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چکیده

بافتهای تاریخی بهواسطه ویژگیهای باارزش خود از سایر بافتهای شهری متمایز هستند؛ اما اغلب به دلیل عدم انطباق
با سرعت تغییر نیازهای ساکنین وارد فرایند «فرسودگی» میشوند .همین امر لزوم برنامهریزی و حفاظت را در بافتهای
تاریخی تأیید میکند .سؤال مطرح در این پژوهش آن است که چگونه میتوان رویکردی مناسب برای مداخله هدفمند و
تحقق پایداری در بافتهای تاریخی اتخاذکرد؟ پاسخ به این پرسش دو مرحله دارد  :نخست آنچه بافت تاریخی باید باشد
تا آن را «پایدار» دانست و دوم ،فرایندی که برای رسیدن به پایداری باید اتخاذ شود .فرضیه این پژوهش عبارت است از
استفاده از رویکرد راهبردی در برنامهریزی بازآفرینی میتواند پایداری بافتهای تاریخی را تحقق بخشد .بر همین اساس
چارچوب مفهومی از نحوه مداخله در شرایط مختلف تدوینشده است .این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش
تحلیل محتوا مورد بررسی قرارگرفته است.
مطالعات مستخرج از نظریات مرتبط نشان میدهد محتوای پایداری بافتهای تاریخی در ابعاد کالبدی ،عملکردی ،اقتصادی
و اجتماعی بر معیارهای کلی منظرسازی ،حفاظت ،کیفیت محیطی ،ثبات و سرزندگی اقتصادی ،کیفیت زندگی و انسجام
اجتماعی استوار است .همچنین فرایند مداخله در بافت برای نیل به محتوای پایدار براساس رویکرد راهبردی به ارایه مدل
پیشنهادی انجامیده است که بررسیها نتایج نشان میدهد پنج حالت برای مداخله در بافت تاریخی وجود دارد  :وجود
شرایط کالبدی ناپایدار ،پایداری نسبی کالبدی و اقتصادی ،پایداری نسبی کالبدی و اجتماعی ،پایداری کالبدی و ناپایداری
در ابعاد اقتصادی-اجتماعی ،و وضعیت کام ً
ال ناپایدار در تمام مختلف .هر یک از وضعیتهای فوق براساس فرایند برنامهریزی
بازآفرینی به راهبردهای مختلفی نیازمند هستند که به آنها پرداخته شده است.
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مقدمه

محالت تاریخی واجد ویژگیهای ارزشمند و منحصربهفردی
هستند که آنها را از سایر بافتهای شهری متمایز میسازد.
درعینحال این محالت برای رفع نیازهای ساکنان خود ناچار
به پذیرش تغییراتی هستند که سرعت آن باید متناسب با
طرح نیازهای شهروندان در آن جامعه داشته باشد .بدیهی
است محیطی که نتواند خود را با نیازهای شهروندان تطبیق
دهد ،بهتدریج وارد فرایندی شده که فرسودگی را به همراه
خواهد داشت .همین امر لزوم برنامهریزی و حفاظت را در
بافتهای تاریخی تأیید میکند .در دوران صنعتی شدن
جوامع ،شیفتگی در استفاده بیحدومرز از فناوری نوین
بسیاری از بافتهای تاریخی جهان را در معرض تهدید و
آسیبهای جدی قرار داد؛ حتی برخی از آنها در جریان
تأثیرات توسعه شهری ،از بین رفتند .پس از آن –بهخصوص
پس از جنگ جهانی دوم -تالش برای حفاظت و برنامهریزی
بافتهای تاریخی جایگاهی ویژه در سازوکارهای توسعه
شهری یافت .رابینز به این نکته اشاره میکند که ]...[« :
برنامهریزی مدرنیستی با گرایشهای انتزاعی و جهانیسازی
سروکار داشت ،درحالیکه پستمدرنیسم ،بیشتر بر مفاهیم
حس مکان ،بازآفرینی و باززندهسازی مکانی سروکار داشت»
( .)Robins, 1991: 34پس از دهه  1970م .و همزمان با
طرح مفهوم «پایداری» و مباحث پیرامون محدودیت در
رشد شهرنشینی ،تالشها برای برنامهریزی شهری با رویکرد
پایداری آغازشد .در محالت تاریخی این مفهوم باهدف ایجاد
تعادل میان حفاظت از ارزشهای تاریخی و توسعه شهری
همراه شد (.)Pendelbery, 2005: 296-270
سؤالی که در اینجا مطرح میشود آن است که با توجه به
لزوم مداخله در بافتهای تاریخی -به دلیل تطابق با نیازهای
عصر حاضر -و ویژگیهای منحصربهفرد آنها چگونه میتوان
رویکردی مناسب برای تحقق پایداری بافتهای تاریخی
اتخاذکرد؟ پژوهش حاضر سعی دارد تا پاسخ به این پرسش
را در دو مرحله اساسی بیاید  :نخست آنچه بافت تاریخی باید
باشد تا آن را «پایدار» دانست (محتوای بافت تاریخی) و دوم،
فرایندی که برای رسیدن به پایداری باید اتخاذ شود (رویه
مداخله در بافت تاریخی) .بر همین اساس پژوهش حاضر بر
چهار بخش اصلی مرتبط با این مفهوم تأکید میکند .نخست،
مروری بر مفهوم فرسودگی و بازآفرینی پایداری در بافتهای
تاریخی؛ و دوم ،محتوای پایداری بهمنظور ارایه معیارهای
پایداری و فرایند راهبردی برنامهریزی بازآفرینی در بافتهای
تاریخی تجزیهوتحلیل میشود .با تلفیق مسئله پژوهش
(مرحله  )1و چارچوب نظری (مرحله  ،)2مدل مفهومی تحقق
پایداری با رویکرد راهبردی بازآفرینی ارایه شده و درنهایت،
سازوکاری برای تصمیمسازی پیرامون انتخاب نوع رویکرد

..............................................................................
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جهت تحقق پایداری صورت میگیرد (نمودار .)1
ادبیات موضوع

