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خالصه
ثبفت ٞبی ٔٛجٛد دس ؿٟشٞبی تبسیخی وـٛس داسای اسصؽ ساٞجشدی خلٛكب ثِ ٝحبػ التلبد  ٚپیـجشد فشآیٙذ خاللیت ٛ٘ ٚآٚسی ٞؼتٙذ ؤ ٝتبحش اص
فٛأُ ٔتقذدی دس ع َٛصٔبٖ دػتخٛؽ تغییشات ٘بخٛؿبیٙذی ٌشدیذ ٜاػت و ٝایٗ تغییشات ػجت فشػبیؾ ثبفت ٔی ؿٛد .ؿىُ ٌیشی ثبفت ٞبی
فشػٛد ٜدس ٔشوض ؿٟشٞب ٘بؿی اص ضقف صیشػبخت ٞبی ؿٟشی ،فذْ ٚجٛد وبسثشی ٞبی ٔتٙبػت ثب سٚح صٔبٖ ،وبٞؾ ٔغّٛثیت ػى٘ٛت  ٚفشاغت
 ٚفذْ ٚجٛد وبسثشی ٞبی چٙذ فّٕىشدی ثب ٞذف تّفیك وبس ثب تفشج ٔی ثبؿذ .فضبٞبی دس ٖٚؿٟشٞب وٞ ٝؼتٞ ٝبی اِٚی ٚ ٝاكّی تـىیُ ؿٟشٞب
ثٛد ٜا٘ذ داسای ؽشفیت ٞبی ثبالیی ثشای ثبِفقُ وشدٖ خاللیت اص عشیك ایجبد تقبٔالت  ٚثش ٓٞوٙؾ ٞبی فضبیی ٞؼتٙذٔ .ـٟذ ٔمذع ث ٝفٛٙاٖ
پبیتخت ٔزٞجی ایشاٖ ثب صٔیٞ ٝٙبی تبسیخی اسصؿٕٙذ ،ؽشفیت ٞبیی ثشای ایجبدٌ ،ؼتشؽ  ٚغٙی ػبصی تؼٟیالت  ٚأىب٘بت فشٍٙٞی سا داساػتِ .زا
پظٞٚؾ حبضش ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ تٛكیفی – تحّیّی  ٚثشسػی ٔت ٖٛػقی داسد ث ٝؿٙبخت آػیت ٞب ٔ ٚقضالت  ٚفٛأُ ثٛجٛد آٚس٘ذ ٜفشػٛدٌی
دس ثبفت تبسیخی ٔـٟذ ثپشداصد  ٚػپغ ثب تٛج ٝث٘ ٝیبصٞبی ٘ؼُ حبضش ٘ ٚمؾ ٚیظ ٜفش ًٙٞدس احیبی ثبفت ٞبی تبسیخی ساٞىبسٞبیی ثشای ثبصص٘ذٜ
ػبصی ثبفت تبسیخی ٔـٟذ ثشاػبع اٍِٛی ؿٟش خالق اسائ ٝدٞذ .اٍِٛیی و ٝدس آٖ ،سا ٜحُ ٞبی ثبص  ٚخاللب٘ ،ٝثب ٔـبسوت ٌشٞ ٜٚبی ٔختّف
ؿٟش٘ٚذاٖ ،ث ٝفٛٙاٖ كبحجبٖ  ٚاػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ اكّی ؿٟش  ٚتقبُٔ آٟ٘ب ثب ٔؼئِٛیٗ اجشایی ،كبحجبٖ ٔـبغُ  ٚحشفٞ ٝب ،جبیٍضیٗ سا ٜحُ ٞبی ثؼتٝ
ٔذیشیتی پیـیٗ ٔی ؿٛد  ٚحُ ٔؼبئُ ؿٟشی سا ثب ثٟشٌ ٜیشی اص تٛاٖ ٔحیغی  ٚرٙٞی ٌؼتشد ٜای اص ٞتشٔٙذاٖ ،ا٘ذیـٕٙذاٖ ٔ ٚتخللبٖ أىبٖ پزیش
ٔی وٙذ.
کلمات کلیذی :بافت تاریخی ،بازآفرینی خالق ،توسعه شهری ،تعامالت اجتماعی ،آسیب شناسی
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مقذمه

