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دريافت1مقاله:1396/07/011
پذيرش1مقاله:1397/10/011

چكيده
محله1نوگ1آباد،1يکی1از1محله1های1هفت1گانه1بافت1تاريخی1نائين1بوده1كه1دارای1ميراث1تاريخی1ارزشمندی1است.1
به1دنبال1عدم1تأمين1نيازهای1معاصر1ساكنين1در1مقياس1محله1و1واحدهای1ساختمانی1در1بافت1تاريخی،1مهاجرت1ها1آغاز1
شده1و1در1پی1آن،1جابجايی1جمعيت،1جايگزينی1اقشار1غيربومی،1متروكه1شدن1برخی1از1واحدها،1شروع1فرسودگی1و1
به1تدريج1تشديد1آن1صورت1گرفتند.1ساباط1های1اين1محله1كه1بر1روی1گذرهای1اصلی1احداث1شده1اند،1از1عناصر1معمارانه1
فضاهای1شهری1محسوب1می1شده1كه1به1تبعيت1از1اين1فرآيند1كلی،1دچار1آسيب1هايی1شده1و1در1اكثر1موارد،1ديگر1نقش1
گذشته1خود1را1دارا1نيستند.1سطح1زيرين1ساباط،1مربوط1به1فضای1عمومی1گذر1بوده1و1مالکيت1فضای1قرارگرفته1در1تراز1
باالی1گذر1نيز1در1ساباط1های1اين1محله،1در1دو1دسته1عمومی1و1خصوصی1قرار1می1گيرد.1پژوهش1حاضر،1از1روش1تحقيق1
توصيفی-1تحليلی1با1تکيه1بر1مطالعات1كتابخانه1ای1و1برداشت1های1ميدانی1استفاده1كرده1و1فرآيند1شکل1گيری1مقاله،1
در1پرتو1ايجاد1نظمی1منطقی1در1مطالب1پراكنده1موجود1با1استفاده1از1راهبرد1استدالل1منطقی1است.1هدف1تحقيق1با1
استفاده1از1رهيافتی1كيفی،1شناسايی1توالی1فعاليت1ها1به1منظور1تدوين1طرح1های1مرمتی1بناهای1معماری1است1كه1در1
قالب1يك1چارچوب1تحليلی-1روش1شناختی،1در1ساباط11های1محله1نوگ1آباد1بافت1تاريخی1نائين،1به1عنوان1نمونه1موردی1
ارائه1می1شود.1نتايج1اين1تحقيق1نشان1دادند1كه1با1توجه1به1ماهيت1و1كاركرد1ساباط1ها1به1منظور1ارائه1دستورالعمل1های1
پيشنهادی1مرمت1آنها،1تعيين1جايگاه1آنها1در1طرح1باززنده1سازی1محله1ضروری1است.1به1ترتيب؛1بررسی1و1ارزيابی1
طرح1های1فرادست1بافت1تاريخی،1شناخت1و1تجزيه1وتحليل1محله1توسط1ماتريس1سوات1و1تدوين1اهداف1و1راهبردها1
در1چهار1مؤلفه1)كالبدی،1عملکردی،1اجتماعی،1اقتصادی(،1از1اولويت1های1طرح1باززنده1سازی1محله1قبل1از1تعيين1
حوزه1های1مداخله1محسوب1می1شوند.1حوزه1های1سه1گانه1مداخله،1بر1اساس1همگنی1كاربری1های1موجود،1قابليت1های1
نهفته1و1شناخت1كامل1نسبت1به1محله،1مشخص1و1تفکيك1شده1اند.1ساباط1های1اطمينان،1باقريان1و1دو1ساباط1مسجد1
خواجه،1در1حوزه1مداخله111با1هدف1تبديل1شدن1اين1حوزه1به1يك1مجموعه1گردشگری-1خدماتی1قرار1می1گيرند.1دو1
ساباط1فاطمی1و1امينی،1در1حوزه1مداخله121واقع1شده1اند.1اين1حوزه،1با1هدف1تبديل1به1يك1مجموعه1مسکونی1مطلوب1

و1مناسب1بانشاط1شهری1بر1اساس1نيازهای1ساكنان1آن1تعريف1شده1است.

كليدواژه ها:1بافت1تاريخی1نائين،1محله1نوگ1آباد1نائين،1باززنده1سازی،1ساباط،1مرمت1

روش شناسی تحلیلی و چارچوِب مرمت بناهای معماری با تأکید بر تعیین جایگاه آنها در حوزه های مداخلۀ 
طرح باززنده سازِی محالت بافت های تاریخی )نمونۀ مطالعاتي ساباط های محله نوگ آباد بافت تاریخی نائین(

مهدی سلطانی محمدی*

1كارشناسی1ارشد1مرمت1و1احيای1بناها1و1بافت1های1تاريخی،1دانشکده1معماری1و1شهرسازی،1دانشگاه1شهيد11بهشتی
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مقدمه

1بافت1تاريخی،1آن1بخش1از1بافت1های1شهری1را1شامل1
می1شود1كه1قبل1از113001ه.ش.1شکل1گرفته1است؛1ليکن1
به1دليل1فرسودگی1كالبدی1و1نداشتن1استانداردهای1ايمنی،1
استحکامات،1خدمات1و1زيرساخت1های1شهری1با1وجود1برخورداری1
از1ارزش1های1هويتی،1منزلت1مکانی1و1سکونتی1پايينی1دارد.1عناصر1
تعيين1كننده1شالوده1شهر1و1محالت1قديم1را1می1توان1در1مسجد1
جامع،1محله1مسکونی1و1بازار1مشاهده1نمود1)فالمکی،1:13881
160(.1هم1چنين،1بر1اساس1شناخت1بافت1های1تاريخی1ايران،1
در1تعيين1ويژگی1های1كلی1آنها1می1توان1به1مواردی1هم1چون؛1
امنيت،1محرميت،1توجه1به1اقليم،1مصالح1ساختمانی1بومی،1
ساختار1ارگانيك1معابر،1كالبد1فرهنگی1و1ساكنين1با1فرهنگ1
سنتی،1درون1گرا1بودن،1ارزش1ميراث1فرهنگی1و1محله1های1با1
هويت1تاريخی1كه1به11نحوی1دچار1فرسودگی1شده1اند،1اشاره1
كرد1)فالمکی1و1همکاران،341:13851(.1ماهيت1ويژه1بافت1های1
كهن،1هر1گونه1بی1توجهی1به1آنها1را1از1جهات1مختلف1مردود1
می1سازد؛1از1جهت1اقتصادی،1دارای1امکانات1بالقوه1ای1اعم1از1
زيرساختی1و1روساختی،1از1جهت1فرهنگی،1يادگاری1از1تاريخ1
پيشين،1از1جهت1اجتماعی،1بخشی1از1جامعه1و1ضامن1تداوم1
زندگی1انسان1ها1و1از1جهت1كالبدی،1دارای1ارزش1های1معماری1
و1شهرسازی1يکتايی1هستند1)مهريار،641:13821(.1از1اين1رو1
است1كه1از1سال1ها1پيش،1مداخله1در1بافت1كهن1شهری،1به1يکی1
از1مسائل1نظام1برنامه1ريزی1كشورهايی1كه1دارای1پيشينه1غنی1
از1شهرسازی1بوده1اند،1تبديل1شده1است1)عزيزی،121:13831(.1
نائين،1يکي1از1كهن1شهرهای1حاشيه1كوير1مركزی1ايران1بوده1
كه1در1ميان1دو1شهر1تاريخی1اصفهان1و1يزد1واقع1شده1است.1
شهر1نائين،1برخوردار1از1بافت1تاريخی1باارزشی1بوده1كه1نظام1
ساختاری1و1معنايی1آن،1برآمده1از1حيات1چند1صد1ساله1شهر1
و1تحوالت1آن1است.1جايگاهی1كه1نائين1در1طول1تاريخ1به1عنوان1
يك1شهر1ميانی1حفظ1كرده،1سبب1شده1است1تا1دچار1تحوالت1
اساسی1يا1ركود1نشود1و1همواره1با1روندی1تدريجی،1پذيرای1
تغييرات1باشد؛1اين1ويژگی1سبب1شده1است1تا1بافتی1غنی1و1
متراكم1به1يادگار1بماند1)مشهديزاده،451:13851(.1گذرها1و1معابر1
به1مثابه1يکی1از1عناصر1اصلی1ساختار1بافت1های1تاريخی،1مانند1
نائين1مطرح1بوده1كه1شبکه1اصلی1رفت1وآمد1و1ارتباط1شهری1
در1آنها1صورت1می1گرفته1و1در1تمام1وسعت1بافت،1محالت1و1
مناطق1مختلف1شهری1را1به1هم1پيوند1می1داده1اند.1بافت1تاريخی1
نائين،1متشکل1از1هفت1محله1به1نام1های1كلوان،1درب1مسجد،1
نوگ1آباد،1پنجاهه،1چهل1دختران،1كوی1سنگ1و1سرای1نو1است1
كه1هر1يك،1مركز1محله1ای1موسوم1به1ميدانچه1دارد1)سلطانی1

