


 듾✆껾폾 ⠆ ఆ닾 䤆껾럾 雾폾軾釾 㨀닾釻쯾 ꋾ뿾韾



 듾✆껾폾 ⠆ ఆ닾 䤆껾럾 雾폾軾釾 㨀닾釻쯾 ꋾ뿾韾

سید سعید هاشمیان

چاپ اعالن وصول ارشاد

چاپ برتر

10

10

مرتضی لطفی پور سیاهکلرودی

نرگس حمزه

تصوير روي جلد:
آتش سوزی در کلیسای تاريخی نوتردام 

پاريس

سمیه فدایی نژاد

مرکز پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاه های انسانی )خصوصی(

حمید ضرغام بروجنی، محمد مهدی عزیزی، مهناز بیگدلی، فاطمه 
عزیزی، محمد امین حسینی

سخن مدير مسئول/۲
سخن سردبیر/۳

مقاالت
میراث فرهنگی، عامل بنیادين توس��عه ی گردش��گری ج.ا.ايران/ 

حمید ضرغام بروجنی، فاطمه عزيزی/4
توسعه در تاريکی/ سید محمد بهشتی /1۳

اس��تفاده مجدد تطبیق��ی از میراث معم��اری در اس��ناد، قوانین و 
طرح های ملی/ رعنا توتونچی /18

  يکپارچه س��ازی مفهوم میراث فرهنگی و بازآفرينی فرهنگ- مبنا 
در شهر خالق/ مريم پور زکريا /۲9

تأثیر روان شناس��ی رنگ بر محیط شهر ايرانی - اسالمی/ مرتضی 
لطفی پور سیاهکلرودی، نرگس حمزه، النازالسادات نايبیه، /۳5

هشدار نوتردام؛ آموزه ای بر نقش ايمنی در حفاظت از میراث جهانی 
/ مرتضی لطفی پور سیاهکلرودی /46

هفت سؤال اساسی در مورد آتش سوزی کلیسای نوتردام پاريس/  
مینو عارفی پور/49

نی��م نگاهی به مناطق تاريخی در  اي��االت متحده آمريکا/ محمد 
امین حسینی/ 51

اس��تراتژی های بازيابی انطباقی برای بناهای میراثی؛ يک رويکرد 
57/ Damla Mısırlısoy, Ka˘gan Günc /جامع

معرفی پروژه های بافت تاريخی تهران/ ابوالفتح شادمهری /66
دیدگاه صاحب نظران

مصطفی حسینی کومله /70
معرفي کنفرانس

1- کنفرانس بین المللی “حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری 
تا منظر/71

۲- شش��مین کنفرانس يونس��کو UNITWIN در سال ۲019 
میالدی؛ »ارزش میراث برای گردشگری«/7۳

معرفي کتاب 
 تجهیز مجدد میراث صنعتی /74

منظر شهری تاريخی/76

y  آرا و ديدگاه های مندرج در فصلنامه، ديدگاه خاص آن نیس��ت. فصلنامه 
در ويرايش آزاد است. فصلنامه آزاد است عنوان نوشتارها را با هماهنگی نويسنده 
تغییر دهد. مسئولیت مقاله ها بر عهده نويسندگان يا مترجمان آنهاست. آثار و متن 
های دريافت ش��ده به هیچ وجه بازگردانده نمی شود. نقل بخشی از يک مقاله يا 

مطلب فصلنامه با ذکر نام و مأخذ آزاد است. 



4  ایده/ سال چهارم/ شماره دهم/ بهار 98

به نام آن که جان را فکرت آموخت

سخن مدیر مسئول

امروزه دانش و مبانی »مديريت و بهره برداری از فضاهای واجد ارزش تاريخی - فرهنگی« در شهرها به عنوان حلقه مکمل و 
مرحله ای مهم از زنجیره احیاء و باززنده سازی فضاهای تاريخی مطرح است. بدون توجه به مفهوم دانش مديريت و بهره برداری 
از س��ايت های تاريخی، هر اقدام مطالعاتی و اجرايی در اين زمینه ابتر مانده و به س��رانجام مطلوب خود نخواهد رس��ید. پیوند 
کالبدی-عملکردی بین مناطق تاريخی شهر و محدوده بالفصل آن، نقش و جايگاه قوانین کشور، برنامه های توسعه ای و اسناد 
فرادست در اين زمینه، ضوابط و مقررات حفاظتی مناطق تاريخی، مفاهیم اقتصادی و الگوهای بهینه درآمدزايی پايدار از فضاهای 
تاريخی، شناخت ابعاد اجتماعی و اثرات اقدامات باززنده سازی چنین فضاهايی بر الگوی زندگی ساکنان بافت، بهره برداری بهینه 
از فضاهای تاريخی در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی شهروندان، حفاظت پس از اجرای طرح و مواردی از اين قبیل در رده مفاهیم 

مرتبط با »مديريت و بهره برداری از فضاهای واجد ارزش تاريخی - فرهنگی« جای می گیرند.
نکته حائز اهمیت ديگر در اين خصوص توجه به نیروی انسانی و به طور عام توجه به انسان هاست. مديريت و بهره برداری 
از بناهای تاريخی و حفاظت آن بسیار متفاوت با ساير بناهاست. کسانی که مسئولیت حفاظت از ابنیه و سايت های واجد ارزش 
تاريخی و فرهنگی را بر عهده می گیرند و آن دس��ته از نیروی انس��انی که به عنوان گروه همیار به منظور بهره برداری بهینه از 
چنین فضاهايی در کنار متخصصین قرار می گیرند، صرفاً مدير يا کارمند نیستند، بلکه عاشقانی اند که تاروپود وجودشان حفظ اين 
میراث است. به عنوان مثال می توان به فضاهای فرهنگی در مقیاس بین المللی اشاره کرد که اکثر کارکنان آن را بازنشستگانی 
تشکیل می دهند که به شکل داوطلبانه و بدون هیچ گونه عوايد مالی صرفاً به عنوان يک تعهد ملی بخشی از ساعات عمر خود را 
وقف خدمت در اين مراکز نموده اند. زمانی که از اهمیت انسان ها و نیروی انسانی و پیرو آن بذل ارزش به بهره مندان و کاربران 
فضاها و سايت های تاريخی سخن به میان آيد، نمی توان توجه به دو مفهوم ضروری را ناديده انگاشت. مفهوم اول توجه به بعد 
سالمت و ايمنی آنان و مفهوم دوم بهره گیری از ابزارها و تکنولوژی های روز به منظور ارتقاء سطح آسايش و رضايتمندی شان 
اس��ت. موضوعی که در مديريت و بهره برداری از بس��یاری از بناها و محدوده های تاريخی و فرهنگی در نقاط مختلف دنیا به 

وضوح قابل مشاهده است. 
به هر روی سؤال اينجاست که مديريت شهری در ايران از نظر ساختار سازمانی و رويکردهای خود تا چه حد توان بهره برداری 
بهینه از سايت های تاريخی احیاء شده را دارد؟ آيا اساساً هدف از باززنده سازی فضاهای تاريخی در شهرها صرفاً اجرای مجموعه 
اقداماتی کالبدی به منظور ساماندهی وضع نابسامان موجود است، يا آنچه در اين زمینه مهم تر می نمايد "گام دوم" يعنی مديريت 

و بهره برداری بهینه و پايدار پس از اجرای طرح هاست؟ سؤالی اساسی که در اين شماره در مورد آن خواهیم انديشید.

y محمدتقی حسینی
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سخن سردبیر

انطباق پايدار يک خانه ی تاريخی با کاربری جديد، نوعی حفاظت از بنا اس��ت که به اهمیت معنايی آن آس��یبی نمی رس��اند. 
در اي��ن ن��وع حفاظت از بنای تاريخی نه تنها کاربری ب��ا بنا منطبق خواهد بود، بلکه درک اهمیت معنايی يک مکان تاريخی را 
تقويت کرده و به بیشینه خود می رساند. استراتژی تغییر کاربری تطبیقی راهکاری پايدار برای همگرايی رويکردهای حفاظت و 
توسعه می باشد. شیوه ای که به  واسطه آن، پارامترهای يک مداخله ی مؤثر در بناهای میراثی ارائه می گردد و نمود عینی تکامل 
روند حفاظت و توس��عه يکپارچه به ش��مار می آيد. از اين رو، مفهوم بنیادين اهمیت معنايی يا به عبارتی ارزش های ملموس و 
ناملموس میراث در تعامل با کاربری معاصر میراث معماری حفظ می گردد. تغییرکاربری تطبیقی همگام با اصول توسعه ی پايدار، 
شاخصه های زيست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میراث را حفظ و ارتقاء می بخشد و مبتنی بر مفهوم مديريت تغییر 
موجب حفاظت و توسعه توأمان میراث معماری و بستر پیرامونی آن می گردد. به عالوه، مديريت تغییر مبتنی بر حفظ ارزش ها 
و اهمیت معنايی میراث، با تبلور در اس��تراتژی تغییر کاربری تطبیقی میراث معماری، زمینه س��از توسعه پايدار و متوازن در شهر 
تاريخی و معاصر می گردند. بازشناسی چارچوب و مؤلفه های تبیین کننده مديريت تغییر می تواند به منظور ارزيابی پروژه های تغییر 
کاربری تطبیقی اجراء شده مورد استفاده قرار گیرد و از اين طريق مسیر برای تدقیق استراتژی تغییر کاربری تطبیقی به مثابه 
راهکاری پايدار برای حفاظت میراث معماری باز شود. اسناد و نظريه های مرتبط به  ويژه در دو دهه ی اخیر گويای آن است که 
برقراری تعادل میان رويکردهای حفاظت و توسعه به منظور مديريت تغییرات، مهم ترين موضوعی است که بايد در نظر گرفته 
ش��ود. بر اين اس��اس، حفاظت به  واسطه توجه به مفهوم اهمیت معنايی میراث، موضوعی منفعل و توسعه موضوعی حداکثری 
نمی باشد. استراتژی تغییر کاربری تطبیقی مشخص می کند کدام دسته از جنبه های میراث معماری بايد محافظت شوند و کدام 
 يک می تواند در فرايند تغییرکاربری تطبیقی تغییر يابد. به عالوه اين راهبرد مفهوم مديريت تغییر را برای تعیین و مديريت حدود 

تغییرات و حفظ ارزش ها و اهمیت معنايی میراث مدنظر قرار می دهد.
در اي��ران نیز نهادهای اصلی متولی انطباق پذيری و اس��تفاده مجدد از بناهای تاريخی ش��امل: “س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری”، “شهرداری” و “شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ايران” که زيرمجموعه وزارت راه 
و شهرس��ازی اس��ت می باشند. بخش خصوصی نیز در سال های اخیر به يکی از نهادهای اصلی متولی انطباق پذيری و استفاده 
مجدد بناهای تاريخی تبديل شده است. همچنین ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم و تالش نهادهای مردم نهاد نقش بسزايی در 
اين زمینه و موفقیت های به دس��ت آمده داش��ته است. در راستای تبیین مفهوم تغییر کاربری تطبیقی در اسناد فرادست در اين 
شماره از مجله، موضوع استفاده مجدد تطبیقی از میراث معماری در اسناد، قوانین و طرح های ملی مورد بررسی قرار گرفته است. 

همچنین ساير مقاالت اين شماره به بررسی ابعاد مختلف مفهوم میراث فرهنگی پرداخته اند. 
y سمیه فدائی نژاد



6  ایده/ سال چهارم/ شماره دهم/ بهار 98

چکیده

میراث فرهنگی، از مهم ترين منابع توسعه گردشگری و زمینه ساز انگیزه های اساسی برای جلب انواع گردشگران است. وجود جاذبه های 
میراث در ايران، توانايی بالقوه کشور در توسعه ی گردشگری، جذب گردشگران داخلی و بین المللی و کسب منافع اقتصادی و اجتماعی 
را در پی دارد. تبديل اين توانمندی های بالقوه به بالفعل، نیازمند برنامه ريزی و توجه به عواملی اس��ت که به توس��عه گردشگری میراث 
فرهنگی در ايران می انجامد. توسعه ی گردشگری در زمینه میراث فرهنگی می تواند عالوه بر اثرات شگرف فرهنگی، به بهبود وضعیت 
اقتصادی و اجتماعی کش��ور و دس��تیابی به رشد اقتصادی و ايجاد اشتغال کمک کند. در اين مقاله مفاهیم میراث فرهنگی، گردشگری 

میراث و توسعه گردشگری تشريح و پیشنهادهايی برای توسعه گردشگری میراث فرهنگی در ايران ارائه شده است.

واژگان کلیدی: گردشگری، میراث فرهنگی، گردشگری میراث، منابع توسعه گردشگری

Cultural heritage, the Fundamental Factor of Tourism Development in  the 
Islamic Republic of Iran

 yHamid Zargham Boroujeni

Abstract

Cultural heritage is one of the key tourism resources and motives. As such, heritage  attractions could 

potentially enable tourism development in Iran, therefore, associated  economic and social benefits from 

domestic and international tourists could be gained.  Undoubtedly, actualizing these potentials requires 

planning, by taking the factors that  contribute to the development of cultural heritage tourism in Iran into 

account. This  research paper describes the concepts   related to the cultural heritage, heritage tourism  and 

associated tourism development and provides some suggestions for  cultural/heritage tourism development 

in Iran. 

Keywords: Tourism, Cultural heritage, Heritage Tourism, Development of Tourism  Cultural 

Heritage

میراث فرهنگی، عامل بنیادین توسعه ی گردشگری ج.ا.ایران
نويسنده

y zargham@atu.ac.ir دکتر حمید ضرغام بروجنی: استاد مديريت گردشگری، دانشگاه عالمه طباطبائی

y ،دکتر فاطمه عزيزی: دکتری گردشگری- دانشگاه عالمه طباطبائی
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1- مقدمه
در عصر حاضر، گردش��گري يکي از عوامل مؤثر در گس��ترش 
رواب��ط بین ملت ه��ا و ايجادکننده ي فرصت هاي ش��غلي )در بُعد 
اقتصادی( و تعامالت اجتماعي -  فرهنگي )در بُعد فرهنگی( است 
)ساريس��یک1 و همکاران، ۲011(. گردشگری يکی از بزرگ ترين 
و س��ريع ترين بخش های اقتصادی درحال رشد است )همیلتون۲ 
و هم��کاران، ۲005(. از اي��ن رو در کش��ورهای درحال توس��عه، 
گردشگری به عنوان منبع ارزش��مندی برای ايجاد رشد و توسعه 
و کس��ب درآمد مورد توجه قرار گرفته است )آندرادس و ديمانچ۳، 

.)۲017
وابس��تگی متقاب��ل گردش��گری و میراث فرهنگی با گذش��ت 
زمان آشکارتر شده اس��ت. میراث فرهنگی بنیانی برای توسعه ی 
گردش��گری است و گردشگری نیز به صورت بالقوه قابلیت تأمین 
منابع مالی برای حفاظت از میراث فرهنگی را دارا اس��ت )ضرغام 

و بهشتی، 1۳94(. 
می��راث فرهنگی، يک��ی از مهم ترين منابعی اس��ت که مبنای 
گردشگری قرار گرفته و زمینه ساز انگیزه های اساسی زيادی برای 
ساير سفرها شده اس��ت )تیموثی، ۲011: 1۲(. شناخت میراث در 
گردش��گری به منظور مواجهه با تقاضای در حال گسترش در اين 

زمینه و شناخت بازار گردشگران مورد نیاز است )میالر4، 1989(.
کش��ور ايران با برخورداري از س��ابقه ديرين تمدن و فرهنگ، 
طبیعت و شرايط اقلیمي گوناگون و ديگر عوامل، توانايي قرارگیري 
در جايگاه مناسب مقصدهای پرجاذبه گردشگري در سطح آسیا و 
بین المللي را دارا است )جعفری صمیمی و خبره، 1۳9۲(. در کشور 
ايران جاذبه های گردشگری با محوريت آثار تاريخی- فرهنگی و 
صنايع دستی نمود پیدا کرده اند. بنابراين مسیر توسعه گردشگری 
کشور بايد به سمت گردشگری میراث فرهنگی باشد. گردشگری 
میراث از انواع بسیار مهم و رو به رشد گردشگری در جهان امروز 
به ش��مار می رود. اين نوع گردش��گری، ش��امل میراث فرهنگی 
ملموس و ناملموس از يک س��و و میراث طبیعی از س��وی ديگر 
است. اين موارد از اجزای مهم میراث هستند که برای گردشگری 

و هدف های ديگر مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند )تیموثی، ۲011: 
15(. توس��عه اين نوع از گردش��گری باعث فراهم آوردن منافعی 
برای گردش��گران، س��اکنین محلی و مقصدهای میراث می شود. 
جوامع مختلف س��عی دارند تا با اس��تفاده از توسعه  ی گردشگری 
می��راث بتوانن��د فرهنگ و مناب��ع تاريخی- فرهنگ��ی خود را به 
دنی��ا عرضه کرده و برای توس��عه اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی 

کشورهای خود گام بردارند )صالحی پور، 1۳94: ۲۲(. 
تقاضا برای گردشگری میراث از دهه 1990 به سرعت افزايش 
يافته و در قرن بیس��ت و يکم به اوج خود رس��یده اس��ت. 18 تا 
۲5 درص��د از انگیزه گردش��گران، جنبه تاريخی- فرهنگی دارد و 
پیش بینی می شود تا سال ۲0۳0، تاريخ و فرهنگ نقش محوری را 
در جذب گردش��گران خواهد داشت )موسوی و همکاران، 1۳9۳(. 
به اس��تناد آمار موجود نزديک به ۳7 درصد از گردشگران ورودی 
ايران را گردش��گران میراث فرهنگی تش��کیل می دهد )ش��ورای 
جهانی سفر و گردش��گری، ۲010(. بنابراين میراث فرهنگی يک 

عامل کلیدی در انتخاب ايران به عنوان يک مقصد سفر است. 
در اين مقاله سعی شده است ضمن تشريح مفهوم میراث، ارتباط 
آن با گردش��گری و ضرورت و اهمیت توجه به توسعه گردشگری 
در اين زمینه مطرح ش��ود. در نهايت پیش��نهادهايی برای توسعه 

گردشگری میراث فرهنگی در ايران ارائه شده است.

2- ادبیات تحقیق
نقش گردشگری در توس��عه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
باعث ش��ده اس��ت تا بس��یاری از مديران و برنامه ري��زان محلی، 
منطقه ای و ملی در سراس��ر دنیا برای گس��ترش آن برنامه ريزی 
و ت��الش کنند )محمدپور، 1۳95(. گردش��گری می��راث يکی از 
س��ريع ترين زيرگروه های درحال رش��د صنعت گردشگری است 
)کنگ5، ۲010(. در س��ال های اخیر گردشگری میراث از اهمیت 
اقتصادی زيادی برای مقصدها برخوردار شده است و اين امر منجر 
به ايجاد آگاهی و شکل گیری برند برای مقصدها شده است )هان6، 

.)۲016

1. Sariisik, Turkay & Akova     5. Kong
2. Hamilton, Maddison & Tol     6. Han
3. Andrades & Dimanche
4. Millar
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2-1- میراث
میراث، يکی از مهمترين منابع برای توسعه گردشگری است و 
چنانچه برنامه ريزی مناسبی انجام شود، گردشگری نیز به حمايت 
مال��ی و دولتی برای حفاظ��ت از میراث می انجامد )س��و و وال1، 
۲014(. شروع استفاده از کلمه ی میراث به سال 1990 بر می گردد 
که دارای عمده ترين و سريع ترين رشد در بخش های گردشگری 
است )پوريا۲ و همکاران، ۲00۳(. میراث، مصرف تجربه ی گذشته 
در جامعه مدرن است که برای صنعت گردشگری جذاب می باشد 
)هان، ۲016: 84(. پژوهشگران میراث روی يک مفهوم اصلی که 
میراث را تعريف می کند، اتف��اق نظر دارند. میراث يعنی آنچه که 
از گذش��ته به ارث برده ايم و در زمان حال از آن استفاده می کنیم. 
به عبارت س��اده تر، میراث، اس��تفاده مدرن از گذشته برای هدف 
گردشگری و ساير هدف ها )مانند آموزش و پیشرفت جامعه( است 

)تیموثی، ۲011: 14(. 
 ،)۲01۲( ۳)OECD( س��ازمان همکاری و توس��عه اقتصادی
میراث را دارايی می داند که هس��ت يا ممکن اس��ت به ارث برده 
شده باشد، چیزهای با ارزش��ی مثل ساختمان های تاريخی که از 
نسل های گذشته به جای مانده است و چیزهايی که ارزش تاريخی 
يا فرهنگی دارند و نیاز است مورد حفاظت و نگهداری قرار گیرند، 
جزء میراث هستند )بگادر4، ۲016: ۳۲(. بنابراين، میراث، باورهای 
فرهنگی و عناصر فیزيکی مربوط به گذشته است که جامعه سعی 
در حفاظت و انتقال آن به نس��ل های آينده دارد )گلبمن و الون5، 

 .)۲016
در ي��ک ن��گاه جامع، میراث ش��امل میراث طبیع��ی6 و میراث 
فرهنگی7 اس��ت. میراث طبیعی ش��امل همه ی جنبه های محیط 
طبیعی همچون تنگه ها، جنگل های بارانی، درياچه ها، رودخانه ها، 
يخچال ه��ای طبیعی، کوه ها، بیابان ها و خطوط س��احلی اس��ت 
)س��اتاتات8، ۲010(. می��راث طبیع��ی، در ح��وزه ی گردش��گری 
طبیعت محور، بخش مهمی از گردش��گری محس��وب می ش��ود. 

میراث فرهنگی گذش��ته ی ايجاد ش��ده توسط بش��ر و جلوه های 
متنوع آن اس��ت )تیموثی، ۲011: 14(. به لحاظ فرهنگی، میراث 
دامنه گسترده ای دارد و تاريخ و عقايد مردم يک کشور، ارزش ها و 
عقايد، ساختمان ها و بناهای يادبود، مکان های مهمی که حوادث 
تاريخی در آن ها رخ داده اس��ت، هنرها )ادبیات، موسیقی، رقص، 
مجسمه س��ازی و هنر(، آداب سنتی، جش��نواره ها و سبک زندگی 

سنتی را نیز در بر می گیرد )افخمی، 1۳86: 99(.
می��راث فرهنگ��ی دربردارنده تجلیات ملم��وس9 و ناملموس10 
فرهن��گ بش��ری و محصوالت فرهنگی فیزيک��ی و غیرفیزيکی 
نسل های قبلی است. اين نوع از میراث حاکی از روابط بین انسان 
و محیط اطراف اوس��ت )ساتاتات، ۲010(. میراث فرهنگی تجلی 
وجود خالق بش��ريت است که توسط نس��ل های گذشته به نسل 
کنونی انتقال پیدا کرده اس��ت و با نشان دادن اينکه در گذشته به 
چه چیزهايی دس��ت پیدا کرده ايم و چگونه آنچه شده ايم که امروز 
هستیم، گذشته ما را به زمان حال پیوند می دهد )يونسکو، ۲007(.
ايکوم��وس، ش��ورای بین الملل��ی اماک��ن و بناه��ای يادب��ود 
)ICOMOS(11، میراث فرهنگی را شکلی از زندگی توسعه يافته 
به وس��یله يک جامعه می داند که از نس��لی به نسل ديگر منتقل 
می ش��ود و شامل روش ها، مکان ها، اش��یاء، هنر و ارزش ها است 

)پاسچینگر1۲، ۲007: ۲۳(. 
با توجه به اينکه میراث طبیعی صرفاً شامل موارد ملموس است 
مقايسه بعد ملموس و ناملموس میراث، در زمینه میراث فرهنگی 

موضوعیت پیدا می کند. 

- میراث فرهنگی ملموس
میراث فرهنگ��ی ملموس به عناصر قابل لم��س باقی مانده از 
گذش��ته مثل يادمان ها و بناهای تاريخی اش��اره دارد و به دو نوع 
کلی منقول1۳ و غیرمنقول14 تقسیم می شود. میراث منقول می تواند 
از مکان��ی به مکان ديگر انتقال پیدا کن��د ولی میراث غیرمنقول 
 امکان جابه جايی از مکان اصلی خود را ندارد )يونسکو، ۲007: 1۳(.

1. Su & Wall      8. Sattattat
2. Poria       9. Tangible
3. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 10. Intangible
4. Bagader      11. International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)
5. Gelbman & Laven     12. Paschinger
6. Natural      13. Movable
7. Cultural      14. Immovable
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میراث فرهنگی منقول ش��امل اشیای باستانی و تاريخی و هنری 
اس��ت که در گنجینه های ملی و ش��خصی نگهداری و به اشیای 
زيرخاکی و روی خاکی يا موروثی و هنری تقسیم می شوند. میراث 
فرهنگی غیرمنقول شامل تپه ها، محوطه ها، بناها، کتیبه ها، نقش 
برجسته ها، گورستان های باس��تانی، شهرها و بافت شهری است 

)توحیدی، 1۳88: 11(. 

- میراث فرهنگی ناملموس
میراث فرهنگی ناملموس )يا می��راث زنده( دربرگیرنده دانش، 
مهارت ها، فعالیت ها و جلوه های مرتبط با يک فرهنگ خاص است 
که از نسلی به نس��ل ديگر انتقال پیدا می کنند )يونسکو، ۲015(. 
میراث ناملموس به همه ی اشکال فرهنگ قديمی و عامیانه جامعه 
اشاره دارد و شامل آداب و رسوم، زبان ها، موسیقی، حرکات موزون، 
جشنواره ها، شعائر مذهبی، راه و روش پزشکی و داروسازی سنتی، 
هنرهای مرتبط با آشپزی و همه ی مهارت های مربوط به جنبه های 
مادی فرهنگ می شود )يونسکو، ۲01۳(. اهمیت میراث ناملموس 
در انتقال داش��ته ها و غنای فرهن��گ ملی و محلی يک جامعه به 
نسل های بعدی است، موضوعی که می تواند بقای فرهنگ جامعه 
را در طوالنی مدت تضمین کند )رادزی1 و همکاران، ۲01۳(. منابع 
میراث طبیع��ی و فرهنگی از جمله دارايی های غیرقابل جايگزين 
و ارزش��مند نه تنها برای هر ملت بلکه برای کل بش��ريت هستند 
)وانگ۲ و همکاران، ۲015(. میراث فرهنگی که امروزه مورد استفاده 
قرار می گیرد ش��امل عناصر ملموس و غیرملموس اس��ت. میراث 
فرهنگی هم در شکل اشیای مادی و هم شامل عناصر غیرمادی 
فرهن��گ از اجزای مهم میراث هس��تند که برای گردش��گری و 
هدف های ديگر مورد استفاده قرار می گیرند )تیموثی، ۲011: 15(.
گردش��گری میراث ش��اخه ای از گردشگری است که هدف آن 
ارتقاء اش��تیاق و عالقه ب��ه تاريخ و باستان شناس��ی و حفاظت از 
محوطه های تاريخی و میراث فرهنگی به طور عام در دو حوزه ی 

میراث ملموس و ناملموس است )بارام۳، ۲008: ۲1۳(.

2-2- گردشگری میراث
مفاهیم گردش��گری و می��راث مربوط به ادبی��ات دوره معاصر 
گردش��گری می شوند. مفهوم میراث متمرکز بر ارزش ها، باورها و 
ايده ها اس��ت که ارتباط مستقیمی با میراث فرهنگی جوامع دارد. 
نمونه ای از جاذبه های میراث شامل موزه ها و محوطه های تاريخی 
اس��ت. اين جاذبه ها باعث می ش��ود تا مردم محل زندگی خود را 
برای ديدن آن ها ترک کنند و به گردشگر تبديل شوند. ارتباط بین 
گردش��گری و میراث در قالب گردش��گری میراث مطرح می شود 
)جولیف و اس��میت4، ۲001(. باورهای محلی ش��امل هنر، صنايع 
دستی، س��بک زندگی و غذا، همچنین میراث ساخته شده از قبیل 
ساختمان ها، پارک ها و موزه ها از جاذبه های کلیدی در گردشگری 

میراث هستند )لی5 و همکاران، ۲016(.
گردش��گری میراث نوع خاصی از گردشگری است که فرصتی 
برای به تصوير کشیدن گذشته در زمان حال را فراهم می کند. اين 
نوع گردشگری برمبنای ويژگی های تاريخی يک مکان گردشگری 
است )کنگ، ۲010: 18(. همچنین نوعی فعالیت گردشگری است 
که منجر به کس��ب تجربه توسط گردش��گر و يادگیری در مورد 

فرهنگ مقصد می شود )هان، ۲016: 86(.
گردش��گری فرهنگی و گردش��گری میراث توسط محققان به 
عنوان دو پديده جدا از هم اما مرتبط با يکديگر و دارای اش��تراک 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. گردش��گر فرهنگی اصواًل به افرادی 
اطالق می ش��ود ک��ه از فرهنگ ه��ای زنده، هنره��ای معاصر و 
موس��یقی يا س��اير عناصر فرهنگ مدرن بازديد يا در آنها شرکت 
می کنند. برخی صاحب نظران اظهار می کنند که گردشگری میراث 
پايه آثار عتیقه اس��ت و اغلب در مناطق روس��تايی اتفاق می افتد 
و بیش��تر محدود به مکان است. درحالی که گردشگری فرهنگی 
بیشتر در مناطق شهری رخ می دهد و کمتر محدود به مکان است. 
بنابراين، محتوای اين دو مفهوم يکی است اما بافت آن ها متفاوت 

است )مؤسسه اعتماد ملی حفاظت از آثار تاريخی6، ۲010(.

1. Rodzi
2. Wang
3. Baram
4. Jolliffe & Smith
5. Lee
6. After National Trust for Historic Preservation (2010)
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برخی ديگر از محققان معتقدند که نقطه تمايز بین گردشگری 
میراث و گردش��گری فرهنگی مربوط به تجربه است. گردشگری 
میراث بر گذشته متمرکز اس��ت درحالی که گردشگری فرهنگی 
تمرکز بر زمان حال دارد. از نظر تیموتی و بويد )۲00۳( گردشگری 
فرهنگی با گردش��گری می��راث همپوش��انی دارد و اين دو قابل 
تعويض با يکديگر هستند )کنگ، ۲010: ۲0(. گردشگری میراث 
جزئی از گردش��گری فرهنگی اس��ت. موضوع گردشگری میراث 
عموماً محدود به هنرهای تجس��می و تصويری، س��اختمان های 
میراث، نواحی، چشم اندازها و سبک های خاص زندگی، ارزش ها، 
باورها، س��نت ها و رويدادهای فرهنگی اس��ت؛ و به طور خاص بر 
تاريخچه ی فرهنگ تمرکز دارد که اساساً در قالب صنايع دستی و 

محوطه ها مطرح می شود )بوئینتا1، ۲015: 5(.
گردشگری و میراث فرهنگی رابطه ای بسیار ديرينه دارند. حاصل 
اين پیوند ظهور ش��اخه ای در گردشگری است که به گردشگری 
میراث فرهنگی مش��هور اس��ت. در حوزه ی مطالعات دانشگاهی 
قدمت اين نوع گردش��گری به چند دهه قبل باز می گردد، زمانی 
که واژه ی میراث برای اولین بار به ادبیات گردش��گری وارد ش��د 
)چابه��را۲، ۲001(. با اينکه برخی از محقق��ان ترجیح می دهند با 
توجه به تمايالت افراد يا قديم و جديد بودن منابع، بین گردشگری 
فرهنگ��ی و گردش��گری میراث مرز مش��خصی ايج��اد کنند، اما 

تفاوت ها در صورت وجود بسیار جزئی است.

2-3- اهمیت و ضرورت توجه به گردشگری میراث
گردش��گری میراث به عنوان يکی از پرسرعت ترين بخش های 
گردش��گری از نظر رش��د، به عنوان راهی ب��رای تقويت فرهنگ 
محلی و کمک به پراکندگی فصلی و جغرافیايی گردشگری مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت )ها و همکاران، ۲006(. روند گردشگری 
جهانی نش��ان دهنده افزايش گردشگری میراث در مقصدها است. 
در س��طح بین المللی، جاذبه های میراث، يکی از مهمترين منابعی 
اس��ت که قابلیت تولید اقتصادی و ايج��اد محبوبیت فرهنگی در 
بین ديدارکنندگان را داراس��ت. توجه به نقش گردش��گری میراث 

در ايج��اد ش��غل و تولید مناف��ع اقتصادی، غالب اس��ت. بنابراين 
توس��عه ی اين نوع گردشگری به عنوان عاملی برای ايجاد درآمد 
محس��وب می ش��ود. ديدارکنندگان از مکان های میراث نسبت به 
ساير ديدارکنندگان، عالقه مند به اقامت طوالنی تر و صرف مخارج 
بیشتر در مقصد هستند. به همین دلیل گردشگری میراث منجر به 

توسعه ی اقتصادی در مقصد می شود )کنگ، ۲010: ۲5(. 
گردش��گری میراث عالوه بر نقش��ی که در توسعه ی اقتصادی 
دارد، به عنوان يکی از روش های مؤثر در زمینه ی ارتقای س��طح 
فرهنگی- آموزش��ی عالوه بر ترويج هدف های ملی، توس��عه ی 
تصوي��ر مثبت ملی و ايجاد هويت ملی به ش��مار م��ی رود )لی۳ و 
همکاران، ۲008(. منابع گردشگری میراث )ملموس و ناملموس( 
قابلیت ه��ا و مزيت های بی ش��ماری برای جذب س��رمايه و ايجاد 
فرصت ه��ای اقتصادی از طريق ايجاد کس��ب وکارهای جديد در 
بخش گردش��گری دارند)مادن و ش��یپلی4، ۲01۲(. گردش��گری 
میراث با توجه به گستره فعالیت  در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی و حتی سیاس��ی، به عنوان يک��ی از مؤثرترين بخش ها 
در رشد و توس��عه اقتصادی ايفای نقش کرده؛ با توجه به منافعی 
که برای گردش��گران و جوام��ع گوناگون فراهم می کند به بخش 
ويژه ای از بازار جهانی گردش��گری تبديل ش��ده است. اين منافع، 
عموماً شامل ايجاد درآمدهای جديد برای مقصدهای گردشگری، 
حفاظت از دارايی های میراث، تقويت غرور ملی میزبانان، کس��ب 
تجارب غنی برای گردش��گران، افزايش کیفی��ت زندگی و حفظ 

هويت جامعه می شوند )کنگ، ۲010(.
شهرت گردشگری میراث در سال های آينده افزايش پیدا خواهد 
کرد و نرخ رشد در اين بخش باالتر از میانگین جهانی خواهد شد. 
گردش��گری میراث زيربخش های مختلفی شامل باستان شناسی، 
معماری، هنر، تورهای اماکن زيارت��ی، تورهای تاريخی، موزه ها، 
تاريخ نظامی، جش��نواره های موسیقی و مراس��م مذهبی را در بر 
می گیرد. اين نوع گردش��گری فرصت ه��ای اقتصادی و اجتماعی 
زي��ادی را ب��رای جوامع محلی فراهم می کن��د و در يک کالم، از 
توس��عه ی کارآفرينی حماي��ت می کند. گس��ترش کارآفرينی در 

1. Bointa
2. Chhabra
3. Li
4. Madden & Shipley
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حوزه ی میراث به منظور يافتن راه حل های مناس��ب برای حمايت 
از فعالیت های مختلف گردش��گری، ضروری اس��ت )س��وروگو و 

سوروگو1، ۲015(.

2-4- جاذبه های میراث
جاذبه ها از اجزای اصلی يک سیس��تم گردشگری هستند. هیچ 
ديدارکنن��ده ای به مقصد س��فر نمی کند مگر ب��رای تجربه کردن 
جاذبه ها. جاذبه ها س��تون های اصلی میراث هس��تند. آن ها باعث 
استفاده معاصر از گذشته از طريق تفسیر و ارائه تاريخ برای هدف 
گردشگری می شوند )پاسچینگر، ۲007(. اسمیت۲ هفت نوع اصلی 
جاذبه های میراث را به صورت زير دس��ته بندی می کند )اسمیت، 

)104-10۳ :۲009
y )بنا شده )بناهای تاريخی، يادمان ها، معماری و غیره
y  طبیعی )پارک های ملی، چش��م اندازهای فرهنگی، سواحل

يا غارها و غیره(
y )فرهنگی )هنر، صنايع دستی، جشن ها، رويدادهای سنتی و غیره
y )صنعتی )معادن، کارخانه ها، چشم اندازهای صنعتی و غیره
y  ،محوطه های مذهبی )کلیساها، مساجد، مسیرهای زيارت

شهرهای زيارتی، معابد و غیره(
y )نظامی )قلعه ها، میادين جنگ، موزه ها و غیره
y )ادبیات و هنری )خانه ها يا منظره های مرتبط با نويسندگان و غیره

تیموتی و بويد بعضی از جاذبه های مرسوم و رايج را که معمولی 
و خاص هس��تند مطرح کردند که اين جاذبه های میراث ش��امل 
موزه ها، محوطه های جنگی، محوطه های مذهبی، فرهنگ زندگی، 

مکان های صنعتی و میراث ادبی است )پاسچینگر، ۲007(.

3- وضعیت میراث فرهنگی و محوطه های تاریخی 
در جمهوری اسالمی ایران

مطابق با نظر س��ازمان جهانی گردشگری، گردشگری میراث 
بین ۳5 تا 40 درصد از گردش��گری در جهان را به خود اختصاص 
داده اس��ت و هر ساله از رش��دی معادل 15 درصد برخوردار است 
که تقريبا س��ه برابر نرخ رش��د گردش��گری به طور معمولی است 

)س��ازمان جهانی گردش��گری، ۲01۳(. می��راث فرهنگی جزئی 
از منابع گردش��گری در اکثر کش��ورهای دنیا اس��ت. بس��یاری از 
مش��هورترين مقصدهای می��راث، امروزه در کش��ورهای در حال 
توسعه قرار دارند. اکثر کشورها داده های بسیار محدودی در رابطه 
با اين نوع گردشگری دارند. اما به طور حتم هر ساله ده ها میلیون 
نفر از مش��هورترين محوطه های تاريخی و ديگر جاذبه های کمتر 
شناخته ش��ده در کش��ورهای توس��عه يافته و درحال توسعه بازديد 

می کنند )تیموثی، ۲011: 40(. 
عواملی مانند موقعی��ت جغرافیايي، تنوع آب و هوايي، فرهنگ 
و تاري��خ غن��ي، فضاي مناس��بي را براي ظهور اش��کال مختلف 
گردش��گري در ايران فراهم کرده اند )اس��دی و دريايی۳، ۲011: 
144(. طبق بررسی های ش��ورای جهانی سفر و گردشگری برای 
س��ال ۲0۲5 میالدی، 4740000 گردش��گر ورودی، سال ۲0۲7 
میالدی، 9858000 و برای سال ۲0۲9، حدود 10 میلیون و 500 
هزار نفر گردشگر برای ايران پیش بینی شده است )تأثیر اقتصادی 
سفر و گردشگری4، ۲015؛ ۲017؛ ۲018(. ايران يکی از کشورهای 
مهم جهان به لحاظ غنای فرهنگی و دارای آثار و میراث فرهنگی 
ارزش��مندی اس��ت که از گذش��ته های دور توجه گردش��گران و 
شرق شناسان و متخصصان اهل فرهنگ و هنر را جلب کرده است. 
يادمان های باعظمت مانند تپه س��یلک، ش��هر سوخته، چغازنبیل، 
هگمتانه، آثار هخامنش��یان تا ساس��انیان در فارس و خوزستان و 
کرمانشاه، آثار باش��کوه و کم نظیر دوران اسالمی تا آثار و بناهای 
دوران معاصر از مهم ترين بخش های میراث فرهنگی مادی کشور 
به ش��مار می رون��د و به همین علت ايران در ادبیات گردش��گری 
جهانی، با تنوع محیط طبیعی، يکی از مهم ترين مقصدهای میراثی 
جهان ش��ناخته می شود. در کتاب های راهنمای گردشگری جهان 
بیش��ترين معرف��ی و جذابیت را به میراث فرهنگی ايران نس��بت 
داده اند و بیشترين تقاضای گردشگری نیز در بازار گردشگری برای 
ديدار از مناطق گردش��گری میراثی اس��ت )قادری، 1۳9۳: ۲11(. 
براس��اس مطالعات باستان شناس��ی، میراث فرهنگ��ی ايران را 
براساس توالی زمانی می توان به شرح زير تقسیم بندی و مطالعه کرد:

1. Surugiu & Surugiu
2. Smith
3. Asadi & Daryaei
4. Travel & Tourism Economic Impact
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1- آثار ماقبل تاريخ
۲- آثار تاريخی

۳- آثار دوران تاريخی
4- آثار دوران اسالمی

نحوه پراکنش اين آثار در س��طح کش��ور مقصدهای گوناگونی 
را در ه��ر ناحیه جغرافیايی به وج��ود آورده، به نحوی که می توان 
در برنامه ريزی گشت ها، براس��اس هدف ديدارکنندگان مقصدی 

خاص، ويژگی هر يک از دوره ها را شناخت و از آن ديدار کرد.

