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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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