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 چکیده
به های اخیر  که در سال استی پایدار و مطالعات شهری  توسعهی  یکی از ابعاد گسترده ی پایدار شهری توسعه

ریزان قرار  ندان و برنامهاندیشممورد توجه ای در علوم انسانی و اجتماعی تبدیل شده و  یک موضوع چندرشته

از اهمیت بسیاری  ،گردشگری فرهنگیی پایدار شهری،  از میان عوامل گوناگون مؤثر بر توسعهگرفته است. 

ها در مطالعات گردشگری و اوقات  ترین گرایش مبحث گردشگری فرهنگی به عنوان یکی از مهمبرخوردار است. 

در این شناختی است.  و مردم تاریخیمعنوی، میراث فرهنگی،  وها  جاذبهمبتنی بر  که آید می شماربه فراغت 

ی گردشگری  ، از الزامات توسعههای فرسوده بافتراستا توجه هر چه بیشتر به آثار فرهنگی و تاریخی، به ویژه 

ی پایدار  توسعهآید. این مطالعه ضمن پرداختن به سه مفهوم  ی پایدار شهری به شمار می فرهنگی و نیز توسعه
به ارتباط تنگاتنگ و متقابل میان  تاریخیِ شهری ی های فرسوده بافت بازآفرینیو  گردشگری فرهنگی، هریش

های آماری به منظور بررسی تجربی این موضوع بهره گرفته شده است.  همچنین، از برخی دادهپردازد.  ها می آن

تاریخی، انجام  ی فرسوده های  ه بافتشامل ضرورت توجه بنوشتار پیشنهادهای ارائه شده در این  ،در پایان

با هدف جلب  شهرهای گوناگون بومی در های ها و قابلیت های کاربردی به منظور شناسایی ظرفیت پژوهش

ها و الگوهای راهبردی و پایدار در جهت دستیابی به سطوح مطلوب  ی برنامه و نیز ارائه مشارکت اجتماعی

 .استفرهنگی  گردشگریِ
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 شناسی و مفهوم مقدمه .1

 سازمان دفتر جمعیتپایدار شهری مواجه است. مطابق اعالم  ی آمیز توسعه قرن بیست و یکم با بحث مناقشه

درصد کل جمعیت خواهد بود. این نسبت در  65دی، میال 2025، جمعیت شهری جهان در سال ملل متحد

پایدار  ی (. توسعه1387درصد بوده است )رزمی و دیگران،  40معادل  1980و در سال  14فقط  1920سال 

های اخیر به تدریج به پارادایم نوین و مسلطی در ادبیات نظری و علمی  پایدار شهری طی دهه ی و توسعه

ها و تفسیرهای  برداشت راست. این پارادایم اگرچه ناظر ب ریزی شهری تبدیل شده رایج در باب توسعه و برنامه

های آینده توجه داشته و بر  باشد، اما در مجموع به پایداری و استمرار توسعه برای همگان و نسل گوناگون می

شور یا شهر محیطی فرایند توسعه در سطح یک ک نگری ابعاد پیچیده اقتصادی، اجتماعی و زیست جانبه همه

 (.178: 1385)رهنمایی و دیگران،  تأکید دارد

و  Subالتین  ی میالدی در زبان انگلیسی به کار گرفته شده و از ریشه 1290از سال  Sustainی  واژه

tenere دهخدا نیز پایداری به معنای بادوام  ی نامه باشد. در لغت داری کردن می داشتن و یا نگه به معنای نگه

ورده شده است. معنای کنونی این واژه چه در زبان انگلیسی و چه در زبان فارسی عبارت است از و ماندنی آ

ی پایدار اولین بار  ی توسعه (. واژه42: 1380)بحرینی و مکنون، تواند در آینده ادامه پیدا کند  چه که می آن

وسعه )معروف به در کمیسیون جهانی محیط زیست و ت ی مشترک ما آیندهبه طور رسمی در گزارش 

پایدار عبارت است از اداره و  ی مطرح گردید. براساس این گزارش، توسعه 1987( در سال 1براندلَند

یابی به الگوی مصرف  از منابع پایه، طبیعی، مالی و نیروی انسانی برای دست ابرداری صحیح و کار بهره

مناسب برای رفع نیاز نسل امروز و آینده  مطلوب است که با به کارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیالت

کنفرانسی  1992چنین در ژوئن  (. هم373: 1380شود )زیاری،  پذیر می بخش امکان به طور مستمر و رضایت

برگزار شد. دستاورد این کنفرانس،  کنفرانس زمین( با نام کنفرانس ریودر ریودوژانیرو برزیل )معروف به 

های آتی در برآوردن  بود. این نظریه، نیازهای کنونی بدون کاهش توانایی نسل اری پاید توسعهی  ی نظریه ارائه

عدم تحمیل ی پایدار عبارت است از  (. به طور کلی توسعه374شان تعریف شده است )همان:  نیازهای
 (.  60: 1388)ازکیا،  های آینده محیطی به نسل های اقتصادی، اجتماعی و یا زیست آسیب

باشد که در معنای کلی برآیندی از  ی پایدار می توسعه ای از مبحث گسترده  شهری شاخه ی پایدار توسعه

ترکیب عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی است که تنها زمانی که بین این عوامل پیوندی 

پایدار شهری،  ی (. از نظر پیتر هال توسعه88: 1389پور،  تواند برقرار شود )جمعه متناسب شکل بگیرد، می

آینده را تضمین  های ی مداوم شهرها و جوامع شهری نسل ی امروزی است که توان توسعه شکلی از توسعه

ی پایدار شهری به معنای شرایطی است که  (. به عبارت دیگر، توسعه104: 1380، کند )موسی کاظمی

نیت زندگی کنند و ضمن تندرستی، از شهرنشینان امروز و شهروندان فردا بتوانند در آن در کمال آرامش و ام

شهر  یها یژگیراجرز، و(. به نظر 147: 1383مند گردند )صالحی فرد،  عمر دراز و در عین حال سازنده بهره

شهر از نظر هنر و  ییبایشهروندان، ز ی همه یبرا یبه خدمات اساس کسانی یرس عبارتند از: دست داریپا

تنوع،  ،یکیو حداقل اثرات اکولوژ یعیباستفاده از منابع ط ییآکار ،یانسان یها تیدر فعال تیخالق ،یمعمار

 (.88: 1389پور،  )جمعه ییایو تحرک و پو ،یکپارچگیتراکم و 
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و عدالت  ی)شامل عدالت اجتماع ینسل انیعبارتند از: عدالت م ها یژگیو نیا زیبه زعم مک الرن ن

جامعه  ،یو تنوع اقتصاد اتیح ر،یدناپذیمنابع تجد حداقل استفاده از ست،یز طی(، حفاظت از محییایجغراف

ی  از نظر کالبدی نیز، توسعه (.88)همان:  یانسان یازهاین یساز وابسته، رفاه افراد و برآوردهریمستقل و غ

پایدار شهری به معنای تغییراتی است که در کاربری زمین و سطوح تراکم جهت رفع نیازهای ساکنان شهر 

آید تا در طول زمان شهر را از نظر  مل و نقل، اوقات فراغت و غذا به عمل میی مسکن، ح در زمینه

بسته نگه دارد )موسی  ی، هممحیطی، قابل سکونت و زندگی؛ از نظر اقتصادی، بادوام و از نظر اجتماع زیست

که با  ی شهرسازان است شده های هدایت ی پایدار شهر مستلزم فعالیت (. بنابراین توسعه104: 1380، کاظمی

 (.137: 1382گیرد )لطیفی،  بهینه از زمین و محیط زیست و انرژی صورت می ی استفاده

های اکولوژیکی،  بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی شهری، شامل شاخصی پایدار شهری،  توسعه ،به طور کلی
. اوم یابدهای آینده تد فرهنگی، سیاسی، مؤسساتی )اداری(، اجتماعی و اقتصادی، به طوری که تا نسل

 .1عبارتند از: شهری  یزا درون ی توسعه یو استراتژ داریپا ی توسعه افتیدر ره ها یژگیو نیتر مهم چنین هم

از جمله حمل و  ییربنایز ساتیخدمات و تأس عادلمت عیدر شهر به کمک توز تیو تراکم متعادل جمع عیتوز

متعادل  ی توسعه .2شهر؛  یها در تمام بخش تیو ترب میو امکانات تعل یامکانات مطلوب بهداشت ،ینقل عموم

