|| تبیین چارچوب مفهومی بازآفرینی پایدار|| 161 || ...

شهریار ناسخیان

II

محمود محمدی

III

(صص)161- 177 :
تاریــخ دریافت1396/11/29 :
تاریخ پذیرش1397/02/05 :

چکیده

یکــی از رویکردهــای اخیــر در زمینــۀ مرمــت بافتهــای تاریخــی ،رویکــرد «بازآفرینــی پایــدار شــهری» اســت
کــه نســبت بــه رویکردهــای پیشــین دیــد جامعتــر بــه بافــت تاریخــی و حفاظــت آن دارد .در ایــن رویکــرد
بهمنظــور مرمــت بافــت تاریخــی از تمامــی ابعــاد توســعۀ پایــدار شــامل ابعــاد اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگی،
مدیریتــی و زیســتمحیطی اســتفادهشــده اســت .اســناد و بیانیههــای مربــوط بــه ایــن رویکــرد از دهــه
 1990م .بهبعــد پــا بــه عرصــۀ مرمــت و حفاظــت گذاشــته اســت کــه در هریــک از ایــن اســناد ،کلیدواژگانــی
بــرای تحقــق بازآفرینــی مطــرح شــده اســت .همچنیــن پژوهشهــای بســیاری بــا ایــن موضــوع انجــام شــده
کــه هرکــدام اصــول و معیارهایــی بــرای تحقــق بازآفرینــی پیشــنهاد کردهانــد ،ولــی تاکنــون پژوهشــی کــه
دیــدی جامــع بــه ابعــاد و معیارهــای بازآفرینــی داشــته باشــد ،ارائــه نشــده اســت .لیکــن ایــن پژوهــش بــا
هــدف تبییــن چارچــوب مفهومــی و ارائــۀ ابعــاد و معیارهــای بازآفرینــی پایــدار بافــت تاریخــی ســعی بــر آن
دارد کــه بــا روش تحقیــق توصیفــی و تحلیــل محتــوا و بــا بررســی اســناد و بیانیههــای مربــوط بــه بازآفرینــی
و پژوهشهــای انجامگرفتــه شــده بــا ایــن رویکــرد ،دیــدی جامــع از ابعــاد و معیارهــای آن داشــته باشــد .در
پژوهــش حاضــر بازآفرینــی بافــت تاریخــی در چهــار ُبعــد اقتصــادی ،اجتماعــی ،مدیریتــی و فرهنگــی تعریــف
شــده اســت و معیارهایــی همچــون ارزش ملــک ،ســرمایهگذاری خصوصــی ،مشــارکت شــهروندان ،منزلــت
اجتماعــی ،هویــت اجتماعــی ،صنایــع خــاق ،محلههــای فرهنگــی و رویدادهــای فرهنگــی ارائــه شــده
اســت.
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پیشینۀ پژوهش

از منشــور آتــن ( 1933م ).تــا منشــور آمســتردام ( 1975م ).بیــش از چهــار دهــه طــول کشــید تــا کشــورهای
توســعۀافته از پرداختــن بــه تکبنــا غافــل شــوند و بــه مداخلــه در مراکــز ارزشــمند قدیمــی و تاریخــی بــا هــدف
تجدیــد حیــات (بازآفرینــی) و روانبخشــی آنهــا بیاندیشــند .طــرح پیشــنهادی تامســون یکــی از نخســتین
بیانیههــای بازآفرینــی و نوزایــی شــهری محســوب میشــود (فر خزنــوزی .)8 :1380 ،کریــر(،)1922
پیوســتگی کامــل میــان فضاهــای جدیــد و قدیــم را ضــروری دانســته و معتقــد اســت کــه کارکردهــای شــهری
را نبایــد از هــم جــدا کــرد .لئونــاردو بنــه ولــو ( )1933بــر همجــواری محوطــه تاریخــی و بافتهــای پیرامونی،
بــا حفــظ تفــاوت در کالبــد و عملکــرد تأ کیــد مـیورزد .همچنیــن بــه اهمیــت بهبــود شــرایط زیســت ســاکنان
بافتهــای شــهری مجــاور آثــار تاریخــی میپــردازد (پورجعفــر.)15 :1388 ،
نوهــا ناصــر ( )Nasser, 2003در طــرح پژوهشــی خــود بــا عنــوان «برنامهریــزی بــرای مکانهــای
تاریخــی شــهری :بازســازماندهی ،حفاظــت ،توریســم و توســعه پایــدار » بــا تأ کیــد بــر دوگانگــی موجــود
میــان حفاظــت و تغییــر در بافتهــای تاریخــی بــه ارائــۀ معیارهــا و شــاخصهای فرهنگمــدار در حفاظــت
بافتهــای تاریخــی مبتنیبــر توســعه پایــدار بــرای حضــور گردشــگران و ســرزندگی اقتصــادی در ایــن
مکانهــا میپــردازد .نتایــج تحقیقــات وی ضمــن ارائــۀ برخــی معیارهــای مؤثــر در پایــداری بافتهــای
تاریخــی ،بیانگــر ارتبــاط متقابــل بازآفرینــی و توســعۀ پایــدار اســت.
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بــا ورود مدرنیســم بــه ایــران و تحمیــل آرایــش فضایــی جدیــد منتــج از آن بــه بافتهــای تاریخــی شــهرهای
کهــن ،پاسـخگویی بــه نیازهــای اجتماعــی و فرهنگــی ســاکنان ایــن بافتهــا به فراموشــی ســپردهشــده اســت.
ایــن اقدامــات ،ســبب رکــود و از میــان رفتــن ســرزندگی بخــش مهمــی از شــهرهای ایــران شــد کــه مســائل و
مشــکالت فراوانــی همچــون خالــی شــدن بافتهــای تاریخــی از ســاکنان اصلــی ،حضــور اقشــار کمدرآمــد در
آن ،عــدم رســیدگی و فرســودگی بافــت و تحمیــل هزینههــای گــزاف بــرای احیــای آنهــا را در پــی داشــت.
رویکردهــای مرمــت و بهســازی شــهری در ســیر تحــول و تکامــل خــود از بازســازی ،باززندهســازی،
نوســازی و توســعه مجــدد بــه بازآفرینــی و نوزایــی شــهری تکاملیافتــه و در ایــن مســیر ،گــذاری را از
حــوزه توجــه صــرف بــه کالبــد بــه عرصــۀ تأ کیــد بــر مالحظــات اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و هنــری
تجربــه کــرده اســت (پوراحمــد و همــکاران .)90 :1389 ،امــروزه بازآفرینــی پایــدار شــهری بهدنبــال
تشــکیل کنسرســیومهایی از همــه گروههــای ذینفــع اســت تــا باعــث بهبــود همهجانبــه و پایــدار وضعیــت
اقتصــادی ،اجتماعــی و فیزیکــی محــل شــود ( .)LUDA, 2003: 67رویکــرد بازآفرینــی پایــدار شــهری توجه
همزمــان بــه ابعــاد کالبــدی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و زیسـتمحیطی در بافــت تاریخــی دارد .لــذا شــناخت و
بررســی معیارهــای آن میتوانــد بهلحــاظ جامعیــت ،راهگشــای حــل مشــکالت بافــت تاریخــی باشــد.
رویکــرد بازآفرینــی پایــدار بافــت تاریخــی از دهــۀ  1990م .بهبعــد پــا بــه عرصــۀ مرمــت و حفاظــت
بافتهــای تاریخــی نهــاد .از ویژگیهــای ایــن رویکــرد توجــه همزمــان بــه ابعــاد اجتماعــی ،اقتصــادی،
مدیریتــی و فرهنگــی بافتهــای تاریخــی اســت .پژوهشهــای بســیاری در اینزمینــه صــورت گرفتــه شــده
اســت کــه اغلــب آنــان بــه یکــی از ابعــاد بازآفرینــی پرداختــه اســت .بهعبــارت دیگــر در پژوهشهایــی کــه بــا
موضــوع بازآفرینــی بافــت تاریخــی انجــام شــده ،هرکــدام بــه یــک یــا چنــد بعــد بازآفرینــی اشــاره و از مابقــی
ابعــاد بازآفرینــی چشمپوشــی کردهانــد .لــذا ایــن پژوهــش بهدلیــل توجــه توأمــان بــه ابعــاد بازآفرینــی پایــدار
بافــت تاریخــی و شــناخت معیارهــای آن الزم و ضــروری بهنظــر میرســد .ایــن پژوهــش بــا هــدف تبییــن
چارچــوب مفهومــی بازآفرینــی پایــدار بافــت تاریخــی و شــناخت ابعــاد و معیارهــای بازآفرینــی پایــدار بافــت
پیشروســت؛ «ابعــاد و معیارهــای بازآفرینــی پایــدار بافــت
تاریخــی در جســتوجوی پاســخ بــه پرســش ِ
تاریخــی چیســت؟».
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دهــۀ  1990م .چارچــوب جدیــدی بــرای فراینــد بازآفرینــی شــهری را بــه ارمغــان آورد .مباحــث اجتماعــی بــه
دســتورالعملهای برنامهریــزی بازگشــتند و توجــه خاصــی بــه کیفیــت زندگــی بهخصــوص در محــات محــروم
شــد و درنتیجــه راهبردهــای بازآفرینــی شــهری رویکــرد وســیعتری را شــامل شــد (.)Vilaplana, 1998: 1
رویکــرد بازآفرینــی بــه بهبــود وضعیــت اقتصــادی ،اجتماعــی و محیطــی شــهر توجــه دارد و طیــف
وســیعی از فعالیتهــا را بیــان مـیدارد کــه قابلیــت زیســت جدیــدی بــه مناطــق مضمحــل ،ســاختمانهای
پا کسازیشــده ،زیرســاختها و ســاختمانهای تحــت بازســازی کــه بــه پایــان عمــر مفیدشــان رســیدهاند
میدهــد .یــک نگــرش کلــی در بازآفرینــی بهمعنــای ایــن اســت کــه وضعیــت کلــی شــهر و مردمــش را
بهبــود بخشــد ( .)Hull, 2000: 77ایــن رویکــرد تنهــا بهدنبــال احیــای مناطــق متروکــه نیســت ،بلکــه بــا
مباحــث گســتردهتری همچــون اقتصــاد رقابتــی و کیفیــت زندگــی بهخصــوص بــرای کســانیکه در محــات
فقیرنشــین زندگــی میکننــد ،ســروکار دارد (ایــزدی .)25 :1389 ،رویکــرد بازآفرینــی شــهری رویکــردی
جامــع اســت کــه دربردارنــدۀ ابعــاد مختلــف اســت (در جــدول  1تعاریــف مختلفــی از بازآفرینــی پایــدار شــهری
ارائــهشــده اســت).
همانگونــه کــه در تعاریــف فــوق مشــخص اســت ،بازآفرینــی پایــدار شــهری بــه رویکــرد مداخل ـهای در
شــهر اطــاق میشــود کــه تمامــی ابعــاد شــهر اعــم از اقتصــاد ،اجتمــاع ،فرهنــگ،محیــط زیســت ،کالبــد و
همچنیــن تمامــی متغیرهــای آنهــا را نیــز شــامل میگــردد.
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اســتابس ( )Stubbs, 2004در پژوهشــی تحتعنــوان «پایــداری بافتهــای تاریخــی :ارائــۀ روشــی
بــرای ارزیابــی پایــداری در محیــط تاریخــی» در مطالعــات نظــری وســیع بــه ارائــۀ مســائل بافتهــای
تاریخــی در ســه ُبعــد اجتماعــی فرهنگــی ،اقتصــادی و عمومــی پرداختــه اســت و متناســب بــا هریــک از
مســائل ،معیــار موردنیــاز بــرای ارزیابــی ســطح پایــداری را نیــز مدنظــر قــرار داده اســت.
وحبــی و اســکارا ( )Vehbi & Hoskara, 2009بــه ارائــۀ مدلــی بــرای اندازهگیــری ســطح پایــداری
بافتهــای تاریخــی بــا اســتفاده از معیارهــا پرداختهانــد .آنهــا در یــک فراینــد چهارمرحلــهای فراینــد و
معیارهــای مؤثــر بــر ســطح پایــداری را شناســایی کردنــد و بــا اســتفاده از روشهــای وزندهــی مهمتریــن
آنهــا را انتخــاب و در مــدل طراحــی شــده جایگزیــن کردنــد .معیارهــای آنهــا در ســه ُبعــد کالبــدی،
عملکــردی و موقعیتــی و متناســب بــا ابعــاد پایــداری ارائــه گردیدهانــد.
کلنتیــو و دیکســون ( )Colantonio & Dixon, 2011ســیر تکاملــی بازآفرینــی را از توســعۀ کالبــدی
دهههــای  40و  50م .و ســپس دورۀ رفــاه اجتماعــی در دهــه  60م ،.تســلط دیدگاههــای اقتصــادی بــر
توســعه در دهههــای  70و  80م .مالحظــه نمــوده و آنــگاه تــا مقولــۀ مشــارکت اجتماعــات محلــی پیــش
مـیرود و تجلــی آن را در دهــۀ آغازیــن قــرن حاضــر میــادی در «مکانهــای پایــدار» کــه نقطــۀ ثقــل پایــداری
اجتماعــی اســت ،لحــاظ میکنــد.
اوزگــور کرکمــاز در پژوهــش خــود (کورگمــاز )1393 ،تحتعنــوان فراینــد نوســازی در ترکیــه ،تحــوالت
مداخلــه در ســکونتگاههای غیررســمی و بافتهــای فرســوده ایــن کشــور را بررســی و تحلیــل میکنــد .ایــن
پژوهــش نشــان میدهــد کــه بــر طبــق تجربــه بازآفرینــی شــهری در ترکیــه ،تنهــا رویکــرد کالبــدی نمیتوانــد
موجــب حــل معضــل ســکونتگاههای غیررســمی و بافتهــای فرســوده شــود ،بلکــه بایــد ابعــاد اجتماعــی،
اقتصــادی و زیس ـتمحیطی را نیــز در زمــان تهیــۀ پروژههــا مدنظــر قــرار داد.
فورلــن و فاگیــن ( )Furlan & Faggion, 2017در پژوهشــی تحتعنــوان «بازآفرینــی شــهری :حافــظ
میراثفرهنگــی و پیچیدگــی اجتماعــی بافــت شــهری» بازآفرینــی شــهری را بهعنــوان رویکــردی جهــت
مقابلــه بــا پرا کندگــی شــهری مطــرح میکنــد .در ایــن پژوهــش بازآفرینــی شــهری منبــع ایــده جهــت طراحــی
جوامــع پویــا معرفــی میشــود.
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نظریهپرداز

