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شهر ،بافت قديم ،ساختار ،كالبدي -فضايي
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چکیده
آنچه كه اكنون بافت قديم شهر ناميده مي شود ،زماني به عنوان يك كليت شهري از حياتي كامل و كارآمد برخوردار بود كه
تكامل و كارآمدي آن محصول تعامل انسان و طبيعت بود كه در طول قرنها و به واسطه انديشه عميق يا آزمون و خطاهايي
مكرر به تعادل رســيده بود .هر چند كه اكنون بافت قديم شــهر در ايران ،با مفاهيمي چون فرسودگي ،ناكارآمدي و بالتكليفي
همراه است ،اما بهترين ارزشهاي فرهنگي ،اجتماعي ،تاريخي و معماري هر شهر در آن نهفته است .به نظر ميرسد بيشترين
مشــكالت مرتبط با بافت قديم شهر در ايران ناشــي از عدم شناخت دقيق ماهيت آن و عدم تالش براي تطبيق آن ماهيت با
شرايط معاصر مي باشد.
در اين راســتا ،در اين مقاله عالوه بر ارائه تعريفي روشــن از بافت قديم ،ويژگيهاي كالبدي -فضايي آن در شهرهاي ايران
همراه با تأثير تحوالت معاصر به روش تحليلي -توصيفي بررسي شده است.
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مقدمه
شــهر در دوران قبل از توســعه صنعتي و ابعاد کاركردی و اجتماعی
تــازه؛ مجموعهای بود که در رابطه با میزان برخورداری از موهبتهای
بومشــناختی منطقه خود و در رابطه با قدرت مالی ،جمعیتی و تولیدی
که اندوخته بود و تســلطی که بر ســرزمینهای اطراف خود داشــت،
وسعت كالبدي -فضایی پیدا میکرد و روند توسعه پدیده های جمعیتی،
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاســی و شــهری آن نیز ،به خاطر کندی نسبی
و شــرط پذیری های متقابل و اکثراً غیر قابل پیش بینی و پیشگیری،
به شــکلی بود که میتوانست ســاختار کالبدی -فضايي هماهنگي را
بهوجود آورد (فالمکی .)23 ،1384 ،بنابراين با مرور ســابقه تاریخی بافت
قدیم شــهرهایی که دارای ریشه تاریخی هســتند ،میتوان روندهای
مشــترکی  -با اندکی تفاوت های زمانی یا مکانی  -در شــكلگيري
و توسعه ســاختار كالبدي -فضايي همه آنها سراغ گرفت که حاکی از
نظاممند بودن فعالیت های انســان در طول تاریخ شهرنشــینی است و
همین موضوع باعث شــده که ویژگیهای مشترک بسیاری در ساختار
كالبدي -فضایی بافت قدیم بسياري از شهرهای تاریخی ايران نيز قابل
تشــخیص باشد .در اصل اين ويژگيهاي مشترك ،الگوهايي كالبدي-
فضايي هستند كه با اندك تفاوت هاي متأثر از مسائل بومي ،فرهنگي و
اقليمي هر منطقه تكرار شدهاند .بازشناسی این ویژگیها در بافت قديم
شــهرهاي ايران همراه با ریشههايشان و بررسي تأثير تحوالت معاصر
در دگرگوني آنها به شــيوه تحليلي -توصيفي ،چارچوب نظری پژوهش
حاضر را تشكيل مي دهد.

هویت شهر
شماره بیست و هشتم  /سال دهم /زمستان 1395

20

روش پژوهش
روش اصلی مورد استفاده در این تحقیق روش تحلیلي -توصيفي است
و براي جمعآوري اطالعات ،از روش اســنادي اســتفاده شده است .در
مــواردي كه اطالعات تكميلي مورد نياز بوده ،از روشهاي ديگر مانند
مشاهده شــامل حضور در محدوده بافت قديم برخي شهرها و بررسی
ســاختار و تحوالت انجام شده و مصاحبه با متخصصان و افراد صاحب
نظر استفاده شده است .شکل ، 1شمايي از روش تحقيق را نشان ميدهد.
پیشینه توجه به بافت قديم شهر
انقالب صنعتی و پیامدهای آن باعث شد اندیشمندان بسیاری در سطح
جهان موضــوع توجه به مراکز تاریخی و بافت قدیم شــهرها را مورد
تأکیــد قرار دهند .تا قبل از ســال  1900ميالدي توجه به شــهر اكثرا
با ديد فلســفي همراه بود و عمال از ســال  1930م .به بعد با تشكيل
كنگرهها و گردهماييهايي ،توجه به بافت قديم شهر حالت تخصصيتر
و فنيتري به خود گرفت ( كالنتري و پوراحمد )104 ،1384 ،و موجب ارتقاء
به ســطوح باالتر فعاليتهاي مرتبط با اين موضوع شد .طی دهههای
اخیر ،توجه به بافت قديم شکلهای گوناگونی به خود گرفته و ظهور و
گسترش سایر رشتههای علمی مرتبط با برنامه ریزی و طراحی شهری
نيز به گسترش و تنوع افکار ،اندیشــهها و نظریههای مربوط به شهر،
شهرنشــینی و تحوالت آن کمک کرده است .چكيدهاي از نتايج برخي
كنگرهها و گردهماييهاي بين المللي كه بيشترين تأثيرات را به همراه
داشته در جدول  1ارئه شده است.

روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻨﺎدي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ادﺑﯿﺎت

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ

ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻢ

ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺰاره ﻫﺎ و ﻗﻀﺎﯾﺎي ﮐﻠﯽ
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻫﺎ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻫﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
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جدول  .1چكيده نتايج كنگرهها و گردهماييهاي بين المللي در زمينه بافت قديم شهر
كنگره يا سازمان

عنوان قطعنامه

سال (ميالدي)

اهداف و پيشنهادات

كنگره بين المللي معماران مدرن

منشور آتن

1931

حذف محدودههاي ناسالم و فاقد ارزش به منظور بهبود كاركرد و حفظ ارزشهاي معماري بافت

يونسكو

معاهده الهه

1954

حفظ ارزشهاي فرهنگي

كنگره بين المللي معماران مدرن

بيانيه گوبينو

1960

بهبود كاركرد اجتماعي در بافت قديم شهر و رفع نابسامانيها و پاسخگوئي به نيازهاي ساكنان

كنگره ونيز

بيانيه ونيز

1964

بهبود ساختار كالبدي و تداوم كاركرد تاريخي با حداقل مداخالت

ايكوموس

بيانيه ايكوموس

1967

احترام و توجه بيشتر به آثار تاريخي به عنوان بخشي از هويت فرهنگي ،تشكيل انجمنهاي حفاظت
از آثار تاريخي و تدوين چارچوبهايي براي مداخله در بافتهاي تاريخي و قديم شهر

ايكوموس

بيانيه بوداپست

1972

قائل شدن ارزش به آثار تاريخي و باززنده سازي آنها با عملكرد مناسب

كميته وزيران شوراي اروپا

نيانيه آمستردام

1975

توجه بيشــتر به بناها وبافتهاي ارزشمند در سيستم برنامهريزي شهري همراه با آموزش و مشاركت
عمومي اقشار مختلف جامعه

ايكوموس

منشور فلورانس

1982

توجه به باغهاي تاريخي براي حفظ بافت كالبدي

كميته مكزيكي ايكوموس

بيانيه ترينيدا

1982

توجه بيشتر به تداوم معماري بومي از طريق تدريس آن در دانشگاه

كميته ملي يونسكو در ايتاليا

بيانيه رم

1983

ايجاد هماهنگي بيشتر بين مسائل علمي ،هنري ،اداري و اجرايي مربوط به آثار تاريخي

اجالس عمومي ايكوموس

منشور واشنگتون

1987

توجه به آثار و بافتهاي ارزشمند در سطح كالن شهري و منطقهاي

اجالس عمومي يونسكو

بيانيه لوزان

1990

توجه به مشاركت عمومي ،آموزش و تبادل اطالعات در موضوع حفاظت از آثار و ميراث باستاني

شوراي اروپا

معاهده
ماستريخت

1992

توسعه پايدار با توجه به ميراث فرهنگي و مشاركت مردم

سازمان ملل

بيانيه استكهلم

1998

هماهنگي حفاظت و توسعه با احترام به ارزشهاي فرهنگي و تدوين ضوابط و آييننامهها

ايكوموس

بيانيه
مكزيكوسيتي

1999

بهرهگيري از قابليتهاي آثار تاريخي براي جذب گردشگر در راستاي توسعه پايدار

هویت شهر

مفهوم بافت قدیم شهر در ايران
واژه بافت ،بیشتر به شکل «بافت شهر» واژهای است که امروزه به طور
مکرر در ادبیات معماری و شهرســازی به کار میرود و به نظر میرسد
واژهای است کام ً
ال ملموس برای عام و خاص .این واژه در اصل از علم
زیست شناسی اقتباس شــده و بیانکننده موجودیت زنده ،پویا و تغییر
پذیر شهر اســت .بافت هر شهر ،نخست ،دانه بندی کالبدی شهر یعنی
فضاهــای پر و خالی ،مقدار آنها و چگونگی رابطه و حد نزدیکی آنها را
مشخص میکند و دوم ،شبکه ارتباطات و نحوه دسترسی و خصوصیات
کلی راهها و کوچهها را آشکار مینماید و سوم ،چگونگی و نحوه توزیع
فضایی فعالیتها را بیان میدارد و چهارم ،نحوه شــکلگیری و مراحل
رشــد و توســعه شــهر را در طی تاریخ منعکس میکند (توفیقی ،1376،
 .)125به عبارت دیگر ،نحوه استقرار واحدها و عناصر معماری  -شهری

شماره بیست و هشتم  /سال دهم /زمستان 1395

علیرغم سابقه طوالنی چنین مباحثی در جهان ،پیشینه توجه به بافت
قدیــم درايران به حدود نیمقرن پیش باز میگردد و در اكثر موارد ،اين
فعاليتها متأثر از سوابق كشــورهاي اروپايي در حفاظت از ثروت هاي
فرهنگــي  -تاريخي بــوده و هيچگاه موجب ارتقاء به ســطوح باالتر
فعاليتهاي مرتبط با اين موضوع نشــده اســت .گذشته از مطالعات و
تهيه گزارشهاي جزئي ،ســابقه اولين اقدام علمي در زمينه بافت قديم
شــهر در ايران به سال  1349و برگزاري كنگره بين المللي معماران بر
ميگردد (كالنتري و پوراحمد )181 ،1384 ،و پس از آن سمينارها و تحقيقات
متعددي در اين زمينه انجام شــده كه حاصل اين سمينارها و فعالیت ها
توليد دانــش و ديدگاههاي جديــد و اقداماتي چــون تهيه طرح هاي
روان بخشي ،بهسازي شهري ،محورهاي فرهنگي  -تاريخي ،نوسازي
و بازسازي بافتهاي مسئله دار شهري ،عمران و بهسازي،حفظ ،احيا
و باز زنده سازي بافت تاريخي و قدیم در شهرهاي مختلف شد .در كل
ميتوان گفت كه در ســالهاي اخير بيشترين تجربه در زمينه مسائل
بافت قديم شهر در جامعه مهندسان مشاور معماري و شهرسازي اتفاق
افتاده است كه بسياري از اين اقدامات به تقليد از مطالعات و برنامههاي

جهاني در مداخالت سطح مياني بافت شهر ،از يك الگوي ثابت تبعيت
كردهاند كه ســاختار شــماتيك اين الگو را ميتوان در قالب شــکل 2
نشان داد.
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ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺳﻨﺠﺶ

اﻗﺘﺼﺎد

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ
ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ارزش ﻫﺎ
ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮ

روﯾﮑﺮد

اﻫﺪاف

راﻫﺒﺮدﻫﺎ

شکل  .2ساختار كلي پروژه هاي مطالعاتي بافت قديم شهر در ايران
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و شــبکه ارتباطات در کنار یکدیگر موجب تکوین ترکیبی متشــکل از
فضاهای پر و خالی موســوم به بافت میشــود كه ترکیبی پویا و زنده
اســت و همواره همزمان با دگرگونیهایی که در تعداد و ترکیب سنی
جمعیــت ،نظام طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعــی ،ارتباطی ،ابزارها و دانش
فنی و سایر عوامل مؤثر در شــکلگیری فضاها و عناصر شهری پدید
میآید ،دگرگون میشود و در جهت عرضه امکانات و فضاهایی مناسب
برای زیست شکل میگیرد (سلطان زاده .)60 ،1374 ،طبق تعريف شوراي
عالی شهرسازی و معماری مراد از بافت ،گسترهای هم پیوند است که با
ریخت شناسی های متفاوت ،طي دوران حیات شهری در داخل محدوده
شهر و یا حاشیه آن در تداوم و پیوند با شهر شکل گرفته باشد .این گستره
میتواند از بناها ،مجموعهها ،راهها ،فضاها ،تأسیسات و تجهیزات شهری
و یا ترکیبی از آنها تشــکیل شده باشد (شاران .)35 ،1384 ،معمو ًال میتوان
با بررســی مراحل رشد و توســعه کالبدی  -فضایی شهرها ،الیههای
گوناگون بافت شهر را از یکدیگر تشخیص داد.
در شهرهای تاريخي ایران ،بخشي که تا قبل از ورود مدرنيته به ايران
شکل گرفته بافت قدیم نامیده ميشود (شفقی .)427 ،1376 ،بافت قدیم در
بیشتر شهرها کنار هسته تاریخی شهر شکل گرفته و از نظر هندسه معابر،
نحوه قرار گیری ساختمان در کنار معابر ،تعداد طبقات ساختمانی ،ارتباط
ورودی با معبر و مقیاس ســاخت و سازها تا حدود زیادی از ويژگيهاي
موجود در بافت تاریخی پیروی میکنــد (صفامنش )539 ،1376 ،و اغلب
دارای کوچههای تنگ و باریک است كه یادآور زندگی انسانهای قبل
از دوران صنعتی و عدم نفوذ وسایل نقلیه موتوری میباشد (شفقی،1376 ،
 .)429طبق تعاریف مصوب شــوراي عالی شهرســازی و معماری ایران
بافت قدیم بخشی از شهر را شامل میشود که قبل از سال  1300ه ـ.

ش .شــکل گرفته و به دنبال فرسودگی کالبدی و فقدان استانداردهای
ایمنی ،استحکام ،خدمات و زیرساخت های شهری علی رغم برخورداری
از ارزشهای هویتی ،از منزلت مکانی و ســکونتی پایین برخورداراست.
اين در حالي است كه محیطهای شکل گرفته در بافت قدیم ،انعکاسی
از یک جامعه است که مفهوم معنادار بودن را به معنی صحیح کلمه در
خود دارد و مفاهیمی چون هویت ،خوانایی ،نمایانی ،سازگاری و بسیاری
از مفاهیم دیگر از ویژگیهای این بافتها به شمار میرود (حقیقت نائيني
و اشرفی.)297 ،1374 ،

وجه تمايز بافت تاريخي و بافت قديم
بافت تاریخی هســته اولیه هر شهر است .قلعه ،ارک ،کهن دژ و آنچه
که به عنوان هسته اوليه شهر در زمان های پیشین (در ایران قبل از دوره
قاجار) ساخته شده ،بافت تاریخی نامیده ميشود؛ به عبارت دیگر بافتی
که یادگار قرن ها ،یعنی از ابتدا تا حال شهرسازی را در خود دارد (شماعی
و پوراحمد  )85 ،1384،كه در حال حاضر به علت توســعه قابل توجهی که
طی قرن اخیر روی داده است به صورت جزء کوچکی از ساختار کالبدی
شهر درآمده كه تا پیش از قرن فعلی هجری شمسی کلیت کالبدی شهر
محســوب میشده و همه عناصر شــهری آن دوران یعني بازار ،مراکز
حکومتی ،مسجد جامع ،مساجد و مدارس دینی ،بناهای مسکونی ،باغها
و سایر عناصر الزمه شهرهای قدیمی را دارا بوده است (صفامنش.)1376 ،
بافت تاریخی دارای بناها و فضاهایی مشــخص و پیوسته است که به
خاطر حیاتی معین ،که انسان تعیین کننده آن بوده ،پیش از عصر جدید
و متکی بر مناسبات تولید دستی شکل گرفته و کلیه ویژگیهای دوران
گذشــته شهر در ساختار آن منعکس میشــود .این بافت که ساختاری
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تشكيل بافت از واحدهای شهری کوچکتر به نام محله

یکی از ویژگیهای مهم بافت قدیم شــهرهای ایران ،تقســیم آن به
تعدادی محله است چرا كه شــهر تاریخی به مثابه یک کل ،مرکب از
اجزائی به صورت محله بوده اســت (توسلی .)49 ،1381 ،در کل ،در ایران،
شــهر مجموعهای بوده متشكل از محله های متجانس و همگن که بر
اساس روابط ،مناسبات ،شکل و وابستگیهای قومی ،مذهبی ،حرفه ای
یا سرزمینی ،در مکانی مشخص مجتمع شده و هویت و اصالت خود را
سالها به همین صورت نگاه داشتهاند و تا قبل از توسعه جدید شهری،
به عنوان واحدهای اصلی تشــکیل دهنده يا به مثابه ســلولهاي شهر
ســكونتگاه قوم ،مذهب يا گروهي خاص به شــمار ميرفت و بیش از
هر واحد شــهری دیگر ،در درون خود همبستگی ،یگانگی و همسانی

