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چکیده

بافت تاریخی شهر ایرانی  -اسالمی با ارزش کالبدی و فرهنگی نهفته در خود ،از هو ّیت شهری باالیی برخوردار است،
در نتیجه حفظ بافتهای تاریخی شهرها به عنوان هو ّیتی ضروری برای ادامه حیات شهرها الزم است .بر همین اساس در
این پژوهش به ارائه الگوی جهت نوسازی بافت تاریخی بیرجند با رویکرد ایرانی  -اسالمی و با استفاده از شاخصهای
چون حس امن ّیت ،حد و حریم ،توازن ،ارتباط با طبیعت ،قانونمندی پرداخته شــده است .روش تحقیق حاضر از نوع
تحلیلی  -توصیفی و هدف اصلی آن شناسایی الگوی نوسازی مبتنی بر رویکرد ایرانی  -اسالمی بوده است .مدل تحقیق
مورد اســتفاده برمبنای تکنیک  SWOTو وزن دهی با روش  AHPبرای بررســی وضعیت موجود بافت و شناسایی الگوی
مناسب بوده است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مهمترین نقاط قوت ،ضعف بافت تاریخی بیرجند مربوط به
عواملی اســت که از هو ّیت تاریخی آن نشات میگیرد و مهمترین اولویتهای مربوط به هو ّیت تاریخی آن بوده که
لزوم نوســازی با رویکردی مبتنی بر شهر ایرانی  -اسالمی در بافت تاریخی بیرجند امری ضروری به نظر میرسد .اما با
مطالعه ویژگیهای بافت و الگوهای موجود میتوان دریافت که هو ّیت تاریخی آن با هیچ یک از الگوهای نوســازی
که امروز از آنها اســتفاده میشود ســازگار نبوده و نمیتوان از الگوی واحدی و خاصی استفاده نمود .بنابراین الگوی
پیشنهادی تحقیق حاضر مبتنی بر تلفیق و استفاده ترتیبی از سه الگوی محرومیتزدایی ،حفظ هو ّیت و شهرسازی بومی
و تلفیق شهرسازی مدرن با سنتی است .نتایج حاصل از این مطالعه میتواند برای نوسازی و بهسازی طیف گستردهای از
مدیران شهری و برنامهریزان مانند شهرداری ها ،وزارت راه و شهرسازی استفاده شود.
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مقدّ مه
درســالهای اخیــر با افزایــش بی رویه و بــدون ب رنامه جمعی ّت
بســیاری از بافتهای داخلی شــهر به تدریــج کارکرد اصلی خود
را از دســت داده و با کارکرد نامناســب م واجه گشــته و با از بین
رفتن ش رایط مناســب زندگی به بافت فرسوده مبدل گشتهاند .این
بافت هاي فرســوده شــهري به دليل ارزش هاي تاريخي -فرهنگي
نيازمنــد حفظ ،احت رام و بازآف ريني اســت .چ را که بافت فرســوده
تاريخي به عن وان ه ويّت و تبلور فرهنگ آن شــهر اســت .بناب راين
بر حفظ آن در زمان بهســازي و نوســازي تاكيد مي شود (کیانی
و همــکاران .)1 :1388 ،اما عــدم هم راهي بســياري از بافت هاي
قديمــي و فرســوده بــا الزامات زندگــي جديد ،موجــب كاهش
كيفيــت زندگــي و نيز كاهش دلبســتگي به مكان ســاكنان اين
مح لّه ها شــده اســت .این در حالی اســت که امــروزه احياي اين
بافت ها با اصل ق رار دادن نياز ســاكنان در برق راري ارتباط با فضاي
كالبــدي و مباحثي چــون تعلق به مكان ،مورد توجه بســياري از
ط راحان ق رار مي گيرد (صدریان و همکاران .)25 :1393 ،امروزه در
نوســازی ها به رغم وجود پایههای غنی فرهنگی ،تاریخی و فناورانه
در معماری و شهرســازی ایــران ،کمتر به حفــظ ه ویّت تاریخی
بافت پرداخته می شــود چ را که ب راســاسدیدگاه هــا نظ ریه پردازان
نوســازی ،این بافتها به دلیل؛ ذهنیت خاص اف راد ،شیوه و سبک
ســنتی ســاکنان امکان نوســازی خود به خودی بافت را نداشته و
تغییر ســریع با رشــد شــتابان در این مناطق م یت واند آثار روانی و
اجتماعی نامطل وبی را برجای گذارد (بهزادفر و رض وانی.)3 :1394 ،
بناب راین امروزه نبود الگ ویی متناســب با بســتر اجتماعی ،اقتصادی
و جغ رافیایی کشــور و تکیه بر الگوهای وارداتی ،تصمیم ســازان
و تصمیم گیــران را با مشــکل روبه رو کرده اســت؛ زیــرا بیش تر
الگوهای موجود برخاســته از نظام ســرمایه داری است و جز منافع
خود ،هدف دیگری را دنبال نمی کند .وابسته سازی کشورهای در
حال توســعه به الگوهایی که سال ها توسط کشورهای توسعه یافته
رد شده از اهداف نظام ســرمایه داری ب رای وابسته ساختن کشورها
بــوده اســت و آنها با این راهکارها کشــورهای در حال توســعه را
در ســیطره خود ق رار داده اند .در بســیاری از م واقع الگوهای رایج
تصمیم گیری و به بیان روشن تر روش های معمول حل مسائل در
کشور ممکن اســت ناکارآمد باشند ،یعنی ممکن است در برخی
م وانــع حتی زیانبار باشــند و در ازای حل مســئله ،رویکرد مذکور
را به کشــور تحمیل کنند .واضح اســت که پذیرش و استفاده از
الگوهای رایج جهانی نه تنها نســخه ای الزامــی و از پیش تعیین
شــده ب رای تمــام فرهنگ ها و ملت ها نیســت ،بلکه در بســیاری
مــوارد محل تردید اســت .این مهم به ویژه در کشــورهای در حال
توســعه که بدون بررســی مبانــی و پیش فرض های ایــن الگوها
اقــدام به اســتفاده از آنها می کننــد ،اهمیتی دو چنــدان می یابد
( .)Tabatabaiean, et al ,2010: 19از طرفی نوسازی ب راساس مدل

شــهر دینی و به خصوص اســامی ،عموماً نگاه ویــژهای به اصول
اخالقــی و مبانی اعتقادی دارد زی را هدف شهرســازی و نوســازی
شــهری اســامی ف راهم آوردن بســتری بر مبنای امنی ّت و عبادت
است .کیفیت و همگ ونی سلســله م راتب شهری ،زمانی م یت واند
رفاه و آســایش شهروندان مسلمان را تأمین نماید که شاخ صهای
متعالــی دین مبین اســام ب رای آنان در محیــط جامعه قابل درک
باشــد .شــرایط امروز مبین ضعف ،ناکارایی ،ازخــود بیگانگی و
بح ران ه ویّتی است؛ چ راکه عدم وجود یک الگوی شیوه مند ب رای
پیاده سازی خ واست های دلسوزانه نسبت به رویکردهای شهرسازی
اسالمی از مهم ت رین مسائل امروز است (بهزادفر و رض وانی.)3 :1394 ،
بناب راین به نظر می رســد ب رای دست یابی به الگوی اسالمی -ای رانی
پیشــرفت به عن وان الگوی مناسب حل مسائل کشور در حوزه های
مختلــف در ابتــدا بایــد مبانی اساســی الگــوی رایــج و معمول
تصمیم گیری در حل مسائل را در ابعاد مختلف بازشناسی کرد و
ســپس پیش فرض های اساسی آنها را احصاء نمود و مورد بررسی
نقادانــه ق رار داد تا باالخره پس از حصــول منطق حاکم بر الگوی
فوق در خصوص اســتفاده از نقاط قوت این روش ها و تطبیق آنها
با فرهنگ و شــرایط موجــود تصمیم گیری کرد .بررســی نقادانه
الگوهای رایج و مبانی آنها به ویژه در کشور ما که آماج توطئه های
گ وناگون سیاسی و اجتماعی  ،اقتصادی ،علمی و فنی ،نظامی و...
است ضروری و بلکه حیاتی به نظر می رسد.
بافت تاریخی بیرجند قسمتی از بخش میانی شهر بیرجند است
کــه تق ریبا با مســاحتی حدود 127هکتار تق ریبــا  7/5درصد آن را
شــامل می گردد (وفایی فرد .)152 :1380 ،جایی که روزگاری مرکز
همبســتگی و کانون توجه شــهری بوده است ،طی سال های اخیر
با روش ها و رویکردهای متعددی در م واجهه با نوســازی ق رارگرفته
است .ولی متاسفانه ف رایند نوسازی در این بافت تاکنون بسیار کند
و ناموفق بوده اســت .به نظر می رســد یکــی از م وانع عمده ،عدم
توجه بــه مق وله ه ویّت مکانی و باز ت ولیــد مح لّه در قالب رویکرد
شــهر ای رانی  -اسالمی بوده است؛ چ را که با توجه به تاریخ کهن و
دینی مردم ای ران در شهرهای (اصیل) ای ران م یت وان کمال هماهنگی
و یکپارچگی اجزایی مانند :مســجد ،مدرســه ،بازار و میدان را در
هیبت یک کل واحد به چشــم دید .بناب راین در این پژوهش سعی
شــده است به بررسی الگوهای مختلف و شناسایی الگوی مناسب
بــرای بافت تاریخی با توجه بــه نقاط قوت و ضعف بافت پرداخته
شــود؛ چ را که شناخت این ارزشها و مؤلّفههای اسالمی  -ای رانی و
انعکاس آنها در کالبد شــهر م یت واند بــرای ب رنامه ریزی و ط راحی
شــهرهای جدید درسهای ارزندهای به دنبال داشته باشد و از بروز
بح رانهای اقتصادی ،اجتماعی و ه ویّتی ج وامع شهری که تا حدود
زیادی ریشــه در ویژگ یهای ریخت شناسی شــهرهای کن ونی دارد،
جلوگیری نماید.

