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چكيده 
رشد و توسعة ناموزون شهرها و سياست هاي نادرست شهري در ايران طي 
بافت هاي  خصوص  به  قديمي،  بافت هاي  فرسودگي  و  ركود  اخير،  دهة  چند 
بافت از شهرها به خاطر واقع شدن در  اين  به دنبال داشته است.  مسكوني را 
مسير تحوالت اقتصادي ـ اجتماعي و بروز توسعه و ناهماهنگي هاي شكلي و 
آمده،  پيش  مسكوني  مجاور حوزه هاي  فضاهاي  گسترش  پي  در  كه  كاربردي 
انبارها و  بيش از پيش تخريب گرديده اند. همچنين، نفوذ كاربري هاي تجاري، 
انزواي  با محدودة مسكوني سبب  بافت و تداخل  به عمق  كارگاه های صنعتي 
واحدهاي مسكوني شده است. اين روند چنان ابعاد گسترده اي به خود گرفته 
است كه هويّت و حيات مدني اين فضاهاي شهري را به عنوان مكاني براي رشد 
و توسعة انسان زير سؤال برده است. اين در حالي است كه بافت های قديمي 
مي توانند بستري اليق و سرزنده براي زندگي شهروندان فراهم آورند. با توّجه 
به مسايلي كه بافت های مسكوني قديمي دچار آن هستند، مرمت و بازسازي اين 
بافت ها بيش از پيش ضرورت پيدا مي كند. برخي از مزايايي كه مرمت واحدهاي 
مسكن،  متقاضيان  تعداد  از  كاستن  از:  هستند  عبارت  دارند،  قديمي  مسكوني 
حفظ هويت گذشتة شهرها، صرفه جويي در مصالح ساختماني كشور و كمك به 

اقتصاد كشور و جلوگيري از بر هم ريختن ارتباطات اجتماعي ساكنان.
در اين مقاله سعي بر اين است تا بر ضرورت مرمت محالت و واحدهاي 
است. جهت  توصيفي  ـ  تحليلي  تحقيق  پرداخته شود. روش  قديمي  مسكوني 
اينترنتي  و  كتابخانه اي  روش های  از  پژوهش  داده های  و  مطالب  جمع آوري 
استفاده شده است. هدف از اين پژوهش پرداختن به مسايل موجود در بافت های 
مسكوني و قديمي شهرهاي ايران و همچنين تأكيد بر ضرورت مرمت و بازسازي 

اين بافت از شهرها است. 
واژه های كليدي:

 واحدهاي مسكوني، محالت مسكوني، بافت قديم، فرسودگي، مرمت

مقدمه
بافت قديمي شهرهاي ايران داراي پشتوانه های قوي و پربار از جنبه های 
از  را  ويژه اي  ارزش  و  سهم  و خود  است  كشور  فرهنگ  و  هنر  گوناگون 
اين هنر و فرهنگ نمايش مي دهد. روند زندگي در محالت مسكوني سنتي 
بر سيماي  كلي  و  است. سيري گذرا  و حيات  داراي روح  ايران  شهرهاي 
تمامي شهرهاي ايران، بافت های قديمي و با ارزش را به نمايش مي گذارد كه 

در گذشته اي نه چندان دور، از تحرك و نشاط و سرزندگي زيادي برخوردار 
بود، اّما در حال حاضر روح و سرزندگي در اين بافت در حال نابودي است. 
با توّجه به ارزش و اهميّتي كه بافت های مسكوني و قديمي كشور هم از 
لحاظ معماري و شهرسازي و هم از لحاظ اقتصادي و اجتماعي دارند، به 
توّجه بيشتري نسبت به اين  بافت ها نياز است. هم اكنون محالت قديمي 
با مشكالت و مسايل فراواني روبرو هستند و هر چه زمان مي گذرد، نقش 
از دست  انسان  به عنوان محلي براي پرورش و زندگي  و اهميّت خود را 

مي دهند. 
نابودي هويت شهرها، مشكالت فراوان اجتماعي و فرهنگي در محالت 
جديد شهري، ازدياد و رشد جمعيّت و به تبع آن رشد شهرنشيني، گسترش و 
دگرگوني شهرها، لزوم توّجه به منابع موجود و استفادة مطلوب از بافت قديم 
شهري را بيشتر مي كند. بافت قديم شهرها به واسطة برخورداري از ويژگي ها 
ارتقاي  جهت  تمهيداتي  انديشيدن  و  برنامه ريزي  نيازمند  مثبت،  مزاياي  و 
كارايي آن مي باشد. در حالي كه رشد و توسعة ناموزون و بي روية شهرها 
و  رقم  حاشيه نشينان  به  و  مي برند  بين  از  را  اطراف  كشاورزي  زمين های 
زاغه نشينان شهري هر روز اضافه مي شود، در بافت قديمي شهرهاي ايران كه 
واحدهاي مسكوني مي توانند از طريق مرمت و بازسازي مورد استفاده قرار 
گيرند، تخريب شده و به جاي آن كاربري های ديگري جايگزين مي شوند. 
در اين صورت، آيا تخريب واحدهاي مسكوني قديمي و ايجاد مراكز تجاري 
و گارگاهي و انبار به جاي آن ها كار عاقالنه اي است؟ آيا مي توان از طريق 
مرمت واحد های مسكوني قديمي تا حدودي مشكل كمبود مسكن را حل 
گذشتة  هويت  در حفظ  مي تواند  مسكوني  واحد های  اين  مرمت  آيا  كرد؟ 
شهر مفيد واقع شود؟ آيا مرمت واحد های مسكوني قديمي مي تواند باعث 

