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چکیده

بافت هــای تاریخی نه تنها به واســطة وجود بناها و فضاهای ارزشمند تاریخی ،بلکــه از آن جا که روایت واقع از
زندگی و فعال ّیت انسان هایی است که در طول دوران بلندی در آن زیست می کرده اند ،واجد منابع غنی فرهنگی
و اجتماعی هســتند و بنابراین اهمیت به ســزایی دارند .نیاز به مداخله در بافت-های تاریخی از یک ســو به دلیل
فرایند «فرســودگی» طبیعی در طول زمان و از سوی دیگر به دلیل رفع نیازهای دوران معاصر امری غیرقابل انکار
اســت .از میان انواع رویکردهای مداخله در بافت های تاریخــی «بازآفرینی» به جهت مالحظات توأمان کالبدی،
عملکردی ،اقتصادی و اجتماعی و نیز اســتفاده از ســازوکارهای مرحله ای و پیوسته ،بیش از سایر روش ها به حفظ
ســرمایة حال و آینده و به معنــای دقیق کلمه «پایداری» تمرکز دارد .هدف پژوهــش حاضر همپیوندی میان دو
مفهوم پایداری و بازآفرینی یکپارچه در بافت های تاریخی با اســتفاده از روش تحلیلی -تبیینی در استفاده از اسناد
و مدارک مرتبط با چارچوب نظری پژوهش اســت .بر اســاس مطالعات حاضر فرسودگی در بافت های تاریخی در
پنــج حالت اتفاق می افتد که هر یک از این حاالت شــرایط خاص خود را دارد و بازآفرینی باید متناســب با آن
صورت پذیرد .نتایج پژوهش حاضر نشــان می دهد در ارائه راهبردها و سیاســت های مداخله ابتدا باید بر اســاس
نشــانه های فرسودگی و زمینه های توســعه پویا ،نوع فرسودگی را شناسایی کرد و ســپس بر اساس تشخیص سطح
پایداری به اقدامات و سیاســت های متناســب با زمینه تاریخی پرداخت .نخســت ،وجود شرایط کالبدی ناپایدار و
وجود زمینه های توســعه پویا است .حالت دوم و سوم ،زمانی است که بافت تاریخی دارای پایداری نسبی به دلیل
وجود نواقصی در ابعاد کالبدی و عملکردی و دارای مشــکالتی در ساختار اقتصادی-اجتماعی است .چهارم ،زمانی
که بافت ظاهراً مسائل کالبدی و عملکردی چندانی ندارد ،ا ّما به جهت ساختارهای اقتصادی و به خصوص اجتماعی
دچار نوعی طردشــدگی و انزوای درونی است .پنجم ،زمانی به کارگرفته می شــود که بافت تاریخی در وضع ّیت
ناپایدار قرار دارد و نواقص گســترده ای در ابعاد کالبــدی ،عملکردی و موقع ّیتی وجود دارد .پژوهش حاضر ضمن
شــرایط ایجاد هریک از حاالت مذکور به ارائه راهبردهای متناسب با آن پرداخته است.
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مقدّ مه
بناها و ساختمانهای تاریخی شاهدانی حقیقی و مطمئن از گذشته
هستند که چهرة فرهنگی را در بافتهای تاریخی نشان میدهند .هر
بافت تاریخی نه تنها بناها ،فضاســازی و دیگر ساختارهای کالبدی
را از گذشــته به هم راه دارد ،بلکه روایت واقع از ج وامعی اســت که
روزگاری در آن زیســت میکردنــد؛ از ایــنرو ،آنهــا را بافتهای
تاریخی فرهنگی مینامند .در واقع «بافت شــهری تاریخی» شــامل
تمام اسناد زندگی و فعالی ّت انسان در طول تاریخ شکلگیری آن و
مرکز زندگی فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی شهرها بهشمار میروند
( .)Tiesdell, Taner and Tim, 1996بناهای تاریخی ،الگوی حرکت
و دسترسی ،بافت و فرمهای شهری ،ساختارهای کالبدی دوستدار
پیاده و فضاهای شــهری ســرزنده با عملکردهای متن ّوع بخشــی از
ساختارهای شکلدهنده به بافتهای تاریخی محسوب میش وند.
بســیاری از بافتهای تاریخی در جهان در حال تهدید هســتند.
ساختار کالبدی تضعیف شده دارند ،آسیبهای جدی دیدهاند و یا
حت ّی در ج ریان تاثی رات توسعة شهری و صنعتیسازی ج وامع ،از بین
رفتهاند .در عین حال تغییر در نوع اســتفاده و نوسازی در بافتهای
تاریخی ممکن است منجر به خســارات جب رانناپذیری به آن شود
و نیز امکان ســک ونت را ب رای اقشــار کمدرآمد ساکن در آن از بین
ببــرد .تغیی رات در مقیاسهای مختلف تاثی رات متفاوتی بر شــکل
و عملکرد محیطهای ساختهشــده شــهری و خــرده فرهنگهای
م رتبط با آن برجای میگذارد .اگرچه تغییر جزو انکارناپذیر شهرها
محسوب میگردد و محیطی که نت واند تغییر کند محکوم به نابودی
است؛ اما می زان و نحوة تغیی رات در محیطهای تاریخی از آن جهت
که نه تنها به نسل حاضر که به آیندگان تع لّق دارد ،و از سوی دیگر
این فضاها منابع عظیمی را ب رای حضور گردشگ ران و در نتیجه وارد
شــدن آن فضا در چرخة تغیی رات جهانی ف راهم میآورد ،از اهمی ّت
ویژهای برخوردار اســت .این فضاها ارزشهای کالبدی و ســاختاری
ویژهای دارند و می زان ارزش آنها به می راث بهجا مانده است .به همین
دلیل تالش ب رای حفاظت از فضا به معنای کامل کلمه امری بدیهی
اســت .این درحالی اســت که نیازهای اجتماعی اقتصادی متناسب
بــا روند تغییر زمان در حال تغییر هســتند و در اکثر م واقع در قالب
تغیی رات جهانی تع ریف میشــوند .بــرای جلوگیری از این تأثی رات
منفی و بهبود ساختار کالبدی و عملکردی ،نیاز به اقدامات راهبردی
بازآف رینی و حفاظتی ب رای تح ّقق «پایداری» امری انکارناپذیر است .اما
توج ه به مســألة موجود و نوع فرسودگی در بافت
این مداخله باید با ّ
صورت پذیــرد .هدف از این اقدامــات در بافتهای تاریخی حفظ
ســاختار و عملکرد آثار ،بناها و فضاهــای تاریخی ،در عین انطباق
آن با جامعة مدرن اســت .از این منظر اقدامات بازآف رینی و حفاظتی
بافتهای تاریخی با دو رویکرد متفاوت هم راه است :رویکرد ایستا و
رویکرد پ ویا ( .)Salama, 2000در رویکرد ایستا ،بناها و کالبد موجود
که حائز ارزشهای تاریخی هســتند حفاظــت و در صورت امکان

ب رای آیندگان تجهیز میش وند .در رویکرد پ ویا ،بافت تاریخی توسعه
مییابد و بازســازی میشود و بهعن وان بخشــی از ف رایند بازآف رینی
یکپارچه محسوب میگردد .پژوهش حاضر تالش دارد تا با استفاده
از رویکرد پ ویا به بازآف رینی بافت تاریخی بپردازد.

