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ارزشهای محله تاریخی و معیارهای تغییر در آن از نظر ساکنان
محمود پورسراجیان

*

چکیده

محالت تاریخی برای زندهماندن ،نیاز به تغییر دارند ،البته تغییری که ارزشهای محله را نیز حفظ کند .ارزشها و معیارهای تغییر منتج
از آنها ،تاکنون توسط متخصصان با تأثیر از اسناد و نظرهای جهانی بهدستآمدهاند .در صورتی که با توجه به اینکه ارزشهای محله
تاریخی از ابعاد کیفیت محیط است و این کیفیت توسط ساکنان بهعنوان اصلیترین ذینفعان محیط درک میشود ،توصیف ارزشها و
در نتیجه معیارهای تغییر ناشی از آن ،در بیان مردم نسبت به متخصصان بسیار مهم است .بنابراین هدف اصلی مقاله ،بیان ارزشهای
محله تاریخی از دید ساکنان این محلهها و همچنین تعیین معیارهای تغییر در این بافتها از دید آنهاست .بر این اساس ،مقاله پیش
رو ،با رویکرد کیفی و استفاده از روش تحلیل محتوای عرفی و تلخیصی به یافتن ارزشهای محله تاریخی از دید ساکنان و معیارهای
آنها جهت اعمال تغییر مناسب پرداخته است .شیوه مصاحبه نیمهعمیق با  18نفر از ساکنان  3محله تاریخی یزد (دارالشفاء ،پشت باغ
و سهلبنعلی) که در آنها تغییراتی نیز جهت بازآفرینی صورت گرفته است ،برای جمعآوری اطالعات استفاده شده است .یافتههای
پژوهش با آنکه تفاوت چندانی بین نظر متخصصان و مردم در کلیات نشان نمیدهد ،اما تحلیل مصاحبهها و کدهای ارای ه شده توسط
مردم ،حاکی از اولویتبندی متفاوت در ارزشها و معیارها و زیرمعیارهاست .نتایج حاکی از اهمیت ابعاد اجتماعی و انسانی ارزشها در
دیدگاه مردم نسبت به ابعاد کالبدی و اقتصادی ،نگاه از درون به محلهها ،سنگینی کفه حفاظت (اجتماعی) نسبت به توسعه اقتصادی و
کالبدی و اهمیت معیار مشارکت مردم در مراحل تغییر به عنوان معیار اصلی است.
واژگان کلیدی

ارزشهای محله تاریخی ،معیارهای تغییر ،ساکنان ،متخصصان ،حفاظت و بازآفرینی یکپارچه.
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مقدمه

...........................................................

محالت تاریخی جهت زندگی در دوره جدید و رفع نیازهای ساکنان
خود ناچار به پذیرش تغییراتی در خود هستند .همچنین این
محالت دارای ارزشهایی مؤثر بر کیفیت محیط برای ساکنان بوده
(;Koch, 1969; Alexander, 1979; Lynch, 1972
)Lowenthal, 1985; Schama, 1995; Kaplan & Wendt, 1972
و از تغییرات آن متأثر میشود .تاکنون ساکنان بهعنوان اصلیترین
ذینفعان درککننده کیفیت محیط در تعیین ارزشهای یک
محله تاریخی شرکت نداشت ه و براساس پیشینه موضوع ،تنها
متخصصان بر پایه اسناد و نظرهای جهانی ،ارزشهای محالت
تاریخی را با توجه به رویکردهای موجود که آخرین آن حفاظت
و بازآفرینی یکپارچه است ،تعیین کرده و براساس آن ،معیارهایی
جهت تغییر در محلهها ارایه دادهاند .بنابراین مقاله در جهت
تصحیح چرخه معیوب بین مؤثر ،اثر و تأثیرپذیر ،درصدد یافتن
ارزشهای محله تاریخی و معیارهای تغییر ناشی از آن ،از دید
ساکنان است .پژوهشگر ،در این راستا ،با رویکرد کیفی و با استفاده
از روش تحلیل محتوای عرفی و تلخیصی به یافتن پاسخ سؤال
اصلی «اگر بخواهیم تغییراتی 1در جهت افزایش کیفیت محله
تاریخی با رعایت ارزش تاریخی و فرهنگی انجام دهیم ،چه باید
کرد؟» از مردم پرداخته است .جهت یافتن ارزشها و معیارهای
تغییر ،سه سؤال اصلی «تاریخی و فرهنگی بودن محله را توصیف
کنید»؛ «ویژگیهای محله تاریخی جهت افزایش کیفیت محله
را چه میدانید؟»؛ و «تأثیر تغییرات ایجادشده در محله را بر
روی ارزش تاریخی و فرهنگی محله چگونه ارزیابی میکنید؟»؛
در مصاحبه نیمهعمیق از  18نفر از ساکنان  3محله پشت باغ،
دارالشفاء و سهلبنعلی شهر یزد که با تغییرات ایجادشده در
محالت مذکور آشنا شده بودند ،پرسیده شده است (تصویر .)1
پس از تحلیل محتوای مصاحبهها کدهایی به دست آمد که
براساس آنها ،مؤلفههای تعیینکننده ارزش تاریخی ،فرهنگی
و روز و معیارهای تغییر از دید مردم منتج شده است .مؤلفهها
عبارتند از « :قدمت»« ،منحصربهفرد بودن»« ،زیبایی» و
«هماهنگی و وحدت» بهعنوان مؤلفههای ارزش تاریخی و
«شخصیت و هویت»« ،سرمایه اجتماعی» و «خاطرات جمعی»
بهعنوان مؤلفههای ارزش فرهنگی و «ارزش کالبدی»« ،ارزش
عملکردی»« ،ارزش اقتصادی»« ،ارزش اجتماعی» و «ارزش
آموزشی» بهعنوان ارزش روز .همچنین معیاری که به معیارهای
متخصصان اضافه میشود معیار «مشارکت مردم» است که
براساس اهمیت ابعاد اجتماعی در کدهای ارایهشده از طرف مردم
تصویر  .1موقعیت محلهها به ترتیب از باال به پایین؛ محله دارالشفاء ،محله سهلبن
علی و محله پشت باغ .مأخذ  :نگارنده.

Fig.1. The neighborhoods respectively from top to bottom:
neighborhood of Dār-osh-Shafā, neighbourhood of Sahl Ibn Ali,
neighbourhood of Posht-e Bāgh. Source: author.
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بهدست آمده است .در زیرمعیارها نیز تفاوتهای اندکی مالحظه
میشود که بیشتر در اولویت آنهاست.
ادبیات موضوع

از نیمه دوم قرن هجدهم به بعد ،شکلگیری تئوریها و نظریات
مرمت معماری (صحیزاده و ایزدی ،)12 :1383 ،منجر به پدیداری
رویکردها و سبکهای جدیدی در مواجهه با میراث معماری و
شهری شد که با رویکرد مرمت سبکی 2وابسته به تقلید آغاز شد.
در قرن بیستم ،برای نخستینبار در محفلی جهانی (قطعنامه آتن،
سال  )1931و به تبع جنبش حفاظت مدرن 3مفهوم حفاظت مطرح
شد .در نهایت با گذران دیدگاههای مختلف در قالب بیش از بیست
مفهوم متمایز (فالمکی ،)27 :1383 ،در دهههای اخیر ،مفاهیم
تجدید حیات 4و بازآفرینی 5مطرح شد .جامعترین رویکرد حال حاضر
نیز حفاظت و بازآفرینی یکپارچه 6است .تمامی این رویکردها و
نظریههای مطرحشده ،به عنوان مبنای تعیین معیارها و شاخصهای
ایجاد تغییر در بافتهای شهری تاریخی قرارگرفتهاند .این موضوع،
تنها ،نشان از تأثیر نظرات متخصصان بهعنوان یکی از ذینفوذان
تغییر ،در روند ارزشگذاری ،تعیین معیار و شاخص برای ایجاد تغییر
و حفظ آن ارزشها دارد .در صورتی که در بافتهای شهری چه
تاریخی و چه غیر تاریخی ،ساکنان تأثیرپذیرترین و تأثیرگذارترین
ذینفع هر گونه تغییرند .البته پژوهشهای پراکندهای در جهان
بهخصوص با توجه به تئوری انتقادی که بر مفهوم مشارکت مردم و
ساکنان در هرگونه تغییر تأکید دارد ،در ارتباط با تأثیر بهکارگیری نظر
مردم برای حفاظت و پایداری توأمان ،یا تعیین ارزشهای یک بنای
تاریخی ()Coeterier, 2002; Giove; Rosato & Breil, 2008
صورت گرفته است .اما بهطور خاص ،به نظر مردم به صورت مستقل
از دیدگاه متخصصان برای تعیین ارزشهای یک محله تاریخی
(بافت شهری تاریخی) با شرایط خاص خود و تعیین معیارهای
تغییر در بافت شهری آن براساس ارزشها پرداخته نشده ،همچنین
پژوهشی خاص زمینه فرهنگی ایران و بافتهای شهری تاریخی
آن با این دیدگاه و روش صورت نگرفته است .در ادامه جهت
آشنایی با ادبیات موضوع ،رویکرد حفاظت و بازآفرینی یکپارچه،
مفهوم محله تاریخی ،ارزشهای محله تاریخی و معیارهای
ناشی از آنها منتج از اسناد و نظرهای جهانی ارایه میشود.
حفاظت و بازآفرینی یکپارچه

