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 گفتارپیش
 

 اهلدا   و، 2000 -201۵ هلزاره  اهلدا   در، متحلد  مللل  سازمان جمله از المللیبین سازمانهای

 بر ؛جهان مختلف نقاط در، پژوهشگران و انديشمندان حتی و، 201۵ -2030 پايدار توسعه هزاره

 ارکلان  از يکلی  شلهری  پايدار توسعه در ريزی برنامه به توجه هک دارند اساسی تأکید موضوع اين

 از ؛پیوسلته  بهلم ای  مجموعله  عنوان به شهر يک که صورت اين به باشد می کشورها توسعه اصلی

 آن فیزيکلی  کالبلد  يا و آن بافت که میباشد غیره و سیاسی، اجتماعی، فیزيکی، اقتصادی: عوامل

 ايلن  در کله  آنچه اما. باشد پذيرفته تاثیر. .. غیره و اقتصادی ،تاريخی، فرهنگی عوامل از تواند می

 بله  توجله  بلدون  شلهر  کله  است اين ؛است "المللی بین و ملی "مختلف سازمانهای نظر مورد جا

 چیلزی ، عقلیم  و ناهنجلار  مجموعله  يلک  جلز  ؛آن بلا  مختللف هلای   بخش و سرزمین يک کلیت

 .  باشدنمی

 دهله  در لنلد  برانلت  گلزار   دنبلال  بله  و انسانیهای  تفعالی عواقب از نگرانی گرفتن اوج با 

، اجتملاعی ، اقتصلادی  متفلاوت  ابعلاد  از رويکلرد  ايلن . شلد  مطلر   پايدار توسعه پارادايم، 1980

 جايگلاه  از، شلهری  ريلزی  برنامله  ادبیلات  در املروز  و شده داده بسط محیطی زيست و فرهنگی

 و ابعلاد  بله  مختللف  پژوهشلگران  شلهری  رپايدا توسعه تحقق راستای در. است برخوردارای  ويژه

 شلهر  يلک  در کله  " کرد توجه مهم اين به بايست می ابتدا ؛امااند  کرده تأکید مختلفی موضوعات

 تفکلر  ايلن  بلا  و، "کنلد نمی زنلدگی  انسلانی  جمعیلت  تنها شهر يک در و. باشدنمی شهر يک تنها

 پیلدا  شناخت و، کرد بررسی، کرد ولقب درستی به را پذير تأثیر و گذار تأثیر عوامل کلیه توان می

 بله  نیلاز  چیلز  هر از قبل پديده هر شناخت پس. کرد منطقی و علمی تحلیل را آن بتوان و کرده

 باشلد  کاملتر و جامع تعريف اين چه هر که است واضح و دارد پديده آن از کامل و جامع تعريفی

 فنلون  و عللوم  پیشلرفت  رغلم  علی کرد اقرار بايد بود خواهدتر  دقیق و آسانتر پديده آن شناخت

 از يکلی  شهری پايدار توسعه که است نگرديده ارائه جامع تعريف کنون تاها  پديده از بعضی برای

 و است طبیعی و انسانی علوم در اصلی موضوعات از يکی شهری پايدار توسعه. باشد می موارد اين

 شلفافیت  علدم  از همچنان ولی تاس گرفته صورت متعددی استنباط مفهوم اين از اينکه وجود با

 . است برخوردار مصداقی و معنايی

 شلناخته  تاريخی بافت عنوان به که است نهاده برجای را شهری کالبد، شهرها عمر رفتن باال 

 فلردی  بله  منحصلر  حتی و متنوع و مختلف ويژگیهای دارای چه اگر تاريخی های بافت. شوند می

 و تلاريخی  ی گذشلته  بار کشیدن بردو  از عبارتند آنها ثراک در مشترك ويژگی دو اما، باشند می

 تکنوللوژی  ناکارآملدی  و بناهلا  حد از بیش فرسودگی دوم و انسانی زيستی مجتمع يک فرهنگی



 بلا  رويلايی  بلرای  خود ساختن آماده لزوم به شهرها از محدودی تنهاتعداد. باشد می استفاده مورد

 ازای  گسلترده  سلسلله  بلا  مقابلله  بلرای ، ترتیب همین به، اند برده پیها  بحران از وسیعی گستره

هلای   بافت موضوعاند.  نیاورده وجود رابه بحران عالئم شناسايی برای الزم کارهای و ساز، ها بحران

