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نسبت توسعه و حفاظت در شهر

باز خوانی مدل توسعه شهر یزد از منظرتعامل میان رویکردهای توسعه
و حفاظت از بخشهای قدیم در بازه زمانی قرن  5تا  13هجری
سمیرا عادلی*  ،1محسن عباسی هرفته
 1عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
 2استادیار مجتمع هنر و معماری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
2

(تاریخ دریافت مقاله ،93/5/18 :تاریخ پذیرش نهایی)94/7/19 :

چکیده
نســبت توســعه و حفاظــت ،از موضوعات چالشبرانگیز در ادبیات شهرســازی به شــمار مــیرود .از زمان
شــکلگیری نظریات و تئوریهای مرمت و توســعه شــهری ،رویکردهای متفاوتی در راستای پاسخگویی
به این چالش ،پدید آمده اســت .برخی ،اقدامات حفاظتی را مانعی در مســیر پیشــرفت و توســعه تلقی
کرده و عدهای ،توسعه را مانعی در مسیر حفاظت از سرمایههای انسانی میدانند .در مقاله حاضر ،مدل
توســعه شــهر تاریخی یزد با تجربه حیاتی چند صد ســاله ،در بازه زمانی قرن  5تا  13ه ،.با استناد بر روش
تحقیــق توصیفــی_ تاریخی و اســتدالل منطقی مورد مطالعه قرار گرفته اســت .بازخوانی این مدل موفق
توســعه از منظر چگونگی تعامل رویکردهای توســعه و مؤلفههای حفاظتی ،میتواند راهکاری کاربردی
مدل توسعه  -توسعه حفاظت محور،-
را در پاســخ به چالش موجود ارائه دهد .بررســی مشخصات این ِ
بیانگر اهمیت تعامل پویا میان رویکردهای توســعه و حفاظت و توجه به بخشهای موجود در راســتای
حفــظ تــداوم حیات شــهری اســت؛ این مــدل از توســعه ،در قالب اقدامات زایشــی (نوســازی) و تکمیلی
(بازســازی ،بهســازی و نوسازی) ،نه تنها زمینهساز رشد ّکمی شــهر بوده ،بلکه ارتقای کیفی بخشهای
موجود شهری را نیز با اولویت دادن به اقدامات حفاظتی موجب شده است.

واژه های کلیدی
توسعه ،حفاظت ،شهر ،توسعه حفاظت محور ،شهر تاریخی یزد.
*نویسنده مسئول :تلفن ،09133412914 :نمابر.E-mail: sa_adeli@uk.ac.ir ،035-38261929 :
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نقشه  -1مراحل اصلی توسعه شهر یزد از قرن  5تا  13هجری.
شمسه)۱۳۸۵ ،
ﻣﺮاﺣﻞاﺻﻠﻲﺗﻮﺳﻌﻪﺷﻬﺮﻳﺰدازﻗﺮنﺗﺎﻫﺠﺮي ﻣﺄﺧﺬﻣﻬﻨﺪﺳﺎنﻣﺸﺎورﺷﻤﺴﻪ  
مشاور  
مأخذ( :مهندسان ﻧﻘﺸﻪ

و تثبیــت وضعیــت مطلوب مناطــق موجود انجامیده و بازســازی
در محــدوده درونشــهری نیــز ضمــن نوزایــی بافت جدید شــهری
و بازیافــت بافــت فرســوده ،موجــب ارتقــا و تکامــل مناطــق دورن
شــهری بوده اســت .به دیگر ســخن ،مجموعه اقدامات توسعهای
در محدوده درونی شهر ،با تثبیت ،تکمیل ،معاصرسازی و نوزایی
درون شــهری ،کارآمــدی و نقــش فعــال عناصــر و بافــت شــهری را
ـات بخشهای
بــا گذشــت زمــان تضمیــن و زمینهســاز تــداوم حیـ ِ
موجود و رشــد کیفی شهر بودهاند .در محدوده بیرونی نیز ،عمده
اقدامات توســعه ،حول نوســازی متمرکز اســت که با زایش مناطق
جدید ،موجب گســترش و به تعبیری رشــد ّکمی شهر شده است.
ا گــر چــه در مواردی که بخشهای موجود حاشــیه شــهر ،به شــهر
الحاق می شــود ،مثلث اقدامات داخل شــهر در این مناطق نیز در 12
مقیاس ابنیه و بافت قابل شناســایی اســت .از آن جمله میتوان
بــه توســعه شــهر در دورههای اتابــکان ،آلمظفــر و تیموریان که به
الحاق بخشی از مناطق بیرونی به شهر منجر شده ،اشاره داشت.

