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 توسعه گردشگری فرهنگی جهتتاریخی شهری  هایبافت بازآفرینی

 نمونه موردی هسته مرکزی شهر تهران

 

 تهران دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا استاد - 1پوراحمد احمد دکتر

 تهران دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا تخصصی دکتری پژوهشگر – حسینی علی

 

 چکیده

 این احیای و ساماندهی .درومی شمار به تاریخی هایبافت از صیانت و حفظ ضامن پایدار و ریشه گردشگری توسعه

 توسعه هایچرخ ،مربوطه فضاهای کیفی ارتقای دلیل به هابافت این حفاظتی هدف تحقق بر عالوه شهری هایبافت

-می بافت مجموعه فرهنگی و اجتماعی هویت افزایش موجب تنها نه امر این. کندمی فعال را هابافت این در گردشگری

 خاطرات و رفته دست از هویت و عمومی هایعرصه بازتولید و ایجاد برای شده تجربه و موثر راهکارهای بلکه شود،

 و پایین به باال دیدگاه از پذیری تاثیر دلیل به امروزین چرا که شهرهای ؛استشهری  تاریخی هایبافت از شده زدوده

 می را مدرنیسم شهرسازی هایشیوه ادامه کالبد، و سیما لحاظ از و اندخویش هویت دادن دست از الح در مدرنیستی،

هدف از این پژوهش  .شود می برده نام گرافن شهری نوسازی عنوان به آن از مدرنیستی مکاتب در که چیزی ؛پیمایند

چرا  .باشدمی تهرانشهر  ،در فضاهای شهریردشگری برای ایجاد کارکرد گ هاییها به عنوان پتانسیلاین بافت بازآفرینی

 شکل فرهنگی های ارزش حسب بر و ها انسان حضور به توجه با که هستند ارگانیک و پویافضاها، فضاهایی  که این

 برداری بهره آن از ،رسیدگی از پس و کرده شناسایی را هاآن تاریخی و فرهنگی های ارزش توانکه می. گیرند می

 اسنادی هایروش طریق از اطالعات آوری جمع وبوده  ، تاریخیتحلیلی -توصیفی پژوهش روش .ردک  توریستی

دهد که های پژوهش نشان مییافته .صورت گرفت محدودهمردم ساکن در این و پرسشنامه از مسئوالن و  (ای کتابخانه)

از لحاظ ساختاری و  هتبی بوده ولی امروزاین بافت در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکردهای منطقی و سلسله مرا

شود و این را شامل می هکتار 25به میزان  تهران سه درصد از کل شهر تاریخی بافت است.عملکردی دچار کمبودهایی 

الزم است با حفظ  بنابراین، شود می تخریب آن اطراف یفرسوده  بافت نوسازی بهانه بهاغلب تجاری شده یا  بافت

همچون موزه یا مراکز هنری،  هاییکاربری ،آن در شهرسازی حاکم و معماری و سبک سنتی اصیل، یبدکالهای ویژگی

. از سویی دیگر در نظر گرفته شود هابرای آن های جاذب گردشگری شهریدر راستای سیاست فرهنگی و دانشگاهی

 ی، خانوادگیاز تعهدات و الزامات شغل فارغ ی، در زمانییو توانا تیبروز خالقمدنی، مشارکت خود ها وجود این مکان

 آورد.را فراهم میی و اجتماع

تاریخی، گردشگری شهری، فضاهای شهری، تهران.بافت بازآفرینی شهری،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

اقدامات مرمتی صورت گرفته در بافت های کهن شهری تا به امروز، تنها به یکی از جریان های توسعه یا حفاظت توجه 

این برخورد یک سویه با هر یک از این جریان ها، خود معضالت جدیدی را به بافت کهن شهری تحمیل می  داشت.

آفرینی شهری را باید تاثیر گذارترین رویکرد معاصر در حوزه مرمت شهری به شمار آورد. یکی از مهمترین بازکند. 

وعی از واقعیت شهر است که تحت دو زیر گروه اصلی دالیل این امر، ظرفیت باالی این رویکرد در پرداختن به ابعاد متن

آفرینی از طریق بهبود حیات محیطی، اقتصادی و بازبندی است. همچنین ساختارهای کالبدی و اجتماعی قابل طبقه

اجتماعی شهر به دست می آید و طیف وسیعی از فعالیت هایی را توصیف می کند که زندگی جدیدی به مناطق فرسوده 

ا می کنند و بدین لحاظ باعث تجدید حیات ساختمان ها، زیر ساخت ها و تاسیسات شهری و محیط ساخته و کهنه اعط

 ,Galdininشده می شود و منجر به توسعه مجدد ساختارهایی می گردد که پایان عمر مفیدشان فرارسیده باشد )

2005 .) 