شکلگیری شبکه معابر بر اساس دسترسی پیاده
در گذشــته ،وسعت شــهرها و فاصله میان مراکز گوناگون فعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی چنان بود که شهروندان پیاده از یک نقطه به نقطه
دیگــر میرفتند و هرگاه که برای جابجایــی افراد یا کاالها از چهارپایان
استفاده میشد ،سرعت و نحوه حرکت به گونهای بود که الزام ًا نیازی به
متمایز بودن راهها و فضاهای ارتباطی پیاده و ســواره از یکدیگر احساس
نمیشــد .حضور و حرکت انســان پیاده یا سواره که هم از جهت مورد و
تعداد اندک بود و هم فاقد ارتباط چهره به چهره با پیاده نبود ،در آن فضاها
و نیز اســتقرار انواع فضاها و فعالیتها در کنار فضاهای ارتباطی ،آنها را
به فضا و عرصه بســیاری از فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
تبدیل میکرد (ســلطانزاده .)17 ،1385 ،بنابراین ســاختار كالبدي -فضايي
شهر بر اســاس تردد پیاده شکل ميگرفت و پخش کاربریها متوازن با
نیازهای زندگی آن دوران بوده و هیچ مشکلی از نظر تردد در معابر وجود
نداشت و میتوانست پذیرای یک زندگی اجتماعی پویا و فعال باشد ،زیرا
کوچهها و گذرها بــه گونهای بودند که امکان ارتباط و برخورد رودررو و
تعامل اجتماعی ساکنان را فراهم میکرد (صفامنش .)541 ،1376 ،در حقیقت،
کوچههای باریک ،بن بســت و تودرتــو از ویژگیهای مهم بافت قدیم
شهرهای سنتی ایران است که پدیدهای است جغرافیایی و اجتماعی و در
حقیقت هم جنبههای دفاعی داشته و هم از مالکیت یک خانواده یا قوم و
زمانی از صنف ویژهای حکایت میکرده است (شفقی .)432 ،1376 ،از آنجا
که شکل و هندسه گذرگاههای بافت قدیم به گونهای است که در درجه
اول برای حرکت اتومبیل طراحی نشــده و فضای باز کافی برای توقف
اتومبیل وجود ندارد ،دسترسی ،عبور و توقف اتومبیل در داخل بافت آسان
نیست (صفامنش .)540 ،1376 ،
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همکاران .)183 ،1385 ،آنچه همواره به شــكل بارز در ســاخت و استقرار
محله ها عمل ميكرد وجه اشــتراكهاي اجتماعي ،فرهنگي ،مذهبي
يا اقتصادي بوده (توســلي )147 ،1381 ،و در این میان ،جدایی محلهها بر
اســاس تفاوت در عقاید و خصیصه های مذهبی یا قومی بیشتر در میان
شــهرهای بزرگ با جمعیت بیشــتر و متنوعتر به چشم میخورد و در
شهرهای کوچک تر ،عواملي چون تمایز و تفاوت در حرفهها و مشاغل،
پایه و اســاس تقسیم بندی محله ها را تشکیل میداد .برای پیدایش هر
محله ،یک حوزه جغرافیایی محدود و منسجم ،وابستگی اجتماعی میان
گروهی خاص و طراحی شــهری خاص برای فضاها و خانه های محله
الزم بود که موجودیت و دوام محله قائم به وجود آنهاست .در محلهها،
خانه های مجاور واحد همسایگی را میساختند و در شرایط بحرانی این
همسایگی باعث تعاون و همیاری میشد (خاکساری و همکاران.)5 ،1385 ،

هویت شهر

منســجم دارد دارای فضاها و بناهایی اســت که واجد ارزش فرهنگی،
تاریخی ،دینی و زیبایی شــناختی هســتند .در اصل ،هویت معماری -
شهرســاختی هر شهری در هسته تاریخی آن متولد شده ،تکوین یافته
و تکمیل شــده و بازشناســی این هویت فقط در این محدوده از شهر
امکان پذیر است (حائری.)18 ،1368 ،
در اغلب شهرها ،بافت تاریخی در مقایسه با ساير بافت ها سطح اندکی
را اشغال کرده و بر اساس ارتباطات پیاده شکل گرفته و از رشد تدریجی
برخوردار بوده و به طور نســبی احداث تأسیســات و خدمات شهری با
نیازهای ساکنین آن هماهنگ بوده است .بر همین اساس ،در این بافت
بین کاربری های مســکونی و غیر مسکونی (معابر ،فضاهای عمومی و
تأسیسات و تجهیزات شهری) توازن برقرار بوده است (حائری.)20 ،1368 ،
بافت قديم نيز به صورت يك حلقه پيرامون بافت تاريخي قرار گرفته و
از نظرساختار كالبدي -فضايي مانند هندسه معابر ،چيدمان ساختمانها
و فضاهاي باز ،مقياس و تناســبات احجام و سطوح از الگوهاي موجود
در بافــت تاريخي پيــروي ميكند (صفامنــش  .)53 ،1376 ،تفاوتهاي
موجــود بين بافت تاريخــي و قديم اغلب به تحــوالت جزئي ايجاد
شــده در زمينه مصالح ســاختماني ،تغيير در مقياس و نسبت فضاها
و ســاختمان ها به دليل تغيير آهنگ رشــد جمعيت و گاه تغيير برخي
فضاهــا و كاربريهــا و رهيافت فضاها و كاربريهــاي جديد در اثر
تحوالت اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و سياســي محدود ميشــود.
در مواردي ،اين تفاوتها به قدري جزئي و كم رنگ اســت كه اغلب
هر دو بافت به صورت يك كل واحد قلمداد ميشــوند و تفكيك آنها
نيازمند بررســي دقيق ميباشد .همين امر موجب شده كه گاه حتي در
ادبيــات تخصصي نيز ،واژههاي بافت تاريخي و بافت قديم به صورت
مترادف و هم معني به كار روند.