الگوهای نوسازی و بهسازی بافت تاریخی
بررســی و تحلیــل نظ ریه ها ،اندیشــه ها ،شــیوه ها ســبک ها و
الگوهای متفاوت بهســازی و نوســازی و ســاماندهی شهری و در
نهایت شهر توسعه یافته امکان دســت یابی به راهکارهای مناسب
بــرای زمان حال و مکان و موقع جغ رافیایی مــورد نظر را ب رای هر
محقق و ب رنامه ریز شــهری ف راهم می آورد (شــماعی و پو راحمد،
 .)205 :1392نظ ریه های و الگوهای بســیار زیادی در زمینه بهسازی
و نوسازی بافت فرسوده شــهری ارائه شده است .اما از آنجایی که
در این مقاله محدوده مورد مطالعه بافت تاریخی بیرجند اســت به
الگوهایی اشــاره می گــردد که بیش تر رویکرد نوســازی در بافت
تاریخــی و قدیمی را دارند .مناطقی که از حیث تاریخی و ه ویّت
مکانی حائز اهمیت بوده است.
باتوجه بــه جدول فوق می تــوان گفت که الگوهــای متفاوتی
ب رای نوسازی بافت های قدیمی و تاریخی مورد استفاده ق رار گرفته
اســت که از جمله می ت وان به پروژه نوســازی بافت یزد بر اســاس
الگوی احیای شــهری ،پروژه نوســازی بافت منطقه ن واب ته ران با
الگوی اصالت بخشی اشاره کرد .هم چنین تنوع تجارب جهانی در
زمینه نوسازی و مرمت شهري بسیار شایان توجه است .ب رای نم ونه
می ت وان به م وارد زیر اشاره کرد:
الف) انگلستان ،با شیوه هاي برخورد خاص و انحصاري
ب) ایتالیا ،شــیوه هاي بســیار متنوع با تفکــرات متفاوت بعضاً
متضاد.
ج) ف رانسه ،که عمدتاً از زمان (هوسمان) کشوري بدعت گذار و
هیاهو ب رانگیز بود و نوسازي و بازسازي انتزاعی آن هیچ ارتباطی با
محیط اط راف نداشته است.
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مبانی نظری
در تع ریف شــهر اسالمی میت وان گفت که شهری است سرشار
از روحیه ب رادری و ب رابری و هرآنچه امکان زیستن سالم و دستیابی
به حیات طیبه را ب رای بشر ف راهم میکند (بمانیان و محمودی نژاد،
 .)218 :1387یا شــهر اســامی به شــهرهایی اطالق میشود که در
ســرزمینهای دارای فرهنگ و اعتقادات نشئت گرفته از دین اسالم
ایجاد شــده یا رشد يافتهاند (پوراحمد و موســوی .)2 :1389 ،وی رات
معتقد اســت که در شهرهای اسالمی شبکه معابر هزار تو ،کوچهها
بن بســت ،منــازل دارای حیاط درونــی ،محلهها مســتقل و بازارها
مشابهاند ( .)Cihangir, 2004به عبارتی شهر اسالمی فرآیندی است
که در حال تحــول بوده و هم واره خ ویش را با نیازهای زمان ،مکان،
اهل خود و البته با استناد به اصول اسالمی وفق خ واهد داد .به عبارت
دیگر ،شــهر اسالمی ماهیتی است بالقوه که میت واند در هر زمان و
مکانی با توجه به فناوری ،مصالح ،دانش ،هنر و فرهنگ بومی تفسیر
و تجلی خاص خ ویش را داشته باشد (نقیزاده.) 81 :1385 ،
همچنین بافت تاریخی شــهری به عرصههایی از محدوده قان ونی
شــهرها اطالق میشود که به دلیل فرســودگی کالبدی و فی زیکی،
عدم برخوداری مناســب از دسترسی ســواره ،تاسیسات ،خدمات و
زیرســاختهای شهری آسیبپذیر بوده و از ارزش مکانی ،محیطی
و اقتصادی نازلی برخوردارند (شــورای عالی شهرســازی و معماری
ای ران .)2 :1383 ،به عبارت دیگر بافتهای تاریخی به ابنیه و فضایی
گفته م یشــود که قبل از  1300هجری شمســی شــکل گرفته و به
ثبت آثار ملی رســیده یــا قابلیت ثبت شــدن را دارا و تماماً واجد
ارزش فرهنگی  -تاریخی هستند .در مورد اینگ ونه بافتها ،ض وابط
و مقررات سازمان می راث فرهنگی وگردشگری مالک عمل خ واهد
بود (مطوف و خدائی .)128 :1388 ،بافت تاریخی را م یت وان هســته
اولیه شــهر دانســت .قلعه یا ارگ و یا آنچه که به عن وان پایهگذاری
یک شــهر جدید ،در زمانهای پیش ساخته شده م یت واند نام بافت
تاریخی به خود را بگیرد (پیشین.)128 :1388 ،
هر بافت تاریخی در شــهر را می ت وان بافت فرسوده دانست لذا
دامنه بافت تاریخی بیش تر از بافت فرســوده است ،بافت تاریخی
م یت واند بافت فرســوده را در برگیرد .بافت های کهن شهری کشور
نماد فرهنــگ و تمدن ای ران زمین ،اســنادی از تاریــخ ،نمودهایی
از ه ویّــت و تج ربه نیاکان ما محســوب م یشــوند .این بافتها در
برگی رنــده ارزش های معماری و شهرســازی و ه ویّت ملی فرهنگی
خاطــرات قومی و متعلــق به تمامی شــاخ صهای حاضر و آینده
کشــور اســت کــه در عین حــال جایگزیــن ناپذیر نیز هســتند
(س رتیپی پور.)273 :1385 ،
بناب راین بهســازي و نوســازي بافت هاي تاريخي شهري نه تنها
بــا هدف حفاظت از شــهرهاي تاريخي و بناهــاي فرهنگي ،بلكه
جهت پاســخ به نيازهاي شهري هم واره مطرح بوده است و موجب
ترميم خ رابي هاي گذشــته و آســيب هاي وارد بر بنــا و عملكرد