می  ،ری که موجب وقوع تغییرات شهری می شوندبازآفرینی شهری به کارکرد و اثرات متقابل منابع و محرک های بسیا

پردازد و پاسخی است به فرصت ها و چالش هایی که در یک مکان رو به انحطاط در یک زمان مشخص پیش می آید. 

در حقیقت فضاهای شهری نظام هایی پیچیده و پویا هستند. تحوالت فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی تغییراتی هستند که 

وارد می شوند. هیچ شهری نه از مواجهه نیروهای خارجی که تغییرات را بر آن دیکته می کنند و نه از بر این نظام ها 

فشارهای داخلی که سرعت رشد یا افت شهر را شتاب می بخشند در امان نیست. از این رو باز آفرینی شهری به عنوان 

ری جدید با شه به خلق فضای از این رو آن(. Roberts & Sykes, 2000پاسخی به این تغییرات کاربرد می یابد )

 نیازهای و رفع خدمات بهبود جهت این رویکرد. گردد یمنجر م (یفعالیت کالبدی و)اصلی فضایی  یها یژگیحفظ و

-می پس. سازد وارد قدیم فضایی هایویژگی به ایخدشه که ینا (، بدون138 ،و ایزدی زادهشود )صحیمی انجام معاصر

 فضاهای و کرده تجهیز روز نیازهای با مطابق را محله باید قدیم، بافت در محله یک بازآفرینی برای که دریافت توان

. در بخشید آن به مجدد حیات و کرد جلوگیری محله بیشتر فرسودگی از بتوان تا کنیم تعریف آن برای جدیدی شهری

ماهوی  یها ری قدیم، تفاوتشه فضای ااساسی ب یها که ضمن شباهت شوند یادث مح این اقدام فضای شهری جدیدی

از این رو با مشاهده شرایط حاکم در  (.1389مقصودی،  و حبیبی) گذارند ینمایش م به و معنایی را با فضای قدیم

کنونی که عدم هماهنگی و تعلق و عدم استفاده صحیح  کنندگان استفادهها و عدم انطباق با نیازها و شرایط گونه بافت ینا

توان با در نظر گرفتن فضاهای فراغتی و تغییر در کارکرد برخی از کارکردهای سنتی به فضاهای مدرن ه، میرا سبب شد

گردد یی، اجتماعی بودن و خالقیت میگرا بروندر صدد حل آن برآمد، از سویی دیگر این فضاهای جدید شهری موجب 

(Richards, 2011; Tan et al, 2014 ،1383؛ فکوهی، 1382؛ فکوهی و انصاری مهابادی.) 
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 شهری بازآفرینی رویکرد تحول یرسشکل گیری و 

 از بعد از شهری بازآفرینی و ازیبهس تئوری تجربه قرن یک از بیش به نگاهی شهری بازآفرینی تکاملی سیر بررسی در

 بازآفرینی برای عملی شهری مرمت و حفاظت حیطه در رسد. می نظر به ضروری حاضر، قرن اوایل تا صنعتی انقالب

 وضعیت بهبود برای که هایی ریزی برنامه کنار در بود؛ و شده اندیشیده هم با مرتبط های گزینه از ای مجموعه شهرها،

 فکر را خود توسعه های گزینه نیز برنامه ریزی شهری ای حرفه جریان شد می انجام شهرها ساکنین اقتصادی -اجتماعی

در قرن . گردید آغاز شهری حفاظت و مرمت جدید الگوهای به دادن شکل رایب هایی فعالیت ترتیب این به کرد. می

هفدهم بازسازی به معنای سازماندهی مجدد یا احیاگری دینی و ارتقای آن به سطح روحانی یا ادراکی متعالی تر بود. اما 

عتی باز می گردد. زیرا به دلیل آغاز اولیه انقالب صن 1830-1760به طور کلی گام های اولیه مرمت شهری به دوره 

انقالب صنعتی باعث اختراع هزاران ماشین و استقرار هزاران کارخانه در محدوده شهرها شد. به دنبال جابجایی مراکز 

تولید از نواحی روستایی به نواحی شهری، پیشرفت های پزشکی، رشد سریع طبیعی جمعیت، مبارزه با بیماری های 

ایش یافت و در نتیجه تراکم جمعیت در شهرها به ویژه بخش قدیمی شهرها بوجود واگیردار، مهاجرت به شهرها افز