ثبفت ٞبی ؿٟشی ثب اسصؽ تبسیخی ث ٝفّت داسا ثٛدٖ اسصؽ ٞبی ثبِم ٚ ٜٛثبِفقُ خٛد ،داسای اسص ساٞجشدی ٚیظ ٜای ٔی ثبؿٙذ .تٛج ٝث ٝثبفت ٞبی داخّی ٚ
اػتفبد ٜاص لبثّیت آٟ٘ب ثشای استمبء ؿشایظ اجتٕبفی  ٚالتلبدی ؿٟشٞب یه ضشٚست ا٘ىبس٘بپزیش اػت .دس ٔشاوض ؿٟشٞبی تبسیخی و ٝاص تٛٙؿ ثبالیی
ثشخ ٛسداس٘ذ صٔی ٝٙای ٔٙبػت ثشای تشویت ٘ ٛثب وٚ ٟٝٙجٛد داسدٔ ،ـشٚط ث ٝایٙى ٝؿٟش  ٚثخؾ ٔشوضی سا ث ٝكٛست ػیؼتٓ فضبیی ثجیٙیٓ و ٝثبیذ اص
اكبِت  ٚیىپبسچٍی دس٘ٚی  ٚػبصٌبسی ثب دیٍش ٘ٛاحی ؿٟش ثشخٛسداس ؿ٘ٛذ .دس ٘ٛاحی ٔشوضی ؤ ٝحذٚدٞ ٜبی حجت ؿذ ٜتبسیخی تٟٙب ثخـی اص
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ػبختبس فضبیی آٟ٘بػت ،فشكت ٞبیی ثی ٘ؾیش ثشای تٛػق ٝتشویجی  ٚاِجت ٝتجٟیض صیشػبخت ٞب ثشای پیـجشد س٘ٚذ ٔتٛاصٖ حفبؽت  ٚتٛػق ٚ ٝایجبد لبثّیت
ٞب  ٚویفیت ٞبی الصْ ثشای افشاد ٟ٘ ٚبدٞبی خالق ٛ٘ ٚآٚس ٔی ثبؿذ.

.2

بافت تاریخی و ارزش های آن

ثبفت ؿٟشی تبسیخی ث ٝفٛٙاٖ ثضسٌتشیٗ حٛص ٜتبسیخی ٔٛس د ٔذاخّٔ ،ٝىب٘ی صیشٔجٕٛف ٝؿٟش أشٚصی  ٚثٟشٙٔ ٜذ اص خلٛكیبت خبف ؿٟش اػت و ٝدس
آٖ ثش احش ٌزس صٔبٖ اسصؽ ٞبیی رخیش ٜؿذ ٜو ٝثب آؿىبس ؿذٖ آٟ٘ب دس ٞش صٔب٘ی ،ثقذ تبسیخی ث ٝخٛد ٔی ٌیشد [ .]1ایٗ ثبفتٟب و ٝدس لّت ؿٟشٞبی جبی
داس٘ذ داسای اسصؽ ٞبی وبِ جذی ،فّٕىشدی ،التلبدی  ٚفشٍٙٞی ا٘ذ و ٝدس ایٗ چٙیٗ ثؼتشی ٛٞیت ٔحّ ٝای ؿىُ ٔی ٌیشد.
جذول  - 1ارزشهای بافت های شهری تاریخی
اسصؿٟبی ثبفت ٞبی ؿٟشی تبسیخی
اسصؿٟبی تبسیخی

اسؿٟبی تبسیخی حبكُ اص فشآیٙذ ػبخت احش
اسصؿٟبی تبسیخی تجذیذ٘بپزیش ٙٔ ٚحلش ث ٝفشد

اسصؿٟبی فشٍٙٞی

اسصؽ افتمبدی
اسصؽ ٛٞیتی
اسصؽ ٘بؿی اص لذٔت
اسصؽ تذا ْٚخبعشات جٕقی
اسصؽ ٚحذت دس فیٗ تٛٙؿ

اسصؿٟبی التلبدی

اسصؿٟبی التلبدی حبكُ اص جزة تٛسیؼت ٌ ٚشدؿٍش
اسصؿٟبی التلبدی حبكُ اص ٔحٛس ثبصاس لذیٕی

اسصؿٟبی فّٕىشدی

اسصؿٟبی حبكُ اص فّٕىشد جذیذ دس ثٙبٞبی لذیٕی

ثبفت ؿٟشی تبسیخی دس ایشاٖ داسای فٙبكشی اكّی اػت و ٝث ٝخبعش ٚص٘ ٝاجتٕبفی – التلبدی آٟ٘ب  ٚعشیم ٝخبف استجبعـبٖ ثب دیٍش ٚاحذٞبی
ٔقٕبسی – ؿٟشی ،ث ٝفٛٙاٖ فٙبكش اكّی ؿٙبخت ٝؿذ ٜا٘ذ .ایٗ فٙبكش فجبستٙذ اصٔ :ؼجذ جبٔـٔ ،حّٔ ٝؼى٘ٛی  ٚثبصاس [ٕٞ ٚ]1چٙیٗ ٚاحذٞبی ٔقٕبسی –
ؿٟشی ثشاػبع اٍِٛی ایشا٘ی – اػالٔی ٔتـىُ اصٚ :احذٞبی ػى٘ٛتیٚ ،احذٞبی ٔزٞجیٚ ،احذٞبی ثبصسٌب٘یٚ ،احذٞبی تِٛیذیٚ ،احذٞبی خذٔبتی ٚ
ؿجى ٝاستجبعی ٔی ثبؿذ.

