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 چکیده

ها است. بازسازی و توسعه  ترین روش های منطبق با محیط زیست و بدون آلودگی از مهم کارگیری فناوری توسعه پایدار به

بــه های قــدیمی  کند تا نگاهی مثبت به توسعه اقتصادی خودشان داشته باشند. بافت های تاریخی به جامعه محلی کمک می بافت

هــای تــاریخی در یـک شـهر های کهـن و مجموعـه ی هویــت شهرند. بافت دهنــده  مهمــی از شــهر نشــان  هــایعنــوان بخــش

. هدف اصلی این انــد کــه ایــن از خصوصــیات معمــاری ســنتی ایــران اســتبـر پایـه ارتبـاط و پیونـدی منطقــی خلــق شــده

های تاریخی شهرهای ایران به ویژه بافت تاریخی شهر شیراز با توجه به  ارت است از بررسی و تحلیل مدیریت شهری بافتمقاله عب

تاریخی شهرها و به ویژه شهر شیراز از اهمیت فراوانی برخوردار  بافت ها در راستای توسعه پایدار. شرایط فرهنگی و محیطی آن

بنابراین مدیریت راز ویالهای اطراف شیراز نیست بلكه بافت قدیم و تاریخی آن است؛ هویت شیتوان گفت است به نحوی که می

شهری و توسعه پایدار بافت تاریخی شهر از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. با توجه به این مقدمه سؤالی که در این مقاله مطرح 

تاریخی شهرها ایران و به ویژه شهر شیراز مدیریت شهری های  شود این است که با توجه به شرایط فرهنگی و محیطی بافتمی

را به وجود آورد؟ نتایج این  همساز با فرهنگ و شرایط محیطیهای تاریخی شهرها بایستی چگونه انجام شود که توسعه پایدار  بافت

بـا فـضاها و   و تقابل  رای ارزش در کناردا  و عناصر  ازجمله وجود فضاها  تاریخی  بافت  هایبـا توجه به ویژگیدهد که  مقاله نشان می

  در  اند، وضعیت نـاپایداری را تحمیل کرده  بافت  ، افـزایش فـرسودگی و نـاکارآمدی را برعناصر فاقد ارزش که افت کیفیت بافت

خود بتواند در   ارکان  بهینه از ازاین رو چنانچه مدیریت بافت تـاریخی بـا استفاده. اندهای مذکور باعث شدهبافت  در  ابـعاد گوناگون

ای  را بـرجسته نـماید، به فرآیند پایداری محله  ارزش  های دارای کند و ویژگی  اقدام  بافت  داخـل  و عـناصر  جهت ساماندهی فـضاها

نیز و  یا کتابخانه زیها ن داده یآور روش جمعتحلیلی است.  -. روش این پژوهش توصیفیکندو اهداف شهر پایدار کمک می

ها است.  نقشه زیو استفاده از جداول و نمودارها و ن یبردار شیاطالعات ف یاست. ابزار گردآور پژوهشی -یاستفاده از مقاالت علم

 ها است. نقشه زیو استفاده از جداول و نمودارها و ن یبردار شیاطالعات ف یابزار گردآور

 شیراز. تاریخی تاریخی، بافت های بافتپایدار،  شهری، توسعه : مدیریتكلیدی واژگان
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 مقدمه

( از جمله ایران با فیزیکی شهرها، کشورهای در حال توسعه ی شهرنشینی و توسعه ی هیرو یامروزه به دلیل گسترش ب

 یها یمناسب مسکن، کمبود اشتغال، فقر شهری و نابرابری نامشکالتی از قبیل آلودگی زیست محیطی، عرضه

 سال در که گردید واقع توجه مورد زمانی بار اولین شهری مدیریت مفهومو... روبه رو هستند.  یاجتماعی و اقتصاد

 یها برنامه از یکی کار دستور در سالم شهر پروژه و شهری پایدار توسعه دیگری چون مفاهیم کنار در میالدی 7313

 در مدیریت از اصطالحی و مفهوم چنین شدن مطرح گرفت. قرار شهری برنامه مدیریت عنوان ملل با سازمان توسعه

 یها تیریمد چارچوب در رمتمرکزیغ مدیریت سمت به متمرکز مدیریت وهیش از حرکت ناشی شهری مدیریت قالب

 .است محلی یها سازمان لهیوس بهشهری  توسعه هدف با تر یمحل

میلیارد دالری روی نوسازی و توسعه  چهارگذاری  سرمایهپروژه،  0۱7با انجام میالدی  7311بانک جهانی از سال 

ها  پروژه در حال اجرا است و نیمی از این سرمایه به آن 771شهرهای تاریخی انجام داده که در حال حاضر 

های شهری، حفاظت از نمادهای اصلی میراث فرهنگی، ایجاد اشتغال و  اختصاص داده شده است. تقویت روساخت

توان  ها می آیند. از نمونه های تاریخی به شمار می های توسعه بافت ترین برنامه انبه جوامع محلی از مهمج توسعه همه

چین و  0، حفظ و توسعه میراث طبیعی و فرهنگی شهر گوییژو7به پروژه احیا و توسعه شهر تاریخی فز در مراکش

 پروژه توسعه شهری، گردشگری و میراث فرهنگی اردن اشاره کرد.

ای که از آن  ی خیلی تاریخی محله است. هسته یازده هکتار وسعت دارد و شامل 821 تاریخی شهر شیراز بافت

 به که این تا دارد شود. این سابقه همچنان ادامه ان مربوط میصفاری ی دوره به که است جامع مسجد مانده، باقی

 روزها به منحصر فقط شیراز، تاریخی بافت در تخریبی اقدامات ؛ امارسد می قاجاریه هم بعد و زند خان میکر ی دوره

حال  در که این تا شده آغاز گذشته های دهه از تاریخی، شهر این در مداخالت بلکه .نیست اخیر های ماه و

 های سیاست همان با که افتد می رضاشاه ی دوره در مداخله و اتفاق اولین :است رسیده مرحله این به کار حاضر

 خان یلطفعل دیگری و وکیل زند خیابان ها آن از یکی. دهند می عبور بافت این میان از را خیابان دو شهری، ی توسعه

 قسمت در ارگ کند. به این ترتیب بازار وکیل و مجموعه قسمت می دو را وکیل بازار وکیل، زند خیابان .است زند

دانشگاه تهران طرح مرمت شهری  ش 21 ی دهه . درشود می واقع آن جنوب در هم حمام و وکیل مسجد و شمال

 به که بوده این آنان طراحی استی: سکرد تهیه فالمکی منصور محمد دکتر سرپرستی به را شیراز بافت قدیمی

 های فعالیت مجموعه شامل که کنند می طراحی و پردازند و مراکزی برای این محالت توصیه محله می یازده آن

. کنند احیا را بافت و محالت که داشتند قصد ها محله مرکز با ترتیب این. به است بوده...  و پارکینگ بخش با محلی،

 اواخر در. شد طوالنی ای وقفه جامع شیراز دچار طرح ی تهیه انقالب، از. بعد شود نمی اجرا وقت هیچ البته طرح این

 ترتیب، این به و شد انتخاب شیراز شهری های طرح ی مشاور شهرسازی نقش جهان پارس برای تهیه شصت ی دهه

 جمله از راهکارهایی شهر، قدیمی محالت در سکونت احیای برای و گرفت صورت بازنگری قبلی های طرح در

پیشنهاد شد؛ اما در کنار توجه کارشناسی به احیای این محور، اقدامات دیگری نیز  محالت های راسته ی توسعه
                                                                                                                                                                
1. Fes is a northeastern Moroccan city 
2. Guizhou 
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 که بدی اتفاق زمان : هماننداشت همراه به مثبتی ی نتیجه چندان که گرفت می صورت مختلفی نهادهای سوی از

ی بتون آرمه  غ با سازهچرا شاه پیرامون عظیمی بازار که بود کرده تهیه را طرحی مشاوری که بود این افتاد، می داشت

 به بازار این. گرفت می نادیده عمالً بود، چراغ شاه پشت که را تاریخی سوابق شد که یک سری در دو طبقه اجرا می

متری درست در مقابل ورودی مسجد  71-70 بتنی دیوار یک و بود کرده پشت خشنی شکل به هم جامع مسجد

چنینی  های این های بعد از انقالب، مداخله فکر کرد که مداخله توان می ترتیب این. به بود جامع ایجاد شده

 حمایت از ویژه به هایی که گذاری سرمایه  پول با طبیعتاً و تاریخی ی هسته آن و بازار به توجه بدون یعنی است؛

 شده تهیه پارس جهان نقش مشاور توسط که نیز ی. طرحاست برخوردار( آستانه و چراغ  شاه) حرمین های متولی

 های خانواده و اصلی ساکنان و شد تر فرسوده و تر فرسوده مدام شیراز بود، راهی به اجرا پیدا نکرد و بافت تاریخی

 جدیدی های آسیب که دیگری طرح؛ اما کردند ترک آرام آرام را جا آن شازده درب و موردستان مثل محالتی قدیمی

 و( نهم دولت و در زمان استانداری محمد جهرمی )وزیر کار در 11 ی دهه در کرد، وارد شیراز تاریخی بافت به را

 دو هر که است طرحی افتد، می اتفاق که بعدی ناهنجار ی : مداخلهشد تهیه چراغ شاه  متولیان همراهی و موافقت با

 عمل در اما شود؛ تهیه طرحی قسمت این برای تا شد تالش دوباره آن از. بعد کند می وصل هم به نحوی به را حرم

 مسائل به توجه بدون تگاه، به همان صورت مخروبه باقی ماند.زیار دو این فاصل حد محالت یعنی بخش، این

 طرح هر بازگرداند، نقاط این به را زندگی اول ی درجه در بتوانند که هایی طرح اجرای بدون و محالت این محتوایی

کند. این اقدامات  بافت تاریخی را حل نمی این فراوان مشکالت از مشکلی و ماند می باقی نتیجه بدون ای هزینه هر و

تاریخی شهرها و به ویژه شهر شیراز از اهمیت فراوانی برخوردار است به نحوی که بافت   بودند. ناکارآمد و موضعی

بنابراین مدیریت هویت شیراز ویالهای اطراف شیراز نیست بلکه بافت قدیم و تاریخی آن است؛ توان گفت می

مقدمه سؤالی که در  شهری و توسعه پایدار بافت تاریخی شهر از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. با توجه به این

های تاریخی شهرها ایران و به ویژه  شود این است که با توجه به شرایط فرهنگی و محیطی بافتاین مقاله مطرح می

همساز با فرهنگ و های تاریخی شهرها بایستی چگونه انجام شود که توسعه پایدار  شهر شیراز مدیریت شهری بافت

 را به وجود آورد؟ شرایط محیطی

 د نظریرویکر

 و اجتماعی اقتصادی، یکپارچه اهداف تدوین نیز و شهری توسعه های طرح و ها برنامه ها، سیاست به جامع نگرش

 و نتایج ارزیابی نیازمند اهداف، این تحقق. گیرد می قرار شهری مدیریت و سیاست گزاری رأس در محیطی زیست

 اساسی تحوالت محتاج و بوده محیطی زیست و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، تغییرات برای شهری های سیستم تبعات

 کوچک، و بزرگ شهری مراکز بین تعادل ایجاد. است شهری مدیریت و ریزی برنامه تشکیالت و سازمان در

 به نیل های سیاست زمره در محلی استراتژی تدوین نیز و خصوصی و عمومی دولتی، های بخش بین همکاری

 با رویارویی برای را مسیرهایی پژوهش و تجربه طریق از جهان شهرهای هستند. تأمل قابل شهری، مدیریت

 پایدار توسعه به دستیابی نحوه به نسبت نیز بینشی فرآیند، این طی در و کشف محیط و شهری توسعه مشکالت

 حل های روش بتوانند که است متخصصانی تربیت دنبال به شهری مدیریت رشته ترتیب بدین. اند کرده کسب

 باربارا توسط بار اولین پایا توسعه یا پایدار توسعه (. اصطالح81: 7830 شیعه،) کند ارائه را شهرها امروزی معضالت



 8931بهار دوم، شماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  341

 بنیاد و رم باشگاه های گزارش از پس آن دنبال به. رفت بکار توسعه و زیست محیط درباره کوکویاک اعالمیه وارد در

 حفاظت برای المللی بین اتحادیه که زمانی از میالدی و 7331 دهه های سال طی در پایدار توسعه تدریج به هامرشولد

 توسعه به دستیابی کلی هدف با طبیعی منابع و زیست محیط از جهانی راهبردهای طبیعی منابع و زیست محیط از

 متفکران و اندیشمندان اساسی و جدی توجه مورد کرد، ارائه را( زنده) حیاتی منابع از حفاظت طریق از را پایدار

 .(11: 7832نجفی، زاهدی و) گرفت قرار توسعه

 آثار و بناها و ها ساختمان آن در که است شهر یک از بخشی فرهنگی میراث منطقه یا و تاریخی منطقه تاریخی، بافت

 آن از و گیرد می قرار قانونی حمایت تحت کشورها برخی در تاریخی بافت. دارد وجود تاریخی و معماری ارزشمند

 بافت است ممکن همچنین. نباشد یا باشد منطبق شهر مرکز با است ممکن شهر تاریخی شود. بافت می محافظت

 شهاب) باشد متمایز ها آن از که این یا باشد منطبق شهر هنری فرهنگی بافت یا اداری بافت تجاری، بافت با تاریخی

 سطوح و زمین کاربری در تغییرات معنی به توان می را فضایی مفهوم یک عنوان به شهری توسعه  (.31: 7832 زاده،

زمینه مسکن حمل و نقل، اوقات فراغت و غذا و غیره تعریف کرد یا  در شهری ساکنان نیازهای رفع جهت تراکم

ی و توسعه پایدار شهر برد یاجتماعی، اقتصادی و ... را در شهر با هم پیش م یها است که تمام جنبه یا توسعه

نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و واردکردن کمترین ضایعات به منابع تجدید پذیر 

 یها تی، کاهش ظرفیا هیمحیط شهری و ناح یها یجلوگیری از آلودگ یها مطرح است. توسعه پایدار شهری موضوع

 شکاف بردن بین از و آور انیز یها توسعه از حمایت عدم بازیافت، حمایت ملی، و یا هیناح – تولید محیط محلی

، یا هیریزی شهری و روستایی، ناح ه به این اهداف را با برنامهرسید راه همچنین کند می مطرح را غنی و فقیر میان

 .(71: 7830)زیاری،داند یم ها یزیر ملی و حمایت همه جانبه دولت از این برنامه

بسیار گسترده مطالعات در امور توسعه است. ارائه یک تعریف مشخص در  یها از جنبهاندیشه توسعه شهری پایدار 

 مطالعات تاریخچه -اصول -شود معنی توسعه شهری پایدار از بین مفاهیم این رابطه زیاد ساده نیست اما سعی می

 این دربلکه  شود ینم مطرح تاریخی تحوالت با ارتباط درتنها  داریپا شهری توسعه اندیشه. شود تشریح کاربردی

شود حجم و  علوم مختلف و دانش اجتماعی نیز مطرح است. توجه به تحوالت باعث می خردمندانه توسعه رابطه

گازهای  -زیست شهری افزایش یابد از جمله علم شناسایی و رفع آلودگی هوا کیفیت دانش موجود درباره محیط

پیشرفت در زمینه  شوند یم مطرح رابطه این در قبیل این از ریدیگ موارد و هوا و آب جهانی تغییرات-یا گلخانه

آنچه ذکر شد نشان  رندیگ یعلوم اجتماعی نیز با کمک دستور کارهای تحقیقی مختلف درباره توسعه پایدار صورت م

دهنده این است که بحث توسعه شهری تحت تأثیر مفاهیم و موضوعات مختلفی قرار گرفته و با علومی چون 

های اقتصادی و دانش تئوری و تجربی به مقابله برخاسته است و بعضی اوقات نیز با تحوالت تاریخی شکل  سیاست

 (.71: 7813)نصیری، گرفته یا تغییر جهت داده است

محیطی بخصوص  زیست درباره مسائل زیست طرفداران محیط یها نظریه توسعه پایدار شهری حاصل بحث

زیست شهری است که به دنبال نظریه توسعه پایدار برای حمایت از منابع محیطی ارائه شد. در این نظریه  محیط

موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع 

زیست شهری و  محیط یها یجلوگیری از آلودگ یها ناپذیر مطرح است. نظریه توسعه پایدار شهری موضوع تجدید
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عدم حمایت از توسعه  -ها افتیو ملی حمایت از باز یا هیناح -تولید محیط محلی یها تیکاهش ظرف -یا هیناح

ریزی  اه رسیدن به این اهداف را با برنامهکند. همچنین ر و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می آور انیز

کنند. این نظریه  یها یزیست شهری حمایت همه جان ها باید از محیط دهد و معتقد است دولت اهمیت بسیاری می

 را شهر نیز و سوخت مصرف زمینه درونقل  مؤثر حمل الگوی - ها گاه سکونت پایداری الگوی – پایداری شکل شهر

 :Scout, 2005))داند یم نانیشهرنش لذت برای فقط را شهر ایجاد زیرا؛ کند می بررسی شهری ناحیهمراتب  سلسله در

p.89. 

شود: کاهش آلودگی، نگهداری  در یک دید اجمالی مبنای نظری مفهوم پایداری در شهر و ناحیه شامل این موارد می

جانداران  حد از  شیب شیمصرفی، افزا یانرژ، کاهش ها افتیباز شیمنابع طبیعی، کاهش حجم ضایعات شهری، افزا

کاهش  و جامعه جنگلی و درختان شهری و نواحی سبز، عدم تمرکز شهری جادیمفید در شهر و روستا با ا

اشتغال  جادیشهری و شهرهای کوچک، کاهش فواصل ارتباطی، ا یها تراکم متوسط در حومه شی، افزاها یپراکندگ

محلی، توسعه متنوع مساکن در مراکز اشتغال، توسعه شهرهای کوچک برای کاهش اتکا به شهرهای بزرگ، ساختار 

ضایعات بازیافت نشدنی و تهیه غذای پایدار  تیری، مدیا اجتماع متعادل، حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک جاده

ها اتخاذ سیاست کاربری صحیح محافظت از زمین باال  آن محلی. به این طریق اوالً با جایگزینی منابع و نوسازی

 شود. فضا توسعه پایدار شهری حاصل می یده و سامان یا هیریزی شهری و ناح با توجه به برنامه اًیثان رود یم

ها شده بحران شهری  تاکنون باعث به وجود آمدن آن 73توان گفت آنچه از قرن  از این مکاتب می یریگ جهیدر نت

معتقدند که آمایش شهری  پردازان هیه آمایش و ساماندهی شهری را مشکل کرده است به طور کلی نظراست ک

ای است زیرا انسان جمع اضداد و در  موضوع یک علم دقیق نیست بلکه ترکیبی از علوم و در واقع بحثی میان رشته

نه تنها مشکل  ها هیاند اما اجرای این نظر بوده ها هیها مدیران این نظر نتیجه شهر هم جمع اضداد است در واقع ساخت

-اند زمان خود بوده یها مخالف خواست انسان ها هیشهر را حل نکرده بلکه بر آن افزوده است زیرا بیشتر این نظر

 (.01: 7813)نصیری،

مطرح گردید.  نعنوان الگو واژه جدیدی در جها پایداری شهری مفهومی است که در پی طرح توسعه پایدار به

اقتصادی در شهرها از منظر بوم شناسی  -نگرش توسعه پایدار با نارضایتی از منابع توسعه و رشد اجتماعی یها شهیر

 ژهیو محیطی بر ضد توسعه شهرها )به زیست یها تیبا حساس یا میالدی جنبش گسترده 11. از اوایل دهه گردد یبر م

ها نگرانی به پایان رسیدن برخی از منابع عمده و اصلی و  تاد. در همین سالشهرها( در کشورهای شمال به راه اف کالن

گونه تفکرات  کره پدید آمد. این  یسترشد در ز یها تیاضافه شد و به تدریج محدود یها یرشد صنعتی به نگران

ه با وعده باز در باورهای مسلط سردمداران توسعه جهان بود که همچنان بر طبل رشد اقتصادی به هر قیمتی )البت

طور مشخص در کنفرانس ریو  و به میالدی  7331تا آنکه از اوایل دهه  دندیکوب یدر آینده( م ها متیپرداخت ق

که نیازهای کنونی را بدون کاهش  یا ضرورت بازنگری توسعه جهانی با نگرش توسعه پایدار پذیرفته شد توسعه

کند. این الگو واره تازه با عنوان توسعه پایدار به مقابله با  میهای آتی و برآوردن نیازشان برآورده  توانایی نسل

و  انجامد یزیست م که به اتمام منابع و تخریب محیط پردازد یتوزیع و مصرف ناسازگار با طبیعتی م -الگوهای تولید

 پشتیبان یها نظام – ها در حد ظرفیت پذیرش کند که بهبود کیفیت زندگی انسان می دیرا تائ یا تنها فرایند توسعه
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 طبیعت، به وچرا چون یب وابستگی ،ها نسل بین عدالت به و شکست را رشد قداست تازه واره الگو. شود منجر حیات

انسانی  و معنوی یها ارزش همراه به اجتماعات یو توانمندساز ییگرا کل رشد، کمیت بر توسعه کیفیت یبرتر

 (.71-1: 7813)صرافی،کرد یا ژهیتأکید و

 توسعه پایدار سازی های شهرسازی و خانه شاخص

سازی، طراحی ابزاری برای پایش اجرای درست راهبرد جهانی سکونت  های خانه هدف اصلی از این برنامه شاخص

سازی را تسهیل کند. طرح  زیست بتواند توسعه سریع بخش خانه بود که با استقرار یک ابزار قانونی نظم دهنده محیط

های اعتباری  ها، سازمان ، مشتریان و سازندگان خانهگذاران  هیاشتند که یک ابزار مدیریتی برای سرماریزان در نظر د

ضروری برای مشخص کردن نقاط  یها یمش  مرکزی جهت تعیین خط یها محلی و دولت یها ، دولتیساز خانه

به عنوان بخشی از میالدی  7331در جهان در  یساز های خانه ایجاد کنند. بررسی شاخص یساز بحرانی دارای خانه

 از جامع مجموعه یک ایجاد تحقیق این از کلی هدف. گرفت صورت جهانی بانک متحد و ملل انسانیبرنامه 

 و کشورها از زیادی تعداد دررفته  کار به های شاخص ارزیابی از استفاده با که بود یساز  خانه بخش برای ها شاخص

 :یساز های خانه ها شکل گرفت. مواردی از شاخص ها برای برقراری ارتباطات تحلیلی بین این شاخص از آن استفاده

 ساز مسکن و  و حقوق ساخت یساز کیفیت خانه .7

 ساز مسکن و  و تولید در زمینه ساخت یگذار هیسرما .0

 های مالی و مالیاتی روش .8

 ساز مسکن و  عرضه و تقاضا در زمینه ساخت .۱

 ساز، قیمت خرید و اجاره خانه و  ساخت یها نهیهز .2

 ساز مسکن و  محیطی ساخت  زیست یمش  خط .1

های  شاخص»ای تحت عنوان  باعث ایجاد انگیزه برای تکمیل مجموعه یساز های خانه موفقیت برنامه شاخص

ها در جهت اهداف  منظور دستیابی به عناصر ضروری در بخش شهری و پایش اجرای این شاخص شد که به« شهری

این بود که هم شرایط و میزان  یهای شهرساز مورد نظر طراحی شد. نقش اصلی شاخص یها یمش مطلوب خط

اسکان بشر  یکردهایها و رو در تمام جنبه ها یمش ن بشر را ارزیابی کند و هم به تنظیم و پایش خطپایداری اسکا

 (.87۱: 7837)مولدان و بیلهارز،کمک کند

 محیط مورد مطالعه

 بر بالغ خورشیدی 7832 سال در شیراز جمعیت. است فارس استان مرکز و ایران بزرگ شهرهای از یکی شیراز

 بخش در رسد. شیراز می تن 7313117 به شهر حومه در ساکن جمعیت احتساب با رقم این که بوده تن 71701۱2

 هوای و آب و شده واقع زاگرس کوهستانی منطقه در و دریا سطح از متری 7۱31 ارتفاع در فارس، استان مرکزی

 بابا و مقام چهل سبزپوشان، بمو، های کوه به شمال سمت از دراک، کوه به غرب سمت از شهر این. دارد معتدلی

 سال در) تبریز از پس (. شیراز11 :7830قهاری، مؤمنی و) است شده  محدود( زاگرس های کوه رشته از) کوهی

 تأسیس آن در شهرداری نهاد خورشیدی، 7031 سال در که است ایران شهر سومین( 7033 سال در) تهران و( 7031
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 شامل را مربع کیلومتر 0۱1 بر بالغ مساحتی جمعاً و شده تقسیم شهری مستقل منطقه 77 به شیراز شهرداری گردید.

 ثبت به «شیراز» و «شیرازیس» ،«تیرازیس» نظیر مختلفی های نام تحت تاریخی، اسناد و ها کتاب در شیراز شود. نام می

 منتقل فعلی محل به امیه بنی دوران در شیراز. است بوده ابونصر قلعه محل در شهر این اولیه محل. است رسیده

 و بوییان صفاریان، دوران در شهر این. گیرد می رونق -فارس قدیمی پایتخت – اصطخر نابودی بهای به و شود می

 شدن  واقع و جنوبی زاگرس منطقه در اش نسبی مرکزیت واسطه به دیرباز از شیراز .است بوده  ایران پایتخت زندیان

بوده  عشایر و یکجانشینان کشاورزان، بین کاال محلی مبادالت برای طبیعی محلی حاصلخیز، نسبت به منطقه یک در

 است گرفته  قرار بوشهر بندر مانند جنوب بنادر به ایران داخل تجاری های راه مسیر در شهر این همچنین. است 

 (.۱1: 7831بیگلو و دیگران،  حاتمی)

 
 (ResearchGateمنبع: )  موقعیت جغرافیایی شیراز -1نقشه شماره 

 در 7311 ژوئن در که گردد بازمی میالد از پیش سال 0111 به ایالمی گلی های لوح روی بر شیراز، نام به اشاره اولین

 در شده نوشته های لوح. است شده یافت شهر غربی جنوب گوشه در آجرپزی کوره ساخت برای زمین کندن هنگام

 سیراسیس، یا تیراسیس: شود می برداشت چنین فونتیک به توجه دارد. با اشاره تیرازیس نام به شهری به قدیم ایالم

 به مدرن فارسی زبان در صداها منظم تغییر اثر بر که است شده  گرفته قدیم فارسی در سیراجیس نام از اسم این

 (.۱10: 78۱8 بهروزی،) است  داده نام تغییر شیراز

 بر. شده است رؤیت نیز میالد از پس دوم سده در ساسانی دوره های ویرانه از شده پیدا های سفال روی بر شیراز نام 

 یعنی جهان شاه سومین پسر نام از شیراز نام شاهنامه، به توجه با بومی، نویسندگان از برخی های نوشته اساس

 سال در کامرون جورج سرپرستی به جمشید، تخت در شناسی باستان های کاوش در شده است. مشتق تهمورث

 بنام ای قلعه به ها آن از فقره چند روی بر که انجامید عیالمی هایی نوشته خشت  پیدایش به خورشیدی 787۱

 قصر محل در اسالم، اوایل و ساسانی اواخر به مربوط مهرهایی همچنین شده است. اشاره «شیرازیس» یا «تیرازیس»