آمد. در نتیجه مشکالت فراوانی برای سکونت در شهرها از لحاظ زیست محیطی به وجود آمد. بنابراین به دنبال این 

الت ناشی از تغییر (. تحو1386، مقصودیبحران ها، شهرها به دنبال گذشته از دست رفته خود برآمدند )حبیبی و 

ساختار اقتصادی و صنعتی موجب شد که شهرها برای جذب سرمایه با یک دیگر به رقابت پرداخته و فرصت های 

سرمایه گذاری در زمینه تجارت، صنایع جدید نظیر گردشگری و جذب نیروی ماهر امروزی را فراهم سازند. تعهد 

راه با حفاظت از بناها و فضاهای شاخص و رسمیت یافتن جدی به حفظ ویژگی ها و ارزش های بافت تاریخی هم

نقش واقعی مشارکت های مردمی در مداخالت توسعه شهری به محور اصلی تبدیل شده است. در جریان این تحوالت، 

د انتظارات از کیفیت برنامه های بازآفرینی نیز افزایش یافت، زیرا نوسازی کالبدی دیگر کافی نبود و ثمرات دیگری مانن

اشتغال زایی، کاهش فقر و جدایی اجتماعی، تدارک تسهیالت عمومی و رفاهی و برنامه های آموزش حرفه ای نیز هدف 

 (.1380قرار گرفته است )زنوزی، 

سه دهه آخر قرن بیستم، با جریانی در مرمت و حفاظت شهری همراه است که آن را در وهله اول می توان تجدید نسل 

اقتصادی، و کارکردهای شهری، بخش کالبدی،  -اقع، در اثر بازتعریف بسیاری از مناسبات اجتماعی شهرها نام نهاد. به و

 برای جدید چارچوبی بعد، به 1990 دهه از(. Harvey, 1989به سرعت از جریان دگردیسی محتوایی عقب ماند )

 به که است جامع مفهومی یشهر مرمت ،جدید تعریفی در و آن اساس رب که شد فراهم شهری حیات تجدید فرآیند

 مرمت که این دیگر نکته .است فرهنگی و اجتماعی ،کالبدی ،ادیاقتص های جنبه در محروم نواحی توضعی بهبود معنای

 دارد او یزندگ مکان و انسان میان متقابل کنش و فرهنگی تنوع ،مقیاس محلی بر خاص تأکیدی و توجه دیدگاه این در

 .(1385 پور، )حاجی
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 ه فرهنگ در رویکرد بازآفرینیجایگا

 است یکی از اصلی ترین پاسخ هایی که برای به گردش درآوردن چرخ بازآفرینی شهری اندیشیده شده، گزینه فرهنگ

(Pouzoulet & Portes, 1998 این سیاست به عنوان .)حفاظت را نیز در برمی گیرد، از  جامع تر که رویه یراهبرد

هدایت شونده با  -بازآفرینی –معاصرسازی  انگاره ،1990 دهه درادامه دارد، به خصوص آغاز و تاکنون نیز  1980دهه 

سراسر اروپا تحت تاثیر قرار داده است. طی این  پروژه های بازآفرینی شهری را در عظیمی موج صورت به فرهنگ

اقتصادی بازآفرینی در  مهمی از راهکارهای فیزیکی و دوران، سیاست فرهنگی و حفاظتی توسعه یافت و مبدل به جز

 به ،برلین دیوار فروپاشی از بعد ویژه به که اروپا، در ازیس موزه نهضت بسیاری از شهرهای اروپای غربی گردید.

 شهرنشینان و شهرها برای فرد به منحصر و تازه هویتی ادایج و جمعی های خاطره کردن زنده برای مگیرچش حرکتی

 & Bianchini) باشد می ریشه بازآفرینی وحفاظت  در فرهنگ ابزار از استفاده های نشانه از یکی است، شده تبدیل

Parkinson, 1993.)   

 آوردند، روی شهری بازآفرینی ابزار مثابه به فرهنگ سمت به شهری مسئول مقامات و گذاران تسیاس که زمانی از

 افزونی روز طور به شهر بازآفرینی های ملع ابتکار و ها نوآوری از بخشی عنوان به تاریخی های محیط کیفیت تاهمی

 و جتروی و غتبلی مشاغل، آن کنندگان اداره به که مشاغلی ایجاد با فرهنگی ایه خط مشی .است گردیده آشکار

 تلقی ادیاقتص منافع کننده تأمین عنوان به است، مرتبط رهغی و ها تورانرس ،ها کافه مثل مربوطه زاریبرگ های محل

