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 چکیده
اند، عدم انطبااق اااخرار    هاي تاریخی با آن مواجه ویژه بافت هاي مهمی که بسیاري از مراکز شهرها و به یکی از چالش

هاا را از   تااریخی، آن  هايبافتتوجهی به  هاي اخیر، بی هاي امروزي اات. در اال ها با نیازها و فعالیت فضایی این بافت

اقرصاادي    هاي کالبدي، هاي بسیاري از جنبه ها از یک او با فراودگی و چالش جریان زندگی دور کرده اات. این بافت

فرهنگی، تاریخی، اجرماعی و اقرصادي بسیاري   هاي هویری، ها و ارزش و اجرماعی مواجه هسرند و از اوي دیگر ظرفیت

هاا از   ها تبدیل کرده اات. این بافت انکارناپذیر در مواجهه با آن بازآفرینی را به اقدامی مهم و ضرورتی دارند که این امر 

هااي  داشات گاروه  گیري صنایع خالق و جذب و نگاه  نظیري براي ااخت و احیاي فضاهاي خالق، شکلهاي بیظرفیت

هااي  ر ارتباط میان اقرصاد و فرهنگ و تولید مکانخالق برخوردار هسرند. به همین ابب الگوي بازآفرینی خالق مبرنی ب

توجهی برخوردار اات. هاد  ایان پاژوهش تبیاین      ویژه مراکز تاریخی از ظرفیت قابل خالق در زمینۀ مراکز شهري به

هاي هاویری باا   رغم ارزش چارچوب تحقق رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی تهران اات؛ چرا که این بافت علی

رو بوده ااات. رویکارد ایان پاژوهش آمیخراه ااات و از روش دلفای         هاي اخیر روبه ویژه در اال مفرط بهفراودگی 

اااخراریافره در   هااي نیماه   هاي مرنی حاصل از مصااحبه  ها و از روش تحلیل محرواي کیفی داده منظور تدوین شاخص به

هااي پاژوهش    اارفاده شده ااات. یافراه   تبیین چارچوب تحقق رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی شهر تهران

هاي ااخراري در مواجهه و تحقق رویکارد   ها و محدودیت اي از دارایی بیانگر آن اات که بافت تاریخی تهران با دوگانه

هااي   گیري حداکثري از توان و ظرفیت بهرهرو اات که نریجۀ آن همچنان افت کیفیت بافت و عدم  بازآفرینی خالق روبه

تواند به الگویی منااب براي بافات تااریخی و    بافت بوده اات. در چنین شرایطی رویکرد بازآفرینی خالق میموجود در 

منظاور اراۀاۀ چاارچوب     به موتوري براي تواعۀ اقرصادي و فرهنگی شهر تهاران تبادیل شاود. در ایان پاژوهش باه      

شاده در قالاب مفااهیم در     فاهیم اارخراجها و م پذیري رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی تهران، شاخص تحقق

هااي   ارتباط با فرایند بازآفرینی و مفاهیم مربوط به محروا و محورهااي موضاوعی باازآفرینی، در ااه بخاش شااخص      

 میباازتنظ  همواجها  يبازآفرینی خالق، ااخرارهاي پیشران و محدودکنندة تحقق رویکرد باازآفرینی خاالق و راهکارهاا   

 شوند. یم
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 مقدمه
های قدیم با نیازها و  گریبان هستند، ناهماهنگی ساختار فضایی بافت به چالشی که امروزه عموم مراکز شهرها با آن دست

با توجه به سابقۀ تاریخی خود،  روند، شمار می های امروزی است. این مراکز که عموماً مراکز تاریخی شهرها به فعالیت

یابند. این در حالی است که به این مراکز مهم شهری در شهرهای ایران  نوعی شناسنامه و شخصیت یگانه در شهر می

اند؛ بنابراین انطباق  اند و از جریان زندگی شهرها دور افتاده ها با گذشت زمان فرسوده شده توجهی شده و این بافت بی

آوردن بستر مناسب برای عملکردهای  منظور فراهم ها به موجود در آن یها ای زمان حال و شناخت فرصتها با نیازه آن

 آید. شمار می فرهنگی و بهبود و رونق شرایط اقتصادی در جریان بازآفرینی شهری امری مهم به

؛ چرا که فلسفۀ این سوی تحقق و ایجاد شهرهای خالق، راهکاری اساسی برای مواجهه با این بحران است حرکت به

 ,Baycan) شود، وجود دارد رویکرد آن است که در شهرها همیشه ظرفیت بیشتری از آنچه در وهلۀ اول تصور می

های مختلف  کند زمینۀ ورود خالقانۀ شهروندان و مسئوالن و صاحبان مشاغل را به عرصه (. این رویکرد تالش می2011

های کالبدی  های تاریخی با ارزش رغم آنکه بافت ورد. این در حالی است که علیمواجهه با مسائل مرتبط با شهر فراهم آ

ویژه از لحاظ اقتصاد و پیشبرد  های راهبردی به و فرهنگی نهفته در خود بهترین نشانۀ هویـت شـهری هستند و از ارزش

غییراتی ناخوشایند و درنتیجه فرایند خالقیت و نوآوری برخوردارند، متأثر از عوامل متعددی در طول زمان دستخوش ت

دلیل شناخت سیر تحول و  های نمادین، بلکه به عنوان پدیده های تاریخی نه صرفاً به اند؛ بنابراین حفظ بافت فرسودگی شده

تکامل تاریخ شهر و تمدن شهرنشینی، حفظ هویت و اصالت شـهری و تبیین حیـات شهری، براساس شواهد علمی، از 

 (.1384ن شهری امری ضروری است )شماعی و پوراحمد، طریق رویکردهای نوی

های مختلفی از ابعاد توسعۀ شهری توجه صورت گرفته است و محققان رو به رویکرد شهر خالق در حوزه از این

 ;Reckwitz, 2009; Rhodes, 1961اند ) مختلفی به پژوهش درخصوص ابعاد مختلف مفهومی و کاربست آن پرداخته

Törnqvist, 2012; Girard et al., 2011; Landry & bianchini, 1995; Florida, 2002; Clark et al., 

2002; Glasser, 2005; Correia & da Silva Costa, 2014های اخیر، های موردتوجه در سال(. یکی از این حوزه

های تاریخی شهرها بوده است. از ویژه در شرایط موجود در ایران، موضوع مداخله بر پایۀ رویکرد شهر خالق در بافت به

های فرهنگی و مدیریت ای به موضوع بازآفرینی شهری از طریق سیاست ( در مقاله2019آن جمله، لک و همکاران )

های بازآفرینی شهری مبتنی های پژوهش نشان داد اجرای موفق برنامهراهبردی در بررسی موردی بیرجند پرداختند. یافته

گذاری ها را در چهار حوزۀ سیاستشود که یک شهر استفادۀ حداکثری از فرصت زمانی محقق میبر گردشگری تاریخی، 

( 2019فرهنگی، رویدادهای فرهنگی، مدیریت مشارکتی و ارتقای فضاهای شهری صورت دهد. ناوارته، ایزیدورا و ترجو )

المللی، ای از مطالعات موردی بینبراساس مجموعه یشهر اتیح دیتجد در یفرهنگ و خالق عیصنار کتابی با عنوان د

های متعدد در جهان، به بررسی مصاحبۀ عمیق با خبرگان و مرور ادبیات نظری و نیز بررسی شواهد تجربی از پروژه

شود و می (CCIs) عواملی پرداختند که موجب موفقیت در احیای مجدد شهری متکی بر صنایع خالق و فرهنگی

 عنوان راهنمای عمل متولیان توسعۀ شهری ارائه کردند. ایی را در این خصوص بهراهکارهای اجر



 617   پذیري بازآفرینی خالق در بافت تاریخی تهران چارچوب بهینه تحقق تبیینکنگرانی فراهانی و همکاران: 

مبنا در ساخت شهر خالق  ( در پژوهشی با عنوان بازخوانی رویکرد بازآفرینی فرهنگ1398نژاد بهرامجردی )فدائی 

مدهای غیرمنتظره، ها و پیا )تدوین چارچوب تحلیلی بازآفرینی قطب خالق و فرهنگی( نشان داد با وجود مخالفت

راهکارهایی نظیر رونق اقتصاد فرهنگی، افزایش تسهیالت و ارتقای گردشگری خالق به سرزندگی اجتماعی فضاهای 

عمومی و مشارکت طبقۀ خالق در توانمندسازی خودشان منجر خواهد شد. همچنین پیشنهاد رویکردی نوین به بازآفرینی 

توجه به  ها در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که ( بوده است. آن1393شهر خالق موضوع پژوهش شبانی و ایزدی )

های مکانی، نظریۀ شهر خالق را در راستای بازآفرینی شهری دو عامل اصلی فرهنگ و اقتصاد )رقابت( در بستر ویژگی

کردن  دهایی در عملیاتیقرار داده است. اینان سازوکار چنین ارتباطی را در قالب یک مدل مفهومی ارائه کردند که راهبر

نژاد کند. تقیهای بهسازی و نوسازی شهری ارائه میهای هدف برنامهعنوان رویکرد مداخله در بافت نظریۀ شهر خالق به

را مطالعه کردند. « پژوهانه به بازآفرینی خالق بافت تاریخی شهر گرگانرویکرد آینده»ای ( در مقاله1399و همکاران )

ایی و ارائۀ چهارده پیشران کلیدی مؤثر بر روند آیندۀ بازآفرینی خالق بافت تاریخی شهر گرگان، ها پس از شناس آن

( عوامل مؤثر بر توسعۀ صنایع 1398فرد و همکاران )راهکارهای اجرایی آن را نیز پیشنهاد کردند. همچنین احمدی

ردند و به این سؤال پاسخ دادند که چگونه شهر تهران مطالعه ک 12فرهنگی در بازآفرینی بافت تاریخی را در منطقۀ 

ها به این نتیجه رسیدند که  توان از راهبرد صنایع فرهنگی و خالق در بازآفرینی بافت تاریخی بهره برد. آن می

توانند تقویت و غنی شوند. بافت تاریخی نیز های بافت تاریخی میای از صنایع فرهنگی با استفاده از مزیت مجموعه

های عملکردی و فضایی خود را بازآفرینی و های استقرار صنایع فرهنگی، بنیانها و مزیتگیری از ویژگیا بهرهتواند ب می

 تقویت کند.