در طی سالیان گذشته مطالعات نظری و عملی متعددی
پیرامون برنامهریزی بافتهای تاریخی انجام پذیرفته است .از
اوایل قرن بیستم ،نظریات مرمت شهری ،منجر به پدیداری
رویکردها و سبکهای جدیدی در مواجهه با میراث معماری و
شهری شد که پژوهشهای بسیاری را در نقاط مختلف جهان
در پی داشت (پورسراجیان .)41 :1394 ،مفاهیمی چون
باززندهسازی ،بازآفرینی ،احیا و پایداری بافتهای تاریخی در
دهههای اخیر مطرح و مبنای بسیاری از پژوهشهای موردی
و مختلف بود .یکی از مهمترین مطالعات توسط تیزدل و
همکاران ،)1996( 1در کتابی تحت عنوان «باززندهسازی
محلههای تاریخی شهری» انجام پذیرفته است .آنها در
مطالعات خود به انواع مداخالت در بافتهای تاریخی با توجه
به نوع مسئله بافت و مدتزمان موردنیاز برای رفع آنها اشاره
کردند و سه رویکرد حفاظت ،بازآفرینی و تخریب و بازسازی
را متناسب با مسایل کالبدی ،عملکردی و اقتصادی-اجتماعی
الزم و ضروری میداند .نوها ناصر )2003( 2در طرح پژوهشی
خود با عنوان «برنامهریزی برای مکانهای تاریخی شهری:
بازسازماندهی ،حفاظت ،توریسم و توسعه پایدار» با تأکید بر
دوگانگی موجود میان حفاظت و تغییر در بافتهای تاریخی به
ارایه معیارها و شاخصهای فرهنگمدار در حفاظت بافتهای
تاریخی مبتنی بر توسعه پایدار برای حضور گردشگران و
سرزندگی اقتصادی در این مکانها میپردازد .نتایج تحقیقات
وی ضمن ارایه برخی معیارهای مؤثر در پایداری بافتهای
تاریخی ،بیانگر ارتباط متقابل بازآفرینی و توسعه پایدار
است .استابس )2004(3در پژوهشی تحت عنوان «پایداری
بافتهای تاریخی :ارایه روشی برای ارزیابی پایداری در محیط
تاریخی» در مطالعات نظری وسیع به ارایه مسایل بافتهای
تاریخی در سه بعد اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی و عمومی
کردهاند و متناسب با هریک از مسایل معیار موردنیاز برای
ارزیابی سطح پایداری نیز مدنظر قرارگرفته است .بر همین
اساس داویدسون و همکاران )2011( 4به بررسی روش ارزیابی
پایداری با استفاده از رویکرد اجتماعی فرهنگی پرداختند.
آنها اگرچه به این مهم اذعان دارند که عوامل مؤثر بر سطح
پایداری مختص مکان باید تعیینشود و نمیتوان یک فرمول
ثابت را برای تمام مکانها لحاظ کرد؛ اما نتایج تحقیق آنها
به عوامل سازگاری ،دسترسی ،عدالت و کارایی محیطی برای
حفاظت از منابع بهعنوان فوق معیار تأکید میکند این عوامل
در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و محیطی قابل بررسی است.
سایر پژوهشها مانند (Doratli & Onal, 2000; Oktay,
 )2005; Pendlebury, 2005, 2009نیز با بررسی نمونههای
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نمودار  .1فرایند پژوهش و مکانیزم استخراج .مأخذ  :نگارندگان.

موردی مختلف به دنبال ارایه دستورالعملهایی برای مداخله
موفق در بافتهای تاریخی هستند.
در ادامه برای آشنایی با ادبیات موضوع مفهوم فرسودگی،
پایداری در بافتهای تاریخی و بازآفرینی یکپارچه بهمنظور
تدوین معیارها و فرایند دستیابی به پایداری در بافتهای
تاریخی بررسیشده است.
فرسودگی بافتهای تاریخی

بازآفرینی پایداری در بافت تاریخی
ِ

پیش از بررسی ابعاد و مصادیق پایداری در بافتهای تاریخی،
در ابتدا بهمرور اجمالی مفهوم «پایداری» در طول زمان
میپردازیم .توجه به مفهوم پایداری همزمان با ظهور جنبش
حفاظت از طبیعت در اواخر دهه  1960م .و  1970م.
و مباحث پیرامون «محدودیت در رشد شهرنشینی»
( )Meadows, et al, 1972و «اقتصاد سبز» (;Pearce, 1989
 )Dasgupta, 1993; Dresner, 2002رونق گرفت .در گزارش
برانتلند در سال  1987م .تعریف پایهای از توسعه پایدار ارایه
شد که تا به امروز نیز مورداستفاده قرار میگیرد « :توسعهای
که نیازهای نسل حاضر را برطرف سازد بدون آنکه بر نسل

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

در طی سالیان ،شکلگرفتن بافتهای تاریخی در طول زمان
متناسب با نیازها و شرایط اقتصادی-اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی در هر برهه زمانی بوده است .سرعت و میزان تغییرات
در گسترش و تنوع نیازها در دهههای جاری به عدم هماهنگی
میان ظرفیت بافت و تأمین نیاز منجر شده است .این عدم
تطابق با نیازهای شهروندان بهاصطالح «فرسودگی» خوانده
میشود (امینزاده .)86 :1383 ،آنچه روزانه در بافتهای
تاریخی با آن مواجه میشویم ،نشانههایی از این فرایند
محسوب میشود که اغلب بهعنوان مسایل بافت شناخته
میشود .مسایلی چون  :بناهای تخریبی ،وضعیت بهداشتی
ضعیف ،پارکینگ ناکافی؛ معابر کمعرض ،استفاده نامناسب
از بناهای بافت ،تغییر الگوی مالکیتی و ترکیب اجتماعی،
کاهش جذابیت ،تعداد زیاد فعالیتهای ناسازگار ،افزایش
تعداد ساختمانهای خالی از سکنه و مسایلی از این قبیل

