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مقدمه

انقالبصنعتیوپیشرفتهایتکنولوژیکیناشیازآن،بهتغییراتبطئیجمعیتسرعت
کزشهریشده بخشیدوجمعیتراافزایشداد.اینافزایشجمعیت،بیشترمتوجهمرا
توسعه گردید]2،1[.همچنین ومحیطی اجتماعی تعادلهای برهمخوردن وموجب
گذاشته سریعشهرنشینی،تأثیراتقابلتوجهیبربافتهایقدیمیوتاریخیبرجای
کارآمد نا و فرسوده بافت به بافتهایشهری از برخی توسعهشهرنشینی با است]2[.
بازآفرینیشهری به تکاملخود درسیر بهسازی و مرمت رویکردهای تبدیلشدهاند.
رسیدهاند.بازآفرینیشهری،راهحلیبرایتوسعهدرونزایشهریاستوامروزهبارویکرد

بازآفرینیفرهنگ-مبنابهعنوانراهبردیاساسیشناختهمیشود.
بابازآفرینیشهریفرهنگ-مبنا،کیفیتمحیطهایتاریخیبهعنوانبخشیازنوآوریها
گردیدهاست]3[.دراینرویکرد، وابتکارعملهایبازآفرینیشهربهطورروزافزونیآشکار
کاتالیزوروموتوربازآفرینیبهحسابمیآیندوفعالیتها فعالیتهایفرهنگیبهعنوان
میشوند]4[. ذکر بازآفرینی نماد بهعنوان اغلب و دارند توجهی قابل عمومی نمایش
هدفبازآفرینیشهریفرهنگ-مبناتوجهبهحفظارزشهایفرهنگیاستوحفاظت
ازثروتهایبومیدرجهتاعتالینقشفرهنگیبازآفرینیشهریدرمحیطاجتماعیاز

اهمیتبسیاریبرخورداراست]5[.
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بررسی سیر تحول سیاست های بهسازی و 
تا  نوزدهم  قرن  از  ویژه  به  شهری،  نوسازی 
دوره   هر  در  که  است  این  نشانگر  امروز،  به 
نگاه  نوع  و  رویکرد  زمانه،  شرایط  اساس  بر 
بافت های  در  مداخله  امر  پیرامون  خاصی 
است.  داشته  غلبه  تاریخی  و  قدیمی 
مرمت  هدف  با  دوره ها  این  از  کدام  هر 
قدیمی  بافت های  نوسازی  و  بهسازی  و 
شهری، بیانگر سطوح مختلفی از مداخله، 
شدن  وارد  و  محتوا  و  مفهوم  در  دگرگونی 
مقوله ی  در  جدید  عرصه های  و  جنبه ها 
مرمت شهری است. دست اندرکاران نیز در 
هر مقطع زمانی با وقوف بر نقاط ضعف هر 
رویکرد، سعی در اصالح آن داشته و بدون 
کامل رویکرد قبلی در جهت تکمیل آن  رد 

کرده اند]6[. تالش 

قرون . 1 در  فرهنگی  ثروت های  از  حفاظت 
آیینی  امری  مثابه  به  همواره  گذشته 
قرن  اواسط  از  اما  است،  بوده  نظر  مورد 
میالدی،  نوزدهم  قرن  اوایل  و  هجدهم 
مرمت  تئوری های  شکل گیری  با 
خود  به  تازه ای  شکل  امر  این  معماری، 
به  توجه  میالدی،   19 قرن  در  گرفت]7[. 
منفرد  ساختمان های  از  صرف  حفاظت 
رایج )وابسته  گرایش به مرمت سبکی  با 
قرار  توسعه  و  حمایت  مورد  تقلید(  به 
به  توجه  بر  عالوه  قوانین  طبق  گرفت. 
و  عتیقه  اشیا  و  یادمان ها  از  حفاظت 
هنری، بر حفظ ویالها، پارک ها، باغ ها و 
به طورکلی حفاظت از زیربناهای طبیعی 
گی  ویژ شد.  کید  تأ نیز  چشم اندازها  و 
این مرحله به طور عمده توجه به حفظ 
که در ایران نیز  تک بناهای تاریخی است 
شمسی   1352 تاریخ  تا  و  دارد  مصداق 

)1973 میالدی( ادامه داشته است]8[. 

یک سو . 2 از  بیستم،  قرن  اول  نیمۀ  در 
بازسازی  به  نیاز  و  جهانی  جنگ های 
نوگرایی  تفکر  شیوع  ویرانی ها،  گستردۀ 
در اوایل این قرن و نیز پیامدهای انقالب 
شدت  را  توسعه  به  گرایش  صنعتی، 
پیگیری  دیگر  سوی  از  و  می بخشید 
از  آمیخته ای  با  حفاظت  اندیشه های 
فناوری روز و همچنین شروع حمایت ها 
که منجر به تدوین  در مقیاس بین المللی 
کنگرۀ  در  معماری  مرمت  منشور  اولین 
گردید، موجبات تداوم جنبش  1931 آتن 
حفاظت می گردید]7، 9[. با این حال در 
و  صنعتی  شهرهای  سریع  توسعۀ  عصر 

سری تکامل 
مداخالت 
شـهـری
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مداخلههایشتابانونامعقول،نهتنهامحیطهایتاریخیآسیبدیدند،بلکهمضامین
محیط ویژگی تغییر اثر بر یا و مستقیم طور به نیز یادمانها از بسیاری هنری تاریخی-

کرد]9،2[. اطرافشانرادگرگون

3 میراثسالهایجنگجهانیدومدراروپا،فرسودگیوفروپاشیسازمانشهریبسیاری.
ازشهرهادرقارۀاروپاست.دردهه50میالدیباحجموسیعتخریبوآوارناشیازجنگ،
گرفت]9، کارقرار کالبدیوبازسازیشهریبهعنواناولویتاولدردستور نگرشبهمرمت
10[.دهۀ50،40و60میالدیمقارنباسالهایپسازجنگجهانیدومراعصربازسازی

مینامند.

4 طرحهای. کسازی پا و بازسازی اقدامات به نسبت دلسردی میالدی، 60 دهه اوایل از
این در جهت، همین به شد. گستردهای کنشهای وا بروز زمینهساز مجدد]9[، توسعۀ
گسترههاومناطقتاریخیشهرهاازارزشگذاریمجددیبرخوردارشدندوموجدوم دوران
گرایش گردید.دراینروند،استفادهمجددازابنیهوآثارتاریخیو رویکردحفاظتظاهر
فرهنگی- ارزشهای داشتن ملحوظ با آنها باززندهسازی و کارکردی حیات تجدید به
تاریخی،زیباییشناسی،معماریوبافتشهری،ضرورتاحیاعملکردیوتوانمندسازی

گرفت. بافت]7[،احیااقتصادیواجتماعیمحالت]10[نیزموردتوجهقرار

5 دردهه70میالدی،باتداومفرآیندنوسازیبربعدفعالیتاقتصادیازطریقتغییرکاربری.
کید تأ کارکردی تنوعبخشی یا کارکردی بازسازی بهشکل فعالیتهایجایگزین ایجاد یا
کارآمدیوسوددهی کاربریهایموجودولیبا کهبرحفظ میورزید.اینرونددرمواردی

کارکردیموردعملقرارمیگرفت]7[. کیدداشت،بهعنوانبازآفرینی بیشترتأ

6 زوالشهری. به رو و فرسوده ومحالت بافتها به اقتصادی نگرش میالدی، 80 دهه در
از آمیختهای مجدد، توسعه سالها این در گرفت. قرار شهری سیاست توجه کانون در
نگاهبازسازی،بهسازیوبازآفرینیدرمرمتشهریاست.مقولهمشارکتودخالتهمه
ساختار تجدید با میشود. قلمداد مهم امری رویکرد، این در ذینفوذ و ذینفع گروههای
کارگاههاوباراندازها کارخانههایصنایعسنگین، اقتصادیورهاشدنمناطقیهمچون
معضالت این با مقابله برای آمد. وجود به شهری مسائل بروز برای جدیدی بستر و...
کهاز شهریودرتداومتحوالتجنبشتوسعهونوسازی،رویکردیجدیدشکلمیگیرد

اینپسدرادبیاتتوسعهشهریباواژۀبازآفرینیهمراهمیگردد]7[.

7 گرفت.نوعیرویکرد. کارقرار دردهه90میالدی،مرمتشهریبانگرشبازآفرینیدردستور
کسازیهویتهایتاریخیدورههایمختلف، گذشتهوبدونپا کهبانگاهبه مداخلهای
بهخلقهویتیجدیدمتناسبباشرایطزندگیمردمانعصرحاضرمیاندیشد]9[.درواقع
کهبهمعنایبهبودوضعیت ازدهه90میالدیبهبعد،مرمتشهریمفهومیجامعاست
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کالبدی، اجتماعی و فرهنگی است]9[.  نواحی محروم در جنبه های اقتصادی، 
هم زیستی و همنشینی مسالمت آمیز سبک ها و فرهنگ ها، آخرین مرحله تحول و دگرگونی . 8

که با آغاز هزاره سوم و ورود به قرن 21، تعریفی جدید از بازآفرینی و  در مفهوم مرمت است 
نوزایی شهری را به وجود آورده است. در این تعریف، ابعاد فرهنگی و هنری به وجه غالب 
تبدیل شده  و تئوری های مختلف سعی در توجیه توجه به مقوله های هنری و فرهنگی در 

خلق و ایجاد محیط های سرزنده و پویای شهری را دارند]9[.

دیدگاه های مداخله در بافت های تاریخی
در دیدگاه های پیرامون اهداف مداخله در بافت های تاریخی، توافق و تفاهم همگانی برقرار 
است، اما دستیابی به این تفاهم در وجه راهبردها و روش ها به دلیل تفاوت نظرات، نیاز 
کارشناسان در خصوص مداخله در بافت از سه نگرش عمده  گفتگو دارد. مسئوالن و  به 

برخوردارند:
دیدگاه موزه ای: این دیدگاه هرگونه اقدامات معاصرسازی و نوسازی مداخله را، جز حفاظت . 1

و مرمت، مردود می داند و اقداماتی از قبیل احیای عملکردی ابنیه تاریخی را موجب تخریب 
با  افراطی خود حتی  نگرش در وجه  این  آن می داند.  فرهنگی -تاریخی  ارزش های  و  بافت 
کاربری های امروزی نیز مخالف است. بر این نگرش انتقادهایی وارد است از جمله: عدم توجه 
کنین بافت ها، عدم توجه به نیازهای زندگی شهروندان  به خواست ها و منافع مالکین و سا
کنین و جایگزین  کد شدن بافت و در نتیجه تداوم فرسودگی، خروجی روزافزون سا کنونی، را
تشدید  و  بافت  هویت  نهایت  در  و  ارزش ها  و  آثار  تهدید  اجتماعی،  فرودست  اقشار  شدن 

گسست کالبد.

را بافت فرسوده می نگرد و به ارزش های . 2 کلیت بافت تاریخی  دیدگاه نوسازی: این دیدگاه 
فرهنگی -تاریخی در وجه ساختاری معتقد نیست و صرفا تعدادی از تک بناها را واجد ارزش 
که در ساختار بافت تاریخی  که به دیدگاه بولدوزی معروف است  نگهداری می داند. این نگاه 
تبلور یافته است، بدون توجه به ارزش های فرهنگی - تاریخی، تمامی عرصه بافت تاریخی 
گونه تفاوتی بین بافت تاریخی و  گذاری می داند و در واقع هیچ  را میدان نوسازی و سرمایه 
زمین آماده سازی قائل نیست. طرح های ارائه شده بر مبنای این دیدگاه ها کم نیستند. طرح 
نوسازی اطراف حرم مطهر امام رضا )ع( به مساحت حدود 280 هکتار در سال 72 - 1373 
بر این نگرش  که  انتقادهای عمده ای  آید.  از این دست طرح ها به شمار می  بارزی  نمونه 
که در طول  واردند، می توانند از این قرار باشند: عدم توجه به ارزش های فرهنگی - تاریخی 
زمان ایجاد شده و به شکل ساختاری هم پیوند تبلور یافته است، بی توجهی به ارزش های 
سرمایه  به  نیاز  مردمی،  مشارکت  و  مردم  نقش  به  توجهی  بی  شناختی،  مردم  و  اجتماعی 

کالن و مداخله یک جانبه دولت. گذاری های 

که از آن به عنوان بافت تاریخی یاد می کنیم، . 3 کلیتی  دیدگاه بینابینی: این نگرش معتقد است 
هرگز یک مجموعه همگن و هم ارزش نیست، بلکه عماًل طیف وسیعی را از ارزشمندترین عرصه ها 
و مجموعه های تاریخی، مانند میدان نقش جهان اصفهان و عناصر پیرامونی آن، تا بخش های 
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بسیارفرسودهشهرراکهدربرخیمواردحتیفاقدارزشنگهداریاند،دربرمیگیرد]11[.

گفتدردنیایاندیشهپردازیدرموردمداخلهدربافتهاوفضاهای بنابراینمیتوان
گرایی.دردیدگاه گراییوفرهنگ کارکرد گرایشودیدگاهعمدهوجوددارد: کهنشهریدو
مناسبی جایگاه از فرهنگی محتوای و بوده اقتصادی مقوالت با اولویت گرایی کارکرد
ارزشهایفرهنگیعامل گراییبرعكس،شرایطو برخوردارنیستودردیدگاهفرهنگ
گذشتهازمشخصات گذاریبیشازحدبه غالبدرشكلدهیفضاتلقیمیشوند.ارزش
کهنراازدیدمصرفینگریسته،پس کارکردگرافضاهایشهری بارزاینتفكراست.دیدگاه
گرابهاینفضاهابهدیدموزهمینگرد بهدگرگونیآناعتقاددارد،درحالیكهدیدگاهفرهنگ
وازاینروامربهحفاظتمینماید.اماآنچهموردپذیرشاستدیدگاهبینابینیایندو

است]12[.

