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استاد گروه شهرسازی ،دانشکده هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

سیدحسین بحرینی
استاد گروه شهرسازی ،دانشکده هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت 399 1/2/01 :تاریخ پذیرش399 1/6/ 15 :

چ يك ده

تهای تاریخی به عنوان میراث فرهنگی و تجلی زندگی نسلهای گذشته ،هویت و پتانسیل توسعه درونی شهرها میباشند .رشد و
باف 
توسعه فزایندهی شهرها سبب ایجاد مسائل و مشکالت اجتماعی ،کالبدی ،زیست محیطی و اقتصادی در این بافتها شده است.
بهرهگیری از رویکردهای بازآفرینی با توجه و الزام به اصول توسعه پایدار میتواند در ارتقای زیست پدیری شهرها در ابعاد مختلف
نقش بسیار اثرگذاری داشته باشد .پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی میزان تحقق اصول و معیارهای بازآفرینی پایدار در بافت

مرکزی -تاریخی رشت بپردازد .دادههای موردنیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانهای و تکمیل پرسشنامه گردآوری شده است.
یباشند که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب
جامعه آماری این پژوهش  0 40نفر از شهروندان بافت مرکزی تاریخی رشت م 
گردیدهاند .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو آزمون آماری  Tتک نمونهای و رگرسیون چندمتغیره
بهرهگرفتهشده است .نتایج نشان داد که پس از اقدامات بازآفرینی ،اصل اجتماع مبنایی شرایط نسبتا مطلوبی در میان اصول و
معیارهای بازآفرینی پایدار دارد و اصول جامعنگری و فرآیندمحوری به ترتیب پایینتر از میانگین مطلوب ارزیابی شده است.
همچنین برخی از معیارهای اصول جامعنگری و اجتماع مبنایی به صورت تک بعدی در نظر گرفته شده و اصل فرآیند محوری و
معیارهای حقوقی قانونی وضعیت مطلوبی ندارد و در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری نبوده است .در پایان مدل تحقق
بازآفرینی پایدار با تاکید بر معیارهای حقوقی -قانونی در بافت مذکور ارائه گردید.

واژگان کلیدی :بازآفرینی پایدار ،توسعه پایدار شهری ،اصول و معیار ،بافت تاریخی

( -1نویسنده مسئول) Tabibian@ut.ac.ir
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مقدمه
تهاي قدیمی و مرکزي آن تجلی می
شهر پدیده اي است تاریخی که بخش چشمگیري از تاریخ مدنیت بشر در باف 
لهاي گذشته است  .اما در پی تحول در شیوهها ي زندگی و در پی
یابد که بیانگر فرهنگ ،هویت و روابط اجتماعی نس 
تغییر نیاز به خدمات گوناگون ،محلههاي کهن و قدیمی شهري بالندگی خود را از دست داده و دستخوش فرسودگی
تهای قدیمی در ساختار فضایی و کارکردی شهر و پتانسیلها و
یرغم ارزش و جایگاه منحصر به فرد باف 
شدهاند .عل 
تهایی چون ناهمخوانی کالبد و فعالیت ،وجود عناصر ناهمخوان شهری ،کمی
لها و محدودی 
نقاط قوت آنها ،مشک 
سرانه برخی کاربریها ،نبود سلسله مراتب مناسب در شبکه ارتباطی و عدم امکان نفوذپذیری به داخل بافت ارگانیک،
یهای ناسازگار و جاذب ترافیک ،وجود فضاهای بی دفاع و رهاشده ،کمبود فضاهای عمومی مناسب و غیره
کاربر 
یهای جمعیتی و خروج گروههای با
موجب کاهش اهمیت و ارزش بافت قدیمی و هویت ساز شهرها شده و جابجای 
توان مالی باال را در پی داشته است) . (Keshavarz et al.,2010:74دولت و شهرداریها در طی دهههای گذشته،
یتوجهی به مساله "کیفیت" در
اقدامات و برنامههای متعدد بهسازی و نوسازی شهری را به اجرا درآوردهاند ،اما ب 
شهای عمدهای از باف 
تگذاری ،برنامهریزی ،طراحی و اجرا موجب تخریب بخ 
سیاس 
تهای شهری ،جایگزینی
ساختار کالبدی و اجتماعی کامال بیگانه با زمینه اصلی و در نتیجه بروز مسائل جدید در این عرصهها
شدهاند) .(Yousefzadeh et al,2020:298با بروز مسائل و مشکالت عصر جدید و تأثیرات آن برحوزههای مختلف،
تهای قدیمی و رفع ناپایداری آنها ،به موضوعی جدی و محوری در شهرها تبدیل شده ،بهگونهای که
توجه به باف 
یربط را به تکاپوی ساماندهی و احیاء این عناصر و بافت مذکور سوق داده است و لزوم مداخله در این
سازمانهای ذ 
تها را در دورههای زمانی مختلف مطرح نموده است.
باف 