ثانوی رشد اقتصادی باشند،  به بعد، مداخالت فرهنگی بیش ازآن که محصول 1980از نیمه دوم  ،تیبتر بدین :دگردی

 بازآفرینی در یفرهنگ های پروژه و گفرهن جتدری به واقع در (.1383 ،ایزدیو  زاده )صحی نیروی محرکه آن بودند

 که آبرومند و معتبر ریهن یا فرهنگی های پروژه با توان می را بازآفرینی کهای  گونه به .کرد داپی ای ویژه تاهمی شهری

 (.Caves, 2005) کرد تقویت دارند،متعددی  یاجتماع و اقتصادی مزایای

 

 بازآفرینی شهریگردشگری و 

مهمترین وجوه بازآفرینی شهری توجه به نقش فرهنگ و استفاده از ارزش های تاریخی و فرهنگی به عنوان منابعی برای 

در رویکرد فرهنگی بازآفرینی ضمن توجه به منافع مالی و  واقع درن فضاها برای مردم می باشد. توسعه و گسترش ای

فرهنگی و هنری و گذران گردشگری، اقتصادی در پروژه های شهری، مسیر این سرمایه گذاری در راستای ایجاد مراکز 

دلیل ایجاد جذابیت های خاص برای حضور اوقات فراغت تعیین می شود که از این طریق عالوه بر بازگشت سرمایه، به 

بنابراین از یک سو درک رو (. 1383 ،ایزدی و زاده )صحیمردم، مناطق مورد عمل نیز کامالً تحت تاثیر قرار می گیرند 

مبدل به یک جز مهم بازآفرینی شهری گردیده و از سوی دیگر اشاعه  گردشگریبه افزایشی از اهمیت هنر، فرهنگ و 

در مورد ارزش اقتصادی حفاظت رویکردهای ویژه ای را در هر دو بعد عملی و نظری در عرصه بازآفرینی دیدگاه هایی 

 شهری سبب گردیده است. 
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طرح های بازآفرینی به بهبود زیر ساخت های فضاهای شهری که از الزمه های اولیه برای خلق یک فضای خالقانه و 

توانند ایجاد فضاهای گردشگری، زیرساخت هایی نظیر خطوط جدید ها همچنین می طرحموفق است می پردازند. این 

حمل و نقل و زیرساخت های هوشمند را در طرح های خود معرفی کنند. در این میان گردشگری شهری به عنوان 

 موضوعی موثر در ابعاد مختلف توسعه شهری بوده که امروزه در قالب راهبرد بسیاری از شهرها برای بازآفرینی آن ها

به کار گرفته شده است. نگرش تک بعدی در برنامه ریزی این فعالیت منجر به خسارت فراوانی خواهد شد، چنان چه 

بسیاری از تجربه های موجود نیز بیانگر این واقعیت هستند. از سویی دیگر برای هدایت توسعه گردشگری مشارکت 

به طور کلی، ترمیم و ارتقای کیفیت زندگی شهری  همه جانبه بخش ها، اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ضروریست.

 از طریق بهبود و توسعه ویژگی های مختصر بفرد یک مکان و مردم آن بود.  

 نگری جامع آن های نظریه ترین جدید از یکی و ارگانیستی نگرش و تاریخی فرسوده های بافت مرمت در برتر نگرش

 می گردشگری طریق از که است( خالقیت) پایدار توسعه بستر در اقتصاد و فرهنگ تلفیق برای ها اقدام و ها برنامه در

 ویژگی چهار بایست بگیرد، می شهری قرار گردشگری مخاطب باشد قرار شهر یک اگر . همچنینیافت دست بدان توان

 متفاوت های نقش ایفای -2 فیزیکی، زیاد تراکم-1: از عبارتند ویژگی چهار این باشد، دارا را متداول و قبول قابل

 ماهیت و درساختار بیشتری بافشردگی عینی مرکزیت -4 اقتصادی، متفاوت های نقش ایفای-3 اجتماعی، و فرهنگی

رقابت سالم،  یک ایجاد و اقتصادی گردشگری رونق رویکرد با مطلوب ریزی برنامه نتیجه. شود می دیده گردشگری

 های مشارکت فعالیت افزایش و محلی اقتصاد رونق تمیز، طبیعی محیط یک ایجاد و گردشگران رضایت تامین

باشد )رفیعیان،  می های محلی سنت و بومی فرهنگ حفظ کارآفرینی و اجتماعی، افزایش رونق گردشگری، افزایش

1389).  

