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چکﯿده
یکی از چﺎلﺶﻫﺎي مهﻤی که بسﯿﺎري از مﺮاکز شهﺮﻫﺎ و بهویژه بﺎﻓتﻫﺎي تﺎریخی بﺎ آن مواﺟهاند ،عدم انطباﺎق ااﺎخرﺎر
ﻓضﺎیی این بﺎﻓتﻫﺎ بﺎ نﯿﺎزﻫﺎ و ﻓعﺎلﯿتﻫﺎي امﺮوزي اات .در اﺎلﻫﺎي اخﯿﺮ ،بیتوﺟهی به بﺎﻓتﻫﺎي تاﺎریخی ،آنﻫاﺎ را از
ﺟﺮیﺎن زندگی دور کﺮده اات .این بﺎﻓتﻫﺎ از یک او بﺎ ﻓﺮاودگی و چﺎلﺶﻫﺎي بسﯿﺎري از ﺟنبهﻫﺎي کﺎلبدي ،اقرصاﺎدي
و اﺟرﻤﺎعی مواﺟه ﻫسرند و از اوي دیگﺮ ظﺮﻓﯿتﻫﺎ و ارزشﻫﺎي ﻫویری ،ﻓﺮﻫنگی ،تﺎریخی ،اﺟرﻤﺎعی و اقرصﺎدي بسﯿﺎري
دارند که این امﺮ بﺎزآﻓﺮینی را به اقدامی مهم و ضﺮورتی انکﺎرنﺎپذیﺮ در مواﺟهه بﺎ آنﻫﺎ تبدیل کﺮده اات .این بﺎﻓتﻫاﺎ از
ظﺮﻓﯿتﻫﺎي بینظﯿﺮي بﺮاي اﺎخت و احﯿﺎي ﻓضﺎﻫﺎي خالق ،شکلگﯿﺮي صنﺎیع خالق و ﺟذب و نگاهداشات گاﺮوهﻫاﺎي
خالق بﺮخوردار ﻫسرند .به ﻫﻤﯿن ابب الگوي بﺎزآﻓﺮینی خالق مبرنی بﺮ ارتبﺎط مﯿﺎن اقرصﺎد و ﻓﺮﻫنگ و تولﯿد مکﺎنﻫاﺎي
خالق در زمﯿنۀ مﺮاکز شهﺮي بهویژه مﺮاکز تﺎریخی از ظﺮﻓﯿت قﺎبلتوﺟهی بﺮخوردار اات .ﻫاد ایان پاژوﻫﺶ تبﯿاﯿن
چﺎرچوب تحقق رویکﺮد بﺎزآﻓﺮینی خالق در بﺎﻓت تﺎریخی تهﺮان اات؛ چﺮا که این بﺎﻓت علیرغم ارزشﻫﺎي ﻫاویری باﺎ
ﻓﺮاودگی مفﺮط بهویژه در اﺎلﻫﺎي اخﯿﺮ روبه رو بوده ااات .رویکاﺮد ایان پاژوﻫﺶ آمﯿخراه ااات و از روش دلفای
بهمنظور تدوین شﺎخصﻫﺎ و از روش تحلﯿل محرواي کﯿفی دادهﻫﺎي مرنی حﺎصل از مصاﺎحبهﻫاﺎي نﯿﻤاهااﺎخرﺎریﺎﻓره در
تبﯿﯿن چﺎرچوب تحقق رویکﺮد بﺎزآﻓﺮینی خالق در بﺎﻓت تﺎریخی شهﺮ تهﺮان اارفﺎده شده ااات .یﺎﻓراهﻫاﺎي پاژوﻫﺶ
بﯿﺎنگﺮ آن اات که بﺎﻓت تﺎریخی تهﺮان بﺎ دوگﺎنهاي از داراییﻫﺎ و محدودیتﻫﺎي اﺎخرﺎري در مواﺟهه و تحقق رویکاﺮد
بﺎزآﻓﺮینی خالق روبهرو اات که نرﯿجۀ آن ﻫﻤچنﺎن اﻓت کﯿفﯿت بﺎﻓت و عدم بهﺮهگﯿﺮي حداکثﺮي از توان و ظﺮﻓﯿتﻫاﺎي
موﺟود در بﺎﻓت بوده اات .در چنﯿن شﺮایطی رویکﺮد بﺎزآﻓﺮینی خالق میتواند به الگویی منﺎاب بﺮاي بﺎﻓات تاﺎریخی و
به موتوري بﺮاي تواعۀ اقرصﺎدي و ﻓﺮﻫنگی شهﺮ تهاﺮان تبادیل شاود .در ایان پاژوﻫﺶ باهمنظاور اراۀاۀ چاﺎرچوب
تحققپذیﺮي رویکﺮد بﺎزآﻓﺮینی خالق در بﺎﻓت تﺎریخی تهﺮان ،شﺎخصﻫﺎ و مفﺎﻫﯿم اارخﺮاجشاده در قﺎلاب مفاﺎﻫﯿم در
ارتبﺎط بﺎ ﻓﺮایند بﺎزآﻓﺮینی و مفﺎﻫﯿم مﺮبوط به محروا و محورﻫاﺎي موضاوعی باﺎزآﻓﺮینی ،در ااه بخاﺶ شاﺎخصﻫاﺎي
بﺎزآﻓﺮینی خالق ،اﺎخرﺎرﻫﺎي پﯿشﺮان و محدودکنندة تحقق رویکﺮد باﺎزآﻓﺮینی خاالق و راﻫکﺎرﻫاﺎي مواﺟهاه باﺎزتنظﯿم
میشوند.
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مقدمه
چالشی که امروزه عموم مراکز شهرها با آن دستبهگریبان هستند ،ناهماهنگی ساختار فضایی بافتهای قدیم با نیازها و
فعالیتهای امروزی است .این مراکز که عموماً مراکز تاریخی شهرها بهشمار میروند ،با توجه به سابقۀ تاریخی خود،
نوعی شناسنامه و شخصیت یگانه در شهر می یابند .این در حالی است که به این مراکز مهم شهری در شهرهای ایران
بیتوجهی شده و این بافتها با گذشت زمان فرسوده شدهاند و از جریان زندگی شهرها دور افتادهاند؛ بنابراین انطباق
آنها با نیازهای زمان حال و شناخت فرصتهای موجود در آنها بهمنظور فراهمآوردن بستر مناسب برای عملکردهای
فرهنگی و بهبود و رونق شرایط اقتصادی در جریان بازآفرینی شهری امری مهم بهشمار میآید.
حرکت بهسوی تحقق و ایجاد شهرهای خالق ،راهکاری اساسی برای مواجهه با این بحران است؛ چرا که فلسفۀ این
رویکرد آن است که در شهرها همیشه ظرفیت بیشتری از آنچه در وهلۀ اول تصور میشود ،وجود دارد ( Baycan,

 .)2011این رویکرد تالش میکند زمینۀ ورود خالقانۀ شهروندان و مسئوالن و صاحبان مشاغل را به عرصههای مختلف
مواجهه با مسائل مرتبط با شهر فراهم آورد .این در حالی است که علیرغم آنکه بافتهای تاریخی با ارزشهای کالبدی
و فرهنگی نهفته در خود بهترین نشانۀ هویـت شـهری هستند و از ارزشهای راهبردی بهویژه از لحاظ اقتصاد و پیشبرد
فرایند خالقیت و نوآوری برخوردارند ،متأثر از عوامل متعددی در طول زمان دستخوش تغییراتی ناخوشایند و درنتیجه
فرسودگی شدهاند؛ بنابراین حفظ بافتهای تاریخی نه صرفاً بهعنوان پدیدههای نمادین ،بلکه بهدلیل شناخت سیر تحول و
تکامل تاریخ شهر و تمدن شهرنشینی ،حفظ هویت و اصالت شـهری و تبیین حیـات شهری ،براساس شواهد علمی ،از
طریق رویکردهای نوین شهری امری ضروری است (شماعی و پوراحمد.)1384 ،
از اینرو به رویکرد شهر خالق در حوزههای مختلفی از ابعاد توسعۀ شهری توجه صورت گرفته است و محققان
مختلفی به پژوهش درخصوص ابعاد مختلف مفهومی و کاربست آن پرداختهاند ( ;Reckwitz, 2009; Rhodes, 1961
Törnqvist, 2012; Girard et al., 2011; Landry & bianchini, 1995; Florida, 2002; Clark et al.,