صرفه جويي های اقتصادي شده و توسعة اقتصادي كشور را سبب شود؟ 

مشكالت  تحليل  و  قديمي  مسكوني  محالت  ويژگي های 
موجود در آن ها 

قرار  قديمي  در مركز شهرهاي  اغلب   )Old tissues(قديمي بافت های 
دارند و به عنوان هستة اولية تشكيل دهندة شهر محسوب مي شوند. اصول 
عبارتي  به  و  شده  گرفته  كار  به  بافت ها  اين  بيشتر  در  معماري  و  هنري 
ديگر، بافت های مورد بحث دستاوردهاي معماري و شهرسازي در طي قرون 
از ديگر  بافت های مسكوني قديمي بيش  متمادي هستند)عالمي، 1383: 11(. 

ضرورت مرمت محالت و واحدهای مسکونی 
قدیمی در شهرهای ایران
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آثار تاريخي يادآور خاطره های شهر و شيوة زندگي مردم در گذشته است. 
محالت مسكوني قديمي در اكثر شهرهاي قديمي ايران ديده مي شود كه با 
وجود تخريب اين محالت، هنوز هم عّده اي از ساكنان شهري در اين قسمت 

از شهرها زندگي مي كنند.
محله)Quarter( بخشي از شهر است كه عمدتًا مسكوني بوده و ساكنين 
اهداف  و  مشترك ها  وجه  تاريخي شان  ساخت  و  ارتباط  به  توجه  با  آن 
اجتماعي، قومي، اقتصادي، مذهبي و سياسي مشخصي را دارا مي باشند)همان: 
تشكيل  خاص  جغرافيايي  فضاي  يك  در  مجاور  خانه های  از  محله،   .)13
مسكوني  خانة  احساس  مسكوني خود  محلة  به  نسبت  خانواده ها  مي شود. 
را دارند و با ورود به محله، خود را در يك محيط آشنا و خودي مثل خانة 
خود مي بينند. اين موضوع بدان معناست كه محلة كالبدي و محلة اجتماعي 
هويت مشترك و يكسان دارند. نيازها و سرنوشت مشترك گروه های انساني 
را مي توان يكي از مهم ترين عوامل شكل گيري محله های مسكوني به عنوان 
و  رواني  نيازهاي  سو  يك  از  زيرا  دانست،  كالبدي  ـ  اجتماعي  واحدهاي 
و  خانوارها  كه  مي كرد  ايجاب  امنيتي  و  اجتماعي  نيازهاي  ديگر  سوي  از 

گروه های انساني به صورت مجتمع زندگي كنند)سلطان زاده، 1376(. 
در گذشته و در بافت قديم شهرها، مجموعه اي از واحدهاي معماري ـ 
شهري مختلف در مراكز مسكوني به تدريج كنار هم قرار گرفته و محيطي 
را به وجود آوردند كه نمايانگر روابط ساكنان در همزيستي های شبانه روزي 
و فصلي آنان طي نسل های متفاوت بوده است. با توجه به روند رو به رشد 
و عدم  بي رويه  و سازهاي  با ساخت  مركزي شهرها  و هسته های  محالت 
سياست گذاري های صحيح توسط دستگاه های ذيربط، بافت قديم شهرها در 
دهه های اخير دچار تحوالت وسيعي گرديدند. در اين ميان مراكز محالت 
مسكوني به خاطر واقع شدن در مسير تحوالت اقتصادي ـ اجتماعي و بروز 
فضاهاي  گسترش  پي  در  كه  كاربردي  و  شكلي  ناهماهنگي های  و  توسعه 
تخريب  پيش  از  بيش  است،  آمده  وجود  به  مسكوني  حوزه های  مجاور 

 .)www.koomesh.ir گرديده اند) فاتح، برگرفته از آدرس
     فرسودگي و تخريب بافت های تاريخي شهري طي چند دهة اخير 
چنان ابعاد گسترده اي به خود گرفته كه مسألة امنيت و هويّت مدني فضاهاي 
چند  در   .)181  :1383 پوراحمد،  و  مي كند)شعاعي  تشديد  شّدت  به  را  شهري 
دهة گذشته خيابان كشي های جديد، يكي از داليل نابودي آثار تاريخي و 
محالت مسكوني قديمي در شهرهاي ايران بوده است. چنين اتفاقي حيات 
بافت كهن را تحت تأثير قرار داده و محالت مسكوني قديمي را به فضاهاي 
و  افتادن  اعتبار  از  و  شدن  متروك  با  واقع  »در  است؛  كرده  تبديل  متروك 
اينكه اين  با مجموعه های اطراف آن، ضمن  تخريب فضاهاي كهن شهري 
فضاها به مراكزي با كاركردهاي خالي، خراب و ناشايست تبديل مي شوند، به 
تدريج به عنوان مراكزي بي ارزش، شلوغ و كهنه و غير قابل كنترل و نظارت 
شناخته شده و به عنوان مجموعه هايي سنتي و كهنه، كاماًل بي ارزش قلمداد 
مي شوند. اين در حالي است كه رشد كالبدي شهر در ابعاد مختلف حواشي 
نابودي  زيرساخت ها،  توسعة  و  تأمين  قبيل  از  مختلفي  مشكالت  با  شهر، 
محيط زيست، مسايل و مشكالت اجتماعي و فرهنگي و بي هويتي شهري 
گذشت  از  ناشي  فعاليت های   .)2-3  :1377 خيرالدين،  است«)غمسوار  مواجه 