محله تاریخی

مفهوم محله ،میتواند از ابعاد مختلف اجتماعی ،روانشناسی ،ذهنی،
ادراکی ،معماری و سیاسی تعریف شود .هر یک از ابعاد مختلف،
تعریف خاص خود از محله را ارایه میدهند .برای مثال ،براساس
ادبیات جهانی ،دو واژه  Neighbourhoodو  Townshipرا میتوان
به منزله مفهوم محله ترجمه کرد .واژه اول ،محله مسکونی و دارای
هویت مشخص است ،اما واژه دوم ،به محدودهای اطالق میشود
که عالوه بر بزرگی در اندازه ،دارای فرصتهای شغلی متفاوت
است (عزیزی .)36 :1385 ،لینچ ،محله را منطقه وسیعی میداند
که به دلیل برخورداری از برخی خصوصیات مشترک و خاص قابل
شناسایی است ،بهگونهای که فرد بهطور ذهنی ورود به آن را حس
میکند (چپمن .)190 :1384 ،قابلذکر است که در محله ،ارتباطات
چه از نظر کالبدی و چه از نظر اجتماعی و اقتصادی حایز اهمیت
بوده و باید مورد شناخت قرار گیرند .در کل باید محله را به عنوان
یک ترکیب که اجزای آن ،بناها ،گذرهای ارتباطی ،مردم و سیستم
اقتصادی خاص محله بوده و با ارتباطاتی کالبدی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ترکیب را به وجود آوردهاند ،در نظر گرفت.
همچنین آنچه در موضوع خاص ما (محله تاریخی) باعث اطالق
بار ارزشی تاریخیبودن (در معنای کلی و عام خود) به مکان و
توجه و نگهداری میشود ،ارزشهایی است که در بدو تشکیل آن
و بر اثر گذشت زمان در آن مکان ذخیره شده و بسیاری از آنها به
علت همان عامل گذشت زمان ،در حال حاضر شناخته شدهاند.
بنابراین «محله تاریخی» مکانی مرکب از بناها ،گذرهای ارتباطی،
مردم و سیستم اقتصادی با ارتباطاتی کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی است که در کلیت و اجزایی از آن ،بدو تشکیل تمامیت

............................................................

تحوالت دهه  1970میالدی را میتوان شروع نخستین گامهای
علمی به سوی ایجاد فصل مشترک فیمابین حفاظت و بازآفرینی
تلقی کرد (حناچی و فدایینژاد .)19 :1390 ،دهه هفتاد را میتوان
تأکید مشخصی بر ارزشهای اجتماعی میراث ،دهه هشتاد را تأکید
بر قابلیتهای اقتصادی میراث و دهه نود را متمرکز بر موضوع
یکپارچگی در حوزه حفاظت دانست (.)Pendelbery, 2009: 6
از اواخر قرن بیستم ،گرایش به استفاده مجدد از ابنیه تاریخی
که از دهههای پیش آغاز شده بود ،مسیر جنبش حفاظت را به

سوی استفاده اقتصادی از ابنیه تاریخی متمایل کرد .در ادامه ،دهه
 90میالدی ،در واکنش به انتقادات ایجادشده پیرامون طرحهای
توسعه مجدد دهه  ،80تالشهایی به منظور صیانت از مکانهای
تاریخی صورت میگیرد و مشارکت اجتماع محلی در فرایند حفاظت
و بازآفرینی ،به رسمیت شناخته میشود .دیگر نوسازی کالبدی
کافی نیست ،بلکه جنبههای دیگری همچون افزایش اشتغال،
کاهش فقر ،محرومیت اجتماعی ،پیشبینی تسهیالت اجتماعی و
تمهیدات آموزشی ،اهمیت مییابد .ازاینرو ،از دهه  1990به بعد،
رویکرد «حفاظت و بازآفرینی یکپارچه» مورد توجه قرار میگیرد
(حناچی و فدایینژاد .)20 :1390 ،در این رویکرد ضمن توجه همهجانبه
به طیف متنوعی از ارزشها ،اعم از تاریخی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی به تعمیم قلمرو حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در بسترهای
سیاسی ،برنامهریزی و آموزشی پرداخته میشود (.)Larkham, 1999
در این دهه توجه به بُعد اقتصادی و فرهنگی -اجتماعی حفاظت
و ایفای نقش محوری توسعه در سیاستها و رویکردهای حفاظتی
و به دنبال آن نقش مهم حفاظت و توجه به ارزشهای میراث
فرهنگی و طبیعی در سیاستها و رویکردهای توسعه و بازآفرینی،
معیارهایی جهت دخالت در بافتهای تاریخی به وجود آورده است.
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آن و بر اثر گذر زمان ،ارزشهایی ذخیره شده و با شناختهشدن آنها
در هر زمانی ،بعد تاریخی به خود میگیرد.
ارزشهای محله تاریخی براساس رویکرد حفاظت و
بازآفرینی یکپارچه منتج از اسناد و نظرهای جهانی

براساس رویکرد حفاظت و بازآفرینی یکپارچه ،محله تاریخی
بهعنوان مقیاسی از بافت شهری تاریخی ،دارای دو دسته
«ارزشهای فرهنگی» و «ارزشهای اقتصادی-اجتماعی روز»
( )Feilden & Jokilehto, 1993: 18-20به ترتیب جهت
حفاظت و توسعه است .به عبارتی دقیقتر دارای سه دسته
«ارزشهای تاریخی»« ،ارزشهای فرهنگی» و «ارزشهای روز»
(رحیمزاده و نجفی )251-249 :1389 ،است (جدول .)1
ارزشهای تاریخی

ارزشهای تاریخی ،میتواند حاصل از فرایند ایجاد بافت
شهری تاریخی باشد که بر اثر سنجش کیفیتهای «ایده»،
«طراحی»« ،ارتباط با طبیعت» و «وحدت و هماهنگی بین
آثار» در بافت ،به آن اطالق میشود .بسیاری از آثار تاریخی
براساس نسبت تطابقی که بین خواستها و نیازهای زمینهسازان
ایجادشان با نیازهای اصیل انسانی است ،دارای کیفیت ایدهاند
(رحیمزاده و نجفی .)253 :1389 ،همچنین بسیاری آثار از نظر
طراحی ،دارای ویژگیهای خاصی از نظر هندسی و ساختاری بوده و
توانستهاند ایده را به صورت مناسبی به طرح تبدیل کنند .دو کیفیت
«ارتباط با طبیعت» و «وحدت و هماهنگی بین آثار» نیز از طراحی
مناسب منتج میشوند که در صورت رعایت ،بر ارزش آن میافزایند.
ارزشهای فرهنگی

ارزشهای فرهنگی طی زمان در بافت محله و آثار آن به ودیعه

گذاشته شده و به مثابه کیفیاتی پیوسته ،از سیر تاریخی اثر منتج
شدهاند .این وجهه ارزشی آثار ،در قالب «ارزش هویتی» و «ارزش
خاطرات جمعی و حافظه تاریخی» شناسایی میشود .ارزش هویتی
مربوط به رابطه احساسی جامعه نسبت به اماکن خاص و شامل
شاخصههایی چون قدمت ،سنت ،تداوم ،یادبود ،احساسی ،روحانی،
سمبولیک ،حماسی و ملیگرایانه است (فیلدن و یوکیلهتو.)23 :1386 ،
خاطره (آگاهی و حافظه) جمعی را نیز بهعنوان مجموعهای از خاطرات
فردی که خاطرات و آگاهیهای تمام افراد یک جامعه را شامل شده
(گروت و وانگ )145 :1384 ،و نوعی اشتراک ذهنی در پیوند با
گذشته به وجود میآورد (فکوهی ،)259 :1386 ،میتوان ارزش
دانست .قابل ذکر است که حفظ آنها نیز در حفظ بسیاری از ارزشهای
دیگر مانند احساس تعلق ،هویت و شخصیت جامعه و گروه و ،...
بسیار مؤثر خواهد بود .تداوم این خاطرات بهعنوان ارزش ،از طریق
تداوم زندگی آثار مادی و کالبدی (نشانهها و نمادها) میسر میشود.
ارزشهای روز