4- نتیجه گیری
گردش��گری از ديرباز در ايران رونق داش��ته و ش��واهد تاريخی 
فراوانی دال بر اين مدعا وجود دارد، اما، صنعت گردشگری در ايران، 
آنچنان که شايسته منابع آنست رشد و توسعه نیافته است و در نتیجه 
موفقیت چندانی برای جذب گردشگر و دستیابی به مزايای اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و سیاس��ی صنعت گردشگری صورت نگرفته 
است. قابلیت ها و پتانسیل های موجود نشان از اهمیت و ضرورت 
توسعه ی صنعت گردشگري و بهره مندي از فوايد اقتصادي، سیاسي، 
فرهنگي- اجتماعي و زيس��ت محیطي اين صنعت در ايران دارد.
آسیب شناس��ي گردش��گري در جوامع در حال توس��عه از جمله 
ايران مي تواند يکي از مهم ترين اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي 
قلم��داد ش��ود. قطعاً اقدام به شناس��ايي موان��ع و محدوديت هاي 
موجود و اولويت بندي آن ها و همچنین ارائه ی راهکارهاي اجرايي 
و عملیات��ي براي رفع وي��ا کم اثر کردن و اص��الح امور مرتبط با 
صنعت گردشگري اين امکان را براي تصمیم گیران و برنامه ريزان 
در س��طوح ملي و محلي به وجود مي آورد ت��ا بتوانند منابع مالي، 
طبیعي، فرهنگي و نیروي انساني خود را بر اساس نیازهاي اصلي 
و محدوديت منابع، به ويژه در بخش مالي، مديريت کرده و حداکثر 

بهره برداري را انجام دهند.
کش��ور ما از نظر میراث فرهنگی ظرفیت ه��ای زيادی دارد که 
در ش��هرهای مختلف پراکنده اند. توجه به اين ظرفیت و استفاده 
از مزيت ه��ای آن در قالب توس��عه صنعت گردش��گری می تواند 
باعث کاهش نیاز به درآمدهای صنعت نفت ش��ود. در مقايس��ه با 
کشورهای توسعه يافته سهم بهره مندی ايران از صنعت گردشگری 
دنیا بسیار ناچیز و عمدتاً مربوط به حوزه زيارتی است، درحالی که 
استفاده از پتانسیل میراث فرهنگی کشور می تواند نقش مهمی در 

جذب گردشگر داشته باشد. از جمله عواملی که نقش تعیین کننده 
در توسعه گردشگری میراث فرهنگی در کشور دارد، جذب سرمايه، 
مش��ارکت بخش خصوصی و دولتی،  توسعه و بهسازی وضعیت 

زيرساخت ها و آموزش مزايای گردشگری به مردم محلی است.
در ارتباط با مشارکت بخش خصوصی و دولتی در زمینه توسعه 
گردشگری، با مشارکت دادن بخش خصوصی، مرمت و حفظ آثار 
و میراث فرهنگی با سرعت بهتری انجام می شود. مشارکت بخش 
خصوصی و دولتی منجر به استفاده مؤثر از منابع، توسعه زيرساخت ها، 
تقوي��ت مق��ررات س��اخت و س��از و افزايش بودجه خواهد ش��د.
توج��ه به وضعیت زيرس��اخت ها نقش مهمی درحضور بیش��تر 
گردش��گران و توس��عه گردش��گری به ويژه در ارتب��اط با میراث 
فرهنگی ملموس دارد. افزايش تعداد گردشگران و انتظارات آن ها 
نیاز به در نظر گرفتن راه حل های جديد و صرف مخارج بیش��تری 

برای سرمايه گذاری در زيرساخت ها دارد. 
میراث فرهنگی و گردش��گری برای مردم به يک موضوع آشنا 
تبديل ش��ده اس��ت و روز به روز نسبت به آن کنجکاوی بیشتری 
نشان می دهند )عباس زاده و همکاران، 1۳94(. بنابراين الزم است 
به فعالیت های آموزشی و پژوهشی در اين زمینه توجه شود. موضوع 
آموزش مردم محلی در جهت حفظ و نگهداری از آثار، ديگر عامل 
مؤثر در توسعه گردشگری میراث فرهنگی است. بايد انديشه حفظ 
می��راث در همه زمینه ها به جامعه تعلیم داده ش��ود و بايد در اين 
زمینه بیشتر فرهنگ سازی ش��ود. ساکنین محلی بايد در رابطه با 
اينکه چگونه به بهترين ش��کل نیازهای بازديدکنندگان را برطرف 
کنند و اينکه چگونه از رفتارهای آسیب زا در اماکن نزديک به مراکز 
فرهنگی ممانع��ت کنند، آموزش ببینند )تیموث��ی، ۲011: ۲75(.
س��اير عواملی که در زمینه توسعه گردشگری میراث فرهنگی 

ايران نیاز است مد نظر قرار گیرد عبارتنداز:
y  ،شناخت، پژوهش و مستندسازی، معرفی آموزش و ترويج

حفاظت، احیا و بهره برداری خردمندانه ازمیراث فرهنگی )ملموس 
وناملموس(

y  توس��عه ظرفیت منابع انسانی دانش پايه، ماهر و مسئولیت
پذير دربخش دولتی و غیردولتی، خصوصی و جوامع محلی

y  برگزاری نمايشگاه ها و جشنواره ها برای به نمايش گذاشتن
تصاوير و اطالعاتی از میراث فرهنگی کشور در سطح ملی و بین المللی
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y تهیه برنامه جامع توسعه بازاريابی گردشگری میراث فرهنگی
y  تدبیر سازوکاری برای تقويت همکاری همه جانبه تمام دستگاه ها و نهادهای ذی ربط شهری )اعم از دولتی و خصوصی( در بخش

میراث فرهنگی
y تنظیم دستورالعمل هايی برای حفاظت، مرمت، نگهداری و مديريت میراث فرهنگی ملموس
y  شناس��ايی خواست ها و نیازهای گردشگران )به منظور فراهم سازی تسهیالت و تمهیدات مطلوب جهت پاسخگويی به تقاضای

رو به رشد گردشگری(

فهرست منابع
y .افخمی، بهروز. )1۳86(. مقدمه ای بر ارتباط باستان شناسی و گردشگری فرهنگی، پژوهشگاه میراث فرهنگی: تهران
y .توحیدی، فائق. )1۳88(. آشنايی با میراث فرهنگی آموزش عمومی، چاپ دوم، سبحان نور: تهران
y  .تیموثی، دالن جی )۲011(. میراث فرهنگی و گردش��گری، ترجمه پورفرج، اکبر، آش��تیانی، طاهره، هاشم زاده، ژاله و اکبری، منا

)1۳94(. تهران: مهربان نشر.
y .۲4-11 ،۲)7( ،اثر گردشگری بر توسعه ی انسانی، برنامه ريزی و توسعه گردشگری .)جعفری صمیمی، احمد و خبره، شیما. )1۳9۲
y .صالحی پور، محمدرضا. )1۳94(. مديريت گردشگری میراث فرهنگی )راهنمای عمل(، اصفهان: چهار باغ
y  .ضرغام بروجنی، حمید و بهشتی، سید محمد. )1۳94(. سهم میراث فرهنگی در توسعه پايدار گردشگری جمهوری اسالمی ايران

نخستین همايش ملی میراث فرهنگی و توسعه پايدار.
y  عباس زاده، مظفر، محمدمرادی، اصغر و س��لطان احمدی، الناز. )1۳94(. نقش ارزش های میراث معماری و ش��هری در توس��عه

گردشگری فرهنگی مطالعه موردی: بافت تاريخی ارومیه، فصلنامه مطالعات شهری، شماره 14، 90-77.
y .قادری، اسماعیل. )1۳9۳(. مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی ايران، انتشارات مهکامه: تهران
y  محمدپور، نسیبه، رجب زاده قطری، علی عادل، آذر و ضرغام بروجنی، حمید. )1۳95(. بررسی نقش جوامع میزبان در پشتیبانی از

توسعه گردشگری: استان گیالن. مجله پژوهش های مديريت منابع سازمانی، 6)۲(، 1۳9-1۲5. 
y  موس��وی، میرنجف، جاللیان، اس��حاق و باقری کشکولی، علی. )1۳9۳(. نقش مصنوعات معنادار فرهنگی در توسعه گردشگری
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معمواًل در توجیه اقدامات نظام برنامه ريزی کشور، معضالت را 
به اجرای نادرست و يا ناقص برنامه ها نسبت می دهیم و يا برآنیم 
که برنامه های قبل در جزئیات مش��کل داشت و اگر موفق شويم 
مش��ابه همان کلیات را اين بار از اجمال ب��ه تفصیل آوريم ديگر 
موفق خواهیم ش��د. لیکن امروز در جايی ايستاده ايم که اشرافمان 
بر معضالت بیشتر شده است. اوضاع نشان می دهد که مشکل ما 
»برنامه ی صحیح و مديريت ناصحیح« نبوده است چه اگر اين طور 
بود دس��ت کم بايد به بخش��ی از مقاصدمان می رسیديم. پس اين 
نادرس��تی از کجا نش��أت گرفته اس��ت؛  مگر نه اين که ما همه ی 
تالش��مان را هر بار برای تدوين بهتري��ن برنامه کرده ايم. مگر نه 
اينکه هر بار تدوين اين برنامه ها از کسانی خواسته شده که در اين 
حوزه ذی ص��الح و متخصص بوده اند. مگر نه اينکه اين برنامه ها 
با هوش��مندی و خالقیت نی��ز همراه بوده. آيا جز اين اس��ت که 
برنامه ريزان کمال حسن نیت را در اين کار به خرج داده اند. چرا پس 
از اي��ن  همه تالش جلوتر نرفته ايم و حتی از مقصد دور افتاده ايم.
بهتري��ن مثالی که ب��رای وضعیت امروز عرص��ه ی مديريت و 
برنامه ريزی به ذهنم  می رس��د معضل اوتیسم است. اوتیسم يک 
اختالل اس��ت و نه يک بیماری؛ لیکن اختاللی که اگر تشخیص 
داده نش��ود ممکن اس��ت فرد را دچار مش��کالت متعدد کند و در 
نهاي��ت پايان غم انگی��زی را برايش رقم زند. اوتیس��م عوارض و 
نشانه های مختلف دارد ولی به طور کلی آن را به صورت اختالل 
رواب��ط فرد با زمینه تعريف کرده اند. اوتیس��م ب��ه تدريج فرد را از 
زمینه و متعلقات آن يعنی افراد و اشیاء و طبیعت و ... جدا می کند. 
برخ��ی از متخصصین علت آن را تنش��ی ک��ه اطالعات زمینه بر 
ادراک اين بیماران وارد می کند دانس��ته اند؛ ب��ه بیان ديگر زمینه 
زندگی روزمره که برای غالب انس��ان ها قابل تحمل اس��ت، برای 
اين بیماران بیش از حد پیچیده، پرسروصدا، نابهنجار و يا بی نظم 
و در نهايت غیرقابل تحمل است. در واقع از آنجا که مبتاليان به 
اوتیسم عموماً قدرت تحلیل داده های زمینه را ندارند، ناخودآگاه از 
توجه به زمینه اجتناب می کنند.  لذا بیماران اوتیس��می را معمواًل 

منزوی و يا در حال سروسامان دادن به دنیايی می بینیم که بسیار 
متفاوت با دنیای واقعی اس��ت ولی برای خودش��ان آرامش بخش 
است. از نشانه های اوتیسم پیدا شدن مشکل تدريجی در برقراری 
ارتب��اط کالمی و محدوديت در دايره ی واژگان اس��ت؛ نه از آن رو 
که اين بیم��اران هوش کافی ندارند، بلک��ه از آن رو که به تدريج 
ابزارهای ارتباط با زمینه را از دس��ت می دهند. از قضا ثابت ش��ده 
اس��ت که بس��یاری از بیماران اوتیسمی هوش کافی دارند و حتی 
در اموری فارغ از زمینه مثاًل رياضیات، نجوم يا موسیقی تمرکزی 
خیره کننده داش��ته باشند و نبوغ خارق العاده ای از خود نشان دهند. 
به عبارت ديگر مش��کل مبتاليان به اوتیسم به علت کم هوشی و 
عقب افتادگی نیست، بلکه به علت ناتوانی از تداوم تماس با زمینه 
اس��ت. بی دس��ت و پايی اوتیس��می ها در ارتباط با زمینه اغلب به 
صورت رفتارهای غیرعادی ظاهر می ش��ود که تبعاتش هم برای 
فرد و هم برای زمینه اش مشکل ساز است و غالباً خالقیت و نبوغ 

اين مبتاليان دردی از زمینه دوا نمی کند.
از قديم گفته اند در مثل مناقشه نیست. مثال اختالل اوتیسم نیز 
بی گمان فقط وجوهی از شرايط کنونی ما را آشکار می کند. مقصود 
کلی ام اين اس��ت که با اين مثال نش��ان دهم که چرا تالش های 
بس��یار نخبگان و برنامه ريزان ما در دهه های اخیر که ای بس��ا از 
روی دلس��وزی، خالقی��ت و حتی نبوغ هم بوده، ب��از به اعتالی 
وضعیت ما نینجامیده اس��ت. جامع��ه ی ما از عدم اتصال به زمینه 
رن��ج می برد، چراکه نخبگان که بايد دلیل راه جامعه باش��ند، خود 
نی��ز در چند دهه ی اخیر قادر به تعامل با زمینه و درک مختصات 
و اقتضائات آن نبوده اند و در عوض در خلوت، متمرکز بر س��امان 
دادن به جهانی بوده اند که تناس��بی با بیرون ندارد و لذا خالقیت 
و نبوغش��ان يا دردی از زمینه دوا نکرده يا اگر تصمیم ساز بوده اند، 
عدم درک درستش��ان از زمینه ی واقعی س��بب اتخاذ تصمیمات 
نادرس��ت و نامنطبق با وضعیت ش��ده و همین عامل بوده که به 

اغتشاش انجامیده است.
اگر به اوتیسم مبتال نبوديم و اندکی متوجه زمینه و واکنش های 

توسعه در تاریکی

نويسنده

y سید محمد بهشتی
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آن می شديم، قاعدتاً بايد بسیار پیش تر از اين متوجه ناهمخوانی و 
عدم تجانس الگوی برنامه ريزی غربی در سرزمینمان می شديم و 
خیلی زودتر از ادامه ی آن روند دست برمی داشتیم. در حالی که ما 
آن قدر در راه اشتباه رفته ايم که ديگر وضعیت را به انتخاب مرگ 
و زندگی رس��انده ايم. ما مدت هاست که ديگر متوجه تفاوت های 
ماهوی محیط ايران و محیط های ديگر نیستیم و روزبه روز بیشتر 
از اينکه چرا راهکارهای ما در اين سرزمین جواِب عکس می دهد 
تعجب می کنی��م. ما چون مبتاليان به اوتیس��م در حال بیگانه و 
بیگانه تر شدن با زمینه و در حال از دست دادن معدود مستمسک های 
زبانی برای ارتباط و فهم زمینه ی خود هستیم و جالب آنکه زمینه 
را به خاطر رکاب ندادن به خواس��ت های خود س��رزنش می کنیم. 
ما متوجه نیس��تیم که ايران محیط مس��تعد است. به اين معنی 
که زيس��تن در آن همواره با اتکای ب��ر ظرفیت های بالقوه نطفه 
بسته و اين بسیار متفاوت است با محیط هايی که از ابتدا می توان 
برای زندگی روی منابع نقدش حس��اب باز کرد. ما متوجه نیستیم 
ک��ه تا پیش از پیدا ش��دن نف��ت حتی برخی از س��یاحان وقتی با 
محیط نیمه بیابانی ايران مواجه می ش��دند از اينکه در چنین جايی 
آدمیزاد زندگی می کند ابراز ش��گفتی کرده اند. ايرانیان در حالی از 
اين اوضاع، تمدنی درخشان بیرون آورده اند که مشابه اين شرايط 
در پهنه های وسیعی از امريکا و در دِل استرالیا خالی از زندگی باقی 
ماند. ش��ايد به سبب وجود اين تمدن درخشان و خالقیت و تدبیر 
گذشتگان بوده اس��ت که از ديد اهالی سرزمین های پرآب پنهان 

مانده که ايران تا چه اندازه کم آب است. 
ما متوجه نیستیم که در فالت بی قراری )تکتونیک جنبا( زندگی 
می کنیم که در آن پديده هايی چ��ون زلزله، رانش زمین، طوفان، 
بادهای خش��ک و غبارآلود، سیل، خشکس��الی و فرسايش خاک 
و ... دائماً س��اکنینش را با موقعیت های جديد مواجه می س��اخته و 
جالب آنکه همین ها نیز بوده که به آنان امکان تداوم س��کونت در 
اين س��رزمین بخش��یده بود. برای نمونه اگر سیالب های سالیانه 
نبود و با خود خاک غنی و حاصلخیز از گردنه های کوهس��تانی در 
شکل بادبزن های رسوبی همراه نمی آورد زندگی بر خاک پرنمک 
و پرآهک حاش��یه ی بیابان ممکن نبود و شهرهای معتبری چون 
يزد و میبد و ... ش��کل نمی گرفت يا زندگی در آن ها متعس��ر بود. 
در عین حال همین بی قراری ها زندگی در جای جای اين سرزمین 
را موکول به حل وفصل معماهای پیچیده کرده بود و به اهالی آن 

آموخت��ه بود که تالش کنند در پ��ِس هر پديده منافع و منبعیتش 
را تش��خیص دهند و ب��ه کار گیرند. اهالی اين س��رزمین يکی از 
پیچیده ترين شیوه های مديريتی را آموخته و به کار می بستند يعنی 
مديريتی که به استقبال بی قراری می رود و از فرصت هايی که اين 

بی قراری در اختیار می گذارد کمال بهره را می برد.
ما متوجه نیس��تیم که در س��رزمینی با قدم��ت طوالنی زندگی 
می کنیم که بسیاری از بزنگاه های حیات بشری همچون آغاز اهلی 
کردن دانه و دام، آغاز يکجانش��ینی، آغاز کش��ف فلز و ايجاد ابزار 
فلزی، آغاز تمدن و ... در آن روی داده است. و اين قدمت طوالنی 
تعامل انس��ان با اين س��رزمین به آدمی فرصتی بخشیده که هیچ 
نقطه ای از آن باقی نباشد که کمترين ظرفیتی برای زيستن داشته 
باش��د و توسط انسان به روزگاران آباد نشده باشد. گاه اين آبادانی 
به قیمت کوشش نسل ها ممکن شده است؛ کسانی که در اثر انس 
و الفت با محیط توانس��ته بودند ب��دون وجود کمترين منابع نقد و 
بالفعل نظیر رود و رودخانه و زمین های پست و حاصلخیز وسیع و 
... و تنها از راه بالفعل کردن قوه ها، تولید ارزش در مقیاس جهانی 
کنند. در سرزمین خشکی چون ايران مسلماً مهم ترين منابع تولید 
ثروت نمی تواند زراعت باشد. بر اساس آمار 1۳18 جمعیت کاشان 
45هزار نفر بود و می دانیم تا س��ال 1۳57 پانصد خانه ی مجلل و 
نفیس قاجاری در کاشان وجود داشته که احتمااًل تعدادش در سال 
1۳18 بیش��تر از اين بوده. اين يعنی در اين س��ال به ازای هر 90 
نفر يک خانه ی اشرافی وجود داشته. آيا کاشانیان از راه زراعت به 
اين ثروت رسیده بودند. پاسخ روشن است؛ خیر. مهم ترين آورده ی 
بس��یاری از ش��هرهای ايران صنعت و تجارت ب��ود. آن هم نه هر 
ن��وع صنعتی؛ صنعتی که با کمترين مواد اولیه بتواند مرغوب ترين 
محص��ول را تولید کند: يعنی صنايع خ��الق و دانش بنیان. چیزی 
ک��ه در بیاِن بیگانگاِن با اين س��رزمین کیمیاگری نام گرفت و از 
قض��ا پر بیراه نبود. تولید س��فال زرين فام و فیروزه فام از مش��تی 
خ��اک آيا چیزی جز کیمیاگری اس��ت. تولید گالب از گل و تولید 
منس��وجات ذی قیمت مخمل و زربفت از مواد اولیه ای ارزان قیمت 
اگر کیمیاگری نیست پس چیست. به يمن نگاه کیمیاگرانه بود که 
زمانی هیچ کااليی به صورت ماده ی خام و بدون فراوری از ايران 
صادر نمی ش��د چراکه مدبرين اين سرزمین می دانستند که در اين 

ايران جايی برای خام فروشی وجود ندارد.
ما متوجه نیس��تیم که در محیط مستعد ايران، برخالف بسیاری 
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محیط ه��ای ديگر جهان، زندگی فقط در نقاطی مجزا و پراکنده و 
گاه با کیلومترها فاصله از هم ممکن شده است. از اين رو شهرها و 
روستاها و مزارع ما در طول تاريخ بايد تالش می کردند روی پای 
خود به حفظ بقا بیانديشند. همین موضوع سبب شده بود که هیچ 
شهر يا روستايی نباشد که به شیوه ای مخصوص به خود به تولید 
آورده ای ارزشمند برای مقیاسی وسیع تر از زيستگاه خود نیانديشد 
ت��ا مابه ازای آن بتواند از آورده های ديگ��ران بهره گیرد و  به اين 
ترتیب به زندگی خود رونق بخشد. در اثر اين کوشش مداوم برای 
خلق ارزش بود که هر نقطه ای از اين سرزمین برای خود »جايی« 
شده بود و به مشخصاتی شناخته می شد و اهالی اش »کسی« بودند 

و به جايشان عشق می ورزيدند.
ما متوجه نیستیم که در سرزمینی زندگی می کنیم که به خاطر 
وقوعش بر چهارراه ارتباط جهانی همواره از مزيت »جهانی بودن« 
بهره مند بوده اس��ت. بدين معنی که جهان ايرانیان در طول تاريخ 
همواره همه ی بخ��ش متمدن جهان بوده و ايرانیان همه ی تنوع 
فرهنگی جهان را به رسمیت می ش��ناختند. دامنه ی تعامل وسیع 
ايرانیان با جهان س��بب ش��ده بود که آنان هم��واره از مزيت های 
جهان��ی بهره گیرن��د و آورده های خ��ود را تا اقص��ای چین و روم 
بفرس��تند و از اين راه سفره ش��ان را بس��ط دهند. در عین حال به 
فرهنگ ايرانی اين مزيت را داده که س��یال باشد و در عین حفظ 
موجودي��ت خود در اندرونی، در بیرون��ی با جهان مالقات کند. به 
همین خاطر اس��ت که ايرانی��ان در ادواری ک��ه زندگی در وطن 
برايشان سخت بوده دس��ت به مهاجرت زده اند و اين مهاجرت ها 
همواره به بهترين نقاط جهان در آن عصر بوده است. ضمن آنکه 
»جهانی بودن« به ايرانیان کمک می کرد که در کش��ور میزبان به 
زندگ��ی با عنواِن اقلیتی منزوی و فرودس��ت اکتفا نکنند بلکه در 
فرهنگ میزبان حل شوند تا بتوانند پس از يکی دو نسل در رئوس 
هرم منزلتی جامعه ی میزبان جايی برای خود باز کنند. اگر ردی از 
ايرانیان در جايی از جهان می بینیم کمتر از قاضی القضاتی و وزارت 
و يا تجار موفق و ... نیس��ت. جالب آنکه با وجود اين حل ش��دن 
در جامعه ی میزبان، هی��چ فرهنگ مهاجِر ديگری را تا اين اندازه 
دل بسته به سرزمین مادری نمی يابیم به طوری که بعد از چندين 
نسل مهاجرت باز خود را ايرانی بداند و به ايرانی بودن افتخار کند 
و مترصد موقعیتی باشد که بتواند به نحوی به سرزمین مادری خود 
خدمت کند. »جهانی بودن« ايرانیان به عنوان يک صفت تاريخی 

بس��یار متقدم تر از تالش های معاصر برخی کشورها نظیر چین و 
ژاپن و ... برای »جهانی ش��دن« است و با پروژه ی »جهانی سازی« 
قدرت هاي��ی چون امريکا فرس��نگ ها  فاصل��ه دارد. افق »جهانی 
بودن« زندگی در جهانی وس��یع و متنوع است که هر فرهنگی در 
آن بنا به مزيت هايش حاضر اس��ت و رؤيای »جهانی سازی« ايجاد 
دهک��ده ای کوچک اس��ت که در آن هم��ه ی تنوع ها به نفع يک 

فرهنگ غالب به حاشیه رانده شده است. 
ما متوجه نیستیم که در زمینه ای با تنوع شگرف فرهنگی زندگی 
می کنیم که اين تنوع ريش��ه در خاک ايران دارد و به سخن ديگر 
تنوع طبیعی ايران بوده که به اين تنوع فرهنگی انجامیده اس��ت. 
کردها در ايران کرد ش��ده اند، لرها در ايران لر ش��ده اند و بلوچ ها 
در اي��ران بلوچ ش��ده اند و ... . به همین خاطر هم��ه ی اين تنوع 
در وهله ی نخس��ت خود را ايرانی می دانند. به س��خن ديگر ايران 
يک واحِد فرهنگِی متنوع اس��ت و نه متکثر. واحد فرهنگی بودن 
ايران به تبع تاريخ و طبیعت منسجم است. ايران يک واحد طبیعِی 
کامل و مجزاست چراکه کل ايران در اثر يک رويداد زمین شناختی 
واحد ش��کل گرفته اس��ت و حدود و مرزهای اين واحد طبیعی، نه 
اعتباری و قراردادی بلکه اصیل و طبیعی اس��ت. از همین رو بوده 
که هیچ قرارداد و معاهده ای نتوانس��ته خللی در اين انسجام وارد 
کند. از سوی ديگر ايران يک واحد تاريخی است. يعنی همه ی اين 
واحد طبیعی در سرگذش��ت تاريخی ای نیز مشترک است و همین 
سابقه ی مشترک، سرنوشت مشترکی را نیز برايشان رقم زده است. 
خالصه اينکه تنوع فرهنگی در ايران نه مخل وحدت فرهنگی که 
مقوم آن است و آن را می توان به انداموارگی يک پیکر تشبیه کرد. 
ه��ر اندام نقش و جايگاه مس��تقلی دارد و در عین حال تفاوت هر 
اندام با ديگری مس��بب ادامه ی حیات کل پیکر است. ضمن آنکه 
در بسیاری از بزنگاه های تاريخی اين تنوع به کمک ادامه ی بقای 

کل ايران آمده است.
آنچه برش��مردم تنها وجوه��ی از »کجايی ايران« و »کیس��تی 
ايرانیان« است. اما نیازی به اطاله ی کالم نیست و همین مختصر 
نشان می دهد که ما چقدر با زمینه بیگانه شده ايم. در اثر بی توجهی 
اوتیس��تی به اس��تعدادهای محیط ايران و طبع پرس��تاِر ايرانیان، 
يگان��ه ظرفیت ايران را منابع نقد دانس��تیم و چ��ون گزارش های 
آينده پژوهی غربی نظیر مؤسس��ه ی جهانی مکنزی برای آيند ه ی 

ايران برنامه ريزی را از منابعی چون نفت و گاز و ... آغاز کرده.
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م��ا نیز همین رويه را پیش می گیريم و حواس��مان نیس��ت که 
اي��ن منابع نبوده که س��کونت در ايران را ممک��ن و ورای آن غنا 
بخشیده بود. تا زمانی که مهم ترين منابع ايران را منابع نقد فسیلی، 
کانی و معدنی می دانیم يعنی متوجه ظرفیت های زمینه نیستیم و 
از عوارض اوتیس��م رنج می بريم. در چند دهه ی اخیر با س��رزمین 
مس��تعدمان رفتاری دوگانه در پیش گرفته ايم، به اين معنی که از 
زمان برنامه ريزی توس��عه از يکس��و ايران را دائماً سرزمینی فقیر 
می شمريم و خالی از سکنه شدن مناطق مختلف را بديهی می دانیم 
و از سوی ديگر رفتارمان با اين سرزمین شبیه سرزمین هايی است 
ک��ه از منابع نقد سرش��ارند و س��خاوتمندانه منابع آن را اس��راف 
می کنیم. خصوصاً اينکه تکنولوژی جديد باعث ش��ده که بالقوگی 
منابع موضوعیت نداش��ته باش��د و بالقوه ترين منابع را چون منابع 
نقد در اختیار و دس��ترس ما ق��رار داده و در همه ی زمینه ها باعث 
بارگذاری شديد بر روی طبیعت شده است؛ تولید پسماند در ايران 
س��ه برابر استاندارد جهانی است، س��رانه ی مصرف آب خانگی در 
ايران با کش��ورهای پرآبی چون فرانس��ه براب��ری می کند، ايران 
رتبه ی چهارمین مصرف کننده ی س��نگ س��اختمانی در جهان را 
دارد و خالصه اينکه هر س��و که می نگري��م با مصرف اغراق آمیز 
ثروت های بادآورده مواجهیم. بوالهوس��ی در معماری و شهرسازی 
نیز داللت ديگری بر اين مدعاس��ت؛ ب��ا اين  همه تنوع طبیعی و 
اقلیمی در سراس��ر ايران آثار معماری و شهرس��ازی شصت سال 
اخیر در همه جا از گرگان تا بندرعباس و از مشهد تا سنندج هیچ 
فرقی ندارد و ما س��خاوتمندانه مابه ازای اين عدم توجه به شرايط 
زمینه را از اصل سرمايه و در واقع از جیب آيندگان هزينه می کنیم.
در اثر بی توجهی اوتیسمی به بی قراری ايران و عوارض سازنده ی 
آن که ايران را در زمره ی نخس��تین سکونتگاه های بشری ساخته 
است، دست به اقداماتی مشابه سرزمین های غیرپويا در طبیعتمان 
زده ايم. به عنوان مثال با بهانه ی تخريب سیل و با افراط در احداث 
سد بر روی بسیاری از مسیل ها و رودها خود را از مزايايی که سیل 
برايم��ان به همراه می آورد محروم کرديم و از نواحی قابل زراعت 

وسیعی چشم پوشیديم. 
در اثر بی توجهی اوتیس��تی به ظرفیت های ذاتی اين س��رزمین 
و بی اعتمادی به تجربه ی گذش��تگان از بس��یاری از ظرفیت های 
زيس��تی مان در آبادی و مزارع و شهرهای مختلف چشم پوشیديم 
و بدين س��ان بسیاری از روس��تاها و حتی شهرها را از دست داديم 
و در ع��وض در جای هايی که هیچ گاه س��کونتگاه نبوده با صرف 

انرژی و هزينه ی بسیار شهر ايجاد کرديم. با چشم پوشی نسبت به 
عرصه هايی که می توانس��ت جوالنگاه مهارت و هنر ايرانیان باشد 
يعن��ی صنايع دانش بنیان و ظريف، درص��دد بها دادن به صنايعی 
برآمديم که به هیچ وجه با مختصات طبیعی و فرهنگی ما سازگار 
نیست و پس از چند دهه تمرکز بر روی صنعتی شدن هنوز هم در 

عرصه ی صنايع جهانی حرفی برای گفتن نداريم. 
در اث��ر بی توجهی اوتیس��تی ب��ه ارزش های ذات��ی هر نقطه و 
»جاي��ی بودن«ه��ا، بزرگ ترين هنر م��ا در دهه ه��ای اخیر تولید 
نق��اط محروم و اصطالحاً »دورافتاده« ب��وده و اهالی اين نقاط که 
»اهلیت«شان بزرگ ترين ثروتش��ان بود و هیچ کاری به جز تولید 
ارزش نمی کردند، تبديل به »ناکسانی« شدند که هیچ ارزشی خلق 
نمی کنند و همواره دستش��ان پیش دولت دراز است. وقتی اقتصاد 
به س��مت تک محصولی شدن و استفاده از منبع نقد پیش می رود 
بديهی اس��ت که همه بخواهند به جای نقش داشتن در توسعه ی 
ملی، سهم خواه منابع نقد و بادآورده شوند و قبله شان پايتختی شود 

که محل اصلی توزيع اين ثروت است. 
در اث��ر بی توجهی به صفت »جهانی ب��ودن« ايرانیان و به خیال 
حفظ استقالل کشور درصدد کم و کمتر کردن روابط با کشورهای 
ديگ��ر برآمدي��م و بیش از پیش منزوی ش��ديم و در عین حال با 
سوءتدبیر پیش خوان های فرهنگی مان نظیر تلويزيون را به ديگران 
واگذار کرده ايم. در دوره ی معاصر ما متوجه نبوده ايم که ايران ذاتًا 
يک واحد طبیعی و تاريخی و فرهنگی اس��ت و تنوع فرهنگی را 
مخل وحدت ملی دانس��تیم و درصدد برآمديم برای حفظ وحدت، 
اين تنوع را به حاشیه برانیم. به سخن ديگر تنوع فرهنگی در ايران 
را نه يک فرصت بلکه تهديد ش��مرديم و با تعريف هويتی معیار، 
بقیه ی تنوع را به میزان تفاوت با اين هويت معیار تحقیر کرديم. 

خالص��ه آنکه م��ا در دوره ی اخی��ر و کاماًل ب��ا برنامه ريزی و 
مديريت، آرايش طبیعی و فرهنگی و زيستی سرزمینمان را بر هم 
زده ايم و امنیت آن را به مخاطره انداخته ايم. اکوسیستم حساس و 
منحصربه فرد سرزمینمان را تخريب کرده ايم. ظرفیت های بالقوه 
را فرام��وش و آنچ��ه با زحمت و طی س��ده ها از قوه به فعل آمده 
ب��ود دوباره محجوب کرديم. هیچ ارزش��ی تولید نکرديم و اتکای 
اصلی مان را بر هزينه ی منابع نقد و خام فروش��ی گذاش��تیم. عدم 
توجه اوتیس��می به زمینه سبب شده بیشتر آنچه کرده ايم حتی با 
حسن نیت و به کاربستن هوش و ذکاوت، علی رغم زمینه باشد و 
لذا زمینه ی حساِس زندگی ما دچار واکنش شود و به انحاء مختلف 
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ما را به عنوان عامل مخل دفع کند. بدين معنی که همه ی اقدامات 
ما بس��یار پرهزينه و کم بهره شده است و اکنون به سرحد انتخاب 
راه درس��ت و يا رانده شدن از اين س��رزمین رسیده ايم. همان قدر 
که هنر گذشتگان ما تبديل بیابان به تمدنی درخشان بود، هنر ما 
تبديل اين تمدن به بیابانی س��وخته است که مصرف بی رويه آب 
زيرزمینی و فرونشست دشت ها در آن امیدی به بازگشت دست کم 
تا س��ده ها باقی نمی گذارد. مثل اين اس��ت که ناگهان اهالی اين 
سرزمین از آن کوچیده باشند و در چشم به هم زدنی مشتی بیگانه 
با ش��یوه های کاماًل متفاوت زندگی به آن هجوم آورده باش��ند و 
ناخواس��ته دست به تخريبی عمیق زده باشند. مخلص کالم آنکه 
تنها راه باقیمانده اين است که ما بايد دوباره اهل سرزمینمان شويم 

و شیوه های پرستارانه رفتار کردن با آن را به ياد آوريم. 
از ورای اين  همه سیاهی نوری پیداست. نور دقیقاً از جايی می آيد 
که مشمول دخل و تصرف نظام برنامه ريزی ما نشده و يا دست کم 
برنامه ري��زان ما مس��ئولیت آن را بر عهده نمی گیرن��د! مثاًل اينکه 
هم اکن��ون هفت میلیون ايرانی در خارج از کش��ور زندگی می کنند 
و سفیران فرهنگ ايرانی در جهان شده اند، آيا محصول برنامه ريزی 
بوده اس��ت؟ برنامه ريزان ما مس��ئولیت آن را برعه��ده نمی گیرند. 
اينک��ه جمعیت شهرنش��ین در ايران باالی 80 درصد اس��ت و اين 
توس��عه ی کمی جمعیت شهری منجر به توسعه ی مدنیت نیز شده 
است و توسعه ی مدنیت است که اجازه می دهد فرهنگ به مثابه ی 
داناي��ی حاصل از تعامل تاريخی با زمین��ه، فرصت عرض اندام پیدا 
کند. از تبعات خجسته ی توس��عه ی مدنیت اين است که در روستا 
و آبادی های متروک سرريز می شود و شیوه ی درست تعامل با آن ها 
را درک می کند و اين در آينده می تواند راهگش��ا و حالل بس��یاری 
از مش��کالت باشد. آيا بهار مدنی محصول برنامه ريزی بوده است؟ 
برنامه ري��زان ما مس��ئولیت آن را برعهده نمی گیرن��د. اينکه در هر 
گوشه و کناری که بنگريم عده ای را ناامید از کمک های باالدستی، 
مش��غول انجام کاری از روی عشق و عالقه می بینیم، از مطالعه بر 
تاري��خ و فرهنگ تا احداث اقامتگاه ه��ای بومگردی تا تالش برای 
معاصر کردن صنايع کهن و ... آيا محصول برنامه ريزی بوده است؟ 
برنامه ري��زان ما مس��ئولیت آن را برعهده نمی گیرن��د. همه ی اين 
واقعیت های تلخ و شیرين که يا حاصل برنامه ريزی مستقیم بوده و يا 
برنامه ريزان ما مسئولیت آن را برعهده نمی گیرند حکايت از بیگانگی 
آنان ب��ا زمینه دارد. اينکه آنان تا چه اندازه نس��بت به واقعیت های 
جاری زمینه نابینايند صالحیت آنان برای برنامه ريزی را زير س��ؤال 

می برد ولیکن گويا چاره ای نداريم که باز هم به ايشان اعتماد کنیم.
ما در وضعیتی به س��ر می بريم که فرصت زيادی برای اصالح 
مس��یر و تغیی��ر رويکرد نداريم. آي��ا قصد داريم ک��ه همچنان از 
الگوهاي��ی که از زمینه های بیگانه با زمینه ی ما اس��تخراج ش��ده 
هرقدر هم که روزآمد و خالقانه باش��د دف��اع کنیم يا می خواهیم 
تغییر مس��یر دهیم. همه ی عرض بنده اين اس��ت ک��ه ما نیاز به 
برنام��ه ای داريم که محصول اهلیت ما در ايران باش��د و البته در 
اين راه می توانیم از دانش همه جا بهره گیريم ولیکن آن را بايد با 
توجه به مختصات سرزمین خود از نو »مهندسی« به معنای واقعی 
کنی��م. چه در روزگار ما خود واژه ی مهندس��ی نیز دچار قلب معنا 
شده و معادل دخل و تصرف فاعالنه در امور قرار گرفته است. به 
سخن ديگر امروز مهندس��ی را همچون نجاری می فهمیم يعنی 
موضوع کار مهن��دس را در نهايت انفعال و بی ارادگی و خود او را 
فاعل مايش��اء می دانی��م و اراده ی او را تعیین کننده ی کم و کیف 
محصول نهايی می شمريم. اين تلقی از مهندسی ممکن است در 
برخی سرزمین ها که مختصاتی کاماًل متفاوت با سرزمین ما دارند 
معتبر باش��د ولیکن در س��رزمین ما مهندسی الجرم بايد از جنس 
باغبانی باش��د؛ چنانکه چنین نیز بوده است. باغبانی يعنی فعالیت 
در عی��ن انفعال. باغب��ان فاعل را گل و گی��اه و درخت می داند و 
خود را واسطه ای می داند که بنا به آشنايی اش با اندازه های محیط 
می تواند زمینه را برای رش��د گیاهان آماده کند. لذا مهندسی اصاًل 
معنای رفتار مداخله جويانه ندارد بلکه به معنی آشنايی با اندازه های 

محیط و سرزمین است که خود بحث مجزايی می طلبد. 
کالم آخر آنکه عجله نبايد س��بب ش��ود که ما به اين بهانه که 
نیازی به اختراع چرخ نیست، فراآورده های فکری و برنامه ی نواحی 
ديگ��ر را در اين زمینه اجرا کنیم. اصرار دارم که ما بايد با توجه به 
اندازه ها و اقتضائات سرزمین خودمان چرخ خودمان را از نو اختراع 
کنی��م. در اين راه می توانیم از تجربیات پیش��ینیان درس بگیريم. 
حتی می توانیم از نتايج ناخواس��ته ی نظام برنامه ريزی که در باال 
ش��مردم نظیر س��فیرانمان در خارج از کشور نیز به عنوان ظرفیت 
بهره گیريم. خوبی ش��رايط کنونی ما اين اس��ت که برای وخامت 
اوضاع و اينکه اش��تباه کرده ايم نیاز به دلیل و برهان غیرمستقیم 
نداريم بلکه اوضاع صراحتاً دارد اش��تباهات ما را نشان می دهد يا 
ب��ه قول موالنا: »آفتاب آم��د دلیل آفتاب/ گر دلیلت بايد از وی رو 

متاب«.
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چکیده

قوانین، آيین نامه ها و ضوابط ملی در حوزه معماری و مرمت، حاصل تبادل نظر و تجربیات متخصصین و به نوعی نشان دهنده شرايط 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور هستند که همواره بر تدوين اين قوانین تأثیر گذاشته است. استفاده مجدد و احیاء نیز به 

عنوان روش هايی برای حفاظت از بناهای تاريخی همواره بخشی از اين قوانین و ضوابط را به خود اختصاص داده اند.
اين مقاله توصیفی - تحلیلی با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای با بررسی قوانین برنامه های پنج ساله اول تا پنجم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی کشور، ضوابط صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاريخی و فرهنگی، طرح های پرديسان و ... به اصول و 

ضوابط استفاده مجدد تطبیقی از بناهای تاريخی از ديدگاه اين قوانین و اسناد می پردازد.
آگاهی از س��یر تحول انديش��ه ها و قوانین و ضوابط مرتبط با تغییر کاربری و اس��تفاده مجدد تطبیقی از میراث معماری و آش��نايی با 
سازمان های ذی ربط و حامی اين رويکرد می تواند راهنمايی مناسب جهت اخذ تصمیم بهتر در فرآيند استفاده مجدد بوده و اين رويکرد 

را به عنوان يکی از مناسب ترين روش های حفاظت از میراث معماری معرفی کرده و گسترش دهد.