 یشهر برا یفرهنگ تیمسکن مناسب، ضمن حفظ هو طیشرا نیها و تأم آن یوندیپ و هم یعناصر شهر

 .3 د؛یجد یها با مصالح و الگوها آن قیتلف و یها و مصالح بوم روش لگوها،از ا یریگ شهروندان با بهره ی همه

از درون و مرکز شهر به اطراف آن و  یها و ارتباطات شهر راه ی شبکه یراتبم نظام سلسله یتوسعه و سامانده

 یها ییجا عوامل جابه نیتر که از مهم یشهر یها و اشتغال در تمام بخش تیفراهم آوردن امکانات فعال .4

 (.217: 1385 ،یو صادق ی)نقد یشهر یها یسامان از نابه یاریبس لیتعد یاست برا یتیجمع

ی پایدار  ها و امکانات فرهنگی به توسعه ها، جاذبه گیری از توانایی یاری از کشورها، با بهرهامروزه در بس

ها، مراکز گردشگری و  ها، افزایش هتل های گردشگری، احیای موزه شود. تقویت جاذبه شهرها پرداخته می

شهرها در کشورهای ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ  تفریحی و ... از جمله مواردی هستند که به توسعه

ی خود، به تقویت یک  های بالقوه مندی ها و توان اند. کشورهای گوناگون با توجه به قابلیت پیشرفته یاری رسانه

ی اول قرن بیست و یکم، صنعت گردشگری در  های دهه طی سالپردازند.  یا ترکیبی از انواع گردشگری می

 10ی آفریقا با  قاره 2005تا  2000های  ه بین سالسطح جهان رشد قابل توجهی داشته است. به طوری ک

درصد رشد  4/3درصد و اروپا با  8/5درصد، آمریکا با  9/6درصد، خاورمیانه با  4/7ی آسیا با  درصد، قاره

میلیون رسیده که  40میلیون به  28اند. طی این مدت تعداد سفرهای توریستی در آفریقا از  پیشتاز بوده

دهد و درآمد حاصل نیز دو برابر افزایش یافته است  رصد را در هر سال نشان مید 6/5رشدی قریب به 

( WTO) 1سازمان جهانی جهانگردی(. بر اساس آمار ارائه شده توسط 42: 1388زاده،  آبادی و یعقوب )دولت

میلیون نفر رسیده و حجم پولی که ساالنه از راه  903به  2007المللی در سال  تعداد گردشگران بین

انداز گردشگری  باشد. همچنین، بر مبنای چشم میلیارد دالر می 856شود برابر با  جا می گردشگری جابه

میلیارد نفر برسد که از این  6/1تقریباً به  2020رود ورود گردشگران تا سال  این سازمان، انتظار می 2020

درصد در هر سال نرخ رشدی  1/4انی میان آسیا، اقیانوسیه، آفریقا و خاورمیانه در مقایسه با میانگین جه
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توان به گردشگری  از میان انواع گوناگون گردشگری می .(77-78درصد را تجربه کنند )همان:  5بیش از 

، یکی از 1گردشگری فرهنگیشهری، روستایی، محیط زیست، پزشکی و ... اشاره داشت. در این میان، 

ها و امکانات  بین کشورهایی نظیر ایران، به جهت قابلیت آید و در های گردشگری به حساب می ترین گونه مهم

به  ،ای برخوردار است های اقتصادی، فرهنگی و توسعه تاریخی و فرهنگی ویژه، از کاربردهای فراوانی در زمینه

تواند باعث تجدید حیات بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک در کشور شود. بدون شک تحقق  طوری که می

 های مختلفی است. و رسیدن به سطح مطلوبی از آن مستلزم فراهم آوردن زمینهگردشگری فرهنگی 

ی التین  به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در واژه Tourی  از واژه Tourismاصطالح گردشگری یا 

Turns  به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش دارد که از یونانی به اسپانیولی و

در  Tourی  (. واژه18-19: 1391در نهایت به زبان انگلیسی راه یافته است )پاپلی یزدی و سقایی،  فرانسه و

به  17، در قرن حرکت دورانیبه معنای  15، در قرن ی خدمت دورهیا  نوبتمیالدی به معنای  14قرن 

از آن  توریستو  سمتوریواژگان  19و  18رفته است و در دو قرن  به کار می مسافرت کردن به اطرافمعنای 

(. در فرهنگ وبستر، گردشگری به سفری که در آن مسافرتی به 15: 1390گرفته شده است )کاظمی، 

گردد. در فرهنگ النگمن و  گیرد و سپس بازگشتی به محل سکونت را در بر دارد اطالق می مقصدی انجام می

)پاپلی  و سرگرمی معنا شده استالروس نیز گردشگری به معنای مسافرت برای تفریح )لذت و رضایت( 

(. اما در فرهنگ واژگان فارسی، گردشگری به صورت: در اقطار عالم سفر کردن و 19: 1391یزدی و سقایی، 

رود و سپس به محل  شناخت؛ مسافرت برای تفریح و سرگرمی؛ و سفری که در آن مسافر به مقصدی می

 (.15: 1390؛ به نقل از کاظمی، 1373هدشتی، گردد تعریف شده است )الوانی و د سکونت خود باز می

توان به تعریف میل و موریسون  اما از میان تعاریف مفهومی گوناگونی که از گردشگری شده است، می

شود که در جریان مسافرت یک  هایی اطالق می ی فعالیت ها، گردشگری به مجموعه اشاره کرد. از دیدگاه آن

ریزی، سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یادآوری  امهافتد و شامل برن گردشگر اتفاق می

هایی نظیر خرید کاالهای مختلف و تعامل میان میزبان و مهمان را  شود. همچنین، فعالیت خاطرات آن نیز می

های گوناگون از گردشگری  (. تعاریف دیگری نیز بر اساس رشته19: 1390گیرد )یاوری و دیگران،  در بر می

شده است. برای مثال از بعد جغرافیایی گردشگری زمانی از فعالیت گذراندن اوقات فراغت یا تفریح که  ارائه

شود. از بعد اجتماعی نیز تعریف گردشگری،  عریف میتمستلزم غیبت شبانه از مکان مسکونی عادی است 

گیرد )پاپلی یزدی و  می بر فصل مشترک بین زندگی عادی ساکنان بومی و زندگی غیرعادی گردشگران را در

 (. 14: 1391سقایی، 

های مختلفی تقسیم شده است که از جمله  ها و گرایش های اخیر مطالعات گردشگری به گونه در سال

توان به گردشگری شهری، روستایی، محیط زیست، اقتصادی، سیاسی، پزشکی و ... اشاره کرد. در این  می

ها در گردشگری کشورهایی مانند ایران  ترین حوزه ز مهمبه عنوان یکی ا گردشگری فرهنگیمطالعه به 

هایی که  پرداخته شده است. گردشگری فرهنگی عبارت است از مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان

جایی به قصد کسب اطالعات و تجارت برای ارضای نیازهای فرهنگی  های فرهنگی دارند. این جابه جاذبه

های فرهنگی از  ی دیدارها، از جاذبه به عبارت دیگر، گردشگری فرهنگی شامل همهشود.  گردشگران انجام می
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: 1390شود )کاظمی،  های فرهنگی می های تاریخی، کارکردهای فرهنگی و سایر جلوه ها، مقبره جمله موزه

. 2، آثار تاریخی و باستانی. 1های  گردشگری فرهنگی و هنری شامل گردشگری در زمینه ،(. به طور کلی154

ها،  های سینمایی، فستیوال های فیلم ها، تئاتر، جشنواره ها، کنسرت ها، گالری )مانند موزه آثار فرهنگی

شناسی، غذاهای محلی، پایکوبی و مراسم ملی  )نظیر لباس شناختی آثار سنتی و مردم. 3های مد و ...(،  سالن

ها، عبادات، انجام  )شامل زیارت ی مذهبیگردشگر. 5)گاسترونومی( و  گردشگری غذایی. 4و محلی و ...(، 

با رواج  (.50: 1391شود )پاپلی یزدی و سقایی،  های مذهبی و ...( می وظایف دینی، شرکت در هیأت

ترین  های صورت گرفته در جهت دستیابی به آن، یکی از مهم ریزی ی گردشگری فرهنگی و برنامه اندیشه