 .)2002; Glasser, 2005; Correia & da Silva Costa, 2014یکی از این حوزههای موردتوجه در سالهای اخیر،
بهویژه در شرایط موجود در ایران ،موضوع مداخله بر پایۀ رویکرد شهر خالق در بافتهای تاریخی شهرها بوده است .از
آن جمله ،لک و همکاران ( )2019در مقالهای به موضوع بازآفرینی شهری از طریق سیاستهای فرهنگی و مدیریت
راهبردی در بررسی موردی بیرجند پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد اجرای موفق برنامههای بازآفرینی شهری مبتنی
بر گردشگری تاریخی ،زمانی محقق میشود که یک شهر استفادۀ حداکثری از فرصتها را در چهار حوزۀ سیاستگذاری
فرهنگی ،رویدادهای فرهنگی ،مدیریت مشارکتی و ارتقای فضاهای شهری صورت دهد .ناوارته ،ایزیدورا و ترجو ()2019
در کتابی با عنوان صنایع خالق و فرهنگی در تجدید حیات شهری براساس مجموعهای از مطالعات موردی بینالمللی،
مصاحبۀ عمیق با خبرگان و مرور ادبیات نظری و نیز بررسی شواهد تجربی از پروژههای متعدد در جهان ،به بررسی
عواملی پرداختند که موجب موفقیت در احیای مجدد شهری متکی بر صنایع خالق و فرهنگی ( )CCIsمیشود و
راهکارهای اجرایی را در این خصوص بهعنوان راهنمای عمل متولیان توسعۀ شهری ارائه کردند.
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فدائینژاد بهرامجردی ( )1398در پژوهشی با عنوان بازخوانی رویکرد بازآفرینی فرهنگمبنا در ساخت شهر خالق
(تدوین چارچوب تحلیلی بازآفرینی قطب خالق و فرهنگی) نشان داد با وجود مخالفتها و پیامدهای غیرمنتظره،
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
شهر خالق موضوع پژوهش شبانی و ایزدی ( )1393بوده است .آنها در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که توجه به
دو عامل اصلی فرهنگ و اقتصاد (رقابت) در بستر ویژگیهای مکانی ،نظریۀ شهر خالق را در راستای بازآفرینی شهری
قرار داده است .اینان سازوکار چنین ارتباطی را در قالب یک مدل مفهومی ارائه کردند که راهبردهایی در عملیاتیکردن
نظریۀ شهر خالق بهعنوان رویکرد مداخله در بافتهای هدف برنامههای بهسازی و نوسازی شهری ارائه میکند .تقینژاد
و همکاران ( )1399در مقالهای «رویکرد آیندهپژوهانه به بازآفرینی خالق بافت تاریخی شهر گرگان» را مطالعه کردند.
آنها پس از شناس ایی و ارائۀ چهارده پیشران کلیدی مؤثر بر روند آیندۀ بازآفرینی خالق بافت تاریخی شهر گرگان،
راهکارهای اجرایی آن را نیز پیشنهاد کردند .همچنین احمدیفرد و همکاران ( )1398عوامل مؤثر بر توسعۀ صنایع
فرهنگی در بازآفرینی بافت تاریخی را در منطقۀ  12شهر تهران مطالعه کردند و به این سؤال پاسخ دادند که چگونه
میتوان از راهبرد صنایع فرهنگی و خالق در بازآفرینی بافت تاریخی بهره برد .آنها به این نتیجه رسیدند که
مجموعهای از صنایع فرهنگی با استفاده از مزیتهای بافت تاریخی میتوانند تقویت و غنی شوند .بافت تاریخی نیز
میتواند با بهرهگیری از ویژگیها و مزیتهای استقرار صنایع فرهنگی ،بنیانهای عملکردی و فضایی خود را بازآفرینی و
تقویت کند.
همچنین در ارتباط با این حوزه ،برخی دیگر از محققان تالش کردند بازآفرینی شهری را از منظر گردشگری بهصورت
عام و گردشگری خالق بهصورت خاص مدنظر قرار دهند .از آن جمله پوراحمد و همکاران ( )1399در مقالۀ خود به
الگوی بازآفرینی بافت تاریخی با رویکرد توسعۀ گردشگری پرداختند .در این تحقیق پس از شناسایی معیارها و
شاخص های بازآفرینی شهری و توسعۀ پایدار ،گردشگری در چهار بعد اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی ،کالبدی و
زیست محیطی تالش شد تا ارتباط میان بازآفرینی شهری و توسعۀ گردشگری از نظر ساکنان بافت تاریخی شهر تبریز
تبیین شود .این پژوهش نشان داد داراییهای تاریخی و پتانسیلهای گردشگری میتواند تأثیر بسزایی در بازآفرینی
شهرها یا تحقق آن از نظر اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی داشته باشد .کیانی سلمی و صفری ()1398
شاخص ها و عوامل گردشگری خالق را در بافت فرسودۀ محلۀ جویبارۀ اصفهان تحلیل و بررسی کردند و عواملی نظیر
مشارکت ،تسهیالت رفاهی خدماتی ،بازسازی و مرمتهای صورتگرفته و جاذبههای فرهنگی و بناهای تاریخی را
مطالعه و به سایر عواملی نظیر اطالعرسانی و تبلیغات و نوآوری و خلق ارزش در گردشگری توجه نشان دادند.
در اغلب این پژوهشها با بهکارگیری رویکرد کمی ،عوامل و زمینههای مؤثر بر تحقق بازآفرینی خالق در بافتهای
نمونه تبیین شده است .هدف پژوهش پیشرو تبیین چارچوبی بهینه با رویکرد غالب کیفی و با هدف تحققپذیری رویکرد
بازآفرینی خالق در بافت تاریخی شهر تهران ،با بهرهگیری از تخصص و تجربۀ افراد صاحبنظر در حوزۀ رویکرد شهر
خالق و بازآفرینی شهری است که تجربۀ برنامهریزی و مدیریت در بافت تاریخی شهر تهران را نیز دارند .پرداختن به این
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موضوع از این جهت حائز اهمیت است که مرکز تاریخی تهران که با تسامح و براساس مستندات برنامهای شهر تهران ،بر
منطقۀ  12شهرداری منطبق فرض شده است ،بیش از سهچهارم تهران ناصری (مرکز تاریخی تهران) را پوشش میدهد.
این منطقه گستردهترین بافت ارزشمند و بیشترین بناها و فضاهای شاخص و ممتاز تاریخی تهران را در خود جای داده
است و این موضوع مهمترین مزیت نسبی این منطقه محسوب میشود .این در حالی است که پهنههای وسیعی از منطقه
علیرغم ارزشهای هویتی (بازماندهها از گذشتۀ تهران) بسیار فرسوده هستند .از اینرو بازآفرینی این پهنهها با اتکا به
رویکردهای متأخر مداخله نظیر شهر خالق ،ضرورت و فوریت دارد.

تبﯿﯿن ابعﺎد نظﺮي
مفهوم شهر خالق از میانۀ دهۀ  ،1990ابتدا در بریتانیا و سپس در آمریکا به یک پارادایم معمول و یک مدل جدید از
گرایش به برنامهریزی سیاستهای شهری تبدیل شده است ()Reckwitz, 2009؛ با این منطق که همواره پتانسیل هر
منطقه بیش از آن چیزی است که در نگاه اول بهنظر میرسد؛ بنابراین باید شرایطی برای افراد مهیا شود که بتوانند برای
شکوفایی فرصتهای مختلف بیندیشند ،برنامهریزی کنند و دست به اقدام بزنند .در حال حاضر شهر خالق تبدیل به یک
جنبش جهانی شده و بهنوعی انعکاسدهندۀ پارادایم جدید برنامهریزی در دهههای اخیر است (آصف .)1387 ،فلوریدا و
لندری برجستهترین نظریهپردازانی هستند که نخستین بار مفهوم شهر خالق را بهکار بردند و بر این اعتقادند که خالقیت
عنصر مهمی در حیات امروز و آیندۀ یک شهر است.
بررسی پژوهشها در حوزۀ خالقیت بیانگر چهار مؤلفۀ محصول ،فرد ،فرایند و مکان یا محیط در تعریف خالقیت
است .محصولی که از طریق خالقیت تولید میشود ،فرایندی که از طریق آن خالقیت اتفاق میافتد ،فردی که خالقیت را
بهوجود میآورد و مکانی که خالقیت در آن روی میدهد ( .)Rhodes, 1961; Törnqvist, 2012از میان این مؤلفهها
تأکید بسیاری از این پژوهشها بر اهمیت مکان و محیطی است که خالقیت در آن اتفاق میافتد .این پژوهشها همواره
بر این پرسش تأکید داشتهاند که چرا افراد و طبقۀ خالق ،1برخی مکانها را به برخی دیگر ترجیح میدهند .چه چیزی
آنها را به این مکانها جذب میکند؟ و چرا برخی مکانها جذابتر از سایر مکانها برای فعالیتهای جذاب و جدید
هستند؟ خالقیت بازتابهای بسیاری در مطالعات شهری و منطقهای داشته و مفاهیم جدیدی را مانند طبقۀ خالق ،صنایع
خالق و شهر خالق به ادبیات برنامهریزی افزوده است .با وجود این ،بیشترین تأکید روی ارتباط درونی میان خالقیت و
فضای شهری بوده است (.)Girard et al., 2011
به نوعی سرمنشأ و فلسفۀ مفهوم شهر خالق را میتوان توجه نظریهپردازان و محققان این حوزه به بعد مکانی و
محیطی خالقیت یا جغرافیای خالقیت عنوان کرد (فتوحی مهربانی .)1395 ،از جنبۀ تاریخی ،خالقیت همواره نیروی
حیاتی و محرک شهرها بوده است .شهرها همواره برای بروز خالقیت ،به بازار کار ،تجارت و مراکز تولیدی ،هنرمندان،
روشنفکران ،دانشجویان ،مدیران و کارگزاران قدرت نیاز داشتهاند ( .)Landry & Bianchini, 1995خالقیت بهویژه در