مــدل توســعه یــزد در خدمــت حفاظت شــهر؛
توسعه حفاظتمحور
نظـ�ر به اینکـ�ه موضوع ایـ�ن مقاله بـ�ر محور حفاظت میباشـ�د،
پیش از آنکه ارتباط میان توســعه شــهر و مقولــه حفاظت از بخش
قدیمی آن در دورههای مختلف تشریح شود ،الزم است تا مفهوم
روشــنی از حفاظــت بطــور عــام و حفاظــت شــهری بطــور خــاص
ارائهشــود .شــهر تاریخــی بــه مثابه موجــودی زنده اســت و چونان
ســایر موجودات زنده ،نیازمند شــرایط و ملزوماتی به جهت تداوم
زندگ��ی خ�وـد میباش��د؛ در صــورت ّ
مهیا نبودن این شــرایط ،دچار
مــرگ تدریجی میشــود .تمام تالش حفاظــت از این موجود زنده،
در کمک و فراهم آوردن امکان تداوم حیات آن خالصه میشــود.
ایــن مفهــوم بــا توجــه بــه تأ کیــد حفاظــت نویــن بــر زندهمانــدن
( )Ipekoglu, 2006و تطویـ�ل و ت��داوم عم��ر آث��ار( آیــت ا ...زاده
شــیرازی )7 -6 ،1382 ،روشــن اســت .برایــن اســاس ،مفهــوم
حفاظت شهری ،بر مدار تداوم حیات شهر دور می زند.

Thaitakoo, 2006,(
)19

Dutt and Thakur, 2007,55; Dyches,(
)1991,3; Pickard, 2001,123, 1
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بـوده اسـت کـه بـه نظـر میرسـد بـه گونـهای قابـل قبـول از ّ
کـم و کیـف
اقدامـات نسـبت بـه سـایر دانههـا و ابعـاد بافـت نیـز حکایـت میکنـد.

