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دو گزارش از زمین لرزه ى کرمانشاه

چکیده
گزارش هاى به دست آمده از اواخر دوره ى قاجار حاکى از آن است که حدوداً شش هزار خانه در بافت تاریخى شیراز قرار داشته 
که امروز، با توجه به بررسى هاى صورت گرفته در طرح ملی مستند نگارى خانه هاى ایرانى با همکارى مرکز تحقیقات و مطالعات 
شهرسازى و معمارى وزارت مسکن ایران و دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 89- 1388، متأسفانه می توان گفت که بخش 
قابل توجهى از این بافت و ساختمان ها تخریب شده است. در حال حاضر، بافت تاریخى شیراز که مى توان گفت اگر مکتبى تحت 
عنوان مکتب شیراز وجود داشته است، به لحاظ کالبدى در آن نهفته بوده 360 هکتار معرفى مى شود که بخش قابل توجهى از آن 
تخریب شده و این تخریب ها زنگ خطریست بر خطر انفصال مکتب هنر معمارى شیراز که اهمیت و ضرورت انتخاب این عنوان 

را عیان مى کند.
   باید به خاطر داشت ساختمان ها و بافت هاى تاریخى، عالوه بر این که منابع پایدار درآمدى براى یک کشور محسوب مى شوند، به 
نوعى سرمایه هاى الگویى نیز براى ایده بردارى براى طراحى و احداث هاى جدید هستند و باید به یاد داشت آن چه که از گذشته ى 
این سرزمین را شکل مى دهد که به علت مشکالت مختلف سیاسى،  از هویت  ایران به جاي مانده است، بخشی  معماري کشور 

اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، این گنجینه ى عظیم متأسفانه به تدریج در حال نابودى است.

هدف 
با توجه به این که رسالت هر احداث و نوسازى در بافت تاریخى، حفظ و احیاى هنرهاى بومى بوده، در نظر است به وسیله ى بازشناسى 
خطوط و نقوش، اسنادى از وجوه کالبدى برداشت شود تا به عنوان مرجع قابل بهره بردارى در راستاى طراحى و  احیا در بافت تاریخى 
(در این طرح) مورد استفاده قرار گیرد و از سوى دیگر، زمینه اى براى مرزشناسى نقوش و خطوط هنرى شیراِز قدیم با دیگر نقوش 

بازآفرینى بسترهاى ارزشى با رویکرد زمینه گرا 
(تمرکز بر ایجاد نظارت هاى عمومى)

مهدى توکلى کازرونى
دانشجوى دکتراى معمارى

علیرضا گل گلى
دانشجوى دکتراى معمارى
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اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، این گنجینه ى عظیم متأسفانه به تدریج در حال نابودى است.
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1- منابع ملى و جایگاه میراث غیرمنقول 
با توجه به تغییر نوع نگاه به منابع براى گونه ى انسان (منابع تجدیدپذیر و 
تجدیدناپذیر) در دوره هاى اخیر، که مبحث گردشگرى یکى از مهم ترین 
این نگاه ها است، در مقابل نیاز به منابع میراثى منقول و غیرمنقول که 
شاخه هاى طبیعى، تاریخى، فرهنگى و معنوى را در بر مى گیرد، ضرورى 

است .
   از سوى دیگر، ساختمان ها و بافت هاى تاریخى، به نوعى الگوهایى 
براى طراحى و احداث هاى جدید هستند. به عنوان مثال، براى نشان دادن 
اهمیت هویتى این ساختمان ها و بافت ها، مى توان این گونه بیان کرد که 
در حال حاضر، در یکی از امیرنشینان کشور امارات محله اي بنام بستکی 
مقیم  ایرانیان  از  مهاجرت جمعی  با  پیش  ها  محله سال  این  دارد.  وجود 
تاریخی  از شاخص ترین محله هاي  ایران شکل گرفته که یکی  بستک 
محافظت  و  شده  احیا  فراوان  دقت  با  آن  تاریخی  بافت  و  است  امارات 

می شود.
نگران  نکته ى  بازدید مى کنند.  این مکان  از     ساالنه هزاران گردشگر 
کننده آن است که در میان ساکنان، مسئوالن اماراتی و حتی گردشگران، 
این محله ى مسکونی و خانه هاي موجود در آن با نام «خانه هاي عربی» 
تاریخى  بافت  و  تاریخى  بنادر  که  است  حالی  در  این  و  خوانده می شود 
شهرهاى جنوبی ایران در حاشیه ى خلیج فارس به سرعت در حال نابودي 
هستند. بافت تاریخی بندرعباس کامًال از بین رفته است و با طرح گسترش 
بندر بوشهر، بافت تاریخی آن رو به نابودي است و به تازگی نیز زلزله ى 
از  دور  روند،  این  با  است.  کرده  تخریب  زیادي  حد  تا  را  قشم  الفت،  
ذهن نخواهد بود که در سال هاي آینده، براي مشاهده ى میراث ارزشمند 
معماري غنی جنوب ایران، مجبور به سفر به کشورهاي عربی حاشیه خلیج 
باشیم و این سرنوشتی است که براي تمامی بافت هاي مسکونی تاریخی 

ایران، قابل پیش بینی است.