جديــد متناســب بــا نيازهاي زندگي روز شــده اســت (کالنتری
خليل آباد و پوراحمد .)31 :1384 ،بازســازی و نوســازی موفقیت
آمیــز ،منوط به در نظر گرفتن ســرمای هها یا ظرفیت های انســانی
اســت که به ندرت در ســاختارهای موجود به آن توجه م یشــود.
ظرفی تهای انســانی م یت واند منجر به شــکوفایی اقتصاد محلی
و نوســازی بــا در نظرگرفتن شــرایط مردمی که در آنجا زیســت
می کننــد ،گــردد .)Robinson-Barnes, 1997( .از طرفــی احیــا
و نوســازی بافت های فرسوده شــهری را الزمه حیات شهری و در
نظرگرفتن آیندهای پ ویا و چشــم انداز روشــن ب رای آن دانســتهاند
( .)Dinić et al, 2008: 127بناب رایــن لــزوم احیا و دســتاندازی در
بافتهای فرسوده با اهداف متفاوت صورت گرفته است که کاربریها
و الگوی مداخالت مؤثر بوده اســت ( .)Rosenthal, 2008: 816لزوم
مداخلــه هدفمنــد و حفظ ه ویّــت اجتماعی و عناصــر فرهنگی
بافتهــای فرســوده و تاریخی به ویــژه بافتهــای میانی ضرورت
بررســی مداخالت فعلی وآسیب شناســی آن را ضروری م یســازد
(دوی ران و همکاران.)72 :1390 ،
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مبناي پیشــرفت و تفاوت مفهوم پیشــرفت با توســعه مورد توجه
د) کشــورهاي اســکاندیناوي ،کــه عمدتــاً تکیــه آن بر روي
اســت .در این دیدگاه بروز شــکاف طبقاتــی ،تحمیل حاکمیت،
ب رنامه ریزي شــهري بوده و در عمل از ب رنامه ریزي شهري به سبک
انحطــاط اخالقــی ،دوري از معن ویــت ،نبــود امنی ّــت اخالقی و
جدید استفاده کرده اند (زیاری و همکاران.)1387 ،
اجتماعــی ،نظام هاي اجتماعــی ناموفق ،نبود عدالــت اجتماعی،
نبود آزادي بیان واقعی و مردم ســاالري واقعی از پیامدهاي الگوي
الگوی شهرایرانی  -اسالمی
غ ربی توســعه هســتند (یاوري و همکاران )1389 ،الگوی شهرهای
از دیــدگاه مقام معظم رهبــري در تبیین مفهــوم الگوي بومی
کهن ای رانی -اسالمی درگذشته با اتکای بر دو عامل اساسی شکل
پیشرفت ،ســازگاري اســام با پیشرفت و معرفی اســام به عن وان
گرفته اســت .در جایگاه نخســت ،اسالم به عن وان
جدول شمارۀ  :1رویکردها ،اهداف و قوت و ضعف این الگوها
یک دین نظــام یافته اجتماعی ،فرهنگی ،ارزشــی
اهداف ،ویژگی و نقاط قوت و ضعف الگو
نام الگوی نوسازی
تصاحـب زمیـن – انتقال سـاکنان به جـای دیگر – تخریب و پاکسـازی و تعالی بخش انســانها و در جایگاه بعد معماری
 تـدارک تسـهیالت جدیـد -فروش مجـدد -بیانگـر دیدگاهی جامع ،ای رانــی به منزله تجلی گاه کالبد فرهنگ ای رانی دراحیای شهری
جهان
شـهری
مسـائل
حل
در
منظوره
چنـد
و
ترکیبـی
ســاختارهای فیزیکی ق رار دارد .این شهرها با توجه
اصلاح مسـکن و بهبـود زندگـی اجتماعـی -امـکان سـرمایه گـذاری به ویژگ یهای کارایــی اقتصادی ،پ ویایی اجتماعی
افـراد پردآمـد و خـارج شـدن افراد محلـی از منطقـه افزایش معضالت
اصالت بخشی
و تعالــی فرهنگــی درکنــار آســی بهای انــدک
اجتماعـی -از بیـن رفتـن حـس تعلـق خاطر
محرومیت زدایی و حـل مسـائل و مشـکالت اجتماعـی و اقتصـادی -بهبـود وضعیـت زیست محیطی تا حدودی شکل شهر پایدار توسعه
راهبرد برنامه ریزی اجتماعـی و اقتصـادی -شـرایط مسـاعد بـرای حفاظت از بافـت قدیمی یافتــه را ارتقا دادهانــد هرچند در ایــن مجموعهها
و توسـعه آن
اجتماعی
مفاهیمی چون حقوق شــهر و شــهروندی به دلیل
خریـداری بخش هـای فرسـوده و تخریـب نوسـازی آن -ایجـاد
اســتق رار حکومتهای غیر مردم ساالر مورد غفلت
هماهنگـی در بخش هـای مختلـف شـهر
جایگزینی
محلی
اجتماعات
مشارکت
نواحی
سایر
برای
مالی
منابع
تامین
واقع شده است (یزدگرد .)1390 ،از طرفی در الگوی
جایگزینی افراد کم درآمد با افراد پر درآمد
پاالیش شهری
شهر ای رانی اسالمی ،شــهر در ذیل نظام اسالمی و
حفاظـت از میـراث فرهنگـی -دخـل و تصـرف در بناهـا و عناصر فقط بســتر ای رانی ق رار دارد هم چنین باید توجه داشــت
در جهـت حفاظـت -بـه دلیـل کاسـتی هـا و نارسـایی هـا تـرک محـل
نگرش موزه ای به توسـط سـاکنان  -فروپاشـی اجتماعـی -تخریـب کالبـدی بافـت -انســان از شهر جدا نیســت و بناب راین تعاریف این
بافت
غفلـت از جنبه هـای حیاتـی در بافـت -ناتـوان در مقابلـه تخریب هـای دو جدا نیست در واقع شهر با ساکنانش هماهنگ
اجتماعـی ،فرهنگـی و کالبـدی
اســت .اســتم رار الگوی کالبدی شــهرهای پیش
نگهداشـت نسـبی پیکـره کالبـدی شـهر -تقویـت مواضـع و بناهـای
از اسالم در ســدههای نخستین اســامی هرگز به
خاصـی در بافـت شـهر
احیای تک بناها یا
جدایـی
مجـاور
هـای
بخش
اقتضـای
بـه
بناهـا
بهسـازی و نوسـازی
منزلــه ،تداوم نظام اجتماعی عصر باســتان در دوره
تجزیه گرایی
اقدامـات بهسـازی و نوسـازی از سـاختار جامعـه شـناختی و محیطـی-
اسالمی نبود ،بلکه عناصر اصلی شکل شهر ای رانی
محدودیت هـای معرفتـی از بافـت شـهر و سـاختار منسـجم آن
خـارج شـدن از حالـت بسـته تاریخـی  -دسـت یابی بـه جایـگاه واال از بر اســاس وضعیت جدید اجتماعی که مخصوص
نگرش ارگانیکی طریـق تبییـن و سـاماندهی و از بین رفتن احسـاس دوگانگی در شـهر -ظهور اســام در ای ران بود ،ساماندهی و سامان یابی
اتصـال بخـش قدیـم و جدیـد -اگـر اتصال ضعیف باشـد با گسسـتگی
مجدد شــد (یوســفی فر و محمدی.)180 :1388 ،
اجتماعـی همـراه خواهد بود
تلفیق شهر مدرن مرمـت کالبـدی بافـت -بازگردانـدن روحیـه حیـات به بافـت -حفاظت ب رای رســیدن به الگوی ای رانی -اســامی از شــهر
پایـدار فضـا و در نتیجـه جـاری سـاختن زندگی و مشـارکت بیشـتر
با سنتی
نیازمنــد تغییر روش از ِخ رد انســانی به عقل الهی
بازآفرینی بارویکرد
هســتیم .هم چنین در مصداقهای مختلف شــهر
حفاظت ازدید کالبدی در سابق -حفاظت ازدید اقتصادی
حفاظت
ای رانی -اســامی این دین است که م یت واند نجات
آمـوزش همگانـی -حفـظ خاطره هـای تاریخـی و فرهنگـی -بـاز زنده
الگویی عقالیی
دهنده انسان و شهر امروزی باشد؛ بناب راین در ابعاد
سـازی و نوسـازی مشروط
کنتـرل و هدایـت جهـت رشـد جمعیـت  -توسـعه شـهرهای بیـش از مختلف راه حل بح رانهای شهری موجود بازگشت
ّ
25000نفـر -اسـتفاده از اراضـی و منطقـه بنـدی
به تفکر خدایی است .اگر شهر مدرن تجلی نفس
الگوی طرح جامع بهبود شرایط موجود در کنترل رشد شهر ِآنده
مداخلـه برای حل مسـائل و مشـکالت شـهری موجب انقطـاع فرهنگی اماره انســانی اســت ،شــهر ای رانی -اسالمی تجلی
نفس مطمئنه و الهی انسان م یباشد .در شهر ای رانی
و بی هویّتی در شـهرها
توجـه بـه بـوم یـا شهرسـازی بومـی و حفـظ هویّـت شـهری و اصالـت  -اســامی توحید جای تکثر ،دین جای ایدئ ولوژی
الگوی حفظ هویّت بنـا -طراحـی فضـا میـان عـرض معبـر و ارتفـاع بنا به طـور متناسـب -در انســانی و ســکناگزینی جای شــتاب را م یگیرد.
و شهرسازی بومی دسـترس بـودن خدمـات و خـرده فروشـی و عـدم نیـاز بـه حمـل ونقـل
راهکار رســیدن به الگوی ای رانی  -اسالمی از شهر
موتـوری

بازگشت به تفکر قدسی است که از ط ریق است راتژی سلسله م راتبی
تصمیم گیــری از عقل ،فکر قلب و حس و بدن به دســت م یآید
وکسب م یشود (غالمی بیمرغ.)9 :1391 ،
مهم ت رین ویژگی های شهر ای رانی -اسالمی که بایستی در نوسازی
بافت با این رویکرد مورد توجه ق رار گیرد شــامل ویژگی های چون
بازار ،مســجد ،حد و ح ریم ،تعادل و ت وازن ،حس تعلق به مکان و
امنی ّت است  .شکل شمارۀ  1ه ویّت بافت تاریخی و عناصر اصلی
این نوع بافتها در شهرهای ای رانی اسالمی را نشان م یدهد.

در مجموع ویژگیهای شــهر ای رانی اســامی را به طور خالصه و
موردی به این شرح م یت وان برشمرد -1 :امنی ّت -2 ،ارتباط با طبیعت،
 -3تذکردهی -4 ،ت واضع -5 ،ه ویت - 6 ،حد و ح ریم -7 ،همزیستی
بــا طبیعــت -8 ،قان ونمنــدی -9 ،هدایت - 10 ،اصــاح -11 ،تقوی،
 -12کمالگ رایی -13 ،احت راز از کبر -14 ،ارجحیت معن ویت بر مادیت،
یزاده.)131 - 117 :1387 ،
 -15میانهروی و  -16حیا (نق 

پیشینه پژوهش
ایــن واقعیت روشــن اســت که زیبات رین شــهرهای گذشــته ما،
احســاس زنده بودن را به ما میدهند .این شــهرها مانند یک کل و
با توجه به ق وانین کلیت رشــد کردهاند .برخی از اندیشمندان عرصه
شهرســازی اسالمی همچون اردالن این کلیت را ناشی از جهانبینی
وحدتگ رای اســامی و گ رایش به پی وند با کلی بزرگتر و اتصال
با نظام آف رینش دانســتهاند .برخــی دیگر نیز بهطور عمومی اعتقاد
مشابهی دارند مبنی بر اینکه جنبه ذهنی ادراک ،ف رایندی است شامل
حرکــت از زمین و مصلحتهای ملموس و رفتن به ســوی عناصر
نامحســوس در کل جهان و نیازهای انســان که با احساس ارتباط با
نظامی بزرگتر از خود او ارضا میشود (چربگو.)64 :1391 ،
حبیبی در کتاب از شار تا شهر ،بیان م یدارد« :در شهر اسالمی،
کهندژ و دارالحکومه ،بازار ،مســاجد ،مــدارس و مح لّه ها ،همگی
تجســمی از نظام حکومــت ،اصناف ،اجتماعــات مذهبی و امت

ارائه الگوی نوسازی بافت تاریخی بیرجند با رویکرد ایرانی  -اسالمی

شکل شمارۀ  :1عناصر اصلی بافتهای تاریخی شهر ایرانی  -اسالمی؛
مأخذ :دانشپور و شیری23 :1394 ،