زمان، فعاليت های جاري در محله، مهاجرت ساكنين اصلي بافت و جايگزين 
شدن افراد مهاجر و غير بومي كه هيچگونه تعّلق خاطري به محله ندارند، 
سبب تنزل سطح كيفي زندگي در اين گذر و بافت پيرامون آن گرديده است، 
تا جايي كه بسياري از واحدهاي مسكوني، متروكه و مخروبه و در مواردي 
نيز تبديل به كارگاه های صنعتي و انبار بازاريان گشته اند. در نتيجه، بافت از 
درون تهي و بي هويت شده است و خاطره های آن در حال پاك شدن و از 

بين رفتن هستند)فدايي نژاد،1386: 62(.
كاربري های  به  آن ها  تبديل  و  قديمي  مسكوني  واحدهاي  تخريب  با 
قديمي  محالت  در  موجود  نظم  انبارها  و  صنعتي  كارگاه های  تجاري، 
در  است.  زده  دامن  شهري  ناپايدار  توسعة  به  و  ريخته  هم  به  را  شهرها 
نادرست شهري و بي توجهي به ارزش و اهميت حفظ  نتيجة سياست های 
واحدهاي مسكوني قديمي، اين بافت ها با مسايل مختلفي روبرو شدند كه 

برخي از اين مسايل عبارتند از:
1- نفوذ فعاليت های كارگاهي و تجاري و انبارها به داخل محدوده محالت 

مسكوني و منزوي شدن محدودة مسكوني
عملكردي  و  فيزيكي  كيفيت  تنزل  و  مسكوني  واحدهاي  فرسودگي   -2

واحدها و نامناسب بودن خدمات مسكوني
3- نامناسب بودن دسترسي های درون محله اي براي واحدهاي مسكوني

4- مسايل مختلف اجتماعي و نبود آرامش در محله ها به داليل فوق
     در ارتباط با مسايل اجتماعي نيز موضوع به نحو عميق تري مطرح است. با 
چنين روندي كه با تخريب ساختمان های مسكوني قديمي ادامه دارد، ديري 
نخواهد پاييد كه مردم از سنت های گذشتگان خود كه هويت ملي آن ها را نيز 
به همراه دارد، فاصله گرفته و بيگانه مي شوند. به ويژه در بافت های شهري 
كشور، بافت های مسكوني سنتي زيادي از دست رفته و تعداد آن ها روز به 
روز محدودتر شده است. موضوع به نحوي شده كه اگر يك جامعه  شناس 
يا يك محقق تاريخي و يا هر محقق ديگري بخواهد به بررسي جوامع يا 
بافت های مسكوني گذشته بپردازد، شايد فضايي براي خود پيدا نكند، زيرا 
عمده ساختمان اين بافت ها يا تخريب شده يا با سبكي جديد بنا گرديده و 

يا با تعريض خيابان ها متالشي شده است)شيعه،1384: 101(. 
 

مسايل موجود در محالت قديمي شهر تبريز
     در شهر تبريز با شروع عمليات اجرايي شهرسازي مدرن كه عمدتًا 
در صدد توسعة شتاب زدة  شبكه های ارتباطي بوده است، عملكردهاي بافت 
قديمي، از جمله كاركردهاي بازار رو به ضعف مي رود. در شرايط كنوني، 
با تراكم فعاليتي زياد مواجه مي باشد.  بازار،  بافت قديمي به ويژه  محدودة 
گرايش به احداث واحدهاي تجاري، خدماتي ـ اداري در نزديكي بازار فشار 
در   .)19  :1384 مي نمايد)محمدزاده،  وارد  منطقه  مسكوني  محدودة  به  زيادي 
بخش مركزي و قديمي شهر تبريز بسياري از محالت مسكوني هويت خود 
را از دست داده و رو به فرسودگي هستند. متأسفانه كاربري های مسكوني 
در چند دهة گذشته، جاي خود را به كاربري های تجاري، انبار و كارگاه های 
كمبود مسكن  ايجاد مشكالت  باعث  اين وضعيت،  كه  است،  داده  صنعتي 
اين محالت  در  نظم  هم خوردگي  به  و  و همچنين سبب شلوغي  در شهر 
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شده است. به دليل تخريب واحدهاي مسكوني در بافت قديمي اين شهر، 
جمعيت اين بخش از شهر رشد پاييني داشته است. »تحليل فضايي ساخت 
سني جمعيت؛ نشان دهندة تراكم باالي جمعيت كهن سال)باالي 60 سال( 
پايين رشد جمعيت، مربوط  تبريز است. نسبت های  بافت مركزي شهر  در 
به بافت پيرامون بازار بزرگ تبريز و نواحي صنعتي ـ كشاورزي غرب شهر 
است. بافت تاريخي به علت وجود بازار، گسترش فضاهاي اداري و تجاري 
و نواحي صنعتيـ  كشاورزي به دليل عدم توسعة كاربري های مسكوني، فاقد 

رشد جمعيتي قابل مالحظه است«) قرباني،1384: 134(. 