انواع  رویکردهای مداخله در بافت های تاریخی

گروهبهسازی،نوسازیوبازسازی گذشتهدرسه انواعمداخلهبراساسمیزانوفاداریبه
گستردهایازاقداماترابرحسب قرارمیگیرند]14،13[.اینسهنوعمداخلههریكطیف

نیازشاملمیشوند:
در آثارهویتبخش وحفظ گذشته به وفاداری بر اصل نوعمداخله این در : بهسازی 
آنهاست.فعالیتبهسازیباهدفاستفادهازامكاناتبالقوهوبالفعلموجودوتقویت
جنبههایمثبتوتضعیفجنبههایمنفیازطریقحمایت،مراقبت،نگهداری،حفاظت،
احیا،استحكامبخشیوتعمیرصورتمیپذیرد.دخالتدراینبافتهامستلزمرعایت
گفته ضوابطومقرراتسازمانمیراثفرهنگیمیباشد]15[.بهسازیبهسلسلهاقداماتی
کوتاهمدتصورتمیگیرد]16[. کالبدوفضایشهردر کهبهمنظورابقاوبهبود میشود
ازلحاظعملكردیحاد کهفرسودگینسبیفضا درواقعبهسازیزمانیصورتمیگیرد
کالبدصورت شدهباشد]16،15[.دراقداماتمربوطبهبهسازی،مداخلهایچشمگیردر
کالبددرشرایطمناسبیبهسرمیبردوتنهاباجایگزینیعملكردمناسب نمیگیرد.زیرا

فعالیت،ازفرسایشجلوگیریمیشود]14[.
گذشتهازانعطافپذیریبیشتریبرخوردار نوسازی :درایننوعمداخلهحدوفاداریبه
باهدف نوسازی گردد. میتواندشامل را تغییر اندك مداخله از مورد برحسب و است
کارآییوبهرهوری،بازگرداندنحیاتشهریبهبافتمیباشدوازطریقنوکردن، افزایش
نوسازی واقع در .]15[ پذیرد می صورت دگرگونی و انطباق حیات، تجدید توانبخشی،
کیدبرتغییرشكلفضایامجموعهشهری بازگرداندنحیاتمجددبهبنایافضاواحیاباتأ

است]16[.
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كالبدی برای  نوسازی فرآیندی است جامع نگر از منظر اقتصادی - اجتماعی، فرهنگی و 
بازگرداندن شرایط مناسب زندگی بر مبنای ارتباطاتی نو و به تعادلی پویا رساندن محدوده ها 
كه فضای شهری، مجموعه و یا بنا از نظر  و محله های هدف]17[ و زمانی انجام می شود 
كارآیی آن شده  كاهش بازدهی و  كالبدی سبب  عملكردی فعال هستند، ولی فرسودگی 
كالبد، آن را  كید شده و با ایجاد تغییراتی در  باشد ]16[. در نوسازی بر فعالیت دائمی فضا تأ
معاصر می كند. این عمل برخالف بهسازی می تواند به ایجاد فضاهای جدیدی بیانجامد و 

گذشته و آینده مدد رساند]14[.  گفت وگوی خالق بین  به 
گذشته وجود ندارد، بلكه  بازسازی : در این نوع مداخله نه تنها هیچ الزامی برای حفظ 
و  كسازی  پا از طریق تخریب،  و  كالبدی - فضایی  و  زیستی  ایجاد شرایط جدید  با هدف 
دوباره سازی صورت می گیرد]15[. بازسازی به معنای از نو ساختن است. بازسازی زمانی 
كامل ایجاد شده  كه در بنا، مجموعه یا فضای شهری، فرسودگی به صورت  صورت می گیرد 
باشد]18[. در این حالت، فضای شهری در چهره های جدید یا در صورت اصل خویش، 
كاماًل جدید را بیان می كند]14[. در جدول زیر انواع مداخله در بافت های فرسوده  روابطی 

به اختصار بیان شده اند.

راهبرد هدف زمینه نوع مداخله

 حمایت، مراقبت،
 نگهداری، حفاظت،

 احیا، استحكام بخشی
و تعمیر

 وفاداری به گذشته و حفظ آثار
 هویت بخش،استفاده از امكانات بالقوه

 و بالفعل موجود، تقویت جنبه های
مثبت و تضعیف جنبه های منفی

 فرسودگی
  عملكردی فضا،
 شرایط مناسب

كالبد

بهسازی
(حداقل مداخله)
(توانمند سازی)

 نوكردن، توانبخشی،
 تجدید حیات، انطباق و

دگرگونی

 انعطاف پذیری در وفاداري به گذشته،
 افزایش كارآیی و بهره وری، بازگرداندن

 حیات شهری به بافت، بازگرداندن
 حیات مجدد به بنا یا فضا با تغییر

شكل فضا

 عملكرد فعال،
 فرسودگی

كالبدی
نوسازی

كسازی و  تخریب، پا
دوباره سازی

 عدم الزام برای حفظ گذشته، ایجاد
 شرایط جدید زیستی و كالبدی-

فضایی

 فرسودگی كالبد و
عملكرد

بازسازی
کثرمداخله) (حدا

بازآفرینی و نوزایی  رویكردهای مرمت و بهسازی شهری در سیر تحول و تكامل خود به 
كید  كالبد به عرصۀ تا گذاری را از حوزه توجه صرف به  شهری تكامل یافته و در این مسیر، 
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کردهاند]19[. برمالحظاتاجتماعی،اقتصادی،فرهنگیوهنریتجربه
سیر تکامل مداخالت در بافت های فرسوده شهری ایران

دامنگیر زماندیگری هر از بیش روزافزونشهرنشینی،مشكالتشهری رشد با امروزه
درطی که تحوالتی و ما بررسیوضعیتشهرهای .]20[ است گردیده کشور شهرهای
کهدرسرزمینمامفهومشهرامروزی چنددههاخیررخنموده،مبّینایننكتهاست
کردهاست]21[.درایرانازحدودیكقرنپیش گذشتهفرق بامعنیومفهومشهردر
توجهی خور در معنوی و مادی هزینههای و گرفته قرار تصویب و طرح مورد قوانینی
گاهدرجهتحفظ صرفمداخلهدربافتهایفرسودهشهریشدهاست.ایناقدامات
کردهوباچهارچوبهاوجهتگیریهای گاهدرجهتحذفآنعمل کهنو شالودۀشهر
اقدامات این ونظریویژهایدر کههدفمشخص آنجا از ارائهشدهاست. متعددی
آنچهدرعملمشاهده اتخاذشده، غالبًاسردرگم وسیاستهایمداخله نشده دنبال

میشودازروندتخریبتدریجیوبالتكلیفیاینبافتهاحكایتدارد]22[.
طوالنی سابقۀ علیرغم شهرها بافت بازآفرینی و ایرانی شهر مرکز بازآفرینی پیشینه
شهرنشینیدرایران،دارایسابقهکمیاست.درموردمرمتبافتهایتاریخیدرایران،

کهبهچنددورهقابلتقسیماست]23[. گذشتهبرمیگردد تاریخبهحدود80سال
دوره اول، دوران شروع مداخله ) 1304 تا 1320 ه.ش.(: تصویبوسپساصالحقانون. 1

محلههای مخصوصًا و شهرها کز مرا در میدانها و خیابانها احداث معابر، توسعه
ازمهمتریناقدامهای قدیمیجهتایجاددسترسیسوارهبهنقاطمختلفشهر
کشیدهشدنآتشجنگبهایران، ایندورهاست.باشروعجنگجهانیدومو

اقدامهایمرمتیمتوقفماند.
دوره دوم )1320 تا 1345 ه.ش.(: )دوران توجه به بافت های شهری(:درایندوره. 2

نوبنیاداطرافومجاوروحتی گرفتهمربوطبهمحلههای اقداماتصورت بیشتر
داخلشهرهابهصورتزاغهنشینبودهاست.بنابرایناقداماتدرموردبافتهای
کزشهریبهجزاقدامدرجهتتدوینطرحهایجامعشهری شهریموجودومرا
درسال1344ه.ش.همچناندرهمانراستایدورانابتداییمداخلهبودهاست.

دوره سوم ) 1345 تا 1357ه.ش.(:ازخصوصیاتعمدهایندوره،تصویبقوانین. 3
تأسیسشورایعالیشهرسازیومعماریایرانوتغییرناموزارتآبادانیومسكن
تهیهی و بزرگ شهرهای برای جامع طرح تهیه شهرسازی، و مسكن وزارت به
محلههای نوسازی کوچک، برایشهرهای کشور وزارت توسط هادی طرحهای
قدیمیوناسالمدرقالبطرحهایجامع،نوسازیوبهسازیمحیط،حفظبافت

تاریخیوتوجهبهاصالتآنرامیتواننامبرد.
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کنون (: در ده سال ابتدایی . 4 دوره چهارم، بعد از انقالب اسالمی ) از سال 1357 تا
از  پس  ولی  نگرفت  صورت  زمینه  این  در  اقدامی  جنگ،  به دلیل  انقالب  از  بعد 
کشور  پایان جنگ برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی 
سال ها  این  باشد]13[.  ایران  در  شهری  مرمت  اقدامات  برخی  زمینه ساز  توانست 
متاثر از شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پس از جنگ دارای تفاوت های بارزی 
با سایردوره ها است. اقدامات بسیار محدود تحت عنوان »روانبخشی« با توجه به 
شیراز  و  گرگان  سمنان،  یزد،  اصفهان،  شهر  چند  در  تنها  کم  حا اقتصادی  شرایط 
گرفت. ولی پس از پایان جنگ برنامه های اول تا ششم  به صورت موضعی صورت 
اقدامات  برخی  زمینه ساز  توانست  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی   - اقتصادی  توسعه 

مرمت شهری در ایران باشد ]24[.
4-1. برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور )1372- 1368ه.ش(:

کرد:  از جمله اقدامات آن دوره می توان به موارد زیر اشاره 
مدنظر قرار دادن مطالعات بهسازی و نوسازی شهرها در بخش عمران شهری و در 	 

قالب تهیه برنامه های توسعه شـهری در پیوست قانون و بخش های برنامه.

کثر استفاده از ظرفیت های درونی 	  ح مستقل بهسازی و نوسازی در راستای حدا طر

بافت شهری در  از طریق تأسیس دفتر بهسازی  بیرونـی  شهری در مقابل توسـعه 

و  بهسـازی  ح  طـر  20 )انجـام   1367 سال  در  شهری  عمران  و  محلی  امور  معاونت 
کشور(. ح تجمیع در 12 شهر توسط وزارت  نوسازی و 5 طر

ح های جدید از 	  ح های جامع، تفصیلی و هادی و تجدیدنظر شده در طر تهیه طر
ح های روان بخشی. جمله طر

ح های الزم برای حفاظت، تعمیر و مرمت و احیای 	  تعریف وظایف تهیه و اجرای طر
آثار، بناها و مجموعه های ارزشـمند فرهنگی و تاریخی.

کشور )1377-1373ه.ش(:   2-4. برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
این برنامه نقطه عطف توجه مستقیم، منسجم و برنامه ای به بهسازی بافت های 
که  شهری و تالش برای حل مسـائل مختلـف بافـت هـای فرسوده و قدیمی است 

کرد: از جمله اقدامات آن می توان به موارد زیر اشاره 
ح موضوع بهسازی بافت های فرسوده مسئله دار در قالب پروژه های ذیربط با 	  طر

هدف استفاده بهینه از زمین از طریـق اصالح بافت های فرسوده و اصالح محالت 
قدیمی.
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 ایدهتجمیعقطعاتدرمناطقشهری،بهسازیونوسازیبافتهایمسئلهدار	
شهریباحفظهویتبافتهایباارزشوهمزماناندیشیدنبهمسئلهمسکنو

کهنشهریبهعنوانمیراثتاریخی. بافتهای
 وزارت	 شهری بافت نوسازی و بهسازی دفتر سوی از تیپ خدمات شرح ارائه

مسکنوشهرسـازیبـاتفکـرتجمیـعدربافتقدیم.
 اصلی	 متولی عنوان 1375به سال در شهری بهسازی و عمران شرکت تشکیل

کهـنشـهریدرراستایاجرایبرنامهدومتوسعه. رسیدگیبهبافتهـای

3-4-برنامهسومتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیکشور)1383-1378ه.ش(:از
کرد: جملهاقداماتآنمیتوانبهمواردزیراشاره

 تدوینقوانینومقرراتالزمبرایتشویقمالکاناراضیفرسودهشهریبهتجمیع	
زمینوسرمایهگـذاریومشـارکتدرطرحهایبافتازطریقمشوقهایمالیاتی

الزمووامهایترجیحی.

 کمیسیونمرمتواحیایبناهاوبافتهایتاریخیباعضویتنماینـدگان	 تشکیل
ایجاد برای ذیربط دستگاههای مورد وحسب اوقـاف سـازمان و مسـکن وزارت
احیای و مرمـت طـرحهـای اجـرای زمینـه در اجرایی فعالیتهای در هماهنگی

کشور. بافتهایتاریخی

 کردن	 مشخص و تاریخی شهرهای تاریخی-فرهنگی ساختار طرحهای تهیه
محدودهبافتهـایتـاریخی-فرهنگـیوضوابطحفظواحیاوبهسازیوبازسازی

آنها.

 به	 دستیابی برای پژوهشی - علمی قطبهای و مشاورهای شرکتهای ایجاد
راهکارهایحفاظـت،بهسـازیونوسـازیشهری.

 توسعهتسهیالتمادیومعنویبرایبهسازیونوسازیشهری]13[.	

4-4-برنامهچهارمتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیکشور)1388-1384ه.ش(:
گواربمدرسال1382،توجههمگانبهویژهمدیرانشهریبه ازواقعهنا پس
موضوعمشکالتبافتهایشهریجلبشد]24[.ازجملهاقداماتآنمیتوان

کرد: بهمواردزیراشاره
 توسعه	 به دستیابی سازها، و ساخت استحکامبخشی به دولت ساختن موظف

پایـداروبهبـودمحـیطزنـدگیدرشـهرهاوروستاهابهمنظورهویتبخشیبهسیمای
شهروروستا.

 گسترشمحدودهشـهرها	 احیایبافتهایفرسودهونامناسبشهریوممانعتاز
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کشور  بـر اسـاس طـرح جـامع شـهری و ساماندهی بافت های حاشیه ای در شهرهای 
کنین این بافت ها. با رویکرد توانمندسازی سا

ایمن سازی و مقاوم سازی سـاختمان هـا و شـهرها بـه منظـور کـاهش خسـارات انسـانی 	 
قدیمی  بافت های  نوسازی  و  بازسازی  با  غیرمترقبه  حـوادث  از  ناشـی  اقتصـادی  و 

شهرها و روستاها از طریق منابع داخلی و خارجی ظرف 10 سال.

بافت های 	  در  نیاز  مورد  مناسب  امالك  خریداری  به  مسکن  وزارت  دانستن  مجاز 
فرسوده و نامناسـب شـهری بـه منظـور اجرای طرح های عمرانی ]25[.

-1395( کشور  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  پنجم  برنامه   -4-5
کرد: 1389ه.ش(: از جمله اقدامات آن می توان به موارد زیر اشاره 

 	 - ایرانی  روزآمدسازى معمارى  و  بازآفرینی  روستا،  و  به سیماى شهر  هویت بخشی 
اسالمی، رعایت معیارهاى پیشرفته براى ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.

ناهنجاری هاى عمومی 	  کنترل  و  و پیشگیرى  سامان بخشی مناطق حاشیه نشین 
ناشی از آن.

با 	  مقابله  و  پیشگیرى  براى  رسانه ها  و  آموزشی  فرهنگی،  ابزارهاى  از  استفاده 
ناهنجاری هاى فرهنگی و اجتماعی ]26[.

 -1400  ( کشور  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  برنامه   -4-6
که از جمله اهداف آن  1396ه.ش.(:  این برنامه در حال حاضر در دست اجراست 

کرد: می توان به موارد زیر اشاره 
هویت بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسالمی - 	 

ایرانی.

ناهنجاری های عمومی 	  کنترل  و  و پیشگیری  سامان بخشی مناطق حاشیه نشین 
ناشی از آن ]27[.

