به طور معنادار بر تحقق محتوای آن 
در محافل طراحی شهری همواره دل نگرانی اصلی، يافتن 
و تحلیل علل ناکامی پروژه های طراحی شهری است و در 
بیشتر موارد پاسخ در رابطه بین کیفیت »محتوا« و »فرآيند« 
صاحب نظر  شهری  طراحان  می شود.  يافت  آن  متناظر 
معتقدند که عدم توجه به اهمیت فرآيند در آفرينش کیفیت 
محتوا طراحی شهری، يعنی فراموش کردن پیوستار فرآيند 
طرح های  از  بسیاری  شکست  موجب  می تواند  محتوا،  و 

شهری شود.

2- روایت های همگرای »مرّمت و حفاظت شهری« و 
»طراحی شهری« 

»مرّمت و حفاظت شهری«، اقدامی است در جهت »مثبت« 
هرچه  رفع  می تواند  آن  هدف  و  شهر،  وجودی  بردار 

نمودار 2. طراحی شهری»فرآیند/ روّیه محور« در مقابل »الگو/ محتوا محور«، مأخذ: نگارندگان

نمودار 3. طراحی شهری یکپارچه به مثابه برآیند دو نگاه »روّیه ای« و »محتوایی«؛ مأخذ: نگارندگان
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بیشتر کمبودها ، و جايگزين نمودن آن با شرايط کالبدی- 
اجتماعی جديدی که منجر به آفرينش مکان گردد، باشد. 
»بازآفرينی شهری« را می بايد اصلی ترين رويکرد »مرّمت 
)لطفی، 1390،  دانست  معاصر  دوران  و حفاظت شهری« 
رويکردهای  تاريخی  تحّول  سیر  بازنمايی  در   .)16 ص 
نیمه اول  بر فاصله زمانی  بازآفرينی شهری«،  »حفاظت و 
انجام  تحلیل گونه  امروز مروری  به  تا  میالدی  بیستم  قرن 
می پذيرد. برای انجام اين تحلیل در هر مقطع تاريخی، به 
»انگاره«های مرّمت شهری ای که تابع تحّوالت زمانه خود 
بوده اند، با پیشینه شکل گیری بعضی انديشه ها، و تفکرات 
که  تقسیم بندی ای  می شود.  پرداخته  مفهوم  اين  با  مرتبط 
برای جريان های گوناگون »حفاظت« و سپس »بازآفرينی« 
تاريخی- »دوره«بندی  يک  است،  گرفته شده  نظر  در 

بسیار  زمانی  توالی  از  جريان  دو  هر  که  است،  زمانه ای 
نزديکی برخوردارند، و در اين میان می بايد نگاهی گذرا 
به انگیزه های شهرسازی هر دوره، به عنوان نیروی محرکه 

اين جريان داشت. 
اين سیر تحّول، چندين گذار وجود دارد که در   در 
به نقطه تعادل در  چارچوب بروز دوگانگی ها، و رسیدن 
رويکردهای  تقابل  است.  قابل بررسی  آن ها،  از  هرکدام 
و  کارکردگرايانه  انديشه های  تقابل  محتوايی،  و  کالبدی 
طراحی،  و  برنامه ريزی  شیوه های  تقابل  شناسانه،  زيبايی 
و تقابل در رويکردهای اقتدارگرايانه و انسان مدارانه همه 
در اين چارچوب قرار می گیرند. جريان متأخر »مرّمت و 
که  است،  آن  تاريخچه  در  نقطه عطفی  حفاظت شهری«، 
بی سابقه ای  »يکپارچه نگری«  و  »تعامل«،  »تعادل«،  آن  در 

نمودار 4. جریان  موازی »حفاظت« و »بازآفرینی« شهری و سیر تدریجی نیل به »یکپارچگی« در چارچوب خط مداوم زمانی؛ مأخذ: 
نگارندگان با اقتباس از منابع

نمودار 5. روایت های هم زمان »حفاظت« و » بازآفرینی« و »طراحی شهری« و مفهوم سازی »رویکرد یکپارچه«؛ مأخذ: نگارندگان 
همراه با برداشت و اقتباس از منابع
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خودنمايی می کند )نمودار 5(. هرچند نمی توان اين دوره 
جريان  پشتیبانی کننده  انديشه  مطلق«  »تکامل  دوره  را 
همین  اما  داشت،  محسوب  شهری«  حفاظت  و  »مرّمت 
ويژگی های برشمرده، آن را به مقطعی ممتاز، و متمايز در 
پايداری  الگوی  پیدايش  می کند.  بدل  تاريخچه  اين  طول 
لیکن  برمی گردد،  میالدی   1980 دهة  به  شهری  طراحی 
اوج گیری و رونق يافتن آن در دهة 1990 صورت پذيرفته 
به عنوان  نیـز  مـیالدی  بیست ويک  قرن  در  همچنان  و 
پارادايم غالب طراحی شهری از مقبولیت حرفه ای خاصی 
برخوردار است. وجه مشخصه اين الگو، توجه به مفهوم 
طراحی  مداخالت  اکولوژيکی  »آثار  و  پايدار«  »توسعه 
شهری« است. توجه گسترده و روزافزون به ابعاد رويّه ای، 
به موازات و به عنوان مکمل ابعاد محتوايی، از وجوه خاص 
طراحی شهری در مرحله بلوغ آن است )گلکار، 1390(. 
»درجه  با  شهری،  میراث  و  فضاها،  شهر،  دوره،  اين  در 
آزادی« بسیاری در خدمت شهروندان قرار می گیرد. يافتن 
پاسخ، و يا ارائه پاسخ های بی شمار به پرسش های »مرّمت 
فضاهای  »مصرف کنندگان«  عهده  بر  شهری«،  حفاظت  و 
حفاظت  و  »مرّمت  جريان  و  می شود،  داده  قرار  شهری 
شهری«، برای تسهیل ارتباط شهروندان با »دنیای شهری« 
به عنوان پديده ای کالبدی- فرهنگی، حرکتی دوسطحی را، 
با تعیین راهبردهای کّلی، و يافتن راه حل های عملی متعّدد، 

پی می گیرد )لطفی، 1390(.