 ی تاریخی بوده است. ودههای فرس دهی بافت اقدامات کشورها، سامان

پیوند است که با  ای هم ، گسترهبافت، شورای عالی شهرسازی و معماریی  براساس مصوبه

ی آن در تداوم و  ی شهر و یا حاشیه های متفاوت در طی دوران حیات شهری در داخل محدوده شناسی ریخت

ها، فضاها، تأسیسات و تجهیزات  ها، راه هتواند از بناها، مجموع پیوند با شهر شکل گرفته باشد، این گستره می

ها تشکیل شده باشد. همچنین، فرسودگی نیز به معنای ناکارآمدی و کاهش کارآیی  شهری و یا ترکیبی از آن

های شهری است. فرسودگی بافت و عناصر درونی آن یا به سبب  یک بافت نسبت به کارآمدی سایر بافت

آید. پیامد  گیری آن بافت به وجود می سعه و نظارت مبنی بر شکلی تو قدمت و یا به سبب فقدان برنامه

شود، در اشکال  فرسودگی بافت که در نهایت به از بین رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان منتهی می

سامانی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و  پذیری، ایمنی و نیز نابه گوناگون از جمله کاهش یا فقدان شرایط زیست

ی  هایی از محدوده به عرصه 1بافت فرسودهاما  (.33: 1389قابل دریافت و شناسایی است )زیویار،  تأسیساتی

شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره،  قانونی شهرها گفته می

صادی نازلی پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی و اقت های شهری، آسیب تأسیسات، خدمات و زیرساخت

 (.219-220: 1391زاده و ملکی،  ابراهیم؛ به نقل از 1386برخوردارند )حبیبی و دیگران، 

: های دارای میراث شهری )فرهنگی( بافت. 1شوند:  های فرسوده به سه نوع تقسیم می به طور کلی بافت

باارزش و یا زات شهری ی فضاها، تأسیسات و تجهی ها، بناها، مجموعه رغم فرسودگی گسترده در آن که علی

ای هستند که در  های فرسوده : بافتهای فاقد میراث شهری )فرهنگی( بافت. 2ها وجود دارد.  ترکیبی از آن

های قدیمی قرار  ها یا در کالبدهای به جای مانده در دل بافت های درونی شهر جای دارند. این بافت الیه

اند که با  شهری شهری و برون های خالی درون معه در زمیناند و یا حاصل استقرار افراد فرودست جا گرفته

های  : مراد از بافتهای غیررسمی( گاه ای )سکونت های حاشیه بافت. 3اند.  ها در آمیخته گسترش شهرها با آن

ای است که به سبب عدم تناسب میان درآمد متقاضیان سکونت در شهرهای  های فرسوده ای، بافت حاشیه

مهر و  ناقدیاند ) ی شهرها شکل گرفته ها بیشتر به طور غیررسمی در حاشیه ی سکونت در آنها بزرگ و هزینه

 (.1387احدیان، 

های  بافت. اند تقسیم شده قدیمیو  تاریخیهای دارای میراث شهری )فرهنگی( خود به دو نوع  بافت
حاضر، یعنی شروع های قدیمی شهرها هستند که تا پیش از آغاز قرن  ، مناطقی واقع در بخشتاریخی

ها که در زمان حاضر در مرکز  دادند. این گونه بافت شهرنشینی جدید در ایران، شهر آن زمان را تشکیل می
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ای در شهر دارند. بازارهای سنتی شهری، به عنوان مراکز داد و ستد و  اند، جایگاه و موقعیت ویژه شهرها واقع

در اطراف  های قدیمی بافتاند. اما  ها واقع شده ین بافتبناهای با اهمیت دیگر مانند مراکز مذهبی در ا

اند. این بخش از شهر  گیری کرده ی شهرها )یعنی بافت تاریخی( و پیوسته به آن شروع به شکل ی اولیه هسته

که در حد فاصل گذار از شهرنشینی آرام به شهرنشینی سریع شکل گرفته، بین فضای بافت تاریخی و جدید 

های دارای میراث شهری )فرهنگی(، در از میان انواع بافت(. 59: 1387عالجی و فرزاد بهتاش، قرار دارد )است

 های تاریخی پرداخته شده است. این پژوهش به بافت

هایی  ی اندوخته آیند و به مثابه ی فرهنگی در سطح ملی به شمار می های تاریخی جزئی از سرمایه بافت

های اندیشیدن و زیستن گذشتگان مارا در بر  از خاطرات اجتماعی و شیوههایی  باشند که گنجینه متراکم می

بخش شهرها  شناختی، تداوم خاطرات جمعی و هویت های زیبایی های تاریخی واجد ارزش اند. بافت گرفته

هستند که به دلیل قدمت و فرسودگی و تخریب ناشی از آن و کمبود و حتی فقدان تأسیسات و تجهیزات 

های تاریخی و  موقعیت بافتاند.  گویی به نیازهای امروز زندگی شده هایی در پاسخ ارساییشهری دچار ن

ها داده  فرسوده در بخش مرکزی شهر امتیاز مکانی خوبی از نظر سهولت دسترسی به تمام نقاط شهر، به آن

بخشی به تمام  ترین ویژگی بافت تاریخی در شهرها وجود مرکزیت همیشگی برای وحدت است. از این رو مهم

باشد. همچنین، این بافت، به علت جایگاه خود  ی شهر که ضامن زندگی روان و سالم شهری است می پیکره

ها برای تمرکز خدمات تجاری، اداری، سیاسی و اقتصادی به شمار  ترین محدوده در مرکزیت شهر، از مهم

یخی و فرهنگی نهفته در خود، بهترین و های کالبدی، تار آید. در نتیجه این بافت با دارا بودن ارزش می

ی  مانع فرسودگی درونی شهر و توسعهاست و از این رو حیات و رشد آن  هویت شهریی  بارزترین نشانه

های  دهی بافت ساماناین مقاله به تأکید بر در مجموع،  (.123: 1387گردد )باقری،  ی آن می رویه بی

بدین منظور  پردازد. می گردشگری فرهنگیگیری و ارتقای  و نقش کلیدی آن در شکل ی تاریخی فرسوده

و گردشگری فرهنگی ، ی پایدار شهری توسعه. سه مفهوم 1های اصلی این مطالعه عبارتند از:  پرسش

 گردشگری فرهنگی. وضعیت 2 ؛با چه کیفیتی با یکدیگر پیوند دارند؟ ی تاریخی های فرسوده ساماندهی بافت

در  ی پایدار شهرها توسعهتوان به ارتقاء سطح  با چه پیشنهادها و راهکارهایی می .3 ؛در ایران چگونه است؟

های  همچنین، روش مورد استفاده در این مطالعه ازنوع تحلیل ثانویه بوده و مبتنی بر داده ایران یاری رساند؟.

 باشد. می مرکز آمار ایرانآماری 
 

 مبانی و چارچوب نظری  .2

 ی بازآفرینی شهری نظریه، برمبنای ی تاریخی های فرسوده با تأکید بر مفهوم بافتمباحث نظری این مطالعه 

های  ی بافت سازی، نوسازی و بازسازی در زمینه باشد. در این بخش ابتدا مروری بر رویکردهای به می پایدار

ت. در پایان پرداخته شده اس بازآفرینی شهری پایدارو  بازآفرینی شهریهای  فرسوده شده و سپس به نظریه

و  گردشگری فرهنگی ، ی تاریخی های فرسوده بافتیعنی ، نیز چگونگی پیوند میان سه مفهوم مورد مطالعه

 بیان گردیده است. پایدار شهری توسعه

سازی نیز  ، به معنای بهبود بخشیدن به وضعیت بافت و عناصر درونی آن است. رویکرد بهسازی به

داری بافت  نواخت با الگوی اولیه به حفظ و نگه ی کالبدی هم د که در زمینهگرد مجموعه اقداماتی را شامل می
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، به عبارت دیگر کند. بخشی حیات درونی آن کمک می ی غیرکالبدی به رونق و عناصر آن پرداخته و در زمینه

مدت صورت  شود که به منظور ابقاء و بهبود کالبد و فضای بافت در کوتاه سازی به سلسله اقداماتی گفته می به

چه وجود دارد، معنا  اصل بوده و حفاظت کامل از هر آنگیرد. در این رویکرد حد وفاداری به گذشته  می

 گیرد که فرسودگی نسبی فضا از لحاظ عملکردی حاد شده باشد. سازی زمانی صورت می یابد. در واقع به می

ی  با تأکید بر تغییر شکل فضا یا مجموعه ءیاحابه معنای بازگرداندن حیات مجدد به بنا یا فضا و نیز  نوسازی