روش تحقیق
پژوهــش حاضر با رویکرد روش کیفــی و با توجه به هدف آن،
از روش تحقیــق تحلیلی -توصیفی اســتفاده نموده و بر دو مرحله
است وار است :نخســت تحلیل اسناد و مطالعات موجود ،که بر این
اساس ف رایندهای تأثیرگذار بر دو مفهوم «فرسودگی» و «پایداری» در
بافت های تاریخی بررســی گردید .در این مرحله تالش گردید تا با
اســتفاده از نشانه ها و مصادیق نوع فرسودگی شناسایی شد و سپس
با استفاده از اســناد و مدارک موجود در نم ونه های مشابه اقدامات
راهبردی مورد نیاز در ف رایند مداخله بافت های تاریخی دســته بندی
و در نهایت بر اســاس رویکرد راهبردی ،اقدامات م ربوط به ه ریک
از ان واع فرسودگی استخ راج گردید.
مروری بر مفاهیم پایه

پایداری در بافت های تاریخی

توج ه به مفهوم «پایداری» همزمان با ظهور جنبش حفاظت از طبیعت
ّ
در اواخر دهة  1960م .و  1970م .و مباحث پی رامون «محدودیت در رشد
شه رنشینی» و «اقتصاد سبز» ( )Dasgupta, 1993; Dresner, 2002رونق
گ رفت .در همین زمان شــهرهای بث ،چستر ،چیچستر و یورک در
ردة نخستین شهرهای مجری ب رنامههای مرمّت شهری موضوع حفاظت
محرکهای اقتصادی در بازآف رینی در ب رنامهریزی شهرهای
را به عن وان ّ
توج ه ق رار دادند (حبیبی و مقصودی .)1386 ،ب ه رغم
تاریخی خود مورد ّ
وجود تفاوتها ،همة این طرحهــا ب رای ایجاد تعادل میان حفاظت از
ویژگیها و ارزشهای تاریخی شــهر با هدف تج دّد و توسعه به دنبال
راهکارهای باززندهســازی عملکردی و ارتقای ســرزندگی بافتهای
تاریخــی بودنــد ( .)Pendlebury, 2005در گزارش ب رانتلند در ســال
1987م .تع ریــف پایهای از توســعة پایدار ارائه گردیــد که تا به امروز
نیز مورد اســتفاده ق رار میگیرد« :توســعهای که نیازهای نسل حاضر
را برطرف ســازد بدون آنکه بر نسل آینده اثری منفی برجای گذارد»
( .)UN, 1996در ادامــه در دهــة 1990م .در واکنــش به انتقادها دربارة
طرحهای توسعة مجدد و توسعة مستغالت در دهة 1980م .تالشهایی
بــه منظور صیانت از مکانهای تاریخی صورت گ رفت و مشــارکت
اجتماع مح ل ّی و شهروندان در ف رایند بازآف رینی ،به رسمیت شناخته شد.
ه مچنین توق ّعات نسبت به کیفی ّت ب رنامههای بازآف رینی ارتقا یافت ،به
گ ونهای که دیگر نوسازی کالبدی کافی دانسته نشد ،بلکه جنبههای
دیگری ه مچون اقتصاد ،موضوعهای اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی
توج ــه ق رار گ رفت .این مفهوم ،پایــداری را از مقیاس کالن
نیز مورد ّ
به مقیاسهای کوچک قابل اج را تبدیل نمــود .از این رو ،دهة هفتاد

جدول شمارة  :1بررسی نمونه های موردی منسوخ شدگی باتوجه به
رویکرد راهبردی مورد استفاده

نمودار شمارة  :1سیر تکامل بازآفرینی،
مأخذ :حناچی و دیگ ران1390 ،

فرسودگی در بافت های تاریخی

یکــی از مهمت رین دالیل گ رایش به تخ ریب و بازســازی بافتها
و قســمتهای قدیمی شهرها ،میل به تج دّدگ رایی و دستیافتن به
ظ واهر پیشــرفت اســت .البته انتقادهایی نیز در این زمینه ارائه شده
است؛ به عن وان مثال ،کوهن معتقد است که «هیچ ساختمانی نباید
قبل از آنکه ب رنامهای ب رای آن و قلمرواش وجود داشته باشد تخ ریب
گــردد و از آن بــه عن وان سیاســت تخ ریب نام م یبــرد» (حناچی و
همــکاران .)53 :1386 ،این امر باید بهگ ونــهای صورت پذیرد که با
حداقــل تخ ریب هم راه باشــد و از زوال بافتهای تاریخی در آینده
نیز جلوگیری کند .زمانی که بافت دارای مشکالتی چون موقعی ّت
ساختاری ضعیف ،ســاختمانهای ناپایدار ،نبود نظارت و نگهداری
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را میت وان تأکید مشــخّ صی بــر ارزشهای اجتماعــی می راث ،دهة
هشــتاد را تأکید بر ظ رفی ّتهای اقتصادی می راث و دهة نود را متمرکز
بــر موضوع یکپارچگی در حــوزة بازآف رینی دانســت(Pendlebury,
 .)2009در همین زمان و با تأسیس بسیاری از کمیسیونها و نهادهای
بینالمللی پی رامون حفاظت و توســعه در بافتهای تاریخی ،صدها
پروژه با مضامیــن پایداری در بافتهای تاریخی نقاط مختلف جهان
آغاز گردید که این عمل با «جنبش پایداری شــهری» هم راه شد .این
تالشها تحت گ رایش اســتفادة مجدد از ابنیــه و آثار تاریخی که از
دهههــای پیش آغاز شــده بود ،مســیر پایداری بافــت تاریخی را به
ســوی استفاده سودآور (اقتصادی) از آثار و ابنیة تاریخی متمایل نمود
( .)Doratli et al., 2007فعالی ّتهای روشــنگ رانهای در اروپا به نامهای
«توسعه مجدد»« ،رنسانس شهری»« ،بازآف رینی فرهنگمدار» و «توسعه
درونزا» مؤیّــد رویکردی ن ویــن در برخورد با بافتهــای تاریخی بود
(.)Mc Donald, Naglis and Vida, 2009; Caves, 2005; Doratli, 2005
نوع رویکرد مداخله در بافتهــای تاریخی تا به امروز با همان مفهوم
تأمین نیازهای نسل حاضر و با هدف حفاظت از می راث تاریخی ب رای
آیندگان ادامه دارد .مفهوم «بازآف رینی یکپارچه» نیز بر همین امر است وار
است (نمودار شمارة .)1