نشاندهنده فرسودگی است.
با این مفهوم فرسودگی فرایندی است که به دلیل عدم توانایی
در رفع نیازهای شهروندان شکلگرفته و باعث زوال بافت
تاریخی میشود .آنچه در این راستا از اهمیت فراوانی برخوردار
است .شناخت نوع و میزان فرسودگی برای تعیین راهبردهای
مرتبط با بازآفرینی بافتهای تاریخی است؛ چراکه مسایل
مختلف به راهبردهای متفاوتی نیازمند است .تیزدل ()1996
انواع فرسودگی را در حاالت زیر عنوان میکند  :کالبدی/
ساختاری ،عملکردی ،اجتماعی/تصویر ذهنی ،حقوقی /تأمین
مالی و حقوقی /قانونی ()Tiesdell, et al., 1996؛ (جدول .)1

..............................................................................
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جدول .1بررسی انواع فرسودگی و عوامل مربوط به آن .مأخذ  :نگارندگان

انواع فرسودگی

کالبدی /ساختاری

عملکردی

اجتماعی/تصویر ذهنی

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

حقوقی /تأمین مالی

عوامل فرسودگی

ساختمانها و به طبع آن بافتها بهصورت طبیعی همواره در معرض فرسودگی کالبدی/ساختاری قرار دارند.
اصلیترین علل آن عبارتاند از  :عامل زمان ،آب و هوا ،عوارض طبیعی ،ارتعاشات ترافیکی و عدم نگهداری
مناسب .فرسودگی کالبدی/ساختاری حداقل در ابتدای امر فرایندی تدریجی است.
ناکارآمدبودن بافت میتواند در طیفی از مسایل مانند عدم وجود امکانات بهداشتی در فضاهای عمومی ،ضعف
در ارایه خدمات عمومی ،ساختار نامناسب و عرض کم معابر ،عدم رسیدگی و نظافت در فضاهای عمومی،
کمبود خدمات فضای سبز و اوقات فراغت وجود داشته باشد که این امر باعث شرایط نامناسب برای
فعالیتهای ترافیکی و به طبع آن کاهش سطح خدمات رسانی میشود.
در شرایطی که به واسطه برخی عوامل انسانی و محیطی مانند بوی نامطلوب ،صدای نامناسب ،گره ترافیکی و
حتی مواردی چون حضور اوباش و بدنام شدن بافت تصویر ذهنی نامطلوبی در عموم شهروندان ایجاد شود و
بهتدریج بافت تاریخی را منزوی کند.
این نوع فرسودگی در حقیقت ارتباط مستقیمی با مسایل کالبدی و عملکردی بافت دارد .عدم وجود اعتبارات و
حمایتهای مالی مانع از رسیدگی به بناها و فضاهای ارزشمند شده و بافت را وارد فرایند فرسودگی میکند.
عالوه بر آن اجرای نامناسب برخی قوانین و یا تصویب برخی دیگر باعث صدمات گستردهای به بافت تاریخی
میشود که فرسودگی در ابعاد مختلف را به همراه دارد.

آینده اثری منفی برجای گذارد» ( .)UN,1996به عبارت بهتر
«پایداری» نقطهای در روشهای برنامهریزی برای رسیدن
نیست ،بلکه فرایندی است پویا که هدفش ارتقاء کیفیت
زندگی همه نسلهاست.
پایداری با این مفهوم در بافتهای تاریخی در پی یافتن این
مهم است که چگونه حفاظت از ارزشهای تاریخی میتواند
با توسعه همراه شود .در ابتدا این نوع توسعه صرفاً اقتصادی
و مبنای عمل در برخی از شهرهای اروپایی مانند بث ،چستر،
چیچستر و یورک قرار گرفت؛ این شهرها در رده نخستین
شهرهای مجری برنامههای مرمت شهری موضوع حفاظت
را بهعنوان محرکهای اقتصادی در برنامهریزی بازآفرینی
خود مورد توجه قراردادند (حبیبی .)1386 ،علیرغم وجود
تفاوتها ،همه این طرحها برای ایجاد تعادل میان حفاظت از
ویژگیها و ارزشهای تاریخی شهر با هدف تجدد و توسعه به
دنبال راهکارهای باززندهسازی عملکردی و ارتقاء سرزندگی
بافتهای تاریخی بودند (.)Pendelbery, 2005: 296-270
تیزدل نیز مفهوم بازآفرینی شهری را عمدتاً با سرزندگی
اقتصادی پیوند میدهد « :مراکز تاریخی شهری باید بهعنوان
بخشی پویا از اقتصاد شهر موردتوجه قرار گیرند؛ آنها مناطقی
مستقل از نظر کارکردی نبوده و نوعی رابطه همزیستی با
سایر مناطق شهر دارند ]...[ .همچنین مراکز تاریخی نه تنها
بهمنظور اقدامات حفاظتی ،بلکه باید برای بازآفرینی اقتصادی
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نیز موردتوجه قرار گیرند» ( .)Tiesdell, et al., 1996:12در
ادامه در دهه  1990م .در واکنش به انتقادات ایجادشده
پیرامون طرحهای توسعه مستغالت بهمنظور باززندهسازی
عملکردی ،تالشهایی بهمنظور صیانت از مکانهای تاریخی
صورت میگیرد و مشارکت اجتماع محلی و شهروندان در
فرایند بازآفرینی ،به رسمیت شناخته میشود (پوراحمد و
دیگران.)1389 ،
بهصورت خالصه دهه هفتاد را میتوان تأکید مشخصی بر
ارزشهای کالبدی ،دهه هشتاد بر پتانسیلهای اقتصادی و
دهه نود را متمرکز بر موضوع یکپارچگی در حوزه برنامهریزی
بافتهای تاریخی دانست ( .)Pendelbery, 2009در همین
زمان و با تأسیس بسیاری گروهها و نهادهای بینالمللی
پیرامون حفاظت و توسعه در بافتهای تاریخی ،صدها
پروژه با مضامین پایداری در بافتهای تاریخی در نقاط
مختلف جهان آغاز شد .فعالیتهای روشنگرانهای در اروپا
به نامهای «توسعه مجدد»« ،رنسانس شهری»« ،بازآفرینی
فرهنگمدار» و «توسعه درونزا» مؤید رویکردی نوین در
برخورد با بافتهای تاریخی بود (;McDonald, 2009: 52
 .)Doratli, 2005درواقع بازآفرینی شهری در حقیقت نوعی
رویکرد مداخلهای است که با نگاه به گذشته و بدون پاکسازی
هویتهای تاریخی به مداخله هدفمند در بافتهای تاریخی
فرهنگی میپردازد.
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جدول .2بررسی دیدگاه صاحبنظران حوزه شهرسازی در ارتباط با موضوع با ذکر منابع مورد استناد .مأخذ  :نگارندگان.
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برنامهریزی در بافتهای تاریخی تا به امروز با همان هدف
تأمین نیازهای نسل حاضر و حفاظت از میراث تاریخی برای
آیندگان ادامه دارد و مفهوم «حفاظت و بازآفرینی یکپارچه»
نیز بر همین امر استوار است .با این تفاوت که در بازآفرینی
یکپارچه توقعات نسبت به کیفیت برنامهریزی بافتهای
تاریخی ارتقاء مییابد؛ دیگر نوسازی کالبدی کافی نیست،
بلکه جنبههای دیگری همچون اقتصاد ،موضوعات اجتماعی،
فرهنگی و آموزشی موردتوجه قرار میگیرد .این رویکرد
مفهوم پایداری را از مقیاس کالن به مقیاسهای کوچک و
قابلاجرا تبدیل کرده است .تصویر زیر مفهوم بازآفرینی را
درگذر زمان نشان میدهد (نمودار .)2
روششناسی پژوهش