 وجه هجری، چهارم سده مسلمان دان جغرافی حوقل، باشند. ابن می «شیراز» نام حاوی که شده است یافت ابونصر

 جا بدان دیگر نواحی خواربار عموماً او قول به که چرا داند؛ می شیر اندرون به سرزمین این شباهت را شیراز تسمیه

 خوب انگور مرکز معنای به شیراز تدسکو تحقیقات اساس بر. بردند نمی جایی به چیزی جا آن از و شد می حمل

 چاپ ایران، تاریخ طبق است. بر شده  رد هنینگ و بنونیست مانند دیگر محققین توسط نظر این هرچند. است
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 اولین اما برسد؛ آن از پیش حتی و ساسانی دوران به شاید شیراز شهر محل در دائمی سکونت کمبریج، دانشگاه

 شهری شیراز نیز اسالمی دانشنامه نوشته به گردد. برمی اسالمی دوران اوایل به شهر این مورد در معتبر های اشاره

 بوده انسان دائمی گاه سکونت آن از پیش احتماالً یا ساسانی زمان از که محلی در اسالمی دوران در شده بنا است

 (.۱10: 78۱8 بهروزی،) است

 
 (link.springer.comمنبع: )  ای شهر شیرازموقعیت ملی و منطقه -2نقشه شماره 

 کیلومتر 7013 مساحت با کیلومتر 81 تا 72 بین متفاوت عرضی و کیلومتر ۱1 طول به فارس استان مرکز شیراز، شهر

 اطراف. دارد قرار فارس مرکزی بخش در و ایران غربی جنوب در جغرافیایی لحاظ از و مستطیل شکل به مربع

 شهر حفظ و الجیشی  سوق لحاظ از که اند کرده احاطه استوار، حصاری شکل به مرتفعی نسبتاً های کوه رشته را شیراز

 و مقام چهل سبزپوشان، بمو، های کوه به شمال سمت از دراک، کوه به غرب سمت از شهر این دارند. ای ویژه اهمیت

 81 و درجه 03 از است عبارت شیراز جغرافیایی مختصات شده است. محدود( زاگرس های کوه رشته از) کوهی بابا

 متغیر شهر مختلف نقاط در متر 7111 تا 7۱31 بین دریا سطح از آن ارتفاع و دقیقه 80 و درجه 20 و شمالی دقیقه

  است.

 
 های پژوهش(منبع: )یافته  شهر شیراز -3نقشه شماره 
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 خود حوضه شرقی جنوب سمت به شیراز شهر از عبور از پس که است فصلی رودخانه شیراز خشک رودخانه

 ماه دی در گراد، سانتی درجه 81( سال ماه ترین گرم) تیرماه در دما ریزد. میانگین می مهارلو دریاچه به و شده متمایل

 گراد سانتی درجه 01 مهرماه در و گراد سانتی درجه 71 ماه فروردین در گراد، سانتی درجه 2 ،(سال ماه سردترین)

 است متر میلی 8813 شیراز شهر سالیانه بارندگی است. میزان گراد سانتی درجه 73 دما ساالنه میانگین و باشد می

 (.17: 7811 مجتهدی،)

 شیراز قدیمی بافت

 شاهزاده، درب ، محله(کفد) کفت باال محله مرغ، بازار محله بیگ، اسحق محله: از اند عبارت شیراز قدیمی های محله

 سنگ محله ،(شیراز های پهلواناز  یکی آکل داش زندگی محل) دزک سر محله باغ، سر محله نو، مسجد درب محله

 کند()پیر می زندگی یهودی 3111 از بیش شیراز در هست ذکر به الزم. )یهود محله شاه، میدان آب، لب محله سیاه،

 قرآن دروازه از غیر به ای دروازه شیراز در حاضر حال در .است بوده دروازه 1 دارای شیراز قدیم (. در78: 7831 نیا،

 از: اند عبارت که برند می نام دروازه نام با را قدیمی های دروازه محل مردم اما. ندارد وجود

 حمزه میر شاه پل نزدیکی در: اصفهان دروازه .7

 ولیعهد(( )عجعصر ) ولی میدان نزدیکی زند خیابان در: سعدی دروازه .0

 خاتون فلکه و مفتح شهید فلکه بین: قصابخانه دروازه .8

 شمالی قاآنی خیابان انتهای در: کازرون دروازه .۱

 اهلل الی داعی شاه آرامگاه خیابان بلوار ابتدای سیبویه، بلوار در: اهلل الی داعی شاه دروازه .2

 ارزش و باشد می قاجار دوره از بقیه و زندیه دوره از آن از خانه 0 که دارد وجود تاریخی خانه 713 تعداد شیراز در

 (.۱1: 7837 اندیش و منصوری، خیر) شود می ارزیابی متوسط به عالی از ها آن تاریخی

  تاریخی  های تـجربیات جهانی مدیریت بافت

  به 7در جدول شماره -شهر از مـصر و اسـتانبول ترکیه یکاز انگلستان،   شهر  چهار-از جهان  شهر  چند  های تجربه

و   اهداف  که  است  های تاریخی در شـهرهای مـختلف بـیانگر آن بافت  مدیریت  تجارب  بررسی نمایش درآمده است.

و مدیران آن شهر و دیـگر عـوامل  نظران صاحبهای  دیدگاهتوجه در آن، متأثر از ساختار حکومتی،   مورد  اصول

 ـرح ذیـل اسـت:به ش  کهیافت،  ها آنتوان در اکثر  وجوه مشترکی را نیز می ولیبوده است؛ 

 کننده برای معاصر کردن بافت. عنوان تشویق بهمرمت شهری متکی بر درآمدزایی، -7

  ارتقا و تسهیل سطح مـشارکت و اقـناع مـردم و ساکنان برای حفاظت از آثار تاریخی و شرکت در امر-0

 (.۱1: 7830 شاهی، )جهان مرمت

 و بافت. موعهمججانبه بـافت کـهن از بنا،  شناخت دقیق و همه-8

 تقویت بنیه اقتصادی و حیات اجتماعی شهر.-۱

 ای و آمایشی. های منطقه های شـهری و طرح تعیین نقش هر طرح مرمت بافت در درون طـرح-2

 تقسیمات.  تـعیین حد برای هریک از آن وتر،  بافت کهن به تقسیمات کـوچک تفکیکتاریخی،   محدوده  تعیین-1
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های اقـتصادی و  جمله ارائه کمک  از،  حمایت و پشـتیبانی الزم بـه وسـیله دستگاه و نهادهای ملی و محلی-1

 قوانین و مقررات.  و تدوین  تـسهیالت

 و خصوصی. تعاونیهای الزم از طریق بخش دولتی،  تأمین سرمایه-3

 . نـظرخواهی  جـمله انجام ازمـختلف، ها و تـصمیمات مـرمت شهری برای ساکنان از طریق  رسانی طرح اطالع-3

 نفعان در اهـداف و اقدامات نوسازی. و ذیـ ساکنانسطوح مختلف،   و مدیران  ریزان هـماهنگی و تـوافق برنامه-71

 تعیین حدود مشارکت و حقوق مادی ساکنان خسارت دیده در اثر اجـرای طـرح.-77

 های شهری. مـناطق و بافت  مختلف  بـه تناسب شرایطهای متفاوت  حل ها و راه طرح و اجرای دیدگاه-70

 ریزی. تسهیل بهسازی و نوسازی شـهری بـا تقسیم شهر به مناطق همگن برنامه-78

 باال بردن سهم بخش خصوصی در نوسازی شـهری.-7۱

  نـهادی  ایه قوی و چـارچوب  نـیازمند تـعهد سیاسی  ملی و مـحلی  سطح  های تاریخی در اداره و احـیای بخش-72

آید و تأثیر  قاطع و محکم امری ضروری به شمار می  تعهد سیاسی وجـودهر پروژه حفاظت و احـیاء،  دراست. 

 (.۱1: 7830 شاهی، جهان) داردکننده   اعضای مداخله  و بـرانگیختن  افـراد  مستقیمی بر پذیرش

 ملموس بـاشد  کامالً   بایدکـمّی،  از لحـاظ کیفی و چـه از لحـاظ چـهها،  نتایج حاصل از پروژه-71

باید همیشه قابل  ها پروژهو   کنند  تعریف و طراحی پروژهنویسان نباید بیشتر از توان و ظرفیت موجود،  برنامه-71

ها، در زمـان مـشخص و هـزینه معین پروژه  و افراد ذی مـدخل گیران تصمیمصورتی که از دید  درکـنترل بـاشد. 

 (.۱1: 7830 شاهی، جهان) شد  آن همراه نخواهد باباشد، قابل اجـرا نـ

 افراد محلی بسیار مـهم اسـت نظر زیرهای محلی و  و سپردن آن به گروه  کارها  غیرمتمرکز کردن-73

های حـفظ و احـیا ضـروری  پروژهـ در)دولتی و غیردولتی(  محلیو  ملیالمللی،  های بین گذاری جـلب سرمایه-73

 اسـت.

  نامناسبثباتی ساختارهای مدیریت شهری،  بی از اعمو احیای بافت،   شـناخت مسائل و مشکالت مدیریتی حفظ-01

  های های مشترک دستگاه و مشکل گردهم آمدن سطوح مختلف مسئولیت مدت طوالنیریزی  بودن ابزارهای برنامه

 ها دارد. در اجرای طرح  ای مدهع  نقش ها آناز بین بردن و کاهش  وکننده در بافت،  مؤثر و مـداخله

 اند: ها و مشخصاتی بدین شرح اکنون دارای ویژگی های تاریخی ایران هم بافت

نیز حفظ کرده است و   را  این محدوده اغلب دارای مرکزیت مکانی در شهر است و خـصلت مـرکز شهری-7

های عملکردی تأییدکننده مرکزیت  ها و راسته بازار و مجتمع وجودچون شبکه شعاعی منتهی به این مرکز،   هایی نشانه

 (.۱1: 7830 شاهی، جهان) است  شهری

  قدیمی در این محدوده یبناها(   )تک ها ها و سـاختمان وساز شهری و فراوانی نسبی بیشتر بـافت قدمت ساخت-0

 کند. های شهری پیرامون خود جدا می عاملی است که آن را از پهنه

های  دوره  در  که  دهد هایی تـشکیل می فت تاریخی شهرهای ایران را حصارها و دروازهـلبه و مرز با عموماً-8

ها چیزی  گاه از این حصارها و دروازه البتهاند.  شده بنا تجدیدو یا   یافته  گسترش،  مـختلف تـأسیس گردیده  تاریخی

 (.۱1: 7830 شاهی، جهان) استعریض باقی نمانده   جز خیابان
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  ها در مـحدوده بافت تاریخی ای و تمرکز راسـته و گاه فرامنطقه  ای مـنطقه،  شـهری  وجود بازار شهر با عملکرد-۱

 یابند. ها به بیرون از بافت نیز امتداد می که گاهی این راسته  شهر

  تاریخی خصلتی، در محدوده بافت  شهر  و قدیمی  های شاخص و یادمان فضاهاها،  وجود تعداد زیادی از ساختمان-2

 معروفی، پورجعفر و) استهای اطراف آن  حـاکی از تمایز این محدوده از حوزه  مشخصاًدهد و  فرهنگی به آن می-

7831 :۱1.) 

  از آن کهاز یکدیگر است،   ها آن  تمایز  دهندهها و بناهای این محدوده نشان  های فیزیکی ساختمان مشخصه-1

های بیرونی و تـفکیک  آرایـهسـاختمان،  معماری، ها آناستفاده   مورد  و اسکلت مصالح ها، اند ارتفاع ساختمان جمله

 .هاآن  داخلی

 محیطی پایین آن.  و کیفیت  و ناکارآمدی  بودن محیط شهری معاصر غیر-1

 ای. های شهری و منطقه نسبی محدوده برای استقرار فعالیت  مزیت  بـاال بودن -3

ای که گاه محدوده بافت حتی از لحاظ  گونه به،  بافت  مـحدوده  ریزی و اقـدام یـکپارچه در توجهی به برنامه بی-3

 (.۱1: 7831 معروفی، ( )پورجعفر و)نمونه تهران شود می  پاره پارهـ  شهرداری چند منطقه میانبندی شهری،  تقسیم

استقرار بازار و بـسیاری از   و مرکز  کند مـی  عملکردی شهر را ایفا-نقش کانون اقتصادی اغلبمحدوده بافت، -71

  در محدوده بافت  شاغالن  های موجود در بافت و همچنین درصد کارگاه تعدادواحـدهای اقتصادی و خدماتی است. 