کلمات کلیدي: استفاده مجدد، تطبیق، تغییر کاربری، میراث معماری، اسناد و قوانین ملی.

Adaptive reuse of architectural heritage in documents, Regulations and  
national projects

 yRana Tootoonchi

Abstract
The documents, regulations, and national standards in architecture and restoration are the result of dis-

cussion and experiences of experts and somehow reflect the political, cultural, social and economical con-
ditions of the country, always affected by these rules. Adaptive reuse and revitalization have always been a 
part of these rules and regulations as a means of conservation of historical monuments.

This descriptive-analytic article is a documentary and library study and looking for regulations and prin-
ciples of adaptive reuse of heritage by studying the laws of the first to sixth economical, social and political 
development plans of the country, the regulations of The Revitalization and Utilization Fund for Historical 
Places, Pardisan projects and …  .

Knowing about the evolution of thoughts and regulations related to the change of use and adaptative 
reuse of architectural heritage and relevant supportive organizations of this approach can be an appropriate 
guidance for better decision making in reuse, improving and extending this approach as one of the most 
appropriate ways to conserve architectural heritage. 

Keywords: adaptive reuse, adaption, changing function, architectural heritage, national 

regulations.

استفاده مجدد تطبیقی از میراث معماری در اسناد، قوانین و طرح های ملی

نويسنده

y  .رعنا توتونچی؛ کارشناسی ارشد مرمت و احیاء ابنیه و بافت های تاريخی - میراث معماری، پرديس هنرهای زيبا، دانشگاه تهران
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مقدمه
انطباق اصطالحاً ش��امل سلس��له اقداماتی برای ايجاد شرايط 
مناس��ب در س��ازمان فضايی-کالبدی بنا به منظور پاسخ دهی به 
نیازهای امروزين و س��ازش میان کالب��د و فضای کهن با زندگی 
معاصر می باش��د و عموماً با تغییر عملکرد اصلی بنا همراه اس��ت. 
استفاده مجدد از بناها، تقريباً قدمتی به اندازه ساختمان سازی دارد و 
طی قرن ها با توجه به جامعه و ارزش های آن، رويکردهای متفاوتی 
برای احیاء س��اختمان های قديمی در پیش گرفته ش��ده است. در 
دوران باستان، تغییر کاربری بناها تقريباً منحصراً بر اساس نیازهای 
عملکردی کاربران صورت می گرفت. بعدها اين ديدگاه تغییر کرد 
و ارزش و اهمیت میراث فرهنگی و تاريخی مورد توجه قرار گرفت 
و اين نتیجه حاصل ش��د که گاهی حفظ و نگهداری آن ها بدون 
به کار بس��تن نوعی از اس��تفاده مجدد تطبیقی غیرممکن است. 
توجه به بناه��ا و بافت های تاريخی به مفهوم امروزی در اواخر 
ق��رن 19 و ب��ه ويژه پ��س از جنگ جهانی دوم آغاز ش��د. فرآيند 
صنعتی ش��دن در غرب، رشد سريع شهرنشینی و هجوم جمعیت 
از روستاها، نیاز به مسکن برای اين جمعیت، تخريب آثار تاريخی 
ب��رای برآورده س��اختن اين نیاز را در پی داش��ت. اين مس��ائل و 
همچنین متروک و خالی ماندن کارخانه ها و شهرک های صنعتی 
قديمی، نگرانی فزاينده نس��بت به محیط زيست و به وجود آمدن 
انبوهی از ساختمان های بیگانه با هويت و فرهنگ مردم، سرانجام 
س��بب شد در اين زمان متفکران به ارزش آثار تاريخی پی برده و 
دريابن��د که هیچ گاه برای اين آثار با ارزش جايگزينی نخواهد بود. 
کشورهای غربی با برگزاری سمینارها و کنگره های متعدد درصدد 
احیاء مجدد بناهای باارزش برآمدند. در زمانی کوتاه، انديش��ه ها و 
نظرياتی مختلف حول چگونگی احیاء بناها ش��کل گرفت تا اينکه 
در نهايت در دهه 1960 کم کم معماران و حامیان رويکرد حفاظت 
و مرم��ت به همکاری با يکديگر عالقه نش��ان دادند و تعدادی از 
طراحان و معماران صاحب نظر، کار بر روی بناهای تاريخی را آغاز 
کردن��د. بنابراين دهه 1970 را می توان به عنوان دوره ای از تاريخ 
در نظر گرفت که از آن به بعد مفهوم “استفاده مجدد تطبیقی” به 
عنوان روش��ی خالقانه که فلسفه و نظريه ای محکم در پس زمینه 

خود دارد، شناخته شد و رويکردهای متفاوتی در رابطه با آن شکل 
گرفت که هر کدام ديدگاه ها و نقطه نظرات خود را داشتند.

در ايران نیز بین س��ال های 1۳40 تا 1۳57 بهره برداری مجدد 
از ساختمان های تاريخی با طرح و برنامه های از پیش تدوين شده 
برای تغییر کاربری آن ها در دس��تور کار قرار گرفت. از نمونه های 
شاخص اقدامات مرمت و اس��تفاده مجدد صورت پذيرفته در اين 
دوره می توان به مهمانسرای شاه عباسی، تبديل خانه قوام السلطنه 
ته��ران به م��وزه آبگینه، خان��ه داويد و سوکیاس��یان اصفهان به 
دانشگاه فارابی پرديس اصفهان اشاره نمود )ايزدی، 1۳96(.  خانه 
قوام تهران، حمام گنجعلیخان کرمان، حمام وکیل شیراز و سرای 
مشیر شیراز نیز مثال های ديگری هستند که در اين زمینه می توان 
به آن ها اشاره کرد. هرچند برای احیاء به شیوه ذکرشده )راه اندازی 
کارکردی جديد در بنای قديم( مثال هايی از قبل از انقالب اسالمی 
وجود دارد، اما بعد از انقالب اس��المی و از اواس��ط دهه 60 سعی 
ش��د به عنوان يک جريان عمومی-دولتی به اين مهم توجه شود 
)سپهری، 1۳96(. در سال های نخست انقالب تا تشکیل سازمان 
میراث فرهنگی در سال 1۳64، به دلیل تغییرات اوضاع اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی و همچنین وقوع جنگ، اقدام و سرمايه گذاری 
خاصی در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی صورت نگرفت و بخش 
عمده منابع صرف امور جنگ و تأمین نیازهای اولیه مردم می شد. 
پ��س از پايان جنگ نیز ب��ه دلیل تغییر نوع ن��گاه به ارزش های 
فرهنگی، غالباً بیشتر توجه ها به حفاظت از میراث معماری مذهبی 
معطوف گش��ته بود )فدايی  نژاد و ديگران، 1۳9۳(. در سال 1۳66 
در اس��اس نامه می��راث فرهنگی و پس از آن در س��ال 1۳69، در 
تبصره ۲۳ قانون بودجه کشور، برای نخستین بار تعمیر، تجهیز و 
بهره برداری مجدد از ساختمان های تاريخی مورد توجه قرار گرفت 

)قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگي کشور، 1۳66(.
امروزه اهمیت اين موضوع به بخش خصوصی منتقل شده است 
)عطائی شاد و ديگران، 1۳96( و تاکنون پروژه های تغییر کاربری 
بس��یاری مانند تبديل خانه مشاهیر به موزه، تغییر کاربری بناهای 
تاريخی به رستوران، دانشکده، فرهنگسرا، هتل های زنجیره ای و 

... در کشور صورت گرفته و در حال انجام است.



22  ایده/ سال چهارم/ شماره دهم/ بهار 98

1- قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، 
ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی 

)1372-1368(
در بند 16 ماده ۳، بهبود و گس��ترش پژوهش، حفاظت، احیاء و 
استفاده مجدد و معرفی میراث فرهنگی کشور و آثار و ارزش های 
فرهنگی انقالب اس��المی و دفاع مقدس، از خط مش��ی های اين 
قانون معرفی شده است )اداره کل قوانین و مقررات کشور، 1۳69(.

2- قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، 
ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی 

)1378-1374(
در تبص��ره 5۲ اين قان��ون تک ماده ای آمده اس��ت که بايد از 
بودجه سازمان قضايی نیروهای مسلح به منظور بازسازی و تجهیز 
ساختمان های قديمی مش��مول تبصره 4 قانون تشکیل سازمان، 
هزينه گردد و بیش از اين به استفاده مجدد و يا حفظ میراث فرهنگی 
اش��اره ای نشده اس��ت )اداره کل قوانین و مقررات کشور، 1۳74(.

3-قانون بودجه سال 1378 کل کشور
در بند »ه« تبصره ۳6 اين قانون آمده است:

ب��ه منظور توس��عه و گس��ترش ايران گردی و جهانگ��ردی ... 
اين قانون در اختیار س��ازمان  میراث فرهنگ��ی قرار می گیرد تا با 
همکاری سازمان ايران گردی و جهانگردی نسبت به خريد، اجاره 
و يا مش��ارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت  کاروانسراها، 
خانه های قديمی و ساير اماکن و تبديل آن ها به واحدهای پذيرايی 

اقدام نمايد )اداره کل قوانین و مقررات کشور، 1۳78(.

4- قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، 
ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی 

)1384-1380(
در بند ج ماده 166 اين قانون، مس��اله توجه به موضوع احیاء و 
تغییر کاربری س��اختمان های تاريخ��ی و توجه به نقش بهره وری 
اقتصادی از آن ها عنوان شده است. به طور کلی، تصويب و اجراي 
قانون برنامه ی س��وم توسعه ی کش��ور، آغاز رويکرد نوينی نسبت 
به میراث فرهنگي کش��ور محسوب می ش��د. در اين برنامه، توجه 
ويژه ای به نقش اقتصادي میراث، به واسطه ی رونق فرهنگ احیا 
و استفاده ی دوباره از ساختمان های تاريخی و اهمیت سرمايه های 

اجتماعي در حفاظ��ت از میراث فرهنگي صورت گرفت و اهمیت 
آن در برنامه ريزي توس��عه ی کش��ور مورد توجه جدی قرار گرفت 
)فدايی نژاد و ديگران، 1۳9۳(؛ )شبرنگ، 1۳8۲(؛ )صمدی، 1۳8۳(.

توسعه  چهارم  پنج ساله  برنامه  قانون   -5
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

ایران )1388-1384(
در بند »ز« ماده 114 اين قانون آمده اس��ت: به س��ازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری اجازه داده می شود به منظور اعطای مجوز 
کاربری و بهره برداری مناسب از بناها و اماکن تاريخی قابل احیاء 
با اس��تفاده از س��رمايه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، 
صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاريخی - فرهنگی را 

ايجاد نمايد )منصور، 1۳84(.

6- مصوبه سال 1388 شورای شهر تهران درباره 
احیاء بافت تاریخی شهری

در دستورالعمل هايی که ش��هرداری موظف به انجام آن هاست 
آمده است:

1- استفاده از هرگونه تس��هیالت تشويقی، صرفاً در خصوص 
فضاها و اماکن تاريخی واجد ارزش و ثبت ش��ده در فهرست آثار 
با لحاظ ضوابط شهرسازی و در چارچوب مفاد طرح های تفصیلی 
مناطق ش��هری و ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری جهت هرگونه تغییر کاربری متناسب با بنای تاريخی به 
منظور حفظ، مرمت، احیاء و بهره برداری از اين اماکن و بازگرداندن 

حیات دوباره به آن ها مجاز خواهد بود.
۲- شهرداری موظف است برای ايجاد انگیزه در جذب مشارکت 
بخش خصوصی در تغییر کاربری، حفظ، مرمت، احیا و بهره برداری 
از فضاه��ا و اماکن تاريخی موصوف به واس��طه ترويج و اش��اعه 
عمومی تسهیالت تشويقی و طرح های حمايتی در قالب بسته های 
حمايتی از طريق مطبوعات و رس��انه اس��تانی اقدام کند )سازمان 

نوسازی شهر تهران(.

7- قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، دی 

ماه 1389
ماده ۲، بند ج: طرح های احیاء، بهس��ازی و نوسازی، طرح هايی 
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هس��تند که در چارچوب طرح های توسعه ش��هری )اعم از جامع 
و تفصیلی( به منظور اجراء برنامه های احیاء، بهس��ازی و نوسازی 
شهری با رعايت اصول شهرسازی، فنی و معماری تهیه می شود. 
اين طرح ه��ا دربرگیرنده کاربری های جدي��د و موردنیاز محدوده 
معینی از بافت های فرس��وده و ناکارآمد شهری بوده و اجراء آن ها 
متضمن تأمین خدمات عمومی و زيرس��اخت های شهری از قبیل 
ش��بکه های دسترس��ی، معابر و بدنه آن ها، پروژه ه��ای عمران و 
خدمات ش��هری، فضای سبز و غیره اس��ت که متکی بر ضوابط 
شهرسازی و معماری ايرانی - اسالمی و بومی هر منطقه می باشد 

)بانک اطالعات نشريات علمی کشور(.

8- قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، 
ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی 

)1394-1390(
در بن��د »د« م��اده 11 اين قانون آمده اس��ت، س��ازمان میراث 

فرهنگی، گردشگري و صنايع دستی مجاز است: 
د- از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیاء تاريخی 
منقول در جهت حفظ، صیانت و کاربرد مناسب آن ها و اقدامات الزم 
جهت بیمه آثار فرهنگی، هنري و تاريخی حمايت مالی و معنوي نمايد.

در بندهای »ج« و »د« ماده 171 نیز آمده است:
ج- وزارت مس��کن و شهرس��ازي و ش��هرداری ها موظف اند با 
اعمال سیاس��ت های تش��ويقی و در چهارچ��وب قانون حمايت از 
احیاء بافت های فرس��وده از اقدامات بخش غیردولتی براي احیاء و 
بازسازي بافت های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.
د- وزارت مس��کن و شهرسازي و ش��هرداری ها موظف اند هر 
سال در طول برنامه حداقل ده درصد )10 %( از بافت های فرسوده 
شهري را احیاء و بازسازي نمايند تسهیالت و بودجه موردنیاز همه 
ساله با پیش��نهاد وزارت مسکن و شهرس��ازي در بودجه عمومی 
پیش بینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداری ها يا 
مجريان طرح های نوسازي با معرفی شهرداري قرار خواهد گرفت 

)منصور، 1۳91(.

و  بافت ها  حفاظت  و  مدیریت  جامع  سند   -9
بناهاي تاریخي تهران، 1391

»احیاء مکان ها متناس��ب با ارزش ه��ا، نیازها و الگوهای زندگی 
شهروند معاصر« در بخش فرهنگی - اجتماعی به عنوان سیاستی 

برای راهبرد »احیاء نقش بافت تاريخی تهران در زندگی شهروندان 
با تقويت گردشگری شهری )اکوتوريسم(«، معرفی شده است.

در بخ��ش کالب��دی - حفاظتی، »نظارت ب��ر طرح های احیاء و 
بهره برداری از آثار تاريخی به لحاظ تناس��ب با شأن اثر” به عنوان 
سیاستی برای راهبرد “بهره برداری خردمندانه و حمايت از خالقیت 

در احیاء بافت تاريخی تهران” تدوين گشته است.
در راهبردهای بخش اقتصادی اين س��ند نیز به “باززنده سازی 
فعالیت ه��ای اقتصادی و س��اماندهی، بهس��ازی و بهینه س��ازی 
عملکردها” اش��اره شده است و “ايجاد تمايز و تزريق فعالیت های 
اقتصادی جديد، معاصر و روزآمد متناسب با شأن و ظرفیت بافت” 
به عنوان سومین سیاست اين راهبرد معرفی شده است )سند جامع 

مديريت و حفاظت بافت ها و بناهاي تاريخي تهران، 1۳91(.

10- سند ملي راهبردي احیاء، بهسازي و نوسازي 
ناکارآمد  و  فرسوده  بافت های  توانمندسازي  و 

شهري 1393/6/16
چش��م انداز اين سند اين گونه تنظیم گشته است: بهبود وضعیت 
اقتص��ادي، اجتماع��ي و ش��رايط محیطي س��اکنان محدوده ها و 
محله ه��اي هدف به نحوی که سمت وس��وی تح��ول کالبدي و 

کارکردي در جهت بهبود و بهسازي و توسعه پايدار باشد.
و به دنبال آن راهبردها و سیاست های مربوط نیز آورده شده است:

راهب�رد 1- انج��ام اقدامات مربوط به حوزه احیاء، بهس��ازي و 
نوس��ازي در چارچوب نظام هماهنگ در سیاس��ت گذاري توسعه 

شهرها با اولويت بخشی به سیاست توسعه دروني.
سیاس�ت 9- شناس��ايي و بهره گی��ري از ظرفیت های کالبدي 
موج��ود در ايجاد کاربري هاي موردنیاز با اس��تفاده از بس��ته های 
حمايتي و تشويقي )سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و 

توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، 1۳9۳(.

11- قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )1396-

)1400
برنامه ششم توسعه در سال 1۳95 تدوين شده و يکی از مسائل 
خاص آن، بازآفرينی بافت های ناکارآمد ش��هری )حاشیه شهرها و 
بافت های فرسوده(، بافت های تاريخی و مناطق روستايی می باشد.

ماده 61- بندهای پ و ت:
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پ– وزارتخانه های راه و شهرس��ازي و کش��ور و شهرداري ها 
موظف اند با اعمال سیاست های تشويقي و در چهارچوب قانون حمايت 
از احیاء بافت های فرسوده از اقدامات بخش غیردولتي براي احیاء و 
بازسازي بافت های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.
ت- دولت مکلف اس��ت از طريق اعمال سیاست های حمايتي، 
حقوقي، تشويقي و اعطاي تس��هیالت يارانه اي نسبت به احیاء و 
بهس��ازي حداقل ده درصد )10 %( از بافت های فرس��وده شهري 
با رعايت سرانه هاي روبنايي و زيربنايي توسط بخش غیردولتي و 
شهرداري ها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیالت يارانه اي موردنیاز را 
همه ساله در قوانین بودجه سنواتي پیش بیني نمايد )زارعی، 1۳96(.

12- صندوق احیاء و بهره برداري از اماکن تاریخي 
و فرهنگي، 1391

صندوق احیاء و بهره برداري از بناها و اماکن تاريخي و فرهنگي 
به استناد ماده 114 برنامه چهارم توسعه، در سال 1۳84 به منظور 
اعط��اي مجوز کارب��ري و بهره برداري مناس��ب از بناها و اماکن 
تاريخ��ي قاب��ل احیاء با ه��دف س��رمايه گذاري بخش خصوصي 
داخلي و خارجي تش��کیل ش��د و در بند )ب( ماده 4 اس��اس نامه 
آن، تعیی��ن کاربري و اعطاء مجوز بهره برداري از اماکن تاريخي و 
فرهنگي کشور با رعايت قوانین و مقررات مربوط، به عنوان يکی 
از وظايف و اختیارات صندوق احیاء ذکر ش��ده و تدوين شاخص ها 
و دس��تورالعمل هاي ناظ��ر بر نحوه تعیین کارب��ري بناها و اماکن 
تاريخ��ي و فرهنگي ب��ا توجه به ويژگی ه��ای تاريخي، فرهنگي، 
هنري، کالبدي، س��ازه اي، طبیعي، اجتماعي و محیطي و عملکرد 
تاريخي اثر و ظرفیت پاسخگويي به نیازهاي امروزي با چشم انداز 

توسعه پايدار، از اهداف آن شمرده می شود.

12-1- اص��ول ناظر بر نح��وه تعیین كاربری متناس��ب 
اماكن تاريخی و فرهنگی

y  ،ه��دف از احیاء حفظ و ارتقاء ارزش های تاريخي، فرهنگي
اجتماعي، هنري، س��اختاري، طبیعي و معنوي اثر با بهره گیري از 
ظرفیت ها و مزيت های تاريخي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي آن 
براي پاسخگويي به نیازهاي معاصر و انطباق کاربري موردنظر با 

قوانین و مقررات ناظر به موضوع است.
براي تعیین کاربري متناس��ب بناها و اماکن فرهنگي تاريخي، 

وجود شرايط و ويژگی های زير ضروري است:
تعیی��ن کاربري جديد هنگامي مجاز اس��ت ک��ه امکان تثبیت 

کاربري اصلي به داليل ش��رايط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و 
فني وجود نداش��ته باشد در اين صورت تعیین کاربري متناسب با 

توجه به موارد زير انجام خواهد شد:
y توجه به کاربري اصیل اثر؛
y .تعیین کاربري، بهترين روش حفاظت اثر تشخیص داده شود
y  در تغییر کاربري بايد به شأن )اعتبار( کاربري اولیه اثر توجه

ش��ود به گونه اي که کاربري پیشنهادي در تضاد با کاربري اولیه، 
باعث تخريب ارزش های معنوي اثر و جامعه نگردد.

y  توج��ه به ويژگی ه��ای هنري از منظر کیفی��ت معماري و
تزئینات وابسته به معماري؛

y  در نظر گرفتن حد تحمل ظرفیت ساختاري اثر از نظر حجم
تردد انساني و وزن مبلمان؛

y  توجه به ظرفیت های س��ازه اي بنا و میزان مقاومت آن در
برابر حوادث طبیعي؛

y  در نظر گرفتن مناظر طبیعي و فرهنگي متقابل میان اثر با
پیرامون آن؛

y  عنايت ب��ه ظرفیت ها و محدوديت های اثر براي اس��تفاده
از تأسیس��ات به روز شامل سامانه آبرساني، سرمايش و گرمايش، 

نورپردازي، جذب صوت و ...؛
y  در نظ��ر گرفتن نکات ايمني و امنیتي مرتبط با کاربري که

هم نسبت به اثر و هم فراورده های کاربري لحاظ شود.
y توجه به نسبت فضاهاي بسته، نیمه باز و باز؛
y  توج��ه به تبعات مداخله به گون��ه اي که ظرفیت های اثر را

محدود نساخته و تغییر سیماي عناصر کالبدي را در پي نداشته باشد.
y  در ص��ورت نیاز به فضاهاي بی��ش از ظرفیت موجود اثر يا

ساخت وسازهای تکمیلي، امکان اقدامات تکمیلي با حفظ اصالت و 
تمامیت اثر وجود داشته باشد.

y  همخواني کاربري جديد اثر با شرايط اجتماعي و فرهنگي
پیرامون آن؛

y  تغییر کاربري بناها و اماکن تاريخي فرهنگي آئیني ممنوع
است ولي ارتقاء عملکردي آن ها ضرورتاً توصیه مي شود.

y  توجه به ظرفیت ها و محدوديت های ايجاد ش��ده از سوي 
طرح های باالدستي؛

y  تناسب میان شأن هنري و معماري اثر با طراحي مبلمان و 
عناصر کالبدي جديد؛

y  پاسخگويي به نیازمندی های فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي
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و ... جامعه میزبان؛
y  ،ايجاد شرايط الزم براي بهره برداري از ظرفی های فرهنگي

اجتماعي و اقتصادی اثر؛
y توجیه اقتصادي کاربري پیشنهادي؛
y .امکان تحقق کاربري پیشنهادي از منظر حقوقي

12-2- اص��ول عمومی بهره برداری از اماكن تاريخی و 
فرهنگی

1- در کلی��ه فعالیت ه��ای بهره برداري بايد حفاظ��ت از اعتبار 
فرهنگی - تاريخي، تمامی��ت، اصالت مکان و ارزش های میراث 

ناملموس در اولويت قرار گیرد.
۲- دس��ترس همگان ب��ه اماکن تاريخي فرهنگ��ي به عنوان 

ثروتي مشترک بايد تشويق گردد.
۳- فعالیت های بهره برداري از اين اماکن بايد با ترتیبي مديريت 
ش��وند که کمترين تأثیر و آس��یب را بر کالبد و میراث ناملموس 

آن ها تحمیل نمايند.
4- برنامه بهره برداري بايد بر اس��اس مطالعات توجیهي فني، 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محدوده موردنظر تهیه گردد.
5- ضروري اس��ت بهره بردار قبل از آغ��از فعالیت بهره برداري 
نس��بت به تهیه برنامه بهره برداري اقدام نم��وده و آن را به تأيید 

مراجع ذيصالح برساند.
در دفت��ر دوم اين مجموعه نیز طیف کاربری های پیش��نهادی 
برای هر نوع بنای تاريخی پیش��نهاد ش��ده اس��ت )حوزه معاونت 
سرمايه گذاري و طرح ها، حوزه معاونت فني و تعیین کاربري، 1۳91(.

شورای  عالی   1396/2/11 مورخ  مصوبه   -13
شهرسازی و معماری ایران در رابطه با رویکردهای 
کلی حفاظت و احیاء محدوده های تاریخی - فرهنگی
در بند 9 اين س��ند آمده است: اعطای کاربری و نقش جديد به 
منظور بهره برداری مج��دد از بناهاي تاريخي، با رعايت اصالت و 
يکپارچگ��ي اثر و با حفظ کاربری غالب باف��ت تاريخی به عنوان 
يکی از سیاست های کلیدی برنامه های حفاظت و احیاء محسوب 
می ش��ود که ضمن تقويت حس تعلق به مکان نزد ش��هروندان و 
ايفای نقش��ی مهم در شکوفايی اقتصاد محلی، می تواند به عنوان 
يک محرک توس��عه حفاظت محور در بافت پیرامونی عمل نمايد 

)نشريه قوانین و مقررات رسمی کشور(.
همچنین بررس��ی ضوابط و مق��ررات مربوط به عرصه و حرائم 

بناها و محوطه های تاريخی که توسط کمیسیون ماده 5 استان ها 
تنظیم می گردد، می تواند راهنمای خوبی جهت دستیابی به ضوابط 
استفاده مجدد از میراث معماری باشد. برای مثال در طرح بازنگری 

طرح تفصیلی شهر اصفهان ضوابط ذيل مورد توجه است:
تبصره بند دوم: به جز کاربری مسکونی ساير کاربری های قابل 

اس��تقرار در بناها و محوطه های واج��د ارزش تاريخی و معماری 
اعم از ثبت ش��ده يا نشده مشروط به حفظ کالبد تاريخی و احیا و 
مرمت آن بر اس��اس نظر اداره کل میراث فرهنگی و اخذ مجوز از 

شهرداری به شرح زير مجاز است:
فرهنگی )کتابخانه، سالن قرائت و ...(، اداری و دفاتر کار، تجاری، 
رستوران، سفره خانه، پذيرايی - تفريحی، آموزش عالی، گردشگری، 
اقامت��ی، زورخانه، موزه، نمايش��گاه و فروش��گاه صنايع دس��تی؛

بند س�وم: بناهای واجد ارزش تاريخی و معماری ثبت شده در 

فهرس��ت آثار ملی ايران در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ به 
دلی��ل مالحظات تاريخی و حفظ ارزش ه��ای کالبدی - تاريخی 

الزامی به تأمین پارکینگ ندارند.
تبصره 1: در صورت احیاء و مرمت بنای واجد ارزش تاريخی و 

معماری ثبت ش��ده در فهرست آثار ملی ايران بر اساس نظر اداره 
کل می��راث فرهنگی و تغییر عملکرد بنای واجد ارزش تاريخی و 
معماری ثبت شده به کاربری غیرمسکونی مطابق کاربری های مجاز 
من��درج در همین دفترچه و در جهت کمک به احیاء و رونق بافت 
تاريخی تأمین پارکینگ در بنای تاريخی مذکور الزامی نمی باشد.
بن�د 14: تغیی��ر کاربری و تغییر نحوه اس��تفاده از بناهای واجد 

ارزش تاريخ��ی و معم��اری برخ��الف ضواب��ط اداره کل میراث 
فرهنگی و ضوابط مندرج در اين دفترچه و تجمع مواد قابل اشتعال 
و آلوده س��از و استقرار دستگاه های س��نگین و لرزاننده صنعتی در 

نزديکی بناهای واجد ارزش تاريخی و معماری ممنوع است.
در اين طرح نحوه تغییر ورودی های س��واره و پیاده، برق کشی 
و به روزرسانی تأسیس��ات، مصالح مجاز برای استفاده در مرمت و 
بهسازی و ... نیز تدوين گشته است که می تواند برای مرمت و ايجاد 
تغییرات به جهت تطبیق با عملکرد جديد، مورد استفاده قرار گیرد:

بن�د 15: رعايت ضوابط و مقررات ايمنی و دس��تورالعمل های 

مرب��وط در خصوص حريق در خصوص کلی��ه بناهای تاريخی و 
خصوص��اً بناهای عمومی، بازارچه ه��ا، بازارهای بزرگ و ... با نظر 
اداره کل میراث فرهنگی و س��ازمان آتش نش��انی الزم االجراست 
و بايس��تی به طريق مناسب و متناسب با کالبد ارزشمند اين بناها 
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بدون آسیب و تظاهر در نما هماهنگ گردد.
بند 16: برای ايجاد درب س��واره و پیاده نمی توان درب ورودی 
بنای تاريخی را تخريب و تعريض نمود. امکان ايجاد درب سواره رو 
در طرح مربوط بايستی با نظر اداره کل میراث فرهنگی و با مجوز 

شهرداری اجرا گردد.
بند 28: کلیه تأسیسات روی بام در عرصه و حرائم محوطه ها و 
بناهای واجد ارزش تاريخی و معماری به نحوی بايد اجرا شود که 
از گذرهای حاشیه بنا قابل رؤيت نباشد. همچنین استقرار و نصب 
هرگونه عناصر تأسیسات )آب، برق، تلفن و ...( در بدنه های بناهای 
واجد ارزش تاريخی و معماری ممنوع است و ... )مهندسین مشاور 

نقش جهان پارس، 1۳90(.
طرح پرديس��ان نیز يکی از طرح  هايی است که در سال 1۳78 
هجری شمس��ی با تخصیص اعتبار به سازمان میراث فرهنگی و 
با هدف توسعه و گسترش ايران گردی و جهانگردی آغاز شد تا با 
همکاری سازمان ايران گردی و جهانگردی نسبت به خريد، اجاره و 
مشارکت افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه های 
قديم��ی و ديگر اماکن و تبديل آن ه��ا به واحدهای پذيرايی اقدام 
شود. از پروژه های طرح پرديسان در يزد می توان به باغ صدری در 
تفت، مجموعه خانه های ابرکوه در ابرکوه، باغ پهلوا ن پور در مهريز، 
باغ حجت آباد وزير در نزديکی ي��زد و مجموعه خانه های اردکان 
اش��اره کرد )فدايی نژاد و ديگران، 1۳9۳(. از ساير مصاديق اجرايی 
اين طرح در س��اير شهرها می توان از کاروانسرای سعدالسلطنه در 
قزوين، کاروانسرای پیام در تبريز، حمام نور در تبريز، چلبی اوغلو 
در س��لطانیه، خانه شاپوری در شیراز، خانه ملک در مشهد و خانه 

عامری ها در کاشان نام برد.
مرمت و تغییر کاربری خانقاه چلبی اوغلو به عنوان اقامتگاه سلطانیه 
در س��ال 1۳79 در قالب طرح پرديس��ان سازمان میراث فرهنگی 
آغاز شد و طراحی و اجرای آن بر عهده مهندسان مشاور مرمت و 
معماری زنديگان بوده اس��ت. اين طرح شامل عملیات متنوعی از 
بازگرداندن جرزهای رانش يافته تاريخی به حالت پايدار تا احداث 
س��اختمانی جديد برای امکانات رفاهی مجموعه در زيرزمین بوده 
است )www.zandigan.com(. از اصول به کار گرفته شده 
در اين طرح به منظور تغییر کاربری می توان به موارد زير اشاره کرد:

y  رعايت اصل بازگشت پذيری در مداخله های صورت گرفته
در عناصر اصیل و تاريخی؛

y  قابلیت تش��خیص قس��مت های مرمت و بازسازی شده از
قسمت های اصیل بنا؛

y  قابلیت تشخیص بخش های تخريب شده به وسیله تغییر در

جنس، رنگ، بافت و ... در پوشش های کف، ديوار و سقف؛
y قابلیت تشخیص قسمت های الحاقی همانند ديوار، کف و سقف؛
y  قابلیت باز و جدا شدن قسمت های الحاقی بدون آسیب به

کالبد اصلی بنا؛
y  انجام تدابیر در نظر گرفته شده به شیوه و روش خود بنا يا

هماهنگ با آن برای پرهیز از وارد نمودن تنش های کششی به بنا؛
y  اجرای سیستم های تأسیس��اتی الحاقی در خارج از بنا، زير

کف ها در مسیر بندکشی ها و دور از منظر )مهندسین مشاور زنديگان(.
خانه عامری ها نیز از جمله مکان هايی است که در طرح پرديسان 
گنجانده ش��د و در س��ال 1۳79 زير نظر سازمان میراث فرهنگی 
کش��ور، اقدام��ات جهت تغییر کاربری آن آغاز ش��د تا به اقامتگاه 
گردش��گران تبديل شود. دکتر امیرمس��عود انوش فر از طراحان و 
مجريان اين پروژه، بازتعريف معماری و طراحی ايرانی بر اس��اس 
ش��رايط امروز را رويکرد اصلی در تغییر اي��ن خانه عنوان کرده و 
اصول مورد توجه برای تغییر کاربری و تغییرات کالبدی منطبق با 

آن را چنین برشمرده است:
1- هماهنگی فرم های جديد با بنا و معماری بومی کاشان؛

۲- رعايت سبک با توجه به دوره تاريخی و قدمت بنا؛
۳- ساده گرايی اشیا به دلیل ادای احترام به بنا؛

4- احیا و ارتقا کیفی طراحی های بومی؛
5- بهره گیری از صنايع دستی کاشان و احیاء مشاغل در حال انقراض؛

6- طراحی برای اشیايی که با دوره بنا هماهنگی ندارند؛
7- فرهنگ سازی استفاده مجدد از اشیاء منسوخ شده؛

8- پرهیز از طراحی شلوغ موسوم به قهوه خانه ای، حفظ اصالت 
بنا در کنار کاربرد معماری امروز و به نوعی متعادل سازی آن ها در 

کنار يکديگر؛
9- عدم اس��تفاده از وس��ايل نامرغوب وارداتی و جايگزينی با 

تولیدات داخلی و بومی؛
10- طراحی فضاهای جديد برای کاربری امروزی.

همچنین طراحی تمامی عناصر با الهام از گذشته، طراحی ساده 
و مینیمالیس��تی، اتخاذ رويکردی متعادل و بینابین سنتی و مدرن 
در طراحی ها، اس��تفاده از صنايع دستی محلی در جهت رونق آن از 
جمل��ه اصول مورد تأکید در تغییر کارب��ری اين بنای با ارزش  به 

شمار می آيد )استاد طاهری و ديگران، بی تا(.
با بررسی اسناد، قوانین و ضوابط ملی مرتبط با موضوع موردنظر، 
اصول پیش��نهادی برای استفاده مجدد تطبیقی از میراث معماری 
استخراج شده و در جدول صفحة به صورت خالصه تدوين گشته است.
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جدول 1- استفاده مجدد از میراث معماری در قوانین، اسناد و طرح های ملی، منبع: نگارنده

اصول پیشنهادینام قانون، مصوبه یا طرحسال

-1368
1372

قانون برنامه پنج ساله اول توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

جمهوری اسالمی ایران
ـ بهبود و گسترش پژوهش، حفاظت، احیاء و استفاده مجدد و معرفی میراث فرهنگی کشور

-1374
1378

قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

جمهوری اسالمی ایران
ـ تخصیص بخشی از بودجه به منظور بازسازی و تجهیز ساختمان های قدیمی

1378
قانون بودجه سال 1378 کل 

کشور

ـ توسعه و گسترش ایران گردی و جهانگردی با همکاری سازمان ایران گردی و جهانگردی نسبت به خرید، 
اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت  کاروانسراها، خانه های قدیمی و سایر اماکن و 

تبدیل آن ها به واحدهای پذیرایی 

از سال 
1379

ضوابط مرمت و تغییر کاربری 
خانقاه چلبی اوغلو در قالب طرح 
پردیسان سازمان میراث فرهنگی

ـ رعایت اصل بازگشت پذیری در مداخله های صورت گرفته 
ـ قابلیت تشخیص قسمت های مرمت و بازسازی شده از قسمت های اصیل بنا

ـ قابلیت تشخیص بخش های تخریب شده به وسیله تغییر در جنس، رنگ، بافت و ... 
ـ قابلیت تشخیص قسمت های الحاقی همانند دیوار، کف و سقف

ـ قابلیت باز و جدا شدن قسمت های الحاقی بدون آسیب به کالبد اصلی بنا
ـ انجام تدابیر در نظر گرفته شده به شیوه و روش خود بنا یا هماهنگ با آن برای پرهیز از وارد نمودن 

تنش های کششی به بنا
ـ اجرای سیستم های تأسیساتی الحاقی در خارج از بنا، زیر کف ها در مسیر بندکشی ها و دور از منظر

از سال 
1379

ضوابط مرمت و تغییر کاربری خانه 
عامری ها در قالب طرح پردیسان 

سازمان میراث فرهنگی

ـ هماهنگی فرم های جدید با بنا و معماری بومی 
ـ رعایت سبک با توجه به دوره تاریخی و قدمت بنا

ـ ساده گرایی اشیا به دلیل ادای احترام به بنا
ـ بهره گیری از صنایع دستی محلی و احیاء مشاغل در حال انقراض

ـ طراحی اشیائی که با دوره بنا هماهنگی ندارند
ـ فرهنگ سازی استفاده مجدد از اشیاء منسوخ شده

ـ حفظ اصالت بنا در کنار کاربرد معماری امروز و به نوعی متعادل سازی آن ها در کنار یکدیگر
ـ عدم استفاده از وسایل نامرغوب وارداتی و جایگزینی با تولیدات داخلی و بومی

ـ طراحی فضاهای جدید برای کاربری امروزی

-1380
1384

قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

جمهوری اسالمی ایران
ـ توجه به موضوع احیاء و تغییر کاربری ساختمان های تاریخی و توجه به نقش بهره وری اقتصادی از آن ها

-1384
1388

قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

جمهوری اسالمی ایران

ـ ایجاد صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی به منظور اعطای مجوز کاربری 
با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی  اماکن تاریخی قابل احیاء  بناها و  از  و بهره برداری مناسب 

داخلی و خارجی

1388
مصوبه شورای شهر تهران درباره 

احیاء بافت تاریخی شهری

ـ استفاده از تسهیالت تشویقی، در خصوص اماکن تاریخی واجد ارزش با لحاظ ضوابط شهرسازی و 
در چارچوب مفاد طرح های تفصیلی مناطق شهری و ضوابط سازمان میراث فرهنگی جهت هرگونه تغییر 
کاربری متناسب با بنای تاریخی به منظور حفظ، مرمت، احیاء و بهره برداری از این اماکن و بازگرداندن 

حیات دوباره به آن ها 
ـ ایجاد انگیزه در جذب مشارکت بخش خصوصی در تغییر کاربری، حفظ، مرمت، احیا و بهره برداری از 

فضاها و اماکن تاریخی به واسطه ترویج و اشاعه عمومی تسهیالت تشویقی و طرح های حمایتی 

1389
قانون حمایت از احیاء، بهسازی 
و نوسازی بافت های فرسوده و 

ناکارآمد شهری

ـ تعریف طرح های احیاء، بهسازی و نوسازی، در چارچوب طرح های توسعه شهری و به منظور اجراء 
از  معینی  محدوده  موردنیاز  و  جدید  کاربری های  دربرگیرنده  و  نوسازی  و  بهسازی  احیاء،  برنامه های 

بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری
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اصول پیشنهادینام قانون، مصوبه یا طرحسال

1390
ضوابط و مقررات مربوط به 

عرصه و حرائم بناها و محوطه های 
تاریخی اصفهان

ـ تعیین کاربری های قابل استقرار در بناها و محوطه های واجد ارزش تاریخی و معماری 
ـ الزامی نبودن تأمین پارکینگ به دلیل مالحظات تاریخی و حفظ ارزش های کالبدی - تاریخی 

میراث  اداره کل  تاریخی و معماری برخالف ضوابط  ارزش  بناهای واجد  از  تغییر کاربری  ـ ممنوعیت 
فرهنگی و ممنوعیت استقرار فعالیت های خطرساز در پیرامون بنا

ـ رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و دستورالعمل های مربوط در خصوص حریق بدون آسیب و تظاهر در نما 
ـ ممنوعیت تخریب و تعریض درب ورودی بنای تاریخی بدون نظر اداره کل میراث فرهنگی و مجوز 