1. Creative class
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مکانهایی شکوفا میشود که در آنها نژادها و فرهنگها در هم میآمیزند و تعامل ایدههای جدید امکانپذیر میشود و
نهادها و مؤسسات مربوطه در آنها وجود دارند.
افرادی مانند فلوریدا ،کالرک و گالسر کلید ایجاد رشد اقتصادی در نظام سرمایهداری معاصر را ایجاد محیطهای
شهری میدانند که بتوانند بر افراد بااستعداد تأثیر داشته باشند و آنها را به خود جذب کنند .چندفرهنگیگرایی،1
شبهگمنامی 2و وجود کافهها ،تئاترها و فضاهای شهری مطلوب ،ویژگیهایی است که به تمرکز زیاد افراد
بااستعداد در یک مکان منجر میشود و در نتیجۀ آن ،بهترین شرایط برای رشد شهری منطقهای فراهم میشود
(.)Florida, 2002; Clark et al., 2002; Glasser, 2005
فلوریدا (2002؛ 2011؛  )2012نگاه خود را به نقش خالق افراد سوق میدهد .از نظر او هنرمندان و دانشمندان هستۀ
ک انونی طبقۀ خالق هستند .بر این اساس شهرها برای جذب و نگهداشت افراد خالق با یکدیگر رقابت میکنند .بدینسان
بستر دانش ،صنعت ،بسترهای اجتماعی و فرهنگی نظیر تنوع اجتماعی ،مطلوبیت محل زندگی ،کیفیت زندگی ،برابری
اجتماعی ،جایگاه مهمی در جذب و نگهداشت افراد خالق دارد (ربانیخوراسگانی و ربانی.)1390 ،
سپه ( ) 2014معتقد است شهری که قادر به تولید در حوزۀ اقتصاد نوآور ،فرهنگ ،پژوهش و آثار هنری است و از
طریق این تولیدات ،هویت و سرمایۀ خود را تقویت میکند ،شهری خالق محسوب میشود .از نگاه او ،بخش مهمی از
تجارب شهر خالق ،در بستر اقدامات طراحی ،احیا و حیاتبخشی مجدد به بخشهای تاریخی شهرها شکل میگیرد .او با
برشمردن تجاربی از هلسینکی و هامبورگ به گونهشناسی از عوامل اصلی ایجاد خالقیت در شهرها اقدام میکند .سپس
با برشمردن دو دسته از خوشههای خالق (نخست عرصههایی که در اطراف فعالیتهای هنرهای زیبا ،موسیقی ،سینما،
معماری و طراحی ایجاد میشوند و دوم قلمرو پروژههای نوآورانه 3که بهطور عمده با حمایت بخش عمومی شکل
میگیرند) به اهمیت توجه به ظرفیت این رویکرد میپردازد.
البته درمورد صنایع مرتبط با این رویکرد ،ابتدا باید میان اصطالح «صنایع خالق» 4و «صنایع فرهنگی» 5تمایز قائل
شد .اصطالح صنایع فرهنگی ،نخست در انتقاد به تجاریسازی انبوه و بازشناخت مفاهیم فرهنگی ارائه شد و سپس در
گسترۀ وسیعت ری از بحث ،در باب تداخل تجارت و فرهنگ و مزایای اقتصادی هنر با تحریک جریان گردشگری ،اشتغال
و ارتقای تصویر شهر صورت گرفت .از منظر تاریخی ،توسعۀ اقتصادی شهرها ماهیتاً دارای وجه فرهنگی هم بوده است،
اما صنایع فرهنگی ایجادکنندۀ هویتهای اجتماعی و مکانهایی هستند که مدنیت به شیوههای نوآورانه در آنها ایجاد
میشود (شبانی ،ایزدی .)58 :1393 ،درواقع فرهنگ میتواند در قالب شیوهای که بر کلیۀ امکانات شهری تأثیر میگذارد،
به بروز امتیازات نسبی شهر کمک کند (شبانی و ایزدی .)66 :1393 ،صنایع فرهنگی بهطور مشخص هنرمندمحور هستند
و محتواهایی را ایجاد میکنند که نخست معنای زیباییشناسانۀ اجتماعی دارند و ارزش اقتصادی آنها در درجۀ دوم
1. Multiculturalism
2. Quasi-anonymity
ارزشهاوهنجارهایخاصیقرارندارند.
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اهمیتشان است .در مقابل مفهوم صنایع فرهنگی ،صنایع خالق برای نخستین بار در سال  1998بهوسیلۀ وزارت فرهنگ،
رسانه و ورزش بریتانیا 1و به عنوان صنایعی معرفی شده است که ریشه در خالقیت ،مهارت و استعدادهای فردی دارد و
پتانسیلهای الزم را بهمنظور کارآفرینی با بهرهبرداری از مالکیت معنوی صاحبانشان را دارد ( .)DCMS, 2001با این
توصیف میتوان گفت صنایع خالق همان صنایعی هستند که مورد توجه ریچارد فلوریدا در پژوهش معروف او در باب
طبقۀ خالق و رابطۀ میان خالقیت و توسعۀ محلی بودهاند .از دیدگاه فلوریدا ،طبقۀ خالق شامل افرادی است که در علم،
مهندسی ،معماری و طراحی ،آموزش ،هنر و سرگرمی ایدهای جدید ،فناوری نوین یا محتوایی خالقانه را عرضه میکنند
( .)Florida, 2002: 8طبق مفهوم طبقۀ خالق در اندیشۀ فلوریدا ،شهرهایی که بتوانند شبکۀ منسجمی از چنین افرادی
را درون خود بسازند ،میتوانند در وضعیت اقتصادی-اجتماعی مناسبی قرار بگیرند و با توجه به فضای رقابتی حاکم بر
شهرهای پساصنعتی ،در بستری مناسب از سازوکارهای جهانی تثبیت شوند .در این نظریه به دو محور مهم نقش سرمایۀ
انسانی خالق در رشد شهری و منطقهای و نقش فناوری ،2استعداد و توانایی ،3تساهل و تسامح و ظرفیت تحملپذیری

4

به عنوان کلید فهم جغرافیای جدید ،خالقیت و تأثیر آن بر نتایج اقتصادی تأکید شده است (فتوحی مهربانی .)1395 ،در
مقابل ،چارلز لندری معتقد است شهر خالق نوعی روش جدید در برنامهریزی شهری است که به توضیح چگونگی تفکر،
برنامهریزی و عمل خالقانۀ افراد در شهرها میپردازد .لندری نشان میدهد چگونه شهرها میتوانند با بهرهگیری از
تفکرات و استعدادهای افراد ،سرزنده و زیستپذیر شوند ( .)Landry, 2012او معتقد است تفکر فرهنگی جدید و استفاده
از خالقیت برای حل مشکالت شهری ضروری است .برخالف تصور غالب از شهرها بهعنوان محلهای ترس ،جرم،
آلودگی و پستی ،در شهرها خالقان ثروتمندی هستند که میتوانند شکوفایی و کامیابی ملل را رقم بزنند .از نظر وی،
شهرها نهفقط بهخاطر دستیابی به رقابت در صنایع با ارزش افزودۀ جدید ،بلکه برای حل مسائل اجتماعی به خالقیت نیاز
دارند ( .)Coletta, 2008درحالیکه لندری بر اینکه شهرها چگونه میتوانند برای دنیا خالق و آفریننده باشند ،تأکید
میکند .فلوریدا بر ارزش اقتصادی خالقیت انسانی تأکید میورزد و اینکه چگونه شهرها میتوانند برای خالقترین شهر
جهان بودن رقابت کنند (کالنتری و همکاران .) 1395 ،درنهایت باید به نقش و اهمیت تشریک مساعی ،شبکهسازی و
مشارکت بخشهای مختلف در تحقق شهر خالق اشاره کرد .در این زمینه ساساکی بر توسعۀ شهرهای خالق از طریق
شبکهسازی تأکید دارد و به ضرورت شبکهسازی و مشارکت ملی بخشهای دولتی ،غیردولتی و مدنی شهرها در کنار
تشریک مساعی نهادهای فراملی اشاره میکند ( .)Sasaki, 2008: 85در یک جمعبندی کلی مقدماتی میتوان گفت
شهر خالق شهری است که بیشترین ظرفیت پرورش ،حفظ و جذب افراد و فعالیتهای خالق را داشته باشد و بستر
شکلگیری صنایع خالق ،طبقۀ خالق و درنهایت شهر خالق را فراهم کند.

)1. Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS
2. Technology
3. Talent
4. Tolerance
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بنﯿﺎنﻫﺎي نظﺮي و آموزهﻫﺎي تجﺮبی

در راستای ارائۀ چارچوب ارزیابی رویکرد بازآفرینی خالق بافت تاریخی تهران و تبیین چارچوب تحققپذیری این رویکرد
که هدف اصلی مقاله است ،ابتدا شاخصهای بینالمللی برگرفته از مطالعات نظری پیشین و همچنین تجربههای مرتبط
با این رویکرد و آموزههای قابلبهکارگیری از آنها بررسی شد که نتایج آن در شکل  1آمده است.
مبانی نظری
مبنﺎي مطﺎلعه

بررسی شاخص خالقیت شارپی ،شاخص قدرت خالق  ،شاخص خالقیت
اروپا  ،شاخص شهر خالق  ،شاخص جهانی خالقیت  ،شاخص فضای
خالق  ،شاخص جوامع خالق  ،شاخص وانولو ،شاخص خالقیت
هنگکنگ  ،شاخص فلوریدا  ،شاخص خالقیت لندری  ،شاخص خالقیت
بالتیمور  ،شاخص خالقیت چک*





ابعاد و زمینههای بروز خالقیت در شهر
















فرهنگ ،فراغت و توریسم
تولید و اشتغال خالق
فناوری ،چندفرهنگگرایی ،تسامح و تساهل ،وجود محیط
فرهنگی تکثرگرا ،محیطهای اجتماعی باز از نظر فرهنگی و افزایش
فرصتهای تعامالت اجتماعی
سرمایۀ فرهنگی و مشارکت
مکان ،منابع و تجهیزات
زیستپذیری و امکانات
حملونقل و دسترسی
جهانیشدن ،شبکهها و مبادله
گشودگی ،تحملپذیری و تنوع
سرمایۀ انسانی ،استعداد و آموزش
سرمایۀ اجتماعی ،مشارکت و حمایت
حکومت و قوانین
فعالیتهای تجاری و اقتصاد
کارآفرینی
ابداع و تحقیق و توسعه
فناوری و فناوری اطالعات و ارتباطات
محیطزیست و اکولوژی

منابع مطالعاتی

;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

مختاریملکآبادیوهمکاران1394،

مبانی تجربی
بررسی اسناد و اصول خالقیت شهرهای آمستردام،
بارسلونا ،ونکوور ،تورنتو ،هلسینکی ،هامبورگ ،استانبول،
سانتافه و تجربۀ بازآفرینی خالق بندر یوکوهاما



















طراحی شهری مناسب بر مبنای مشارکت شهروندی
حمایت از نوآوری و پژوهش
حمایت از مدیریت شهری جوان
باالبردن کیفیت محیطی برای جذب و نگهداشت نخبگان
توجه به ایدههای خالقانه شهروندان
تقویت نقش دانشگاهها و مراکز آموزشی مختلف در تحریک
خالقیت شهروندان
کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای همه
ایجاد همگرایی بیشتر میان متخصصان جامعه و مسئوالن
بسترسازی برای تضمین بقای مجموعههای تاریخی
فرهنگی شهرهای کشور
پرورش متخصصان رشتههای مختلف
افزایش فعالیتهای فرهنگی
تقویت بسترهای الزم بهمنظور ارتقای صنعت توریسم
حفاظت محیطزیست در بستر یک نظام تولیدی
ایجاد عرصههایی در اطراف فعالیتهای هنرهای زیبا،
موسیقی ،سینما ،معماری و طراحی
ایجاد قلمرو پروژههای نوآورانه با مشارکت بخش عمومی
نمایش عکسهای هنری در بناهای درحالساخت
ایجاد نمایشگاههای عکاسی روی پنجرههای بناهای
خصوصی

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

رحیمیوهمکاران1392،؛یونگوشورت13۸9،


شکل  .1ابعﺎد و زمﯿنهﻫﺎي شﺎخصﻫﺎي بﯿنالﻤللی شهﺮ خالق و مبﺎنی تجﺮبی این رویکﺮد

بﺎزآﻓﺮینی خالق بﺎﻓتﻫﺎي تﺎریخی

بازآفرینی شهری معرف رویکردی نوین ،یکپارچه و جامع از سیاستهای توسعه و نوسازی شهری است که در دورههای
پیش با مبنای نظری ،مدلها و سازوکارهای متفاوتی طرح شده است ( .)Larkham, 2006درواقع بازآفرینی را میتوان
اصلیترین رویکرد «مرمت ،بهسازی و نوسازی شهری» در دوران معاصر تلقی کرد (احمدپور و همکاران )82 :1389 ،که
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سه بنمایۀ اصلی و سه هدف اصلی آن ارتقای محیطی ،توسعۀ اقتصادی و شمول اجتماعی است