صورت  همچنین در ارتباط با این حوزه، برخی دیگر از محققان تالش کردند بازآفرینی شهری را از منظر گردشگری به

( در مقالۀ خود به 1399قرار دهند. از آن جمله پوراحمد و همکاران )صورت خاص مدنظر  عام و گردشگری خالق به

الگوی بازآفرینی بافت تاریخی با رویکرد توسعۀ گردشگری پرداختند. در این تحقیق پس از شناسایی معیارها و 

های بازآفرینی شهری و توسعۀ پایدار، گردشگری در چهار بعد اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، کالبدی و  شاخص

محیطی تالش شد تا ارتباط میان بازآفرینی شهری و توسعۀ گردشگری از نظر ساکنان بافت تاریخی شهر تبریز  زیست

تواند تأثیر بسزایی در بازآفرینی های گردشگری میهای تاریخی و پتانسیلتبیین شود. این پژوهش نشان داد دارایی

( 1398محیطی داشته باشد. کیانی سلمی و صفری ) زیست شهرها یا تحقق آن از نظر اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و

ها و عوامل گردشگری خالق را در بافت فرسودۀ محلۀ جویبارۀ اصفهان تحلیل و بررسی کردند و عواملی نظیر شاخص

های فرهنگی و بناهای تاریخی را  گرفته و جاذبه های صورت مشارکت، تسهیالت رفاهی خدماتی، بازسازی و مرمت

 رسانی و تبلیغات و نوآوری و خلق ارزش در گردشگری توجه نشان دادند.به سایر عواملی نظیر اطالع مطالعه و

های  های مؤثر بر تحقق بازآفرینی خالق در بافت کارگیری رویکرد کمی، عوامل و زمینه ها با به در اغلب این پژوهش

پذیری رویکرد  رویکرد غالب کیفی و با هدف تحقق رو تبیین چارچوبی بهینه با نمونه تبیین شده است. هدف پژوهش پیش

نظر در حوزۀ رویکرد شهر  گیری از تخصص و تجربۀ افراد صاحب بازآفرینی خالق در بافت تاریخی شهر تهران، با بهره

ین ریزی و مدیریت در بافت تاریخی شهر تهران را نیز دارند. پرداختن به ا خالق و بازآفرینی شهری است که تجربۀ برنامه



 1400 پاییز ،3رة شما ،9 دورة ،ریزي شهري برنامه يفیااجغر يها هشپژو   618

ای شهر تهران، بر  جهت حائز اهمیت است که مرکز تاریخی تهران که با تسامح و براساس مستندات برنامه موضوع از این 

دهد.  چهارم تهران ناصری )مرکز تاریخی تهران( را پوشش می شهرداری منطبق فرض شده است، بیش از سه 12منطقۀ 

ناها و فضاهای شاخص و ممتاز تاریخی تهران را در خود جای داده ترین بافت ارزشمند و بیشترین ب این منطقه گسترده

های وسیعی از منطقه  شود. این در حالی است که پهنه ترین مزیت نسبی این منطقه محسوب می است و این موضوع مهم

ها با اتکا به  پهنه رو بازآفرینی این ها از گذشتۀ تهران( بسیار فرسوده هستند. از این های هویتی )بازمانده رغم ارزشعلی

 رویکردهای متأخر مداخله نظیر شهر خالق، ضرورت و فوریت دارد.

 نظريتبیین ابعاد 
، ابتدا در بریتانیا و سپس در آمریکا به یک پارادایم معمول و یک مدل جدید از 1990مفهوم شهر خالق از میانۀ دهۀ 

(؛ با این منطق که همواره پتانسیل هر Reckwitz, 2009های شهری تبدیل شده است ) ریزی سیاست گرایش به برنامه

رسد؛ بنابراین باید شرایطی برای افراد مهیا شود که بتوانند برای  نظر می منطقه بیش از آن چیزی است که در نگاه اول به

بدیل به یک ریزی کنند و دست به اقدام بزنند. در حال حاضر شهر خالق ت های مختلف بیندیشند، برنامه شکوفایی فرصت

(. فلوریدا و 1387های اخیر است )آصف،  ریزی در دهه دهندۀ پارادایم جدید برنامه نوعی انعکاس جنبش جهانی شده و به

کار بردند و بر این اعتقادند که خالقیت  پردازانی هستند که نخستین بار مفهوم شهر خالق را به ترین نظریه لندری برجسته

 آیندۀ یک شهر است.عنصر مهمی در حیات امروز و 

یا محیط در تعریف خالقیت  ها در حوزۀ خالقیت بیانگر چهار مؤلفۀ محصول، فرد، فرایند و مکان بررسی پژوهش 

افتد، فردی که خالقیت را  شود، فرایندی که از طریق آن خالقیت اتفاق می است. محصولی که از طریق خالقیت تولید می

ها  (. از میان این مؤلفهRhodes, 1961; Törnqvist, 2012دهد ) در آن روی می آورد و مکانی که خالقیت وجود می به

ها همواره  افتد. این پژوهش ها بر اهمیت مکان و محیطی است که خالقیت در آن اتفاق می تأکید بسیاری از این پژوهش

دهند. چه چیزی  دیگر ترجیح می ها را به برخی ، برخی مکان1اند که چرا افراد و طبقۀ خالق بر این پرسش تأکید داشته

های جذاب و جدید ها برای فعالیت تر از سایر مکان ها جذاب کند؟ و چرا برخی مکان ها جذب می ها را به این مکان آن

ای داشته و مفاهیم جدیدی را مانند طبقۀ خالق، صنایع  های بسیاری در مطالعات شهری و منطقه هستند؟ خالقیت بازتاب

ریزی افزوده است. با وجود این، بیشترین تأکید روی ارتباط درونی میان خالقیت و  ق به ادبیات برنامهخالق و شهر خال

 (.Girard et al., 2011) فضای شهری بوده است

پردازان و محققان این حوزه به بعد مکانی و توان توجه نظریه به نوعی سرمنشأ و فلسفۀ مفهوم شهر خالق را می

(. از جنبۀ تاریخی، خالقیت همواره نیروی 1395افیای خالقیت عنوان کرد )فتوحی مهربانی، محیطی خالقیت یا جغر

حیاتی و محرک شهرها بوده است. شهرها همواره برای بروز خالقیت، به بازار کار، تجارت و مراکز تولیدی، هنرمندان، 

در  ژهیو به تیخالق .(Landry & Bianchini, 1995) اند روشنفکران، دانشجویان، مدیران و کارگزاران قدرت نیاز داشته

                                                 
1. Creative class 
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و  شود یم ریپذ امکان دیجد یها دهیو تعامل ا زندیآم یم هم درها  و فرهنگ نژادهاها  آن درکه  شود یشکوفا م ییهامکان

 .دارند وجودها  آن درو مؤسسات مربوطه  دهانها

 یها طیمح جادیامعاصر را  یدار هیدر نظام سرما یدرشد اقتصا جادیا دیکالرک و گالسر کل دا،یفلور مانند یافراد

، 1گرایی ها را به خود جذب کنند. چندفرهنگی و آن باشند داشته ریتأثبر افراد بااستعداد  نندکه بتوا دانند یم یشهر

 هایی است که به تمرکز زیاد افراد  ها، تئاترها و فضاهای شهری مطلوب، ویژگیو وجود کافه 2گمنامی شبه

  شود ای فراهم می شود و در نتیجۀ آن، بهترین شرایط برای رشد شهری منطقه بااستعداد در یک مکان منجر می

(Florida, 2002; Clark et al., 2002; Glasser, 2005.) 

دهد. از نظر او هنرمندان و دانشمندان هستۀ  ( نگاه خود را به نقش خالق افراد سوق می2012؛ 2011؛ 2002فلوریدا )

سان  کنند. بدینانونی طبقۀ خالق هستند. بر این اساس شهرها برای جذب و نگهداشت افراد خالق با یکدیگر رقابت میک

بستر دانش، صنعت، بسترهای اجتماعی و فرهنگی نظیر تنوع اجتماعی، مطلوبیت محل زندگی، کیفیت زندگی، برابری 

 (.1390خوراسگانی و ربانی،  رد )ربانیاجتماعی، جایگاه مهمی در جذب و نگهداشت افراد خالق دا

( معتقد است شهری که قادر به تولید در حوزۀ اقتصاد نوآور، فرهنگ، پژوهش و آثار هنری است و از 2014سپه )

شود. از نگاه او، بخش مهمی از  کند، شهری خالق محسوب می طریق این تولیدات، هویت و سرمایۀ خود را تقویت می

گیرد. او با  های تاریخی شهرها شکل می بخشی مجدد به بخش ستر اقدامات طراحی، احیا و حیاتتجارب شهر خالق، در ب

کند. سپس  شناسی از عوامل اصلی ایجاد خالقیت در شهرها اقدام می برشمردن تجاربی از هلسینکی و هامبورگ به گونه

های هنرهای زیبا، موسیقی، سینما، یتهایی که در اطراف فعال های خالق )نخست عرصه با برشمردن دو دسته از خوشه

طور عمده با حمایت بخش عمومی شکل  که به 3های نوآورانه شوند و دوم قلمرو پروژه معماری و طراحی ایجاد می

 پردازد. گیرند( به اهمیت توجه به ظرفیت این رویکرد می می

4«یع خالقصنا»البته درمورد صنایع مرتبط با این رویکرد، ابتدا باید میان اصطالح 
5«صنایع فرهنگی»و  

تمایز قائل  

و سپس در شد سازی انبوه و بازشناخت مفاهیم فرهنگی ارائه شد. اصطالح صنایع فرهنگی، نخست در انتقاد به تجاری

ری از بحث، در باب تداخل تجارت و فرهنگ و مزایای اقتصادی هنر با تحریک جریان گردشگری، اشتغال ت عگسترۀ وسی

وجه فرهنگی هم بوده است،  یدارا تاًی. از منظر تاریخی، توسعۀ اقتصادی شهرها ماهصورت گرفتو ارتقای تصویر شهر 

 ایجادها  های نوآورانه در آن که مدنیت به شیوه هایی هستند های اجتماعی و مکاناما صنایع فرهنگی ایجادکنندۀ هویت

د، گذار کلیۀ امکانات شهری تأثیر می بر ای که تواند در قالب شیوه (. درواقع فرهنگ می58: 1393ود )شبانی، ایزدی، ش یم

تند طور مشخص هنرمندمحور هس (. صنایع فرهنگی به66: 1393به بروز امتیازات نسبی شهر کمک کند )شبانی و ایزدی، 

ها در درجۀ دوم  شناسانۀ اجتماعی دارند و ارزش اقتصادی آن کنند که نخست معنای زیبایی و محتواهایی را ایجاد می
                                                 
1. Multiculturalism 
2. Quasi-anonymity 

 هاوهنجارهایخاصیقرارندارند.ارزش بینشهرهایبزرگاستکهدرآنافرادزیرذرههایگمنامییکیازویژگیشبه

3. Innovative projects 
4. Creative Industreis 
5. Cultural Industries
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وسیلۀ وزارت فرهنگ،  به 1998اهمیتشان است. در مقابل مفهوم صنایع فرهنگی، صنایع خالق برای نخستین بار در سال 

و  دارد رفی شده است که ریشه در خالقیت، مهارت و استعدادهای فردیو به عنوان صنایعی مع 1رسانه و ورزش بریتانیا

با این . (DCMS, 2001دارد ) را رداری از مالکیت معنوی صاحبانشانب بهره امنظور کارآفرینی ب های الزم را به لپتانسی

در باب  اوعروف توجه ریچارد فلوریدا در پژوهش م توان گفت صنایع خالق همان صنایعی هستند که مورد توصیف می