شهرداری 
ـ غیرقابل رؤیت بودن کلیه تأسیسات روی بام در عرصه و حرائم محوطه ها و بناهای واجد ارزش تاریخی 

و معماری از گذرهای حاشیه بنا
ـ ممنوعیت استقرار و نصب هرگونه عناصر تأسیساتی در بدنه های بناهای واجد ارزش 

-1390
1394

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

جمهوری اسالمی ایران

ـ حمایت از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیاء تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت و 
کاربرد مناسب آن ها و اقدامات الزم جهت بیمه آثار فرهنگی، هنري و تاریخی 

ـ اعمال سیاست های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافت های فرسوده توسط وزارت 
مسکن و شهرسازي و شهرداری ها

ـ احیاء و بازسازي ساالنه حداقل ده درصد ) 10%( از بافت های فرسوده شهري توسط وزارت مسکن و 
شهرسازي و شهرداری ها 

1391
ضوابط صندوق احیاء و 

بهره برداري از اماکن تاریخي و 
فرهنگي

ـ توجه به کاربري اصیل اثر
ـ در تضاد نبودن کاربری جدید با کاربری اولیه و حفظ ارزش های معنوی اثر

ـ توجه به ویژگی های هنري از منظر کیفیت معماري و تزئینات وابسته به معماري
ـ در نظر گرفتن حد تحمل ظرفیت ساختاري اثر 

ـ توجه به ظرفیت های سازه اي بنا و میزان مقاومت آن در برابر حوادث طبیعي
ـ در نظر گرفتن مناظر طبیعي و فرهنگي متقابل میان اثر با پیرامون آن

ـ عنایت به ظرفیت ها و محدودیت های اثر براي استفاده از تأسیسات به روز
ـ در نظر گرفتن نکات ایمني و امنیتي مرتبط با کاربري جدید

ـ توجه به نسبت فضاهاي بسته، نیمه باز و باز
ـ توجه به تبعات مداخله و عدم تغییر سیماي عناصر کالبدي

ـ همخواني کاربري جدید اثر با شرایط اجتماعي و فرهنگي پیرامون آن
ـ ممنوعیت تغییر کاربري بناها و اماکن تاریخي فرهنگي آئیني 

ـ توجه به ظرفیت ها و محدودیت های ایجاد شده از سوي طرح های باالدستي
ـ  تناسب میان شأن هنري و معماري اثر با طراحي مبلمان و عناصر کالبدي جدید

ـ پاسخگویي به نیازمندی های فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و ... جامعه میزبان
ـ توجیه اقتصادي کاربري پیشنهادي

ـ امکان تحقق کاربري پیشنهادي از منظر حقوقي 
ـ اولویت حفظ اعتبار فرهنگي - تاریخي، تمامیت، اصالت مکان و ارزش های ناملموس

ـ دسترس همگان به اماکن تاریخي فرهنگي به عنوان ثروتي مشترك 

1391
سند جامع مدیریت و حفاظت 
بافت ها و بناهاي تاریخي تهران

ـ احیاء مکان ها متناسب با ارزش ها، نیازها و الگوهای زندگی شهروند معاصر
ـ نظارت بر طرح های احیاء و بهره برداری از آثار تاریخی به لحاظ تناسب با شأن اثر

ـ ایجاد تمایز و تزریق فعالیت های اقتصادی جدید، معاصر و روزآمد متناسب با شأن و ظرفیت بافت

1393
سند ملي راهبردي احیاء، بهسازي و 
نوسازي و توانمندسازي بافت های 

فرسوده و ناکارآمد شهري

ـ انجام اقدامات مربوط به حوزه احیاء، بهسازي و نوسازي در چارچوب نظام هماهنگ در سیاست گذاري 
توسعه شهرها با اولویت بخشی به سیاست توسعه دروني

ـ شناسایي و بهره گیري از ظرفیت های کالبدي موجود در ایجاد کاربري هاي موردنیاز با استفاده از بسته های 
حمایتي و تشویقي

-1396
1400

قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

اعمال سیاست های تشویقي و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافت های فرسوده توسط 
وزارتخانه های راه و شهرسازي و کشور و شهرداري ها 

اعمال سیاست های حمایتي، حقوقي، تشویقي و اعطاي تسهیالت یارانه اي نسبت به احیاء و بهسازي 
حداقل ده درصد )10%( از بافت های فرسوده شهري توسط دولت
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نتیجه گیری
مطالعه و بررس��ی اين قوانین و ضوابط نشان می دهد چگونه با 
گذر زمان، اش��اره هايی کلی و اجمالی به رويکرد استفاده مجدد از 
میراث معماری، به جزئی ترين ضوابط اجرايی و توصیه های عملی 
در اين زمینه تبديل شده اند و نقش بخش خصوصی در طرح های 
اس��تفاده مجدد از بناهای تاريخی، پررنگ تر شده است. همچنین 

تدوين ضوابط و تدقیق آن ها س��بب صح��ت عمل در طرح های 
اس��تفاده مجدد خواهد ش��د، همان طور که در سال های اخیر و به 
دنبال تدوين اين اصول و رعايت آن ها، طرح های موفقی با رويکرد 
اس��تفاده مجدد انجام شده و پاسخ گويی به نیازهای مردم و رونق 
منطقه، احیاء ارزش ها و بازگرداندن بنای تاريخی به حیات شهری، 

ايجاد فرصت های شغلی و جذب گردشگران را سبب شده اند.
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چکیده

بازآفرينی فرهنگ-مبنا در ش��هرهای خالق نزديک به دو دهه اس��ت که مورد توجه برنامه ريزان شهری-منطقه ای قرار گرفته است. 
در اي��ن رويکرد، میراث در مفهوم توس��عه به عنوان يک ثروت اجتماعی-فرهنگی ياد می ش��ود. با تکی��ه بر ادبیات مربوط به بازآفرينی 
فرهنگ-مبنا و ش��هرهای خالق، اين مقاله س��عی دارد تا يکپارچه سازی میراث فرهنگی شهری با فرهنگ و خالقیت و استراتژی های 
تصويب شده برای مشارکت ذينفعان در برنامه ريزی فرهنگی پايین-به-باال را مورد بررسی قرار دهد. در اين پژوهش از رويکرد کیفی و 
مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است و دو مدل حمايت عمومی و نوآوری فرهنگی-اجتماعی برای بازآفرينی میراث فرهنگی تعريف 
شده است. همچنین خیابان سی تیر تهران که به تازگی مورد بازآفرينی قرار گرفته، به عنوان نمونه معرفی شده است. نتايج نشان می دهد 
که بازآفرينی فرهنگ-مبنا در يک شهر خالق فرهنگی از طريق ارتقای گردشگری فرهنگی و خالق موجب پیشرفت صنايع فرهنگی 

وابسته، فرهنگ شهروندی، ايجاد درآمد و رونق اقتصادی خواهد شد.

کلمات کلیدی: میراث فرهنگی، بازآفرينی فرهنگ-مبنا، شهر خالق، صنايع فرهنگی، گردشگری خالق.

Integrating the notion of cultural heritage and culture-led regeneration in a 
creative city

 yMaryam Pourzakarya

Abstract
Culture-led regeneration in creative cities has been taken into consideration by urban-regional planners 

for nearly two decades. In this approach, heritage is referred to as a socio-cultural wealth in the devel-
opment concept. Building on the related literature on culture-led regeneration and creative cities, this 
paper seeks to explore the integration of urban cultural heritage with culture and creativity and strategies 
approved for stakeholder participation in down-to-up cultural planning. In this research, a qualitative ap-
proach and library studies have been used and two models of public support and socio-cultural innovation 
for the regeneration of cultural heritage have been defined. The recently regenerated 30th Tir Street of 
Tehran has also been introduced as an example. The results show that culture-led regeneration in a cultural 
and creative city by promoting cultural and creative tourism will lead to the improvement of associated 
cultural industries, citizenship culture, income progress and economic prosperity.

Keywords: Cultural Heritage, Culture-led Regeneration, Creative City, Cultural Industries, 

Creative Tourism

  یکپارچه سازی مفهوم میراث فرهنگی و بازآفرینی فرهنگ-مبنا در شهر خالق

نويسنده

y   .مريم پورذکريا؛ کارشناسی ارشد مرمت ابنیه و بافت های تاريخی – گرايش میراث معماری، پرديس هنرهای زيبا، دانشگاه تهران
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مقدمه
تغییر جوامع پسا-صنعتی به سمت اقتصاد نمادين، تغییر مکان 
میراث فرهنگی و خالقیت به عنوان موتورهای نوآوری اجتماعی، 
توس��عه اقتصادی و بازآفرين��ی و کاتالیزوره��ای فرم های جديد 
گردش��گری شهری را تسريع کرده است )Hall, ۲004(. با توجه 
به پژوهش های انجام شده، به نظر می رسد که خالقیت در شهرها 
متمرکز ش��ده و بیشتر خوش��ه های میراث فرهنگی نیز در درون 
شهرها يافت می شود )Hutton, ۲004(. فعاالن بخش عمومی، 
بر خالف عدم ريسک پذيری فعاالن بخش خصوصی، نقش مهمی 
در بازآفرينی فرهنگی شهری، تأمین نیازهای فیزيکی و اجتماعی، 
سرمايه گذاری در کاتالیزورهای فرهنگی و استراتژی های مبتنی بر 
 .)۲017 ,Della Lucia & others( مصرف و تجربه داشته اند
در بازآفرين��ی فرهنگ-مبن��ا، فعالیت ها و پروژه های توس��عه 
فرهنگی س��ازگار با بافت تاريخی از يک س��و و مرمت و حفاظت 
از میراث ش��هری از سويی ديگر، توأماً مورد تأکید قرار می گیرند. 
بدين ترتیب، مفهوم توس��عه با مفهوم میراث همراه است. در اين 
ديدگاه، از میراث به عنوان ثروت ياد می شود، تا جايی که تکیه بر 
ثروت اجتماعی و حفاظت از میراث طبیعی هم زمان در نظر گرفته 
می شوند )امین زاده؛ دادرس، 1۳91(. فعالیت های فرهنگی از يک 
طرف می تواند با جذب طبقه متوس��ط و فروش��ندگان به منطقه، 
مش��تريان جديدی را ايجاد کند و به عالوه منجر به حیات اقتصاد 
محلی ن��زول يافته گ��ردد. امروزه فعالیت ه��ای فرهنگی جايگاه 
مهم تری از س��وی سیاست گذاران و سرمايه گذاران کسب کرده اند 
به گونه ای که حکومت های شهری توجه شايانی به سرمايه گذاری 
فرهنگی و نهادهای هنری به عنوان معیارهای توس��عه اقتصادی 

دارند )ايزدی و ديگران، 1۳95(.
در اين پژوهش س��عی ش��ده اس��ت تا از طريق روش کیفی و 
مطالع��ه نظريات مرتبط با بازآفرينی فرهنگ-مبنا و ش��هر خالق 
مورد بررس��ی قرار گی��رد. هدف از اين پژوهش شناس��ايی نقش 
میراث فرهنگی در توس��عه فرهنگی ش��هرها از طريق مشارکت 
بخش عموم��ی و خصوصی و همچنین گردش��گری فرهنگی و 

خالق می باشد. 

1- میراث فرهنگی در بازآفرینی فرهنگ-مبنا

رويک��رد بازآفرين��ی توج��ه به حف��ظ ارزش ه��ای فرهنگی و 
ثروت های بومی-تاريخی، انتقاد از ساخت وسازهای تک-کاربری 
به ج��ای چند-کاربری، توجه توأمان ب��ه اقدامات کیفی و کمی، 
مش��ارکت گروه های اجتماعی در فرآيند بازآفرينی و غیره مشهود 
می باش��د )پوراحمد و ديگران، 1۳89(. رويکرد بازآفرينی به بهبود 
وضعی��ت اقتصادی، اجتماعی و محیطی ش��هر توجه دارد و طیف 
وس��یعی از فعالیت ها را در بر دارد که قابلیت زيس��ت جديدی به 
مناطق مخروبه، س��اختمان های پاک س��ازی شده، زيرساخت ها و 
ساختمان های تحت بازسازی که به پايان عمر مفیدشان رسیده اند، 
می دهد )صباغی، 1۳9۲(. بازآفرينی فرهنگی شهری زمانی اتفاق 
می افتد که فرهنگ باعث کیفیت مجدد مناطق ش��هری، توسعه 
زيرساخت ها و خدمات و جذب سرمايه گذاری، استعدادها، ساکنان 
 Della Lucia( جديد و جاری ش��دن بازديدکنندگان می ش��ود
others &, ۲017(. فرهنگ ش��امل مجموعه ای از بخش هايی 
 ,KEA( "است که هر دوی کاالهای فرهنگی، “صنایع فرهنگی
 ,DCMS( "و کااله��ای غیرفرهنگی، “صنایع خ�الق ،)۲006
۲001(، را تولید می کنند و به طور مداوم در حال توس��عه و خاص 

در کشور و مکان هستند. 
y  صنایع فرهنگی: واژه صنايع فرهنگی نخستین بار در انتقاد

به تجاری س��ازی انبوه و بازش��ناخت مفاهیم فرهنگی ارائه ش��د. 
اصط��الح صنعت فرهنگی به دلیل توج��ه به فعالیت های تجاری 
همیش��ه در تنش با مفهوم هنر بوده اس��ت )Pratt, 2008(. اين 
واژه بعدها در گس��تره وسیع تری از بحث مزايای اقتصادی هنر به 
واسطه تحريک جريان گردشگری، اشتغال و ارتقای تصوير شهر 
به کاالهای فرهنگی قابل بازتولید و تجاری اطالق شد و تا امروز 

اين معنا ادامه دارد. 
y  صنای�ع خ�الق: واژه صنايع خالق برای اولین بار توس��ط

دولت بريتانیا بعد از پیروزی حزب کارگر مورد استفاده قرار گرفت 
)DCMS, ۲001(. شامل کاالهای غیرفرهنگی با ارزش نمادين 
و تجربی ب��اال، ارزش های ناملموس، دانش در زمینه های محلی، 
مهارت ها و تفکرات خ��الق مردم و فناوری اطالعات و ارتباطات 

برای تولید ارزش در دانش، تجربه و اقتصاد ديجیتال است.
میراث فرهنگی، هسته فرهنگی ارزشمندتری است؛ زيرا بر مواد 
غیرقابل بازتولید )به عنوان مثال موزه، سايت های باستان شناسی، 
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آرشیوها و غیره( و دارايی های فرهنگی معنوی )ارزش ها، دانش ها، 
و غی��ره(، هر دو هنری- فرهنگی و حرفه ای-س��ازنده، تکیه دارد 
)Hall, ۲004(. ارزش گ��ذاری از طريق میراث فرهنگی، پیوندی 
 .)۲006 ,Scott( ق��وی با هويت و اصالت ش��هر برقرار می کن��د
همان طور که رقابت بین ش��هری جهانی ش��ده باعث می شود که 
ش��هرها خالق، منعط��ف در بازارهای هدف و ن��وآوران مؤثر در 
ش��کل گیری تصوير خود باشند، دس��تورالعمل های اصلی شهری 
می تواند به تکمیل میراث فرهنگی – يا جبران کمبود آن - تبديل 
شود و بدين ترتیب با موفقیت، شهر را در نقشه جهانی قرار دهد. 
معم��اری و رويدادهای نمادين، در ح��ال حاضر يکی از مهم ترين 
کاتالیزوره��ای فرهنگی اس��ت که برای اصالح هويت ش��هری، 
افزايش جنب وجوش و جذب افراد خالق و گردش��گران اس��تفاده 
می شود )Evans, ۲00۳(. با اين حال، توسعه آن ها ممکن است 
خطر از دست دادن اعتبار شهر و بازتولید سريالی مناظر شهری را 

دربرداشته باشد. 
تروي��ج يکپارچه س��ازی فراگیر می��راث فرهنگ��ی و بازآفرينی 
فرهنگ-مبنا به منظور دستیابی به توسعه شهری پايدار، نوآورانه 
و رقابتی، مس��تلزم دخالت طیف وسیعی از ذينفعان است که - به 
میزان بیش��تر يا کمتر - دارای اختیار و مس��ئولیت برای تجس��م 
کردن و پیاده سازی توسعه و بازآفرينی مبتنی بر فرهنگ می باشند 
)Scott, ۲004(. تن��وع خصوصیات ذينفعان باعث ش��کل گیری 
هر دو میراث ملموس )س��اختارها، سیس��تم ها، خدمات( و میراث 
ناملموس ش��هری )نمادها، ارزش ها، هويت و تصوير( می ش��وند 
که ذينفعان ش��هری در ط��ول زمان آن ها را قب��ول خواهند کرد 
)Noordman, ۲004(. گذر از مشکالتی مانند ساخت تصوير 
ش��هری و يا برندسازی به منظور مشارکت گسترده جامعه نیازمند 
تغییر از رويکردهای باال-به-پايین به رويکردهای پايین-به-باال 
می باشد. به وسیله ترکیب میراث فرهنگی با خالقیت و مشارکت 
ذينفع��ان در بازآفرين��ی فرهنگ-مبنا می توان ي��ک چهارچوب 
مفهومی متش��کل از دو مدل بازآفرينی فرهنگی را شناسايی نمود 

 :)۲017 ,Della Lucia & others(
y  م��دل حمايت عموم��ی: در اين مدل، سیاس��ت گذاران بر

می��راث از طريق رويکرده��ای باال-به-پايین اهرم گذاری کرده و 
ايجاد ارزش از طريق گردش��گری فرهنگی سنتی اتفاق می افتد. 

حمايت عمومی يک مدل بازسازی فرهنگی درون شهری - میراث 
تمايل به تمرکز در هس��ته تاريخ��ی دارد – و همچنین مديريت 
سازمان فرهنگی عمومی، به منظور حفظ میراث فرهنگی شهری 

است. 
y  مدل نوآوری فرهنگ��ی - اجتماعی: در اين مدل، ذينفعان

ش��هری در فرآيندهای فراگیر دخیل هستند که در اين فرآيندها، 
ارزش ه��ا افزايش يافته و از ن��وآوری در دارايی ه��ای ملموس و 
ناملموس شهری از طريق يکپارچه سازی اين منابع با موهبت های 
ناملموس جدا می گردد؛ گردش��گری خ��الق يک بخش خاص از 
اين فرآيندها است. رويکردهای پايین-به-باال که منافع گوناگون 
و اختالفات احتمالی را متعادل می سازند، باعث رشد بهتر اين الگو 

می شوند.
برنامه ري��زی باال-به-پايی��ن، بازآفرين��ی ش��هر را به وس��یله 
تأمی��ن مالی و کنترل آژانس های غالباً عمومی، ارتقا می بخش��د. 
برنامه ريزی پايین-به-باال ش��امل طرح های خصوصی است که 
از تمايل و توانايی فعاالن مس��تقل محلی برای ش��رکت در روند 
تحوالت ش��هری نش��أت می گی��رد. اين مدل ه��ای برنامه ريزی 
می توانند از هر دو راهبرد صريح و ضمنی استفاده کنند - اولی که 
به واس��طه اهداف مشخص تعريف شده است، و دومی آزادانه تر و 

آزمايشی می باشد.

2- میراث فرهنگی در شهر خالق
ش��هرهای خالق، زمینه های ش��هری پويا هس��تند که با تکیه 
بر تالطم ه��ای فکری، تجربیات و نوآوری ه��ا تالش می کنند تا 
جوامعش��ان را به دلیل اصالت، منحصربه فرد بودن، تازگی و تنوع 
فرهنگی و انس��انی به فضاهای بهتری ب��رای محل زندگی، کار 
و يا بازی تبديل کنن��د )Bradford, ۲004(. محور اجتماعی-
فرهنگی ش��هر که در ط��ول زمان با تاريخ، س��رمايه فرهنگی و 
نهادهای خالق ش��کل گرفته اس��ت، منبع اصلی خالقیت است 
)Cooke & Lazzeretti, ۲008(. تاريخ يک ش��هر با توجه 
ب��ه هر دو میراث فرهنگ��ی ملموس و ناملم��وس قابل مالحظه 
اس��ت؛ پايتخت فرهنگی ش��هر يک شکل از س��رمايه اجتماعی 
اس��ت که از طريق وابس��تگی های متقابل و تج��ارت در داخل و 
بین جوامع شهری کارگران خالق ايجاد می شود؛ مؤسسات خالق 
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ش��امل س��ازمان های علمی و فرهنگی می باشند که می توانند به 
فضاهای رس��می و غیررسمی برای تعامل اجتماعی متصل شوند 

 .)۲004 ,Hutton(
يکی از رويکردهای ارتقای میراث فرهنگی در شهرهای خالق، 
توس��عه گردشگری خالق اس��ت. ارتباطات اولیه بین گردشگری 
و خالقی��ت از طريق ارزيابی فعالیت های خالق مانند ش��رکت در 
اجراها و صنايع دس��تی خالق ش��کل می گیرد. می��راث فرهنگی 
اش��کال بس��یاری دارد و بس��یاری از آثار تاريخ��ی مانند بناهای 
يادبود، ساختمان های تاريخی، موزه ها، “منظره شهر”، سايت های 
باستان شناس��ی، و همچنی��ن محیط ه��ای تاريخی در ش��هرها، 
کافه های هنرمندان و غیره را در بر می گیرد. ش��هرهای “قديمی” 
مانند لندن شاهد يک تغییر و تحول عمیق بر اساس فرهنگ های 
خالق می باش��ند. اين جهت گیری جديد نه تنها باعث پويايی شهر 
ش��ده، بلکه دارای ارزشی نمادين با نشان دادن توان تاريخی اين 
مکان ها به عنوان س��نگ بنای آينده ای جديد و روش��ن می باشد. 

پیوند میراث فرهنگی ش��هرها با برنامه ريزی شهر خالق به مردم 
 Lazrak( فرصت می دهد تا هويت خود را به ش��هر متصل کنند

.)۲011 ,& Others
در موارد بس��یاری، گردشگری ش��هری به دلیل وجود فضاها و 
فرصت هايی برای عرضه منابع جديد فرهنگ شهری نظیر جاذبه ها 
و مناط��ق میراث فرهنگی، به عنوان پتانس��یلی ب��رای بازآفرينی 
اين گونه نواحی ديده ش��ده است. گردش��گری غالباً برای تشويق 
بازآفرينی اقتصادی در شهرها مورد استفاده قرار گرفته است؛ زيرا 
به عنوان يک صنعت رو به رشد شناخته شده و درنتیجه، می تواند 
اشتغال فراوانی را به همراه خود به ارمغان آورد )نوريان؛ فالح زاده، 
1۳94(. در توسعه مفاهیم، "خالقیت هنری و فرهنگی" به عنوان 
عاملی که بر بس��یاری از مناطق ديگر شامل صنعت، اشتغال، رفاه 
اجتماعی، آموزش و پرورش، مراقبت های پزشکی و محیط زيست 

.)۲010 ,Sasaki( تأثیر می گذارد در نظر گرفته می شود

جدول 1- شاخص های شهر خالق از نظر ساساکی، منبع: امینی و دیگران، 1394.

توضیحشاخص

فعالیت های هنری و تعداد هنرمندان، دانشمندان، مهندسان و صنعت گران.استعدادهای خالق

درآمد، سرگرمی ها و امور فرهنگی، فضای شهری و امکانات رفاهی و محیط زیست مناسب.کیفیت زندگی

تعداد شرکت ها و کارکنان مشغول در صنایع فرهنگی خالق مثل صنایع دستی، موسیقی، فیلم، هنر و غیره.صنایع خالق

تعداد و میزان دسترسی به دانشگاه ها، مدارس فنی، مؤسسات پژوهش، کتابخانه ها و فرهنگستان ها.زیرساخت های خالق

تعداد و شرایط حفاظت از دارایی ها و میراث فرهنگی ملموس و غیرملموس مستند بخش های دولتی.میراث فرهنگی

وضعیت فعالیت های سازمان های غیرانتفاعی و مردم نهاد و مشارکت زنان در جامعه.فعالیت های شهروندان

مشارکت مثبت شهروندان، توانایی سیاست گذاری و استقالل مالی.حاکمیت خالقانه

تاریخی  بر فرهنگ در بافت  بازآفرینی مبتنی   -3
سی تیر تهران

محدوده تاريخی س��ی تیر ب��ا قدمتی بیش از مش��روطه ايران، 
در مج��اورت عناص��ر اصلی و مهم ش��هر مثل می��دان توپخانه، 
س��فارتخانه ها و بانک ملی ق��رار دارد. خیابان س��ی تیر، با هويت 
تاريخی غن��ی، عناصر فرهنگی گوناگون��ی را به يکديگر متصل 
کرده اس��ت. اين خیابان از موزه ايران باستان و مجموعه باغ ملی 
شروع ش��ده و از کنار موزه آبگینه و کلیسا می گذرد و در نزديکی 

آتشکده آدريان به اتمام می رسد. عناصر شاخص دعوت کننده مانند 
موزه آبگینه و آتشکده، جاذب گردشگر هستند و در معرفی بافت و 
تصوير ذهنی نقش بسزايی دارند. وجود عناصر با محتوای فعالیت 
فرهنگ��ی، ظرفیت خلق کالبدی متناس��ب با محیطی فرهنگی را 
ايجاد می کنند. موقعیت قرارگیری محدوده در ش��هر تهران نیز به 
گونه ای اس��ت که می تواند شأن يک مرکزيت فرهنگی-هنری را 

به مجموعه بدهد )فتاحی؛ نقی زاده، 1۳95(.
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.URL1 :شکل 1- خیابان سی تیر در تهران و نمایی از فروشندگان غذای خیابانی در این مکان، منبع

اخیراً ابتدای اين خیابان س��نگ فرش شده با حضور غرفه های 
سیار غذای خیابانی، به خیابان گردشگری فرهنگی تهران تبديل 
ش��ده اس��ت که جاذبه جديدی برای ش��هروندان و گردش��گران 
محسوب می ش��ود. اين خیابان در شب نیز به محلی برای گذران 
اوقات فراغت بازديدکنندگان تبديل ش��ده است. اگرچه راه اندازی 
فس��ت فود های سیار مورد اس��تقبال مردم می باشد، اما مورد انتقاد 
فعاالن هويت تاريخی تهران قرار گرفته اس��ت. حفاظت کنندگان 
میراث فرهنگی معتقد هستند که راه اندازی چنین بازارچه ای در کنار 
موزه ملی ايران جدا از خطرات استفاده از کپسول های گاز و اختالل 
در رفت وآمد خودروها، به هويت گردش��گرپذير اين خیابان آسیب 
می زند. با وجود اين مشکالت اين خیابان در جوار موزه ايران باستان 
به دلیل حضور گردشگران بسیار، به يکی از مکان های گردشگری 
فرهنگی و خالق تبديل شده است. همچنین ايجاد اشتغال در رونق 
اقتص��ادی - فرهنگی از ديگر پیامدهای اين بازآفرينی می باش��د. 

نتیجه گیری
اگرچ��ه اهمی��ت بازآفرين��ی فرهنگی و س��اخت ش��هر خالق 
برای توس��عه نوآورانه و جامع ش��هری به  طور گسترده ای توسط 
دانش��گاهیان و سیاست گذاران شناخته ش��ده است، نقش میراث 
فرهنگی در اين رويکردها نیازمند پژوهش های بیشتری است. اين 
مقاله به معرفی مدل های مطرح شده در زمینه بازآفرينی فرهنگی 
با تکامل پويای ش��هر پرداخته اس��ت. اين فرآيند توس��ط عوامل 
متعددی که تس��هیل گر يکپارچه سازی میراث فرهنگی شهری را 

با خالقیت و اس��تراتژی های حکومتی برای جذب جوامع شهری 
می باشد، هدايت می شود. کاالهای فرهنگی و غیرفرهنگی که از 
آن ها به عنوان صنايع خالق و فرهنگی نام برده می شود، بر مبنای 
فرهنگ و ارزش های نمادين فرهنگی شکل گرفته است. اين نوع 
صنايع با ايجاد خوش��ه های فرهنگی در داخل شهرها، مخصوصًا 
در ناحیه تاريخی مرکزی موجب رشد جريان گردشگری و ارتقای 

اقتصاد فرهنگی خواهد شد. 
به منظور مشارکت ذينفعان در برنامه ريزی های سیاست گذاران 
ش��هری دو مدل حماي��ت عمومی به منظور ترويج گردش��گری 
فرهنگ��ی از طري��ق بازآفرينی فرهنگی و مديريت س��ازمان های 
فرهنگ��ی و مدل نوآوری فرهنگی - اجتماع��ی به منظور ترويج 
گردشگری خالق از طريق يکپارچه س��ازی دارايی های معنوی و 
رويکردهای مديريتی پايین - به باال تعريف ش��ده اس��ت. خیابان 
س��ی تیر ب��ا بهره گیری از رويک��رد بازآفرينی فرهنگ��ی از طريق 
ايجاد مکان هايی برای فروش��ندگان غذای خیابانی موجب ارتقای 
گردشگران فرهنگی، بازديدکنندگان و شهروندان شده است. نتايج 
نشان می دهد که توجه به میراث فرهنگی و رويدادهای فرهنگی 
به عنوان س��رمايه اجتماع��ی – اقتصادی موج��ب تقويت منظر 
شهری، زيرساخت های فرهنگی و افزايش سرزندگی شهر خواهد 
شد. با اين وجود، پژوهش های بیشتری به منظور رفع محدوده های 
موجود در زمینه نقش مؤثر میراث فرهنگی در بازآفرينی بافت های 
تاريخی در عین جلوگیری از اعیان س��ازی و کاالسازی فرهنگی 

نیاز می باشد. 
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چکیده

امروزه در مفاهیم جديدی همچون روانشناسی محیط رفتارهاي انسانی در رابطه با سکونتگاه يا محیط کالبدي پیرامونش مورد بررسی 
قرار می گیرد، به طوری که ضرورت توجه به اين مقوله در طراحی، دس��تیابی به يک فضای مطلوب ش��هری را ممکن خواهد س��اخت. 
يکی از زيرشاخه های مهم در روانشناسی محیط، نقش رنگ در آن می باشد که از جمله عوامل تأثیرگذار در جهت حفظ سالمت جسم 
و ارتقاء کیفیت زندگی انسان به شمار می رود. طراحان شهری می توانند با آگاهی از اين امر دسترسی به آرامش درونی را تسهیل کنند. 
هدف از انجام پژوهش حاضر دستیابی به ارتباط میان روانشناسی رنگ ها و ادراکات محیطی آن در بسترهای شهری است. روش تحقیق 
از نوع توصیفی- تحلیلی و مطالعات در بخش نظری بر اساس اسناد کتابخانه ای و در بستر طرح بر مبنای مطالعات میدانی و از طريق 
پرسشنامه می باشد. نتايج پژوهش نشان می دهد شهروندان خواستار تحوالت در ساختار فرم ها و رنگ های شهری مبتنی بر ارزش های 
دينی و اسالمی مانند هفت رنگ اسالمی و يا آيات و احاديث قرآنی و يادواره های فرهنگی و مذهبی مانند ايثار، فداکاری، دين داری و ... 

در محیط شهری برای باال بردن سطح فکری اذهان عمومی متناسب با فرهنگ ايرانی اسالمی می باشند.
واژه های کلیدی: روانشناسی محیط، رنگ، سالمت روان، اصفهان

The Psychology impact of color on the environment of Iranian-Islamic city 
(Case study; Hakim mosque and Mohammad Baqer Sadr axis of Isfahan)

 y Morteza Lotfipour Siahkalroudi, Narges Hamzeh, Elnazsadat Nayebieh

Abstract:
Today, in new concepts such as the environmental psychology environment, human behavior is exam-

ined in relation to the habitat or the physical environment surrounding it, so that the necessity of paying 
attention to this category in design will make it possible to achieve a favorable urban environment. One 
of the important sub-clauses in the psychology of the environment is the role of color in it, which is one 
of the important factors in maintaining the body’s health and promoting the quality of human life. Urban 
designers can, with this knowledge, facilitate access to inner peace. The purpose of this study is to achieve 
a relationship between the psychology of colors and their environmental perceptions in urban areas. The 
research method is descriptive-analytical and studies in theoretical part are based on library documents 
and in the framework of the project are based on field studies through questionnaires. The results of the 
research indicate that citizens are demanding changes in the structure of urban forms and colors based on 
religious and Islamic values such as Islamic 7 colors, Quranic verses and hadiths, and cultural and religious 
reminders such as sacrifice, sacrifice, religiosity, etc in urban environments to raise the level to raise the 
intellectual level of public opinion in accordance with Iranian culture.
Keywords: environmental psychology, color, mental health, Isfahan 

تأثیر روان شناسی رنگ بر محیط شهر ایرانی - اسالمی
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مقدمه
محیط کالبدی که توسط خود انسان ساخته شده است، می تواند 
خود يکی از عوامل تهديدکننده برای انسان باشد. از تعامل دو حوزه 
علوم رفتاري و معماري، دانش میان رشته ای »روانشناسی محیطی« 
به تکوين رسیده و نظريه های طراحی بر پايه نیازها و درک انسان 
از محی��ط زندگی تدوين گرديده اس��ت، لذا می توان روانشناس��ی 
محیطی را عرصه مش��ترک معماري و عل��وم رفتاري قلمداد کرد 
)امامقلی و ديگران، 1۳91: ۲۳(. روانشناسی رنگ1 و اينکه چگونه 
رنگ در زندگی انسان اثر می گذارد، امری مهم است که به عوامل 
مختلف محیطی بس��تگی دارد و يکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر 
روی رفتار افراد مختلف محس��وب می ش��ود )لطف��ی، 1۳9۳: 1(. 
بنابراين رنگ می تواند يکی از ويژگی های مؤثر در ايجاد احساسات 
روانی نس��بت به فضا و ايجاد کیفیت های مختلف محیطی باشد.
رنگ عاملی اس��ت نیرومند که می تواند برانگیزاند يا تس��کین 
بخشد، حس گرمی يا س��ردی ايجاد کند، آزرده سازد يا خوشايند 
باش��د. رنگ می تواند محی��ط پیرامون ما را دگرگون س��ازد و بر 
خالقیت ما بیفزايد و تبديل به انس��ان هايی س��رزنده تر و فعال تر 
کند و نیز ضامن سالمت روانمان باشد که نتیجه آن تغییر الگوی 
رفتاری انس��ان شهرنشین است )حسینیون، 1۳80(. در واقع رنگ 
عنصر اجتماعی و توانمندی اس��ت که افزون بر رس��الت و وظیفه 
پیام رس��انی و انتقال مفاهیم، جذابیت بصری شهر را نیز به دنبال 
دارد. در ش��هر ايرانی-اسالمی کالبد ش��هر تجلی روح ساکنان و 
سازگار با طبیعت پیرامون خود بود به طوری که استفاده از مصالح 
بومی و طبیعت در هر اقلیمی با رنگ ها و نورهای گوناگون منجر 
به شکل گیری هويت جديد رنگی شهرهای امروز شده است. تغییر 
اين رنگ ها باعث ايجاد اس��ترس و آشفتگی روانی برای ساکنان 
ش��هرها می شود و ديگر با ش��هر خود احساس غريبی می کنند تا 
اينکه هويت خود و شهرشان را فراموش می کنند )شیبانی، 1۳9۲، 

نقی زاده، 1۳87، پاکان، 1۳89(.
ه��دف از انج��ام پژوهش حاض��ر دس��تیابی به ارتب��اط میان 
روانشناس��ی رنگ ها و ادراکات محیطی آن در بس��ترهای شهری 
اس��ت. و فرضیه تحقیق به نظر می رسد، به کارگیری عنصر رنگ 

مبتنی بر اصول و ارزش های زيباشناس��انه در سیما و مبلمان شهر 
ايرانی-اسالمی موجب آرامش معنوی و سالمت روان شهروندان 
بر مبنای فرهنگ دينی شان می شود. نتايج پژوهش نشان می دهد 
شهروندان خواستار تحوالت در ساختار فرم ها و رنگ های شهری 
مبتنی بر ارزش های دينی و اسالمی مانند هفت رنگ اسالمی و يا 
آيات و احاديث قرآنی و يادواره های فرهنگی و مذهبی مانند ايثار، 
فداکاری، دين داری و ... در محیط ش��هری برای باال بردن سطح 
فکری اذهان عمومی متناس��ب با فرهنگ ايرانی اسالمی و تغییر 

رفتار شهروندی متناسب با معیارهای اسالمی می باشند.

1- ادبیات تحقیق

1-1- روانشناسی محیطی
از نظر روان شناس��ان مش��کل اينجا بود ک��ه اصلی ترين معیار 
معم��اران توجه به ف��رم و جنبه های زيبايی ش��ناختی آن بود و در 
فرآيند طراحی تأکید بیش��تری بر مسائل زيبايی شناختی فضاهای 
طراحی ش��ده داش��تند نه پرداختن به مس��ائل مربوط به نیازهای 
روان شناس��انه معم��اری و کارکردی آن. از اين رو، روان شناس��ان 
معتقد بودند که طراحان نیازهای واقعی و روزمره استفاده کنندگان 
را قربانی زيبايی شناسی شخصی کنند. طراحان به تجربه دريافتند 
که طراحی برای ساخت محیطی همساز با خواست های انسان در 
جوامع بزرگ و با س��اختی پیچیده امری ضروری است )نمازيان، 
قارونی، 1۳9۲: 1۲۳-1۲۲(. بنابراين، گروه کوچکی از معماران به 
ضرورت ايجاد اين زبان مشترک پی برده و در تالش برای ساخت 
و ايجاد دانش��ی نو برای س��اخت محیطی که بتواند بهتر از پیش 

برای مردم مأنوس باشد، برآمدند )مطلبی، 1۳80: 5۳(. 
1-1-1- ماهیت روانشناسی محیطی2

ام��روزه روانشناس��ی محیطی يکی از رش��ته های مهم و فعال 
در دانش��گاه های معتب��ر دنیا می باش��د. علوم رفت��اری عالوه بر 
روان شناسی شامل دانش هايی چون انسان شناسی، جامعه شناسی و 
حتی علوم سیاسی و اقتصاد است )Rapoport, 1977(. موضوع 
روانشناس��ی محیط فقط تأثیر مثبت و يا منفی محیط بر انس��ان 
و بالعک��س م��ورد توجه قرار می دهد و ب��دون توجه به علت های 

1. Psychological color
2. Environmental psychology
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1. Environmental perceptions

فیزيولوژيک بررسی می ش��ود. بنا بر نظريه “کريک” روانشناسی 
محیطی مطالعه روان ش��ناختی رفتار انسان به گونه ای است که به 
زندگی روزمره او در محیط کالبدی مرتبط باش��د. در روان شناسی 
محیط به آداب، رس��وم، ارزش ها و معیارهای اجتماعی و فرهنگی 

توجه می شود. گیفورد روانشناسی محیط را "بررسی متقابل بین فرد 
و قرارگاه فیزيکی وی” تعريف می کند. به عقیده وی، در چنین تأثیر 
متقابلی، فرد محیط را دگرگون می کند و همزمان، رفتار و تجارب 
وی به وس��یله محیط دگرگون می ش��ود )مرتض��وی، ۳5:1۳80( 

جدول 1- تعاریف ارائه شده از روانشناسی محیطی توسط نظریه پردازان، منبع: امامقلی و دیگران، 1391.

تعریف ارائه شده از روانشناسی محیطیزماننام

مطالعه روان شناختی رفتار انسان، به گونه ای که به زندگی روزمره او در محیط کالبدي مرتبط باشد.Craik(1970( کریک

روانشناسی محیط، مکمل روان شناسی عمومی فاقد محیط است.Graumann(1976( گرامان

Canter(1981 ( کانتر
شاخه ای از روانشناسی است، که به مطالعه و تحلیل تعامالت، تقابالت، تجارب و کنش های انسان با جنبه های 

مختلف محیط اجتماعی و فیزیکی توجه دارد.

حیطه ای از روانشناسی است، که به فراهم کردن رابطه نظام مند بین شخص و محیط می پردازد.Russell(1982( راسل

روانشناسی محیط، مناسبات مشترك بین محیط فیزیکی و رفتار و تجربه انسان را مورد بررسی قرار می دهد.Holahan(1982( هاالهان

پروشانسکی
)Proshansky(

روانشناسی محیط، با تعامالت و روابط میان مردم و محیطشان سر و کاردارند.1990

Gifford((روانشناسی محیط، بررسی متقابل بین فرد و قرارگاه فیزیکی وی است.1997گیفورد

1-1-2- محیط و ادراک محیطی1

محی��ط، مفهومی اس��ت پیچی��ده و مرکب که ابع��اد گوناگون 
دارد. داده ه��ای فضايی، جنبه های اجتماع��ی، فرهنگی، فیزيکی، 
معم��اري، نم��ادي، جغرافیاي��ی، تاريخی، و زيس��تی از ابعاد مهم 
محیط محسوب می شوند )مرتضوی، 1۳80: ۳1(. ادراک انسان از 
محیط از محوری ترين مقوالت در روان شناسی محیطی و “فرايند 
کسب اطالعات از محیط اطراف انسان است” )لنگ، 1۳8۳: 97(. 
می توان گفت که ادراک انس��ان “در مرکز هر گونه رفتار محیطی 
قرار دارد زي��را منبع تمام اطالعات محیطی اس��ت” )مک اندرو، 
1۳87: ۳6(. ادراک محیطی فرآيندی است که از طريق آن انسان 
داده های الزم را بر اساس نیاز از محیط پیرامون خود برمی گزيند. 

