
قابلیت ها ارائه دهد. ازاین رو در بسـط تصویر شـهر عدالت محور، محتوای ارائه شـده توسـط نوسـبام اسـت که مفید واقع می شـود.
رویکـرد قابلیت هـا چگونگـی دقیـق رفتار انسـانی را مشـخص نمی کنـد. بلکه نشـان می دهد که فـرد امکان انجام چـه کارهایی 
را دارد. اگـر فـردی تمایـل نداشـته باشـد، قابلیت هـای خـود را اعمـال نمی کند امـا این فرصـت و همچنین آگاهـی از ارزش این 
قابلیت هـا بایـد در دسـترس همـگان باشـد؛ بنابراین اسـتدالل، هر شـخص بایـد به عنوان یك غایـت در نظر گرفته شـود و یك 
سـطح آسـتانه بـرای هـر قابلیـت نیـز وجـود دارد که زیـر آن کارکرد انسـان ممکـن نیسـت. نوسـبام )2۰۰۰( اسـتدالل می کند 
کـه قابلیت هـا نمی تواننـد در مقابـل هـم مبادلـه شـوند. او از میـان انـواع قابلیت هـا مـواردی چـون زندگـی، سـامتی، تمامیت 
جسـمانی۱، دسترسـی بـه آمـوزش و کنتـرل روی محیـط )سیاسـی و مادی( را به عنـوان قابلیت های اساسـی فهرسـت می کند. با 
تفسـیر ایـن قابلیت هـا بـه حـوزه اخـاق جمعی، چنیـن می تـوان نتیجه گرفت کـه رویکـرد قابلیت ها از سـاکنان شـهر در مقابل 
اجبـار بـه قربانی کـردن کیفیـت زندگـی برای بهـره ی اقتصادی محافظـت می کنـد؛ بنابراین، برای مثـال، جوامع خواسـتار پایگاه 
اقتصـادی تنهـا بـه ایـن دلیل کـه از هرگونه ی دیگـر از تشـکیات اقتصادی مولـد محروم اند، نبایـد مکانی برای دفـع زباله های 
سـمی باشـند. ایـن در شـرایطی اسـت که اقتصاددانـان محافظه کار کـه از پایه گذاری سیسـتم های بـازار در کنتـرل آلودگی دفاع 

می کننـد، ایـن مبادلـه را بسـیار منطقی و مطلـوب می دانند.
رویکـرد قابلیت هـا می توانـد به طـور مؤثـری در سـازمان ها و برنامه هـای شـهری اعمال شـود. قضاوت ها بر این اسـاس اسـتوار 
می شـوند کـه آیا سیاسـت های پیشـنهادی با هنجارهای دموکراسـی همراه هسـتند؟ و آیا پیامدهـای توزیعی آن هـا، قابلیت های 
محرومیـن را بهبـود می بخشـد یـا خیـر. سـن )۱۹۹۹( در انتقادش بـه رویکـرد فایده گرایی، روش هـای تجزیه وتحلیـل موجود بر 
اسـاس هزینه-فایـده را توجیهـی بـرای برنامه هـای سـرمایه دارانه توسـعه شـهری می دانـد. ایـن تحلیل هـا بـا تکیه بـر مصالح 
Altshuler & Lu-(  جمعـی و چشم پوشـی از نتایـج توزیعـی، منجـر بـه بزرگنمایـی فواید و دسـت کم گرفتن هزینه هـا می شـوند

beroff, 2003; Flyvbjerg, Bruzelius, & Rothengatter, 2003(. یـك تحلیـل عادالنه تـر، ایـن پرسـش را مطـرح می کند 

کـه چـه کسـی از این سیاسـت ها سـود خواهـد بـرد و نتایج کسب شـده برای هر گـروه جمعیتـی را بررسـی می نمایـد. درنهایت 
نیـز بـا اعمـال اصـل تفاوت توسـط رویکـرد قابلیت هـا، آن نتایجـی انتخاب می شـوند که بـه فقیرترین افراد سـود می رسـانند یا 
در بدتریـن شـرایط آسـیبی وارد نمی کننـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه تعریـف فقیرترین افـراد در هـر جامعه ای امری ذهنی اسـت 
و معمـواًل متناسـب بـا نسـبت گروه هـای اجتماعـی مختلـف طبقه بنـدی می شـود. آنچه روشـن اسـت، گروهـی کـه از کم ترین 
قـدرت سیاسـی و اقتصـادی برخـوردار اسـت، کمتریـن شـانس را بـرای غلبـه بـر شـرایط نابرابـر دارد؛ امـا التـزام بـه این اصل 
کـه عدالـت به جـای سـودمندی بایـد به عنـوان اسـتاندارد ارزیابـی بـه محتـوای سیاسـت ها اعمال شـود، تعـادل را به نفـع آن ها 

جابه جـا خواهـد کرد.