طبقۀ خالق شامل افرادی است که در علم،  ،فلوریدا از دیدگاهاند.  طبقۀ خالق و رابطۀ میان خالقیت و توسعۀ محلی بوده

کنند  ی جدید، فناوری نوین یا محتوایی خالقانه را عرضه میا مهندسی، معماری و طراحی، آموزش، هنر و سرگرمی ایده

(Florida, 2002: 8). وم طبقۀ خالق در اندیشۀ فلوریدا، شهرهایی که بتوانند شبکۀ منسجمی از چنین افرادی طبق مفه

اجتماعی مناسبی قرار بگیرند و با توجه به فضای رقابتی حاکم بر -توانند در وضعیت اقتصادی را درون خود بسازند، می

نظریه به دو محور مهم نقش سرمایۀ در بستری مناسب از سازوکارهای جهانی تثبیت شوند. در این  ،شهرهای پساصنعتی

 4پذیری ، تساهل و تسامح و ظرفیت تحمل3، استعداد و توانایی2ای و نقش فناوری انسانی خالق در رشد شهری و منطقه

(. در 1395عنوان کلید فهم جغرافیای جدید، خالقیت و تأثیر آن بر نتایج اقتصادی تأکید شده است )فتوحی مهربانی،  به

ریزی شهری است که به توضیح چگونگی تفکر،  لندری معتقد است شهر خالق نوعی روش جدید در برنامه مقابل، چارلز

گیری از  بهره باتوانند  دهد چگونه شهرها می پردازد. لندری نشان می در شهرها می افراد ۀریزی و عمل خالقان برنامه

و معتقد است تفکر فرهنگی جدید و استفاده ا(. Landry, 2012پذیر شوند ) ، سرزنده و زیستافرادتفکرات و استعدادهای 

های ترس، جرم،  عنوان محل از خالقیت برای حل مشکالت شهری ضروری است. برخالف تصور غالب از شهرها به

توانند شکوفایی و کامیابی ملل را رقم بزنند. از نظر وی،  آلودگی و پستی، در شهرها خالقان ثروتمندی هستند که می

ارزش افزودۀ جدید، بلکه برای حل مسائل اجتماعی به خالقیت نیاز  خاطر دستیابی به رقابت در صنایع با فقط به شهرها نه

توانند برای دنیا خالق و آفریننده باشند، تأکید  که لندری بر اینکه شهرها چگونه می  (. درحالیColetta, 2008دارند )

ترین شهر توانند برای خالق و اینکه چگونه شهرها می ورزد تأکید می یکند. فلوریدا بر ارزش اقتصادی خالقیت انسان می

سازی و  (. درنهایت باید به نقش و اهمیت تشریک مساعی، شبکه1395ران، همکاجهان بودن رقابت کنند )کالنتری و 

از طریق های مختلف در تحقق شهر خالق اشاره کرد. در این زمینه ساساکی بر توسعۀ شهرهای خالق  مشارکت بخش

های دولتی، غیردولتی و مدنی شهرها در کنار  سازی و مشارکت ملی بخش د و به ضرورت شبکهدارسازی تأکید شبکه

توان گفت  بندی کلی مقدماتی می (. در یک جمعSasaki, 2008: 85کند ) تشریک مساعی نهادهای فراملی اشاره می

های خالق را داشته باشد و بستر  ذب افراد و فعالیتشهر خالق شهری است که بیشترین ظرفیت پرورش، حفظ و ج

 گیری صنایع خالق، طبقۀ خالق و درنهایت شهر خالق را فراهم کند. شکل

                                                 
1. Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) 

2. Technology 

3. Talent 

4. Tolerance 
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 هاي تجربی و آموزه نظري هاي نبنیا

پذیری این رویکرد در راستای ارائۀ چارچوب ارزیابی رویکرد بازآفرینی خالق بافت تاریخی تهران و تبیین چارچوب تحقق

های مرتبط  المللی برگرفته از مطالعات نظری پیشین و همچنین تجربه های بین هدف اصلی مقاله است، ابتدا شاخصکه 

  .آمده است 1که نتایج آن در شکل  بررسی شد ها کارگیری از آن به های قابل با این رویکرد و آموزه


 المللی شهر خالق و مبانی تجربی این رویکرد هاي بین هاي شاخص زمینهابعاد و  .1 شکل

 تاریخی هاي بازآفرینی خالق بافت

 یها هاست که در دور یشهر یتوسعه و نوساز یهااستیبازآفرینی شهری معرف رویکردی نوین، یکپارچه و جامع از س

 توان یرا م ینیازآفربدرواقع  .(Larkham, 2006شده است ) طرح یمتفاوت یو سازوکارها ها مدل ،ینظر یمبنابا  شیپ

( که 82 :1389 ران،همکاد )احمدپور و کر یدر دوران معاصر تلق« یشهر یو نوساز یمرمت، بهساز» کردیرو نیتریاصل
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،توریسم و فراغت فرهنگ 
خالق اشتغال و تولید 
گرایی، تسامح و تساهل، وجود محیطفرهنگفناوری، چند 
 ،ی اجتماعی باز از نظر فرهنگی و افزایش هاطیمحفرهنگی تکثرگرا

 ی تعامالت اجتماعیهافرصت
مشارکت و فرهنگی سرمایۀ 
،تجهیزات و منابع مکان 
امکانات پذیری وزیست 
دسترسی و ونقلحمل 
مبادله و هاشبکه ،شدنیجهان 
،تنوع و یریپذتحمل گشودگی 
آموزش و استعداد انسانی، سرمایۀ 
حمایت و مشارکت اجتماعی، سرمایۀ 
قوانین و حکومت 
اقتصاد و تجاری یهاتیفعال 
کارآفرینی 
توسعه و تحقیق و ابداع 
ارتباطات و اطالعات فناوری ی واورفن 
اکولوژی و ستیزطیمح 
 

 

 

 مبانی نظری مبانی تجربی

بر مبنای مشارکت شهروندی طراحی شهری مناسب 
حمایت از نوآوری و پژوهش 
حمایت از مدیریت شهری جوان 
 ی برای جذب و نگهداشت نخبگانطیمحباالبردن کیفیت 
شهروندان خالقانههای  توجه به ایده 
 و مراکز آموزشی مختلف در تحریک  ها دانشگاهتقویت نقش

 خالقیت شهروندان
کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای همه 
ایجاد همگرایی بیشتر میان متخصصان جامعه و مسئوالن 
 ی تاریخی ها مجموعهبسترسازی برای تضمین بقای

 فرهنگی شهرهای کشور
 ی مختلفهارشتهپرورش متخصصان 
 ی فرهنگیها تیفعالافزایش 
 ارتقای صنعت توریسم منظوربهتقویت بسترهای الزم 
 در بستر یک نظام تولیدی ستیزطیمححفاظت 
با،یز یهنرها یهاتیدر اطراف فعالهایی ایجاد عرصه 

 یو طراح یمعمار نما،یس ،یقیموس
 با مشارکت بخش عمومی نوآورانه یها قلمرو پروژهایجاد 
ساختدرحال بناهایدر  یهنر یهاعکس شینما 
بناهای یهاپنجره یرو یعکاس یهاشگاهینما جادیا 

  یخصوص
 

 

آمستردام، ی شهرهابررسی اسناد و اصول خالقیت 
استانبول،  ،هامبورگ ی،نکیبارسلونا، ونکوور، تورنتو، هلس

 یوکوهاماخالق بندر  ینیبازآفر ۀسانتافه و تجرب

 تی، شاخص قدرت خالق ، شاخص خالقیشارپ تیشاخص خالق یبررس
 ی، شاخص فضا تیخالق یاروپا ، شاخص شهر خالق ، شاخص جهان

 تیخالق ، شاخص جوامع خالق ، شاخص وانولو، شاخص خالق
 تی، شاخص خالق یلندر تی، شاخص خالق دایکنگ ، شاخص فلورهنگ

 *چک تی، شاخص خالق موریبالت

 
Musturd, 2001; Duxbury, 2004; An Action 
plan for Toronto, 2011; 53. Lasuén, 
2006; Kurtarir, Cengize, 2005; Sasaki, 2010; 
Sepe, 2014; Lindner & Meissner, 2014 

 13۸9؛یونگوشورت،1392رحیمیوهمکاران،

 

Florida, 2002; Hartley et al., 2012; Rawson et al., 2005; 
Correia & da Silva Costa, 2014; Home Affairs Bureau 
The Hong Kong Special Administrative Region 
Government, 2005; van der Spoel et al., 2015; Bower, 
Mousseau, &Slowinski, 2008; Kloudova & 
Stehlikova,2010; Acs & Megyesi,2009; Landry, 2011; 

1394یوهمکاران،آبادملکمختاری  
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 هاي خالقخوشه 

 اکوایسرم خالق

 

 ها نمکا

 شهرهای خالق

 

 است  یو شمول اجتماع یاقتصاد ۀتوسع ،یطیمح یارتقا آن یو سه هدف اصل یاصل یۀما بن سه

(Roberts & Sykes, 2000). 

دانند. به  پترلین و همکارانش صنایع خالق را موتور محرکۀ توسعۀ شهری و آن را ابزار اجرای بازآفرینی شهری می

شدند، اکنون این های شهری محسوب می های پرچم، محرک اصلی بازآفرینی در محلهها اگر زمانی پروژه عقیدۀ آن

از  ییالگو ۀبه ارائ رو نی. از اردینقش را برعهده گ نیا خالق یظرفیت وجود دارد که تمرکز بر تولید محصوالت فرهنگ

 یاصل طیگفت اگر شرا توان یم بیترت نیبد (.Peterlin et al., 2011پردازند )یخالق م یهامحله ۀتوسع یها مؤلفه

نامشخص میان محل  یوجوش، مرزها جنبپر یفرهنگ-یاجتماع ی، زندگمتیق خالق را مسکن ارزان یاه همحل ۀتوسع

گرا و روز و در تمام هفته(، نزدیکی به مؤسسات یادگیری ساعت از شبانه 24)در  24/7کار و اوقات فراغت، سبک زندگی 

ای که  سه بعد اساسی زندگی در هر محله ،(Bell & Jayne, 2004; Florida, 2002های غیررسمی بدانیم )شبکه

 و ای تخصصی تبادل، تعامل و ارتباطات در صنایع خالق(ه شاقتصاد )شامل رو ،نیازمند بازآفرینی خالق است با فضا

 های اجتماعی( تعریف خواهد شد.اجتماعی و شبکه-سرمایۀ فرهنگی ،افراد )یعنی اعضای طبقۀ خالق

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي خالق ابعاد اااای تواعۀ محله .2 شکل

 Peterlin et al., 2011: 12 :منبع

تواند  های عملیاتی در تمام ابعاد، می ها و اقدام زمان به تمامی معضالت و پتانسیل رویکرد بازآفرینی خالق با توجه هم

های تاریخی و کهن موجود در  (. بافت1383زاده و ایزدی، بهترین گزینه در احیای نواحی ارزشمند تاریخی باشد )صحی