 و شهرسلازان  چون متخصصینی نیز و دولتیهای  سازمان توجه مورد جهان در سالهاست فرسوده

هلای   بافت مشکالت حل. شود می برخورد آن با متفاوت های صورت به و است گرفته قرار معماران

 منظلور  بله  بحلران  ملديريت  تیم ايجاد. است مناسب روشی و صحیح برخوردی نیازمند، فرسوده

 از توانلد  ملی  آن بلا  ملردم  و شلهری  مديريت جانبه همه همکاری و فرسودههای  بافت ساماندهی

 بله           اصلطالحا   ؛فرسلوده هلای   بافلت . باشلد  فرسودههای  بافت ساماندهی منظور به راهها مهمترين

 داشلته  را زيلر  شلاخ   ويژگلی  سله  آن امالك%  ۵0 از بیش که شود می اطالق شهر از مناطقی

 :  باشد

 ؛  باشد مربع متر يکصد از کمتر قطعات مساحت. 1

 ؛  باشد چوبی و گل و خشت و دوام بی يا دوام کم، ها ساختمان. 2

 ملوارد  شلامل  توانلد  ملی  داليلل  ايلن . باشلد  داشلته  علر   متر شش از کمتر معابر شبکه. 3

 بله  توجله  بلا  پلس . باشد عوامل ساير و مالکیت و ارثی، اقتصادی، شهرنشینی، اجتماعی، فرهنگی

 شلهری  زندگی کیفیت مهمتر همه از و شهری پايدار توسعه که: گفت توان می شده گفته مطالب

 کله  رود ملی  شلمار  بله  مختلف شورهایک در ريزی برنامه و مطالعاتهای  حوزه مهمترين از يکی

 در شلاخ   ايلن  بله  توجله . باشلد  می اقتصادی و محیطی، اجتماعیی  چندگانههای  مؤلفه دارای

 کللی  بطلور  و شلهری  ريلزی  برنامه و مديريت در کارآمد ابزاری عنوان به آن نقش بدلیل شهرها

 از فرسودههای  بافت، رکشو شهرهای در. است يافته فزونی شهرها بودن زيست قابل میزان تعیین

 بلا  آنهلا  اجتملاعی  -اقتصلادی  رونلق  و کالبدی تحوالت آهنگ که باشند می شهری مناطق جمله

 تنلزل  فرسلودگی  سلبب  بله  آنهلا  در زنلدگی  کیفلی  سلطح  و نداشته مطابقت شهری نقاط ساير

 .  يابد می چشمگیر

 و دقیلق  ريلزی  برنامه و پوياست و پیچیده،         چندب عدیای  پديده شهر، که گفت بايد نهايت در 

 توزيلع  و کننده مصر  عنوان به، اساس همین بر و است دشوار امری آن عناصر تمام برای کامل

 پايدار توسعه که اين به توجه بااند.  شده پايداری بحث توجه کانون، خدمات و کاالها اصلی کننده

 بله  دسلتیابی  منظلور  بله  نبنابراي، کند می تأکید انسانی و کیفی معیارهای بر معیاری هر از بیش

 پايلدار  شلهرهای  بله  حصلول  جهلت هلايی   سیاسلت  تدوين، شهرها در واقعی پايدار وضعیت يک

 چیلزی  توسعه که رسد می نظر به، توسعه اقتصادیهای  جنبه اهمیت رغم علی. نمايد می ضروری

 وهلا   ارز  و اجتماعی عدالت، زندگی مادی سطح بهبود از گذشته و است اقتصادی رشد از بیش

 خلود  در را اخالقلی  و ارزشلی  چهلارچو   بايلد  پايدار شهر. گیرد می بر در نیز را بومیهای  سنت



هلای   زمینله  درهلايی   سیاست وها  فعالیت، اقدامات آثار مطلوبیهای  شهر چنین يک. کند متبلور

هلايی   شلهر  چنلین . باشلد  ملی  اخالقلی  و فرهنگی 0اجتماعیهای  زمینه خصوصا زندگی مختلف

 از برخلی  متاسلفانه ، بگیلرد  بلر  در را معنلوی هلای   کیفیلت  هلم  و ملادی های  کمیت هم بايستی

 صلورت  بله  و نمیگیرند نظر در مجموعه يک در معنوی يا، کیفی و مادیهای  کمیت پژوهشگران