 های مناسبی برای سنجش این مرکزیت است. شاخص

گذشته با فرایند کاهش تعداد جمعیت ساکن و افـزایش جمعیت شاغل مواجه بوده دهه   چند  در  عموماًبافت -77

  مشهود این های مسکونی و تبدیل غیر های غیرمسکونی در بافت ناشی از غلبه تدریجی کاربری  خود  این   کهاست، 

 هاست. ها و کارگاه مغازه  به  واحدها

 شاغالن،  )ساکنان روز و)سـاکنان محدوده(  شـبت جمعیت های جمعیتی این محدوده تفاو یکی دیگر از ویژگی-70

 .استو مراجعان به محدوده( 

  به  و تبدیل  اند طبقات و اقشار متمکن جامعه از دست داده  سکونت  ها جذابیت خود را برای این بافت عموماً-78

موضوع یکی  ایناند.  در بافت شده های موجود کـارگاه  و شـاغالن  مهاجرانسکونت اقشار فقیر و میان درآمد،   محل

 . شود می  های تاریخی شهرهای ایران محسوب بافت  کامل  ترین تهدیدها برای تخریب از اصلی

و قـانونی در ایـن   اداری  های محدودیت وجودفضای گسترش واحدهای اقتصادی،   شدن  محدود  به موازات-7۱

خزنده  گسترشهای تاریخی،  محدوده بافت  در  ک واحد اقتصادیاندازی ی زمینه و نیز هزینه زیاد ایجاد و راه

به واحدهای   مسکونی  مسکونی پیرامون خود و تبدیل واحدهای  های بافت  واحدهای اقتصادی به داخل  غیرمشهود

اسازگار های ن کاربری  جواری هم  امر ایـنیافته و تشدید شـده اسـت.  ادامه( انباری، خـدماتی)تـولیدی،   اقـتصادی

 (.۱1: 7831 معروفی، پورجعفر و) استکرده   تشدید  را  در کنار یکدیگر

 تاریخی شهرهای ایران  های بافتی مورد عمل در حوزه  و مقررات  قوانین

و استراتژیک در حفظ و احـیای   مهم  و اطالعات از جمله منابع مالیقوانین و مقررات در کـنار مـنابع انـسانی، 

موارد اصالح قوانین و   صریح و شفاف و در بعضی  قوانین  و تصویب  تعیینشوند.  می  محسوب  تاریخی  های بـافت
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و احیا  مدیریت حفظ  و مناسب  تواند اسـتمراری بـرای آهنگ مطلوب منابع ساختاری است که مـی  مقررات از جمله

اغلب با اصالح قوانین و مقررات آغاز   و احیا  دهد که حفظ می  نشان  نیز  اروپایی  کـشورهای   تجارب بررسیباشد. 

 (.10: 7830 شاهی، جهان) استشده 

  شهرها در مجموعه قوانین مربوط به  و قدیمی  تاریخی  های ارزشمند وجود قـانون خـاص حـفظ و احیای بافت خأل

شود که  میراث فرهنگی به حفاظت مربوط می حوزهقوانین مصوب در   اغلب.  است  مشهود  کامالً،  فـرهنگی  مـیراث

 عموماًقوانین کـه   به زمان تهیه این توجه بااین نگرش  البتهگیرد.  تـک بـناهای ارزشمند را دربرمی عمدتاً  آن هم

تهیه قانون مشخص و خاص در زمینه حـفظ و احـیای  بنابراینپذیر است.  مـربوط به چند دهه قبل است توجیه

ضرورتی   ها و برنامه  ها ها و جایگاه طرح تشویقها،  مجازات، منابعهای تاریخی شهرها دربرگیرنده تشکیالت،  بافت

 (.10: 7830 شاهی، جهان) استانکارناپذیر 

ندهی بهینه مدیریت بافت تاریخی شـهرها مناسبی برای سازما فرصتقانون برنامه سوم توسعه،  711در قـالب مـاده 

 گرفتمورد تنفیذ قرار  مجدداًچهارم توسعه   برنامه  قانون 772ماده در قالب ماده  اینفـراهم گـردید. 

  شهرهای دارای بافت درماده مذکور،   ب بند مطابق(. 7832-7831ریزی، ؛ سـازمان مدیریت و برنامه783۱)جـهانگیر،

گیرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت  می  قرار  ها مـورد تـجدیدنظر شـهرداری شکیالتتارزشمند،    تاریخی

رسد  نظر می بهگردد.  ها مذکور ایجاد می مـدیریتی مـناسب در شهرداری سازوکارگونه شهرها،  تاریخی این  میراث از

دهد تا به ایجاد تشکیالت  های قرار می داریرا فـراروی شهر  مـغتنمی  نامه اجرایی آن فـرصت و آیین  ماده  این

برداری از بافت قدیم و تاریخی  مدیریتی مستقل و دارای وظایف مشخص بپردازند و نسبت به حـفظ و احـیا و بـهره

نامه اجرایی ماده  آیین اساس برترین وظـایفی کـه  از مهم بخشی.  دارند  بیشتری را مبذول  شهر حساسیت و توجه

 :هاست اینها نهاده شده،  ساختار مدیریتی خاص در شهرداری  عهده بربرنامه قانون  711

 ها. و اجـرای طرح تـهیهریزی،  برنامه-

 مالکان و متصرفان قـانونی آثـار ارزشمند  نسبت به  و اجرایی  مالیریزی و انجام اقدامات حمایتی،  برنامه-

 عـرصه و حـریم بافت.صدور پروانه ساختمانی و انجام عملیات عـمرانی در 

 از بافت یا محوطه تاریخی. ها آن  انـتقال  و   بار زیانبـررسی و تغییر مـشاغل -

 جهان) تاریخیهای  روند اقتصادی در بازارها و بافت  ایجاد  منظور  تـهیه و اجـرای طرح و انجام اقدامات الزم به-

 (.10: 7830 شاهی،

 ی تاریخی شهرهای ایرانها مـسائل و مـشکالت مدیریتی در بافت

و  اصفهانیزد،   های تاریخی شهری ایـران سـه شهر تر از مـسائل و مـشکالت مدیریتی بافت منظور شناخت دقیق  بـه

 را به شرح ذیل توصیف کـرد: ها آنتوان وضـعیت  طور خالصه می بهو تحلیل قرار گرفت،   بررسی  تهران مورد

تـاریخی یـزد در قسمت مرکزی  بافتارای بـافت تـاریخی ارزشمندی است. یـزد از شـهرهای تاریخی ایران و د

بافت تاریخی شـهر یـزد با تشکیل شهرداری  مدیریتهکتار است.  111صورت پیوسته دارای وسعتی حدود   به  شهر

بافت از   مـدیریت  و سـازمان نوسازی و بـهسازی شـهرداری یـزد در کنار سایر عناصر 781۱در سـال   بافت تاریخی

مـیراث فرهنگی،  مـدیرکلیزد،  شهردارحضور استاندار،  باو شورای مرکزی بافت قدیم یزد،   جمله میراث فرهنگی
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  جدی  وارد مرحلههـمچنین تـعریف و اجـرای پروژه امـیرچخماق یـزد  وسازمان مسکن و شهرسازی،  رئیس

های موضعی و  ها و طرح و ضعف برنامه کمبودمنابع مالی معین و کافی،   یزد به رغم فقدان تجربهگـردیده اسـت. 

تـکمیل   بـا  کـهشود،  کننده در مدیریت بافت محسوب می  داخلهم  های مـناسبی از تـکامل دستگاه نـمونهموضوعی، 

اصفهان و تهران به علت ارزش  شهرداریآن در سایر شهرهای کشور نیز بهره برد. توان از  و تـدقیق ایـن تـجربه می

فـقدان  دلیل بهو انبارداری،  تجاری،  اداری  فعالیت   باالی بافت قدیمی و مرکزی شهر برای توسعه نسبتاًافزوده 

یریت بافت تاریخی بین چند پاره شدن مد و پاره گیری تصمیمو  کننده مداخلهبین عناصر   مشخصی  همکاری  سازوکار

وضعیت  در،  تهران  در  خصوصاًای و فقدان دیدگاه و نگرش حفظ و احیای بافت تاریخی،  شهرداری منطقه

توان مسائل و مشکالت  میهای صورت گرفته،  بر مبنای بررسی . برند می  تری از لحاظ مدیریتی بـه سـر نابسامان

 (:01: 7837 مهدیزاده،) کرد  خالصه  زیر  و کلی در موارد  صورت عامهای تاریخی شهرداری ایران را به  بافت

 ای و محلی منطقهشـهرها در سـطوح ملی،   هماهنگی در ساختار و اداره بافت تاریخی  تقسیم وظایف و عدم خأل -7

در   و نهادها  ها دستگاه  های مداخله هریک از وظایف و حوزه شرحدر بافت،  کننده مداخلهباوجود تعدّد عناصر 

هماهنگی   برای  سـازماندهی خاص فـقدانریزی و اجرای بافت مشخص نیست.  برنامه، گذاری سیاستگیری،  تصمیم

  عفض .گذارد نامطلوبی در بافت تاریخی و مرکزی شهرها بر جای می تأثیراتریزی و اجرا،  و پیشبرد امـور بـرنامه

  ها را در سطح محلی یا ها و برنامه تـعیین و اجـرای سیاست امکاندر زمـینه حفظ و احیا،   ها شـهرداری  تشکیالتی

 (.01: 7837 مهدیزاده،) کند می  مواجه  ابهام

 های تاریخی های راهبردی حفظ و احیای بافت ها و برنامه طرح خأل-0

های تـاریخی تـوجه  به صورت کلی به موضوع حفظ و احیای بافت  و تفصیلی  جامع از اعمهای شهری  در طرح

  ها گیرد لیکن اغلب این طرح متولیان در دستور کار قرار می وسیلهخاصی نیز به   موضعی  طرح  نیز  گاه وشود،  می

 همهو   فاقد دیـدگاه راهـبردیدر نتیجه  وشوند،  ها و محورهای خاص و تک بناها تهیه می و برای محله  اند کالبدی

 .(23: 7831 معروفی، پورجعفر و) هستندحفظ و احیا   بـرای  نگر جانبه

های باارزش  و یـادمان  و بناها  ها های بازسازی شهری بدون توجه به آثار این اقدامات بر بافت اجرای برنامه -8

 تاریخی شهرها

مدیران  عموماًهای تاریخی است.  بافت  کـردن  و مـنزوی  تخریبرویکرد غالب بازسازی و نوسازی شهری در ایران، 

گـذاشتن تمامی    و با کـنار   مسئله  صورت  کنند و با حذف سازی پاکای را  دهند که منطقه ترجیح می  شهری

 شهرها و بناها و آثار قـدیمی نـاشی  تاریخی  ای که از حفظ بافت ها و مسائل ناشناخته مشکالت و پیچیدگی

های توسعه برای سـاماندهی  گذاری قوانین برنامه هدف  به  توجه باتهدید   اینچیز را از نو شروع کنند.  همهشود،  مـی

  با  تـاریخی  آمیختگی بناها و محورهای باارزش درهمشده است.  تشدید،  آینده  های فرسوده شهری در ده سال بافت

 معروفی، پورجعفر و) کند چندان می ها را دو بافت   این  مداخله در تحساسیاند،  ارزش که فـرسوده و بـی هایی آن

7831 :23). 
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 توجه و احساس تعلق شهروندان به بافت عدم -۱

  دهد کـه را به افراد عادی می  حق  این،  آیند وجود می  به  که به واسطه حفظ و احیا  مشکالتی  های مختلف بررسی جنبه

جامعه در رفع   افراد  دخیل گردند و حق ارائه نظر داشته باشند و حضور فعال و آزادانه کامالً گذاری سیاست  در

تاریخی   های و بافت  ها افراد و ساکنان که در محله  نقش.  استقبال قرار گیرد مورد،  های تاریخی بخش  مشکالت

 درحفظ و احیا دارد.   مدیریت  ی درا ویژه جایگاهمـمکن است دارای فعالیت اقتصادی باشند،  یـاکنند،  زندگی می

  خصوصاً  های اجتماعی ساکنان ریختگی بافت  هم )به و کالبدی  اجتماعی مشکالت ایران  شهرهای  تاریخی  های بافت

به   مربوط  ای از بافت و کـمبود و مـشکالت ناشی از فرسودگی در بخش عمده مشکالتدر مناطق تاریخی، 

به گذشته تاریخی و   مند از ساکنان اصیل و عالقه  بافت  که   شده است  موجب(  شهریدسترسی به خدمات عمومی و 

.  اند و شاغالن در بافت داده مهاجرانپایین،    مـالی  جای خود را به اقشار با تـمکّن ها اینفرهنگی خود خالی شود. 

را با ابهام  شهروند مداریحفظ و احیای   یریز برنامه  موفقیت امکانناخوانده،   شهروندان  این  تعلق  احساس عدم 

 .(23: 7831 معروفی، پورجعفر و) کند مواجه می

 تاریخی شیراز های بافت در پایدار توسعه و شهری مدیریت

که در طی یک  .شود میهکتار، اکنون مرکز اصلی شیراز محسوب  811منطقه تاریخی شهر شیراز با وسعتی معـادل 

درصد از کـل  2/0سـال از دوازده محله تشکیل یافته اسـت. ایـن منطقـه کـه حدود  7811دوره فرآیند تـدریجی 

مانند شـهرداری، دادگسـتری،  های کاربری، دارای نقش سـاختاری فعـالیتی و خـدماتی اسـت و یهودـ شاملم شهرها

منطقه تاریخی فرهنگی شهر شیراز هم به لحـاظ میـراث . قرار دارنــد... در آن اسـتها بانکبـازار و شـعب مرکـزی 

و هـم بـه  دهد میبــه شــهر  بخش هویتنقشــی  که آنموجــود در  تاریخیجمعـی  های یادمانفرهنگـی و 

جریان زندگی موجود در آن در  با وجود این، گردشـگری آن نقش به سزایی در شهر شـیراز دارد. تجاریلحـاظ 

سـکونتی مواجـه بـوده و بخش وسیعی از این منطقه در حـال حاضـر  های ارزشاخیر همراه با تنـزّل  های دههطی 

وابسته به اقتصاد  مهارت کم های بخشمـأوای تهیدستان شهری و اقشار مهاجر جویای کار اسـت که عمدتاً در 

بـه این منطقه  رونق بیفرسـوده و  های بافتو به دنبال مسـکن ارزان موجود در  دان فعالیتتجاری بازار مشغول به 

های توأم با تمرکز فعالیت کـه فرهنگی -تاریخی منطقه گردشگری–شوند. وجود بازار و محوریت تجاریکشیده می

بافت، مهـاجرت  شدن فرسودهو سرریز جمعیــت جویای کار،  طرف ازیک یافتهکار و بـه زیـان سـکون صــورت 

باعث کاهش ارزش سکونتی این منطقه بوده  درمجموعافـراد اصیل منطقه به بیرون در کنار مسـائل متعـددی کـه 

شـهر شاهد سکونتی بسیار ناپایدار باکیفیت پایین و بافـت اجتماعی  مناطق سایرباعث شده تا در مقایسـه بـا 