     خيابان كشي هايي كه در چند دهة گذشته انجام شده است، يكي از 
عوامل اصلي در تخريب بافت قديمي، به ويژه تخريب واحدهاي مسكوني 
و ديگر آثار با ارزش است. ايجاد خيابان ها سبب شده تا كاربري های تجاري 
براي  بازار و هم  براي  اين روند هم  لبة خيابان ها كشيده شود.  به  بازار  از 
طرف  يك  از  چون  است،  آورده  همراه  به  را  مشكالتي  مسكوني  محالت 
تخلية قسمت هايي از بازار از فعاليت های تجاري و در نتيجه فرسودگي آن را 
به دنبال داشته و از طرف ديگر توسعة كاربري های تجاري در لبة خيابان ها به 
سمت محدوده های مسكوني كشيده شده و سبب تخريب اين محالت شده 

جدول 1، مسايل موجود در محالت بخش مرکزی شهر تبريز

مسايل و مشكالت  نام محله

خاقاني

همجواري و تداخل واحدهاي کارگاهي با محدوده های مسكوني و تجاري	 
دسترسي درون محله اي براي واحدهاي مسكوني	 
کمّيت و کيفّيت نامناسب خدمات مسكوني	 
کميت و کيفيت نامناسب خدمات تجاري و مراکز فعاليت	 
ناکارآمد بودن کاروان سراها در کنار واحدهاي تجاري فعال به ويژه در لبه	 

تربیت

نفوذ مراکز کارگاهي و انبار به عمق بافت و تداخل با محدودة مسكوني	 
فرسودگي واحدهاي مسكوني و کمّيت و کيفّيت نامناسب خدمات مسكوني ) فضاي سبز و ورزشي و تفريحي(	 
دسترسي نامناسب درون محله اي و مسدود شدن معابر سواره	 
کمّيت و کيفّيت نامناسب خدمات تجاري و فعالّيت ها	 
تراکم زياد فعالّيت تجاري و منزوي شدن محدودة مسكوني	 

امین

برخوردار نبودن معابر از سلسله مراتب ترافيكي	 
گسستگي بافت محله به وسيلة خيابان محققي	 
همجواري مراکز کارگاهي با تجاري و بافت مسكوني	 
تمرکز زياد فعالّيت تجاري در لبة خيابان ها	 
کمّيت و کيفّيت نامناسب خدمات محله اي	 
فرسودگي بافت مسكوني و رکود سكونت در محله	 

شريعتي

نفوذ مراکز فعالّيت به عمق بافت و تداخل با محدودة مسكوني	 
کمّيت و کيفّيت نامناسب خدمات مسكوني	 
مسايل فراوان اجتماعي) مثاًل ناهماهنگي اقشار ساکن اجتماعي(	 
فرسودگي واحدهاي مسكوني	 
عدم نوسازي در سطح بافت در لبه ها	 

راسته کوچه

کمبود مراکز خدماتي و امكانات رفاهي شهري	 
نفوذ کاربري های کارگاهي و مزاحم به درون بافت از شمال و جنوب	 
وضعّيت نامناسب اجتماعي در محدودة پاساژ	 
کمبود فضاهاي شهري با وجود عملكرد سكونتي محله	 

دارايي

همجواري و تداخل واحدهاي کارگاهي با محدوده های مسكوني	 
دسترسي نامناسب درون محله اي براي واحدهاي مسكوني	 
کمّيت و کيفّيت نامناسب خدمات مسكوني	 
فرسوده تر بودن بناهاي مسكوني نسبت به کل شهر	 
کمّيت و کيفّيت نامناسب خدمات تجاري و فعالّيت ها) بارانداز و پارکينگ(	 

سیّد حمزه
افت کيفيت فضايي و کالبدي محله به ويژه در قسمت جنوبي	 
کمبود امكانات و خدمات با توجه به نقش غالب مسكوني	 

شمس
ترکيب محدودة سكونت با کاربري های فرامحله اي) کاربري های کارگاهي با شعاع عملكرد شهري(	 
عدم وجود آرامش در محله به دليل فوق	 

بازار
ترکيب سكونت با کاربري های فرامحله اي) بازار(	 
عدم وجود آرامش در محله به دليل فوق	 

منبع: جوادي ،1385: 271



دوره بیست و دوم، شماره هشتاد و پنجم /   43

است)نگاره های 1 و2، بازار و پيرامون آن را به ترتيب قبل و بعد از خيابان 
كشي های جديد نشان مي دهد(. عوامل فوق سبب شده تا محالت بخش 
مركزي شهر تبريز با مشكالت متعددي مواجه شوند)جدول 1 مسايل موجود 
در اين محالت را بيان مي كند(. به غير از شهر تبريز، ديگر شهرهاي  قديمي 
ايران نيز با اين مشكالت روبرو هستند. شهرهايي مانند تهران، يزد، اصفهان، 
مشكالت  با  كشور  شهرهاي  از  ديگر  بسياري  و  سمنان  سنندج،  اردبيل، 

متعددي در بافت های مسكوني و قديمي شان روبرو هستند.
 