گردهمایی مرمت بناها و شهرهای تاریخی )آذر1350 دانشگاه  از برگزاری نخستین 
گردهمایی، مسأله حفاظت و مرمت  کشورمان سال ها می گذرد. در این  تهران( در 
ح شد]25، 6[.  کشور مطر بناها و شهرهای تاریخی به عنوان عامل مؤثر در توسعه 
طی مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در سال 1360 پس از تغییر 
اصفهان،  شهرهای  شهرسازی،  و  مسکن  وزارت  به  مسکن  و  آبادانی  وزارت  نام 
کشور انتخاب و  کرمان به عنوان شهرهای فرهنگی - تاریخی اصلی  شیراز، تبریز و 
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طیسالهای1369تا1371طرحهاییبا
تهیه تاریخی - فرهنگی محورهای عنوان
سیاستهای اخیر سالهای در شدند.
بهعنوان وکیفی فرهنگی بازآفرینی
برنامهریزی رویکرد و معاصرسازی ابزار
ارزیابی تاریخی سایتهای در استراتژیک
بازآفرینی ملی ستاد و است]11[  شده
سند مفاد تحقق هدف با 93 سال در
نوسازی بهسازی، احیا، راهبردی ملی
و فرسوده بافتهای توانمندسازی و
هماهنگی طریق از شهری کارآمد نا
مقررات و قوانین رعایت با و بخشی بین
میتوان بنابراین شد. تشکیل مربوطه
گفترویکردهایمرمتوبهسازیشهری
بازسازی، از خود تکامل و تحول سیر در
مجدد توسعۀ و نوسازی باززندهسازی،
تکامل شهری نوزایی و بازآفرینی به

یافتهاند]19[.



    صفحه/  13 

 Regeneration واژۀ  بازآفرینی،  واژۀ  معادل 
معنای  به   Genusاز آن  ریشه  و  است 
کارکردی پایه ای بدن  واحدهای فیزیکی و 
به   Generate است.  وراثت  انتقال  عامل  و 
کردن، Regenerate به  معنای خلق و تولید 
معنای بهبود و ارتقا، رویاندن و رشد کردن، 
از  بهتر،  وضعیتی  جهت  در  بنیادی  تغییر 
کردن]26[،  گرفتن، اصالح  فرم و شکل  نو 
بخشیدن،  دوباره  جان  کردن،  احیا 
و  کردن]27[  رشد  نو  از  شدن،  احیا 
Regeneration به معنی رشد و یا منجر به 
رویش مجدد چیزی شدن، تجدید حیات 
یا  و  نوسازی  روحانی،  و  معنوی  احیای  و 
مرمت بدن یا بخشی از آن در یک سیستم 
از ایجاد زخم و در فرآیندی  بیولوژیک بعد 
به  شهری  مطالعات  در  و  طبیعی]26[ 
احیا، تجدید حیات، معاصرسازی  معنای 

کار می رود]27[.  و بازآفرینی به 
واژۀ بازآفرینی شهری به عنوان یک واژه عام 
که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی، نوسازی، 
روان بخشی  و  توانمندسازی  بازسازی، 
می رود.  کار  به  می گیرد  بر  در  را  شهری 
تجدید  احیا،  مفهوم  به  شهری  بازآفرینی 
حیات و نوسازی شهری و به عبارتی دوباره 

زنده شدن شهر است]15، 13[ .
تکامل  رویکرد،  شهری  بازآفرینی 
به  که  است  شهری  نوسازی  در  یافته ای 
دستیافته های  و  آرمانها  اهداف،  ورای 
پنجاه،  دهه  مقیاس  کالن  بازسازیهای 
هفتاد  دهه  بهسازی های  و  باززنده سازی 
و توسعه های مجدد دهه هشتاد میالدی 
تجاری  کز  مرا و  امالك  توسعه  بر  کید  تأ با 
بازآفرینی  تعریف  در  است]28[.  رسیده 
آمده:  چنین  راهبردی  ملی  سند  در 
عرصه های  در  همه جانبه  توسعه  فرآیند 
کالبدی  و  محیطی  اجتماعی،  اقتصادی، 
در  زندگی  کیفیت  ارتقای  منظور  به 
محدوده ها و محله های هدف در پیوند با 

باقی شهر]17[.
بازآفرینی شهری نگرش و اقداماتی جامع و 
یکپارچه برای حل مشکالت شهری منطقه 
کید  هدف عملیات است و بر این مطلب تأ
برای  روش  هرگونه  اجرای  و  ح  طر که  دارد 
و  بزرگ  شهرهای  مشکالت  با  مقابله 
و  بلندمرتبه  اهداف  دارای  باید  کوچک، 

راهبردی باشد]29[. 
در  جامع،  سیاستی  شهری  بازآفرینی 
بافت های  کیفی  ارتقای  برنامه  برگیرنده 
اقتصادی،  یکپارچه  اهداف  با  شهری 

یین  بازآفر
شهری



کالبدبهمعنادربازآفرینیفرهنگمبنا گذاراز

کالبدینمیاندیشدوبرتغییراتاجتماعی کهتنهابهتغییرات اجتماعیوفرهنگیاست
کالبد،اجتماعومحیط کیدمینماید]28[ودرپیایجادوضعیتیپایداردراقتصاد، نیزتأ
است]27[.بازآفرینیمحیطهایشهریازرکوداقتصادی،محیطی،اجتماعیوفرهنگی

کالبدفیزیکیبهوجودمیآید،جلوگیریمیکند]30[. کهدراثرزوالوتخریب
بازآفرینیشهریهمبهجذابیتفضاهایشهریازطریقمرمتعناصرموجودوایجاد
کالبدیجدیدوهمتلفیقانواعفعالیتهایرسمیوتعریفشدهبافعالیتهای عناصر
غیررسمیاشارهدارد]28[.بهعبارتیبازآفرینی،خلقفضاهایجدیدباحفظویژگیهای
اصلیفضاییقدیم)کالبدیوفعالیتی(است]30،31[وهدف،حفظویژگیهایارزشی
ارزشهای نیازروزوتعریفمجدد با بافتقدیمی،خلقویژگیهایجدیدومتناسب
حفظ با شهری بازآفرینی در است]30[. معاصر نیازهای به پاسخگویی برای گذشته
کید کالبدیوظاهریآنهاتأ کالبدیروستاهاومحلههایتاریخیبرتشابهات فضاهای
گاردنومحلهسوهودرلندننمونههاییازبازآفرینیشهریهستند. کاونت میشود.

کالبدحفظشدهولیعملکردتغییرکردهاست]32[. دراینمحلهها
و تازه شرایط بر منطبق جدید فضایی سازمان تولید یعنی )معاصرسازی( بازآفرینی
یاتعریفدوبارۀروابطشهری و ایجادروابطشهریجدید کههمگیدر نو ویژگیهای
فرهنگی ارزشهای حفظ به توجه رویکرد این در میافتد]31[. مؤثر موجود یا کهن
کاربری نوع داراییک وسازهای ازساخت انتقاد تاریخی، و بومی ثروتهای وحفظ
کمی،مشارکت کیفیبهموازاتاقدامات کاربریهایمتعدد،توجهبهاقدامات بهجای
تفریحی کاری بازآفرینی است]2[. مشهود و... بازآفرینی فرآیند در اجتماعی گروههای
کارکردی و فرهنگی پیوستگی تاریخی، تداوم در حیاتی امری بلکه نیست، تفننی و

فضاهایجمعیشهربهحسابمیآید]30[.
اساسی شباهتهای ضمن که میشوند حادث جدیدی شهری فضای اقدام این در
نمایش به قدیم فضای با را معنایی و ماهوی تفاوتهای قدیم، شهری فضای با
کلیبازآفرینیسعیداردبابررسیموقعیت،شرایطمحیطی، میگذارند]31[.درحالت
بهمرورزمان که بپردازد بهتجدیدحیاتمکانهایی اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی
کالبدیوعملکردی کهاحیای کاراییالزمراندارند،همچنینبهنحوی فرسودهشدهو
گردد]28،33[.بازآفرینی کیفیتهایمحیطی توأمانبهوقوعبپیوندد،باعثافزایش
ازطریقبهسازیمناطقمحرومودر شهریبهدنبالحلمشکالتفرسودگیشهری
باززندهسازیمناطقمتروکه بهدنبال تنها رویکرد این حالاضمحاللدرشهرهاست.
کیفیتزندگیبهخصوص گستردهتریهمچوناقتصادرقابتیو نیست،بلکهبامباحث

کهدرمحالتفقیرنشینزندگیمیکنند،سروکاردارد]2[. کسانی برای
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رهیافت بازآفرینی شهری تالشی یكپارچه برای به زندگی برگرداندن مناطق رو به نابودی 
كالبدی،  است. عملكرد این رهیافت، توقف افت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، 
مسائل  برابر  اهمیت  اساس  بر  رویكرد  این  تنزل  چرخه  از  بافت  كردن  ج  خار و  محیطی 
از  بهینه  استفاده  حاضر،  حال  در  است]34[.  محیطی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
از منابع موجود از طریق بهسازی و بازآفرینی  كثر بهره وری  اراضی شهری به منظور حدا
گسترش شهرها در مناطق پیرامونی  عرصه های فرسوده و نابسامان، جلوگیری از توسعه و 
و استفاده مجدد از ساختارهای تاریخی، از محورهای اصلی و اولویت های برنامه ریزان و 
كشورهای درحال توسعه  كشورهای توسعه یافته و حتی برخی  سیاست گذاران شهری در 
كالبدی شهر برای  كمی عناصر  است. در بازآفرینی شهری، توسعه شهری به مفهوم رشد 
خواهد  خ  ر شهری  توسعه  ح های  طر قالب  در  زندگی،  كیفیت  ارتقاء  و  جمعیت  اسكان 

داد]2[.
در  موجود  بالفعل  و  بالقوه  توان های  بكارگیری  حقیقت  در  شهری  درونی  توسعه 
كمی  و  كیفی  توزیع  نحوه  در  تعادل  ایجاد  جهت  در  تالش  شهری،  برنامه ریزی های 
پویش  و  مشاركت  از  استفاده  و  شهری  زندگی  بنیان های  میان  هماهنگی  جمعیت، 
و  معماری  سبک  نظر  از  اول  وهله  در  تدابیر  كلیه  است]2[.  غیره  و  مردم  اجتماعی 
شهرسازی، ارزیابی و سپس به صورت هم زمان در تطابق با مؤلفه های فیزیكی، اجتماعی 
بازآفرینی،  روند  در  اصلی  هدف  می شوند.  بررسی  محیطی  گی های  ویژ و  اقتصادی  و 
كیفیت زندگی اجتماع محلی و تضمین مشاركت آن ها در این روند است ]30[.  افزایش 
كه دربرگیرنده  كالبدی یا محیطی فراتر می برد تا جایی  بازآفرینی امر بازتوسعه را از بهسازی 
اقتصادی،  سطوح  بر  اثرگذاری  هدفش  و  بوده  شهری  امور  به  چندبخشی  رویكرد  یک 

اجتماعی، زیرساختی، طبیعی و فرهنگی در یک چشم انداز بلندمدت است]35[. 
گی های  كاربردی از بازآفرینی شهری، شناخت و بررسی روابط میان ویژ در ایجاد تعریف 
كالبدی برخی عناصر شهری مهم،  كنش های اجتماعی، ضرورت جابجایی  كالبدی و وا
كیفیت آن،  اهمیت بهبود وضعیت اقتصادی به عنوان پایه و اساس رفاه زندگی شهری و 
ضرورت استفاده بهینه از زمین های شهری و ممانعت از توسعه بی رویه شهرها و اهمیت 
شناسایی بازتاب سیاست های شهری انجمن های اجتماعی غالب و نیروهای سیاسی و 
گیرند]2[. تشریح  موضوع جدیدی به نام توسعه پایدار باید مورد بررسی و شناخت قرار 

مفهوم بازآفرینی در جدول زیر آورده شده است.
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بازآفرینی واژه

نوشدنوبهروزشدن معادل لغوی

خلقفضایشهریجدیدباحفظویژگیهایفضایی)کالبدیوفعالیتی(قدیم
ارائهشخصیتوهویتمتفاوت معنای مفهومی

بازآفرینیفضاباویژگیهاوارزشهایکهنفضا
ایجادشخصیتوهویتمتفاوت هدف

حفظویژگیهایباارزشبافت
خلقفضاهایجدیدمتناسببانیازروز

بازآفرینیوتعریفمجددارزشهابرایپاسخگوییبهتربهنیازهایروز اصول

مستمروبلندمدت زمان اقدام
تشریحمفهومبازآفرینی]36[
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پیشینه بازآفرینی شهری
بازآفرینی  میالدی،   80 و   70 دهه  اواخر  از 
شهری به عنوان یکی از سیاست های اصلی 
دولت های اروپای غربی و آمریکای شمالی 
مناطق  مشکالت  و  مسایل  با  مواجهه  در 
گر  ا است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  شهری 
در  دوره  این  از  شهری  بازآفرینی  واژه  چه 
ولی  شده،  متداول  شهری  توسعه  ادبیات 
جامع  و  یکپارچه  نوین،  رویکردی  معرف 
شهری  نوسازی  و  توسعه  سیاست های  از 
ادبیات،  با  پیش  دوره های  در  که  است 
بوده  عمل  مورد  متفاوتی  مکانیزم  و  مدل 

است]37[.
دنبال  به  و  میالدی  یکم  و  بیست  قرن  در 
اضطراری،  اقدامات  دوران  شدن  سپری 
شهرها  کالبدی   - کارکردی  کیفی  مباحث 
گسترده  اقدامات  است.  گرفته  قرار  مدنظر 
بر  مبتنی  آن ها  پیدایش  که  شده  یاد 
نظریه های رایج و مقبول زمان خود بوده، 
به طور عمده چهار نوع سیاست گذاری در 
تجدید حیات شهری را نشان می دهد]31[ 

که در جدول زیر نمایش داده شده است:

بعد اقدامات محل مراحل

کالبدی، محیط 
مصنوع

گذاری اراضی وسیع و متروکه  وا
شهری به فعالیت های متناسب 

شهری
ایاالت متحده آمریکا مرحله اول بازآفرینی

)1960(

اجتماعی تحول و گذار کامل اراضی متروکه 
شهری کلندز و    بارسلونا دا مرحله دوم بازآفرینی

)1980(

اقتصادی
گذار و تحول اراضی با عملکردهای 

ناهمگن و نامناسب شهری به 
مکان هایی پررونق

بسیاری از اراضی 
شهری در سراسر 

جهان با عملکردهای 
نامناسب 

مرحله سوم بازآفرینی
)1990(

فرهنگی، هنری ایجاد محیط های سرزنده، پویا و 
جذاب شهری سراسر جهان مرحله چهارم بازآفرینی

کنون( )1990 تا

سیر تکاملی بازآفرینی شهری ]38[
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بافتهای در مداخله جهت پروژههایی جهان سراسر در اخیر دهه سه در همچنین
کهمیتوانآنهاراباتوجهبهویژگیهایشان فرسودهوارزشمندتاریخیایجادشدهاند

کهدرجدولزیرنشاندادهشدهاست. درسهدستهطبقهبندینمود]39[

اثرات منفی اثرات مثبت مقیاس اقدامات سال پروژه

ریسکمالیباال،
بیاعتمادیمردمنسبت
بهشهرداریهاودولت

محلی،عدمتوزیع
عادالنهرفاهوامکاناتو
نابرابریهایاجتماعی
دردستیابیبهمنافع

پروژهها،تکهتکهشدن
سیماومنظرشهری،نیاز

بهسرمایهگذاریهای
عظیم

طراحیفضاهاو
مکانهایجدید،
رونقاقتصادی،
تولیداشتغال،

صنعتگردشگری

بزرگ
مقیاس،
جهانیو

فرامنطقهای
کالبدی

ابتدای
دهه80
میالدی

پروژه های
پرچم

کملیو بیثباتیامال
بینالمللی،توجهصرف
بهتوسعهدهندگانو

سرمایهگذاران،توجهصرف
بهمناطقمجاورشهرو

مناطقبندرگاهیبهدلیل
سودباالتر،عدمتوجه
بهمناطقمحروم،عدم

برقراریعدالتدرخدمات
وفعالیت

رونقفعالیتهای
اقتصادی

منطقهایو
فرامنطقهای

کالبدی
اقتصادی

اواخر
دهۀ
80

واوایل
دهۀ
90

پروژه های
پرستیژ

کارایی سطحاثرمحدود،
خرد

افزایشکیفیت
عناصرومکانهای

پیرامونی،عدم
صدمهبهبافت

اطراف،عدمنیازبه
سرمایهگذاریهای

عظیم

کوچک
مقیاس،
شهریو

محلی

کالبدی
اقتصادی
اجتماعی

اوایل
قرن21

پروژه های
محرک 
توسعه

گونهشناسیپروژههایبازآفرینیشهریدربافتهایفرسودهوارزشمندتاریخیدرسهدههاخیر
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که  شهری  بازآفرینی  مبانی  و  اصول 
تغییرات  چالش های  منعکس کننده ی 
ح زیر است: شهری و نتایج آن باشد به شر

از 	  کامل  تحلیل  یک  بر  مبتنی 
بوده  نظر  مورد  شهری  منطقه ی 
بافت  چندجانبه  اصالح  پی  در  و 
کالبدی، ساختار اجتماعی، پایه  های 
آن  محیطی  شرایط  و  اقتصادی 

منطقه باشد.
به 	  رسیدن  جهت  در  ممکن  حد  تا 

استراتژی  یک  از  چندجانبه،  اصالح 
با  و  کند  استفاده  کامل  و  جامع 
با  علمی  و  منظم  دقیق،  راه حل های 

مشکالت روبه رو شود.
استراتژی 	  که  شود  حاصل  اطمینان 

در  شده،  ح  طر اجرایی  برنامه های  و 

اصول 
یین  بازآفر
شهری

قرار  پایدار  توسعه ی  اهداف  مسیر 
دارند.