2- شناسایى عملکرد مطلوب براى دخالت در بسترهاى تاریخى 
یکى از روش هاى مؤثر در نو زنده سازى بافت ها و ساختمان هاى تاریخى 

طراحى و تعریف کاربرى هایى با هدف ورود مخاطب مطلوب در ابعاد وسیع 
براى ایجاد نظارت عمومى در بافت هاى تاریخى شهرهاى ایران است. در 
این طرح که با هدف احیاى بخشى از بافت تاریخى شیراز انجام گرفته، به 
تعریف کاربرى در بافت تاریخى شیراز پرداخته شده است. در سال 1388 
ابالغ  و  دولت  هیأت  جلسه ى  در  شیراز  هنر  دانشگاه  احداث  تصویب  با 
موافقت اصولى اجراى آن از سوى شوراى گسترش آموزش عالى وزارت 
دانشکده و 12000  توسعه ى 10  انداز  با چشم  فناورى  و  علوم تحقیقات 
دانشجو در سطوح مختلف، در دستور کار قرار گرفت. این دانشگاه در نظر 
دارد به عنوان دانشگاهى مؤلف و بومى، مکتب هنرى شیراز و هنرهاى از 
یاد رفته را احیا کند. با توجه به هم راستا بودن رسالت این کاربرى در احیاى 
بومى در کالبد و  از هنرهاى  بزرگى  نهفته بودن بخش  بومى و  هنرهاى 
بستر بافت تاریخى با کالبد زمینه ى طرح، این کاربرى با بستر طرح مناسب 
بوده و حضور آن در بافت تاریخى شیراز بسیار مطلوب و نجات بخش به 

نظر مى رسد.

3- اهداف 
با توجه به این که رسالت هر احداث و نوسازى در بافت تاریخى حفظ و 
احیاى هنرهاى بومى بوده، این طرح بیش تر ناظر بر تحقق این امر است 
که ضمن شناسایى خطوط و نقوش، اسنادى از وجوه کالبدى به دست آید تا 
به عنوان مرجع قابل بهره بردارى در راستاى احیا و بازنگرى به طراحى، در 
بافت تاریخى مورد استفاده قرار گیرد و با پاسخ به چیستى نقوش و خطوط 
هنرهاى  مکتب  خطوط  و  نقوش  مستقل  هویت  تعریف  به  شیراز،  بومى 

وابسته به مکتب معمارى شیراز نزدیک تر شده باشیم. 

4- اهمیت و ضرورت تحقیق 
در شهرها و روستاهاى زیادى از ایران، خانه هاي بسیارى وجود دارند که 
به هر دلیل در فهرست آثار سازمان میراث قرار نگرفته اند و از آن جا که 

تحت مالکیت هیچ سازمانی در نیامده اند، هر روز بیش از پیش تخریب و 
نابود می شوند، به نحوي که شاید تا چند دهه ى دیگر، چیزي از این اسناد 

الزم االجراى هنرى فراهم شده باشد تا در گام نخست، پاسخى به چیستى نقوش و خطوط بومى شیراز (در مقیاس این محله) ارائه 
شده باشد و از سوى دیگر، به تعریف هویت مستقل نقوش و خطوط مکتب هنرهاى وابسته به مکتب معمارى شیراز در ابعاد مختلف، 

نزدیک شده باشیم. 

روش  
طراحى و تعریف کاربرى در بافت هاى تاریخى، یکى از بهترین راه ها براى برون رفت از این مشکالت است و کاربرى هایى مانند 
دانشگاه که عالوه بر ارزش گزارى، نظارت عمومى گسترده اى را به همراه خواهد داشت؛ از بهترین هاى تعاریف عملکردى است که 
الزمه ى این اقدامات، طراحى هم سنخ کالبدى و رعایت اصول حاکم بر طرح است که در این راستا، در بخش سوم تحقیق (تحلیل و 
تطبیق) اسناِد به دست آمده از دو بخش کمى میدانى و کیفى، مورد مطالعه قرار گرفته و به تحلیل و تطبیق آن ها پرداخته شده است 
و خروجى آن ها به دستور کار طراحى در قالب، براى قرارگیرى کالن و خرد، شناخت فضاها، نحوه ى قرارگیرى و هم نشینى فضاها، 

ابعاد و اندازه، اشکال و . . . منتهى شده است که تطبیق آن ها با برنامه ى فیزیکى، منجر به طرح مى شود. 

واژه هاى کلیدى: منابع، بافت، کالبد، شناخت، احیا .