هم زمان با طرح مفهوم "پایداری " و مباحث پیرامون محدودیت در رشد شهرنشینی ،تالشها برای برنامهریزی شهری
با رویکرد پایداری آغاز شد .تغییر در این رویکردها همراه با تغییرات در شیوه مدیریت توسعه شهری و تحوالت از
مفاهیم توسعه صرف به توسعه پایدار ،متجر به به بروز شیوههای نوین مدیریت شهری در عرصههای مختلف و از
تهای بومی و محلی در
جمله بازآفرینی شهری گردیده است .عملیاتی شدن مفاهیم توسعه پایدار و استفاده از ظرفی 
مدیریت بازآفرینی شهری ،محور اصلی تمرکز در رویکردهای جهانی م 
یباشند) .(Sahandi et al,2020: 764در این
تهای شهری ،تأکید بر رویکرد بازآفرینی پایدار شهری
ارتباط از عمدهترین رویکردها در زمینه پایداری و احیای باف 
ی
تها 
است .رویکرد بازآفرینی پایدار شهری یکی از جدیدترین رویکردهای پذیرفته شده جهانی در مواجهه با باف 
یتواند زمینه ساز توسعة درونی شهرها و حفظ و احیای کالبدی و اجتماعی
تاریخی و ناکارآمد شهری است که م 
فرهنگی آنها باشد .درواقع بازآفرینی ابزاری برای بهبود زیستپذیری آیندة فضاهای شهری است .بنابراین امروزه
بازآفرینی شهری با هدف ارتقاء پایداری ،موضوعی جهانی است و به شکلی گسترده ،داشتن یک برنامه بازآفرینی
یخواهند توسعه افقی و
شهری مؤثر ،به یکی از مهمترین راهکارها برای تمام شهرهای جهان تبدیل شده است که م 
تهای
گسترده را متوقف کرده و توسعه درونی و متراکم را ایجاد کنند ) .(Leary & McCarthy,2013:47در باف 
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تاریخی این مفهوم باهدف ایجاد تعادل میان حفاظت از ارزشهای تاریخی و توسعه شهری همراه شد
).(Pendelbery,2005: 270-296
بافت مرکزی-تاریخی و میدان شهرداری رشت به عنوان یکی از غنیترین عرصههای عمومی و نقطه مرکزی شهر
یشود ولی این مرکزیت تا چند سال گذشته باوجود
رشت است که تمام خیابانهای رشت به این نقطه ختم م 
یها و پتانسیلهای ذکر شده بسیاری از قسمتهای آن ،از لحاظ مشکالت کالبدی ،زیست محیطی ،درهم
ویژگ 
تها ،ترافیک و حمل ونقل ،عدم هماهنگی ساختسازهای جدید و قدیم و
پیچیدگی بافت و ضعف زیرساخ 
یبرد .در نتیجه باتوجه به فرسودگی بافت هسته مرکزی شهر رشت ،نیاز به
درنتیجه نازیبایی منظرو … رنج م 
اقدامات ساماندهی و بهسازی و بازآفرینی برای احیاء مجدد آن برکسی پوشیده نبود .برهمین اساس در طی چند سال
اخیر ،طرح و اجرای بازآفرینی و پیادهراه سازی میدان شهرداری و خیابانهای منتهی به میدان و مرکز شهر رشت ،با
بهای گسترده از سوی مسئوالن شهری و با نقد مخالفان به پیش رفت و این
شهای بسیار ،فراز و نشی 
ایجاد چال 
تپذیری و اینکه رشت دارای بزرگترین میدان سنگفرش ایران و میدان شهرداری،
طرح با هدف ارتقای کیفیت زیس 
گترین نمایشگاهها و جشنوارههای گسترده در گیالن شود آغاز گردید و در حال حاضر نیز با وجود
میزبان بزر 
یدهد.
انتقادها ،مزایا و معایبی بهکار خود ادامه م 
در بررسی ضرورت بهکارگیری این نظریه در محدوده مورد مطالعه باید اذعان داشت که اقدامات انجام شده در
جهت بازآفرینی بافت مرکزی و تاریخی شهر رشت تا حدودی اهداف مورد نظر خود را تامین نموده است و در
تهایی در زمینه
ارتقاء مشارکت ،سرزندگی و گردشگری و دعوت کنندگب به شهر رشت به دلیل ایجاد جذابی 
فضاهای کالبدی ،فرهنگی ،تفریحی و  ...تا حدود قابل مالحظه ای تاثیر گذاشته است .در این راستا ،در این پژوهش
یشود تا از طریق بررسی اصول و معیارهای موثر در رویکرد بازآفرینی پایدار و بهرهگیری از آنها در احیاء و
س عی م 
پیاده راهسازی موفق در میدان پیاده شهرداری رشت در جهت افزایش زیستپذیری و تحقق پایداری این فضای
تاریخی شهری بهره گرفت .هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به دو سوال -1 :نقش اصول و معیارهای بازآفرینی
پایدار در نتایج بازآفرینی بافت مرکزی شهر رشت چگونه بوده است؟ -2کدام اصل و معیار در رسیدن به بازآفرینی
پایدار بافت مرکزی شهر رشت تاثیر بیشتری دارد؟
این بررسی با توجه به روش تحقیق ترکیبی(کمی و کیفی) انجام شد .بدین سبب ابتدا با استفاده از منابع مختلف عام
وخاص (برای شهر در برداشتی عام و شهر رشت در برداشتی ویژه) معیارهای کیفی گردآوری و بهوسیله این معیارها
ابزار اندازهگیری تدوینشد .برای آزمون اصول و معیارها ،شناسایی اولیه بر مبنای چگونگی نقش اصول مطرح شده
و ابعاد مرتبط با آن در بازآفرینی پایدار بافت تاریخی و مرکزی شهر رشت صورت گرفت .برمبنای این شناسائی
فرضیه بنیانی بررسی شکل گرفت و سپس این فرضیه و دیگر صورت بندیهای آن از طریق برسیهای کمی مورد
یشود.در بخش نظری ،تحلیل نظریههای مرتبط برای
آزمون واقع شد .مقاله در دو بخش عملی و نظری مطرح م 
تدوین چارچوب نظری و اصول و معیارهای مربوط صورت گرفته و در بخش عملی برای بررسی نمونهها از روش
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خهای کمی دریافت شده و روابط بين متغيرها با استفاده از روشهای آماری در بسته نرم
میدانی استفاده شد و پاس 
افزاری  SPSSمورد تحليل قرار گرفته است.
چارچوب نظری
توسعه شهری پایدار
از آغاز دهه  ،91 90اندیشه توسعه شهری پایدار در بین تصمیمگیران و متفکران شهری یک موضوع ریشهای و بسیار
یگیرد و در عین حال در تعیین خط مشی
مهم بوده است .ریشهای به این دلیل که مفهوم تاریخی توسعه را در بر م 
بی 
نالمللی ،ملی و منطقهای حال حاضر نیز اهمیت بسیاری یافته است) .(Pugh,2000:33توسعه پایدار شهری شکلی
شهای
از توسعه شهری است که ضمن حفاظت از منابع و شرایط اکولوژیکی محیط شهری به حفاظت از ارز 
تاریخی -فرهنگی و برپایه آن تغییراتی در کاربری اراضی و سطوح تراکم به منظور رفع نیازهای حال و آینده
شهروندان توجه دارد تا در طول زمان شهر از نظر زیست محیطی ،قابل سکونت و زندگی باشد & (Shammai