»حفاظت  سیاست  بارقه های  آغازین  بررسی   -1-2
یکپارچه  فرآیند  »رویّه  به عنوان  تاریخی؛  فّعال« 

طراحی شهری در بافت تاریخی« 
در مرور شرايط سه دهه پايانی قرن بیستم میالدی، »دهه 
اجتماعی  ارزش های  بر  تأکید مشخصی  می توان  را  هفتاد 
اقتصادی  پتانسیل های  بر  تأکید  را  هشتاد  دهه  میراث، 
در  يکپارچگی  موضوع  بر  تمرکز  را  نود  دهه  و  میراث 
با  همگام   .)Pendlebury, 2009( دانست«  حفاظت  حوزه 
عملکردهای  از  وسیعی  طیف  تحمیل  و  زمانه  تغییرات 
جديد به محیط های تاريخی، نقش »حفاظت« نیز در طی 
Pend�(  سه دهه اخیر به طور قابل توجهی تغییر کرده است
lebury, 2002(. آنچه از بررسی منشورها، بیانیه ها و اسناد 

انتشاريافته در دو دهه اخیر حاصل می شود، نشان می دهد 
که چگونه واژه »حفاظت« که بر نگهداشت صرف و ارتقای 
دهه های  در  داشت  عمومی  تأکید  تاريخی  ساختارهای 
تاريخی  تغییر«13 در محیط های  »مديريت  مفهوم  با  اخیر 

 .)English Heritage, 2008( است  قرارگرفته  مورداستفاده 
سیاست های  کنار  در  حفاظت مبنا«،  »بازآفرينی  سیاست 
فرهنگ مبنا«،  »بازآفرينی  سیاست های  همچون  ديگری 
اجتماع مبنا«،  »بازآفرينی  محیط زيست مبنا«،  »بازآفرينی 
»بازآفرينی اقتصاد مبنا« و »بازآفرينی قانون مبنا«  موردتوجه 
با  مواجهه  در  شهری  ريزان  برنامه  و  سیاست گذاران 
بافت های تاريخی قرارگرفته است. به اين ترتیب، »حفاظت 
راه حل هايی  بلکه  نیست.  گذشته  به  بازگشت  دنبال  به 
و  اجتماعی  مشکالت  نمودن  برطرف  به منظور  پايدار، 
اقتصادی شهرها و مراکز تاريخی معرفی می نمايد. امروزه، 
مفهوم »حفاظت« به حوزه های اجتماعی و اقتصادی بسط 
روند  بازگرداندن  به  قادر  حفاظت  همچنین،  است؛  يافته 
تاريخی  فرسايش و تزريق زندگی جديد در ساختارهای 

 .)EnglishHeritage, 1998( »است
از  مجدد14  استفاده  و  حفاظت  اخیر،  دهه های  طی 
ساختمان های تاريخی موردتوجه قرارگرفته  و به محّرکی 
الرکهام  پیتر  اند.  شده  تبديل  توسعه  فرآيند  در  مهم 
)1999(، در ارتباط با نقش اقتصادی حفاظت و همین طور 
پندلبری )2002( در ارتباط با نقش ساختمان های تاريخی 
در شاخص ساختن پروژه های پرچم دار درروند بازآفرينی 
و  »حفاظت«  که  می کنند  بیان  اين گونه  شهرها،  مرکز 
 Pendlebury,( اند  هم  مکمل  رويکرد  دو  »بازآفرينی« 
سندی  میالدی   2008 سال  در  انگلستان  میراث   .)2002

راهبردهايی  و  سیاست ها  حفاظت:  »اصول  عنوان  تحت 
پايدار محیط های تاريخی15« منتشر نمود،  برای مديريت 
تغییر يک  فرآيند مديريت  معنای  به  که در آن »حفاظت، 
مکان ارزشمند و بااهمیت در بستر و بافت شهری است، 
پايدار  شکل  بهترين  به  آن  میراثی  ارزش های  به نحوی که 
غنا  و  شناسايی  به منظور  فرصت هايی  درحالی که  بماند، 
وجود  آينده  و  حال  نسل های  برای  ارزش ها  به  بخشیدن 

 .)English Heritage, 2008( »داشته باشد
موضوع  سند  اين  در  برشمرده  تعاريف  اساس  بر 
حفاظت، توجه و ارتقای ارزش های میراثی را مدنظر قرار 
می دهد و ارائه اصول، سیاست ها و قواعد راهنما در اين 
»يکپارچگی«  »اصالت«،  معیارهای  سنجش  مبنای  بر  سند 
اين  مبنای  بر  استوار است.  تاريخی،  »ارزش« در مکان  و 
مکان  حفاظت  در  ارزش ها  از  وسیعی  طیف  رويکرد 
تاريخی موردتوجه و سنجش قرار می گیرند. استفاده مجّدد 
از ساختارهای تاريخی و آفرينش فضاهای جديد، بر مبنای 
اين معیارهای سه گانه و درمجموع »برجستگی  به  احترام 
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محّرکه های  مهم ترين  به عنوان  تاريخی«،  مکان  منزلت  و 
حفاظت مبنا«  »بازآفرينی  سیاست  برنامه های  در  توسعه 
حفاظت مبنا«  »بازآفرينی  سیاست  دارند.  قرار  موردتوجه 
اقدامات  و  برنامه ها  میان  را  همگرايی  و  تعادل  بیشترين 
حفاظت و بازآفرينی )توسعه( در مکان های تاريخی فراهم 
»مرّمت و  نژاد، 1390(. جريان  فدايی  و  )حناچی  می کند 
حفاظت شهری«، مانند هر روايت نوآورانه ديگری، نوعی 
وجود  مّدعی  مناظره،  که  همان گونه  است.  نیز،  »مناظره« 
آنتی تز  بر  تز  است،  پیش رونده  ولی  متقابل  رابطه  نوعی 
تأثیر می گذارد و از تأثیرپذيری متقابل اين دو از هم سنتز 
شهری«،  حفاظت  و  »مرّمت  روايت  در  می آيد،  وجود  به 
»حفاظت« از »میراث« تاريخی، فرهنگی، و طبیعی شهرها 
به عنوان تز و در پی چند دهه گرايش به »تغییر«، »بازآفرينی« 
به عنوان روايت متقابل، و آنتی تز مطرح می شود. با »همگرا« 
دگرگونی  و  پیشرفت  به  تمايل  و  روايت،  دو  اين  شدن 
»حفاظت  مفهوم  شهری«،  حفاظت  و  »مرّمت  جريان  در 
فّعال« ظهور کرده است. اين ترکیب جديد، »حفاظت« را 
به هسته ای محّرک برای جريان » بازآفرينی« بدل ساخته، و 

به عنوان سنتز مطرح می گردد )نمودار 6(.