و کیفی ّت محیطی پایین باشــد ،نشــانههای فرســودگی کالبدی و
عملکــردی را دارد (Tiesdell, Taner and Tim, 1996; Doratli,
 .)2000در حالت دیگر ،بافت ممکن است دچار مسائلی چون قشر
ســاکن با درآمد پایین ،ارزش پایین دارایی مبنا ،ســاختار اجتماعی
ضعیف ،نرخ جنایت باال ،نبود زمینههای الزم ب رای توسعة جدید ،نرخ
باالی ساختمان-های خالی از سکنه و حضور کارکردهای نامناسب
اجتماعی باشــد که در چنین شــرایطی ،بسته به نوع عامل میت واند
نشــانههای فرسودگی اقتصادی و اجتماعی باشــد(.)Doratli, 2000
هر چند ترکیبی از مجموعه ع وامل فوق و مشابه آن میت واند اتفاق
بیافتد ،امّا آنچه مس ل ّم است ،رویکرد بازآف رینی شهری باید در ارتباط
با نوع فرسودگی و متناسب با هر یک از ع وامل اتخاذ گردد.
ذکر دو نکته در این بحث الزم است :نخست آنکه فرسودگی از
نوع اجتماعی -تص ویر ذهنی /تأمین مالی از آن جهت که بســتگی
شــدیدی با ش رایط قانونگذاری ،سیاستهای کلی شهر و کشور و
نیز امکانات مالی بــرای جذب اعتبارات دارد؛ در حوزة این پژوهش
نیست .دوم آنکه تعیین می زان و نوع فرسودگی ،به ش رایط متع دّدی
بستگی دارد ،و حت ّی تشخیص آن نیز به سادگی امکانپذیر نیست.
در ادامــه برخی نم ونههای موردی در جهــان و نوع رویکرد راهبردی
ب رنامهریزی مورد بررسی ق رارگرفته است (جدول شمارة .)1
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چارچوب نظری پژوهش

دیدگاه راهبردی در بازآفرینی یکپارچه بافت های تاریخی

ب رنامهریزی بازآف رینی است .این ف رایند تالش دارد که بر مبنای شناخت

وضع موجود به تعیین نوع فرســودگی در بافت و از آن دریچه به ارائة

دیدگاه راهبردی ،ف رایندی چرخه ای مداوم اســت که با مســائل،

راهبردهــای ب رنامهریزی بازآف رینی اقــدام نماید .ذکر این نکته ضروری

تصمیم گیــری می پــردازد ( .)APA, 2006ب رنامه ریــزی راهبردی،

باشــند :کالبدی-ســاختاری ،عملکــردی ،اجتماعی-تص ویر ذهنی،

تصمیم ها و اج رای فعالی ّت ها در خصوص شکل دهی و رهنمود هر

ن حال فرصتهــای موجود در بافت تاریخی با مفهوم «پ ویایی
در عی 

طراحی به تعیین اهداف و انتخاب عرصه های
نیازها و اول ویت های ّ

رویکردی ن وین از ب رنامه ریزی است که شیوة نظام یافته ای ب رای اخذ

است که بافتهای تاریخی میت وانند از چند جهت دچار فرسودگی

حقوقی-قان ونی (.)Tiesdell, Taner and Tim, 1996; Doratli, 2000

سیستم ،کارکرد و شناخت علل آن است (زنگی آبادی و همکاران،

توســعه» معنا مییابد که اغلب رابطه دو ط رفهای میان نوع فرسودگی

علــل اختالل عملکردهای بافت و «فرســودگی» و نیز فرصتهای

این مفهوم با وجود ظ رفی ّتها و شــرایط متفاوت ب رای رشــد و توسعه

 .)1391در حوزة بافت های تاریخی نیز رویکرد راهبردی با بررســی
توج ه به
بافت به هدف گزاری و اتخاذ تصمیم بهینه اشــاره دارد .با ّ

ف رایند حتمی زوال اغلب بافت های تاریخی ،این نکته شایان گفتن
اســت که «فرسودگی» ف رایندهای به کار رفته ب رای رفع مسائل ،خود

در زوال و از بین رفتن بافتهای تاریخی دخیل هستند .در بسیاری
فصلنامه علمي ـ پژوهشي

از مــوارد بافت تاریخی ،ظاهری مناســب دارد ،امّا عدم تطابق میان

خدمات قابل ارائه در محدوده با نیازهای دوران معاصر باعث انزوا،

عقب ماندگی و افول کیفی ّت زندگی می گردد (.)Lichﬁeld, 1988
ف رایندی که توسط دراتلی )2007( 1و برگ رفته از رویکرد ب رنامهریزی

راهبــردی و روشهای مداخله در بافت توســط تیــزدل  ،تینر و تیم

2

بافت تاریخی و پ ویایی توســعة آن مکان از ســویی دیگر وجود دارد.
در ابعاد اقتصادی و اجتماعی ســروکار دارد .بســته به می زان فشارهای
توسعة اقتصادی در مکان مورد نظر ،بافت تاریخی میت واند با روندهای

متفاوت «پ ویایی توسعه» م واجه شود :توسعة صعودی ،ثابت و یا نزولی

( .)Doratli, 2000; Oktay, 2005بر اساس نتایج تحلیلهای کالبدی،
اجتماعــی ،اقتصــادی و ارزشها ،میت وان نوع و ســطح فرســودگی و

نیز روندهای توســعة بافتهای تاریخی را شناســایی و متناســب با آن

رویکردهای راهبردی ب رای بازآف رینی اتخاذ نمود.