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

این پژوهش با رویکرد کیفی انجام پذیرفته است .با توجه به
آنکه هدف اصلی آن ،تحقق پایداری در محالت تاریخی است
و همانگونه که در مقدمه بیان شد ،این امر در دو گام صورت
میپذیرد؛ نخست ،ایجاد چشمانداز مطلوب با ارایه معیارها و
روشهای مداخله در بافتهای تاریخی و دوم ،تهیه فرایند
راهبردی برای تحقق معیارهای پایداری ،که روش تحقیق در
مورد هرکدام به تفکیک اشاره میشود :
 .1تدوین معیارهای پایداری  :با بررسی اسناد و مطالعات
نظری پیرامون مفهوم پایداری در بافتهای تاریخی از
دیدگاه صاحبنظران انجام پذیرفته است .سپس با استفاده از
روش تحلیل محتوا معیارهای پایداری از اصول بهدستآمده
استخراج شده است.
 .2رویکرد راهبردی در بازآفرینی یکپارچه  :در این مرحله نیز
با استفاده از روش تحلیل محتوا به تهیه فرایند برنامهریزی

نمودار  .2سیر تکامل بازآفرینی یکپارچه .مأخذ  :حناچی و دیگران.1390 ،
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راهبردی و نحوه مواجهه با بافت تاریخی پرداخته شده است.
در نهایت براساس فرایند برنامهریزی راهبردی و الزامات
تحقق پایداری بهدستآمده در مرحله قبل ،با استفاده از
روش تحلیلی مدل مفهومی تحقق پایداری در بافتهای
تاریخی استخراجشد.
چارچوب نظری پژوهش

● محتوای پایداری بافت تاریخی  :تدوین معیارهای پایداری
دستیابی به نحوه ارتباط میان پایداری بافت تاریخی،
بازآفرینی و رویکرد راهبردی نیازمند استخراج ویژگیها
و معیارهای مشابه است تا بهعنوان ثابتهایی برای تدوین
مدل پیشنهادی در نظر گرفته شود .با توجه به موضوع
پژوهش ،تحقق پایداری هدف اصلی بازآفرینی است که این
امر ،نیازمند بررسی نظریههای اندیشمندان حوزههای مرتبط
با موضوع و استخراج هنجارهای کیفی مطرحشده توسط
آنان در ارتباط با پایداری بافت تاریخی است .همانطور که
پیشازاین نیز بحثشد ،بازآفرینی در بافتهای تاریخی باید
در ابعاد کالبدی ،عملکردی ،اقتصادی و اجتماعی همراه باشد
تا پایداری نیز حاصلشود .به همین دلیل بررسی هنجارهای
کیفی مرتبط با موضوع نیز در ارتباط با این عناصر مورد
بررسی قرارگرفته است.
 -مؤلفه کالبدی

دیدگاههای این بعد یا به اصول و ویژگیهای ساختوساز
جدید و یا به حفظ ارزشهای معماری و زیباییشناختی
موجود در بافت تاریخی معطوف میشود .درزمینه ایجاد
یک بنا یا فضای جدید در بافت ،مهمترین اصل ،احترام به
بافت تاریخی است ( .)Conzen, 1966این اصل میتواند
مبنای سایر دستورالعملهای الزم در این زمینه باشد مانند
تأکید بر اهمیت اصالت طرح ،مواد و مصالح ،کاربری و
مکان ( ،)Ashworth,1991شناخت و بهکارگیری ارزشهای
زیباییشناسی ،تاریخی و علمی بافت تاریخی (Jokilehto,
 ،)1999زنده کردن بافت کهن و الهام گیری از آنها در ساخت
بافت پیرامون و استفاده از شیوههای هنری غنی گذشته برای
طراحی مجدد فضا (زیته)1385 ،؛ به عبارت بهتر در این
دسته از نظریات تالش برای ایجاد سازوکاری است که هویت
کالبدی بافت تاریخی در جریان توسعه شهری دستخوش
مشکالت نشود .در زمینه حفاظت از ارزشهای موجود
در بافت کالبدی ،نگهداری پویا از بافت کالبدی به معنای
حفظ فرم و استفاده پویا از عملکرد بهمنظور معرفی آن به
گردشگران است ( .)Pendelbery, 2005: 296-270در این
رویکرد ،هدف ایجاد تعادل میان حفاظت و توسعه شهری
است .رویکردهای فرهنگی و استفاده از هویت تاریخی برای
ایجاد تشخص و اعتبار (،)Bianchini and Parkinson,1993
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حفاظت از میراث تاریخی و احترام به ارزشهای تاریخی
( ،)Larkham,1996: 13معرفی هستههای تاریخی در
محیطهای شهری سنتی بهعنوان موفقترین واحدهای
معرف نظم و پیوستگی ( )Doratli, et al., 2004: 331ازجمله
راهکارهای پیشنهادی در این زمینه است.
 -مؤلفه عملکردی