هستند .مرمت شــهری در این دوره به عن وان یکی از ارکان پ ویایی
شــهر ،متداوم اســت .مردم خود برحسب ضرورت و نیاز به این امر
مبادرت م یورزند و مت ولیان و مدی ران شــهر همگی در راستای این
پ ویایــی گام بر م یدارنــد» (حبیبــی .)141 : 1387 ،اهلرز ()1993
به بررســی و تحلیل رابطه شــهر و روســتا و آثار این دو در توسعه
شهرهای اسالمی پرداخته است ،با دید غ ربی خود نسبت این رابطه
را یک رابطه اســتعماری بین شهر و روســتا م یداند و این رابطه را
اســتفاده از بهره مالکانــه و اجاره در چارچوب نظام ســرمایه داری
بهره بری از روستا م یداند ،در واقع اهلرز و سایر پژوهشگ ران غ ربی
و شرق شناســان یک دید غ ربی سرمایه داری نسبت به این رابطه و
شــهرهای اســامی دارند .رابع سعود به بررســی و تحلیل اصول و
شهرسازی اســامی به خصوص محالت این شهرها پرداخته است.
هم چنین تحلیلی از کارکردها فضایی شهر اسالمی و مصداقهای
فرهنگی اجتماعــی آن ارائه داده اســت (.)Rabah Saoud, 2002
میرمحمدی ( )1375به بررســی و تحلیل شــهر اسالمی و مقایسه
آن بــا شــهر اروپایــی از نظــر ط راحی شــهری و قانون اســامی
پرداخته اســت و در این مقاله به این نتیجه رســیده است که قانون
اســامی نقش مهمی در شکل گیری شهر اســامی داشته است.
میرمحمدی ( )1375در مقاله خود ،سیما و بافت شهرهای اسالمی
را مــورد مطالعه قــرار داد .او در این مقاله به این نتیجه رســید که
شهرهای اســامی عناصر اسالمی زیادی نظیر ســقاخانه داشتند و
ب رنامه ریزی هــای زیادی مانند تع ریف موقوفات مختلف ب رای حفظ
آنها انجام م یدادند .اما واقعیت آن اســت که در اکثر کشــورهای
اسالمی و نیز ای ران ،حداقل در نیم قرن اخیر چنان که باید به حفظ
و پاســداری و نمایان نمودن ارزش های به جــای مانده ،فرهنگی-
مذهبی در شــهرها توجه نگردیدهاســت (میرمحمدی.)22 :1375 ،
تقــی زاده ( )1377با توجه به تفاســیر متفاوتی که در مورد شــهر
و شهرســازی ارائه م یشــود ،ویژگی ها و صفات شهرهای اسالمی
را یکی از ضروریات اولیه م یداند .در این راســتا شــاخص مبانی
و اص ولی که نشــانههای این ویژگی ها و صفات هســتند با اهمیت
خــاص خ ویش گام اول در این پژوهش اند ،زی را این مبانی و اصول
هســتند که بر هر آنچه که با صفت اســامی متصف است ،تأثیر
گذاشــته و ویژگ یهای آن را مشــخص کرده و ســعی در معرفی
برخی صفات شهر ای رانی اسالمی دارند .یزدانی و پوراحمد ()1386
به تشــریح شهر ای رانی اســامی در دوره قبل و بعد از مدرنیسم و
تطبیــق آن در مطالعه موردی ،تب ریز پرداخته انــد .نتایج حاصل از
تحقیــق نشــان داد که تحــوالت شــهری معاصر ای رانی اســامی
در تب ریز بیش تر ناشــی از ظهور مدرنیســم در اقتصاد سیاســت و
فرهنگ اســت و این عامل باعث به وجود آمدن تحوالت کالبدی
شــهر تب ریز شده اســت .خاتمی در ســال  1391به مطالع ه احیای
بافتهای قدیمی شهری با تاکید بر ساختار اصلی (مطالعه موردی
ط راحی شــهری خیابان امام سمنان) پرداخته و نتیج های که در این
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پایانامه حاصل شده ،نشــان م یدهد که حفظ بافت های تاریخی،
بهســازی کالبدی و ت وانمندسازی عملکردی آنها به اقدامات اولیه
و مهمی مانند شناسایی وضعیت کالبدی و عملکردی این بافتها
و هم چنین ط راحی مناسب با توجه به نیازهای استفاده کنندگان از
آنها نیاز دارد تا با ایجاد کیفیت ،پتانســی لهای اقتصادی و مکانی
فضــا به فعلیــت درآید (خاتمــی .)5 :1391 ،بیمرغ در پژوهشــی
تحــت عن وان « تحلیلی بر فضاهای شــهری موجود ب رای رســیدن
به الگوی شــهر ای رانی  -اســامی (نم ونه موردی :شهر اصفهان)»،
بــا هدف آسیب شناســی الگوی شــهری موجود ب رای رســیدن به
الگوی پایدار شــهری هم راه با بررســی و تحلیل الگوی شــهری و
تاکید بر معیارهای مهم در تفکر اســام ماننــد توحید ،عدالت و
احت رام به مطالعه پرداخته و نتایج حاصله نشــان داد که بح رانهای
شــهری موجود در پی تفکر عقل ابزاری انسان است .بناب راین ب رای
رســیدن به الگوی ای رانی -اسالمی از شــهر نیازمند تغییر روش از
خرد انسانی به عقل الهی هستیم (غالمی بیمرغ .)1391 ،حمیدی و
آروین به «بررسی و ارزیابی منظر شهرهای جدید با رویکرد ای رانی-
اسالمی (مطالعه موردی :شــهر جدید پردیس)» پرداختهاند.
یافتههای تحقیق نشان م یدهد که منظر شهر بیانگر الگوی
تحمیلی از سوی دســتگاه مدی ریتی است که عموماً توسط
اهالی پذیرفته نشــده و به رسمیت شناخته نم یشود و بدون
پیوســتگی فضایی است .هم چنین هیچ کدام از اصول مهم
شهرسازی اســامی مانند کثرت و وحدت ،عدالت محوری،
تناســب ،مرکزیت گ رایــی ،اصل پی رایســتگی ،مــردم واری،
معن ویت گ رایــی ،تعــادل ،اصل محوربنــدی فضایی ،ب رتری
فضاهــا بر تودههــا و طبیعت گ رایی در این شــهرها رعایت
نشده است (حمیدی و آروین.)1393 ،

منطقه مورد مطالعه
قلمرو مورد مطالعه در تحقیق حاضر شــامل بافت تاریخی
بیرجنــد اســت .این محــدوده از جنوب مســیل کب وترخان و
قسمتهای جنوب حســینیه شــوکتیه ،گذر و میدان چهار
درخت ،مسجد جامع ،راسته بازار ،مدرسه معصومیه و ارگ شهر
(در جنوب بافت) تا قســمتهای جنوب قلعه قدیمی (شمال
غرب) را شــامل م یشــود که دارای بافتی اندام واره و ارگانیک
است (وفای یفرد .)1380 ،شکل شمارۀ دو موقعی ّت بافت تاریخی
بیرجند و کاربریهای موجود آن را نشان میدهد.
بافــت تاریخی بیرجنــد متشــکل از عناصــر خاصی با
عملکردهــای متفاوت بوده که نحوة ارتباط اینها با یکدیگر
و محــل وقوع آنها در بافت به اهمیت هر عنصر و عملکرد
آن در زندگی شــهری وابسته بوده است (اصل کثرت ،اصل
تباین ،اصل ترکیب) این عناصر عبارت اند از :مرکز شهر که
عنصر اصلی آن مســجد جامع بوده ،مح لّه های شهر ،م راکز

محــات ،عناصر و فضاهای ارتباط دهنده محالت و م راکز شــهر،
ارگ شهر و مرکز حکومتی ،عناصر محدود کننده و مسدود کننده
مثل دی وارها و حصارها و برج و بارو و دروازه ها و محالت روستایی
و اراضی زراعی پی رامون شهر (وفای یفرد.)135 :1380 ،
بافت تاریخــی بیرجند به لحــاظ کالبدی ،از نظمــی اندام واره
برخوردار بوده است .تداوم ط راحی و رشد تدریجی ،دو جزء الینفک
این نظم بوده اند .این هماهنگی در شــکل و پیوســتگی در فضا با
به کار بستن اصول ط راحی در کلیه فضاهای عمومی و خصوصی
به وجود آمده اســت .این اصول حاصل قرن ها تج ربه و طرح ریزی
مداوم بوده است .ترکیب بسته و مت راکم شهر روی جنبه های بصری
تأثیر بسیار زیادی گذاشته و خصوصیات بصری خاصی را به وجود
آورده اســت .از خصوصیات بصری شهرهای ک ویری ای ران روشنی
و ســادگی آن است .در بافت تاریخی بیرجند نیز چند گذر اصلی
عناصر شــهری و مح لّه ای را به هم پی ونــد می داده اند  .ب رای مثال
گذری که از میدانچه چهاردرخت در مسیر خود چندین مدرسه و
مسجد و حسینیه و آب انبار را دربرمی گرفته و تا پشت قلعه پایین
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روش تحقیق
جمعی ّــت آمــاري پژوهش شــامل تعــداد  384نفر از ســاکنان
بافت تاریخی بیرجند و 30نف راز مســئوالن شــهرداری ،سازمان نظام
مهندســی ،اســاتید دانشــگاه ها و صاحب نظ ران این حوزه است.
در ایــن تحقیق بــا توجه به ماهی ّت آن ،حجم نم ونه با اســتفاده از
فرمول نم ونه گيري کوک ران محاســبه شده است .شيوه نم ونه گيري
در اين پژوهش خوشــه اي اســت که نم ونه هاي مورد نظر بر اساس
معيارهاي جمعي ّت شــناختي سن ،س واد ،شغل ،مدت اقامت و ساير
معيارهاي منطبق بر اهداف پژوهش همتاســازي شــده و سپس به
طــور تصادفي انتخاب شــدند .در در تحقیق حاضــر ،از آنجا که
س والهای پرسشنامه ب راســاس مبانی نظری تحقیق تدوین شده ،به
منظور ســنجش روایی پرسشنامه ط راحی شده از شیوه روش اعتبار
یا روایی مفهومی و ب رای محاسبه قابل اعتمادبودن (پایایی) از روش
استفاده از فرمول کرونباخ استفاده شده است.
روش گردآوری داده ها
در اين تحقيق بخش اصلي داده ها از ط ريق پرسشنامه گردآوري
گرديد .بر اســاس نتایج پرسشــنامه متخصصان پرسشــنامه در سه
بعد اقتصادي ،اجتماعي و محيطي پرسشــنامه اي ط راحي شد و از
پاسخگ ويان خ واسته شــد به اين س واالت كه در حال حاضر می زان
رعایت هــر يك از معيارهاي م وثر بر ط راحــی کالبدی را چگ ونه
ارزيابــي مي کنند در قالب طیف  5گزينه اي (ليكرت) خیلی زیاد،
زیاد ،تاحدوي ،کم و بســیارکم عالمت گذاري كنند .بدين ت رتيب
مي زان رعایت شاخص های ای رانی اسالمی مورد سنجش ق رار گرفت.
ابزار گردآوري اطالعات ب راي پاســخگ ويی به ســؤال اول پرسشنامه
محقق ســاخته است و ب راي پاســخگ ويي به سؤاالت تحقیق عالوه
بر اســتفاده از اين ابزار از نرم افــزار  Expert Choiceب راي وزن دهی