 

 ؛ هسته مرکز تهرانمطالعه موردی

 مناطق به شمال از هکتار 1611 بر بالغ وسعتی با تهران شهرداری 12 شهر تهران به عنوان هسته مرکزی منطقه 12منطقه 

حدود  منطقه این .شود می محدوده 11 منطقه به غرب از و 14 و 13 مناطق به شرق و از 15 مناطق به جنوب از ،7 و 6

 به شمال از منطقه، این (.1386، 1383 در بر می گیرد )مهندسین مشاور باوند، را تهران مساحت شهر از درصد 2.5

 غرب از شهریور، 17 خیابان به شرق از شوش، خیابان به جنوب از امام حسین، میدان تا حافظ اصلف حد انقالب خیابان

 شود. می اسالمی محدود وحدت و حافظ خیابان به

 مختلفی مرکزیت عملکردهای نقش آن، تاریخی هویت و مرکزی حوزه در قرارگیری دلیل به تهران شهرداری 12 منطقه

 منطقه نقش جایگاه و زیر جدول به طور خالصه در. است داشته فرادست اسناد در را گردشگری اداری، تجاری، چون

 .است گرفته قرار بررسی مورد فرادست شده تهیه اسناد و مطالعات در تهران شهرداری 12
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 تهران شهرداری 12 منطقه برای برنامه با مرتبط فرادست اسناد بررسی .1 جدول

 
 (1381 مأخذ )باوند،

 

 روش شناسی

شود که از ها و رویکردهای بسیاری برای تحلیل موارد استراتژیک در فرایند مدیریت استراتژیک به کار گرفته میتکنیک

هایی برای تجزیه و تحلیل شرایط ترین روش است. در این روش تالشمیان آنها، روش تجزیه و تحلیل سوات رایج

-راتژی مناسب برای بهبود سازمان )و شهر( طراحی و ارائه میبیرونی و وضعیت درونی به عمل آمده و براساس آن است

ها و تهدیدهای تحلیل سوات یکی از ابزارهای راهبردی تطابق نقاط قوت و ضعف با فرصت (.1383زیاری، شود )

گیری و به عنوان پیش درآمد برداری در مراحل مقدماتی تصمیمبیرونی است. این مدل در مفهوم کلی، ابزاری برای بهره

ریزی راهبردی در نوع کاربردی آن است. تحلیل سوات، تحلیلی منظم برای شناسایی عوامل و زیرعوامل و در امر برنامه

-ها و فرصتتدوین راهبرد و استراتژی در راستای تطابق مناسب میان آنهاست. از دیدگاه این مدل، راهبرد مناسب، قوت

(. 1383 ، پیرز و همکاران،1385 حکمت نیا و همکاران،رساند )ها و تهدیدها را به حداقل میضعفها را به حداکثر و 

ها از یک طرف و نقاط قوت و نقاط ضعف خود از طرف دیگر، در واقع، در این مدل، با شناسایی تهدیدها و فرصت

ها یا بکارگیری آنها برداری از فرصتههای خود، با حذف نقاط ضعف و بهرهایی بر پایۀ توانمندیتوان استراتژیمی

ها وتهدیدها با ارزیابی محیط برای مقابله با تهدیدها ایجاد کند. نقاط قوت و ضعف با ارزیابی محیط داخلی و فرصت

ها را به ها و فرصت(. از دیدگاه این مدل یک استراتژی مناسب، قوتAmin et al, 2011شوند )خارجی شناسایی می

رساند. تحلیل محیطی جامع، در تشخیص و شناسایی نیروهای ها و تهدیدها را به حداقل ممکن میفحداکثر و ضع

باشد، مهم است. از یک طرف این نیروها ممکن است شامل عوامل و درونی و بیرونی متعدد که سیستم با آن مواجه می

ای برای عملکرد سیستم در های بالقوهتهای بالقوه مستعد و مثبتی باشند و از طرف دیگر، ممکن است محدودیمحرک
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(. تحلیل سوات در صورتی که درست به کار رود، Halla, 2007:140راستای رسیدن به اهدافش دربر داشته باشد )

باشد. در واقع، تحلیل گیری و ارزیابی بدون نقص نمیپایۀ مناسبی برای تدوین استراتژی است. اما در مراحل اندازه

-های تصمیمیلی برای مشخص کردن اهمیت نسبی عوامل، یا توان ارزیابی میزان مناسب بودن گزینهسوات، ابزار تحل

-ریز و تحلیلگر امکان می(. این مدل تحلیلی به برنامهAmin et al, 2011کند)گیری براساس این عوامل را ارائه نمی

بندی و خارجی )تهدید و فرصت(، طبقهدهد که فاکتورها را براساس تصمیم معین به عوامل داخلی )قوت و ضعف( 

 کرده و با یکدیگر مقایسه نماید. 