این مؤلفه مربوط به تأمین نیازهای دوران معاصر ازنظر
دسترسی به خدمات ،بهبود شبکه حرکت و دسترسی و
ارتقاء کیفیت زیستمحیطی است (.)Lichﬁeld,1988
ازنظر کاربری ،بافتهای تاریخی در دورههای مختلف
زمانی ،بیشتر کاربری مسکونی را در خود جای داده است؛
اما امروزه با سرعت رشد جوامع شهری و درنتیجه تغییر
در نیازها و همچنین ایجاد شرایط رقابتی میان این بافتها
با سایر بافتهای جدید شهری ،برای ایجاد نقش مناسب و
تضمینکننده حیات خود ،باید حداقل به رفع کمبودهای
خدماتی بپردازد (پورسراجیان .)44 :1394 ،بنابراین توجه
به ساختارهای حرکت و دسترسی انداموار ،فضاهای شهری
سرزنده با عملکردهای متنوع بهعنوان بخشی از ساختارهای
شکلدهنده به بافتهای تاریخی (،)Vehbi & Hoskara, 2009
تأکید بر اینکه هرگونه دستکاری در بافتهای تاریخی بدون
توجه به حفاظت محیطی ،ساختار عملکردی و سازگاری
فعالیتی عم ً
ال با شکست مواجه خواهد شد ( )Oktay, 2005و
توجه ،حفاظت و استفاده حداقل از منابع زیستمحیطی در
بازآفرینی شهری ( )Vehbi & Hoskara, 2009از اصلیترین
راهکارهای بازآفرینی عملکردی است.
 -مؤلفه اقتصادی

(.)Ashworth and Tunbridge, 1990; Doratli, 2000; 2005

این امر باید به صورتی انجام شود که بهصورت مستقیم و یا
غیرمستقیم در ارتقای سطح اقتصادی بافت مؤثر باشد؛ یعنی
یا باید خود فعالیتی اقتصادی را ایجاد کند و یا بهصورت
غیرمستقیم و با تزریق کاتالیزورهای درآمدی گردش سرمایه
را ایجادکند.

این مؤلفه بهصورت عمومی با ارتقاء «سرمایه اجتماعی» در بافت
تاریخی بهمنظور بهبود شأن اجتماعی ()Tiesdell, et al., 1996
و افزایش روحیه برای ساکنین سروکار دارد که ارتباط
مستقیمی با میزان مشارکت و مسئولیتپذیری آنها در قبال
محله تاریخی خود دارد .هرچه میزان مشارکت شهروندان
در فرایند پایداری بیشتر باشد ،پذیرش تغییرات برای آنها
باالتر میرود .بنابراین استفاده از مشارکت اجتماعی پیش
از طراحی در بافتهای تاریخی برای بازآفرینی الزامی است.
نکته حائز اهمیت در استفاده از تکنیکهای مشارکت توجه
به خردهفرهنگها و بستر تاریخی برای استفاده از ارزشهای
تاریخی در طراحی مجدد و نمایشی از فعالیتهای اجتماعی
موجود است (Kerns & Philo,1993؛ مامفورد1385 ،؛
پورسراجیان.)44 :1394 ،
بررسی دیدگاههای صاحبنظران در مسئله بافتهای تاریخی
و مضامین پایداری بیانکننده دو نکته مهم است :نخست آنکه
توجه به مقوله پایداری در بسیاری از نظرات توجه توأمان
به ابعاد کالبدی ،عملکردی ،اقتصادی و اجتماعی است؛ و
این خود بیان مفهوم بازآفرینی است .دوم آنکه هریک از
ابعاد دارای هنجارهای مشترکی است که میتواند بهعنوان
مبنای بازآفرینی یکپارچه مورد استفاده قرار گیرد .مهمترین
هنجارهای کیفی پایداری مستخرج از صاحبنظران مداخله
در بافت تاریخی در جدول  2نشان داده شده است .همچنین
راهکارهای ارایه شده ،سیاستها و اقدامات اجرایی متفاوتی
را در نمونههای موردی مختلف به همراه داشته است که در
ادامه بدان اشاره شده است.
سیاستها و اقدامات اجرایی برنامهریزی بازآفرینی

در این بخش تعدادی از مهمترین منابع و اسناد منتشره در دو
دهه اخیر در ارتباط با طرحها ،سیاستها و اقدامات اجرایی مورد
نیاز برای بازآفرینی یکپارچه بافتهای تاریخی موردبررسی
قرارگرفته است .از جمله منابع مورداستفاده میتوان به
گزارش سکونتگاههای پایدار ( ،)1995سند کمیسیون
ملل متحد در ارتباط با نظارت بر سکونتگاههای انسانی
– استانبول ( ،)1996بیانیه مکزیکوسیتی (OECD ،)1999
( ،)1997کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی (،)2003
منشور ایکوموس پیرامون سیر فرهنگی ( ،)2008گزارش
سازمان میراث انگلستان ( )2008و پیشنهادهای عملیاتی
صاحبنظران حوزههای مربوطه نظیر کارهای صورت پذیرفته
توسط اوبوک و دینیل ( ،)1994تیزدل و همکاران،)1996( ،
روبرتز ( ،)2000دوراتلی (،)2000،2004،2005،2007
دوراتلی و اونال ( ،)2000جولیتو ( ،)2007پندلبری (،)2009
وحبی و اوسکارا ( )2009اشارهکرد که هریک مباحث نوینی