۹- چه چیز ممکن اسـت؟   
دسـت یابی به تغییرات بنیادی در حیطه ی توان مسـئوالن شـهری )چون شهرداری، شورای شـهر و...( نیست و تنها حکومت های 
ملـی از ایـن قدرت نفوذ برخوردار می باشـند. درحقیقت شـهرهای اروپایی که بیشـتر تسـاوی گرا هسـتند، با برنامه هـای رفاه ملی 
بسـیار قـوی، حمایـت می شـوند؛ امـا به طور هم زمـان سیاسـت های محلـی می توانند زندگـی را برای مـردم بهتر یا بدتـر  نمایند. 
بسـیاری از تصمیماتـی کـه در سـطوح محلـی اخذ می شـوند به ویـژه موضوعاتی چـون مسکن سـازی، حمل ونقـل، تفریحات، به 
اشـکال متفـاوت بـر کیفیـت زندگی مـردم تأثیرگذار می باشـند. این کـه تا چه حـدودی این تصمیمـات به نیازهای مـردم ضعیف 
پاسـخ گو هسـتند، نتیجـه فشـارهای سیاسـی در سـطوح محلـی اسـت. انتظـار مـی رود طرح موضـوع شـهر عدالت محـور بتواند، 

ادبیـات سیاسـت های شـهری را از توجـه تك بعـدی بـه رقابت گرایی بـه گفتمان عدالـت تغییر دهد.

1 - Bodily integrity,

طـرح جامـع حفاظت بافت تاریخـی شـیراز
گزارش مأمـوریت ایران

مترجمان: میثم دقتـی1، هلیا شاهمیـری2

پیرو مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی ایران مبنی بر تهیه »طرح جامع حفاظت مرکز تاریخی شهرهای شیراز و کرمان«، این ماموریت به 
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران سپرده شد. در راستای این ماموریت، جهت بهره گیری از تجارب پیشگامان عرصه بین المللی، 
شرکت مادر با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، از یک تیم مشاور بین المللی دعوت به همکاری نمود. این 
تیم با مدیریت از آقایان پروفسور یوکا یوکیلتو3 )رئیس سابق ایکروم4 )مرکز بین المللی مطالعه، حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی(( از کشور 
فنالند، کارلو سزاری5 )معمار شهر فرارا6 (  از کشور ایتالیا و خانم دکتر مهرآذر سهیل، دارای سوابق درخشان در سطح بین المللی تهیه طرح های 
حفاظت شهری فرارا در کشور ایتالیا، اسمارا7 در کشور اریتره و باکو8 در کشور آذربایجان را در کارنامه حرفه ای خود داشته و سابقه همکاری با 
سازمان میراث فرهنگی در زمینه ثبت جهانی میراث فرهنگی ایران را نیز با خود به همراه دارند. در سوابق افراد تیم، عالوه بر فعالیتهای حرفه ای، 
فعالیت های علمی بیشماری در مقیاس نهادهای بین المللی همچون ایکروم، ایکوموس9 )شورای بین المللی بناها و محوطه ها( و یونسکو10 به 

چشم می خورد که ایشان را در زمره چهره های شناخته شده امر حفاظت تاریخی قرار می دهد. 
به منظور بررسی ابعاد همکاری، هئیت مزبور طی یک سفر مقدماتی از تاریخ 11لغایت23 مهرماه 1394 از شهرهای مورد نظر بازدید به عمل آورده 
و جلسات متعددی را با نهادهای ذی نفع، مشاوران و دانشگاهیان برگزار نمود. پس از انجام این سفر، تیم با ارسال یک پروپوزال فنی آمادگی 
خود را به منظور تهیه طرح مزبور اعالم نموده، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اقدام به انعقاد قرارداد »تهیه طرح جامع حفاظت شهری مرکز تاریخی شیراز« با تیم یادشده نمود. این گروه حسب 
توافقات اولیه صورت گرفته در تاریخ 21 بهمن ماه 1394 جهت تنظیم مقدمات کار وارد ایران شده و طبق تصمیم مدیریت شرکت مادر، شهر 
شیراز بعنوان پایلوت تهیه طرح و روند انتقال دانش انتخاب و فعالیت 14 روزه تیم در شهر شیراز کلید خورد. در این سفر ضمن راه اندازی دفتر 
فنی مقیم، متدولوژی جمع آوری اطالعات پایه تدوین گردیده و یک تیم متخصص به منظور مستندسازی بافت تاریخی تجهیز و آموزش داده 
شد. سومین سفر از تاریخ 8 لغایت 22 خردادماه صورت پذیرفته و در این مدت ضمن برگزاری جلسات متعدد هماهنگی در سطوح ملی و محلی 
و جمع آوری اطالعات پایه، پایش روند مستندسازی بافت صورت گرفته و اقدامات آتی تبیین گردید. در حال حاضر پروژه در مرحله جمع آوری 
اطالعات بوده و پس از آن نسبت به تحلیل اطالعات و تهیه طرح اقدام صورت خواهد گرفت. متنی که در ادامه آورده می شود، ترجمه ای است 

از بخش هایی از متن »گزارش  ماموریت ایران11« که توسط این هیئت نگارش شده است.