)نمازيان، قارونی، 1۳9۲: 1۲۲-1۲۳(.

1-2- ادراک رنگ
لن��گ معتقد اس��ت: »رنگ ب��ه تماي��ز عناصر يک م��کان يا 

تماي��ز مکان ه��ای مختلف کم��ک می کند. برای آس��ان تر ديده 
ش��دن اش��یائی چون دس��تگیره درها می توان آن ه��ا را با تفاوت 
رنگی قابل توجه نس��بت به زمینه، طراحی کرد. از س��وی ديگر، 
س��طوح بزرگ رنگی و روش��ن، به ويژه وقتی که تفاوت س��طوح 
روش��نايی زي��اد باش��د، چش��م را خس��ته می کن��د. رنگ های با 
کنتراس��ت باال چش��م را ج��ذب می کنند، ولی چیزه��ای بیش از 
حد چش��م گیر خطای دي��د ايجاد می نمايد« )لن��گ،1۳8۳: 146(. 
ادراک رنگ��ی را در مجم��وع ب��ه س��ه عام��ل مرتب��ط می دانند:

y شرايط و محیطی که رنگ در آن ديده می شود
y  خصوصیات س��طح جس��م منعکس کننده، مانن��د بافت و

توانايی آن برای جذب يا انعکاس نور
y .)1۳88 ،توانايی فرد برای ادراک رنگ ها )محمودی

از نظر پورتر و میکلیدس )1976( روان شناسان از تأثیر رنگ بر 
حس وزن )سبکي و سنگیني(، دما )گرمي و سردي(، فاصله )دوري 
و نزديکي( و ابعاد )بزرگي و کوچکي( آگاه اند )حس��ینیون، 1۳80(. 



40  ایده/ سال چهارم/ شماره دهم/ بهار 98

1-2-1- رنگ و ادراک عمق، فاصله، وزن و دما
گروتر )1۳86( بر اين باور اس��ت ک��ه می توان تأثیرات فضايی 
را به کمک رنگ ها تعديل يا تش��ديد نمود. فرد رنگ های گرم را 
نزديک ت��ر به خود تصور می نمايد؛ گويی اين رنگ ها فضا را تنگ 
می کنند. برعکس رنگ های س��رد که فضا را دورتر از آنچه هست 
ب��ه نظر می آيد. همچنین رنگ های تی��ره ايجاد عمق می نمايند، 
ه��ر چه اختالف درجه روش��نايی رنگ ها با زمینه کمتر باش��د به 
نظر نزديک تر می رس��ند. رنگ ها وزن ادراکی نیز دارند رنگ های 
روشن سبک ترند و رنگ های تیره، سنگین تر. رنگ سیاه به عنوان 
تیره ترين رنگ در اين مورد استثناس��ت، رنگ س��یاه خالی بودن 
را تداع��ی می کند )فرينگ، 1977: ۲۳(. آزمايش ها و تجربه ثابت 

کرده که انس��ان می تواند به وسیله احساسش تا هفت درجه گرما 
و س��رما را در محیط اطرافش حس کند. احساس تضاد سردی و 
گرمی يا به عبارت ديگر س��رما و گرما بستگی به عوامل درونی و 
ذهن��ی دارد. به طور کلی گرن��د جین )197۳( در مورد اثر رنگ بر 
ادراک فاصله، احس��اس ذهنی گرما و واکنش های روان ش��ناختی 
مش��اهدات  زير را داشته اس��ت )گروتر، 1۳86؛ نیومن، ۲008(. با 
وجود اين لنگ در مورد آثار فیزيولوژيک ادراک روان شناختی رنگ 
می نويس��د: »افرادی معتقدند تمام رنگ های تیره افس��رده کننده 
هس��تند و تمام رنگ های روش��ن زندگی را آس��ان تر، روشن تر و 

دوستانه تر می کنند. )لنگ، 1۳8۳: 146(. 

جدول 2- اثرات روان شناختی رنگ ها؛ گرندجین،1973 به نقل از لنگ، 1383، منبع: قلعه نویی، تدین، 1389.

انگیزش روانیاحساس گرمااحساس فاصلهرنگ

پر آسایشسرددورترآبی

خیلی پر آسایشسرد و خنثیدورترسبز

خیلی برانگیزندهگرمنزدیکقرمز

برانگیزندهخیلی گرمخیلی نزدیکنارنجی

برانگیزندهخیلی گرمنزدیکزرد

برانگیزندهخنثیخیلی نزدیکقهوه ای

تهاجمی ـ افسردهسردخیلی نزدیکبنفش

1-2-2-تأثیر ویژگی های فردی در ادراک رنگ

خوو )Khouw, ۲001( معتقد است واکنش هر فرد نسبت به 
رنگ می تواند بر اساس ويژگی هايی مانند سن، جنس، تعلق قومی 
يا گروه اجتماعی-اقتصادی و حتی آب وهوای محلی تبیین ش��ود. 
با اي��ن وجود برخی از رنگ ها يا خوش��ه ای از آن ها، واکنش های 
مشابهی را در اغلب افراد به وجود می آورند. بنابراين هر چند زمینه 
نمادين رنگ به محی��ط جغرافیايی، فرهنگی، حاالت و خصايص 
روحی هر انس��ان بس��تگی دارد، اما با اين وجود رنگ ها می توانند 
احساسات تقريباً مشابه و نزديکی را به لحاظ روان شناختی در افراد 
مختل��ف برانگیزند و اين همان عاملی اس��ت که متخصصان در 
دانش رنگ درمان��ی از آن بهره می برند. طبق نظر مادن )۲000( 
رنگ ه��ا نقش مهمی در ايج��اد نظم روانی انس��ان دارند )تدين، 

 .)79 :1۳9۲

y جنسیت
می ت��وان گفت زن ها در تش��خیص رنگ ه��ا و ادراک اندازه ها 
برتری قابل مالحظه ای نسبت به مردها دارند. نیومن توانايی تمايز 
رنگ ها در زنان را بیش��تر از مردان می داند. برای مثال زن ها بین 
رنگ صورتی تا بنفش طیف گسترده ای از رنگ ها از قبیل صورتی، 
سرخابی، ياسی، بادمجانی، پوست پیازی و نهايتاً بنفش را شناسايی 
می کنند و اختالف بسیار ظريف رنگ ها را بهتر درک می کنند، در 
صورتی ک��ه اين تنوع رنگ با جزئیات در مردها نیس��ت )نیومن، 
۲008(. 9 گروهی از پژوهشگران با متمرکز شدن بر تفاوت زنان و 

مردان در ادراک رنگ ها  به چند نکته دست يافته اند:
y ترجیح انحصاری يک رنگ در زنان کمتر از مردان است؛
y  بین دو جنس در انتخاب رنگ های روش��ن و تیره تفاوتی

ديده نمی شود؛
y  زن ه��ا رنگ های ماليم و مردها رنگ های زننده را ترجیح

می دهند )Khouw, 2001(؛
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y سن

رئیسی )1۳87( بر اين اعتقاد است که جذابیت رنگ ها در سنین 
مختلف تغییر می کند. در خالل خردسالی، کاربرد رنگ ها بیش از 
آنکه با واقعیت منطبق باشد جنبه فاعلی1 )درونی يا ذهنی( دارد. از 
ديدگاه گروتر )1۳86( برای بچه ها در سنین معینی رنگ مهم تر از 
فرم است. همچنین باور نیومن آن است که معنای نمادين رنگ ها در 
نقاشی کودکان متفاوت است. کودکان کم سن تر مجذوب رنگ های 
تند و گرم می ش��وند و به تدريج با افزايش سن رنگ ها به صورت 
س��ايه های ماليم تری درمی آيند تا در نهايت، رنگ های ماليم در 
افراد مسن تر از جاذبه بیشتری برخوردار می شوند )نیومن، ۲008(. 

y شرایط روحی و روانی

خوو می نويسد: »اغلب افراد نسبت به قدرت روان شناختی رنگ 

هوشیارند و کمتر کسی است که تحت تأثیر رنگ قرار نگیرد. برای 
بهزيستی۲ يا بهتر زيستن، رنگ های پیرامونی بايد با شخصیت ما 
هماهنگ باشند« )Khouw, 2001(. در واقع رنگ يک جنبه مهم، 
غیرکالمی و گس��ترده در محیط اطراف انسان را تشکیل می دهد. 

1-3- روانشناسی رنگ های سرد و گرم
اف��رادي که رنگ س��رد بر آن ها غالب اس��ت داراي نگرش��ي 
انزواطلبانه نس��بت به دنیاي بیرون هس��تند. سازگاري با شرايط و 
حاالت جديد و ابراز احساس��ات آزادانه براي آن ها دش��وار اس��ت. 
اين افراد از نظر هیجاني س��رد و خوددار هستند. در رابطه ذهنیت 
و عینیت تأکید آنان بر ذهنیت است. شخصي که رنگ گرم در او 
غالب است در نظام او برونگرا و شخصي که رنگ سرد بر او قالب 
است در نظام او درون گرا محسوب می شود. )استوار، 1۳91: 41 (. 

جدول 3: روان شناسی رنگ ها، منبع: )نگارندگان: برگرفته از  استوار، 1391، محمودی و شکیبامنش، 1388، قلعه نویی و تدین، 1389(.

رنگ از نظر رنگ
اقسام رنگ

عالقه افراد به رنگ )از نظر 
جایگاه رنگ در فرهنگ نماد یا سمبل رنگجنسی و سنی(

اثر رنگ در فضاایرانی ـ اسالمی

رنگ مورد اکثر افراد به رنگ گرمقرمز
ویژه کودکان است.

عشق، امید به زندگی، خطر، 
نشاط

ایجاد فضایی هیجان انگیزنماد شهادت

در معرض تماشا بودن است و مناسب نماد برکت و نعمتطراوت و شادی، تجملرنگ موردعالقه جوانانرنگ گرمنارنجی
است بازار  و  تجاری  کاربری  برای 

رنگ موردعالقه جوانان و تا حدودی گرمزرد
نوجوانان

فضای زرد کنجکاوی را برمی انگیزد نماد تقدس و نورانیتابدیت و جاودانگی
و امید را افزایش می دهد

تا حدودی بنفش
سرد

روحیه لطیف و رنج و همدردیرنگ موردعالقه بانوان
زیباپسندی، ایمان قوی

فضای کمیاب، قدرتمند، مرموز و 
همراه با آرامش است.

رنگ موردعالقه بسیاری از رنگ سردآبی
مردم به  ویژه آقایان

فضایی آرام، خنک به همراه آب معنویت، ایمان و ملکوتآرامش و پاکی
سرزنده و حس تنفس و پاکی هوا.

فضایی آرام بخش معنویعزت نفسقداسترنگ موردعالقه خانم هارنگ سردفیروزه ای

زندگي، جواني، پول، رنگ موردعالقه خانم هارنگ سردسبز
نوگرایي، ایمني

عقل و ایمان و رنگ 
تعالي و کمال است

فضای آرامش بخش و همراه با 
سالمتی و تنفس مانند حضور گیاهان 

در فضای شهر

رنگ موردعالقه دوشیزه های رنگ خنثیسفید
جوان

تقوا، بی گناهی، تازگي، 
صلح، پاکي

روحاني  و  دلگشا  و  مفرح 
)رنگ موردعالقه پیامبر اسالم(

فضا را جادارتر و بی نهایت جلوه 
می دهد در فضای برفی ذهن به اوج 

تخیل می رسد.

نشانه نفي زندگي، رنگ موردعالقه بزرگ ساالنرنگ خنثیسیاه
بی عالقگی، بدبینی، ناباوري، 

سوگواري و عزاداري

رنگ حجاب زنان برای 
عدم جلب توجه

فضا را مرده و تاریک می کند

رنگ موردعالقه سالمندان و رنگ خنثیخاکستری
میان ساالن

به دلیل خنثی بودن آن حالت تعادل روحی و عصبیفساد و تباهی
بی تفاوت دارد نه فضا را شاد می کند 

نه غمگین

1. Subjective
2. Well-being
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1-4- محیط و تأثیر آن بر انسان و رفتارش
مجموعه ای از قابلیت های محیط1 در يک موقعیت ويژه، محیط 
بالقوه ای را برای رفتار انسان در آن مکان ايجاد می کند. فرآيندهای 
ادراک، ش��ناخت و رفتار فضايی تحت تأثیر شايستگی های فردی 
و گروهی و س��اختار محیط ساخته شده اند )لنگ، 1۳8۳(. تأثیری 

که محیط بر انس��ان می گذارد در اثر نحوه و کیفیت ادراک آدمی 
از محی��ط پیرامونش ش��کل می گیرد )نق��ی زاده، 1۳87(. آموس 
راپاپورت )1977( س��ه نظريه متداول در حوزه نحوه تعامل میان 

محیط کالبدي و رفتار انسان را بیان می کند. 

جدول 4- نظریه های تأثیر محیط کالبدی بر رفتار انسان، منبع: راپاپورت، 1977.

طرفداران اولیهویژگی اصلیگرایش رفتارـ محیط

معماران و شهرسازان دوره مدرنتغییر در منظر و عناصر معماری محیط، به تغییر در رفتار اجتماعی منجر می شود.جبرگرایی محیطی

اختیارگرایی محیطی)امکان 
گرایی(

محیط معمواًل باعث بروز رفتار نمی شود، بلکه زمینه ای برای وقوع رفتار است و افراد 
بر اساس معیارهای فرهنگی دست به انتخاب زده و رفتار می نمایند.

جامعه شناسان و دانشمندان جغرافیای 
شهری

احتمال گرایی
تأثیر محیط کالبدی بر رفتار، یک تأثیر احتمالی است و برحسب ویژگی های محیط احتمال 
وقوع رفتاری خاص در برخی از محیط ها نسبت به برخی دیگر بیشتر با کمتر است.

روان شناسان محیط

1. Environmental capabilities
2. Environmental behavior

رنگ نامناسب ديوارها يا مبلمان شهری رفتار را به طور غیرمستقیم 
تحت تأثیر قرار می دهد. محیط می تواند حتی بعد از آن که ما آن را 
ترک گفتیم، بر حاالت خلقی ما اثر بگذارد )مک اندرو، 1۳78: 115(. 

1-4-1- اثر رنگ بر رفتار محیطی1

محیط کالبدي ش��امل مکان های زمین��ی و جغرافیايی، محیط 
اجتماعی ش��امل نهادهاي متش��کل از اف��راد و گروه ها، و محیط 
رفتاري مجموعه عواملی است که فرد با آن واکنش نشان می دهد 
)اح��دی، 1۳9۲: ۲(. رنگ ه��ا آن چن��ان در روح و روان آدمي اثر 
می گ��ذارد که موج��ب تغییر رفتار وي می ش��وند و اين نوع تغییر 
به تحول در خصوصیات و ش��خصیت اف��راد منجر می گردد، يک 
رن��گ بخش میاني مغز را تحريک می کند و در نتیجه بر اعصاب 
و روان انس��ان اثر می گذارد )استوار، 1۳91: ۲8(. رنگ ها به دلیل 
وظیفه رسالت و پیام رسانی و انتقال مفاهیمشان مهم ترين نقش را 
در الگوی رفتاری انسان شهرنشین داشته اند )صلواتی، 1۳91: 1(.

1-4-2- اثر رنگ طبیعت بر سلامت و سلامت 
روان در شهر ایرانی اسامی

انس��ان و رنگ زيرمجموعه ای از نظام کل و جهان می باش��ند، 
لذا انس��ان و رنگ و طبیعت دائماً در تعامل باهم بوده و در نهايت 
انسان محصور در چهارديواری طبیعت را تحت تأثیر قرار می دهند 

)کجباف، 1۳87(. از جهت رنگ شناس��ی تع��ادل رواني زماني در 
انس��ان به وجود می آيد ک��ه ارتباط بین انس��ان، رنگ و طبیعت 
متعادل باشد در آن صورت اثر مثبت بر روح و روان انسان خواهد 
گذاش��ت و در غیر اين صورت با عدم جايگزيني صحیح رنگ در 
مکان خاص خود و به کارگیری نادرست آن در محیط های انساني 
صدمات روحي ش��ديدي بر انسان وارد خواهد آمد )استوار، 1۳91: 
۲8(. رنگ بر نیازهای روحی روانی و جس��می، ش��رايط يادگیری، 
کنترل رفتار خش��مگینانه، احساسات، درمان افسردگی، اختالالت 
يادگیری و س��طح انرژی اثر دارد و برای کنترل نبض، تپش قلب، 
فش��ارخون، اش��تها و حتی خواب مفید اس��ت )عرب اول، دنیای 

رنگ ها، 1۳88: ۲47(.
از ديرباز تأثیر روان ش��ناختی رنگ ها در اشخاص مختلف مورد 
توجه دانش��مندان بوده است؛ مثاًل ثابت شده که اتاق های آبی در 
بیمارستان ها يا شیشه های آبی رنگ روی بیماران تأثیر مثبتی به 
جای می گذارد و يا رنگ های سبز و آبی خستگی را کاهش می دهند. 
رنگ های سبز و آبی از رنگ های سردند و آبی رنگ آرامش است 
)اس��توار، 1۳91(. رنگ های بنفش و ارغوانی از رنگ های مجلل و 
فاخرند و بنفش رنگ وقار و عفت نفس است. قرمز تیره و بنفش تیره 
و سیاه قابلیت ديد کمتری دارند و فضا را محدودتر نشان می دهند. 
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تلفیق رنگ سیاه، و زرد تأثیر بصری زيادی دارد و برای مشخص 
کردن موان��ع و محدوده های خطر اس��تفاده می ش��ود. از ديدگاه 
روانشناس��ی چهار رنگ آبی، س��بز، قرمز و زرد نمايانگر نیازهای 
اساسی انسان و روان او هستند. اين روانشناسی رنگ هنگامی که 
در مکان��ی و در هنری دينی ب��ه کار می رود، نمادگرايی بیش تری 
می يابد. رنگ های سبز گیاهان آبی آسمان و درياها  و کرم و اخرا 
خاک های حاصلخیز برای س��المت جسمی و روحی افراد تأثیر به 
سزايی دارد که بايد برای حفظ اين رنگ ها در طبیعت کوشید و با 

از بین بردن آن ها مبارزه کرد.
در ادامه بر اساس حوزه سالمت و سالمت روان در شهر ايرانی 
اس��المی و شناسايی عوامل تش��کیل دهنده رنگ به بررسی چند 

نمونه خارجی پرداخته خواهد شد:

2- نمونه خارجی

2-1- پوتراجايا در مالزی
مبناي طراحی ش��هري پوتراجايا بر اصل باغ - شهر با تکیه بر 
حف��ظ ۳8 درصد از منطقه براي فضاي س��بز و با تأکید بر تقويت 
چشم اندازهای طبیعی می باشد. اگرچه مالزي يک کشور چندقومیتی 
با مااليی ها، چینی ها، هندی ها و گروه های اوراس��یايی اس��ت، اما 
معماري پوتراجايا تا حد زيادي به سبک عربی مدرن نزديک است 
و معماري ساخت آن نیز ترکیبی از معماري اسالمی و مدرن غربی 
اس��ت که به کارگیری عناصری از معماری غرب��ی در آن، بیانگر 
توجه مردم مالزی به معماری جهانی اس��ت. وجود چهار ساختمان 
اسالمی در چهار طرف خیابان اصلی شهر نمايشگر صالبت اسالم 
در مالزي است. در مرکز اين شهر درياچه مصنوعی  ايجاد شده که 
پل های زيبايی بر روی آن س��اخته اند که از معماری های مختلف 
بهره گیری ش��ده  اس��ت. به عنوان مثال پل پوترا  از معماری پل 
خواجو ايران الگوبرداری ش��ده و طول آن 4۳5 متر است کاًل اين 
شهر دارای 8 پل بسیار زيبا می باشد. مسجد شهر پورتاجايا که در 
حاشیه درياچه مصنوعی قرار دارد، مسجدي است با گنبد صورتی 
رنگ و نقش و نگار برجس��ته طرح اس��المی بر آن که چهار گنبد 
کوچک تر، گنبد اصلی را احاطه کرده اند و گلدسته ای به ارتفاع 116 
متر که بلندترين مناره جنوب ش��رقی آسیاس��ت. کاخ دادگستري 
يکی از زيباترين بناها در پوتراجايا است و طراحی اين بناي زيبا به 
صورت تلفیقی از معماري اس��المی، با الهام از بناي تاج محل در 
هندوس��تان، انجام گرفته است. طیف رنگی غالب بر آثار معماری 
اين ش��هر نیز به تبعیت از همین الگوهای معماری ش��کل گرفته 

است )داوری نژاد مقدم، 1۳91: 104(.

.1 URL :شکل 1- شهر پوتراجایا در مالزی، منبع

2-2- میکونوس در يونان
میکون��وس يکی از جزاير زيب��ای يونان و يک��ی از مهم ترين 
مقصدهای گردش��گری يونان است که در شمال شرق اين کشور 
و در میان دريای اژه قرار گرفته و تمام ساختمان های آن به رنگ 
سفید است. گرچه اين جزيره چند رنگ نیست ولی سفیدی بناهای 
آن در میان رنگ آبی دريا و آس��مان هارمونی خاصی به اين شهر 
می بخشد. اين جزيره در شب نیز بسیار تماشايی است چراکه رنگ 
سفید س��اختمان ها در دل تاريکی شب می درخشد و جلوه خاصی 

به اين شهر می دهد.
پس از بررسی نمونه های فوق، اصول زير استخراج شد:

y  استفاده از رنگ يکس��ان در جزئیات )قاب پنجره، پوشش
درها و پنجره ها( برای ايجاد وحدت و يکپارچگی؛

y  توجه به س��ابقه تاريخی رنگ ها در س��طح ش��هر و حفظ
رنگ های قديمی و باارزش در فرهنگ و آداب ورس��وم مردم شهر 

و در هويت محلی؛
y  اس��تفاده از طیف های رنگی گرم، ماليم و ش��اد که حس

خودمانی بودن و سرزندگی فضا را تقويت می نمايد.
y  حضور گس��ترده رنگ در برگزاری مراس��م و اعیاد آيینی و

مذهبی، که به تقويت حس مکان کمک شايانی می نمايد.
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.URL 2 :شکل 2- شهر میکونوس در یونان، منبع

         
شکل 3. میدان مسنا در شهر نیس فرانسه

3- شناخت بستر طرح

محل��ه حکیم در منطقه ۳ اصفه��ان و حدوداً در بخش مرکزی 
اصفهان قرار دارد و از ش��مال به خیاب��ان جمال الدين عبدالرزاق، 
از غ��رب به خیابان چهارباغ عباس��ی، از جنوب به خیابان س��پاه 
)سپه( و از شرق به خیابان هاتف محدود است. مسجد حکیم يک 
خیابان شمالی-جنوبی در شهر اصفهان است که يکی از مهم ترين 
خیابان های اين محله محسوب می شود بنابراين محور موردمطالعه 

و مقايسه در اين پژوهش قرار گرفته است. 
محله ديگر ش��هرک نگین )به عنوان بافت جديد( می باش��د در 
اين ش��هرک در منطقه 1۲ ش��هرداری، منطقه ای حاشیه ای است 
که در منتهی الیه ش��مال اصفهان قرار گرفته اس��ت. محدوده اين 

منطقه از ش��مال به جاده خورزوق، از جنوب به خیابان بهارستان، 

از غرب به بزرگراه کاوه و از ش��رق به خیابان مطهری ملک شهر 

منتهی می ش��ود محور محمدباقر صدر يک خیابان شرقی-غربی 

در اين محله اس��ت که يکی از مهم ترين خیابان های اين شهرک 

محس��وب می شود و لذا به عنوان محور مورد مطالعه و مقايسه در 

اين پژوهش قرارگرفته است. به جهت دست يابی به نتايج دقیق تر 

و رسیدن به تفس��یر با دقت تر، الزم است برخی از متغیرها مورد 

بررس��ی و ارزيابی توصیفی قرار بگیرند. در اينجا به بررسی توزيع 

نمونه گیری انجام شده از نقطه نظر جنسیت و سن در هردو محور 

در محله شهرک نگین و حکیم می پردازيم.
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شکل 3- نقشه منطقه بندیش اصفهان و حوزه های موردمطالعه، منبع: نگارندگان.

4- نتایج و یافته ها

4-1- توزيع نمونه برحسب جنسیت 
با مطالعه انجام شده در خیابان محمدباقر صدر در شهرک نگین و 
خیابان مسجد حکیم در محله حکیم اصفهان، توزيع آماری جنسیت 
شرکت کنندگان، مورد ارزيابی قرار گرفته است و در شکل 4 مندرج می باشد.

با بررس��ی مقادير به دست آمده درمی يابیم که در محور خیابان 
مسجد حکیم در محله حکیم به عنوان يک بافت سنتی شهر، به 
تعداد مساوی از زنان و مردان در اين مصاحبه پرسشنامه ای شرکت 
نموده اند و در محور محمدباقر صدر در شهرک نگین به عنوان يک 
بافت جديدتر شهری بیشترين شرکت کنندگان از مردان می باشند.

شکل 4- نمودار اطالعات توصیفی توزیع جنسیت نمونه، منبع: نگارندگان.

4-2- توزيع نمونه برحسب سن
با مطالعه انجام شده در دو محور محمدباقر صدر و محور مسجد 
حکیم اصفهان، توزيع آماری س��ن شرکت کنندگان، مورد ارزيابی 
قرار گرفته است و در شکل 5 مندرج می باشد. با بررسی مقادير به 
دس��ت آمده درمی يابیم که در محور مسجد حکیم به عنوان يک 
بافت سنتی شهر ، بیشترين شرکت کنندگان در گروه سنی ۳5-60 
سال و در محور محمدباقر صدر به عنوان يک بافت جديدتر شهری 
بیشترين ش��رکت کنندگان در گروه سنی ۳5-15 سال می باشند. 

شکل 5- نمودار اطالعات توصیفی توزیع سن نمونه، منبع: نگارندگان.

نتیجه گیری
رنگ ها کنار يکديگر در محیط ش��هری بايد به گونه ای باش��د 
که يک چیدمان صحیح و به جا به وجود آورد و محیط و منظری 
مناسب با عملکردی درخور استفاده ی ساکنان که متضمن افزايش 
س��المت روان آنان باشد. هنرمند س��نتی در ارتباط خود با قوانین 
ابعاد و ان��دازه رنگ ها و آمیزه های بصری آن ه��ا، به باطنی ترين 
س��طح صورت سازی رنگ دس��ت می يابد و بدين روش مفاهیم 
و ذهنیات واالی نهفته در فرهنگ اس��المی را به مخاطب منتقل 
می کند. رنگ های اولیه، س��رخ، زرد، س��بز و آبی است. اين چهار 
رنگ در نزد هنرمندان سنتی با طبايع اربعه و با چهار عنصر اصلی 
همخوانی دارند که دوبه دو با يکديگر متضاد و در عین حال سازگار 

هستند. 
در هنر سنتی ايران، به فرم و جزئیات اشکال سازنده ی آن، بیش 
از س��اير عوامل در نمود جايگاه و مفاهیم آسماني و ماورايی آثار، 
توجه شده اس��ت. با وجود اين برای اثبات دقیق تر اين فرضیه به 
نتايج حاصل از پرسش های پرسشنامه پژوهش حاضر در دو محور 
محمدباقر صدر )بافت جديد( و مسجد حکیم )بافت قديمی( استناد 
می نمايیم. از نظر پاس��خ دهندگان در محور مسجد حکیم به دلیل 
وجود عناصر نش��انه ای مانند بازار حکیم و مس��جد حکیم با رنگ 
و فرم ايرانی اس��المی نس��بت به محور محمدباقر صدر شناسايی 
مس��یرها نیز از طريق رنگ بیش��تر بوده است. اين نشان می دهد 
ک��ه از نظر مردم وجود عناصر ش��اخص رنگی با مفاهیم دينی در 
کاهش س��ردرگمی و افزايش س��المت روانی اثر دارد. همچنین 
از نظر اکثر پاس��خ دهندگان رنگ ها در نماه��ای بدنه يا جداره دو 
مح��ور هماهنگی الزم را ندارد مصالح ناهماهنگ در جداره محور 
محمدباقر صدر و در محور مس��جد حکیم  بافت قديمی با مصالح 
س��نتی مصالح جديد نیز ديده می ش��ود و همچنین رنگ پريدگی 
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مصال��ح نما، تابلوه��ا و ... به دلیل باران اس��یدی و قدمت باالی 
اين محور می باش��د که بیش��ترين دلیل آلودگ��ی بصری و در پی 
آن کاهش سالمت روانی شهروندان است. همچنین در دو محور 
ترجی��ح می دهند از مصالح متناس��ب با اقلیم ش��هر )مانند آجر( با 
رنگ های ماليم که آرامش روانی بیش��تری نس��بت به رنگ های 
تیره دارند اس��تفاده شود. از نظر پاسخ دهندگان دلیل عدم جذابیت 
بصری رنگ ها را در محور محمدباقر صدر که اکثر شرکت کنندگان 
از جوانان هس��تند نبود رنگ های شاد و سرزنده را مهم ترين دلیل 
برای نب��ود جذابیت بصری و کمبود س��المت روانی می دانند. در 
محور حکیم اکثر ش��رکت کنندگان که افراد میان س��ال و مس��ن 
هستند عدم حضور رنگ های فیروزه ای، سبز و ... متناسب با اقلیم 
و فرهنگ دينی شهر و الگو نگرفتن از رنگ در میدان نقش جهان 

که در نزديکی اين محور است می دانند.
از نظر پاس��خ دهندگان رنگ مبلمان شهری در دو محور به زيبا 
نب��ودن مبلمان ها و کمبود آرام��ش بصری و ذهنی از نظر ترکیب 
رنگ آن ها اش��اره کردند و خواستار عدم رنگ آمیزی با رنگ های 
تند و زننده و هماهنگی رنگی برای کاهش اغتشاش بصری شدند 
همچنین در دو محور عالقه مند به اس��تفاده از رنگ های ش��اد و 
س��رزنده متناس��ب با فرهنگ مردم در تمام مبلمان ها و اس��تفاده 
کمتر از رنگ های استاندارد مانند صندوق صدقات و صندوق پست 
هس��تند در واقع مردم انتظ��ار دارند اين عناصر ش��هری را نیز با 
رنگ های متفاوت نیز ببینند. از نظر آن ها استفاده بیش تر از طیف 
رنگ های س��بز و زرد و آبی در مبلمان ش��هری آرامش بیشتری 

ايج��اد می کند می ت��وان نتیجه گرفت که اي��ن رنگ ها متضمن 
س��المت روان آنان می باش��د. پاس��خ دهندگان خواس��تار کاهش 
کاغذهای تبلیغاتی کوچک در کنار تابلوها بودند چرا که بیشترين 
آلودگی بصری و آشفتگی روانی را ايجاد می کنند. همچنین از نظر 
آن ها استفاده از رنگ های سفید، سبز و قرمز در مبلمان شهری با 
فرهنگ و آداب ورسوم ايرانیان همخوانی دارد و کاربرد اين رنگ ها 
می تواند در شهر ايرانی اس��المی می تواند متضمن سالمت روان 
ش��هروندان باشد چرا که سبز نماد سرسبزی و طراوت و سالمتی 
و رنگ س��فید نماد پاکی، صل��ح و آرامش و رنگ قرمز نماد خون 

شهیدان، ايثار و فداکاری در فرهنگ غنی ايران زمین هستند. 
بدون ش��ک اثر به کارگیری رنگ ها در ش��هر س��یمای آرامش 
بخش��ی به انس��ان عطا کرده، به طوری که پشتوانه معنوی برای 
ارتب��اط خانوادگ��ی و به ارمغان ب��ردن اين حس ب��ه درون خانه 
می شود، بنابراين رنگ در سیما، منظر و مبلمان شهری نه تنها يک 
ويژگی اساس��ی بلکه تشکیل دهنده بخش��ی از میراثی که مافوق 
ارزش های زيباشناس��ی ناب است و يک ارزش فرهنگی به لحاظ 
انسان شناس��ی تلقی می شود کاربرد اصول اولیه زيبايی در طراحی 
فضاهای ش��هری نشاط، شادابی و آرامش بصری را به شهروندان 
القا می کند. ب��ا توجه به اينکه عنصر رنگ همواره در تمدن ايران 
باس��تان و فرهنگ ايرانی-اس��المی دارای جايگاه خاصی توان از 
اين عنصر به عنوان يکی از عناصر کارآمد و مهم در سیما، منظر 

و مبلمان شهری استفاده کرد. 
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کلیسای نوتردام پاريس در 15 آپريل ۲019 در شعله های آتش سوخت و زبانه های آتش که از فاصله ای دور در پاريس قابل مشاهده 
بود، اين نماد مذهبی و تاريخی فرانسه را ويران کرد؛ اتفاقی که واکنش های بین المللی را در پی تخريب اين میراث جهانی به دنبال داشت.

یادداشت ویژه

هشدار نوتردام؛ آموزه ای بر نقش ایمنی در حفاظت از میراث جهانی 
نويسنده

y مرتضی لطفی پور سیاهکلرودی 

       
تصویر 1. نمای کلیسای نوتردام از رود سن                                                      تصویر 2. بازدید گردشگران از محوطه کلیسای تاریخی نوتردام

ويکتور هوگو در اثر سال 18۳1 خود به نام »گوژپشت نتردام« که 
فیلم مشهوری نیز از روی آن ساخته شده است، اين کلیسا را محور 
داستان گويی خود قرار داد که اقبال مردمی به آن را احیا کرد. خانه 
عش��ق رويايی ويکتور هوگوست که نه تنها تمام فرانسه که شايد 
بخش بزرگی از جماعت دنیا را به خود درگیر کرده. آنها که رويای 
ش��ان روزی قدم زدن در محوطه اين کلیسای تاريخی بود و آنها 
که عاش��ق تجسم قصه عشق ناکام گوژپشت نوتردام نشین بوده 
 )Île de la Cité( »اند.   اين کلیس��ا که در  »ايل دو ال س��یته
-جزيره ای واقع در رودخانه سن- و در مرکز شهر پاريس، پايتخت 
کشور فرانسه قرار دارد در زبان فرانسه به معنی »بانوی من« است 
و ساالنه بیش از 1۳ میلیون نفر از آن ديدن می کنند.  نتردام که تا 
مدت ها به عنوان بزرگ ترين کلیسای اروپا شناخته می شد، در واقع 
زيباترين اثر در معماری گوتیک نیز به ش��مار می آيد. برای تزيین 
داخل و خارج کلیس��ای نوتردام صد ها مجسمه کوچک و بزرگ از 

سنگ يا چوب تراشیده شده است.
نوتردام پس از آنکه پاپ الکساندر سوم ايده ی ساخت يک کلیسای 
 Maurice de(جامع جديد را بنا نهادبه دستور موريس دو سولی
Sully( و کمی بعد از انتصابش به مقام اس��قف پاريس در س��ال 
1160 س��اخته شد. هر چند قس��مت اعظم بنا قبل از مرگ وی در 

سال 1196 تکمیل گشت، اما کل روند ساخت آن دو قرن به طول 
انجامید. در زمان مرگ اس��قف موريس دو س��ولی در سال 1196، 
بخش های زيادی از کلیس��ا تکمیل شده بود و سالن اصلی هم در 
حال اتمام بود. در س��ال 1۲00 کار برروی ضلع غربی آغاز ش��د که 
شامل پنجره مدور بزرگ و برج ها بود. ساخت باقی بخش های اين بنا 
حوالی سال 1۲50 تکمیل شد. همچنین در دهه 1۲50 بازويی های 
 )Jean de Chelles( کلیسا توسط معمار هايی به نام ژان دوِشل
و پیر دو مونتروی )Pierre de Montreuil(، به سبک جديدی 
از معماری گوتیک تغییر شکل يافتند. عناصر باقیمانده ی ديگر نیز 
به مرور طی قرن بعدی کامل شدند. کلیسای جامع نتردام به خاطر 
طبیعت گرايی مجس��مه های گوتیکی و همچنین آثار عالی ويترای 
)شیشه های رنگی(، نمايانگر رشد و توسعه ای می باشد که طی دوران 

قبلی معماری رومانسک و مجسمه سازی رومانسک شکل گرفت.
در دوران انق��الب فرانس��ه )ده��ه 1790( خس��ارت های قابل 
توجه ای به کلیسا وارد شد که بعد ها در اواسط دهه 1840 با نظارت 
متخصص بازسازی، اوژن ويوله لودوک نوسازی گسترده ای روی 
آن صورت گرفت. در سال 1991 اين بنا به فهرست میراث جهانی 

يونسکو اضافه شد.
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بنای کلیسا 1۲8 متر طول و سالن اصلی آن 1۲ متر عرض دارد. 
نقشه صلیبی شکل، سالن مرتفع، قسمت بازويی و برج از معماری 
رومانسک قرن 11 وام گرفته شده اند،، اما طاق های نوک تیز و سقف 
شیاردار آن کاماًل گوتیکی هستند. کلیسای نوتردام در واقع اولین 
کلیس��ای جامعی بود که در آن از پشت بند های مايل بیرونی برای 
حمايت از ديوار های بلند استفاده شده بود. اين پشت بند ها از اول در 

معماری بنا در نظر گرفته نشده بودند، بلکه بعد از مشاهده ترک و 
شکستگی ديوار های نازک باال تحت فشار وزن سقف به آن اضافه 
شدند. عالوه بر پشت بندها، ستون های متعدد ديگری نیز برای اين 
منظور در نظر گرفته شد. يکی از علل شهرت نتردام، مجسمه های 
بیرونی و ناودان هايی از موجودات عجیب و غريب بودند که به عنوان 
ستون های حمايتی و لوله های خروج آب باران نیز کاربرد داشتند.

                         

                          
                   تصویر 3. طاقی های داخلی کلیسای نوتردام                              تصویر 4. پالن کلیسای نوتردام که از نماد صلیب تبعیت می کند.