تطبیــق بخــش قدیــم بــا شــرایط و الزامــات
مرحله جدید توسعه
گفتـه شـد کـه حفاظـت شـهری رابطـه وثیقـی بـا تـداوم حیـات
شـهر دارد .ایـن رویکـرد بـه حفاظـت شـهری ،ملزوماتـی دارد کـه از
مهمتریـن آنهـا ،پذیـرش و فهـم جایـگاه تغییر در شـا کله شـهر اسـت.
از مشـخصههای یـک موجـود زنـده ،رشـد ّکمـی و کیفـی اسـت یـا
بـه زبانـی دیگـر ،تغییـر در آن بـه منظـور تـداوم حیـات طبیعـی آن
اسـت .از ایـن نظـرگاه« ،عمـل حفاظـت ،نیازمنـد مقـداری تغییـر [در
سـاختار موجود] اسـت ا گرکه موضوع آن ،حفاظت از زندگی و تداوم
حیـات چیـزی اسـت»(« . )Topcu, 1996, 1بنابرایـن ،حفاظـت
ً
لزومـا نگهـداری یـک پدیـده بصورتـی کـه اسـت و بـدون اجـازه تغییـر
نیسـت[...بلکه] حفاظـت رونـد آ گاهانهای اسـت که اجـازه تغییرات
الزم را میدهـد و آنهـا را مدیریـت میکنـد» (Vincent Heritage,
 .)2012تـا بدانجـا کـه هما کنـون «گرایـش بـه سـمت شـامل کـردن
میراث فرهنگی [به مثابه پدیده ای زنده] در مفهوم توسعه مستمر
 ...متمایـل اسـت» .از ایـن منظـر« ،حفاظت شـهری [نیز] به صورت
مدیریـت تغییر و تحول تعریف شـده اسـت» (یوکیلتـو.)129 ،1377 ،
بنابراین«تغییر و تداوم ،با وجودی که در نگاه اول به ظاهر در تضاد
بـا حفاظـت بـه نظـر مـی رسـند ،مؤلفههایـی هسـتندکه به شـدت در
تعامـل بـا آن هسـتند» ( .)Topcu, 1996, 1بنابرایـن در خصـوص
شـهر ،تغییـر ،بـه منظـور تـداوم حیـات آن ،محوریـت دارد.
توســعه یزد در حقیقت امکانی را فراهم آورده تا شــهر ،تغییرات
الزم به منظور تداوم حیاتش را تجربه کند .تغییراتی که بخشهای
قدیم شــهری طی مراحل مختلف توســعه به خود دیدهاند در سه
سطح تغییرات تکمیلی با حفظ ساختار اصلی ،تغییرات ساختاری
(تح��ول درکالبــد موجــود) و نوزایی (تحــول با ایجاد کالبــد جدید)،
قابــل دســتهبندی میباشــد .اهـ ّـم ایــن تغییــرات کــه اطالعــات
مستندی از آنها در دست است شامل موارد ذیل است.
الــف .تکمیــل و توســعه بخشهــای موجــود؛ برای مثال شــبکه
قنات ،مسجد جامع و سایر ابنیه عمومی در تمامی ادوار توسعه یزد
این تغییرات را تجربه میکند .کاشیکاری مسجد در دوره تیموری،
ســاخت دو منــاره در دوره صفــوی و احــداث شبســتان در دوره
قاجاریه ،نمونههایی از اقدامات تکمیلی در قالب نوســازی هستند
که تداوم حیات مسجد را با گذشت زمان تضمین کردهاند.
ب .تقویــت مرا کــز شــهری دوره قبــل؛ همواره با انجام ســاخت و
ســازهای جدیــد در اطــراف محدوده مرکز شــهر دوره قبــل ،رونق آن
حفــظ و تقویــت میشــده و این تغییــرات نقش مهمــی در رونق کل
محدوده دوره قبل ایفا مینموده است .به عنوان نمونه میتوان به
تقویت مرکز شهری پیرامون مسجد جامع و محور شمالی  -جنوبی
بــا گســترش و احداث فضاهای تجاری و عمومــی در ا کثر دورههای
توسعه شهر یزد همچون اتابکان ،آلمظفر و قاجاریه اشاره داشت.
ت .افزایــش ترا کــم برخــی قســمتها در صــورت لــزوم؛ در