شکل (1) تصاویرى از محله ى بستکى یا عربى دبى- ماخذ : معماریان
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17 ملی باقی نماند. در این میان، مدت هاست که سؤالی اساسی براي همه ى 
نهادها و سازمان هاي مرتبط و متخصصان این عرصه وجود دارد که پاسخ 
آن، راه گشاي بسیاري ازمسایل و مشکالت پیش رو خواهد بود: «هویت 

معمارى ایرانی چیست؟» 
از  جانبه  همه  و  کامل  شناختی  داشتن  به  منوط  سؤال  این  پاسخ     
ساختمان هاى ایرانی است و نخستین گام براى دست یابی به چنین اهدافى، 
اقدام به حفظ و شناخت در بستر تاریخی، فرهنگی و اجتماعی آن است. به 
بیان دیگر، معمارى ایرانى به عنوان یک واقعیت موجود، خود سندي معتبر 
است؛ ولی با توجه به خطر تخریب و نابودى آن ها، اقدامات حفاظتى مانند 

احیا و نو زنده سازى واجب به نظر مى رسد. (معماریان،1391) .

5- بستر تحقق
کالبدى  شناخت  واسطه ى  به  تاریخى  بافت  در  نوسازى  ضوابط  ایجاد   -

ساختمان ها (ضوابطى به جز حریم ارتفاعى و ظاهرى)؛
- ترکیب کاربرى ساختمان هاى تاریخى با ساختمان هاى نوساز، با رعایت 

ضوابط؛
- احیا به واسطه ى ایجاد نظارت عمومى.

   الزم به ذکر است که این فعالیت ها با این شاکله ى بلوك شهرى در 
کشور صورت نگرفته است و مجموعه هایى مانند دانشکده ى هنر اصفهان 
و یا دانشکده ى معمارى یزد (خانه ى رسولیان)، فقط اقدام به مرمت تعداد 
ایجاد ضوابط و نوسازى در  الگوگیرى،  اند و هیچ گونه  بنا کرده  معدودى 

بستر طرح انجام نگرفته است.

6-چارچوب نظرى

6-1- زمینه گرایى 
رویکرد زمینه گرایى با نگاهى اجمالى به حفظ بصرى بستر و با توجه به 
این  به  فرهنگى  میراث  سازمان  متخصصان  و  کارشناسان  عمده ى  نگاه 
بستر  به عنوان عنصر الینفک  اقلیم گرایى  به  توجه  موضوع و هم چنین 

طرح، با اولویت مد نظر قرار گرفته است.
    زمینه گرایى2  و منطقه گرایى3  هر دو واژه هایى هستند که براى نخستین 
بار در غرب ساخته و تفسیر شده اند؛ بنابراین باید ریشه ى آن ها را در زبان 
ِ آن جا جست. به تعبیر دیگر، باید در آغاز، به زبان گوش فرا داد تا دانست 
چه  از  و  مى دهند،  نشان  را  چیزى  چه  مى گویند،  چه  خود  از  واژه ها  این 

حکایت مى کنند. (سى ام هاریس4 ، 2009)

2-6- کانتکست 
گرفته  ریشه   (contextus) کانتکتیوس  التین  واژه ى  از  کانتکست5 
فعل  دارد.  آن ها  میان  انسجام  و  کلمات  میان  ارتباط  به  اشاره  که  است 
تافتن است.  و در هم  بافتن  معناى درهم  به   ،(contexere)کانتکسر آن 
بنابراین، کانتکست در اصل به هم تافتن و مرتبط ساختن کلمات و جمالت 
ارتباط،  به  کانتکست  رو،  این  از  است.  گفته  یا  یک سخن  ساختن  براى 
اتصال، هم نشینى و هم بافى میان اجزا اشاره دارد. در بستر شهر، به گونه اى 
قیاسى، مى توان کانتکست را اتصال و هم نشینى میان بناها خواند. با توجه 
به این ریشه شناسى، شاید برگردان درست تر کانتکست، بافت یا هم بافت 

بنابراین،  مى دهیم.  قرار  فابریک6  مقابل  در  اغلب  را  بافت  چه  اگر  باشد؛ 
کانتکسچوال به تعبیر درست تر «هم بافت» است و نه زمینه. بدین سان، 
بهتر است کانتکسچوالیزم را «هم بافت گرایى» بخوانیم و نه زمینه گرایى. 
زمینه بیش تر داللتى دوبعدى و سطحى دارد و اشاره به بستر مى کند، در 
حالى که بافت و بافتن، کنشى سه بعدى و فضایى است. با این وجود، فعًال 
کانتکسچوالیزم  برابر  در  را  گرایى  زمینه  همان  و  مى گذریم  جدل  این  از 
نگه  نظر  مد  همواره  را  آن  اصیل  مفهوم  که  حال  همان  در  مى پذیریم، 

مى داریم. 