 

 
 تحقیق انجام : فرایند 1شکل 

 

 یافته ها

 تغییر با اخیر، دهه چند طول در. است هایش پیچیدگی تمام با فضا ساختن باز یا ساختن شهری ریزی برنامه هدف

 ضرورت از یکی به فراغتی و گردشگری فضاهای فراغت، و سکونت کار، مفاهیم در گونیدگر و شهرنشینی بنیادهای

 فضاهای ایجاد و توسعه. است شده بدل مدیران و ریزان برنامه مهم های مشغله از یکی و بشری جوامع حیاتی های

 طریق از پایدار عهتوس و محیط حفاظت در موثری نقش شهروندان، بیشتر آسایش و رفاه تامین بر عالوه گردشگری

 گذار تاثیر عوامل و مؤثر نیروهای مشارکت و واقعی امکانات و نیازها گرفتن نظر در و مختلف های طرح مراتب سلسله

و  ضعف هاارزیابی 

  قوت ها

 مبانی نظری تحقیق

و  هسته مرکزیشناخت 

جایگاه آن در اسناد 

 فرادست

 جمع بندی و تحلیل

و  تهدیدهاارزیابی 

 فرصت ها

 راهبردهای پیشنهادی

بازآفرینی بافت های  گردشگری فرهنگی 

 تاریخی
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 نگری، جامع رعایت مستلزم فرآیند این. کند می ایفا بافت های شهری در این فضاها از کنندگان استفاده دیدگاه بر

 به متفاوت رویکرد توجه با باید گردشگری برنامه در . است کیفی و کمی های اخصش گرفتن کار به و پذیری انعطاف

 بعد عقالنی، بعد جسمانی، بعد شامل ابعاد این. نرساند آسیبی انسان شخصیت ابعاد به تا ریخت طرحی باید فراغت

 که کرد ارائه طرحی باید گردی بیان به. است موثر ریزی برنامه شیوه در یک هر که اخالقی بعد و اجتماعی بعد عاطفی،

 داشت خواهد همراه به را جامعه در اخالقی مندی قانون از تبعیت خود بالندگی این. گیرد خود به بالنده سیری ابعاد این

 .شود می موجب را افراد در یابنده رشد تحولی و کاست خواهد اجتماعی ناهنجارهای از و

 روشن موجود های واقعیت حسب را اهداف عبارتی به. دارد یاتیح جنبه راهبردی رویکرد در ها موضوع شناسایی

 تدوین برای است الزم راهبردی ریزی برنامه در. نماید می عینیت به مستند را دستاوردها و نتایج نهایت در و ساخته

 در سوات تحلیل و تجزیه روش چارچوب در راهبردی ریزی برنامه روند از بخشی مثابه به عوامل همۀ نهایی، راهبردی

 هدایت و تحلیل استراتژیک عملکردی های¬برنامه تدوین برای مدیریتی ابزار یک رویکرد این که. شوند گرفته نظر

 محیط سیتماتیک تحلیل برای پژوهش این در که است گیری تصمیم برای حمایتی ابزار یک تحلیل این. است محیط

 هک دهد می را امکان این تحلیل این همچنین شود؛ می دهاستفا کشور توسعه های برنامه بر خارجی محیط و داخلی

 عوامل شناسایی به اول مرحله در .آورد فراهم توسعه های برنامه مسایل حل راستای در مطلوب و بینانه واقع راهبردهای

 این شناسایی. شود می پرداخته تهدیدها و ها فرصت نقاط شامل بیرونی عوامل و ضعف و قوت نقاط شامل درونی

 ایده راهبردهای تدوین به اقدام سپس. پرسشنامه از مسئوالن و مردم ساکن در این محدوده صورت گرفت توسط عوامل

 می گردد. بدین شرح ارایه شده شناسایی عوامل. کنیم می بخش

 

 قوت ها

 سنتی زندگی های ویژگی حفظ  

 منطقه در اقتصادی واحدهای گرفتن شکل 

 تعلق احساس دلیل به بافت اصلی ساکنین حضور  

 فرهنگی و تاریخی بافتهای احیای و تراکم فروش و نوسازی دلیل به زایی درآمد در شهرداری باالی توان 

 تاریخی پیشینه نظر از بافت خاص موقعیت 

 منطقه در مذهبی نقش و فرهنگی تاریخی، مراکز وجود  

 باال تقریباً فرهنگی سطح از بافت مندی بهره 

 فرهنگی و تاریخی بناهای زیبا های دازان چشم از محله مندی بهره 

 مناسب جغرافیایی موقعیت 

 تسهیل و مهم ارتباطی های مسیر عنوان به اسالمی وحدت و حافظ شوش، شهریور، 17 انقالب، خیابان وجود 