بخشهایــی از بافــت ،که بواســطه نیازهــای دوره جدیدتــر نیاز به
ترا کم بیشــتر کالبدی وجود داشــته با تخریب بخشهای فرســوده
و یا ســاخت بناهای میانافزا این کار صورت میگرفته اســت .این
تغییــر بــه تقویــت و رونق ایــن بخشهــا در درون شــهر قدیم منجر
میشــده است .در ا کثر دورههای توســعه ،گزارشهایی از ساخت
ابنیه جدید در بخش قدیم به چشم میخورد.
ث.تخریب بخشهای فرسوده یا غیرکارآمد واقدام به نوسازی؛
بــدون هیــچ ابائی از تغییر در صورتی کــه امکان مرمت بخشهایی
از شــهر مقرون به صرفه نبوده یا به شــکل دیگری از ابنیه نیاز بوده
با رعایت اصول شهرســازی حا کم بر شــهر ،در بخشهای فرســوده
تخریب و نوســازی صورت میگرفته اســت .برای مثــال میتوان به
تخریب ارگ حکومتی و ســاخت محالت مســکونی در دوره چهارم
توســعه شــهر یزد اشــاره داشــت؛ همچنین در محدوده شــهر دوره
آلکا کویه و اتابکان ،در امتداد گذر یوزداران کنونی ،که میبایست
سبک معماری قرون اولیه اسالمی به چشم بخورد ،ابنیه قاجاری
زیادی وجود دارد .از ســوی دیگر با توجه به تغییر سیســتم دفاعی
شــهرها در نتیجــه تغییــر ادوات جنگــی از دوره قاجاریــه ،این دوره
شاهد آخرین مرحله تعمیرات برج و باروی شهر میباشد.
ج.تغییر در نظام سازماندهی دانهها برحسب اقتضائات زمانی
مختلــف؛ بــرای مثــال الگــوی ارگانیــک شــهر ،در یــک تغییــر بطیع
امــا محســوس ،بــه نظــام ارگانیــک -شــطرنجی در دوره بعــد تغییر
مییابــد .هرچنــد از دالیل این تغییر اطالعی در دســت نیســت ،با
ایــن حال در این نظام معماری و شهرســازی که پرهیز از بیهودگی
ً
از ارکان آن به شــمار می رود (پیرنیا ،)28 ،1380 ،مطمئنا بواســطه
مجموعهای از شرایط و اقتضائات این اتفاق رخ داده است.
ح.ســاخت و توســعه ابنیــه متناســب بــا شــرایط و اقتضاعــات
عملکردی زمانه؛ شــهر یزد در دورههای مختلف توســعه با توجه به
نیازمندیهای جامعه و اولویتهای حکومتی ،شــاهد شــکلگیری
ابنیه و عملکردهای مختلف و یا جدیدی بوده است .تأ کید بر ساخت
مــدارس در برخــی دورههــا (اتابــکان و آل مظفر) ،احداث حســینیه
بــا توجــه بــه گســترش باورهــای مذهبــی بــه ویــژه در دوره صفویــه،
شــکلگیری مرا کــز جدیــد شــهری در دورههایی همچــون تیموری،
صفویه و قاجاریه و ساخت بناهایی با عملکردهای جدید همچون
پست در دوره قاجاریه ،نمونههایی از تطبیق پذیری شهر با اقتضائات
زمانــه و نیازمندیهــای جدیــد جامعــه در حــال رشــد میباشــد.
عطف به جدول ،1در همه دورهها این تغییرات با ضعف و شدت
به چشم میخورد .این موارد ،شواهدی از انجام تغییرات مستمری
است که به حفاظت شهر در طول زمان منجر شده است.

حذف فشار مازاد بر توان بخش قدیم
تــوان بخــش موجــود شــهر بــرای پاســخ بــه ظرفیت مشــخصی از
کاربران و نیازهای آنهاست .افزایش بیش از حد و مازاد بر این ظرفیت،
ً
میتوانــد بــه وارد آمدن آســیب ،تضعیف و نهایتا تخریــب این بخش
منجر گردد .افزایش ّکمی و گسترش محدوده شهر یزد در قالب جریان
توسعه تاریخی آن ،به نوعی حذف بار مازاد بر گرده شهر موجود بوده
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گرده شــهر موجود بوده که از آســیبهای آتی وارده بر آن جلوگیری
نموده اســت .لذا توســعه بیرونی شــهر بــا انتقال بار مــازاد فعالیتی
از محــدوده شــهر دوره قبــل بــه محــدوده پیرامونــی آن ،از ایجــاد
تنشهــای بیــش ازحــد تــوان محــدوده قدیمــی در آن جلوگیــری
نموده است.
از ســوی دیگــر ،در برخــی از برهههــای زمانــی ماننــد آلمظفر و
قاجــار ،ســرعت افزایش جمعیت شــهر با ســرعت اقدامات تکمیلی
چونــان تعمیــر ،مرمــت ،مترا کمســازی و نوســازی در بافــت قدیــم
که در مقایســه با نوســازی در اراضی اطراف شــهر پایینتر هســتند،
همخوانی نداشــته و توســعه شــهر در اراضی پیرامــون ،در حقیقت
ضمن جلوگیری از اقدامات شــتابزده داخل محدوده قبلی ،این
فرصــت را ایجــاد نمــوده تــا بخشهــای قبلی بــا رونــدی مطلوب و
آرامتر با شــرایط جدید ســازگار شــده ،مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
حال آنکه در دوره پنجم توســعه شــهر ،صفویــه ،زندیه و قاجار ،که
شــهر رشــد آرام جمعیتی را تجربه میکرده و فرصت انجام اقدامات
تکمیلــی در داخــل محــدوده شــهر بــا ســرعت افزایــش جمعیــت
ّ
محوریت توســعه با توســعه درونی بوده اســت.
همخوانی داشــته،
بنابراین توســعه شــهر با برقــراری تعادل بین میزان رشــد جمعیت
و ســرعت مــورد نیــاز بــه انجــام اقدامــات تکمیلــی در داخــل شــهر
و اقدامــات زایشــی در خــارج شــهر ،بــه حفاظت و عــدم وارد آمدن
آسیب به بخش موجود شهر کمک شایانی نموده است.