ارزشهای روز عنوان کلی مجموعهای از ارزشهای آثار است که در
اثر قرارگیری آنها در زمان و مکان حال و بالفعلشدن فرصتهایی
ناشی از آنها در برخورد با نیازهای روز جامعه ظهور پیدا میکنند.
این ارزشها ناشی از نقشی است که آثار در گردش اقتصاد ،زندگی
بهتر و بهروز جامعه محیط و محاط خود ایفا میکنند .بازی این
نقش به آنها ارزش روز خواهد داد که عالوه بر ارزشهای تاریخی
و فرهنگیشان باید مورد حمایت و مدیریت قرار گیرد .این ارزشها
میتواند با نقش اقتصادی گرفتن یا ایفای کارکردی مورد نیاز در اثر
ایجاد شود .بنابراین با توجه به ارزشهای موجود در محله تاریخی،
در جهت ایجاد تغییر ،باید به دنبال شناخت و رعایت شرایطی بود
که با رفع نیازهای روز زندگی (اقتصادی و عملکردی) ،ارزشهای
شناخته شده آن را حفظ کرده و تداوم بخشد.

جدول  .1ارزشهای محله تاریخی در رویکرد حفاظت و بازآفرینی یکپارچه .مأخذ  :نگارنده.

Table 1. The values of historical neighbourhood in integrated conservation & regeneration approach. Source: author.

ارزش

تعریف
حاصل از فرایند به وجود آمدن بافت محله در زمان گذشته است.

...........................................................

تاریخی

مؤلفههای ارزش
«قدمت»« ،منحصربهفرد بودن»« ،کیفیت ایده»« ،کیفیت طراحی»
(رحیمزاده و نجفی« ،)255-253 :1389 ،کیفیت ارتباط با طبیعت»
و «کیفیت وحدت و هماهنگی بین آثار» (مسعود و بیگزاده
شهرکی)1389 ،

فرهنگی

طی زمان در بافت محله و آثار آن بر اثر ارتباط انسان با آنان ،به ودیعه «ارزش هویتی»)Feilden & Jokilehto, 1993: 18-20( 7
8
و «ارزش خاطرات جمعی و حافظه تاریخی»
گذاشته شده و تا زمان حال ادامه دارد.

روز

در اثر قرارگیری بافت محله در زمان و مکان حال و بالفعلشدن «ارزش کالبدی»« ،ارزش عملکردی»« ،ارزش اقتصادی»« ،ارزش
فرصتهایی ناشی از آن در برخورد با نیازهای روز جامعه ظهور پیدا اجتماعی»
میکنند.

........................................................................42......
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معیارهای تغییر در محله تاریخی در رویکرد حفاظت و
بازآفرینی یکپارچه منتج از اسناد و نظرهای جهانی

محالت تاریخی براساس رویکرد حفاظت و بازآفرینی یکپارچه با
قبول واقعیتهای زندگی ،تغییراتی را در خود جهت تأمین اهداف
حال و آینده پذیرا میشوند که بر احترامی خشک و تصنعی نسبت به
یک گذشته مقدس ارجحیت دارد ( .)Lynch, 1972: 39بنابراین
نمیتوان به حفظ صرف آنها پرداخت؛ بلکه باید با ایجاد تغییرات
مورد نیاز از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و  ،...پویایی و زندگی در محله
را حفظ کرد .در راستای خدشه واردنشدن به ارزشهای این محلهها
«هماهنگی» تغییر با ابعاد
(حفاظت) در حین تغییر (توسعه) ،اصل
ِ
مختلف بافت محله و شخصیت آن ،اصل اساسی و مهم است
(تیزدل ،اک و هث .)1388 ،البته هماهنگی به معنی تقلیدکردن
نیست؛ بلکه به معنای خدشه وارد نکردن به ارزشهای محله و
استفاده از اصول کلی موجود در بافت آن در ایجاد تغییر است.
تفسیر اصل «هماهنگی» ،دو اصل «احترام و حفظ ارزشهای
محله» و «تقلید نکردن» شامل «احترام به اصول و ارزشهای
حال و آینده» و «احترام به تغییر» را برای تداوم و پایداری یک
محله تاریخی در چارچوبهای زمانی گذشته ،حال و آینده گوشزد
میکند .همانطور که ریچارد راجرز هشدار میدهد « :نه فقط در
زمینه معماری بلکه در تمامی زمینهها ،عبرت از گذشته تنها راه
پیش روست و تاریخ ،نخستین سازنده محسوب میشود .اما تقلید
از فرم تاریخی ،بدون شناخت محتوا باعث کاهش ارزش و اعتبار
آن است ( .»)Rogers, 1988: 880این دو اصل به ترتیب مبین
گرایشهای حفاظت و توسعه موجود در رویکرد حفاظت و بازآفرینی
یکپارچه بر پایه ارزشهاست .بنابراین هر گونه تغییر در محالت
تاریخی اگر ارزشهای گذشته ،حال و آینده یک بافت را حفظ و
تأمین کند ،قابل دفاع خواهد بود.
با توجه به دو اصل پیشگفته و ارزشهای یک محله تاریخی،

معیارها جهت تغییر در محله تاریخی تحت رویکرد حفاظت و
بازآفرینی یکپارچه اینچنین تبیین میشود  )1 :احترام و حفظ
ارزشهای تاریخی و فرهنگی؛  )2حفظ و ارتقای ارزشهای روز
محله؛ و  )3استفاده از معیارهای ارزشمندی آثار محله در تغییر.
در نظریات و اسناد جهانی براساس تعاریف ،دو معیار اول با دو عنوان
«معنای فرهنگی» 9و «سرزندگی اقتصادی» 10اشاره شدهاند (جدول .)2
البته به دلیل آنکه در اسناد و نظرهای جهانی ،مفهوم توسعه با
رویکرد اقتصادی تعریف شده است ،معیار بخش توسعه رویکرد
حفاظت و بازآفرینی یکپارچه ،با عنوان «سرزندگی اقتصادی»
است .در صورتی که معیار اصلی «حفظ و ارتقای ارزشهای روز
محله» بهعنوان معیاری جامعتر که ابعاد اجتماعی توسعه را نیز در
بر میگیرد ،معیاری مناسبتر است .همچنین در اسناد و نظرهای
جهانی به صورت مستقیم و واضح به معیار سوم اشارهای نشده است.
معیار اول  :احترام و حفظ ارزشهای تاریخی و فرهنگی

این معیار در راستای اصل «احترام و حفظ ارزشهای محله» برای
حفظ دو ارزش تاریخی و فرهنگی تعریف شده است .برای رعایت
حداکثری این معیار ،باید در تغییر ،زیرمعیارهای زیر که به ارزشهای
تاریخی و فرهنگی محله و مؤلفههای آنها پایبندند ،رعایت شوند.
الف) رعایت اصالت 11محله
اصالت یک اثر ،میزان راستینبودن وحدت ذاتی فرایند خالق و
نمود فیزیکی آن کار و نیز تأثیرات پیام آن در طول زمان تاریخی
آن است .تعریف مزبور بر کیفیت هنری یا خالق اثر جهتگیری
کرده و مستلزم داوری براساس یک سنجش انتقادی از جوهره اثر و
رابطه آن با بستر است ،همچنین بر راستین و ناببودن آن نیز تأکید
میکند .از این دید تنها و تنها «یک» اثر اصل میتواند وجود داشته
باشد .اصالت یک بافت به اصالت در طراحی ،مصالح ،ساخت و نحوه
استقرار اثر در محیط تعریف میشود (یوکیلهتو.)322-324 :1387 ،

جدول  .2معیارهای حفاظت و بازآفرینی یکپارچه منتج از اسناد و نظرهای جهانی .مأخذ  :حناچی و فدایینژاد.1390 ،

Table 2. Criteria of integrated conservation & regeneration derived from global documents & approaches. Source: Hanachi & Fadaeenejad, 2011: 22.