محمدی1و1آزاد،2361:13971(.1در1تعريف1محله1های1تاريخی1
انسجام1 بر1گستره1هايی1متمركز1شود1كه1 بايد1 نيز1موضوع1
تاريخی1خود1را1به1عنوان1محله1حفظ1كرده؛1نه1آنها1كه1حکم1
پس1مانده1های1پراكنده1از1تماميتی1سابقا1ًبس1بزرگ1تر1را1دارند.1
بايد1توجه1داشت1كه1محله1های1تاريخی1را1معموال1ًبه1سه1طريق،1
تعريف1و1مشخص1می1كنند؛1حدود1مرزهای1كالبدی،1هويت1و1
خصلت1ويژه1و1هم1پيوندی1كاركردی1آنها1)تيزدل،251:13881(.1
محله1نوگ1آباد،1در1ضلع1شمال1شرقی1بافت1تاريخی1نائين1قرار1
داشته1و1667621متر1مربع1مساحت1دارد.1آثار1تاريخی1باارزشی1
مانند1مسجد1خواجه1خضر1)صفويه-1قاجار(،1حمام1نوگ1آباد1
)دوره1صفويه(،1حسينيه1و1ميدانچه1روبروی1آن1)دوره1قاجار(1
و1خانه1های1باارزشی1مانند1مجموعه1تاريخی1فاطمی،1خانه1
خواجه،1خانه1توكلی،1خانه1عامری،1خانه1بقايی،1خانه1قاضی1
عسکر1و1خانه1آيت1اهلل1نائينی،1همگی1باعث1تقويت1هويت1
تاريخی1اين1محله1شده1اند.1اين1محله1مانند1ساير1محالت1
بافت1تاريخی1نائين،1دارای1مركز1محله1ای1موسوم1به1ميدانچه1
بوده1كه1عناصر1و1فضاهای1خدماتی1مانند1مسجد،1آب1انبار،1
دكان1و1حسينيه1را1در1خود1جای1داده1است.1ساباط1ها1كه1بر1
روی1گذرهای1محله1ساخته1شده،1چون1عنصری1معمارانه1و1
در1عين1حال1وابسته1به1فضای1شهری1هستند،1اولين1آسيب1
حاصل1از1تعريض1گذرها1و11هر1گونه1عمليات1توسعه1شهری1
در1بافت1تاريخی،1به1آنها1می1رسد.1لذا1اين1طور1به1نظر1می1رسد1
كه1پرداختن1به1ساباط1های1محله1و1مطالعه،1شناخت1و1مرمت1
آنها1در1قالب1چارچوب1و1فرآيندی1روشمند1و1علمی،1در1راستای1
تحقق1سياست1های1طرح1باززنده1سازی1محله،1امری1ضروری1
است.1در1اين1پژوهش،1مطالعه1و1شناخت1محله1و1ساباط1های1
آن،1با1توجه1به1مطالب1پراكنده1موجود1در1زمينه1ساباط1و1با1
اتکا1بر1مشاهدات1ميدانی،1تحليل1اسناد1و1اطالعات1موجود1و1
مصاحبه1های1عميق1،1انجام1گرفته1است.1بنا1بر1موضوع1مورد1
مطالعه1و1تمركز1بر1باززنده1سازی1محله1و1مرمت1ساباط1های1
آن،1می1توان1سؤال1های1تحقيق1را1بدين1شرح1بيان1داشت1كه1
رويکردها1و1توالی1فعاليت1ها1در1طرح1باززنده1سازی1محله1كدام1
هستند؟1هر1يك1از1ساباط1های1محله،1در11كدام1يك1از1حوزه1های1
مداخله1اين1طرح1قرار1می1گيرند؟1بر1اساس1قرارگيری1ساباط1ها1
در1حوزه1های1مداخله1طرح1باززنده1سازی،1چه1چارچوب1و1

روش1شناسی1را1برای1مرمت1آنها1می1توان1پيشنهاد1داد؟1

روش پژوهش

فقدان1اطالعات1شهری1و1باستان1شناسی1از1نائين،1مانع1مهمی1
در1راه1بررسی1و1شناخت1دقيق1روند1شکل1گيری1محله1های1
شهر1و1از1جمله1محله1نوگ11آباد1است؛1از1اين1رو1در1تحقيق1حاضر،1
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ز1ساير1منابع1و1متون1تاريخی1غيرتخصصی،1برای1بررسی1 ا
تاريخی1و1پی1بردن1به1سير1تحوالت1محله1و1ساباط1های1آن1
استفاده1شده1است.1عالوه1بر1مطالعات1اسنادی1و1كتابخانه1ای1
و1فعاليت1های1ميدانی1)شناسايی،1برداشت1و1مستندسازی(،1
به1دليل1عدم1ثبت1و1شناخت1كامل1ساباط1ها1توسط1ارگان1های1
ذی1ربط،1شناخت1تعدادی1از1ساباط1ها،1توسط1مصاحبه1با1اهالی،1
معّمرين1و1آگاهان1محله1صورت1گرفت.1در1پژوهش1حاضر،1
روش1جمع1آوری1اطالعات1ميدانی،1اسنادی1و1كتابخانه1ای1بوده1
و1پژوهش،1با1رويکردی1توصيفی-1تحليلی1تدوين1شده1است.

توالی و روند فعاليت ها در طرح باززنده سازی محله 
نوگ آباد  

باززنده1سازی1به1عبارتی،1كندوكاو1در1زندگی1در1حال1استمرار1
است؛1يکی1از1پرجاذبه1ترين1اصطالحات1در1زمينه1مرمت1شهری1بوده1
كه1دارای1ذاتی1پويا1است1و1نياز1به1پژوهش1علمی1دارد1و1نمی1تواند1
برای1شناخت،1راهی1سوای1تحليل1های1كمی1و1كيفی1بپيمايد.1
باززنده1سازی1بر1طول1زمان1متکی1بوده1و1استوار1بر1روند1زندگی1
اجزا1و1عناصر1شکل1دهنده1به1موضوع1است1)فالمکی،561:13861(.1
اين1واژه1در1فرهنگ1شهرسازی1رابرت1كوآن، اين1چنين1تعريف1
شده1است؛ زندگی1بخشيدن1به1يك1مکان1)غياثی1و1همکاران،1
31:1392(.1گاهی1اين1لغت1به1عنوان1هم1معنی1با1بازآفرينی1به1كار1
می1رود؛1اما1در1عين1حال،1به1راه1هايی1كه1به1يك1مکان1زندگی1
بخشيده1اطالق1می1شود1)مانند1پيدا1كردن1كاربری1های1جديد1
برای1ساختمان1های1قديمی1يا1ارتقای1فعاليت1های1فرهنگی(.1
بنا1بر1موارد1بيان1شده1و1ديدگاه1صاحب1نظران،1می1توان1تعريفی1
جامع1در1مورد1باززنده1سازی1شهری1ارائه1نمود؛1مجموعه1تركيبی1
از1اقدامات1و1فعاليت1های1گوناگون1اجتماعی،1اقتصادی،1فرهنگی1
و1كالبدی1برای1آفرينش1مجدد1احساس1زندگی1در1بافت1تاريخی1
با1تأكيد1و1توجه1بر1نظم1موجود1عناصر1و1سازمان1فضايی1شهر1