انـد جذب منطقه شـده ها سالجویای کار و تهیدستان شهری در این افراد مهاجر . ناهمگون و نامنسجم در آن باشیم

در  میانیو نـاامنی و فقـر و برهم خـوردن نظـام قشـربندی اجتمـاعی و کـاهش گرایش بـه سـکونت اقشـار بـاال و 

 (.88: 783۱ حسینی و حسینی،) خوردآن بـه چشم می

و   و بالفصل  پیرامونی  های و پهنه  ها ایی است که آن را از بافته ها و مشخصه ویژگی دارای 7 شهرهابـافت تـاریخی 

، فـرهنگیهای ارزشـمند تـاریخی،  گرهها،  راستهعناصر،   و استقرار  وجودکند.  های شهر متمایز می نیز سایر قسمت

فرهنگی   هویت  تقویت  در ها آنگردشگری و نقش  ظـرفیتهمراه تفاوت قدمت و عمر بـناها،  بهسیاسی و تجاری، 
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حسینی و ) کند نسبت به سایر مناطق شـهری ایـجاب مـی  و تاریخی، ضرورت نگاه متمایز مدیریتی به این مناطق را

 (.88: 783۱ حسینی،
 شیراز شهر و تاریخی بافت جمعیتی سهم مقایسه -1جدول شماره 

 
 (31-7882 مسکن و نفوس عمومی سرشماری و آمار )مرکز: منبع

   بدانیم  که  یابد های تاریخی شهرهای کشورمان هنگامی ضرورتی دوچـندان می بررسی و تحلیل مدیریت بافت

تخلیه و فرسودگی و در   باعث  دارای مسائل و مشکالت متعددی هستند و این معضالت ها بافتبسیاری از این 

 : برشمرد  توان چنین از این مشکالت را می تعدادیهای گـوناگون شـده است.  نهایت بروز نـاهنجاری

 جمعیت و فعالیت ازحد بیشها و تـراکم  فضاها و فعالیت  ناسازگاری. -7

سواران و همچنین ضعف شـبکه   الزم برای افراد پیاده و دوچرخه  تسهیالت  و ضعف  ترافیک سنگین وسایل نقلیه-0

 نقل عمومی و  و سـیستم حـمل

 پویا غیردفاع و  جمعیت ساکن و ایجاد فضاهای بی  از  افتب  خالی شدن تدریجی-8

 محیطی  های زیست وجـود انـواع آلودگـی-۱

 و سایر تسهیالت ضروری برای زندگی مبلمان،  شهری  تأسیساتضعف خدمات شهری، -2

 بـناهای مـوجود در بافت اصالح عدم و   فرسودگی-1

 (.88: 783۱ حسینی و حسینی،) بافتدر   و فرهنگی  اجتماعی  های ناهنجاری-1

،  اجرا و،  ریزی بـرنامه، گذاری سیاستهای  هماهنگی در نظام مدیریت بافت در حوزه  بروز مشکالت مذکور و عدم

و بـرنامه  (117)مـاده تـوسعه  سوم برنامه درهای تاریخی،  گردید که دولت به منظور ساماندهی وضعیت بافت  باعث

و دادن وظـایف و   شهرها  به اتخاذ سازوکارهای مدیریتی خاص برای اداره بافت تاریخی ملزم(، 277  )ماده چهارم

 چهارعنصربه   همزمان  توجه  های تاریخی نیازمند بیشتر به نهادهای محلی گردد. مدیریت بافت  های مـسئولیت

  این  در.  و مشارکت شهروندان استآموزش  وو اطالعات(، طرح و برنامه،  قانونی، مالی)انسانی،  منابعتـشکیالت، 

مدیریت  تحلیلجهانی،   و تجارب  به اصول  مقاله با مـبنا قـرار دادن محورها و عناصر مذکور و ضمن توجه

  راهبردهای  در نهایت نیز وها،  نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت وهای تـاریخی کـشور انجام گرفته،  بافت

 (.3: 7831 امیدوارفر،) اسـت شده استخراجیخی های تار بهبود مدیریت بافت

های تاریخی و  به بافت  نسبت  تری گردد که شناخت دقیق این لحاظ ارائه می  به  تاریخی  تبیین مفاهیم مرتبط بـا بـافت

نحو   به  مداخله در آن نحوهو مدیریت و   تحلیل  زمینههای شهری حاصل گردد و  تمایز آن با انواع دیـگر بافت
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ریزان  بـدانیم بعضی از مدیران و برنامه  کـه  یابد ها وقتی ضرورتی چندانی مـی واژه تعاریف.  شود  مـیسّر   تری مـطلوب

دچار غفلت در   های فرسوده های بافت و گاه در اجرای طرح  کنند نمی  های مرتبط به نـحو مـناسب استفاده از واژه

های مـرتبط به شـرح ذیـل ارائه  ترین واژهـ عمده  مفاهیم  منظور بدینند. گرد بـاارزش مـی  های بافت  با  مواجهه

 گردد: مـی

  های محیط طبیعی ویژگی  تبع به  تنیدگی فـضاها و عناصر شهری که  هـم و در  بندی دانه  بافت شهری: عبارت است از

  بانظمیطور فشرده یـا گسسته و  های شهری به ها و محله بلوک  یـعنی  شـهر محدوده درتوپوگرافی،   مخصوصو 

 (.7813، همکاران و)توسلی،  اند خـاص جـایگزین شده

و  تأسیساتها،  مجموعه،  شان بناها فرسودگی در گستره  رغم به  است که  هایی آن،  های تاریخی مـراد از بافت

 (.0-7: 783۱ ،شاران مشاور)مـهندسین  داردوجـود -و یا ترکیبی از آنها-تـجهیزات شـهری باارزش

بررسی   مورد   های شهری مکان بافت  میانگین  به  نـسبت  بـافت  از فـرسودگی هـمان ناکارآمدی و کاهش کارایی  مراد

  فقدان بـرنامه  عـلت  بـه  آید و یا در بافت و عناصر درونی آن یا بـه سـبب قدمت به وجود می فرسودگیاست. 

در نهایت منجر به از بین رفتن منزلت آن در   که  بافت  فرسودگی  پیامد.  بـافت  گیری تـوسعه و نـظارت فنی بر شکل

 نـابسامانیو ایـمنی،  محیطی زیستاشکال گـوناگون از جـمله کاهش و یا فقدان شرایط  درشود،  شهروندان می  میان

 (.3: 7831 فر،امیدوار) گردد و تأسیساتی در بافت و شـناسایی مـی اقـتصادی،  کـالبدی، اجـتماعی

وجوه مشترکی با یکدیگر دارنـد، امـا بـه سبب عوامل مؤثر در  طورکلی بههای فرسوده به سبب فرسودگی،  بافت

 زیر قرار بگیرند:  ها در سه گروه شود کـه بافت ها مـوجب مـی تـفاوت ایـندارنـد.   متفاوتی  های فرسودگی ماهیت

 (های تاریخی )بافت شهریهای دارای میراث  بافت -الف(

 ()فاقد میراث شهری شهریهای  بافت -ب(

 ( های غیررسمی )سکونتگاه ای های حاشیه بافت -ت(

 دریافته است،   فرسایش فعالیت تحقق درنتیجه کهشامل سلسله اقداماتی اسـت که به منظور بهبود کالبد،  بهسازی

عملکردی  ازلحاظکه فرسودگی نسبی فضا   گیرد می  واقع بهسازی زمانی صورت در.  پذیرد می  انجام مدت کوتاه

 (.3: 7831 امیدوارفر،) بـاشد شده حادث

فرسودگی نسبی    ولی،  شود که فضای شهری مجموعه و یا بنا کارکردی مناسب داشته زمانی انجام می  نـوسازی

شود کـه در  مجموعه اقداماتی را شامل مـی نوسازیکاهش بازدهی و کارایی آن شده است.   سبب  کالبدی فضایی

  بازدهی   کند و امکان می سازی معاصرفضایی مربوط را  سازمانو یا فضای شهری کهن،  مجموعهعین حفاظت از بنا، 

 بهینه را فراهم آورد.

یگانگی بـخشیدن بـه  معنای بهواژه  اینشود.  و تـبیین می تـعریفای از نوسازی،  عنوان زیرمجموعه به احیااحیا: 

دار شده را از نو ایجاد کرد.  خدشه  بتوان کلیت  که  ای گونه بهاثر یا سازمان فضایی است،  رفتههای از میان  بخش همه

بازگرداندن حالت وجودی و ذاتی  سببشـهری اولیـه،   و فضایی مجموعهیا بـازگشت هـر بنا،  احیادیگر،   سخن به

 (.3: 7831 امیدوارفر،) گردد می  شهری  ایفض  بنا، مجموعه یا واصلی
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شهری،    فضای  و یا  مجموعهگیرد که در بنا،  زمانی صورت می بازسازیاز نو ساختن است.  معنای بهبازسازی 

فعالیت و  یا کامل(  )نسبی فرسودگی  بر اثر معموالًکامل  فرسودگیبـه صـورت کامل ایجاد شده باشد.  فرسودگی

)بـنا،  فـرسودهجدید در سازمان فضایی   برای ایجاد حیات معموالًامر  اینپذیرد.  کالبد به شکل توأمان صورت می

 (.37-7837:70)حبیبی، رود به کار می ، بـافت(مجموعه

 عنوان بخشی از میراث فرهنگی جـامعه  مدیریت بافت تاریخی به

  و فرهنگ هر جامع و از بسترهای مـناسب بـرای دسـتیابی بههای تاریخی شهرها تجسم عینی تمدن  بافت

ها سند عینی و  بافت اینهاست.  ها و فرهنگ وگو و تعامل بین تمدن گفت  های مختص خود در فرایند شاخص

بـه صورت امانتی ارزشمند از هنر و فرهنگ گذشتگان برای استفاده آیندگان از نسلی به نسل    هستند کـه   ماندگاری

کند که اگر در مسیر  ها را کسب می ای ارزش ملتی در طول تاریخ حیات خود مجموعه  هر.  اند شده منتقلیـگر د

 (.02: 783۱ مهدیزاده،) شود دوام و بقا و تکامل می سببخود قرار دهد،   تـعالی و تکامل و توسعه

افراطی در معماری و   و نوگرایی اند قرارگرفتهشهرها در معرض نـابودی   و گسترش  های تاریخی با رشـد بافت

 جای بههای جدید  ساختمان جایگزینیهای قدیمی شهر شده است.  شهرسازی باعث انهدام و تخریب محله

 تر کرده اسـت. های تاریخی را عمیق جمعی حاضر و ارزش  هویت  بین شکافبناهای تاریخی،  های ساختمان

  مدیریت در چارچوب مدیریت اینبیان دیگر،  بهنیست.   ی جدا از میراث فرهنگیا های تاریخی مقوله مدیریت بافت

  آنچه کـه بـه قول مردم یافرهنگ،   مادی  وجه  تاریخی به عناصر مادی یا  های بافت  در.  بررسی شدنی است  فرهنگی

   توجه  مشخص  طور به، )یعنی آثار مادی و عینی فرهنگ( شود شناسان فرهنگ مادی در برابر فرهنگ نامیده می

  عنوان منابع فرهنگی هـر جـامعه تلقی تاریخی ارزشمند به  های بافت  عناصر میراث فرهنگی از جمله رو ازاینشود.  می

  و هدف تعمیق  فرهنگی  منابع  بخشی از مدیریتهای تاریخی شهرها،  مدیریت حفظ و احیای بافت بنابراینگردند.  می

 (.8-0: 7831)غراب، استشهری   و نیز هویت بخشی به زندگیروابط معنوی و ذهنی 

 و شهروندان یمدیریت بافت تـاریخی مـسئولیت مشترک دولت مرکزی، محل

ریزی،  ای و محلی در فرایند برنامه منطقهمستلزم حضور عناصر ملی،   خود  شکل  مدیریت بافت تاریخی در بهترین

 ؛شوند های فرهنگی مـلی تـلقی مـی سرمایه چیز هرتاریخی قبل از  های بافتاست.   و نظارت  اجراسازی،  هماهنگ

مرکزی است.  دولتمـدیریت حفظ و احیا نقش حیاتی داشته باشد،   سـازمان  در  تواند ای که مـی بنابراین اولین هسته

و احـیا خـالق فـرهنگ  توانند در مدیریت حفظ نمی کدام هیچهای عمومی  دولت و نه سازمان  نه  که  است  بدیهی

  بلکه تنها شاید ضرورتی نداشته باشد کـه دولت بـه تولید و تبیین مسیر فرهنگ بپردازد؛  ؛ بنابراین باشند  جدیدی

 درکـند.   بـسنده  مناسب  های اداری و نهادی به ایجاد شرایط الزم برای توسعه فرهنگی از طریق ارائه رویه  بایست می

های  بافت  و احیای  یابی در خصوص حـفظو ارزش هدایتانگیزه،  ایجاد، نظارتکلی،   های واقـع تعیین سیاست

تاریخی ارزشمند در   های بافت  سهم،  سوی دیگر ازآید.  مرکزی به شمار می  ترین وظایف دولت اصلی ازتاریخی، 

های تاریخی  بافت  و احیای  ها نیز به سودآوری حفظ این حیث دولت ازگردشگری مـوضوعی انـکارناپذیر اسـت. 
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 (. درمجموع31: 7832 متوسلی، )طاهرخانی و دارند  خاص  بـه خـاطر جایگاه آن در اشاعه و ترویج گردشگری توجه

 : کرد  خالصه  های تـاریخی در مـوارد ذیـل توان وظایف دولت مرکزی را در زمینه حفظ و احیای بافت می