تعریف

(حناچی و همکاران:1386 ،

تولید سازمان فضایی جدید منطبق بر شرایط تازه و ویژگیهای نو است که همگی در ایجاد روابط شهری جدید

)13

و یا تعریف دوبارۀ روابط شهری گذشته یا موجود ،مؤثر هستند.

()Batey, 2000: 24

بازآفرینی شهری بهمنظور معکوس نمودن جریان تغییر و افت شهری است.

(شرکت عمران و بهسازی شهری

بازآفرینی شهری پایدار فرایند توسعهای همهجانبه در عرصههای اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و کالبدی

ایران)6 :1393 ،

بهمنظور ارتقای کیفیت زندگی در محدودهها و محلههای هدف در پیوند با کل شهر است.

()Roberts, 2000: 19

فرایندی است که به خلق فضاهای شهری جدید با حفظ ویژگیهای اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی) منجر
می گردد .بازآفرینی شهری عبارت است از دید جامع و یکپارچه و مجموعه اقداماتی که به حل مسائل شهری
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جدول  .1تعاریف مختلف از بازآفرینی پایدار شهری (نگارندگان.)1397 ،

بینجامد ،بهطوری که بهبود دائمی در شرایط اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و زیستمحیطی بافتی که
( Gibson & Kocabas, 2001:

بازآفرینی شهری یک رویکرد جامع ،یکپارچه و کلنگر است که سه هدف اقتصاد ،برابری و محیط را

)67

دربرمی گیرد.

()ODPM, 2006

برنامهای جهت ایجاد جوامع پایدار از طریق برقراری خدمات عمومی بهتر ،تقویت برنامههای اقتصادی،
گسترش سرمایه گذاریهای بخش خصوصی بهمنظور فرصتهای بیشتر و ارتقاء کیفیت زندگی ،خانههای
ارزانقیمت ،حملونقل عمومی مناسب ،مدارس ،بیمارستانها ،فروشگاهها و محیطی امن و پاک ،هدایت و
رهبری محلی ،شهرهایی با منابع کافی جذاب ،طراحی و برنامهریزی پایدار زیستمحیطی ،سرمایه گذاری
برای ایجاد رفاه مشترک و برای همۀ اجتماع ،خدمات کیفیت خوب قابلدسترس برای همه.

()Hemphill & Berry, 2004

پیشرفت اجتماعی که نیازهای همه را برآورده کند ،محافظت مؤثر از محیطزیست ،استفاده از منابع طبیعی،
حفظ سطوح باالی اشتغال و ثابت رشد اقتصادی ،معیارهای زیستمحیطی و اجتماعی مانند کارایی منابع،
مدیریت بر فضای سبز ،خدمات کلیدی و مشارکت جوامع ،محلی

()Colantonio & Dixon, 2011

تأ کید بر سه مضمون مشارکت ،اختالط اجتماعی و سرمایه اجتماعی؛ جایگزین شدن مضامین سنتی چون
نیازهای اساسی ،شامل مسکن و سالمتی زیستمحیطی تعلیم و تربیت و مهارتها ،عدالت ،کاهش فقر و
سرزندگی ،با مفاهیمی چون هویت ،حس مکان و فرهنگ ،قدرتمند شدن مشارکت و دسترسی ،سالمتی و
امنیت ،سرمایۀ اجتماعی ،رفاه ،شادی ،کیفیت زندگی و منافع شبکههای اجتماعی؛ اهداف نرم در مقابل
اهداف سخت

روششناسی پژوهش

روش تحقیــق پژوهــش مذکــور ازنظــر هــدف کاربــردی و ازنظــر روش توصیفــی و تحلیل-محتــوا اســت .در
پژوهــش حاضــر بــا تحلیــل ،مقایســه و جمعبنــدی کلیــدواژگان استفادهشــده در تحقــق بازآفرینــی در اســناد،
بیانیههــا ،منشــورها و پژوهشهــای پیشــین بــه تبییــن چارچــوب مفهومــی و ارائــۀ ابعــاد و معیارهــای
بازآفرینــی پایــدار بافتهــای تاریخــی پرداختــه شــده اســت .لــذا قلمــرو ایــن پژوهــش کلیــۀ بافتهــای
تاریخــی محســوب میشــود.