برقراری هماهنگی و رابطه میان بخش جدید
و قدیم
شــهر بــه مثابــه پیکــرهای واحــد عمــل میکنــد و الزمه ایــن امر
وجود هماهنگی ،ســنخیت و ارتباطات تعریف شــده میان اجزای
این پیکره اســت .در مدل توســعه یزد در هر دوره ،این هماهنگی
و رابطــه میــان مناطــق موجود و بخش اضافه شــده ،محســوس و
ملموس اســت .با اتخاذ رویکردی کالن نســبت به بافت و شــهر بر
اســاس نظریه "ســاخت اصلــی" ،میتوان هماهنگــی و رابطه میان
دو بخــش جدیــد و قدیــم را در ســه ســطح ویژگیهــای کالبــدی،
مشــخصات عملکردی و ویژگیهای فضایی و بصری مورد مطالعه
و بررسی قرار داد .از این منظر هماهنگی و ارتباطی قوی میان این
سه جزء در بخش قدیم و جدید شهر در دورههای مختلف توسعه
برقرار بوده است.
الــف) ویژگیهــای کالبــدی ،ویژگــی عناصــر کالبــدی (ابنیــه)
شــاخص ،ساختار و بافت شــهری و دسترسیها را شامل میشود.
در مقیاس معماری تشــابه سبک ،مصالح ،تکنیکها و روشهای
س��اخت ،سـ�ازماندهی عناصــر و اج��زای بنــا و  ...از مشــخصههای
معمــاری گذشــته شــهر یــزد بــه شــمار م ـیرود بــه نحویکــه بــرای
مخاطــب عام ،تشــخیص دورههــای مختلف این گونــه از معماری
دشــوار اســت .مســجد جامــع بــه عنــوان عنصــر شــاخص شــهری،
مصداقــی بارز از هماهنگی تغییرات و اقدامات صورت گرفته در هر
دوره توسعه ،در شا کله خود به شمار میرود.
در مقیاس بافت قرابت در نظام دسترســی ،الگوی گســترش و