.3

عوامل فرسودگی بافت تاریخی مشهذ

فشػٛدٌی یىی اص ٕٟٔتشیٗ ٔؼبئُ ٔشثٛط ث ٝفضبی ؿٟشی اػت و ٝثبفج ثی ػبصٔب٘ی ،فذْ تقبدَ ،فذْ تٙبػت  ٚثی لٛاسٌی آٖ ٔی ؿٛد .فشػٛدٌی
فبّٔی اػت و ٝث ٝصدٚدٖ خبعشات جٕقی ،اف َٛحیبت ؿٟشی ٚالقی  ٚؿىُ ٌشفتٗ حیبت ؿٟشی سٚصٔش ٜای وٕه ٔی وٙذ .ایٗ فبُٔ ثب وبٞؾ فٕش
احش  ٚثب ؿتبثی وٓ  ٚثیؾ تٙذ ،ثبفج حشوت ث ٝػٛی ٘مغ ٝپبیب٘ی احش ٔی ٌشدد[.]1
ؿىُ ٌ یشی ثبفت ٞبی فشػٛد ٜدس ٔشوض ؿٟشٞب ٘بؿی اص وبٞؾ ٔغّٛثیت ػى٘ٛت  ٚفشاغت  ٚفذْ ٚجٛد وبثشی ٞبی چٙذ فّٕىشدی ثب ٞذف تّفیك وبس
ثب تفشج ٔی ثبؿذ .دسٚالـ غّج ٝؿذیذ فقبِیت ثش ػى٘ٛت اػت و ٝته كذایی ثٛدٖ ٔشوض ؿٟشٞب سا ث ٝد٘جبَ داؿت ٝاػت .فذْ پٛیبیی  ٚػشص٘ذٌی ثبفت،
ثؼتش الصْ ثشای ثشٚص خاللیت  ٚتقبُٔ فشٍٙٞی ػبوٙبٖ آٖ سا اص ثیٗ ٔی ثشد ،چشا و ٝفقبِیت افشاد ٔحذٚد ث ٝوبس خذٔبتی دس جٟت پـتیجب٘ی ثبصاس ٔی
ثبؿذ .دس اكُ ػبوٙبٖ ث ٝدِیُ ساثغٔ ٝؼتمیٓ  ٚكشفی و ٝثب ثبصاس داس٘ذ دس ثبفت ػى٘ٛت ٔی وٙٙذ  ٚایٗ أش دسٟ٘بیت ایض ِٝٚثٛدٖ ػبوٙبٖ ثبفت و ٝدسٚالـ
ٕٞبٖ فذْ تقبدَ اجتٕبفی اػت سا دس پی داؿت ٝاػت .ثبفت تبسیخی ؿٟشٞب ث ٝدِیُ فشػٛدٌی ٚاحذٞبی ٔؼى٘ٛی ،فذْ ػِٟٛت دػتشػی ،ضقف
صیشػبخت ٞبٔ ،ـىالت صیؼت ٔحیغیٔ ،ـىالت ٔقیـتی ٔشدْ  ٚا٘فقبَ ٔذیشیت ٞبی ؿٟشی ٔ ٚتخللیٗٔ ،ؼیش سوٛد  ٚفمت ٔب٘ذٌی سا عی ٔی
وٙٙذ.
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نمودار  - 1آسیب شناسی بافت مرکسی مشهذ مقذس