یافتهها

از دهــۀ  1990م .بهبعــد رویکــرد «حفاظــت و بازآفرینــی» بهعنــوان رویکــردی غالــب در حفاظــت محیطهای
فرهنگی-تاریخــی مطــرح میگــردد و از ســوی انجمنهــا ،افــراد و مؤسســات در مقیاسهــای مختلــف
محلــی ،ملــی و بینالمللــی مــورد توجــه ،حمایــت و توســعه قــرار میگیــرد .فعالیــت ســازمانهای مختلــف،
برگــزاری کنفرانسهــای ملــی و بینالمللــی و صــدور قطعنامههــا ،توصیهنامههــا و دســتورالعملها،
فضــای جدیــدی را بــرای هدایــت ایــن جریــان فراهــم مــیآورد ( .)Izadi, 2008: 56از ویژگیهــای ایــن
ـی ،مدیریتــی ،کالبــدی ،زیس ـتمحیطی و فرهنگــی
رویکــرد ،توجــه بــه ابعــاد مختلــف اقتصــادی ،اجتماعـ
5
بافــت تاریخــی اســت.
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دستخوش تغییر شده را بهوجود آورد.
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هرچندکــه انــواع مختلــف بازآفرینــی (فیزیکــی ،کارکــردی و فرهنگــی  -اجتماعــی) بهمنظــور معاصرســازی
بافتهــای تاریخــی الزم و مکمــل یکدیگرنــد ،لکــن هــدف اصلــی از بازآفرینــی بافتهــای تاریخــی ،ایجــاد
امــکان بهرهبــرداری اقتصــادی از مــکان بهگون ـهای اســت کــه ارزش کافــی بهمنظــور پوشــش هزینههــای
بازآفرینــی و نوســازی را ایجــاد کنــد ،بازگشــت ســرمایه را بــرای مالــکان یــا توســعهگران فراهــم آورد و درآمــد
الزم بهمنظــور هزینههــای بلندمــدت نگهــداری و حفاظــت از بناهــا و بافتهــای تاریخــی را تأمیــن ســازد
ّ
( .)English Heritage, 2008اقتصــاد همــواره بهعنــوان یکــی از مؤلفههــای اصلــی در شــکلگیری و
تــداوم زندگــی و حیــات شــهری مطــرح بــوده اســت.

بافــت تاریخــی شــهرها دارای ویژگیهــا و مشــخصههایی اســت کــه آن را از بافتهــا و پهنههــای پیرامونــی
و نیــز ســایر قســمتهای شــهر متمایــز میکنــد و برخــورد ویــژه مدیریتــی بــه ایــن مناطــق را نســبت بــه ســایر
مناطــق شــهر ضــروری میســازد .بهعــاوه مطابــق تأ کیــدات قانــون برنامــۀ ســوم توســعه (مــادۀ  )166و
قانــون برنامــۀ چهــارم توســعه (مــادۀ  )155دولــت ملــزم بــه در پیشگرفتــن ســازوکارهای مدیریتــی خــاص
بــرای ادارۀ بافــت تاریخــی شــهرها و اعطــای وظایــف و مســئولیتهای بیشــتر بــه نهادهــای محلــی وا گــذار
گردیــده اســت .مدیریــت بافتهــای تاریخــی نیازمنــد توجــه همزمــان بــه چهــار عنصــر تشــکیالت ،منابــع
(انســانی ،مالــی ،قانونــی و اطالعاتــی) ،طــرح و برنامــه و آمــوزش و مشــارکت شــهروندان اســت (طاهرخانــی
و توســلی .)96 :1385 ،در رویکــرد بازآفرینــی ایــن نکتــه نهفتــه اســت کــه حفاظــت بافتهــای تاریخــی
بــدون حضــور مــردم معنــا نــدارد و بــه همیــن دلیــل جــذب و ایجــاد زمینههــای الزم بــرای حضــور مــردم
نیازمنــد ابزارهــا و تدابیــر مدیریتــی اســت.

اجتماع در بازآفرینی بافت تاریخی

گرچــه همــۀ اصــول توســعۀ پایــدار در بازآفرینــی مطــرح شــده اســت ،دیــدگاه غالــب و متأخــر بحــث «پایــداری
اجتماعــی» اســت کــه در «مــکان پایــدار» تجلــی مییابــد .گفتــه میشــود کــه پایــداری اجتماعــی قطعیــت
توســعه اســت ،درحالیکــه پایداریهــای زیســتمحیطی و اقتصــادی اهــداف توســعۀ پایــدار و ابزارهــای
رســیدن بــه آن هســتند ( .)Assefa & Frostell, 2007: 65از اهــداف اجتماعــی بازآفرینــی بافتهــای
تاریخــی عبارتنــد از :جــذب نهادهــا و ســازمانهای آموزشــی و پژوهشــی ،رســیدن بــه ارزشهــا و برتریهــای
جامعــه و گروههــای مختلــف اجتماعــی ،ســازماندهی مجــدد ســاز و کارهــای انطبــاق تصمیــم بــا
مردمســاالری ،افزایــش میــزان فضــای همــکاری و مشــارکت ،توجــه بــه تعامــات میــان ســازمانها و نهادهــا
و روابــط درونــی آنهــا ( .)Lang, 2005: 12ارتقــاء شــأن و منزلــت ســاکنین بافتهــای تاریخــی ،ارتقــاء
هویــت ایــن مکانهــا ،ایجــاد امنیــت و برقــراری عدالــت اجتماعــی از دیگــر اهــداف اجتماعــی بازآفرینــی
اســت.

فرهنگ در بازآفرینی بافت تاریخی

از دهــۀ  1980م .بهبعــد ،بازآفرینــی مبتنیبــر فرهنــگ بهصــورت مــوج عظیمــی ،پروژههــای بازآفرینــی
را در سراســر اروپــا تحتتأثیــر قــرار داده و بازآفرینــی فرهنــگ محــور و اســتفاده از ســرمایههای فرهنگــی
خــود را بهعنــوان گزینــهای موفــق در عرصــۀ «مرمــت و بهســازی و نوســازی» مطــر ح کــرده اســت
( .)Kearns & Philo, 1993: 14در بازآفرینــی فرهنگمحــور ،عامــل فرهنــگ بهعنــوان یــک راهبــرد
توســعهای بســیار مهــم در مقیاسهــای محلــی و جهانــی مطــر ح اســت (.)Bird et al., 1993: 76
توجــه بــه نقــش فرهنــگ ،اســتفاده از ارزشهــای تاریخــی و فرهنگــی بهعنــوان منابعــی بــرای توســعه و
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همچنیــن توجــه بــه گــذران اوقــات فراغــت مــردم ،مهمتریــن وجــوه ایــن گرایــش هســتند (پوراحمــد و
همــکاران .)82 :1389 ،در ایــن دیــدگاه اســتفاده از رویدادهــای فرهنگــی و ایجــاد «شــهر-فرهنگ» و
«شــهر-رویداد» همچنیــن عوامــل «خاطرهســاز» و «خاطرههــای جمعــی» نقــش مهمــی مییابــد و شــهر
مــکان دائمــی «انــواع نمایشهــا» و فعالیتهــا میگــردد و بــا ایدههــای دیگــر در ارتبــاط اســت (Landry,
 .)1995: 92در بازآفرینــی فرهنــگ ،مبنــای فعالیتهــا و پروژههــای توســعه فرهنگــی ســازگار بــا بافــت
تاریخــی از یکســو و مرمــت و حفاظــت از میــراث شــهری از ســوی دیگــر ،توأمــان مــورد تأ کیــد قــرار
میگیرنــد.
بــا توجــه بــه ابعــاد بررسیشــده در رویکــرد بازآفرینــی بافتهــای تاریخــی ،در ادامــۀ ایــن پژوهــش
متغیرهــای بازآفرینــی در ایــن  4بعــد دســتهبندی شــده اســت .در جــدول  2اســناد و بیانیههایــی گــردآوری
شــدهاند کــه از ســال  1990م .بهبعــد تهیــه و ابعــاد چندگانـهای از بافــت تاریخــی در آنهــا دیــده شــده اســت.
بــا توجــه بــه تنــوع و تکثــر متغیرهــا در اســناد ،بیانیههــا و منشــورهای حفاظــت و مرمــت و همچنیــن
پژوهشهــای انجامشــده بــا موضــوع بازآفرینــی بافــت تاریخــی ،متغیرهــای بازآفرینــی بافــت تاریخــی در 4
بعــد اقتصــادی ،مدیریتــی ،اجتماعــی و فرهنگــی در جــدول  3نشــان داده شــده اســت.
بنابــر کلیــدواژگان بــهکار گرفتهشــده در اســناد ،بیانیههــا ،منشــورها و متغیرهــای استفادهشــده
در پژوهشهایــی بــا موضــوع بازآفرینــی ،در ایــن پژوهــش معیارهایــی در  4بعــد اقتصــادی ،مدیریتــی،
اجتماعــی و فرهنگــی بهعنــوان معیارهــای بازآفرینــی پایــدار بافــت تاریخــی جمعبنــدی و معرفــی شــدهاند.
معیارهــای اقتصــادی شــامل ارزش ملــک ،ســرمایهگذاری و برندســازی هســتند .تأمیــن منابــع ،مدیریــت
پایــدار شــهری ،مشــارکت شــهروندان و ارتقــاء ســطح آ گاهــی جامعــه از بافــت تاریخــی معیارهــای بعــد
مدیریــت بازآفرینــی پایــدار بافــت تاریخــی معرفــی شــدهاند.
معیارهــای بازآفرینــی در حــوزۀ اجتمــاع ،شــامل ســرمایه اجتماعــی ،امنیــت اجتماعــی ،منزلــت اجتماعــی
و هویــت اجتماعــی هســتند و در بازآفرینــی در حــوزۀ فرهنــگ میتــوان بــه ارتقــاء صنایــع خــاق ،محلههــای
فرهنگــی و رویدادهــای فرهنگــی اشــاره داشــت .در ادامــۀ پژوهــش دربــارۀ هریــک از معیارهــای بازآفرینــی
پایــدار بافــت تاریخــی توضیحــی داده خواهــد شــد.
ارزش ملــک :از نــگاه ســرمایهگذاری ،در نوســازی شــهری دو ارزش بالقــوه وجــود دارد .ارزش اول بــه
بــاال رفتــن ســطح عمومــی قیمتهــا در حــوزۀ مســکن ،ســاختمان و کاربریهــا و خدمــات شــهری معطــوف
بــوده و ارزش دوم ناشــی از بــاال رفتــن مرغوبیــت محدودههــای مــورد ســرمایهگذاری پــس از عملیــات
نوســازی اســت .بهعبــارت دیگــر ،صنعــت نوســازی شــهری بهدلیــل ایجــاد مرغوبیــت و ارتقــاء کیفیــت
محیــط زندگــی شــهری و ایجــاد ظرفیتهــای جدیــد بــرای اســکان جمعیــت ســرریز شــهری و ارائــه خدمــات
شــهری ،خلقکننــدۀ ارزش واقعــی و ارائهکننــدۀ خدمــات ضــروری و موردنیــاز شــهروندان اســت (آئینــی،
 .)34 :1390پژوهشهــا حاکــی از آن اســت کــه ارزش ملــک در اغلــب بافتهــای تاریخــی نســبت بــه
مابقــی اراضــی شــهری پایینتــر اســت (ایــزدی .)68 :1391 ،بــا تحقــق رویکــرد بازآفرینــی پایــدار شــهری
میتــوان موجــب ارتقــاء ایــن معیــار شــد.
ســرمایهگذاری خصوصــی :نوســازی شــهری ،احــداث ،اصــاح ،توســعۀ معابــر و نوســازی محــات
بافــت تاریخــی ازجملــه وظایــف اساســی شــهرداریها بهشــمار میآیــد .باتوجــه بــه ناتوانــی شــهرداریها در
تأمیــن منابــع مالــی بســیار زیــاد کــه ضــروری اســت ،رویکردهــای نویــن بــر حضــور گســتردۀ بخــش خصوصــی
در ایــن زمینــه تأ کیــد دارد (آئینــی .)33 :1390 ،مشــکالت فزاینــدۀ اجتماعــی در محلههــای محــروم و
آســیبپذیر بهســوی «کشــف مجــدد اجتمــاع محلــی» و نوعــی مشــارکت جدیــد ،نهتنهــا شــامل شــراکت
بخــش دولتــی ،بلکــه شــراکت بخــش خصوصــی و ســازمانهای داوطلــب و مــردم میگــردد (Ng,M.K,
 .)2005: 451باتوجــه بــه تــوان بضاعــت مالــی پاییــن ســاکنان اغلــب بافتهــای تاریخــی ،نیــاز بــه
ســرمایهگذاری خصوصــی در ایــن بخــش بیــش از پیــش آشــکار میگــردد.
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نام سند