  3-6- ریجن7  
ریجن در اصل و ریشه ى خود به معناى خط، جهت و نیز ناحیه و بخش و 
گونه است و فعل آن، رجر (regre) به معناى جهت دادن و جهت بخشیدن 
بوده است. از دیگر سو، این واژه با ریجیون مرتبط است که به معناى حکم 
راندن و اداره کردن بوده است. این واژه اساسًا مفهومى جغرافیایى به خود 
گرفته و به معناى یک منطقه ى ادارى، بخش مشخصى از جهان، قلمروى 
پادشاهى، کشور و قلمرو بوده است. اما آن چه مشخصه ى آن است، داشتن 
خصلت و خصوصیتى است مبتنى بر مکان که آن را ویژه و مستحق رجیون 
بودن مى کند و از دیگر مفاهیم آن متمایز مى سازد. بنابراین، رجیونال8،  
هر آن چیزى است که خصلِت ویژه ى منطقه را داراست. (سى ام هاریس9 

(2009 ،

6-4- معمارى قرن بیستم و زمینه گرایى 
در دانش نامه ى معمارى قرن بیستم، ذیل واژه ى زمینه گرایى چنین شرح 
داده مى شود که آرمان هاى برنامه ریزى شهرى مدرن، تنها پس از جنگ 
دوم جهانى بود که توانست در مقیاس شهر به اجرا درآید و از این رو بود 
که ایجاد بناهاى پیش ساخته ى قوطى مانند در فضاهاى خطى، باز و یک 
بعدى نیازمند تخریب شهر و بافت موجود شد. به همین علت، یادمان هاى 
از  فرهنگى  نقاط  مقام  در  را  خود  عملکرد  سنتى،  شهر  مراکز  و  تاریخى 
دست دادند. از جمله منابعى که به زمینه گرایى معمارى توجه ویژه داشته، 
مى توان به شهر کوالژ اثر کوین رو و فرد کوتر اشاره کرد. این رویکردهاى 
نظرى، معتقد به چند بعدى بودن شهِر مربوط بوده و مفاهیم تعصب آلود و 
نفى کننده ى مدرنیستى را رد مى کردند. در این بین، زمینه گرایى به عنوان 
احترام  معمارانه  میراث  به  تا  بود  آن  بر  معمارى،  برنامه ریزى  در  روشى 
بگذارد و آن را درون چهارچوب شهرى تفسیر کند. در شهر کوالژ حتى 
یادمان هاى معمارى مدرن و بناهاى تجارى بومى، بخشى از شبکه ى فعال 
و زنده اى هستند که مى بایست منبع الهام فرایند هویت بخشى قرار گیرند. 
پارادایمى مهم در تفکر شهرى و  به  تبدیل  از دهه ى 1960  زمینه گرایى 

معمارى شد. (قبادیان ، 1384)

6-5- پسامدرنیسم10  و زمینه گرایى 
زمینه گرایى یکى از برجسته ترین شعارها و آمال معمارى پسامدرن است. 
کاهد.  مى  فرو  آن  وجه  نازل ترین  به  را  زمینه  پسامدرنیسم  هم زمان،  اما 
زمینه، براى اکثر پسامدرنیست ها، من جمله ونتورى، استرن، گریوز و گاه 
مور و استرلینگ به معناى نزول اثر تا حد برداشت ها و تقلید هاى هزلى 

 2. contextualism
 3. regionalism
 4. C.M.Harris
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8. regional
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 10. Postmodernism
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صریح، 18 تاریخى  اشارات  با  همراه  صورى  و  سطحى  هاى  کارى  کپى  و 
هماهنگى و تطابق هاى ساده  انگارانه و به تعبیر دیگر، صحنه ى ساختى 
است که به عنوان نمونه ى موردى مى توان به هتل دلفین در دیزنى لند اثر 

مایکل گریوز اشاره کرد. 

6-6- پدیدارشناسى11  و زمینه گرایى 
اکثر پدیدارشناسان این وجه ى معمارى پسامدرن را سطحى و کوته بینانه 
یافته و به نقد آن پرداخته اند، جز نوربرگـ  شولتز که دچار بدفهمى  عجیبى 
شده و نمونه هاى کارهاى کسانى چون ونتورى، استرن و گریوز را براى 
تبیین نظریه ى خود به کار بسته است که براى نمونه ، به خانه ى آنا ونتورى 

اثر رابرت ونتورى اشاره مى شود. (جودت، 1384)