 در بلارزی  فضلايی  جلدايی  و تفکیلک ، پايلدار های  شهر در، دارند تأکید موضوع اين به      بع دی تک

 دسترسلی  اساسلی  تسلهیالت  و خلدمات  به گروهها و افراد کلیه و ندارد وجود درآمدیهای  گروه

 ارزشلمند  بسلیار  مفهلومی  پايدار شهر مفهوم بنابراين. باشند می برابرهای  موقعیت دارای و آسان

، حلال  اين با نیست وصول قابل هرگز واقعی و کامل پايداری که کرد توجه نکته اين به بايد است

 در قلدم  يک حتی که شهری. دارد باز پايداری سوی به حرکت برای تال  از را انسان هرگز نبايد

 عدم از بهتر پايداری سوی به حرکت. گیرد قرار حمايت و تشويق مورد بايد بردارد پايداری جهت

 و انلرژی  مصلر   کلاهش  در توانلد  ملی  که پايدار شهر ايده بعنوان سازی متراکم امروزه. است آن

 شهر و معماری عرصه متخصصان بین در باشد پايدار توسعه اسیاس اهدا  از زيست حیات حفظ

 گونلاگون  شرايط در فشردگی تحقق میزان است اهمیت حائز آنچه اما باشد می مطر . . .و سازی

 -محیطلی  -اقلیملی  شلرايط  بله  تلوان  ملی  جملله  آن از کله  باشد می حاکم شهر يک به که است

 همچنلین  و، سلازی  متراکم واقع در. نمود هاشار شهر مقیاس حتی سیاسی و اقتصادی -فرهنگی

 و سلازی  متلراکم  هلر  اينکله  برای اما پوياست فرايند پايدار شهر کالبد بعنوان بهسازی و نوسازی

 قلرار  توجله  ملورد  و گردنلد  درك کامل طور بهها  آستانه وها  محدوديت بايد باشد پايدار نوسازی

 روز تکنولوژی و انسان که نمود اشاره بايستی یتاهم حائز بسیار نکته اين به نهايت در اما. گیرند

 همگلان  و باشلد  می محیطی شرايط است ثابت همواره آنچه اما باشند می پیشرفت حال در روز به

 تجديلد  منلابع  از و گیرنلد  بکار طبیعی منافع و زيست محیط حفظ در را خود توان تمام بايستی

 ملا های  شهر محیط آنچه. باشند داشته را ادهاستف حداکثر خورشید نور و باد همچون انرژی پذير

 اسلتفاده  و فرهنلگ  حاصلل  باشلد  ما محیطی شناخت عدم از ناشی آنکه از قبل کند می تهديد را

 . است شده باعث توسعه در راها  ناپايداری ازای  عمده بخش اصل اين و باشد می محیط از ناصحیح

 6 در کلاربردی  مباحلث  دوم بخلش  و نظلری  مباحث اول بخش، اصلی بخش 2 از کتا  اين 

 : است شده تشکیل پژوهشی و آموزشی مطالب حاوی ؛فصل

 مربلوط  مطاللب  شامل اول فصل ؛فصل سه از است نظری مباحث به مربوط کتا  اول بخش 

 شلهری  توسعه و شهری توسعه: سوم فصل، آن انواع و توسعه: دوم فصل، شهر مفاهیم، تعاريف به

: چهلارم  فصلل : فصلل  سله  از کلاربردی  مباحلث  به مربوط دوم بخش و است يافته تشکیل پايدار

، تعلاريف  » ؛"شهری فرسوده بافت "، شهری بافت: پنجم فصل، شهری بحران مديريت و مديريت

 . است نوشهرگرايی و گرايی محله در شهری مديريت: ششم فصل، «تجار  و ديدگاهها، ها نظريه



 شلکل گرفتله   خلارجی  و داخللی  پژوهشلگران  و انديشلمندان  تعاريف و مفاهیم از کتا  اين 

. شود رفع اشکاالت و نواق  اين يندهآ در، است امید و نبوده اشکال و نق  از خالیکتا   . است

 نیلز  و زيسلت  محلیط  مهندسی، شهری جغرافیای، شهرسازی، های رشته برای کتا  اين بردرکا

 .باشد می شهری مطالعات با مرتبطهای  تهرش ديگر

 

 لطیفی غالمرضا               
 طباطبايی عالمه دانشگاه دانشیار

 منجزی فاطمه   

 139۵ زمستان  
 