 آمد و رفت
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 اصلی خیابان در عمومی نقل و حمل از استفاده امکان 

 مترو وجود  

 مخابراتی و گاز برق، یساتتاس لحاظ از بافت تاریخی مناسب وضعیت 

 تاریخی بافت بناهای سازی مقاوم و شهری مزاحم های کاربری انتقال با مرتبط فرادست های طرح نسبی تعدد 

 کالبدی و اقتصادی اجتماعی، های ویژگی اساس بر مطالعاتی های حوزه به ،12 منطقه بندی تقسیم 

 

 ضعف ها

 و تنگ های کوچه مانند دفاع قابل غیر فضاهای وجود دلیل هب تاریخی بافتهای در اجتماعی امنیت وجود عدم 

 باریک

 جمعیتی تراکم بودن باال  

 اجتماعی منزلت بودن پایین 

 منطقه در درآمد کم قشر نامناسب اقتصادی وضعیت 

 منطقه داخل در جوانان برای اشتغال مراکز کمبود 

 باال بیکاری میزان  

 فرهنگی و یتازیخ بافت محدوده در نامناسب شهری سیمای 

 شهری باز فضای کمبود و توده حد از بیش تراکم 

 تاریخی بافت در نامطلوب پذیری نفوذ 

 محدوده خیزی لرزه پتانسیل با ها سازه تناسب عدم 

 تاریخی بافت در معابر پایین کیفیت 

 امدادی خدمات و ارائه در فراوان مشکالت بروز  

 شهری مبلمان کمبود  

 تاریخی بافت به مربوط اجرایی و مصوب های طرح در ماعیاجت نیروهای انگاشتن نادیده 

 ها طرح و ها برنامه اجرای جهت قانونی و حقوقی شرایط تامین عدم 

 

 فرصت ها

 مکانی موقعیت دلیل به منطقه در درآمد کم قشر اجتماعی سطح بهبود امکان 

 اقتصادی -اجتماعی سازی یکپارچه امکان 

 گردشگر جذب در تفریحی کاربری های جاذبه و ها قابلیت وجود 

 درآمد کم قشر نامناسب اقتصادی وضعیت 
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 منطقه داخل در جوانان برای اشتغال مراکز کمبود 

 باال بیکاری میزان  

 فرهنگی لحاظ از اطراف و اورگانیک تاریخی بافت تناسب عدم 

 تاریخی بافت محدوده در نامناسب شهری سیمای 

 ریشه باز فضای کمبود و توده حد از بیش تراکم 

 تاریخی بافت نامطلوب پذیری نفوذ 

 محدوده خیزی لرزه پتانسیل با ها سازه تناسب عدم 

 تاریخی بافت در معابر پایین کیفیت 

 امدادی خدمات و ارائه در فراوان مشکالت بروز  

 شهری مبلمان کمبود  

 تاریخی بافت به مربوط اجرایی و مصوب های طرح در اجتماعی نیروهای انگاشتن نادیده 

 ها طرح و ها برنامه اجرای جهت قانونی و حقوقی شرایط تامین عدم 

 

 تهدیدها

 گردد تخریب باعث تواند می خود حال به تاریخی ارزش با ابنیه رهاسازی 

 تاریخی بافت به توجه بدون ها سازی و تراکم سازها و ساخت ادامه 

 بی سازهای و ساخت و ها سازی برج، تاریخی بافت با ناهماهنگ و سازهای ساخت بر ناظر نهادی وجود عدم 

 کند ایجاد نامطلوبی شهری سیمای تواند می رویه

 واه لودگیآ فزایشا نآ نبالد هب و رافیکت فزایشا�ها ساز و ساخت افزایش اثر در بیشتر درختان قطع احتمال 

 آینده در

 آینده در هوا آلودگی افزایش آن دنبال به و ترافیک افزایش 

 آن ترافیکی حجم افزایش خیابان های اصلی و ترافیک گسترش امکان 

 شهری زبا فضای شدید کمبود  

 سبک و جدید بافت با همجواری دلیل به قدیمی بافت جدید نسل اجتماعی روابط و ارزش ها تغییر امکان 