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

بافتهای تاریخی به جهت وجود سرمایههای ارزشمند
معماری و فضایی ،پتانسیلهای عظیمی را برای جذب
گردشگران و درآمدهای اقتصادی فراهم میآورند .رویکرد
بهبود سازوکارهای اقتصادی در بافتهای تاریخی اغلب در
دو مرحله صورت میپذیرد :نخست استفاده از ظرفیتهای
داخلی برای ایجاد خودکفایی اقتصادی بهمنظور تأمین
هزینههای بلندمدت نگهداری و حفاظت از بناها و فضاهای
تاریخی ( .)English Heritage,2008دوم ،ایجاد جذابیتهای
اقتصادی بهعنوان بخشی از مراکز فعال سودآوری در شهرها
که اغلب با جذب گردشگران و ایجاد فرصتهای شغلی
متناسب با روحیه فرهنگی ،بر ارزشهای اقتصادی میافزاید

 -مؤلفه اجتماعی

..............................................................................
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را در ارتباط با سیاستها و اقدامات اجرایی بازآفرینی یکپارچه
ارایه میدهند .البته ذکر این نکته الزم است که موضوعات
و سیاستهای ارایهشده به لحاظ سطح ،محتوا و زمینههای
کارایی ویژگی یکسانی ندارد .برخی دارای سطح اهمیت
بینالمللی و برخی ملی و منطقهای هستند؛ برخی افراد به
عنوان مدیر پروژههای گسترده و متعدد و برخی رویکردهای

صرفاً نسبت نظری با بحث دارند .به همین دلیل تالششده
تا سیاستها و اقدامات اجرایی براساس ابعاد بازآفرینی ،مدت
زمان و معیارهای پایداری تفکیک شوند تا انتخاب هدفمند
سیاستها براساس مدل پیشنهادی صورت پذیرد .جدول زیر
طرحها ،سیاستها و اقدامات اجرایی را براساس رویکردهای
مطرح در پژوهش دستهبندی کرده است (جدول .)3

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

جدول .3بررسی سیاستها و اقدامات اجرایی بازآفرینی براساس معیارهای پایداری .مأخذ  :نگارندگان براساس حناجی.1390 ،
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فرایند پایداری بافت تاریخی :دیدگاه راهبردی در
برنامهریزی بازآفرینی

بحث و جمعبندی

● مدل مفهومی تحقق پایداری در بافتهای تاریخی

در این پژوهش انواع بازآفرینی کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی
برای مداخله در مسایل محیطی ،عملکردی و موقعیتی با
توجه به سطح و نوع ناپایداری مورد بررسی قرار گرفت .در
جمعبندی به ارایه مدلی برای تلفیق ارایه محصول پایدار
(محتوای پایدار بافت تاریخی) و فرایند برنامهریزی راهبردی
(رویه پایداری در بافت تاریخی) ارایه شده است .برای
این منظور دو نکته حائز اهمیت وجود دارد  :نخست آنکه
معیارهای پایداری در بافتهای تاریخی در دو زمینه عمومی
به معنای معیارهای قابلتعمیم در سایر بافتهای تاریخی
و معیارهای ویژه محدوده موردنظر به معنای خاص شرایط
زمینهای ،فرهنگی ،حقوقی و قانونی تقسیم میشوند .لذا ارایه
مدلی که بتواند فارغ از نوع ورودی در بیان نحوه ارتباطات
مفهوم پایداری با سطح بازآفرینی مؤثر باشد از اهمیت ویژهای
برخوردار است .دوم آنکه مدل حاضر میتواند فارغ از زمان در
بررسی پایداری بافتهای تاریخی کارایی ویژهای داشته باشد.
این مدل دارای شش گام اساسی به شرح زیر است :
 .1نخستین گام شامل شناخت مسایل و مشکالت بافت
تاریخی و تطبیق آن با نشانههای فرسودگی برای تشخیص
نوع فرسودگی است .این گام در فرایند راهبردی برنامهریزی
باید طی چند مرحله و بهصورت رفت و برگشتی انجام شود

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

بافتهای تاریخی به جهت سازوکارهای منحصربهفرد خود
عالوه بر تهیه محتوای پایدار نیازمند تهیه فرایندی هدفمند
هستند تا در جریان توسعه و تغییر و تحوالت شهری دچار
آسیبهای غیرقابل جبرانی نشوند .در این پژوهش ،همانطور
که در بیان مسئله مطرح شد –و اغلب در پژوهشها مورد
غفلت واقع شده -در مرحله دوم نیاز به فرایند برنامهریزی
در بافتهای تاریخی با توجه به نوع فرسودگی در آنها وجود
دارد .این امر لزوم دیدگاه راهبردی را در بافتهای تاریخی
بیش از پیش میسازد .دیدگاه راهبردی فرایندی چرخهای و
مداوم است که با بررسی مسایل ،نیازها و اولویتهای طراحی
به تعیین اهداف و انتخاب عرصههای تصمیمگیری میپردازد
( .)APA,2006برنامهریزی راهبردی ،رویکردی نوین از
برنامهریزی است که شیوهای نظامیافته برای اخذ تصمیمها و
اجرای فعالیتها در خصوص شکلدهی و رهنمود هر سیستم،
کارکرد و شناخت علل آن محسوب میشود (مراد مسیحی،
 8 :1381به نقل از زنگیآبادی و همکاران.)1391:19 ،
در حوزه بافتهای تاریخی نیز رویکرد راهبردی با بررسی
علل اختالل عملکردها و «فرسودگی» و نیز فرصتهای بافت
به هدفگذاری و اتخاذ تصمیم بهینه میپردازد .با توجه به
فرایند حتمی زوال اغلب بافتهای تاریخی ،این نکته الزم
به ذکر است که فرسودگی فرایندهای بهکاررفته جهت رفع
مسایل ،خود در زوال و از بین رفتن بافتهای تاریخی دخیل
هستند .در بسیاری از موارد بافت تاریخی ظاهری مناسب
دارد اما استفاده از روشهای نامناسب برای رفع نیازهای
دوران معاصر باعث انزوا ،عقبماندگی و افول کیفیت زندگی
میشود ( .)Lichﬁeld,1988بر همین اساس ،شاید چندان هم
غیرمعقول نباشد تا فرایند فرسودگی را بهعنوان اساسیترین
مسئله بافتهای تاریخی در نظر آوریم .همانطور که
پیشازاین نیز عنوان شد ،بافتهای تاریخی میتوانند از چند
جهت دچار فرسودگی باشند :کالبدی/ساختاری ،عملکردی،
اجتماعی/تصویر ذهنی ،حقوقی/قانونی (Tiesdell, et al.,
 .)1996: 22-26; Doratli, 2000درعینحال فرصتهای
موجود در بافت تاریخی با مفهوم «پویایی توسعه» معنا
مییابد که اغلب رابطه دو طرفهای میان نوع فرسودگی بافت
تاریخی و پویایی توسعه آن مکان از سویی دیگر وجود دارد.
این مفهوم با وجود پتانسیلها و شرایط متفاوت برای رشد
و توسعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی سروکار دارد .بسته به
میزان فشارهای توسعه اقتصادی در یک مکان ،بافت تاریخی
میتواند با روندهای «پویایی توسعه» مختلفی مواجه شود:
توسعه صعودی ،ثابت و یا نزولی (C¸ ubuk & Dinc¸ 1994,
 .)p. 227; Doratli, 2000; Oktay, 2005براساس نتایج