.4

احیاء بافت شهر تاریخی

اكغالح احیبی ثبفت ؿٟشی تبسیخی ،ث ٝفٛٙاٖ أشی  ٕٝٞجب٘جٌ ٝشا  ٚجبٔـ دس ؿىُ دسػت خٛد فشآیٙذی پٛیب  ٚتٛإ٘ٙذ وٞ ٝذف آٖ ثبصٌشدا٘ذٖ
فقبِیت  ٚػشص٘ذٌی ثٔ ٝحذٚد ٜاػت  ٚثشای سػیذٖ ث ٝایٗ  ٞذف دس ػ ٝثقذ وبِجذی ،التلبدی  ٚاجتٕبفی ث ٝاحیبء ٔی پشداصد .ایٗ فشآیٙذ ثب تبویذ ٚ
تٛج ٝث ٝاسصؿٟبیی و ٝیه ثبفت ؿٟشی تبسیخی داساػت ،ثب ؿٙبخت  ٚدسن اثقبد خبف فشػٛدٌی وٞ ٝش ٌؼتش ٜای ث ٝآٖ دچبس اػت ،آغبص ٔی ؿٛد؛
ػپغ لٛت ٞب  ٚفشكت ٞبی ٘بؿی اص آٟ٘ب  ٚاسائ ٝساٞجشدٞب ثشاػبع داؿتٞ ٝبی ثبفت پشداختٔ ٝی ؿٛد[.]2
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نظریه ها و بیانیه های احیاء بافت شهری
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وبٔیّ ٛثٛیی ٔقتمذ اػت ث ٝثبصٌشدا٘ذٖ سٚح ص ٘ذٌی  ٚپٛیبیی ث ٝثٙبی تبسیخی٘ .ىت ٝاكّی دس ثحج ٚی ایٗ اػت و ٝثٙبی تبسیخی ثبیذ ٔشصٞبی صٔبٖ سا
پـت ػش ٌزاسدٕٞ ٚ ٜیـ٘ ٝمـی فقبَ دس ص٘ذٌی ٔشدْ ثشف ٟذ ٜداؿت ٝثبؿذٚ .ی ٔقتمذ اػت دٔیذٖ سٚح جذیذ ث ٝوبِجذ لذیٓ ،ػجت ٔی ؿٛد تب ثٙبٞب ٚ
ٔجٕٛفٞ ٝبی تبسیخی ص٘ذ ٜؿ٘ٛذ .ث ٝػخٙی دیٍش تضسیك فّٕىشد جذیذ ث ٝثٙبٞبی لجّی ٔی تٛا٘ذ ػجت وبساتشؿذٖ آٟ٘ب ؿٛد  ٚث ٝایٗ تشتیت ٔی تٛا٘ذ آٟ٘ب
سا اص حبِت ٔٛص ٜخبسج ػبخت ٔ ٚقٙبداستش وشد[]3
٘ؾشیٞ ٝبی ِٛئیغ ٔبٔفٛسد ثب افتمبد ثٔ ٝقبكشػبصی  ،ضشٚست حضٛس ؿٟش٘ٚذاٖ دس أش ٔشٔت(ٔـبسوت) ٔ ٚذاخّٛٔ ٝضقی دس ٔمیبع وٛچه ٔی ثبؿذ
ِیٙچ ثشاػبع ٘ؾشیبتؾ ث ٝاكِٛی ٔب٘ٙذ جبسی وشدٖ صٔبٖ دس ثٙبٌ ،فتٍٛی خالق ثیٗ ٌزؿت ، ٝحبَ  ٚآیٙذٔ ٜیبٖ ؿٟش٘ٚذ  ٚفضبی ؿٟشی ،حفؼ اسصؿٟب ٚ
ػبصٔبٖ سٚا٘ی فضبی ؿٟشی ،خٛا٘بیی فضبی ؿٟشی ،حفؼ فٙبكش پشثبس ٌزؿت ٚ ٝتبویذ ثش حفؼ اسصؿٟبی ِٕغ ٘ـذ٘ی افتمبد داؿت .ساٞىبسٞبی ٚی ٘یض
فجبستٙذ اص:


ٕ٘بیؾ دٚسٞ ٜبی تبسیخی دس فضبی ؿٟشی



ٔذاخّٕٞ ٝشا ٜثب ٔـبسوت ٔشدْ



حفبؽت  ٚاػتفبد ٜاص ٔیشاث فشٍٙٞی ث ٝجبی حفبؽت تٟٙب اص ٔیشاث تبسیخی

٘ؾشیبت ٔشٔتی سیچبسد ساجشص دس ػبَ ٞبی  1991ث ٝثقذ فجبستٙذ اص:
تمٛیت چـٓ ا٘ذاصٞب  ٚفضبٞبی فٕٔٛی  ٚاِٛٚیت صٔی ٝٙثش ثبفت .ساٞىبسٞبی ٚی ٘یض وبسثؼت فٙبٚسی دس فضبی فٕٔٛی ثبتٛج ٝث ٝصٔی ٚ ٝٙثبفت ؿٟشی ٚ
حضٛس ٔٛحش ا٘ؼبٖ دس فضب اػت.
ػٕپٛصی ْٛثیٗ إِّّی «تٛٙؿ فشٍٙٞی دس ؿٟشٞبی تبسیخی – وّیذی ثشای آیٙذ ٜای پبیذاس» اص ثیؼت تب ثیؼت  ٚچٟبس طٚئٗ ػبَ  ،2112ثٕٙبػجت ٞضاسٔیٗ
ػبَ تبػیغ ؿٟش وبصاٖ دس سٚػی ٝثشٌضاس ٌشدیذ .اص اك َٛثیبٖ ؿذ ٜدس ثیب٘ی ٝوبصاٖ ٔی تٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صیش اؿبس ٜوشد:
ؿٟشٞبی تبسیخی ثبیذ ٘ؼجت ث ٝچبِؾ ٞب  ٚتغییشات لشٖ  21پبػخٍ ٛثبؿٙذ
تٛٙؿ فشٍٙٞی٘ ،مؾ حیبتی دس ایفبی ٘مؾ دس آیٙذ ٜؿٟشٞبی تبسیخی پبیذاس داسد
آٌبٞی اص ٘یبصٞبی ٘ؼُ ٞبی حبضش ،ثٕٙؾٛس تٛج ٝث ٝآٟ٘ب ٘ ٚؼُ ٞبی آیٙذ ٜثٕٙؾٛس ث ٝاسث ٌزاؿتٗ ٔیشاث تبسیخی ثشای آٟ٘ب
تٛج ٝث٘ ٝمؾ جٛأـ ٔحّی ٔ ٚـبسوت  ،NGOsثٕٙؾٛس استمبء ؿٟشٞب ٔ ٚىبٖ ٞبی فشٍٙٞی  -تبسیخی]2[.
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الگوی شهر خالق به عنوان راه حلی برای احیاء بافت تاریخی شهر مشهذ