ویژه از لحاظ اقتصادی و پیشبرد فرایند خالقیت و نوآوری هستند. از آنجا که در احیا  به راهبردیهای  شهرها دارای ارزش

معاصر و های تاریخی شهرها الزم است میراث تاریخی و حس مکان با نیازهای اقتصادی و سیاسی  و بازآفرینی محله

های نو و خالق در راستای  گیری از فرهنگ و شیوه بهره (.Tiesdell, 1996) های اجتماعی یکی شوندموقعیت

عنوان ابزاری برای احیای  های خاص و جالب توجه بهها با اقتصاد و شرایط جدید، با تمرکز بر سرمایه پذیری آن انطباق
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انحطاط  رفته یا روبههای ازبیناقتصادی در راستای جایگزینی کاربریهای جدید های تاریخی و ایجاد فعالیت بافت

های تاریخی  ها و محله های نوآورانه و راهبردهای مبتنی بر خالقیت برای حضور بافتضروری است. استفاده از سیاست

مشهود است  شود که نبود آن، هم در حوزۀ نظری و هم عملی های رقابت و برتری، امری ضروری تلقی می در عرصه

 (.1394محمدی، )خان

از  ،است شدن در محتوا جهانی ر حالاقتصادی عصر حاضر، د-نظریۀ شهر خالق که در چارچوب تحوالت اجتماعی

های مکانی، هدف  های انسانی و اجتماعی دارد و از سوی دیگر در قالب پرداختن به ویژگی سویی توجه ویژه به سرمایه

کند؛ بنابراین  م اجتماعی و تنوع فرهنگی در دستیابی به تصویری یکتا از شهر را دنبال میایجاد رقابت اقتصادی، انسجا

تواند به ارتقای کیفیات محیطی منجر شود و  های تاریخی می های این نظریه در عرصۀ بازآفرینی بافتپرداختن به ظرفیت

توان گفت الگوی  (. درواقع می1393یزدی، گذاران این عرصه قرار دهد )شبانی و ا روی سیاست انداز جدیدی پیشچشم

ترین شدن وجوه مختلف زندگی بشری از مهم ای است که جهانی ریزی در زمانه بازآفرینی خالق شهری، پارادایم برنامه

خالقیت و نوآوری در اقتصاد و ضرورت نیاز به مکان و فضاهای خاص و  ،رود و در آن شمار می های آن به مشخصه

گونه از بازآفرینی برخالف اشکال سنتی،  (. این1395ران، همکامیت باالیی برخوردار است )مشکینی و مند از اه نشان

های اجتماعی در فضاهای متروک و  گذاری اصلی آن فقط رفع محرومیت متمرکز بر اقدامات فیزیکی نیست و هدف

ها و  هایی است که بتوانند گروهت مکاندنبال ساخ شهرها نیست، بلکه الگوی بازآفرینی خالق شهری به ناکارآمد درون

 ها نگهداری کنند. خود جذب و از آن طبقات خالق را به

 تحقیق  روش
های تاریخی که از  های اولیۀ بازآفرینی خالق بافت کیفی دارد. نخست شاخص-و رویکرد کمی استپژوهش حاضر کاربردی 

از تکنیک دلفی تدقیق شدند. تعداد اعضای مناسب برای پانل  اند، با استفاده مبانی نظری و مطالعات تجربی استخراج شده

که البته این عدد به ساختار تحقیق بستگی  استنفر  15تا  10هنگامی که بین اعضای پانل تجانس وجود داشته باشد، حدود 

زعم کلینتون  و بهعضو برای تکنیک دلفی ایدئال است  12تا  6( معتقد است 1978تواند متفاوت باشد. هوگارت )دارد و می

 در(. Habibi et al., 2014) عضو کافی است 10تا  5های گوناگون استفاده شود، بین ( اگر ترکیبی از تخصص1997)

تا  ندنظر در حوزۀ رویکرد شهر خالق و بازآفرینی شهری دعوت شد و پژوهشگران صاحب تاداننفر از اس یازده ،فرایند دلفی

 در این پژوهش مشارکت کنند.

شدن  منظور مشخصبه .دارند کمو انحراف معیار  زیادنظر، میانگین  ین میزان اتفاقترهای بیششاخص ،تکنیک دلفی در

عنوان یک ضریب توافق، ها از محاسبۀ ضریب دبلیو کندال استفاده شده است. این آزمون بهنظر در بین شاخص تر اتفاقدقیق

کننده یا  پردازد. در این آزمون هر پاسخگو یک قضاوتسخگویان میا در بین پاه یبند هبه سنجش میزان توافق رتب

ها را ها در بین متغیرها، تفاوت این میانگینشود. این آزمون با مقایسۀ میانگین رتبه دهنده و هر گویه یک متغیر تلقی می رتبه

لفی، پرسشنامۀ دور اول در دو بخش پس از تشکیل پانل د ،(. در این گام از پژوهش1391پور و شالی،  کند )حبیببررسی می

ها خواسته شد تا میزان تأثیر  های اولیه در اختیار اعضای پانل قرار گرفت و از آن فهرست شاخص ،تنظیم شد. در بخش اول
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تعیین کنند. سپس در بخش دوم از اعضای پانل درخواست شد تا  10تا  1ها را از طریق تخصیص امتیازی بین  هریک از آن

ها در فرایند بازآفرینی خالق بافت تاریخی مهم هستند ولی در فهرست اولیه وجود ندارند بیان  که از نظر آن را یهای شاخص

شده از سوی  های اضافه کنند. در مرحلۀ بعد میانگین و انحراف معیار و ضریب کندال امتیازات دور اول محاسبه و شاخص

های تحقیق به همراه  شاخص ،آن تنظیم شد. در پرسشنامۀ دور دوم دور دوم براساس ۀو پرسشنام شد بندی متخصصان جمع

 ها های جدید در اختیار اعضای پانل قرار گرفت و از آن بندی از شاخص میانگین امتیازاتشان در دور اول و همچنین جمع

امتیازات دور  ،یب کندالها را امتیازدهی کنند. درنهایت با محاسبۀ میانگین و انحراف معیار و ضر خواسته شد مجدداً شاخص

 های بازآفرینی خالق در بافت تاریخی تهران تدوین شد. ها تدقیق و چارچوب نهایی شاخص دوم شاخص

مصاحبۀ عمیق  10پذیری رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی تهران،  منظور تدوین چارچوب تحقق در ادامه، به

ریزی و مدیریت در بافت تاریخی تهران را دارند. انتخاب  ۀ برنامهساختاریافته با افرادی انجام شد که تجرب نیمه

ها تا توسعۀ مفاهیم و رسیدن به اشباع ادامه یافت.  صورت هدفمند بود و مصاحبه کنندگان در این گام از پژوهش، به مشارکت

دگذاری کها از طریق فرایند  های متنی مستخرج از مصاحبه منظور تفسیر داده به کیفی محتوای در این بخش، از روش تحلیل

ها از نتایج روش دلفی های مفهومی( استفاده شد. در تعیین محورهای اولیۀ مصاحبه و تعیین مفاهیم تا سه سطح انتزاع )مقوله

 .کنندگان پژوهش آمده است مشخصات مشارکت 3بهره گرفته شده است. در شکل 
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 کنندگان در فرایند پژوهش مشارکتمشخصات  .3شکل 

 .نیز فرایند پژوهش به اختصار نشان داده شده است 4در شکل 

 
 پژوهش ندیفرا .4 شکل

کد 

 مصاحبه
 امت جنسیت تحصیالت

p-1 
کارشناسی 

 ارشد
 زن

شهرداری  یارتقا ۀکارشناس کمیت
 و ساکن منطقه 12 ۀمنطق

p-2  مدیریت بافت فرسوده و تاریخی تهران مرد دکتری 

p-3 مرد دکتری 

مطالعات و اسبق معاون استاد دانشگاه و 
و طرح جامع  رساختیامور ز یزیربرنامه

شهر  یزیرمرکز مطالعات و برنامه
 تهران

p-4 زن دکتری 
راهبری  ۀعضو کمیت واستاد دانشگاه 

 های بازآفرینی شهریطرح

p-5 مرد دکتری 
 هایگذارییهسرماو  هاپروژهمدیر 

 12 ۀشهرداری منطق

P-6 مرد دکتری 
استاد دانشگاه و عضو شورای مشورتی 

 سازمان نوسازی شهر تهران

P-7 مرد دکتری 
معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی و 

اسبق شرکت بازآفرینی  یرعاملمد
 شهری ایران

P-8 مرد دکتری 
مدیر اسبق سازمان میراث فرهنگی 

 تهران

P-9 استاد دانشگاه مرد دکتری 

P-10 مرد دکتری 
راهبری  تۀاستاد دانشگاه و عضو کمی

 های بازآفرینی شهریطرح

 

کد 

 مرخصص
 تخصص جنسیت تحصیالت

S-1 
کارشناسی 

 ارشد
 زن

بازآفرینی  ۀپژوهشگر در حوز
 های تاریخیبافت

S-2 
دانشجوی 

 دکتری
 شهر خالق ۀپژوهشگر در حوز مرد

S-3 استاد دانشگاه مرد دکتری 

S-4 استاد دانشگاه مرد دکتری 

S-5 استاد دانشگاه زن دکتری 

S-6 استاد دانشگاه مرد دکتری 

S-7 
کارشناسی 

 ارشد
 شهر خالق ۀپژوهشگر در حوز زن

S-8 
کارشناسی 

 ارشد
 زن

بازآفرینی  ۀپژوهشگر در حوز
 های تاریخیبافت

S-9 استاد دانشگاه زن دکتری 

S-10 
دانشجوی 

 دکتری
 زن

های طراحی بافت ۀپژوهشگر در حوز
 تاریخی

S-11 
دانشجوی 

 دکتری
 های تاریخیپژوهشگر در حوزه بافت زن

 

و  ااخراریافرههاي نیمهفرایند مصاحبهکنندگان در مشخصات مشارکت

 کنندگانمنطق انرخاب و تعداد مشارکت

و منطق انرخاب و تعداد  فرایند دلفیکنندگان در مشخصات مشارکت

 کنندگانمشارکت

 

 15 تا 10 حدود :اعضا میان در صورت وجود تجانس سهیرئئتیه یمناسب برا یتعداد اعضا
 شش تا دوازده عضو (:1978هوگارت ) عضو

 در پانل( گوناگون های از تخصص یبیترک )وجود عضو 10تا  5 نیب :(1997) نتونیکل 
  یشهر ینیشهر خالق و بازآفر کردیرو ۀدر حوز نظر صاحبافراد 

 

و تا زمان  میمفاه ۀمنظور توسعها و بهداده ازیکنندگان براساس نانتخاب مشارکت
 به اشباع دنیرس

بافت  تیریو مد یزیربرنامهحوزۀ در ها آن تجربۀکنندگان براساس انتخاب مشارکت
  تهران یخیتار

کارگیري روش تحلیل به

  محرواي کیفی

هاي انجام مصاحبه

 ااخراریافرهنیمه

 

 

 

 

 