7-6- دیکانستراکتیویسم12  و زمینه گرایى 
آن ها  است.  برانگیز  بحث  موضوعى  زمینه  ها،  دیکانستراکتیویست  براى 
اغلب رویکردى چالشى و گاه نفى کننده نسبت به آن دارند و در نظر آوردن 
نشانه هایى  و  کدها  آوردن  هماهنگى،  منزله ى  به  نه  آن ها،  براى  زمینه 
بصرى از آن، بلکه به چالش خواندن زمینه ى موجود، نفى آن و از شکل 
انداختن و تغییر شکل دادن آن است. در این میان، زمینه اغلب در سطح 
همسایگى و محله مى ماند و هرگز به منطقه گرایى نمى رسد. به تعبیر 
دیگر، روح مکان و خصوصیات منطقه اى به عنوان یک ویژگى  که باید 
به آن گوش فرا داد و به تعاملى آرام و گفت  و  گویى سکوت آمیز با آن 
پرداخت، هرگز مورد نظر نیست. از منظرى دیگر، زمینه گاه به زمین فرو 
شکل  از  و  زمین  به  توجه  آن.  عوارض  و  توپوگرافى  به  یعنى  مى کاهد، 

انداختن آن، یکى از نتایج توجه به فولد13 است. 
   زمینه ى شهرى در یادمان هولوکاسِت آیزنمن مناسب است و بستر کار 
در فراز و نشیب بستر زمین، توپوگرافى مصنوع شکل مى گیرد. وى بر آن 
است تا از هرگونه ارجاِع ویژه به یهودیت یا خشونت نازى ها بپرهیزد و 
بیافریند و این کار به واسطه ى سطح پایه هاى متعددى  اثرى فاقد معنا 
صورت مى پذیرد که در صدد زمینه زدایى هولوکاست اند. (جودت، 1385 )

8-6- الیه به الیگى و زمینه گرایى
در  پیکره  و  بستر  با  ترکیب  در  را  به الیگى  یا الیه  فولد  ایده ى  آیزنمن، 
بستر  و  زمینه  به  خود  رویکرد  او  آورد.  مى  در  اجرا  به  راشتاك  پروژه ى 
را چنین شرح مى دهد: کاربرد فولد در راشتاك، وضعیت هاى دیگرى را 
مى سازد؛  آشکار  بوده اند،  نهفته  فرانکفورت  شهرى  بافت  در  همواره  که 
وضعیت هایى از یکتایى که در قالب جذر و مد زمان بیان شده و مى تواند 
ساختارهاى موجود را دوباره قالب بندى کند. ایده ى فولد، مانند یک رویداد 
زمانى، نه در پى مداخله اى اساسى در قلمرو راشتاك و نه در صدد بازگشت 
به حس نستالوژِى14 زمینه ى آن است، بلکه چیزى است که زمینه ى موجود 
را در زمان، بسط و امتداد مى دهد تا در این امتداد، امکان یکتایى را فراهم 
آورد. به علت وانموده هاى الگوى الکترونیکى15  که در همه جا حضور دارد، 
زمان مند16 و مکان مند بودن17 خود را از دست داده است و به سمت یک 

نوع وضعیت بى مکان و بى زمان سوق مى یابد. 
   فولد بر آن نیست تا به زمان و مکان منطبق بر انگاشت هاى گذشته 

بازگردد؛ بلکه بر آن است تا آن ها را در معرض فولد و چین خوردگى قرار 
از  را  بستر  ـ  پیکره  تقابل  پایه هاى  آیزنمن  ویلیامز،  اعتقاد جیمز  به  دهد. 
را  تا شدن  او عمِل  تمایز18،  سست مى گرداند.  نمودن  تار  و  طریق محو 
در عرض و طول خطوط به کار مى گیرد تا بى ثباتى را در مرزهاى سایت 
ربشتاك و هم چنین در درون فضاهایى که ساختمان هاى منفرد مشخص 
نو،  و  و بسترهاى کهنه  پیکره  ها  میان  رابطه ى  ارائه کند.  آنند،  کننده ى 
آن جا که تاهاى ( فولد هاى ) پالن، نما و روابط پیکره ـ بستر، روابط کهن 
و هم چنین روابط نو را به خاطر مى آورد، روشن و آشکار مى شود. ( براى 
مثال، مرزهاى کهنه و نوى سایت در درون خود سایت توسعه مى یابند). 

(قبادیان، 1384)

6-9- برخوردى دیگر با زمینه (چشم پوشى از زمینه) 
نه  این رویکرد  با زمینه دارند.  برخى طرح ها هستند که برخوردى دیگر 
چالش  به  صدد  در  نه  و  است  زمینه  به  گوش فرادادن  و  تعامل  درصدد 
بلکه مى توان گفت درصدد چشم پوشى  انداختن آن؛  از شکل  کشیدن و 
کردن و یا صرف نظر کردن زمینه است. براى نمونه مى توان به ژرژ پمپیدو 
اشاره کرد که هم چون یک جسم و ابژه در بستر کار نشسته و ساز و آوازى 
و  مغرور  و  مى کند  رد  را  زمینه  اثر،  این  دهد.  مى  سر  متمایز  و  مخالف 
بى توجه به محله و اطراف وقعى نمى نهد، قد برمى افرازد، سر باال مى کند 
و حتى براى خود زمینه مى سازد. آن چه این بنا را جذاب کرده، جسارت آن 

در نفى و رد زمینه است. 