شود که فضای شهری، مجموعه و یا بنا از نظر عملکردی فعال هستند،  شهری است. نوسازی زمانی انجام می

. در این رویکرد وفاداری به گذشته در شدولی فرسودگی کالبدی سبب کاهش بازدهی و کارآیی آن شده با

به معنای از نو ساختن است و  بازسازیهمچنین،  باشد. ن مجاز میهای که دار نشدن ارزش صورت خدشه

گیرد که در بنا، مجموعه یا فضای شهری، فرسودگی به صورت کامل ایجاد شده باشد.  زمانی صورت می

آثار گذشته و  بازسازی، دگرگونی کامل پیشینه و ایجاد شرایطی جدید در بافت و یا عناصر آن را با برچیدن

کند. در بازسازی، وفاداری به گذشته چندان وجود ندارد و هر جا  خت و سازهای جدید دنبال میبنا نهادن سا

: 1391؛ وارثی و دیگران، 48: 1389تواند بازسازی صورت گیرد )منوچهری،  که الزم باشد با تخریب کامل می

 سازی( )و به و نوسازیهای رویکردهای بازسازی  ترین ویژگی به مهم 1ی  (. در این راستا، جدول شماره134

 پردازد. محیطی می در چهار بُعد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست
 

  های فرسوده بافت ی در زمینه نظریهای رویکردهای  . ویژگی1جدول 

 رویکردها
ها و  اندیشه

 رویدادهای مؤثر

 ابعاد

 محیطی بعد زیست بعد کالبدی بعد اجتماعی بعد اقتصادی

ی
رویکرد بازساز

های مدرنیستی،  آرمان .1 

. تسللللللط فلسلللللفی 2

. 3عقالنیللللت ابللللزاری، 

 ،های سیاسلی  دیکتاتوری

ریزی مبتنی بلر   . برنامه4

 نگاه از باال به پایین.

تأکید بر رشد اقتصلادی،   .1

. بازسلللازی پیاملللدهای   2

. 3جنللللللگ جهللللللانی، 

. تسللط  4ریزی رفلاه،   برنامه

. 5 ،اقتصلللللاد کینلللللزی 

گلللذاری بخلللش   سلللرمایه

 عمومی.

جه به مسائل و عدم تو

پیامللدهای اجتمللاعیِ  

 اقدامات.

های ضلربتی،   . پروژه1

. 3. مسلللکن انبلللوه، 2

. 4 ،های جامع بازسازی

هلای   سازی محلله  پاک

 فقیرنشین.

فقلللدان اهمیلللت و 

هللللللللللای  ارزش

محیطیلللدر  زیسلللت

مجموعلله اقللدامات  

 ای. توسعه

ی 
رویکرد نوساز

 

)توسعه
 

ت و 
جدید حیا

جدد، ت
ی م

 به
ی(

ساز
 

هلللای  تلللأثیر نگلللرش .1

اجتملللللاعی و عللللللوم 

ی  اجتملللاعی در حیطللله

شهرسللللازی و مرمللللت 

. عدم موفقیلت  2 ،شهری

مقیاس و  های کالن پروژه

 ی انبوه. توسعه

ی اقتصلللادی  . توسلللعه1

ی  علللالوه بلللر توسلللعه 

. آغلللللاز 2کالبلللللدی، 

هللای دولتللی و  مشللارکت

گیری  . شکل3 ،خصوصی

هللای توسللعه و   شللرکت

عمللران بللا تأکیللد بللر    

 بازدهی اقتصادی.

جللله بللله رویکللللرد   . تو1

بلا   شناسی اجتملاعی  آسیب

هلللای  گیلللری پلللروژه پلللی

هللللای  ی گللللروه توسللللعه

. 2اجتملللللللللللللللاعی، 

زدایلللللی از  محرومیلللللت

هلللای مرکلللزی  محلللدوده

. تلفیلللق نگلللاه 3 ،شلللهرها

اجتماعی و انسانی به مرمت 

 شهری.

هللای  . تللداوم توسللعه 1

کالبلللدی هملللراه بللللا   

های اجتملاعی و   بازنگری

هلای   موازی شدن با بحث

ی  . توسلعه 2 ،دهی سامان

هللللای  مجللللدد طللللرح

مقیللللللاس و  کللللللالن

 های جدید. توسعه

تداوم فقدان اهمیت 

هللللللللای   و ارزش

محیطیلللدر  زیسلللت

مجموعلله اقللدامات  

 ای. توسعه

 

 (19: 1393منبع: )بحرینی و دیگران، 

 

حیا شدن احیا کردن، جان دوباره بخشیدن، ابه معنای  Regenerateی فعل  از ریشه Regenerationی  واژه

باشد که در معرض  نو رشد کردن بوده و در معنای بازتولید طبیعی، بخشی از یک تمامیت زنده میو از 
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، به عنوان جایگزینی برای نوسازی شهری 1995ای پس از  نابودی قرار گرفته است. این واژه به شکل گسترده

ی کتاب  مقدمه (. رابرتز در20: 1393ی ادبیات شهرسازی جریان یافت )بحرینی و دیگران،  در عرصه

ها را در تعریف بازآفرینی ارائه نموده است. از نظر او بازآفرینی  ترین نگرش بازآفرینی شهری، یکی از جامع

های اصلی فضایی )کالبدی و فعالیتی(  شهری فرایندی است که به خلق فضاهای شهری جدید با حفظ ویژگی

و یکپارچه و مجموعه اقداماتی که به حل مسائل گردد. بازآفرینی شهری عبارت است از دید جامع  منجر می

محیطیِ بافتی که  شهری بیانجامد، به طوری که بهبود دائمی در شرایط اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و زیست

 (.  20: 1393؛ به نقل از بحرینی و دیگران، 2000دستخوش تغییر شده را به وجود آورد )رابرتز، 

ها را  دی، اجتماعی و محیطی شهر توجه دارد و طیف وسیعی از فعالیتبازآفرینی به بهبود وضعیت اقتصا

ها و  شده، زیرساخت های پاکسازی دارد که قابلیت زیست جدیدی به مناطق مضمحل، ساختمان بیان می

دهد. بازآفرینی شهری به دنبال یافتن  اند، می تحت بازسازی که به پایان عمر مفیدشان رسیدههای  ساختمان

مشکالت شهری از طریق بهبود مناطق فرسوده است. این رویکرد تنها به دنبال احیای مناطق  های نشانه

تری همچون اقتصاد رقابتب و کیفیت زندگی به خصوص برای کسانی  متروکه نیست، بلکه با مباحث گسترده

بافت بر بازسازی  سازی در این رویکرد احیا و باززنده کنند سر و کار دارد. که در محالت فقیرنشین زندگی می

های مبتکرانه و نوآورانه کمترین تغییر در سیمای  حل شود با دستیابی به راه آن ارجحیت دارد و تالش می

 .(14-15: 1389)فرجی مالئی،  کلی بافت ایجاد شود

های  ها، بحران ی رفع چالش های بهینه ی پایدار در پی دستیابی به شیوه پارادایم پایداری یا توسعه 

و  رشد و توسعهی شهری به منظور ارتقاء کیفیت زندگی و ایجاد موازنه بین  محیطی، معضالت توسعه زیست

ی  ای با واژه فهوم پایداری به نحو گستردهم 1990ی  اوایل دهه ازمطرح شده است.  حفاظت از محیط زیست

پایدار در ادبیات جهانی ی شهری  و توسعه هایی چون شهر پایدار شهری در ابعاد مختلف همراه شده و مقوله

هایی در رویکرد بازآفرینی، در ابعاد گوناگون، صورت پذیرفتند  همچنین، از آن زمان دگرگونیاند.  مطرح شده

ی شهرهای  ی پایدار مورد توجه قرار گرفتند. به این ترتیب، به مرور نظریه های توسعه سویی با بحث که در هم

 .(22: 1393)بحرینی و دیگران،  ده استپایدار با رویکرد بازآفرینی مرتبط ش

ی جهانی در مواجهه با  شده یکی از جدیدترین رویکردهای پذیرفته 1بازآفرینی پایدار شهریرویکرد 

ی شهری، از یک  در تالش برای ایجاد فرایندی پایدار در توسعهاین رویکرد ی شهری است.  های فرسوده بافت