ارائه الگوی نوسازی بافت تاریخی بیرجند با رویکرد ایرانی  -اسالمی

شهر ادامه می یافته است .فضاها و عناصر دوسوی این گذر امروزه
تغیی راتــی پیدا کــرده و خود گذر با عبور خیابانــی از میان آن از
هم گسســته شده است .گذر اصلی به عن وان یک عنصر و فضای
ارتباط دهنده با کوچه ها و گذرهای معمول فرق داشــته و چون از
محالت مختلف عبور می کرده نام های متفاوتی گرفته اســت .در
بافت تاریخی بیرجند ،ســازمان کالبدی از پی وند میان مرکز شهر و
م راکز محالت ،از ط ریق فضاها و عناصر ارتباط دهنده مثل گذر و
میدان به وجود آمده اســت .در مرکز شهر پیوستگی و ارتباط قوی
میان عناصر وجود داشــته ،اگرچه در حال حاضر پی وند هماهنگ
و ارتباط آن از میان رفته اســت .نزدیکی ،همج واری و پیوســتگی
و ت والی از ویژگی های مهم در تشــکیل و ســازماندهی محسوب
می شود .بافت تاریخی بیرجند از مجموعه های متنوع و قابل توجه
با ســاماندهی مشخص برخوردار اســت .این مجموعه ها ه ویّت و
ساخت اصلی شهر را نشان می دهند (وفایی فر.) 198 :1384 ،

معیارهــای مدل  ahpاســتفاده گردید .هم چنین بــا توجه به نياز و
ماهيت پژوهش از ابزارهاي زير نیز ب رای رســيدن به نتيجه استفاده
شده است :مشــاهده (بررسي ميداني محقق) ،پرسشنامه (پرسشنامه
تكميل شــده توسط ساکنان بافت) ،مصاحبه (مصاحبه با مسئوالن
اج رايــي شــهر ،محققــان و صاحب نظــران مطلــع) ،آمارنامه هاي
جمعيتي (مركز آمار اي ران) ،نقشــه هاي موجود شــهر و مطالعات
كتابخانه اي (كتاب ها ،مقاالت و آرشيو مطالب) ،روش هاي بصري
و مقايســه اي (جداول ،نمودارها ،نقشه ها) .هم چنین ب رای تجزیه و
تحلیل اطالعات و دادهها از روش های آماری استفاده شد .سپس با
بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از مات ریس تحلیلی
 SWOTنقاط ضعف و قوت هم راه با وزن دهی نقاط بر اساس مدل
 AHPانجام شد .تحلیل  SWOTیکی از ابزارهای تدوین است راتژی
ب رای شناســایی نقاط قوت ،نقاط ضعف ،تهدیدها و فرصتهاســت
( .)Halla, 2007: 138به عبارتی  SWOTیک ابزار مؤثر ب رای تجزیه
و تحلیل شــناخته شــده است که مبنای مناســبی ب رای تشخیص
مشــکالت فعلی و پیش بینی ب رای آینده ق رار م یگیرد (Terrados
 .)et al, 2007: 1275بــا اســتفاده از این تحلیــل این امکان حاصل
م یشــود که اوالً بــه تجزیه تحلیل محی طهــای داخلی و خارجی
پرداخت و ثانی اً تصمیمات است راتژیکی اتخاذ نمود تا نقاط قوت را
با فرصت های محیطی مت وازن ســازد .این تحلیل در ف رایند تشکیل
است راتژی جزء بسیار مهم محسوب م یشود .با این تحلیل م یت وان
بررســی کرد که آیا م یت وان از فرصت ها استفاده کرد و تهدیدات
را به حداقل رســاند یا خیر؟ در حقیقت با اســتفاده از این تحلیل
م یتــوان قوت ها ،ضع فها ،فرصتها و تهدیداتی را که نوســازی
بافت تاریخی بیرجند با آنها م واجه است شناسایی کرد.
در این پژوهش ب رای تحلیل مدل  SWOTگام نخســت شناسایی
ع وامل داخلی و خارجی بوده است .پس از شناسایی ع وامل داخلی و
خارجی و دستهبندی آنها در قالب نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و
تهدیدها ،باید می زان اهمیت هر یک از آنها مشخص شود .با استفاده
از مدل ف رایند تحلیل سلســلهم راتبی وزن هر یک از شــاخ صهای
ع وامل داخلی و خارجی مشخص م یشود .بناب راین خروجی تکنیک
 AHPم یت واند می زان اهمیت هر شاخص تصمی مگیری است راتژیک
را نشــان دهد .در گام سوم مات ریس ارزیابی ع وامل داخلی و خارجی
تشکیل شــد .ب رای تهیه مات ریس ارزیابی ع وامل داخلی ( )IFEابتدا
نقاط قوت و ســپس نقاط ضعف را لیست کرده و به هرعامل یک
ض ریب وزنی بین صفر (ب یاهمیت) تا یک (بســیار مهم) اختصاص
داده شد .در اینصورت جمع ض رایب وزنی اختصاص داده شده باید
مساوی یک باشد .این وزن با استفاده از تکنیک  AHPمحاسبه شد.
بدین صورت که به هر یک از این عاملها نمره  1تا  4داده شــد که
نمره  1بیانگر ضعف اساسی ،نمره  2ضعف کم ،نمره  3بیانگر نقطه
قوت و نمره  4نشان دهنده قوت بسیار باالی عامل بوده است .نمودار
شمارۀ  1ف رایند مدل  SWOTرا نشان میدهد.
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یافته ها و نتایج
پس از بررســی وضعیت موجود کاربریهــا مختلف در بافت
تاریخی بیرجند در ادامه به بررســی مهم ت رین نقاط قوت ،ضعف،
فرصــت و تهدیدها و ارائه راهبردی مناســب با اســتفاده از مدل
 SWOTدر بافت تاریخی بیرجند پرداخته شــده اســت .به همین
منظور تعداد  384پرسشــنامه بین ســاکنان مختلف بافت تاریخی
بیرجند پخــش گردید و نظرها و دیدگاه هــای مختلف در زمینه
مهم ت رین نقاط ضعف و قوت و مهم ت رین فرصتها و تهدیدهای
موجــود در بافــت تاریخــی بیرجند بــر مبنای وضــع موجود و
تحقیقــات میدانی محقق شناســایی گردید .پــس از جمع آوری
اطالعات و شناســایی این نقــاط باید میزان اثرگــذاری هر کدام
از ایــن گزارهها تعیین گردد .ب رای این کار پرسشــنامهای در بین
مدی ران و کارشناســان متخصص در امر شــهرداری و ب رنامهریزان
شــهری که به عن وان مت ولیان امر بهســازی و نوســازی بافتهای
فرســوده و تاریخی هســتند پخش و از آنها خ واســته شد نظ رات
خود را نســبت به درجه اهمیت هر کــدام از این نقاط به صورت
عددهایی از  1تا  4اعالم نمایند .پس از اعالم نظ رات با استفاده از
مدل  AHPنتایج به دســت آمده مورد وزن دهی نهایی ق رار گرفته
و اولویت بندی شــدند .نتایج حاصل از انجام پرسشنامه ساکنان و
کارشناسان و وزن دهی و اولویت بندی نقاط در جداول شمارۀ ،2
 4 ،3و  5نشان داده شده است.
جدول شمارۀ  2وزن دهی و درجه بندی نقاط قوت بافت تاریخی
بیرجند را نشان می دهد .همان طور که از جدول پیداست مهم ت رین
نقطــه قوت بافت تاریخی بیرجند م ربوط به ســابقه شه رنشــینی از
دی رباز و ه ویت مندی بافت به دلیل وجود ارزش های فرهنگی است
و ترکیب مناســب مح لّه های قدیمی و موقعی ّت اســتق رار مناسب
بافت در مرکز شــهر ،تعلقخاطر اهالی بومی به فضاها و ســاختار
بناهــای قدیمی موجــود در بافت و قابلیت گردشــگری و جذب
گردشگر در مکان های بعدی ق رار دارند .بناب راین می ت وان استنباط

کرد که بافت تاریخی بیرجند مســتعد اســتفاده از الگوی ای رانی -
اســامی ب رای نوســازی در داخل بافت است ،چ راکه بیش تر نقاط
قــوت موجود آن م ربوط به ه ویّت تاریخی آن می شــود ه ویّتی که
نشأت گرفته از فرهنگ ناب ای رانی  -اسالمی است.
جــدول شــمارة  3وزن دهــی و درجه بندی نقــاط ضعف بافت
تاریخــی بیرجند را نشــان می دهــد .همان طور کــه از جدول زیر
می ت وان دریافت مهم ت رین نقطه ضعف بافت تاریخی بیرجند عدم
وجــود تعادل و تــوازن در بین امکانات و عــدم تعادل اجتماعی و
وجود شــکاف طبقاتی اســت و فقــدان ب رنامهریــزی هماهنگ و
است راتژی منســجم ب رای بهسازی و نوســازی در اول ویت دهم ق رار
دارد.
در زمینه ع وامل تأثیرگذار خارجی نیز پس از بررســی و مطالعه
و انجام پرسشــنامه مهم ت رین فرصت ها و تهدید های بافت تاریخی
مشخص گردید .جدول  4وزن دهی و درجه بندی فرصت های بافت
تاریخی بیرجند را نشان می دهد.
همان طــور که از جدول شــماره  6پیداســت مهم ت رین فرصت
بافــت تاریخی بیرجنــد امکان الگ وبــرداری از معمــاری ای رانی -
اســامی در ط راحی و بازسازی بافت اســت ،چ راکه بافت تاریخی
بیرجند از بافت های قدیمی ای ران محســوب شــده که از معماری
یارانی -اسالمی نشــأت گرفته است .بناب راین می ت وان با بهره گیری
از الگوی ای رانی  -اســامی در بافت تاریخی بیرجند را نوســازی و
بهسازی انجام داد.
جــدول شــمارۀ  5مهم ت رین نقاط ضعــف و وزن دهی این نقاط
بــه هم راه اول ویت بندی آن را نشــان می دهد .باتوجه به جدول ذیل
می ت وان دریافت که عدم توجه به نوسازی بافت با توجه به معماری
ای رانی -اســامی و لطمه به بخــش تاریخی بافت مهم ت رین عاملی
اســت که بافت را تهدید می کند و درصورتی که بدان توجه نشود
باعث نابودی بافت در آینده خ واهد شد.
پس از شناســایی ع وامــل داخلی و خارجــی و وزن دهی آنها
اول ویت بندی به هم راه امتیازبندی آنها ن وبت به ترکیب این ع وامل
جهت تعیین اســت راتژی مؤثــر در بافت تاریخی اســت .جدول 6
ترکیب ع وامــل داخلی و خارجی (اســت راتژی چهارگانه) و جدول
 7ض رایب ع وامل داخلی و خارجی (اســت راتژی چهارگانه) را نشــان
م یدهد.
همان گ ونــه کــه از جداول فــوق پیداســت اســت راتژی  SOیا
است راتژی (حداکثر حداکثر) با بیش تر می زان ض ریب نسبت به بقیه
است راتژیها در صدر است راتژی ها ق رار داشته است .بناب راین م یت وان
با استفاده از نقاط قوت داخلی بافت تاریخی بیرجند از فرصتهای
خارجی بافت حداکثر بهره را برد .بدین منظور باید است راتژیهایی
ترسیم نمود که راه را ب رای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده تاریخی
بیرجند هم وار سازد.