نگاره)1(، بازار شهر تبريز و پیرامون آن قبل از خیابان کشي های جديد
 منبع: محمدزاده، 1384: 22

نگاره)2(، بازار شهر تبريز و پیرامون آن بعد از خیابان کشي های جديد
منبع: محمدزاده، 1384: 22

          
مرمت محالت قديمي شهري در ايران

با توّجه به مسايلي كه در ارتباط با محالت قديمي شهرهاي ايران بيان 
شد، مرمت شهري مي تواند در جهت حل اين مشكالت به كار گرفته شود. 
برنامه ريزان در  راهنماي  بتواند  كه  بود  الگوهاي مرمت شهري  پي  بايد در 
و  كالبدي  زوال  نوع  هر  كه  دارد  عقيده  »توماس  شود.  شهري  مرمت  امر 
پايه اي مسكن به الگوهايي نياز دارد كه بتواند در تعمير و نگهداري آن ها به 

كار رود«)Bagaeem,2006: 74(. ساختمان های شهري از نظر قابليت نگهداري 
داراي درجات متفاوتي هستند. بعضي از ساختمان ها قابليت نگهداري بااليي 
دارند، برخي كاماًل فرسوده شده اند و ارزش نگهداري ندارند. در اين ميان 
ساختمان هايي نيز هستند كه در عين حال كه عمري از آن ها گذشته، هنوز 
به درجه اي از فرسودگي نرسيده اند كه تخريب شوند، اين گونه ساختمان ها 
بهسازي  و  مرمت  حفظ،  ممكن  حد  در  بايد  هستند  نگهداري  قابل  كه 
و  شده اند  فرسوده  كاماًل  كه  ساختمان هايي   .)120  :1379 شوند)پورمحمدي، 
قابليت نگهداري و مرمت ندارند بايد با اتكا به ارزش هاي فرهنگي، اجتماعي 

و اقتصادي جامعه بازسازي شوند.
مرمت شهري را مي توان به سه طريق عمده به انجام رسانيد) فدايي نژاد، 

 :)68 :1386
الف( بهسازي: شامل سلسله اقداماتي است كه به منظور بهبود كالبد، كه در 
نتيجة فرسايش فعاليّت تحقق يافته است، در كوتاه مّدت صورت مي پذيرد. 
در واقع بهسازي زماني صورت مي پذيرد كه فرسودگي نسبي فضا از لحاظ 

عملكردي حادث شده باشد.
ب( نوسازي: نوسازي هنگامي صورت مي گيرد كه فضاي شهري، مجموعه 
و يا بنا از كاركردي مناسب و معاصر برخوردار بوده، ولي فرسودگي نسبي 
اقدام  در  است.  شده  آن  كارايي  و  بازدهي  كاهش  سبب  فضايي  كالبدي 
نوسازي ضمن حفاظت، سازمان فضايي مربوط معاصرسازي شده و امكان 

بازدهي بهينه آن را فراهم مي آورد.
پ( بازسازي: به معناي از نو ساختن است. بازسازي زماني صورت مي گيرد 
معموالً  كامل  فرسودگي  است.  شده  ايجاد  كامل  به صورت  فرسودگي  كه 
توأمان صورت مي پذيرد.  كالبد  فعاليّت و  يا كامل(  اثر فرسودگي)نسبي  بر 
يا  معاصر  شهري  فضاي  ايجاد  مي شود،  مراد  بازسازي  از  كه  آنچه  امروزه 
سازمان فضايي جديد و ضروري است كه بتواند گفتگوي خاّلق بين گذشته 

و آينده را نشان دهد.               
يا  و  نوسازي  بهسازي،  از  اعم  تغييري  است  قرار  اگر  آنكه،  نتيجه 
بازسازي در يك بافت صورت بگيرد، براي حفظ هويّت شهري و حافظة 
جمعي مي بايستي  در امتداد تاريخي آن بافت باشد و تنها اين گونه  مي توان 
ضخامت  به  و  نمود  حفظ  را  شهري  خاطرة  آن  تبع  به  و  جمعي  حافظة 
تاريخي آن افزود)همان: 68(. در حقيقت در بهسازي و نوسازي بافت قديم 
يك روح تازه اي به جسم خفتة بافت كهن دميده مي شود، روحي كه هماهنگ 

و همخوان با فضا باشد )اژدري تشرق، 1383: 44(. 
مي باشد  زير  شرح  به  شهري  مرمت  در  لينچ  كوين  نظر  مورد  اصول 

)فدايي نژاد، 1386: 66(:
1- در زمان بودن: در امر مرّمت بايد به جاري كردن زمان در بنا، مجموعه و 

يا بافت شهري انديشيد)حضور زمان در مكان(.
2- گفت و گوي خاّلق بين انديشة حال و آينده ميان شهروند و فضاي شهري: 

حفظ عناصر غني گذشته و معاصرسازي آن ها. 
سازمان  و  نشدني  لمس  موارد  و  ارزش ها  حفظ  بر  تأكيد  فضا:  ادراك   -3

رواني فضاي شهري.
4- خوانايي: تأكيد بر خوانا بودن شهر در تمامي سطوح و فضاها و حفظ 



44 / دوره بیست و دوم، شماره هشتاد و پنجم

عناصري كه كم ترين شباهت را با عناصر امروزين ولي نقش نشانه اي دارند.
5- حفظ عناصر غني گذشته: تأكيد بر حفاظت و استفاده از ميراث فرهنگي 

به جاي حفاظت صرف از ميراث تاريخي.
6- تأكيد بر حفظ عناصر لمس نشدني. 