شهری برای تأمین نیازهای جدید دارد و از سوی دیگر  ی درون ی بهینه از امکانات بالقوه سو سعی در استفاده

اولویت را برای احیای بافت قدیم و بازگرداندن حیات اجتماعی و رونق اقتصادی قائل است و به دلیل ایفای 

گیری گسترده از مشارکت مردمی با صرف کمترین بودجه  پذیر و همسو با نیازهای مردم و بهره انعطاف نقش

های  ترین ویژگی به مهم 2ی  جدول شماره (.15: 1389فرجی مالئی، از بیشترین قابلیت اجرا برخوردار است )

ی، اجتماعی، کالبدی و رویکردهای بازآفرینی شهری و بازآفرینی شهری پایدار در چهار بُعد اقتصاد

 پردازد. محیطی می زیست

 

 

                                                           
1. Sustainable Urban Regeneration (SUR)  
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 های فرسوده ی بافت های رویکردهای نظری متأخر در زمینه . ویژگی2جدول 

 رویکردها
 ها و اندیشه

 رویدادهای مؤثر

 ابعاد

 محیطی بعد زیست بعد کالبدی بعد اجتماعی بعد اقتصادی
ی

شهر
ی 

رویکرد بازآفرین
 

. تللأثیر تغییللر سللاختارهای 1

شللدن  تصللادی و خللدماتی اق

اقتصاد )حرکلت از فوردیسلم   

. حرکلت  2به پسافوردیسلم(،  

تلری از   به سوی شکل جلامع 

 گلللذاری و اعملللال سیاسلللت

هللای  حللل مرکللز بللر روی راهت

. تأثیر رویکردهای 3 ،یکپارچه

 مبتنی بر شراکت.

. شلللللللللللراکت 1

هللای دولتللی،  بخللش

خصوصللللللللللی و 

. تغییللر 2داوطلبانله،  

ماهیلللت شلللهرها از 

به مراکز  مراکز تولید

. تلللأثیر 3 ،مصلللرف

-اقتصلللاد خلللدمات

محلللور بلللر ابعلللاد  

 مختلف بازآفرینی.

. آغللاز توجلله بلله  1

مللللردم و نقللللش  

 ،های محلی مشارکت

. اسلتفاده از نقللش  2

در جامعله   وفرهنگ 

هلای   اجرای سیاست

 بازآفرینی.

ی  . تلللداوم توسلللعه 1

مجللللدد اسللللتفاده از 

ای و  هللای قهللوه زمللین

. 2هللللا،  بازیافللللت آن

هینللله از ی ب اسلللتفاده

هلای کالبلدی،    سرمایه

هلای   . پرهیز از پروژه3

. تأکید 4 ،مقیاس کالن

 بر احیای مراکز شهری.

غللاز توجلله بلله  آ. 1

 معضللللللللللللالت

. 2 ،محیطللی زیسللت

توجه به محلدودیت  

 منابع زمین و انرژی.  

ی پایدار
شهر

ی 
رویکرد بازآفرین

 

تللأثیر پللارادایم پایللداری و  .1

. تللداوم 2ی پایللدار،  توسللعه

ساختاریِ اقتصلادی،   تغییرات

. تللأثیر اقتصللاد خللالق بللر  3

. 4های مرمت شهری،  اندیشه

هلللللای  تلللللأثیر اندیشللللله

نوشهرسازی، شلهر فشلرده و   

. تقویللت و 5 ،رشللد هوشللمند

 تسلط رویکردهای یکپارچه.

ی  تلللأثیر مقولللله. 1

. 2اقتصلللاد خلللالق، 

ثیر رویکردهللای  أتلل

در مسللائل  یکپارچلله

. تللأثیر 3 ،اقتصللادی

ادغللللام اقتصللللاد و 

هنلللگ و صلللنایع فر

 فرهنگی.

تقویلللت نقلللش  . 1

مللردم در طراحللی و 

هللا و  اجللرای طللرح 

. 2هللا،  پایللداری آن

تقویلللت نهادهلللای 

ملللللللللللللدنی و 

هللللای  مشللللارکت

مردمی در طراحی و 

. تللللأثیر 3 ،اجللللرا

رویکردهای یکپارچه 

 در مسائل اجتماعی.

. اسللللللللتفاده از 1

ای و  های قهلوه  زمین

. 2 ،هلللا بازیافلللت آن

ی بهینلله از  اسللتفاده

 های کالبدی. یهسرما

. تشلللدید تلللأثیر  1

هللللللای  بحللللللث

محیطللی در  زیسللت

ی  هلای توسلعه   طرح

ی  شللهری و توسللعه

. بازیافللت 2 ،مجللدد

هللللللای  زمللللللین 

 های شهری. محدوده

 

 .(19: 1393منبع: )بحرینی و دیگران، 

 

و  هر یک از مکاتب ی ی تاریخی و توجه به تجربه های فرسوده ی بافت مرور رویکردهای گوناگون در زمینه

در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و  مشارکت اجتماعیدهد که عنصر  ها، نشان می نظریه

جا که مشارکت اجتماعی ریشه در  برخوردار است و از آن زیادیاز اهمیت  های فرسوده بافت محیطیِ زیست

میان رویکردهای ذکر شده،  زبرخوردار است. ا نیز ها دارد، از پایداری مناسبی فرهنگ بومی ساکنان این بافت

در این مقاله از رویکرد  ،داشته است. از این رو این عاملتأکید بیشتری بر بازآفرینی شهری پایدار  درویکر

ی بازآفرینی شهری پایدار عالوه بر رویکرد  مذکور به عنوان چارچوب نظری بهره گرفته شده است. نظریه

های تاریخی به همراه مشارکت اجتماعی، با رویکرد  فتخاص خود نسبت به نوسازی همراه با حفظ با

 ریزان این حوزه قرار داده است. ی جامعی را پیش روی برنامه تلفیق شده و نظریهنیز ی پایدار شهری  توسعه

های تاریخی، رونق و  های درونی بافت گیری از سرمایه با بهره ،رویکرد بازآفرینی شهری پایدار اساسبر 

ساز بازآفرینی و پایداری بیشتر  و خود زمینه ی شهرها باز خواهد گشت های فرسوده ه بخشفعالیت بیشتر ب

های معماری، تاریخی،  توان به ارزش ها می های این نوع بافت ها و ارزش . از جمله سرمایهشود بافت می

عی رویکرد توان رویکرد بازآفرینی شهری پایدار را نو از این جهت میفرهنگی و شهرسازی اشاره کرد. 

ی مناسبی برای گردشگری و به خصوص  ، زمینهشدهبه حساب آورد که عالوه بر موارد ذکر  گانهچند

 گردشگری فرهنگی در سطح شهرهای تاریخی ایجاد نماید.
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های تاریخی و فرهنگی شهرها شکل  ی توجه به بافت گردشگری فرهنگی از صنایعی است که بر پایه

های  )همراه با مرمت( بافت یهمچون احیا ،گیری آن گوناگون شکلهای  نهفراهم آوردن زمیاست. گرفته 

های مجاور  ها و بافت ساکنان این بافت افزایش سطح کیفیت زندگی فرهنگیی تاریخی عالوه بر  فرسوده

به نحوی این مناطق بدل شود.  تأمین منابع اقتصادیتواند به منبعی در جهت  های قدیمی(، می )نظیر بافت

های اقتصادی جهت  های اجتماعی و فرهنگی، زمینه مشارکت اجتماعی هر چه بیشتر عالوه بر زمینه که با

شود. بنابراین مشارکت اجتماعی  ها جذب می های خصوصی به این بافت گذاری اقتصادی بخش جذب سرمایه

رساند و از  ری میردشگری فرهنگی یاعاملی است که به پیوند هرچه بیشتر میان بازآفرینی شهری پایدار و گ

 بخشد. ها می ها جلوگیری کرده و تنوع و جذابیت بیشتری به آن شدن فرهنگ این بافت کاالیی
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ی پایدار شهری بر محور گردشگری فرهنگی ی توسعه . چرخه1شکل 

 ی تاریخی های فرسوده بافت بازآفرینیو 
 

 های پژوهش یافته. 3

ی  منطقه انساز سایت شرکت عمران و مسکن وبهای آماری ارائه شده در  دادهبا استفاده از  در این بخش
ی شهر کاشان، استان اصفهان و کل کشور  های فرسوده در سه منطقه ، میزان بافتمرکزی )استان اصفهان(