۱- طـرح مسأله
متعاقــب مباحــث مطــرح شــده در طــول مأموریــت ایران،پیشــنهاد گردیــد تیــم )شــامل آقایان ســزاری و جــوکا و خانم ســهیلی( 

۱mm.dnajd@gmail.com- کارشناس ارشد طراحی شهری از دانشگاه UPM مالزی
2- کارشناس ارشد طراحی شهری از دانشگاه آزاد اسامی، واحد تهران مرکزی

3 - Jukka Jokilehto
)ICCROM( 4 - مرکز بین المللی مطالعه، حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی

5 - Carlo Cesari
6 - Ferrara
7 - Asmara
8 - Baku

)ICOMOS( ۹ - شورای بین المللی بناها و محوطه ها
)UNESCO( ۱۰ - سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد

11 - Report On Mission To Iran
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بعنــوان مشــاور تهیــة »طــرح جامــع حفاظت شــهری« بــرای شــهرهای کرمــان و شــیراز انتخــاب گردد.
ـــرح  ـــدام از ط ـــهری، هیچک ـــای ش ـــرح ه ـــرر ط ـــة مک ـــم تهی ـــی رغ ـــور عل ـــهر مزب ـــروه 2 ش ـــة گ ـــای اولی ـــاس یافته ه ـــر اس ب
ـــری  ـــان بکارگی ـــن نقص ـــرای ای ـــل ب ـــن دلی ـــی تری ـــروه، اصل ـــر گ ـــه نظ ـــت. ب ـــده اس ـــی نگردی ـــح اجرائ ـــور صحی ـــه ط ـــا ب ه
ـــت.  ـــوده اس ـــا ب ـــرح ه ـــة ط ـــة تهی ـــی در پروس ـــات محل ـــئولین و اجتماع ـــودن مس ـــر نم ـــدم درگی ـــی و ع ـــر بوم ـــاوران غی مش
ـــن دارد  ـــر ای ـــعی ب ـــه س ـــد بلک ـــی نمای ـــاوران را ط ـــا مش ـــین ب ـــای پیش ـــا روال قرارداه ـــت ت ـــر آن نیس ـــروه ب ـــن گ ـــًا ای نتیجت
کـــه طـــرح جامـــع را در مقیـــاس محلـــی و بواســـطة درگیـــر نمـــودن مقامـــات محلـــی و گروه هـــای جدیـــد حرفـــه ای 

ـــد.  ـــعه ده توس
ـــات  ـــام تحقیق ـــرای انج ـــزی ب ـــروه برنامه ری ـــک گ ـــوت، ی ـــهرهای پایل ـــک از ش ـــر ی ـــده، در ه ـــاذ ش ـــم اتخ ـــاس تصمی ـــر اس بب
ـــه  ـــم ارائ ـــط تی ـــه توس ـــه« ک ـــهری یکپارچ ـــت ش ـــاس »روش حفاظ ـــر اس ـــده ب ـــردآوری ش ـــات گ ـــل اطالع ـــی و تحلی میدان
خواهـــد شـــد، تعییـــن می گـــردد. نظـــارت بـــر درگیـــر نمـــودن مقامـــات محلـــی در ایـــن فرآینـــد بـــر عهـــدة معاونـــت 
میراث فرهنگـــی ســـازمان میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری و بـــا معاونـــت وزارت راه و شهرســـازی در 
ـــراث  ـــازمان می ـــتیبان در دو س ـــنل پش ـــرورت پرس ـــورت ض ـــود. در ص ـــد ب ـــران خواه ـــهری ای ـــازی ش ـــران و بهس ـــرکت عم ش
فرهنگـــی و وزارت راه و شهرســـازی گماشـــته خواهـــد شـــد. پیشـــنهاد می گـــردد یـــک »کمیتـــة مشـــورتی ملـــی« بـــا 

بکارگیـــری حرفه مندهـــای ارشـــد و مقامـــات مرتبـــط )شـــامل شـــهرداری ها( منصـــوب گـــردد.
ـــر اســـاس آن صـــورت  ـــروژه بایســـتی ب ـــاده ســـازی پ ـــژه ای« را پیشـــنهاد خواهـــد داد کـــه توســـعه و پی تیـــم مشـــاور »روش وی
ـــه  ـــالیان تجرب ـــول س ـــددی در ط ـــورهای متع ـــن روش در کش ـــری ای ـــت گی ـــول و جه ـــه اص ـــت ک ـــر اس ـــل ذک ـــرد. قاب گی
ـــات  ـــی و خصوصی ـــای فرهنگی،اجتماعی،مدیریت ـــددی در زمینه ه ـــات متع ـــز اصالح ـــران نی ـــوص ای ـــت. در خص ـــده اس گردی
ـــة  ـــد تهی ـــی رون ـــیدگی و بررس ـــت رس ـــران جه ـــه ای ـــتمر ب ـــای مس ـــم مأموریت ه ـــن تی ـــد. همچنی ـــروری می باش ـــی ض قانون
ـــود را  ـــل خ ـــای متقاب ـــئولیت ه ـــم مس ـــای تی ـــاس اعض ـــن اس ـــر ای ـــد داد. ب ـــام خواه ـــاز انج ـــورد نی ـــنهادهای م ـــرح و پیش ط