كه  كرد  دقت  بايد  فرسوده  و  قديمي  واحدهاي مسكوني  بازسازي  در 
نابود  مردم  اجتماعي  روابط  و  شود  گرفته  نظر  در  ساكنان  گذشتة  هويت 
نگردد. »كيفيت دوباره بخشيدن به محلة كهن بايد هر زمان كه ممكن گردد، 
بدون دگرگوني های اساسي در تركيب اجتماعي ساكنان آن صورت گيرد و 
مي بايست به ترتيبي اعمال گردد كه تمامي اليه های جامعه بتوانند از عمليات 
استفاده كنند«)فالمكي،  مالي عمومي تحقق مي پذيرند  منابع  اتكا  به  مالي كه 

.)284 :1374
نارسايي ها، فرسودگي ها، كمبودها و ركود مربوط به بافت های كالبدي 
محالت و شهرهاي قديمي را مگر در رابطه با پديده های ديگر جامع محيط 
شهري و فضاي آلولوژيك منطقة شهري كه تحت مطالعه قرار دارد، نمي توان 

بر طرف كرد.
 آن گونه كه از تجارب موجود چه در كشور های خارجي و به خصوص 
از  پاره اي  اگر  اين است كه  نتيجه گرفت،  ايران مي توان  اروپايي و چه در 
عوامل فني موضعي را كه به طور مستقيم بافت كالبدي بناها را تحت تأثير 
قرار مي دهند، مستقل از مسايل ديگر و تقريبًا منفصل از عوامل اجتماعي، 
اوليه  بندي  جمع  در  كنيم،  فرض  شهرسازي  و  اداري  ـ  سياسي  فرهنگي، 
خواهيم ديد كه وزن عوامل ردة دوم تعيين كننده تر و حياتي تر است. از سوي 
به  فقط  قديمي  شهرهاي  و  محالت  نابسامان  اوضاع  حيات  تجديد  ديگر، 
اتكاي تغيير جهت مثبت در زمينه های اجتماعيـ  اقتصادي، فرهنگي، سياسي 
ـ اداري و شهرسازي عملي نيست و بايد به كيفيات شكلي و اجرايي آن ها 
با مسايل فني موضعي موجود در يكايك بافت كالبدي توجه  پيوندشان  و 
شده و براي آن ها طرح باززنده سازي مناسبي تدوين گردد. به عبارت ديگر 
همچون  شهر  متغير های  و  عوامل  جمع  به  شهري  مرمت  جامع  طرح های 

موجود زنده مي نگرد)علي زاده، 1384: 15(.
مراكز  شهرها،  قديمي  محوطه های  براي  مرمتي  طرح های  تدوين  كار 
تاريخي آن ها و يا شهرهاي تاريخي به پنج مرحله قابل تقسيم است و در 
عين حال تداوم فكري و تسلط بر همة بررسي ها و نتيجه گيري ها در همة 
مراحل بايد تعيين كننده باشد، تا اگر از مجموعه هايي كه براي مدت زماني 
قابل مالحظه تحت بررسي است، يك يا بيش از يك پديدة تازه آشكار شد 
يا تغيير شكل يافت، بتوان آن را در شكل تازه اي كه پيدا كرده، در صورت 

مسأله گنجاند. پنج مرحله عبارتند از )فالمكي، 1384: 186(:
1- شناسايي كمي و كيفي اولية مركز مسكوني قديمي 

2- بررسي و تثبيت اولويت ها يا اصول مرمت شهر
3- پژوهش و انجام مطالعات منظم مربوط به مركز مسكوني قديمي

4- بناي آلترناتيوها و انتخاب يكي از آن ها
5- تدوين و اجراي طرح مرمتي براي محوطه و شهر تاريخي

بافت های قديمي و كهنه مي توانند بستري اليق و سرزنده براي زندگي 
شهروندان فراهم آورند. براي اين منظور قبل از هر چيز ابزار مديريتي الزم 

بايد ايجاد گردد، بدون مديريت كارآمد، بازسازي بافت های قديمي مقدور 
در  اساسي  اهرم های  از  يكي  همچنين   .)55  :1382 بود)جهانشاهي،  نخواهد 
توفيق اجراي طرح های بازسازي و مرمت محالت مسكوني قديمي مشاركت 

شهروندان است.
     با توّجه به اسناد و مدارك موجود مشخص مي شود كه در ايران، تا 
قبل از سال های 1300 هجری شمسی، اقدامات بهسازي و نوسازي شهري 
با اوضاع محيط  با مشاركت مردم و منطبق و سازگار  ارگانيك  به صورت 
شهرسازي  عبارتي،  به  است.  گرفته  متوازن صورت  به صورت  جغرافيايي 
انسان گرا حاكم بوده است. بافت قديم و جديد چندان معنايي نداشته است و 
هماهنگي شكلي و پيوستگي فضايي در بهسازي و نوسازي فضاهاي شهري 

مورد توّجه بوده است)شعاعي و پوراحمد، 1383: 197(.
 با آغاز حكومت رضاخان و تحوالت اقتصادي و اجتماعي كه در كشور 
پديدآمد، ضرورت مداخله در بافت شهرهاي ايران مطرح شد. مداخله هايي 
كه صورت گرفت، باعث به هم ريختن نظم در فضاي شهرها شد. طرح های 
مرمتي كه تا اين زمان براي بافت های قديمي شهرهاي ايران صورت گرفته 
بافت های  فرسودگي  و  تخريب  و  شدند  مواجه  شكست  با  عمدتًا  است، 