ي
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ت ن
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م

 

اارخراج 

هاي شاخص

المللی بین

 شهر خالق

ی
رب
ج
ت ت
عا
طال
م

 

تدوین 

چارچوب 

اولیۀ ارزیابی 

رویکرد 

بازآفرینی 

خالق در 

 شهر

 کارگیري روش دلفیهب

 

 

 

 

 

  

تدوین چارچوب 

ارزیابی رویکرد 

بازآفرینی خالق در 

بافت تاریخی 

 تهران

 اارخراج

محورهاي 

 انجش

رویکرد 

بازآفرینی 

خالق در 

بافت 

تاریخی 

 تهران

 چارچوبتبیین 
تحقق رویکرد 

بازآفرینی خالق در 
بافت تاریخی 
 تهران

اارخراج 

اصول 

بازآفرینی 

 شهري
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 موردمطالعه ةمحدود

شهر( از درصد جمعیت کالن 2/3جمعیت )نفر  239،611درصد محدودۀ تهران( و  3/2هکتار وسعت ) 1600با  12منطقۀ 

از غرب به  ؛شود زار و پل چوبی منتهی میشمال به خیابان انقالب دارای نقاط عطف میدان فردوسی، پیچ شمیران، الله

آباد )هشت گنبد(، میدان وحدت اسالمی )شاهپور( و خیابان حافظ و وحدت اسالمی با نقاط عطف میدان تاریخی حسن

پهلوان تختی، یخچال و  سالمی )چهارراه شاهپور( و از جنوب به خیابان شوش با نقاط عطف خیابان جهانچهارراه وحدت ا

شهریور )شهناز سابق( با نقاط عطف خیابان شهید کفایی امانی و خیابان خورشید، خیابان  17میدان غار و از شرق به خیابان 

یادی از بافت تاریخی تهران را پوشش زو بخش  شده استمحدود مجاهدین، زیرگذر امیرکبیر و اتوبان شهید محالتی 

 دهد. می

-درصد کارکردهای فرهنگی 50حکومتی، کارگاهی و انبار و بیش از -درصد کارکردهای تجاری، اداری 80بیش از 

طح درصد از س 27سبب ماهیت اداری آن از دیرباز تاکنون نقش شهری و فراشهری دارند.  مذهبی و پذیرایی این منطقه به

ها و  درصد محدودۀ منطقه از گستره 43سال قدمت دارد. بیش از  200درصد از بافت بیش از  73سال و  400منطقه بیش از 

های ها و حسینیهزادهمساجد عظیم و متبرک و زیبا، امام ،ی که در آنا ههای شاخص و ارزشمند تشکیل شده است. منطقپهنه

رغم تاریخ کهن، مکان عبادتی و زیارتی اقلیت دینی کشور های آن نیز علی ها و آتشکدهاند. کلیساها و کنیسهبسیاری بنا شده

ها، رغم این ارزشاست. کاروانسرای خانات در چهارراه مولوی نزدیک بقعۀ آقا معروف به نگین گردشگری تهران است. علی

ود. به عبارت دیگر، مرکز تاریخی تهران در ش)اعم از ارزشمند یا غیر آن( فرسوده محسوب می هسوم سطح منطق بیش از یک

 بناهایهای اخیر مهاجرت گستردۀ ساکنان بومی از منطقه افزایش پیدا کرده است و  معرض زوال روزافزون است. در سال

بروز رفتن زندگی شبانه و اند و همین مسئله سبب ازبین مسکونی و سراها و باراندازهای تاریخی به کارگاه و انبار تبدیل شده

های اجتماعی در این بافت شده است.  های ناسازگار و افت سرمایه روز، رشد فعالیت بزهکاری و ناامنی در برخی ساعات شبانه

توجهی مدیران شهری به بهسازی کالبدی منطقه سبب نزول کیفیت محیطی بافت هویتمند تاریخی شده  براین، بی عالوه

 (.1385است )مهندسین مشاور باوند، 

 ها و یافرهبحث 

ها و سپس در انتها در قالب چارچوب  های این پژوهش نخست در دو بخش نتایج دلفی و تحلیل مصاحبه یافته

. در پیگیری فرایند تکنیک دلفی، براساس شود میپذیری رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی تهران ارائه  تحقق

و در دور  553/0شخص است، ضریب کندال در دور نخست م 1توضیحات بخش روش تحقیق و اطالعاتی که در جدول 

از آنجا  .آید حساب می دار به نفر(، این میزان معنی 10آمد که با توجه به تعداد اعضای پانل )بیش از  دست  به 662/0دوم 

انل حاصل نظر میان اعضای پ توان گفت اتفاق می ،یافته که میزان ضریب کندال در دور دوم نسبت به دور نخست افزایش

های مستخرج از مبانی نظری و  عالوه بر شاخص ،شده است؛ بنابراین به دورهای دلفی پایان داده شد. در این فرایند

های  هایی را که از نظرشان مهم است، به فهرست شاخصشاخص تا های تجربی، از متخصصان خواسته شد آموزه

بوده است  607/0های پیشنهادشده از سوی متخصصان نیز  صآمده اضافه کنند. میزان ضریب کندال برای شاخ دست به

 ،شده شاخص ارائه 33ترتیب از میان  ها است. بدین نظر متخصصان روی این شاخص دهندۀ اتفاق که این رقم نشان
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شاخص  39رئیسه ارائه کردند،  شاخصی که اعضای هیئت 8همراه  و به ردوجود دا نسبی نظر شاخص اتفاق 31درخصوص 

های  های نهایی بازآفرینی خالق بافت تاریخی تهران شناسایی و در قالب چارچوب نهایی شاخص ان شاخصعنو به

 .ندشد  بازآفرینی خالق بافت تاریخی تهران ارائه

 

 هاي پیشنهادي مرخصصان کندال دور اول و دوم و شاخص-نرایج آزمون دبلیو .1 جدول

  دور دوم دور اول هاي پیشنهادي مرخصصانشاخص

11 11 11 N 

607/0 553/0 662/0 Kendall's Wa 
496/95 754/194 889/232 Chi-Square 
000/0 000/0 000/0 Asymp.Sig 

 


 1*تهران یخیخالق بافت تار ینیبازآفر يها شاخص یینها چارچوب .5 شکل

کنندگان در پژوهش به فهرات  مشارکت یدلف ندیهسرند که در فرا ییها شده اات، شاخص دهیها خط کش آن ریکه ز يموارد *
 .اند اضافه کرده ينظر یمسرخرج از مبان يها شاخص

                                                 
و  ینهزم یندر ا یتجرب یها شهر خالق و آموزه المللی ینب یها که از مطالعه شاخص یخیتار یها خالق بافت ینیبازآفر یهاول یها حجم مقاله شاخص یتمحدود یلدل به .1

 ل نظر کارشناسان اشاره شده است.و اعما یپس از انجام روش دلف یینها یها اند در مقاله آورده نشده است و تنها به شاخص استخراج شده ی،شهر ینیالزامات بازآفر

 های خالقاستعداد
حضور کرده، تعداد متخصصان و خبرگان، تعداد محققان شاغل در تحقیق و توسعه، تعداد هنرمندان، تعداد افراد تحصیل

 المللی خالقنیروی کار بینشهروندان جهانی و 

 های مختلف سنی و جنسیمداراگری درخصوص گروهتنوع ادیان، تنوع قومی،  مداراگري و تنوع

ی هنر در ریکارگبهگذاری در پیشبرد و سرمایهمیزان اشتغال در صنایع فرهنگی خالق نظیر صنایع دستی و گردشگری، 
 فضاهای عمومی

 صنایع خالق

 های فرهنگی و تاریخی ، وضعیت و کیفیت نگهداری از داراییباارزشتعداد بناهای تاریخی 
ها و میراث دارایی

 فرهنگی

 کیفیت محیط

 مراتبسلسلههای جاذب جمعیت، اختالط عملکردی، نفوذپذیری و میزان تراکم جمعیت، تعداد اماکن مذهبی، کاربری
، ممانعت از آلودگی، نقاط عطف و مکث خدماتیعمومی و کارآمد،  ونقلحملدسترسی، مسیرهای پیاده و دوچرخه، 

  های تفریحی و اوقات فراغت، سرانۀ کاربریستیز طیمحهای خالقانۀ حفاظت از  کیفیت و جذابیت فضای سبز، ایده

 مؤسساتابخانه، تعداد مراکز فرهنگی نظیر سینما و کت تعدادها، تعداد فضاهای ورزشی،  ها، تعداد دانشگاه تعداد پارک
رویدادپذیری فضاهای همگانی، بستر ، آموزش شهروندان جهانیگردشگری، میزان دسترسی به رایانه و اینترنت، 

 های مختلف با تمایالت متفاوتگیری رویدادها و خاطرات جمعی برای گروهشکل

هاي زیرااخت
 پشریبان خالقیت

وجود ، استفاده از افراد خالق در ساختار مدیریت شهریتحول خالقانه در شهر،  منظوربهظرفیت نهادی مدیریت شهری 
 نهادهای مردمها و تشکلسازمان

مدیریت شهري 
 خالق

ي رویکرد بازآفرینی خالق در بافت هاشاخص

 تاریخی تهران تاریخی تهران
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پذیری رویکرد بازآفرینی  منظور تدوین چارچوب تحقق شده به های انجام های تحلیل محتوای مصاحبه در ادامه، یافته

خالق در بافت تاریخی تهران آمده است که بیانگر سه مقولۀ اصلی ساختارها و فرایندهای محدودکنندۀ تحقق بازآفرینی 

مواجهه با فرایند بازآفرینی خالق و راهکارهای تحقق بازآفرینی  های بافت تاریخی در خالق در بافت تاریخی، دارایی

پذیری رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی تهران است که در ادامه به تعریف  خالق در ارتباط با چارچوب تحقق

 .دوش میهریک از این مفاهیم پرداخته 

 یخیخالق در بافت تار ینیتحقق بازآفر ةمحدودکنند يندهایااخرارها و فرا یاصل ۀمقول

کنندۀ موانع تحقق رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی شهر تهران است. این عوامل محدودکننده  این مفهوم تبیین

ترین موانع تحقق بازآفرینی خالق بافت تاریخی  اند و در طول زمان به مهم درنتیجۀ شرایط محیطی و زمینه شکل گرفته

توان انتظار داشت  ن مفهوم به این دلیل است که بدون بازنگری در این ساختارها و فرایندها نمیاند. اهمیت ای تبدیل شده

کنندۀ این مقوله  که فقط با اقدامات کالبدی بتوان زمینه را برای تحقق این رویکرد فراهم کرد. نخستین مفهوم تبیین

اجرا و اطالعی مردم از اقدامات درحال هیمی نظیر بیشدن مردم در فرایند بازآفرینی است که خود با مفا انگاشته نادیده

شود. دومین مفهوم به تنزل جایگاه سکونت در  شدن منافع و خواست عموم در فرایند بازآفرینی تعریف می گرفته نادیده

 های رقیب برای بافت تاریخی است. این امر سبب شده است  گیری محله بافت تاریخی اشاره دارد که ماحصل آن، شکل