مؤلفه های  تبیین  جهت  مفهومی  چارچوب   -2-2
نگاه  از  تاریخی-فرهنگی«  مکان  یکپارچه  »كیفیت 

طراحی شهری
غنی  را  مردم  زندگی  فرهنگی،  ارزشمند  مکان های 
جامعه، چشم اندازها،  و  فرد  میان  مکان ها،  اين  می سازند. 
گذشته ها و تجربه زندگی، احساس پیوندی عمیق و درونی 
ايجاد کرده، و »تاريخ نگاشته«هايی اند که به  عنوان نمايش 
واقعی و ملموس هويّت، اهمیت بسیاری دارند. مکان های 
ارزشمند فرهنگی، بازتاب دهنده تنّوع اجتماعی، »جايگزين 
ارزش  واجد  مکان های  اين  گران بهايند.  و  نشدنی16« 
»مرّمت وحافظت«  آينده  و  نسل حال  برای  بايد  فرهنگی 

شوند )لطفی، 1390(.  
طی جريان رو به تحّول تدوين مدارک مرجع حفاظت 

تا  ونیز)1964(  منشور  از  به تدريج  معماری،  و  شهری 
تاريخی -  مکان  »تغییر«  مفهوم  بورا)1999(،  منشور 
»حفاظت  و  پیداکرد،  »آگاهانه«  رويکردی  فرهنگی، 
يکپارچه« و »بازآفرينی[تغییر] يکپارچه« در دو سر طیف 
»مديريت  اين  به  تبع  داده شد.  قرار  با هر مکان  مواجهه 
آگاهانه«، انجام هر اقدام ضروری برای »مرّمت و حفاظت« 
مکان های تاريخی- فرهنگی و »قابل استفاده« نمودن آن ها 
»بازآفرينی[تغییر]«،  معاصر،  کارکردهای  با  انطباق  برای 
ارزش  حفظ  به منظور  مقدور،  کمینه  تغییر  اِعمال  و 
همین  به  می کند.  تداعی  را  »حفاظت«  »مکان«،  فرهنگی 
و  پژوهش،  اين  دوگانه«  »تحلیل  نگاه  اساس  بر  منوال، 
از میان محتوای اسناد معاصر، در بازخوانی »کیفیت های 
مؤلفه های  زير  »برجستگی«،  فرهنگی«،  تاريخی-  مکان 
»اصالت«، »ارزش نسبی« و »يکپارچگی کالبدی« در طیف 
زير  با  اقتصادی«  »سرزندگی  و  گرفته،  قرار  »حفاظت« 
کارکردی« و  بازآفرينی   « کالبدی«،  »بازآفرينی  مؤلفه های 
بازآفرينی[  « طیف  در  اجتماعی«،  فرهنگی–  »بازآفرينی 
 )Avrami, Mason et al. 2000( می گیرند  قرار  تغییر]« 

)نمودار 8(.

نمودار 6. رویکرد مکمل »حفاظت« و »بازآفرینی«؛ مأخذ: نگارندگان با اقتباس از  لطفی، 1390

نمودار 7. ارتباط محتوا و روّیه در» طراحی شهری یکپارچه 
)Lang, 1987( درزمینه تاریخی«، با اقتباس از



116

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management

شماره 52 پاییز 1397
No.52 Autumn 2018

با بررسي و دسته بندي کیفیت هاي طراحی شهري، بر 
می توان  آن ها،  به  مطلوب  دستیابي  ابزار  اساس چگونگي 
»فرآيند/رويّه  يا  و  محورها«  »الگو/محتوا  ابعاد  از  ترکیبي 
مکان های  بازطراحي  در  و  نمود،  انتخاب  را  محورها« 
تاريخی-فرهنگی از آن بهره برد. بدين معنا، طراح شهری 
موردنظر  طراحانه  کّلیت  به  دادن  سازمان  در  می بايد 
»فرآيند/رويّه  يا  و  محور«  »الگو/محتوا  بُعد  دو  به  خود، 
بیشتري نموده،  محور«ی کیفیت هاي محیط شهري توجه 
بازطراحي يک مکاِن مطلوب  بر  تا عالوه  نمايد  و تالش 
جنبه های  )محتوا(،  تاريخی[  درزمینه  خاص  ]به طور 
نیز  را  )فرآيند(  خود  موردنظر  کیفیت  درروند  طرح شده 
بازشناسی و درک بهتر يک »مکان  مّدنظر قراردهد. برای 
تاريخی- فرهنگی« از نگاه طراحی شهری و يکپارچه سازی 
فرهنگی«،  تاريخی-  »مکان  و  شهری«  »مکان  کیفیت های 
چارچوب  می شود.  احساس  مفهومی  چارچوبی  به  نیاز 
را  فرهنگی«  تاريخی-  مکان  يکپارچه  »کیفیت  مفهومی 
»مکان  که  کانتر«،  »ديويد  مشهور  مدل  اساس  بر  می توان 

»فعالیت «  »کالبد«،  بُعد  سه  برهم ُکنش  حاصل  را  شهری« 
 .)1977  .Canter(کرد پايه ريزی  می داند،  »تصّورات«  و 
در اين چارچوب، بنابر تأويلی که از مفاهیم »مدل کانتر« 
حاصل  حفاظت  رسمی  اسناد  و  مدارک  از  منتج  مدل  و 
گردد، امکان تناظر مؤلفه های برشمرده به صورت [»کالبد« 
ارزش  و  [»تصورات«-»اعتبار  کالبدی«]،  »يکپارچگی   -
دارد  وجود  اقتصادی«[،  ]،[»فعالیت«-»سرزندگی  نسبی« 

)نمودار 9(.