6-10- وجوه مشابه و هم آوایى در نظریه هاى زمینه گرا و منطقه گرا 
با نگاهى اجمالى به نظریه هاى زمینه گرا و منطقه گرا، به وجوه مشابه و 
هم آوایى بر مى خوریم که همسانى نیت و خواست را مى رسانند. آن چه 
این دو را از هم جدا مى کند، تا آن جا که نام متمایز بر آن مى نهیم، مقیاس 
آن هاست. بنابراین، مى توان این دو مفهوم را با توجه به همسانى هایشان، 

به هم مرتبط کرده و به نگاهى جامع تر رسید.
این  از  است.  محله  بلکه  نیست،  بنا  و  ساختمان  گرایى  زمینه  واحد،     
معمارى  از  پیوندد،  مى  شهر  با  بالفاصله  گرا  زمینه  معمارى  که  روست 
تعبیر  به  شود.  مى  تبدیل  شهرى  معمارى  به  و  گیرد  مى  فاصله  صرف 
دیگر، زمینه گرایى مفهومى اساسًا شهرى است تا صرف معمارى، چرا که 
زمینه گرایى در مقیاس شهر بسط مى یابد؛ اما از دیگر سو، این گونه هم 
نیست که زمینه گرایى به درون معمارى نرود و پشت در بماند. زمینه گرایى 
اگرچه از شهر و محله مى آغازد، اما به درون بنا هم مى رود و آن را متأثر 
مى سازد. اگر زمینه چیزى از محیط مى گوید، این گفت مان باید به درون 

فضا هم بخزد.

7- نمونه ى موردى، احیا در بافت تاریخى بارسلونا با رویکرد ایجاد 
عملکرد و نظارت عمومى:

7-1- بهانه ى نو زنده سازى شهرى 
بارسلون در قبال نو زنده سازى شهرى رویکرد متفاوتى اتخاذ کرد. دستگاه 
براى  مناسبى  مجموعه ى  به  را  شهر  این  مى خواست  سوسیالیستى  ادارى 
بازى هاى المپیک (1992) تبدیل کند. به این منظور، ابتکارهاى محلى کوچک 

11. phenomenology
12. Dykanstrak tivism
13 . fold
14. nostalgia
15.  simulacra
16.  time-bound
17. placeness
18. distinction
19. MBM
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19 و متعددى زیر نظر شعبه ى محلى ام بى م19انجام داد که نتایج به دست آمده در 
بارسلون، چشم انداز پایدارترى از انجام اصالحات شهرى را به نمایش گذاشته 

است که به بررسى برخى از این ابتکارها مى پردازیم. (طبرسا، 1388)

2-7- راهکارهاى ترافیکى  

شکل (2) استفاده از وسایل نقلیه ى عمومى متناسب با بافت- مأخذ: طبرسا                                        

شکل (3) ایجاد پایگاه هاى حمل و نقل - مأخذ: طبرسا

شکل (4) طراحى معابر یک طرفه (موتورسیکلت)-مأخذ: طبرسا                                    

شکل (5) استفاده از سیستم هاى ترافیکى هوشمند-مأخذ: طبرسا

3-7- کف سازى و بدنه سازى 

شکل (6) کف سازى منطبق با بافت تاریخى شکل- مأخذ: طبرسا                                          

    شکل (7) بدنه سازى مناسب و هم سنخ - مأخذ: طبرسا

4-7- روشنایى و ارائه ى خدمات شهرى در تمامى معابر

شکل (8) ایجاد نور شب در تمامى معابر- مأخذ: طبرسا                                                             

شکل(9) انجام خدمات شهرى هرروزه - مأخذ: طبرسا

5-7- راهکارهاى فرهنگى 

شکل(10) حضور گروه هاى موسیقى در بافت تاریخى - مأخذ: طبرسا                                 

شکل(11) حضور گروه هاى نمایشى در بافت تاریخى - مأخذ: طبرسا

8- تحلیل و بررسى نمونه ى موردى داخلى، خیابان قاآنى شمالى در 
شهر شیراز به واسطه ى تعریف عملکرد آموزشى 

فایو  و محله هاى  در شهرها  نیومن  اسکار  تحقیقات  نتایج  ارائه ى  از  پس 
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به جامعه ى طراحان شهرى در مقیاس هاى 20  .  .  . و  اهایو  اوکس، دیتون، 
متفاوت و یا قبل از آن، مطالعات عوامل تخریب مجموعه ى پروییت ایگو 
به طراحى مینوروى یاماساکى، نگاه طراحان به موضوعاتى از قبیل تعلق 
خاطر، نظارت عمومى و جرم زدایى معطوف شد و این موضوع، راهکارهاى 
عملکردى و کالبدى متفاوتى براى طراحى و بازنگرى محالت به ارمغان 
آورد. کتاب خلق فضاى قابل دفاع به تألیف اسکار نیومن، یکى از این آثار 
ارزشمند است که به نوعى، ایده ى این نوع احیاى عملکردى را تقویت و 