نظــام پروخالی قابل مطالعه اســت .در خصوص نظام دسترســی،
رابطــه تنگاتنگی میان دو بخش جدید و قدیم وجود دارد .امتداد
و تقویــت محورهــای ارتباطــی بخش قدیم در بخــش جدید؛ دقت
در نقش ـههای شــشگانه  1تــا  6حکایــت از آن دارد .عمــوم راههــا و
محورهــای اصلی ارتباطــی در دورههای بعد امتــداد پیدا میکنند
و بخشهــای موجــود با ســاخت عناصر عمومی تقویت میشــوند.
ضمــن آنکــه محورهــای ارتباطی جدیــد نیز در مرکــز محالت جدید
بــا راههــای قدیــم تقاطع نموده و شــبکه درهم تنیــدهای را تعریف
مینمایند که کل شهر را به هم وصل میکنند .در خصوص الگوی
گســترش نیز ،الگوی ارگانیک رشــد همواره محوریت داشته و نظام
پروخالیها همواره درونگرا و مرکزگرا بوده است.
ب) از منظـر شـاخصههای عملکـردی ،هماهنگـی و سـازگاری
سـاختار عملکـردی شـهر( اجـزای عملکـردی و ترکیـب و همجـواری
آنهـا) در دو بخـش جدیـد و قدیـم مـد نظـر میباشـد .شـهر یـزد در
مراحل شـشگانه توسـعه ،سـاختار عملکردی هماهنگی را به خود
دیـده اسـت .شـکلگیری مرا کـز جدیـد شـهری بـا توجـه بـه میـزان
گسـترش شـهر ،همنشـینی عملکردهـای عمومـی در مجـاورت آنهـا
و نظـام محلهبنـدی ،الگویـی رایـج از ترکیـب اجـزای عملکـردی در
بافـت شـهری به شـمار میرود .همچنین تعامـل عملکردی عناصر
شـاخص بافـت بـه عنـوان ابـزاری کارآمـد در تقویـت رابطـه بیـن
بخشهای مختلف بافت شـهری مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت.
بـرای مثـال درسـه دوره آخـر توسـعه شـهر تاریخـی یـزد ،سـه مرکـز
جدیـد شـهری شـکل میگیرنـد .همجـواری و ایجـاد محـوری اصلـی
کـه ایـن سـه مرکـز را ماننـد دانههای تسـبیح به هم مـیدوزد ،رابطه
مطلوبـی را بیـن بخشهـای مختلـف شـهر ،کـه هـر یـک مربـوط بـه
یک دوره هستند ،ایجاد نموده است .از سوی دیگر ،در دورههای
مختلـف توسـعه بـا توجـه بـه ازدیاد جمعیـت و یا شـرایط زمانه ،نیاز
بـه توسـعه عملکردهـای پیشـین و یـا عرضـه عملکردهـای جدیـد
بـوده اسـت؛ بخشـی از ایـن نیازهـای عملکردی ،با تکمیل ،توسـعه
و یـا ایجـاد عملکردهـای مـورد تقاضـا در بخشهـای قدیـم از طریـق
نوسـازی و یـا بازسـازی تأمیـن شـده اسـت .چنیـن رویکـردی از ُبعـد
عملکـردی ،تعاملـی پویـا میـان بخشهـای جدیـد و قدیـم را در
مسـیر تـداوم حیـات شـهر بـه مثابـه کلیتـی وحـدت یافتـه موجـب
شـده اسـت.
ج) ویژگیهــای فضایــی و بصری مناطق مختلف شــهر که طی
دورههای مختلف توسعه شکل گرفتهاند نیز به واسطه هماهنگی
در ســاختارکالبدی و عملکــردی ،همچنیــن پایبنــدی بــه اصولــی
چــون عرصهبنــدی فضایــی و سلســله مراتب دسترســی در تمامی
مراحل توســعه به گونهای منســجم و وحدت یافته درک میشود.
به گونهای که از نظر بصری با حرکت در بافت تاریخی شهر ،تمامی
بخشهای آن به صورت کلی انسجام یافته درک میشوند.
ایــن عوامــل ،موجبــات شــکلگیری کلیتــی واحــد و پیوســته را
فراهــم آورده اســت و باعــث شــده بخــش قدیم شــهر نیز پــا به پای
بخــش جدیــد و به عنوان بخشــی از پیکــره واحد عمل نمــوده ،به
نحوی که امروزه پس از گذشــت ســالها ،به راحتی میتوان آنها را
در گروه معماری سنتی ایران با هم جمع نمود.
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محوریت بخش قدیم در روند توسعه
روند توســعه یزد همچنانکه در جدول و نقش ـههای ششگانه
محوریت بخش
مشــخص میباشــد ،به گونهای اســت که همواره
ِ
موجــود ،در شــکلگیری شــا کله جدید مــورد توجه بوده اســت .در
حقیقت بخشهای اضافه شــده به شهر الحاق میشدهاند و شهر
در هــر دوره ای از یــک ســمت و در محــدوده بالفصــل خــود ،ایــن
الحاقــات را شــاهد بوده اســت؛ بــه همین دلیــل ،در انتهــای دوره
ّ
قاجــار ،آنچــه هویداســت ّ
محوریــت بخشهــای اولیــه و
مرکزیــت و
قدیمیتر در شــا کله کالبدی جدید اســت؛ از مهمترین نتایج مدل
توســعه شــهر یزد میتوان به این نکته اشــاره کرد که موجودیت و
توفیــق بخــش جدیــد بطور محسوســی در گــرو بخش قدیم اســت
و ایــن ،خــود توســعه شــهر را منوط به توســعه بخشهــای موجود
میکنــد .نتیجــه آنکــه حفاظت از بخــش موجود به عنوان بخشــی
از رونــد توســعه کل شــهر وتقویــت ســاختار قبلی به منظــور توفیق
توسعه کالنشهر ،نا گزیر مینماید.