تاریخی:  زمینه  در  یکپارچه  طراحی شهری   -3
در  مکان«  طراحی  كیفیت  »شاخص  روش شناسی 

تدوین الگوی فراگیر »محتوا«-»فرآیند«
تعیین  جهت  جامع  الگويی  می بايد  چرا  اينکه  توجیه  در 
»محتوا« و »فرآيند« طراحی شهری در زمینه تاريخی تدوين 
گردد، می توان گفت مديريت مناسب رابطه میان مؤلفه های 
کیفی مکان تاريخی، قرار گرفتن آن ها در طیف »حفاظت« 
رويکرد های  کاربست  و  محتوا(  )به عنوان  »بازآفرينی«  و 

نمودار 8. معیارهای کیفی مکان تاریخی- فرهنگی از دیدگاه مدارک و اسناد رسمی حفاظت از آثار و مکان های واجد ارزشمندی 
تاریخی-فرهنگی؛ مأخذ: نگارندگان با اقتباس از حناچی و  فدایی نژاد، 1390

نمودار 9. تأویل مدل مکان تاریخی- فرهنگی بر اساس مدل مکان کانتر و ایجاد تناظر یک به یک میان مؤلفه ها؛ مأخذ: نگارندگان
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زمینه گرای طراحی شهری متناسب با هرکدام آن ها )به عنوان 
فرآيند(، راهبردی اساسی در جريان »آفرينش مکان« تاريخی 
اقدام  هر  انجام  »بازآفرينی«  از  مقصود  اينجا  در  است.  
ضروری برای »مرّمت و حفاظت« مکان  تاريخی- فرهنگی، 
و »قابل استفاده« نمودن آن  برای انطباق با کارکردهای معاصر 
اِعمال حداقل تغییر ممکن  است، و منظور از »حفاظت«، 
به منظور حفظ ارزش تاريخی و فرهنگی »مکان«. پايه ريزی 
»ارتقاء«18 محدوده های  »مراقبت«17و  يکپارچه در  سیاستی 
تاريخی، مستلزم تدوين سیاست يکپارچه طراحی شهری 
کار  به  شهری  طراحی  سیاست های  به طورکلی  است. 
در  شهری«  حفاظت  و  »مرّمت  برنامه های  در  گرفته شده 
مانند زمینه  ابعادی  امروزی،  حوزه های حفاظتی شهرهای 
همگانی  قلمروی  و  شهری،  منظر  مورفولوژی،  بستر،  و 
در  طراحی شهری  سیاست های  اهمیت  برمی گیرد.  در  را 
چندگانه ای  داليل  بازآفرينی،  و  حفاظت  هدف  پهنه های 
با  می توان  را  طراحی«  »کنترل  که  درجايی  نخست،  دارد: 
بیشترين جزئیات و باقدرت اجرايی قابل قبولی پی گرفت، 
به  فّعال، جايگاه مهمی را  با حفاظت  سیاست های مرتبط 
برنامه ها،  از  بسیاری  در  دوم،  دهند.  می  اختصاص  خود 

موضوعات  قوی ترين  و  روشن ترين  از  يکی  حفاظت 
سوم،  می گیرد.  قرار  وافر  توجه  مورد  که  است  راهبردی 
عملی  تجارب  از  عمدتًا  طراحی  پیچیده  سیاست های 
حفاظت بیرون می آيند، و اين بار تکوين و انتقال تجارب، 
وجه مهمی از فرآيند طراحی را سازمان می دهد؛ و چهارم، 
تجارب عملی هدايت طراحی درکشورهای پیشرو در امر 
ارتباط  لزوم  بر  تأکید  انگلستان،  همچون  شهری  مرّمت 
حفاظت و توسعه، نیز تأکید بر بارزه مندی مکان، مهم ترين 
می  شامل  را  تاريخی  حفاظت  دغدغه های  از  بخش 
گردد19. با اين تفسیر، سیاست طراحی شهری در مناطق 
مختلف  عوامل  از  گروه  چهار  شناسايی  مستلزم  تاريخی 
بصری  روابط  حفاظتی،  منطقه  فراگیر  بستر   )1 است: 
تاريخی  فرم   )2 فراگیر؛  بستر  در  موجود  عملکردی  و 
الگوی شبکه معابر، روابط توده  توسعه، شامل فرم پالن، 
کردن  لحاظ  با  توسعه)مورفولوژی(،  دانه بندی  و  فضا،  و 
مالحظات باستان شناسانه شهری؛ 3( بارزه مندی محدوده، 
و اختالط کاربری ها در آن، شامل ساکنان و فعالیت ها؛ و 
4( مؤلفه های منظر شهری، روابط بصری میان ساختمان ها، 
 Carmona and( فرعی  و  اصلی  چشم اندازهای  و  ديدها، 

نمودار 10. الگوی یکپارچه تبیین »محتوا« و »فرآیند« طراحی شهری در زمینه تاریخی ؛ مأخذ: نگارندگان(
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 .)Punter, 2013

ارزيابی و سنجش دقیق وضعیت منطقه  بدين ترتیب 
شهری،  طراحی  کیفیت های  ازنقطه نظر  تاريخی-حفاظتی 
می تواند مفهوم کامل »حفاظت فّعال« مبتنی بر تغییر مثبت 
در  آن ،  از  خاّلقانه  بازاستفاده  و  تاريخی،  مناطق  مؤثر  و 
عین حفظ بارزه مندی ذاتی، و سیمای اصیل محدوده باشد. 
»حفاظت« و »بازآفرينی«  به منظور معاصرسازی مکان های 
جريان  در  می بايد  اما  يکديگراند،  مکمل  و  الزم  تاريخی 
مشخص  دقیق  به طور  تاريخی  مکان  آفرينش  طراحی 
و  می شود  واقع  طیف  کدام  در  کیفی  مؤلفه   هر  که  شود 
روش های  کدام  به  تاريخی  موفق  مکان  آفرينش  برای 
10نتايج  نمودار  در  است.  نیاز  گرا  زمینه  شهری  طراحی 
در  يکپارچه  طراحی شهری  و روش های  مؤلفه ها  تحلیل 
الگو،  اين  مبنای  بر  است.  شده  داده  نشان  تاريخی  زمینه 
کالبدی(،  )يکپارچگی  کالبدی  نوع  از  مؤلفه  دسته  سه 
هردو  از  ترکیبی  يا  و  اقتصادی(،  محتوايی)سرزندگی 
)اصالت و ارزش نسبی( مطرح خواهد بود. به همین منوال، 
جريان طراحی شهری با هدف ارتقاء زمینه تاريخی، شامل 
»حفاظت-محتوايی«،  »حفاظت-کالبدی«،  چهارگانه  ابعاد 
می گردد.  محتوايی«  »بازآفرينی-  و  »بازآفرينی-کالبدی«، 
اين تقسیم بندی بیانگر اين است که هريک از زيرمؤلفه های 
مکاِن تاريخی، هم از حیث کالبدی و هم از نظر محتوايی، 
در  و  شده،  تعريف  بازآفرينی«  »حفاظت-  طیف  دو  در 

فرآيند کّلی ارتقاء قرارداده می شوند.