نهاد مسئول

منشور ایکوموس

ایکوموس

کلیدواژه
اقتصادی

نیوزلند ()1993
منشور فاس

 توجه به زمینههای تاریخی،

 مشارکت

فرهنگی و اجتماعی
سازمان جهانی شهرهای

()1993

تاریخی

سند نارا ()1994

یونسکو ،ایکروم و

 دسترسی به منابع مالی الزم

ایکوموس

 استفاده از شیوههای نوین مدیریتی

 مشارکت شهروندان

 افزایش آ گاهی سطح دانش جامعه از

ایکوموس
بیانیه سانآنتونیو

مدیریتی

اجتماعی

فرهنگی

 توجه به تنوع فرهنگی
 اصالت

میراثفرهنگی
 گردشگری

 آ گاهی و افزایش سطح دانش جامعه

()1996

 توجه بر ارزشهای

 اصالت

اجتماعی

 توجه بر ارزشهای مکان

قطعنامه

ایکوموس

گردهمایی

 آ گاهی و افزایش سطح دانش جامعه

 مشارکت در

 توسعه پایدار

تصمیم گیریها
 مشارکت جوامع

استکهلم ()1998
قطعنامه برگن

سازمان جهانی شهرهای

 تأمین منابع مالی الزم

 آموزش سطوح مختلف

 بازتعریف ارزش در سطوح

()1999

تاریخی ،یونسکو،

 نظارت بر گردشگری

 مبارزه با آلودگیهای محیطی

مختلف

ایکوموس ،مرکز گتی
اعالمیه

سازمان جهانی شهرهای

سانتیاگودو

تاریخی ،یونسکو،

کومپوستال

ایکوموس ،سازمان

()1999

گردشگری جهانی

منشور نهایی بورا

ایکوموس استرالیا

 مدیریت پایدار شهرها

 هویت شهری

 تشکیل فرهنگ شهری

 مشارکت

 مشارکت

 حفاظت از ارزش فرهنگی

()1999
بیانیه

مکان
ایکوموس

 گردشگری

مکزیکوسیتی

 توسعه پایدار

 اصالت

 اطالعرسانی مداوم

 تنوع فرهنگی

()1999
بیانیه

 اصالت

ایکوموس

مکزیکوسیتی
()2000
منشور کرا کف

همایش بینالمللی مرمت و

 تقویت اقتصاد محلی

 احیای کالبدی

()2000

حفاظت میراث

 گردشگری

انسانساخت

 هویت شهرها

 توجه به چشماندازهای

 توسعه پایدار

 مشارکت اقشار

فرهنگی

 آموزش میانرشتهای

اجتماعی

 اصالت بناها

 مشارکت مردمی

 تنوع فرهنگی

 معاصرسازی عملکردی
 یکپارچگی اقتصادی

 ارتقاء کیفیت زندگی

بیانیه کبک

گردهمایی شهرداران

()2000

شهرهای تاریخی قاره آمریکا

 التزام به موازین توسعه پایدار

(سومین اجالس سران

 ریشه کنی فقر

بیانیه پوابال

سازمان جهانی شهرهای

 حفاظت کالبدی

()2001

تاریخی ،یونسکو،

 مبارزه با آلودگیهای محیطی

ایکوموس ،مرکز گتی

 حفظ وحدت چشمانداز معماری

کشورهای قاره آمریکا)

شهرها
بیانیه بوداپست

 توسعه پایدار

کمیته میراث جهانی

()2002

(یونسکو)

بیانیه هویآن

ایکوموس

()2003

 توسعه گردشگری

 پیشبینی مواجهه با مخاطرات

 مشارکت جوامع محلی
 مشارکت ساکنان،

 آشنایی با فرهنگ ،آیین،

متخصصان و

سنن ،تاریخ و هنر

میانرشتهای
بیانیه مونترال

سازمان جهانی شهرهای

()2003

تاریخی

پیماننامه

کمیته حفاظت از میراث

 مشارکت

 تنوع فرهنگی
 تعامالت فرهنگی
 شناخت ارزشهای نمادین
میراث جمعی

بینالمللی

ناپیدا

حفاظت از میراث

(یونسکو)

بیانیه بم ()2004

یونسکو ،ایکوموس

 مشارکت

 حفظ تنوع و تکثر فرهنگی
 توجه به میراث ناپیدا

ناپیدا ()2003
 مشارکت

 ارزش منظر فرهنگی بم
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نام سند

نهاد مسئول

یادنامه وین

یونسکو

()2005

کلیدواژه
اقتصادی

مدیریتی

فرهنگی

اجتماعی

 توجه به منظر فرهنگی شهر

 گردشگری

 توجه به منظر توسعه پایدار

 انسجام اجتماعی

 جذب سرمایه

 توجه به منظر معماری معاصر

 هویت

 ارزش اقتصادی

 مرمت کالبدی

 مشارکت

 اصالت و یکپارچگی

 مشارکت

 فعالیت فرهنگی و سنتی

 تداوم تاریخی و فرهنگی

 ارتقاء کیفیت زندگی
بیانیه سئول

ایکوموس

 گردشگری پایدار

 ارتقاء شأن ساکنین

()2005

 اصالت شهرها

محل
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ادامــه جــدول  .2اســناد ،بیانیههــا و منشــورهای مرمــت و حفاظــت شــهری بــا رویکــرد بازآفرینــی شــهری
(نگارنــدگان براســاس اســناد و بیانیههــای منتشــر شــده).

 هویت شهری
ایکوموس

 ساختارهای فرهنگی

()2005

 آداب و رسوم
 میراث ناپیدا
اظهارنامه

یونسکو با همکاری دولت

بیتالمقدس

هلند ،آ کادمی هنر بازل،

()2006

دانشگاه بریقام

پیشنهاد اینتبائو

اینتبائو (شبکه بینالمللی

()2006

معماری و شهرسازی)

بیانیه کبک

ایکوموس

 مشارکت

 تهیه نقشۀ فرهنگی
 شناخت ارزشها ،سنن و
عادات
 اصالت و یکی بودن
 تداوم فرهنگی ،سنن و
خاطرات جمعی