قديمي را به دنبال داشته اند.
در حال  ويژه  به  نهايي،  به جمع بندي  اقدامات مي توان  بررسي سير  با 
حاضر بافت های تاريخي شهرها رسيد و داليل اين نابساماني ها را تبيين و 

تحليل نمود )همان: 197(:
1- عدم تطبيق سازمان فضايي بافت كهن با شرايط و نيازهاي زندگي روز، 
به ويژه عدم تأمين ايمني ناشي از بحران های زلزله و ساير سوانح طبيعي و 

انساني در ايران، 
و  منسجم  تشكيالتي  ساختار  وجود  عدم  و  مديريتي  نهادهاي  تعدد   -2
هماهنگ در برنامه ريزي و اجراي امر ساماندهي)مديريّت شهري( از سطح 

محّلي تا مّلي،
3- نبودن قوانين و مقرّرات الزم در زمينة بسترسازي براي تحقق اقدامات 

ساماندهي،
4- بي توجهي به حضور و مشاركت مردم به عنوان اصلي ترين ركن ساماندهي 

و خود بازسازي بافت،
5- نبودن تعريف روشن و مشخص و منسجم از موضوعات و موضع های 

بافت های تاريخي در نظام سلسله مراتب طرح های توسعة شهري،
اقدامات  پشتوانه های  براي  شده  تعريف  مالي  ـ  اقتصادي  ساختار  نبود   -6

ساماندهي،
برنامه ريز، مجري، مشاور و كارفرما در  اركان مختلف  7- عدم واقع نگري 

طرح های شهري،
8- نارسايي تخصص های الزم در اركان ساختاري كارفرما، مشاور و مجري 

جهت ساماندهي بافت های تاريخي،
9- عدم پيوند منسجم مراكز علمي ـ تحقيقاتي و ارگان های اجرايي براي 

بهينه سازي ساختارهاي شهري و به ويژه بافت های تاريخي.
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مزاياي مرمت واحدهاي مسكوني قديمي
يكي از مهم ترين مشكالت شهرهاي ايران مشكل كمبود مسكن مناسب 
واحدهاي  مرمت  امتيازات  جمله  از  است.  مسكن  متقاضيان  افزايش  و 
مسكوني نيز كاسته شدن از تعداد متقاضيان مسكن و كمك به اقتصاد مسكن 
مرّمت  صورت  در  بنابراين  است.  اعتبارات  و  مصالح  در  صرفه جويي  و 
اقتصادي  بار سنگين  از  آن ها،  تخريب  از  واحدهاي مسكوني و جلوگيري 
ناشي ازسرمايه گذاري همه جانبه بر مسكن كاسته خواهد شد و اگر در اين 
ساختمان ها اصول فني و مهندسي رعايت شود و مصالح مناسب و مطمئن به 
كار رود، سال ها باقي خواهند ماند. در بعد اقتصادي در كشورهايي كه دچار 
كمبود شديد مسكن هستند، توّجه به مساكن قديمي نواحي مركزي شهرها 
ـ استفاده از زمين های موجود داخل شهرها، مصالح موجود و مساكن قابل 
نگهداري ـ اهميت روز افزوني يافته است. اين نواحي به نسبت توسعه های 
تسهيالت  به  دسترسي  قبيل  از  مزايا  برخي  داراي  شهرها  بيرون  مسكوني 

شهري مي باشند.
تجديد بناي مكرر ساختمان ها و افزودن باري مضاعف بر دوش امكانات 
توليدي مسكن، منطقي به نظر نمي رسد، بلكه با تمهيداتي مي توان از سنگيني 
چنين باري كاست. يكي از اين راه ها توجه به شرايط فنّي ساختمان های در 
تخريب  از  و جلوگيري  ساختمان ها  مرمت  ترويج  ديگري  و  حال ساخت 

آن ها است)شيعه، 1384: 100(. 
     در ارتباط با مسايل اقتصادي، توان توليد مسكن را كارخانجات توليد 
مصالح ساختماني، نيروي شاغل در بخش ساختماني، عرضة زمين، مديريت 

و سرمايه گذاري در مسكن تشكيل مي دهد.
 در اين ارتباط، در حال حاضر عمده ساختمان هايي كه يك بار براي 
زمين آن ها مصالح ساختماني و نيروي انساني مصرف شده، بدون توجه به 
قابليّت و ميزان كارايي تخريب شده و مجدداً از توان موجود توليد مسكن)كه 
مي گردد.  استفاده  شود(  مصرف  جديد  ساختمان های  ايجاد  براي  مي تواند 
بنابراين توان و فرآورده های توليد مسكن مانند آجر، آهن، سيمان، كاشي، 
شيشه، چوب، لوله و اتصاالت، برق و اتصاالت، وسايل تزييناتي ساختمان، 
سوخت و نيرو و باالخره وسايل حمل و نقل و ماشين آالت ساختماني در 
اثر تجديد بناي واحدهاي مسكوني دايمًا به هدر مي رود. نتايج چنين اقدامي 
توليد  تالش های  و  سرمايه ها  حاصل  جمله،  از  مي يابد،  وسيعي  دامنه های 
مسكن در سطح كشور در مدت زمان كوتاهي بيهوده مي شود. از همين روي 
در اثر تقاضاي بيشتر نيروي انساني و استفادة بيش تر از مصالح ساختماني، 