جدول شمارۀ  :2وزن دهی و درجه بندی نقاط قوت بافت تاریخی بیرجند

عوامل داخلی (نقاط قوت)

 S1وجود شبکه های تأسیسات و تجهیزات ابتدایی و نزدیکی به بازار در بافت

 S2ظرفیت باالی بافت برای تعامالت اجتماعی و همبستگی اجتماعی اهالی بافت

وزن
0/10
0/12

 S3وجود ساختمان های کم تراکم و وجود مناطق سکونتگاهی و کانون های جمعیّتی
 S4ترکیب مناسب محالت قدیمی و موقعیّت استقرار مناسب بافت در مرکز شهر

0/18

 S6سابقه شهرنشینی از دیر باز و هویت مندی بافت به دلیل وجود ارزشهای فرهنگی

0/18

 S5باال بودن مدت اقامت در بافت و حفظ بافت سنتی در برخی مناطق
 S7هماهنگی بناهای قدیمی از لحاظ ارتفاع و مصالح
 S8قابلیت گردشگری و جذب توریسم

 S9تعلق خاطر اهالی بومی به فضاها و ساختار بناهای و قدیمی موجود در بافت
 S10تمایل به سکونت در صورت بهبود شرایط

0/10
0/10
0/06
0/12
0/14
0/06
1

جدول شمارۀ  :3وزن دهی و درجه بندی نقاط ضعف بافت تاریخی بیرجند

عوامل داخلی (نقاط ضعف)

وزن

 W3نداشتن توانایی مالی ساکنان و نبود روحیه مشارکت و همکاری برای بهسازی و نوسازی

0/16

 W5کاهش امنیّت و رشد روزافزون فقر و بیکاری و افزایش جرم و جنایت و آسیبهای اجتماعی

0/07

 W7فقدان برنامه ریزی هماهنگ و استرتژی منسجم برای بهسازی و نوسازی

0/06

 W2باال بودن قیمت مسکن و ملک در بافت

 W4پایین بودن استحکام بنها در برابر مخاطرات طبیعی

 W6نفوذ پذیری سخت به داخل بافت و ناکارآمد شبکه ارتباطی و ریزدانه بودن قطعات مسکونی
 W8تراکم باالی جمعیّت و عدم تمایل قشر جوان برای سکونت در بافت

 W9عدم وجود تعادل و توازن در بین امکانات و عدم تعادل اجتماعی و وجود شکاف طبقاتی
 W10کمبود کاربری های آموزشی و بهداشتی درمانی و فضاهای باز و سبز

0/14
0/08
0/18
0/06
0/14
0/14
1

جدول شمارۀ  :4وزن دهی و درجه بندی نقاط فرصت بافت تاریخی بیرجند

عوامل خارجی (فرصت ها)

وزن

 O1وجود توان بالقوه به منظر توسعه مسکن و صرفه اقتصادی بازسازی بافت نسبت به بیرون

0/10

 O3وجود سرمایه گذار و امکان مشارکت ساکنان به روند نوسازی در صورت ارائه تسهیالت

0/08

 O2کمبود آلودگی صوتی و آلودگی هوا به دلیل نبود صنایع و کارخانجات
 O4نقش هویت دهی و ارزش های فرهنگی بافت
 O5ظرفیتهای نهفته و پنهان ساکنان بافت

 O6وجود بناهای تاریخی و ثبت شده در سازمان میراث فرهنگی در بافت

 O7امکان الگوبرداری از معماری ایرانی -اسالمی در طراحی و بازسازی بافت
 O8وجود مراکز مذهبی و فرهنگی مرتبط با فرهنگ ایرانی  -اسالمی

 O9وجود زمینه مناسب جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف تجاری

 O10ارتباط بصری تعداد محدودی از کالبد و ابنیه قدیمی با محیط پیرامون و امکان سازماندهی

0/06
0/14
0/06
0/12
0/16
0/12
0/10
0/06
1

جدول شمارۀ  :5وزن دهی و درجه بندی نقاط ضعف بافت تاریخی بیرجند

عوامل خارجی (تهدیدها)

 T1پایین بودن میزان سرمایه گذاری در بافت

 T2عدم توجه به نوسازی بافت با توجه به معماری ایرانی  -اسالمی و لطمه به بخش

 T3تشدید فرسودگی بافت در صورت عدم نوسازی و نگرش منفی ساکنان به وضع فعلی
 T4مداخله فیزیکی و کالبدی در بافت و کمبود زمین برای تأمین خدمات در آینده
 T5کمرنگ شدن همبستگی اجتماعی اولیه بافت

 T6کاهش امنیّت و هویّت اجتماعی و هجوم روز افزون مهاجران
 T7کاهش نقش مشارکت مردم در تصمیم گیری ها
 T8ناکارآمدی طرح های تفصیلی و جامع شهری

 T9وجود مجموعه ای از کاربری های مزاحم و جاذب ترافیک و از بین رفتن فضاهای باز

 T10مشکل مالکیت و ورثه ای بودن و وقفی بودن تعداد زیادی از امالک در داخل محدوده

وزن
0/08
0/14
0/08
0/06
0/13
0/12
0/13
0/12
0/09
0/06
1

0/44

اولویت چهارم

0/30
0/30
0/54
0/30
0/64
0/18
0/48
0/54
0/24
3/96

اولویت پنجم
اولویت پنجم
اولویت دوم

اولویت پنجم
اولویت اول

اولویت هفتم
اولویت سوم
اولویت دوم

اولویت ششم

امتیاز نهایی

اولویت بندی

0/14

اولویت هفتم

0/32
0/49
0/24
0/07
0/64
0/06
0/12
0/56
0/28
2/48

اولویت سوم
اولویت دوم

اولویت پنجم
اولویت نهم

اولویت اول

اولویت دهم

اولویت هشتم
اولویت اول

اولویت چهارم

امتیاز نهایی

اولویت بندی

0/18

اولویت هفتم

0/40
0/24
0/54
0/12
0/48
0/64
0/48
0/30
0/18
3/56

اولویت چهارم
اولویت ششم
اولویت دوم

اولویت هشتم
اولویت سوم
اولویت اول

اولویت چهارم
اولویت پنجم
اولویت هفتم

امتیاز نهایی

اولویت بندی

0/56

اولویت اول

0/24
0/08
0/12
0/26
0/12
0/42
0/36
0/09
0/18
2/39

ارائه الگوی نوسازی بافت تاریخی بیرجند با رویکرد ایرانی  -اسالمی

 W1فرسودگی و فشردگی بافت و کمبود پوشش گیاهی در کل بافت

0/08

امتیاز نهایی

اولویت بندی

اولویت پنجم
اولویت دهم

اولویت هفتم

اولویت چهارم
اولویت هشتم
اولویت دوم

اولویت سوم
اولویت نهم

اولویت ششم
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جدول شمارۀ  .6ترکیب عوامل داخلی و خارجی بافت تاریخی بیرجند
عوامل داخلی ()IFE

عوامل خارجی ()EFE

S

W

O

T

3.96

2.48

3.56

2.39

جدول شمارۀ  :7ضرایب عوامل داخلی و خارجی (استراتژی چهارگانه)
WO
(حداقل حداکثر)

ST
(حداکثر حداقل)

WT
(حداقل حداقل)

SO
(حداکثر حداکثر)

8.52

9.46

5.92

14.09

جدول شمارۀ  :8راهبردها و استراتژیهای پیشنهادی
استراتژی ST
استراتژی SO
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الگوبـرداری از معماری شهرسـازی ایرانی-
اسلامی در نوسـازی و بهسازی بافت
گسـترش ظرفیـت جـذب توریسـم بـا توجه
بـه وجـود آثـار تاریخـی و ثبـت شـده در
سـازمان میـراث فرهنگـی
اسـتفاده از حـس تعلـق خاطـر سـاکنان بـه
مشـارکت در روند نوسـازی و بهسازی بافت
اسـتفاده از ظرفیـت سـاکنان بافـت در جهـت
توسـعه ارزشهای فرهنگی و مذهبی دربافت
اسـتفاده از امکانـات و تجهیـزات موجـود
در بافـت در جهـت جـذب سـرمایه گـذار
و سـرمایه گـذاری در بخشهـای مختلـف
بافـت
سـازماندهی فضـا و کالبـد موجـود بـا توجه
بـه ظرفیتهـای نهفتـه در بافت
اسـتفاده از توان و ظرفیت سـاکنان بافت در
جهـت حفظ بافت سـنتی و بناهـای تاریخی

اسـتفاده از ظرفیـت جـذب گردشـگر و
توریسـم در جهـت سـرمایهگذاری در بافت
توجـه بـه معمـاری ایرانی  -اسلامی بـا توجه
به وجـود بناهای تاریخی و ویژگیهای شـهر
ایرانی  -اسلامی
اقـدام به نوسـازی بافت با توجه به فرسـودگی
در بافت همراه با مشـارکت ساکنان
توجـه بـه هویّـت و رویکـرد فرهنگـی بافت
در مداخلـه کالبـدی و فیزیکـی جهـت
نوسـازی و بهسـازی بافـت
اسـتفاده از حـس تعلـق خاطـر سـاکنان در
جهـت افزایـش همبسـتگی بیـن آنهـا
برخـورد قاطـع بـا کاربریهـای مزاحـم و
مفاسـد اجتماعـی توسـط نیـروی انتظامـی
بـا توجـه بـه وجـود نیـروی انسـانی منسـجم
و خانوادگـی بـودن اغلـب سـاکنان بافـت و
همـکاری آنـان در ایـن امـر