 توسعه آموزش روح مکان

 مشارکت

 استفاده از فناوری در حفاظت از روح

()2008

 خاطرات
 جشنوارهها
 ارزشها

مکان

 ملیتها
 جشنها
بیانیه پاریس

ایکوموس

()2011

یونسکو

بیانیه فلورانس

ایکوموس

()2014

یونسکو
سازمان میراث جهانی

 توجه به صنعت گردشگری
 توسعه و ارتقاء کیفیت
گردشگری

 امکانات رفاهی ،آموزشی
 توسعه پایدار

 هویت اجتماعی

 سنن

 ارتقاء آ گاهی عمومی

 مشارکت

 ارزشهای فرهنگی

 ارتقاء دانش سنتی

 میراثفرهنگی پیدا و ناپیدا
 رویدادهای فرهنگی
 جشنوارههای فرهنگی

برندســازی :امــروزه گردشــگری نقــش قابلتوجهــی در توســعه و احیــای بافتهــای تاریخــی در شــهرها
دارد .ســرمایهگذاری در بخــش صنعــت گردشــگری نهتنهــا اهــداف اقتصــادی مرمــت و توســعۀ شــهرها
را بــرآورده میســازد ،بلکــه بهعنــوان محرکــی ســازنده جهــت بازآفرینــی بافتهــای تاریخــی و حفاظــت از
آثــار و بافتهــای بــاارزش کاربــرد دارد (تقوایــی .)26 :1387،آشــنایی بــا فرهنگهــای گونا گــون بهویــژه
فرهنــگ گذشــتگان و نمودهــای کالبــدی آن در قالــب میراثفرهنگــی ،ابنیــه و بافتهــای تاریخــی،
انگیــزهای اساســی در حــوزۀ گردشــگری بهشــمار میآیــد و ایــن امــر گردشــگری را بــه صنعتــی پررونــق در
حــوزۀ ابنیــه و بافتهــای تاریخــی بــدل کــرده اســت ( .)Chen & Chen, 2010: 87جلــب ســرمایه و حضــور
مــردم در بســیاری از شــهرها بهخصــوص بافتهــای تاریخــی بهواســطۀ حضــور گردشــگر فرهنگــی شــهری
تحقــق میپذیــرد.
تأمیــن منابــع ،مدیریــت پایــدار شــهری ،مشــارکت شــهروندان و ارتقــاء ســطح آگاهــی جامعــه
از بافــت تاریخــی :بافــت تاریخــی شــهرها دارای ویژگیهــا و مشــخصههایی اســت کــه آن را از بافتهــا
و پهنههــای پیرامونــی و نیــز ســایر قســمتهای شــهر متمایــز میکنــد و برخــورد ویــژ ۀ مدیریتــی بــه ایــن
مناطــق را نســبت بــه ســایر مناطــق شــهر ضــروری میســازد .مدیریــت بافتهــای تاریخــی مقول ـهای
جــدا از میراثفرهنگــی نیســت .بــه بیــان دیگــر ،مدیریــت بافتهــای تاریخــی در چارچــوب مدیریــت
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بیانیه جیان

 راهبردهای پایداری

 مشارکت

 حفظ ارزش فرهنگی

|| تبیین چارچوب مفهومی بازآفرینی پایدار|| 169 || ...

معیار

تعریف

ارزش ملک

منابع
[ .]1آقاصفری و همکاران .]2[ 77 :1389 ،اردشیری.]3[ 69-70 :1383 ،

-

آئینی .]4[ 34 :1390 ،یادنامۀ وین.2005 ،
[ .]1آئینی.]4[ ODPM, 2006: 12 .]3[ Ng, M.K, 2005: 451 .]2[ 33 :1390 ،

سرمایه گذاری خصوصی

آقاصفری و همکاران .]6[ English Heritage, 2008 .]5[ 77 :1389 ،تیزدل و

اقتصادی

همکاران .]7[ 45 :1379 ،یادنامۀ وین.2005 ،
برندسازی

دیمانژ ارزش ویژه برند مقصد گردشگری را

[ .]1ایمانیخوشخو و ایوبییزدیBlain et al., 2005: 331.]2[ 118 :1389 ،

مجموع داراییهای برند در رابطه با نام و نشان

[ .]4[ Perarce, 2001: 214 .]3امینزاده و دادرس.]5[ 102 :1391 ،

مقصد گردشگری که موجب تغییراتی در ارزش

پاپلییزدی .]6[ 3 :1386 ،قادری و همکاران .]7[ 100 :1391 ،تقوایی:1387 ،

تعریف می کند (ایمانیخوشخو و ایوبییزدی،
.)118 :1389

 .]13[ 2000بیانیۀ هویآن .]14[ 2003 ،یادنامۀ وین .]15[ 2005 ،بیانیۀ سئول،

مدیریتی

 .]16[ 2005بیانیۀ پاریس .]17[ 2011 ،بیانیۀ فلورانس.2014 ،
 -تأمین منابع

[ .]1سعیدنیا .]2[ 21-22 :1379 ،کالنتری خلیلآباد و پوراحمد86 :1384 ،

 -مدیریت پایدار شهری

[ .]3غراب .]4[ 2-3 :1380 ،حائری .]5[ 27 :1368 ،طاهرخانی و توسلی،

 -مشارکت شهروندان

 .]6[ 96 :1385کالنتری خلیلآباد .]7[ 36 :1378 ،قادری و همکاران:1391 ،

 -ارتقاء سطح آ گاهی

 .]8[ 102کالنتری خلیلآباد و همکاران .]9[ 62 :1395 ،منشور فاس1993 ،

جامعه از بافت تاریخی

[ .]10سند نارا .]11[ 1994 ،بیانیۀ سانآنتونیو .]12[ 1996 ،قطعنامۀ برگن،
 .]13[ 1999اعالمیه سانتاگودو کومپوستال .]14[ 1999 ،بیانیه مکزیکوسیتی،
 .]15[ 1999منشور کراکف .]16[ 2000 ،بیانیه کبک .]17[ 2000 ،بیانیه پوابال،
 .]18[ 2001بیانیه بوداپست .]19[ 2002 ،بیانیه هویآن .]20[ 2003 ،یادنامه
وین.]21[ 2005 ،بیانیه جیان .]22[ 2005 ،بیانیه کبک .]23[ 2008 ،بیانیه
پاریس .]24[ 2011 ،بیانیه فلورانس.2014 ،

سرمایه اجتماعی

روحیهها ،خلقوخوها ،ارزشهای اخالقی،

[Seeo, 2002: .]3[ Lang, 2005: 12 . ]2[ Assefa & Frostell, 2007: 65 .]1

عادات رفتاری ،آداب و سنن ،هنجارها ،روشها

 .]4[ 118شرکت عمران و بهسازی شهری ایرانGlaser et al., .]5[ 29 :1393 ،

و نهادهایی که منجر به پذیرش سلسلهمراتب،

 .]8[ Ng, M.K, 2005: 445 .]7[ Felorida, 2002: 8 . ]6[ 2000: 77قادری و

تمکین از قواعد اجتماعی ،همکاری ،اعتماد و

همکاران .]9[ 102 :1391 ،آقاصفری و همکاران .]10[ 77 :1389 ،منشور

مشارکت افراد میشود را سرمایه اجتماعی

ایکوموس نیوزلند .]11[ 1993 ،منشور فاس  .]12[ 1993بیانیه سانآنتونیو،

مینامند (رنانی و مؤیدفر.)29 :1389 ،

 .]13[ 1996اعالمیه سانتاگودو کومپوستال .]14[ 1999 ،منشور نهایی بورا،
 .]15[ 1999منشور کراکف .]16[ 2000 ،بیانیه کبک .]17[ 2000 ،بیانیه
بوداپست .]18[ 2002 ،بیانیه هویآن .]19[ 2003 ،بیانیه مونترال.]20[ 2003 ،
پیماننامه بینالمللی حفاظت از میراث ناپیدا .]21[ 2003 ،بیانیه بم2004 ،
[ .]22یادنامه وین .]23[ 2005 ،بیانیه سئول .]24[ 2005 ،بیانیه جیان2005 ،

اجتماعی

[ .]25اظهارنامه بیتالمقدس .]26[ 2006 ،بیانیه کبک .]29[ 2008 ،بیانیه
فلورانس.2014 ،
امنیت اجتماعی

احساس امنیت اجتماعی را میتوان نوعی
ذهنیت

و

جهت گیری

روانی

مثبت

[ .]1ترابی و گودرزی .]2[ 32 :1383 ،کاهه .]3[ 133 :1384 ،حاجیانی،
 .]4[ 28 :1384بوزان .]5[ 34 :1378 ،آقاصفری و همکاران.77 :1389 ،

(رضایتبخش ،قانع کننده و آرامبخش) افراد
نسبت به عدم تأثیرگذاری حضور و بروز رویدادها
و وقایع ضد امنیتی (تهدیدها) در شرایط فعلی و
آتی در حوزۀ امنیت اجتماعی ،ثبات سیاسی،
انسجام هویتی ،یکپارچگی و امنیت سرزمین
دانست (حاجیانی.)28 :1384 ،
منزلت اجتماعی

منزلت اجتماعی شامل کارکردهایی است که

[ .]1شالچی .]3[ Leguizamon, 2010: 507-508.]2[ 32 :1392 ،بحرینی و

تمایزها و تفاوتهای فرهنگی را که ویژگی

همکاران .]4[ 18 :1392 ،حبیبی و همکاران .]5[ 68 :1384 ،شرکت عمران و

حیاتی همه قشربندیهای اجتماعی هستند،

بهسازی شهری ایران .]6[ 6 :1393 ،ادیبی سعدینژاد .]7[ 6 :1389 ،بیانیه

برجسته میسازد و نمایش میدهد (جنکیز،

سئول.2005 ،

.)197-198 :1385
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خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم میشود،

 .]9[ Chen & Chen, 2010: 31 .]8[ 26بیانیۀ سانآنتونیو.]10[ 1996 ،
قطعنامۀ برگن .]11[ 1999 ،بیانیۀ مکزیکوسیتی .]12[ 1999 ،منشور کرا کف،

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.6.161

بعد

جدول .3متغیرهای بازآفرینی بافت تاریخی (نگارندگان.)1397 ،

|| || 170
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معیار

تعریف

منابع

هویت اجتماعی

هویت ،پاسخی به پرسش در خصوص چیستی

[.]1کیانی و همکاران .]2[ 1-3 :1388 ،چنگیزی و احمدیان.]3[ 55 :1392 ،

یا کیستی است که در بستر تاریخی جامعه شکل

عامری و همکاران .]4[ 76 :1391 ،حبیبی و مقصودی.]5[ 46 :1381 ،

می گیرد (دانشپور و شیری .)17 :1394 ،بیانگر

بهزادفر .]6[ 63-69 :1382 ،پورجعفر و رضاییراد .]7[ 3 :1392 ،دانشپور و

ویژگیهای هر فرد یا پدیدهای است (بمانیان و

شیری .]9[ Taherkhani, & Motavasseli, 2006: 98 .]8[ 18 :1394 ،شماعی

همکاران .)40 :2010 ،حاصل احساسات ذهنی از

و پوراحمد .]10[ 25 :1384 ،مسعود و همکاران .]11[ 276 :1391 ،اعالمیه

وجود هر روزه او و ارتباطات گسترده اجتماعی

سانتاگودو کومپوستال .]12[ 1999 ،منشور کرا کف .]13[ 2000 ،یادنامه وین،

است که نیازمند مکانی برای شکل گیری است

 .]14[ 2005بیانیه سئول .]15[ 2005 ،بیانیه فلورانس.2014 ،

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.6.161

بعد

ادامۀ جدول .3متغیرهای بازآفرینی بافت تاریخی (نگارندگان.)1397،

(پورجعفر و همکاران.)12 :2011 ،
خالقیت فردی ،مهارت و استعداد و همینطور
قابلیتها برای ایجاد شغل و ثروت ازطریق تولید