ـــت.  ـــد داش ـــود نخواه ـــا وج ـــان اعض ـــور همزم ـــرای حض ـــی ب ـــه ضرورت ـــود و در نتیج ـــد نم ـــخص خواهن مش

2- گزارش مشاهدات کرمان و شیراز
تاریـــخ شـــهر کرمـــان بـــه زمـــان ساســـانیان بازمی گـــردد، ایـــن شـــهر کـــه در اســـتان کرمـــان، در فاصلـــه ی 1000 
ـــان  ـــود. کرم ـــناخته می ش ـــران ش ـــرقی ای ـــوب ش ـــهر جن ـــن ش ـــوان مهمتری ـــه عن ـــرار دارد، ب ـــران ق ـــوب ته ـــری جن کیلومت
ـــار آداب و رســـوم  ـــدد مهـــم تاریخـــی، همچـــون مســـجدها و آتشـــکده های زرتشـــتی، در کن ـــخ کهـــن، بناهـــای متع دارای تاری
ـــور  ـــهر محص ـــای ش ـــر دارد. بقای ـــا 800،000 هزارنف ـــر ب ـــی براب ـــهر جمعیت ـــن ش ـــروزه ای ـــت. ام ـــی اس ـــت فرهنگ ـــا اهمی ب
ـــا در  ـــجدها و مقبره ه ـــی، مس ـــم عموم ـــای  مه ـــت. بناه ـــه اس ـــرار گرفت ـــی ق ـــهر کنون ـــز ش ـــی( در مرک ـــامدرن )تاریخ پیش
ـــت  ـــوده اس ـــه ب ـــترده مواج ـــای گس ـــا تخریب ه ـــر ب ـــی آن در دوران اخی ـــت تاریخ ـــد. باف ـــرار دارن ـــی ق ـــهر تاریخ ـــز ش مرک
بـــا این حـــال بخش هـــای مشـــخصی از ایـــن بافـــت شـــامل مراکـــز محلـــی و خانه هایـــی بـــا حیـــاط مرکـــزی باقـــی 
مانده انـــد. بخشـــی از تخریب هـــای یادشـــده شـــامل ویران ســـازی خانه  هـــای رهـــا شـــده بـــه منظـــور مدرن ســـازی 
ـــم  ـــش حج ـــب افزای ـــد  و موج ـــی را بریده ان ـــهر تاریخ ـــد، ش ـــای جدی ـــت. خیابان ه ـــوده اس ـــی ب ـــهر تاریخ ـــی از ش بخش های
ـــد  ـــای چن ـــا پارکینگ ه ـــی ب ـــز تجاری-فرهنگ ـــاد مراک ـــدف ایج ـــا ه ـــی ب ـــالوه پروژه های ـــده اند. به ع ـــه ش ـــی منطق ترافیک
ـــک  ـــنگین و ترافی ـــار س ـــت فش ـــهر تح ـــاط، ش ـــن نق ـــت. در ای ـــده اس ـــام ش ـــت انج ـــدوده ی باف ـــی در مح ـــه ی زیرزمین طبق
ـــی  ـــوم فرهنگ ـــی و آداب و  رس ـــز تاریخ ـــرزندگی مراک ـــا ، س ـــه بق ـــر علی ـــی ب ـــئله بحران ـــن مس ـــه ای ـــه، ک ـــرار گرفت ـــده ق فزاین

ـــت. ـــرده اس ـــاد ک ـــهر ایج ش
ـــز  ـــارس- مرک ـــتانی پ ـــرزمین باس ـــروی س ـــب قلم ـــع در قل ـــتان ها، واق ـــعر و باغس ـــهر ش ـــر و ادب، ش ـــهر هن ـــیراز - ش ش
ـــر  ـــون نف ـــر 1.5 میلی ـــی براب ـــیراز دارای جمعیت ـــروزه ش ـــت،. ام ـــران اس ـــهرهای ای ـــن ش ـــی از قدیمی تری ـــارس و یک ـــتان ف اس

ـــا  ـــی ب ـــهر تاریخ ـــی از ش ـــای معین ـــت.  بخش ه ـــرق اس ـــت ب ـــت و صنع ـــش نف ـــد پاالی ـــدرن مانن ـــع م ـــن صنای و همچنی
ـــترده  ـــای گس ـــورد تخریب ه ـــی م ـــهر تاریخ ـــز ش ـــی از مرک ـــش بزرگ ـــرا بخ ـــت. اخی ـــده  اس ـــی مان ـــول باق ـــل قب ـــی قاب وضعیت
ـــی  ـــالوه تخریب های ـــه ع ـــت. ب ـــه اس ـــرار گرفت ـــم ق ـــی مه ـــز مذهب ـــال مراک ـــد و اتص ـــهیالت جدی ـــی تس ـــور طراح ـــه منظ ب
ـــدان  ـــی از فق ـــز تاریخ ـــده ی مرک ـــش عم ـــن بخ ـــت، همچنی ـــوده اس ـــاده ب ـــک افت ـــده و ت ـــا ش ـــای ره ـــه خانه ه ـــز متوج نی
حفاظـــت و زیرســـاخت مناســـب رنـــج می بـــرد. گرچـــه برخـــی از خانه هـــای تاریخـــی و باغ هـــای سنتی شـــان مـــورد 
ـــی  ـــدی ترافیک ـــکالت ج ـــائل و مش ـــان، مس ـــد کرم ـــز همانن ـــیراز نی ـــد. در ش ـــرار گرفته ان ـــازی ق ـــت  و  بهس ـــت و مرم حفاظ

بـــه واســـطه ی خیابان کشـــی های جدیـــدی کـــه بافـــت تاریخـــی را بریده انـــد، وجـــود دارد.