كهن1)بافت1كهن1با1شهر(1جهت1بهبود1كالبد1و1تغيير1عملکرد1
فضا1متناسب1با1نيازهای1معاصر1در1راستای1توسعه1اقتصادی-1
كالبدی1مجموعه1)جذب1توريست1و1سرمايه1گذاران(1و1تقويت1
ويژگی1های1اجتماعی-1فرهنگی1بافت1كهن1)تقويت1سطح1كمی1
و1كيفی1شاخص1ها1و1استانداردهای1زندگی1و1ارزش1های1ميراث1
رهنگی(1)همان(.1نخستين1گام1در1مبحث1باززنده11سازی1و1 ف
طراحی1مرمتی،1شناخت1دقيق1سوژه1مورد1مطالعه1بوده1و1هدف1
از1مطالعات1اين1قسمت،1دست1يابی1به1وضعيت1گذشته1سوژه1
است.1يافته1های1حاصل1از1اين1مبحث،1تصويری1روشن1از1نقاط1
وت1)توانمندی1ها(1و1ضعف1سوژه1را1ارائه1داده1و1اين1نتايج1 ق
همراه1ساير1يافته1های1مرحلۀ1دوم،1مبانی1مقدماتی1برای1تقرب1
به1طرح1مرمت1را1تدارك1می1بينند1)اصغريان1جدی،11:13691(.1
پيرو1تدوين1چارچوب1و1روش1شناسی1مرمت1ساباط1های1محله،1
توالی1و1روند1فعاليت1ها1در1طرح1باززنده1سازی1محله1را1می1توان1

بدين1شرح1بيان1داشت:

شناخت محله و تجزيه وتحليل آن با استفاده از ماتريس 
سوات2

گذرها1به1مثابه1يکی1از1عناصر1اصلی1ساختار1شهرهای1تاريخی1
مطرح1بوده1كه1شبکه1اصلی1رفت1وآمد1و1ارتباط1شهری1در1آنها1
صورت1می1گرفته1و1در1تمام1وسعت1شهر،1محالت1و1مناطق1
مختلف1شهری1را1به1هم1پيوند1می1داده1اند1)توسلی،1:13911
69(.1بافت1تاريخی1نائين،1متشکل1از1هفت1محله1است1كه1اين1
محله1ها1توسط1راسته1ها1و1گذرهای1اصلی،1به1بازار1و1دروازه1های1
شهر1مرتبط1می1شده1اند.1نقش1عمده1و1اصلی1گذرهای1فرعی1
نيز1تأمين1ارتباط1بين1نقاط1گوناگون1درون1يك1محله1است1
)سلطان1زاده،991:13901(.1محدوده1محله1نوگ1آباد1از1شمال،1
به1محله1درب1مسجد1و1قسمتی1از1حصار1قديمی1شهر،1از1غرب،1
به1بازار1تاريخی1نائين1و1محله1پنجاهه1و1از1جنوب،1به1خيابان1

شکل1.11قرارگيری1محدوده1مطالعاتی1در1بافت1تاريخی1نائين1)تصوير1سمت1چپ(1و1ساختار1فضايی1محله1)تصوير1سمت1راست(11)تصوير1پايه1تصوير1
هوايی1گوگل1ارث،20161(
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دكتر1طبا1منتهی1می1شود1)شکل11(.1اين1محله،1يك1محله1
مسکونی1بوده1كه1استخوان1بندی1آن1مشتمل1بر1دو1گذر1است؛1
يکی،1گذری1كه1از1دروازه1قديم1نوگ1111آباد1شروع1شده1و1بعد1
از1گذشتن1از1مركز1محله1و1قسمت1شمالی1محله،1به1ابتدای1
محله1پنجاهه1منتهی1می1شود1و1ديگری،1گذری1كه1از1انتهای1
بازار1و1از1مسجد1خواجه1خضر1شروع1و1به1مركز1محله1منتهی1
می1شود1)سلطانی1محمدی،981:13901(1)شکل21(.1عناصر1
پوشاننده1گذرها،1به1دو1گونه1تقسيم1می1شوند.1گونه1ای1كه1
به1صورت1قوس1هايی1منفرد1يا1پيوسته1بين1دو1گذر1احداث1شده1
و1دسته1ديگر1كه1موضوع1اين1مقاله1هستند،1ساباط1ها1بوده1كه1
در1نقش1پوشاننده1هايی1بر1روی1گذرها1عمل1می1كنند.1شش1
ساباط1محله1بر1روی1اين1دو1گذر1اصلی1قرار1گرفته1اند1)شکل21(.

تجزيه وتحليل محله با ماتريس سوات 

تجزيه1و1تحليل1محله1نوگ1آباد،1با1توجه1به1پنج1متغير1كالبدی-1
فضايی-1عملکردی،1اجتماعی،1اقتصادی،1فرهنگی- تاريخی1
و1مديريتی1اجرايی1صورت1گرفته1است.1به1دليل1حجم1بسيار1
باالی1داده1های1مطالعاتی1و1اختصاص1ماتريس1های1جداگانه1
برای1هر1بخش1بر1اساس1مؤلفه1های1اشاره1شده،1در1پژوهش1
حاضر،1خالصه1ای1از1آنها1ارائه1شده1كه1بر1اساس1آن1بتوان1به1

شناختی1اوليه1از1محله1بنا1بر1عوامل1به1دست11آمده،1دست1يافت.1
جدول1،11خالصه1ای1از1ويژگی1های1محله1را1بيان1می1دارد.1

اهداف و راهبردهای طرح باززنده سازی محله نوگ آباد 

در1شکل1،31اهداف1باززنده1سازی1محله1نوگ1آباد1بافت1تاريخی1
نائين،1در1دو1سطح1هدف1خرد1و1اهداف1كالن1بيان1شده1اند.1
در1مراحل1بعدی،1به1شناخت1و1تعيين1حوزه1های1مداخله1در1
محله1با1توجه1به1راهبردهای1باززنده1سازی1پرداخته1می1شود.1
در1اين1جا1اين1نکته1قابل1ذكر1است1كه1در1تعيين1راهبردها1تا1
حد1امکان1تالش1شده1تا1در1قسمت1مرتبط1با1عوامل،1قوت1ها1و1
فرصت1های1شناخته1شده1به1حداكثر1رسانده1شود؛1در1مقابل،1نقاط1
ضعف1كاهش1داده1شده1تا1از1طريق1آنها1بتوان1تهديدهای1پيش1
روی1محله1را1خنثی1ساخت.1در1شکل1،31اهداف1و1راهبردهای1
باززنده1سازی1محله1بر1اساس1تفکيك1عوامل1مطالعاتی،1نشان1

داده1شده1اند.11

تعيين حوزه های مداخله طرح باززنده سازی و تعيين 
جايگاه ساباط ها در هر يک از اين حوزه ها

محله1نوگ1آباد1نيز1مانند1ساير1محالت1بافت1تاريخی1نائين،1با1
كمبود1خدمات1مواجه1بوده1و1تنها1مركز1محله1تا1حدودی1ساختار1

شکل1.21مسير1گذرها1و1موقعيت1قرارگيری1ساباط1های1محله1)نگارنده(
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تهديد -Tفرصت -Oضعف -Wقوت -S مؤلفه ها

اقتصادی

-1پايين1بودن1قيمت1مسکن1نسبت1
به1ساير1محالت1تاريخی1نائين1در1
برابر1نوساز1و1سالم1بودن1بناهای1

ساخته1شده
گرايش1 ذهنی1 سابقه1 وجود1 1-
مثبت1 جنبه1های1 احيای1 به1
در1 زيست1محله1ای1 و1 همسايگی1

ميان1شهروندان1محله

-1تقسيم1بافت1به1دو1بخش1نوساز1و1
سنتی1تبعات1ناشی1از1آن1بر1محله
تبعات1 و1 محله1 در1 فقر1 رشد1 1-

اقتصادی1آن
با1 متناسب1 كاربری1های1 نبود1 1-
بناهای1 اطراف1 در1 گردشگری1
تاريخی1محله1و1به1خصوص1نارنج1

قلعه

سرمايه1گذار1 جلب1 امکان1 1-
به1دليل1باارزش1بودن1خانه1های1

تاريخی1محله
بودن1نسبی1محدوده1 -1سالم1

نسبت1به1بافت1تاريخی
-1وجود1بناهای1باارزش1تاريخی1
فرهنگی1در1محله1در1جهت1جذب1

گردشگران
-1وجود1برخی1بوميان1متمکن1
در1محله1كه1عالقه1زيادی1هم1به1
مشاركت1در1احيای1محله1دارند1و1
به1عنوان1سرمايه1گذاران1اقتصادی1
می1توان1آنها1را1به1حساب1آورد.