قومی ،خانوادگی و گاه اداری ،حرفهای و طبقاتی داشــتهاند (خاکساری و
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وجــود عناصر كالبدي ارزشــمند بــه مثابه نقاط عطف
بافت
مراد از ارزشها ،آندســته از تبلورهای عینی و ذهنی است که خاطره
آنها فراتر از دوران خود بوده و به خاطرهای پایدار و تاریخی که بخشی
از وجــدان قومی و اجتماعی و اعتبار ملی یک جامعه هســتند ،تبدیل
گردیدهاند .آنچه مسلم است اینکه ارزشها در اشکال و ابعاد متنوعی در
شــهر نمود مییابند و بافتها نیز به اعتبار آنها واجد ارزش شده و بارز
میگردنــد .بهرهگیری از تفاوتهای میان ارزشها یکی از عوامل مؤثر
در تشخیص و تمایز میان بافتهاست (مهندسان مشاور شاران،1384 ،
 .)58بافت قدیم شــهرها اغلب دارای نمادهایی است که از تعلق خاص
بین انسانها و فضای کالبدیشــان حکایت میکند .اين بافت در واقع
یادگار اندیشه ،هنر ،خالقیت و نبوغ انسانهایی را دارد که در گذر زمان
در پیونــد با محیط ایجاد نموده اند .وجود این بافت و عناصر موجود در
آن ،بیانگر هویت معماران ،شهرسازان ،فرهنگ ،هنر و اندیشه مردمان
آن شــهر است .اغلب میراثهای تاریخی هر شهر را در بافت قدیم آن
باید جســتجو کرد؛ میراثهایی که در واقع مراکز مذهبی  -فرهنگی،
تجاری  -بازرگانی و سیاســی در شهر بودند که به دلیل داشتن قدمت
تاریخی و ارزش معماری  -فرهنگی ،اکنون بخشی از میراث فرهنگی
بوده و کانون توجه هســتند .این عناصر ارزشــمند معماری ،از طرفی
بهدلیل داشتن نقش در شــکل گیری هویت تاریخی  -فرهنگی شهر
هرگز قابل جایگزین کردن یا تغییر دادن نیستند و از طرف دیگر ،چون
این عناصر همواره به مثابه نقاط عطف در روند شــکل گیری و توسعه
ســاختار کالبدی -فضایی شــهر عمل میکردند و عمدت ًا در مجاورت
محورهــای اصلی تردد و میدانهــای اصلی اســتقرار یافتهاند ،اغلب
هرگونه مداخله در شــبکههای تردد و فضاهای شهري يا به طور کلی
بافت شهر را با مشکالت اساسی مواجه میکنند (حیدرنتاج.)49 ،1382 ،
شــكلگيري ســاختار کالبدی بر اســاس هندسه نرم و
ارگانیک
ً
بافت قدیم شــهرها اکثرا به صورت ارگانیک توسعه یافته و رابطه بین
فضاها و عناصر شــهری یک رابطه کمابیش طبیعی ولی سازمان یافته
و منظم است ،زیرا نحوه شــکلگیری فضاها و عناصر شهری در کنار
هــم ،تحت تأثیر الگوهای رفتاری و فرهنگ مردم جامعه قرار داشــت
و شــهرهای تاریخی مانند بسیاری از شــهرهای امروز با یک آهنگ
ســریع و شــتابان و تحت تأثیر نیازهای آنی گروههای مختلف شکل
نمیگرفتند ،بلکه در حالت معمول ،هماهنگ با نیازهای مادی و معنوی
جامعه و با رشد و توسعه تدریجی پدید میآمدند و تغییر شکل های الزم
را میپذیرفتند (ســلطان زاده .)19 ،1385 ،در نتیجه دارای هندسه ای نرم،

طبیعی و آزاد هســتند و هرگز از اشــکال و ابعاد تکراری ،هم شکل و
یکنواخت در ساخت آنها استفاده نشده است .آنچه که اینگونه بافتها
را هماهنگ و وحدت یافته میکند یکســان بودن روحیه کلی حاكم بر
ساخت شهر و الگوهای فرهنگی و فنی حاکم بر معماری آنهاست .این
بافتها کام ً
ال به صــورت ارگانیک ،در پیوند با منابع و محیط طبیعی،
اجتماعی و اقتصادی خود و با مشارکت مردم شکل گرفته ،توسعه یافته
و بدون طراحی و در طول زمان تکوین یافته و هندسه آنها کام ً
ال حاکی
از این روند طبیعی و تدریجی است ،گویی این بافت بی نیاز از روشهای
طراحی بوده است (منصوري.)381 ،1374 ،
وجــود هماهنگي از نظر مقياس ،تناســبات و وحدت
بصری احجام و سطوح
مقیاس ساخت و ساز در بافت قدیم شهرها اغلب از نوع خرد است ،زیرا
ساختمانها اغلب کوچک و کم ارتفاع هستند و هر خانه از تعدادی حجم
که در اطراف حیاط ســاخته شدهاند تشکیل شده است .در عین حال در
بافت قديم ،حیاط که یک حجم توخالی (منفی) است در قلب خانه قرار
دارد و نســبت به حجمهای ســاختمانی که اطراف آن ساخته شدهاند
اولویت دارد .به همین دلیل اســت که شکل فضاهای شهری در بافت
قدیــم حالت تو در تو دارد و در نتیجه ،فضای شــهری چه در کوچهها،
گذرها و چه در داخل خانهها بیشــتر به صورت ترکیبی از پوســتههای
ســاختمانی تجربه میشود تا احجام ساختمانی (صفامنش .)516 ،1376 ،از
طرفی ،در گذشــته ،استفاده از مصالح بومی موجب وحدت و هماهنگی
ســطوح خارجی بناها ميشد .در بیشتر شــهرهای کشور به خصوص
شهرهای نواحی مرکزی و جنوبی ،سطح خارجی دیوارها توسط خشت،
آجر و کاهگل پوشانده میشد و به این ترتیب مجموعه های معماری و
شــهری از وحدت و هماهنگی در رنگ و جنس سطوح برخوردار بودند،
زیرا تفــاوت موجود بین رنگ و جنس مصالح مزبور چنان زیاد نبود که
مانع وحدت و یکپارچگی آنها شود (سلطان زاده.)64 ،1385 ،
همچنين ،از بررسي تاريخي برخي شهرها نيز چنين بر ميآيد كه سكنه
آنها ضابطههايي در زمينه احداث بناهاي عمومي و شــخصي ،راههاي
ورودي اصلي و گذرهاي فرعي ،شبكههاي خدماترساني و توزيع منابع
و مخازن مايحتاج مصرفي شهر و نظاير آن داشتهاند و خود را موظف به
انجام آن مي دانسته اند .هيچ شهروندي حق نداشته كه ،چه در ارتفاع و
چه در پهناي خانهاي كه ميخواسته بنا كند ،از اندازههايي توافق شده به
منظور زيباسازي شهر ،فراتر رود و يا كاستيهايي چشمگير اعمال كند.
رنگ بناها و مصالح آنها ،آهنگ پنجره گذاريها و عالمتهاي مشخصه
هر بنا نيز نميتوانســته بي توجه به آنچه كه بهعنوان سنت در آن شهر
رايج بوده ،تعيين شــود و در معرض ديد قرار گيرد (فالمكي.)85 ،1385 ،