به نظر می رســد ف راینــدی که دراتلی در پژوهش خود اســتفاده
نموده اســت رویکرد راهبردی برمبنای شناخت ورودی های مؤث ّر بر

شماره بیست و سوم بهار 1395

( )1996ارائهشــده ،خ وانشــی دیگــر از نــوع رویکردهــای م واجهه با

بافت کالبدی شهرها و بر اساس سازوکارهای مؤث ّر در ایجاد توسعة

شــناخت و تحلیل مسائل و فرصتها ،فرســودگی و ارائه راهبردهای

قبول در این زمینه می پذیرد .این ف رایند کلی ّتی متناســب با رویکرد

بافتهای تاریخی را روشــن میســازد که شــامل ســه مرحله اصلی

شهری دارد و پژوهش حاضر نیز این ف رایند را به عن وان ف رایندی قابل
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نمودار شمارة  :2رویکرد راهبردی در بازآفرینی یکپارچه،
مأخذ :با اقتباس از Doratli et al., 2007

ب رنامه ریزی بازآف رینی دارد که نیاز دارد تا بر اساس موضوع پژوهش

هنجارهای کیفی مطرح شده توسط آنان در ارتباط با پایداری بافت

اســتفاده از رویکرد پیاده مــداری در بافتهــای تاریخی) در بافت

تاریخی دچار فرســودگی و زمینه های پایداری مختلف هستند که

حاضر یعنی بررســی نقش حمل ونقل شهری (و یا به عبارت بهتر

کالبدی و اســتفاده از عناصــر موجود در آن بــه بازبینی ف رایند و

تدقیق آن بر اساس موضوع پژوهش پرداخت (نمودار شمارة .)2

ه ریک نیازمند نــوع بازآف رینی مختص به خود اســت .جدول زیر
ضمن ارائه ان واع فرســودگی و نشــانه های م ربوط به آن ،زمینه های
پایداری بافت را نیز معرفی می کند.

بررســی دیدگاه های صاحب نظ ران در مسأله بافت های تاریخی

و مضامین پایداری ،بیان کنندة دو نکته مهم اســت :نخست آن که

توج ه توأمان به ابعاد
توج ه به مق ولة پایداری در بسیاری از دیدگاهها ّ
ّ

کالبــدی ،عملکــردی ،اقتصادی و اجتماعی اســت که خود بیان
مفهوم بازآف رینی یکپارچه اســت .دوم آن که ه ریک از ابعاد ،دارای

هنجارهای مشترکی اســت که می ت واند به عن وان مبنای بازآف رینی

یکپارچه مورد استفاده ق رار گیرد(جدول شمارة .)2

جدول شمارة  : 2زمینه های فرسودگی و پایداری در بافت های تاریخی

فرسودگی کالبدی  -ساختاری

زمینه های پایداری کالبدی -ساختاری

ســاختمان ها و بــه طبــع آن بافت هــا به صــورت  -ایجـ�اد تعـ�ادل میـ�ان حفاظـ�ت از ویژگی هـ�ا و ارزش هـ�ای تاریخـ�ی شـ�هر بـ�ا تجـ�دّد و توسـ�عه( (�Pendle
طبیعــی همــواره در معــرض فرســودگی کالبــدی،)bury, 2005 -
ســاختاری قــرار دارنــد .اصلی تریــن علــل آن  -ساخت بناهای جدید با احترام به بافت کالبدی موجود (،)Conzen, 1966

عبارت انــد از :عامــل زمــان ،آب و هــوا ،عــوارض  -معرفــی هســته های تاریخــی در محیط هــای شــهری ســنتی بــه عنــوان موفّق تریــن واحدهــای معمــاری،
طبیعــی ،ارتعاشــات ترافیکــی و عــدم نگهــداری نظــم و پیوســتگی (،)Doratli, Hoskara and Fasli, 2004
مناســب .فرســودگی کالبــدی  -ســاختاری حداقــل  -تأکید بر ایجاد نظم اندامواره ،ارگانیک و سازمند در بافت های تاریخی (الکساندر،)1381 ،
 زنده کردن بافت کهن و الهام گیری از آن ها در ساخت بافت پیرامون (زیته،)1385 ،در ابتــدای امــر فراینــدی تدریجــی اســت.
طراحی مجدد فضا (زیته،)1385 ،
برای
گذشته
غنی
هنری
های
شیوه
از
استفاده
ّ
 همجواری محوطه تاریخی و بافت پیرامون با حفظ تفاوت در کالبد (.)Larkham,1996 حفاظت از میراث تاریخی بر مبنای احترام به ارزش های تاریخی (،)Larkham,1996 تأکید بر اهمیّت اصالت طرح ،مواد و مصالح ،کاربری و مکان (،)Ashworth,1991 شناخت و بهکارگیری ارزشهای زیباییشناسی ،تاریخی و علمی بافت تاریخی (.)Jokilehto, 1999فرسودگی عملکردی

زمینه های پایداری عملکردی

ناکارآمدبــودن بافــت میتوانــد در طیفــی از مســائل
ماننــد عــدم وجــود امکانــات بهداشــتی در فضاهــای
عمومــی ،ضعــف در ارائــه خدمــات عمومــی ،ســاختار
نامناســب و عــرض کــم معابــر ،عــدم رســیدگی و
نظافــت در فضاهــای عمومــی ،کمبــود خدمــات فضای
ســبز و اوقــات فراغــت وجــود داشــته باشــد کــه ایــن امر
باعــث شــرایط نامناســب بــرای فعالیتهــای ترافیکــی و
بــه طبــع آن کاهــش ســطح خدمــات رســانی میگــردد.

 لزوم ایجاد تطابق میان خدمات قابل ارائة محدوده با نیازهای دوران معاصر (،)Lichﬁeld,1988 پیوستگی کامل میان فضای قدیم و فضای جدید (،)Larkham,1996ط زیست در بافت های تاریخی (،)Ashworth and Larkham, 1994
 ارتقای کیفیّت محی توجه به ساختارهای حرکت و دسترسی انداموار ،فضاهای شهری سرزنده با عملکردهای متن ّوع به عنوان
 ّبخشی از ساختارهای شکل دهنده به بافت های تاریخی (،)Vehbi & Hoskara, 2009
توجه به حفاظت محیطی ،ساختار
 تأکید بر اینکه هرگونه دستکاری در بافت های تاریخی بدون ّعملکردی و سازگاری فعالیّتی عم َ
ال با شکست مواجه خواهد شد (،)Oktay, 2005
ط زیستی در بازآفرینی شهری (.)Vehbi & Hoskara, 2009
توجه ،حفاظت و استفادة حداقل از منابع محی 
ّ -

فرسودگی اقتصادی

زمینه های پایداری اقتصادی

ایــن نــوع فرســودگی در حقیقــت ارتبــاط مســتقیمی
بــا مســائل کالبــدی و عملکــردی بافــت دارد .عــدم
وجــود اعتبــارات و حمایت هــای مالــی مانــع از
رســیدگی بــه بناهــا و فضاهــای ارزشــمند شــده و
بافــت را وارد فراینــد فرســودگی می کنــد .عــاوه
بــر آن اجــرای نامناســب برخــی قوانیــن و یــا
تصویــب برخــی دیگــر باعــث صدمــات گســترده ای
بــه بافــت تاریخــی می شــود کــه فرســودگی در
ابعــاد مختلــف را بــه همــراه دارد.