اولویتدهـی به سـاکنان در جهت مشـارکت
در نوسـازی بافت
اسـتفاده از تـوان بالقـوه توسـعه مسـکن در
جهـت کاهـش دادن قیمـت مسـکن
اسـتفاده از ظرفیت هـای نهفتـه سـاکنان بـه
خصـوص در جمعیّـت جـوان
الگوبـرداری از معمـاری ایرانـی  -اسلامی
در جهـت افزایـش تعـادل و تـوازن بیـن
امکانـات و تجهیـزات
برنامهریـزی در جهت اسـتفاده از ویژگیهای
مذهبی فرهنگـی موجود در بافت

اسـتفاده از طرح هـای نوسـازی و بهسـازی
مرتبـط بـا ویژگیهـای کلـی بافـت
انجـام طرحها بـا برنامهریزی دقیق و منسـجم
همـراه بـا افزایش نقش مشـارکت مردم
افزایـش امنیّـت اجتماعـی در بافـت و
جلوگیریـاز هجـوم مهاجـران
افزایـش اسـتحکام بناهـا با مداخلـه در بافت
بـا توجـه به رویکـرد ایرانی  -اسلامی
کاهـش کاربریهـای مزاحـم و جـاذب
ترافیـک ایجـاد تعـادل و تـوازن بیـن
امکانـات در سـطح کل بافـت

استراتژی SO

استراتژی ST

نتیجه گیری و ارائه الگوی بهینه نوسازی و بهسازی
بافت بارویکرد ایرانی  -اسالمی
با توجه به نتایج به دســت آمده از مدل  SWOTو وزن دهی آن با
استفاده از مدل  AHPمشــخص گردید که مهم ت رین است راتژی در
نوسازی بافت تاریخی بیرجند است راتژی تهاجمی یا ( )SOبه می زان
( )14.9اســت و در مرحله بعد است راتژی تنوع به مقدار ( )9.46ق رار
دارد .از طرفــی مهم ت رین نقاط قوت بافت تاریخی بیرجند شــامل
سابقه شه رنشینی از دی رباز و ه ویتمندی به دلیل وجود ارزش های
فرهنگی ،ترکیب مناسب محالت قدیمی و استق رار مناسب بافت،
تعلق خاطر داشتن ســاکنان بومی و ساختار بناهای قدیمی موجود
قابلیت گردشــگری و جذب توریســم و ظرفیت باالی بافت ب رای

تعامالت اجتماعی و همبســتگی بین ســاکنان آن است درحالی
که مهم ت رین نقاط ضعف آن شــامل عدم تعــادل و ت وازن در بین
امکانات ،وجود شــکاف طبقاتی ،نداشتن ت وان مالی و نبود روحیه
مشــارکت بین ساکنان ،فرســودگی بافت و کمبود پوشش گیاهی
و کمبود امکانات بهداشــتی ،رفاهی ،فضاهای ســبز و باز اســت.
بناب راین با توجه به این نقاط قوت و ضعف و نتایج حاصله از انجام
مدل هــای تحقیق م یت وان گفت که بافــت تاریخی بیرجند دارای
ظرفیت های بســیار زیادی از دید ویژگی شــهر ای رانی  -اســامی
اســت و بایستی در نوسازی و بهســازی آن به این ویژگی ها توجه
خاص شــود .از طرفی مهم ت رین فرصتهای بافت نیز شامل امکان
الگ وبــرداری از معماری ای رانی -اســامی در ط راحــی بافت ،نقش
ه ویت دهــی ارزش های فرهنگــی ،وجود بناهــای تاریخی و ثبت
شــده در می راث فرهنگی و وجود م راکز مذهبی و فرهنگی م رتبط
با رویکرد ای رانی  -اســامی اســت و در نقطه مقابل آن مهم ت رین
تهدیدات آن شــامل عــدم توجه به معماری ای رانی  -اســامی در
نوســازی بافت و لطمه به بخش تاریخی ،کاهش نقش مشــارکت
مردم در تصمیم گیری ها ،ناکارآمــدی طرحهای تفصیلی و جامع
و کم رنگ شــدن همبستگی بین ســاکنان است که این م وارد نیز
اکث را بر ویژگی شهر ای رانی  -اسالمی تاکید دارند .بناب راین م یت وان
بافــت تاریخی بیرجند را نم ونه کاملی از منطقه شــهری ســنتی با
ویژگی های ای رانی  -اســامی دانست که ب رای نوسازی و بهسازی
آن عالوه بــر الگو برداری از شــیوههای جدید بایــد از رویکردی
استفاده نمود که مبتنی بر حفظ ه ویّت شهر ای رانی  -اسالمی باشد
و از طرفی باعث افزایش کیفیت زندگی ســاکنان بافت شــود .به
همیــن منظور با توجه به شناســایی این نقــاط و ویژگی های بافت
تاریخــی در بخش آخر فصل بــه ارائه الگوی مبتنــی بر رویکرد
مناسب بافت ب رای نوسازی پرداخته شده است.
در بافت تاریخی بیرجند ب رای نوسازی و بهسازی بافت ،به دلیل عدم
وجود تعادل و ت وازن در بین امکانات و عدم تعادل اجتماعی و شکاف
طبقاتی بین ساکنان (اول ویت اول نقاط ضعف) و نداشتن ت وان مالی و
نبود روحیه مشارکت و همکاری (اول ویت دوم نقاط ضعف) پیشنهاد
م یگردد ابتدا از رویکرد محرومیتزدایی و ب رنامهریزی اجتماعی ب رای
برطرف کردن این نقاط ضعف عمده بافت استفاده نمود .یعنی باید
محرومیتهایی که در بافت وجود دارد را شناســایی کرده و اقدامی
عملی ب رای کاهش آن انجام داد؛ زی را داشــتن ثروت غنی و ســرمایه
اجتماعی از ویژگی منحصر به فرد بافت تاریخی بیرجند اســت که
اگر این ســرمایه اجتماعی وارد نوسازی مح لّهها شود نه تنها بسیاری
از پروژهها ســرعت م یگیرد بلکه روند نوسازی در بافت نیز س ریعتر
و مناسبتر انجام خ واهد گرفت .بر اساس مطالعات میدانی صورت
گرفته تاکنون ب رای کاهش این وضعیت در بافت تاریخی بیرجند اقدام
مناسبی صورت نگرفته و اگر اقدامی انجام گرفته مشابه اقدامات سایر
نقاط کشور (مانند اعطای وام و تسهیالت با بهره  18و در برخی م وارد
 24درصد ،احداث بل وارها و معابر که بعد گذشــته چند سال نیاز به
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تع ریض دارند و  )...بوده که متاســفانه به دلیــل ضعف مالی و عدم
تمایل شهروندان ،تق ریبا با شکســت م واجه شده است .بناب راین ابتدا
باید در جهت کاهــش این محرومیتها و بهبود وضعیت اقتصادی
ســاکنان قدم برداشت .در ادامه نوســازی باید به رویکردی توجه کرد
که باعث مشارکت ساکنان و همکاری آنها در نوسازی بافت گردد؛
زی را اکثر ســاکنان با توجه به وضع موجود از شــرایط ناراضی بوده و
همبســتگی بین آنها نیز در حال کم رنگ شــدن است .چ را که با
توجه به تحقیقات و مطالعات ،مشارکت مردم در حفظ بافت تاریخی
بیرجند امری ضروری اســت و ب رای بهســازی و نوســازی بافتهای
تاریخــی عالوه بر همه دســتگاههای اج رایی از مــردم هم باید ب رای
ت تاریخی و فرهنگی بیرجند شناسنامه
مشارکت استفاده شود؛ زی را باف 
شهر است و الزم است همه ساکنان و مسئوالن در حفظ این شناسنامه
تالش نمایند .بناب راین پیشــنهاد م یگردد بعد از اســتفاده از الگوی
محرومیتزدایی از الگوی حفظ ه ویّت و شهرســازی بومی استفاده
گردد تا در این روش با استفاده از ظرفیتهای موجود ه ویّت تاریخی
به بافت بازگردد .چ را که پدیده شهرسازی بومی به عن وان مق ولهای در
زیباشناســی ،عرفان و خلوص اندیشه و احت رام به طبیعت هر منطقه
جغ رافیایی مورد بحث بوده و هســت .شکلگیری شهرسازی بومی
در اثر تعامل ساختار محیط طبیعی و روابط اجتماعی  -اقتصادی و
نمادهای فرهنگی شکل میگیرد .تنها با بررسی آثار پیشینیان است
که قادر خ واهیم بود ،ه ویّت و اصالت شهرهای بزرگ را حفظ کنیم.
بناب راین به نظر میرســد استفاده از الگوی حفظ ه ویّت و شهرسازی
بومی در بافت تاریخی بیرجند بعد از رفع محرومیتها و حل مسائل
اقتصادی مردم ساکن در محدوده در مورد بافت میت واند تا حد بسیار
زیادی عالوه بر ایجاد زمینه نوســازی و بهســازی ،موجبات آرامش و
آســایش ســاکنان را نیز ف راهم آورد .اما با توجه به ویژگیهای بافت
و نقاط ضعف و قوت آن میبایســت الگوی دیگری نیز
ارائه شــود و در کنــار دو الگوی فوق مورد اســتفاده ق رار
گیــرد .لذا از آنجا که مهمت ریــن اول ویتهای انتخابی در
مــورد بافت تاریخی بیرجند م ربوط به ویژگ یهای تاریخی
(ماننــد الگ وبرداری از معماری – ای رانی  -اســامی ،توجه
به ه ویّــت و ارزشهای فرهنگی بافت ،ترکیب مناســب
مح لّههــا و موقعی ّت اســتق رار مناســب بافــت ،و قابلیت
گردشگری و جذب گردشگر اســت) پیشنهاد م یگردد
در مرحله آخر نوســازی بافت ،از دیدگاه تلفیق شهرسازی
سنتی با شهرسازی مدرن بهرهگیری شود .تج ربه کشورهای
اروپایی و بسیاری از کشورهای توسعه یافته م وید این است
که ب رای بهســازی و نوسازی شهری و بهویژه حفظ بناها و
بافتهای شهری ،ساماندهی و احیای آنها از ط ریق تلفیق
و تکامل شیوههای شهرسازی سنتی و بومی در هر منطقه
جغ رافیایی با شهرسازی مدرن ضروری است .از این ط ریق
ضمن حفاظت و پایداری فضاهای شهری میت وان موجب
جاری ســاختن زندگی روزمره مــردم در فضاهای قدیمی
شهری شد .همچنین زمینههای مشارکت هر چه بیشتر