باز شناسي ويژگيهاي كالبدي -فضايي بافت قديم شهر در ايران

تأثير پذيري از يك محور مرکزی فعال
اساس استخوان بندی ســاختار کالبدی-فضايي شهرهای قدیم ایران
عمدت ًا بهصــورت یک محور مرکــزی بوده که هســتههایی به مثابه
نقطههای عطف محور در طول آن اســتقرار ميیافت .این هستهها در
دوران مختلــف تاریخــی از پی یکدیگر آمــده و در مجموع ظهور هر
هســته جدید ،هســتههای قدیمی را از بین نبرده است .بررسی عناصر
تشــکیلدهنده ساختار کالبدی -فضايي شــهرها نشان میدهد كه در
اكثر موارد محور خطی به صورت بازار در مسیر اصلیترین ارتباط شهر
با دیگر شــهرها نمود یافته و هستهها و نقطههای عطف محور توسط
یک میدان مرکزی که در اطراف آن بناهای اصلی حکومتی ،مذهبی و
تجاری استقرار ميیافت ،شکل گرفته است .عالوه بر هستههای اصلی
واقع بر محور مرکزی ،هستههای فرعی دیگري نیز در بافت قديم وجود
دارند که مرکز محلهها را تشــکیل داده و در مقیاسهای مختلف عمل
میکنند .این مراکز توسط راستههایی به یکدیگر وارد شده و در نهایت
از طرفی به محور اصلی شهر و از طرف دیگر به دروازههای شهر اتصال
مییابند .مجموعه محور مرکزی شهر ،نقاط عطف آنها ،مراکز محلهها
و راستهها ،تار و پودی را به وجود میآورند که ساختار شهری منسجمی
را سبب میشود.
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پخــش فضاهاي شــهري و عمومي بر اســاس روابط
اجتماعي
فضاي شــهري يكي از عناصر اصلي ســاختار هر شهر است كه همراه
با تاريخ يــك ملت در ادوار مختلف به وجود ميآيد ،شــكل ميگيرد و
دگرگون ميشــود .اين عنصر مهم كه فعاليتهــاي مختلف فرهنگي،
اجتماعي ،اقتصادي يا سياسي همواره در آن جريان داشته ،هميشه با قلب
شهر ميتپيده و سرگذشت شهر را رقم ميزده است (توسلي و بنيادي.)1386،
از طرفي ،شهر مكان زندگي مردمي است كه تحرك ،رمز تشكل ،توسعه
و اســتمرار زندگي آنان اســت .تحرك در فضاي اجتماعي و اجتماعي-
فرهنگي ،تحرك در فضاي اقتصادي و اقتصادي -اجتماعي و تحرك در
فضاي مكاني .اين تحركها در كليه مكانها ،محيطها و فضاهاي شهر
اثر ملموس ميگذارد و سازنده شكلي جديد از معادله روابط شهري است
كه هيچگاه پايدار نميماند (فالمكي .)19 ،1385 ،در شــهر كهن ،موقعيت
فضاهاي شهري مختلف بسته به چگونگي ارتباط بين آنها ،نحوه حضور
و تعامل انسانها و انتظارات كاركردي انسان از آن فضاها تعيين مي شده
به طوريكه اين فضاها ،ضمن رفع نيازهاي فضايي -اجتماعي جمعيت،
به فراخور محيطي كه در آن قرار داشتند از مناسبترين موقعيت کالبدی و
بهترين جايگاه ذهني بر خوردار بودند .چگونگي مكانيابي چنين فضاهايي
از نظر نظام بوم شناختي منطقه نيز قابل تأمل و بررسي است.

تأثير تحوالت معاصر در ساختار كالبدي-فضايي بافت
قديم
تغییر و تحول بخشــی از ماهیت شهر اســت و تمام شهرها ،در طول
حیات شــان انواع تغییرات و تحوالت را پشــت ســر گذاشته اند .این
تحوالت و تغییرات چه ناشــی از عوامل طبیعی و غیرانسانی باشد و چه
ناشی از عوامل انسانی ،مهمترین بخش از تاریخ یک شهر است .گاهی
تصور میشــود تغییر ،زمان را با شتاب و سرعت و بهطور جهشی طی
میکند و چهره ،سیما و کالبد شهر را دگرگون میکند؛ گویا همه چیز از
میان رفته و حیاتی نو در جریان اســت .گاهی نیز به نظر میرسد تغییر
به طور آرام و پیوســته زمان را طی کرده و از آن عبور كرده اســت .در
هر دو حالت ،تغییر ردپایی رادر ســاختار كالبدي -فضايي شهر بر جای
میگــذارد و تحولی ژرف در زندگی و حیــات آن ایجاد میکند؛ چه به
صورت ترقی و چه به صورت فرســودگی (فالمکــی .)179 ،1385 ،امروزه
در شــهرهاي ايران ،از يك ســو فعاليتهايي كه ريشه در تاريخ دارد و
با كندي تحقق مييابد فضاي شــهر را مشروط كرده و از سوي ديگر،
فعاليتهايي رايج كه با توصيف و تعبيري جهاني بر شــهر سايه افكنده
اســت .به عبارت ديگــر ،در ايران ،قبل از اينكــه اقتصاد ملي صنعتي
شود ،شــهرها اقداماتي را شروع كردند كه پيشتر در كشورهاي صنعتي
مرسوم شــده بود و شهرهايي كه قبال ساختار كالبدي -فضايي پويايي
داشــتهاند ،در حال حاضر فضاي كالبدي را به منظور جوابگويي به بازار
توليد ميكنند (فالمكي .)132 ، 1384 ،نمود و ظهور اين تحوالت در بافت
قديم شهرها ملموس تر از ســاير بخشها عواقب منفي داشته و نتايج
آن بيشتر قابل درك و مشاهده است.
از طرفــي در اكثر قريب به اتفاق شــهرها به نــدرت ميتوان اثرات
عوامل اجتماعي -فرهنگي و اقتصادي -كاركردي در ساختار كالبدي-
فضايي را از يكديگر تفكيك كرد و آنچه که در بافت قدیم شــهرهای
تاریخی ایران به عنوان ويژگيهاي کالبدی -فضایی در طی قرنهای
متمادی شكل گرفته بود محصول تعامل با ساختار اجتماعي-فرهنگي
و اقتصادي -كاركردي شهر با محوريت انسان بوده كه بستر الزم براي
يك زندگي انســاني را خلق مي كرد .در گذشــته ،به دليل پيوستگي و
پويايي مراحل تحول شهر ،ساختار كالبدي -فضايي شهر نيز هماهنگ
با ســاختار اجتماعــي -فرهنگي و اقتصادي -كاركردي در مســيري
مثبــت و رو به ارتقا متحول ميشــد و تعامل انســان و محيط تعاملي
ســازنده بود كه نسل به نســل بر قدرت و كيفيت آن افزوده مي شد.
امــا پس از انقالب صنعتي و تحوالت ناگهاني و شــتاب زده در زندگي
شهري ،ســاختار كالبدي -فضايي شــهر قدرت هماهنگي با تحوالت
جديد را از دست داد و علي رغم دارا بودن نقاط قوت ،ويژگيهاي مثبت
و نتايج تعامل سازنده انسان و محيط ،بهدليل عدم هماهنگي با تحوالت
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جدول  .2نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدهاي بافت قديم شهر در ايران
عوامل