 ایجاد امکان بهره برداری اقتصادی از مکان به منظور هزینه های بلند مدت نگهداری و حفاظت از بناها وبافت-های تاریخی را تأمین نماید (،)English Heritage, 2008
 تأکید بر «محصول» بودن میراث فرهنگی و ارزشگذاری برمبنای فرایندهای تاریخی (.)Schouten,1995 ایجاد فرصت های شغلی متناسب با روحیه فرهنگی (،)Doratli, 2000; 2005 تأکید بر مراکز تاریخی شهری به عنوان بخشی از پویایی اقتصاد شهر (،)Tiesdell, Taner and Tim, 1996 تأکید بر استفاده اقتصادی از ارزش های تاریخی (،)Ashworth and Tunbridge, 1990باتوجه به نیازهای تجاری دوران معاصر (،)Ashworth and Larkham, 1994
 مرمّت شهریّ
 تأکید بر احترام به گردشگر و تیازهای وی ،چرا که مصرف کننده -گردشگر -به بافت تاریخی اعتبار واهمیّت می بخشد (.)Wilsmore,1994

طبقهبندی راهبردهای برنامهریزی بازآفرینی بر اساس سطح پایداری بافتهای تاریخی

انواع فرسودگی و زمینه های پایداری در بافت های
تاریخی
دستیابی به نحوة ارتباط میان پایداری بافت تاریخی ،بازآف رینی
یکپارچه و رویکرد راهبردی نیازمند استخ راج ویژگی ها و معیارهای
مشــابه اســت ،تا به عن وان ثابت هایی ب رای تدوین مدل پیشنهادی
باتوج ه به موضــوع پژوهش ،تح ّقــق پایداری
در نظرگرفتــه شــود.
ّ
هدف اصلی بازآف رینی یکپارچه اســت که این امر ،نیازمند بررسی
نظ ری ّه هــای اندیشــمندان حوزه های م رتبط با موضوع و اســتخ راج

تاریخی است .همان طور که پیش از این نیز بحث شد ،بافت های
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فرسودگی اجتماعی

زمینه های پایداری اجتماعی

در شــرایطی کــه بهواســطه برخــی عوامــل انســانی و
محیطــی ماننــد بــوی نامطلــوب ،صــدای نامناســب،
گــره ترافیکــی و حتــی مــواردی چــون حضــور
اوبــاش و بدنــام شــدن بافــت تصویــر ذهنــی
نامطلوبــی در عمــوم شــهروندان ایجــاد شــود و
بهتدریــج بافــت تاریخــی را منــزوی کنــد.

توجه به زندگی ،بعد فضا و سپس ساختمان (گل،)1387 ،
طراحی :نخست ّ
 اولویّت های ّ در نظر گرفتن بعد اجتماعی به عنوان مهم ترین بعد مرمّت شهری (،)Orbasli,2000 ارتقای شأن اجتماعی برای حفظ ساکنان اصلی بافت (،)Tiesdell, Taner and Tim, 1996طراحی براساس زمان میّسر می شود (.)Montgomery, 1998
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اصول پایداری در شــهرها و یا بخشی از آن (بافت های تاریخی)
در کشــورهای توســعه یافته و در حال توسعه شــباهت های زیادی
با هــم دارند ،در عین آن که تفاوت های عمیقــی نیز با هم دارند.
موضوع پایداری در عین آن که مسأله ای حساس و در جایگاه خود
بســیار مهم تلقی می شــود ،اما منابع دقیق مطالعاتی در آن کمتر
یافت می شود .این مق وله خود فرصتی را ب رای پژوهش های دقیق و
ارائة الگوهای موفّق در مسیر دست یابی به پایداری را در کشورهای
درحال توسعه ف راهم می ســازد .نکتة بسیار مهم در این دیدگاه آن
اســت که در این کشــورها ،ب ُعد اجتماعی حساسی ّت بسیار باالیی
دارد و توسعه از دید شــهروندان صورت می گیرد ،تا حدی که در
نهایت رفتار و انتخاب شــهروندان بیانگر موفقی ّت و یا شکســت
توســعة پایدار و پایداری اســت .در حالی که در کشورهای توسعه
یافتــه عمــدة تمرکز بر ابعاد پایــداری اک ولوژیکــی ،جغ رافیایی و
فضایی است .در معنایی عمیق تر ،پایداری حاوی مضامین اخالقی
و فردی اســت که می ت واند گ رایشها و جهتهای تصمیم گیری
را تحــت تأثیر خود ق راردهد .بناب رایــن ،موفقی ّت در پایداری در هر
ســطحی از محیط های شهری به تک تک شهروندان ،گ رایشها،
تص ویر ذهنــی و تمایل آن ها -بــه صورت کامــ ً
ا انتخابی -ب رای
پذیرفتن و یا رد کردن توســعة پایدار بستگی دارد .بناب راین توسعة
پایدار زمانی تح ّقق کامل می یابد که نه تنها نیازهای شــهروندان را
برطرف سازد ،بلکه مغای رتی با ارزش ها ،هنجار ها و به صورت کلی
فرهنگ آن ج وامع نداشته باشد.
در این بخش تعدادی از مهم ت رین منابع و اســناد منتشره در دو
دهة اخیر در ارتباط با طرح ها ،سیاست ها و اقدامات اج رایی مورد
نیاز ب رای بازآف رینی یکپارچة بافت های تاریخی مورد بررسی ق رار
گرفته اســت؛ از جمله منابع مورد اســتفاده می تــوان به گزارش
توسعه انســانی ،)1995( 3سند کمیسیون ســازمان ملل متحد در
مورد نظارت بر ســک ونت گاه های انســانی – 4اســتانبول (،)1996
 ،)1997(OECD5منشور ایکوموس پی رامون سیر فرهنگی)2008( 6