فضبٞبی دس ٖٚؿٟشٞب وٞ ٝؼتٞ ٝبی اِٚی ٚ ٝاكّی تـىیُ ؿٟشٞب ثٛد ٜا٘ذ داسای ؽشفیت ٞبی ثبالیی ثشای ثبِفقُ وشدٖ خاللیت اص عشیك ایجبد تقبٔالت ٚ
ثش ٓٞوٙؾ ٞبی فضبیی ٞؼتٙذ .دس سٚیىشد ٞبی ٘ٛیٗ ث ٝؿٟش ،ؿٟش خالق ث ٝفٛٙاٖ یه سٚؽ ساٞجشدی دس فشك ٝتفىش ،ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚاجشای عشح ٞبی
ؿٟشی ٔغشح ؿذ ٜاػت.
فجبست ؿٟش خالق اص اٚاخش دٔ 01 ٝٞیالدی تٛػظ چبسِض ال٘ذسی ٔغشح ؿذ .دس حمیمت ٚی ٔجذؿ فجبسات ؿٟش خالق  ٚخاللیت ؿٟشی ٔحؼٛة ٔی
ؿٛد .ثحج ؿٟش خالق ثب تغییش سٚیىشدٞبی ػٙتی ،ثؼت ٚ ٝػّغ ٝعّجب٘ ٝث ٝؿٟش ٔ ٚذیشیت ؿٟشیٔ ،حیظ  ٚثؼتشی سا فشأ ٓٞی وٙذ و ٝدس آٖ ٔؼبیُ ؿٟشی
ث ٝكٛست خاللب٘ ٚ ٝثب تفىش جٕقی كبحجبٖ اكّی فضبٞبی ؿٟشی ،یقٙی ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚكبحجبٖ ٔـبغُ ،دس وٙبس ٔذیشاٖ  ٚثش٘بٔ ٝسیضاٖ ؿٟشی ٔٛسد
ثشسػی لشاس ٔی ٌیشد  ٚثشای حُ ٔقضالت پیؾ سٚی ؿٟش  ٚثٟجٛد ؿشایظ ص٘ذٌی ٔ ٚحیظ ٞبی ؿٟشی ،افشاد داسای ٘فـ ٔ ٚؼذئِٛیت دس وٙبس  ٓٞفقبِیت
ٔی وٙٙذ  ٚثٚ ٝاػغ ٝایٗ فقبِیت ،اص ٘تیج ٝآٖ دس استمبی ویفیبت ٔحیغی ؿٟش  ٚا فضایؾ ٔیضاٖ صیؼت پزیشی  ٚاستمبی ویفیت صیؼتٗ دس ٔحیظ ؿٟش ثٟشٜ
ٔی ثش٘ذ[.]4
ؿٟش خالق ؿٟشی اػت و ٝث ٝدِیُ إٞیت صیجبیی ؿٙبختی  ٚتٛا٘بیی آٖ ثشای پشٚسؽ ل ٜٛادسان  ٚاستجبعبت ٔٛسد احتشاْ اػت؛ جبیی و ٝتٛٙؿ فشٍٙٞی
غٙیٕت ؿٕشد ٜؿذ ٚ ٜثیبٖ خاللیت دس تٕبْ اؿىبَ آٖ ٔٛسد تـٛیك لشاس ٔی ٌیشدٔ .شدْ ٔی تٛا٘ٙذ دس ص٘ذٌی سٚصٔش ٜخٛد اص فقبِیت ٞبی خالق ِزت
ثجش٘ذٙٞ .ش ث ٝفٛٙاٖ یىی اص ضشٚست ٞبی آٔٛصؿی ٔغشح اػت  ٚخاللیت ث ٝفٛٙاٖ یه ٟٔبست اسصؿٕٙذ دس فلش اعالفبت ث ٝسػٕیت ؿٙبختٔ ٝی ؿٛد ٚ
ٙٞش ٘ ٝتٟٙب ث ٝدِیُ ٘مؾ ٕٟٔؾ دس التلبد ثّى ٝث ٝدِیُ ٔٙبفـ ٔقٛٙی ،فىشی  ٚاجتٕبفی خٛد ثب اسصؽ ٔحؼٛة ٔی ؿٛد[ .]5دس ؿٟش خالق ٌشچٝ
ٙٞشٔٙذاٖ  ٚفقبالٖ دس التلبد خالق ٘مؾ ٕٟٔی سا ایفب ٔی وٙٙذ ،أب تٟٙب ٔٙـب خاللیت ٔحؼٛة ٕ٘ی ؿ٘ٛذ .خاللیت ٔی تٛا٘ذ اص ٞش ٔٙجـ  ٚاص ػٛی ٞش
ؿخلی ثبؿذ؛ ٔذدوبس ،تبجش ،دا٘ـٕٙذ  ٚیب وبسٔٙذ دِٚت .ایٗ دیذٌب ٜاص ٟ٘بدی ٝٙؿذٖ فش ًٙٞخاللیت دس چٍٍ٘ٛی فّٕىشدی ریٙفقبٖ ؿٟشی دفبؿ ٔی
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وٙذ .ث ٝایٗ تشتیت ثب تـٛیك لب٘٘ٛی وشدٖ اػتفبد ٜاص خاللیت  ٚتلٛس دس فشكٞ ٝبی فٕٔٛی ،خلٛكی  ٚاجتٕبؿ ٔحّی ،ثب٘ه ایذٞ ٜبی ٕٔىٗ  ٚساٜ
حُ ٞبی ثبِم ٜٛثشای ٞش ٔـىُ ؿٟشی ٌؼتشد ٜتش  ٚپشثبستش خٛاٞذ ؿذ.
ٞذف ؿٟش خالق ٔـتُٕ ثش جزة ٟ٘بدٞب ،افشاد  ٚؿشوت ٞبی خالق دس فقبِیت ٞبی ٔشتجظ ثب ؿٟش ٕٞ ٚچٙیٗ ایجبد صٔی ٝٙدسن ؿٟش ث ٝفٛٙاٖ یه
پذیذ ٜخالق اػت .ایٗ أٛس ،اص عشیك تـٛیك ػبصٔبٖ ٞبی خالق ،ثشای جزة دس ٔجٕٛفٔ ٝذیشیت ؿٟشی  ٚتـٛیك ٔ ٚـبسوت افشاد خالق دس تلٕیٓ
ٌیشی ٞب  ٚافضایؾ احش ایٗ تلٕیٕبت دس ٔحیظ ؿٟشی اػت .حٕبیت اص ٘ٛآٚسی دس فشكٞ ٝبی ٔختّف ؿٟشی ،ثٚ ٝیظ ٜفشكٙٞ ٝشی  ٚایجبد فضبٞبی
الصْ ثشای ا٘جبْ ایٗ أٛس اص جّٕ ٝػبیش فقبِیت ٞبی الصْ دس ایٗ ٔحٛس اػت[.]5
سیچبسد فّٛسیذا ؤ ٝجذؿ ٔف ْٟٛعجم ٝخالق اػت ٍ٘ ،ب ٜخٛد سا ث٘ ٝمؾ خالق افشاد دس فشك ٝخاللیت ػٛق ٔی دٞذٚ .ی ٔقتمذ اػت دیٍش ٔب٘ٙذ ٌزؿتٝ
ثٙیبٖ ٞبی التلبدی جٛأـ ثش ؿشوت ٞب ٛٔ ٚػؼبت ثضسي اػتٛاس ٘یؼت  ٚدس ٔمبثُ ٘مؾ افشاد دس التلبد پشسً٘ تش ٔی ؿٛد .فّٛسیذا دس ٔغبِقبت خٛد
ؿبخق ٞبیی ثشای ػٙجؾ جزاثیت ؿٟش ثشای جّت  ٚػى٘ٛت افشاد خالق تقشیف وشد ٜاػتٙٞ .شٔٙذاٖٞ ،ؼت ٝوب٘٘ٛی عجم ٝخالق سا تـىیُ ٔی
دٙٞذ[.]6