كالبدي  -فضايي

عوامل دروني
عوامل بيروني

نقاط قوت

 وجود عناصر ،بناها و آثار تاريخي ارزشمند در نقاط عطف بافت وجود مجموعه ها و فضاهاي شهري با خصوصيات تاريخي  -فرهنگي وجود محورها ،معابر و محيطهاي شهري فعال و هماهنگ با زندگي روزمره -سازگاري الگوهاي كالبدي  -فضايي بافت با شرايط اقليمي منطقه

نقاط ضعف

 فرسودگي كالبدي و كاركردي عناصر بهوجود آورنده بافت و وجود بناهاي تخريبي ،متروك و خالي دسترسي محدود به دليل ابعاد و تناسبات ساختار كالبدي  -فضايي بافت و وجود دسترسيهاي نامناسب و مشكالت ناشي از تردد درمعبر ها وجود زمينه جدايي و انفكاك بافت قديم از بافت شهري حاشيه آن عدم هماهنگي بصري ساخت وسازهاي جديد با بناهاي تاريخي و ايجاد جداره هاي نامناسب محدود بودن كانونها و مراكز اقامتي و پذيرايي الزم براي جهانگردها و گردشگران تراكم باالي فعاليت هاي تجاري  -خدماتي و فشار مضاعف آن بر بناها ،معابر و فضاهاي شهري -عدم بهرهمندي از امكانات مناسب شهري ،تركيب ناهمگون و ناسازگار فعاليتها و توزيع نامتعادل كاربري ها

فرصت ها

 محدود شدن واگذاري زمين در شهر و افزايش جاذبه تملك امالك و بناهاي فرسوده و نوسازي آنها در بافت قديم امكان جذب جهانگرد و گردشگر بهدليل وجود عناصر تاريخي و ارزشمند شاخص و با هويت -افزايش توجه به بافت قديم شهرها در محافل علمي و فرهنگي

تهديدات

 برنامهريزي شهري نامناسب در توسعه شهر و انفكاك بافت قديم از شهر عدم وجود الگوهاي مناسب براي بازسازي ،نوسازي و مديريت بافت قديم نبود الگوهاي مناسب براي ساخت و ساز در بافت قديم تمايل نظام مديريت شهري براي حمايت از ساخت و ساز در مناطق جديد شهر -عدم هماهنگي سازمانها در ارائه خدمات شهري به بافت قديم

اجتماعي  -فرهنگي

عوامل دروني

هویت شهر
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عوامل بيروني

نقاط ضعف

 سكونت افراد و گروههاي اجتماعي سطح پايين و سكونت گروههاي اجتماعي بزهكار و كج رو مهاجرت ساكنين اوليه به خارج از بافت قديم و به حال خود رها شدن بناهاي مسكوني از دست رفتن كاركرد اصلي مسجد جامع و بازار و انتقال اين كاركردها به خارج از بافت قديم مشكالت ارث و مالكيت واحدهاي مسكوني -از بين رفتن كاركرد هاي اجتماعي -فرهنگي و كاهش پويايي و حضور انسان و فعاليتهاي انساني در فضاهاي شهري

فرصت ها

 امكان برنامهريزي براي فعاليتها و مراسم فرهنگي ،اجتماعي و مذهبي -امكان جذب جهانگرد و گردشگر

تهديدات

 وجود نظر منفي در بين شهروندان جهت سكونت در بافت قديم جاذبه محدود سكونت براي گروه هاي مختلف اجتماعي در بافت قديم رويكرد نامشخص و نامعلوم از طرف مجامع برنامهريزي و طراحي شهري جهت احياء و نوسازي بافت قديم عدم وجود اجماع نظر مشترك بين مديران توسعه شهري در جهت احياء و توسعه بافت قديم عالقه مفرط شهروندان و ساكنان شهر به دسترسي مستقيم اتومبيل به واحدهاي مسكوني -عدم تمايل مردم و موسسات فرهنگي براي فعاليت در بافت قديم

اقتصادي -كاركردي

عوامل بيروني

26

نقاط قوت

 فعال بودن مدارس ،حوزه هاي علميه ،مساجد و تكايا در مراكز محالت بافت قديم وجود توان و فرهنگ وقف در مرمت بناها و آثار تاريخي وجود شريانهاي پياده با ارزشهاي تفريحي  -گردشگري -وجود مراكز مربوط به فعاليتهاي تجاري -خدماتي سنتي

نقاط قوت

 وجود محورهاي تجاري-خدماتي متعدد در ستون فقرات بافت قديم وجود عناصري متعدد جهت جذب گردشگر در ستون فقرات شهر و مراكز محالت -جاذبه فراوان محورهاي تجاري در قسمت ويژهاي از ستون فقرات شهر