2-۱. بررسـی مسائـل برنامـه ریزی
ـــون  ـــد. تاکن ـــهری بوده ان ـــزی ش ـــای برنامه ری ـــوع طرح ه ـــر موض ـــال های اخی ـــیراز در س ـــان و ش ـــی کرم ـــهرهای تاریخ ش
ـــئله دار  ـــق مس ـــایی مناط ـــن شناس ـــهرها و همچنی ـــی ش ـــی و اجتماع ـــات فیزیک ـــه، خصوصی ـــوص تاریخچ ـــی در خص مطالعات
ـــت،  ـــده اس ـــت آم ـــه دس ـــت ب ـــن مأموری ـــول ای ـــه در ط ـــواردی ک ـــا و م ـــه گزارش ه ـــه خالص ـــت. در ادام ـــه اس ـــورت گرفت ص

ارائـــه می شـــود.

2-2. چکـیده ی  مطالعات کـرمان 
ـــد، و  ـــه کردن ـــه تک ـــهر را تک ـــی ش ـــت تاریخ ـــد باف ـــی های جدی ـــیدی(، خیابان کش ـــالدی )1344 خورش ـــال 1965 می در س
ـــد. ـــوار تاریخـــی تخریـــب شـــده شـــهر تأســـیس کردن ـــر اســـاس محـــل ســـابق دی ـــان در حلقـــه ی پیرامونـــی شـــهر ب یـــک خیاب

ـــیدی(،  ـــالدی )1361 خورش ـــال1982 می ـــی در س ـــز تاریخ ـــت از مراک ـــوع حفاظ ـــا موض ـــزی ب ـــع برنامه ری ـــرح جام ـــن ط اولی
ـــدف  ـــده اند. ه ـــه ش ـــی ارائ ـــهری( و تفصیل ـــع )ش ـــطح جام ـــات در دو س ـــه های GIS و مطالع ـــرح نقش ـــن ط ـــد. در ای ـــه ش تهی
ـــار تاریخـــی درون آن هـــا براســـاس تحلیـــل زمینـــه و ارزش تـــک بناهـــا  از ایـــن طـــرح، بازآفرینـــی محدوده هـــای تاریخـــی و آث
ـــه  ـــده ک ـــن ای ـــاس ای ـــر اس ـــات ب ـــن مطالع ـــت. ای ـــوده اس ـــی ب ـــیل های بازآفرین ـــا و پتانس ـــایی فرصت ه ـــر شناس ـــه نظ از نقط
ـــی  ـــی تحلیل ـــده اســـت. مطالعات ـــاز ش ـــی رود« آغ ـــمار م ـــه[ به ش ـــگ ]آن منطق ـــی فرهن ـــی فضای ـــه[ تجل ـــر منطق ـــاری ]ه »معم
ـــام  ـــران انج ـــگاه ته ـــط دانش ـــی توس ـــهر تاریخ ـــی ش ـــاختارهای اجتماع ـــا س ـــاط آن ب ـــهر و ارتب ـــت ش ـــوده ی باف ـــر روی ت ب
ـــازی و  ـــور بهس ـــه منظ ـــنهاداتی ب ـــت. پیش ـــرده اس ـــی ک ـــایی و معرف ـــه« را شناس ـــام »محل ـــه ن ـــی ب ـــه مفهوم ـــت ک ـــده اس ش
ـــری  ـــای جدیدت ـــوض خیابان ه ـــت. در ع ـــده اس ـــی نش ـــچ گاه اجرای ـــه هی ـــته ک ـــود داش ـــرح وج ـــن ط ـــت در ای ـــود وضعی بهب