اند، در پی عدم صرفۀ اقتصادی برای زندگی در این محدوده، زندگی در  رفته ساکنان اصیل که وارث اصلی بافت بوده رفته

ها شوند که  تدریج اقشاری جایگزین آن ها با کیفیت محیطی باالتر را به زندگی در بافت تاریخی ترجیح دهند و به محله

تری قرار دارند و توان رسیدگی به بافت را ندارند. درنهایت این امر به تنزل  لحاظ اقتصادی و اجتماعی در سطوح پایین به

مکانی بافت انجامیده است. سومین مفهوم، تضاد و تعارض در بافت تاریخی و فرایند بازآفرینی است. از یک سو تضاد 

ی بافت تاریخی و از سوی دیگر، ها خوردن نظم و ساختار محلهمیان عملکرد فعلی بازار با شاکلۀ بافت تاریخی سبب برهم

های  گیری صنایع خالق در این بافت شده است. تضاد میان منافع گروه تعارض نقش و عملکرد فعلی بازار مانع شکل

سایر  ،های ناسازگار با عملکرد بافت ها بافت تاریخی و وجود کاربری نفع در فرایند بازآفرینی، وضعیت متعارض محله ذی

ها و عملکردها در فرایند  نقش بودن دهنده به این مفهوم هستند. مفهوم چهارم، ناموازن تر شکل مفاهیم سطح پایین

آفرینان در فرایند بازآفرینی، جایگاه پررنگ  ها و نقش بازآفرینی بافت تاریخی است که به معنی درک نادرست از نقش

  1.استرنگ مردم و بخش خصوصی در این فرایند  دولت و مدیریت شهری و نقش کم

                                                 
 :است آمده ادامه در مفهوم نیا از پژوهش نیا کنندگان مشارکت یها تیروا از یا نمونه .1
وقت بـود،   یروز که نخست الممالک یمستوف دیدیم یم شدیم یوارد محله م یوقت یعنیمرکب داشتند  یساختار اجتماع یکمحالت شهر تهران  1335در سال »

 یـن ا ینعـ  کننـد،  یمـ  یدرش زنـدگ  یآدم یپهمه ت یساختار اجتماع ین. اکنند یم یمثالً تو همون محل نونوا و بقال هم زندگ کنه یم یاون محل زندگ
رو بـه سـمت    یهـرم اجتمـاع   یـن رأس ا کنه یشروع م شه یم یجادشهر ا یگهد یجاذبه در جا ینا یاتفاق افتاد. وقت یخیاتفاق در تمام محالت بافت تار

کـه بـه    یافراد یمحل زندگ شه یها م خونه ینا یجهو درنت شه یم یافراد خال ینا یها و خانه رن یهم م تر یینپا یها خودش جذب کردن و خرد خرد رده
 یشـه م یزندگ یرقابلاونجا غ یواش واشیکنن و  یدگیها رس ندارن که به خونه یحاال پول شن یدارن و اون افراد مستقر م تری یینسطح پا یلحاظ اجتماع

 .(p8, 5) «شه یم یلو امروز به انبار و کارگاه تبد کنه یم یدامحدوده تنزل پ ینا یمنزلت مکان یجهو درنت
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 خالق ینیبازآفر ندیفرا با مواجهه در یخیتار بافت يها ییدارا یاصل ۀمقول

های بافت تاریخی در مواجهه با فرایند  یکی دیگر از مفاهیم اصلی در تحقق رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی، دارایی

بنابراین هرچه بوده و امروز به دست ما رسیده است، در بازآفرینی خالق است. بافت تاریخی هستۀ اولیۀ تهران کنونی بوده است؛ 

های بسیار  همین امر سبب شده است بافت تاریخی دارای ظرفیت است. های بعدی توسعه پیدا کرده بافت تاریخی بوده و در سال

های  ی با مفاهیم ظرفیتهای بافت تاریخ کنندۀ فرایند بازآفرینی خالق عمل کند. دارایی عنوان عنصر تقویت به وارزشمندی باشد 

ها و مجلس و وجود  خانه سیاسی نظیر سفارت-عنوان قلب اقتصادی تهران، استقرار مراکز اداری بروز خالقیت مانند وجود بازار به

عنوان قلب تاریخی تهران است و مفهوم پویایی و  آثار باارزش تاریخی، اصالت بافت تاریخی که بیانگر اهمیت بافت تاریخی به

 1.کند که به نوعی اشاره به تنوع ادیان و اقوام مختلف و ماهیت پویای بافت دارد بافت تاریخی معنا پیدا میتنوع 

 خالق ینیبازآفر کردیرو تحقق يراهکارها یاصل ۀمقول

رینی، گام به فرایند بازآف به راهکارهای تحقق رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی با مفاهیم ضرورت نگاه تدریجی و گام

ها در فرایند بازآفرینی، اهمیت نقش پایدار طبقۀ خالق در فرایند بازآفرینی، جایگاه دولت و  تقویت نقش مردم و مشارکت آن

بخشی میان عملکرد بافت تاریخی و بازار تهران، اصالح فعالیت و  مدیریت شهری در فرایند بازآفرینی بافت تاریخی، تعادل

ح فعالیت و عملکرد در بافت تاریخی، ارتقای منزلت اجتماعی و مکانی بافت تاریخی، اهمیت عملکرد در بازار تهران، اصال

 شود. های عمومی در فرایند بازآفرینی خالق تبیین می ریزی اقتصادی، بروز سرزندگی در بافت تاریخی و اهمیت عرصه برنامه

های اخیر تعادل این بافت ارزشمند برهم  در سالحاضر بافت تاریخی تهران دچار نخوت و کسالتی چندساله شده و  در حال

توجهی است؛ بنابراین رسیدن به تعادل در ابعاد  ها بی خورده است. آنچه امروز در بافت تاریخی ما رخ داده است، نتیجۀ سال

بخشی به  تعادلرو  آفرینان در فرایند احیای این بافت است. از این ترین وظیفۀ نقش مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مهم

تواند مؤثر و کارآمد واقع شود. بر  این بافت براساس رویکردهای نوینی نظیر بازآفرینی خالق و توجه به محورهای اصلی آن می

شود. در فرایند بازآفرینی خالق، نقش  امری ضروری تلقی می ،بودن این اقدامات بندی فرایند احیا و تدریجی این اساس، سکانس

ها به بافت و مشارکتشان در راستای باالبردن کیفیت  ق انکارناپذیر است و باید بستر الزم برای ورود آنمردم و طبقۀ خال

روند. در کنار همۀ این  شمار می محیطی و درنهایت ماندگارکردن ساکنان اصیل فراهم شود که خود به نوعی طبقۀ خالق به

طورکلی  ضرورتی انکارناپذیر است. به ،زآفرینی و مدیریت منابعمسائل، بازتعریف نقش دولت و مدیریت شهری در فرایند با

عنوان بازیگران  بخش باشد که مردم، دولت و مدیریت شهری به تواند نتیجه توان گفت فرایند بازآفرینی خالق فقط زمانی می می

 .(6 کلش) 2کنندتاریخی فعالیت انداز مشخص در ارتباط با بافت  اصلی، در کنار یکدیگر و در قالب یک فرایند تدریجی با چشم

                                                 
رای آثـار  اهـویتی د هـای تـاریخی و   این منطقه از لحاظ پتانسـیل » :در ادامه آمده است مفهومکنندگان این پژوهش از این  های مشارکت ای از روایت نمونه .1

های اقتصادی، قلب اقتصاد تهـران و حتـی ایـران    از لحاظ پتانسیل .پیدا کرد شه ندرت می که در تهران به ههای خاصیو هویت معماری و ویژگی تاریخی
هـای  اجتمـاعی، در ایـن منطقـه محلـه    از لحـاظ   سـت. هاقتصاد ایـران   ۀکنند ش هم  به نوعی تعیینداریم و گردش مالی 12 ۀکه بازار هست رو در منطق

زیـادی   دسیاسی، تعـدا -یهای ادار از لحاظ پتانسیل تونه تاریخ گویای تهران باشه. هنوز ساکنان اصیل تهران قدیم رو داریم که می .مندی رو داریم هویت
وزارتخونـه اینجـا هسـت و     تـا  یـن چنـد  ا عـالوه بـر   .سیاسی هم مجلس در این منطقه هست-سفارت تو این منطقه هست و از لحاظ پتانسیل حکومتی

سیاسـی هـم قلـب تهـران     -لحاظ موقعیـت حکـومتی   ، این محدوده به11 ۀهای مهم منطقش به خیابون پاستور و برخی خیابونیخاطر نزدیک ههمچنین ب
 .(p1, 1) «هست

 یـف سـکانس بـه سـکانس تعر    یدبا یندافر ینو ا یندهافر هی یساز باززنده یا یااح» :است آمده ادامه در مفهوم نیا از پژوهش نیا کنندگان مشارکت یها تیروا از یا نمونه .2
ـ   نـدازن  یدنبه م یکهت یه کنن یم یشآت یوقت ،کباب درست کنن ینکهست که قبل ا کنار جاده یایمثل کباب یتشونوضع یا حرفه ۀو جامع یرانبشه. مد بعـد   .یشتـو آت

 یلـی کبـاب خ  ینکـه ن و دوم ا گرسـنه کـه   کنه یافراد رو متقاعد م ینبرهان قاطعه و ا دود مثل ینا. جاده یتو یها به راننده رسه یدود م ینا .تو جاده یادم کنه یدود م
 ← هـا   بـه اون دنبـه   یـاز ن یگـه راه افتـاد د  یاما وقت ،ینها رو بنداز دنبه ینا یرینناگز یخی. حاال شما تو بافت تارخورن یو کباب م یمیستنه که اونا واینو ا یهخوب یزچ

 



 1400 پاییز ،3رة شما ،9 دورة ،ریزي شهري برنامه يفیااجغر يها هشپژو   630

 

 ی تهرانخیخالق در بافت تار ینیبازآفر کردیرو يریپذ چارچوب تحقق .6 شکل

                                                                                                                                               
 .(p8, 4) «اون مال سکانس اول بود .یستن →

در  یـد با یجـور ه اسـتعدادها رو بشناسـه، چـ    یـاد ب یدشهر که تا حاال نداشته که با یاقتصاد محل ۀتوسع یاصل یداشته باشه به عنوان متول یبخش یه یدتهران با یشهردار»
 .ده یانجـام مـ   ینـا جشنواره و ا یمثل برگزار ییاقداما یسر یه، یشترب کنه یم یکالبد یهم داره کارا یخیبافت تار یریتحاال مد .کنه یجادا ییرتغ یمال-ینظام اقتصاد

 .(p3, 12) «کنه یرو موندگار نم یتجمع یول ،باشه یتجاذب جمع یدشا یناا
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تعداد افـراد  هنرمندان؛ تعداد طبقۀ خالق: 
ــ ــردهلیتحص ــان و   ؛ک ــداد متخصص تع
 قیتعداد محققان شاغل در تحق ؛خبرگان
ـ   یرویحضور ن ؛و توسعه ـ  نیکـار ب  یالملل