س��ِر در ورودی اس��توار و محکم نوتردام با تنديس های سنگی 
بس��یار زيادی تزئین شده که تمرکزش��ان بیشتر در درب مرکزی 
اس��ت که روز قضاوت را به تصوير کش��یده اند. طراحی قس��مت 
ورودی ب��ا نوار های افقی ب��ه ايجاد تعادل بین برج های مرتفع 69 
متری کمک زيادی می کند. ورودی های قس��مت بازويی کلیسا با 
نقش برجس��ته های عالی و بی بديلی تزئین شده اند. درب جنوبی 
تصويری از زندگی استفان مقدس به همراه ساير قديسین منطقه 
را ب��ه نمايش می گ��ذارد، در حالی که در تزئینات درب ش��مالی، 
تصاويری از کودکِی مس��یح)ع( و قصه ای از تئوفیلوس کار ش��ده 

است.
 واقعه از آنجا ش��روع شد که ابتدا داربس��ت اتاق زير شیروانی 
کلیسای جامع نوتردام پاريس دچار حريق شد و پس از مدتی سقف، 

منار مخروطی و س��اعت اين کلیسا سقوط کرد. آتش سوزی اخیر 
باعث فروريختن برج ناقوس اين کلیسای متعلق به قرون وسطی 
ش��د هرچند که به گفته مقامات فرانسوی بسیاری از گنجینه های 
فرهنگی اين کلیسا نجات داده شده و ساختمان اين بنا از نابودی 
کامل حفظ ش��ده و در آينده ای نزديک بازس��ازی آن آغاز خواهد 
شد. در همین راستا به نقل قول از رئیس جهوری فرانسه کلیسای 
نوتردامن ظرف 5 سال آينده به وضع سابق خود بازخواهد گشت. 
با توجه به اينکه کلیسای نوتردام که در میانه يک پروژه ۲0 ساله 
بازس��ازی و مرمت قرار داش��ت مقامات فرانسه در همان ساعات 
اول آتش س��وزی اعالم کردند که احتماال آتش س��وزی به دنبال 
حادثه ای در جريان عملیات بازسازی و ترمیم کلیسا رخ داده است. 
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تصویر 6. حریق بر پیکره کلیسای نوتردام

حادثه کلیسای نوتردام با تمام اندوه و افسوسی که به همراه داشت از 
نظر نگارنده حامل 4 نکته اساسی بود:

y :تفهیم و هماهنگی مردم در همکاری با نیروهای امدادی
از ن��کات جالب توجه اين حادثه عدم ايجاد اختالل مردم در روند 
کاری نیروهای مردمی بود. با وجود اينکه تعلق خاطر مردم پاريس 
به کلیسای نوتردام امری غیرقابل انکار است لکن اين عشق و عالقه 
مردمی هرگز موجب حضور نامناسب مردم در موقعیت حادثه و ممانعت 
و اختالل در فرآيند امدادرسانی نیروهای امدادی نشد، موضوعی که 
در حادثه مشابه آتش سوزی پالسکوی تهران بارها شاهد آن بوديم.

y :همیاری و مشارکت مردمی در بازسازی کلیسای نوتردام
ب��ا وج��ود اينکه از زمان بروز حادثه و ش��وک بزرگی که از اين 
جهت به مردم فرانس��ه وارد ش��د زمان زيادی نم��ی گذرد، لکن 
در همین مدت اندک بنا به اعالم مس��ئوالن کلیس��ا، بالغ بر 900 
میلیون يورو اعانه مردمی برای بازس��ازی کلیسا جمع آوری شده 
اس��ت که اين نشان از تعلق خاطر همراه با حس مسئولیت نسبت 

به يک میراث جهانی شناخته شده دارد.
y :اهمیت به عناصر نمادين  

از نکات جالب توجه در حادثه کلیس��ای نوتردام اظهار تاس��ف 
شديد مردمی نسبت آسیب ديدن سیستم صوتی معلقی بود که در 
قسمت فوقانی کلیسا قرار داشت و پخش صدای آن جزء خاطرات 
جمعی شهروندان پاريس و ساير بازديدکنندگان محسوب می شد. 

y :اهمیت به فاکتور ايمنی در حفاظت آثار و ابنیه تاريخی   
حادثه نوتردام، هشداری است برای همه کسانی که دل در گرو 
حفاظت و پاس��داری از میراث تمدنی بشر دارند.  تجربه ای تلخ و 
گران قیمت که به روش��نی گويای آن است که موضوع “ايمنی” و 
در مقیاس��ی باالتر مفهوم “HSE” ، نه به عنوان يک بعد حاشیه 
ای ک��ه به عنوان يک اصل بايد در حفاظت و باززنده س��ازی آثار 
و ابنی��ه تاريخی و میراث��ی مورد توجه جدی قرار گیرد. چه بس��ا 
که به حاش��یه رفتن  اصل »ايمنی«، با توجه به فرسودگی کالبدی 
و تاسیس��اتی رخنه کرده بر پیکره بناه��ای تاريخی مان، موجب 
از دس��ت رفتن تمامیت اثری گردد ک��ه برای مرمت جزء جزء آن 

تالش ها صورت گرفته است.
y  قريب به ۲0 روز پس از حادثه آتش سوزی کلیسای نوتردام

فرانسه، حادثه ای مشابه در بازار تاريخی تبريز روی داد که هیئت 
تحريريه ضمن اطالع از آن در حین فرآيند چاپ فصلنامه، تاسف 
ش��ديد خود را از اين حادثه اعالم م��ی دارد. اين بازار تاريخی که 
اهمیت و دلبستگی به آن برای ايرانیان و به ويژه مردم آذربايجان 
ش��رقی چیزی کم از نتردام برای مردم فرانس��ه نداش��ت به گفته 
مس��ئولین امر، قريب به ۲0 میلیارد تومان خسارت نقدی برجای 
گذاشت و وقوع آن بار ديگر توجه به فاکتور ایمنی در حفاظت از آثار 
و ابنیه تاريخی را بیش از گذشته در برابر ديدگانمان نمايان ساخت.  
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اين آتش س��وزی مهیب که کلیس��ای جامع نوتردام پاريس را 
ويران کرد، باعث موجی از احساس��ات جهانی شد و همچنین در 

اين میان سواالتی مطرح گرديد:

1- آیا تاکنون دراین کلیسا آتش سوزی رخ داده است؟ \
به نظر بس��یاری از کارشناسان , کلیس��ای نوتردام پاريس يک 
»معجزه« بود: اين کلیس��ای جامع  در طول هشت قرن از تاسیس 
خود، تاکنون آتش س��وزی بزرگ را تجربه نکرده بود. با اين حال، 
طبق توضیح��ات ادن وال��ت )Odon Vallet( مورخ مذهبی 
درشبکه تلويزيونی BFM-TV،  قبل از اختراع صاعقه گیر، در 
سال 175۲، آتش س��وزی مربوط به رعد و برق در کلیساها رايج 
بود. البته بدون ذکر اينکه کلیسا در طول تاريخ  از جنگهايی که به 
خود ديده، درامان مانده است. در ۲4 مه 1871 کلیسای نوتردام در 
آس��تانه يک تراژدی بود. در طول  ماجرای کمون پاريس، مبارزان 
چند نیمکت و صندلی  را با يک بش��که نف��ت آتش زدند. از ابتدا 
Hôtel-(ب��ا مداخله  تع��دادی از کارآموزان  داروخانه هت��ل ديِو
Dieu(؛ آتش به س��رعت تحت کنترل ق��رار گرفت ، آنها برای 

خاموش کردن شعله های تهديد آمیز وارد کلیسای جامع شدند.

2- آیا آتش نشان ها نمی توانستند سریعتر اقدام کنند؟ \
خیلی زود اس��ت که به جزئیات وشرايط آتش سوزی پی ببريم. 
بنظر می رسد آتش سوزی زمانی اعالم شد که دامنه آتش در زير 
ش��یروانی، اطراف داربست ساختمانی بوده قبل ازاينکه کل سقف 
واز جمله مناره اصلی را دربر بگیرد، که در نهايت کامال نابود شد. 
آتش نش��انان پاريس به سرعت در صحنه حضور پیدا کردند و به 
مش��کالتی برخورد کردند، مخصوصا برای دسترس��ی به سقف با 

کمک ش��یلنگ های آتشنش��انی )که تنها سی و يک متر بود، در 
حالی که پیکان نودو شش مترارتفاع داشت(. با اين حال، آنها موفق 
ش��دند آتش را در طول ش��ب مهار کنند و عمق فاجعه را کاهش 
دادند. اقدامات آتش نشانی دراولین لحظات چشمگیر نبود. زيرا در 
اين نوع س��اختمانها، آتش نش��انان فرانسوی تاکتیک هايی برای 
مبارزه با آتش سوزی از داخل ساختمان دارند و از خارج ساختمان 
اق��دام نمی کنند ت��ا ابنیه تاريخی را حفظ کنن��د. همانطور که در 
روزنامه Le Parisien سرگرد دلهای )Delhaye(، کارشناس 
آتش نش��انی ، توضیح می دهد: “اگر ما از بیرون ساختمان اقدام 
کنیم، خطر س��رايت ش��عله های آتش و گازهای داغ به داخل را 
داريم که می تواند به 800 درجه برسد و تخريب را افزايش دهد. “

تحقیقات متعددی برای شناس��ايی ودرک ش��رايط و منشا اين 
تراژدی در حال انجام اس��ت، اما درس��ت نیس��ت آن را ناش��ی از 

»شکست« تیم نجات بدانیم.

   

                 

هفت سؤال اساسی در مورد آتش سوزی کلیسای نوتردام  پاریس
روزنامه لوموند )LE MONDE(ـ  انتشار مقاله: توسط Decoders مورخ 16 آوریل 2019

مترجم

y مینو عارفی پور، کارشناس ارشد دانشگاه نیس- فرانسه 
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3- چرا از هواپیمای آب پاش استفاده نکردند؟ \
اين س��وال را اوايل  ش��ب حادثه دونالد ترامپ ، رئیس جمهور 
آمري��کا، در تويیتر مطرح کرد: » ش��ايد اس��تفاده ازهواپیمای آب 
پاش بتواند آتش را مهار کند«. در واقع، موانع بس��یاری در راه بود: 
هواپیماهای آتش نش��انی مستقر در جنوب فرانسه، جايی که آنها 
اغلب کار می کنند، بنابراين بايد آنها را بسمت پاريس حرکت می 
دادند، که چند ساعت طول می کشید و مشکل ديگر آنها در تامین 
آب ازرود سن بود. بويژه اين هواپیماها طوری طراحی شده اند که 
چندين ت��ن آب را در يک زمان می ريزند. اين يک روش موثردر 
آتش سوزی های جنگل است. اما می توانست موجب آسیب جدی 
به ساختمان شده و احتماال بر ساختمان های همسايه تأثیربگذارد.

4- چرا در اطراف ساختمان کلیسا داربست ساختمانی وجود داشت؟ \
کارهای مهم ساختمانی در س��ال ۲018 برای مرمت کلیسای 
جامع آغاز شد. طول مدت اين پروژه 60 میلیون يورويی، در حدود 
بیست سال پیش بینی شده و ضرورت انجام آن توسط متخصصان 
مورد تايید قرار گرفته بود. داربس��ت ها در آوريل ۲018 بنا شد. در 
ابتدا هدف بازس��ازی مناره بود که سقف س��ربی آن بسیار آسیب 
دي��ده و خاصیت ضدآب خود را از دس��ت داده بود. به گفته فرک 
پاگنوس��ات، “يک مشکل فنی” وجود داشت و الزم بود 500 هزار 
لوله فوالدی با وزن حدود 500 تن بود، تامین شود. يک هفته قبل 
از آتش س��وزی، شانزده مجسمه مس��ی مقدس را به علت پیش 
بینی ش��رايط کار ساختمانی و تعمیرات از محل مناره خارج کرده 
بودند. اين پروژه در س��الهای بعد با بازسازی راهرو، طرفین کلیسا 
و قس��مت جامه دان مقدس ادامه داش��ت. نمای بیرونی و دو برج 

گوتیک قبال در دهه 1990 بازسازی شده بودند.
5- چگونه آتش در اسکلت چوبی کلیسا گسترش پیدا کرد؟ \

تاکنون منشاء آتش س��وزی ناشناخته است، درهرصورت آتش 
سوزی اسکلت چوبی که از قرن سیزدهم میالدی برپا بوده را فرا 
گرفته است. اين اسکلت به دلیل تعداد زياد و انسجام درختان که 
در ساخت آن استفاده می شد »جنگل« نامیده می شود. حتی بعضی 
از تار وپودها از يک اس��کلت قديمی تر گرفته ش��ده بود، درنتیجه 
چوب آن بسیارخشک بود. برای محدود کردن خطرات، برق برروی 
اس��کلت چوبی نصب نشده بود. در اين نوع پیکربندی ساختمانی، 
آتش می تواند با يک جرقه از يک نقطه داغ ش��روع شود )فرضیه 
جوش کاری بیش��ترمحتمل است( و يا با تماس با يک ماده فلزی 
ايجاد ش��ود و می تواند چندين ساعت قبل از شعله های کوچک 
در تار و پود پیش رفته باشد. يک متخصص مرکز ملی پیشگیری 
و حفاظ��ت در يک مقاله در مانیت��ور توضیح می دهد: »از آنجا که 

اين مواد در فضاهای محدود اس��تفاده می ش��ود، در ابتدا احتراق 
به علت کمبود اکس��یژن، آهسته اس��ت و رديابی آن بسیار دشوار 
می باش��د«. در عوض، هنگامی که فعال می شود، آتش می تواند 
بسیار سريع گسترش يابد. اين نوع آتش »با تاخیر« نشان می دهد 
که اغلب آتش س��وزی های ش��بانه که در ساختمان ها اتفاق می 
افتد، سرمنشأ آن در فعالیت های روزانه ساختمان ايجاد می شود.

6- چه مواد دیگری سوخته شده است؟ \

در کلیسای نوتردام پاريس، بر روی اسکلت چوبی، سقف سربی 
به وزن ۲10 قرار گرفته بود. با اين حال، اين ماده در دمای ۳۲7,5 
درجه سانتیگراد سوخت وتقريبا به طور کامل در آتش ذوب شد، در 
اينجا دمای آتش بیش از 800 درجه سانتی گراد تخمین زده شد. 
عالوه بر سقف، درتزيین شیشه پنجره های رنگارنگ کلیسا، سرب 
بکار رفته بود. برای پشتیبانی اکثر قسمت های فلزی ساختمان از 
جوش های س��ربی استفاده می شود. قسمت هايی که از تضعیف 
بنای س��اختمان هراس داريم، حتی اگر س��نگ آهک که اکثريت 
ساختار اصلی بنا را تشکیل می دهد، مقاوم به آتش باشد. داربست، 
که از فوالد گالوانیزه س��اخته شده بود، در آتش نسوخت. در واقع 
فوالد می تواند تغییر ش��کل پیدا کند ام��ا دردمای کمتر از 1450 
درجه سانتیگراد ذوب نمی شود. از سوی ديگر، گرما را منتقل می 
کند و می تواند در صورت تماس با ساير عناصر قابل اشتعال باعث 

گسترش آتش شود.
7- چه کسی هزینه ضرر و زیان را می پردازد؟ \

از آنج��ا که دولت به عنوان مالک حدود 90 کلیس��ای جامع از 
جمله نوتردام پاريس اس��ت، خود مس��ئول تعمیرات ساختمان، در 
حال حاضر با ارزش يک میلیارد يورو. در واقع، س��اختمان کلیس��ا 
بیمه نیست. يک اصل ضمنی وجود دارد که طبق آن دولت بیمه 
گر خود است. اگر قانونی وجود نداشت که بنیان های چنین اصولی 
را به طور صريح تدوين کند، چنانچه وزارت مالی از س��ال 1889 
اظهار داش��ته،  »از آنجا که دولت مالک  دارايی های زيادی است، 
پس بايد بیمه گر خود باشد. اگر دولت از بیمه خود به طور دقیق آزاد 
است، رقم سالیانه حق بیمه که خزانه داری مجبور به پرداخت آن 
است در صورت بیمه تمام ساختمان های خود، غیر قابل محاسبه 
است. با اين وجود استفاده از مشارکت بیمه گران غیرممکن نیست. 
آتش س��وزی که کلیسای جامع را نابود کرد، در واقع می توانست 
به نوسازی س��اختمان مربوط شود؛ يک پروژه که پنج شرکت در 
آن دس��ت داشتند که همگی تحت پوش��ش بیمه قرار داشتند. با 
اين حال، س��قف اين پوشش نبايد بیش از چند میلیون يورو باشد.
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در اياالت متحده، يک منطقه ی تاريخی عبارتست از مجموعه 
ای از ساختمان ها، امالک، اشیا يا سايت هايی که توسط يکی از 
نهاد ها در س��طوح مختلفی مانند تاريخی يا معماری تعیین شده 
اند. در يک منطقه ی تاريخی، س��اختمان ها، سازه ها و سايت ها 
معموال به دو دس��ته تقسیم می شوند: س��هیم و غیر سهیم. اين 
مناطق به طور گس��ترده، از لح��اظ بزرگی با يکديگر متفاوتند؛ به 
اين شکل که برخی از آنها دارای صد ها سازه و برخی ديگر دارای 

تعداد کمی از آنها هستند.
دولت فدرال اياالت متحده آمريکا از طريق وزارت کش��ور و با 
حمايت س��ازمان پارک های ملی، مناط��ق تاريخی را تعیین می 
کند. مناطق تاريخی که دولت فدرال آن ها را تعیین کرده اس��ت، 

در فهرس��ت ثبت اماکن تاريخی ذکر شده اند، اما فهرست بندی 
آنه��ا معموال برای صاحبان اي��ن امالک در خصوص اينکه بايد با 
ملک های تعیین شده چه کار کنند، الزامی به همراه نیاورده است. 
مناطق تاريخی سطح کشور  می توانند از معیار های مشابه )بدون 
اعمال محدوديت( پیروی کنند، و يا ممکن اس��ت مستلزم پیروی 
از برخی اس��تاندارد های نوسازی تاريخی باشند. تعیین منطقه ی 
تاريخی محلی، تا حد زيادی ارائه دهنده  بیشترين حفاظت قانونی 
برای امالک تاريخی است، چراکه اکثر تصمیم گیری های مربوط 
به بهره برداری از زمین، در سطح محلی صورت می گیرد. مناطق 

محلی به طور کلی توسط دولت يا شهرداری اداره می شوند. 

نیم نگاهی به مناطق تاریخی در  ایاالت متحده آمریکا
پژوهشگر

y محمد امین حسینی

تصویر1. ناحیه تاریخی سیکامور در ایالت ایلینویز 
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تاریخچه
اولین منطقه تاريخی اياالت متحده در س��ال 19۳1 در ش��هر 
چارلس��تون واق��ع در کارولینای جنوبی، بیش از س��ه دهه قبل از 
انتصاب دولت فدرال، تاس��یس شد. دولت چارلستون با يک حکم 
محلی، "ناحیه ی قديمی و تاريخی" را تعیین کرد و هیئت بازرسی 
معماری را برای نظارت بر آن تشکیل داد.  شهر بندری نیواورلیِنز 
 ”vieux carré" نیز در س��ال 19۳7 کمیس��یونی به نام ويو َکِر
تش��کیل داد و به آن مجوز حفاظ��ت از بخش تاريخی منطقه ی 
فرانس��وی اين شهر را ارائه کرد. بدين ترتیب مناطق ديگر نیز به 
اين اقدام توجه ويژه ای نشان دادند. به عنوان مثال شهر فیالدلفیا، 

حکم حفاظت تاريخی خود را در سال 1955 به تصويب رساند. 
قدرت نظارتِی کمیسیون های محلی و مناطق تاريخی به منزله 
ی استفاده ی مش��روع از قدرت پلیس دولتی، به ويژه در شرکت 
حمل و نقل مرکزی پِن )Penn( و شهر نیويورک )1978( مورد 
حمايت قرار گرفته اس��ت. ديوان عال��ی، حفاظت از منابع تاريخی 
را که هدف کامال مجاز دولتی اس��ت، قانونی اعالم کرد. در سال 
1966، دولت فدرال پس از دريافت گزارش اياالت متحده، سازمان 
ثبت ملی اماکن تاريخی را ايجاد کرد. گزارش کنفرانس شهرداران 
اياالت متحده حاکی از آن بود که آمريکايی ها از »بی ريش��گی« 
رنج می برند. تا دهه ی 1980، هزاران ناحیه ی تاريخی توس��ط 
فدرال تعیین ش��ده بود. بعضی از اياالت مانن��د آريزونا، رفراندوم 

هايی را برای دفاع از حقوق امالک برگزار کردند که موجب ش��د 
امالک ش��خصی بدون جب��ران مالی يا رضايت صاحبانش��ان، به 

عنوان پوشِش تاريخی تعیین نشوند.

انواع امالک
مناطق تاريخی دارای ۲ نوع امالک سهیم و غیر سهیم هستند. 
به طور کلی امالک سهیم، می تواند يک ملک، سازه يا هر چیزی 
باشد که به يک پارچگی تاريخی يا ويژگی های معماری که يک 
منطقه تاريخی از آن برخوردار است، می افزايد؛ منطقه ی تاريخی 
ای ک��ه بصورت محلی يا فدرالی به عن��وان منطقه ای که دارای 
ويژگی های منحصر بفرد اس��ت، به ثبت رسیده باشد. نهاد های 
مختل��ف )معموال دولتی( در اياالت متحده و در س��طوح ايالتی و 
ملی، هريک تعاريف مختلفی از امالک س��هیم ارائه می دهند، اما 
در همه آنها يک ويژگی اساس��ی وجود دارد؛ به طور کلی امالک 
س��هیم، بخش های جدايی ناپذيری از زمینه ی تاريخی و ويژگی 

يک منطقه ی تاريخی هستند.
ع��الو بر دو نوع طبقه بندی مربوط به مناطق تاريخی، امالک 
ذکر ش��ده در ثبت ملی اماکن تاريخی، در پنج دس��ته ی گسترده 
طبقه بندی شده اند که ش��امل ساختمان، سازه، سايت، منطقه و 
اجس��ام می شود و هريک از اين موارد از تعريف خاصی در رابطه 
با ثبت ملی برخوردار است. تمام موارد باال به مناطق تاريخی ذکر 

شده در ثبت ملی اضافه شده اند. 

تصویر2. واکرهال، بخشی از ناحیه تاریخی دانشگاه پردیس فلوریدا
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سطح فدرال 
فهرس��ت ثبت ملی اماکن تاريخی، در واقع تايیديه دولت برای 
ي��ک منطقه ی تاريخی اس��ت. با اين وجود، اي��ن ثبت نام نوعی 
وضعیت افتخاری با دربرداش��تن برخی انگی��زه های مالی فدرال 
اس��ت. س��ازمان ثبت ملی اماکن تاريخی، يک منطقه ی تاريخی 
را بر اس��اس قانون فدرال اياالت متحده که اخیرا در س��ال ۲005 
تجديد نظر شده، تعريف می کند. بر طبق اين تعريف يک منطقه 

ی تاريخی عبارتست از:
يک منطقه ی قابل تعريف جغرافیايی، ش��هری يا روس��تايی، 
دارای تراک��م، پیوند يا مجموعه ای از س��ايت ها، س��اختمان ها، 
سازه ها يا اشیائی که با وقايع گذشته يا به لحاظ زيبايی شناختی با 
برنامه يا توسعه ی فیزيکی پیوند خورده اند. اين منطقه می تواند 
دارای عناصر منحصر بفردی نیز باشد که از لحاظ جغرافیايی جدا 

از هم اند اما از نظر تاريخی به هم مرتبط اند.
منطقه هايی که با دستورالعمل های اياالت متحده تاسیس شده 
اند، به طور کلی روند تعیین را از طريق اعالم نامزدی به سازمان 
ثب��ت ملی اماک��ن تاريخی آغاز می کنند. بخ��ش منابع فرهنگی 
اياالت متحده، س��ازمان ثب��ت ملی اماکن تاريخ��ی را به عنوان 
س��ازماِن مسئول حفاظت به رسمیت ش��ناخته است. يک منطقه 
يا ملک که از طريق س��ازمان ثبت ملی تعیین شده اند، زمانی می 
توانند مورد حمايت واقع ش��وند ک��ه تهديدی متوجِه دولت فدرال 
باشد. در غیر اين صورت، نامگذاری و فهرست بندی سايت، ملک 
يا منطقه در ثبت ملی، هیچ حمايتی را به همراه نخواهد داش��ت. 
به عنوان مثال اگر شرکت الف قصد تخريب يک خانه ی فرضی 
مثال خانه ی اس��میت را داشته باشد و اين شرکت تحت قرارداد با 
دولت ايالتی ايلینويز باشد، در اين صورت از طرف دولت فدرال از 
هیچ گونه حمايتی بهره مند نخواهد شد. در صورتیکه شرکت الف 
با دولت فدرال قرار داد داش��ت، خانه ی اس��میت تحت حمايت و 

محافظت دولت بود. 
ب��ه طور کلی معیارهای پذيرش در ثب��ت ملی دائما اعمال می 
ش��وند، اما در اين بین مالحضاتی برای اس��تثناهايی در خصوص 
معیارها وج��ود دارد. مناطق تاريخی بر روی بعضی از اس��تثنا ها 
تاثیرگذارند. معموال ثبت ملی، س��ازه های مذهبی، منتقل ش��ده، 
بازسازی ش��ده يا امالکی که طی 50 سال گذشته دچار تغییراتی 

شده اند را در شمار فهرست بندی قرار نمی دهد. با اين حال، اگر 
يکی از امالک در يکی از اين گروه ها قرار بگیرد و از طرفی جزء 
جدايی ناپذيری از منطقه ای باشد که بر اساس معیار ها است، در 
اين صورت اس��تثنا شامل حال اين منطقه خواهد شد و منطقه به 
ثبت خواهد رس��ید. فهرس��ت بندی مناطق تاريخی مانند همه ی 
نامزد های ثبت ملی، می توانند بر اساس عدم تايید مالک از لیست 
کنار گذاشته و رد شوند. در مورد مناطق تاريخی، بايد اکثر مالکان 
به منظور لغو نامگذاری در ثبت ملی اماکن تاريخی، اعتراض خود 
را اع��الم کنند. اگر چنین اعتراضی رخ داده باش��د، تنها ثبت ملی 

واجد شرايط برای تعیین اين نامگذاری است.

تصویر3. خانه هلوستون، بخشی از منطقه تاریخی فلوریدا

سطح دولتی
اکثر دولت های اياالت متحده، فهرست بندی مشابه با سازمان 
ثبت ملی اماکن تاريخی دارند. فهرست بندی دولتی می تواند منافع 
مش��ابهی در مقايس��ه با نامگذاری های فدرال، همچون ضمانت 
های کیفی و رانشگر های مالیاتی را به همراه داشته باشد. عالوه 
بر اين، ام��الک می توانند تحت قوانین خ��اص دولت محافظت 
شوند. حال اين قوانین می توانند مشابه يا متفاوت با دستورالعمل 
های فدرال که ثبت ملی را اداره می کند، باش��د. فهرس��ت بندی 
دولت��ی يک منطقه تاريخی در " ثب��ت دولتی اماکن تاريخی" که 
معموال توس��ط دفتردولتی، حفظ و نگه��داری تاريخی انجام می 
ش��ود، می تواند چیزی بیش از يک ثبت افتخاری باش��د. مثال در 
نوادا، فهرست بندی در ثبت دولتِی اماکن تاريخی، برای صاحبان 
اموال هیچ محدوديتی اعمال نمی کند. در مقابل در تِنِس��ی قانون 
ايالتی ايج��اب می کند که صاحبان ام��الک در مناطق تاريخی، 
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هنگام ايجاد تغییر در امالک خود از مجموعه ای از دس��تورالعمل 
ه��ای وزارت کش��ور اياالت متحده پیروی کنن��د.  با اين حال بر 
اس��اس پیمان حفاظت ملی و تاريخی سال 1966، تمام ايالت ها 
بايد اداره ی حفاظت تاريخی داشته باشند، البته اينطور نیست که 
همه ی کش��ور ها نیز موظف به نامگ��ذاری "منطقه ی تاريخی 
ايالتی" باش��ند. برای مثال از سال ۲004، ايالت کارولینای شمالی 

چنین نامگذاری نداشته است.

تصویر4. خانه دانکان، بخشی از منطقه تاریخی ویسکانسین

سطح محلی
مناطق تاريخی محلی در مقابل هر نوع خطری که يکپارچگی 
تاريخی آنها را تهديد کند، معموال از بیشترين حمايت های قانونی 
برخوردارند، چراکه بسیاری از تصمیمات در زمینه ی بهره برداری 
از زمین در سطح محلی صورت گرفته است. بیش از ۲۳00 منطقه 
ی تاريخ��ی محلی در اياالت متحده وج��ود دارد. مناطق تاريخی 
محلی می توانند در شهرستان يا سطح شهرداری اداره شوند؛ البته 
هر دو نهاد در تصمیم گیری های مربوط به بهره برداری از زمین 

مشارکت می کنند.
ناحیه های تاريخی محلی با بررس��ی منابع تاريخی و مشخص 
کردن مرزهای مناسبی که مطابق با تمام جنبه های روند قانونی 
اس��ت، شناسايی می ش��وند. اجازه ی صاحبان اموال بايد بسته به 
حکم محلی يا قانون ايالتی کس��ب ش��ود، با اي��ن وجود همه ی 
صاحب��ان بايد مطلع ش��وند و به همه ی آنه��ا فرصتی به منظور 
به اش��تراک گذاری نظراتش��ان داده ش��ود. اکثر مناطق محلی با 
دستورالعمل های طراحی محدود شده اند که تغییرات وارد شده به 
امالک موجود در منطقه را کنترل می کنند. بسیاری از کمیسیون 
های محلی دس��تور العمل ه��ای خاصی را برای کل مجموعه ی 

هر محله در نظر می گیرند، هرچند که کمیس��یون های کوچکتر 
به استاندارد های داخلی متکی هستند. در خصوص اکثر تغییرات 
جزئ��ی، مالکان می توانند با کارگزاران حفاظت محلی در اداره ی 
ش��هرداری مش��ورت کنند و برای اعمال تغییرات دستورالعمل ها 
مجوز بگیرند. با اين وجود تغییرات عمده مس��تلزم دريافت گواهی 
می باش��ند. اين تغییرات ممکن است توسط کمیسیون تاريخی يا 
هیئت بررس��ی معماری تصمیم گیری ش��وند. فرآيند دريافت اين 
مجوز با درنظر گرفتن تمام جنبه های روند صحیح با اطالع رسانی 
رسمی، جلسات دادرسی و تصمیم گیری آگاهانه و عادالنه تکمیل 

خواهد شد.
بر طبق س��رويس پارک های ملی، مناطق تاريخی، امثال يکی 
از قديمی ترين انواع حفاظت برای اموال تاريخی هس��تند. ش��هر 
چارلس��تون واقع در کارولینای جنوبی مس��ئول راه اندازی جنبش 
مناطق تاريخی در روزگار مدرن اس��ت. در سال 19۳1 چارلستون 
حکمی را تصويب کرد و در  آن "منطقه ی قديمی و تاريخی" که 
توسط هیات نظارت معماری اداره می شد را تعیین و نامگذاری کرد. 
آخرين حکم چارلستون دربردارنده ی حمايت گسترده ای است که 
مناطق تاريخی محلی، تحت قان��ون محلی از آن برخوردارند. در 
اين حکم اينطور آمده است که هیچ گونه تغییری در ويژگی های 
معماری که از طرف مردم و از س��مت خیابان قابل مشاهده باشد، 
نبايد انجام شود. منطقه های تاريخی محلی در نیواورلیِنز، ساوانا در 

جورجیا، ده سال پیش يا حتی قبلتر به ثبت رسیده اند.
مناط��ق تاريخی محلی به دلی��ل محدوديت هاي��ی که برای 
صاحبان امالک ايجاد میکنند، می توانند به عنوان محل سکونت 
مورد استفاده قرار بگیرند. قوانین محلی می توانند ساکنان را ملزم 

به رعايت دستورالعمل های منطقه ی تاريخی محلی کنند.
مس��ئله ی مناطق محلی تاريخی و تاثی��ر آن بر ارزش ملک، 
نگرانی بس��یاری از صاحب خانه ها اس��ت. اي��ن تاثیرات به طور 
گس��ترده با به کارگی��ری روش های مختلف��ی از جمله تجزيه و 
تحلیِل قبل و بعد و ارزيابی مقايسه ای محله ها با وضعیت تعیین 
ش��ده )بعنوان منطقه تاريخی( يا تعیین نش��ده، مورد مطالعه قرار 
گرفته است. بررسی های اخیر توسط محققان مستقل در تعدادی 
از ايالت ها از جمله نیوجرس��ی، تگزاس، اينديانا، جورجیا، کلرادو، 
مريلند، کارولینای ش��مالی و جنوب��ی، کنتاکی، ويرجینیا و جاهای 
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ديگر به انجام رس��یده اس��ت.  اقتصاد دانی به نام دونوان رايپِکما 
م��ی گويد: " نتايج اين مطالعات به ط��ور قابل مالحظه ای ثابت 
هس��تند. ارزش امالک در مناطق محل��ی تاريخی به میزان قابل 
توجهی س��ريع تر از بازار در اکثر موارد افزايش يافته اس��ت و در 
مقايس��ه با نرخ برابر با بازار در بدترين ش��رايط نیز افزايش داشته 
اس��ت. به طور خالصه، مناطق تاريخ��ی ارزش امالک را افزايش 
م��ی دهند." طبق نتايج مطالعه ای در س��ال ۲011 با نام مناطق 
محلی تاريخی در ايالت کنِتیکت و ارزش امالک، ارزش امالک در 
هر منطقه ی محلی تاريخی به طور میانگین از 4 درصد به بیش 
از 19 درصد در س��ال افزايش دارند. به همین منوال در نیويورک، 
در سال های 1980 و ۲000، قیمت هر فوت مربع  از امالک واقع 

در مناطق محلی تاريخی به طور چش��مگیری نس��بت به امالک 
ديگر در مناطق تعیین نشده، افزايش داشته است. شايان ذکر است 
که امالک واقع در مناطق محلی تاريخی نس��بت به امالک واقع 
در مناط��ق عادی، در برابر رکود اقتصادی مقاومت بهتری از خود 
بروز داده اند. اطالعاتی که در مورد اجرائیه س��ند رهنی خانه های 
رهنی خانواده های مس��تقل در مقايسه با محله های تعیین نشده 
به دست آمده، نش��ان میدهد که امالک تعیین شده به طور قابل 
توجهی کمتر دچار اجرائیه سند رهنی شده اند. تعیین منطقه محلی 
تاريخی موجب حفظ ارزش امالک از نوسانات شديد شده و ثبات 

آنها را در بازار مسکن فراهم می آورد.

تصویر5. امالک در ناحیه تاریخی سنترال پارک وست، بخشی از هر دو منطقه تاریخی فدرال و محلی

اهمیت 
مفهوم اصلی يک منطقه تاريخی در آمريکا، در واقع يک منطقه 
ی حفاظت شده بود که توسط سايت های تاريخی منحصر به فرد 
و هائز اهمیتی احاطه شده باشد. با پیشرفت و تکامل امر حفاظت 
تاريخی، افراد متخصص در اين زمینه به اين درک رسیدند که سازه 
هايی که به عن��وان مناطق حائل عمل می کنند، در واقع عناصر 

کلیدِی يکپارچگی سايت های بزرگتر و برجسته تر به شمار می آيند. 
حافظان بافت های تاريخی به اين نکته پی برده اند که مناطق بايد 
قابلیت پوش��ش دهندگی بیشتری داشته باشند و به منظور تعريف 
ش��خصیت تاريخی يک منطقه تاريخی، می بايست شبکه ای از 
سازه ها، خیابان ها، فضای باز و مناظر را با يکديگر ترکیب کنند. 
در سال 1981، صندوق وحدت ملی برای حفاظت تاريخی، 88۲ 
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شهر و شهرک که از برخی ويژگی های منطقه بندی های تاريخی 
برخوردارند را شناس��ايی کردند. هدف از قوانین محلی نیزبه طور 
خاص حفاظت از مناطق تاريخی است. قبل از سال 1966، مسئله 
حفاظ��ت در اياالت متحده در دوران ابتدايی خود به س��ر می برد. 
همان س��ال، کنفرانس شهرداران در اياالت متحده گزارشی تاثیر 
گذار منتش��ر کرد که طی آن اعالم نمود آمريکا از نوعی حس بی 
ريشگی رنج می برد. آنها برای القای حس جهت گیری به سمت 
ريشه دار شدن، حفاظت تاريخی را پیشنهاد کردند.  ايجاد سازمان 

ثبت ملی اماکن تاريخی در سال 1966 بر اساس اين گزارش، به 
اين امر کمک کرد تا حس جهت گیری صحیحی که ش��هرداران 
به دنبال آن بودند، به تدريج به آنها القا شود. همچنین شهرداران 
توصیه کردند که هر برنام��ه ی حفاظت تاريخی نه فقط بر روی 
ويژگی های منحصر به فرد، که بر مناطق و محل هايی که معنای 
خاص��ی برای جامعه دارند نیز تمرک��ز کند. در حال حاضر مناطق 
تاريخ��ی محلی، ايالت��ی و فدرال هزاران فهرس��ت بندی امالک 

تاريخی در تمام سطوح دولت را تشکبل می دهند. 
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چکیده

ساختمان های میراثی از لحاظ انتقال هويت فرهنگی برای نسل های آينده بسیار مهم اند. ساختمان های میراثی ديگر نمی توانند با 
کارکردهای اصلی و اولیه خود عمل کنند. بنابراين پیشنهاد برای حفظ اهمیت ساختمان های میراثی اجتناب ناپذير است. هدف تحقیق 
ارائه يک بررسی جامع از عوامل موثر بر تصمیم سازی "بازيابی انطباقی" و توسعه يک مدل جامع برای استفاده مجدد از ساختمان های 
میراثی اس��ت. در ابتدا داده های بر اس��اس پیمايش در مباحث نظری و ادبیات تحقیق و نحلیل محتوا جمع آوری شده و در پايان مدل 
پیشنهادی بر اساس نتايج حاصل شده است. از اين مدل می توان برای ارائه استراتژ های بازيابی انطباقی برای ساختمان های میراثی 
رها شده و استفاده نشده استفاده کرد. از سوی ديگر می توان از اين مدل برای ارزيابی مناسب بودن استفاده جديد از بناهای میراثی و 
تعیین مشکالت و چالش ها در تصمیم گیری استفاده کرد. به منظور تصمیم گیری در مورد استراتژی بازيابی انطباقی برای ساختمان 
های میراثی، بايد همه عوامل تاثیرگذار را به طور کلی در نظر گرفت. اين مدل يک رويکرد کیفی را پیشنهاد می کند و استراتژی های 

استفاده مجدد سازگار با توجه به تصمیم گیرندگان و مسائل مربوط به سیاست ارائه می دهد.

واژگان کلیدی: حفاظت، ساختمان های میراثی، استراتژی های بازيابی مجدد، تصمیم گیری، سازگاری

Adaptive reuse strategies for heritage buildings: A holistic approach
 yDamla Mısırlısoya, Ka˘gan Günc
 yEastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Famagusta/Cyprus, via Mersin 10, Turkey

Abstract
Heritage buildings are crucial in terms of transferring the cultural identity for further generations. Where-

heritage buildings can no longer function with its original use, proposing a new function is inevitable 
inorder to preserve the significance of the heritage building.The purpose of the research is to provide a 
comprehensive review of the factors affecting adaptivereuse decision-making and to develop a holistic 
model for adaptive reuse strategies for heritage buildings.Firstly, the data has been collected through lit-
erature survey and content analysis. Then, selected adaptivereuse examples have been investigated in the 
light of the defined factors. At the end, the model proposalhas been developed according to the results.The 
model can be used to propose adaptive reuse strategies for the abandoned or disused heritagebuildings. 
On the other hand, it can be used to evaluate the appropriateness of the new use for re-functioned heritage 
buildings and to define the problems in the decision-making. In order to decide themost appropriate adap-
tive reuse strategy for the heritage buildings all the factors must be taken intoconsideration holistically. The 
model proposes a qualitative approach and the adaptive reuse strategiescan be developed according to the 
decision makers and policy issues of the related context.

Keywords:Architectural conservationHeritage buildingsAdaptive reuse strategiesDecision-

makingSustainability

استراتژی های بازیابی انطباقی برای بناهای میراثی؛ یک رویکرد جامع
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1( مقدمه و اهداف تحقیق
س��اختمان های میراثی هائز اهمیت بس��یاری هس��تند چراکه 
نمايانگر ادوار گذشته اند و به ما تصوير کلی از دوره های پیشین را 
ارائه می کنند. ساختمان های میراثی به جای اينکه تخريب شوند، 
بايد مورد حفاظت و توجه قرار بگیرند چراکه نشانگر سبک زندگی 
مردم و فرهنگ دوره ی خاصی از تاريخ هستند. حفظ و نگهداری 
از ساختمان های میراثی و ايجاد کاربرِی جديد برای آنها با در نظر 
گرفتن موقعیت، اندازه و ظرفیتشان می تواند به نسل های آينده در 

شناخت اينکه از کجا آمده اند، کمک های فراوانی کند.
اگر عمر س��اختمان طوالنی تر از کاربری آن اس��ت، اس��تفاده 
ی مج��دد و تطبیق��ی از آن همراه با يک کارب��رِی جديد الزم و 
ضروری اس��ت. با اين وجود، پیشنهاد کاربرِی جديد بايد از لحاظ 
حفظ اهمیت فرهنگی از اين اثر تاريخی مناسب باشد. هنگامیکه 
س��اختمان های میراثی برای کاربری های متفاوت در نظر گرفته 
می شوند، اين کاربرِی جديد و تقییرات ديگر بايد حافظ اصالت و 
ويژگی های خاص معماری آنها باشند تا به اين ترتیب واسطه ای 

برای انتقال اطالعات اشتباه به نسل های بعدی نشوند.
با اس��تناد به تاريخ، ساختمان های متعددی برای کاربری های 
مختلف مورد اس��تفاده قرار گرفته اند. اما امروزه مردم نس��بت به 
محیط زيست حساس تر و آگاه تر اند، بنابراين انتخاب استفاده ی 
جديد برای س��اختمان های میراثی بايد با دقتی بیشتر و حرفه ای 
تر انجام شود. اس��تفاده ی تطبیقی، چالش های دشواری را برای 
طراحان با خود به همرا می آورد. تقییر در کاربری س��اختمان ها، 
مقررات جديد و ش��رايط نظارتی جديدی را به دنبال دارد. تصمیم 
گیری در مورد اس��تفاده ی جديد از يک س��اختمان میراثی، يک 
مسئله ی دشوار در روند تصمیم گیری است، چراکه عوامل زيادی 
در اي��ن روند دخیلو هائز اهمیت اند. يافتِن مناس��ب ترين کاربری 
در اين زمینه، بزای حفظ اهمیت فرهنگی ساختمان میراثی، مهم 
و ضروری اس��ت. در واقع تمام عوامل بايد در روند تصمیم گیری 
م��ورد توجه قرار بگیرند تا با درنظر گرفتن ابعاد مختلف اس��تفاده 
ی مجدد و تطبیقی، مناس��ب ترين کاربری  را برای ساختمان ها 

بیابیم.
يک س��ازگاری و انطباق موفقیت آمیز، آن انطباقی اس��ت که 
ساختمان موجود و زمینه ی تاريخی آن را محترم شمارد و يک اليه 
ی معاصر به ساختمان میراثی اضافه کند؛ تا اينکه بخواهد ويژگی 
تاريخی آن را به کلی از بین ببرد. اس��تفاده ی مجدد و تطبیقی از 

يک س��اختمان میراثی، روندی چالش برانگیز است، چراکه ارزش 
های میراثی، ويژگی های فیزيکی و ظرفیت ساختمان میراثی بايد 

به شکلی جامع و کامل تجزيه و تحلیل شود.
مش��کل اصلی موجود در پروژه های استفاده مجدد و تطبیقی، 
تصمی��م گیری تصادف��ی در خصوص کاربری جدي��د برای يک 
س��اختمان میراثی، بدون تجزيه و تحلیل عمیق آن است. تصمیم 
گیری در خصوص اس��تفاده ی جديد، بايد بر اس��اس يک روش 
تحلیلی و علمی انجام ش��ود تا مناس��بترين استراتژی برای پروژه 
ی اس��تفاده ی مجدد و تطبیقی به دست آيد. در غیر اين صورت 
ممکن اس��ت ساختمان های میراثی، به دلیل مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی پس از مدتی رها شوند، يا استفاده ی جديد به اصالت 
آنها آسیب جدی وارد کند. بودجه ی زيادی به حفاظت از ساختمان 
های میراثی اختصاص يافته است، بنابراين برای يک پروژه استفاده 
مجدد و تطبیقِی موفق، ساختمان های میراثی می بايست از نظر 
اقتصادی، اجتماعی و فیزيکی پايدار باشند. متاسفانه روش واضح 
و روش��نی برای تصمیم گیری در خصوص اس��تفاده ی مجدد و 
تطبیقی از ساختمان های میراثی وجود ندارد.  تصمیمات، بیشتر بر 
روی جنبه های محیط زيستی، فیزيکی و کاربردِی ساختمان های 
میراثی تاکید دارند و از جنبه های اقتصادی و فرهنگی س��اختمان 

های میراثی حمايت کمتری می کنند. 
ب��ر اين اس��اس، اين تحقیق بر روی ۲ ه��دف تمرکز می کند. 
اولین هدف عبارت است از ارائه يک بررسی جامع از عوامل موثر 
بر اس��تفاده مجدد و تطبیقی از ساختمان های میراثی و شناسايی 
عوامل مربوط به روند تصمی��م گیری. تحقیقات مربوط به زمینه 
ی اس��تفاده مجدد و تطبیقی از ساختمان های میراثی، به منظور 
شناسايی عوامل موثر بر تصمیم گیری برای استفاده مجدد از اين 
دس��ت ساختمان ها مورد بررسی قرار گرفته اند. هدف دوم، ايجاد 
يک مدل جامع برای تعیین مناسب ترين کاربری برای ساختمان 
های میراثی، با توجه به عوامل شناسايی شده است. در واقع مدل، 
جهت توس��عه ی استراتژی های اس��تفاده مجدد و تطبیقی برای 
س��اختمان های میراثی مورد اس��تفاده قرار می گیرد و با توجه به 

عوامل شناسايی شده، پیشنهاد شده است.
اين تحقیق، مدلی را برای توس��عه ی اس��تراتژی های استفاده 
مجدد و تطبیقی از ساختمان های میراثی که متروکه اند يا ناديده 
گرفاه ش��ده اند، ارائه می دهد. اين مطالعه، رويکردی جامع برای 
شناس��ايی عوامل موثر بر تصمیم گیری درباره ی استفاده مجدد 
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و تطبیقی از س��اختمان ها را ارائه می دهد.  اين مدل به تصمیم 
گیرن��دگان در يافتن مناس��ب ترين اس��تراتژی برای اس��تفاده از 
ساختمان های میراثی، با در نظر گرفتن تمام عوامل در کنار هم، 
به منظور دس��تیابی به پروژه های استفاده مجدد و تطبیقِی موفق 

کمک می کند. 