مردم در ف رایند بهســازی و نوسازی شــهری و خالصه رشد و توسعه
شــهری ف راهم میگردد .از آنجایی که معماری و شهرســازی اصوال
تابع ویژگیهای محیط جغ رافیایی بهویژه شــرایط و اوضاع سیاسی،
اقتصادی ،تکن ولوژیکی و به طور کلی فرهنگی هر جامعهای اســت
و از طرف دیگر نیازهای هر مقطع زمانی بر ساخت ،بافت و سیمای
شــهر تأثیر میگــذارد ،باید بــرای حفاظت از ه ویّــت و ارزشهای
فرهنگی از ط ریق تلفیق و ترکیب شــیوههای سن ّتی و مدرن ش رایط
و اوضاع کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی بافتهای قدیمی را بهبود و
تکامل بخشید .نگرش تلفیق شهرسازی سن ّتی و مدرن معتقداست که
بایــد ضمن مرمت کالبدی ،روح حیات و فعالی ّت را به بنای تاریخی
بازگرداند.
بناب راین م یت وان الگوی پیشنهادی در زمینه نوسازی بافت تاریخی
بیرجند را تلفیقی از ســه الگــوی محرومیتزدایی ،حفظ ه ویت و
شهرســازی بومی و تلفیق شهرسازی ســنتی با مدرن دانست .بدین
صورت که در الگوی اول محرومیتها از جمله عدم تعادل و ت وازن
فرهنگی ،اجتماعــی ،اقتصادی موجود در بافت برطرف گشــته در
مرحله بعد با الگوی بازآف رینی با استفاده از مشارکت عمومی و صرفه
کمت رین هزینه رشد کمی عناصر کالبدی شهر ب رای اسکان جمعی ّت
و ارتقای کیفی ّت زندگی در قالب طرح توســعه شهری ف راهم شده و
در مرحله آخر پی وندی میان آثار تاریخی به جامانده و ه ویّت تاریخی
آن در بافت با الگوی تلفیق شهرســازی مردن با ســنتی برق رار نموده
و بافتی متشــکل از نوســازی مدرن هم راه بــا بهرهگیری از فرهنگ
و ســابقه تاریخی بافت و توجه خاصی به رویکردهای شهر ای رانی-
اسالمی مانند :تعادل و ت وازن ،مشارکت مردمی ،حفظ ه ویّت تاریخی
و غیره را به وجود آورد .شکل شمارۀ  3نمایی کلی م راحل شناسایی
و ارائه الگوی پیشنهادی را نشان میدهد.
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شهرهای جدید با رویکرد ای رانی  -اسالمی(مطالعه موردی شهر جدید
پردیــس)» ،کنفرانس ملی معماری و منظر شــهری پایدار،
موسسه بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی مه رازشه ر.
1111خاتمی ،متین ( ،)1391احیاء بافتهای قدیمی شهری با تاکید
بر ساختار اصلی (مطالعه موردی طراحی شهری خیابان امام سمنان)،
پایانامه کارشناســی ارشد دانشــگاه ت ربیت دبیر شهید رجایی ،دانشکده
معماری و شهرسازی ،به راهنمایی دکتر مسعود علیمردانی ،مهر .91
1212دانشپور ،عبدالهادی و شیری ،الهام (« ،)1394عناصر کالبدی کارکردی
شــکل دهنده بــه ه ویّــت بافتهای تاریخی شــهر ای رانی اســامی»،
فصلنامه علمی پژوهشی نقش جهان ،شماره  ،5 -1بهار .94
1313دوی ران ،اسماعیل؛ مشکینی ،اب والفضل؛ کاظمیان ،غالمرضا و علیآبادی
(« ،)1390بررســی مداخله در ساماندهی بافتهای فرســوده و ناکارآمد
شــهری با رویکرد ترکیبی (نم ونه موردی :محلــه زینبیه زنجان)» ،مجله
پژوهش و ب رنامهریزی شهری ،سال دوم ،شماره  ،7زمستان .90
1414زیــاری ،ک رامت اهلل؛ بی ران ونــد ،م ریم و اب راهیمی ،ســمیه (« ،)1387ارائه
الگوی بهینه بهســازی و نوســازی بافت های فرســوده شــهری نم ونه
موردی(شه ریزد)» ،اولین همایش بهسازی و نوسازی بافت های
فرسوده شهری ،مشهد مقدس 20و 21ماه.
1515ســرتيپي پور ،محسن (« ،)1385مسكن روستايي در ب رنامه هاي توسعه»،
نشریه هنرهاي زيبا ،پاييز  ،1385شماره .27
1616شماعی ،علی و پوراحمد ،احمد ( ،)1384بهسازی و نوسازی شهری
از دیدگاه علم جغرافیا ،چاپ اول ،دانشگاه ته ران ،ته ران.
1717شــماعی ،علی و پــور احمد ،احمد ( ،)1392بهســازی و نوسازی
شهری ،چاپ پنجم ،انتشارات دانشگاه ته ران ،ته ران.
1818شوراي عالي شهرســازي و معماري اي ران ( ،)1383تعاريف مصوبات
شورا ،دبيرخانه شورا ،ته ران.
1919صدريان ،زه را؛ حســيني ،سيدباقر و نوروزيان ،ســعيد (« ،)1393ارتقاء
حــس تعلــق به مــكان از ط ريق نوســازي بافت فرســوده بــا توجه به

فضاي واســط نم ونه موردي محله باغ شــاطر تهــران» ،نشريه علمي
 پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران ،شماره ،7بهار و تابستان .93
2020غالمی بیمرغ ،ی ونس (« ،)1391تحلیلی برفضاهای شهری موجود ب رای
رســیدن به الگوی شهر ای رانی -اســامی(نم ونه موردی :شه راصفهان)»،
رســاله دکتری رشــته جغرافیا وب رنامه ریزی شهری ،دانشگاه
اصفهان ،دانشــکده علوم جغ رافیایی و ب رنامه ریزی ،استاد راهنما :دکتر
علی زنگی آبادی ،استاد مشاور :دکتر احمد پور احمد.
2121كالنتــري خليل آباد ،حســين و پوراحمد ،احمــد ( ،)1384فنون و
تجارب ب رنامه ريزي مرمت شهري ،جهاد دانشگاهي ،پژوهشكده
علوم انساني ،فرهنگ و مطالعات اجتماعي ،ته ران.
2222کیانی ،اکبر؛ ســاالری ســردری ،فرضعلی و اف راســیابیراد ،محمدصادق
(« ،)1388بررسی ه ویتبخشی شهر فیروزاباد در بهسازی و نوسازی بافت
تاریخی شــهرگور با اســتفاده از تکنیک  ،»SWOTفصلنامه آمايش
محيط ،دوره ،2شماره  ،6پاییز .1388
2323مطــوف ،شــریف و خدائی ،زهــرا (« ،)1388الگوهای رونق بخشــی،
نوسازی و بهســازی بافت فرســوده» ،فصلنامه مطالعات مدیریت
شهری ،سال اول ،پیش شماره سوم ،زمستان .88
2424میرمحمدی ،حمیدرضا (« ،)1375ســیما و بافت شــهرهای اسالمی»،
نشریه مشکو ّه ،شماره .53
2525نقی زاده ،محمــد ( ،)1386ادراک زیبایی و هو ّیت شهر (در پ رتو
اسالمی) اصفهان ،سازمان فرهنگی تف ریحی شهرداری اصفهان.
 ،)1387( --------------2626شهر و معماری اسالمی ،چاپ اول،
انتشارات مانی ،اصفهان.
 ،)1385( -------------2727معماری و شهرسازی اسالمی (مبانی
نظری) ،انتشارات راهیان ،به کوشــش سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان اصفهان.
2828وفایی فــرد ،مهــدی ( ،)1380ســاماندهی و ب رنامهریزی فضائی-
کالبدی بافت تاریخی بیرجند ،رساله کارشناسی ارشد ،دانشگاه یزد.
 ،)1384( --------------2929در جســتوجوی هو ّیت شــهری
بیرجند ،سازمان ملی زمین و مسکن ،وزارت مسکن و شهرسازی ،ته ران.
 3030یزدانی ،داریوش و پوراحمد ،احمد (« ،)1384تأثیر مدرنیسم بر توسعه
کالبدی شــهرهای اســامی ،نم ونه موردی :شــهر تب ریــز» ،فصلنامه
پژوهشهای جغرافیایی ،شماره .60
3131یزدگرد ،فاطمه (« ،)1390بازآف رینــی پایداری با تاکید بر نقش طبیعت
در ســاختار کالبدی شــهرهای ای رانی  -اســامی» ،فصلنامه شــهر
ایرانی اسالمی ،شماره  ،5پاییز .90
3232یاوري ،وحید؛ سعیدي ،علی و کشــاورزیان ،مهدي (« ،)1389پیشرفت
و عدالت در اندیشــه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبري»،
مجموعــه مقاالت مبانی نظري ب رنامه پنجم توســعه ،مرکز
تحقیقات میان رشته اي علوم انسانی و اسالمی ،دانشگاه امام صادق(ع)،
ته ران.
3333یوســفی فر ،شــه رام و محمــدی ،سیدمحمدحســین (« ،)1388تأثیر
مناســبات اجتماعی در شــکل بندی کالبدی شــهر ای رانی  -اسالمی
ب راساس رویکرد نم ونه وار به شهر ری در عصر سلجوقی» ،پژوهشنامه
انجمن ایرانی تاریخ ،سال اول ،شمارة .1
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