معیار
معنای فرهنگی

;English Heritage 2008, 2010a, 2010b; Doratli et al, 2004; Doratli, 2005
;Getty Conservation Institute, 2000; Jokilehto, 2007; ICOMOS, 2004
«منشور ایکوموس نیوزیلند»1993 ،؛ «منشور نارا»1994 ،؛ «منشور بورا»1999 ،؛ «منشور کرا ُکف»2000 ،؛ «بیانیه نورویچ،
« ،»2004بیانیه بیتالمقدس»2006 ،؛ «بیانیه گوتنبرگ»2005 ،؛ «منشور ایکوموس پیرامون روح و معنای مکان.»2008 ،
;Pendelbery, 2009; Urban Task Force, 1999; Strange & Whitney, 2003; Doratli, 2005
;Pearce, 1994; Larkham, 1996
«بیانیه مکزیکوسیتی»1999 ،؛ «منشور حفظ میراث شهری کشورهای اسالمی»2004 ،؛ «منشور ایکوموس پیرامون سیر
فرهنگی.»2008 ،
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بنابراین تغییر باید به نوعی اصالت در  4حوزه مطرح را حفظ کرده
و بدان خدشه وارد نکند .البته قابل ذکر است که موارد ذکرشده
مختص اثر و بنای تاریخی است .این اصول را در مورد بافت
شهری تاریخی ،با در نظر گرفتن آن بهعنوان مجموعهای از آثار و
بناهای تاریخی ،میتوان با تفسیرهای مختص یک بافت شهری و
ارتباطات موجود در آن اعمال کرد.
رعایت یکپارچگی 12محله

در تعریف کلی« ،یکپارچگی» را به وضعیت نشکسته و تقسیم نشده،
تمامیت مادی ،کامل و انسجام اطالق میکنند .این موضوع در بند
هشتم منشور ونیز منعکس شده است که چنین توصیه میکند :
«اجزای هر مجسمه ،نقاشی یا تزیین که بخش جداییناپذیر یک
یادمان شمرده میشوند ،تنها در صورتی قابل تفکیک از آن خواهند
بود که این کار ،یگانه روش تضمین نگهداری آن باشد» (یوکیلهتو،
 .)324-325 :1387میتوان یکپارچگی بافت محله را نیز در
رعایت ارتباطها و پیوستگیها از نظر بصری و ساختاری (کالبدی و
عملکردی) حفظ کرد.
رعایت هویت و شخصیت محله

زمانی که انسان در یک فضا قرار دارد ،تحت شخصیت محیطی
قرار میگیرد .مداخله انسانها در مکان ،زمانی بیش از همیشه
موفق خواهد بود که بتوانند در وهله اول ،شخصیت اصلی مکان
را شناخته و پیرو آن ،محیطهایی انسانی ایجاد کنند که با این
شخصیت بیشتر هماهنگ باشد تا ناسازگار ،تحمیلی و دیکتاتورمآبانه
(پرتوی« .)42-44 :1382 ،تغییر» باید بهطور کلی شکل و ردپای
کالبدی قبلی محل مورد نظر را حفظ کند .البته این به معنی پیروی
کورکورانه نیست ،بلکه بدین معناست که روح ویژگی فضایی آن مد
نظر قرار گیرد (تیزدل ،اک و هیث.)183-185 :1388 ،

...........................................................

رعایت تداوم خاطرات جمعی و حافظه تاریخی

همانطور که گفته شد یکی از ارزشهای محالت تاریخی،
خاطرات جمعی و حافظه تاریخی است که خود از عوامل مؤثر بر
ایجاد حس تعلق به محلهاند و تداوم آنها ،باعث ایجاد پیوند میان
اعضای جامعه ،ایجاد انسجام اجتماعی و تقویت روحیه جمعی و
مشارکتپذیری میشود.
قابل ذکر است که در اسناد و نظرهای جهانی از زیرمعیاری با نام
«ارزش نسبی» 13نام برده شده است که با توجه به تعریف آن به
زیرمعیارهای مرتبط با ارزشهای فرهنگی پرداخته و دو زیر معیار
پایانی اشارهشده به این مبحث به صورت دقیقتر میپردازد.
معیار دوم  :حفظ و ارتقای ارزشهای روز محله

این معیار از دو بخش «حفظ» و «ارتقاء» تشکیل شده که به ترتیب اصل
«احترام و حفظ ارزشهای محله» و بخشی از اصل دوم «تقلیدنکردن»
شامل احترام به اصول و ارزشهای حال و آینده را در نظر دارد.

........................................................................44......
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ارزشهای روز همانطور که گفته شد در ارتباط با نیازهای
روز جامعه در بافت محله شناسایی شده و بیشتر به ارزشهای
اقتصادی ،عملکردی ،اجتماعی و  ...بر میگردند .با توجه به
اینکه هدف از هر مداخله در محله تاریخی در تعریف اصطالح
بازآفرینی ،بازگرداندن فعالیت و سرزندگی و در نتیجه بهسازی
و نوسازی کالبدی ،بهسازی اقتصادی و رونقبخشی حضور
مردم و تعامالت اجتماعی به ترتیب در سه بعد کالبدی،
اقتصادی و اجتماعی (حناچی و پورسراجیان)51 :1391 ،
است ،و همچنین با توجه به مؤلفههای ارزشهای روز محله،
زیرمعیارهای زیر جهت برآورده شدن معیار «حفظ و ارتقای
ارزشهای روز» باید رعایت شود.
 -بهبود کالبدی

از نظر کالبدی ،باید در تغییر حداقلهای استانداردهای کالبدی
رعایت شود .همچنین باید به وسیله تغییر ،فرسودگی کالبدی و ذهنی
محله کاهش یافته و بر کیفیت کالبدی و بصری آن افزوده شود.

 -بهبود اقتصادی

تغییر باید به صورتی انجام شود که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در
ارتقای سطح اقتصادی محله مؤثر باشد .یعنی یا باید خود ب ه طور
مستقیم فعالیتی اقتصادی را رونق داده یا ایجاد کند و یا بهطور
غیرمستقیم گردش سرمایه را در محله رونق بخشد ،در نهایت حتی
در درآمد اقتصادی اهالی محله مؤثر باشد.
14
 ارتقای «سرمایه اجتماعی»سرمایه اجتماعی ،ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت اهالی محله
و عموم مردم و مسئولیتپذیری آنها در قبال محله تاریخی خود
دارد .هر چه مشارکت آنها در فرایند تغییر بیشتر باشد ،پذیرش آن
هم باالتر میرود .همچنین در این شرایط برآوردهسازی نیازهای
واقعی مردم و اهالی در تغییر دیده میشود .این موضوع معضالت
اجتماعی را کاهش داده و باعث افزایش امنیت میشود ،که خود
از شاخصهای میزان سرمایه اجتماعی و سالمت اجتماعی موجود
محله است .این معیار تأثیر زیادی بر موفقیت و مقبولیت دیگر
معیارها دارد ،زیرا این مردم و اهالی محلهاند که برای نگهداری
و جلوگیری از فرسودگی تغییر ایجادشده ،در حال و آینده مؤثرند.
 -ارتقای عملکردی

از نظر کاربری ،بافت محالت تاریخی در ایران براساس نیازها
و امکانات زمانی خود بیشتر کاربری مسکونی را در خود جای
دادهاند .اما امروزه با سرعت رشد جوامع شهری و در نتیجه تغییر
در نیازها ،همچنین ایجاد شرایط رقابتی در بین محالت قدیم و
جدید ،برای آنکه محالت تاریخی بتوانند در ابتدا برای اهالی خود
و در ادامه برای کل شهر نقشی مناسب و تضمینکننده حیات
خود ایفا کنند ،باید حداقل به رفع کمبودهای کاربریهای یک
جامعه محلی امروزی بپردازند .البته در ادامه ،این محلهها باید
مانند دیگر محلهها ،بهعنوان عضوی از شهر به ایفای نقشی
مفید در جنبههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و  ...در قبال شهر
بپردازند.