.7

جمع بنذی و ارائه اهذاف و راهکارها

اٍِٛی ثبصآفشیٙی خالق ؿٟشی ث ٝد٘جبَ ػبخت ٔىبٖ ٞبیی اػت و ٝثتٛا٘ٙذ ٌشٞ ٜٚب  ٚعجمٞ ٝبی خالق سا ث ٝخٛد جزة  ٚاص آٖ ٍٟ٘ذاسی وٙذ .ا ص
اٞذاف والٖ ایٗ پظٞٚؾ ٔی تٛاٖ ث ٝثبصص٘ذ ٜػبصی  ٚتٛػقٔ ٝشوض تبسیخی ٔـٟذ ٔمذع ٕٞ ٚچٙیٗ صٔی ٝٙػبصی دس ساػتبی تجذیُ ؿٟش ٔـٟذ ث ٝؿ ٟش
خالق اؿبس ٜوشد.
جذول - 2ارائه اهذاف و راهکارهای احیاء بافت تاریخی مشهذ
ػت ٖٛفمشات ؿٟش ٔـٟذ

پتب٘ؼیُ ٞب  ٚأىب٘بت

ثبصاس لذیٕی فجبػمّی خبٖ
ضقف صیشػبخت ٞبی ؿٟشی

ٔحذٚدیت ٞب ٔ ٚقضالت

غّج ٝؿذیذ وبس ثش دیٍش فقبِیت ٞب
فشػٛدٌی ثبفت ٔؼى٘ٛی
اٞذاف

التلبدی

س٘ٚك التلبدی فضبٞبی تجبسی دس ٔحذٚدٜ
ثٟجٛد كٙقت تٛسیؼٓ

اجتٕبفی

وبس تٍٙبت ًٙثب ٔشدْ ٔحّی ثشای تضٕیٗ وبسآٔذ ثٛدٖ ٔ ٚغبثك ٘یبص ثٛدٖ اثتىبس فُٕ آٟ٘ب
حضٛس ٔشدْ دس ػبفبت ٔختّف ؿجب٘ ٝسٚص ث ٝفٛٙاٖ فبّٔی ثشای ایجبد ٔحیغی ص٘ذ ٚ ٜپٛیب
افضایؾ أٙیت اجتٕبفی
صیؼت پزیشی  ٚاستمبء ویفیت ص٘ذٌی دس ثبفت تبسیخی  ٚلذیٕی ؿٟش
صٔی ٝٙػبصی ٔـبسوت ٔشدْ دس أش ٍٟ٘ذاسی  ٚعشاحی ٔحیظ ؿٟشی
صٔی ٝٙػبصی جزة ٟ٘بدٞب ،افشاد  ٚؿشوت ٞبی خالق دس فقبِیت ٞبی ٔشتجظ ثب ؿٟش
ثؼتشػبصی ثشای تضٕیٗ ثمبی ٔجٕٛفٞ ٝبی تبسیخی  ٚفشٍٙٞی
جزة تٛسیؼت

فشٍٙٞی –

تغییش  ٚاستمبی فشٍٙٞی ٔشدْ ٔحّٝ

ٔزٞجی

فشا ٓٞػبختٗ أىبٖ ؿىٛفبیی  ٚثبسٚس ؿذٖ ٙٞشٔٙذاٖ جٛاٖ ٔ ٚؼتقذ

وبسثشدی

استمبء أىب٘بت ٔحیغی ،فشٍٙٞی  ٚتفشیحی یب ایجبد أىبٖ اػتفبدٔ ٜشدْ اص فضبی ؿٟشی دس ػبفبت ٔختّف ؿجب٘ ٝسٚص
ثٙٔ ٝؾٛس حفؼ اسصؽ ٞبی وبِجذی  ٚالتلبدی ثبفت
حضٛس فقبَ عجم ٝخالق  ٚجٛا٘بٖ ثٙٔ ٝؾٛس استمبء ػغح فشٍٙٞی ،التلبدی  ٚأٙیت ثبفت

ساٞىبسٞب

ثش٘بٔٞ ٝب ٚ

تـٛیك وبسثشیٟبی آٔیخت ٝدس ثٙبٞبی جذیذ ث ٝفٛٙاٖ ساٞی ثشای ا٘ذاختٗ ثٙبٞب دس ٔؼیش وبسثشی