و 	  واضح  عملیاتی  اهداف  دارای 
مکان های  به  بسط  قابل  مشخص، 
مطلوب  کیفیت  دارای  و  مختلف 

باشد.
انسانی 	  اقتصادی،  طبیعی،  منابع  از 

گی های موجود  و... مانند زمین و ویژ
استفاده  بهترین  مصنوع  محیط 

ممکن را انجام دهد.
مشارکت 	  که  شود  حاصل  یقین  این 

تمامی  همراهی  و  ممکن  کثری  حدا
منافع  به  دستیابی  برای  ذینفعان، 
منطقه  بازآفرینی  در  آنان  مشروع 
این  است.  آمده  دست  به  شهری 
و  مشارکتی  برنامه  واسطۀ  به  امر 

روش های دیگر به دست می آید.
پیشرفت 	  میزان  سنجش  اهمیت  بر 

طریق  از  شده،  اجرا  راهبرد  اجرایی 
و  شده  محقق  اهداف  میزان  رصد 
حاصل  بنیادین  تغییرات  بر  نظارت 
و  خارجی  نیروهای  تأثیرات  ح  طر از 
شهری  منطقه  بر  تحمیلی  داخلی 

وقوف حاصل شود.
برنامه های 	  برخی  تجدیدنظر  امکان 

و  اجرا  اولیه، در مرحله  تصویب شده 
رخدادهای  و  تغییرات  برخی  پی  در 

گرفته شود. پیش بینی نشده در نظر 
که 	  باشد  حقیقت  این  پذیرای 

استراتژی،  یک  مختلف  بخش های 
نتیجه  به  مختلف  سرعت های  با 
برای  است  ممکن  و  رسید  خواهند 
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ایجادتوازنمنطقیمیاناهدافمختلفیکبرنامهبازآفرینیشهریوبهمنظور
دستیابیبهتماماهدافاستراتژیکآن،درنحوهمدیریتمنابعویاتدارکمنابع

اضافیبهبازنگرینیازباشد.
گذشتهازایناصول،موردمهمدیگر،نیازبهشناختوپذیرشیگانگیمکاناست.به
مکانیمحل شرایطخاص باید بازآفرینیشهری برای مدلسازی هرگونه برای عبارتی

عملیاتراموردتوجهقرارداد]29[.

ابعاد بازآفرینی شهری
گرچهبرنامهبازآفرینیشهریدهۀهشتاد،عمدتًابرپایهتوسعهزمینومستغالتدر ا
یکچارچوببرنامهریزیفیزیکیومتمرکزدرنواحیصنعتیرهاشدهومتروكبود،ولی
کزشهری،بهرویکردیجامعنگر بهتدریجعالوهبرتوسعهقلمروفعالیت،بهویژهدرمرا
در تحول به آن، ارتقاء و فیزیکیمحیط ویژگیهای به توجه بر عالوه که گردید مبدل
ساختارهایاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیپایبنداست]40[.اینرویکردمفهومجامعی
کالبدی، اقتصادی، جنبههای در محروم نواحی وضعیت بهبود معنای به که است
ابعاد شامل شهری بازآفرینی گفت میتوان بنابراین است]10[. فرهنگی و اجتماعی
کالبدیوزیستمحیطی]30[درمقیاسهایشهری،منطقهای اقتصادی، اجتماعی،

وملیومشتملبراصولزیراست:
1 تغییروتحوالتاقتصادی:ازجملهاقداماتاینزمینهمیتوانافزایشفرصتهایشغلی،.

میان ارتباط محلی، مستغالت و مالیات افزایش استعدادها، پرورش ثروت، توزیع بهبود
عمرانوبهسازیمحلی،منطقهایوشهری،جذبسرمایهگذاریهایداخلی]2[،تشویق
مهارتهای افزایش و آموزش بهبود پارهوقت، و موقت ایجادشغلهای خوداشتغالی، به
کاهشهزینههایزندگی]41[،حمایتازبنگاههایاقتصادیومؤسساتموجود حرفهای،
وجدیدالتأسیس،فرصتهایجدیداقتصادی،تنوعاقتصادیوبهبودزیرساختهارانام

برد]42[.
2 کیفیتزندگیوروابطاجتماعی،. تغییروتحوالتاجتماعی:ازجملهراهبردهایآنبهبود

رساندن بهحداقل اجتماعی]2[، محرومیت و بدنامسازی بر غلبه وجنایت، کاهشجرم
کجرویهای کاهش کردنخدماتبهداشتیودرمانیمناسب، جرایموخشونت،فراهم
نیازهای به توجه اجتماعات، توانمندسازی بر کید تأ خرد، اجتماعات تقویت فرهنگی،
خدمات و آموزش وضعیت ارتقا و بهبود شاغلین، مجدد آموزش مختلف]41[، گروههای
سالمت،نوسازیمحالتدرونی،تسهیالتاجتماعیمحلی،طرحریزینقشههایمردمرهبر

وبرنامههایمحیطیبومیاست]42[.
3 کالبدی:بازآفرینیدراینراستایبهجستوجویمحدودیتهاوتوانهای. تغییروتحوالت

کالبدشهررابادگرگونیهایسریعاقتصادیواجتماعیهماهنگ کالبدیمیپردازدو بالقوه
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کالبدی همراه با اراضی  می کند]41[. از جمله راهبردهای آن حل مسائل مرتبط با فرسودگی 
کز شهری، بهبود مسکن، طراحی شهری  جدید و ضروریات متناسب آن]2[، ساخت مجدد مرا

کیفیت، میراث، تسهیالت اجتماعی جدید و حمل ونقل است]42[.  ترفیع یافته و با 
و . 4 متوازن  توسعه  ارتقاء  سبب  باید  شهری  بازآفرینی  پایدار:  توسعه  و  زیست  محیط  کیفیت 

گردد. البته دست یابی به چنین رویکرد یکپارچه ای  مدیریت اقتصاد جامعه و محیط زیست 
کارگیری آن در بازآفرینی است]2[. اقدامات در این  مستلزم احیاء خالقیت های جامعه و به 
زمینه می تواند شامل اقدامات زیست محیطی، ارتقاء فضای سبز، مدیریت پساب و مصرف 

بهینه انرژی باشد]42[.

رویکردهای بازآفرینی شهری
بازآفرینی نیروهای محرکه و دستاویزهای متنوعی را به عنوان محور یا هدف خود برگزیده 
گون، فرصت های متنوع توسعه ای را فراروی  گونا و یا به تعبیری با استفاده از رویکردهای  
که از آغاز تکوین جریان بازآفرینی در  خود قرار داده است. به این ترتیب و طی مدت زمانی 
گسترده بوده است]43[.  شهرها می گذرد، تعداد و فراوانی رویکردهای مرتبط با آن، بسیار 
کی  نکته قابل تأمل درباره رویکرد فرهنگی به بازآفرینی شهری، زیرمجموعه های آن و اشترا
که با زیرمجموعه های محور اقتصادی دارد]43[. این دسته بندی در جدول زیر ارائه  است 

شده است. 

قانون اجتماع اقتصاد طراحی محیطزیست فرهنگ

خصوصی - مبنا
دولت - مبنا

جامعه - مبنا
تفریح - مبنا
ورزش - مبنا
رویداد - مبنا

المپیک - مبنا
آموزش - مبنا
سالمت - مبنا
مهاجر - مبنا

سکونت - مبنا 

مالکیت - مبنا
خرده فروشی - مبنا

بازار - مبنا
تجارت - مبنا
مسکن - مبنا
مصرف - مبنا
سرگرمی - مبنا
المپیک - مبنا
ورزش - مبنا
رویداد - مبنا

طراحی - مبنا
خیابان - مبنا

پروژه - مبنا
مرکز شهر - مبنا
کرانه آبی - مبنا
مسکن - مبنا

حفاظت - مبنا
سکونت - مبنا

محیط زیست - مبنا
خیابان - مبنا

مرکز شهر - مبنا
کرانه آبی - مبنا

فرهنگ - مبنا
هنر - مبنا

میراث - مبنا
رویداد - مبنا

حفاظت - مبنا
سرگرمی - مبنا
المپیک - مبنا
آموزش - مبنا
مصرف - مبنا

ورزش - مبنا 
رویکردهای بازآفرینی شهری ]43[



کالبدبهمعنادربازآفرینیفرهنگمبنا گذاراز

دیگری دستهبندیهای در همچنین
چنین را بازآفرینی غالب رویکردهای

برمیشمرند:
 بازآفرینیفرهنگ-مبنا	
 بازآفرینیحفاظت-مبنا	
 بازآفرینیسیمامحور	
 بازآفرینیرویدادمحور	
 بازآفرینیاجتماعمحور	
 کومستغالت	 بازآفرینیمبتنیبرامال

.]26،42[
انواع  متحد ملل محیطزیست برنامۀ

بازآفرینیرااینگونهمعرفیمیکند:
بازآفرینی تحمیلی: ایننوعبازآفرینیپس
زمین یک طوالنیمدت ماندن متروک از
شرایط شدید رفتن بین از یا و شده رها
زندگیدریکمنطقهانجاممیشودمانند

کلندلندن. دا
نوع این فرصت طلبانه:  بازآفرینی 
سرمایهگذاران که جایی در بازآفرینی
دردسترس زمینهای ودولتی خصوصی
دارند، نظر تحت بزرگ پروژههای برای را

انجاممیشودمانندبارسلوناوآتن.
این آینده مدار: یا  پیشگیرانه  بازآفرینی 
کهساختارهای بازآفرینیدرمناطقی نوع
اقتصادیواجتماعیروبهزوالنهادهاند،
حلب و استانبول مانند میشود انجام

.]44[
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كه از یك سو  حضور فرهنگ به عنوان عاملی 
ریشه در تاریخ دارد و از سوی دیگر با آرزوها، 
خواسته ها و باورهای انسانها در هم آمیخته و 
نوعی ویژگی منحصربه فرد را برای هر اجتماع 
دارد.  ازلی  بعدی  و  میدهد  شكل  انسانی 
بازنمودهای فرهنگی، همواره به  فرهنگ و 
عنوان جزیی جدایی ناپذیر از مناسبات شهر 
محسوب شده و هر شهر و دیاری با فرهنگ 
و بارزه های فرهنگی مختص به خود شناخته 

می شده است]45[. 
و  تعامل  داستان  شهری،  بازآفرینی  تحول 
فرهنگی  و  اقتصادی  اولویت های  تضاد  گاه 
بوده و این موضوع در بستر تغییر پارادایم ها 
 - سیاسی  نظام های  بر  كم  حا الگوهای  و 
داده  رخ  اجتماعی  تحوالت  و  اقتصادی 
شهری  بازآفرینی  در  فرهنگ  نقش  است. 
معناداری  تغییر  عوامل  دیگر  به  نسبت 
اخیر،  دهه های  در  چنانچه  است،  داشته 

در  رویكرد  اصلی ترین  فرهنگی  كیدات  تأ
سال  در  است]27[.  شده  شهری  بازآفرینی 
كنفرانس در زمینه فرهنگ  1970 نخستین 
كشور در ونیز برگزار شد. از این  با شركت 85 
كنفرانس به بعد در یونسكو به مقوله فرهنگ، 
فرهنگی،  برنامه ریزی  فرهنگی،  توسعه 
سیاست گذاری فرهنگی، اقتصاد فرهنگی و 
پژوهش فرهنگی پرداختند و فرهنگ مانند 
آموزش جزء تفكیک ناپذیر توسعه اقتصادی، 

اجتماعی به حساب آمد]46[.
در همین زمان اولین پروژه های بزرگ برای 
از  استفاده  به  توسعه مجدد شهرها، شروع 
سالن های  موزه ها،  نظیر  فرهنگی  امكانات 
جذب  هدف  با  سینماها  و  تئاتر  كنسرت، 
بازدیدكننده و بهبود سیمای نواحی شهری 
رو به زوال نمودند]47[. نهضت موزه سازی 
دیوار  فروپاشی  از  بعد  ویژه  به  كه  اروپا  در 
كردن  برلین، به حركتی چشمگیر برای زنده 
و  تازه  هویتی  ایجاد  و  جمعی  خاطره های 
شهرنشینان  و  شهرها  برای   منحصربه فرد 
نشانه های  از  یكی  نیز  است،  شده  تبدیل 
استفاده از ابزار فرهنگ در مرمت و بازآفرینی 
دلیل  آن  به  به واقع  كه  است  بوده  شهری 
پروژه های  و  فرهنگ  تدریج  به  كه  است 
فرهنگی در بازآفرینی شهری اهمیت ویژه ای 

یافته اند]4[. 
بر  مبتنی  بازآفرینی  بعد،  به   1980 دهه  از 
فرهنگ به صورت موج عظیمی، پروژه های 
قرار  تأثیر  تحت  اروپا  سراسر  در  را  بازآفرینی 
استفاده  و  محور  فرهنگ  بازآفرینی  و  داده 
عنوان  به  را  خود  فرهنگی  سرمایه های  از 
بهسازی  و  مرمت  عرصه  در  موفق  گزینه ای 
كرده است. توجه  و نوسازی شهری مطرح 

فرهنگ 
به عنوان ابزار 
یین بازآفر
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بهنقشفرهنگ،استفادهازارزشهایتاریخیوفرهنگیبهعنوانمنابعیبرایتوسعهو
گرایشهستند]4،2[.از گذراناوقاتفراغتمردم،مهمترینوجوهاین همچنینتوجهبه
کهسیاستگذارانومقاماتمسئولشهریبهسمتفرهنگبهمثابهابزاربازآفرینی زمانی
ابتکار و نوآوریها از بخشی عنوان به تاریخی کیفیتمحیطهای اند، آورده روی شهری

عملهایبازآفرینیشهربهطورروزافزونیآشکارگردیدهاست]3[.
درگزارشیکهدرسال2004برایوزارتخانهفرهنگ،رسانهوورزشانگلیس،برایآمادهسازی
یکسندخطمشیازمشارکتفعالیتهایفرهنگیدربازآفرینیتهیهشدهاست،انواع
قابل زیر کهدرجدول گردیده]4[ بیان بازآفرینی زمینههایمختلف در فرهنگ مشارکت

مشاهدهاست.