 و درازمدت مدت کوتاههای  نجاندن آن در برنامههای حمایتی کالن و گ تعیین سیاست-7

 های تاریخی ریزی و مدیریت حفظ و احیای بافت کـالن برنامه  و هـدایت  رهـبری-0

 تأمین منابع مالی و تدارکات عمومی-8

 های تاریخی برداری ذهنی معنوی مناسب از بافت مردم به بهره  آحـاد  باال بردن امـکانات دسـتیابی-۱

  ربط ذی  های سازی میان سازمان هماهنگ-2

  تاریخی  های نظارت عـالیه بـر مدیریت حفظ و احیای بافت-1

 و احـیا.  حـفظ  در خصوص مدیریت شده انجامهای  مجموعه فعالیت  بی ای ارزشی-1

  و همچنین به آگاهی  مرکزی  گیری مدیریت فرهنگی در تشکیالت محلی به استقالل این تشکیالت از دولت شـکل

بافت تاریخی،   مدیریت  زمینه درهای فرهنگی بستگی دارد.  سیاست  و تحقق  ریزی برنامه  محلی به  نـیازهای  آنـان از

 دارای سه وظیفه اصلی است: طورکلی بهتشکیالت مـحلی 

 محلی  گذاری سیاستو   سازی تصمیم .7

 ها ها و برنامه تدوین طرح .0

 ها. ساختن برنامه  اجرا و محقق .8

به نـظامی دارد کـه حـکومت محلی  بستگیبرقرار کرد،   منطقی  میان سه جزء مذکور ارتباط  توان می  که چـگونه ایـن

کنند.  مـی  تـعیین  را گذاری سیاستشهرند،   انجمن  یا  اعضای شورا معموالًمنتخب که   نمایندگان.  مستقر است  در آن

 دردارد.  عهده برهای تاریخی را  های حفظ و احیای بافت ها و طرح تدوین برنامه  وظیفه  تخصصی و مشورتی  گـروه

  و اصلی  دهوظیفه عم  نهایت.  علمی و کارشناسی افراد منتخب محلی هستند  بازوی  های تخصصی گـروه  واقـع

این مسئولیت را  غالباً کههای مصوب با مدیریت اجرایی است،  سیاست  ها طـرحها،  ساختن بـرنامه  و محقق  اجرایی

مهم   وظایف  و از  اسـت  مـحلی  پاسخگوی نمایندگان مـنتخب مستقیمفرد  این.  دارد  عهده برمقام اجـرایی شـهردار 

طور  (. به 31: 7832 متوسلی، )طاهرخانی و ربط است ها و نـهادهای ذی و سـازمانافراد   میان  هماهنگی  وی ایجاد

فرایند،   سازی و تـسهیل این هـماهنگ،  تاریخی  های بافت  های حکومت محلی در فرایند مدیریت یکی از نقش کلی

 . اسـت  وفـاق  و تقویت  مـردم  به مـشارکت تشویق

احیای بافت تـاریخی و مـدیریت بر آن نقش انکارناپذیری دارند و چنانچه های حفظ و  در تحقق برنامه  مـردم

های  ها و برنامه در اجرای طـرح ها آنو اطمینان   ها بـه وجـود آید و اعتمادهای نهفته در بافت در آن از ارزش شناخته

و  ها طرحتحقق ها در جهت مـؤثر آن حـضورهای مربوط جلب شود،  حفظ و احیای بـافت از سـوی دستگاه

ها و  شود و پایداری طرح در ایـن عرصه می  هاآن  پذیری موضوع باعث مسئولیت اینها تضمین خواهد شد.  برنامه

 (.31: 7832 متوسلی، )طاهرخانی و سازد می  های حـفظ و احـیا را فراهم بـرنامه
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 های تـاریخی مـنابع مـدیریت، بسترساز حفظ و احیای بافت

و  قـوانینمالی،  منابع،  و انسانی  های تاریخی ارزشمند شامل منابع اداری منابع مدیریت حفظ و احیای بافت

ایـجاد سـاختاری اداری و بنیادین و اسـاسی کـه  هاست. طرح و)همیاری(  خودجوشمـقررات، اطالعات و منابع 

و   و افزایش  از کادر تخصصی و فنی استفاده.  است  ضروری بسیاربـیشترین کارایی و اثربخشی را داشته بـاشد، 

تواند به ساختار اداری و انسانی قوت بخشد. مـنابع  های علمی و فنی کارکنان از طریق آمـوزش مـی ارتقای مهارت

  در حال  کشورهای  خصوص در بهدارد.   تـاریخی  های تردید نـقش تـأثیرگذاری در حفظ و احیای بـافت مـالی بـی

تعیین و تصویب قوانین صریح و شفاف از جمله مـنابع سـاختاری اسـت  همچنینیابد.  اهمیت مضاعفی میتوسعه 

: 7832 متوسلی، )طاهرخانی و تواند استمراری برای آهنگ مطلوب و مـناسب مـدیریت حـفظ و احـیا بـاشد می  که

31.) 

  ای تاریخی بسیار مهم است این است که چگونهه های حفظ و احیا بافت در تدوین و تبیین طرح  که  آنچه معموالً

های  بافت  نمودن  مـنزویغالب در بازسازی،  رویکردهای بازسازی قرار داد.  ها را در کنار طرح توان این طرح می

و طراحان توسعه شهری  سیاستمدارانشود.  ها و محورهای قدیمی و تاریخی تلقی می یا محو و نابودی بافت   تاریخی

کـنار گذاشتن تمامی   و بـا  کنند  کنند که بتوانند همه چیز را از نوع شروع سازی پاکرا   ای دهند تا منطقه می  ترجیح

را   مسئله   صورتشود،  ناشناخته که از حفظ شهرها و بناها و آثار قدیمی ناشی می مسائلها و  مشکالت، پیچیدگی

 (.31: 7832 متوسلی، )طاهرخانی و پاک کنند

 های تاریخی زندگی ضامن مدیریت مطلوب حفظ و احیا بافتجریان 

  های بافتای در مدیریت حفظ و احیا دارا هستند.  های تاریخی نقش ویژه ها و بافت مـحله  در  و ساکنین  شاغلین

 ارزش است از  یک بافت دارای اینکهتوان بدون توجه به ساکنین و شاغلین آن اداره نمود.  نمی  تاریخی شهری را

ایـن حیث باید به مردم و ساکنین کمک نمود تا  ازاست که در چارچوب فرهنگی آن جـامعه دارد.   مـاهیتی   حـیث

از دستاوردهای   و گسترش این درک مجدد تعمیقآورند.  دست بهشان  جدید و عمیقی از گذشته  درک فرهنگی

رو بـاید فلسفه حفظ  ایـن ازگردد.  میمشارکت شـهروندان در حـفظ میراث فرهنگی   افزایش موجبفرهنگی، 

کرد لذا  مشخصارائه دهند،   توانند می  هایی را که در این زمینه مردم میراث فرهنگی را به مردم آموزش داد و کمک

عنوان یـک ارزش  ای مطرح شود که خود بـه گونه تاریخی در شهرها باید به  های موضوع حفظ و احیاء آثار و بافت

 (.82: 7837رضایی و دیگران، ) شودزد همگان و عموم پذیرفته اجتماعی در ن

 و کمک به فرایند توسعه پایداری شهری تیتاریخی، تقو  های بافت  مدیریت

عبارت دیگر اقـدامات و  بههای توسعه پایدار هماهنگی کامل دارد.  های تاریخی با هدف مدیریت حفظ و احیاء بافت

تحقق توسعه پایدار شهری است چرا که شهر پایدار   دنبال  های تاریخی به بافتهای بهسازی و نـوسازی  بـرنامه

 دارای دو خصلت مهم است:

  های و نسل  شـهر پایدار به حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و تداوم و پایداری منابع بـرای نـسل حـاضر-7

 ازد.دپر می   آینده
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    ضـمنفرهنگی بومی شهر از طریق اقدامات بهسازی و نوسازی، -ریخیتا  های ارزش  از  شهر پایدار به حفاظت-0

دارد. )شـماعی و   توجه  و شهرنشینی  حـفظ هویت به تکامل بخشی و پویایی شهر و توسعه حیات مدنی شهر 

 (030و  783۱:730پوراحـمد، 

رزش در کنار و تقابل با فضاها و های تاریخی از جمله وجود فضاها و عناصر دارای ا بافت  های ویژگی  بـاتوجه به

،  اند ناکارآمدی را بر بافت تحمیل کرده بافت گردیده و افزایش فرسودگی و  کیفیت  افت  عناصر فاقد ارزش کـه باعث

رو چنانچه مدیریت بافت تاریخی  این ازاند.  های مـذکور حاکم کرده وضـعیت ناپایداری را در ابعاد مختلف در بافت

های دارای  کند ویژگی  اقدام  از ارکان خود بتواند در جهت ساماندهی فضاها و عناصر داخل بافت  بهینه  استفاده  با

در آن محدوده محقق   را  پایدار  کند و اهداف توسعه را برجسته نماید به فرایند توسعه پایدار شهری کـمک می  ارزش

انسانی را شـکل   جوامع  زندگی  بعد مهمی از های جهانی در مورد مرمت شهری سازد. منشورها و قطعنامه می

را بر پیکره آثار   ناپذیری جبرانهای  تواند صدمه های جهانی می توجهی به میثاق هایی با بی آگاهی  عدمدهند.  مـی

 در خصوص ها آنمندی از مفاد  رو بهره این از.  شود  سبب  ها راهویتی آن وارد سازد و حتی بی  تاریخی جوامع بشری

 شودها و راهبردهای مدیریت بافت تاریخی کشور مؤثر واقع  تبیین چالش  در  تواند ابعاد مـدیریتی مـرمت شهری می

 (.21 :7838 رضویان و دیگران،)

توجه به ابعاد و عناصر مختلف مـدیریت مـدنظر  طورکلی بهتوان پی برد که  می  ها و کنگره  منشورها  با بررسی مفاد

  قرارگرفته  بیشتری  و توجه  های تاریخی مورد تأکید مدیریتی بافت ابعاد، آمده دست بهو با تجارب  مرورزمان بهبوده و 

  حوزه  و حـتی  های تاریخی تـوجهی نـشده ابعاد مدیریت بافت به( میالدی 7387) آتندر کنگره  ازجملهاست. 

های بعدی به ابعاد  مرور و در کنگره  به  ولیش بوده است، بناهای باارز تـکشـده در واقـع،   گرفته نظر درمداخله 

 731) آمستردامتوان بـه قطعنامه کنگره  مـی  مـیان  این درتاریخی توجه بیشتری شده است.   ها و مناطق مدیریت بافت

 آن به شرح موارد ذیل است:  در  اشاره کرد که نکات مـورد تـوجه (میالدی

های حفظ و احیا بـه  اجرای طرح  توان  عدم  علت بههای تاریخی،  ت مرکزی در بافتدول  آفرینی  نقش  ضرورت-7

 مـالکان و مقامات محلی. وسیله

 و محلی.  مرکزی  دولت وسیلهو ارائه تسهیالت به   کمک  های مالی و اعطای تعریف سیاست-0

 های تاریخی. متولی بافت  های سازمان  و توسعه  ایجاد-8

 های داوطلب. های محلی و گروه انجمن  گیری شکل  برای ایجاد تسهیالت-۱

 . نفع های ذی های گروه ایـجاد نـهادهای مـشاوره برای شناخت دیدگاه-2

 شهری.  مرمت  های ناشی از اقدامات هزینه  های محلی برای هـماهنگی و کـاهش مداخله حکومت  ضرورت-1

 الزم به شکلی کارآمد و نافذ.  و اداری  گذاری قانونتوانمند ساختن اقدامات -1

  در زمینه نگهداشت محیط و مشارکت  جوانان  و آموزش تربیت خصوصاًگسترش آمـوزش در تـمامی سـطوح، -3

 . اقدامات حفظ و احـیا  در  آنان

 های تاریخی. کننده در ارتقای کیفیت بافت اصلی و تعیین  عامل  عنوان بـر امر مشارکت به  تـأکید-3

 اجرایی.  اقدامات  مطالعات و تهیه طرح قبل از شروع  و انجام  های حـفظ و احـیای فـراگیر ها و برنامه طرحتهیه -71
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های مدیریت بافت به جامعیت  جنبه ها آنیک از  دارد کـه در هیچ  ها نشان از آنـ و قطعنامه  منشورها  مفاد  بررسی

 (.21 :7838 ضویان و دیگران،ر) اسـتنـگرفته   قرار  آمستردام مورد توجه  کنگره

 گیری نتیجه

 های مربوط به احـیا بـافت قـدیم شهر را باید در اروپای غربی به ویژه در کشورهای فرانسه وفعالیت  اولیه  هایگام

  انقالب صنعتی باعث اخـتراع  زیرا.  کرد  جستجو7381-7311انگلیس به دلیل آغاز اولیه انقالب صنعتی در دوره 

سـبب  هـمچنینمادی و استقرار هزاران کارخانه در محدوده شهرها شـد.  جان بیاز نیروی  گیری بهرهن ماشین هـزارا 

طـبیعی جمعیت مبارزه   سریع  ، رشد پزشکی های پیشرفتنواحی شهری،   به  روستایی  مراکز تولید از نواحی جایی جابه

تراکم و انبوهی جمعیت در شـهرها به ویژه بخش قدیمی  شهری و در نتیجه - واگیر، مهاجرت روستا های بیماریبا 

یدی و حیوانات بوده است. در   ، نیروی مبتنی بر تکنولوژی حمل و نقل ماقبل صنعتی چرخ  که  گـردیده  شـهرها

به شکل   شهرها  . ساماندهی نتیجه مشکالت فراوانی برای سکونت در شهرها از لحاظ زیست محیطی به وجود آمد

به شکل ویژه از دو جهت، یکی احترام به حفظ   قدیمی های بافت( و میالدی 7321شهرهای هوارد ) رح باغاصلی طـ

سواره مورد توجه قرار گرفت.   و دسترسی  فرسودگی  میراث گذشته و دیگری رفع تنگناهای ناشی از مشکالت