و پیشــنهادهای عملیاتی صاحب نظ ران حوزه هــای م ربوطه نظیر
کارهــای صورت پذیرفته توســط تیــزدل و همــکاران،)1996( ،
روب رتــز و ســایکس ،)2000( 7دوراتلــی ( ،)2005 ،2000دوراتلی و
اونــال ،)2000( 8ک ولیهتــو ،)2007( 9پندلبــری ،)2009( 10وحبی و
اوسکارا )2009( 11اشاره نمود ،که هر یک مباحث نوینی را در بارة
سیاســت ها و اقدامات اج رایی بازآف رینی یکپارچه ارائه می دهند.
البته ذکر این نکته الزم اســت که موضوعها و سیاست های ارائه
شــده به لحاظ سطح ،محت وا و زمینه های کارآیی ویژگی یکسانی
نــدارد .برخی دارای ســطح اهمی ّت بین المللــی و برخی مل ّی و
منطقه ای هســتند؛ برخی اف راد به عن وان مدیر پروژه های گســترده
و متعــدّد و برخی رویکردهای نظری نســبت به بحــث دارند .به
همین دلیل تــاش گردیده تا سیاســت ها و اقدامات اج رایی بر
اســاس ابعاد بازآف رینی ،مدّت زمان و معیارهای پایداری تفکیک
شــوند تا انتخاب هدفمند سیاســت ها بر اساس مدل پیشنهادی
صــورت پذیرد .نکتة دیگر آن که رویکرد راهبردی نشــان داد که
اقدامات باید ب راساس ســازوکارهای زمان بندی شده  -راهبردهای
کوتاه مدت و راهبردهای بلندمدت -دســته بندی شــود .از آن جا
که ســاختارهای کالبدی و عملکردی حوزه های مداخله در بافت
تاریخــی اغلــب مح لّه و زیرمجموعــة آنــان را در برمی گیرد ،از
رویکرد راهبردهای کوتاه مدت بهره گرفته شــده است و اقدامات
اقتصادی و اجتماعی ،از آن جا که عالوه بر تغییر در ساختارهای
کالبدی و عملکردی به اصالح ســاختارهای اقتصادی ـ اجتماعی
نیازمند هســتند به راهبردهــای بلندمدت اقتصــادی و اجتماعی
نیــاز دارند .جدول زیر طرح ها ،سیاســت ها و اقدامات اج رایی را
بر اســاس رویکردهای مطرح در پژوهش دســته بندی کرده است
(جدول شمارة .)3
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 توسعة مجدد زمین های خالی، ارتقای کیفیّت منظر محیط تاریخی  -طبیعی، استفاده از مصالح بومی ،سبک های معماری بومی، نظارت دقیق بر ساخت و سازهای موجود، ایجاد فضاهای ورودی به بافت تاریخی، -نوسازی و بازسازی بافت های پرکننده.

 مرمّت و مقاوم سازی بناهای تاریخی و جداره سازی خیابان های اصلی تاریخی، اصالح و بازسازی ساختارهای تأسیسات شهری، حفظ استخوان بندی و پیوستگی فضایی در کل بافت تاریخی، معرفی جاذبه های ارزشمند گردشگری و به جریان انداختن ظرفیّت های بافت، ثبت میراث فرهنگی بناهای باارزش، -ایجاد مکان های مناسب برای احداث تابلوهای معرفی محدوده تاریخی،

 تشویق و استفاده از کاربری مختلط، استفاده حداقل از منابع تجدیدشدنی و تجدید ناشدنی و بازیافت منابع، ارائه عملکردهای متناسب با شأن بافت تاریخی (کاربری های فرهنگی)، معاصرسازی عملکردهای تجاری برای افزایش اعتبار زمینه ای، استفاده از تن ّوع عملکردی برای افزایش سرزندگی در بافت، برگزاری رویدادهای فرهنگی برای کودکان و نوجوانان، تأمین دسترسی برای ورود وسایل نقلیه گردشگران و حمل و نقل عمومی، اولویّت حرکت پیاده در برابر سواره، باززنده سازی گروه ها و کانون های خدماتی، استفادة مجدد از ابنیه خالی، ترکیب متعادل کاربری ها و تسهیالت ویژه گردشگران و حذف کاربری هایناسازگار،
 -ارائه خدمات نوین و منحصر به فرد متناسب با بافت تاریخی ویژه گردشگران.

 ارائة خدمات محلی به صورت کاتالیزور برای افزایش سطح درآمدزایی، حذف اشتغال کاذب درون بافت، استفاده از بودجه  های داخلی و خارجی برای احیای ساختارهای اقتصادی، اعطای سیاست های تشویقی به گروه هایی از اصناف برای فرصت های اقتصادی. افزایش جذابیّت های اقتصادی در بافت، ایجاد مراکز خردهفروشی و تفریحی جدید، سرمایه گذاری درونی (نیروهای بخش خصوصی -عمومی)، ایجاد فرصت های شغلی مستقیم و غیرمستقیم، تهیه امکانات برای نیازهای گردشگران. عدالت و برابری اجتماعی ،آزادی، افزایش اعتماد ساکنان به فعالیّت مسئوالن، احیای هویّت تاریخی، تقویت اعتماد به نفس و اشتیاق در افراد، افزایش نظارت اجتماعی و امنیت شهروندی، تشویق شهروندان بومی به زندگی در بافت تاریخی، جلوگیری از قشری شدن فضا. مشارکت شهروندی، خلق فضاها و عرصه های عمومی فعالیّتی، ابراز صریح ایده ها و نظرات شهروندان، افزایش فعالیّت های داوطلبانه، -ارائة خدمات عالی آموزشی.
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جمع بندی

باالی توســعهای و مشکالت کالبدی باید بت واند از راهبرد بازآف رینی
کالبدی در ک وتاه مدت استفاده نماید.
در حالت دوم و ســوم ،رویکرد راهبردی زمانی حاصل میشــود
که هر مح لّه در بافت تاریخی دارای ناپایداری نســبی به دلیل وجود
ن واقصی در ابعاد کالبدی و عملکردی و دارای مشکالتی در ساختار
اقتصادی-اجتماعــی اســت .در ایــن صورت و اگــر بافت تاریخی
مشکالت کالبدی و عملکردی داشته باشد ،موقعی ّتهای ساختاری
ضعیفی دارد .وجود فضاهای خالی در بافت ،ســاختمانهای بسیار
قدیمی ،افزایش استفادههای ناســازگار ،نبود نگهداری ،سیستمهای
بهداشــتی از کار افتــاده ،کاهــش مالکی ّت بومــی در مح لّه ،وجود
شــواهدی از تغیی رات در ترکیب اجتماعــی و مهاجرت از محدوده
نشــاندهنده این وضعی ّت در بافت تاریخی است .ب راساس این نتایج،
باید به بازآف رینی کالبدی و تنــ ّوع عملکردی به عن وان راهبرد ک وتاه
مدت و بازآف رینی اقتصادی یــا اجتماعی در بلندمدت ب رای افزایش
جذابی ّت و سطح پایداری مح لّههای تاریخی شهری پرداخت.
حالت چهارم ،زمانی است که بافت با وجود مشکالت  -چه بسا
اندک  -کالبدی ،به جهت وجود ســاختارهای نامناسب و نامتعارف

طبقه بندی راهبردهای ب رنامه ریزی بازآفرینی
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عدم رعایت اصول بهداشتی محیطی