 خالق

 تیخالق به حضور و فعال ۀطبق ۀزیعالقه و انگ
 در بافت

 منطقه یو دانشگاه یعلم یهاتیظرف

ـ یکردن زمفراهم} بازآفرینی: فرایند در خالق طبقۀ پایدار نقش ـ بـروز خالق  ۀن جـذب   ؛افـراد  تی
ـ فعال یبرگـزار  قیـ خـالق از طر  ۀجذب طبق ؛یشهر تیریخالق در ساختار مد ۀطبق  یهـا  تی

خـالق   ۀطبقـ  شـارکت و سکونت؛ م یزندگ طیبهبود شرا یخالق برا ۀمشارکت طبق ؛یفرهنگ
ـ تغ قیـ خـالق از طر  ۀبازار؛ ماندگارکردن طبق طیبهبود شرا یدر راستا و  یدر نظـام اقتصـاد   ریی

 {یمال
 

حضور شهروندان جهانی؛ آمـوزش   مردم:
 شهروندان جهانی

 نـــــدایانگاشــــتن مــــردم در فر  دهیــــ ناد
ــازآفر ــی}:ینیب ــیب ــدامات   اطالع ــردم از اق م
شدن منافع و خواسـت  گرفتهدهیاجرا؛ ناددرحال
 {عموم

 لیحضور ساکنان اصـ  تیاهم}بازآفرینی  فرایند در هاآن و مشارکت ساکنان نقش تقویت
 یلـزوم واگـذار   ؛ینیبـازآفر  نـد یمـردم در فرا  یگاهآآموزش و  تیاهم ؛بازآفرینی ندایدر فر

 عنـوان بـه  لیاصـ  کنانمطالبـات سـا   تیـ سکونت بـه مـردم؛ اهم   ۀاقدامات مهم در عرص
 {بافت یاصل یهاهیسرما

 ینهاد تیظرف دولت و مدیریت شهری:
به منظور تحول خالقانه  یشهر تیریمد

ــهر ــالق در    ؛در ش ــراد خ ــتفاده از اف اس
ها  وجود سازمان ی؛شهر تیریساختار مد

 نهاد{مردم یهاو تشکل

 نــدایعملکردهــا در فرهــا و نقــش بــودننــاموازن
درک درسـت از  نداشتن }ی:خیبافت تار ینیبازآفر

ــازآفر نــدایدر فر نــانیآفرهــا و نقــشنقــش  ؛ینیب
 نـد ایدر فر یدولت و شـهردار  ۀازانداز شیب ۀمداخل
 یرنگ مردم و بخش خصوصـ نقش کم ؛ینیبازآفر
 {ینیبازآفر ندایدر فر

 ضـرورت } :یخیتار بافت ینیبازآفر ندیفرا در یشهر تیریمد و دولت گاهیجا( فیبازتعر)
برنامـه  در یشـهر  تیریمد نقش تیاهم سکونت؛ ۀعرص در دولت میمستق نداشتن دخالت

 ؛یشـهر  ینیبـازآفر  نـد یفرا در یشهر تیریمد یگرلیتسه نقش منابع؛ تیریمد و یزیر
 خـدمات  و رسـاخت یز ۀعرص یدهسامان ضرورت ؛یشهر تیریمد اعتقاد و ثبات تیاهم
 در مداخلـه  ضـوابط  نیـی تع ؛یشـهر  تیریمـد  و دولت یهمکار ضرورت دولت؛ ۀلیوس به

 {دولت توسط سکونت ۀعرص
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 تضاد ی:نیبازآفر ندایتضاد و تعارض در فر

 بازآفرینی فرایند در نفعذی هایگروه منافع

ـ اح نـد ایفر یبنـد  مرحلـه } ی:نیبـازآفر  نـد ایو گام به گام به فر یجیضرورت نگاه تدر و  ای
 ی{خیاقدامات و مداخالت در بافت تار یجیروند تدر ؛ینیبازآفر

 مدیریت تضاد در فرایند بازآفرینی

خـالق   یفرهنگ عیاشتغال در صنا زانیم
 شبردیپ ی؛و گردشگر یدست عیصنا رینظ

هنـر در   یریکـارگ هدر ب یگذار هیو سرما
 سسات گردشگریؤم ی؛عموم یفضاها

وجود مراکز مهم ؛ بافت یاقتصاد یهاتیظرف
 یخیدر بافت تار تیفعال

 یبه سبب اقتصاد نفت تیافول خالق

بافـت   یبازار در جهت رونق اقتصاد لیاز پتانس یریگبهره: }ریزی اقتصادی اهمیت برنامه
ـ بازار؛ اولو ینظام اقتصاد رییضرورت تغ ؛یخیتار ـ تغ تی در بافـت   ینظـام اقتصـاد   راتیی
ی؛ خیدر بافـت تـار   یگردشگر یهالیاز پتانس یریگبهره؛ صرف یاقدامات کالبد یجا به

 یریگشکل یبرا ییهاوضع مشوق؛ بافت یخیتار تیمشاغل در تناسب با هو یدهسامان
 بـرای  یخیبافـت تـار   یعمـوم  یهااز عرصه یریگبهره؛ هیخالق و بازگشت سرما عیصنا

 {ی در بافتافزوده اقتصادارزش جادیا
خـالق و   عیصـنا  ۀکننـد تیتقو یعملکردها یبارگذار} عملکرد در بازار:اصالح فعالیت و 

بـا   ونـد یدر پ القخـ  عیصـنا  ۀکننددر بازار تهران؛ قرارگرفتن بازار مدرن عرضه یگردشگر
 ی{بازار سنت

 خالق ینیبازآفر فرایندخالق در  عیو صنا یعموم یهاعرصه انیم وندیپ
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 سکونت

 ۀغلب} تاریخی: بافت در سکونت جایگاه تنزل
افـت   ؛یخیبـه سـکونت در بافـت تـار     تیفعال

 ۀنبـود صـرف   ؛یخیدر بافت تـار  یزندگ تیفیک
رونـد رو   ؛یخیسکونت در بافت تـار  یاقتصاد

وابسـته بـه    یهـا یکـاربر  ینیگزیبه رشد جـا 
ناسازگار؛ رواج سـکونت   یهایمسکن با کاربر

با قشر ثروتمند و  نیساکن ینیگزیجا ی؛کارگر
 {بهیغر

وضـع   ؛یخیلزوم حفظ سکونت در بافت تـار :}تاریخی بافت در عملکرد و فعالیت اصالح
 {ناسازگار یهایسکونت به کاربر یکاربر رییاز تغ یریجلوگ یبرا ییهاتیمحدود

ـاربر  ی؛تعداد اماکن مـذهب  فعالیت: ـا یک  یه
ـتالط عملکـرد   ؛تیجاذب جمع  ۀسـران  ی؛اخ

تعـداد   ؛و اوقات فراغت یحیتفر یهایکاربر
ـا  تعداد دانشـگاه  ؛ها پارک ـاها   ؛ه  یتعـداد فض
ـ نظ یتعداد مراکز فرهنگ ی؛ورزش و  نمایسـ  ری

     ینقاط عطف و مکث خدمات؛ کتابخانه

ـاکله   یبنـد بازار با استخوان ینقش فعل انیتضاد م و ش
ـازار   رامـون ین تعادل بافـت پ دخوربرهم ؛یخیبافت تار ب

ـاربر   ؛یعملکرد نادرست کنـون  لیدلبه ـا یوجـود ک  یه
 ناسازگار با عملکرد بافت

 جـاد یاز ا یریجلـوگ  یبـرا  تیوضـع محـدود  :}تـاریخی  بافـت  در عملکـرد  و فعالیـت  اصـالح 
 یبـرا  یاقتصـاد  ۀو بـا صـرف   نیگزیمکان جـا  ینیبشیپ ؛یخیناسازگار با بافت تار یهایکاربر

سـازگار   یهایکاربر جادیا یبرا ییهاها و مشوقتیناسازگار؛ وضع محدود یهایاستقرار کاربر
 یبخشتنوع؛ کاالها یندازو بارا یریبارگ یبرا نیگزیجا یهادرنظرگرفتن مکان ؛یخیبا بافت تار

 {یخیدر بافت تار هاتیو اختالط فعال
ــازار: بــازار؛ وضــع  یمکمــل بــرا یهــادرنظرگــرفتن حــوزه} اصــالح فعالیــت و عملکــرد در ب

 ییجـا بـازار؛ جابـه   ۀکاالهـا در محـدود   یو بارانـداز  یریاز بارگ یریجلوگ یبرا ییهاتیمحدود
ـ اح ؛یو خالق در بـازار سـنت   ایپو یهاتیمخل در بازار؛ درنظرگرفتن فعال یهاتیفعال بـازار   یای

 {فعال و نه محل دادوستد صرف یعموم ۀعنوان عرصتهران به
بـازار و   یبنداستخوان یاز الگو یرویپ} :و بازار تهران یخیعملکرد بافت تار انیم یبخشتعادل
 {و بازار یخیانداز مشترک در بافت تاربه چشم دنیبه آن؛ رس یکارکرد یبخشتعادل
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ـ تنـوع اد  تراکم جمعیتی،  ،یتنـوع قـوم   ان،ی
ـا  در خصوص گروه یمداراگر مختلـف   یه

ــ یســن ــذیروی؛ و جنس  یفضــاها یریدادپ
و  دادهایــرو یریــگبســتر شــکل ،یهمگــان

ـا    یها گروه یبرا یخاطرات جمع مختلـف ب
 متفاوت التیتما

ــ ــروج ســـاکنان اصـ  ؛یخیاز بافـــت تـــار لیخـ
ـاکنان اصـ   یجابه ناشدن مهاجرنیگزیجا در  لیس

ـ  دلیـل  بافـت بـه   یتنزل منزلت مکان منطقه؛ رهم ب
ـارض   تیوضع مرکب؛ یخوردن ساختار اجتماع متع

 یخیبافت تار یاههمحل
 کشور یاسیس-یقلب اجتماع

 منظوربه یخیبافت تار یعموم یها از عرصه یریگ بهره} ی:خیبافت تار یمنزلت اجتماع یارتقا
اصـیل؛   سـاکنان  بازگردانـدن  برای محیط کیفیت ارتقایاجتماعی در بافت؛ افزوده ارزش جادیا

 {مناسب یدادهایرو یو برگزار مؤثرحضور افراد  با یمنزلت اجتماع یارتقا
به  دنیبخشرونقتاریخی؛  بافت در مختلف رویدادهای برگزاری  افزایش حضورپذیری در بافت:

 در بافت هاتیو اختالط فعال یبخشتنوع تیاهم ؛شبانه در بافت یزندگ
 تیجذب جمع یدر راستا یخیبافت تار یطیمح یو بهساز یاجتماع یدادهایرو یبرگزار
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ـا  ـار  یتعداد بناه ـع   یخیت ـاارزش، وض و  تیب
ـا یـی از دارا ینگهدار تیفیک و  یفرهنگـ  یه
 یخیتار