 مدرن زندگی

 در صورت ورود گردشگر  جمعیتی تراکم افزاش 

 آسیب های اجتماعی 

 آبگذرانی می شود موجب مشکالت که روباز جوی به ها زباله مستقیم تخلیه 

 شهرسازی مربوط به ساماندهی نمای شهری ابهام در ضوابط و مقررات 
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 های تصمیم گیر و تصمیم ساز در امور مربوط به بافت  تعدد نهادهای تصمیم گیری و فاصله زیاد مابین دستگاه

 تاریخی

 

 جه گیریینت

 جهت توسعه گردشگری های موثر در راستای بهبود آینده بازآفرینی در بافت های تاریخیراهبرد

 ارائه به بافت های تاریخیموثر بر بازآفرینی  بیرونی و درونی عوامل ارزیابی تحلیل تطبیقی و از تفادهاس با مرحله این در

 شود.  می پرداختهبافت های تاریخی  بازآفرینی شهری یندهآریزی برای  برنامه در های ممکنراهبرد انواع

تاریخی و بهره گیری ت جهت نوسازی بافت به منظور مشارک افراداعطای تسهیالت مالی بلند مدت و بدون بهره به  -

  جهت کاربریهای گردشگری و تفریحی

 برگزاری فستیوال و جشنوارهای سنتی در بافت تاریخی

 منطقه جهت ارتقا کیفیت زندگی  فرهنگیمدار و بهره گیری از جایگاه اتخاذ سیاست های حمایتی شهروند -

 بر اساس اصول ارزشی  گردشگراننین با تقویت رفتار مسالمت آمیز اجتماعی و زیستی ساک -

 تقویت واحدهای و اماکن فرهنگی و تاریخی در منطقه

 بناها و مکان های تاریخی منطقهبهره گیری از تبلیغات جهت معرفی 

ایجاد فضاهای فراغتی و عمومی با کارکردهای متناسب با ضوابط مندرج در قوانین و طرح ها جهت کارایی و اثر  -

 بخشی 

 فرهنگی  مشترکات از گیری یت حس مکانی و همبستگی اجتماعی از طریق همگرایی و هم پیوندی ساکنین با بهرهتقو -

 ایجاد محورهای پیاده راه در مراکز ارتباطی بین بافت تاریخی جهت تقویت ارتباطات و انسجام ساختار فضایی  -

 بازآفرینییطی از طریق ایجاد طراحی مناسب در توجه مدیران و برنامه ریزان شهری به سیمای بصری و طراحی مح -

 تاریخی بافت

 گردشگریاز طریق تعامل در فضاهای فراغتی و  تاریخی بافتساکن در افزایش منزلت اجتماعی مردم  -

فراهم سازی زمینه های همکاری افراد ساکن در محدوده جهت بکار گیری از فن آوری و روش های نوین در رفع  -

 کالبدی، اجتماعی و اقتصادی مردم ساکن در بافت تاریخی  مسایل و مشکالت

 فود، فست شاب، کافی نت، کافی موسیقی، آموزش فضاهای عمومی، کتابخانه جمله از فراغتی ها کاربری ایجاد-

 غیره و رستوران

 مناسب طراحی ایجاد طریق از ها راه پیاده و بصری سیمای به شهری ریزان برنامه و مدیران توجه
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مسایل بافت  رفعدوین سند راهبردی و اعمال نظر نیروهای اجتماعی موثر در بازنگری قوانین و مقررات جهت ت -

 و ملزم نمودن نهادها و سازمان ها به رعایت آن تاریخی 

در محدوده جهت کاهش  همچون گردشگری تدوین برنامه های کنترلی بارگذاری ناشی از کاربری های فرا منطقه ای -

 اجتماعی  آسیب های

طرح های بازآفرینی به بهبود زیر ساخت های فضاهای شهری که از الزمه های اولیه برای خلق یک فضای خالقانه و 

 گسترش و توسعه برای منابعی عنوان به گردشگری فضاهای بازآفرینی، وجوه موفق است می پردازند. یکی مهم ترین

است، که امروزه در  شهری آفرینی باز محرک موتور هنری و فرهنگی مراکز تقویت و احیایدر واقع  .باشد می درون زا

هسته شهر مورد تاکید گرفته شده است. ضرورت به کارگیری این رویکرد در  تاریخیقالب راهبرد بسیاری از بافت های 

ن همگرایی به همچنیرغم تعداد فراوان ابنیه و مکانهای تاریخی و علیاین فضاها  رکودبا توجه به  مرکزی شهر تهران

اقتصادی و فرهنگی ساکنین، باال بودن احساس تعلق مکانی و هویت محله ای و  -دلیل وجود شباهت های اجتماعی

 توسعه از درون با حفظ ویژگی های اجتماعی و هویتی بافت احساس می شود.
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