تهای تاریخی در پی یافتن این مهم است که چگونه
) .Pourahmad,2005: 27توسعه پایدار با این مضمون در باف 
یتواند با توسعه همراه شود .اما مسالهی با اهمیت قابل ذکر این است که هرکشور یا
حفاظت از ارزشهای تاریخی م 
هر شهری برای دستیابی به اهداف ملی خود نیاز به تدوین راهبردهای محلی و منطقهای توسعه شهری پایدار دارد تا
خگوی شرایط زیست محیطی ،سیست 
پاس 
مهای اجتماعی ،اقتصادی و سازمان مدیریت شهری باشد (Azizi, 2002:
فهای توسعه پایدار هماهنگی فراوانی دارد .به عبارت دیگر
) .25به طورکلی بهسازی و نوسازی شهری با هد 
اقدامات بهسازی و نوسازی شهری به دنبال تحقق توسعه پایدار شهری است .براین اساس بررسی و تبیین نظریه
پایدار شهری در فرآیند نوسازی و بهسازی شهری الزم و ضروری است).(Shammai & Pourahmad,2005: 284
یبایستی از نظر کالبدی کارا ،مقاوم و اثربخش ،از نظر
با توجه به نظریات مطرح شده به نظر میرسد شهر پایدار م 
زیست محیطی همساز با طبیعت ،از نظر اقتصادی پایدار ،عادالنه و تامینکننده منفعت جمعی ،از نظر اجتماعی فعال،
یباشد.
دارای حس تعلق و ارزشهای هویتی و از نظر سیاسی-نهادی مستقل ،مسئولیتپذیر و دارای مقبولیت عموم 
یکند.
بهای خاصی استفاده م 
در نهایت هر جامعه برای دستیابی به توسعه پایدار متناسب با شرایط خود از چارچو 
صهای خاص برآمده از بستر بومی و
ارزیابی و تحلیل توسعه پایدار یک شهر ،منطقه و بافت بر مبنای ابعاد و شاخ 
زمینه امکان پذیر است.
بازآفرینی شهری
سیر تکامل حفاظت شهری از اواخر دهه  970 1به بعد با معیارهای جدیدی مواجه گردید به ویژه از دهه  990 1به
این سو ،نیروهای سیاسی موثر بر روند برنامهریزی و قانونگذاری ،جنبههای مالی توسعه اقتصادی ،انجمنهای بین
المللی ،ملی و محلی و نیروهای برخوردار از ایدهها و برنامههای موثر و باالخره رویکردهای جدید نسبت به ایجاد
محیط پایدار ،همگی در شمار مهمترین شاخصهای اثرگذار بر فرآیند تغییرات پدید آمده در دیدگاههای حفاظت
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شهری هستند) .(Sahizadeh & Izadi,2004: 20ادبیات شهرسازی و مرمت شهری جهانی ،بیش از سه دهه است که
واژهی بازآفرینی را برای گسترش فضای نظریهای متخصصان به میان آورده است.
یباشند
مراکز تاریخی شهرها عموما محل انباشت سرمایههای انسانی ،مالی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور م 
که به علت فرسودگی و ناکارآمدی ،دچار افول کیفیت زندگی شدهاند و به شدت نیازمند توسعه ،احیا و بازآفرینی
شهری میباشد) .(Aeini,2010:48در حقیقت روند تحوالت به سویی است که شرایط را برای یک نگرش تعاملی
یآورد .به تدریج توجه به "حیات مدنی" و مسائل "اجتماعی" شهرها ،به یکی از اجزای جدایی ناپذیر
فراهم م 