2( روش
در وهل��ه ی اول، داده ه��ا از طريق مجموع��ه ای از اطالعات 
مکتوب جمع آوری شده و در کنار آن، تجزيه و تحلیل محتوا برای 
شناس��ايی عوامل نیز به انجام رس��یده است. همچنین با تجزيه و 
تحلیل اي��ن اطالعات، عوامل موثر بر تصمیم گیری در خصوص 
کاربری مناس��ب برای استفاده مجدد از ساختمان های میراثی نیز 
مشخص شده اند. تحقیقات و مطالعات مربوط به هريک از عوامل، 
مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند و اين عوامل نیز شناسايی شدند. 
در ادام��ه کار، نمونه های موفق از س��اختمان های میراثی که 
مجددا مورد اس��تفاده قرار گرفته بودند، با توجه به عوامل تعريف 
شده مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته اند. 16 ساختمان میراثی از 
کشور های مختلف که مجددا مورد استفاده قرار گرفتند، به عنوان 
نمونه های مطالعات میدانی انتخاب ش��دند. مش��اهدات از طريق 
بررس��ی سايت ها به انجام رس��یده و روند تصمیم گیری در مورد 
س��اختمان های میراثی، بر طبق عوامل تعريف شده مورد تحقیق 
قرار گرفته است. برای اطمینان از مشاهدات و تحقیقات، مصاحبه 
هاي��ی با تصمیم گیرندگان پروژه های منتخب ترتیب داده ش��ده 
است. در نهايت، مدل با توجه به عوامل مشخص شده و مذاکرات 
انجام شده پس از بررسی مطالعات میدانی، تکمیل و توسعه يافته 

است. 

3( بررسی اطالعات موجود در خصوص استفاده  
مجدد از ساختمان های میراثی

ساختمان ها ممکن است به داليل مختلفی ديگر مورد استفاده 
قرار نگیرند و اصطالحا از کار بیفتند. داليلی مثل تغییر شیوه های 
صنعت��ی و اقتصادی، تغییرات جمعیتی، افزايش هزينه های حفظ 
و نگه��داری و بیش از همه اينها، به اين دلیل که آنها ديگر برای 
کاربرِی اصلی خود مناس��ب نیس��تند و کاربرِی جديدی هم برای 
آنها در نظر گرفته نش��ده اس��ت. اس��تفاده ی مجدد و تطبیقی در 
گذشته تنها به اين دلیل اتفاق می افتاده است که تخريب و احداث 

س��اختمان های جديد مس��تلزم زمان، انرژی و هزينه ی بیشتری 
نس��بت به استفاده ی مجدد از آنها بوده است، بنابراين نتیجه می 
گیريم که با پديده جديدی روبرو نیس��تیم.  اس��تفاده ی مجدد و 
تطبیق��ی در دهه های 1970 و 1990 به دنبال افزايش نگرانی ها 

در خصوص محیط زيست، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. 
اس��تراتژی های اس��تفاده مجدد و تطبیقی به ارتقاء توسعه ی 
محیط زيس��ت پايدار کمک می کن��د. از طرفی ديگر، حفاظت از 
معماری، تضمین کننده منافع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای 
جوامع شهری است. بنابراين نقش حفاظت از معماری، از حفاظت 
به بخشی از بازسازی و پايداری شهری تغییر يافته است. استفاده 
مجدد و تطبیقی، مزايای اجتماعی را از طريق احیاء نقاط آش��نا و 
بخش��یدن زندگی جديد به آنها فراهم می کند. بخش��یدن زندگی 
جديد به ساختمان های میراثی، منافع محیط زيستی و اجتماعی را 
ب��رای جوامع تضمین و همچنین به حفظ میراث ملی کمک های 
به سزايی می کند. امروزه جامعه نسبت به مسائل زيست محیطی 
آگاه تر و حس��اس تر است و تخريب س��اختمان های میراثی به 
منزله ی پس��ماند های محیط زيستی و همچنین تخريب هويت 

ملی، میراث فرهنگی و ارزش های اجتماعی- اقتصادی است.
از اواسط قرن 9 تا به امروز، اين باور گسترش يافت که ساختمان 
ه��ای میراثی، با ارزش و گرانبها هس��تند و بايد حفظ و نگهداری 
شوند. س��اختمان های میراثی، نماد های فرهنگی و میراثی يک 
کشور محس��وب می ش��وند، بنابراين نقش مرکزی و کلیدی در 
زندگی فردی و اجتماعی ايفا می کنند. استفاده مجدد و تطبیقی از 
س��اختمان ها در همه محیط ها، اقدامی رو به رشد است. افزايش 
عمر يک س��اختمان از طريق اس��تفاده مجدد و تطبیقی از آن، به 
کاهش مواد مصرفی، حمل و نقل، مصرف انرژی و آلودگی کمک 
به سزايی می کند. همچنین سهم قابل توجهی در ايجاد پايداری 
دارد. 4 درصد از ساخت و ساز ها در اروپای مرکزی، استفاده مجدد 
و تطبیقی از س��اختمان های تاريخی است، تا اينکه آنها را از بین 

ببرند و ساختمان های جديدی بنا کنند. 
تصمیم گیری در خصوص اس��تفاده مجدد و تطبیقی، ش��امل 
مجموعه ای از مالحضات و مواردی است که عبارتند از: موقعیت 
جغرافیايی، میراث، اموال معاری و روند بازار. برای استفاده مجدد، 
ابتدا بايد الگوی تاريخی مورد تحقیق و بررس��ی قرار بگیرد و می 
بايس��ت يک برنامه ی حفاظت با يک برنامه مديريتی با يکديگر 
هماهنگ و ادغام ش��وند. استفاده مجدد از ساختمان های میراثی، 
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روندی پیچیده است که شرکت کنندگان را ملزم می کند به درک 
روشنی از اينکه چگونه مناسب ترين آينده و برنامه ريزی را برای 

يک ساختمان در مکان و زمانی خاص تعیین کنند، برسند. 
اس��تفاده مجدد و تطبیقی از س��اختمان ها، می تواند آنها را به 
مکان هايی قابل دسترس تر و استفاده تری تبديل کند، همچنین 
باعث ايجاد فضاهايی می شود که از پايداری بااليی برای زندگی 
برخوردار اند. موفق ترين پروژه های استفاده مجدد و تطبیقی، يک 
اليه معاصر به ساختمان اضافه می کند که برای آيندگان با ارزش 
است، همچنین باعث حفظ اهمیت ساختمان های میراثی شده و 

از آنها نگهداری می کند. 

4( تکمیل و توسعه مدل
ايجاد و توس��عه ی مدل ش��امل ۲ بخش است: در ابتدا عوامل 
موثر ب��ر تصمیم گیری در خصوص اس��تفاده مجدد و تطبیقی از 
ساختمان ها مشخص شده اند. شايان ذکر است که عوامل زيادی 
بر روند تصمیم گیری در پروژه ای تصمیم گیری تاثیر می گذارند. 
تحقیقات مربوط به اين زمینه  مورد بررسی قرار گرفته اند و تجزيه 
و تجلیل محتوا به منظور شناسايی اين عوامل نیز به انجام رسیده 

است. اين عوامل در 5 گروه دسته بندی شده اند که عبارتند از:
اعضا و دس��ت اندرکاران، تجزيه و تحلیل ساختمان مورد نظر: 
کاربری اصلی ساختمان و ويژگی فیزيکی، ارزش های میراثی، نیاز 
های منطقه، اقدامات در خصوص حفاظت، ظرفیت استفاده مجدد 

و تطبیقی از ساختمان، تغییرات کاربردی
در مرحل��ه دوم، 16 نمونه از پروژه های موفقیت آمیز در زمینه 
استفاده مجدد از س��اختمان های میراثی به عنوان نمونه انتخاب 
شدند تا از آنها برای شناخت عوامل موثر بر تصمیم گیری کمک 
بگیريم و س��پس اين مراحل را طی کنیم. اين نمونه ها با مد نظر 
قرار دادِن 5 گروِه دسته بندی بندی شده در باال، به طور گسترده 
مورد بررس��ی قرار گرفت��ه اند. پروژه های اس��تفاده مجدد که در 
محیط های فرهنگی مختلفی قرار داش��تند، از طريق سايت ها و 
از نظر عوامل موثر بر روند تصمیم گیری، به ترتیب مورد مشاهده 
و بررس��ی قرار گرفتند. همچنین اين مشاهدات با انجام مصاحبه 
هاي��ی با افرادی که در رون��د تصمیم گیری دخیل اند، همراه بود. 
در ادامه، اين رويکرد با عوامل پیش بینی شده که بر روند تصمیم 
گیری موثر بودند، با يکديگر مقايسه و سپس به مدل نهايی اعمال 

شدند. 

1-4( شناس��ايی عوام��ل موث��ر ب��ر تصمی��م گی��ری در 
خصوص استفاده مجدد و تطبیقی از ساختمان ها

متخصصان در جستجوی بهترين معیار های حفاظت و نگهداری 
از س��اختمان های میراثی هستند، با اين وجود اين معیار ها تقريبا 
نامش��خص و نامحدودند چراکه هر ساختمان میراثی، خود دارای 
شرايط ويژه ای است که همین امر، مشکالت آن با ساختمان های 
ديگر را متمايز می کند. بدلیل فقدان يک روش معین و ثابت، اين 
مسئله تاثیر جدی بر ساختمان های میراثی دارد. ساختمانی که با 
تغییر کاربری، مجددا از آن استفاده می شود، بايد چه از نظر داخلی 
و چه از نظر خارجی ارزيابی ش��ود و البته چنین ارزيابی ای بايد به 

روشی جامع و کامل باشد.
عوامل متعددی وجود دارن��د که بر تصمیم گیری در خصوص 
استفاده مجدد و تطبیقی موثر هستند و برای دستیابی به يک پروژه 
ی موفق، می بايس��ت به ش��کلی جامع و کامل م��ورد توجه قرار 
بگیرند. جنبه های مش��خص شده، در واقع عواملی هستند که بر 
روند استفاده مجدد و تطبیقی تاثیر می گذارند. اين عوامل از طريق 
تجزيه و تحلیل محتوا، از منبع مربوط به هريک از عوامل به دست 
آمده اند و در حال حاضر مطالعاتی وجود دارند که بر روی موضوِع 
روند تصمیم گیری درباره اس��تفاده مجدد و تطبیقی کار می کنند؛ 
اي��ن مطالعات رويکرد جامع و عوامل يکپارچه ای را جهت اجرای 
موفقیت آمیز پروژه های استفاده مجدد و تطبیقی ارائه می دهند.

پیش از همه، بايد اعضای حاضر در تیم تصمیم گیری مشخص 
ش��وند. اعضای حاضر می توانند سهامدارانی باشند که در تصمیم 
گیری برای اس��تفاده مجدد از س��اختمان، ايفای نقش می کنند. 
اي��ن اعضا عبارتند از: کاربران، تهیه کنندگان، س��رمايه گذاران و 
تنظی��م کننده ها که درباره آنه��ا در بخش بعدی توضیح خواهیم 
داد. به منظور يافتن مناس��ب ترين کاربری برای استفاده مجدد از 
س��اختمان، ديدگاه همه اعضا بايد در روند تصمیم گیری تعريف و 

مشخص شود.
در مرحل��ه ی دوم، باي��د تجزيه و تحلیل س��اختمان موجود به 
انجام برس��د که ش��امل کاربری اصلی آن، ويژگی های فیزيکی، 
ظرفی��ت های اس��تفاده مجدد و نیاز های منطقه اس��ت. کاربری 
اصلی س��اختمان ه��ای میراثی و تاريخی ک��ه در زمره آن وجود 
دارد، مس��ائلی هستند که بايد عمیقا مورد س��وال قرار بگیرند. در 
ادامه، ويژگی های فیزيکی ساختمان بايد مورد بررسی قرار بگیرد. 
س��اختمان بايد به اندازه میراثی که از آن يرخوردار است، تفسیر و 
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بررس��ی شود. همچنین نیاز های منطقه بايد توسط مصاحبه ها و 
پرس��ش نامه هايی که تهیه می کنیم، مورد بررس��ی قرار بگیرد. 
تصمیم گی��ری برای کاربری جديد با توجه به نیاز های منطقه از 

لحاط عمر پروژه، هائز اهمیت است.
در مرحله ی سوم، بايد اقدامات حفاظتی انجام شود. اين اقدامات 
در 4 دسته طبقه بندی شده اند: فاز اول شامل انداره گیری فوری 
س��اختمان اس��ت. در اين مرحله هیچ بازسازی صورت نمی گیرد. 
فاز دوم شامل بازسازی کامل ساختمان و تکمیل قطعات گمشده 
است. فاز سوم ش��امل پیشنهادات برای اضافه کردن بخش های 
جديد و بازس��ازی ساختمان است. همچنین اين امکان وجود دارد 
ک��ه ترکیبی از ۲ يا ۳ فاز با يکديگر وجود داش��ته باش��د. چهارم، 
ظرفیت اس��تفاده مجدد و تطبیقی از معماری برای کاربری جديد 
بايد مورد ارزيابی قرار بگیرد. اين ظرفیت ها تحت 7 عنوان دسته 
بندی شده اند که عبارتند از : فیزيکی، اقتصادی، کاربری، محیط 
زيس��تی، سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی. در نهاي��ت بايد در مورد 
تغییرات کاربری ساختمان و نوع استفاده جديد تصمیم گیری شود. 
س��اختمان بايد بس��ته به هريک از عوامل تعريف و تفسیر شود تا 
مناسب ترين استراتژی، برای يک ساختمان میراثی به دست بیايد. 

2-4( بررس��ی نمونه های اس��تفاده جديد و تطبیقی در 
محیط های فرهنگی مختلف

نمونه های استفاده جديد و تطبیقی منتخب، به منظور کمک به 
شناس��ايی عوامِل ايجاد و توسعه ی مدل مورد بررسی قرار گرفته 

اند. محدوديت های خاصی در انتخاب نمونه ها وجود دارد:
y  همه نمونه هايی هستند که توسط نويسندگان بازديد شده

اند و در شهر های مختلفی قرار دارند؛
y  هم��ه آنها بر طبق تن��وع کاربرِی اصل��ی و کاربری جديد

انتخاب شده اند؛
y  مطالعات موردی انتخاب شده متعلق به دوره های تاريخی

مختلفی هستند و در مقیاس های متفاوتی وجود دارند؛
y  حداق��ل يک نمونه از ه��ر طبقه بندی اصل��ی وجود دارد

)مس��کونی، صنعتی، تجاری، مذهبی، نظامی، کشاورزی، دولتی، 
فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و اداری(.

موفقیت نمونه ها، مطابق پايداری آنها مورد س��وال قرار گرفته 
اس��ت. نمونه های انتخاب ش��ده، از لحاظ اجتماع��ی، اقتصادی 
و زيس��ت محیطی پايدار هس��تند و در واق��ع در زمینه ی فردی، 
اموال باارزش و زنده ای هس��تند که بوسیله ی جامعه ی محلی و 

گردشگران مورد اس��تفاده قرار می گیرند. عالوه بر اين، برخی از 
آنها برنده ی جوايز معماری در دوره های مختلف شده اند.

با توجه به نتايج مربوط به مصاحبه ها با اعضای تیم، در برخی 
موارد س��اختمان متروکی وجود دارد که کاربری خاصی برای آن 
وجود ندارد و مناس��ب ترين کاربری ب��رای آن در نظر گرفته می 
ش��ود. اما در برخی موارد مانند فروشگاه باستارد ) Bastard(  و 
موزه ی قرن بیس��تم، کاربری در زمین��ه ای خاصی وجود دارد و 
مناسب ترين س��اختمان ها برای کاربری مورد نظر جستجو شده 
اند. يا به عنوان مورد س��وم، ساختمانی وجود دارد که کاربری آن 
برگرفته از تاريخ آن س��اختمان اس��ت. تغییر کاربری ساختمان به 
دلیل ارزش میراثی آن، رويکرد صحیحی نیست )مانند گالری های 
هنری بِررا و آمبروزيانا(  در اين موارد، ساختمان و انطباق با کارکرد 
اصلی همراه با رويکردی معاصر است که می تواند با کاربری های 
جايگزين پش��تیبانی شود. اين موضوع را می توان تحت ۳ عنوان 
خالصه کرد: وجود ساختمان/ عدم وجود کاربری، وجود ساختمان 
و کارب��ری باهم، وجود کاربری/ عدم وجود س��اختمان. ثانیا، اين 
قصیه در میان اس��ت که س��اختمان میراثی در فهرست ثبت شده 
يا ثبت نش��ده است. هنگامیکه يک ساختمان میراثی در فهرست 
ثبت ش��ده باش��د، به اين معنی است که حفظ، نکهداری و اعمال 
تغییرات در آن، تحت کنترل نهاد با يکس��ری درجه بندی خاصی 
قرار دارد. با اين حال اين نهاد ها می توانند از کش��وری به کشور 
ديگر متفاوت باش��ند. به عنوان مثال، برخی از نمونه هايی که در 
باال ذکر شد )مانند نگارخانه ی تِیت مدرن، فروشگاه باستارد، کتاب 
فروشی رستم و آسیاب روغن زيتون مصطفی مال حلیل( از جمله 
س��اختمان های ثبت نشده هستند. اما گرچه اين بناها در فهرست 
ثبت نشده اند، اما اصالت ساختمان میراثی به کلی حفظ شده است.
هنگامیکه س��اختمان میراثی به ثبت می رسد، مقررات مربوط 
ب��ه آن، در روند تصمیم گیری از اهمیت بااليی برخوردار اس��ت. 
تهیه کننده بايد از مقررات تعیین ش��ده بوسیله ی برنامه ريزی و 
نهاد های محلی پیروی کند. هنگامیکه ساختمان میراثی فهرست 
نشده باشد، همچنان مدل قابل اجراست و تهیه کننده بايد اهمیت 
فرهنگی س��اختمان میراثی را محترم ش��مارد. مدل پیش��نهادی 
می تواند برای هر دو دس��ته اعمال ش��ود اما تنه��ا تفاوتی که بر 
روی استراتژی اس��تفاده مجدد و تطبیقی و توسعه ی پروژه تاثیر 
گذار اس��ت، همان مقرراتی است که توسط نهاد هايی که مسئول 

حفاظت از ساختمان های میراثی هستند، وضع شده اند.



64  ایده/ سال چهارم/ شماره دهم/ بهار 98

سوم، پس از تصمیم گیری نهايی، بايد يک برنامه ی مديريتی 
به منظور استفاده از ساختمان در آينده تهیه و تنظیم شود. پايداری 
اقتصادی سازه ی میراثی جهت حفظ آن در آينده بسیار مهم است، 
در غیر اين صورت پروژه ی اس��تفاده مجدد و تطبیقی با شکست 
مواجه خواهد ش��د و س��اختمان دوباره به سازه ای متروکه تبديل 

می شود.
اي��ن عوامل کلی که در تحقیق و بررس��ی نمونه های انتخاب 
شده، مشخص ش��دند، در توسعه مدل پیش��نهادی مورد استفاده 
قرار گرفتند. به منظور پیدا کردن مناس��ب ترين اس��تراتژی برای 
ساختمان های میراثی، همه عوامل بايد باهم مد نظر قرار بگیرند. 

در ادامه تصمیم گیری می بايست بر اساس نتايج انجام شود.

3-4( مدل پیشنهادی
در واقع مدل، مراحلی که بايد در روند تصمیم گیری در خصوص 
استفاده ی مجدد و تطبیقی از ساختمان های میراثی طی شوند را 
ارائه می کند. اين مدل می تواند در مورد هر ساختمان میراثی ای 
به کار گرفته ش��ود، چه ساختمان میراثی متروکه و چه آنهايی که 
که از آنان به درستی استفاده نشده است. در اين مطالعه ساختمان 
میراثی، به عنوان اصطالحی به کار برده شده است که دربردارنده 
ی میراث معماری با ارزش های میراثی خاص، از جمله ساختمان 
ه��ای میراثی صنعتی و معماری که متعلق به دوره ی مدرنیس��م 

هستند، می باشد. 
اين مدل بر اس��اس نمونه های موجود در اروپا ايجاد شده استو 
رويکرد های استفاده مجدد و تطبیقی در زمینه های ديگر با توجه 
به سیاس��ت ها و برنامه ريزی ها ممکن است نتفاوت باشد. با اين 
وجود، مدل پیش��نهادی می تواند منطبق باش��د و برای توسعه ی 
استراتژی های استفاده مجدد و تطبیقی در خصوص ساختمان ها 
مورد اس��تفاده قرار بگیرد.  البته همه ی اينها، با توجه به سیاست 
ها و برنامه ريزی های مربوط به محل مربوطه امکان پذير است. 
اين مدل می تواند برای پیشنهاد استراتژی های ساختمان های 
میراثی مورد اس��تفاده قرار بگیرد. همچنی��ن از آن می توان برای 
ارزيابی میزان مناس��ب بودن کاربری جديد ساختمان میراثی بهره 
برد؛ س��اختمان هايی که پروژه ی استفاده مجدد  و تطبیقی برای 
آنها موفقیت آمیز نبوده؛ همچنین جهت شناسايی مشکالت موجود 
در رون��د تصمیم گیری می توان از آن اس��تفاده کرد. پنج مرحله 
وج��ود دارد که بايد از وضعیت کنونی س��اختمان میراثی تا مرحله 
ی اجرای اس��تراتژی های جديد انجام ش��وند. درباره ی مراحل و 

زيرمجموعه ها بر اس��اس تحقیقات انجام شده بر روی اطالعات 
مکتوب و بررس��ی نمونه های اس��تفاده مجدد و تطبیقی، تصمیم 
گیری ش��ده است. اين مدل رويکردی کیفی پیشنهاد می دهد. با 
اين حال، تصمی��م نهايی به متغیر هايی مانند تصمیم گیرندگان، 
اعضای تیم، زمینه ی س��اختمان میراثی، سیاس��ت ها و مس��ائل 
مربوطه بس��تگی دارد. تصمیم نهايی را م��ی توان با توجه به اين 

متغیر ها اتخاذ کرد.
با توجه به تحقیقات در بخش 4,۲ ، س��ه نوع پروژه ی استفاده 
مجدد و تطبیقی وجود دارد. گزينه ی اول، يک ساختمان رها شده 
يا متروکه اس��ت و کاربری جديدی برای آن جستجو می شود؛ در 
گزينه ی دوم، ساختمان و نوع کاربری آن مشخص است اما برخی 
از کاربری های جايگزين در حال جستجو هستند تا کاربری فعلی 
را پشتیبانی کند. و آخرين گزينه، يک کاربری و ساختمان مناسب 
برای آن وجود دارد. برای دسته ی آخر، ابتدا بايد ساختمان مناسب 
را انتخاب و س��پس مدل اعمال شود.  سپس بايد بررسی شود که 
آيا ساختمان توسط نهاد های مسئول به ثبت رسیده است يا خیر. 
هیچ تغییری برای اعمال مدل برای س��اختمان های ثبت شده يا 
ثبت نشده وجود ندارد؛ تنها تفاوتی که در اين بین وجود دارد اين 
اس��ت که برای ساختمان های ثبت شده، اين مقررات هستند که 
شاخص تصمیم گیری اند. پس از همه، هريک از مراحل بايد يک 

به يک طبق توضیحات زير اعمال شوند:

1,3,4( تعریف اعضاء
مرحله اول مربوط به اعضای حاضر در روند تصمیم گیری است. 
همانطور که گفته ش��د، اعضای تیم را می توان به عنوان سرمايه 
گذاران��ی تعري��ف کرد که در روند تصمیم گیری ش��رکت دارند و 
ب��ر روی تصمیم در خصوص اس��تفاده ی مجدد تاثیر گذارند. اين 
اعضا در 4 گروه دس��ته بندی ش��ده اند: کاربران، تهیه کنندگان، 
س��رمايه گذاران و ناظ��ران. در روند تصمیم گیری، اعضای پروژه 
بايد مشخص شوند چراکه می توانند از پروژه ای به پروژه ی ديگر 
تغییر کنند. پس از مشخص شدن اين افراد، مصاحبه هايی با آنها 

انجام می شود. 
س��رمايه گذار می تواند يک مالک خصوصی، شرکت، مستاجر، 
ش��هرداری و سازمان های تامین مالی باشد. کاربران می توانند به 
۲ گروه کاربران اصلی و کاربران محتوايی تقسیم شوند. مشارکت 
کاربران در روند تصمیم گیری هائز اهمیت بس��یاری است، با اين 



 ایده/سال چهارم/شماره دهم/ بهار 98  65   

وجود در بیشتر پروژه های استفاده مجدد، ناديده گرفته می شوند. 
کاربران اصلی، همان کاربران ساختمان با کاربری اولیه آن هستند، 
ب��ا اين وجود امکان ن��دارد که آنها را در س��اختمان های قديمی 
تر ببینیم. اگر هنوز هم ايندس��ته کاربران وجود دارند، مش��ارکت 
آنها قطعا بايد اعمال ش��ود. کاربران محتوايی، همان س��هامداران 
فعلی منطقه و همچنین کاربران احتمالی س��اختمان هستند. بايد 
با کاربران پرس��ش ه��ا و مصاحبه هايی انجام ش��ود و نظرات و 
پیش��نهادات آنها را در خصوص اس��تفاده از ساختمان مربوطه در 

آينده مورد سوال قرار بگیرد. 
تهیه کنندگان همان افرادی هس��تند که در آماده سازی، حفظ 
و نگهداری س��اختمان دخیل اند. اين افراد می توانند از پروژه ای 
ب��ه پروژه ی ديگر تغییر کنند و ش��امل معمار، ط��راح، مهندس، 
کارش��ناس بازس��ازی و ترمیم و متخصص باش��د. با اين حال در 
بیش��تر موارد، س��رمايه گذاران پس از تصمیم گیری در خصوص 
استفاده جديد از ساختمان، تهیه کنندگان را استخدام می کنند. با 
وجود اين، به اين خاطر که آنها متخصص در اين زمینه هس��تند، 

بايد نظرات آنها پرسیده شود.
قانون گذاران ش��امل نهاد های محلی و برنامه ريزی می شود. 
اي��ن نهاد ها می توانند دولت، ش��هرداری يا اداراتی باش��ند که با 
موضوع حفاظت از بناهای تاريخی س��ر و کار دارند. اينها مقاماتی 
هس��تند که مقررات مربوط به پروژه های حفاظت و بازس��ازی را 
تنظیم و تصويب می کنند و همچنین قبل از اجرا و کنترل پروژه، 
آن را تايید می کنند. نام و مس��ئولیت اين مقام ها از کش��وری به 
کشور ديگر تغییر می کند. مشارکت قانون گذاران در روند تصمیم 
گیری، به منظور پیش بینی تغییرات غیر ضروری برای ساختمان 

های میراثی، هائز اهمیت است.
هنگامیکه اعضای تیم تصمیم گیری مربوط به مثال های ذکر 
ش��ده در باال، مورد بررسی قرار گرفتند، مشخص شد که در تمام 
نمونه ها، کاربران هیچ مش��ارکتی در روند تصمیم گیری نداشته 
اند. تنها برای پروژه ی فروشگاه باستارد، تهیه کننده )معمار( نقش 
مهمی در روند تصمیم گیری ايفا کرده است. از سوی ديگر، برای 
تمام س��اختمان های میراثی، س��رمايه گذار، اصلی ترين تصمیم 
گیرنده است و در برخی نمونه ها )برای ساختمان های ثبت شده( 

قانون گذاران از ديگر تصمیم گیرندگاِن مهم هستند.

2,3,4( تجزیه و تحلیل سازه های موجود

مرحل��ه ی دوم، تجزيه و تحلیل و بررس��ی س��اختمان موجود 
اس��ت که شامل شناسايِی کاربران اصلی، میراث معماری، ويژگی 
ه��ای فیزيکی آن، ارزش های میراثی و نیاز های منطقه اس��ت. 
شناسايی کاربری اصلی از نظر تصمیم گیری مناسب هائز اهمیت 
اس��ت. طبقه بندِی کارکردی ساختمان های میراثی در 11 عنوان 
زير خالصه شده اس��ت که عبارتند از : ساختمان های مسکونی، 
صنعتی، تج��اری، مذهبی، نظامی، کش��اورزی، دولتی، فرهنگی، 
آموزشی، بهداشتی و اداری. تجزيه و تحلیل ويژگی های معماری 
س��اختمان میراثی برای پیدا کردن مناس��ب ترين استفاده از آن، 
مهم و ضروری است که شامل موقعیت جغرافیايی، ابعاد فیزيکی، 
سیستم ساختمانی و سازه ای و موقعیت عناصر ساختمانی، تکنیک 
های ساخت و ساز و مواد، تعداد طبقات و سبک و دوره ی مربوطه، 
ش��رايط فیزيکی، فضايی، نمای ساختمان و نور طبیعی آن است. 
همه ی اين عوامل بايد پیش از تصمیم گیری در خصوص کاربری 

چديد برای ساختمان، عمیقا مورد تجزيه و تحلیل قرار بگیرند. 
شناس��ايی ارزش های میراثی س��اختمان، از ديگر عوامل مهم  
در تصمیم گیری اس��ت که مستقیما روی روند تصمیم گیری در 
خصوص کاربری جديد برای ساختمان تاثیر می گذارد. در نهايت، 
نیاز های منطقه بايد مشخص ش��وند تا به مناسب ترين کاربری 
برای ساختمان دست يابیم. ساختمان های میراثی نبايد به تنهايی 
مورد بررس��ی قرار بگیرند، بلکه بايد آنها را نس��بت به کل منطقه 

مورد بررسی قرار داد.

3,3,4( مرحله 3، تصمیم گیری در مورد اقدامات حفاظتی
در مرحل��ه ی س��وم، تغییرات الزم که بايد در س��اختمان های 
میراثی اعمال ش��وند، مشخص می ش��وند. اين مرحله به عنوان 
گام س��وم تعريف شده اس��ت چراکه بايد پس از تجزيه و تحلیل 
س��اختمان موجود مشخص ش��ود و اينکه اين عاملی است که در 
مراحل بعدی بر روی تصمیم گیری تاثیر می گذارد. مش��اهده ی 
وضعیت فیزيکی موجود در ساختمان نیز به طور مستقیم بر تصمیم 

گیری در خصوص کاربری جديد تاثیرگذار است.
س��اختمان های میراثی می توانند از آن دسته ساختمان هايی 
باش��ند که رها شده اند يا با اس��تفاده از اقدامات تعمیر و نوسازی 
دوباره مورد اس��تفاده قرار بگیرند، می توان��د اين اتفاق بیافتد که 
فقط بخش��ی از آن، که نیاز ب��ه ترمیم و بازس��ازی دارد تخريب 
ش��ود، همچنین می تواند يک ساختمان ويران شده باشد که نیاز 
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به بازس��ازی و اضافه ک��ردن بخش های جدي��د داردو تمام اين 
مالحضات به طور مستقیم بر تصمیم گیری در خصوص کاربری 
جدي��د تاثیر می گذارن��د، بنابراين بايد مورد توج��ه قرار بگیرند و 
تصمی��م گیری ه��ای الزم با توجه به تغییرات س��اختمان بايد از 

ابتدای فرآيند آغاز کار انجام شوند.
4,3,4( مرحله 4، تعریف طرفیت های استفاده مجدد و تطبیقی

مرحل��ه ی چهارم، شناس��ايی ظرفیت های اس��تفاده مجدد و 
تطبیقی ساختمان های میراثی است. ظرفیت های استفاده مجدد، 
به معنی ش��ناخت مزايای واقعی اس��ت، آن هم زمانیکه استفاده 
ی مجدد از س��اختمان میراثی به مرحله ی اجرا برس��د. شناسايی 
ظرفیت س��اختمان، از لحاظ دس��تیابی به مناس��بترين استراتژی 
های ساختمان برای اس��تفاده ی مجدد و پايدار از ساختمان هائز 
اهمیت اس��ت. اين ظرفیت ها را می توان به اين ش��کل تعريف 
کرد: ظرفیت های فیزيکی، اقتصادی، کاربری، زيس��ت محیطی، 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

5,3,4( مرحله ی 5، تصمیم گیری در خصوص کاربری جدید 
و احتمالی

پس از ارزيابی تمام مراحل ئر روند تصمیم گیری، بايد تصمیمات 
در مورد اس��تراتژی های اس��تفاده مجدد اتخاذ شوند. ۳ گزينه به 
عنوان جايگزين های استفاده جديد برای يک پروژه تطبیقی وجود 
دارد: اولین گزينه اس��تفاده از س��اختمان با کاربری اصلی خودش 
همراه با اعمال تغییرات الزم برای سازگاری آن با نیاز های امروز 
اس��ت. اين رويکرد زمانی انتخاب می ش��ود که تمام ارزش های 
میراثی يک س��اختمان بسیار مهم اندو تغییر کاربری ممکن است 
به قیمت خدشه زدن به اصالت ساختمان میراثی تمام شود. دومین 
رويکرد، استفاده از ساختمان با ۲ کاربری اصلی و جديد آن است. 
در اين رويکرد، کارکرد اصلی س��اختمان به همان ش��کل قبلی و 
توس��ط کاربری های اضافه شده برای افزايش پايداری ساختمان، 
پش��تیبانی می شود. و سومین رويکرد، استفاده از ساختمان با يک 
کاربری کامال جديد است. با اين حال، اين استراتژی نمی تواند برای 
تمام انواع ساختمان های میراثی اعمال شود پراکه اين کار بستگی 
به ارزش های میراثی ساختمان دارد. اگر ساختمان يک ساختمان 
ثبت شده باشد، نهاد های خاصی اين تغییرات را زير نظر می گیرند 
و کنترل خواهند کرد. به ويژه برای س��اختمان های مذهبی، اين 
استراتژی در برخی مواقع به علت منع مقرراتی قابل استفاده نیست. 

پ��س از تصمیم نهايی در مورد اس��تفاده جدي��د، به عنوان گام 
نهاي��ی، بايد يک برنامه ی مديريتی بوس��یله  کارشناس��ان تهیه 
و تنظیم ش��ود. در بس��یاری از پروژه ها، مش��کالتی در خصوص 
رويکرد های مديريتی نسبت به ساختمان های میراثی وجود دارد. 
س��اختمان های محافظت ش��ده بايد منافع خود را برای کارهای 
تعمیر و بازس��ازی در آينده تامی��ن کنند. در زمینه ی وجود برنامه 
های مديريتی درست و استراتژی های پايدار فقدان زيادی وجود 
دارد. ب��ا اي��ن همه، هدف اصل��ی بايد حفظ ارزش ه��ا و اصالت 
س��اختمان و محتوای آن باشد. با اين حال؛ پايداری اقتصادی اين 

ساختمان برای آينده ی سازه بسیار مهم است.

5( بحث و پیشنهادات با توجه به استفاده از مدل
تصمیم در خصوص استفاده ی جديد برای ساختمان میراثی و 
ديگر عواملی که در مراحل قبل توضیح داديم، بايد همگی با هم 
مورد توجه و بررسی قرار بگیرند. مدل نشاندهنده ی مراحل . گام 
هايی است که بايد در مرحله ی تصمیم گیری دنبال شوند. با اين 
حال، اين يک مدل يک طرفه نیست. در صورت لزوم، بايد به مراحل 
قبلی برگش��ت و مراحل بعدی بايد قب��ل از تصمیم گیری دوباره 
ارزيابی شوند. در حقیقت همه عوامل بايد مورد توجه قرار بگیرند، 
سپس استراتژی ها توسعه می يابند و تکمیل می شوند و پیشنهادات 
برای اس��تفاده  از س��اختمان میراثی در آينده به دس��ت می آيند. 
يکی از بزرگترين اش��تباهات در پروس��ه ی اس��تفاده مجدد از 
س��اختمان های میراثی در حین عملی��ات، اعمال تمامِی اقدامات 
الزم برای حفط و نگهداری جهت پايان دادن به تغییرات و سپس 
تصمیم گیری در خصوص استفاده ی جديد است. اين امر می تواند 
به تغییرات ناخواس��ته توسط کاربران و افزودن بخش های جديد 

به آن، برای سازگار کردن ساختمان با نیاز های زمانه بیانجامد.
از س��وی ديگر، مش��ارکت کاربران در تصمی��م گیری يکی از 
مهمترين موضوعات اين پروژه اس��ت. کاربران اصلی و محتوايی، 
کاربران بالقوه ساختمان هستند، اما آنها در بیشتر پروژه ها ناديده 
گرفته می ش��وند. انتظارات و نیازهای بازديدکنندگان بايد قبل از 
تصمیم گیری نهايی تعريف و مش��خص شوند. مشارکت کاربران 
در تصمیم گیری باعث دس��تیابی به استراتژی های بهتری برای 

آينده ساختمان خواهد شد. 
اي��ن مدل ۲ هدف دارد: اين مدل می تواند برای ارزيابی میزان 
مناس��ب بودن ساختمان میراثی که مجددا از آن استفاده می شود 
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مورد استفاده قرار بگیرد، و همچنین می توان از آن برای مشخص 
کردن مش��کالت موجود در روند تصمیم گی��ری بهره برد. هدف 
دوم اين مدل، پیشنهاد استراتژی های جديد برای ساختمان های 
میراثی و متروکه اس��ت که قصد بخش��یدن زندگی جديد به آنها 
داريم. اين مدل را می توان برای مطالعات موردی مختلف و جهت 

تصمیم گیری مناسب استفاده کنیم.
پیشنهادات جديد برای استفاده از ساختمان های میراثی در آينده 
نباي��د تنها بر ي��ک گروه از کاربری ها تمرکز کند. ممکن اس��ت 
کاربری های متنوعی برای پیشنهادات جديد وجود داشته باشد که 

بايد بر طبق مدل پیشنهادی در مورد آنها تصمیم گرفت.
تصمی��م گیری در خصوص گزينه های اس��تفاده جديد به طور 
مس��تقیم به تصمی��م گیرندگان مرب��وط می ش��ود. اين تصمیم 
گیرندگان می توانند س��هامداران ساختمان باشند که جزو اعضای 
تیم تصمیم گیری هستند. اين اعضا می توانند گرد هم جمع شوند، 
مدل را اعمال کنند، در مورد استراتژی های جديد بحث و گفت و 
گو کنند يا به عنوان گزينه ی دوم، يک کارشناس می تواند برای 
اعمال مدل برای س��اختمان میراثی استخدام شود. تصمیم نهايی 
بايد بوسیله ی اعضا و با توجه به پیشنهاداتی که توسط کارشناس 

تصمیم گیری ارائه می شود، اتخاذ شود.
اين مدل برای تمام موفعیت های جغرافیايی و س��اختمان های 
میراثی مختلف مناس��ب اس��ت. اين کار به کارشناسان در زمینه 
کار حرف��ه ای و آکادمی��ک کمک می کند. اين م��دل می تواند 
به وس��یله ی معماران ، طراحان، مهندسان، برنامه ريزان شهری 
و کارشناس��ان بازس��ازس در زمینه ی حرفه ای و در توس��عه ی 
استراتژی های پروژه های استفاده مجدد و تطبیقی مورد استفاده 
قرار بگیرد. از س��وی ديگر می توان از آن در توسعه ی مطالعه در 

تحقیقاِت بیشتر بهره برد.