از میـــان بافـــت تاریخـــی عبـــور کرده انـــد و موجبـــات تخریب هـــای گســـترده تر را فراهـــم آورده انـــد.
ـــری زمیـــن در محـــدوده  ـــه پهنه بنـــدی و شناســـایی کارب در ســـال 1996 میـــالدی )1375 خورشـــیدی( طـــرح اصالحـــی کـــه ب
ـــی اش،  ـــای پیرامون ـــازار از محدوده ه ـــدوده ی ب ـــک مح ـــایی و تفکی ـــید. شناس ـــب رس ـــه تصوی ـــود ب ـــه ب ـــی پرداخت ـــهر قدیم ش
ـــه  ـــت ابنی ـــرای مرم ـــنهاداتی ب ـــت. پیش ـــورت گرف ـــان ص ـــن زم ـــی در ای ـــن بیرون ـــعه ناهمگ ـــدوده ی توس ـــن از مح همچنی
ـــنهاد  ـــط پیش ـــم متوس ـــا تراک ـــکونی ب ـــق مس ـــد. مناط ـــه ش ـــرح ارائ ـــن ط ـــی در ای ـــدوده ی تاریخ ـــازی مح ـــم و باززنده س مه
ـــق  ـــی مناط ـــای تفصیل ـــرای طرح ه ـــات ب ـــود خدم ـــت بهب ـــت هایی جه ـــده ی سیاس ـــرح  دربرگیرن ـــن ط ـــن ای ـــدند همچنی ش
ـــعه های  ـــیر توس ـــد مس ـــنهاد ش ـــی، پیش ـــهر قدیم ـــر روی ش ـــار ب ـــش فش ـــور کاه ـــه منظ ـــب ب ـــن ترتی ـــه ای ـــود. ب ـــب ب منتخ
ـــنهاد  ـــای پیش ـــن راهبرد ه ـــیاری از ای ـــددا بس ـــا مج ـــند. ام ـــی باش ـــر پیرامون ـــز دیگ ـــرب و مراک ـــمت غ ـــه س ـــی ب ـــد و اصل جدی

ـــیدند. ـــرا نرس ـــه اج ـــه مرحل ـــده ب ش
ـــی های  ـــی و دسترس ـــای فضای ـــل  کیفیت ه ـــد، تحلی ـــزی جدی ـــرح برنامه ری ـــیدی( ط ـــالدی )1386 خورش ـــال 2007 می در س
ـــم، فرســـودگی  ـــزوای شـــهر قدی ـــن طـــرح، موضـــوع ان ـــود. در ای ـــری نم ـــل بیشـــتری پیگی ـــت و تفصی ـــا دق شـــهر قدیمـــی را ب
ـــدر  ـــواد مخ ـــران و م ـــکالت مهاج ـــائل و مش ـــن مس ـــد، همچنی ـــهر جدی ـــردن آن از ش ـــدا ک ـــر ج ـــاکنان در اث ـــی س و جابجای
ـــت.  ـــده اس ـــنهاد ش ـــهر پیش ـــت ش ـــی از کلی ـــوان بخش ـــه عن ـــی« ب ـــز تاریخ ـــناختن »مراک ـــد ش ـــرح جدی ـــد. در ط ـــرح ش مط
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ـــن طـــرح  ـــی شـــهری هـــدف راهبرد هـــای پیشـــنهادی توســـعه در ای ـــی بازآفرین ـــت کل ـــق مدیری ـــه از طری ـــم ســـاختار محل ترمی
ـــورد  ـــرح م ـــن ط ـــی در ای ـــز تاریخ ـــای مرک ـــت و جاذبه ه ـــود کیفی ـــور بهب ـــه منظ ـــا ب ـــایی فرصت ه ـــن شناس ـــت. همچنی اس
توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت کـــه منجـــر بـــه تعریـــف پروژه هـــای پایلـــوت بـــرای محله هـــا، شناســـایی محدوده هـــای 
ـــاء  ـــرح، ارتق ـــی در ط ـــدف اصل ـــت. ه ـــده اس ـــگری ش ـــات گردش ـــی و خدم ـــود دسترس ـــن بهب ـــا و همچنی ـــد پیاده ه آمد وش
ســـرزندگی و کیفیـــت زندگـــی شـــهری بـــوده اســـت. مطالعـــات تفصیلـــی انجـــام شـــده در ایـــن طـــرح، خصوصیـــات جغرافیایـــی، 
ـــماند  ـــت پس ـــت. مدیری ـــه اس ـــاختارها را در برگرفت ـــن زیرس ـــع آب همچنی ـــت مناب ـــا و مدیری ـــی، قنات ه ـــزی، اقلیم لرزه خی
ـــز  ـــی ســـاختار شـــهری نی ـــات فضای ـــت ترافیـــک و حفاظـــت از خصوصی ـــژه مطـــرح شـــده اســـت، مدیری یکـــی از مشـــکالت وی

ـــده اند. ـــه ش ـــدت ارائ ـــان م ـــدت و می ـــاه م ـــعه های کوت ـــت توس ـــی جه ـــنهاداتی تفصیل ـــت . پیش ـــژه اس ـــه وی ـــد توج نیازمن

نیـــاز بـــه تهیـــه  دســـتورالعمل های روشـــن و دقیـــق جهـــت توســـعه های اقتصـــادی، خدمـــات، مســـکن، گردشـــگری،   
ـــود دارد. ـــره وج ـــح و غی تفری

مدیریـــت ترافیـــک و کیفیت هـــای مرتبـــط بـــا محیط زیســـت همچنیـــن اولیـــت بخشـــی بـــه حمل و نقـــل عمومـــی و   
ـــنگ فرش  ـــی س ـــرد. طراح ـــرار گی ـــر ق ـــد نظ ـــت م ـــی می بایس ـــز تاریخ ـــرون مراک ـــع در بی ـــای  واق ـــی پارکینگ ه طراح

ـــود. ـــن ش ـــده از آن تعیی ـــک گذرن ـــوع ترافی ـــه ن ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــز بای ـــا نی خیابان ه

ـــل  ـــهر منتق ـــز ش ـــری از مرک ـــق دورت ـــه مناط ـــد ب ـــد بای ـــاد می کنن ـــم ایج ـــک مزاح ـــه ترافی ـــی ک ـــده و انبارهای ـــع آالین صنای  
ـــوند. ش

ـــود  ـــی، بهب ـــالت اجتماع ـــر در تعام ـــت باالت ـــوق کیفی ـــه مش ـــود ک ـــت ش ـــوی تقوی ـــه نح ـــت ب ـــی می بایس ـــاختار فضای س  
مراکـــز محلـــه ای، و دســـتورالعملی جهـــت حفاظـــت شـــهری و محیط زیســـت باشـــد.