حمایت مى کند. 
   همان گونه که در بخش طراحى بیان شد، یکى از روش هاى مؤثر در نو 
زنده سازى بافت ها و ساختمان هاى تاریخى، طراحى و تعریف کاربرى هایى 
با هدف ورود مخاطب مطلوب در ابعاد وسیع براى ایجاد نظارت عمومى در 
راستاى جرم زدایى، که یکى از اصلى ترین مشکالت بافت هاى تاریخى 

طرد شده ى شهرهاى ایران است، معرفى شد.
   عالوه بر موارد مطرح شده به عنوان نمونه هاى موردى در بخش هاى 
قبل، به یادآورى نمونه ى دیگرى از همین اتفاق در شهر شیراز مى پردازیم:

     8-1-  ارتقاى سطح کیفى اجتماعى خیابان قاآنى، به دلیل حضور 
دانشگاه آزاد 

یکى از ده ها گذرى که در شیراز هر مسافرى را مجذوب تاریخ و فرهنگ 
این شهر مى کند، خیابان یا محله ى قاآنى شمالى است که حد فاصل دروازه 
کازرون تا چهارراه مشیر را فرا مى گیرد و در میان شیرازى هاى اصیل به 
«قانى کهنه» معروف است و به واسطه ى قدمت و بناهایى که در آن واقع 
شده، مى توان از این خیابان به عنوان موزه ى تاریخ شیراز یادکرد. محله ى 
قاآنى با وسعتى حدود 19,8 هکتار نزدیک به 700 خانوار را در خود جاى 

داده است.

    تا پیش از استقرار دانشگاه آزاد شیراز در این خیابان، این مکان نیز مانند 
گذرهاى موازى شرقى خود مانند گذر سنگ سیاه و کوچه ى ذغالى ها، داراى 
ناامنى بود که این امر، باعث عدم ارتقاى  مشکالتى مانند جرم خیزى و 
شامل  اکثراً  آن محله،  و مشاغل  بود  زندگى شده  و  اشتغال  کیفى  سطح 
کارگاه هاى کوچک نجارى ( ساخت دسته بیل، کلنگ و تیشه) و فلزکارى 
مى شدند. اما پس از استقرار این دانشگاه، ارتقاى سطح کیفى اجتماعى این 
خیابان مشهود شد و امروز، حتى پس از جا به جایى این دانشگاه،  خیابان 
مذکور هنوز هم یکى از خیابان هاى مورد توجه و داراى راسته ى کاربرى 

مشخص ( فروشگاه هاى لوازم تأسیساتى و ابزارآالت) است.
   در همین راستا، ایده ى عمومى طرح این است که با ایجاد همین نوع 
کاربرى در بستر مورد نظر اقداماتى در راستاى ارتقاى سطح کیفى زندگى، 
حضور  شده،  بیان  مطالب  به  توجه  با  حال  شود.  ایجاد  کالبد  و  عملکرد 
فضاهاى آموزشى مانند دانشگاه ها در بافت تاریخى شیراز به آخرین امید 
براى حفظ بافت تبدیل شده و امید است با به کارگیرى این نظر، بتوان در 

راستاى صیانت از این بافت، طراحى مورد قبولى ارائه شود.

9- شناخت بستر طرح
مرکزى  هسته ى  داراى  ایران  بزرگ  شهرهاى  سایر  همانند  شیراز  شهر 
از نمودهاى  و تاریخى است که کانون فرهنگى شهر را شامل مى شود. 
شهرى آن عناصر شهرى است، که در این محدوده تجمع یافته و با بناها 
و خانه هاى به جامانده از دوران قاجار و پهلوى اول نظام یافته است. شهر 
شیراز در گذشته هاي دور در میان حصاري قرار داشته و دروازه هایی در 
منطقه ى  است.  داشته  وجود  مرور  و  عبور  براى  این حصار  مختلف  نقاط 
موجود در میان این حصار، امروز به نام بافت تاریخی- فرهنگی و یا بافت 
قدیم شناخته می شود، که وسعت تقریبی آن 360  هکتار بوده و در مرکز 
شهر واقع شده است . این بخش به دلیل وجود آثار باستانی فراوان، مراکز 
تجاري و اماکن مذهبی متعدد، داراي اهمیت زیادي است. ( معماریان و  

اردشیرى، 1389 )
   مجموعه ى بصیرى، واقع در جنوب غربى بافت تاریخى شیراز، گذر سنگ 
سیاه، بازارچه ى حاج زینل به مساحت 13000 مترمربع و با توجه به کاربرى 

آموزشى آن، نمونه ى مورد مطالعه در این تحقیق است.