عدم وجود عناصر زیباسازی شهری در بافت

عدم رعایت اصول نماسازی متناسب با روحیه بافت

سیستم های بهداشتی از کارافتاده

عدم نگهداری از ساختارهای زیربنایی

کاهش تنوع عملکردی

استفاده ناسازگار از عملمردهای موجود در بافت

وجود فعالیت های ناسازگار در بافت

تعداد عملکردهای فعال

افزایش اقتصاد کاذب

وجود زمین های خالی در بافت

مکانیزم های توسعه
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 :Aپایداری نسبی کالبدی-عملکردی
 :Bناپایداری نسبی کالبدی/عملکردی  -اقتصادی
 :Cناپایداری نسبی کالبدی/عملکردی  -اجتماعی
 :Dناپایداری اقتصادی -اجتماعی
 :Eکامال ناپایدار

رشد اقتصادی و ارائه خدمات درون شهری به بافت

زیرساخت های شکننده

راهنمای تعیین نوع و سطح فرسودگی

میزان جذب سرمایه به درون بافت

ساختار نامناسب معابر

نزولی

E

E

D

D

D
/
E

D
/
E

افزایش ساکنان محروم در بافت

E

E

E

ثابت

قشری شدن فضاهای شهری

B

B
/
C

B

B

B

B

B

کاهش امنیت اجتماعی

A

A

A

A

A

A

A

افزایش میزان جرم و جنایت

سازه های ناپایدار بناهای تاریخی

صعودی

منظرسازی

ارتقاء کیفیت محیطی

ثبات

سرزندگی

کیفیت زندگی انسجام اجتماعی

عدم تمایل شهروندان به مشارکت و کاهش روحیه

نشانه های
فرسودگی

حفاظت

اقتصادی

رفتارهای نامناسب اجتماعی

کالبدی

نوع فرسودگی

عملکردی

اجتماعی

افزایش مهاجرت و کاهش ساکنان بومی

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

ب راســاس مباحــث فوقالذکــر ،پنج رویکــرد اساســی در ف رایند
بازآف رینی شــهری وجود دارد .بناب راین پنج پیشنهاد مطابق با سطح و
نوع منسوخشدگی و پ ویاییهای توسعه ب رای دستیابی به بافتهای
شهری پایدارتر وجود دارد.
نخســتین رویکرد راهبردی زمانی حاصل میشــود که محدوده
واجــد منابع غنی عملکردی و پ ویاییهای توســعه هم راه بوده اما با
مشــکالت کالبدی م واجه است .ســازههای ناپایدار بناهای تاریخی
و ارزشمنــد ،عدم رعایت اســتانداردهای ســاختمانی در بافتهای
پرکننده ،ســاختارهای نامناســب معابر ،زیرســاختهای شــکننده،
سیستمهای بهداشتی ناکارآمد ،کاهش کیفی ّتهای زیستمحیطی،
وجود عملکردهای نسبتاً فعال در بافت ،ترجیح ساکنان ب رای اقامت
در محله ،وجود فعالی ّت  های مناسب ب رای استفاده معاصر و یا قابلی ّت
تطبیقدهی ب رای اســتفادههای پیشــنهادی از نشــانههای مح لّههای
تاریخی نیازمند بازآف رینی کالبدی است .بافت مذکور دارای پایداری
باتوج ه به این نتایج ،هر بافت تاریخی با پ ویاییهای
نسبی اســت و ّ
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اجتماعی و اقتصادی در ناپایداری اقتصادی و اجتماعی ق رار دارد .در
چنین بافتی ،وجود رفتارهای نامناسب اجتماعی ،قشری شدن فضای
شــهری ،اقتصاد کاذب ،کاهش امنی ّت اجتماعی ،نبود روحیه درون
بافت و عدم مشــارکت شهروندی در تح ّول و بهبود مسائل مح لّهای
موجب شده اســت تا بافت تاریخی با وجود ارزشهای غنی و قابل

اســتفاده کارکردهای نامناسب داشته باشد .در چنین ش رایطی نیاز به
اتخاذ راهبرد بازآف رینی کالبدی در ک وتاه مدت و افزایش ســرزندگی
اقتصادی و انسجام اجتماعی در بلند مدت است.
حالت پنجم زمانی به کارگرفته میشود که بافت تاریخی شهری
در وضعیت ناپایدار ق رار دارد و ن واقص گستردهای در ابعاد کالبدی،

جدول شمارة  :5اقدامات بازآفرینی کالبدی ،عملکردی ،اجتماعی و اقتصادی متناسب با سطح پایداری

 تن ّوع فعالیتی در ساختارهای تأمین دسترسی برای ورود ارائة عملکردهای متناسب با توسعة فعالیّتهای مختلط،عملکردی بافت،
شأن بافت تاریخی (کاربری های وسایل نقلیه گردشگران،
 اولوی،ت حرکت پیاده در برابر استفاده از کاتالیزورهای باززنده سازی گره ها وفرهنگی)،
سواره،
عملکردی،
کانون های خدماتی،
 معاصرسازی عملکردهای ارائة تسهیالت عرضه و فروش ترکیب متعادل کاربری ها و استفاده حداقل از منابع تجدیدتجاری برای افزایش اعتبار
محصوالت صنایع دستی،
تسهیالت ویژه گردشگران،
شدنی و ناشدنی،
زمینه ای،
 ایجاد کاربری های فرهنگی حذف کاربری های ناسازگار، استفاده از تن ّوع عملکردی برای  -بازیافت منابع،مانند تئاتر ،کتابخانه ،فرهنگسرا،
 ارائة خدمات نوین و منحصر به تأمین زیرساخت های مورد نیازافزایش سرزندگی در بافت،
نمایشگاه و ،...
فرد متناسب با بافت تاریخی ویژه
 برگزاری رویدادهای فرهنگی برای حضور حمل و نقل عمومی، استفاده مجدد از ابنیه خالی.گردشگران.
 احیای مراکز تاریخی محلّه ای.برای کودکان و نوجوانان.
 افزایش جذابیّت های اقتصادیدر بافت،
 اشتغال زایی مستیم و غیرمستقیم، تنوع مشاغل و نیروی کار، ارائة خدمات محلی به صورتکاتالیزور برای افزایش سطح
درآمدزایی،
 ایجاد مراکز خرده فروشی وتفریحی جدید.

 سرمایه گذاری درونی (نیروهایبخش خصوصی -عمومی)،
 اشتغال زایی مستیم و غیرمستقیم، حذف اشتغال کاذب درونبافت،
 استفاده از بودجه  های داخلی وخارجی برای احیای ساختارهای
اقتصادی،
 اعطای سیاست های تشویقی بهگروه هایی از اصناف و حرفه های
متناسب با افزایش فرصت های
اقتصادی.