4- طراحی شهری یکپارچه در زمینه تاریخی: مدیریت 
شّدت تغییر

حضور  چگونگی  به  پاسخ  در  متفاوتی  روش های 
ساختارهای جديد در زمینه تاريخی وجود دارد. دراين میان 
ديدگاه های افراطی گرته بردارانه و مغاير با زمینه، می تواند 
در  مداخله  هرگونه  گردد.  تاريخی  زمینه  فرسايش  سبب 
زمینه تاريخی، در ابتدا به تحلیل و ارزيابی بستر تاريخی، 
جهت فهم بارزه مندی های زمینه ای نیازمند است. بر همین 
اساس، اقدامات مرتبط با جريان »بازآفرينی« و »حفاظت«، 
در قالب »طراحی های جديد در بافت تاريخی«21 و »استفاده 
مجدد خالقانه و تطبیق يافته از بناهای تاريخی«22 در بهبود 
ساختار مکان تاريخی، اِعمال خواهند شد. روش »شاخص 
مناسب  الگوی  به عنوان  می تواند   ، مکان«  طراحی  کیفیت 
استفاده  مکان  يکپارچه وضعیت  و سنجش  ارزيابی  برای 
شود، و دراين بین آنچه از بیشترين اهمیت برخوردار است، 

تبديل اطالعات توصیفی به اصول کنترل، تحلیل بارزه يک 
برای  بستر  به عنوان  نتايج  اين  از  استفاده  و  مکان/محیط، 
پیشنهاد های  ارائه  برای  نیز  و  کنترل  سیاست های  تدوين 
طراحی  راه  حاضر،  پژوهش  در  است23.  دهنده  ارتقاء 
در  اجتماعی  گروه  فراخواست  بر  مبتنی  درمانگر،  شهری 
زمینه تاريخی، در همراهی با فراشدهای خاّلقانه برآمده از 
همنهاد ]سنتز[ طراحانه مدنظر قرار گرفته است. در حقیقت 
اين استفاده کنندگاِن بافت يا فضای موردنظر ]در اينجا گذر 
تاريخی[، هستند که راه درمان را با »داشتن درجه آزادی 
يا  در تصمیم گیری« هموار می کنند24. »حفاظت« از گذر 
»بازآفرينی« آن، و يا اقدامی بینابین و تعاملی، حاصل تعادل 
میان فراخواست هايی است که در روش »شاخص کیفیت 
طراحی مکان« برآورد، و در فرآيند طراحی يکپارچه اِعمال 

می شود. 

روش »شاخص  به  تاریخی  ساختار  بازشناسی   - 4
تاریخی  گذر  موردپژوهی  مکان«:  طراحی  كیفیت 

سنگ سیاه )شیراز(
است،  مانده  برجای  شیراز  شهر  تاريخی  بافت  از  آنچه 
منحصر  يادمانی  و  تاريخی  ويژگی های  از  نشان  همچنان 
به فرد دارد. محله سنگ سیاه، در اين میان، به دلیل کیفت 
های ريخت شناسانه، و غنای محتوايی متمايز، به صورت 
تاريخی،  زمینه  از  بخشی مشخص  و  واجدارزش  پهنه ای 
قابل بازشناسی است. در اين زمینه تاريخی، وجود عناصر 
ارزشمند و ارتباطی که از طريق وجود يک استخوانبندی 
می گرفته  شکل  تاريخی  گذربندی  شبکه  به  قائم  منسجِم 
است، ترکیب  متناسبی از موجوديتی که می توان آن را يک 
زمینه تاريخی ارزشمند واجد بارزه مندی های مکانی نامید، 
میان گذرها و میراث معماری  از  نمايش می گذارد.  به  را 
و شهری موجود در اين محله، »گذر تاريخی سنگ سیاه« 
واجد بهترين نمونه از صورت مسئله های طراحی شهری 
مديريت  درباره  پرسشگری  سوی  به  را  شرايط  که  است 
پیش  »بازآفرينی«  و  »حفاظت«  مالحظات  بر  مبتنی  تغییر 
درنهايت  گذر،  اين  است  ممکن  که  جايی  تا  است،  برده 
يا  گیرد،  قرار  توجه  مورد  حفاظتی  حوزه  يک  به عنوان 
کلیدی  جنبه های  از  حمايت  به منظور  آن  حدومرز  صرفًا 
ارتباط،  تدقیق گردد. در همین  تاريخی،  منظر  بارزه مندی 
بارزه مندی  واجد  های  »محدوده  چون  عناوينی  کاربست 
ازلحاظ  ارزشمند  »حوزه های  يا   ،25)ASC( خاص« 
منظرشهری تاريخی« )AHTV( 26، می تواند تعیین کننده 
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ماهیت ارزشمند پهنه هايی از اين دست باشد.
نیازمند  که شاخصه های  است  اين  اهمیت  حائز  نکته 
حمايت در اين حوزه ها، می بايد هم به کمک جلب مشورت 
وضعیت  سنجش  و  ارزيابی  طريق  از  هم  و  همگانی، 
به  تا  شوند.  توجیه  و  شناسايی  شفاف،  شکلی  به  حوزه، 
امروز طرح های متعّدد مرّمت، نوسازی و بهسازی توسط 
بهسازی  و  عمران  مادرتخصصی  شرکت  مانند  نهادهايی 
شهری72 درگذر سنگ سیاه که يکی از مهم ترين محورهای 
تاريخی  اندام واره  بافت  قطعات  سالم ترين  و  گردشگری، 
شیراز است، انجام گرفته که به تبع شرايط و برداشت های 
تاريخی وجود  بافت های  بهسازی  فرآيند  از  متداولی که 
سازی،  کف  ها،  جداره  ساماندهی  شامل  بیشتر  داشته، 
و  تجهیزات  و  مبلمان  زيرساخت،  ايجاد  سازی،  محوطه 
تزريق کاربری به برخی بناهای تاريخی خاموش و متروک 
بوده است. با گذشت بیش از يک دهه از انجام آن سلسله 

از اقدامات، و تکوين رويکرد بازآفرينی شهری در نگاه به 
بافت های تاريخی و پهنه های ارزشمند شهری ]و همزمان 
ساير بافت ها[، و مطابق با مطالعات مکان سنجی و تحلیل 
انتقادی که نسبت به اين طرح ها انجام شده است، به نظر 
نیازهای  به  پاسخگويی  از  تجارب، مجموعًا  آن  می رسد 
قابل  نتايج  به  و  بازمانده اند،  تاريخی شان  زمینه  در  کیفی 
قبولی به ويژه در ابعاد کیفی مکان، دست نیافته اند. از همین 
رو، ضمن ارزيابی شرايط محدوده بارزه مند منطبق بر خط 
طراحی  شاخص های  ارتقای  مفهوم  تاريخی،  گذر  سیر 
اعمال  و  مکان،  کیفیت  سنجش  ابزار  از  استفاده  شهری، 

فرآيند يکپارچه طراحی شهری، در اين محدوده به آزمون 
گذاشته شده است.