Vol.12/No.35/ October & November 2015/Values of Historical Neighborhood and Criteria of Change According to Residents /25-38

معیار سوم  :استفاده از معیارهای ارزشمندی آثار محله در
تغییر

معیار اول ،معیاری است کنترلی که متأثر از ارزشهای خاص محله
تاریخی باید در تغییر دیده شود .معیار دوم مرتبط با نقشی است
که تغییر ایجادشده در قبال محیط خود دارد .اما این معیار بهطور
خاص ،براساس بخشی از اصل «تقلیدنکردن» که احترام به تغییر را
در نظر دارد ،به خود «تغیی ِر» ایجادشده و هویت آن میپردازد .باید
توجه داشت که هر تغییری نیز با وجود جدیدبودن مورد احترام بوده
و باید شرایط ارزشی برای ادامه حیات خود داشته باشد .براساس
این معیار «تغییر» باید ارزشهای فرایند ایجاد را در خود با توجه
به مقتضیات روز ،بهطور مثال «کیفیت ایده»« ،کیفیت طراحی»
و «کیفیت ارتباط با محیط و طبیعت» را در بهترین سطح ممکن
رعایت کند .باید در تغییر براساس امکانات و تکنولوژیهای روز به
بهینهسازی نسبت به گذشته نیز توجه شود.
روششناسی

یافتهها

تحلیل محتوای مصاحبههای صورت گرفته یافتههای زیر را به
دست داده است :
 -ارزشهای تاریخی و فرهنگی محله را توصیف کنید.

کدهایی که از طرف مردم بهعنوان مؤلفههای ارزش تاریخی و
فرهنگی محلهها از تحلیل متنها به دست آمد عبارتند از :
ارتباط همسایگان ،وجود افراد قدیمی در محله ،وجود بناهای قدیمی،
کوچههای تودرتو ،ارتفاعهای کم ،خاطرههای زیبا و به یادماندنی،
نماهای زیبا ،کاربریهای قدیمی و خاطرهانگیز ،کوچههای باریک،
وجود هماهنگی بین کاربریها ،مرکز محله و دسترسی آسان به
آنها ،وجود ویژگیهای متمایزکننده محلهها از هم ،وجود کاربری یا
بنای زیبا و بینظیر ،احساس احترام ،عبور کم ماشین ،خوانایی محله.
این کدها ،جنبههای تاریخی و فرهنگی را در بر گرفته و همچنین
بخشی از سرمایه اجتماعی موجود در محالت تاریخی را اشاره
میکنند .در کل ،مردم مؤلفههای ارزش تاریخی و فرهنگی را در
قدمت ،منحصربهفرد بودن ،زیبایی ،هماهنگی و وحدت ،شخصیت
و هویت ،سرمایه اجتماعی و خاطرات جمعی تعریف میکنند.
-ویژگیهایمحلهتاریخیجهتافزایشکیفیتمحلهراچهمیدانید؟

کدهایی که از طرف مردم بهعنوان ویژگیهای محله تاریخی جهت
افزایش کیفیت محله از تحلیل متنها به دست آمد عبارتند از :
اعتماد بین همسایگان ،شناخت همسایگان از هم ،وجود بناهای
مخروبه و متروکه جهت کاربریهای موردنیاز ،آرامش موجود،
جذابیت برای گردشگران ،وجود روابط فراموششده در زندگی
امروز ،وجود کاربریهای سنتی در محله ،نظارت اجتماعی ،امکان
ایجاد گردشگری در محله.
براساس کدهای بهدستآمده از تحلیل متنهای پاسخ سؤال دوم،
میتوان قابلیتهای موجود در محله جهت توسعه و یا همان
ارزشهای روز را از نظر مردم را نیز میتوان در چهار ارزش کالبدی،
عملکردی ،اقتصادی ،اجتماعی و تا حدودی آموزشی دستهبندی کرد.
 -تأثیر تغییرات ایجادشده در محله را چگونه ارزیابی میکنید؟

کدهایی که از طرف مردم بهعنوان تأثیر تغییرات ایجادشده در محله
از تحلیل متنها به دست آمد عبارتند از :
افزایش حضور مردم در محله ،رونق اقتصادی خردهفروشها ،خرید
و فروش بیش از حد مسکن در محله و ورود افراد ناآشنا به محیط و
روابط محله ،ورود بیش از حد اتومبیل ،تخریب بناها برای پارکینگ،
ازبینرفتن بخشی از مکانهای خاطرهانگیز ،عبور خیابان از مکانهای
خاطرهانگیز محله ،ایجاد سر و صدای زیاد و ازبینرفتن آرامش،
تسریع در تبدیل خانهها به کاربریهای تجاری ،بخشبخششدن
محله ،کاهش اهمیت کاربریهای گذشته و بخشهایی از محله
و افزایش اهمیت بخشی از آن (بههمخوردن هماهنگی قدیم).
تأثیر تغییرات ایجادشده ،براساس کدهای ارایهشده توسط مردم،
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این پژوهش با رویکرد کیفی صورت گرفته است .با توجه به آنکه
هدف اصلی آن ،یافتن شاخصهای مردم برای تاریخیبودن یک
محله و معیارهای تغییر ناشی از آن است و همانطور که در مقدمه
بیان شد ،ارزشهای محله تاریخی بخشی از کیفیت محیط است
که توسط استفادهکنندگان درک میشود ،از روش «تحلیل محتوای
عرفی» 15که در آن کلمات کلیدی از دادهها همزمان با تحلیل
16
آنها مشتق شده به همراه روش «تحلیل محتوای تلخیصی»
که در آن کلمات کلیدی ،قبل و در ضمن تحلیل دادهها تعریف
میشوند و براساس عالقة محقق یا ادبیات تحقیق به دست میآیند
( ،)Hsieh & Shannon, 2005: 1286استفاده شده است .از
ویژگیهای مثبت این روش میتوان به دریافت اولویت بین کدهای
ارایه شده با توجه به فراوانی و تأکید بر آنها اشاره کرد .دادهها
نیز از طریق مصاحبه نیمهعمیق با  18نفر از ساکنان سه محله
تاریخی یزد (دارالشفاء ،پشت باغ و سهلبنعلی) بهدستآمده که
در آنها تغییراتی نیز جهت بازآفرینی صورت گرفت ه است .مصاحبهها
براساس سه سؤال کلی «تاریخی و فرهنگیبودن محله را توصیف
کنید».؛ «ویژگیهای محله تاریخی جهت افزایش کیفیت محله
را چه میدانید؟»؛ و «تأثیر تغییرات ایجادشده در محله را بر روی
ارزش تاریخی و فرهنگی محله چگونه ارزیابی میکنید؟»؛ تنظیم
شد .البته در ابتدا برای انتخاب مصاحبهشوندگان ،عقیدهشان در مورد
نگهداری از بافتهای تاریخی پرسیده شد تا کسانی که تعلقات خاطر
به نگهداری و ارزشبودن آنها دارند ،مورد مصاحبه قرار گیرند .از
مصاحبهشوندگان خواسته شد ،هر آنچه به ذهن آنها میرسد که به
جنبه تاریخی مرتبط است را در پاسخ دریغ نکنند .در ابتدای مصاحبه،
مشخصات مکانی محله و تغییرات صورت گرفته در آن براساس
اسناد با ابزارهای تصویری مانند تصویری از عناصر شاخص محلهها
(تصویر  )2برای مصاحبهشوندگان ارایه شد .در تحلیل محتوای
متنهای جمعآوری شده ،معیارهای مردم جهت اطالق ارزش

تاریخی به محله و معیارهای ارزیابی تغییرات صورت گرفته در جهت
حفاظت ارزش تاریخی در حین توسعه از دید مردم به دست آمد.
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تصویر  .2تعدادی از عناصر شاخص محلهها .مأخذ  :نگارنده.
 )1مسجد بزرگ پشت باغ؛  )2بقعه سید خلیل و سید جلیل؛  )3آبانبار نقشین؛  )4مسجد و بقعه سهل بن علی؛  )5مصلی صفدر خانی و چهارطاقي آن؛  )6گذر دارالشفاء و مسجد
فرط؛  )7آستانه مقدس شاهزاده فاضل (ع)؛ و  )8مجموعه تاريخي ابودردا .
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;Fig. 2. A number of prominent features in neighbourhoods: 1) Great mosque of Posht-e Bāgh; 2) Seyyed Khalil & Seyyed Jalil mausoleum
3) Naghshin ĀB-ANBĀR; 4) Mosque & mausoleum of Sahl-ebne-Ali; 5) chahar-taaqi (arsade) of Safdar-Khāni MOSALLĀ; 6) Passage of Dār-oshShafā and Fort Mosque; 7) Shāh-Zādeh Fāzel Holy shrine; 8) Abo-Dardā historical complex. Source: author.