تحلیلهای کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و ارزشها ،میتوان
نوع و سطح فرسودگی و نیز روندهای توسعه بافتهای
تاریخی را شناسایی و متناسب با آن رویکردهای راهبردی
برای بازآفرینی اتخاذکرد.
از آنجایی که بازآفرینی پایدار نیازمند زمان برای اجراست ،یک
راهبرد کوتاهمدت – بازآفرینی کالبدی -نمیتواند به تنهایی
برای اجرای بازآفرینی پایدار کافی باشد .همانطور که تیزدل
و همکاران ( )1996بحث میکنند ،بازآفرینی کالبدی در یک
محدوده میتواند به افزایش اعتمادبهنفس آن بافت با توجه
به سه حالت بازسازی بیانجامد که شامل -1 :معاصرسازی
(احیای بناهای فرسوده با عملکرد بهروز) -2 ،حفاظت (بهروز
کردن و تطابق کالبد برای عملکرد نوین) و  -3تخریب و
بازسازی –مربوط به فرسودگی ساختارهای کالبدی در ابعاد
مختلف( -صعودی ،ثابت و نزولی) .ذکر این نکته ضروری است
که ایجاد روحیه در بافت تاریخی نیازمند بازآفرینی اجتماعی
و اقتصادی نیز است .بنابراین انواع مختلف فرسودگی و میزان
آن مستلزم بهکارگیری رویکردهای مختلف بازآفرینی است
( .)Tiesdel, et al., 1996; Doratli, 2000; Oktay, 2005در
ادامه روند برنامهریزی راهبردی در بازآفرینی یکپارچه بافت
تاریخی نشان داده شده است (نمودار .)3
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...........................................................

نمودار  .3رویکرد راهبردی در برنامهریزی بازآفرینی .مأخذ  :با اقتباس از

تا مسایل اصلی بافت مشخص شود .در این مرحله استفاده
از انواع روشهای شناختی شامل بازدید میدانی ،مصاحبه،
مطالعه توسعه تاریخی ،نمونهبرداری و  ...مؤثر است.
 .2گام دوم شناخت فرصتهای موجود در بافت برای بازآفرینی
شهری است .ازآنجاکه هدف این پژوهش برقراری ارتباط میان
بازآفرینی شهری و پایداری است ،شناخت فرصتها در ابعاد
مختلف کالبدی ،عملکردی ،اقتصادی و اجتماعی میتواند به
تعیین روند موجود و آینده آن بافت در شرایط کنونی کمک
کند .خطی مشیهای اساسی با استفاده از مرور ادبیات و
نمونههای حفاظت در کشورهای مختلف به دست میآیند.
 .3گام سوم جمعبندی گام  1و  2برای تعیین نوع و میزان
فرسودگی از یکسو و تعیین مکانیسمهای توسعه (صعودی،
ایستا ،نزولی) از سوی دیگر برای شناخت نیازها ،اولویتها و
فرصتهای وضع موجود است.
. 4گام چهارم مبتنی بر برنامهریزی براساس معیارهای پایداری
است که با شناخت معیارهای پایداری آغاز میشود .معیارهای
مناسب ،قابل اندازهگیری و قابل دسترس اقتصادی ،محیطی

..............................................................................
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و اجتماعی در حوزه پایداری بررسی و انتخاب میشوند.
بدیهی است در این مرحله از معیارهای بهدستآمده در بخش
نظری ،متناسب با مسئله انتخاب میشود.
 .5گام پنجم هماهنگسازی خروجیهای ممکن در حوزه
بازآفرینی شهری و شاخصهای پایداری برای تعیین عوامل
کلیدی بازآفرینی شهری پایدار و یا دریافت ارتباط میان
بازآفرینی شهری و پایداری و درنهایت تعیین سطح پایداری
است.
 .6گام نهایی تعیین رویکرد بازآفرینی شهری در ابعاد کالبدی،
عملکردی ،اقتصادی و اجتماعی متناسب با سطح پایداری و
اتخاذ سیاستها و اقدامات اجرایی برای آن است.
نکته حائز اهمیت در ارتباط با مدل پیشنهادی مذکور برای
تعیین سطح پایداری و انتخاب رویکرد بازآفرینی متناسب
آن است که مراحل  2 ،1و  3دارای مسیرهای بازخورد
چرخه مبنا هستند و در طی فرایند چرخهای نیازها ،مسایل
و اولویتها مرتباً تعریف و بازتعریف میشود .این مدل در
نمودار زیر نشان داده شده است (نمودار .)4
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نمودار  .4مدل تحقق پایداری در بافتهای تاریخی با رویکرد راهبردی بازآفرینی .مأخذ  :نگارندگان.

