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تجربه هــای مــورد نظــر در دوره اول رویــداد جســتار کیفیــت 
در تجربه هــای بازآفرینــی شــهری، در چهــار دســته »بهســازی 
ــای تاریخــی«، » ســاماندهی  ــی در بافت ه ــای همگان عرصه ه
ســکونتگاه های غیــر رســمی«، » نوســازی تــک بنــا یــا 
مجموعــه مســکونی در بافــت تاریخــی« و » مرمــت و اســتفاده 
مجــدد از بناهــای تاریخــی« طبقه بنــدی می شــوند کــه هــر 

ــف کــرد: ــر تعری ــه صــورت زی ــوان ب دســته را می ت

بهسازی عرصه های همگانی در بافت های تاریخی
بافت هــای تاریخــی بــه محدوده هایــی از شــهر اطــالق 
می شــوند کــه منعکــس کننــده ارزش هــای فرهنگــی ـ 
تاریخــی شــهر بــوده و از تعامــل انســان و محیــط پیرامــون در 
طــول تاریــخ شــکل گرفتــه و دربردارنــده ثروت هــای فرهنگــی 
و میــراث تاریخــی ـ معنــوی و طبیعــی شــهر هســتند. ایــن 
ــه دلیــل گســترش نامــوزون و  محدوده هــا در حــال حاضــر ب
ــی خــود را از دســت  ــرد اصل شــتابان شــهرها، نقــش و کارک
داده، بــا افــت منزلــت اجتماعــیـ  مکانــی و اقتصــادی روبــه رو 
ــت و  ــران هوی ــهری، بح ــر ش ــون فق ــائلی چ ــا مس ــده و ب ش
ــازی  ــد. بهس ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــن دس ــاب آوری پایی ت
ــه  ــت ک ــه اس ــی و یکپارچ ــدی بطئ ــا، فرآین ــن محدوده ه ای
بایســتی بــا اتــکا بــر مشــارکت میــان ســازمان های ذیربــط و 
بــا اســتفاده از برنامه هــای جامــع و مســتمر بــه پیــش رود کــه 
ــن برنامه هــا را بهســازی عرصه هــای  ــاز ای ــوان نقطــه آغ می ت
همگانــی ارزشــمند واقــع بــر روی اســتخوان بندی ایــن 
بافت هــا و ابنیــه تاریخــی مرتبــط بــا ایــن عرصه هــا دانســت. 
ــر حیــات اجتماعــی چنــد  عرصه هایــی کــه نقــش موثــری ب
نســل از مردمــان شــهر داشــته اند و ارتقــای کیفیــت آن هــا بــا 
ــد ســرزندگی  همراهــی دانــش محلــی و کارشناســی، می توان
ــای  ــه محدوده ه ــت ب ــا و در نهای ــن عرصه ه ــه ای ــاره را ب دوب

تاریخــی برگردانــد.

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی 
ســکونتگاه های غیررســمی بــه محدوده هــا و محله هایــی 
اطــالق می شــود کــه بــه دلیــل توســعه نامتــوازن و گســترش 

ــا خــارج از  ــر، در داخــل ی شــتابان شــهرها در دهه هــای اخی
محــدوده شــهرها شــکل گرفته انــد. اگرچــه ایــن محدوده هــا 
بــا چالش هــای عدیــده ای چــون فقــر شــهری )فقــر درآمــدی 
ــات(،  ـ آموزشــی ســاکنان، فقــر زیرســاخت، خدمــات و امکان
و  غیرمجــاز  ساخت وســازهای  از  ناشــی  هویــت  بحــران 
خــارج از اســتاندارد و تــاب آوری پاییــن در مواجهــه بــا 
ــی از پتانســیل های  ــه رو هســتند، ول بحران هــای طبیعــی روب
ــای  ــت محیطی بهره مندند.فرصت ه ــی، اقتصادی،زیس اجتماع
فراموش شــده ای کــه بــا اتخــاذ رویکردهــای مدیریتــی مبتنــی 
بــر مشــارکت موثــر میان ســازمانی، تقویــت ســرمایه ها و 
پیوندهــای اجتماعــی ســاکنان، ارتقــای یادگیــری متقابــل در 
فرآینــد ارتبــاط دانــش محلــی و دانــش کارشناســی، تبییــن 
برنامه هــای خالقانــه اقتصــادی در تأمیــن منابــع مالــی و رونق 
ــات  ــه حی ــل ب ــا در جهــت نی ــوان از آنه کســب وکار و ... می ت

مطلــوب شــهری بهــره بــرد.