 استفادهمجددازابنیهخالی	
 ارتقاکیفیتمحیطزیست	
 کاهشنابودیاموالعمومیوافزایش	 کهمنجربه استفادهفزآیندهعمومیازفضا

امنیتشود
 احساسغروردریکمکان	
 کاربریمختلط)توسعهزندگیپایدار،شهر	 کار/زندگیوبا توسعهیکفضای

کمباال،اثراتزیستمحیطیاندکمثاًلدرترافیکوحملونقل( فشرده،ترا
 گروههایطراحی	 کارگیریهنرمنداندر به
 ادغامایدههایفرهنگیدربرنامههایآینده	

مشارکت 
فرهنگ در 
بازآفرینی 

کالبدی

 سرمایهگذاریدرونی)نیروهایبخشخصوصی-عمومی(	
 کنینوبازدیدکنندگان	 خرجکردنپولبیشتر)تمایلبهپرداختبیشتر(توسطسا
 اشتغالزاییمستقیموغیرمستقیم	
 نگهداشتتحصیلکردگاندرمحل)هنرمندان/خالقان(	
 کار)سطحمهارتها(	 تنوعمشاغلونیروی
 کزخردهفروشیوتفریحیجدید	 کار،مرا محرکیدرتوسعۀمناطقکسبو
 مشارکتروزافزونبخشخصوصیوعمومی	
 مشارکتهایبیشتردربخشهایفرهنگمحلی	
 کومستغالت	 افزایشقیمتامال

مشارکت 
فرهنگ در 
بازآفرینی 
اقتصادی

 کنینازمحلسکونتخویش	 کسا تغییرنگرشوادرا
 تقویتاعتمادبهنفسواشتیاقافراد	
 ابرازصریحترایدههاونیازهایفردیوجمعی	
 افزایشفعالیتهایداوطلبانه	
 کنینآن	 تحولودگرگونیاعتباریکمکانوسا
 مشارکتبخشخصوصیوعمومی	
 دستیابیبهسطحآموزشباال	

مشارکت 
فرهنگ در 
بازآفرینی 
اجتماعی

مشارکتفرهنگدرزمینههایمختلفبازآفرینی
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این مطالعه سه مدل از ترکیب فرهنگ یا فعالیت های فرهنگی با فرآیند بازآفرینی را معرفی 
می کند: فرهنگ و بازآفرینی، بازآفرینی فرهنگی، و بازآفرینی فرهنگ - مبنا ]43[. در ادامه 

توضیحات مختصری در هر زمینه ارائه شده است. 

فرهنگ و بازآفرینی
کامل با برنامه ریزی های جامع و استراتژی های  در این مدل فعالیت های فرهنگی به طور 
که مسئولیت تأمین فرهنگی و بازآفرینی از طریق  توسعه پیوند ندارد. اغلب به این دلیل 
ندارد.  وجود  الزم  پشتیبانی  اینکه  دلیل  به  یا  می شود  انجام  مختلفی  دپارتمان های 
کتابخانه،  یک  در  سخنرانی  نمونه  به عنوان  هستند  مقیاس  کوچک  اغلب  مداخالت 
ثبت  برای  خاص  خیابانی  مبلمان  و  عالئم  ایجاد  برای  هنرمندان  کمیسیون  تشکیل 
تاریخچۀ محله، برگزاری یک برنامه موسیقی و مانند این موارد. مثال در یک برنامۀ عمومی 
نمایشگاه  یک  صورت  به  و  شده  طراحی  ساختمان  یک  است  ممکن  پارک،  برای  هنر، 
گرفته، عمل  احیا شده شکل  گوشه مکان صنعتی  که در  تاریخی محلی  یا موزه  میراث 
است  ممکن  ندارد.  وجود  شده ای  برنامه ریزی  تدارکات  هیچ  موارد،  بعضی  در  نماید. 
کنان )افراد یا سرمایه گذاران( و سازمان های فرهنگی، به این خأل پاسخ دهند و خود  سا

کنند]4[.  دخالت 
کوچک مقیاس  و  کنده  پرا رویدادهای  یا  امکانات  از  استفاده  این مفهوم نشان دهندۀ 
فرهنگی به عنوان حرکت هایی نه چندان مرتبط با بدنۀ اصلی و جانمایۀ بازآفرینی شهری 
صرفًا  را  فرهنگ  آبادگری،  اصلی  رویکرد  با  بازآفرینی  نگاه  این  در  بهتر،  معنای  به  است. 
که در چارچوب برنامه ریزی شهری، می تواند سطوحی را به  کاربری قلمداد می کند  نوعی 
کاربری ها  ح های پیشنهادی، سهمی از  خود اختصاص دهد، به همین منوال هم، در طر
به فرهنگ اختصاص می یابد و ردپای این رویکرد در ساختن تک عناصری مانند موزه ای 
کنار یک مجموعۀ تجاری، یا وارد شدن جریان های خودجوش برای برپایی برنامه های  در 

هنری یا طراحی مبلمان شهری به چشم می آید]43[.

بازآفرینی فرهنگی
سایر  کنار  در  مکان  استراتژی های  با  کامل  طور  به  فرهنگی  فعالیت  مدل  این  در 
رنسانس  مانند  دارد.  پیوند  اقتصادی  و  اجتماعی  محیطی،  حوزه های  فعالیت های 
از طریق شورای هنرهای مشترک،  برنامه ریزی و منابع  با سیاست،  که هنرها  بیرمنگام 
مثال  عنوان  به  و  بودند  خورده  پیوند  اقتصادی  و  استخدامی  توسعه  کمیسیون های 
می توان از شهر فرهنگی بارسلون نام برد. این مدل بسیار نزدیک به نظریۀ برنامه ریزی 
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فرهنگیبهمنظورسیاستهایفرهنگیوبازآفرینیشهریاست]4[.
کهدربسیاری گستردهایقابلیتتعریفدارند کهدراینرویکرد،پروژههایفرهنگی چرا
مواقعبهسویتوسعهمجددبارویکردفرهنگینیلمییابندونیازمندصرفهزینههای
کارکردهای کالنومدتزمانطوالنیبرایرسیدنبهاهدافخودهستند.درایننگاه
چارچوب در میشناسانند. توسعهای راهبردهای از جزئی عنوان به را خود فرهنگی
گانهزیستمحیطی،اجتماعیواقتصادیبهتوسعه،فرهنگمیتواندنیرویی نگاهسه
ازاینعواملباشدوموجبرونقاقتصادی، ارتقاءهرکدام یا درجهتدرگیرساختن،

گردد]43[. کیفیتزیستمحیطی سرزندگیاجتماعیوبرقراری

بازآفرینی فرهنگ - مبنا
تاآنجاپیش حضورپررنگفرهنگدرعرصهسیاستهایشهریدردوسهدهۀاخیر
کهبخشقابلمالحظهایازتاریخمداخالتدربافتهایفرسودهشهریعنوان رفته
مدل، این در است]27[. داده اختصاص خود به را مبنا - فرهنگ شهری بازآفرینی
کاتالیزوروموتوربازآفرینیبهحسابمیآیند.فعالیتها فعالیتهایفرهنگیبهعنوان
نمایشعمومیقابلتوجهیدارندواغلببهعنواننمادبازآفرینیذکرمیشوند. احتمااًل
فعالیتمیتواندطراحیوساخت)یااستفادهمجدد(ازیکساختمانیاساختمانهای
کهفعالیتفرهنگیدرآن کاربریتجاری،احیاءفضایباز،یامعرفییکبرنامه عمومییا

بهعنوانتعریفمجددبرندآنمکاناستفادهمیشود،باشد]4[.
اینرویکرد،رویکردیامروزیویکپارچهنگراستوفعالیتهاورویدادهایفرهنگیرابه
مثابهعاملتسهیلگرونیرویمحرکۀبازآفرینیشهریقرارمیدهد.درجریانبازآفرینی
اداری و عمومی استفادههای منظور به بناها از مجموعهای  معمواًل مبنا، - فرهنگ
تازهای استفادههای فضاهایشهری از میگیرند. قرار دوباره استفاده یا طراحی مورد
کهمیتوانددرآیندهموجبشهرتو صورتمیگیردورویدادهاوفعالیتهایجدیدی

محبوبیتمکانهاشود،پیشنهادمیگردد]43[.
بافت این احیای با فرهنگی و تاریخی بافتهای دارای شهرهای در هم رویکرد این
از زیاد تاریخی بدونقدمت و کوچک وهمدرشهرهای گون گونا وروشهای ازطرق
طریقبرگزاریجشنوارههاوفستیوالهایملیوبینالمللیفرهنگیوهنریبهمنظور
رابطه مینمایند]13[. بهرهگیری شهری کز مرا بازآفرینی جهت اقتصادی بهرهگیری

فرهنگوبازآفرینیبهاختصاردرجدولصفحهبعدآمدهاست.
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کالبدی اقدام  نحوه ظهور در 
پروژه های شهری خصوصیات رابطه

حفاظت تک بنا
ابقا

کوچک  تعریف پروژه های 
مقیاس و تک عنصری 

کنار یک  مانند موزه ای در 
مجموعه تجاری، طراحی 

مبلمان شهری

استفاده از امکانات یا رویدادهای 
کوچک مقیاس  کنده و  پرا

فرهنگی به عنوان حرکت هایی نه 
چندان مرتبط با بازآفرینی، نگاه 
به فرهنگ صرفًا به عنوان نوعی 

کاربری، عدم مدیریت واحد، عدم 
ادغام فرهنگ در بازآفرینی

فرهنگ و 
بازآفرینی

حفاظت بافت
ارتقا

گسترده  پروژه های 
فرهنگی مانند موزه 

بیلبائو

کنار سایر  فعالیت فرهنگی در 
فعالیت های حوزه های محیطی، 

اجتماعی و اقتصادی، نیازمند 
کالن و مدت  صرف هزینه های 
کارکرد فرهنگی  زمان طوالنی، 
به عنوان جزئی از راهبردهای 
توسعه ای، رونق اقتصادی، 

سرزندگی اجتماعی و برقراری 
کیفیت زیست محیطی 

بازآفرینی 
فرهنگی

توسعه عرصه همگانی
حفاظت

احیا

استفاده دوباره 
مجموعه ای از بناها به 

منظور استفاده های 
عمومی و اداری، 

برگزاری جشنواره ها و 
فستیوال های ملی و 
بین المللی فرهنگی و 

هنری

فعالیت ها و رویدادهای فرهنگی 
کاتالیزور و موتور  به عنوان 

بازآفرینی، فعالیت هایی با نمایش 
عمومی قابل توجه، احیاء 

بافت های تاریخی و فرهنگی

بازآفرینی 
فرهنگ -مبنا

رابطه فرهنگ و بازآفرینی
که وجه  گذار از بازآفرینی فرهنگی به بازآفرینی فرهنگ - مبنا، دالیل و انگیزه هایی دارد 
اقتصادی آن نیز در این میان قابل توجه است. پرهزینه و زمان بر بودن بازآفرینی فرهنگی 
کید بازآفرینی فرهنگ - مبنا بر رویدادمداری و ترویج فعالیت های فرهنگی  از یک سو و تأ
گذار بوده  همزمان با احیا و حفاظت از میراث شهری از سوی دیگر، اصلی ترین عامل این 
است. برای شکل گیری رهیافت فرهنگی در جریان بازآفرینی، نوعی حرکت بطئی و فرآیند 
تطبیق پذیر نمودن جریان توسعه با رویدادها و انگیزه های مبتنی بر فرهنگ وجود دارد 
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گامبهشرایط گامبه کنندۀشیوهایبرایرسیدن کهمیتوانددرجایگاهخود،تعریف
بازآفرینیفرهنگ-مبناباشد]43[.

بازآفرینی شهری فرهنگ - مبنا
شکل فرهنگ بستر در توسعه زیرا است جامعه نیاز و درک ضروری جنبه فرهنگ
میگیرد]48[وهدفبازآفرینیشهریفرهنگ-مبناتوجهبهحفظارزشهایفرهنگی
شهری بازآفرینی فرهنگی نقش اعتالی جهت در بومی ثروتهای از حفاظت و است
در نیز هنرمندان مشارکت است]5[. برخوردار بسیاری اهمیت از اجتماعی محیط در

کردنهویتفرهنگییکمکانضرورتدارد]49[. بازآفرینیبهعلتشفاف
کارگیریفرهنگ،بهدنبالرکودسریعاقتصادیوتحولاجتماعیواقتصادی سیاستبه
پدیدار بازآفرینیشهری از بخشی عنوان به 1980 و 1970 دهه در اروپا غالبشهرهای
تجدید نوعی شاهد اروپایی، شهرهای از بسیاری 1970میالدی، دهۀ از واقع در شد.
کهدالیلآنراجابجاییصنایعوبهتبعآناشتغال،مهاجرت ساختارناخواستهشدند
خارج در خرید کز مرا توسعۀ اشتغال، الگوی تغییر حومهها، به شهری متوسط طبقه
تبعاتچنین بهخودرویشخصیدانستهاند. وابستگی و مالکیت افزایش و ازشهرها
کزشهریبودومیتوانانگیزۀظهوربازآفرینی جریانیبروزفقر،بزهکاریوبیکاریدرمرا
واقعیتجستجو درهمین را وصنایعخالق فرهنگ عامل بکارگیری رویکرد با شهری
کرد.بازآفرینیفرهنگ-مبنابهعنوانابزاریبرایبازآفریدنمحدودههایزوالیافتهو

کنآنمحدودههاهستند،تعریفمیشود]50[. کهسا جوامعمحرومی
عنوان به عمومی مکانهای در فعالیتها وقوع و فرهنگی کز مرا ایجاد رویکرد این در
کهنمحسوبمیگردد.فعالیتها کاتالیزوروموتورمحرکبازآفرینیشهریدربافتهای
نمایشعمومیقابلتوجهیدارندواغلببهعنواننمادبازآفرینیذکرمیشوند. احتمااًل
فعالیتمیتواندطراحیوساخت)یااستفادهمجدد(ازیکساختمانیاساختمانهای
کهفعالیتفرهنگیدر کاربریتجاری،احیایفضایباز،یامعرفییکبرنامه عمومییا

آنبهعنوانتعریفمجددبرندآنمکاناستفادهمیشود،باشد]45[.
کهزمینهرابرای کهاینعرصههمگانیوفضاهاینیمهعمومیوابستهبهآناست چرا
کنشهاییکمحدودهرا تعامالتاجتماعیمهیامیکندوبخشعمدهایازبنیانترا
کنارفعالیتهایمهمدیگریهمچون شاملمیشود.چنینفعالیتهاییهستندکهدر
میزنند]4[. رقم را موفق شهری مکانهای پویایی کیفیت مردمنگری و زدن قدم
کارکردیو کالبدی، کهباساحات بازآفرینیشهریفرهنگ-مبنادرجستجویآناست