نتیجهگیری

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

با توجه به شاخصهای پایداری مستخرج از محدوده موردنظر میتوان به تحلیل نظامی پرداخت که نوع ،زمان و نحوه مداخله را
در بافت مشخص خواهد ساخت .براساس مباحث فوقالذکر ،پنج رویکرد اساسی در فرایند بازآفرینی شهری وجود دارد؛ بنابراین
پنج پیشنهاد مطابق با سطح و نوع فرسودگی و پویاییهای توسعه برای دستیابی به بافتهای شهری پایدارتر وجود دارد.
نخستین رویکرد راهبردی زمانی حاصل میشود که محدوده واجد منابع غنی عملکردی و پویاییهای توسعه همراه بوده
اما با مشکالت کالبدی مواجه است .سازههای ناپایدار بناهای تاریخی و ارزشمند ،عدم رعایت استانداردهای ساختمانی در
بافتهای پرکننده ،ساختارهای نامناسب معابر ،زیرساختهای شکننده ،سیستمهای بهداشتی ناکارآمد ،کاهش کیفیتهای
زیستمحیطی ،وجود عملکردهای نسبتاً فعال در بافت ،ترجیح ساکنین برای اقامت در محله ،وجود فعالیتهای مناسب برای
استفاده معاصر و/یا قابلیت تطبیقپذیری برای استفادههای پیشنهادی از نشانههای محلههای تاریخی نیازمند بازآفرینی کالبدی
است .بافت مذکور دارای پایداری نسبی بوده و با توجه به این نتایج ،یک بافت تاریخی با پویاییهای باالی توسعهای و مشکالت
کالبدی باید بتواند از راهبرد بازآفرینی کالبدی در کوتاهمدت استفادهکند.
در حالت دوم و سوم ،یک رویکرد راهبردی زمانی حاصل میشود که یک محله در بافت تاریخی دارای ناپایداری نسبی به
دلیل وجود نواقصی در ابعاد کالبدی و عملکردی و دارای مشکالتی در ساختار اقتصادی-اجتماعی است .در این صورت اگر
بافت تاریخی مشکالت کالبدی و عملکردی داشته باشد ،موقعیتهای ساختاری ضعیف دارد .وجود فضاهای خالی در بافت،
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ساختمانهای بسیار قدیمی ،افزایش استفادههای ناسازگار ،نبود نگهداری ،سیستمهای بهداشتی ازکارافتاده ،کاهش مالکیت
بومی در محله ،وجود شواهدی از تغییرات در ترکیب اجتماعی و مهاجرت از محدوده نشاندهنده این وضعیت در بافت تاریخی
است .براساس این نتایج ،باید به بازآفرینی کالبدی و تنوع عملکردی بهعنوان یک راهبرد کوتاهمدت و بازآفرینی اقتصادی یا
اجتماعی در بلندمدت برای افزایش جذابیت و سطح پایداری محلههای تاریخی شهری پرداخت.
حالت چهارم ،زمانی است که بافت باوجود مشکالت –چه بسا اندک -کالبدی ،به جهت وجود ساختارهای نامناسب و نامتعارف
اجتماعی و اقتصادی در ناپایداری اقتصادی و اجتماعی قرار دارد .در چنین بافتی ،وجود رفتارهای نامناسب اجتماعی ،قشری
شدن فضای شهری ،اقتصاد کاذب ،کاهش امنیت اجتماعی ،عدم وجود روحیه درون بافت و عدم مشارکت شهروندی در تحول
و بهبود مسایل محلهای موجب شده است تا بافت تاریخی باوجود ارزشهای غنی و قابلاستفاده کارکردهای نامناسب داشته
باشد .در چنین شرایطی نیاز به اتخاذ راهبرد بازآفرینی کالبدی در کوتاهمدت و افزایش سرزندگی اقتصادی و انسجام اجتماعی
در بلندمدت است.
حالت پنجم زمانی به کار گرفته میشود که بافت تاریخی شهری در وضعیت ناپایدار قرار دارد و نواقص گستردهای در ابعاد
کالبدی ،عملکردی و موقعیتی وجود دارد .اگر بافتی در سه وضعیت مذکور دچار نواقص باشد ،پویاییهای توسعه در شرایط
بسیار وخیم و بحرانی قرار دارد .در چنین شرایطی ،یک بافت تاریخی دارای درصد بناهای ضعیف باال ،میزان باالی سطح
ناسازگاری در نوع استفاده از بناها و نرخ فضاهای خالی زیاد است .ساختار اجتماعی در این نوع بافتهای تاریخی نیز دچار
تغییرات اساسی شدهاند و جمعیت کثیری با محرومیتهای اقتصادی-فرهنگی در چنین ساختارهایی ساکن میشوند .در پی
تشخیص این مسایل در بافتهای تاریخی ،اینک زمان بهکارگیری مناسبترین رویکرد راهبردی برای ایجاد ماهیت پایداری در
بازآفرینی شهری است .به عبارت بهتر تزریق محتوای جدید در اشکال قدیم مورد نظر قرار میگیرد .همانطور که در نمودار 3
نیز نشان داده شد ،بازآفرینی کالبدی و عملکردی در کنار بازآفرینی اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز است و در چنین شرایطی
تطابق بافت با استانداردهای معاصر و نیازهای شهروندان و درنتیجه ایجاد پایداری بیشتر در بافت مورد نیاز است .مدل زیر
براساس مطالعات نظری و رویکرد راهبردی اقدامات در بافتهای تاریخی ارایه شده است (نمودار .)5
بازآفرینی بافتهای تاریخی نیازمند اقدامات مؤثر و متناسب با شرایطی است که بافت با آن مواجه است .براساس مدل ارایهشده
بافتهای تاریخی از وضعیت پایدار و نسبتاً پایدار تا کام ً
ال ناپایدار باید اقدامات متناسب با خود را داشته باشند .مجموعه این
اقدامات را میتوان از سیاستها و اقدامات اجرایی ارایه شده در بخش پیشین استخراج کرد.

پینوشتها
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نمودار  .5انواع ناپایداری در بافتهای تاریخی و رویکردهای بازآفرینی مرتبط
با آن .مأخذ  :نگارندگان.
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