تاريخی،  مکان  های  مؤلفه  يکپارچه  ارزيابی  برای 
موجوديتی شامل پیوستاری از فضا به توده، در قالب سلسله 
نیمه عمومی،  فضای  مرتبط،  همگانی  فضای  از  مراتبی 
نیمه خصوصی، و بنای ارزشمند به همراه ماهیت کارکردی 
مثابه  به  يا حضور  تفّرج  تجمع،  محل  باز،  فضای  از  اعم 
مفهوم هدف برای سنجش کیفیت، و يا ارزيابی يکپارچه 
مؤلفه های مکان تاريخی، مورد نظر قرار گرفته است. در 
بازنمود اين مفهوم در  قالب موردپژوهی گذر سنگ سیاه، 
انضمام  به  سیبويه«  »آرامگاه  و  مشیر«،  »مسجد  نمونه های 
همین  به  و  ديده شده،  بهتر  عنصر،  دو  اين  مقابل  فضای 
ترتیب، به صورت »محدوده های واجد بارزه مندی خاص« 

درنظر گرفته شده اند82 )نقشه 1(.

یکپارچه«  شهری  طراحی  »سیاست  های  تدوین   -5
مبتنی بر معیارهای »حفاظت« و »بازآفرینی«

اقدامات  چارچوب  در  گرفته  صورت  طراحی  پیشینه 
محتوايی  رکود  و  پژمردگی  از  سنگ سیاه،  گذر  بهسازی 
بافت، جلوگیری ننموده، و به دلیل وجود عناصر شاخص 
تاريخی، تعلق ذهنی و خاطره ای مردم شهر، و توجه زياد 
تاريخی، زمینه طراحی  بافت  از  اين بخش  به  گردشگران 
شهری يکپارچه و ارتقای کیفیت  مکان تاريخی ضروری به 
نظر می رسد. نتايج حاصل از ارزيابی و تحلیل مؤلفه های 
کیفیت  »شاخص  روش  مبنای  بر  تاريخی«  »مکان  کیفی 

نقشه 1. فضاهای اصلی تعریف کننده »محدوده های واجد بارزه مندی خاص« در محور سنگ سیاه، جهت ارزیابی »شاخص کیفیت 
طراحی مکان« و بازطراحی به کمک فرآیند »طراحی شهری یکپارچه«؛ مأخذ: نگارندگان
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طراحی مکان« فضاهای هدف نقشه )1(، در نمودار )11( 
مکان  زيرمؤلفه های  دسته بندی  است.  شده  داده  نشان 
در  محتوايی،  نظر  از  هم  و  کالبدی  از حیث  هم  تاريخی 
و  مرّمت  اصول  طبق  بازآفرينی«  »حفاظت-  طیف  دو 
قالب  در  و  انجام،  شهری  طراحی  رويکردهای  تدوين 
محتوايی«،  »حفاظت-  »حفاظت-کالبدی«،  بُعد  چهار 
»بازآفرينی-کالبدی«، و »بازآفرينی- محتوايی« ارائه گرديده 
است. برای دستیابی به آفرينش مکانی جذاب در بستری 
بازآفرينی شهری  معاصر  اصلی جريان  که هدف  تاريخی 
هست؛ می توان از روشی بهره جست که با در نظر گرفتن 
ارزيابی آن ها در جهت  ابعاد و مؤلفه های کیفی و  تمامی 
کارکردهای  با  انطباق  برای  فضاها  نمودن  »قابل استفاده« 
حفظ  به منظور  ممکن  تغییر  حداقل  کاربست  و  معاصر 
ابزار»شاخص  هست.  »مکان«  فرهنگی  و  تاريخی  ارزش 
 Place Design Quality( مکان«  طراحی  کیفیت 
شهری  مکان  کیفیت های  تحلیل  جهت   )Indicator
»فضای  تبديل شدن  بالقوگی  تعیین  و  تاريخی  زمینه  در 
تاريخی فرسوده« به »مکان تاريخی«، معیارهای »اصالت«، 
»يکپارچگی« و »ارزش نسبی«، در وجه حفاظتی، و معیار 
تاريخی-  مکان  بازآفرينی  وجه  در  اقتصادی«  »سرزندگی 
روش  اين  بنابر  می دهد.  قرار  ارزيابی  مورد  را  فرهنگی 

 ، استفاده کنندگان  میزان رضايت  با  رابطه  نتايج خوبی در 
طراحان و حتی پیمانکاران پس از مداخله و اقدام مرّمت 
در بافت به دست خواهد آمد. درروش »شاخص کیفیت 
طراحی مکان«، پرسش نامه ای که تدوين می شود در ارتباط 
باکیفیت های »مکان تاريخی« خواهد بود.  آن چه که حاصل 
می آيد به صورت گرافیکی در نمودار عنکبوتی نمايش داده 
می شود)نمودار 11(. اين نمودار بیان کننده میزان ضعف و 
بالقوگی هر طرح پیشنهادی در مقايسه با وضع موجودش 
هست و می تواند برای هر گروه از پاسخ دهندگان به شکلی 
گروه  يک  تنها  پژوهش  اين  در  گردد.  ترسیم  مقايسه ای 
به  و  هستند  »طراحان«  همان  که  دارد  وجود  پاسخ دهنده 
ارزيابی »طرح احیاء و مرّمت اجراشده درگذر تاريخی از 
سال 1379 تا به امروز« در مرحله »پس از اجرا« بافاصله 
زمانی زياد پرداخته می شود. از امتیازدهی ، تحلیل اطالعات 
بر مبنای »تحلیل دوگانه رويه و محتوای طراحی شهری« 
بر  مؤلفه   زير  هر  میانگین  که  می شود،  آغاز  بدين صورت 
در  موجود  معیارها«ی  میانگین  دهی  »وزن  طیف  اساس 
کمتر  »خوب)3.5>میانگین≤2.5(«  میزان  از  اگر  روش، 
باشد؛ آن بخش از مکان که به مؤلفه مربوط می شود نیاز به 
»بازآفرينی«، و اگر بیشتر از اين میزان باشد نیاز به »حفاظت« 
خواهد داشت. در اينجا، مقصود از » بازآفرينی« انجام هر 