نمودار -2اهم مؤلفههای مدل توسعه کالبدی یزد در ربط با مقوله حفاظت از بخش قدیم شهر.

نتیجه
مدل توســعه شــهر یزد در بازه زمانی مورد نظر ،مدلی مطلوب از
گونهای از توســعه را در اختیار میگذارد که ضمن پاســخ به نیازهای
جدید ،شکل مناسبی از حفاظت را بدون افتادن در دام نگرشهای
افراطــی (حفاظــت مــوزه ای) و تفریطی (عدم چارچــوب مداخالتی)
تصویر مینماید .این مدل که بر پایه فهم درســتی از ّ
ماهیت شــهر-
به مثابه موجودی زنده و نیازمند رشد ّکمی و کیفی -شکل گرفته،
با برقراری تعادل و تعاملی منطقی بین بخش موجود و بخش اضافه
شده ،نه نیازهای روز سا کنین را نادیده میگیرد و بر حفاظت افراطی
از بخــش قدیــم اصرار میورزد و نه بــا بیتوجهی به ارزشهای بافت
ً
موجود ،صرفا پاسخ به نیازهای روز را هدف قرار میدهد .اینگونه از
توسعه ،که میتوان آن را "توسعه حفاظت محور" نامید ،مؤلفههای
شــاخصی را در ربــط بــا حفاظــت از بخشهــای قدیــم شــهر شــامل
میشود که از مهمترین آنها میتوان به أ .حفظ و تثبیت بخشهای
کارآمد موجود در فرآیند رشد شهری ،ب .تطبیق بخشهای موجود

با شرایط و الزامات مراحل مختلف توسعه ،ج  .حذف فشار مازاد بر
توان بخش قدیم ،د .برقراری هماهنگی و رابطه میان کالبد جدید
و قدیم و ه  .محوریت بخش قدیم در روند توســعه ،اشــاره داشــت.
مــوارد مذکــور در قالب اقدامات تکمیلی و زایشــی محقق میگردند.
درون شهر
بر
این اســاس ،اقدامات تکمیلی در درون بافت ،توســعه ِ
ّ
ّ
را محقق ســاخته و بدین واســطه بخش موجود شــهر ،ارتقای کمی
و کیفــی پیــدا میکند و اقدامات زایشــی موجب میشــوند ،شــهر در
بیرون محدوده قبل توسعه یابد؛ البته مهمتر از هر دو اینها ،برقراری
ســاز و کاری دوســویه و تعاملــی اســت .در نهایــت ،شــهری جدید بر
پایه احترام به شــهر قدیم و در تعامل و پیوســتگی کامل با آن شکل
میگیــرد .در منظومــه شــهر جدیــد ،بخش قدیــم با حفاظتــی که از
آن صــورت میگیــرد ،نقــش خود را حفــظ نموده و با پوس ـتاندازی
نســلها ،این محدوده نیز پوســت انداخته ،توسعه یافته و دورهای
جدید از حیات خود را تجربه مینماید.
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