و1 سازمان1دهی1 عدم1 1-
برای1 صحيح1 برنامه1ريزی1

صنايع1دستی
به1دو1بخش1 تقسيم1محله1 1-
نوساز1و1سنتی1تبعات1ناشی1از1

آن1بر1بافت1قديم1محله
در1 زندگی1 پايين1 كيفيت1 1-
قديم1 بافت1 سکونتگاه1های1

محله1نسبت1به1بافت1جديد

اجتماعی

كاركرد1فرابافت1تاريخی1حسينيه1
محله11كه1در1مراسم1عزاداری1محرم1
از1قسمت1جديد1شهر1و1شهرهای1
ديگر1هم1برای1عزاداری1به1محله1
می1آيند1و1امکان1استفاده1از1اين1
موقعيت1برای1جلب1مشاركت1های1
اجتماعی1به1منظور1احيای1محله1

در1ابعاد1مختلف

-11سکونت1اقشار1كم1درآمد1در1
محدوده

-1وجود1بستر1مناسب1جهت1افزايش1
بزهکاری1در1اثر1بيکاری1جوانان

مشاركت11 ميزان1 رفتن1 پايين1 1-
اقتصادی1و1اجتماعی1مردم

-1نبود1فضاهای1باز1شهری1و1پاتوق1
در1محله

بين1 در1 1 عاليه1 1 تحصيالت1 1-
ساكنان1محله1

-1وجود1مراكز1اجتماعی1غالبا1ً
مذهبی1و1فعال1در1محالت

امنيت1 سطح1 آمدن1 پايين1 1-
محله

-1اعتياد1و1بزهکاری1در1محله1
-1مهاجرت1و1ترك1خانه1های1
آبا1و1اجدادی1برخی1از1ساكنان1

بومی1و1اصيل1محله1

تاريخی
فرهنگی

-1آگاهی1ساكنان1معمر1از1آداب،1
رسوم1و1سنت1های1محلی1مانند1
مراسم1شب1عاشورا1و1نخل1گردانی1
سکونت1 ميزان1 بودن1 پايين1 1-

مهاجران1افغانی1در1محله

مناسب1 نبودن1 پراكنده1 1-
كاربری1های1مناسب1و1مرتبط1با1
با1توجه1 فعاليت1های1گردشگری1

به1مزيت1نسبی1محله1
-1ناآگاهی1بيش1از1651درصد1از1
مصاحبه1شوندگان1از1دليل1نام1گذاری1
محله1تاريخی1در1زمان1گذشته1

از1همکاری1 استفاده1 امکان1 1-
و1كمك1هيأت1امنای1حسينيه1
محله1برای1ايجاد1كاربری1های1
و1 گردشگری1 با1 متناسب1
اشتغال1زايی1با1توجه1به1احساس1
آنها1در1 مسئوليت1و1دلسوزی1

اين1زمينه
-1امکان1استفاده1از1نيروی1بيکار1
محله1به1عنوان1راهنمايان1بومی1

گردشگری

-1فراموشی1و1ناآگاهی1برخی1
از1آيين1ها1و1مراسم1ها1هم1در1
زمينه1اعتقادی-1مذهبی1)مراسم1
محرم(1و1هم1در1زمينه1آيين1های1
ملی1و1بومی1)مراسم1نوروز1و1
...(1كه1می1توانند1باعث1جذب1
گردشگران1به1اين1محله1تاريخی1

شوند.1
-1فراموش1شدن1برخی1از1آيين1ها1

و1رسوم1سنتی1در1محله1

مديريتی1
اجرايی

-1توجه1كارشناسان1ميراث1فرهنگی1
و1شهرداری1به1مقوله1احيای1بافت1
تاريخی1نائين1به1ويژه1بعد1از1تأسيس1
بافت1 بهسازی1 و1 شركت1عمران1

فرسوده1نائين1در1سال811
-1تأكيد1مسئولين1بر1توجه1هم1زمان1
به1زندگی1در1بافت1های1تاريخی1و1
خدمات1رسانی1همه1جانبه1به1اين1

بافت1ها1

-1فقدان1مديريت1شهری1مشخص1و1
جداگانه1برای1بافت1تاريخی1با1عنايت1
به1با1ارزش1بودن1بافت1تاريخی1نائين1

بر1اساس1نظر1همه1كارشناسان11
قوانين1 بودن1 پاگير1 و1 دست1 1-
موجود1 )موانع1 فرهنگی1 ميراث1
قديمی1 بناهای1 نوسازی1 برای1
مسئولين1 اساس1 بر1 ثبت1نشده1

شهرداری(1

-1امکان1همکاری1ميراث1فرهنگی1
و1شركت1عمران1و1بهسازی1بافت1
فرسوده1نائين1برای1احيای1محله
-1امکان1تشکيل1كارگروهی1برای1
بهسازی1و1احيای1محله1با1حضور1

هيأت1امنای1حسينيه1محله1

برای1 معين1 ضوابط1 نبود1 1- 1
به1طور1 تاريخی1 محله1های1
جداگانه1و1مشخص1بر1اساس1

نظر1مسئولين
قوانين1 بين1 تفکيك1 عدم1 1-
بافت1فرسوده1و1بافت1تاريخی1
سازمان1های11 همه1 قوانين1 در1
مداخله1گر1در1بافت1های1تاريخی

جدول1.11خالصه1ای1از1ماتريس1سوات1محله1نوگ1آباد1بافت1تاريخی1نائين11
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كالبدی-
فضايی1
عملکردی

-1باال1بودن1ميزان1سرانه1كاربری1
مسکونی1نسبت1به1ساير1محالت1

بافت1تاريخی
از1 برخی1 استقرار1 مطلوبيت1 1-
و1 محلی1 تجاری1 های1 كاربری1
تجاری-1مسکونی1در1مركز1محله1

و1مجاور1بازار1تاريخی

كاربری1های1 نبود1 و1 كمبود1 1-
درمانی،1 فرهنگی،1 آموزشی-1
گردشگری1پذيرايی،1فضای1سبز،1
شهری1 تجهيزات1 و1 تأسيسات1

متناسب1با1نيازهای1ساكنان1

-1وجود1زمين1های1باير1و1مخروبه1
و1امکان1جانمايی1فعاليت1های1

مورد1نياز1ساكنان1محله
تاريخی1 خانه1های1 وجود1 1-
زياد1در1محله1و1امکان1مرمت1

و1احيای1آنها1

مركز1 نقش1 شدن1 كم1رنگ1 1-
روزمره1 زندگی1 در1 محله1

ساكنان1محله
-1عدم1كف1سازی1و1بدنه1سازی1
مناسب1گذرها1فرسايش1رو1به1
ازدياد1ساباط1هايی1كه1بر1روی1
آنها1احداث11شده1اند1و1در1معرض1

تخريب1قرار1گرفتن1آنها11

)نگارنده(

ادامه1جدول1.11خالصه1ای1از1ماتريس1سوات1محله1نوگ1آباد1بافت1تاريخی1نائين11

باز زنده سازي و دمیدن روح به تمامی 
عرصه هاي کالبدي، اقتصادي، 
اجتماعی، فرهنگی  و مدیریتی به 
منظور پاسخگویی به نیارهاي معاصر 

در محلۀ نوگ آباد نایین

هدف کالن

اهداف خرد

معاصر سازي و احیاي حیات مدنی در فضاي 
محله با توجه به حفظ خصوصیات یک محله 

تاریخی
تأکید  و توجه به نظم موجود عناصر و 

سازمان فضایی محدوده در ارتباط با بافت 
تاریخی وشهر

بهبود کالبد وتغییر عملکرد مناسب با 
نیازهاي معاصر ساکنین

کالبدي محله در حین -توسعه اقتصادي
توجه به ویژگیهاي گردشگري

راهبردهاي پیشنهادي

فرهنگی -تقویت ویژگیهاي اجتماعی
ساکنین محله نوگ آباد

افزایش کیفیت زندگی مردم ساکن در 
محدودة مطالعاتی 

راهبردهاي 
عملکردي

راهبردهاي 
اجتماعی

راهبردهاي 
اقتصادي

راهبردهاي 
کالبدي

راهبردهاي  
تاریخی-فرهنگی

راهبردهاي  
اجرایی-مدیریتی 

احیاي مرکز محله 
و تزریق 
کاربریهاي  جدید 
به بناهاي متروکه 

آن

احیاي مرکز محله به -
عنوان  گره مهم محله  و از 
عناصر عرصه هاي فعالیت و 

معناي استخوان بندي

پیاده سازي -
گذرهاي محله جهت 
احیاي اجتماعی 

واقتصادي محله

استفاده از تنوع عملکردي در تزریق 
کاربریهاي عمومی،خدماتی،تجاري و 
تفریحی و گردشگري در گذر اصلی 
جهت احیاي اجتماعی واقتصادي آن

مرمت،استحکام بخشی،و 
بهبود سیماي گذرها در کف 
وبدنه و  سابطهاي قرار گرفته 

بر روي این گذرها

بهبود مبلمان شهري در -
گذرها وعرصه هاي همگانی

حفاظت ،مرمت، نوسازي و معاصر 
سازي بناهاي تاریخی وبا ارزش محله 
اعم از بناهاي عمومی و خصوصی 
متناسب با طرحهاي فرادست بافت 