کثریایجادنماید]27[. تصویریمکانسازگاریحدا
موتور اصلیحرکت عامل عنوان به برصنایعخالق مبناهمچنین - فرهنگ بازآفرینی
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کاربست فرهنگ در قالب صنایع خالق  کید می کند. این رویکرد با استفاده از  بازآفرینی تأ
و فعالیت های مبتنی بر فرهنگ، مسیر شکوفایی و رشد اقتصاد محلی را در بافت های 
به  متکی  اساسًا  می گیرد  صورت  انسان  توسط  که  فعالیتی  هر  می سازد.  هموار  تاریخی 
فرهنگ و آن فعالیت تابع خصوصیات فرهنگی جامعه است. این امر در فضاهای شهری 
از  بازآفرینی فرهنگ - مبنا فرهنگ مستقیمًا  بنابراین در فرآیند  ح است،  به شدت مطر
طریق نظام فعالیت ها و با هدایت هنجاری و ارزشی آن، با ارائه دستورالعمل های معین 
ناظر بر انجام فعالیت، بر فضا و محیط شهری تاثیرگذار است و فضای شهری را محصولی 
متمایز  ابزارهای  و  اصول  از  بهره گیری  با  مبنا   - فرهنگ  بازآفرینی  می نمایاند.  فرهنگی 
خویش، باعث رونق بخشی و احیای فعالیتی شده و از این مسیر به شکوفایی اقتصادی 

و احیای بافت های شهری مورد نظر خویش دست می یابد]50[.
که در علم، مهندسی، معماری و طراحی، آموزش، هنر و  طبقۀ خالق شامل افرادی است 
سرگرمی ایده های جدید، فناوری نوین و یا محتوایی خالقانه را عرضه می کنند. شهرهایی 
که بتوانند مجموعه ای از چنین افراد را در خود جای دهند و شبکه منسجمی از آن ها در 
درون خود بسازند می توانند در وضعیت اقتصادی-اجتماعی مناسبی قرار بگیرند و بدون 
کم بر شهرهای پساصنعتی در بستری مناسب از سازوکارهای  شک به دلیل فضای رقابتی حا
جهانی تثبیت شوند ]27[. صنایع خالق یا همان صنایع فرهنگی سابق، موسیقی، عکاسی 
تبلیغاتی، طراحی گرافیک و ارتباط تصویری، نشر کتاب، ُمد، فیلم های کوتاه و مردم پسند، 

فیلم و تلویزیون را شامل می شود ]50[.
در بازآفرینی فرهنگ- مبنا، فضاهای عمومی به عنوان مکانی جهت گرد آمدن مردم و دمیدن 
روح شهروندی تحت لوای فرهنگی قوی عمل می کنند ]5[. فضای عمومی به عنوان فضایی 
که می توانند منجر به  با قابلیت دسترسی عمومی مکان اصلی عرضه فرهنگ عمومی است 
ایجاد هویت منحصر به فردی برای محدوده  شود ]51[. امروزه شهرها در رقابت فزآینده ای قرار 
کنان  گرفته و هر روز بیشتر و بیشتر مورد برنامه ریزی و طراحی واقع می شوند تا گردشگران، سا
که در آن ها با هدف  کنند. نوعی بازگشت به فرهنگ در شهرهایی  و مشاغل را به خود جذب 
کز فرهنگ  احیای اقتصاد، تمایل قابل توجهی برای برندسازی و بازپیرایی شهرها به عنوان مرا
به چشم می خورد، رخ داده است. این فرآیند نشان دهنده رقابت و تالش شهرها برای حفظ 
تداوم خویش در زمینه جهانی شدن و اقتصاد مبتنی بر خالقیت و نوآوری است ]50[. باززنده 
سازی مناظر فرهنگی یکی دیگر از راهکارهای بازآفرینی فرهنگ- مبنا است. باززنده سازی 
منظر تاریخی آرکئولینک، باززنده سازی کاسل گراند، پمپئی، باززنده سازی خندق های رودس 

یونان و طاق بستان نمونه های عینی از این راهکارهستند ]52[.
اجرای  و  بکارگیری  به  بخشی  سهولت  در  توجهی  قابل  جایگاه  فرهنگی  تسهیالت 
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کنوناهمیتنقشاینتسهیالت سیاستهایمبتنیبرفرهنگبهدستآوردهاندوتا
است. نگردیده دار خدشه فرهنگ-مبنا شهری بازآفرینی فرآیند راندن جلو به در
کهشاملموزهها،تئاترها، گسترهوسیعیازفعالیتهارادربرمیگیرد تسهیالتفرهنگی،
مصرف که است فعالیتهایی سایر و ورزشی، مجموعههای وحشها، باغ گالریها،
فرهنگیممکناست راتسهیلمیسازند.تسهیالت گون گونا محلیخدماتفرهنگی
برنامههای از امامیتوانندمجموعهای کنند، کمک اقتصادشهر به گردشگر باجذب
گستردهتریازعموممردمارائهدهند.همچنین،آنهاعالوهبر آموزشیرانیزبرایطیف

ارتقایتصویرشهر،قادربهایجاداشتغالبرایهنرمندانمحلینیزمیباشند.
مورد فرهنگی، تسهیالت و فعالیتها زمینه در میتوان که است اقداماتی زیر، موارد

استفادهقرارداد:
یا خصوصی گروههای به کمک و ایجاد مردمی، هنرهای به مربوط ای برنامه تداوم
گالریهاوهنرهاینمایشی،سازماندهیرویدادهای غیرانتفاعیبرایافتتاحموزههاو
عمومیو فضاهای از حفاظت فرهنگی، و هنری فعالیتهای ارتقای فرهنگی،
ساختمانهایاعناصرشاخصتاریخی،ایجادیکمحدودههنرییافرهنگی)محلههای

گشایشیکمرکزهنرییافرهنگیبرایاجتماعموردنظر]50[. فرهنگی(،
میتوانتسهیالتواقداماتمبتنیبرفرهنگدرتوسعهاقتصادشهریرا،درسهدسته
راهکارفرهنگی-اقتصادیقراردادهوازاینمنظربهآننگریست.دراینزمینهبنابهنظر
گروداچولوئیکایتوسایدرز،پسازبررسیادبیاتتوسعهشهری،سهدستهراهکارفرهنگی
کارآفرینانه،راهکارهایطبقهخالقوراهکارهایپیش قابلاستخراجاست:راهکارهای
که ازویژگیهااست برمجموعهایضابطهمند راهکارهامبتنی این از رونده.هریک
تمرکزجغرافیایی،وجمعیت پروژهفرهنگیمدنظر، نوع اهداف، شاملمواردیچون

هدفاست]50[.
کارآفرینانه : راهکارهای 

منظور به را فرهنگی تسهیالت و سرگرمی بزرگ کز مرا احداث کارآفرینانه، راهکارهای
کهدر کارخویشقرارمیدهد.چیزی گردشگر،دردستور ارتقایشهردرراستایجذب
گذاریهایخصوصی-عمومیوبه اواخردهه1970واوایلدهه1980بهعنوانسرمایه
کزشهریدرحالزوالوایجادفضاهایخردهفروشیدرمحیطهای منظوربازآفرینیمرا
گشت،بهپروژههایساختمجموعههایپیشگامفرهنگی باحالوهوایتاریخیآغاز
با کهبرایخیرهساختننگاههابهسویخود، ورویدادهایجذابودیدنیفرهنگی
گسترشیافت.سیاستهایفرهنگیوبارزههای یکدیگررقابتمیکنند،تقسیمشدهو
کنفرانسها فعالیتیمرتبطباتسهیالتفرهنگیبزرگمقیاسمانندبرگزاریهمایشها،
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کنسرت های موسیقی مردمی، پارک های موضوعی،  و نمایشگاه های بین المللی و ملی، 
جشنواره های فیلم و عکس، المپیک های ورزشی و مواردی از این نمونه.

کارآفرینانه، پروژه های فرهنگی، به عنوان ابزار باارزشی برای ارتقای  در واقع در راهکارهای 
گردشگری فرهنگی،  که با تمرکز بر  ح شده اند  موقعیت شهر ها و هویت شاخص آن ها مطر
برنامه های هنری دسته جمعی و برگزاری رویدادهای بزرگ در سطح ملی و بین المللی در 

شکوفایی اقتصادی نقش به سزایی ایفا می کنند ]50[.
راهکارهای طبقه خالق :

در  کوچکتر  مقیاس  دارای  و  متمرکز  مجموعه های  توسعه  بر  خالق  طبقه  راهکارهای 
کید می کند. این  زمینه موسیقی و سالن های هنرهای نمایشی و نمایشگاه های هنری تأ
کیفیت زندگی و تسهیالت مرتبط  دسته راهکارها به منظور جذب طبقه خالق بر مسأله 
که شهرها باید  با سبک زندگی عموم متمرکز هستند. این رویکرد مبتنی بر این فرض است 
محله های شهری تاریخی و چند عملکردی خود، فعالیت های فرهنگی و فراغتی، و تنوع 
کار در اقتصاد جدید  کسب و  که متمایل به ایجاد  کسانی  قومی خود را به منظور جذب 

کرده و ارتقا بخشند ]50[. هستند، حفظ 
تسهیالت  با  مرتبط  فعالیتی  بارزه های  و  فرهنگی  سیاست های  دارای  راهکارها  این 
کوچک با مجموعه های منحصر به  گالری های  کوچک مقیاس مانند موزه ها و  فرهنگی 
کارگاه های هنری و صنایع دستی  فرد، موزه های محلی، برگزاری هنرهای نمایشی، ایجاد 

و... هستند. 
راهکارهای پیش رونده :

گسترش دسترسی و مشارکت در هنر، حمایت  راهکارهای فرهنگی پیش رونده به دنبال 
کارگیری هنر برای تقویت هویت اجتماع و احیای محالت  از تولیدات فرهنگی محلی و به 

محروم هستند.
نیروهای  تاثیر  تحت  و  پویا  کنشگرا،  رویکردهای  روشنی  طور  به  کارآفرینانه  راهکارهای 
راهکارهای  می شوند؛  هدایت  اقتصادی  اهداف  توسط  صرفًا  و  می کنند  دنبال  را  بازار 
زندگی  کیفیت  ارتقای  از خالل  که  اقتصادی هستند  توسعه  طبقه خالق در جستجوی 
و تسهیالت تفریحی و فراغتی قابل دستیابی است؛ و راهکارهای پیش رونده، به دنبال 
که در جستجوی پاسخگویی  رویکردهای مردمی و محله- مبنا در توسعه فرهنگی هستند 

مستقیم به نیازهای جوامع محلی و نهادهای هنری می باشند.
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جمعیت هدف تمرکز 
جغرافیایی

گونه شناسی 
برنامه ها و 
پروژه های 

فرهنگی

اهداف راهکار

گردشگران،
شرکتکنندگان

درگردهماییها،
کنانمرفهو سا
حومهنشینان

بخشهایمرفه

هستههای
اولیهشهریدر

مرکزشهر

•پروژههایفرهنگی
پیشگام

•رویدادهای
نمایشیودورهای

•فعالیتهایارتقا
دهندهقیمت

•رشداقتصادیازطریق
گردشگریوتصویرذهنی

شهر
•تسهیلسرمایه

گذاریهایبخش
خصوصی

کارآفرینانه

کنانفعلیوآتی سا
متخصصاندانش

شهریجوانو
مشاغلدانش-

مبنا

بخشمرکزی
شهرومحالت

تاریخی
شهری

•محدودههای
هنریوسرگرمی

•یکپارچگیو
انسجامبین
هنروبخش

خصوصی

•رشداقتصادیازطریق
تسهیالتمرتبطبا

کیفیتزندگی
کنانو •جذبسا

کارکنانجدیداقتصاد
خالق

طبقه خالق


کنانمحروم سا

محالتبخش
درونیشهرها

محالتمحروم

کزهنریاجتماع •مرا
•برنامههایآموزشی

هنری

•توسعهاجتماع
•آموزشهنرودسترسی

بهمحصوالتفرهنگی
محلی

پیش رونده

مقایسهویژگیهایراهکارهایاقتصادیدرتوسعهشهریمبتنیبرفرهنگ]50[
   

بنابراینمیتواندربافتهایدرونیوهستههایمرکزیشهرها،بااطمینانبهنتایج
فرآیندبازآفرینی،ازرهیافتفرهنگیوویژگیهایمثبتآنبهرهجست.اینرهیافت،
کالبددیروزاحتراممیگذاردوساختارهاینورادرهمخوانیباساختارهایدیروز،به به
کهروساختآنجریانفرهنگیو کارکردیراارائهمیدهد اینترکیبمیافزایدومحتواو

کاماًلاقتصادیوپربازدهاست]45[. اجتماعیوزیرساختآنسازوکاری
بهمنظورداشتنیکپروژهموفقبازآفرینیفرهنگ-مبناالزماستسهدستهراهبردبا

کهدرجدولصفحهبعدآمدهاست. یکدیگریکپارچهشوند
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نتایج اهداف راهبرد
افزایش رقابت های جهانی شهرهای خالق

حیات بخشی به اقتصاد محلی و اقتصاد شبانه
ک و مستغالت افزایش ارزش امال

احیاء ساختمان ها
اجتماع متنوع

محیط زندگی بهتر
کشف تاریخ محلی

حفاظت از آیین فرهنگی

به منظور توسعه اقتصاد خالق 
و صنایع فرهنگی و جذب طبقه 

خالق
تولید فرهنگی

بازاریابی مکان و ساخت مکان
گردشگری فرهنگی و حفاظت از 

میراث 
مصرف فرهنگی

برنامه های فرهنگی مشارکتی برنامه های 
مشارکتی

راهبرد های بازآفرینی فرهنگ- مبنا ]53[

فرهنگی  مصرف  و  فرهنگی  تولید  از  متعادل  سیستمی  به  تولید  فرهنگی  روش  اصطالح 
که مزایای الزم برای انباشت سرمایه فرهنگی را جهت ایجاد تولیدات و  اطالق می گردد 
که مصرف تولیدات فرهنگی  خدمات در اقتصاد و همچنین ارزش های فرهنگی در نظامی 

در آن تحریک می گردد به همراه خواهد داشت ]27[.
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تجاری  فرهنگی-  منظوره  چند  مجموعه 
بین الحرمین- شیراز

چند  است  ای  مجموعه  مجموعه،  این 
بین  ارتباطی  مفصل  نقش  که  عملکردی، 
را  قدیمی  بافت  یک  در  مذهبی  مکان  دو 
آن توسط دو مشاور داخلی  ح  که طر دارد 
شده  داده   B.E خارجی  و  سازان   بنکوه 
ح پیشنهادی براساس معیارها و  است. طر

گی های زیر طراحی شده است: ویژ
ایجاد ارتباط بین دو حرم مطهر تاریخی 	 

احداث  طریق  از  شیراز  مذهبی  و 
کالبدی  مجموعه ای از عناصر با ارزش 

براساس محوریت پیاده.
زنده 	  باز  و  توسعه  بستر  آوردن  فراهم 

سازی بافت های فرسوده اطراف.
فقرات 	  ستون  قدرت  پر  محور  تقویت 

تجارب 
یین  بازآفر
شهری 
فرهنگ - مبنا

حدفاصل  در  قدیم  بافت  شهری 
طریق  از  حضرتی  دروازه  و  شاهچراغ 

تقویت محور بین الحرمین.
 	 ، فرهنگی  غالب  کاربری های  ایجاد 

تجاری و سیاحتی در محدوده طرح.
آمیختن 	  با  تحرك  و  پویایی  ایجاد 

فضاهای جدید و قدیم شهری و باززنده 
سازی بافت کهن از این طریق.