یگردد .بنابراین در سیر تکامل رویکردهای مرمت شهری به رویکرد
فرآیند "مرمت و حفاظت شهری" تبدیل م 
بازآفرینی شهری ،دیگر تنها به کالبد بافت فرسوده توجه نمیشود و جنبههای مختلفی برای امر بازآفرینی شهری از
قبیل بازآفرینی اقتصادی(مستعد نمودن آنها برای پذیرش سرمایههای جدید و تنوع بخشی به ابزارهای مالی در بازار
شهای تاریخی و فرهنگی به عنوان منابعی برای توسعه و
سرمایه مربوط) و بازآفرینی فرهنگی (استفاده از ارز 
همچنین توجه به گذران اوقات فراغت مردم) و بازآفرینی کالبدی و بازآفرینی اجتماعی(اصالح مسکن به همراه
بهبود کیفیت زندگی ،توانمندسازی اجتماعی) لحاظ م 
یشود) .(Shammai & Pourahmad,2005: 222درنهایت
بازآفرینی شهری عبارت است از دیدجامع و یکپارچه و مجموعه اقدامهایی که به حل مسائل شهری منجر میشود.
به طوری که بهبود دائمی در شرایط اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و زیست محیطی ناحیهای را که دستخوش تغییر
شده فراهم کند .بسیاری از رهیافتهای بازآفرینی شهری که برنامهریزان با هدف ساماندهی مناطق فرسوده از آنها
استفاده کردهاند ،به دلیل نگرش تک بعدی ،کالبدی و کم توجه به سایر ساختارهای انسانی ،با شکست روبرو شدهاند
و در بسیاری موارد ،زمینهی فرسودگی بیشتر مناطق را فراهم کردهاند) .(Roberts & Sykes,2000: 17-32از
دهه ، 990 1الگوهای تاثیرگذاری که به عنوان رویکرد یکپارچه در ابعاد اقصادی ،زیستمحیطی ،فرهنگی و اجتماعی
شهای
شناخته شدهاند" ،پایداری شهری" و "توسعه پایدار" هستند .این دو مفهوم به دنبال پاسخگویی به چال 
شهری ،بحرانهای زیست محیطی و مسائل توسعه برای ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد توازن بین توسعه و حفاظت
هستند).(Mehan,2016: 861
با توجه به مباحث مطرح شده ،رویکردهای بازآفرینی شهری به سمت لحاظ کردن ابعاد توسعه پایدار و راهبردهای
تگذاری و اعمال تمرکز بر روی
یها ،به صورت حرکت به سوی شکل جامعتری از سیاس 
اصلی و جهتگیر 
لهای یکپارچه رسیده و در ارائه تصویری متوازن و مکمل از توسعه و حفاظت موفق عمل کرده است و
راهح 
حفاظت را به هستهای محرک برای جریان توسعه و نه در تقابل با آن تبدیل نموده است .بازآفرینی شهری و
رویکردهای تکمیلی آن ،برخالف دیگر رویکردهای مرمت شهری در گذشته که تنها زمینههای مشخصی را برای
تآویزی برای توسعه شهر متوسل شده و در سیر تکاملی
یگیرند ،به هردس 
تجدید حیات و توسعهی شهر در نظر م 
خود محورهای اصلی (کالبدی ،فرهنگی ،زیست محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،طراحی و قانونی) را به عنوان
ینماید .انتخاب هریک از این رویکردها ،به معنای این نیست که بازآفرینی ،از سایر
زمینههای توسعه شهر معرفی م 
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جنبههای مرتبط با توسعه شهری چشم پوشیده است .بنابراین رویکردهای متاخر مرمت شهری در جستجوی تعامل
تهای ناظر
اجتماعی ،تعادل ،یکپارچه نگری و توسعه از درون بوده و با تاکید بر نقش گروههای اجتماعی و سیاس 
بر نوسازی فرهنگی ابعاد چندگانه و متنوعی پیدا کرده است .از سویی دیگر توجه به تحوالت اخیر در حیطه مرمت
یدهد که اصوال نوسازی و مرمت شهری امری بومی است؛ چون مسایل اجتماعی ،حقوقی،
شهری در دنیا نشان م 
فرهنگی و اقتصادی هر کشور ،شهر یا حتی محله با جاهای دیگر متفاوت است .لذا نوسازی و مرمت شهری کاری
بین رشتهای ،چند وجهی و شامل ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،حقوقی و زیست محیطی و فراتر از منابع و امکانات
مدیریت شهری است.
بازآفرینی پایدار شهری
همانطور که بیان شد مفهوم پایداری اخیرا به موضوع اصلی بحث بازآفرینی شهری تبدیل شده است .بازآفرینی
تهای
لها در محیط زیست شهری همراه است .میراث فرهنگی و باف 
پایدار با نظارت دائمی از سرمایههای نس 
لهای آن شهر است و نقش اساسی در سیاست پایداری شهر دارد که هدف آن پاسخ
تاریخی یک شهر ،سرمایهی نس 
به نیازهای اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی م 
عنگرانه در ساخت شهر
یباشد) .(Gunay,2008این رهیافت جام 
پایدار دو مفهوم "توسعه پایدار" و "بازآفرینی شهری" را کنار یکدیگر قرار داد .این دو رویکرد نوعی فرآیند حل
مساله شهر را دنبال میکنند که در آن هم نسلهای حاضر و هم آینده برای دستیابی به استانداردهای کیفیت زندگی
یگیرند) .(Roberts & Sykes,2000: 28برای انجام برنامههای بازآفرینی باید قوت و ضعفهای خاص
مدنظر قرار م 
یک مکان مشخص را به طور واقعی و موثر شناسایی کرد تا موجب تغییر مسیر به سمت پایداری شود .همچنین
برای ارزیابی قابلیت تحول شهری به زیر مجموعههای اجتماعی ،اکولوژیک و فناورانه نیاز است که تاثیرات عمدهای
یدهد که بازآفرینی
بر تحول مناطق شهری دارد) .(Wolframe,2016: 121بازآفرینی پایدار شهری ،تنها زمانی رخ م 
شهری با اصول توسعه پایدار هماهنگ شود .این رویکرد بر حفظ تعادل میان سود اقتصادی و محیط زیست و جامعه
شهای مختلف تمرکز م 
برای تحقق بخشیدن به توسعهی هماهنگ میان مناطق و بخ 
یکند (Rasoolimanesh et
) .al.,2012: 622بازآفرینی پایدار شهری به عنوان راهحلی برای دستیابی به سرزندگی اقتصادی ،برابری اجتماعی و
سالمت اکولوژیکی در شهرها برای حل معضالت پیچیده و چند بعدی شهرها از جمله محلههای ناکارآمد مدنظر
قرار گرفته است).(Agyeman,2001: 5
به عبارت دیگر ،بازآفرینی شهری پایدار با سیاست یکپارچه ،جامعنگر و عملیاتی با ایجاد تغییرات مثبت و پایدار
یشود و به دنبال بهبود دائمی و توسعه مجدد یکپارچه مناطق
تهای ناکارآمد شهری م 
سبب بهبود و ارتقای کیفی باف 
یتواند در پروژههای بازآفرینی با ابعاد
یکند که م 
فپذیر را پیشنهاد م 
محروم شهری است .این متدولوژی مبنایی انعطا 
ینفعان با مشارکت جمعی در چارچوبی
و زمینههای مختلف تطبیق یابد و به عنوان روشی جامع در هر محله برای ذ 
یکپارچه برای برنامهریزی و نظارت بر اقدامات بازآفرینی به مداخالت انعطافپذیر و پایدار هدایت
شود) .(Natividade,2019: 1بازآفرینی شهری یکپارچه و پایدار باید با یک تشخیص میانرشتهای آغاز شود که
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یکند .این تشخیص چیزی بیشتر از دانش ساخت و ساز ،زیرساخت و
دانش در زمینه فرآیند بازسازی را عملیاتی م 
فضاهای عمومی است تا عاملین مردم مختلف را درگیر کند) .(Rubio,2011: 52برنامههای یکپارچه شامل مجموعه
ابزار و فرآیندهای شهری معطوف بر بازسازی بخشهایی از شهر ،تقویت استحکام شهری سابق و برنامهریزی در
مورد نواقص میشود .اقدامات در سطح شهری معطوف بر احیای شهر ،زیرساخت شبکهای ،کیفیت محیط با
تاثیرگذاری بر مولفههای اقتصادی و اجتماعی ،مولفههای اقلیمی ،با تاکید بر پایداری زیست محیطی و اجتماعی با
مشارکت بخش خصوصی استوار است) .(Alpopi & Manole,2013: 181انجمن توسعه پایدار در گزارشی تحت
عنوان "جریان اصلی تجدید حیات پایدار" ،اظهار داشت که به عنوان اولین نقطه اقدام ،اصول توسعه پایدار باید در
قلب سیاست تجدید حیات و عمل قرار بگیرد .اقدام بعدی این است که ساخت و ساز باید به عنوان یک فرصت
بزرگ برای جاسازی توسعه پایدار در بازآفرینی در نظر گرفته شود .اگرچه اقدامات بهرهوری انرژی در خط مقدم
تفکر هستند ،اما بر اثرات اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی نیز تاکید م 
یگردد ) .(Tallon,2010: 163در
(جدول )1ابعاد و جنبههای مورد نظر و حائز اهمیت بازآفرینی شهری پایدار بیانگردیده است.
جدول  .1ابعاد و جنبههای بازآفرینی شهری پایدار
ابعاد مورد نظر بازآفرینی پایدار