نایینتاریخی 

تقویت بنیه اقتصادي محله -
نوگ اباد از طریق اعطاي 

نقش گردشگري به آن

افزایش میزان اشتغال -
و مهارتهاي مرتبط با 

محله تاریخی

تشویق  به سرمایه -
گذاري در جهت باززنده 

سازي

زمینه سازي افزایش  
ارزش زمین و 

مستغالت 

تداوم زندگی  اجتماعی و تقویت هویت اجتماعی-
-افزایش مشارکت مردمی

افزایش سطح آگاهی ساکنین با اصول مرمت و -
باززنده سازي

ایجاد مدیریت یکپارچه بافت کهن و مدیریت محله -
هاي تاریخی

تأمین ظرفیتهاي مالی و به روزرسانی و شفاف سازي 
قوانین

تقویت نقش تاریخی،فرهنگی و اسالمی محدوده 
تاریخی

اعطاي نقش گردشگري به محله با توج به داتشن 
بناهاي تاریخی متعدد

شکل1.31اهداف1و1راهبردهای1طرح1باززنده1سازی1محله1نوگ1آباد1نائين1)نگارنده(
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كالبدی1متفاوتی1نسبت1به1بافت1مسکونی1داخل1محله1ايجاد1
كرده1است.1عالوه1بر1اين،1در1حوزه1اجتماعی،1جايگزين1شدن1
اقشار1مهاجر1و1كم1درآمد1با1ساكنان1اصيل1محله،1از1آسيب1های1
محله1به1شمار1می1رود.1بر1اساس1شناخت1به1دست11آمده1از1محله1
با1كمك1ماتريس1سوات1،3به1منظور1تفکيك1محدوده1های1مداخله1
در1طرح1باززنده1سازی،1تا1اندازه1ای1می1توان1محله1را1به1سه1حوزه1
تقسيم1و1جايگاه1ساباط1ها1و1مرمت1آنها1را1در1اين1سه1حوزه1
مشخص1كرد.1در1ابتدای1امر1بايد1توجه1داشت1كه1اين1تقسيم1بندی1
به1هيچ11وجه1به1معنای1جدايی1كاركردهای1محله1نيست،1بلکه1
فعاليت1غالبی1است1كه1در1هر1حوزه1معرفی1شده1و1از1طريق1آن1
می1توان1عالقه1مندان1به1سرمايه1گذاری1و1بهبود1وضعيت1محله1
را1شناسايی1كرد.1روند1باززنده1سازی،1با1شناخت1و1درك1ابعاد1
خاص1فرسودگی1و1سير1قهقرايی1كه1هر1گستره1ای1به1آن1دچار1
است،1آغاز1می1شود.1آنگاه1بايد1منابع1و1مزيت1های1هر1محله1همراه1
موقعيت1های1خاص1آن،1بازشناخته1شوند.1ابعاد1مختلف1فرسودگی1
كه1در1محله1های1تاريخی1می1توان1آنها1را1ديد،1عبارت11هستند1

از؛1كالبدی،1كاركردی،1قانونی،1ظاهری1و1مکانی.1برخی1از1اين1
ابعاد1را1می1توان1مستقيم1مورد1مالحظه1قرار1داد؛1بدين1معنا1كه1
می1توان1ساختمان1ها1را1مرمت1و1فرسودگی1عملکردی1آنها1را1
از1طريق1بهسازی1برطرف1كرد،1ليکن1لجام1گسيخته1ترين1شکل1
فرسودگی،1نوع1مکانی-1كاركردی1آن1است.1اين1نوع1فرسودگی1
مکان،1بيشتر1به1استفاده1هر1چه1كمتر1از1آن1منجر1می1شود؛1
بنابراين1برای1درمان1و1بازگرداندن1موقعيت1های1اقتصادی1هر1
منطقه،1برقراری1امتيازی1رقابتی1برای1آن1ضروری1است.1اين1
امر،1نيازمند1دگرگون1ساختن1فعاليت1هايی1است1كه1در1منطقه1
و1ساختمان1ها1صورت1پذيرفته و1چه1بسا1اين1كوشش1ها،1در1بر1
دارنده1بهره1گيری1از1ويژگی1های1تاريخی1محله1و1بناهای1آن1
برای1كاربردهای1گردشگری1يا1مسکونی1يا1محيط1آن1برای1
فعاليت1های1فرهنگی1باشند1)تيزدل،3311:13881(.1سه1حوزه1
بيان1شده1بر1اساس1همگنی1كاربری1های1موجود،1قابليت1های1
نهفته1و1شناخت1كامل1نسبت1به1محله،1در1شکل141مشخص1
شده1اند.1هم1چنين،1مرز1حوزه1ها1نيز1بر1اساس1شناخت1به1دست11

شکل1.41حوزه1های1مداخله1محله1نوگ1آباد1در1طرح1باززنده1سازی1)نگارنده(
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آمده1از1محله،1تعيين1شده1است.1سه1حوزه1پيشنهادی1عبارت11
هستند1از:1

حوزه1:11اين1حوزه1به1دليل1مجاورت1و1نزديکی1به1مسجد1
جامع1و1خانه1تاريخی1پيرنيا1به1عنوان1مراكز1عمده1گردشگر1پذير1
نائين،1با1هدف1تبديل1به1يك1مجموعه1توريستی-1خدماتی1بر1
اساس1قرارگيری1بناهای1تاريخی1داخل1آن1)خانه1های1تاريخی،1
توكلی،1خواجه،1عامری،1فاطمی،1باقريان1و1اطمينان(1و1طرح1
سامان1دهی1بافت1تاريخی،1ايجاد1شده1است.1در1اين1حوزه،1
ساباط1ها،1مربوط1به1دو1خانه1باقريان1و1اطمينان1و1هم1چنين1
دو1ساباط1مسجد1خواجه1هستند1كه1بر1اساس1كاربری1های1
پيشنهادی1اين1حوزه،1طرح1مرمت1و1احيای1آنها1بايد1تهيه1

شود1)شکل1هاي151و61(.11
حوزه1:21با1هدف1تبديل1به1يك1مجموعه1مسکونی1مطلوب1و1
مناسب1بانشاط1شهری1بر1اساس1نيازهای1ساكنان1آن1و1هم1جواری1
آن1با1مركز1محله1)شامل1مسجد،1ميدانچه،1حسينيه(،1برپا1شده1
ين1حوزه،1ساباط1فاطمی1و1ساباط1بازسازی1شده1 است.1در1ا

امينی1هستند1)شکل1هاي171و81(.11
حوزه1:31اين1حوزه،1با1هدف1تبديل1به1يك1مجموعه1تجاری1
مهم1و1احيای1حجره1های1بازار1در1محدوده1محله،1در1سطح1
بافت1كهن1و1شهر1برای1جذب1سرمايه1گذار1و1رونق1اقتصادی1

محله1نوگ1آباد،1انتخاب1شده1است.1

چارچوب مرمت ساباط های محله به عنوان تک بنای 
معماری

شناخت كاركردی )مالكيت و كاربری(
مجموعه1 مطالعه1 مستلزم1 ساباط،1 كاركردی1 شناخت1
خصوصيات1و1ويژگی1هايی1بوده1كه1اين1عنصر1چه1به1صورت1
مستقل1و1چه1در1بافت1و1مجموعه،1واجد1آن1است.1ساباط1
دارای1دو1سطح1است؛1سطح1زيرين1گذر1كه1به1عنوان1شارع1
عام1استفاده1شده1و1سطح1روی1گذر1كه1دارای1كاربری1می1شود.1
در1واقع1با1شکل1گيری1يك1ساباط،1فضايی1مضاف1بر1روی1
گذر1خلق1می1شود1كه1در1شرايطی1غير1از1آن،1استفاده1از1آن1
امکان1پذير1نمی1بود.1فضای1ايجادشده1توسط1ساباط،1محدود1
به1دو1بدنه1گذر1و1در1نتيجه1متعلق1به1يکی1از1دو1همسايه1ای1
است1كه1در1دو1سوی1گذر1استقرار1يافته1اند.1در1محله1نوگ1آباد1
بافت1تاريخی1نائين،1مالکيت1ساباط1ها1به1دو1دسته1عمومی1و1

خصوصی1تقسيم1می1شود1)شکل91(.