ـــاختمان های  ـــازی س ـــه نوس ـــبت ب ـــا نس ـــت بناه ـــازی و مرم ـــه مقاوم س ـــی ب ـــت بخش ـــن اولوی ـــهری ضم ـــت ش مدیری  
ـــود. ـــه ش ـــهر پذیرفت ـــطح کل ش ـــد در س ـــد، بای جدی

ـــود و  ـــای موج ـــن قابلیت ه ـــور تضمی ـــه منظ ـــازی ب ـــرار دادن ظرفیت س ـــر ق ـــد نظ ـــت م ـــد جه ـــم بای ـــتم اداری حاک سیس  
ـــرد.  ـــرار گی ـــی ق ـــورد بازبین ـــی، م ـــع محل ـــازی جوام توانمندس

ـــورد  ـــانی در م ـــاش و پریش ـــی اغتش ـــد نوع ـــوان می کنن ـــان عن ـــورد کرم ـــهری در م ـــزی ش ـــاوران برنامه ری ـــت، مش در نهای
ـــراء  ـــت اج ـــن جه ـــردی روش ـــن راهب ـــود دارد. همچنی ـــی وج ـــطوح اداری حکومت ـــی در س ـــن ناهماهنگ ـــئولیت ها و همچنی مس

ـــدارد. ـــود ن ـــرمایه گذاری وج ـــای س ـــر مبن ـــح ب صحی
ـــی را  ـــت تاریخ ـــی در باف ـــاکنان زندگ ـــیاری از س ـــت. بس ـــده اس ـــل ش ـــالن را تحلی ـــاکنان و دخی ـــرش س ـــزارش نگ ـــن گ در ای
بـــه شـــرط وجـــود خدمـــات مناســـب می پذیرنـــد. امـــا در میـــان نهادهـــای تصمیم گیرنـــده رویکردهـــای متضـــادی بـــه 

ـــود دارد. ـــد وج ـــای جدی ـــعه ه ـــازی و توس ـــه نوس ـــر ب ـــوی دیگ ـــی و از س ـــت تاریخ ـــت از باف ـــوه ی حفاظ نح

۳- طرح جامع حفاظت )CMP( : برنامه کار
)CMP( ۳-۱. روش شناسـی و اصـول تهـیه طرح جامـع حفاظت

ایـــن طـــرح می بایســـتی در ارتبـــاط تنگاتنـــگ بـــا واحدهـــای فنـــی مراجـــع دولتـــی و ســـاکنین تهیـــه شـــده تـــا 
ـــاد  ـــردم ایج ـــا م ـــل ب ـــر و تعام ـــود درگی ـــد ب ـــا خواه ـــده آنه ـــر عه ـــرح ب ـــت ط ـــده مدیری ـــه در آین ـــت اندرکارانی را ک دس
ـــتقیم  ـــات مس ـــطه جلس ـــی بواس ـــش آگاه ـــانی و افزای ـــتم اطالع رس ـــتی سیس ـــدف، می بایس ـــن ه ـــه ای ـــل ب ـــرای نی ـــد. ب نمای
ـــال  ـــارات فع ـــگاه ها و انتش ـــزاری نمایش ـــی، برگ ـــات تفصیل ـــتقیم اطالع ـــر مس ـــال غی ـــورت انتق ـــن بص ـــمینارها و همچنی و س
ـــازمانی  ـــارت س ـــا چ ـــی ب ـــکل از کارکنان ـــروه کاری( متش ـــع« )گ ـــرح جام ـــر ط ـــک »دفت ـــاد ی ـــوص ایج ـــن خص ـــردد. در ای گ

ـــرورت دارد. ـــی ض ـــرد آت ـــرای عملک ـــاز ب ـــورد نی ـــات م ـــازمان دهی امکان ـــز س ـــخص و نی مش
تهیة طرح جامع به چند مرحله تقســـیم می گردد:

1- جمع آوری اطالعات و مشـــاهدات میدانی
2- تهیه نقشـــه های وضع موجود حفاظت از بافت و تحلیل معضالت مربوط به پروژه

3- تعریـــف دســـتورالعمل هایی بـــرای طـــرح جامـــع بـــرای بحـــث بـــا مراجـــع دولتـــی و نهائـــی نمـــودن راهبردهـــا و 
سیاســـت ها 