شهر تهران؛ بافـت   یخیقلب تاراصالت بافت تاریخی )
ـار   ؛یتهـران کنـون   یـۀ اول ۀهست یخیتار  یخیبافـت ت

 (بخش شهر تهرانتیعنصر هو
ـار  یخیو تار یفرهنگ یها تیظرف  ،یخیبافت؛ بافت ت

 و فرهنگ و هنر یمهد معمار

بافـت   یعمـوم  یهـا  از عرصه یریگ بهره} ی:خیبافت تار یمنزلت اجتماع یارتقا
 بـرای  محـیط  کیفیـت  ارتقایاجتماعی در بافت؛  ۀافزودارزش جادیا برای یخیتار

 یو برگـزار  مؤثرحضور افراد  با یمنزلت اجتماع یارتقااصیل؛  ساکنان بازگرداندن
 {مناسب یدادهایرو

 شده هاي اارخراجشاخص ااخرارهاي پیشران و محدودکننده راهکارهاي مواجهه با بافت تاریخی
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 631   پذیري بازآفرینی خالق در بافت تاریخی تهران چارچوب بهینه تحقق تبیینکنگرانی فراهانی و همکاران: 

 گیري نریجه
های تجربی درخصوص رویکرد بازآفرینی  از مبانی نظری و آموزهشده  های استخراج در این پژوهش، نخست شاخص

کارگیری روش دلفی و نظرخواهی از متخصصان در حوزۀ نظری و آشنا با بافت تاریخی  های تاریخی با به خالق در بافت

ز طریق های نهایی در این مرحله راهنمای مصاحبه تدوین شد تا ا ها و شاخص ند. سپس به کمک مؤلفهدتهران تدقیق ش

مصاحبه با افرادی که در زمینۀ بازآفرینی در بافت تاریخی تهران به نوعی تجربۀ عملی دارند، ابعاد مختلف بافت از جنبۀ 

 تحقق این رویکرد تبیین و درنهایت راهکارهایی در این زمینه ارائه شود.

های ساختاری در مواجهه  ها و محدودیت ای از دارایی نتایج پژوهش بیانگر آن است که بافت تاریخی تهران با دوگانه 

گیری حداکثری از  رو است که نتیجۀ آن همچنان افت کیفیت بافت و عدم بهره و تحقق رویکرد بازآفرینی خالق روبه

تواند به الگویی مناسب برای  های موجود در بافت شهر است. در چنین شرایطی رویکرد بازآفرینی خالق می توان و ظرفیت

منظور ارائۀ چارچوب  و موتوری برای توسعۀ اقتصادی و فرهنگی شهر تهران تبدیل شود. در این پژوهش بهبافت تاریخی 

شده در قالب مفاهیم در  ها و مفاهیم استخراج شاخص ،پذیری رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی تهران تحقق

های  و در سه بخش شاخص شدند ارتباط با فرایند بازآفرینی و مفاهیم مربوط به محتوا و محورهای موضوعی بازآفرینی

 ند.باز تنظیم شو ۀبازآفرینی خالق، ساختارهای پیشران و محدودکنندۀ تحقق رویکرد بازآفرینی خالق و راهکارهای مواجه

ها، الزمۀ تحقق رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی تهران، نخست تأکید بر ساختارهای پیشران  طبق یافته

شناسایی شده است. این ساختارها در قالب دو مؤلفۀ کلی فرایند بازآفرینی و محورهای بازآفرینی و شش سطح 

نظام   فرایند بازآفرینی، اقتصاد و صنایع خالق،  ،آفرینان کلیدی )طبقۀ خالق، مردم، دولت و مدیران شهری( نقش

های  های تاریخی بافت ارائه شده است. یافته عملکردی بافت )سکونت و فعالیت(، نظام جمعیتی و اجتماعی و دارایی

ها برای  منظور تحقق رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی تهران الزم است از این ظرفیت دهد به پژوهش نشان می

کننده در بافت به درستی استفاده شود. ساختارهای محدودکنندۀ بافت تاریخی نیز مانند  مواجهه با ساختارهای محدود

 بودن انگاشتن مردم در فرایند بازآفرینی، ناموازن ساختارهای پیشران، در قالب فرایند بازآفرینی و مفاهیم اصلی نظیر نادیده

نی بافت تاریخی و تضاد و تعارض در فرایند بازآفرینی و نیز محورهای بازآفرینی ها و عملکردها در فرایند بازآفری نقش

های بافت تاریخی، تضاد میان نقش فعلی بازار با  مانند تنزل جایگاه سکونت در بافت تاریخی، وضعیت متعارض محله

 یشده از خالل بررس استخراج یراهکارها زین انیبندی و شاکلۀ بافت تاریخی و جز آن تبیین شده است. در پا استخوان

 دوازدهسطح و  ششدر قالب همان  ،اند را داشته یخیدر بافت تار تیریو مد یزیر برنامه ۀکه در عمل تجرب یتجارب افراد

از: نقش پایدار طبقۀ خالق در فرایند بازآفرینی، تقویت نقش ساکنان و  اند محورکلی ارائه شده است. این محورها عبارت

ضرورت   در فرایند بازآفرینی )بازتعریف( جایگاه دولت و مدیریت شهری در فرایند بازآفرینی بافت تاریخی،ها  مشارکت آن

اصالح   ریزی اقتصادی، گام به فرایند بازآفرینی، مدیریت تضاد در فرایند بازآفرینی، اهمیت برنامه به نگاه تدریجی و گام

های عمومی و صنایع خالق در  عملکرد در بازار، پیوند میان عرصه فعالیت و عملکرد در بافت تاریخی، اصالح فعالیت و

ارتقای منزلت اجتماعی بافت تاریخی و   بخشی میان عملکرد بافت تاریخی و بازار تهران، فرایند بازآفرینی خالق، تعادل

با توجه  یکالبد یها ها و مداخله تواند در کنار اقدامافزایش حضورپذیری در بافت. براساس نتایج، مدیریت شهری می
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 فراهم را خالق ینیبازآفر کردیتحقق رو ۀنی، زمیخیدر بافت تار یاقتصاد-یفرهنگ یبیترک یها یزیر برنامه به شتریب

 .نشان داده شد 6در شکل  یلیتهران به شکل تفص یخیخالق در بافت تار ینیبازآفر کردیرو یریپذ . چارچوب تحققآورد
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 منابع

 در نو یرویکرد عنوان به یشهر بازآفرینی شناسی مفهوم تحول سیر(. 1389) مهناز کشاورز، و ومرثیک ،یبیحب ،احمد احمدپور،

 .92-73 ،(3)1 اسالمی، ایرانی شهر مطالعات فصلنامۀ. یشهر فرسودۀ یها بافت

فرهنگی در بازآفرینی  صنایعتوسعۀ بر  مؤثر(. تحلیل عوامل 1398زاده سیالبی، پروین )ده و پوراحمد، احمد ،فرد، نرگس احمدی

 .148-137(، 3)11، های نو در جغرافیای انسانی نگرشفصلنامۀ  شهر تهران(. 12منطقۀ موردی: نمونۀ بافت تاریخی )

 شهرداری تهران. .(تهران تاریخی مرکز ساختار تجدید طرح) 12 منطقۀ تفصیلی طرح(. 1385مهندسین مشاور باوند )

(. تبیین الگوی بازآفرینی بافت تاریخی 1399شفاعت قراملکی، طهورا ) و زنگنه شهرکی، سعید ،اله فرهودی، رحمت ،پوراحمد، احمد

  .60-43(، 74)24، ریزی جغرافیا و برنامهنشریۀ موردی: شهر تبریز(.  مطالعۀگردشگری ) توسعۀبا رویکرد 

مبنا در ساخت شهر خالق )تدوین  نی فرهنگ(. بازخوانی رویکرد بازآفری1398نژاد بهرامجردی، سمیه ) پورذکریا، مریم و فدائی

 . 14-5(، 77)16، باغ نظرچارچوب تحلیلی بازآفرینی قطب خالق و فرهنگی(. 

پژوهانه به بازآفرینی خالق بافت  آینده(. رویکرد 1399حسینی، عباس ) ملک و االسالمی، علیرضا شیخ ،سعید، یزدانی ،نژاد، کاظم تقی

 .217-201(، 3)10 (،یا منطقه یزیر )برنامه ایجغراف ۀفصلنام تاریخی شهر گرگان.

 SPSS  قحت ردیتاق پیامیشی لحت(یل هداد اهی مکی).جامع کاربرد یراهنما(. 1391رضا ) ،یشال یصفر و کرم ،یگتاب پور بیحب

  .هیتهران: لو

 هنر دانشگاه .یدکتر ۀرسال. خالق عیصنا حضور یبرا یخیتار یها بافت در یفرهنگ قلمرو نییتع(. 1394) مرجان ،یمحمد خان

 .اصفهان

. (اصفهان :یمورد ۀمطالع) نوآور و خالق یشهرها در یاجتماع تنوع نقش یبررس(. 1390) یربان رسول، و یعل ،یخوارسگان یربان

 .180-159 ،(21)9 ،توسعه و ایجغراف

 .63-54 ،(2)4 ،جهان نقش. خالق شهر بازآفرینی به نوین رویکردی(. 1393) دیمحمدسع ،یزدیا و نیرحسیام ،یشبان

 یمعمار و یشهرساز ۀفصلنام .ریمغا ای مکمل کردیرو دو یشهر ۀتوسع و حفاظت (.1383) دیمحمدسع ،یزدیا و دیمهش ،زاده یصح

 .21-12 ،(4)14 ،یآباد

 شهر های شاخص از ایران شهرهای کالن برخورداری بر تحلیلی(. 1395) باقر ،یمهربان یفتوح و عباس ،ییرجا ،محسن ،یکالنتر

 .612-587(، 4)4 شهری، ریزی برنامه یجغرافیای های پژوهش. خالق

 یشهر ۀفرسود یها خالق در بافت یها و عوامل گردشگر شاخص یو بررس لی(. تحل1398حامد ) ،یصفر و قهیصد ،یسلم یانیک

 .152-115(، 1)9 ،یدر علوم انسان تیابتکار و خالق (.بارهیجو ۀمحل: یمورد ۀنموناصفهان )

 یها شاخص لحاظ از اصفهان شهر ۀگان پانزده مناطق یبند سطح(. 1393) فاطمه مان،یا و محسن ،ییسقا ،رضا ،یآباد ملک یمختار

 .120-105 ،(16)5 ،یزیر برنامه و پژوهش ۀمجل. یا منطقه یزیر برنامه یها مدل از استفاده با خالق شهر

 رویکرد با تاریخی بافت در خالق توسعۀ محرک های کانون شناسایی(. 1396) یعل موحد، و نرگس فرد، یاحمد ،ابوالفضل ،ینیمشک

 .423-405 ،(3)5 شهری، ریزی برنامه یجغرافیای های پژوهش. (تهران شهر 12 منطقۀ :موردی مطالعۀ) گردشگری
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