حل تضاد مابین حفظ هویت و ایجاد 	 
تحول فضایی در بافت و توجه به این 
صرفا  قدیم  بافت  در  طراحی  که  نکته 
نیست،  موجود  بافت  از  محض  تقلید 
که  بلکه استحاله آن در بافتی نو است 
که طراحی  آیندگان نشان می دهد  به 
گرفته  در مقطعی دیگر از تاریخ صورت 

است.
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 و	 ناپیوستگی کلی اصول حفظ
متخلخلبودنبافتوهماهنگیدانه

بندیآنبابافتموجود.
 مهم	 عناصر با شده تعریف اتصال

کالبدیطرحازطریقگشایشفضایی.
 گشایش	 طریق از شاهچراغ با ارتباط

فضاییدردهانهمرکزیبازارشاهچراغ
بهعنواننقطهایبرایتقربفضایی

دردهانهمرکزیوبقعهمطهر.
 ایجادمرکزتجمعفعالیتهایجمعی	

ومراسممذهبیدرحدفاصلمسجد
منصوریه طاهری، ،مسجد مقیمیه
با مرکزی میدان این قوی ارتباط و
کالبدی مسجدعتیقوپیوندفضایی
مسجدعتیقومجموعهازاینطریق.

 بافتهای	 بین منطقی پیوند ایجاد
گشایشفضایی قدیموجدیدازطریق
واحداثفضاهایسبزوارتباطمتقابل

فیمابین.
 طراحی	 در آب عنصر از گیری بهره

مجموعه.
 گیریازعناصروفضاهایسبزدر	 بهره

طراحیمجموعه.
 در	 گذاری سرمایه بستر آوردن فراهم

بافتقدیمازطریقطراحیمجموعه
ایارزشمنددربینالحرمین.

 ایجادفضاهایشهریغنیوجذابدر	
سطوحفراشهری،ملیوفراملی.

 مالحظاتترافیکی]54[.	
گذاریبه اینپروژهباهدفجذبسرمایه

تجاریخدماتی فضاهای ایجاد و منطقه
متناسببابافتپیشنهادشدهاست.اما
کهباپیوندهایی کناربافتریزدانهای در
ترین زنده و ترین ازسنتی یکی ارگانیک،
عرصههایزیستیشیرازبودهاست،بافت
هجمه هدف با ناهمگونی دانه درشت
گرانهوارداتیبهاقتصادپایدار اقتصادسودا

گردشگریایجادشدهاست]55[.
انواع استقرار پیشنهادی، خدمات نظر از
در شهری مقیاس در کاربریها اقسام و
کهازجملهآنهامیتوانبه اینمحدوده
و فروشی خرده مرکز و اداری دفاتر هتل،
نمود اشاره غیره و محدودههایمسکونی
کهسنخیتیباساختارعملکردیمحدوده
بافتتاریخیومقیاسعملکردیآنندارد
و طراحی فاز سه در پروژه طرفی از .]56[
کهاجراوبهرهبرداریفازیک اجرامیگردد
کهشاملبخشهایتجاریبودهبهپایان
سه و دو فازهای در که حالی در رسیده،
و فرهنگی بخشهای شامل که مجموعه
خدماتیاست،پسازگذشت13سالهنوز

اقدامچشمگیریدیدهنمیشود]57[.

مجموعهفرهنگی-تجاریبینالحرمین
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کارخانه ریسباف - اصفهان
کارخانجات  جمله  از  ریسباف،  کارخانه 
سالیان  طی  که  است  اصفهان  نساجی 
گذشته به دالیل متعدد از رونق افتاد. این 
فردی  به  منحصر  معماری  دارای  کارخانه 
از  معاصر  معماری  عنوان  تحت  که  است 
موضوع  دلیل  همین  به  می شود.  یاد  آن 
حفظ و مرمت این بنای تاریخی سال ها به 
دغدغه مردم این استان تبدیل شده بود 
که در نهایت مجموعه ریسباف را وزارت راه 
و شهرسازی از طریق شرکت مادر تخصصی 
خریداری  ایران  شهری  بهسازی  و  عمران 
فرهنگی  میراث    ۸۱ سال  در   است.  کرده 

کرده است. کارخانه را ثبت ملی  این 
دلیل  به  ریسباف  کارخانه  تعطیلی  از  بعد 
را  بدهی ها  پرداخت  ملی  بانک  بدهی ، 

کارخانه را تملک می کند. اما به جز  تقبل و 
گرفته َبِر خیابان چهارباغ باال  فضاهای قرار 
اداری  دفتر  و  شعبه  عنوان  به  آن ها  از  که 
فضاهای  دیگر  از  می شد،  استفاده  بانک 

کارخانه استفاده ای نمی شد.
به گفته  دبیر دبیرخانه تغییر کاربری کارخانه 
ریسباف اصفهان این بانک نگاه اقتصادی 
دارد  بزرگ  زمین  یک  که  داشت  قضیه  به 
آن  فروش  از  را  ممکن  سود  کثر  حدا باید  و 
و  جامع  ح های  طر در  دیگر  سوی  از  ببرد، 
گذشته در اصفهان  که در سنوات  تفصیلی 
لکه  ریسباف  کارخانه  لکه  بود،  شده  تهیه 
یک  با  بنابراین  بود  شده  دیده  فرهنگی 
متفاوت  قیمت ها  مسکونی  یا  تجاری  لکه 
می شد، همچنین ثبت میراث فرهنگی هم 
ملی  بانک  در  متولیان  داشت.  داستانی 
کمتر  شاید قدری شناخت شان در  آن زمان 
بود و این باعث شد فرآیندانتقال مالکیت و 
به نتیجه رسیدن بحث ها طوالنی تر شود، 
کار به رایزنی توسط  حتی در مراحل پایانی، 
کشیده شد و از آن طریق  وزیر راه و اقتصاد 
مشکل باالخره حل شد و سرانجام انتقال 

خ داد. مالکیت در دی ماه سال ۹۵ ر
از سال 1394 اقداماتی مانند مستندنگاری، 
کتاب  تهیه  و مطالعاتی،  پژوهشی  کارهای 
معرفی این مجموعه، برگزاری نشست های 
در  دبیرخانه  سوی  از  صنعتی  میراث 
کارخانه ریسباف که مراحل  راستای احیای 
کرده، انجام شده است.  اولیه خود را آغاز 
موفق  نمونه های  مستندنگاری  سویی  از 
کتاب در دست چاپ  خارجی در قالب یک 

است. همچنین مستندنگاری نمونه های
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کارخانهریسباف-اصفهان
موفقاجراشدهدرداخلبرخیبناهایایرانهمدرحالچاپاست]58[.ایناثردارای
کارخانهبهموزه کاربریچندمنظورهفرهنگی-تاریخیخواهدبودومقدماتتبدیلاین
هنریاصفهانفراهمشدهاستشرکتمادرتخصصیعمرانوبهسازیشهریایرانو
کلراهوشهرسازیاستاناصفهاندرتیرماهسالجاریازطریقبرگزاریمسابقه، اداره
کردهاندو نسبتبهجمعآوریایدههاجهتبازآفرینیمجموعهصنعتیریسبافاقدام

وزارتراهوشهرسازینیزازاینپروژهحمایتخواهدنمود.


کارخانهریسباف-اصفهان کلی نمای
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کنفرانس مرکز نمایشگاهی و 
 اس ایی سی سی  - انگلستان

نورمن  توسط   1997 سال  در  مرکز  این 
مربع  متر   20000 بر  بالغ  مساحتی  با  فاستر 
جهت  در  گالسکو  شهرداری  حمایت  با  و 
ساخته  شهر  این  محور  فرهنگ  بازآفرینی 
کمی وجود  شد.در بریتانیا، بناهای بسیار 
که فضاهای قابل انطباق و مناسبی  دارند 
که  دهند  قرار  مختلفی  وقایع  اختیار  در  را 
و  برخوردارند  متفاوتی  اهمیت  درجه  از 
کنار  بتوانند هم زمان در یک مجموعه در 
و  نمایشگاهی  مرکز  گیرند.  قرار  یکدیگر 
به  پاسخی  گالسکو  در  اسکاتلند  کنفرانس 
این ضرورت است. از سویی این مرکز تنها 
گنجایش سه هزار نفر  که  مرکز اروپایی است 
که به این مجموعه  را دارد. بودجه اندکی 
کرد  وادار  را  طراحان  شد،  داده  اختصاص 

که  راه حلی  کنند،  پیدا  اقتصادی  راهی  تا 
را  ای  مجموعه  چنین  مناسب  شرایط 
سالن های  اودیتوریوم،  تئاتر،  سالن  نظیر 
که  فضاهایی  همچنین  و  نمایشگاهی 
مختلف  جلسات  برگزاری  پذیرای  بتوانند 
از  ح  طر آورد.کانسپت  فراهم  باشند، 
که سبب شهرت  تکنیک سازه های دریایی 
از  که  کالید  رودخانه  حاشیه  کارگاه های 

گذرد، متأثر شده است. گالسکو می  شهر 
از هر چیز  آناتومیک ساختمان قبل  شکل 
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است کننده محافظت زرهی پوشش یک
کهازالیههایهمپوشانندهوبههممتصل
پوشش را گورکن بدن که الیههایی نظیر
میدهد،تشکیلشده،ازاینرومجموعه
دارد. شهرت )گورکن( نام همین به نیز
الیههایپوستهازفوالدپوشیدهشدهاند
و کرده منعکس را خورشید نور روز در که
میکنند، روشن را رودخانه بستر درشب
کهبهمرکزدرشبوروزدوسیمای عاملی
باعث که بنا شکل میدهد. متفاوت
هم میگردد، آن پیرامون محیط اعتالی
در و بوده شهر سمبلهای از یکی زمان
و داد مرکز یک عنوان به گالسکو شهرت
ستدومبادلهفرهنگجهانینقشدارد.

کنفرانساساییسیسیدرسایت جانماییمرکز
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بازآفرینی فرهنگ - مبنا
گیتزهد - انگلستان  در نیوکاسل  و 

انگلستان  در  گیتزهد  و  نیوکاسل  پروژه 
بازآفرینی  از  موفق  نمونه هایی  عنوان  به 
بر  مثبت  تاثیری  که  فرهنگ  بر  مبتنی 
شناخته  اند،  داشته  نیز  مکانی  دلبستگی 
در  که  محدوده  دو  این   .]51[ می شوند 
شرقی  شمال  در  تین   رودخانه  حاشیه 
انگلستان واقع شده اند در نیمه دوم قرن 
افول  از  ناشی  بسیار  آسیب های  با  بیستم 
معادن  به  نزدیکی  و  صنعتی  فعالیت های 
از  شدند.بسیاری  مواجه  سنگ  ذغال 
و  کردند  ترک  را  شهرها  این  اصیل،  سکنه 
بازماندگان  میان  نیز  اجتماعی  مشکالت 
 1990 دهه  آغاز  یافت.در  شدت  ناحیه  در 
کنار  با  گیتزهد  و  نیوکاسل  شهر  شورای 

گذاشتن رقابت موجود میان این دو شهر، 
این  اجتماعی  مشکالت  حل  به  تصمیم 
دو محدوده و بازگرداندن جمعیت به این 
ح بازآفرینی شهری  کز از طریق تدوین طر مرا
گرفتند.  محدوده ها  این  برای  مشترک 
پروژه  سه  طریق  از  محدوده  این  احیای 
گالری موزه هنرهای معاصر  اصلی طراحی 
گیتزهد و پل  بالتیک، مرکز موسیقی سیج 
گیتزهد، توسعه مسکونی و دو هتل  هزاره 
که از طریق پل هزاره به محور  بین المللی 
می شوند،  متصل  تین  رودخانه  مجاور 
زندگی  توسعه ها  این  است.  شده  انجام 
گیتزهد بخشیده  جدیدی را به نیوکاسل و 
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کانونی ایجادیکنقطه با را کلمنطقه و
عمومیوتعریفتصویریجدیدازآناحیا

کردهاست]12[. ونوسازی
عنوان به عمومی هنر از پروژهها این در
بهره بازآفرینی پروژههای در ابزارمشارکت
گرفتهشدهاستتابااعطایمعنیجدید
کیدبرمیراثفرهنگی بهبافتفرسودهوتأ
مکانهاواستفادهازآنهادرتوسعهمجدد
و محدوده با کنان سا آشنایی محدوده،
بر عالوه یابد. ارتقا شهروندی غرور حس
بهجذبسرمایه منجر موضوع این این،
نیز شهری گردشگران و خارجی گذاران
پیتر بررسیهای نتایج .]51[ است شده
پروژههای تاثیر درباره )2010( درگرف ون
و نیوکاسل در فرهنگ بر مبتنی بازآفرینی

کنان،نشان گیتزهدبردلبستگیمکانیسا
کهفعالیتهایانجامشدهدراین میدهد
ارتقاینقشهنردر به دومحدودهمنجر
کنانشدهوحسغروررادرآنها زندگیسا
تقویت تا2003( 1998 سالهای بین )در

کردهاست]59[.
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میدان فرهنگی فدراسیون ملبورن - استرالیا

کنفرانس های علمی  با برگزاری نشست ها و 
و  صاحب نظر  اندیشمندان  از  دعوت  و 
زیرساخت های  پژوهشگران،  و  کارآفرینان 
در  رشد  و  نوآوری  گسترش  جهت  فرهنگی 
شهر ملبورن انجام پذیرفت )مانند نوسازی، 
معاصر،  هنرهای  کز  مرا موزه ها،  بهسازی 
تئاترها(.  و  کتابخانه ها  مّلی،  گالری های 
فرهنگی  چند  سیمای  بر  فراوان  کید  تأ با 
کنون ملبورن نقطه ی اوج هنر و  شهر، هم ا
موسیقی و معماری در استرالیا است.احترام 
به مقوله ی چند فرهنگی، این شهر را به شهر 
تحمل پذیر فرهنگ ها و پذیرش مهاجرین 
کرده  گون تبدیل  گونا با زمینه های تاریخی 
آن  در  ملیت   140 از  بیش  مردمان  و  است 
زیست می کنند. جاذبه های فرهنگی، شهر را 
گردشگری تبدیل نموده است و  به یک شهر 
در سال 2004 بالغ بر30 میلیون نفر از آن بازدید 
کرده اند و این شهر شاهد برگزاری ده ها رویداد 

بزرگ فرهنگی و ورزشی است ]60[.
ملبورن  شهر  مهم  میدان های  جمله  از 
و  فرهنگی  جاذبه های  دلیل  به  که  استرالیا 
هنری خود توجه بازدیدکنندگان بی شماری 

کرده، میدان  را از سراسر دنیا به خود جلب 
مساحت  با  میدان  این  است.  فدراسیون 
یارا  ی  رودخانه  نزدیکی  در  هکتار   3/8
گردشگران خارجی و داخلی زیادی  پذیرای 
محل  نفر   15000 پذیرش  قابلیت  با  و  بوده 
و  خصوصی  مالقات های  برای  مناسبی 
عمومی مردم به شمار می رود ]61[. ساخت 
و ساز در سال 1998 شروع  و در سال  2002 
و  گسترش   2006 سال  در  و  گردید  افتتاح 
کرد ]60[.  توسعه یافت و بخشی از آن تغییر 
میدان فدراسیون همچنین ساالنه پذیرای 
تجمع های مذهبی، گردهمایی های عمومی 
هنگام  در  ورزش  به  مندان  عالقه  تجمع  و 