ـــد  ـــه خواه ـــهروندان ارائ ـــرای ش ـــده ب ـــه ش ـــع تهی ـــرح جام ـــی( ط ـــخگویی جمع ـــدار )پاس ـــکاری پای ـــن هم ـــور تضمی بمنظ
شـــد. ایـــن طـــرح به عنـــوان مرجعـــی بـــرای تهیـــة »برنامـــه مدیریـــت شـــهر« قـــرار خواهـــد گرفـــت و بـــه منظـــور 
تصریـــح جهت گیری هـــا و پیاده ســـازی دســـتورالعمل ها شـــامل پروژه هـــای آزمایشـــی در محل هـــای مشـــخص 

ـــود. ـــد ب خواه

)CMP( ۳-2. ساختار طـرح جامع حفاظـت
ـــراث  ـــازگاری می ـــی از س ـــته بندی تحلیل ـــک دس ـــه ی ـــه تهی ـــاز ب ـــرح، نی ـــده در ط ـــن ش ـــای تعیی ـــی پارامتره ـــت معرف جه
ـــت  ـــات می بایس ـــن اطالع ـــد. ای ـــه می باش ـــمایل نگاران ـــیوی و ش ـــازی آرش ـــای مستندس ـــر مبن ـــی ب ـــهر تاریخ ـــاری و ش معم
ـــد محـــدود  ـــه نبای ـــالوه، محـــدوده مداخل ـــردد. بع ـــه گ ـــه تهی ـــه پای ـــا نقش ـــده ت ـــهر منعکـــس ش ـــی ش ـــن عکـــس هوای در آخری
ـــراث  ـــل می ـــة حائ ـــوان منطق ـــه بعن ـــد آنچ ـــی مانن ـــای پیرامون ـــه بخش ه ـــت ک ـــه الزم اس ـــوده بلک ـــی ب ـــت تاریخ ـــه باف ب

ـــردد. ـــامل گ ـــت ش ـــی اس ـــت حفاظت ـــامل مدیری ـــوده و ش ـــاز ب ـــورد نی ـــی م جهان
ـــا  ـــی آنه ـــارغ از ارزش تاریخ ـــهری ف ـــای ش ـــا و فضاه ـــود بناه ـــرایط موج ـــور درک ش ـــی بمنظ ـــی تفصیل ـــش میدان ـــک پیمای ی
ـــوده  ـــاز ب ـــورد نی ـــادی م ـــی- اقتص ـــای اجتماع ـــازگاری بناها،کارکرده ـــت، س ـــی از جمعی ـــات جامع ـــة اطالع ـــور تهی و به منظ
ـــمایل نگارانه  ـــتندنگاری ش ـــاس مس ـــر اس ـــردد. ب ـــب گ ـــک کل کس ـــورت ی ـــه ص ـــهری ب ـــت ش ـــت باف ـــی از قابلی ـــا درک ت
ـــع  ـــی از وض ـــای ترکیب ـــة ارائه ه ـــرای تهی ـــه ب ـــة پاب ـــر، نقش ـــش فوق الذک ـــون و پیمای ـــع گوناگ ـــده از مناب ـــه ش ـــی، تهی تاریخ
ـــرح  ـــری از ط ـــی ناپذی ـــش جدای ـــات بخ ـــن صفح ـــه ای ـــد ک ـــد ش ـــه خواه ـــبی بکارگرفت ـــات مناس ـــت در صفح ـــود حفاظ موج

ـــت.  ـــع اس جام
ـــی  ـــش تاریخ ـــدار در بخ ـــاء پای ـــت و احی ـــک حفاظ ـــور ی ـــه منظ ـــده« و ب ـــزی ش ـــای برنامه ری ـــه »طرح ه ـــا تهی ـــد ب ـــن رون ای
شـــهر ادامـــه خواهـــد یافـــت. ایـــن طرح هـــای برنامه ریـــزی شـــده ماهیـــت طـــرح جامـــع CMP را شـــکل می دهنـــد. 
ــدت  ــی مـ ــای طوالنـ ــازی برنامه هـ ــرای پیاده سـ ــع بـ ــزار مرجـ ــک ابـ ــوان یـ ــده » بعنـ ــزی شـ ــای برنامه ریـ »طرح هـ
ـــن  ـــند. ای ـــازی CMP باش ـــد پیاده س ـــرفت فراین ـــا پیش ـــب ب ـــان، و متناس ـــول زم ـــر در ط ـــا، اصالح پذی ـــا پروژه ه ـــی ی اجرائ

طرح هـــای برنامه ریـــزی شـــده بـــه شـــرح ذیـــل می باشـــند:
1- طرح حفاظت کالبدی 
2- طرح حفاظت اجتماعی

3- ضوابط و مقررات
ـــا  ـــوت در بناه ـــای پایل ـــخص و پروژه ه ـــای مش ـــرای محدوده ه ـــی ب ـــای تفصیل ـــه طرح ه ـــل CMP، تهی ـــور تکمی ـــه منظ ب

ـــد. ـــان گردن ـــاء بی ـــت های احی ـــاخص های سیاس ـــازی ش ـــاده س ـــا پی ـــوده ت ـــروری ب ـــی ض ـــای تاریخ و فضاه
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