ت، منتشر شده اس مرکز آمار ایرانهای آماری اخیر، که از سوی  با استفاده از داده آورده شده است. همچنین،

های  پرداخته شده است. بر این اساس، داده 92تا  90های  به وضعیت گردشگری فرهنگی در ایران طی سال

بازدیدکنندگان از و  بناهای تاریخی بازدیدکنندگان ازآماری مرتبط با گردشگری فرهنگی، در دو بخش 
شهرستان کاشان،  ی منطقه در سه قسمتها  از بخش قرار دارند که در ادامه میزان فراوانی هریک ها موزه

 شده است. استان اصفهان و کل کشور آورده
 

  و بر حسب هکتار ی شهری به تفکیک منطقه های فرسوده بافت تقریبی . میزان3جدول 

 درصد مساحت منطقه 

 %10/1 772 کاشانشهر 

 %10 7000 اصفهاناستان 

 %100 70000 کل کشور

 .(انساز شرکت عمران و مسکن)برگرفته از: سایت 

های  بازآفرینی بافت

 ی تاریخی فرسوده

گردشگری 

 فرهنگی

ی پایدار  توسعه

 شهری
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شان را ن ی شهری به تفکیک منطقه و بر حسب هکتار های فرسوده بافتتقریبی میزان  3ی  جدول شماره

درصد(؛  10/1هکتار ) 772ی شهر کاشان، برابر با  های فرسوده مساحت بافتدهد. بر اساس این جدول،  می

 است. هکتار بوده 70000درصد( و کل کشور، برابر با  10هکتار ) 7000استان اصفهان، برابر با 
 

  90-92های  . میزان بازدیدکنندگان از بناهای تاریخی طی سال4جدول 

 سال

 منطقه

1390 1391 1392 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 %12/2 326326 %22/9 1346951 %61/8 1297359 کاشان

 %93/6 1063473 %67/17 2581501 %59/17 2651459 اصفهان

 %100 1٥327000 %100 14٦09000 %100 1٥0٦7000 کل کشورجمع 

 
 (.مرکز آمار ایران)برگرفته از: سایت 

 

را  90-92های  میزان فراوانی و درصد بازدیدکنندگان از بناهای تاریخی طی سال 4ی  جدول شماره

به  ،ی کاشان نطقهدهد. بر اساس این جدول، بیشترین میزان بازدیدکنندگان از بناهای تاریخی در م نشان می

 67/17نفر ) 2581501با  91به سال  ،استان اصفهانی  درصد(؛ در منطقه 22/9نفر ) 1346951با  91سال 

 نفر تعلق داشته است. 1532700با  92به سال  ،در کل کشور ودرصد( 

 
  90-92های  ها طی سال . میزان بازدیدکنندگان از موزه٥جدول 

 سال

 منطقه

1390 1391 1392 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد راوانیف

 %20/9 803495 %16/1 84700 %79/1 121000 کاشان

 %07/15 1315335 %57/13 986467 %97/13 942700 اصفهان

 %100 ٨72٦000 %100 72٦٨000 %100 ٦74٥000 جمع کل کشور
 

 (مرکز آمار ایران)برگرفته از: سایت 
 

را نشان  90-92های  ها طی سال رصد بازدیدکنندگان از موزهمیزان فراوانی و د 5ی  جدول شماره

با  92ی کاشان، به سال  ها در منطقه دهد. بر اساس این جدول، بیشترین میزان بازدیدکنندگان از موزه می

درصد( و در  07/15نفر ) 1315335با  92ی استان اصفهان، به سال  درصد(؛ در منطقه 20/9نفر ) 803495

 نفر تعلق داشته است. 8726000با  92ل کل کشور، به سا
 

 های فرسوده در راستای اهداف گردشگری ی برخی کشورها در احیای بافت . تجربه4

توان از جمله کشورهای اروپایی دانست که در راستای  کشورهای ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، هلند و پرتغال را می

اند. هر یک از این کشورها در شهرهای مختلف خود با  ههای ارزشمندی برداشت های تاریخی گام احیای بافت
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اند. از موارد مهمی که در  های متفاوتی را رقم زده های گوناگون خود، احیاسازی  توجه به فرهنگ و پیشینه

های قدیمی و  های تاریخی مورد توجه واقع است تلفیق و ایجاد یک همجواری منطقی بین بافت احیای بافت

های تاریخی از  باشد که همواره این مسأله در احیاسازی بافت ترین مشکل می د کمجدید، بدون ایجا

ترین شهر این  ، پایتخت کشور پرتغال و بزرگ1ترین موارد بوده است. به طور مثال، شهر لیسبون پیچیده

 3200شود، و از دیدگاه کارشناسان قدمتی نزدیک به  ترین شهر غرب اروپا نیز محسوب می کشور که قدیمی

های تاریخی بسیاری زیادی دارد که طبق قوانین و ضوابط، ظاهر آنان حفظ و مورد مرمت  سال دارد، بافت

ای وارد  شود، به نحوی که به روح آن بافت تاریخی ضربه گیرد، اما کلیت آن مورد بازسازی واقع می قرار می

یخی نمای ساختمان حفظ خواهد شد. در های تار ی به کار گرفته برای حفظ بافت نشود، در این شهر با شیوه

های مدرن است، بافت تاریخی با  ی بافت اسپانیا نیز، که سیاست کلی مدیران آن شهر توسعه 2شهر بارسلون

ی فرهنگی آن شهر مورد توجه قرار  ایجاد کمربندی از بافت مدرن جدا شده، اما به عنوان بخشی از عقبه

ارتباط بین بافت های تاریخی، هدف ایجاد ساختاری معقول برای  گیرد. در این سطح حفاظت از بافت می
ها جهت ارتباط بر محور تاریخی تأکید شده  باشد که در بسیاری از این بافت میتاریخی و بافت مدرن 

های نو با  ، قوانینی مبنی بر ساختِ ساختمان3شود. حتی در بعضی از شهرهای تاریخی اسپانیا، نظیر تولِدو می

های تاریخی کمک کرد. از دیگر  های قدیمی وجود دارد تا بتوان به زنده نگه داشتن بافت بک بافتظاهر و س

توان نام برد. این کشور نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی  در کشور هلند را می 4موارد قابل توجه، شهر دِلفت

دلفت، که یکی از شهرهای های تاریخی خود قائل است و در شهری نظیر شهر  ای برای بافت اهمیت ویژه

های  وساز بافت شود، مقررات سخت و بسیار پیچیده برای ساخت تاریخی و دانشگاهی این کشور محسوب می

در فرانسه که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان و  5قدیمی وجود دارد. شهر معروف و تاریخی استراسبورگ

های آن تاریخ،  ای است که از دیوار بیه به موزهاند، بیشتر ش حتی مردم عادی که به این شهر سفر کرده

باشد  توان دید و آموخت. شهری که هم اکنون بین هفت شهر مهم فرانسه می فرهنگ و هنر گذشتگان را می

های تاریخی خود کرده است )میرجلیلی،  های زیادی برای حفظ بافت ی گذشته تالش و و در دو دهه

 (.http://mirjalilismj.blogfa.com؛ 10/12/1393

ترین شهرهایی هستند که نقش مهمی در جذب گردشگر از نقاط مختلف  این شهرهای اروپایی از مهم

های بنیادی کارگزاران امور شهری در کشورهای اروپایی جذب گردشگر  دنیا دارند. اساساً یکی از سیاست

، همچون نفت و گاز، هستند، است، و با توجه به این که چنین کشورهایی فاقد منابع معدنی و زیرزمینی

های گسترده در این زمینه، درآمدهای  گذاری کنند از طریق جذب گردشگر، به ویژه سرمایه تالش می

چشمگیری به دست آورند. عالوه بر کسب درآمدهای چشمگیر، یکی از کارکردهای مهم شهرهایِ دارای 

ها از طریق  آن کارکرد فرهنگیتاریخی،  های کهن و های گردشگری، به ویژه شهرهای دارای بافت قابلیت

ترین مراکزِ برقراریِ  معرفی بناها و آثار کهن تاریخیِ چنین شهرهایی است. همچنین، چنین شهرهایی مهم
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های گوناگون است. در نتیجه، تقویت و  های اجتماعی و سیاسی بین ملت و تعامل 1فرهنگی ارتباطاتِ میان

های فرسوده، در چنین شهرهایی دارای کارکردهایِ گوناگونِ  ویژه، بافتاحیای بناهای کهن و تاریخی، به 