شکل (13) موقعیت بلوك در بافت تاریخى / مأخذ : نگارنده

 شکل (12) خیابان قاآنى     

پوشه  / جشن معمارى
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شکل (14) دسترسى هاى بلوك / مأخذ : نگارنده

شکل (15) شرایط موجود بلوك / مأخذ : نگارنده                
        

 1-9- شناسایى اجزاى بلوك 

شکل (16) پالك هاى غیر ارزشى / مأخذ : نگارنده

شکل(17) پالك هاى ثبتى واجد ارزش / مأخذ : نگارنده
شکل (18) فضاهاى قابل نوسازى: 5482/60 متر / مأخذ : نگارنده

شکل (19) فضاهاى مرمتى : 3075 متر مربع / مأخذ : نگارنده

2-9- الگوگیرى از بلوك هاى اطراف سایت براى پالك بندى اجزا 
با توجه به آموزه هاى به دست آمده در مورد شناخت و دسته بندى گونه هاى 
از  الگو در یک بستر، ضرورى است که  مختلف ساختمان ها، براى ایجاد 

الگوهاى موجود پیرامون بستر استفاده شود .
    به نظر مى رسد دسته بندى این الگوها عالوه بر دسته بندى هاى دوره هاى 
تاریخى و شخصیت اجتماعى مالکان، دسته بندى هاى محله اى نیز وجود 
داشته است و این خود، باعث شده که در بافت هاى تاریخى اجازه ى صدور 
یک الگو حتى براى دو محله ى مجاور، در دست نباشد. (فالمکى، 1384)

    از این رو ، در راستاى الگوگیرى براى طراحى در بستر طرح، به شناسایى 
الگوهاى پیرامون بستر در قالب بلوك هاى مشخص پرداخته مى شود تا 
الگوهایى  بتوان  نظر)،  مورد  (بلوك  بستر طرح  راستاى طراحى کالن  در 
مشخص، قابل بررسى و هم سنخ با پیرامون بستر تهیه کرد تا انسجام و 
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یکپارچگى بافت را چه در نگاه کالن و چه در نگاه خرد، حفظ کرد.

شکل (20) شناسایى 9 بلوك در اطراف سایت مورد نظر. / مأخذ : نگارنده

شکل (21) کل بلوك مورد نظر: 8560/60 متر مربع . / مأخذ : نگارنده

  3-9- جدول تحلیلى بلوك هاى مورد مطالعه 
 جدول (1) مشخصات کالبدى بلوك ها - مأخذ: نگارنده  

4-9- نتایج عددى حاصل از جدول جمع بندى بلوك هاى مورد مطالعه 
- میانگین فضاهاى پر: 67/4 درصد  بلوك؛  

- میانگین فضاهاى خالى: 32/56 درصد بلوك؛      
- نسبت حیاط هاى مستطیلى در راستاى شمال شرقى جنوب غربى به سایر 

حیاط هاى مستطیل: 59 درصد؛
- نسبت حیاط هاى مستطیلى در راستاى شمال غربى جنوب شرقى به سایر 

حیاط هاى مستطیل: 41درصد؛
- نسبت حیاط هاى مربع 10 درصد کل؛

- میانگین حیاط هاى چلیپایى 5 درصد کل؛
تا  از 274 متر مربع  تا حداکثر مساحت هر پالك در بلوك ها  - حداقل 

917 متر مربع؛
- میانگین مساحت هر پالك در بلوك ها 470 متر مربع.

- یاد آورى ایده ى عمومى 
ایجاد  به واسطه ى تعریف عملکرد و  بافت،  احیاى  با هدف  در نظر است 
نظارت عمومى و تحریک تقاضاى کالبدى و عملکردى، طراحى صورت 
پذیرد و از سوى دیگر، با ایجاد ضوابط براى نوسازى به واسطه ى شناخت 
کالبدى بستر طرح، راه براى یک دست نگاه داشتن بستر طرح هموار شود. 
ایجاد  با شناسایى و دسته بندى خواص کالبدى بستر طرح و  به عبارتى 

الگو و به کارگیرى آن ها، طراحى کالبد منسجم و مطلوب با محوریت باز

است  صورتى  در  الگوگیرى  این  پذیرد.  صورت  عملکردى  زنده سازِى   
یا  نباشد و  از  پیشینه ى کالبدى بستر طرح موجود  که هیچ گونه اسنادى 

گمانه زنى ها در بستر نتیجه اى را حاصل نکند.

شکل (22) تصاویر بلوك حاصل از مطالعات بستر- مأخذ: نگارنده    

5-9- تبدیل نتایج عددى حاصل از جمع بندى بلوك هاى مورد مطالعه به الگوى بصرى
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