نقاط ضعف

 از دست دادن كاربري بسياري از عناصر كالبدي بافت قديم از دست دادن كاربري اوليه اكثريت عناصر ساختاري بافت قديم و عدم جايگزيني فعاليت جديد به جاي آنها متروكه شدن بسياري از عناصر مركز محالت بافت قديم تجمع واحدهاي تجاري در بخش مركزي بافت قديم و اشباع خيابانها و شبكه ارتباطي از وسائل نقليه در مواقع خاصي از روز -عدم وجود مراكز تأمين نيازهاي خاص گردشگران و جهانگردان

فرصت ها

 -تمركز و توجه نظام برنامهريزي و توسعه گردشگري به بناهاي تاريخي به عنوان قابلیتها جذب درآمد

تهديدات

 بازده پايين اقتصادي ساخت و ساز نسبت به ساير بافتها -به وجود آمدن فروشگاههاي بزرگ و تغيير مركزيت ثقل تجاري شهر از بازارهاي بافت قديم به فروشگاههاي بافت جديد

باز شناسي ويژگيهاي كالبدي -فضايي بافت قديم شهر در ايران

اﻧﺴﺎن

ﻣﺤﯿﻂ

ﻃﺒﯿﻌﺖ

ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺷﻬﺮدرﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ازﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ وﺗﺨﺮﯾﺐ آﺛﺎر
ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﺣﻔﻆ ارزشﻫﺎي ﻧﻬﻔﺘﻪ در آن

ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻢ در ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت درروﻧﺪﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ورﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻬﺮ

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻢ در ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﮐﺎﻟﺒﺪي -ﻓﻀﺎﯾﯽ

اﻗﺘﺼﺎدي  -ﮐﺎرﮐﺮدي

شکل  .3چگونگي تأثير تحوالت معاصردر ساختار بافت قديم

اجتماعي -فرهنگي و اقتصادي -كاركردي با بحران و مشكل مواجه شد.
شکل زير روند كلي تأثير اين تحوالت و چالشهاي فراروي بافت قديم
شهر را نشان ميدهد.
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نتیجه گیری
اين باور كه بافت قديم براي نوع خاصي از زندگي ،معيشــت و روابط
اجتماعي شــكل گرفته و بــا آهنگ زندگي ،نيازهــا و قانونمنديهاي
اقتصادي و اجتماعي امروز انطباق ندارند ،ميتواند باور درستي باشد اما
اين نتيجه گيري كه اساســ ًا توانايي هماهنگ شدن با زندگي و شرايط
امــروزي را ندارد و بايد از صحنه زندگي شــهري حذف شــده و جاي
خــود را به بافت هاي جديد بســپارد ،نتيجهگيــري قابل قبول و قابل
دفاعي نيســت .هم تخريب بافت قديم و هم نگرش موزهاي به حفظ و
مرمت آن به عنوان ميراثي مربوط به گذشتگان راه حلهايي تكسويه
اســت .راهحل اول به نابودي آثار تاريخي و راه حل دوم به تهي شــدن
فضاهاي كالبد قديم از زندگي جديد خواهد انجاميد .اما راه حل ســومي
نيز ميتواند وجود داشته باشــد كه مبني بر شناخت جنبههاي مثبت و
قابليتهــاي بافت قديم و انطباق كالبد قديم و زندگي جديد باشــد كه
عــاوه بر تجديد حيات بافت به دليــل دارا بودن ارزشهاي غير قابل
جايگزيني ،افقهاي جديدي را فراروي زندگي شــهري ميگشايد .اما
اينكه اين انطباق چگونه بايد انجام شــود پرسشي است كه پاسخ به آن
مســتلزم شــناختي جامع و دقيق از قابيلتها ،نقاط قوت و ضعف بافت
قديم همراه با فرصتها و تهديدهاي فراروي آن درسه محور كالبدي-
فضايي ،اجتماعي-فرهنگي و اقتصادي -كاركردي به صورت توأم است
كه تالش شده در جدول زير ( )SWOTاين شناخت ارائه گردد.
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Historically, growth of each city was dependent on it`s natural, ecological, economic and political potentials leading to
homogeneous spatial-physical structure of the city. The slowness of this growth was another factor which has been
harmonizing the interaction between human life and spatial-physical structure of the city.
The area which is now referred to as an old texture of city had a perfect and efficient urban life during ancient time.
It`s perfection and efficiency were resulted from human and environmental interaction leading to a balance due to
speculation and frequent trial and errors of several generations. Not only the old texture of city in Iran pertains an
ambiguity in its definition and actual territory in urban structure, but also it implies some negative concepts such as
deterioration, inefficiency and reluctance in it.
After the industrial revolution, due to impacts of industrialization and globalization, most cities faced tremendous
changes in cultural and socio-economic aspects of urban life. The result of these changes has been much more
obvious in historic and old district of the city leading to diverse problems and also inefficiencies in urban life. In Iran,
transposition of traditional society to modern one, have made many pleasant and unpleasant influences on our life
style, behavior as well as cultural patterns and also on spatial and physical structure of cities and buildings. Due
to disappearance of traditional urbanization in Iran, spatial-physical structure of cities have been changed and by
prevalence of motor vehicles in urban life and their consequent changes in geometry of urban circulation have become
more obvious. It seems that since Iranian society has experienced transposition of traditional to modern society without
any scientific, cultural, educational and artistic infrastructures, the most of the problems are related to the old texture of
city in Iran which has resulted from inadequate recognition and understanding of its character, capabilities as well as
cultural, socio-historic and architectural heritage further disabling it to adopt contemporary urban life. Besides, most of
the challenges which has been faced in the rehabilitation of old texture in historic cities of Iran, are not unique; however,
the magnitude of the issues is compounded by the size of the old area in each city, the excessive rapid growth of the
city and the precarious nature of the urban structure. Pragmatic approaches and flexible mechanisms are needed to
create opportunities for the growth and capable development of driving the area’s economy, in order to attract new
urban life, investment and ensure that the benefits of growth are equitably distributed. As the city continues to grow, the
social and economic issues facing planners and city officials will become increasingly complex to negotiate and resolve.
The greatest challenge is the elaboration of a comprehensive understanding of development process of the city that will
promote local growth objectives in light of its physical, social, political and economic characteristics.
It is decided in this paper to depict a clear definition of old texture of the city in Iran is presented and its spatial-physical
characteristics are analyzed.
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