[ .]7خانمحمدی و قلعهنویی.68 :1395 ،

و بهرهبرداری از مالکیت معنوی برخوردار باشند
(.)DCMS, 2004: 271

محلههای فرهنگی

حوزهای جفرافیایی و شامل باالترین تمرکز

[Smith, 2007: 56 .]3[ Montgomery, 1998: 207 .]2[ Won, 2011: 105 .]1

امکانات فرهنگی و سرگرمی در یک شهر یا

[Brooks & Kushner, .]6[ Santagat, 2002: 78 ]5[ Wynne, 1992: 231 .]4

شهرک است (.)Wynne, 1992: 231

.]8[ Landry, 2000: 102 .]8[ Montgomery, 2003 .]7[ 2001: 85

محدودههای فرهنگی با محیطهایی با

خانمحمدی و قلعهنویی .]9[ 74 :1395 ،سند نارا .]10[ 1994 ،اعالمیه

کاربریهای
فرهنگی

محوریت

سانتاگودو کومپوستال .]11[ 1999 ،منشور نهایی بورا .]12[ 1999 ،بیانیه

عملکردیشان فرهنگی است تعریف می گردند

مکزیکوسیتی .]13[ 1999 ،منشور کرا کف .]14[ 2000 ،بیانیه کبک.]15[ 2000 ،

مختلط

که

( .)Brooks & Kushner, 2001: 85ویژگی این

بیانیه مونترال .]16[ 2003 ،پیماننامه بینالمللی حفاظت از میراث ناپیدا،

محدودهها تمرکز کالبدی امکانات ارائه آثار

 .]17[ 2003یادنامه وین .]18[ 2005 ،بیانیه جیان .]19[ 2005 ،بیانیه

هنری ،صنایع سرگرمی و شرکتهای فعال در

فلورانس.2014 ،

حوزه ارتباطات و تجارت اینترنتی است
(.)Santagat, 2002: 78
رویدادهای فرهنگی

نشان دادن قابلیتها و ویژگیهای فرهنگ

[ .]1پوراحمد و همکاران49 .]3[ Landry, 1995: 214 .]2[ 82 :1389 ،

محلی در چارچوب شهر امروزی است .فرآیندی

Johnson, 2009: 84 .]5[ Quinn, 2005 .]4[ Richards & Palmer, 2010: 49

که موجب پذیرش دوبارۀ شهر فراموش شده و

[ .]8[ Peck & Tickell, 2004: 395 .]7[ Udo-Ernst, 2005: 36 .]6لطفی،

فرسودۀ دیروز می گردد .حضور هنر در شهر و

 .]9[ 52-53 :1390بیانیه هویآن .]10[ 2003 ،بیانیه مونترال.]11[ 2003 ،

برپایی انواع جشنوارههای هنری ،راهبردی فراتر

بیانیه سئول .]12[ 2005 ،بیانیه جیان .]13[ 2005 ،اظهارنامه بیتالمقدس،

از اندیشیدن راهحلهای کوتاهمدت برای رکود

 .]14[ 2006پیشنهاد اینتبائو .]15[ 2006 ،بیانیه کبک .]16[ 2008 ،بیانیه

اقتصادی و مشکالت اجتماعی شهرهاست

فلورانس.2014 ،

(.)Quinn, 2005

فرهنگــی بررسیشــدنی اســت .در بافتهــای تاریخــی بــه عناصــر مــادی یــا وجــه مــادی فرهنــگ ،یــا
آنچــه کــه بهقــول مردمشناســان فرهنــگ مــادی دربرابــر فرهنــگ نامیــده میشــود (یعنــی آثــار مــادی و
عینــی فرهنــگ) بهطــور مشــخص توجــه میشــود .ازای ـنرو عناصــر میراثفرهنگــی ازجملــه بافتهــای
تاریخــی ارزشــمند بهعنــوان منابــع فرهنگــی هــر جامعــه تلقــی میگردنــد .بنابرایــن مدیریــت حفــظ و احیــای
بافتهــای تاریخــی شــهرها ،مدیریــت بخشــی از منابــع فرهنگــی بــا هــدف تعمیــق روابــط معنــوی و ذهنــی
و نیــز هویتبخشــی بــه زندگــی شــهری اســت (غــراب.)2-3 :1380 ،
ســرمایۀ اجتماعــی :بهســازی و نوســازی بافتهــای تاریخــی ،کاری تدریجــی و در حــد واحدهــای
همســایگی اســت کــه بایــد در ســطح محلــه مدیریــت شــود .لــذا تحقــق ایــن موضــوع نیازمنــد مشــارکت
و تولیــد انــرژی و ســرمایۀ «گروهــی» اســت (قــادری و همــکاران .)102 :ان جــی ارزیابــی فراینــد بازآفرینــی
شــهری پایــدار را بــر پایــۀ پنــج ُبعـ ِـد «مشــارکت جامــع توســط دس ـتاندرکاران مختلــف»« ،ســاخت جوامعــی
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به فعالیتهایی گفته میشود که از منشاء