رویدادهای مهم است.
خود  در  را  مهم  مجموعۀ  سه  میدان  این 
ارزش  »با  آن ها  از  یکی  است،  داده  جای 
که صرفًا به   گالری های جهانی« است  ترین 
نمایش آثار هنرمندان استرالیایی اختصاص 
»مرکز  مجموعه  این  دیگر  دارد.ساختمان 
شامل  و  دارد  نام  استرالیا«  متحرک  تصاویر 
و  فیلم  نمایش  سالن های  استودیوها، 
دیگری  بنای  است.  جنبی  الزم  امکانات 
استرالیا  تلوزیون چند ملیتی  و  رادیو  به  نیز 
این  که در  کاربری هایی  از دیگر  تعلق دارد. 
به  می توان  اند  شده  سازماندهی  مجموعه 
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پارک فضای توریست، رسانی اطالع مرکز
زیادی تعداد و تجاری واحدهای ماشین،
مذکور نمود.بناهای اشاره رستوران و کافه
بهمثابهی بازمرکزی پیرامونیکفضای
پالزایشهریعملمیکندجانماییشده
اند.آتریوممسقفیبادیوارههایشیشهای
تصاویر مرکز ساختمان از ای گوشه در نیز
شهری پالزای این به رو استرالیا متحرک
از برخی در کتال فرا ی هندسه دارد. قرار
در کف سنگفرش در نیز و میدان بناهای
رنگ، و الگو نظر از متنوع فرمهای قالب
بافتهایزیباییرابهوجودآوردهاست،از
روپهنایوسیعمیدانوخیابانهای این
مجاوردرمیانهندسهوطرحازمیانرفته
وبدینترتیبفضاهابیمقیاسوخارجاز
اندازهیوسیعبهنظرنمیرسند.اینمیدان
نمونهایازفضایفرهنگیروبازاستوبی
شکتأثیرگذارترینفضایمجموعه،صحن
کهموجبپیوندتمامیعناصر میداناست
پیرامونخودمیگردد]61[.مهمترینبخش
ازاینمیدان،صفحهنمایشعمومیبزرگ
کهبرایرویدادهایورزشیبزرگ آناست،
میشود. استفاده مهم رخدادهای دیگر و
کلیاینمیدانبهشکلUانگلیسی شکل
از درمیآید مربع بهشکل انتها در و است
میدان این در شده ساخته مهم بناهای
گالریملیویکتوریا، میتوانبهمرکزهنری،
کریکتملبورن،مرکزتجمعاتو استادیوم
داری، خزانه مجموعه ملبورن، نمایشگاه
کواریومشهرو بازارتاریخیملکهویکتوریا،آ

کرد]60[. موزهملبورناشاره
میدانفرهنگیفدراسیون 

میدانفرهنگیفدراسیون

جانماییبناهایاطرافمیدانفدراسیون

میدانفرهنگیفدراسیون
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دهکده شهری مونمارتر - پاریس
شهری  بازآفرینی  ی  تجربه  به  نگاهی  با 
رهیافت  تحول  سیر  و  مبنا  فرهنگ- 
جریان  می توان  بازآفرینی،  در  فرهنگی 
دوسویه کاربست عامل فرهنگ را تشخیص 
می تواند  فرهنگ  چارچوب،  این  در  داد. 
نقشی »درون زا« یا »برون زا« داشته باشد 
که از فرهنگ به عنوان عاملی درون  زمانی 
زا یاد شود، نوعی بالقوگی در اثر سابقه ای از 
کارگیری  حضور جریان فرهنگ، راه را بر به 
و  می کند  هموار  بازآفرینی  در  فرهنگی  ابزار 
محیط  توانایی های  حاصل  تعبیری  به  
کارکردهای فرهنگی  برای پذیرش و اشاعه 

و صنایع خالق است.
مثالی از این حالت، دهکده شهری مونمارتر 
در پاریس است. پیشینه مونمارتر به عنوان 
یکی از هسته های تمرکز هنرمندان، به سه 

دهه پایانی قرن نوزدهم و زمانی باز می گردد 
سبك  نقاشان  مشهورترین  از  جمعی  که 
الحاق  تازه  دهکده  این  در  امپرسیونیسم 
شده به پاریس بزرگ رحل اقامت افکندند. 
مثابه  به  مونمارتر  تکوین  سیر  بازخوانی  در 
محله ای فرهنگی، سه مرحله اصلی قابل 
تشخیص است: اول مرحله شناخته شدن 
دهکده مونمارتر به مثابه محله هنرمندان، 
با  هنری  فرهنگی،  ای  هسته  تثبیت  دوم 
فراشهری  ای،  فرامحله  کارکردی  مقیاس 
ای  دهکده  ایجاد  سوم  و  فرامّلی  نهایتًا  و 
شهری با محوریت اقتصاد مبتنی بر فرهنگ 
مقیاس  با  فرهنگی-هنری  رویدادهای  و 
کارکردی بین المللی. مونمارتراز نمونه های 
از  استفاده  با  که  است  محدوده هایی  بارز 

دهکده شهری مونمارتر
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بالقوگیهای بر تکیه و تاریخی یكمحمل
موجوددرآنتوانستهاستجریانبرنامه
کهنوعاقدام ریزیشهریرامتقاعدسازد
ونگرشبهمحدودهایتاریخی-فرهنگی
میبایدمتضمنابقاساختارهایدیرآشناو
کارکردهاییمتجانسبااصالتهای تدارك
کهوجود نهفتهدرآنباشد.اصالتهایی
مانند کارکردی و اجتماعی بنیان یك
گیری فعالیتجامعههنرمنداندرشکل
آغاز با است. کرده ایفا اساسی نقشی آن
پس پاریس در شهری بازآفرینی جریان
به مونمارتر 1968دهکده سال وقایع از
فرهنگی- ی دهکده-محله اولین عنوان
فرهنگی استخوانبندی نقشه در هنری
مقطع، این از میشود. شناخته پاریس
و مهم »مقصد« یك به تبدیل مونمارتر
استخوانبندی در مستقل حال عین در
طیف آمیختن با و میگردد پاریس شهر
متنوعیازفعالیتهایرسمیوغیررسمی

نمایشی، تجسمی، هنرهای با مرتبط
یکی به چیدمانی و مفهومی خیابانی،
پربازده حال همین در و ترین سرزنده از
ترینمحدودههایفرهنگیجهانتبدیل
میشود.دراینتجربه،اینفرهنگاست
گزینهبهجریان کهخودرابهعنوانبهترین
همین به و میشناساند شهری بازآفرینی

واسطهنقشیدرونزادارد.


کلیدهکدهشهریمونمارتر نمای

دهکدهشهریمونمارتر
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پارک دوالویلت - پاریس
شرقی  شمال  محدوده  در  دوالویلت  پارک 
تکنولوژی  و  فناوری  پارک  کنار  در  پاریس 
پاریس واقع شده است. ساخت آن ازسال 
کشتارگاه  که قبال  ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۷ در مکانی 
گوشت  بازار ملی  و همچنین  پاریس  بزرگ 
که  دوالویلت  پارک  انجامید.  طول  به  بود 

معنی  )به  ای  دوالوی  فرانسه  زبان  در 
فضای  جور  یک  که  می باشد  بنفشه( 
و  جوانان  و  کودکان  برای  دلنشین  و  زیبا 

پیرمردان می باشد.
رونق  پروژه  این  ساخت  اهداف  از  یکی 

کلی پارک دوالویلت نمای 
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اطراف بافت میباشد. بود نشین تهیدست ای منطقه که پاریس شرق به بخشیدن
کن کهبهلحاظاجتماعیطبقاتفرودستدرآنسا گذشته،بافتیفرسودهبود آندر
گرانترشوند،بافت کهزمینهایاطرافپارک بودند.تأثیرقویایجادپارکباعثشده
کنونمسکنبهصورتیبهروزترومطلوبتردرآندرآمدهاست.درواقع بهسازیشودوا
کندوباتوسعهیروزافزوناینناحیه،الویلتدیگر بهعنوانپلیبینشهروحومهعمل
درورودیشهرواقعنیستبلکهیکحلقهیاتصالبینالمللیتجاریوحملونقل
شدهاست.بهعبارتدیگرالویلتازمحیطخارجشهریبهمحیطشهریتغییرهویت

داد]62[.
برنادچومیمعماراینپارکهنرشرامدیون۳۵عنصرخارقالعادهبهنامفولیمیباشد.
کهتنها گفتهمیشود فولیدرلغتبهمعنایاحمقولیدرمعماریبهنوعیساختار
کهشایدفضایداخلیمحصورویافضاییبا پوستهایازاثرقابلدیدناستبدونآن
کهشمارایادهیچساختمانمشابهی کارآنهاایناست کاربریمشخصداشتهباشد

نیندازند.


ت
ویل

وال
کد

پار
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بازآفرینی محله ی بازارهای تاریخی شهر 
بوستون

کاربست عامل فرهنگ  در جریان دو سویه 
به دو شکل درون زا و برون زا در بازآفرینی 
گسترده و  شهری فرهنگ- مبنا، در شکلی 
نیروی  معمول  طور  به  فرهنگ  پرشمولتر، 
نجات  و  احیا  برای  بیرونی  ای  محرکه 
است.  بوده  کارآمد  نا شهری  هسته های 
فرهنگی،  صنایع  فرهنگ،  از  معنا  این  به 
عنوان  به  رویدادها  انواع  و  خالق  صنایع 
از  خ  چر درآوردن  گردش  به  برای  عاملی 
استفاده  شهری  حیات  ایستاده  حرکت 
عامل  حالتی،  چنین  در  است.  شده 
برون  کیفیت  واجد  می توان  را  فرهنگ 
در  کرد.  تلقی  شهری  بازآفرینی  برای  زایی 
بازآفرینی  فرآیند  به  این چارچوب می توان 
فرهنگ-مبنا در محله ی بازارهای تاریخی 
اولین  که  جایی  کرد.  اشاره  بوستون  شهر 

در  فرهنگ-مبنا  شهری  بازآفرینی  تجربه 
از  الگویی  و  خورد  رقم  شمالی  آمریکای 
عامل  آورن  وارد  بر  مبتنی  شهری  توسعه 

خارجی فرهنگ به دست داد.
نمونه  خالف  بر  بوستون،  نمونه  در 
نسخه  عنوان  به  فرهنگ  مونمارتر، 
و  شده  تزریق  شهر  ساختار  به  بازآفرینی 
درون  و  خودانگیخته  امری  تعبیر  این  به 
تاریخی،  رونق  دوران  طی  است.  نبوده  زا 
واره،  اندام  عمدتًا  ساختاری  با  بوستون 
است.  بوده  صنعتی  و  تجاری  شهری 
کارگاه های  باراندازها،  به  متکی  شهری 
کوین لینچ  صنعتی و بازار تجارت قاره ای. 
درباره این ساختار اندام واره می گوید: این 
و  تاریخی  سابقه  قدمت،  سبب  به  ناحیه 
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است، آن واجد که اروپایی هوای و حال
ای اندازه تا آمریکایی شهرهای میان در
مرکزی هسته شامل است؛ غیرمعمولی
دادوستدشهروچندینقسمتمسکونی
50 دهه سالهای در میشود. کم مترا
لینچ کوین که زمانی همان میالدی،
بر را شهر سیمای و ذهنی نقشه مفهوم
استوار بوستون واره اندام شبه ساختار
توسعه و بازسازی جریان میساخت،
این گرههای، اصلیترین گسترده، مجدد
یا بزرگراه ایجاد با و نمود تخریب را شهر
اندام بافت از چندانی آثار مرکزی  شریان
محله تنها و نگذاشت جای بر شهر واره
تاریخی و اصلی بناهای با قدیمی بازار ی
بازآفرینی فرآیند در ولی ماند. برجای اش

تغییری با تاریخی بازار مجموعه به شهر
بازار »میدان عنوان کارکرد در بنیادین

جشنوارهای«دادهمیشود.
برای عرصه بازار، میدان مرکب فضای در
و فرهنگی رویدادهای و آئینها برگزاری
سرگرم مصداق و میشود فراهم هنری
منعطف فضایی ایجاد با شهر کنندگی
و رویدادها انواع برای استفاده قابل و
تجربه، این مییابد. تحقق جشنوارهها
که ساخت متقاعد را شهری توسعهگران
یافته تطبیق استفاده و احیا با میتوانند
به شهری کز مرا تاریخی، ساختارهای از
اقتصادی لحاظ از و تر سرزنده مراتب
نمایند ایجاد شهرها برای را تری پررونق

.]45[
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رویکردهایمرمتوبهسازیشهریدرسیر
نوسازی بازسازی، از خود تکامل و تحول
شهری نوزایی و بازآفرینی به بهسازی و
گذاریرااز تکاملیافتهاندودراینمسیر
کیدبر کالبدبهعرصهیتأ توجهصرفبه
فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، مالحظات
دهه چند در اند. کرده تجربه هنری و
شهری بازآفرینی در فرهنگ نقش اخیر
در چنانچه است، داشته معناداری تغییر
کیداتفرهنگیتبدیلبه دهههایاخیرتأ
اصلیترینرویکرددربازآفرینیشهریشده
مبنا فرهنگ- شهری بازآفرینی رویکرد و

گرفتهاست. شکل
اینرویکرد-کهرویکردیامروزیویکپارچه
نگراست-تسهیالتفرهنگی،فعالیتهاو
فرهنگی کز مرا ایجاد فرهنگی، رویدادهای

جمع بندی
عمومی، مکانهای در فعالیتها وقوع و
کاتالیزور همچنینصنایعخالقرابهمثابه
قرار شهری بازآفرینی ی محرکه نیروی و

میدهد.
کثر حدا ایجاد منظور به رویکرد این در
و کارکردی کالبدی، ساحت با سازگاری
مجموعهایازبناها تصویریمکانمعمواًل
اداری و عمومی استفادههای منظور به
موردطراحییااستفادهدوبارهقرارمیگیرند
جدید رویدادهای و فعالیتها تعریف با و
ای تازه استفادههای شهری فضاهای از
احترام ضمن عبارتی به میگیرد. صورت
که نو کارکردی و محتوا دیروز، کالبد به
اجتماعی و فرهنگی جریان آن روساخت
پربازده و اقتصادی کاماًل آن زیرساخت و

استارائهمیدهد.
اقداماتمبتنیبرفرهنگدرتوسعهاقتصاد
فرهنگی- راهکار دسته سه در شهری،
کارآفرینانه، راهکارهای شامل اقتصادی
راهکارهایطبقهخالق،راهکارهایپیش
کهالزماستبهمنظور روندهقرارمیگیرند
داشتنیکپروژهموفقبازآفرینیفرهنگ-
مبنابهراهبردهایتولیدفرهنگی،مصرف
طور به مشارکتی برنامههای و فرهنگی
این در و گردد توجه همزمان و یکپارچه
بر بازآفرینی در فرهنگ مشارکت صورت
کالبدی،اقتصادیواجتماعیجامعه ابعاد

گذارخواهدبود. تأثیر
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