جنبههای مورد بررسی

اقتصادی

ایجاد شغل ،درآمد ،اشتغال ،مهارت ،قابلیت اشتغال ،توسعه

اجتماعی /فرهنگی

کیفیت زندگی ،سالمت ،آموزش ،جرم ،مسکن ،کیفیت خدمات عمومی

کالبدی  /زیست محیطی

زیرساختها ،محیط طبیعی و مصنوع ،حمل و نقل و ارتباطات

حکمروایی /مدیریتی

ماهیت تصمیمسازی محلی ،درگیری اجتماع محلی ،فراگیری دیگر گروهها

Source: Tallon,2010: 162-163

کنارهم قرار دادن معیارهای ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی ،کالبدی و مدیریتی در یک رهیافت منسجم
تیابی به پتانسیلهای اقتصادی درون بافت ،ایجاد عدالت
تهای تاریخی برای دس 
برای ایجاد توانایی در مردم و باف 
تها و ایجاد فضاهای زیستپذیر برای زندگی و کار مردم ضروری است .الزم به ذکر است
اجتماعی و برابری فرص 
که این ابعاد متقابال به هم وابستهاند و نم 
یتوان آنها را به صورت مجزا در نظر گرفت).(Jones & Evans, 2008: 86
بازآفرینی شهري پايدار به جهت بنا نهادن عدالت محيطي و اجتماعي و ايجاد هماهنگي با سيستمهاي طبيعي،
فرآيندهاي مشاركتي و ارتقاء يك فيت زندگي ،از ديگر رو كي ردهاي نوسازي شهري متفاوت است & (Okumus

یتواند به عنوان كي
) .Handan,2011:2اين رو كي رد م 

فرآيند برپا ةي اجتماع ادراك شود كه به سوي رفاه اجتماعي،

نسازي مجدد بافت شهري جهت يافته است (Ng et
محيطي و اقتصادي مردم از طريق توانبخشي و جوا 

) .al,2011:177اساسا نظریهی بازآفرینی شهری ،به حرکت سازمانی در زمینهی مدیریت تغییرات شهری عالقهمند
است .به هرحال ،این ابعاد سازمانی و نهادی نظریهی بازآفرینی شهری هم نمایانگر تعدادی از خصوصیات مهم برای
شها ،محتویات و چگونگی عملکرد بازآفرینی شهری م 
تعریف نق 
یباشد) .(Daryabari et al,2019: 153هدف
یهای انجام شده در زمینه مبانی نظری ،بررسی تعامل پویایی بود که بین دو مقوله بازآفرینی شهری و توسعه
بررس 
پایدار برقرار است .در طول این پژوهش تالش شد که هریک از موضوعات از دیدگاه موضوع دیگر بررسی شود،
یهای انجام شده در زمینه مبانی نظری مرمت و مداخله شهری حاکی از آن است که برای حل مسائل پیچیده
بررس 
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یهای مختلف شهرسازی هستیم .در این میان ،در مناطق تاریخی شهرها ،مسائل به
شهرها نیازمند برهم کنش تئور 
یدهد در حوزه
مراتب پیچیدهتری هستند که چالش توسعه و حفاظت عمدهترین آنهاست .این مطالعه نشان م 
نظری ،این دو مفهوم در گرایشهای اخیر خود ،همگرایی خاصی پیدا کردهاند که رهگشای بسیاری از مسائل
شهرهای تاریخی خواهد بود .با توجه به تعاريف ارائه شده و همچنين مرور متون موجود در اين زمينه ،سه اصل عمده
یتوان در نظر گرفت كه عبارتند از:
را براي رو كي رد بازآفرینی شهري پايدار م 
 -1جامع نگري در بازآفرینی پایدار)(McCarthy,2007

 -2بازآفرینی و توسعه مبتني بر اجتماع محلی ()LUDA Project,2005
 -3فرآيندمحوري در بازآفرینی )(Roberts & Sykes,2000

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق)(Source: Research findings