(.)Roberts & Sykes, 2000
پترلین و همکارانش صنایع خالق را موتور محرکۀ توسعۀ شهری و آن را ابزار اجرای بازآفرینی شهری میدانند .به
عقیدۀ آنها اگر زمانی پروژههای پرچم ،محرک اصلی بازآفرینی در محلههای شهری محسوب میشدند ،اکنون این
ظرفیت وجود دارد که تمرکز بر تولید محصوالت فرهنگی خالق این نقش را برعهده گیرد .از اینرو به ارائۀ الگویی از
مؤلفههای توسعۀ محلههای خالق میپردازند ( .)Peterlin et al., 2011بدینترتیب میتوان گفت اگر شرایط اصلی
توسعۀ محلههای خالق را مسکن ارزانقیمت ،زندگی اجتماعی-فرهنگی پرجنبوجوش ،مرزهای نامشخص میان محل
کار و اوقات فراغت ،سبک زندگی ( 7/24در  24ساعت از شبانهروز و در تمام هفته) ،نزدیکی به مؤسسات یادگیریگرا و
شبکههای غیررسمی بدانیم ( ،)Bell & Jayne, 2004; Florida, 2002سه بعد اساسی زندگی در هر محلهای که
نیازمند بازآفرینی خالق است با فضا ،اقتصاد (شامل روشهای تخصصی تبادل ،تعامل و ارتباطات در صنایع خالق) و
افراد (یعنی اعضای طبقۀ خالق ،سرمایۀ فرهنگی-اجتماعی و شبکههای اجتماعی) تعریف خواهد شد.



اکواﯿسرم خالق

خوشهﻫﺎي خالق

مکﺎنﻫﺎ
شهرهای خالق

شکل  .2ابعﺎد ااﺎای تواعۀ محلهﻫﺎي خالق
منبعPeterlin et al., 2011: 12 :

رویکرد بازآفرینی خالق با توجه همزمان به تمامی معضالت و پتانسیلها و اقدامهای عملیاتی در تمام ابعاد ،میتواند
بهترین گزینه در احیای نواحی ارزشمند تاریخی باشد (صحیزاده و ایزدی .)1383 ،بافتهای تاریخی و کهن موجود در
شهرها دارای ارزشهای راهبردی بهویژه از لحاظ اقتصادی و پیشبرد فرایند خالقیت و نوآوری هستند .از آنجا که در احیا
و بازآفرینی محلههای تاریخی شهرها الزم است میراث تاریخی و حس مکان با نیازهای اقتصادی و سیاسی معاصر و
موقعیتهای اجتماعی یکی شوند ( .)Tiesdell, 1996بهرهگیری از فرهنگ و شیوههای نو و خالق در راستای
انطباقپذیری آنها با اقتصاد و شرایط جدید ،با تمرکز بر سرمایههای خاص و جالب توجه بهعنوان ابزاری برای احیای
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بافتهای تاریخی و ایجاد فعالیتهای جدید اقتصادی در راستای جایگزینی کاربریهای ازبینرفته یا روبهانحطاط
ضروری است .استفاده از سیاستهای نوآورانه و راهبردهای مبتنی بر خالقیت برای حضور بافتها و محلههای تاریخی
در عرصههای رقابت و برتری ،امری ضروری تلقی میشود که نبود آن ،هم در حوزۀ نظری و هم عملی مشهود است
(خانمحمدی.)1394 ،
نظریۀ شهر خالق که در چارچوب تحوالت اجتماعی-اقتصادی عصر حاضر ،در حال جهانیشدن در محتوا است ،از
سویی توجه ویژه به سرمایههای انسانی و اجتماعی دارد و از سوی دیگر در قالب پرداختن به ویژگیهای مکانی ،هدف
ایجاد رقابت اقتصادی ،انسجام اجتماعی و تنوع فرهنگی در دستیابی به تصویری یکتا از شهر را دنبال میکند؛ بنابراین
پرداختن به ظرفیتهای این نظریه در عرصۀ بازآفرینی بافتهای تاریخی میتواند به ارتقای کیفیات محیطی منجر شود و
چشمانداز جدیدی پیشروی سیاستگذاران این عرصه قرار دهد (شبانی و ایزدی .)1393 ،درواقع میتوان گفت الگوی
بازآفرینی خالق شهری ،پارادایم برنامهریزی در زمانهای است که جهانیشدن وجوه مختلف زندگی بشری از مهمترین
مشخصههای آن بهشمار میرود و در آن ،خالقیت و نوآوری در اقتصاد و ضرورت نیاز به مکان و فضاهای خاص و
نشانمند از اهمیت باالیی برخوردار است (مشکینی و همکاران .)1395 ،اینگونه از بازآفرینی برخالف اشکال سنتی،
متمرکز بر اقدامات فیزیکی نیست و هدفگذاری اصلی آن فقط رفع محرومیتهای اجتماعی در فضاهای متروک و
ناکارآمد درونشهرها نیست ،بلکه الگوی بازآفرینی خالق شهری بهدنبال ساخت مکانهایی است که بتوانند گروهها و
طبقات خالق را بهخود جذب و از آنها نگهداری کنند.

روش تحقﯿق
پژوهش حاضر کاربردی است و رویکرد کمی-کیفی دارد .نخست شاخصهای اولیۀ بازآفرینی خالق بافتهای تاریخی که از
مبانی نظری و مطالعات تجربی استخراج شدهاند ،با استفاده از تکنیک دلفی تدقیق شدند .تعداد اعضای مناسب برای پانل
هنگامی که بین اعضای پانل تجانس وجود داشته باشد ،حدود  10تا  15نفر است که البته این عدد به ساختار تحقیق بستگی
دارد و میتواند متفاوت باشد .هوگارت ( )1978معتقد است  6تا  12عضو برای تکنیک دلفی ایدئال است و بهزعم کلینتون
( )1997اگر ترکیبی از تخصصهای گوناگون استفاده شود ،بین  5تا  10عضو کافی است ( .)Habibi et al., 2014در
فرایند دلفی ،یازده نفر از استادان و پژوهشگران صاحبنظر در حوزۀ رویکرد شهر خالق و بازآفرینی شهری دعوت شدند تا
در این پژوهش مشارکت کنند.
در تکنیک دلفی ،شاخصهای بیشترین میزان اتفاقنظر ،میانگین زیاد و انحراف معیار کم دارند .بهمنظور مشخصشدن
دقیقتر اتفاقنظر در بین شاخصها از محاسبۀ ضریب دبلیو کندال استفاده شده است .این آزمون بهعنوان یک ضریب توافق،
به سنجش میزان توافق رتبهبندیها در بین پاسخگویان میپردازد .در این آزمون هر پاسخگو یک قضاوتکننده یا
رتبهدهنده و هر گویه یک متغیر تلقی میشود .این آزمون با مقایسۀ میانگین رتبهها در بین متغیرها ،تفاوت این میانگینها را
بررسی میکند (حبیبپور و شالی .)1391 ،در این گام از پژوهش ،پس از تشکیل پانل دلفی ،پرسشنامۀ دور اول در دو بخش
تنظیم شد .در بخش اول ،فهرست شاخصهای اولیه در اختیار اعضای پانل قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا میزان تأثیر
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هریک از آنها را از طریق تخصیص امتیازی بین  1تا  10تعیین کنند .سپس در بخش دوم از اعضای پانل درخواست شد تا
شاخصهایی را که از نظر آنها در فرایند بازآفرینی خالق بافت تاریخی مهم هستند ولی در فهرست اولیه وجود ندارند بیان
کنند .در مرحلۀ بعد میانگین و انحراف معیار و ضریب کندال امتیازات دور اول محاسبه و شاخصهای اضافهشده از سوی
متخصصان جمعبندی شد و پرسشنامۀ دور دوم براساس آن تنظیم شد .در پرسشنامۀ دور دوم ،شاخصهای تحقیق به همراه
میانگین امتیازاتشان در دور اول و همچنین جمعبندی از شاخصهای جدید در اختیار اعضای پانل قرار گرفت و از آنها
خواسته شد مجدداً شاخصها را امتیازدهی کنند .درنهایت با محاسبۀ میانگین و انحراف معیار و ضریب کندال ،امتیازات دور
دوم شاخصها تدقیق و چارچوب نهایی شاخصهای بازآفرینی خالق در بافت تاریخی تهران تدوین شد.
در ادامه ،بهمنظور تدوین چارچوب تحققپذیری رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی تهران 10 ،مصاحبۀ عمیق
نیمهساختاریافته با افرادی انجام شد که تجربۀ برنامهریزی و مدیریت در بافت تاریخی تهران را دارند .انتخاب
مشارکتکنندگان در این گام از پژوهش ،بهصورت هدفمند بود و مصاحبهها تا توسعۀ مفاهیم و رسیدن به اشباع ادامه یافت.
در این بخش ،از روش تحلیل محتوای کیفی بهمنظور تفسیر دادههای متنی مستخرج از مصاحبهها از طریق فرایند کدگذاری
و تعیین مفاهیم تا سه سطح انتزاع (مقولههای مفهومی) استفاده شد .در تعیین محورهای اولیۀ مصاحبهها از نتایج روش دلفی
بهره گرفته شده است .در شکل  3مشخصات مشارکتکنندگان پژوهش آمده است.
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مشخصﺎت مشﺎرکتکنندگﺎن در ﻓﺮایند دلفی و منطق انرخﺎب و تعداد

مشخصﺎت مشﺎرکتکنندگﺎن در ﻓﺮایند مصﺎحبهﻫﺎي نﯿﻤهاﺎخرﺎریﺎﻓره و

مشﺎرکتکنندگﺎن

منطق انرخﺎب و تعداد مشﺎرکتکنندگﺎن

کد
مصﺎحبه

تحصﯿالت

ﺟنسﯿت

کارشناسی
ارشد
دکتری

مرد

p-3

دکتری

مرد

p-4

دکتری

زن

p-5

دکتری

مرد

P-6

دکتری

مرد

P-7

دکتری

مرد

P-8

دکتری

مرد

P-9

دکتری

مرد

P-10

دکتری

مرد

p-1
p-2

زن
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اﻤت

کد

کارشناس کمیتۀ ارتقای شهرداری
منطقۀ  12و ساکن منطقه
مدیریت بافت فرسوده و تاریخی تهران
استاد دانشگاه و معاون اسبق مطالعات و
برنامهریزی امور زیرساخت و طرح جامع
مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر
تهران
استاد دانشگاه و عضو کمیتۀ راهبری
طرحهای بازآفرینی شهری
مدیر پروژهها و سرمایهگذاریهای
شهرداری منطقۀ 12
استاد دانشگاه و عضو شورای مشورتی
سازمان نوسازی شهر تهران
معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی و
مدیرعامل اسبق شرکت بازآفرینی
شهری ایران
مدیر اسبق سازمان میراث فرهنگی
تهران
استاد دانشگاه
استاد دانشگاه و عضو کمیتۀ راهبری
طرحهای بازآفرینی شهری