نمودار 11. ارزیابی جامع»شاخص کیفیت طراحی مکان« تاریخی، بستری برای نگارش سیاست های طراحی شهری  دوگانه 
»حفاظت« و »بازآفرینی«؛ مأخذ: نگارندگان
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تاريخی-  مکان   حفاظت«  و  »مرّمت  برای  ضروری  اقدام 
با  انطباق  برای  آن ها  نمودن  »قابل استفاده«  و  فرهنگی 
کارکردهای معاصر، و »حفاظت«، و کاربست حداقل تغییر 
»مکان«  فرهنگی  و  تاريخی  ارزش  حفظ  به منظور  ممکن 
مکان  کیفی  مؤلفه های  تحلیل  »بازخورد«  حاصل  است. 
تاريخی  زمینه  در  شهری  طراحی  سیاست های  تاريخی، 
در بستر دو جريان »رويه )فرآيند(« و »محتوا )محصول(«، 
طراحی  فّعال  حفاظت  »سیاست های  قالب  در  ترتیب  به 

شهری« خواهد بود.
فرآيند  اِعمال  بر  تأکید  با  می بايد  فضاها  بازطراحی 
دوگانه  جريان  قالب  در  يکپارچه«  شهری  »طراحی 
»حفاظت و بازآفرينی يکپارچه«، در »محدوده های واجد 
نقش  فضاها،  اين  برسد.  انجام  به  خاص«  بارزه مندی 
سنگ  تاريخی  گذر  میانی  اتصال دهنده  حلقه  و  َمفصل 
سیاه را ايفاء کرده، و بخشی از استخوانبندی اصلی را که 
به لحاظ کالبدی و محتوايی، فضايی شاخص در گستره 
محدوده هدف تلقی می شده ، به خود اختصاص داده اند.

به اين منظور که »طراحی شهری يکپارچه«  بتواند در 
باشد، الزم  داشته  کارايی  از شهر  بخشی  يا  مقیاس شهر 
است فرصت هايی برای ارائه »طرح مايه های غیررسمی« 
توسط  می بايد  که  طرح مايه هايی  باشد،  داشته  وجود 
متنوع،  کاماًل  ايده های  با  و  متفاوت  به غايت  مردمانی 
 ،)Jacobs,1961( آن گونه که جین جیکوبز در نظر داشت
وجود  با  طرح مايه ها،  همین  حتی  اما  گردد.  مطرح 
شدن  تبديل  برای  توجه،  جالب  تنّوعی  از  برخورداری 
به  به آفرينش مکانی زنده،  به طرحی يکپارچه، و کمک 
مجموعه ای از مؤلفه های ذاتی انسجام بخش »مکان« نیاز 
يکپارچه  طراحی  پارامترهای  شامل  مؤلفه ها،  اين  دارد. 
آن   اساس  بر  که  است  معیارهايی  و  محتوا(،  )فرآيند+ 
پیشنهادهای  يا  و  اجراشده،  طرح های  کیفی  ارزيابی 

آستانه  که  معیارهايی  می گردد؛  ممکن  جديد  طراحی 
کیفیت طراحی را تعیین می کند. به اين ترتیب، و به منظور 
در  انجام  قابل  يکپارچه  شهری  طراحی  فرآيند  بازنمايی 
محدوده های مورد نظر، ابتدا مجموعه اهداف و سیاست 
تحلیل های  از  حاصل  نتايج  بر  مبتنی  شده  تدوين  های 
روش »شاخص کیفیت طراحی مکان«، و منطبق با روند 
خود  به  سپس  و  ارائه،  يکپارچه«  بازآفرينی  و  »حفاظت 

فرآيند طراحی پرداخته خواهد شد.

استخوان بندی  یکپارچه  روند طراحی  ارائه    -6
پیشنهادی فضاهای تاریخی موردنظر 

بر مبنای چارچوبی که در قسمت فرآيند الگو تدوين شده 
است )نمودار 10(، در ارزيابی »شاخص کیفیت طراحی 

مکان« موارد زير ملحوظ گرديده است:
واسطه  به  سیبويه«،  »آرامگاه  مقابل  فضای  در  الف( 
تنها  تاريخی،  بافت  تسهیلگری  دفتر  هفتگی  برنامه های 
مؤلفه »سرزندگی اقتصادی« باالتر از حد میانگین مناسب 
قرار دارد، بنابراين نیاز به »حفاظت« دارد، و بدين ترتیب 
حداقل  اِعمال  عین  در  که  است  شده  اتخاذ  رويکردی 
فرهنگی  و  تاريخی  ارزش  حفظ  به  منظور  ممکن  تغییر 
حضورپذيری  و  فعالیت ها  شدن  سرزنده  سبب  »مکان«، 

بیشتر مردم بشود.
»بازآفرينی«  به  نیاز  مکان  دو  در  مؤلفه ها  ساير  ب( 
ضروری  اقدام  هر  انجام  عامل  که  رويکردی  و  دارند 
و  فرهنگی  تاريخی-  مکان   حفاظت«  و  »مرّمت  برای 
کارکردهای  با  انطباق  برای  آن ها  نمودن  »قابل استفاده« 

معاصر می شود.
ج( »مؤلفه اصالت و ارزش نسبی« را می توان حاصل 
بنا  در  آن  به  وابسته  آثار معماری و هنرهای  وحدت در 
پیشنهادی  طراحی  در  که  کرد  تعبیر  تاريخی  فضای  و 

نقشه 2. قبل و بعد طراحی یکپارچه فضاهای موردنظر، مأخذ: نگارندگان
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زمینه گرای  رويکردهای  طريق  از  است  شده  سعی 
»استفاده مجّدد خالقانه و تطبیق يافته از بناهای تاريخی« 
بناهايی  در   )Adaptive Reuse-Adaptation(
در  »طراحی های جديد  و  مهجورمانده  تاريخی  ارزشمند 
که  فضاهايی  در   )Infill Addition( تاريخی«  بافت 

امکان طراحی جديد دارند، اين اتحاد درونی حفظ شود 
تمامیت  که  گردد  ايجاد  مخاطب  ذهن  در  تصور  اين  و 
مجموعه، »يک پیوستار« واحد است که گويی به شکلی 

يکپارچه طراحی گرديده است.