به طور کلی سه اصل مهم در رویکرد بازآفرینی شهری پایدار ،جامعنگری به مسائل بافتهای تاریخی ناکارآمد،
یباشد .اصل جامعنگری در بازآفرینی پایدار در پی پاسخگویی
اجتماعمبنایی در بازآفرینی و فرآیند محوری م 
تهای تاریخی ناکارآمد خواهد بود.
همزمان به مشکالت کالبدی -محیطی ،اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی در باف 
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تهای تاریخی ناکارآمد و فرسوده ،در راستای
اجتماع مبنایی به عنوان یکی دیگر از اصول مهم در بازآفرینی باف 
مالحظات اجتماعی ،اقتصادی و مدیریتی توسعه بوده و با تمرکز بر مقیاس محلی و استفاده از نیروهای مردمی ،نقش
یهای جامعه
تهای تاریخی و ناکارآمد ایفا میکند .در توسعه اجتماع مبنا تاکید بر دارای 
مهمی در حل مسائل باف 
یباشد .در این میان
تها و سرمایههای موجود و تقویت و بهرهبرداری از آنها م 
محلی از طریق شناسایی ظرفی 
سرمایههای اجتماعی سهم مهمی در داراییهای جامعه محلی و بومی دارند که از طریق دستیابی به مشارکت ،ایجاد
شها و هنجارهای جامعه محلی و ایجاد حس اعتماد در ساکنان تقویت خواهد
شبکههای اجتماعی ،استفاده از ارز 
شد .اصل فرآیند محوری نیز بر این مهم حکایت دارد که بازآفرینی یک فرآیند پایدار است که این فرآیند از شناخت
ییابد .بدين گونه اصل
مسائل تا پایش و ارزیابی را شامل میشود که به صورت پایدار در جامعه محلی تحقق م 
تهاي تاریخی
جامع نگري و اجتماع مبنا يي اصول محتوا يي و در پاسخ به تمام ابعاد رضايتمندي سكونتي در باف 
شهري و اصل فرآيندمحوري بر رويه و شيوه بازآفرینی و بعد مدیریتی -نهادی توسعه پایدار اشاره دارد كه در نهايت
موجب ارتقاء زیست پذیری و پایداری باف 
تهای تاریخی خواهد شد .با توجه به اصول فوق و معیارهای مورد اشاره
تهای تاریخی شهر با هدف
در ارتباط با هریک در ادبیات جهانی ،اصول و میارهای تاثیرگذار بر بازآفرینی پایدار باف 
تپذیری به شرح (شکل )1خواهد بود.
ارتقای زیس 
محدوده مورد مطالعه
یباشد .رشت با پیشینهی غنی فرهنگی،
شهر رشت مرکز سیاسی -اداری استان گیالن و مرکز شهرستان رشت م 
نخستین شهری است که پروژهی ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی کشور را آغاز نموده است تا برپایهی
دستاوردهای فرهنگ غنی ملی ،بومی ،محلی ایران زمین و در همافزایی با رویکردهای نوین ،میراث ارزندهی مادی و
معنوی زیست مردمان این سرزمین ،باردیگر بر فضا و کالبد این شهر دمیده شود .پدر این تحقیق به قسمتی از بافت
تاریخی شهر رشت که شامل میدان شهرداری به عنوان میدان مرکزی و قدیمی و محدوده خیابانهای منتهی به آن به
عنوان مرکز ثقل شهر که در منطقه دو شهر رشت و با مساحت تقریبی  35هزار مترمربع قرار گرفته است پرداخته
یشود .این محدوده باتوجه به پیشینهی فرهنگی-تجاری و همچنین دارا بودن بناهایی با ارزش و با قدمت تاریخی
م
نظیر میدان شهرداری ،ساختمان استانداری قدیم و ادارهی پست ،ساختمان شهرداری و موزه و همچنین تمرکز شدید
فعالیتهای فرهنگی نظیر سینما ،کتابخانه و نگارخانه و مجتمعهای فرهنگی و وجود مراکز تجاری متعدد از قبیل
مراکز خرید و بوتیکها و مغازهداران و در کنار آن بازار سنتی با کاروانسراهای قدیمی ،دارای قابلیتهای باالیی برای
یباشند و همچنین شاهراه اصلی و نقطه مرکزی شهر رشت است.
جذب گردشگر م 
در خصوص ترکیب مشاغل در بافت تاریخی نیز بخش خدمات بیشترین تعداد شاغلین را داراست و پس از آن
بخش صنعت و در نهایت کشاورزی قرار دارد .به لحاظ ویژگی غالب فعالیتی و اشتغال محدوده طرح(محدوده قلب
تهای تجاری ،خدماتی ،فرهنگی و
اقتصادی و تاریخی شهر) ،به طور کلی کاربری غالب این محدوده شامل فعالی 

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال سیزدهم ،شماره دوم ،بهار 0041
 34فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

اداری خصوصی است .به طور کلی این محدوده با توجه به همجواری با بازار مرکزی شهر از پتانسیل جذب
فعالیتهای اقتصادی باالیی برخوردار است.
تها،
این مرکزیت تا چند سال گذشته از مشکالت کالبدی ،زیست محیطی ،درهم پیچیدگی بافت و ضعف زیرساخ 
یبرد .در نتیجه باتوجه به فرسودگی
تسازهای جدید و قدیم و  ...رنج م 
ترافیک و حمل ونقل ،عدم هماهنگی ساخ 
بافت هسته مرکزی شهر رشت ،نیاز به اقدامات ساماندهی و بهسازی و بازآفرینی برای احیاء مجدد آن احساس
یشد .در طی چند سال اخیر طرح بازآفرینی میدان شهرداری و خیابانهای منتهی به میدان و مرکز شهر رشت با
م
هدف ارتقای زیست پذیری و اینکه رشت دارای بزرگترین میدان سنگفرش ایران و میدان شهرداری ،میزبان
بزرگترین نمایشگاهها و جشنوارههای گسترده در گیالن شود آغاز گردید و در حال حاضر نیز با وجود انتقادها،
یدهد.
مزایا و معایبی بهکار خود ادامه م 

شکل  .2موقعیت محدوده مورد مطالعه در تقسیمات سیاسی)(Source: Research findings

در ارتباط با اقدامات بازآفرینی در مرکز شهر رشت نیز انتقاداتی مبنی بر بازسازی ،زیباسازی و مدرنسازی به جای
فسازی پیاده راه ،استفاده از عناصر جدید و بدون ارتباط با
حفاظت و توسعه توامان ،کیفیت پایین اجرای کار و ک 
رشت قدیم و عدم استفاده از مصالح و نمادهای بومی -سنتی و  ...مطرح است .به طور کلی برخی اقدامات مرمتی
انجام شده در میدان شهرداری و خیابانهای پیرامون آن بدون حساسیت و احترام به زمینه و کالبد تاریخی اجرا
یروند .بافت مرکزی تاریخی رشت در حال
شدهاند و در واقع مداخلههای نسنجیده ای در بافت قدیمی به شمار م 
حاضر و پس از اقدامات پیاده راه سازی و بازآفرینی ازنظر حیات اجتماعی و کالبدی و سایر ابعاد مطرح تا حدی

ارزیابی تحققپذیری اصول و معیارهای35 ...

ارتقا و بهبود یافته است.اما بافت مذکور با توجه به سابقه قدیمی و نوستالژیک و دالیلی همچون مرکزیت
جغرافیایی ،سهولت دسترسی ،وجود بازارها و بازارچهها و تیمچهها و کاروانسراهای قدیمی و متعدد ،مرکزیت ثقل
یهای تاریخی و فرهنگی خاص و زیبا و… داراي پتانسیل بالقوه باالیی برای پیادهسازی مفاهیم
اقتصادی و ویژگ 
یباشد که میتوان با اجرای طرح و
توسعه پایدار از جنبههای مختلف (اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و  )...نیز م 
برنامههای بازآفرینی مناسب در عین حفظ بافت ،در راستای پایداری ابعاد مختلف آن گام موثرتری برداشت و نقش
فرامنطقهای و پر رنگتر و حیثیتی جدید و خاص برای آن رقم زد.