شناخت كالبدی ساباط های محله

ساختار حجمی در تراز باالی گذر

1بررسی1ساختار1شکلی1فضايی1در1معماری1را،1می توان1جزئی1
از1مطالعات1نظام مند1يا1سيستماتيك1دانست.1معماری1به1عنوان1
يك1كل1يا1يك1سيستم،1اجزايی1دارد1كه1در1اين1ميان،1توده1

اشکال151و1.61از1سمت1راست:1معرفی1ساباط1اطمينان،1ساباط1باقريان1و1ساباط1مسجد1خواجه1)مجاور1آب1انبار1نوگ1آباد(1)حوزۀ1مداخله11(1)نگارنده(

اشکال171و1.81از1سمت1راست:1معرفی1مركز1محله1نوگ1آباد،1ساباط1امينی1واقع1در1)حوزه1مداخله21(1)نگارنده(
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و1فضا1و1نحوه1ارتباطی1آنها1با1يکديگر،1به1صورت1تحليل های1
شکلی1فضايی،1بيشتر1مورد1نقد1و1بررسی1متخصصان1بوده1اند1
)فالحت1و1شهيدی،291:13941(.1درك1ويژگی های1معماری1
و1درك1اجزای1نظام مند1معماری1ساباط1ها،1منوط1به1درك1كلی1
اين1ويژگی های1شکلی1فضايی1)توده1و1فضا(1و1نحوه1ارتباطی1
آنها1است1كه1ساختارهای1كالبدی1ادراكی1و1كالبدی1عملکردی1
را1قابل1درك1می سازند.1تركيب1حجمی1ساباط1های1محله،1در1دو1
گونه1طبقه1بندی1می شود؛1گونه1باز1)بدون1فضاهای1معماری1و1
فقط1پوشاننده1گذر(1كه1اين11گونه1با131نمونه،1بيشترين1تعداد1
فراوانی1را1در1ميان1ساباط1ها1دارد1)ساباط1های1باقريان،1فاطمی1
و1مسجد1خواجه1مجاور1آب1انبار(.1ساختار1حجمی1دوم؛1گونه1
بسته1با1داشتن1فضاهای1معماری1بوده1كه1به1سه1صورت1تعبيه1
بازشو1در1نما1)ساباط1مسجد1خواجه1در1مجاورت1بازار(،1يك1
نما1بسته1و1نمای1ديگر1نيمه1باز1)ساباط1امينی(1و1نيمه باز1در1دو1
نما1با1قرار1گرفتن1ايوان1در1جلوی1فضای1بسته1ساباط1)ساباط1

اطمينان(،1طراحی1شده1است1)جدول21(.1
ساباط1های1نيمه1باز1با1قرار1گرفتن1ايوان1در1جلوی1فضای1
بسته1ساباط،1عموما1ًدارای1ساختاری1شکل1گرفته1از1دو1يا1چند1
اتاق1با1ايوان1بوده1اند1كه1با1عقب1نشينی1ساباط1از1لبه1اصلی1
نما1و1ايجاد1حريم1و1سايه،1ساباط،1به1فضايی1مطلوب1از1نظر1
دمايی1و1شرايط1زيستی1تبديل1می1شود1)جدول21(.1بازشوها1

و1سطوح1نيمه1باز1ساباط1ها،1در1ارتباط1با1اقليم1گرم1و1خشك1
نائين1تعريف1شده1اند.1سطوح1نيمه1باز،1شامل1ايوان1در1جلوی1
فضای1بسته1ساباط1می1شوند؛1اين1حالت1به1مانند1يك1اليه1حايل1
در1جلوی1فضای1اصلی1عمل1كرده1و1به1همين1دليل1به1منظور1
ايجاد1سايه1بيشتر،1عمق1ايوان1ها1نيز1بيشتر1لحاظ1می1شوند.1

مصالح و پوشش1
عمده1ترين1مصالح1ساخت1ساباط1های1محله،1در1بدنه1و1
پوشش1خشت1بوده1كه1در1جداره1ها1نيز1توسط1مالت1كاهگل1
اندود1می1شوند.1اين1نوع1مصالح1بوم1آورد1كه1دارای1بافت1زبر،1
رنگ1روشن1و1ظرفيت1حرارتی1باال1بوده،1بهترين1انتخاب1در1
پاسخ1به1اقليم1گرم1و1خشك1نائين1با1تابش1آفتاب1شديد1و1
درجه1حرارت1باال1هستند.1برای1پوشش1اكثر1ساباط1ها،1تاق1
آهنگ،1تاق1و1تويزه،1تاق1كلنبو1و1تاق1كجاوه1استفاده1شده1است1

)معماريان،1371:13911؛1891؛2271(1)جدول31(.1

كشيدگی و ابعاد 

ساباط1به1عنوان1عنصری1پوشش1دهنده،1بايد1از1لحاظ1شکل1
و1فرم،1دارای1ويژگی1هايی1بوده1كه1می1تواند1عملکرد1پوشانندگی1
يك1فضا1را1بر1عهده1بگيرد.1كشيدگی1ساباط1های1بافت1تاريخی1
نائين1به1تبعيت1از1جهت1گيری1گذر1قرارگرفته1بر1روی1آن،1در1دو1
حالت1كشيدگی1شرقی-1غربی1و1شمالی-1جنوبی1قابل1ارزيابی1
است.1اين1ساباط1ها،1دارای1ابعاد1تقريبا1ًمشابهی1هستند.1در1واقع1

شکل1.91مالکيت1و1كاربری1ساباط1های1محله1نوگ1آباد1نائين1)نگارنده(
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تناسبات1ساباط1و1عرض1كم1و1ارتفاع1مناسب،1از1خصوصيات1
آنها1محسوب1می1شود.1سطح1زيرين1اين1عناصر1چند1عملکردی1
حاضر1در1فضاهای1شهری،1مربوط1به1گذر1عمومی1است1و1در1
پنج1مورد،1پالنی11Iشکل1و1در1يك1مورد،1پالن11L1شکل1دارد.1
در1جدول1،41تعدادی1از1ساباط1های1محله1بر1اساس1پالن1و1

نما-1برش،1مورد1ارزيابی1قرار1گرفته1اند.1

ارائه دستورالعمل های پيشنهادی مرمت ساباط های 
سه گانه  حوزه های  در  قرارگيری  اساس  بر  محله 

مداخله طرح باززنده سازی

ساباط،1عنصری1ارزشمند1در1فضای1معماری1و1شهری1بافت1های1
تاريخی1ايران1و1از1جمله،1بافت1تاريخی1نائين1است.1اين1عنصر1
باارزش1معمارانه1فضاهای1شهری،1دارای1دو1سطح1زيرين1و1سطح1

جدول1.21ارزيابی1تركيب1حجمی1ساباط1های1محله1در1دو1گونه1باز1و1بسته11

)نگارنده(

دو1نما1نيمه1باز
ساباط1اطمينان

1نما1بسته1نمای1ديگر1نيمه1باز
ساباط1امينی

يك1نما1بسته1نمای1ديگر1
نيمه1باز

ساباط1امينی

يك1نما1بسته1نمای1ديگر1
نيمه1باز

ساباط1امينی
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جدول1.31ارزيابی1نوع1تاق1های1ساباط1های1محله1نوگ1آباد1نائين

نوع تاق                                    تصوير ساباط              پالن

        1111

تاق1و1تويزه
كجاوه امينی

11111 11111

تاق1آهنگ باقريون

1111 11

تاق1و1تويزه
كلنبو فاطمی

111111

تاق1و1تويزه1
كلنبوی1
چهار1دوری

مسجد خواجه 
مجاور آب انبار

)نگارنده(

باالی1گذر1است.1سطح1زيرين1ساباط،1به1عنوان1بخشی1از1گذر1و1
در1ارتباط1با1فضای1شهری1است1و1سطح1رويين1كه1اغلب1دارای1
كاربری1بوده1و1متعلق1به1يکی1از1خانه1های1مجاور1گذر1و1يا1يك1
بنای1عمومی1است.1پس1از1شناخت1اوليه1و1تجزيه1وتحليل1محله1
نوگ1آباد1با1استفاده1از1ماتريس1سوات1و1هم1چنين1مطالعه1ساباط1های1
محله،1جايگاه1آنها1در1سه1حوزه1مداخله1طرح1باززنده1سازی1محله1
مشخص1شد.1بر1اساس1اهداف1طرح1باززنده1سازی1و1قرارگيری1
هر1يك1از1ساباط1ها1در1حوزه1های1مداخله1سه1گانه،1در1اين1بخش،1
دستورالعمل1های1مرمت1ساباط1های1محله،1بر1مبنای1منشورها1و1
دستورالعمل1های1بين1المللی1مانند1منشور1ونيز1)1964(13و1منشور1
ايکوموس1)2008(14بيان1می1شوند1)جدول51(.1استفاده1از1مصالح1
بادوام1و1سازگار1با1نمونه1های1اصلی،1برای1مرمت1در1اين1منشورها1
توصيه1شده1و1مداخله1بيش1از1حد1نياز1در1مصالح1و1سازه1بنا1هم،1
منع1شده1است.1تأكيد1اين1منشورها1و1دستورالعمل1ها،1بر1مطالعه1