نشان از عدم شناخت صحیح طراحان از قابلیتها و امکانات و
شرایط محلهها و عدم در نظر گرفتن نظرات مردم در تغییرات و
عدم ارزیابی تأثیرات تغییرات بر محله و کیفیت آن است.
تصویر  ،3به طور نمونه نظرگاههای مختلفی از محله دارالشفاء ارایه
داده که مؤید بخشی از نظرات مردم در سه پرسش فوق است.
ارزشهای محله تاریخی از دیدگاه مردم

همانطور که در بخش پیش اشاره شد ،ارزشهایی که از
دید مردم در محله تاریخی وجود دارد (با دید حفاظت و توسعه
یکپارچه) عبارتند از « :قدمت»« ،منحصربهفرد بودن»« ،زیبایی»
و «هماهنگی و وحدت» بهعنوان مؤلفههای ارزش تاریخی؛
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 31فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر معماری و شهرسازی نظر

«شخصیت و هویت»« ،سرمایه اجتماعی» و «خاطرات جمعی»
بهعنوان مؤلفههای ارزش فرهنگی؛ و «ارزش کالبدی»« ،ارزش
عملکردی»« ،ارزش اقتصادی»« ،ارزش اجتماعی» و «ارزش
آموزشی» بهعنوان مؤلفههای ارزشهای روز محله.
براساس کدهای ارایه شده در متنها ،مشاهده میشود مؤلفههایی
که ارزش تاریخی و فرهنگی را از نظر مردم برای محله تأمین
میکنند در کلیات با مؤلفههای ناشی از رویکرد حفاظت و بازآفرینی
یکپارچه در اسناد و نظرهای جهانی و در نتیجه نظر متخصصان،
همخوانی داشته و تنها در مواردی ،بیان آن متفاوت است .تنها
مورد تفاوت قابل ذکر ،قایلشدن سرمایه اجتماعی بهعنوان ارزش
فرهنگی از طرف مردم است که در پیشینه موضوع تنها در بخش
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ارزشهای روز استفاده شده است .مؤلفههای ارایهشده توسط مردم
برای ارزشهای روز نیز تمام مؤلفههای موجود در اسناد و نظرات
متخصصان را دارا بوده و همچنین ارزش آموزشی را به آنها افزوده
است .همچنین در بیان ارزش عملکردی بیشتر به نقشهای درونی
محله توجه شده تا نقش آن در مقیاسهای شهر و باالتر (جدول .)3

براساس مؤلفههای ارزشهای تاریخی ،فرهنگی و روز ارایه شده
توسط مردم و همچنین کدهایی که از پاسخهای آنها بهدستآمده،
میتوان معیارها و زیرمعیارهایی را جهت ایجاد تغییر متناسب با
حفظ ارزشها در حین توسعه ارایه داد .از نظر مردم معیارهای کلی

Fig. 3. Different views in neighbourhood of Dār-osh-Shafā. Source: author.

............................................................

تصویر  .3نظرگاههای مختلف در محله دارالشفاء .مأخذ  :نگارنده.

معیارهای تغییر در محالت تاریخی براساس نظر مردم
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«احترام و حفظ ارزشهای تاریخی و فرهنگی» و «حفظ و ارتقای
ارزشهای روز محله» باید در تغییر رعایت شود .عالوه بر آن ،از نظر
ساکنان ،معیار «مشارکت مردم» در مراحل مختلف تصمیمگیری
جهت تغییر ،برای شناخت دقیق و در نتیجه تصمیمگیری مناسب،
بهعنوان معیار اصلی حایز اهمیت دیده شده است .در مصاحبهها ،در
ارتباط با معیار سوم متخصصان ،به علت بدیهی بودن پذیرش آن
بهعنوان یک معیار ،از مردم پرسشی صورت نگرفت.
معیار اول « :احترام و حفظ ارزشهای تاریخی و فرهنگی»

زیرمعیارهای معیار اول براساس نظر مردم در موارد زیر تعریف میشود :

رعایت اصالت محله

با توجه به تعریف اصالت ،این زیر معیار حفظ ارزشهای «قدمت»،
«منحصربهفرد بودن» و «زیبایی» کالبدی را تأمین خواهد کرد.
رعایت هماهنگی و وحدت محله

براساس کدهای ارای ه شده از طرف مردم ،این معیار با رعایت
زیر معیار «رعایت یکپارچگی» و در نتیجه رعایت ارتباطها و
پیوستگیها از نظر بصری و ساختاری برای حفظ وحدت کالبدی و
زیر معیار حفظ ارتباطهای انسانی و قرارگاههای رفتاری موجود در
بافت محله در جهت وحدت غیرکالبدی ،رعایت خواهد شد.
رعایت هویت و شخصیت محله

با توجه به مصاحبهها ،این معیار با در نظر گرفتن روح ویژگیهای
فضایی محله و ویژگیهای متمایزکننده محلهها چه از نظر کالبدی،
چه از نظر ناملموس مانند رفتارها و ارتباطات انسانی به وجود آمده
در سطح محله و آیینهای مختص آن و  ...تأمین خواهد شد.
تداوم خاطرات جمعی

همانطور که گفته شد خاطرات جمعی در نظر مردم نیز یکی

از ارزشهای محالت تاریخی است .باید با خدشه واردنکردن
به مکانهای خاطرهانگیز و به تبع آن حفظ قرارگاههای رفتاری
خاطرهانگیز ،در رعایت آن کوشید.
حفظ سرمایه اجتماعی محله

براساس نظرات مردم ،در محالت تاریخی سرمایه اجتماعی
بهعنوان ارزشی زیرمجموعه ارزشهای فرهنگی وجود دارد
که باید «تغییر» در حفظ آن بکوشد .با توجه به مؤلفههای
تعریف شده توسط پاتنام برای سرمایه اجتماعی ،یعنی اعتماد،
هنجار و شبکهها (ازکیا و غفاری ،)278 :1383 ،این معیار با
حفظ ارتباطات مناسب موجود در محله مانند ارتباط مناسب
همسایگان ،شناخت آنها از هم و احترام موجود ،رعایت میشود.
معیار دوم « :حفظ و ارتقای ارزشهای روز محله»

در این معیار ،زیرمعیارها از نظر مردم مانند متخصصان است ،با این
تفاوت که زیرمعیارها در بیان مردم و ارایه شاخصها توسط آنها،
تفاوتهایی با نظر متخصصان وجود دارد .همچنین ساکنان به حفظ
ارزش آموزشی نیز بهعنوان یک زیر معیار اشاره دارند.

بهبود کالبدی

در بیان مردم ،به طور غیرمستقیم وجود کالبدی دیده میشود که
بناهای قدیمی بهعنوان ارزشی که موقعیتهایی برای برنامهریزی
برای محله تاریخی ایجاد میکنند ،که تلویح ًا حفظ کالبد و استفاده
مجدد از آن را بهجای تخریب آن بهعنوان راهکارهای حفظ و
ارتقای این ارزش پیشنهاد میدهد .تفاوت شاخصهای مردم در
رعایت این معیار با متخصصان در اهمیت این زیر معیار و میزان
اجازه دخالت در کالبد محله است .در نظر مردم ،بر خالف نظر
متخصصان ،بهبود کالبدی نسبت به دیگر زیرمعیارها اولویت
کمتری دارد؛ دخالت و تغییر فقط در بناهای متروکه و مخروبه مجاز
است؛ تغییرات کالبدی در ساختار محله جهت ورود ابزارهای توسعه

جدول  .3ارزشهای محله تاریخی از دیدگاه متخصصان و اسناد و نظرهای جهانی ،و مردم .مأخذ  :نگارنده.

Table 3. The values of historical neighborhood in regard to experts’ viewpoint, global documents and people’s opinion of. Source: author.

ارزش

...........................................................

تاریخی

فرهنگی
روز

مؤلفههای ارزش از دیدگاه مردم

مؤلفههای ارزش از دیدگاه متخصصان و اسناد و نظرهای جهانی

«قدمت»« ،منحصربهفرد بودن»« ،زیبایی» و «هماهنگی «قدمت»« ،منحصربهفرد بودن»« ،کیفیت ایده»« ،کیفیت طراحی»« ،کیفیت
ارتباط با طبیعت» و «کیفیت وحدت و هماهنگی بین آثار» در بافت
و وحدت»

«شخصیت و هویت»« ،سرمایه اجتماعی» و «خاطرات «ارزش هویتی» و «ارزش خاطرات جمعی و حافظه تاریخی»
جمعی»
«ارزش کالبدی»« ،ارزش عملکردی»« ،ارزش اقتصادی»« ،ارزش کالبدی»« ،ارزش عملکردی»« ،ارزش اقتصادی»« ،ارزش اجتماعی»
«ارزش اجتماعی» و «ارزش آموزشی»
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مانند اتومبیل ضروری نیست.