مرخصص

تحصﯿالت

ﺟنسﯿت
زن

پژوهشگر در حوزۀ بازآفرینی
بافتهای تاریخی

مرد

پژوهشگر در حوزۀ شهر خالق

S-3

دکتری

مرد

استاد دانشگاه

S-4

دکتری

مرد

استاد دانشگاه

S-5

دکتری

زن

استاد دانشگاه

S-6

دکتری

مرد

استاد دانشگاه

S-1

S-2

S-7
S-8
S-9
S-10

S-11

کارشناسی
ارشد
دانشجوی
دکتری

تخصص

کارشناسی
ارشد
کارشناسی
ارشد
دکتری
دانشجوی
دکتری
دانشجوی
دکتری

زن
زن
زن
زن

زن

پژوهشگر در حوزۀ شهر خالق
پژوهشگر در حوزۀ بازآفرینی
بافتهای تاریخی
استاد دانشگاه
پژوهشگر در حوزۀ طراحی بافتهای
تاریخی

پژوهشگر در حوزه بافتهای تاریخی

تعداد اعضای مناسب برای هیئترئیسه در صورت وجود تجانس میان اعضا :حدود  10تا 15
عضو هوگارت ( :)1978شش تا دوازده عضو
کلینتون ( :)1997بین  5تا  10عضو (وجود ترکیبی از تخصصهای گوناگون در پانل)
افراد صاحبنظر در حوزۀ رویکرد شهر خالق و بازآفرینی شهری

انتخاب مشارکتکنندگان براساس نیاز دادهها و بهمنظور توسعۀ مفاهیم و تا زمان
رسیدن به اشباع
انتخاب مشارکتکنندگان براساس تجربۀ آنها در حوزۀ برنامهریزی و مدیریت بافت
تاریخی تهران

شکل  .3مشخصﺎت مشﺎرکتکنندگﺎن در ﻓﺮایند پژوﻫﺶ

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

محرواي کﯿفی
انجﺎم مصﺎحبهﻫﺎي
نﯿﻤهاﺎخرﺎریﺎﻓره

محورﻫﺎي

چﺎرچوب

بﯿنالﻤللی

رویکﺮد

تدوین چﺎرچوب

اولﯿۀ ارزیﺎبی

شهﺮ خالق

بﺎزآﻓﺮینی

ارزیﺎبی رویکﺮد

رویکﺮد

خالق در

بﺎزآﻓﺮینی خالق در

بﺎزآﻓﺮینی

بﺎﻓت

بﺎﻓت تﺎریخی

خالق در

تﺎریخی

تهﺮان

شهﺮ

انجﺶ

تهﺮان

اارخﺮاج
اصول
بﺎزآﻓﺮینی
شهﺮي

شکل  .4ﻓﺮایند پژوﻫﺶ

مطﺎلعﺎت تجﺮبی

تبﯿﯿن چﺎرچوب
تحقق رویکﺮد
بﺎزآﻓﺮینی خالق در
بﺎﻓت تﺎریخی
تهﺮان

تدوین

شﺎخصﻫﺎي

مطﺎلعﺎت نظﺮي

بهکﺎرگﯿﺮي روش تحلﯿل

اارخﺮاج

بهکﺎرگﯿﺮي روش دلفی

اارخﺮاج
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محدودة موردمطﺎلعه
منطقۀ  12با  1600هکتار وسعت ( 2/3درصد محدودۀ تهران) و  239،611نفر جمعیت ( 3/2درصد جمعیت کالنشهر) از
شمال به خیابان انقالب دارای نقاط عطف میدان فردوسی ،پیچ شمیران ،اللهزار و پل چوبی منتهی میشود؛ از غرب به
خیابان حافظ و وحدت اسالمی با نقاط عطف میدان تاریخی حسنآباد (هشت گنبد) ،میدان وحدت اسالمی (شاهپور) و
چهارراه وحدت اسالمی (چهارراه شاهپور) و از جنوب به خیابان شوش با نقاط عطف خیابان جهانپهلوان تختی ،یخچال و
میدان غار و از شرق به خیابان  17شهریور (شهناز سابق) با نقاط عطف خیابان شهید کفایی امانی و خیابان خورشید ،خیابان
مجاهدین ،زیرگذر امیرکبیر و اتوبان شهید محالتی محدود شده است و بخش زیادی از بافت تاریخی تهران را پوشش
میدهد.
بیش از  80درصد کارکردهای تجاری ،اداری-حکومتی ،کارگاهی و انبار و بیش از  50درصد کارکردهای فرهنگی-
مذهبی و پذیرایی این منطقه بهسبب ماهیت اداری آن از دیرباز تاکنون نقش شهری و فراشهری دارند 27 .درصد از سطح
منطقه بیش از  400سال و  73درصد از بافت بیش از  200سال قدمت دارد .بیش از  43درصد محدودۀ منطقه از گسترهها و
پهنههای شاخص و ارزشمند تشکیل شده است .منطقهای که در آن ،مساجد عظیم و متبرک و زیبا ،امامزادهها و حسینیههای
بسیاری بنا شدهاند .کلیساها و کنیسهها و آتشکدههای آن نیز علیرغم تاریخ کهن ،مکان عبادتی و زیارتی اقلیت دینی کشور
است .کاروانسرای خانات در چهارراه مولوی نزدیک بقعۀ آقا معروف به نگین گردشگری تهران است .علیرغم این ارزشها،
بیش از یکسوم سطح منطقه (اعم از ارزشمند یا غیر آن) فرسوده محسوب میشود .به عبارت دیگر ،مرکز تاریخی تهران در
معرض زوال روزافزون است .در سالهای اخیر مهاجرت گستردۀ ساکنان بومی از منطقه افزایش پیدا کرده است و بناهای
مسکونی و سراها و باراندازهای تاریخی به کارگاه و انبار تبدیل شدهاند و همین مسئله سبب ازبینرفتن زندگی شبانه و بروز
بزهکاری و ناامنی در برخی ساعات شبانهروز ،رشد فعالیتهای ناسازگار و افت سرمایههای اجتماعی در این بافت شده است.
عالوهبراین ،بیتوجهی مدیران شهری به بهسازی کالبدی منطقه سبب نزول کیفیت محیطی بافت هویتمند تاریخی شده
است (مهندسین مشاور باوند.)1385 ،

بحث و یﺎﻓرهﻫﺎ
یافتههای این پژوهش نخست در دو بخش نتایج دلفی و تحلیل مصاحبهها و سپس در انتها در قالب چارچوب
تحقق پذیری رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی تهران ارائه میشود .در پیگیری فرایند تکنیک دلفی ،براساس
توضیحات بخش روش تحقیق و اطالعاتی که در جدول  1مشخص است ،ضریب کندال در دور نخست  0/553و در دور
دوم  0/662بهدست آمد که با توجه به تعداد اعضای پانل (بیش از  10نفر) ،این میزان معنیدار بهحساب میآید .از آنجا
که میزان ضریب کندال در دور دوم نسبت به دور نخست افزایش یافته ،میتوان گفت اتفاقنظر میان اعضای پانل حاصل
شده است؛ بنابراین به دورهای دلفی پایان داده شد .در این فرایند ،عالوه بر شاخصهای مستخرج از مبانی نظری و
آموزههای تجربی ،از متخصصان خواسته شد تا شاخصهایی را که از نظرشان مهم است ،به فهرست شاخصهای
بهدستآمده اضافه کنند .میزان ضریب کندال برای شاخصهای پیشنهادشده از سوی متخصصان نیز  0/607بوده است
که این رقم نشاندهندۀ اتفاقنظر متخصصان روی این شاخصها است .بدینترتیب از میان  33شاخص ارائهشده،
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درخصوص  31شاخص اتفاقنظر نسبی وجود دارد و بههمراه  8شاخصی که اعضای هیئترئیسه ارائه کردند 39 ،شاخص
بهعنوان شاخصهای نهایی بازآفرینی خالق بافت تاریخی تهران شناسایی و در قالب چارچوب نهایی شاخصهای
بازآفرینی خالق بافت تاریخی تهران ارائه شدند.
ﺟدول  .1نرﺎیج آزمون دبلﯿو-کندال دور اول و دوم و شﺎخصﻫﺎي پﯿشنهﺎدي مرخصصﺎن
شﺎخصﻫﺎي پﯿشنهﺎدي مرخصصﺎن
11
0/607
95/496
0/000

دور اول
11
0/553
194/754
0/000

دور دوم
11
0/662
232/889
0/000

N
Kendall's Wa
Chi-Square
Asymp.Sig

شﺎخصﻫﺎي رویکﺮد بﺎزآﻓﺮینی خالق در بﺎﻓت
تﺎریخی تهﺮان تﺎریخی تهﺮان
استعدادهای خالق

مداراگﺮي و تنوع

صنﺎیع خالق

داراییﻫﺎ و مﯿﺮاث
ﻓﺮﻫنگی

تعداد هنرمندان ،تعداد افراد تحصیل کرده ،تعداد متخصصان و خبرگان ،تعداد محققان شاغل در تحقیق و توسعه ،حضور
شهروندان جهانی و نیروی کار بینالمللی خالق
تنوع ادیان ،تنوع قومی ،مداراگری درخصوص گروههای مختلف سنی و جنسی
میزان اشتغال در صنایع فرهنگی خالق نظیر صنایع دستی و گردشگری ،پیشبرد و سرمایهگذاری در بهکارگیری هنر در
فضاهای عمومی