قيمت مسكن افزايش بيشتري خواهد يافت.
كارايي  ساختماني،  تراكم های  تثبيت  در  اختالل  دليل  به  همچنين   
تكرار  شد.  خواهد  مواجه  مشكالتي  با  نيز  زيربنايي  و  عمومي  تأسيسات 
داشته است،  آن ساختمان وجود  زميني كه در  احداث مسكن در  تقاضاي 
توان توليد مصالح ساختماني را نيز كاهش خواهد داد. جالب توجه آن كه 
تخريب ساختمان ها براي ساكنان واحدهاي همجوار نيز به بروز مخاطراتي 

منجر مي شود)همان(. 
 Çevık( شهرها هويت خود را از تداوم تاريخي و فرهنگي شان مي گيرند
از  جلوگيري  و  قديمي  مسكوني  واحدهاي  مرمت   .)and others 2008:950

حفظ  و  ساكنان  اجتماعي  ارتباطات  نزدن  هم  بر  و  آن ها  بي مورد  تخريب 
هويّت گذشتة شهر، خود از لحاظ رواني ـ فكري تأثير مثبتي بر روحية اكثر 
مردم دارد. بررسي های انجام شده نشان مي دهد كه وقتي مردم از قسمت های 
آرامش  احساس  مي كنند،  مراجعه  قديمي  مسكوني  محالت  به  شهر  ديگر 
و راحتي مي كنند. آن ها از روابط گرم و صميمي ساكنان بافت های قديمي 
سخن خواهند گفت. حتي خيلي از مردم در حسرت چنين زندگي هستند. 
اين امر بدان خاطر است كه اين قسمت از شهرها داراي هويّت تاريخي و 

فرهنگي هستند. 
به  كرد،  خواهد  هم  زياد  را  مشكالت  محالت  اين  تخريب  بنابراين 
مسكوني  واحدهاي  جاي  به  ايران  شهرهاي  بيشتر  در  كه  اين  خصوص 
تخريب شده، مراكز تجاري و انبارها و كارگاه های صنعتي ساخته مي شود 
شرايط  و  شده  شهرها  مركزي  قسمت های  در  شلوغي  و  ازدحام  باعث  و 

ناپايداري را به وجود مي آورد. 
يكي ديگر از مزاياي مرمت و بهسازي بافت های قديمي اين است كه 
حال  در  گردشگري  صنعت  شود.  توريسم  صنعت  توسعة  سبب  مي تواند 
نصيب  را  زيادي  درآمد  ساله  همه  و  است  جهان  صنعت  دومين  حاضر 
كشورهاي مختلف مي كند. اگر در اين زمينه درست برنامه ريزي شود مي توان 
گردد.  جامعه  نصيب  گردشگري  توسعة  از  زيادي  مزاياي  كه  بود  اميدوار 
مزيّت ديگري كه مرمت محالت مسكوني قديمي دارند اين است كه اين 
مفيد  بسيار  اجتماعي  و  فرهنگي  و  تاريخي  مطالعات  در  محالت مي توانند 

واقع شوند.
بسياري از مساكن نامناسبي كه در حاشية شهرها ايجاد شدند و در حال 
حاضر از معضالت شهرها، به خصوص مادر شهرها هستند، به خاطر كمبود 
مسكن به وجود آمدند. اين در حالي است كه واحدهاي مسكوني قديمي 
در مراكز شهرها يا تخريب شده يا در حال تخريب شدن هستند. بنابراين 
اگر واحدهاي مسكوني قديمي مرمت شوند، از مشكالت مربوط به كمبود 

مسكن نيز كاسته خواهد شد.
دكتر محمد رضا پورمحمدي در كتاب برنامه ريزي مسكن به طور كلي 
عبارت  را  نگهداري  قابل  و  قديمي  مسكوني  واحدهاي  بهسازي  مزاياي 

مي دانند از)پورمحمدي، 1379: 147(:
1- كاسته شدن از تعداد متقاضيان مسكن

2- حفظ هويّت گذشته
3- بر هم نخوردن ارتباطات اجتماعي ساكنان

4- كمك به اقتصاد كشور و صرفه جويي در مصالح و اعتبارات

نتيجه گيري
نتيجه اينكه، تخريب واحدهاي مسكوني قديمي و ايجاد مراكز تجاري و 
كارگاهي به جاي آن ها كه در چند دهة اخير به طور بي رويه اي در شهرهاي 
كشور انجام شده، نه تنها از مشكالت شهري كشور نكاسته است، بلكه اين 
قسمت از شهرها را با مشكالت فراوان اجتماعي، اقتصادي و كالبدي مواجه 
مشكل  حل  در  مي تواند  قديمي  مسكوني  واحدهاي  مرمت  است.  ساخته 
كمبود مسكن كه بزرگترين معضل در كشورهاي جهان سوم به ويژه ايران 
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است، تا حدودي تأثير گذار باشد. همچنين حفظ هويت گذشتة شهر، حفظ 
روابط اجتماعي ساكنين، كمك به اقتصاد مسكن و صرفه جويي در مصالح و 
اعتبارات و توسعة گردشگري شهري، از مهم ترين مزاياي مرمت محالت و 

واحدهاي مسكوني قديمي است.
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