شکل  .3محدوده مرکزی بافت تاریخی و پیاده راه فرهنگی رشت)(Source: Research findings

یافتههای پژوهش
الزمه تحقیق برای هر موضوع خاصی ،تعیین اجزاء و عناصر تشکیل دهنده موضوع و تعیین جایگاه هریک از عناصر
در فرآیند تحقیق است .براین اساس ،برای دستیابی به هدف تحقبق الزم است که ابتدا اصول ،ابعاد ،معیارها و
تهای
شاخصهای تحقیق بازشناسی گردد و برای دستیابی به اصول و معیارهای موثر جهت بازآفرینی پایدار باف 
یباشد.در
یترین راه استفاده از نظریات مطروح پیرامون این موضوع و تجارب جهانی و داخلی م 
تاریخی شهر ،منطق 
نهایت از تلفیق مبانی نظری و تجارب مورد بررسی برای سنجش و ارزیابی نقش اقدامات بازآفرینی در ارتقاء
پایداری و زیست پذیری بافت تاریخی استفاده شده است که این اصول و معیارها به طور خالصه در (جدول)2
آمدهاست.
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یافتههای توصیفی تحقیق
این قسمت بر اساس شناسایی وضیعت جامعه آماری تنظیم شده و نتایج این بخش بیشتر به صورت درصد ،فراوانی
و میانگین آمده است .جامعه آماری مورد مطالعه را شهروندان و کارشناسان مرتبط با طرحهای بازآفرینی در بافت
تاریخی شهر رشت تشکیل میدهند .به منظور سنجش مدل نظری ،نمونهای معادل  400نفر برگزیده و پرسشنامههای
طراحی شده تکمیل گشتهاند .بر اساس دادههای جمعآوری شده از کل نمونه آماری 59 ،درصد پاسخگویان را مردان
یدهند .از نظر توزیع سنی 41 ،درصد پاسخگویان در رده سنی  20تا  30سال30 ،
و  14درصد را زنان تشکیل م 
درصد در رده سنی  13تا  40سال 91 ،درصد در رده سنی  14تا  50سال 20 ،درصد در رده سنی  51تا  60سال و
بقیه یعنی حدود  16رصد در رده سنی  61و به باال قرار دارند .از بین افرادی که وضعیت اشتغال خود را اعالم
یدهند 34 .درصد پاسخگویان را شاغلین در میدان
داشتند  85درصد شاغل و  15درصد را بازنشستگان تشکیل م 
یدهند و  15درصد از پرسش
شهرداری 51 ،درصد را استفاده کنندگان و عابرین از میدان شهرداری تشکیل م 
یباشند 8/8 .درصد پاسخگویان کمتر از  01سال در شهر رشت سکونت دارند و 19/2
شوندهها شامل مسئولین م 
درصد آنها بیش از  01سال در این شهر سکونت دارند.
مفهوم

ا صل

تهای تاریخی شهر
بازآفرینی پایدار در باف 

جامع نگری

جدول  .2اصول و معیارهای تحقیق
بعد

ش اخ ص

معیار

نهای آزاد و متروکه درون بافت ،تزریق
تراکم و فشردگی بافت ،کاربری متنوع و مختلط ،دسترسی مناسب ،استفاده از زمی 

توسعه دورنی
کالبدی

زمینه

گرایی

تها
تهای جدید به بناهای فرسوده ،حمل و نقل عمومی ،پیاده مداری و اولویت پیاده ،حفظ و تقویت بخش زیرساخ 
فعالی 
و

یهای بافت کهن در توسعه جدید ،مرمت و بهسازی هماهنگ با بافت ،شاخصکردن عناصر کالبدی تاریخی
حفظ ویژگ 

حفظ اصالت
زیست

حمایت زیستی

ایجاد تعادل ،تنوع زیستی ،فضای سبز و باز

محیطی

اقتصادی

خودکفایی

لهای بافت ،کارآفرینی و اشتغال زایی
پایداری اقتصادی ،استفاده حداکثری از پتانسی 

سرزندگی اقتصادی

سرزندگی اقتصادی ،توسعه گردشگری ،الگوی اقتصادی عصرانه و شبانه قوی

سرزندگی

طهای جذاب با کاربری انعطافپذیر
تهای متنوع فرهنگی -هنری ،محی 
برگزاری رویدادها و فعالی 

مشارکت

احترام و تعهد بین ساکنین ،تقویت و همبستگی اجتماعی ،تقویت نقش اجتماعی

حفظ اصالت و

اصالت فرهنگی و هویت بومی ،تقویت حس تعلق و مکان

اجتماعی
اجتماع مبنایی

اجتماعی

هویت بومی

فرآیند محوری

عدالت و برابری
اعتماد و شفافیت
مدیریتی

حقوقی -قانونی

عدالت اجتماعی ،امنیت و سطوح پایین جرم و رفتارهای غیر اجتماعی ،اطالعرسانی گسترده و ارتقاء آگاهی شهروندان،
حضورپذیری گروههای متفاوت استفاده کننده
مدیریت اشتراکی صحیح و کارآمد ،اعتماد به عوامل بازآفرینی ،نظام مدیریتی و نظارتی پاسخگو ،تصمیمسازی محلی با مشارکت
مردم
بهای قانونی ،تناسب میان اهداف و دستاوردها ،اولویت بندی اقدامات مبتنی بر نیازهای حال و آینده به طور
رعایت چارچو 
فپذیری ،تحقق پذیری و تعمیم پذیری
همزمان ،انعطا 