ی ما به  توانند برای کارگزارانِ جامعه هایی می اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و چنین رویه

 های فرسوده، کهن و تاریخی باشند.  ای معقول و منطقی برای بازسازی و احیای بافت عنوان الگو و بهانه

 

 و پیشنهاد گیری . نتیجه٥

های فرهنگی و معماری، یکی از  های تاریخی به عنوان بخشی از میراث فرهنگیِ شهر، با داشتن ارزش بافت

های فرهنگی و اقتصادی خود  ها به دلیل قابلیت ی پایدار شهری است. این بافت بسترهای تحقق توسعه

از جمله گردشگری بوده است. از این رو احیای این  های گوناگون ریزان در حوزه همواره مورد توجه برنامه

رود. از سوی دیگر، لزوم بازآفرینی و  ی پایدار شهری به شمار می ها یکی از محورهای اصلی در توسعه بافت

های مرتبط با  ترین زمینه ها در بستر میراث فرهنگیِ برجای مانده از گذشته، از اصلی حفاظت از این بافت

های تاریخی و فرهنگی  های عمومی از پیشینه باشد که موجب افزایش آگاهی و فرهنگی می تعامالت اجتماعی

 شود. کشور و در نهایت ایجاد هویت فرهنگی در سطح جامعه می

ی پایدار شهری،  ی تاریخی، گردشگری فرهنگی و توسعه های فرسوده ی بافت با هدف مطالعه نوشتاراین 

ها در دو بخش نظری و تجربی پرداخته است. در بخش  تنگاتنگ میان آن ضمن تعریف این مفاهیم، به ارتباط

ی تاریخی، از جمله بازسازی، نوسازی،  های فرسوده ی احیای بافت نظری به رویکردهای گوناگون، در زمینه

 بهسازی و نیز بازآفرینی اشاره شده است و از این میان بر رویکرد بازآفرینی شهری پایدار به عنوان چارچوب

 ی پایدار توسعهو  های فرسوده بازآفرینی بافتنظری این مطالعه تأکید شده است. این نظریه با تلفیق دو بعد 

های فرسوده، گام مؤثری در جهت احیا و حفظ این  ساکنان بافت مشارکت اجتماعیو نیز تأکید بر  شهری

ی مناسبی در جهت  ن نظریه، زمینهگیری از دستاوردهای ای توان با بهره ها بوده است. در نتیجه می بافت

ها ایجاد کرد. در بخش تجربی نیز نتایج گردآوری  ی گردشگری فرهنگی در این بافت گیری و توسعه شکل

ی مورد مطالعه یعنی شهر کاشان،  های فرسوده در سه منطقه دهند که میزان بافت های آماری نشان می داده

داشته است. در نتیجه ضرورت  گردشگری فرهنگی ضعفاستان اصفهان و کل کشور، نقش مهمی در 

 شود. در شهرهای تاریخی مانند کاشان بیش از پیش احساس می  های فرسوده رسیدگی به این بافت

هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد که  650طبق برآوردهای صورت گرفته، در سراسر کشور نزدیک به 

با  شورای عالی شهرسازی و معماریارهای ارائه شده توسط از این میزان در شهری مانند تهران، طبق آم

که میزان قابل توجهی از آن در  ،هکتار بافت فرسوده وجود دارد 4000رقمی نزدیک به  احتساب تمام مناطق

و میزان مقاومت  هااقتصادی خانوار مشکالتدر این مناطق دالیلی مانند وضعیت . جنوب شهر واقع شده است

دلیل فرسودگی و در کمین بودن خطراتی نظیر زلزله و ایجاد مشکل برای عملیات امداد و   پایین این بناها به

است که وزارت کشور و  موجب شده ،نجات به دلیل وجود تراکم زیاد ساختمانی و معابر تنگ و باریک

ها و نوسازی  های شهرهای مختلف به این بهانه دست به تخریب کامل آن های مربوطه و شهرداریسازمان

توان با  ها میاین بنا ی صد ساله که با توجه به قدمت نزدیک به یک حال آن. های فرسوده بزنندبافت
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کشور را حفظ کرد و آن را به عنوان  ی ر گذشته، بخشی از فضا و جو حاکم بها و نه تخریب آن ،احیاسازی

های ذکر شده  ها و نوسازی اما تخریب معرفی برای هویت ملی و میراثی ارزشمند برای آیندگان قرار داد.

های به اصطالح فرسوده که شاید در تعاریف حاکم بر ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در محدود به بافت

ه و مبتنی بر همان تعاریف چند سال گذشته در شهر تهران و دیگر شهرهای قالب بافت تاریخی نگنجد، نشد

؛ 10/12/1393)میرجلیلی،  های تاریخی نیز مورد تخریب گسترده قرار گرفته استکشور، بافت

http://mirjalilismj.blogfa.com.) 

ریخی وجود ندارد و هرچند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اساساً تفکیکی بین بافت فرسوده و بافت تا

به معنای  ها باشد و تخریب آن کشور می یهای به جا مانده از گذشته بخشی از هویت فرهنگتمامی مکان

عدم  ی درباره رئیس انجمن مفاخر معماری ایراندر این باره  مانده از گذشتگان است.ی نابودی آثار به جا

این است که تعریف  ما گوید: یکی از مشکالت های فرسوده یا تاریخی می بافت ی وجود تعریف مشخص درباره

ذاری گ های تاریخی برای حفظ شدن نیاز به سرمایه بافت فرسوده از بافت تاریخی هنوز مشخص نیست. بافت

. از ندبافت تاریخی نیست هایی شود که اصالً کرد در حوزه دد تعاریف ممکن است منجر به هزینهدارد که این تع

ها وجود دارد از بین  های تاریخی که در مسیر احداث خیابان ممکن است بسیاری از مجموعه ،سوی دیگر

مورد ن در وقت استان تهرا کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ی رییس اداره، همچنینند. برو

چیزی به نام بافت فرسوده وجود ندارد.  از دیدگاه ما اصالً»گوید:  بافت فرسوده و راهکارهای احیاسازی آن می

حتی اگر معماری خاصی  ،شان ارزشمندی دارد هرچه هست بافت تاریخی است که به لحاظ تاریخی و ملی

داری نیز مذاکراتی انجام داده ایم. اما نداشته باشد. ما در خصوص بافت فرسوده و تاریخی تهران با شهر

های قانونی که در شهرداری وجود دارد اگر بنای قدیمی که جزو همان بافت  سفانه طبق یکی از مادهأمت

رسان تشخیص داده شود، شهرداری آن بنا را تخریب  شود، به دلیل قدمت زیاد و فرسودگی آسیب فرسوده می

مان این است که این قبیل بناها را که به هر حال به نحوی معرف یک  تالش ی کند، در حالی که ما همه می

 (.همان) «اتفاق تاریخی هستند احیا و ترمیم کنیم

کشور رخ مختلف توسعه و بازسازی و عمران شهری در نقاط  ی اتفاقاتی که در چند سال گذشته به بهانه

این عمل نوعی تقلید کورکورانه  و صرفاً اسالمی است در جهت تخریب فرهنگ هویت ایرانِ داده است دقیقاً

است. در چند سال گذشته تاکنون بسیاری از دیگر برای نوسازی با الگوگیری و تقلید از سبک کشورهای 

تبریز، اهواز، یزد، بوشهر و بسیاری دیگر  ،شهرهای ایران از جمله مشهد، تهران، اصفهان مدیران شهری و کالن

مدرنیزه شدن و  ی بهانهو به را مورد تخریب قرار دادند ریخی و قدیمی شهرها های تا های کشور بافتاز شهر

های  و یا دیگر مکان هاها، پاساژها دست به ساخت مجتمع ها از بالیا، با تخریب این مکانحفظ جان انسان

ح فرهنگی این عدم فهم صحی کنند. اند و با صدایی رسا از این عمل خود به افتخار یاد می پرسود تجاری زده

 ی بوده و امروز در عرصه مدرنیتهدر حالی است که در بسیاری از کشورهای اروپایی که خود منشاء 

فرسوده و تاریخی به صورتی منطقی در  یها کنند، بسیاری از بافتزیست می مدرن ترنس و بعضاً مدرن پست

های های توریستی در کشور ن جاذبهتریواقع یکی از اصلی در کنار مدرنیزاسیون شهری حفظ و ابقا شده است.