بنیان کردند که کارش  -هندها و بناهای تاریخیکـمیته ویژه -نـام   به  تشکیالتی رامیالدی  7381در سال  هافرانسوی

خطر ویرانی قرار داشت. پنجاه سال بعد در انگلستان یعنی در   در  که  فهرست برداری و حفظ عناصر و اماکنی بود

  هنوز  کرد که این انجمن گذاری پایههای قدیمی  انجمنی را برای حفظ ساختمان 7موریس  ویلیام  7311  سال

قوانین مربوط به   مجموعه  . پیشینهرود میدیگر در زمان حاضر به شمار  های سازمانپیشرو بسیاری از  که  پابرجاست

روند  اینهمچنان ادامه و تکامل یافته است.   تاکنون  که گردد میحفظ و احیا آثار باارزش به قـرن نـوزدهم باز 

بر دیدگاه و مبانی تئوری مربوط به احیا بافت قـدیم بیشتر مبتنی   گرایانه اصالحهمزمان با توسعه شهری بهسازی یا 

پیشینه مربوط به مـطالعات بـافت تـاریخی ایران نیز برخی مطالعات پیشین قابل مرور و   بحث  در.  شـکل گـرفت

، بوشهر، کـاشان  ، سمنان یزد  تاریخی شهر های بافتبه مطالعه  توان میاین خصوص از جمله   در.  بررسی هستند

  بجای  و کالبدی  کرد. مراکز تاریخی شـهرها مـیراث ارزشمند معماری اشارهرح بـهسازی و توسعه محدوده فین( )طـ

و فرهنگی مردمانی است که در   ، اجتماعی ابعاد اقتصادی گاه تجلیمانده از گذشتگان ماست. این بخش از شهر 

. بنابراین اند رساندهفرهنگی آن را به ثبت   هویتو   تـاریخی در این بـخش از شهر روزگار سپری کرده های دوره

حیات ناحیه   تواند می  که  است هایی ضرورتبا سیستم شهری ازجمله  ها آن  و انطباق  سازی زنده بازحفظ، احیا و 

( یکی از عواملی که امروزه نقش نواحی تاریخی را در 11 :73۱8،  )کالنتریپیش ببرد شهر باهـمگام  تـاریخی را

  توجهی  قابلاست. امروزه گردشگری نقش   ها خاطره  آنان و تجدید  از  ، تمایل مردم به بازدیدکند می  پررنـگ  رهاشه

این صنعت انجام   حول  فعالیت اقتصادی که ترین عمدهتـاریخی در شهرها دارد.  های بافتتوسعه و احـیای   در

، فرودگاه، ترمینال و ...است )پاپلی  لوکس  های خیابان، عـمرانی هـتل، رستوران،  سـاختمانی های فعالیت؛ گیرد می

  بـخش خـصوصی و دولتـی جهت احیای گذاری سیاستتا عالوه بر  رود میاین امر سبب (. 8 : 7837،  یزدی
                                                                                                                                                                
1. William Morris 
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سـرازیر شود. در   سو اینشگران به سوی گرد  از  از پول و سرمایه  عظیمی  ، سیل در شهرها باارزشتاریخی   های بافت

شـهر بـر هـسته قدیمی آن   مرکزمعموالً ،  باشند میشهرهایی با پیشینه تاریخی طوالنی که دارای توالی بافت کالبدی 

بـافت  (.7۱ :7832)ادهـم، دهند میرا تشکیل   جغرافیایی نظام شهر الزاماً  و نه  عملکردی  و مرکز ثقل  است  منطبق

  شـهر  مـحدوده  داخـل  متفاوت طی دوران حیات شهری در  های شناسی ریختاست که با  پیوند هم ای سترهگشهری 

،  ، فـضاها ها راه، ها مجموعهاز بناها،  تواند میباشد. این گستره  گرفته شکلو پیوند با شهر   تداوم  حاشیه آن در  و یا

(. نحوه استقرار واحـدها و  7832،  )شفایی  باشد  شده  تشکیل  ها آن ازو تجهیزات شهری و یا ترکیبی   تأسیسات

شهری و شبکه ارتباطات در کنار یکدیگر موجب تکوین ترکیبی متشکل از فضاهای خالی و پر  -عـناصر مـعماری 

 .شود میموسوم به بافت 

تاریخی  های بافتبـرد.  نام توان میقدیمی و فرسوده را  های بافتموجود در شهرهای ایران  های بافتاز انـواع 

، ها ساختمان، ها آدمو متشکل از اجـزا،   کنند میمتعلق به سیستم شهری هستند. سیستم بزرگی که مردم در آن زندگی 

  اما بافت شود؛ میاست که با هم در ارتباط هـستند و از آن بـه عنوان بافت شهری یاد  ای مجموعهو درکل  ها ماشین

 های دورهخودش یک شـهر تـاریخی بوده و در  قبالًمـحدودی از این سـیستم شهری موجود است که   تـاریخی

کـاملی ازنظر ساخت و ساز،   مـشخصات  در جریان بوده و سیستمی با  زندگی  مختلف تاریخی حضور داشته، در آن

بوده است و هنوز شواهدی از این شهر  جریان در عملکرد، هـویت، جـامعه انسانی و عـوامل طـبیعی در آن

( ولی به طور کلی 7831)مـجابی، یمئآن بافت تاریخی میگو  به  اصطالحاًمانده که ما   بجا  تـاریخی در شـهر فعلی

ر گـذشته باشد؛ و د  آنـ  ، حداکثر یک یا دو نسل از عمراند شدهتـاریخی  اساساًتاریخی از این جهت  های بافتبیشتر 

 های داراییاند و به عنوان  مختلف تاریخی به جای اینکه فرسوده شوند؛ به نوعی تـکامل پیدا کرده های دورهطی 

تاریخی را نوسازی  های بافت  اساساًلذا   شوند میفـرهنگی، اجـتماعی، تـاریخی، معماری و فضایی شـهری تـلقی 

کـه بافت تاریخی روند  گردد میاتخاذ   و احیاء آن ترتیبی ، بنابراین با مرمتکنند میبلکه آن را مرمت  کنند نمی

قدیمی و تاریخی به عـنوان هسته اولیه شهرهای کشور و به  های بافتسوی دیگـر   . از دهـد  تکاملی خود را ادامـه

  های دگرگونی  وجود  پیشین با های نسل از یادگاراست که به  زا درون وروابط کالبدی  ای پیچیده  عنوان شبکه به هم 

دلیل جایگاه   . ولی بهگردد سازگارروز  احتیاجات واخـیر نـتوانسته است با نـیازهای جـامعه  های دهه طی درزیاد 

  بـه اقتصادی و، فرهنگی، سـیاسی  برای تمرکز خدمات تجاری، اداری ها محدوده بهترین ازشهر،  مرکزیت درخود 

در کـالبد شـهرها بـه عـنوان قـلب تپنده شمرده شده و بار فرهنگی این  ها بافتاهمیت این  که. روند می  شمار

 لزوم وتوریستی، اهمیت  های جاذبهفرهنگی،  میراث وتاریخی  باارزش ها المان و، وجود عناصر ها بافت

را دو شهری  های بافتاین نوع از  احیاء به این مناطق به ویژه درزمان بحران، اهـمیت ساماندهی و رسانی خدمات

، قبل از ها پتانسیل و ها محدودیت، امکانات وشده  بندی طبقه و  مناسب  نیازهای سلسلهکند. لذا رسیدن به  چندان می

 و  ریزی برنامهتنها  انجام عملیات خاص و بدون و ها، چـرا که شاید با بررسی آنرسد میهر اقدامی ضروری به نظر 

فائق  ها آنمشکالت را مهار کرده وبر  بتوانماعی، فرهنگی، اقتصادی و..... اجت های حوزهدر  کارآمدتصمیمات   اتخاذ

 (.712:7831، همکاران وآمد )حـناچی 
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قدیمی شهرها بیشتر از سایر نقاط  های بخشمشکالت ناشی از آن   و ظهور  در جهان شهرنشینیدر تحوالت جدید 

در   نظری  های دیدگاه های استداللپایه چنین  بر.. اند گرفتهتوسعه شهری قـرار  نامطلوبشهری در معرض عوارض 

اندیشمندان مطرح و مورد بسط و تحلیل قرار گرفت تنوع تجارب جهانی در این   میان  در  طی قرون و دورهای اخیر

ر را د ای ارزنده، تـجارب بـسیار  متفاوت  اعتقادات و  ها زبان، ها فرهنگمختلف بـا  کشورهای. دهد میزمینه نشان 

تاریخی در این شهرهای جهان  های بافتکه نشان دهنده هویت هریک از  اند گذاشتهخود بر جای   از  طول تاریخ

بافت تـاریخی در طـی زمان دچار  های عرصه در)جهانی(  پردازی نظریههر حال در مجموع اساس   . در باشد می

توجه اندیشمندان و مجریان و مدیران   و مورد  رحمط  مختلف های دیدگاهتحول و تکامل شده است که در راستای آن 

. در این راستا برخی مـتفکران بـر این باورند این نـوع پردازیم میبه اهم آن   اینجا  شهری قرار گرفته است که فوق در

و  سکونت  قابل  پیش  بیش از توان میو تزریق تسهیالت و تجهیزات شهری،  سازی بهینهرا با   تاریخی  های بافت

مـحیطی آن فـرصت داد   زیسـت  ارکان  کرد و به ا ین طریق ضمن جلوگیری از شتاب اضمحالل آن، به برداری بهره

محیط و ابعاد نوسازی در مقیاس انسانی توجه  بخشی روان  به  که از درون به بازسازی بپردازد. در این نظریه طراحان

الزم برای حفظ بافت و تداوم زندگی در بافت تـاریخی  های نگیزهااگر   که  هستند  و معتقد دهند میبیشتری نشان 

مراکز شهری خواهند بود. نگرش ارگانیستی )نگرش  حافظان و گذاران سرمایهفـعلی بهترین   ، سـاکنین پدید آید

  . در فراوان دارد تأکید ها پدیدهو پویایی  مراتب سلسلهحقیقت، بـر مفاهیم جدیدی چون کلیت، نظام   در  ( که عقالنی

و  معنادارسازمان فضایی شهر، جایگاه   در  ها تاریخی از طریق تـعیین نـقش آن های بافتاین نگرش احیای پایدار 

 شیوهوجود آمد رویکرد سیستمی یا ارگانیستی است.   به  بیستم  رویکرد در اوایل قرن این. کند میقابل دفاعی پیدا 

فراوان دارد.  تأکیدزیستی  های پدیدهچون کلیت، نظام، سلسله مـراتب و پویایی   دیدیج  تفکر ارگانیستی بر مفاهیم

اجزا بلکه از   خواص  تاریخی ارگانیسم کلی است که بسیاری از صفات آن نه از جمع  بافت  این نظرگاه، یک از

عوامل  رغم علیـظام خویش را ن  تواند میزنده، یک سیستم متعالی است و  موجود.  شود می  تمامیت و کلیت آن ناشی

و انهدام   نظمی بی  یافتن به  سوق  و اطالعات با محیط خارج، از  و انرژی  افزا محفوظ دارد و با تبادالت ماده آنتروپی

  آن است که از های پدیدهدستیابی به تـبیین جـامعی از جهان و   سیستمی  اصلی نگرش هدفجلوگیری کند. 

 است. ها بافت  این  مدیریت شهری حاکم بر  نظام سیستماین  های بخش ترین مهم

اهم وظایف   از  کوششی هدفمند دانست که در پی ساماندهی محیط شـهری اسـت یکی توان می  را  مدیریت شهری

حیات بخشیدن مراکز   منظور  . امروزه مدیریت شهری به باشد میتاریخی  های بافت  و هدایت  مدیریت شهری کنترل

تاریخی است. در چارچوب   های بافتتـوسعه و عـمران  های برنامهو  ها طرح ای آرمانهبه دنبال اجرای  فرسوده

ها،  و مداخله در آن شناسی بافتدستیابی به   تاریخی سبب شده تا  های بافت  گونی و پیچیدگی  گـونه  چـنین شـرایطی

این   از  باشد  مطرح  شهری  مـوخرین در راستای مدیریت بـین مـتقدمین و  در  به عنوان یک مقوله مهم شهری همواره

. رود میتاریخی شهری به شمار  های بافتشـهری، زیرسـاخت و بستر اصلی بهسازی و نوسازی   مدیریت  رو نظام

مدیریت ادبیات   در  آن  های دیدگاهو   ها نگرشتاریخی شهرها مـباحث زیادی دربـاره  های بافت  پیرامون  بدین لحاظ

 شهری وجود دارد.
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تاریخی، کاری تدریجی و سلولی و در حد واحدهای همسایگی است که باید  های بافتبهسازی و نـوسازی شهری 

که دامنه ساختار اجرایی امور آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و مذهبی  طور همان.  در سطح محله، مدیریت انجام گـردد

است که مستلزم « گروهی» انرژیتحقق این موضوع نیازمند مشارکت و تولید  سروکار دارد ها خانوادهکه بـا آحـاد 

، این در حالی است که تغییرات سریع و عظیم در دهه اخیر در باشد میعـوامل مـختلف این مـشارکت   شدن  فراهم

ان( را دگرگون شهر به مثابه یک سازم  تاریخی  های بافت)در اینجا مدیریت  ها سازمان، نـحوه مـدیریت آوری فن

شده   انجام  مختلف بهسازی و نوسازی در فضاهای مختلف تاریخی های طرحکرده است، بـا این حـال اگـر چه 

های بومی  . توجه به ویژگیباشد میعامل اجتماعی از عوامل مهم این مسئله   شدن  است، حضور مـردم و افـزوده

  مسائل مبتال ترین مهماز   یکی  قتصادی و مطالبات ایشان به عنوانسـاکنان، تـمایالت اجـتماعی، شیوه سکونت، بنیه ا