تعداد بناهای تاریخی باارزش ،وضعیت و کیفیت نگهداری از داراییهای فرهنگی و تاریخی

کﯿفﯿت محﯿط

میزان تراکم جمعیت ،تعداد اماکن مذهبی ،کاربریهای جاذب جمعیت ،اختالط عملکردی ،نفوذپذیری و سلسلهمراتب
دسترسی ،مسیرهای پیاده و دوچرخه ،حملونقل عمومی و کارآمد ،نقاط عطف و مکث خدماتی ،ممانعت از آلودگی،
کیفیت و جذابیت فضای سبز ،ایدههای خالقانۀ حفاظت از محیطزیست ،سرانۀ کاربریهای تفریحی و اوقات فراغت

زیﺮاﺎختﻫﺎي
پشرﯿبﺎن خالقﯿت

تعداد پارکها ،تعداد دانشگاهها ،تعداد فضاهای ورزشی ،تعداد مراکز فرهنگی نظیر سینما و کتابخانه ،تعداد مؤسسات
گردشگری ،میزان دسترسی به رایانه و اینترنت ،آموزش شهروندان جهانی ،رویدادپذیری فضاهای همگانی ،بستر
شکلگیری رویدادها و خاطرات جمعی برای گروههای مختلف با تمایالت متفاوت

مدیﺮیت شهﺮي
خالق

ظرفیت نهادی مدیریت شهری بهمنظور تحول خالقانه در شهر ،استفاده از افراد خالق در ساختار مدیریت شهری ،وجود
سازمانها و تشکلهای مردمنهاد
شکل  .5چﺎرچوب نهﺎیی شﺎخصﻫﺎي بﺎزآﻓﺮینی خالق بﺎﻓت تﺎریخی تهﺮان

*1

* مواردي که زیﺮ آنﻫﺎ خط کشﯿده شده اات ،شﺎخصﻫﺎیی ﻫسرند که در ﻓﺮایند دلفی مشﺎرکتکنندگﺎن در پژوﻫﺶ به ﻓهﺮات
شﺎخصﻫﺎي مسرخﺮج از مبﺎنی نظﺮي اضﺎﻓه کﺮدهاند.

 .1بهدلیل محدودیت حجم مقاله شاخصهای اولیه بازآفرینی خالق بافتهای تاریخی که از مطالعه شاخصهای بینالمللی شهر خالق و آموزههای تجربی در این زمینه و
الزامات بازآفرینی شهری ،استخراج شدهاند در مقاله آورده نشده است و تنها به شاخصهای نهایی پس از انجام روش دلفی و اعمال نظر کارشناسان اشاره شده است.
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در ادامه ،یافتههای تحلیل محتوای مصاحبههای انجامشده بهمنظور تدوین چارچوب تحققپذیری رویکرد بازآفرینی
خالق در بافت تاریخی تهران آمده است که بیانگر سه مقولۀ اصلی ساختارها و فرایندهای محدودکنندۀ تحقق بازآفرینی
خالق در بافت تاریخی ،داراییهای بافت تاریخی در مواجهه با فرایند بازآفرینی خالق و راهکارهای تحقق بازآفرینی
خالق در ارتباط با چارچوب تحققپذیری رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی تهران است که در ادامه به تعریف
هریک از این مفاهیم پرداخته میشود.
مقولۀ اصلی اﺎخرﺎرﻫﺎ و ﻓﺮایندﻫﺎي محدودکنندة تحقق بﺎزآﻓﺮینی خالق در بﺎﻓت تﺎریخی

این مفهوم تبیین کنندۀ موانع تحقق رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی شهر تهران است .این عوامل محدودکننده
درنتیجۀ شرایط محیطی و زمینه شکل گرفتهاند و در طول زمان به مهمترین موانع تحقق بازآفرینی خالق بافت تاریخی
تبدیل شدهاند .اهمیت این مفهوم به این دلیل است که بدون بازنگری در این ساختارها و فرایندها نمیتوان انتظار داشت
که فقط با اقدامات کالبدی بتوان زمینه را برای تحقق این رویکرد فراهم کرد .نخستین مفهوم تبیینکنندۀ این مقوله
نادیدهانگاشتهشدن مردم در فرایند بازآفرینی است که خود با مفاهیمی نظیر بیاطالعی مردم از اقدامات درحالاجرا و
نادیدهگرفتهشدن منافع و خواست عموم در فرایند بازآفرینی تعریف میشود .دومین مفهوم به تنزل جایگاه سکونت در
بافت تاریخی اشاره دارد که ماحصل آن ،شکلگیری محلههای رقیب برای بافت تاریخی است .این امر سبب شده است
رفتهرفته ساکنان اصیل که وارث اصلی بافت بودهاند ،در پی عدم صرفۀ اقتصادی برای زندگی در این محدوده ،زندگی در
محلهها با کیفیت محیطی باالتر را به زندگی در بافت تاریخی ترجیح دهند و بهتدریج اقشاری جایگزین آنها شوند که
بهلحاظ اقتصادی و اجتماعی در سطوح پایینتری قرار دارند و توان رسیدگی به بافت را ندارند .درنهایت این امر به تنزل
مکانی بافت انجامیده است .سومین مفهوم ،تضاد و تعارض در بافت تاریخی و فرایند بازآفرینی است .از یک سو تضاد
میان عملکرد فعلی بازار با شاکلۀ بافت تاریخی سبب برهمخوردن نظم و ساختار محلههای بافت تاریخی و از سوی دیگر،
تعارض نقش و عملکرد فعلی بازار مانع شکلگیری صنایع خالق در این بافت شده است .تضاد میان منافع گروههای
ذینفع در فرایند بازآفرینی ،وضعیت متعارض محلهها بافت تاریخی و وجود کاربریهای ناسازگار با عملکرد بافت ،سایر
مفاهیم سطح پایینتر شکلدهنده به این مفهوم هستند .مفهوم چهارم ،ناموازنبودن نقشها و عملکردها در فرایند
بازآفرینی بافت تاریخی است که به معنی درک نادرست از نقشها و نقشآفرینان در فرایند بازآفرینی ،جایگاه پررنگ
دولت و مدیریت شهری و نقش کمرنگ مردم و بخش خصوصی در این فرایند است.

1

 .1نمونهای از روایتهای مشارکتکنندگان این پژوهش از این مفهوم در ادامه آمده است:
«در سال  1335محالت شهر تهران یک ساختار اجتماعی مرکب داشتند یعنی وقتی وارد محله میشدیم میدیدیم مستوفیالممالک که نخستوزیر وقت بـود،
اون محل زندگی میکنه مثالً تو همون محل نونوا و بقال هم زندگی میکنند .این ساختار اجتماعی همه تیپ آدمی درش زنـدگی مـیکننـد ،عـین ایـن
اتفاق در تمام محالت بافت تاریخی اتفاق افتاد .وقتی این جاذبه در جای دیگه شهر ایجاد میشه شروع میکنه رأس ایـن هـرم اجتمـاعی رو بـه سـمت
خودش جذب کردن و خرد خرد ردههای پایینتر هم میرن و خانههای این افراد خالی میشه و درنتیجه این خونهها میشه محل زندگی افرادی کـه بـه
لحاظ اجتماعی سطح پایینتری دارن و اون افراد مستقر میشن حاال پولی ندارن که به خونهها رسیدگی کنن و یواشیواش اونجا غیرقابل زندگی میشـه
و درنتیجه منزلت مکانی این محدوده تنزل پیدا میکنه و امروز به انبار و کارگاه تبدیل میشه» (.)p8, 5
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مقولۀ اصلی داراییﻫﺎي بﺎﻓت تﺎریخی در مواﺟهه بﺎ ﻓﺮایند بﺎزآﻓﺮینی خالق

یکی دیگر از مفاهیم اصلی در تحقق رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی ،داراییهای بافت تاریخی در مواجهه با فرایند
بازآفرینی خالق است .بافت تاریخی هستۀ اولیۀ تهران کنونی بوده است؛ بنابراین هرچه بوده و امروز به دست ما رسیده است ،در
بافت تاریخی بوده و در سالهای بعدی توسعه پیدا کرده است .همین امر سبب شده است بافت تاریخی دارای ظرفیتهای بسیار
ارزشمندی باشد و بهعنوان عنصر تقویتکنندۀ فرایند بازآفرینی خالق عمل کند .داراییهای بافت تاریخی با مفاهیم ظرفیتهای
بروز خالقیت مانند وجود بازار بهعنوان قلب اقتصادی تهران ،استقرار مراکز اداری-سیاسی نظیر سفارتخانهها و مجلس و وجود
آثار باارزش تاریخی ،اصالت بافت تاریخی که بیانگر اهمیت بافت تاریخی بهعنوان قلب تاریخی تهران است و مفهوم پویایی و
تنوع بافت تاریخی معنا پیدا میکند که به نوعی اشاره به تنوع ادیان و اقوام مختلف و ماهیت پویای بافت دارد.