[.]4[ Izadi, 2006: 17 ]3[ Bianchini, 1993: 216 .]2[ Binns, 2005: 1 .]1
DCMS, 2004: 271.]6[ Ravbar & Bole, 2007: 68 .]5[ Kozina, 2011: 102
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بــا ویژگیهــا و شــخصیتی کــه میــراث تاریخــی را محتــرم شــمارد»« ،توزیــع برابــر و عادالنــۀ ســود هزینــه بــرای
تمــام طرفهــای ذیربــط»« ،ارتقــای کیفــی محیــط» و «تقویــت رشــد اقتصــادی» بنــا مینهــد (Ng,M.K,
 )2005: 445و تــاش بــرای تجمیــع ســرمایههای انســانی در شــهر سببســاز رشــد اقتصــادی ،ارتقــای
کیفیــت زندگــی و جذابیــت بیشــتر و بهتبـ ِـع آن توســعۀ پایــدار شــهر میگــردد.
امنیــت اجتماعــی :بهعقیــدۀ برخــی از متفکــران ،احســاس امنیــت اجتماعــی از خــود امینــت اجتماعــی
مهمتــر اســت ،زیــرا در جامعــهای ممکــن اســت امنیــت اجتماعــی وجــود داشــته باشــد ،امــا در نتیجــۀ
فقــدان احســاس آن ،هزینــۀ بســیار زیــادی بایــد صــرف شــود تــا احســاس امنیــت بهوجــود آیــد (حاجیانــی،
 .)28 :1384پژوهشهــا امنیــت اغلــب بافتهــای تاریخــی را بــه دالیلــی از قبیــل هجــوم مهاجــران و
وجــود خرابههــا پاییــن ارزیابــی کــرده و اینگونــه اماکــن را مأمنــی بــرای بزهــکاران اجتماعــی دانســتهاند
(آقاصفــری و همــکاران .)77 :1389 ،لــذا بایــد امنیــت اجتماعــی را بهعنــوان یکــی از معیارهــای بازآفرینــی
پایــدار شــهری بافتهــای تاریخــی دانســت.
منزلــت اجتماعــی :منزلــت اجتماعــی شــامل کارکردهایــی اســت کــه تمایزهــا و تفاوتهــای فرهنگــی
را کــه ویژگــی حیاتــی همــۀ قشــربندیهای اجتماعــی هســتند ،برجســته میســازد و نمایــش میدهــد .در
دهههــای اخیــر رشــد شــتابان شهرنشــینی ،توســعه و گســترش بیرویــۀ شــهرها ،تنگناهــا ،معضــات و
پیچیدگیهایــی را بههمــراه داشــته اســت .از پیامدهــای ایــن پدیــده ،شــدتیافتن ضربآهنــگ «تغییــر»
فضایی-کالبــدی شــهرها ،بافتهــای کهــن و بخشهــای مرکــزی شــهرها بــوده کــه اغلــب ســبب افــت
منزلــت اجتماعــی ،نابســامانی در ســازمان فضایی-کالبــدی ،زوال اقتصــادی و ناکارآمــدی کارکــردی در
ایــن محدودههــا شــده اســت (بحرینــی و همــکاران .)18 :1392 ،دولــت و شــهرداریهای کشــور تاکنــون
تالشهــای زیــادی بــرای حــل معضــات ایــن مناطــق انجــام دادهانــد ،ولــی رونــد افــت منزلــت مکانــی-
اجتماعــی ایــن مناطــق رو بــه افزایــش بــوده اســت (شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایــران.)6 :1393 ،
بافتهــای تاریخــی در گذشــته جــزء مکانهــای مطلــوب و بــا منزلــت اجتماعــی بــاال بــرای ســکونت بــوده،
ولــی امــروزه منزلــت اجتماعــی بافتهــای تاریخــی رونــد نزولــی داشــته اســت.
هویــت اجتماعــی :هویــت شــهری نشــاندهندۀ فرهنــگ شهرنشــینان اســت .بافــت تاریخــی بهعنــوان
هویــت و تبلــور فرهنــگ شــهر اســت .هویــت شــهرها ،فضایــی بــرای رشــد و توســعه (کمــال) انســان بــوده و
ً
بهعنــوان یکــی از ضروریــات توســعۀ پایــدار قلمــداد میگــردد (کیانــی و همــکاران .)1-3 :1388 ،اساســا
هویــت شــهری توســط فرهنــگ شــهری و خردهفرهنگهــای متعلــق بــه آن در بســتر تاریــخ و در دل ســاختار
اجتماعــی وســیعتری کــه جامعــه را دربــر میگیــرد ،در رونــد تحــوالت اقتصــادی و سیاســی آن شــکل میگیــرد
و دگرگــون میشــود .بدیــن دلیــل نــگاه ایســتا بــه مقولههــای هویــت و ازجملــه ّ
هویــت شــهری قــادر بــه درک
آن نیســت (چنگیــزی و احمدیــان .)55 :1392 ،بافــت تاریخــی بــا ارزش كالبــدی و فرهنگــی نهفتــه در خــود
بهتریــن نشــانۀ هویــت شــهری بــوده کــه بایــد آن را حفاظــت کــرد.
صنایــع خــاق :امــروزه در بیشــتر کشــورهای اروپایــی ،بــه اقتصــاد فرهنگــی اهمیتــی فراتــر از دیگــر
ً
بخشهــای اقتصــاد شــهری میدهنــد؛ زیــرا اهمیــت ایــن بخــش را صرفــا محــدود بــه ارزش اقتصــادی
بخــش فرهنــگ و هنــر نکــرده ،آثــار بیرونــی آن را در رونــق بخشــیدن بــه اقتصــاد شــهری ،دارای اهمیتــی
مضاعــف میداننــد (Kozina, 2011؛  .)Ravbar & Bole, 2007بهمنظــور رقابــت بینالمللــی و رفــاه
شــهروندان ،فعالیتهــای فرهنگــی مبتنیبــر دانــش و نــوآوری و همچنیــن توســعۀ صنایــع خــاق بهعنــوان
نوآورانهتریــن روش اســتفاده از عامــل فرهنــگ در بازآفرینــی شــهری بهطــور فزاینــدهای درحــال شــکل
گرفتــن اســت ( .)DCMS, 2004: 74فعالیتهــای فرهنگــی و صنایــع خــاق میتواننــد بــه پیشــرفت
بافتهــای تاریخــی کمــک کننــد.
محل ههــای فرهنگــی :بهمنظــور اقدامــات کالبــدی در پروژههــای بازآفرینــی ،تعییــن مقیــاس
فضایی-کالبــدی مهــم تلقــی میشــود .ایــن امــر ســبب بازتعریــف عرصــۀ حضــور فرهنــگ در شــهر بهعنــوان
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بازآفرینــی پایــدار شــهری را میتــوان بهعنــوان تأثیرگذارتریــن رویکــرد معاصــر در حــوزۀ مرمــت و حفاظــت
شــهری بهشــمار آورد .زمینــۀ ظهــور ایــن رویکــرد در توجــه بــه اصــول مطر حشــده در توســعۀ پایــدار و اهمیــت
یافتــن نقــش مشــارکت گروههــای ذینفــع در فراینــد برنامهریــزی اســت .رویکــرد بازآفرینــی پایــدار شــهری
توجـ ِـه همزمــان بــه ابعــاد کالبــدی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،مدیریتــی و زیس ـتمحیطی در بافــت تاریخــی
دارد .ایــن رویکــرد از دهــه  1990م .بهبعــد پــا بــه عرصــۀ حفاظــت و مرمــت بافتهــای تاریخــی نهــاده
و بیانیههــا و منشــورهایی بــا ایــن موضــوع تدویــن شــده اســت .در پژوهــش حاضــر اســناد و بیانیههــای
حفاظــت و مرمــت از دهــه  1990م .بهبعــد بــا موضــوع بازآفرینــی از حیــث کلیــدواژگان مؤثــر در تحقــق ایــن
رویکــرد بررســی شــد .همچنیــن متغیرهــای پژوهشهــای انجامشــده بــا موضــوع بازآفرینــی مــورد ارزیابــی
قــرار گرفــت و درمجمــوع معیارهــای بازآفرینــی پایــدار بافــت تاریخــی بــا توجــه بــه اســناد ،بیانیههــا و
منشــورها و پژوهشهــای پیشــین شناســایی گردیــد.
معیارهایــی در  4بعــد اقتصــادی ،مدیریتــی ،اجتماعــی و فرهنگــی معرفــی شــدند .ارزش ملــک،
ســرمایهگذاری خصوصــی و برندســازی از معیارهــای بخــش اقتصــادی بازآفرینــی پایــدار بافــت تاریخــی
هســتند .در حــوزۀ مدیریــت ،تأمیــن منابــع ،مدیریــت پایــدار شــهری ،مشــارکت شــهروندان و ارتقــاء ســطح
دانــش و آ گاهــی جامعــه از بافــت تاریخــی ،معیارهــای بازآفرینــی بافــت تاریخــی معرفــی شــدهاند .ســرمایۀ
اجتماعــی ،امنیــت اجتماعــی ،منزلــت اجتماعــی و هویــت اجتماعــی از معیارهــای بعــد اجتماعــی در
بازآفرینــی و صنایــع خــاق ،محلههــای فرهنگــی و رویدادهــای فرهنگــی از معیارهــای بازآفرینــی فرهنگــی
بافــت تاریخــی هســتند.
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 آقاصفــری ،عــارف؛ امیــری ،حکمــت؛ دانــش ،جابــر؛ و بهشــتیان ،محمدجــواد (« .)1389ویژگیهــایکمــی و کیفــی مســکن در بافــت تاریخــی شــهر یــزد( 1385-1355هــ.ش .»).فصلنامــۀ مطالعــات شــهر
ایرانــی اســامی .شــمارۀ دوم .صــص.67-82 :
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محدودههــای فرهنگــی میشــود ( .)Won, 2011; Montgomery, 1998بدینترتیــب ،بازآفرینــی
فرهنگــی در بس ـطدادن مفهــوم بازآفرینــی ،تعریــف عرصههــا و محدودههــای فرهنگــی از اهمیــت زیــادی
میتوانــد برخــوردار باشــد .بافــت تاریخــی و درونــی شــهرها بهلحــاظ دارا بــودن قدمــت ،میــراث کالبــدی،
زمینهــای مناســب بــا عملکردهــای فرهنگــی بهعنــوان مهمتریــن بســتر کالبدی-فضایــی بازآفرینــی
فرهنگــی محســوب میشــود (.)Smith, 2007: 74
رویدادهــای فرهنگــی :حضــور هنــر در شــهر و برپایــی انــواع جشــنوارههای هنــری ،راهبــردی فراتــر از
اندیشــیدن راهحلهــای کوتاهمــدت بــرای رکــود اقتصــادی و مشــکالت اجتماعــی شهرهاســت (Quinn,
 .)2005در چنیــن فضایــی ،پیشبینــی توســعههای مبتنیبــر فعالیتهــای پرچمــدار هنــری ،رویدادهــای
مهــم فرهنگــی در هســتۀ درونــی شــهرها ،ایــن رویدادهــا بــه پیشزمینههــای تاریخــی و میراثــی بهمنظــور
توســعه گردشــگری فرهنگــی و باززندهســازی فضاهــای شــهری مــورد توجــه قــرار میگیــرد و فرآینــدی شــکل