همچنین ساکنان برای ارتقای عملکرد ،استفاده از داراییهای محله
(کاربریهای محله) را ترجیح میدهد.

در دیدگاه مردم بهبود اقتصادی ،هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم
اهمیت دارد .ولی اهمیت بهبود اقتصادی مستقیم در نظر آنها بیشتر
است .بسیاری از شاخصهایی که در توسعه بافتهای شهری غیر
تاریخی بهعنوان رونق اقتصادی تلقی میشوند مانند رونق بیش از
حد فروش مسکن ،از طرف ساکنان محالت تاریخی مردود است
و آنها بر نظام فعالیت اقتصادی و معیشتی موجود در بافت محله
تأکید دارند.

حفظ ارزش آموزشی

بهبود اقتصادی

حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی

اهمیت این زیر معیار در بیان مردم نسبت به دیگر زیرمعیارها بیشتر
است .از دیدگاه ساکنان ،سرمایه اجتماعی موجود در بافت محله،
برای ایجاد برنامههای تغییر با مشارکت مردم و اجرای آنها سریعتر و
با موفقیت بیشتر بسیار مناسب است .در حالی که متخصصان با دید
از بیرون ،سرمایه اجتماعی این محلهها را پایین دانسته و برای تغییر،
تنها «ارتقای سرمایه اجتماعی» را بهجای «استفاده از آن بهعنوان
یک ارزش و سرمایه» در نظر دارند .همچنین در دیدگاه متخصصان
این زیر معیار در اولویت بعد از بهبود کالبدی و اقتصادی قرار دارد.
ارتقای عملکردی

ساکنان ارتقای عملکرد را در رفع کمبودهای کاربری موجود محله
میبیند و برای ایجاد کاربریهای فرامحلهای در جهت ایفای نقش
در قبال اقتصاد کل شهر و  ،...در نظر آنها اهمیت پایینی دارد.

از دید مردم ،موارد آموزشی بسیاری در ابعاد مختلف اجتماعی،
اقتصادی ،فیزیکی در فضای موجود محالت تاریخی وجود دارد که
باید با اهداف آموزشی ،حفظ و مورد استفاده قرار گیرند .میتوان از
آن بهعنوان زیر معیار َمفصلی حفاظت و توسعه نیز نام برد.

معیار سوم « :مشارکت مردم»

براساس تحلیل بیان مردم از تأثیر تغییرات ایجاد شده در محالت
تاریخی ،عدم شناخت صحیح از محله و مقتضیات آن و همچنین
عدم شناخت صحیح از خواستههای مردم محالت ،منجر به تأثیر
نامناسب تغییرات بر محله شده است .بنا بر بیان مردم ،حضور آنها
در تصمیمگیریها برای ایجاد تغییر بسیار اهمیت دارد .به همین
دلیل این معیار که در دید متخصصان بهعنوان شاخصی جهت
رعایت زیرمعیار ارتقای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شده است،
از دید مردم بهعنوان یکی از معیارهای اصلی در تغییر بیان شده
است .زیرمعیارهای این معیار نیز میتواند به صورت عام ،مشارکت
در مراحل مختلف فرایند تغییر تعریف شود.
معیارچهارم«:استفادهازمعیارهایارزشمندیآثارمحلهدرتغییر»

این معیار نیز با توجه به بدیهیبودن پذیرش آن بهعنوان یک معیار
از طرف مردم ،بهعنوان معیار چهارم که در هر تغییری باید رعایت
شود ،بهعنوان معیار اصلی مطرح است.

نتیجهگیری

............................................................

بهعنوان نتیجهگیری میتوان بیان داشت که با توجه به پذیرش ساکنان محلهها بهعنوان اصلیترین درککنندگان کیفیت محیط در محله،
نظرات آنها در ارتباط با ارزشهای موجود در محله که از مؤلفههای کیفیت محیطاند ،برای تعیین معیار براساس ارزشها در جواب سؤال
«اگر بخواهیم تغییراتی در جهت افزایش کیفیت محیط محله با رعایت ارزش تاریخی و فرهنگی انجام دهیم ،به نظر شما چه باید کرد؟»،
بسیار دقیقتر است .براساس نظر مردم ،ارزشهای موجود در یک محله تاریخی ،عبارتند از «قدمت»« ،منحصربهفرد بودن»« ،زیبایی»
و «هماهنگی و وحدت» بهعنوان مؤلفههای ارزش تاریخی؛ «شخصیت و هویت»« ،سرمایه اجتماعی» و «خاطرات جمعی» بهعنوان
مؤلفههای ارزش فرهنگی؛ و «ارزش کالبدی»« ،ارزش عملکردی»« ،ارزش اقتصادی»« ،ارزش اجتماعی» و «ارزش آموزشی» بهعنوان
مؤلفههای ارزشهای روز محله؛ که تفاوت چندانی با ادبیات موجود در بیان متخصصان نداشته و تنها در اولویتها با یکدیگر متفاوتند .البته
ابعاد اجتماعی ارزشهای محله تاریخی در بیان مردم بسیار مهمتر است .در صورتی که در بیان متخصصان در رویکرد کنونی موجود (حفاظت
و بازآفرینی یکپارچه) اولویت با ابعاد اقتصادی است .همچنین ارزشها در بیان مردم ،مبتنی بر احترام به داشتههای محله است .در صورتی
که در بیان متخصصان و ادبیات موجود ،ارزشها بیشتر در فرایند مقایسه داشتههای محله تاریخی با محله توسعهیافته به دست میآید.
معیارهای تغییر در محالت تاریخی براساس ارزشهای بیانشده و کدهای ارایه شده از طرف ساکنان نیز عبارتند از  :معیار «احترام و حفظ
ارزشهای تاریخی و فرهنگی» با زیرمعیارهای «رعایت اصالت محله»« ،رعایت هماهنگی و وحدت محله»« ،رعایت هویت و شخصیت
محله»« ،رعایت تداوم خاطرات جمعی» و «حفظ سرمایه اجتماعی محله»؛ معیار «حفظ و ارتقای ارزشهای روز محله» با زیرمعیارهای
«بهبود کالبدی»« ،بهبود اقتصادی»« ،حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی»« ،ارتقای عملکردی» و «حفظ ارزش آموزشی» ،معیار «مشارکت
مردم» با زیرمعیارهای مشارکت مردم در مراحل مختلف فرایند احیا از شناخت تا ارزیابی بعد از اجرا و معیار «استفاده از معیارهای ارزشمندی
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آثار محله در تغییر» .قابل ذکر است که در بیان ساکنان ،دید حاکم برای تعیین ارزشها و در ادامه معیارهای تغییر در محله تاریخی ،از
درون به محله است .در صورتی که دید متخصصان از بیرون به محله است .براساس ارزشهای بیان شده توسط ساکنان ،در معیارهای
بهدستآمده برای تغییر نیز بعد اجتماعی اهمیت بیشتری دارد .از دید مردم ،تغییری مناسب است که در راستای حفظ ارزشهای محله ،از
مشارکت اطالعاتی مردم بیشترین بهره را ببرد تا بتواند با شناخت مناسبی از امکانات و نیازهای محله ،به تغییر از درون در تمام ابعاد ،بهویژه
اجتماعی ،منجر شود .در صورتی که براساس ادبیات موجود متخصصان منتج از اسناد و نظرهای جهانی ،تغییری مناسب است که در ضمن
حفظ ارزشهای محله ،توسعه اقتصادی را بهویژه در شهر ایجاد کند .به بیان دیگر ،در دید مردم ،کفه حفاظت (با رویکرد اجتماعی) سنگینتر
از کفه توسعه است ،در حالی که در دید متخصصان ،کفه توسعه (با رویکرد اقتصادی) سنگینتر از کفه حفاظت است .با توجه به کدهای
ارایه شده توسط ساکنان ،که در آنها ابعاد اجتماعی و روابط انسانی و خاطرات در اولویت اول قرار دارد ،معیار مشارکت مردم با هدف شناخت
این ابعاد ،اصلیترین معیار در برنامهریزی هر تغییری در این محلههاست .در پایان ،پیشنهاد میشود ارزشها و معیارهای ناشی از آنها ،در
پژوهشهای آتی با توجه به تفاوت جنسیتی و سنی مردم بهرهبردار از بافتهای شهری تاریخی و همچنین نظرات دیگر گروههای دخیل
در تغییرات چنین بافتهایی (ذینفوذان و ذینفعان) چون تصمیمگیران حکومتی (دولت و شهرداری) ،دانشگاهیان و حتی رسانهها بهعنوان
ترویجدهندگان ارزشهای بافتهای شهری تاریخی تدقیق شوند.
پینوشتها

...........................................................