1

مقولۀ اصلی راﻫکﺎرﻫﺎي تحقق رویکﺮد بﺎزآﻓﺮینی خالق

راهکارهای تحقق رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی با مفاهیم ضرورت نگاه تدریجی و گامبهگام به فرایند بازآفرینی،
تقویت نقش مردم و مشارکت آنها در فرایند بازآفرینی ،اهمیت نقش پایدار طبقۀ خالق در فرایند بازآفرینی ،جایگاه دولت و
مدیریت شهری در فرایند بازآفرینی بافت تاریخی ،تعادلبخشی میان عملکرد بافت تاریخی و بازار تهران ،اصالح فعالیت و
عملکرد در بازار تهران ،اصالح فعالیت و عملکرد در بافت تاریخی ،ارتقای منزلت اجتماعی و مکانی بافت تاریخی ،اهمیت
برنامهریزی اقتصادی ،بروز سرزندگی در بافت تاریخی و اهمیت عرصههای عمومی در فرایند بازآفرینی خالق تبیین میشود.
در حالحاضر بافت تاریخی تهران دچار نخوت و کسالتی چندساله شده و در سالهای اخیر تعادل این بافت ارزشمند برهم
خورده است .آنچه امروز در بافت تاریخی ما رخ داده است ،نتیجۀ سالها بیتوجهی است؛ بنابراین رسیدن به تعادل در ابعاد
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی مهمترین وظیفۀ نقشآفرینان در فرایند احیای این بافت است .از اینرو تعادلبخشی به
این بافت براساس رویکردهای نوینی نظیر بازآفرینی خالق و توجه به محورهای اصلی آن میتواند مؤثر و کارآمد واقع شود .بر
این اساس ،سکانسبندی فرایند احیا و تدریجیبودن این اقدامات ،امری ضروری تلقی میشود .در فرایند بازآفرینی خالق ،نقش
مردم و طبقۀ خالق انکارناپذیر است و باید بستر الزم برای ورود آنها به بافت و مشارکتشان در راستای باالبردن کیفیت
محیطی و درنهایت ماندگارکردن ساکنان اصیل فراهم شود که خود به نوعی طبقۀ خالق بهشمار میروند .در کنار همۀ این
مسائل ،بازتعریف نقش دولت و مدیریت شهری در فرایند بازآفرینی و مدیریت منابع ،ضرورتی انکارناپذیر است .بهطورکلی
میتوان گفت فرایند بازآفرینی خالق فقط زمانی میتواند نتیجهبخش باشد که مردم ،دولت و مدیریت شهری بهعنوان بازیگران
اصلی ،در کنار یکدیگر و در قالب یک فرایند تدریجی با چشمانداز مشخص در ارتباط با بافت تاریخی فعالیت کنند( 2شکل .)6
 .1نمونهای از روایتهای مشارکتکنندگان این پژوهش از این مفهوم در ادامه آمده است« :این منطقه از لحاظ پتانسـیلهـای تـاریخی و هـویتی دارای آثـار
تاریخی و هویت معماری و ویژگیهای خاصیه که در تهران به ندرت میشه پیدا کرد .از لحاظ پتانسیلهای اقتصادی ،قلب اقتصاد تهـران و حتـی ایـران
که بازار هست رو در منطقۀ  12داریم و گردش مالیش هم به نوعی تعیینکنندۀ اقتصاد ایـران هسـت .از لحـاظ اجتمـاعی ،در ایـن منطقـه محلـههـای
هویتمندی رو داریم .هنوز ساکنان اصیل تهران قدیم رو داریم که میتونه تاریخ گویای تهران باشه .از لحاظ پتانسیلهای اداری-سیاسی ،تعـداد زیـادی
سفارت تو این منطقه هست و از لحاظ پتانسیل حکومتی-سیاسی هم مجلس در این منطقه هست .عـالوه بـر ایـن چنـد تـا وزارتخونـه اینجـا هسـت و
همچنین بهخاطر نزدیکیش به خیابون پاستور و برخی خیابونهای مهم منطقۀ  ،11این محدوده بهلحاظ موقعیـت حکـومتی-سیاسـی هـم قلـب تهـران
هست» (.)p1, 1
 .2نمونهای از روایتهای مشارکتکنندگان این پژوهش از این مفهوم در ادامه آمده است« :احیا یا باززندهسازی یه فراینده و این فرایند باید سـکانس بـه سـکانس تعریـف
بشه .مدیران و جامعۀ حرفهای وضعیتشون مثل کبابیای کنار جادهست که قبل اینکه کباب درست کنن ،وقتی آتیش میکنن یه تیکه دنبه مینـدازن تـو آتـیش .بعـد
دود میکنه میاد تو جاده .این دود میرسه به رانندههای توی جاده .این دود مثل برهان قاطعه و این افراد رو متقاعد میکنه کـه گرسـنهن و دوم اینکـه کبـاب خیلـی
چیز خوبیه و اینه که اونا وایمیستن و کباب میخورن .حاال شما تو بافت تاریخی ناگزیرین این دنبهها رو بندازین ،اما وقتی راه افتـاد دیگـه نیـاز بـه اون دنبـههـا ←
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شﺎخصﻫﺎي اارخﺮاجشده

اﺎخرﺎرﻫﺎي پﯿشﺮان و محدودکننده

راﻫکﺎرﻫﺎي مواﺟهه بﺎ بﺎﻓت تﺎریخی

ﻓﺮایند بﺎزآﻓﺮینی

نقﺶآﻓﺮینﺎن کلﯿدي در ﻓﺮایند بﺎزآﻓﺮینی خالق

مردم :حضور شهروندان جهانی؛ آمـوزش
شهروندان جهانی

نادیــــدهانگاشــــتن مــــردم در فراینـــــد
بــازآفرینی{:بــیاطالعــی مــردم از اقــدامات
درحالاجرا؛ نادیدهگرفتهشدن منافع و خواسـت
عموم}

تقویت نقش ساکنان و مشارکت آنها در فرایند بازآفرینی {اهمیت حضور ساکنان اصـیل
در فرایند بازآفرینی؛ اهمیت آموزش و آگاهی مـردم در فراینـد بـازآفرینی؛ لـزوم واگـذاری
اقدامات مهم در عرصۀ سکونت بـه مـردم؛ اهمیـت مطالبـات سـاکنان اصـیل بـهعنـوان
سرمایههای اصلی بافت}

دولت و مدیریت شهری :ظرفیت نهادی
مدیریت شهری به منظور تحول خالقانه
در شــهر؛ اســتفاده از افــراد خــالق در
ساختار مدیریت شهری؛ وجود سازمان ها
و تشکلهای مردمنهاد}

نــاموازنبــودن نقــشهــا و عملکردهــا در فراینــد
بازآفرینی بافت تاریخی{:نداشتن درک درسـت از
نقــشهــا و نقــشآفرینــان در فراینــد بــازآفرینی؛
مداخلۀ بیشازاندازۀ دولت و شـهرداری در فراینـد
بازآفرینی؛ نقش کمرنگ مردم و بخش خصوصـی
در فرایند بازآفرینی}

(بازتعریف) جایگاه دولت و مدیریت شهری در فرایند بازآفرینی بافت تاریخی{ :ضـرورت
دخالت نداشتن مستقیم دولت در عرصۀ سکونت؛ اهمیت نقش مدیریت شـهری در برنامـه
ریزی و مدیریت منابع؛ نقش تسهیلگری مدیریت شهری در فراینـد بـازآفرینی شـهری؛
اهمیت ثبات و اعتقاد مدیریت شهری؛ ضرورت ساماندهی عرصۀ زیرسـاخت و خـدمات
به وسیلۀ دولت؛ ضرورت همکاری دولت و مـدیریت شـهری؛ تعیـین ضـوابط مداخلـه در
عرصۀ سکونت توسط دولت}

تضاد و تعارض در فرایند بازآفرینی :تضاد
منافع گروههای ذینفع در فرایند بازآفرینی

ضرورت نگاه تدریجی و گام به گام به فراینـد بـازآفرینی{ :مرحلـهبنـدی فراینـد احیـا و
بازآفرینی؛ روند تدریجی اقدامات و مداخالت در بافت تاریخی}
مدیریت تضاد در فرایند بازآفرینی

ظرفیتهای اقتصادی بافت؛ وجود مراکز مهم
فعالیت در بافت تاریخی
افول خالقیت به سبب اقتصاد نفتی

اهمیت برنامهریزی اقتصادی{ :بهرهگیری از پتانسیل بازار در جهت رونق اقتصادی بافـت
تاریخی؛ ضرورت تغییر نظام اقتصادی بازار؛ اولویـت تغییـرات نظـام اقتصـادی در بافـت
به جای اقدامات کالبدی صرف؛ بهرهگیری از پتانسیلهای گردشگری در بافـت تـاریخی؛
ساماندهی مشاغل در تناسب با هویت تاریخی بافت؛ وضع مشوقهایی برای شکلگیری
صنایع خالق و بازگشت سرمایه؛ بهرهگیری از عرصههای عمـومی بافـت تـاریخی بـرای
ایجاد ارزشافزوده اقتصادی در بافت}
اصالح فعالیت و عملکرد در بازار{ :بارگذاری عملکردهای تقویتکننـدۀ صـنایع خـالق و
گردشگری در بازار تهران؛ قرارگرفتن بازار مدرن عرضهکنندۀ صـنایع خـالق در پیونـد بـا
بازار سنتی}
پیوند میان عرصههای عمومی و صنایع خالق در فرایند بازآفرینی خالق

ﻓﺮایند

بﺎزآﻓﺮینی

طبقۀ خالق :تعداد هنرمندان؛ تعداد افـراد
تحصــیلکــرده؛ تعــداد متخصصــان و
خبرگان؛ تعداد محققان شاغل در تحقیق
و توسعه؛ حضور نیروی کـار بـین المللـی
خالق

عالقه و انگیزۀ طبقۀ خالق به حضور و فعالیت
در بافت
ظرفیتهای علمی و دانشگاهی منطقه

نقش پایدار طبقۀ خالق در فرایند بازآفرینی{ :فراهمکردن زمینـۀ بـروز خالقیـت افـراد؛ جـذب
طبقۀ خالق در ساختار مدیریت شهری؛ جذب طبقۀ خـالق از طریـق برگـزاری فعالیـتهـای
فرهنگی؛ مشارکت طبقۀ خالق برای بهبود شرایط زندگی و سکونت؛ مشـارکت طبقـۀ خـالق
در راستای بهبود شرایط بازار؛ ماندگارکردن طبقۀ خـالق از طریـق تغییـر در نظـام اقتصـادی و
مالی}

اقرصﺎد و صنﺎیع خالق

میزان اشتغال در صنایع فرهنگی خـالق
نظیر صنایع دستی و گردشگری؛ پیشبرد
و سرمایه گذاری در بهکـارگیری هنـر در
فضاهای عمومی؛ مؤسسات گردشگری

نظﺎم عﻤلکﺮدي بﺎﻓت

محروا /محورﻫﺎي بﺎزآﻓﺮینی

سکونت

فعالیت :تعداد اماکن مـذهبی؛ کـاربریهـای
جاذب جمعیت؛ اخـتالط عملکـردی؛ سـرانۀ
کاربریهای تفریحی و اوقات فراغت؛ تعـداد
پارکها؛ تعداد دانشـگاههـا؛ تعـداد فضـاهای
ورزشی؛ تعداد مراکز فرهنگی نظیـر سـینما و
کتابخانه؛ نقاط عطف و مکث خدماتی

تنزل جایگاه سکونت در بافت تاریخی{ :غلبۀ
فعالیت بـه سـکونت در بافـت تـاریخی؛ افـت
کیفیت زندگی در بافت تـاریخی؛ نبـود صـرفۀ
اقتصادی سکونت در بافت تـاریخی؛ رونـد رو
به رشد جـایگزینی کـاربریهـای وابسـته بـه
مسکن با کاربریهای ناسازگار؛ رواج سـکونت
کارگری؛ جایگزینی ساکنین با قشر ثروتمند و
غریبه}
تضاد میان نقش فعلی بازار با استخوانبنـدی و شـاکله
بافت تاریخی؛ برهمخوردن تعادل بافـت پیرامـون بـازار
بهدلیل عملکرد نادرست کنـونی؛ وجـود کـاربریهـای
ناسازگار با عملکرد بافت