 خلق فضاها و عرصه های افزایش نظارت اجتماعی وعمومی فعالیتی،
امنیت شهروندی،
 احیای هویّت تاریخی، تقویت اعتماد به نفس و اشتیاق  -استفاده از روش هایی برای تغییرنگرش ساکنان از محله خویش،
در افراد،
 تشویق شهروندان بومی به ابراز صریح ایده ها و نظرهایزندگی در بافت تاریخی،
شهروندان،
 افزایش فعالیت های داوطلبانه - ،ارائه خدمات عالی آموزشی، استفاده از مشارکت شهروندی بهبود و افزایش سرمایه هایطراحی شهری،
اجتماعی،
برای ّ
 ایجاد همایش ها و گردهمایی  -جلوگیری از قشری شدن فضا.ویژه ساکنان.

طبقهبندی راهبردهای برنامهریزی بازآفرینی بر اساس سطح پایداری بافتهای تاریخی

بازآفرینی اجتماعی

بازآفرینی اقتصادی

بازآفرینی عملکردی

 مرمّت و مقاوم سازی بناهای مرمّت و مقاوم سازی بناهای مرمّت و مقاوم سازی بناهایتاریخی،
تاریخی و جداره سازی خیابان های تاریخی،
 نوسازی و بازسازی بافت های نوسازی و بازسازی بافت هایاصلی تاریخی،
پرکننده،
 توسعة زمین های خالی با استفاده پرکننده، ثبت میراث فرهنگی بناهای اصالح و بازسازی ساختارهایاز الگوهای معماری غالب در
باارزش،
تأسیسات شهری،
بافت تاریخی،
 توسعه زمین های خالی با استفاده حفظ استخوان بندی و پیوستگی نظارت دقیق بر ساخت واز الگوهای معماری غالب در
فضایی در کل بافت تاریخی،
سازهای موجود،
بافت تاریخی،
 بهبود شرایط بهداشتی و ارتقای  -معرفی جاذبه های ارزشمند ارتقای کیفیّت محیط زیست،گردشگری و به جریان انداختن
کیفیّت محیط زیست،
 ایجاد مکان های مناسب برای ایجاد فضاهای ورودی به بافت ظرفیّتهای بافت،احداث تابلوهای اطالع رسانی و
توجه به مناظر تاریخی  -طبیعی.
تاریخی.
 ّمعرفی محدوده تاریخی،

استفاده توأمان از انواع اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت متناسب با شرایط محدود

بازآفرینی کالبدی

پایداری نسبی کالبدی-
عملکردی

ناپایداری نسبی کالبدی/
عملکردی  -اقتصادی

ناپایداری نسبی کالبدی/
عملکردی  -اجتماعی

ناپایداری اقتصادی-
اجتماعی

کامال
ناپایدار
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عملکردی و موقعی ّتی وجود دارد .اگر بافتی در سه وضعی ّت مذکور
دچار ن واقص باشــد ،پ ویاییهای توســعه در شــرایط بسیار وخیم و
بح رانی ق رار دارد .در چنین شــرایطی ،بافــت تاریخی دارای درصد
بناهای ضعیف باال ،می زان باالی ســطح ناســازگاری در نوع استفاده
از بناها و نرخ فضاهای خالی زیاد اســت .ســاختار اجتماعی در این
نوع بافتهای تاریخی نیز دچار تغیی رات اساسی شدهاند و جمعی ّت
کثیری با محرومی ّتهای اقتصادی-فرهنگی در چنین ساختارهایی
ساکن میش وند .در پی تشخیص این مسائل در بافتهای تاریخی،
اینک زمان بهکارگیری مناســبت رین رویکرد راهبــردی ب رای ایجاد
ماهی ّت پایداری در بازآف رینی شــهری اســت؛ به عبارت بهتر تزریق
محت وای جدید در اشکال قدیم مورد نظر ق رار میگیرد.
بازآف رینی بافتهای تاریخی نیازمند اقدامات مؤثر و متناســب با
ش رایطی است که بافت با آن م واجه است .بر اساس مطالب ارائه شده
بافتهای تاریخی از وضعیت پایدار و نسبتاً پایدار تا کام ً
ال ناپایدار
باید اقدامات متناسب با خود را داشته باشند .جدول زیر بر اساس نوع
فرســودگی که خود از نشانههای فرســودگی شناخته میشود و نوع
مکانیزهای توسعه پ ویا که از نشانههای زمینه-های پایداری در بافت
تاریخی قابل شناسایی اســت به تعیین نوع و سطح ارائه راهبردهای
ب رنامهریزی بازآف رینی میپردازد (جدول شمارة  4و .)5

نتیجه گیری
در ف راینــد ب رنامه ریزی بازآف رینــی آنچه که از اهمیــت ف راوانی
برخوردار اســت ارائه راهبردهای ب رنامه ریزی بر اســاس مســائل و
مشــکالت موجود در بافت است .ف رایند راهبردی ب رنامه ریزی نشان
می دهد هدف گزاری به منظور ارائه اقدامات اصالحی باید بر مبنای
نوع فرســودگی در بافت انجام پذیرد .این امر با اســتفاده از تع ریف
و طبقه بنــدی نوع فرســودگی حاصل می شــود که با اســتفاده از
تطبیق نشانه های فرسودگی در ابعاد مختلف کالبدی ،عملکردی،
اقتصادی و اجتماعی حاصل می شــود .نکتــه حائز اهمیت دیگر
آن که بافت های تاریخی عالوه بر مسائل دارای برخی سازوکارهای
توسعه پ ویا هســتند که می ت واند در ف رایندهای صعودی ،به معنای
افزایــش و رونق حضور فعالیتــی و اقتصادی در بافــت؛ ثابت ،به
معنــای عدم تغییر ویژگی های حضــور بارزه های فعالیتی و نزولی
به معنای کاهش زمینه های توســعه در بافت اســت که هر یک از
مفاهیم فوق با درجه تاثیر متفاوت می ت واند نوع زمینه های پایداری
در بافت تاریخی و از این دریچه مکانیزم توسعه را مشخص سازد.
اقدامــات و راهکارهــای م واجه بــا بافتهای تاریخی در اســناد و
منابع مختلف نشــان میدهــد راهبردهای م واجهه بــا بافت تاریخی
اگرچه میت واند مفید باشــد اما در اول ویت نیســتند .در ارائه راهبردها
و سیاســتهای مداخله ابتدا باید بر اســاس نشــانههای فرسودگی و
زمینههای پایداری ،نوع فرســودگی را شناسایی کرد و سپس بر اساس
تشــخیص سطح پایداری به اقدامات و سیاستهای متناسب با زمینه

تاریخی پرداخت .این پژوهش تالش دارد تا نشان دهد گامهای مداخله
در بافتهای تاریخی باید بهصورت هدفمند باشد و هر اقدامی در هر
زمانی مناسب نیست .چه بسا اقدامات اگر در زمان خود در بافت انجام
نپذیرد آنرا دچار مسائل اساسی و غیرقابل جب ران سازد.
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