و1بررسی1با1حداقل1مداخله1و1رعايت1اصالت1مصالح،1تکنولوژی،1
گونه1شناسی1و1شرايط1محيطی1بنا1طی1عمليات1مرمت1است.1

روش شناسی تحليلی و چارچوب مرمت تک بناهای 
معماری

بيان فرآيند مرمت نمونه موردی با تأكيد بر تعيين جايگاه 
در حوزه های مداخله طرح باززنده سازی محله

همان1طور1كه1اشاره1شد،1سطح1زيرين1ساباط1در1گذر،1شارع1
عام1محسوب1شده1و1مالکيت1سطح1رويين1آن،1متعلق1به1يکی1از1
ملك1های1دو1طرف1گذر1است.1در1طرح1باززنده1سازی1محله1بر1
اساس1شناخت1و1تجزيه1وتحليل1محله1با1ماتريس1های1پنج1گانه1
سوات1مشخص1شد1كه1شش1ساباط1اين1محله1كه1بر1روی1دو1
گذر1اصلی1احداث1شده1،1به1تبعيت1از1كل1محله1دچار1فرسودگی1
و1آسيب1هايی1هستند1و1نياز1به1مرمت1دارند.1شناخت1امتيازها1
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نما- برشنقشهساباط

ساباط1امينی

ساباط1فاطمی

دو1ساباط1مسجد
خواجه1كنار1
بازار1و1آب1انبار

)نگارنده(

جدول1.41ارزيابی1ساباط1های1با1مالکيت1شخصی1محله1نوگ1آباد1بر1اساس1نقشه1و11نما-1برش
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و1منابع1موجود1در1هر1محدوده1و1تشخيص1نقش1مناسب1برای1
محله،1از1ضروريات1اصلی1باززنده1سازی1موفق1به1شمار1می1آيند.1
اين1خود1نياز1به1بينشی1دارد1كه1به1درستی1تشخيص1دهد1در1
چه1فضاهايی1نيازهای1بالقوه1نهفته1بوده1و1چه1كاربری1هايی1
برای1محله1و1يا1شهری1خاص1مناسب1هستند.1چالش1اصلی1
در1اين1ميان،1ايجاد1ظرفيت1رقابتی1برای1اين1گونه1از1مناطق1
است.1مناطق1تاريخی1باززنده1سازی1شده1مانند1ساير1مناطق،1
نياز1به1ايجاد1شالوده1اقتصادی1متنوع1و1نيز1برقراری1تعادل1

ميان1نيازها1و1خواسته1های1متفاوت1دارند.1اين1امر1می1تواند1از1
طريق1ارائه1مستمر1كاربری1های1تك1عملکردی،1دستاوردهای1
خود1را1در1رقابت1با1ساير1مکان1ها1در1روندی1مستمر1حفظ1
كند؛1چرا1كه1تالش1برای1بنا1نهادن1باززنده1سازی1تنها1بر1يك1
تك1كاربری1عمده،1می1تواند1نقشی1بسيار1خنثی1كننده1داشته1
باشد.1هم1چنين1بايد1توجه1داشت1كه1محله1های1تاريخی1معموال1ً
حکم1مناطق1كاركردی1خودگردان1را1دارند؛1بدين1ترتيب،1
نمی1توان1آنها1را1تنها1از1بعد1ريخت1شناسانه1مرزبندی1كرد.1

چارچوب و فرآیند به کاررفته در مرمت ساباطهاي محله نوگ آباد بافت تاریخی نایین

مطالعه و 
بررسی 

طرحهاي 
فرا دست 

محله و  
بافت 

تاریخی 
نایین 

شناخت وتجزیه 
وتحلیل محله  توسط 
ماتریسهاي پنجگانه 

سوات

-کالبدي:سوات
فضایی-عملکردي

-فرهنگی: سوات
تاریخی

اقتصادي:سوات

اجتماعی: سوات

-مدیریتی :   سوات
اجرایی

کشیدگی و ابعاد

ترکیب حجمی و 
پالن

مصالح و پوشش

مرمت ساباطهاي محله بر اساس نقشهاي پیشنهادي هر حوزه 

شناخت  معماري 
وسازة ساباطهاي 

محله

ارایه دستورالعملهاي پیشنهادي مرمت  شناخت کارکردي

تعیین و تفکیک حوزه هاي مداخله در طرح باززنده سازي محله و مشخص 
کردن جایگاه ساباطها در این حوزه ها

باز زنده سازي و دمیدن روح به تمامی عرصه هاي کالبدي، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی  و مدیریتی به منظور 
پاسخگویی به نیارهاي معاصر در محلۀ نوگ آباد نایین

تدوین اهداف وراهبردهاي   
پیشنهادي

راهبردهاي عملکردي

راهبردهاي اجتماعی

راهبردهاي اقتصادي

راهبردهاي کالبدي

با هدف به فعلیت رساندن : 3حوزة مداخلۀ 
پتانسیلهاي بالقوة اقتصادي محله

مشخص شده   با هدف  توسعه :       1حوزة مداخلۀ 
کالبدي محله در حین توجه به ویژگیهاي -اقتصادي

گردشگري

با هدف  افزایش کیفیت زندگی : 2حوزة مداخلۀ 
مردم ساکن در محدودة مطالعاتی و تقویت ویژگیهاي 

 فرهنگی ساکنین محله نوگ آباد-اجتماعی

اطمینان، باقریان، دو ساباط مسجد خواجه:چهار ساباط

دو ساباط فاطمی و امینی

شناخت کالبدي

شکل1.101فرآيند1و1چارچوب1پيشنهادی1مرمت1ساباط1های1محله1نوگ1آباد1بافت1تاريخی1نائين1)نگارنده(11
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 ساباط های  محدوده )دستورالعمل های پيشنهادی مرمت(

اصول پيشنهادی
)طرح باززنده سازی(

حوزه های 
ساباط مسجد خواجه مداخله

)مجاور آب انبار(
ساباط مسجد خواجه 

)مجاور بازار(
ساباط باقريان ساباط اطمينان

سطح1زيرين1ساباط1)گذر1عمومی( فضايی1 سازمان1 احيای1 1-
مركز1 سامان1دهی1 محدوده–1
محله1و1كاربری1های1پيرامون1
آن1با1توجه1به1طرح1باززنده1سازی1
تاريخی1 بناهای1 ارتباط1 1-
و1 اطراف1 فضای1 با1 محدوده1
از1 )جلوگيری1 تاريخی1 بافت1
از1 تاريخی1 بنای1 كردن1 جدا1

محيط1اطراف(
سامان1دهی1 و1 فضاسازی1 1-
محور1متصل1به1مسجد1خواجه1
و1آب1انبار1نوگ1آباد1متناسب1با1

خدمات1گردشگری1
احيای1 و1 عملکرد1 تغيير1 1-
محدوده1 تاريخی1 خانه1های1
با1 مرتبط1 و1 نياز1 با1 متناسب1
محدوده1 گردشگری1 نقش1
)خانه1های1اطمينان،1باقريان،1

توكلی،1خواجه،1عامری(
-1اصالح1در1ضوابط1ساخت1وساز1
تعريض1 از1 جلوگيری1 جهت1
گذرها1و1بر1هم1خوردن1تناسبات1
عرض1و1ارتفاع1گذرهای1تاريخی1
و1ساباط1های1قرارگرفته1بر1روی1

آنها11

ه 1
خل

دا
ه م

وز
ح

-1كف1سازی1مناسب1گذرها1به1گونه1ای1كه1امکان1تنفس1پای1ديوارها1نيز1فراهم1شود،1با1الگوبرداری1از1
كف1سازی1مناسب1برخی1گذرها1در1بافت1تاريخی،1يا1ابداع1جهت1كف1سازی1هماهنگ1با1بافت1تاريخی

-1استفاده1از1مصالح1بومي1و1مقاوم1در1طراحي1كف1و1بدنه
-1بهسازي1آبراه1ها1و1كنترل1و1هدايت1آب1های1جاري1و1سطحي1در1طرح1كف1سازی

-1بدنه1سازی1ساباط1ها1با1الهام1از1گذرهايی1كه1هنوز1سيمای1تاريخی1خود1را1حفظ1كرده1و1گذرهايی1كه1
به1شيوه1صحيحی1توسط1ارگان1های1ذی1ربط1بدنه1سازی1شده1اند.
-1مرمت1ورودی1های1خانه1هايی1كه1در1زير1ساباط1ها1واقع1شده1اند.