6( نتیجه گیری
در دهه گذش��ته، پاي��داری يکی از موضوعات م��ورد بحث در 
معماری و برنامه ريزی شهری است. استفاده تطبیقی از ساختمان 
ه��ای موجود يکی از جنبه های محیط زيس��ت پايدار می باش��د. 
انطباق میراث پايدار نیز به پايداری معماری و شهرها کمک خواهد 
کرد. اس��تفاده مجدد و تطبیقی از ساختمان های میراثی فرآيندی 
چالش برانگیز اس��ت زيرا عوامل بسیاری وجود دارد که با رويکرد 
مرتبط اند. در حالی که کارکردهای جديدی را برای ساختمان های 

میراث��ی در نظر میگیريم، بايد س��ازه ی موجود را عمیقا تجزيه و 
تحلیل کنیم. نه تنها کافی است که ساختمان را به صورت فیزيکی 
حفظ کنیم، بلکه اصالت ساختمان ها بايد با ارائه کاربری و کاربران 

مناسب حفظ شود.
اين مقاله يک روش جامع برای توسعه استراتژی های استفاده 
مج��دد و تطبیق��ی برای س��اختمان های میراثی ارائ��ه می دهد. 
همچنین اين تحقیق بررسی جامعی در مورد مسائل استفاده مجدد 
و تطبیقی از س��اختمان ها و عوامل موثر بر تصمیم گیری را ارائه 
می دهد. پیشنهاد يک مدل جهانی است که می تواند به ساختمان 
میراث��ی در هر زمینه ای اعمال ش��ود. اين م��دل برای تمام انواع 
س��اختمان های میراثی )از جمله ساختمان های صنعتی يا میراث 
صنعتی که متعلق به دوره مدرنیس��م است( توسعه يافته است، که 

متروکه اند  و يا از آنها به درستی استفاده نشده است. 
بايد در فرايند تصمیم گیری، تجزيه و تحلیل های عمیقی برای 
يافتن مناس��ب ترين کاربری برای ساختمان ها، با توجه به جنبه 
های اس��تفاده مجدد و تطبیقی در ابعاد مختلف انجام ش��ود. مهم 
اس��ت که ساختمان های میراثی را در شمار دارايی های زنده قرار 
دهیم ،  و نه اينکه آنها را به  عنوان تکه سنگ هايی که يکی پس 
از ديگری در باالی يکديگر قرار دارد و بايد حفظ شوند، بیانگاريم.  
همچنین بايد اهمیت و معنای ساختمان های میراثی را در ترکیب 

با جنبه های فیزيکی آن در نظر بگیريم.
ب��رای اثبات موفقیت يک پروژه اس��تفاده مج��دد و تطبیقی از 
س��اختمان میراثی، کافی نیس��ت که پروژه را تنها با توجه اصول 
حفاظت��ی ارزيابی کنیم.يک طرح مديريت��ی نیز بايد برای انطباق 
ساختمان های میراثی پايدار آماده شود. يک پروژه استفاده مجدد 
و تطبیقی بايد از لحاظ اقتصادی نیز پايدار باشد. اگر تهديدی علیه 
اهمیت تغییرات کاربرِی سازه ی میراثی وجود نداشته باشد، بايد با 

توجه به نیازهای منطقه مورد حمايت قرار گیرد.
اس��تفاده مجدد و تطبیقی از س��اختمان ه��ای میراثی به ارتقاء 
پايداری محیط زيس��ت با استفاده از ساختمان های موجود کمک 
می کند. از س��وی ديگر، حفاظت از هوي��ت فرهنگی را از طريق 
حفاظت و نگهداری از س��اختمان های میراثی و بخشیدن زندگی 
جديد  به آنها تضمین می کند. اين  تحقیق در زمینه استفاده مجدد 
و تطبیقی از ساختمان های میراثی کمک خواهد کرد و انتظار می 
رود که به تحقق پروژه های استفاده مجدد و تطبیقی از ساختمان 

های میراثی کمک های بسزائی کند.
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خیابان  نوسازي  و  بهسازي  ساماندهي،  1-طرح 
الله زار )حدفاصل خیابان انقالب تا خیابان جمهوری( 

و تهیه طرح اجرایی آن
اهداف: معرفي محور الله زار به عنوان يکي از محورهاي اصلي 
تاريخي/فرهنگي/تفرج��ي تهران قديم، تبدي��ل محور الله زار به 
مرکز منطقه ه��ای فرهنگ و هويت تاريخي، برقراري پیوند میان 
محورهاي تاريخي تهران قديم، تقويت اس��تعدادها و توانايی های 
محلي )عملکرد/ معماري/س��ابقه ذهني( در اس��تفاده و توس��عه 
عملکرده��ای هويت مند، اس��تفاده از الگوهاي معم��اري ايراني و 
س��اماندهي نظام کالبدي در راس��تاي حفظ هويت تاريخي محور 
الله زار، فعال سازی فضاها و عرصه های غیرفعال در محور الله زار، 
توجه ب��ه ويژگی های اقلیمي تهران تاريخ��ي و محور الله زار در 
طراحي عرصه های همگاني، تلفیق ساختار مصنوع با ويژگی های 
طبیعي محور الله زار با حفظ تس��لط محی��ط طبیعي، چندمنظوره 

طراحي شدن تمامي امکانات و عرصه های محور الله زار.

2-طرح امکان سنجی و جانمایی استقرار کاربری های 
محرک توسعه در حصار ناصري با تأکید بر محله 

عودالجان
اهداف: ضابطه من��د نمودن و تدوين طرح اجرايي در اختصاص 
کاربري هاي محرک توسعه، الگوي احداث بناهاي مسکوني جديد 
و نحوه استفاده از بناهاي موجود در بافت های تاريخي شهر تهران 
علی الخصوص بافت تاريخي محله عودالجان، ارتقاي منزلت مکان 
بر اس��اس تمرکز بر ابعاد اجتماعي و اقتص��ادي محدوده، ارتقاي 
ارزش��مندي و انتظام کالبدي، ارتقاي کارايي کالبدي-عملکردي، 
ارتق��اي امنی��ت اجتماعي و کاهش جرم و جناي��ت در محدوده از 
طريق ايجاد نظارت اجتماعي بر اس��اس کاربردي نمودن فضاها 

در همه س��اعات روز و ش��ب، ارتقاي ابعاد زيبايی ش��ناختی محور 
و فضاهاي ش��هري آن با بهره گیری از مفاهیم معماري س��نتي و 
بومي، تقويت خوانايي شهري در محدوده، ارتقاي کیفیت اجتماعي 
محوره��اي مورد مداخله در طرح، تقوي��ت کیفیت ايمني حرکت 
پیاده و سواره در محدوده، حذف آلودگی های بصري، طرح الگوي 
نم��ا و جداره در محدوده، تدوين و طرح جزيیات اجرايي با در نظر 
گرفتن الگوي مطلوب در بافت تاريخي و نیز الگوهاي برجس��ته و 
فاخر موجود در محدوده موردبررس��ی موضوع طراحي روشنايي و 
نورپردازي در محدوده موردنظر، بر اساس جذابیت های مورد انتظار 
شهروندان تهراني و نیز الزامات ارتقاي امنیت، اصول ارتقاي کیفي 

تک بناي واقع در محدوده.

3-طرح تهیه، تکمیل و اصالح ضوابط و مقررات طرح 
تفصیلي - تدوین برنامه عملیاتي نحوه ساماندهي 
)زیر پهنه G 321حفاظت  پایدار  با رویکرد توسعه 

فرهنگي و تاریخي(
اه��داف: کنت��رل ساخت وس��ازها در G ۳۲1مح��دود ک��ردن 
ساخت وسازها، جلوگیري از تفکیک و تکه تکه شدن اراضي باارزش 
تاريخي و فرهنگي، ايجاد تنوع در امکانات گردشگري شهر تهران 
به منظور برقراري تناس��ب در بهره برداری از امکانات بالقوه شهر 
اعم از آثار تاريخي و فرهنگي معماري گذشته و معاصر، گسترش و 
افزايش میزان جذب توريست و باال بردن سفرهاي گردشگري در 
شهر از طريق شناسايي و احیا )بازسازي، بهسازي و يا دوباره سازی( 
بافت ارزشمند تاريخي و فرهنگي، حفاظت و احیا از منابع طبیعي 
تاريخ��ي نظیر قنوات و باغ های قديمي که در ارتباط مکاني با آثار 
ارزشمند میراث فرهنگي قرار دارند و استفاده از آن ها جهت احیاي 
محیط شهري و افزايش سطح طراوت و سرزندگي محیط شهري، 

معرفی پروژه های بافت تاریخی تهران1

1. در دست اجرا

نويسنده

y ابوالفتح شادمهری
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تحقق توسعه شهري پايدار با جلوگیري از تخريب بناهاي تاريخي 
و باغ های تاريخي ارزش��مند و استفاده مجدد از آن ها با تخصیص 

کاربری های متناسب و سازگار و همچنین موردنیاز شهر.

4-طرح مرمت و باززنده سازی ساباط های تاریخی 
تهران در محدوده حصار ناصری 

اهداف: تأکید بر ويژگی های منحصربه فرد س��اباط هاي تهران 
تاريخي و ايجاد بستر و زمینه الزم براي حفظ ارزش های فضايي 
س��اباط هاي تهران تاريخي و افزايش احس��اس تعلق شهروندان، 
تأکید بر هويت س��اباط هاي تهران تاريخي و سیماي شکل گرفته 
در ذه��ن عموم با تأکید بر هنجار زمینه گرايي و ارتقاي آن، تأکید 
بر ساباط هاي شهر به عنوان مکان های ويژه نمادين و نشانه های 
شهري، تأکید بر رويکرد اعتقادي ساباط ها در بافت قديم در ارتباط 
ب��ا بافت جديد و ايج��اد پیوند از طريق حس م��کان  و پرداختن 
به »تداوم رش��ته های خاطره ای«، ارتقا س��اختار فضايي هر ساباط 
تهران تاريخي در همپیوندي با ساير عناصر تاريخي شهر تهران، 
ساماندهي بصري ساباط ها در قالب نظم بخشي و زيباسازي خطوط 
و اجزا نما، مرمت و احیاي ساباط هاي تاريخي پابرجا در بافت فعلي 
تهران، بازنمايي مکاني و هويتي براي س��اباط هاي تخريب شده، 
افزاي��ش مطلوبیت فضاي پیاده در محدوده س��اباط هاي تاريخي 
و معاب��ر هم جوار با به کارگیری اصول طراحي همه ش��مول، تأکید 
بر نشانه های موجود در س��اباط هاي تاريخي و خط آسمان آن ها، 

احیاي کالبدي و کالبدي-ذهني و ذهني- خاطره ای ساباط ها.

5-طرح شناسایی و بازتعریف مکان رویدادهای 
تاریخی مناطق 1 و 20 شهر تهران

اهداف: احیاي داش��ته های ارزش��مند تاريخي تهران با تأکید بر 
میراث ناملموس، ارتقاي کیفیت و سطح خدمات مديريت شهري 
در مح��دوده ی بافت تاريخي تهران با تأکی��د بر ظرفیت مکان-

رويداده��اي تاريخ��ي و معاص��ر )در پذيرش اج��راي برنامه های 
ساالنه ی مديريت شهري(، تقويت و ايجاد جاذبه های گردشگري 
فرهنگي در محدوده ی مناطق 1 و ۲0 شهرداري تهران، توجه به 
اصلی تري��ن رويدادهاي تاريخي در مناطق 1 و ۲0، تقس��یم بندی 
رويداده��ا در قالب ه��ای زماني و موضوعي، توج��ه به چگونگي 

باززنده سازي رويدادهای حائز اهمیت از طريق طراحي.

عملکردی  ارتقای  و  مرمت  بهسازی،  6-طرح 
شهری  طراحی  و  آرام سازی  و  چوبی  چهارسوق 

محیط پیرامون آن
اهداف: تأکید بر هويت چهارسوق های تهران تاريخي و سیماي 
ش��کل گرفته در ذهن عم��وم با تأکید بر هنج��ار زمینه گرايي و 
ارتق��اي آن، تأکید بر ايج��اد پیوند بافت قدي��م و جديد از طريق 
حس مکان و شکل گیری خاطره ی جمعي، تأکید بر چهارسوق ها 
به عنوان نش��انه های ش��هري و محله ای، ارتقا جاذبه گردشگري 
چهارسوق های تاريخي، تأکید بر معاصرسازي کالبد، ارتقا ساختار 
فضاي��ي موج��ود در همپیوندي با س��اير عناص��ر تاريخي محله، 
س��اماندهي بصري چهارسوق در قالب نظم بخش��ی و زيباسازي 
خط��وط و اجزا نما، بازنماي��ي مکاني و هويت��ي، مرمت و احیاي 
چهارس��وق چوبي، افزاي��ش مطلوبیت فضاي پی��اده در محدوده 
چهارسوق و معابر هم جوار با به کارگیری اصول طراحي همه شمول، 
تأکید بر نشانه های موجود در چهارسوق تاريخي و خط آسمان آن، 

احیاي کالبدي و کالبدي-ذهني و ذهني- خاطره ای چهارسوق.

7-طرح شناسایی و بهسازی آرامستان های تاریخی 
شهر تهران

اهداف: احیای میراث ارزشمند نهفته در آرامستان های تاريخی، 
حفظ اسناد کالبدی موجود در اين آرامستان ها، احیاي آرامستان هاي 
تاريخي در راستای آشنايی مردم با اين میراث ارزشمند و افزايش 

میزان گردشگری در اين حوزه.

سقاخانه های  باززنده سازی  و  مرمت  8-طرح 
تاریخی تهران در محدوده حصار ناصری

اهداف: بازيابی س��قاخانه ها به عنوان نقطه عطف در مرز بافت 
قديم و جديد ش��هر، ايجاد نوعي نظم و کیفیت فضايي، بازتعريف 
قلم��رو و ارتقاي هويت بافت، تثبیت ارزش های کالبدي– فضايي 
موجود و س��اماندهي و احیاي سقاخانه های تهران تاريخي، ايجاد 
و ارتقا حس تعلق به مکان در راستاي افزايش حس همبستگي و 

تعلق اجتماعي.
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تقویت  و  یحیی  امامزاده  ساماندهی  9-طرح 
مرکز محله باغ پسته بک و الگوی احداث بناهای 
مسکونی جدید در بافت تاریخی محله امامزاده 
یحیی و تقویت راسته های آیینی محله امامزاده 

یحیی
اهداف: تأکید ب��ر ارزش ها و ويژگی های منحصربه فرد مکان و 
ايجاد بس��تر و زمینه الزم برای حفظ و ارتقای ارزش های فضايی 
گذر و مرکز محله امامزاده يحیی و میدان باغ پسته بک، و همچنین 
ايجاد و افزايش حس تعلق در شهروندان، تأکید بر هويت محدوده 
گذر امامزاده يحیی و سیمای شکل گرفته در ذهن عموم با تأکید 
بر هنجار،زمینه گرايی، ارتقای س��اختار فضاي��ی گذر و عناصر آن 
در همپیوندی با س��اير محالت مجاور، تأکید بر امامزاده يحیی و 
میدان باغ پس��ته بک به عنوان نقاط گره گاهی و ساير نشانه های 
موجود )به ويژه آيینی(، س��اماندهی جداره ها در قالب نظم بخشی 
و زيباس��ازی خطوط و اجزاء نما، ارتقای کیفیت و س��طح خدمات 
مديريت شهری در محدوده طرح، افزايش مطلوبیت فضای پیاده 
در گذر و معابر هم جوار با به کارگیری اصول طراحی همه ش��مول، 
تأکید بر نشانه های موجود در جداره و خط آسمان در محدوده طرح 

و ارتقاء جاذبه های گردشگری )تاريخی-مذهبی(.

10-طرح بازنگری و تکمیل پیوند بازار عودالجان با 
مرکز محله حکیم و الگوی احداث بناهای مسکونی 

جدید در بافت تاریخی عودالجان)طرح اجرایی(
اه��داف: ضابطه مند نمودن و تدوين طرح اجرايي در بازنگري و 
تکمی��ل طرح پیوند بازار عودالج��ان با مرکز محله حکیم، الگوي 
احداث بناهاي مس��کوني جديد و نحوه استفاده از بناهاي موجود 
در بافت تاريخي عودالجان، ارتقاي ارزشمندي و انتظام کالبدي و 
نیز ارتق��اي کارايي کالبدي-عملکردي، ارتقاي امنیت اجتماعي و 
کاهش جرم و جنايت در محدوده از طريق ايجاد نظارت اجتماعي 
بر اساس کاربردي نمودن فضاها در همه ساعات روز و شب، ارتقاي 
ابعاد زيبايی ش��ناختی محور و فضاهاي شهري آن با بهره گیری از 
مفاهیم معماري سنتي و بومي، تقويت خوانايي شهري در محدوده 
و ارتق��اي کیفیت اجتماعي محور، تقوي��ت کیفیت ايمني حرکت 
پیاده و سواره در محدوده، حذف آلودگی های بصري، طرح الگوي 

نما و جداره در محدوده و ارتقاي تعامل با زمینه.

11-طرح تکمیل طرح شناسایی مکان رویدادهای 
تاریخی منطقه 12

اه��داف: تعیین يا تدقی��ق حريم بناهاي تاريخي ثبت نش��ده، 
راستي آزمايي وضع موجود عرصه و حريم، همکاري بدنه مديريت 
ش��هري )شهرداري( و س��ازمان میراث فرهنگي در تعیین حريم، 
انجام فرايند تعیین حريم بر پايه اطالعات مبتني بر GIS، لحاظ 
کردن هم زمان روندها و ويژگی های ساختاري شهرداري و سازمان 

میراث فرهنگي در فرايند تعیین حريم.

بناهای  حرائم  الیه  تدقیق  و  شناسایی  12-طرح 
سازمان  همکاری  با  تفصیلی  طرح  در  تاریخی 

میراث فرهنگی
اه��داف: تعیین يا تدقی��ق حريم بناهاي تاريخي ثبت نش��ده، 
راستي آزمايي وضع موجود عرصه و حريم، همکاري بدنه مديريت 
ش��هري )شهرداري( و س��ازمان میراث فرهنگي در تعیین حريم، 
 ،GIS انج��ام فراين��د تعیین حريم ب��ر پايه اطالعات مبتن��ي بر
لحاظ کردن هم زمان روندها و ويژگی های س��اختاري شهرداري 
و س��ازمان می��راث فرهنگي در فراين��د تعیین حري��م، - احیای 
داشته های ارزش��مند تاريخی تهران با تأکید بر میراث ناملموس؛ 
ارتقای کیفیت و س��طح خدمات مديريت ش��هری در محدوده ی 
بافت تاريخی تهران با تأکید بر ظرفیت مکان رويدادهای تاريخی 
و معاصر )در پذيرش اجرای برنامه های ساالنه ی مديريت شهری(؛  
تقويت حافظه تاريخی شهروندان با تأکید بر ارتقای مفهوم خاطره 
جمعی در میان شهروندان؛ تقويت و ايجاد جاذبه های گردشگری 

فرهنگی در محدودۀ منطقه1۲ شهرداری تهران.

13-طرح بازنگری طرح راهبردی احیا و بهسازی 
محدوده تاریخی چشمه علی شهرری

اهداف: محدوده چش��مه علی شهرری، يکی از کانون های اولیه 
شکل گیری سکونت در فالت ايران است که با وجود ويژگی های 
منحصربه فرد و باارزش تاريخي، طبیعي و ... در يک فرايند نابرابر 
توسعه در معرض رشد بی رويه مسکن بی کیفیت و حاشیه ای قرار 
گرفته و هم زمان با احداث کارخانه ها و کارگاه های متعدد صنعتی، 
شاهد بروز مسائل و مشکالت مختلف کالبدی و زيست محیطی و 
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به تبع آن ها معضالت اقتصادي و اجتماعي فراوان در عرصه کالبدي 
خود بوده است. به اين ترتیب عوامل توسعه ساز نه تنها نتوانسته اند از 
امکانات بالقوه خود در جريان توسعه بهره ببرند، بلکه روندی رو به 
افول نیز پیدا کرده اند. در سطح دوم، شناخت تفصیلي محدوده در 
قالب نظام های مختلف تاريخي میراثي، محیطي  طبیعي، اجتماعي، 
اقتصادي، کالبدي، سکونتي و سیما و منظر شهري، صورت پذيرفته 
و اليه های متعدد و متنوع آشکار و نهان شکل دهنده اين محدوده 
شناس��ايي ش��ده و پش��توانه کامل و دقیقي براي ارائه برنامه ها و 
طرح های مداخله در س��طوح بعدي پروژه ش��کل گرفته اس��ت.

طرح  اجراي  اولویت بندی  و  بازنگري  14-طرح 
پیاده راه سازی تهران تاریخي )حصار ناصري(

اهداف: سامان دهی و بهینه سازی جامع شبکه جريان های پیاده 
ش��هري در قالب شبکه ای منسجم، هويت بخشي به بافت تهران 
تاريخي در قالب ش��بکه ای منسجم و کارآمد، اولويت بندی اجراي 
برنامه ها، طرح ها و پروژه های ش��هري بر اساس تعادل و انسجام 
کل شبکه تهران تاريخي و همچنین محدوديت های مالي و اجرايي 
ارگان های ذی ربط، آنالیز تمامي اليه های اطالعات شهري )شبکه 
ارتباطي سواره و پیاده، کاربری ها، نشانه های شهري، کیفیت های 
محیط��ي و ...( به صورت هم زمان جهت تحقق بهینه سراس��ري 
)Global( و نه بهینه محل��ي )Local(، حفظ و تقويت عناصر 
شاخص کالبدي که يادآور خاطرات جمعي است، ايجاد محورهاي 
تاريخي - گردش��گري با قابلیت جذب گردش��گر شهري، ايجاد 
عرصه ای عمومي و جمعي براي شکل گیری فعالیت های اجتماعي، 
ايج��اد محوره��اي تفريحي - تاريخي با قابلیت جذب گردش��گر 
مناس��بتي و فرهنگي، برقراري شبکه غني و به هم پیوسته پیاده 
با قابلیت گردش��گري تجاري و تفريح��ي، ايجاد بافتي تاريخي-
فرهنگي با نقش��ي ملي، ايجاد محورهاي مذهبي - تاريخي براي 

ارائه خدمات گردشگري در عرصه ی فرامنطقه اي.

تاریخی  ارزشمند  جداره های  شناسایی  15-طرح 
شهر تهران

اهداف: تعیین معیارهاي ارزشمند جداره هاي تاريخي، شناسايي و 
مستندسازي جداره هاي ارزشمند ثبتي و غیرثبتي ارزشمند موجود در 
بافت، شناسايي جداره هاي ارزشمند ثبتي و غیرثبتي ارزشمند موجود 

در بافت، اولويت بندي و ارزش گذاري ويژگي هاي معمارانه و تاريخي 

جداره ه��اي تاريخي واقع در محدوده طرح، ارتقاي بعد عملکردي 

و فعالیتي مرتبط با حفاظت و احیاي جداره هاي تاريخي ارزشمند.

قلعه  فرودگاه  آشیانه های  ساماندهی  16-طرح 
مرغی

اه��داف: فرودگاه قلعه مرغی با وس��عت بی��ش از ۲80 هکتار، 

به عن��وان نماد اولین فرودگاه کش��ور دارای ارزش های فرهنگی 

ويژه ای بوده و در حقیقت نش��انگر انتقال دوران سنتی به صنعتی 

در ايران و باألخص ش��هر تهران اس��ت. به همین س��بب می بايد 

بیانگر تغییر چهره تهران ديرين به يک کالن ش��هر صنعتی باشد. 

احیاء آشیانه های قديمی فرودگاه قلعه مرغی و تبديل اين مکان به 

موزه پرواز همواره در دستور کار مديران و متولیان شهر تهران قرار 

داش��ته، لیکن تاکنون تحقق اين امر فراهم نگرديده است. به نظر 

ر می رسد در راستای دستیابی به هدف فوق )تبديل اين مکان به 

موزه پرواز( تلفیق معماری گذشته و امروزی به شیوه ای بديع و با 

استفاده از فناوری های نوين راهگشا باشد. پروژه "طرح ساماندهی 

آش��یانه های قديمی فرودگاه قلعه مرغی" در دس��تور کار مديريت 

بافت و بناهای تاريخی قرار گرفت. 

جداره های  مستندسازی  و  شناسایي  17-طرح 
تدوین دستورالعمل  و  و شمیرانات  ري  تاریخي 

بازپیرایی و طراحي در محورهاي فوق  

اهداف: تعیین معیارهاي ارزشمند جداره هاي تاريخي، شناسايي 

و مستندس��ازي جداره هاي ارزش��مند ثبتي و غیرثبتي ارزش��مند 

موجود در محدوده ری و ش��میرانات، اولويت بندي و ارزش گذاري 

ويژگي هاي معمارانه و تاريخي جداره هاي تاريخي واقع در محدوده 

ط��رح، ارتقاي بعد عملکردي و فعالیتي مرتبط با حفاظت و احیاي 

جداره هاي تاريخي ارزشمند.
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دیدگاه صاحب نظران

            

y 1۲ مصطفی حسینی کومله/ دانشجوی دکتری شهرسازی؛ معاون برنامه ريزی شهرداری منطقه 1۲� میزان تحصیالت: دانشجوی دکتری شهرسازی � سمت: معاون برنامه ريزی شهرداری منطقه

مفهوم به�ره برداری از بناهای تاریخی را چگونه تعریف می کنید؟ \

بهره برداری از بناهای تاريخی، به مفهوم پیوند بناهای ارزشمند به عنوان بخشی از میراث شهر با جريان زندگی در شهر می باشد. به 
عبارت ديگر شکل گیری هرگونه فعالیتی که در سازگاری با هويت و شأن تاريخی ابنیه ارزشمند منجر به باززنده سازی ارزش های تاريخی 

آن در ارتباط با بستر قرارگیری اش شود، بهره برداری بهینه از بناهای تاريخی را در پی خواهد داشت.

در دوره مدیریلت جنابعالی چه سیاست ها، برنامه ها و اقداماتی در راستای کاربست مفهوم بهلره برداری از بناهای تاریخی  \

تعیین شده است؟

y تالش برای معرفی ويژگی ها و ارزش های تاريخی بناهای ارزشمند و معرفی میراث ملموس و غیرملموس شهر؛
y پرهیز از تملک و بهره برداری توسط شهرداری به عنوان يک دستگاه عمومی؛
y  تالش برای جلب سرمايه بخش خصوصی عالقه مند به فرآيند احیاء به منظور شکل گیری يک چرخه پايدار اقتصادی در مسیر

احیای بناهای تاريخی.

 مهم تریلن چالش های موجلود در فرآیند تحقق پذیری سیاسلت ها، برنامه ها و اقدامات مرتبط با بهره بلرداری از بناهای  \

تاریخی را در حوزه سازمانی خود چگونه تعریف و ارزیابی می کنید؟

y ضعف ايده پردازی در حوزه بهره برداری بهینه از بناهای تاريخی؛
y  ريس��ک پذيری پايین بخش خصوصی به منظور س��رمايه گذاری در حوزه ی احیای بناهای تاريخی به علت ش��رايط اقتصادی و

معضالت بافت های تاريخی.

چه راهکاری را برای برطرف نم�ودن چالش های پیشرو معرفی می نمایید؟ \

y تالش به منظور ارتقای کیفیت عرصه عمومی در بافت های تاريخی؛
y برگزاری رويدادها فاخر به مناسبت های ملی و مذهبی در ابنیه ارزشمند در اختیار شهرداری تهران؛
y .برگزاری رويدادهای سرمايه گذاری و معرفی فرصت ها و بناهای ارزشمند تاريخی
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کنفرانس

کنفرانس بین المللی “حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر
ششمین کنفرانس یونسکو UNITWIN در سال 2019 میالدی؛ »ارزش میراث برای گردشگری«

1- کنفرانس بین المللی »حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر«

y مکان: باغ نگارستان تهران
y 1۳98 تاريخ: ۳ و 4 ارديبهشت

 TICCIH جهانی و DOCOMOMO مؤسس��ه پژوهشی فرهنگ و هنر پرديس هنرهای زيبای دانشگاه تهران با همکاری
جهانی کنفرانس بین المللی “حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر” را در تاريخ ۳ و 4 ارديبهشت 1۳98 در محل باغ نگارستان 

تهران برگزار می نمايد.
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محورهای کنفرانس

مفاهیم و مبانی
y .ارزش اقتصادی حفاظت و استفاده مجدد از میراث مدرن و میراث صنعتی
y .ارزش های اجتماعی و فرهنگی حفاظت و استفاده مجدد از میراث مدرن و میراث صنعتی
y .ارزش های ملموس و ناملموس میراث مدرن و میراث صنعتی
y .جايگاه اصالت و يکپارچگی در حفاظت و استفاده مجدد از میراث مدرن و میراث صنعتی
y .نقش میراث مدرن و میراث صنعتی در شکل گیری معنا، هويت و حس مکان

ظرفیت ها و فرآيندهای حقوقی و قانونی
y .ثبت میراث مدرن و میراث صنعتی در فهرست میراث جهانی
y .نقش و سهم میراث مدرن و میراث صنعتی در حفاظت
y .حفاظت و استفاده مجدد از میراث مدرن و میراث صنعتی
y .پايداری و استفاده مجدد از میراث مدرن و میراث صنعتی
y .حفاظت از منظر میراث مدرن و میراث صنعتی
y .قوانین و ساختارهای مديريتی در حفاظت و توسعه يکپارچه میراث مدرن و میراث صنعتی

گردشگری و اقتصاد فرهنگ
y .ارزش و اهمیت میراث مدرن و میراث صنعتی در گردشگری
y .مستندسازی تجارب موفق حفاظت و استفاده مجدد از میراث مدرن و میراث صنعتی
y .نقش آفرينان مرتبط با حفاظت و توسعه میراث مدرن و میراث صنعتی در سطح ملی و بین المللی

چشم انداز آينده
y .ارزيابی محیطی و بهینه سازی انرژی در استفاده مجدد میراث معماری و میراث صنعتی
y .آموزش و پژوهش در حوزه میراث مدرن و میراث صنعتی
y .ديدگاه ها و گرايش های جديد در حفاظت و استفاده مجدد میراث مدرن و میراث صنعتی
y .تکنولوژی و فناوری های نوين در حفاظت از میراث مدرن و میراث صنعتی

تأثیرات و ره آورد قرن بیستم در ايران
y .)... تحوالت شهری )شهرسازی، شهرک سازی
y .)ورود معماری مدرن به ايران و تأثیرات آن )ساختمان ها، معماران، مصالح
y .)تحوالت معماری داخلی در گذار از سنت به مدرن )فضاهای داخلی و ارتباطات
y .)انقالب مهندسی در ايران )ساختمان های صنعتی، محصوالت، تکنولوژی

صدسالگی باوهاوس
y .معماری و تئوری
y .آموزش
y .)محصوالت، تکنولوژی )مصالح و تکنیک ها
y .)معماری  داخلی )فضاهای داخلی، مبلمان

از عالقه مندان دعوت می شود برای کسب اطالعات بیشتر به وب سايت کنفرانس به آدرس ۲0ch.ut.ac.ir https://icc مراجعه نمايند.
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»ارزش  میالدی؛   2019 سال  در   UNITWIN یونسکو  کنفرانس  ششمین 
میراث برای گردشگری«

y تاريخ: هشتم تا دوازدهم آوريل سل ۲019 میالدی
y مکان: دانشگاه لوون بلژيک

میراث و گردشگری يک تیم برنده را تشکیل می دهند، در صورتی که به درستی مديريت شوند!
میراث يک منبع عالی و غنی را برای گردشگری فرهنگی از يک سو ارائه می دهد، در حالی که به اشتراک گذاری ارزش های میراث 
با افراد محلی و بازديدکنندگان باعث تحريک روند يادگیری و تجربه از سوی ديگر می شود. بازديدکننده می تواند در بسیاری از موارد به 
حفاظت از میراث کمک کند در حالی که میراث به جذابیت يک مکان و به همین علت به اقتصاد محلی و هويت مکان می افزايد، که به 

نوبه خود، حفاظت از میراث را توجیه می کند.
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تجهیز مجدد میراث صنعتی 
راهنمای TICCIH برای حفاظت از میراث صنعتی1

y مترجمان کتاب: پیروز حناچی، سارا تیمورتاش
y )۲017( 1۳96 :سال انتشار
y انتشارات: انتشارات دانشگاه تهران

کتاب تجهیز مجدد میراث صنعتی )راهنمای TICCIH برای حفاظت از میراث صنعتی( اثر ارزشمند کمیته بین المللی میراث صنعتی 
با ترجمه پیروز حناچی و سارا تیمورتاش توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسید.

در بخشی از مقدمه ی کتاب آمده است: میراثی منحصربه فرد اما چالش برانگیز که به دلیل پیچیدگی فنی، بار اقتصادی، مقیاس، عظمت 
و شرايط اجتماعی به عالوه ی استنباط گاه منفی نسبت به آن، ارزشش ناديده گرفته می شود. ما بايد از میراث صنعتی چه بسازيم و چطور 

می توانیم بیشترين و بهترين اقدامات را در اين باره انجام دهیم؟ 
منش��ورهای بین المللی راهکاری برای قاعده مندسازی مفاهیم کلیدی و روش های بنیادی و در نتیجه نیل به پاسخ پرسش های فوق 
است که اين امر توسط منشور نیژنی تاگیل در شاخه ی میراث صنعتی انجام گرفته است. اين منشور برخی تعريف های پايه را برای دامنه 
و دوره ی زمانی موضوع پیشنهاد می دهد و همزمان بهترين اسلوب را به جهت درک، حفاظت و به اشتراک گذاشتن آنچه به  طور ويژه 
1. Industrial Heritage Re-tooled (The TICCIH guide to Industrial Heritage Conservation)

معرفی کتاب
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در زمینه ی بقايای فرهنگ صنعتی شايان توجه است، توصیه می کند. 
برای دريافت حداکثری از اين »متون نظری« نیاز به تکمیل و تشريح مطالب احساس می شد؛ موضوعی که ايده ی اصلی انتشار اين 
کتاب را شکل می دهد. »تجهیز مجدد میراث صنعتی«، نسخه ی »بسط يافته ی« منشور نیژنی تاگیل است. از نويسندگان متخصص 
درخواست شد که مفاد مختصر ماده های اصلی منشور را شفاف نموده و گسترش دهند؛ و آن ها را با مثال های به  دست  آمده از 

سايت های برجسته ی میراثی از سراسر جهان تشريح کنند.

کتاب پیش رو فقط مختص حفاظتگران صنعتی و مديران میراث نیست. در تمام بخش های جهان که از صنعتی سازی متأثر شده 
باشد، باستان شناسان مصمم اند که با محتويات اين شاخه دست به گريبان شوند؛ حال آنکه معماران و سازندگان نیز فرصت بی نظیری 
برای انطباق و استفاده ی مجدد از ساختمان های صنعتی قديمی را نسبت به گونه های ديگر هم به جهت کمیت و هم تنوع يافته اند. 
انرژی نهان موجود در اين بناها به طرفداران حفظ محیط زيست کمک می کند تا به اهداف توسعه پايدار خود دست يابند. انطباق و 
هدف گذاری مجدد آن ها امروزه اصلی ترين راهکار برای طراحان شهری به شمار می آيد و از آنجا که گردشگری هسته اقتصادی 
بسیاری از شهرها را شکل داده شده، پتانسیل میراث صنعتی در اين زمینه نیز به سرعت در حال تجلی است. به  طور مشابه، امکانات 
آموزشی عرضه  شده توسط اين صنعت تاريخی منبعی محسوب می شود که مدارس و معلمان بايستی از آن آگاه باشند. در ضمن، 
»چالش شواهد« - ارزش اسنادی ذاتی مکان ها-  در هر بخشی که صنعتی سازی در وضعیت گذار بوده يا هست، ناگزير از مواجهه 
با تاريخ نگاران و دانشگاهیان خواهد بود. بنابراين اين کتاب در فرمتی گويا برای دامنه  ی گسترده ی مخاطبان مشتاق به رشته ی 

تحرير درآمده است. 

کتاب تجهیز مجدد میراث صنعتی در پنج فصل ارزش ها و مفاهیم اساسی وابسته به انقالب صنعتی، صنعتی سازی و میراث فرهنگی؛ 
همچنین راهکارهای حفاظتی و استفاده ی مجدد از آن را در اختیار می گذارد.
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منظر شهری تاریخی
مدیریت میراث در قرن شهری

y مؤلفان کتاب: فرانچسکو باندرين، رون ون اونرز
y  مترجمان کتاب: پويا دوالبی، پرس��تو عشرتی، سمیه

فدائی نژاد
y )۲017( 1۳96 :سال انتشار
y انتشارات: انتشارات دانشگاه تهران

کتاب »منظر ش��هری تاريخی: مديريت می��راث در قرن 
شهری« نوش��ته پروفسور فرانچس��کو باندرين و دکتر رون 
ون اوئرز می باش��د. پروفسور فرانچس��کو باندرين - معمار و 
برنامه ريز - به عنوان مديرکل مرکز میراث جهانی از سپتامبر 
سال ۲000 میالدی  تا سال ۲014 میالدی بوده است. وی 
استاد برنامه ريزی شهری دانشگاه ونیز ايتالیا و مشاور تعدادی 
زي��ادی از پروژه های بین المللی در حوزه حفاظت و توس��عه 
شهرهای تاريخی بوده است. همکار باندرين در نگارش اين 
کت��اب، دکتر رون ون اوئرز ب��ود. او معاون بخش آموزش و 

پژوهش مدير میراث جهانی در منطقه آسیا و اقیانوسیه و از همکاران مرکز میراث جهانی از سال ۲000 میالدی تا سال ۲015 میالدی 
بوده است و تالش فراوانی به منظور تدوين و توسعه دستورالعمل های جديد برای حفاظت شهری نموده است. کتاب حاضر در تابستان 
سال 1۳96 توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است. مترجمان آن )به ترتیب حروف الفباء( آقای دکتر پويا دوالبی، خانم دکتر 

پرستو عشرتی و خانم دکتر سمیه فدائی نژاد می باشند. 
از لحاظ ساختار فصل يک کتاب، نگاهي به منشأ الگوهاي حفاظت شهري مدرن دارد که بیشتر بر مدل هاي اروپايي مبتنی هستند و 
رويکردهاي مفهومی که از اواخر سده نوزدهم میالدی تاکنون توسعه يافته اند. اين فصل کتاب به دنبال رديابي راه  و روش های معماران 
و برنامه ريزان بعد از جنگ جهانی در واکنش به شکست هاي مدرنیته است و اين که چگونه آن ها يک چارچوب عملي هوشمند و کارآمد 
برای توسعه ی بین المللي اصول و اقدامات حفاظت شهری ايجاد کردند. در فصل دوم کتاب، ظهور و گسترش حفاظت شهري بررسي 
ش��ده است. اين بررسي ش��امل تحلیل فرآيند توسعه ی کنوانسیون های مهم بین المللي، تحلیل منش��ورها و سازمان هاي دست اندرکار 
حفاظت میراث پس از جنگ جهاني است. همچنین فصل سوم کتاب توضیحي است به اختصار در مورد فرايند جهاني ايده حفاظت که 
ضرورت تجديدنظر در الگوي حفاظت را مطرح می کند. فصل چهار کتاب، نگاهي به رويکردهاي بديع دهه هاي اخیر در سطح بین المللي 
در حوزه ی برنامه ريزی و حفاظت ش��هري در پاس��خ به چالش های مرتبط  اس��ت. پیدايش مس��ائل مربوط به پايداري، انعطاف پذيری و 
س��ازگاري نس��بت به تغییرات اقلیمی، بعد بین المللي سیاست های شهري را قوت می بخشد. سیاست های جديد مجموعه ای از ابزارهای 
ابتکاری، با هدف پرداختن به مسائل خاص در زمینه ی تنظیم قانون ها، تعامالت اجتماعی، تجزيه وتحلیل فنی و حمايت مالی را فراهم 
کرده که در فصل پنج بررسی شده است.  در آخرين بخش از اين کتاب، فصل ششم، رويکرد منظر شهري برای طرح موضوعات زيادی 
معرفی ش��ده اس��ت. مسائلي از قبیل نیاز به يکپارچه سازی حفاظت و برنامه ريزی شهري و توسعه در يک فرايند واحد، همچنین نیاز به 
بازبیني الگوهاي حفاظت کالسیک به منظور شناسايي و به رسمیت شناختن تنوع فرهنگي و طبیعت پوياي میراث شهري. )بخش هايی 

از اين متن برگرفته از پیشگفتار کتاب است(.