میگیــرد کــه هــدف آن بازیابــی ســرمایههای فرهنگی-هنــری و بهکارگیــری دوبــارۀ آن در بازآفرینــی
فضاهــای شــهر اســت (.)Johnson, 2009
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 اردشــیری ،محمــد« .)1383( ،بررســی بازتابهــای اقتصــادی مداخلــه در بافــت کالبــدی شــهرها».فصلنامــۀ هفتشــهر .شــماره  .15صــص.66-75 :
 امیـنزاده ،بهنــاز؛ و دادرس ،راحلــه (« .)1391بازآفرینــی فرهنگمــدار در بافــت تاریخــی شــهر قزویــنبــا تأ کیــد بــر گردشــگری شــهری» ،دوفصلنامــۀ مطالعــات معمــاری ایــران .شــمارۀ  .2صــص.99-108 :
 ایــزدی ،آرزو (« .)1391تحلیــل محیطهــای مســکونی شــهر اصفهــان» .پایاننامــۀ کارشناسیارشــد،دانشــگاه هنــر اصفهــان.
 ایــزدی ،محمدســعید (« .)1389بازآفرینــی شــهری کنــش و بینشــی جامعــه و یکپارچــه در ســاماندهیتشــهر .شــماره .34-33
محدودههــای هــدف برنامههــای بهســازی و نوســازی شــهری» .فصلنامــۀ هف 
صــص.73-80 :
 ایمانیخوشــخو ،محمدحســین؛ و ایوبییــزدی ،حمیــد (« .)1389عوامــل مؤثــر بــر ارزش ویــژه برنــددر مقصــد گردشــگری شــهر یــزد» ،مطالعــات گردشــگری .شــمارۀ  .13صــص.113-138 :
 بحرینــی ،سیدحســین؛ ایــزدی ،محمدســعید؛ و مفیــدی ،مهرانــوش (« .)1392رویکردهــا وسیاس ـتهای نوســازی شــهری (از بازســازی تــا بازآفرینــی شــهری پایــدار)» .فصلنامــۀ مطالعــات شــهری.
دورۀ  .3شــمارۀ  .9صــص.17-30 :
تهــا و هــراس .ترجمــۀ پژوهشــکده مطالعــات راهبــردی ،تهــران:
 بــوزان ،بــاری ( .)1378مــردم ،دول انتشــارات مطالعــات راهبــردی.
 بهزادفــر ،مصطفــی (« .)1382درآمــدی بــر هویــت شــهری ،بــا تكیــه بــر ویژگیهــای پایتخــت ایــران».نشــریه داخلــی تخصصــی شــهرهای جدیــد ،شــركت عمــران شــهرهای جدیــد .شــماره .24 ،23 ،22
 پاپلییزدی ،محمدحسین ( .)1386گردشگری(ماهیت و مفاهیم) ،تهران :سمت. پوراحمــد ،احمــد؛ حبیبــی ،کیومــرث؛ و کشــاورز ،مهنــاز (« .)1389ســیر تحــول مفهومشناســیبازآفرینــی شــهری بــه عنــوان رویکــردی نــو در بافتهــای فرســوده شــهری» ،مطالعــات شــهر ایرانــی اســامی.
دورۀ اول .شــمارۀ اول .صــص.73-93 :
 پورجعفــر ،محمدرضــا ( .)1388مبانــی بهســازی و نوســازی بافــت قدیــم شــهرها ،تهــران :انتشــاراتپیــام.
 پورجعفــر ،محمدرضــا؛ و رضای ـیراد ،هــادی (« .)1392مدیریــت بافتهــای تاریخی-فرهنگــی بــاتعییــن عرصههــای بحرانــی بــه کمــک منطــق فــازی بــا اســتفاده از  .»GISمطالعــات مدیریــت شــهری.
ســال پنجــم .شــمارۀ .1-12 .15
 ترابــی ،یوســف؛ و گــودرزی ،آیــت (« .)1383ارزشهــا و امنیــت اجتماعــی» .فصلنامــۀ دانــشانتظامــی .ســال ششــم .شــماره دوم .صــص.31-46 :
 تقوایــی ،محمــد ( .)1387مقدم ـهای بــر برنامهریــزی و مدیریــت گردشــگری شــهری .اصفهــان:پیــام علــوی.
ُ
 تیــزدل ،اســتیون؛ ا ک ،تنــر؛ و هیــث ،تیــم (« .)1379چالشهــای اقتصــادی محلههــای تاریخــی»،ترجمــۀ محمــد تقـیزاده مطلــق ،مجلــه هفــت شــهر .شــمارۀ  .2صــص.29 -49 :
ییــر بوردیــو .ترجمــۀ لیــا جوافشــانی و حســن چاوشــیان ،تهــران :نشــر
 جنکیــز ،ریچــارد ( .)1385پ نــی.
 چنگیــزی ،نــگار؛ و احمدیــان ،رضــا (« .)1392بررســی شــاخصهای هویــت فضــای شــهری در بافــتتاریخــی (نمونــه مــوردی :بــازار کرمــان)» .فصلنامــۀ مطالعــات شــهر ایرانــی اســامی .شــمارۀ  .11صــص:
.53-63
 حاجیانــی ،ابراهیــم (« .)1384چارچــوب روششــناختی بــرای بررســی احســاس امنیــت» .فصلنامــۀمطالعــات امنیــت اجتماعــی .تهــران :معاونــت اجتماعــی ناجــا.
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 حبیبــی ،کیومــرث؛ پوراحمــد ،احمــد؛ و مشــکینی ،ابوالفضــل .)1386( ،بهســازی و نوســازیبافتهــای کهــن شــهری .انتشــارات دانشــگاه کردســتان و ســازمان عمــران و بهســازی شــهری.
 حبیبــی ،محســن؛ مقصــودی ،ملیحــه ( .)1381مرمــت شــهری ،تعاریــف ،نظریههــا ،تجــارب،منشــورها و قطعنام ههــای جهانــی .تهــران :دانشــگاه تهــران.
 حناچــی ،پیــروز؛ خــادمزاده ،محمدحســن؛ شــایان ،حمیدرضــا؛ کاملنیــا ،حامــد؛ و مهدوینــژاد،جــواد ( .)1386بررســی تطبیقــی مرمــت شــهری در ایــران و جهــان (بــا نــگاه ویــژه بــه بافــت تاریخــی شــهر
یــزد ،تهــران :انتشــارات ســبحان نــور.
 خانمحمــدی ،مرجــان؛ و قلعهنویــی ،محمــود (« .)1395بازآفرینــی مبتنــی بــر فرهنــگ از طریــقتوســعه صنایــع خــاق و تبییــن محلههــای فرهنگــی در بافتهــای تاریخــی شــهر» .دوفصلنامــۀ مرمــت و
معمــاری ایــران .ســال ششــم .شــمارۀ  .12صــص.67-84 :
 دانشــپور ،عبدالهــادی؛ و شــیری ،الهــام (« .)1394عناصــر کالبدی.کارکــردی شــکلدهنده بــه هویــتبافتهــای تاریخــی شــهر ایرانــی اســامی» .فصلنامــۀ نقشجهــان .دورۀ  .5شــمارۀ  .1صــص.17-25 :
 رنانــی ،محســن؛ و مؤیدفــر ،رزیتــا ( .)1389چرخههــای افــول اخــاق و اقتصــاد (ســرمایه اجتماعــی وتوســعه در ایــران) .تهــران :طــرح نــو ،چــاپ دوم.
 شــالچی ،وحیــد« .)1392( ،عطــش منزلــت در جامعــه ایرانــی» ،مجلــۀ جامعهشناســی ایــران .دورۀچهاردهــم ،شــمارۀ  .2صــص.30-56 :
 شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایــران ( .)1393چارچــوب جامــع بازآفرینــی شــهری پایــدار .تهــران:وزارت راه و شهرســازی.
 شــماعی ،علــی؛ و پوراحمــد ،احمــد ( .)1384بهســازی و نوســازی شــهری از دیــدگاه علــم جغرافیــا.تهــران :انتشــارات دانشــگاه تهــران.
 طاهرخانــی ،حبیــباهلل؛ و توســلی ،محمدمهــدی (« .)1385مدیریــت بافــت تاریخــی شــهرهایایران(چالشهــا و راهبردهــا)» .فصلنامــۀ مدیریــت شــهری .شــمارۀ .96-107 .18
 عامــری ســیاهویی ،حمیدرضــا؛ بیرانونــدزاده ،مریــم؛ و رســتمگورانی ،ابراهیــم (« .)1391رتبهبنــدىعوامــل هویتبخــش بافــت تاریخــى شــهر خرمآبــاد بــا اســتفاده از تكنیكهــاى تاپســیس و ای اچ پــی».
نشــریۀ هویــت شــهر .شــمارۀ  .11صــص.75-84 :
 غــراب ،ناصرالدیــن (« .)1380بررســی ســازوکارهای حفــظ و احیــای بافتهــای تاریخــی در شــهر».مرکــز مطالعــات برنامهریــزی شــهری وزارت کشــور (گــزارش منتشــر شــده).
 فر خزنــوزی ،عبــاس (« .)1380ضــرورت نوزایــی شــهری» ،فصلنامــۀ هفــت شــهر .ســال دوم .شــمارهچهــارم .صــص.5-16 :
 قــادری ،اســماعیل؛ زمانیمقــدم ،افســانه؛ و جاللیکنیمــی ،سیدهاشــم (« .)1391تدویــن راهبردهایمدیریتــی احیــاء ،توســعه و حفاظــت بافتهــای تاریخــی (مطالعــه مــوردی منطقــه  12شــهرداری تهــران)».
مجلــۀ مطالعــات توســعه اجتماعــی ایران .ســال پنجــم .شــماره اول.97-113 .
 کاهه ،احمد ( .)1384راهکارهای تحقق امنیت اجتماعی ،تهران ،گلپونه. کرکمــاز ،اوزگــور« .)1393( ،فراینــد نوســازی شــهری در ترکیــه» ،ترجمــۀ نعیمــه رضایــی .نشــریۀاینترنتــی نوســازی .ســال پنجــم .شــمارۀ .25
 کالنتــری خلیلآبــاد ،حســین (« .)1378برنامهریــزی مرمــت ناحیــه تاریخــی شــهر یــزد» ،پایاننامــۀکارشناسیارشــد دانشــکدۀ معمــاری و شهرســازی ،دانشــگاه شهیدبهشــتی.
 کالنتــری خلیلآبــاد ،حســین؛ و پوراحمــد ،احمــد (« .)1384مدیریــت و برنامهریــزی احیــاء ناحیــهتاریخــی شــهر یــزد» .پژوهشهــای جغرافیایــی .شــمارۀ  .54صــص.77-92 :
 -کالنتــری خلیلآبــاد ،حســین؛ صادقــی ،ســاناز؛ و حقــی ،مهــدی (« .)1395راهبردهــای مرمــت در
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.») محله ســیروس تهــران:بافتهــای تاریخــی شــهرها بــا تأ کیــد بــر مدیریــت بحــران زلزلــه (مطالعــه مــوردی
.61-74 : صــص.23  شــمارۀ.فصلنامــۀ مطالعــات شــهر ایرانــی اســامی
 «بررســی هویــت.)1388(  محمدصــادق، فرضعلــی؛ و افراســیابیراد، اکبــر؛ ساالریســردری، کیانــی.»بخشــی شــهر فیروزآبــاد در بهســازی و نوســازی بافــت تاریخــی شــهر گــور بــا اســتفاده از تکنیــک ســوات
.120-138 : صــص.6  شــمارۀ.فصلنامــۀ جغرافیایــی آمایــش
ُ
ُ
 تأملــی بــر بنمایههــای فرهنگــی و کنــش: «بازآفرینــی شــهری فرهنــگ مبنــا.)1390(  ســهند، لطفــی.49-62 : صــص.45  شــمارۀ، نشــریۀ هنرهــای زیبــا.»بازآفرینــی
.» «جایــگاه اصالــت در مرمــت بافــت.)1391(  شــهریار، عیســی؛ و ناســخیان، محمــد؛ حجــت، مســعود.271-283 : صــص.9  شــمارۀ.نشــریۀ معمــاری و شهرســازی آرمانشــهر
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