نوسازی تک بنا یا مجموعه مسکونی در بافت تاریخی
ســاخت بناهــای جدیــد در بافت هــای هــدف بازآفرینــی 
ــت  ــن در جه ــدد از زمی ــتفاده مج ــوم اس ــه مفه ــهری، ب ش
ارتقــای کیفیت ســکونت اســت کــه بنابــر شــرایط و مقتضیات 
هریــک از ایــن بافت هــا، تابــع اصــول متفاوتــی می گــردد. ایــن 
اصــول متفــاوت در الگوهــای طراحــی و مصالــح مســتعمل در 
ســاختمان های نوســاز، عــالوه بــر پاســخ دهندگی بــه نیازهــای 
ــب  ــی تناس ــود عین ــت نم ــاری در آن، می بایس ــت ج فعالی
خالقانــه بــا زمینــه کالبــدی، اجتماعــی و زیســت محیطی بنــا 
باشــند. ایــن مجموعه هــای جدیــد می تواننــد طــی فرآینــدی 
مســتمر، بــا اشــاعه الگوهــای مناســب تر زندگــی، ذائقــه کیفی 
مــردم را تغییــر داده و بــا ارتقــای ســطح آگاهــی ایشــان، بــه 
ــی در  ــت از زندگ ــه کیفی ــان مطالب ــک جری ــکل گیری ی ش

شــهر کمــک کنــد.

مرمت و استفاده مجدد از بناهای ارزشمند تاریخی
بناهــای تاریخــی ارزشــمند واقــع در بافت هــای تاریخــی 
ــات  ــا در حی ــک از آنه ــرد هری ــد و کارک ــه کالب ــهرها ک ش

گونه شناسی تجربه ها و معرفی تجربه های برتر در دوره اول
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ــه آنهــا چهــره ای  ــف، ب ــان در زمان هــای مختل شــهری مردم
متمایــز بخشــیده اســت، را می تــوان حافظــه شــهر تلقــی کرد؛ 
حافظــه ای کــه بایــد بــه آن پرداخــت. بازگردانــدن ایــن ابنیــه 
ارزشــمند بــه شــهر، مســتلزم اســتفاده مجــدد و متناســب بــا 
شــخصیت آن هاســت کــه در طــول ســالیان متمــادی، شــکل 
گرفتــه اســت. آنچــه اهمیــت دارد، جریانــی خواهــد بــود کــه 
بــا جــان گرفتــن دوبــاره ایــن بناهــا، زندگــی گذشــته شــهر 
را بــه زندگــی حــال پیونــد می زنــد و تــداوم حضــور اثرگــذار 

ــد. ــت می کن ــا را ضمان ــن بناه ای
پــس از دســته  بندی 1۳0 پــروژه معرفــی شــده بــه دبیرخانــه 
رویــداد، در 4 دســته فوق الذکــر و دو مرحلــه ارزیابــی اســنادی 
و میدانــی، 2۳ پــروژه بــرای ورود بــه نمایشــگاه انتخاب شــدند 

کــه اســامی آنهــا بــه شــرح ذیــل می باشــد:
الف( پروژه های منتخب در دسته بهسازی عرصه های 

همگانی در بافت های تاریخی عبارتند از:
• بهسازی محور تاریخی شهر نراق

• بهسازی مرکز محله حصیرفروشان در شهر بابل
• بهسازی محور امامزاده نور در شهر گرگان
• بهسازی مرکز محله جلفا در شهر اصفهان
• بهسازی محور سنگ سیاه در شهر شیراز

• بهسازی محور محتشم در شهر کاشان
ب( پروژه های منتخب در دسته ساماندهی سکونتگاه های 

غیر رسمی عبارتند از:
• ساماندهی محله سهل آباد در شهر شیراز

• ساماندهی محله شاطرآباد در شهر کرمانشاه

• ساماندهی محله شیرآباد در شهر زاهدان
• ساماندهی محله عباس آباد در شهر سنندج

• ساماندهی محله ایسینی در شهر بندرعباس
• ساماندهی محله دوهزار در شهر بندرعباس

ج( پروژه های منتخب در دسته نوسازی تک بنا یا مجموعه 
مسکونی در بافت تاریخی عبارتند از:

• مجموعه مسکونی کویر در شهر یزد
• مجموعه مسکونی تالهی در شهر همدان

• مجموعه مسکونی قصر جمیالن در شهر اصفهان
• مجموعه مسکونی وزیر در شهر اصفهان
• مجموعه مسکونی قائمی در شهر ساری

د( پروژه های منتخب در دسته مرمت و استفاده مجدد از 
بناهای ارزشمند تاریخی عبارتند از:

• حمام قجر در شهر قزوین
• خانه زاولیان در شهر اصفهان

• خانه ایرانی در شهر کاشان
• خانه منوچهری در شهر کاشان

• خانه تمیزی در شهر اصفهان
• خانه نقلی در شهر کاشان

از میــان پروژه هــای فوق الذکــر، 1۳ پــروژه کــه معرفــی آن هــا 
در ادامــه ایــن بخــش ارائــه می گــردد، بــه عنــوان تجربه هــای 
ــزه  ــس جای ــده و تندی ــناخته ش ــهری ش ــی ش ــر بازآفرین برت
ملــی بهتریــن تجربــه بهســازی و نوســازی شــهری را بــه خــود 

اختصــاص دادنــد.
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