نقشــه 3. طراحی یکپارچه فضای جلوخان مســجد مشــیر، آرامگاه ســیبویه و فضاهای متصل مابین آن ها ، مأخذ: )نگارندگان(
در بازطراحی محدوده واجد بارزه مندی خاص گذر سنگ ســیاه، بر اســاس روش »شــاخص کیفیت طراحی مکان« و فرآیند یکپارچه 

طراحی شــهری، مفهوم انســجام بخشــی فضایی و ایجاد وحدت دوباره مورد تاکید بوده اســت. این بدان دلیل است که در روند 
فرســودگی و منسوخ شــدگی فضاهای شــهری مستقر بر اســتخوانبندی تاریخی شهر، بسیاری از فضاها به تدریج از چرخه حیات 

فعال شــهری خارج شــده، علیرغم اقدامات و بهســازی انجام گرفته، در عمل به صورت فضاهای متروک و بالاســتفاده درآمده اند. 
در این بســتر، ســود بردن از فعالیت ها و بناهای گذشــته به معنای بازگشــت به ساختار فضایی کهن، و روابط منتج از آن نخواهد 
بود، بلکه به معنای تعریف مجدد ســاختار فضایی، و رســیدن به مرتبه ای باالتر از مزّیت های فضایی اســت. در این طراحی، هم 
»حفاظت« و هم »بازآفرینی«، هر دو در پی روزآمدی مفاهیم گذشــته، کالبد مردم وارانه، ارزش های مســتتر، خاطره های جمعی، 

و هنجارهای شــهری، در قالبی جدید اند، به گونه ای که دربردارنده الگوهای کالبدی قدیم، و محتوای کارکردی امروزی اســت.
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7- نتیجه گیری و جمعبندي
مقاله حاضر با تحلیل زمان مبنای »طراحی شهری« و سیر 
تحول دو جريان »حفاظت و بازآفرينی يکپارچه« شهری 
طراحی  يکپارچه  »فرآيند  محصوِل«  و  »محتوا  به عنوان 
جديد  الگوی  دو  بیان  و  تاريخی  فضاهای  در  شهری« 
محتوا  »الگو/  و  محور«  رويّه  »فرآيند/  شهری  طراحی 
طراحی  يکپارچه  »فرآيند  که  رسید  نکته  اين  به  محور« 
برای  و  فرآيند مذکور می باشد  دو  شهری« حاصل جمع 
رسیدن به »يکپارچگی« در مکان تاريخی شهر به فرآيند 
در  »بازآفرينی«  و  »حفاظت«  با  توأمان  شهری،  طراحی 
فضاهای تاريخی نیاز است. بررسی چارچوب های نظری 
يکپارچه  »کیفیت  به  دستیابی  و  زمینه  اين  در  جديد 
مکان تاريخی« به عنوان نقطه عطف مبانی نظری، تدوين 
»مدل مکان تاريخی« )که داری ابعاد سه گانه »سرزندگی 
ارزش  و  »اصالت  و  کالبدی«  »يکپارچگی  اقتصادی«، 

نسبی« است( را میسر کرد. در اين بین جهت پیاده سازی 
)و  شهری  نمونه  در  شهری  طراحی  يکپارچه  فرآيند 
طراحی  کیفیت  »شاخص  جديد  روش شناسی  کاربست 
تاريخی(،  زمینه  يکپارچه  ارزيابی همه جانبه و  در  مکان« 
»گذر تاريخی سنگ سیاه« انتخاب گرديد. بر اين اساس 
طراحی  »فرآيند«  و  »محتوا«  تعیین  جهت  جامع  الگويی 
شهری در زمینه تاريخی، می توان گفت مديريت مناسب 
گرفتن  قرار  تاريخی،  مکان  کیفی  مؤلفه های  میان  رابطه 
آن ها در طیف »حفاظت« و »بازآفرينی« )به عنوان محتوا( 
شهری  طراحی  زمینه گرای  رويکرد های  کاربست  و 
راهبردی  فرآيند(،  آن ها)به عنوان  هرکدام  با  متناسب 
اساسی در جريان آفرينش مکان تاريخی را منجر خواهد 
سازی  معاصر  به منظور  »بازآفرينی«  و  »حفاظت«  شد. 
مکان های تاريخی الزم و مکمل يکديگر اند، اما بايد در 
به طور  تاريخی  مکان  آفرينش  يکپارچه  طراحی  جريان 

نقشه 4. پالن طراحی پیشنهادی با رویکرد فرایند یکپارچه طراحی شهری در بازآفرینی مکان مبنای بافت های تاریخی، مأخذ: 
نگارندگان
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طیف  کدام  در  کیفی  مؤلفه   هر  که  شود  مشخص  دقیق 
به کدام روش های طراحی شهری زمینه  واقع می شود و 
گرا نیاز است. بنابراين پژوهش حاضر سعی بر اين داشته 
تا با ارزيابی اين مؤلفه ها و تدوين »سیاست های معیاری 
بازآفرينی«)حاصل  و  »حفاظت  بر  مبتنی  طراحی شهری« 
راه  مکان«(،  طراحی  کیفیت  »شاخص  تحلیل  نتايج  از 

رسیدن به يکپارچگی طراحی شهری در بازآفريدن فضای 
تاريخی  فضاهای  بازطراحی  با  و  شناخته  را  تاريخی 
که  است  شده  سعی  سیاه  سنگ  تاريخی  گذر  از  بخشی 

اين يکپارچگی به تصوير کشیده شود.

              نمودار12. مدل »فرآیند  یکپارچه طراحی شهری در بازآفرینی فضاهای تاریخی شهر«، مأخذ: نگارندگان
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جنبه های . 10 بر  بايد  نه تنها  شهری  طراحی  تمرکز  به طورکلی    

»اجتماعی«،  ابعاد  به  بايد  بلکه  باشد،  »زيباشناختی«  يا  »کالبدی« 
»اقتصادی«، »فرهنگی« و »سیاسی« نیز بپردازد. در اين جنبه ها ابعاد 
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ترتیبات فضايی باشد و يا به روابط عمیق تر اجتماعی و فرهنگی 

بین فضاها و جامعه بپردازد؟
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