 .1تغییر به اشکال مختلف اجتماعی ،اقتصادی و فیزیکی (کالبدی و کاربری) صورت میگیرد .در مقاله حاضر ،تغییر فیزیکی و به خصوص از جنبه کالبدی مورد کنکاش قرار گرفته
است .معیارها و شاخصها مبتنی بر تغییر کالبدی به شکل تبدیل فرمی و یا ایجاد فضای جدید ارایه شده است.
Integrated Conservation and Regeneration .6 / Regeneration .5 / Revitalization .4 / Modern Conservation Movement .3 / Pure Preservation .2
 .7ارزش هویتی مربوط به رابطه احساسی جامعه نسبت به اماکن خاص است و شامل شاخصههایی چون قدمت ،سنت ،تداوم ،یادبود ،احساسی ،روحانی ،سمبولیک ،حماسی و
ملیگرایانه است (فیلدن و یوکیلهتو.)23 :1386 ،
 .8خاطره (آگاهی و حافظه) جمعی مجموعهای است از خاطرات فردی که خاطرات و آگاهیهای تمام افراد یک جامعه را شامل شده (گروت و وانگ )145 :1384 ،و نوعی اشتراک
ذهنی در پیوند با گذشته به وجود میآورد (فکوهی.)259 :1386 ،
 :Significance .9معنای فرهنگی ،اصطالحی است که متخصصان حفاظت به منظور خالصهکردن ارزشهای چندگانه میراث از آن استفاده میکنند (.)Getty Conservation Institute, 2000: 8
معنای فرهنگی میراث ،بخش مهمی از ویژگیهای ذاتی میراث فرهنگی است که نقش مهمی در تداوم حافظه شهرها و جوامع ایفا میکند (.)Doratli, 2005: 750
 : Economic vitality .10سرزندگی اقتصادی ،معیاری است که بر اساس نظرها و اسناد جهانی بخش بازآفرینی (در راستای توسعه) را تضمین و تأیید میکند .مراکز تاریخی
شهری باید بهعنوان بخشی از پویایی اقتصاد شهر موردتوجه قرار گیرند .آنها مناطقی مستقل به لحاظ کارکردی نیستند و معمو ًال نوعی رابطه همزیستی با سایر مناطق شهر دارند
(.)Doratli, Hoskara & Fasli, 2004: 751
Integrity .12 / Authenticity .11
 .13نسبیبودن ارزش را باید با «اهمیت نسبی» یا «ارزش نسبی» هر مکان در مقایسه با مکانهای دیگر که ویژگیهای مشابهی دارند ،تفسیر و تعبیر کرد .در این صورت «ارزش
نسبی» به «چارچوب زمانی» و مقیاس «منطقه فرهنگی» دربرگیرنده اثر داللت میکند .منظور از «چارچوب زمانی و منطقه فرهنگی اثر» ،به ترتیب مقطع تاریخی شکلگیری و
ساخت اثر و بستر فرهنگی قرارگیری آن است (فدایینژاد 30 ،بهمن .)1391
« : Social Capital .14سرمایه اجتماعی» از جمله مفاهیم چندوجهی در علوم اجتماعی است که در اوایل قرن بیستم به صورت علمی و آکادمیک مطرح و از سال  1980وارد متون
علوم سیاسی و جامعهشناسی شد .از نظر «رابرت پاتنام» منظور از «سرمایه اجتماعی» ،وجوه گوناگون سازمانهای اجتماعی نظیر اعتماد ،هنجار و شبکههاست که میتوانند با ایجاد
و تسهیل امکانات هماهنگ ،کارایی جامعه را بهتر کنند (ازکیا و غفاری)278 :1383 ،
Summative Content Analysis .16 / Conventionat Content Analysis .15
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Abstract

The historical neighborhoods need to change in order to survive; a change that conserve the values. Until now, the
values and the criteria of change are resulted from global documents and experts’ opinions whose viewpoints have
integrated conservation and regeneration approach. In this approach, the criteria are introduced as “Significance” and
“Economic vitality”. Therefore, with respect to three values of historical urban fabric including “Historical value”,
“Cultural value” and “Current value”; and according to the Principle of “harmony” whose interpretation comments
two principles of “respect and preserve neighborhood values” and “do not imitate” included “respect to principles
and values of present and future” and “respect to change” for continuity and sustainability of historical neighborhood
in the past, present and future time; these criteria are represented by Criterion of “Respecting for and preservation of
historical and cultural value of the neighborhood”, Criterion of “Preservation and upgrading the current value of the
neighborhood” and Criterion of “The use of criteria what value to building of neighborhood for new design”. First
criterion includes four sub-criteria “Observance of authenticity”, “Observance of integrity”, “Observance of identity
and character” and “Observance of Continuation of collective memory and historical memory”. Second criterion
includes four “Physical improvement”, “Economic improvement”, “Promotion of social capital” and “Functional
improvement”. Accordingly, the “change” should be observed values of creation process itself, for example, the
quality of the idea, quality of design and the quality of its relationship with the environment and nature”, on the best
possible level of compliance. However, considering the values as one of the dimensions of environment quality which
are perceived by residents, people’s opinions on the values and change criteria are more important than experts.
In this regard this article is going to find the values of the historical neighborhood from residents’ perspective and
their criteria in order to apply the appropriate change. The Main question investigates how change in the historical
neighborhood can upgrade the quality of these areas according to re\sidents?
Querying is found in form of qualitative paradigm and by content analysis method. Used approaches of content
analysis in the article are Conventional Content Analysis and Summative Content Analysis. Information is achieved
by Semi-depth interviews with eighteen persons of three historical neighborhoods of Yazd. These neighborhoods are
Dar-osh-Shafa, Posht-e Bagh and Sahl-ebne-Ali that have been changed for regeneration. Interviewees include age
groups of young, Middle-aged and elderly, both male and female. Having chosen the interviewees, opinions of large
number of people about maintenance of historical urban fabrics are questioned. This is done for choosing people to
whom maintenance of historical urban fabrics is valuable. Analysis considers similarity between opinions and does
not focus on differences. Three main questions in the interview were “how do you describe historical and cultural
neighborhood?”, “what are the potentials of historical neighborhood for upgrading its quality?”, and “how do you
evaluate the effects of change in the neighborhood on its values?”.
Codes are achieved by content analysis of interviews that clarify factors of historical neighborhoods values. According
to residents’ opinions the values are “dating”, “being unique”, “beauty” and “harmony and unity” as items of historical
value, “identity and character”, “social capital” and “collective memories” as items of cultural value and “physical
value”, “value of function”, “economic value”, “social value” and “educational value” as items of current value.
According to residents’ opinion, and based on the codes and respecting to the values, criteria of change in historical
neighborhood are four criteria “Respecting for and preservation of historical and cultural value of the neighborhood”,
“Preservation and upgrading the current value of the neighborhood”, “Public participation” and “The use of criteria
what value to building of neighborhood for new design”. First criterion includes five sub-criteria “Observance of
authenticity”, “Observance of harmony and unity”, “Observance of identity and character”, “Continuity of collective
memories” and “Conservation of social capital”. Second criterion includes five sub-criteria “Physical improvement”,
“Economic improvement”, “Conservation and promotion of social capital”, “Functional improvement” and
“Conservation of educational value”. Third criterion is observed when residents participate throughout the process of
change. According to the global documents and opinions, this criterion is indicator for observance of sub- criterion of
“Promotion of social capital”. Results imply that little difference is observed between experts and residents opinions;
but analysis of interviews and achieved codes from residents imply that difference is on prioritization of values, criteria
and sub-criteria as well as residents’ emphasis on the social factors in the values, criteria and sub-criteria. This makes
the criteria of public participation as one of the important criteria of evaluating changes in historical neighborhood.
Also, results imply that residents emphasize on social-human dimensions rather than physical and economical ones,
viewing from inside of neighborhood, conservation rather than physical and economical development, and public
participation in whole of change phases.
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