اصالح فعالیت و عملکرد در بافت تاریخی{:لزوم حفظ سکونت در بافت تـاریخی؛ وضـع
محدودیتهایی برای جلوگیری از تغییر کاربری سکونت به کاربریهای ناسازگار}
اصـالح فعالیـت و عملکـرد در بافـت تـاریخی{:وضـع محـدودیت بـرای جلـوگیری از ایجـاد
کاربریهای ناسازگار با بافت تاریخی؛ پیشبینی مکان جـایگزین و بـا صـرفۀ اقتصـادی بـرای
استقرار کاربریهای ناسازگار؛ وضع محدودیتها و مشوقهایی برای ایجاد کاربریهای سـازگار
با بافت تاریخی؛ درنظرگرفتن مکانهای جایگزین برای بارگیری و باراندازی کاالها؛ تنوعبخشی
و اختالط فعالیتها در بافت تاریخی}
اصــالح فعالیــت و عملکــرد در بــازار{ :درنظرگــرفتن حــوزههــای مکمــل بــرای بــازار؛ وضــع
محدودیتهایی برای جلوگیری از بارگیری و بارانـدازی کاالهـا در محـدودۀ بـازار؛ جابـهجـایی
فعالیتهای مخل در بازار؛ درنظرگرفتن فعالیتهای پویا و خالق در بـازار سـنتی؛ احیـای بـازار
تهران بهعنوان عرصۀ عمومی فعال و نه محل دادوستد صرف}
تعادلبخشی میان عملکرد بافت تاریخی و بازار تهران{ :پیروی از الگوی استخوانبندی بـازار و
تعادلبخشی کارکردی به آن؛ رسیدن به چشمانداز مشترک در بافت تاریخی و بازار}

نظﺎم اﺟرﻤﺎعی،
ﺟﻤعﯿری بﺎﻓت

تراکم جمعیتی ،تنـوع ادیـان ،تنـوع قـومی،
مداراگری در خصوص گروههـای مختلـف
ســنی و جنســی؛ رویدادپــذیری فضــاهای
همگــانی ،بســتر شــکلگی ـری روی ـدادها و
خاطرات جمعی برای گروههای مختلـف بـا
تمایالت متفاوت

خـــروج ســـاکنان اصـــیل از بافـــت تـــاریخی؛
جایگزینشدن مهاجران بهجای سـاکنان اصـیل در
منطقه؛ تنزل منزلت مکانی بافـت بـهدلیـل بـرهم
خوردن ساختار اجتماعی مرکب؛ وضعیت متعـارض
محلههای بافت تاریخی
قلب اجتماعی-سیاسی کشور

ارتقای منزلت اجتماعی بافت تاریخی{ :بهرهگیری از عرصههای عمومی بافت تاریخی بهمنظور
ایجاد ارزشافزوده اجتماعی در بافت؛ ارتقای کیفیت محیط برای بازگردانـدن سـاکنان اصـیل؛
ارتقای منزلت اجتماعی با حضور افراد مؤثر و برگزاری رویدادهای مناسب}
افزایش حضورپذیری در بافت :برگزاری رویدادهای مختلف در بافت تاریخی؛ رونقبخشیدن به
زندگی شبانه در بافت؛ اهمیت تنوعبخشی و اختالط فعالیتها در بافت
برگزاری رویدادهای اجتماعی و بهسازی محیطی بافت تاریخی در راستای جذب جمعیت

داراییﻫﺎي
تﺎریخی بﺎﻓت

تعداد بناهـای تـاریخی بـاارزش ،وضـعیت و
کیفیت نگهداری از دارایـیهـای فرهنگـی و
تاریخی

اصالت بافت تاریخی (قلب تاریخی شهر تهران؛ بافـت
تاریخی هستۀ اولیـۀ تهـران کنـونی؛ بافـت تـاریخی
عنصر هویتبخش شهر تهران)
ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی بافت؛ بافت تـاریخی،
مهد معماری و فرهنگ و هنر

ارتقای منزلت اجتماعی بافت تاریخی{ :بهره گیری از عرصههـای عمـومی بافـت
تاریخی برای ایجاد ارزشافزودۀ اجتماعی در بافت؛ ارتقای کیفیـت محـیط بـرای
بازگرداندن ساکنان اصیل؛ ارتقای منزلت اجتماعی با حضور افراد مؤثر و برگـزاری
رویدادهای مناسب}

شکل  .6چﺎرچوب تحققپذیﺮي رویکﺮد بﺎزآﻓﺮینی خالق در بﺎﻓت تﺎریخی تهﺮان
→ نیست .اون مال سکانس اول بود» (.)p8, 4
«شهرداری تهران باید یه بخشی داشته باشه به عنوان متولی اصلی توسعۀ اقتصاد محلی شهر که تا حاال نداشته که باید بیـاد اسـتعدادها رو بشناسـه ،چـه جـوری بایـد در
نظام اقتصادی-مالی تغییر ایجاد کنه .حاال مدیریت بافت تاریخی هم داره کارای کالبدی میکنه بیشتر ،یه سری اقدامایی مثل برگزاری جشنواره و اینـا انجـام مـیده.
اینا شاید جاذب جمعیت باشه ،ولی جمعیت رو موندگار نمیکنه» (.)p3, 12

کنگﺮانی ﻓﺮاﻫﺎنی و ﻫﻤکﺎران :تبﯿﯿن چﺎرچوب بهﯿنه تحققپذیﺮي بﺎزآﻓﺮینی خالق در بﺎﻓت تﺎریخی تهﺮان
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نرﯿجهگﯿﺮي
در این پژوهش ،نخست شاخصهای استخراجشده از مبانی نظری و آموزههای تجربی درخصوص رویکرد بازآفرینی
خالق در بافتهای تاریخی با به کارگیری روش دلفی و نظرخواهی از متخصصان در حوزۀ نظری و آشنا با بافت تاریخی
تهران تدقیق شدند .سپس به کمک مؤلفهها و شاخصهای نهایی در این مرحله راهنمای مصاحبه تدوین شد تا از طریق
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.
نتایج پژوهش بیانگر آن است که بافت تاریخی تهران با دوگانهای از داراییها و محدودیتهای ساختاری در مواجهه
و تحقق رویکرد بازآفرینی خالق روبهرو است که نتیجۀ آن همچنان افت کیفیت بافت و عدم بهرهگیری حداکثری از
توان و ظرفیتهای موجود در بافت شهر است .در چنین شرایطی رویکرد بازآفرینی خالق میتواند به الگویی مناسب برای
بافت تاریخی و موتوری برای توسعۀ اقتصادی و فرهنگی شهر تهران تبدیل شود .در این پژوهش بهمنظور ارائۀ چارچوب
تحققپذیری رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی تهران ،شاخصها و مفاهیم استخراجشده در قالب مفاهیم در
ارتباط با فرایند بازآفرینی و مفاهیم مربوط به محتوا و محورهای موضوعی بازآفرینی شدند و در سه بخش شاخصهای
بازآفرینی خالق ،ساختارهای پیشران و محدودکنندۀ تحقق رویکرد بازآفرینی خالق و راهکارهای مواجهۀ باز تنظیم شوند.
طبق یافته ها ،الزمۀ تحقق رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی تهران ،نخست تأکید بر ساختارهای پیشران
شناسایی شده است .این ساختارها در قالب دو مؤلفۀ کلی فرایند بازآفرینی و محورهای بازآفرینی و شش سطح
نقشآفرینان کلیدی (طبقۀ خالق ،مردم ،دولت و مدیران شهری) ،فرایند بازآفرینی ،اقتصاد و صنایع خالق ،نظام
عملکردی بافت (سکونت و فعالیت) ،نظام جمعیتی و اجتماعی و داراییهای تاریخی بافت ارائه شده است .یافتههای
پژوهش نشان میدهد به منظور تحقق رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی تهران الزم است از این ظرفیتها برای
مواجهه با ساختارهای محدود کننده در بافت به درستی استفاده شود .ساختارهای محدودکنندۀ بافت تاریخی نیز مانند
ساختارهای پیشران ،در قالب فرایند بازآفرینی و مفاهیم اصلی نظیر نادیدهانگاشتن مردم در فرایند بازآفرینی ،ناموازنبودن
نقشها و عملکردها در فرایند بازآفرینی بافت تاریخی و تضاد و تعارض در فرایند بازآفرینی و نیز محورهای بازآفرینی
مانند تنزل جایگاه سکونت در بافت تاریخی ،وضعیت متعارض محلههای بافت تاریخی ،تضاد میان نقش فعلی بازار با
استخوانبندی و شاکلۀ بافت تاریخی و جز آن تبیین شده است .در پایان نیز راهکارهای استخراجشده از خالل بررسی
تجارب افرادی که در عمل تجربۀ برنامهریزی و مدیریت در بافت تاریخی را داشتهاند ،در قالب همان شش سطح و دوازده
محورکلی ارائه شده است .این محورها عبارتاند از :نقش پایدار طبقۀ خالق در فرایند بازآفرینی ،تقویت نقش ساکنان و
مشارکت آنها در فرایند بازآفرینی (بازتعریف) جایگاه دولت و مدیریت شهری در فرایند بازآفرینی بافت تاریخی ،ضرورت
نگاه تدریجی و گامبهگام به فرایند بازآفرینی ،مدیریت تضاد در فرایند بازآفرینی ،اهمیت برنامهریزی اقتصادی ،اصالح
فعالیت و عملکرد در بافت تاریخی ،اصالح فعالیت و عملکرد در بازار ،پیوند میان عرصههای عمومی و صنایع خالق در
فرایند بازآفرینی خالق ،تعادلبخشی میان عملکرد بافت تاریخی و بازار تهران ،ارتقای منزلت اجتماعی بافت تاریخی و
افزایش حضورپذیری در بافت .براساس نتایج ،مدیریت شهری میتواند در کنار اقدامها و مداخلههای کالبدی با توجه
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بیشتر به برنامهریزیهای ترکیبی فرهنگی-اقتصادی در بافت تاریخی ،زمینۀ تحقق رویکرد بازآفرینی خالق را فراهم
آورد .چارچوب تحققپذیری رویکرد بازآفرینی خالق در بافت تاریخی تهران به شکل تفصیلی در شکل  6نشان داده شد.
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