توان سراغ داشت  را می اروپا. کمتر کشوری در هستندشده  ءهای احیامختلف اروپایی بناهای تاریخی و بافت

فرهنگی را به  تاریخیِ توجهی کند، بلکه با درک صحیح، این آثارِ های خود کم که به این دست از بافت
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های های کشورهای اروپایی مکان جاذبهترین  ترین و معروف مهممروزه ا کنند. های توریستی تبدیل می جاذبه

رود؛ حفظ  های توریستی این کشورها از بین می جذابیت ها است که در صورت حذف هر یک، عمالً تاریخی آن

های تاریخی که به بخشی از  نظیر کلیساهای قدیمی یا دیگر مکان ،های تاریخی ها و مکان ها، موزه ساختمان

که هستند،  همگی مورد حمایت مدیران این کشورها ،اند های سیاحتی دنیا تبدیل شده طرفدارترین مکانپر

با نگاهی کالن و . اساساً های تاریخی در کشورمان بپردازیم به احیای بافتها  آن ی توان با استفاده از تجربه می

های  بافتتوان  می ،هویت ملی و شهری عالوه بر زنده نگهداشتن ،نگر استراتژیک و مدیریتی واحد و آینده

ترین شهرها و  های سیاحتی و توریستی تبدیل کرد؛ امری که هم اکنون در معروف به جاذبهفرسوده را 

 )همان(. کشورهای اروپایی رخ داده است

. ضرورت توجه 1های تاریخی عبارت اند از:  به طور کلی پیشنهادهای این پژوهش با تأکید بر نقش بافت

. انجام 2ها،  ی تاریخی شهرها از طریق شناسایی، احیا )مرمت( و حفاظت از آن فرسوده  های بافتبه 

گیری از  . بهره3های بومی در شهرهای گوناگون،  ها و قابلیت های کاربردی به منظور شناسایی ظرفیت پژوهش

ها و الگوهای  ی برنامه رائه. ا4های گوناگون،  ها در زمینه مشارکت اجتماعی شهروندان در احیای این بافت

. استفاده از 5های تاریخی،  راهبردی در جهت دستیابی به سطوح مطلوب گردشگریِ فرهنگیِ پایدار در بافت

های فرسوده و کهنِ شهری در راستای اهداف  ی بازسازی و احیای بافت تجربیات کشورهای دیگر در زمینه

 یِ پایدارِ شهری. گردشکری و تحقق توسعه
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 منابع
ی  ی موردی: بافت فرسوده ی شهری )مطالعه ، تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده(1391) ،آفرین ملکی گل ،زاده، عیسی ابراهیم

 .219-220: 81 ی ، شماره«های جغرافیای انسانی ی پژوهش فصلنامه»آباد(،  شهر خرم

 ، تهران، انتشارات کیهان.«شناسی توسعه جامعه»، (1388) ،غالمرضا غفاری ،ازکیا، مصطفی

، مجموعه مقاالت اولین همایش «شهرها ی مدیریت بحران در بافت فرسوده ی نحوه»، (1387) ،محمدرضا فرزاد بهتاش ،استعالجی، علیرضا

 .59: ها ها و چالش ی پایدار، ارزش انداز توسعه ی شهری، چشم های فرسوده بافت

، مجموعه مقاالت اولین همایش «بررسی سیر تحول تاریخی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در ایران»، (1387) ،اشرف السادات باقری،

 .123، ها ها و چالش ی پایدار، ارزش انداز توسعه ی شهری، چشم های فرسوده بافت

 . 42: 27ی  ، شماره«شناسی حیطم ی فصلنامه»ی شهری پایدار: از فکر تا عمل،  ، توسعه(1380) ،رضا مکنون ،حرینی، سید حسینب

های نوسازی شهری )از بازسازی تا بازآفرینی  ، رویکردها و سیاست(1393) ،مهرانوش مفیدی ،بحرینی، سید حسین، محمدسعید ایزدی

 .22، 20، 19: 9ی  ، شماره«ی مطالعات شهری فصلنامه»شهری پایدار(، 

 ، تهران، انتشارات سمت.«ی )ماهیت و مفاهیم(گردشگر»، (1391) ،مهدی سقایی ،پاپلی یزدی، محمدحسین

، «ی کتاب ماه علوم اجتماعی مجله»ی پایدار شهری؛ استاندارد، کیفیت زندگی و پایداری فضای شهری،  ، توسعه(1389) پور، محمود جمعه

 .88: 22ی  شماره

، «رای ارتقای آن در جمهوری اسالمی ایرانگرشگری فرهنگی و راهکارهای مناسب ب»، (1388)زاده  رحیم یعقوب ،دولت آبادی، فیروز

 تهران، انتشارات دفتر گسترش تولید علم.

شهر تهران،  های ارزیابی و بررسی روند توسعه پایدار شهری در کالن (، معرفی شاخص1387رزمی، جعفر، سارا رضایزدی و منا انوری، )

 .67ی  ، شماره«فرایند مدیریت و توسعه ی فصلنامه»

 ، تهران، انتشارات سمت.«ریزی شهری ایران فرایند برنامه»، (1385) ،پروانه شاه حسینی ،تقی رهنمایی، محمد

ی ادبیات و علوم انسانی  ی دانشکده مجله»ریزان شهری در قرن بیست و یکم،  پایدار و مسؤلیت برنامه ی ، توسعه(1380) ،زیاری، کرامت اله

 .373: 160ی  ، شماره«دانشگاه تهران

رسانی، آموزشی و  ی اطالع ماهنامه»های فرسوده شهری با تأکید بر تأسیسات شهری،  ، مدیریت بحران در بافت(1389) ،وانهزیویار، پر

 .33: 54ی  ، شماره«پژوهشی شوراها

 - ی سیاسی فصلنامه»ی پایدار شهری در ساختار شهرنشینی ایران،  ، ارزیابی نقش و جایگاه الگوی توسعه(1383) ،صالحی فرد، محمد

 .147: 200و  199   ی ، شماره«اقتصادی

، «رسانی، آموزشی و پژوهشی شوراها ی اطالع ماهنامه»های مداخله در بهسازی و نوسازی شهری،  ، انواع روش(1389) ،فرجی مالئی، امین

 .15: 54ی  شماره

 ، تهران، انتشارات سمت.«مدیریت گردشگری»، (1390) ،کاظمی، مهدی

 .137: 22 ی ، شماره«علوم اجتماعی ی فصلنامه»فرهنگی،  ی شهری پایدار و توسعه ی ، توسعه(1382) ،لطیفی، غالمرضا

، «رسانی، آموزشی و پژوهشی شوراها ی اطالع ماهنامه»ی شهری،  های فرسوده ، تحلیلی بر مداخله در بافت(1389) ،منوچهری، ایوب

 .48: 54ی  شماره

 .104: 62 ی ، شماره«ی تحقیقات جغرافیایی فصلنامه»ها،  ایدار شهری: مفاهیم و دیدگاهی پ ، توسعه(1380) ،موسی کاظمی، سید مهدی

، «ی موردی: شهر مشهد( های فرسوده )نمونه بررسی الگوهای مدیریتی نوسازی و بهسازی بافت»، (1387) ،سعید احدیان ،مهر، احمد ناقدی

 ده شهری.های فرسو مجموعه مقاالت اولین همایش بهسازی و نوسازی بافت

ی رفاه  فصلنامه»ی پایدار شهری )با تأکید بر شهر همدان(،  نشینی چالشی فراروی توسعه ، حاشیه(1385) ،رسول صادقی ،نقدی، اسداله

 .217: 20ی  ، سال پنجم، شماره«اجتماعی

، انتشارات سیمای دانش )با ، تهران«)و گردشگری(شناخت صنعت جهانگردی »، (1390) ،مریم رضایی ،زاده یاوری، حسین، سپیده حسین

 همکاری انتشارات آذر(.

 ، در سایت:ی مرکزی )استان اصفهان( سازان منطقه شرکت عمران و مسکن
 http://www.maskansazancz.com 

 :، در سایتمرکز آمار ایران
http://www.amar.org.ir 

 ، در سایت:«های فرسوده و محالت فقیر نشین بافت »(، 10/12/1393، )سید محمدجعفر، میرجلیلی
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http://mirjalilismj.blogfa.com 

 ، در سایت:«یا موسوم به فرسوده در کشورهای اروپایی های تاریخی وضعیت بافت»(، 10/12/1393، )سید محمدجعفر، میرجلیلی
http://mirjalilismj.blogfa.com 
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