 .تاریخی بوده است که در بررسی نتایج نشان داد های بافت نوسازی و بـهسازی های طرحدر   به

)مشارکتی( در این   جدید  در نهایت باید اذعـان نـمود کـه تفاوت اصلی نوع مدیریت در رویکرد سنتی با رویکرد

و به هـمین  یابد نمیتاریخی )حفاظت( بدون حضور مردم معنا  های بافتهفته است که نـوسازی و بـهسازی نکته ن

 های اولویتمدیریتی است که باید در   ابزارها و تدبیر  نیازمند  الزم برای حضور مردم های زمینهدلیل جـذب و ایجـاد 

حضور مردم را از ابتدا تا انتهای   مهیداتی که بتواندسازمان نـوسازی، شـهرداری و مـدیریت شهری قرار گیرد. ت

 .طـرح جـلب نماید

فراگیر شـده اسـت و  جهان دراجرایی شهری  های نظامتاریخی در چارچوب  های بافتتجدید حیات   دیگر  سوی  از

  توسعه  ین گـونه مفهومدر توسعه بدل گردید. بـد ناپذیری اجتناببه اصل  ها ریزی برنامه  کلیه در  پایداری  تدریج به

به اهـداف   ، با شهرهای پایدار ارتباط مستقیمی پیدا کـرده اسـت و امـروزه اعتقاد بر این است که دستیابی پایدار

نـگاه رویکرد   اینـ  نوسازی مناطق تاریخی با  است و رفته رفته پذیرتر امکانشهری  های محیطتـوسعه پایدار در 

صـاحب نظران حـوزه شـهرسازی دنـیا قرار گرفت و در این رویکرد فرآیند محور تجدید حیات مورد تـوجه 

 پردازد میرفع مشکالت شـهری   جامع، فراگیر و یکپارچه به هایی فعالیتو  انداز چشم)مـدیریت( کـه در آن با 

در  مساعی تشریکمداخله مشارکتی در تجدید حیات محله نـقش اساسی دارد. از سوی دیگر تـحقق انـسجام و 

مشارکت محلی شامل کلیه  که زیرا،  است  تـاریخی در سایه مشارکت محلی قابل مشاهده های بافتمدیریت 

مـحلی )مـعتمدین محل، جوانان، زنـان، اصـناف، کسبه و...( را درگیر  های تشکل، ها گروهکـه افراد،  هایی فعالیت

، به عـنوان گیرد میقرار  تأثیرهویت محلی تحت   و ارتقا  ندگیآن کیفیت ز طی درفرآیند تـصمیم سـازی کرده و 

جـدا از تـشریک مساعی  تواند نمیدر یک مـحله  حیات تجدید. زیرا در فرآیند شود میمـشارکت محلی شناخته 

ف هستند و به مشکالت و مسائل محله نیز واقـ خودآگاهمحلی و فردی  های قابلیتمردم محله )که از   بـین  برنده

  نقاط  اکثر درداوطـلب صـورت پذیرد. این رویکـرد اکـنون  های سازمان(، با مسئولین، بخش خصوصی و باشند می

محلی و مسئولین یا به عبارتی دست اندرکاران و  های سازمانبین   مساعی  تشریک  بـه مـنظور توسعه محلی با  جهان

، ها گروهافـراد،  مؤثر  مشارکت  جلب  شارکت محلی در واقع. مگیرد میذی نفعان بـا مـوفقیت و پایداری انـجام 

پشتیبانی از فرآیند تصمیم سازی است که در این فرآیند با شناخت نیازها، الویت ها   و... در  ، اصناف، کسبهها سازمان
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،  کـلیدی راناندرکا دستمردم، ذی نفعان و  های مهارت، دانش، توان و  نظرات  از  و مشکالت موجود و با استفاده

 بتواند به طور پایداری شکل گیرد. و زندگی کارمحله، بهبود و ارتقا کیفیت  حیات تجدید

 منابع
 3 سوم، شماره و سی شیراز، فصلنامه ارمغان، دوره (، شیرازه78۱8) ینق علی بهروزی،

 های طرح اجرای و طراحی ریزی، برنامه در پنهان ابعاد از یکی عنوان به اجتماعی (، بعد7831) یمعروفمحمدرضا و سکینه  پورجعفر،

 73 شهری، شماره فرسوده، فصلنامه مدیریت های بافت احیای و ساماندهی

 های بافت تحلیل: شهر حومه و حاشیه نو های بافت تا کهنه و قدیمی های بافت از: سکونت و (، شهر7830) نیمحمدحس شاهی، جهان

 1 شهرسازی، شماره فصلنامه جستارهایآن،  راهبرهای و شهری ساز مشکل و فرسوده

 آن، فصلنامه جستارهای راهبردهای و شهری ساز مشکل و فرسوده های بافت تحلیل: سکونت و (، شهر7830) نیمحمدحس شاهی، جهان

 2 شهرسازی، شماره

جغرافیا،  آموزش فارس، فصلنامه رشد استان بهاره اقلیمی بندی پهنه (،7831زارع )اهلل  کرامت کرم و رامین مستمند و خدا بیگلو، حاتمی

 32 شماره

 ریزی، شماره برنامه و ایران، فصلنامه جغرافیا شهرسازی و معماری بر آن تأثیر و (، مدرنیسم783۱) اریهوشکریم و حسن  دلیر، زاده حسین

73. 

ایران، فصلنامه  میانی شهرهای در شهری (، مدیریت7837) ینیحسمحمدحسین  سراسکانرود و محمد اکبرپور کریم و دلیر، زاده حسین

 81 جغرافیایی، شماره فضای

 و ریزی ایران، فصلنامه برنامه شهری مناطق در رویی پراکنده ایجاد بر مؤثر عوامل (، تحلیل783۱) ینیحسمعصومه  هادی و سید حسینی،

 ۱ شماره - نوزدهم فضا، دوره آمایش

 رشت، فصلنامه تحقیقات شهر موردی؛ مطالعه شهروندان سفر رفتار بر شهر فضایی ساختار (، تأثیر7830) یبهرامیوسف  علی و حسینی،

 03 جغرافیایی، شماره علوم کاربردی

آن،  در بیرونی عوامل نقش و هشتم قرن در شیراز شهری درون اجتماعی های (، منازعه7837) یمنصورعبدالرسول و علی  خیراندیش،

 71 ایران، شماره و اسالم فصلنامه تاریخ

 استفاده با یزد شهر تاریخی بافت در بحران مدیریت بردی راه ریزی (، برنامه7837) یمیحکمحمدرضا و مصطفی حسینی و هادی  رضایی،

 7 بحران، شماره ، فصلنامه مدیریتSWOT مدل از

پایدار  توسعه راستای در شهری مدیریت پژوهی راهبرد (،783۱) یچراغ رامین و علیان قادرمرزی و مهدی محمدتقی و حامد رضویان،

 ،(7) 7 ای منطقه و شهری توسعه ریزی برنامه فصلنامه یزد، شهر تاریخی بافت: موردی نمونه تاریخی هایبافت در

https://www.civilica.com/Paper-JR_URDP-JR_URDP-1-1_002.html 

 11-۱8(: ۱) 71 .ایران در مدیریت های پژوهش. پایدار توسعه مفهومی بسط (،7832) یغالمعل نجفی السادات، شمس زاهدی

 .ریزی کاربری اراضی شهری، چاپ اول، دانشگاه یزد ، برنامه(7830)زیاری، کرامت ا...

 فشرده شهر الگوی سمت به حرکت برای ظرفیتی شهرها میانی (، بافت7837) یآباد نسرین علی پور و حسن پارسی اله و کرامت زیاری،

 .73 ای، شماره ناحیه توسعه و جغرافیابجنورد، فصلنامه  شهر: مورد -

 تکنیک از استفاده با پایدار توسعه راستای در شیراز شهر در گردشگری وضعیت (، بررسی7830) یریشمشمحمدحسین و مسلم  سرایی،

SWOT۱3 محیطی، شماره ریزی برنامه و ، فصلنامه جغرافیا 

 محیطی پایدار، فصلنامه مطالعات توسعه با تضاد یا تطابق تهران؛ شهر در شهری ونقل حمل های پروژه ابر (، بررسی7832الناز ) سرخیلی،

 71 حصار، شماره هفت
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مصرف سوخت در ساختمان جلد  یساز نهی، پایداری عناصر اقلیمی در معماری پایدار، مجموعه مقاالت همایش به(7830فرزانه ) سفالیی،

7. 

شیراز، فصلنامه  شهرداری موردی مطالعه ها؛ شهرداری عمرانی های برنامه در پایدار ونقل حمل جایگاه بر (، تحلیلی7838) یعل سلطانی،

 71 شهری، شماره ریزی برنامه و پژوهش

 های بافت پذیری زیست تحلیل ،(7832) یدریح تقی و روشنی نژاد احد محسن و سلیمانی محمد و پور ساسان فرزانه و علی شماعی،

 - هشتم و چهل دوره انسانی، جغرافیای های پژوهش فصلنامه ،(زنجان شهر ی فرسوده بافت: موردی ی مطالعه) یشهر ی فرسوده

 ۱ شماره

(. شیراز تاریخی بافت موردی نمونه) بخشی اصالت راهبرد طریق از تاریخی های بافت در حیات تجدید ،(7832)مرجان، زاده شهاب

 .13-12(، ۱)۱، خشک و گرم اقلیم معماری

 :doi. 10-81(، 7)7، توسعه و جغرافیا فصلنامه. ایران در شهری مدیریت تحول لزوم ،(7830)اسماعیل، شیعه

10.22111/gdij.2003.3640 
کشور،  یها یمدیریت شهری، سال اول، سازمان شهردار ی، شهر پایدار چیست؟ فصلنامه تحلیلی پژوهشی، آموزش(7813مظفر ) صرافی،

 .وزارت کشور، تهران

راهبردها(،  و ها چالش) ایران شهرهای تاریخی بافت مدیریت: شهری (، مدیریت7832) یمتوسلمحمدمهدی  اهلل و حبیب خانی، طاهر

 73 شهری، شماره فصلنامه مدیریت

 های طرح پذیری کار تحقق و ساز ( به عنوانانتقال حق توسعه) توسعه حقوق انتقال (، کاربرد7830شهاب ) و سینا مهدی محمد عزیزی،

 چهارم. ، شمارهفصلنامه مطالعات شهری کاشان(، شهر: موردی نمونه) یشهر توسعه

: موردی ی مطالعه) ایران شهرهای کالن فضایی-کالبدی رشد الگوی (، شناخت783۱) یقنبریونس و سلمان حیاتی و محمد  غالمی،

 8 شهری، شماره اجتماعی تبریز(، فصلنامه جغرافیای اصفهان، شیراز، مشهد، شهرهای کالن

 بر تأکید با شهری پذیری زیست بر (، تحلیلی7832) یخوارزمامیدعلی  محمدرحیم رهنما و شکوهی و محمد اجزاء محمد و قنبری،

 .2 سیاسی، شماره مشهد(، فصلنامه جغرافیای شهر کالن: موردی مطالعه) پایداری و امنیت شاخص

 .در طرح شهر قم، مقاله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس داری، بررسی توسعه پا(7813ابوالقاسم ) کاظمی محمدی،

 .، مدیریت گردشگری، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(7838) یمهد کاظمی،

ای،  رشته میان الزامات و وجودی فلسفه ارزیابی: ایران عالی آموزش نظام در شهری (، مدیریت7831) یقیحقغالمرضا و مجید  کاظمیان،

 77 و 71 انسانی، شماره علوم در ای رشته میان مطالعاتفصلنامه 

 علوم نوین های پایدار، فصلنامه پژوهش سبز شهر و شهری یکپارچه (، مدیریت7832) یگیدبیصصادق  محمدرضا و کشکولی،

 8 شماره - اول شهرسازی، سال و معماری جغرافیایی،

 .7811چاپ و نشر بازرگانی،  ، شاخص شناسی در توسعه پایدار، چاپ اول، شرکت(7811کهن )

 عالمه دانشگاه) یاجتماع کارها(، فصلنامه علوم راه و ها چالش ها، محدودیت) ایران در شهری (، مدیریت7838غالمرضا ) لطیفی،

 01 ، شماره(طباطبائی

 .انتشارات سمت تهران، علی هدایتی، سید ، ترجمهپیشگامان توسعه ،(7813) گرانیمایر، جرالد و د

 00 جغرافیایی، شماره ایران، فصلنامه تحقیقات در سکونت جغرافیای بر ای (، مقدمه7811احمد ) مجتهدی،

های توسعه پایدار، ترجمه نشاط حداد تهرانی و دیگران، تهران، انتشارات سازمان  ، شاخص(7837) لهارزیسوزان بو  بدریج مولدان،

 .زیست حفاظت محیط

 ما پیدایش و نوسازی - دوم بخش) تهران شهر فضایی - کالبدی توسعه تاریخی روند به نظری: تاریخ و (، شهر7837جواد ) زاده، مهدی

 8 شهرسازی، شماره تهران(، فصلنامه جستارهای شهر در

 70 شهرسازی، شماره شهری، فصلنامه جستارهای پایدار توسعه در فرهنگی میراث (، جایگاه783۱جواد ) زاده، مهدی
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 7۱ و 78 شهرسازی، شماره ایران، فصلنامه جستارهای در شهری توسعه مدیریت نظام اصالح (، ضرورت783۱جواد ) مهدیزاده،

 پژوهشی - علمی فصلنامه فارس، استان های شهرستان یافتگی توسعه وضعیت بر ، تحلیلی(7830)غالمرضا، قهاری، مهدی، مؤمنی

 .11-28(، 3 شماره)8، ای منطقه ریزی برنامه

 .انداز جهان سوم، انتشارات فرهنگ و اندیشه ، توسعه پایدار چشم(7813) نینصیری، حس
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