لٛا٘یٗ

ػٛدٔٙذ  ٚدادٖ ٘ـبط  ٚػشص٘ذٌی ثیـتش ث ٝفضبٞبی ثبص فٕٔٛی
ثٟشٙٔ ٜذی اص تؼٟیالت ٔبِی ثشای تبػیغ ٟ٘بدٞبی اجتٕبفی
أىبٖ ثشٌضاسی فقبِیت ٞبی ٙٞشی  ٚفشٍٙٞی
افضایؾ تشاوٓ ٔؼى٘ٛی
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تمٛیت أىبٖ ٌشدؿٍشی

وبِجذی –

احیبی فضبیی  ٚصیؼتی ٔٙبعك ٔؼى٘ٛی

فضبیی

احیبی ٔشوض ؿٟش ثب فّٕىشدٞبی ٔتٙبػت أشٚصی
ایجبد فضبی ؿٟشی  ٚتفشیحی ثشای فشاغت ٔشدْ (ٔیذاٟ٘بی ػجض ،سػتٛساٖ )...ٚ
ایجبد فضبٞبی فشٍٙٞی ٙٞ ٚشی (تئبتشٌ ،بِشی ،آتّی ،ٝوتبثخب٘)ٝ
تجذیُ تقذادی اص خب٘ٞ ٝب ث ٝوبسٌبٞ ٜب  ٚآتّیٞ ٝبی ٙٞشی
ایجبد فضبٞبی چٙذ فّٕىشدی

دػتشػی

تجذیُ خیبثبٖ ٘ٛاة كفٛی ثٔ ٝحُ فجٛس پیبدٜ
خشج آٔذ  ٚؿذ ػٍٙیٗ ػٛاس ٜاص داخُ ثبفت
ایجبد پبسویٞ ًٙبیی دس ػغح صیشصٔیٗ

تبػیؼبت

تمٛیت صیشػبخت ٞبی ؿٟشی

-

ثٟجٛد سٚؿٙبیی پیبد ٜساٞ ٜب  ٚػ ًٙفشؽ وشدٖ آٖ ٞب

تجٟیضات

.8

ثٟجٛد ویفیت ٔحیظ صیؼت
احذاث تبػیؼبت ثٟذاؿتی

نتیجه گیری

ثب ٔغشح ؿذٖ اٍِٛی ؿٟش خالق  ٚتٛج ٝث ٝسٚیىشد تقبٔالت اجتٕبفی ث ٝفٛٙاٖ سا ٜحّی ٘ ٛثشای احیبء ثبفت تبسیخی ؿٟش ٔـٟذ أىبٖ حضٛس عجمبت
ٔختّف جبٔق ٝسا دس احیبی ؿٟشٞب  ٚپٛیبیی ثخـیذٖ ث ٝآٟ٘ب فشأ ٓٞی آٚسد .سٚیىشدی و ٝدس آٖ ،سا ٜحُ ٞبی ثبص  ٚخاللب٘ ٝثب ٔـبسوت ٌشٞ ٜٚبی
ٔختّف ؿٟش٘ٚذاٖ ،ث ٝفٛٙاٖ كبحجبٖ  ٚاػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ اكّی ؿٟش  ٚتقبُٔ آٟ٘ب ثب ٔؼئِٛیٗ اجشایی ،كبحجبٖ ٔـبغُ  ٚحشفٞ ٝب ،جبیٍضیٗ سا ٜحُ ٞبی
ثؼتٔ ٝذیشیتی پیـیٗ ٔی ؿٛد  ٚحُ ٔؼبئُ ؿٟشی سا ثب ثٟشٌ ٜیشی اص تٛاٖ ٔحیغی  ٚرٙٞی ٌؼتشد ٜای اص ٙٞشٔٙذاٖ ،ا٘ذیـٕٙذاٖ ٔ ٚتخللبٖ أىبٖ پزیش
ٔی وٙذ.
٘تب یج  ٚپیـٟٙبدٞبی ایٗ پظٞٚؾ ٔی تٛا٘ذ دس فشكٞ ٝذف ٌزاسی ،اسائ ٝساٞجشدٞب  ٚساٞىبسٞبی وبِجذی – فضبیی اص ثقذ تقبٔالت اجتٕبفی ٔٛسد اػتفبدٜ
عشاحبٖ  ٚثش٘بٔ ٝسیضاٖ ٔ ٚذیشاٖ ؿٟشی ؿٟش ٔـٟذ لشاس ٌیشد ٙٔ ٚجش ث ٝاستمبء صیؼت پزیشی  ٚافتالی ػغح ویفی ص٘ذٌی دس ٔشوض تبسیخی ؿٟش ٔـٟذ
ؿٛد.
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