فضای1ساباط1در1تراز11باالی1گذر

-1سامان1دهی1محوطه1
آب1انبار1مجاور1ساباط1

-1مناسب1سازی1و1امکان1
كه1 ساباط1 از1 استفاده1
مسجد1 مهتابی1 نقش1
عکاسی1 برای1 دارد1 را1
و1مشاهده1خط1آسمان1
نائين1 تاريخی1 بافت1
نقش1 به1 توجه1 با1
گردشگری1اين1حوزه

-1برچيدن1و1جايگزين1
كردن1پنجره1ها1و1در1های1

فلزی1ساباط
-1نورپردازی1مناسب1و1
در1خور1شأنيت1تاريخی1

ساباط
-1حذف1كليه1اضافات1و1
الحاقاتی1كه1به1وضعيت1
اوليه1مشخص11ساباط1

مربوط1نيست.

و1 سبك1سازی1 1-
عايق1بندی1پوشش1ساباط1
بر1اساس1مصالح1مقاوم1
مانند1 منطقه؛1 بومی1 و1
دوغاب1 ختايی،1 آجر1

گچ1و1كاهگل
نماسازی1 و1 مرمت1 1-
باقريان1 خانه1 ورودی1
كه1در1زير1ساباط1واقع1
شده،1بر1اساس1كاربری1
گردشگری1اين1خانه1در1

حوزه1مداخله11

الحاقات1 كليه1 رفع1 1-
نابه1جا1و1برچيدن1عناصر1
نمای1 به1 افزوده1 مزاحم1
قبيل1 از1 ساباط؛1 ظاهری1
و1 پی1وی1سی1 ناودان1های1

شره1ای1گالوانيزه
و1 بازشوها1 بهسازی1 1-
جداره1های1ايوان1ساباط

-1مرمت1و1استحکام1بخشی1
ساباط1و1ايوان1های1دو1نمای1
كاربری1 اساس1 بر1 آن1
گردشگری1خانه1اطمينان1

در1اين1حوزه
-1عدم1خدشه11به1اصالت1
مصالح1و1سيمای1عمومی1
و1اجزای1ساباط11در1طی1
عمليات1استحکام1بخشی

جدول1.51حوزه1های1مداخله1طرح1باززنده1سازی1محله1نوگ1آباد1بر1اساس1اهداف1طرح1باززنده1سازی1محله1و1ارائه1دستورالعمل1های1پيشنهادی1مرمت1
ساباط1های1محله1بر1اساس1نقش1های1پيشنهادی1هر1حوزه1)نگارنده(
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آنها1بخشی1يکپارچه1از1در1هم1تنيدگی1كاركردی1محدوده1مركزی1به1شمار1آمده1كه1بيشتر1رابطه1ای1مبتنی1بر1هم1زيستی1با1كل1
شهر1به1ويژه1با1محدوده1مركزی1آن1دارند.1بنابراين1به1جای1آن1كه1به1تنهايی1درباره1آنها1انديشيده1شود،1بايد1در1متن1و1بافت1كلی1
شهر1مد1نظر1قرار1گيرند1)تيزدل،3351:13881(.1عالوه1بر1اين،1با1توجه1به1اين1كه1هر1بنای1تاريخی1در1يك1بستر1خاص1اجتماعی،1
فرهنگی1و1اقليمی1جای1دارد،1لذا1مرمت1آن،1مستلزم1دقت1و1شناختی1همه1جانبه1است.1اين1عوامل،1از1بافت1شهری1تا1ساير1جوانب1
تاريخی،1اجتماعی،1فرهنگی،1مذهبی،1اقتصادی،1سياسی1و1غيره1را1شامل1می1شوند.1عالوه1بر1اين1بايد1توجه1داشت1كه1هيچ1يك1
از1روش1های1مرمتی1به1تنهايی1ممکن1است1پاسخ1گو1نباشند1و1در1عمل،1تلفيقی1آگاهانه1از1آنها1و1با1توجه1به1شناخت1همه1جانبه1
به1دست11آمده1از1بنا1بايد1به1كار1رود1)محمد1مرادی1و1محب1علی،541:13971(.1با1توجه1به1اين1كه1در1اغلب1طرح1های1باززنده1سازی1
محالت،1در1ماتريس1های1سوات،1بناهای1تاريخی1محله1به1عنوان1نقاط1قوت1مطرح11شده1و1در1بخش1سياست1های1كالبدی1به1
مرمت1آنها1اشاره1می1شود،1بر1اساس1اهداف1تحقيق1حاضر،1عالوه1بر1طی1اين1روند1معمول،1پيرو1تدوين1چارچوب1و1روش1شناسی1
مرمت1ساباط1های1محله،1با1تعريف1حوزه1های1مداخله1ای1در1محله،1جايگاه1قرارگيری1ساباط1ها1در1اين1حوزه1ها1مشخص1و1تعيين1
شده1است.1تکميل1چارچوب1و1فرآيند1پيشنهادی،1بر1اساس1نقش1های1هر1يك1از1حوزه1ها1)گردشگری،1اقتصادی1و1...(1و1جايگاه1
ساباط1های1محله1در1اين1حوزه1های1مداخله،1با1شناخت1كاركردی،1شناخت1كالبدی1و1در1نهايت1ارائه1دستورالعمل1های1مرمت،1

ميسر1می1شود1)شکل1101و1جدول51(.

 ساباط های  محدوده )دستورالعمل های پيشنهادی مرمت(

اصول پيشنهادی
)طرح باززنده سازی(

حوزه های 
ساباط مسجد خواجه مداخله

)مجاور آب انبار(
ساباط مسجد خواجه 

)مجاور بازار(
ساباط باقريان ساباط اطمينان

ساباط امينی ساباط فاطمی
و1 راهبردها1 از1 تبعيت1 1-
سياست1های1پيشنهادی1طرح1

باززنده1سازی1محله
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Abstract

Nog-Abad district, located at the end of the bazaar, is one of the historic Nains's seven 
neighborhoods, which has a valuable historical heritage. Following the lack of provision 
of contemporary inhabitants' needs on the scale of the district and construction units in the 
historical context, migration began, followed by the displacement of the population, the 
replacement of non-indigenous peoples, the abandonment of some units, the beginning 
of exhaustion, and its gradual escalation. The sabats of this district, built on the main 
roads, are considered as architectural elements of urban spaces. Following this general 
process, sabats are also damaged and in most cases, they don’t have their previous role. 
The underlying surface of sabat was related to public space of passway and the ownership 
of the high space of the passageway is both public and private. The present study uses 
descriptive-analytic research methodology based on library studies and field observations 
and the process of forming the article is by creating a logical order in the available 
scattered content using the rational reasoning strategy. The purpose of the research is 
to use a qualitative approach to identify the sequence of activities in order to develop 
restoration plans of the architectural structures, which can be presented as a case study in 
the framework of an analytical-methodological framework in the district of Nogabad of 
Nain Historical Context. In the end, the results of the research showed that considering 
the nature and function of the sabats in order to provide their proposed restoration 
instructions, it is necessary to determine their position in the revitalization plan of the 
district. Accordingly, studying and evaluating historical plans, recognizing and analyzing 
the district by SWOT matrix, formulating goals and strategies in the four components 
(physical, functional, social, economic), are considered as the priorities of revitalization 
plan of district before determining interfering areas. Three-dimensional interventions 
have been identified and segregated based on the homogeneity of existing uses, latent 
potential, and complete recognition of the neighborhood. Etminan and Bagherian sabats 
and two Khajeh mosque sabats in intervention area 1 are aimed at becoming a tourist-
service complex. Two Fatemi and Amini sabats are located in intervention area 2. This 
area is defined with the aim of becoming a decent residential complex with urban vitality 
based on the residents' needs.

Key words: Historcical texture of Nain, Nogabad district, Revitalization, Interfering 
area, Sabat, Restoration

Analytical Methodology and Framework for the Restoration of Architectural 
Buildings with Emphasizing on Determining their Position in the Interfering 
Areas of the Revitalization Plan of Districts in the Historical Textures (Case 
Study: the Sabats of Nogabad District in the Historical Texture of Nain)

Mehdi Soltani Mohammadi* 

* M.A, Architecture and Urban Planning Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran.