Source: Research findings

بررسی پایایی تحقیق
در این مطالعه همانطور که گفته شد تعداد نمونههای مورد بررسی با استفاده از فرمول کوکران برابر با 400
نفرخواهد بود .برای بررسی پایائی سواالت پرسشنامه از آزمون آلفا کردنباخ استفاده شده است .میزان آلفا کردنباخ
یباشد و نشان دهنده پایائی مناسب پرسشنامه است.
یباشد که باالی  0/7م 
برابر  0/ 842م 
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یافتههای تحلیلی
در این قسمت با استفاده از آزمونهای آماری به تجزیه و تحلیل یافتههای پرسشنامه پرداخته شده است .برای این که
بتوان جهت تجزیه و تحلیل یافتهها از آزمونهای آماری مناسب استفاده کرد؛ ابتدا باید مشخص کرد که توزیع
پرسشنامه از نوع نرمال یا غیر نرمال است .جهت مشخص کردن نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف استفاده شده است .با توجه به سطح معنی داری بدست آمده شاخصهای هر بعد از مقدار آلفای 0/ 05
یدهد که توزیع دادهها نرمال است .در در نهایت برای بررسی درستی و
بزرگتر است .لذا نتایج آزمون فوق نشان م 
نادرستی سواالت تحقیق و برآورد میزان ارتباط بین سه اصل(جامعنگری ،اجتماع مبنایی و فرآیندمحوری) ،پنج
بعد(کالبدی ،زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و مدیریتی)و معیارهای تحقیق به ترتیب از آزمونهای آماری تی تک
نمونهای و رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
ارزیابی اصل جامعنگری
نتایج آزمون تی تک نمونهای برای بررسی وضعیت اصل جامعنگری دربافت تاریخی شهر رشت نشان داد که سطح
معناداری به دست آمده همه شاخصها کمتر از سطح  0/ 05است و نتایج قابل تعمیم به جامعه آماری است .در
خصوص معیارهای مورد بررسی در بعد کالبدی ،معیار توسعه درونی با میانگین  2/ 915باالترین و معیار زمینهگرایی و
حفظ اصالت کمترین میانگین ،در بعد زیست محیطی ،معیار حمایت زیستی میانگین  ،2/578در بعد اقتصادی ،معیار
خودکفایی با میانگین  2/1 96باالترین و معیار سرزندگی اقتصادی با میانگین  2/978کمترین میانگین ،در بعد اجتماعی،
یبا میانگین ( 3/ 515باالتر از حدمطلوب) باالترین و عدالت و برابری با
معیار مشارکت 3/215و اصالت و هویت بوم 
میانگین  2/ 928کمترین میانگین و در بعد مدیریتی نیز معیار حقوقی -قانونی با میانگین  2/ 881باالترین و معیار اعتماد
و شفافیت با میانگین  2/ 835کمترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند .در نهایت از میان  5بعد مورد بررسی
میانگین هر 4بعد کمتر از میانگین مطلوب( )3است و تنها بعد اجتماعی با میانگین  3/ 228باالتر از میانگین مطلوب و
بعد مدیریتی با میانگین  2/ 85 8کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است و در مجموع اصل جامعنگری با
نتر از میانگین مطلوب ارزیابی شده است(جدول .)3
میانگین  2/1 95پایی 
جدول  .3بررسی وضعیت اصل جامعنگری در بافت تاریخی-مرکزی شهر رشت
ا صل

بعد

میانگین بعد 1> t >5

معیار

کالبدی

2 / 478

توسعه درونی

2/ 915

-0/ 085

زمینهگرایی و حفظ اصالت

2/ 834

-0/ 166

تمحیطی
زیس 

2 / 578

2/ 578

-0/ 126

خود کفایی

2/1 96

-0/ 039

سرزندگی

2/ 978

-0/ 121

2/ 960

-0/ 151

عدالت و برابری

2/ 928

-0/ 092

اصالت و هویت بومی

3/ 515

0/ 145

3/ 215

0/ 341

جامعنگری

2/ 920
اقتصادی

حمایت زیستی

سرزندگی اجتماعی
اجتماعی

3/ 228

مدیریتی

2/ 858

مشارکت

2/1 95

-

-

میانگین معیار 1> t >5

اختالف میانگین

اعتماد و شفافیت

2/ 835

-0/ 165

حقوقی -قانونی

2/ 881

-0/ 19 1

-

Source: Research findings

-

-0/ 69 1
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ارزیابی اصل اجتماع مبنایی
نتایج آزمون تی تک نمونهای برای بررسی وضعیت اصل اجتماعمبنایی دربافت تاریخی شهر رشت نشان داد که سطح
معناداری به دست آمده همه شاخصها کمتر از سطح  0/ 05است و نتایج قابل تعمیم به جامعه آماری است .در
خصوص معیارهای مورد بررسی در بعد اقتصادی ،معیار خودکفایی با میانگین  2/1 96باالترین و معیار سرزندگی
اقتصادی با میانگین  2/978کمترین میانگین ،در بعد اجتماعی ،معیار مشارکت و اصالت و هویت بومی با میانگین
حدودی  3/215و ( 3/ 515باالتر از حدمطلوب) باالترین و عدالت و برابری با میانگین  2/ 928کمترین میانگین و در
بعد مدیریتی نیز معیار حقوقی -قانونی با میانگین  2/ 881باالترین و معیار اعتماد و شفافیت با میانگین  2/ 835کمترین
میانگین را به خود اختصاص دادهاند .در نهایت از میان  3بعد مورد بررسی بعد اجتماعی با میانگین  2/ 966باالترین
میانگین و بعد مدیریتی با میانگین  2/ 836کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است و در مجموع اصل اجتماع
مبنایی با میانگین  3/ 002باالتر از میانگین مطلوب ارزیابی شده است(جدول .)4
جدول .4بررسی وضعیت اصل اجتماع مبنایی در بافت تاریخی-مرکزی شهر رشت
میانگین بعد

اجتماع مبنایی

اصل

3/ 002

بعد

1> t >5

اقتصادی

2/ 920

اجتماعی

3/ 228

مدیریتی

2/ 858

میانگین معیار
1> t >5

معیار
خود کفایی

2/1 96

-0/ 859

سرزندگی

2/978

-0/ 158

سرزندگی اجتماعی

2/ 960

-0/ 151

عدالت و برابری

2/ 928

-0/ 092

اصالت و هویت بومی

3/ 515

0/ 145

3/215

0/341

مشارکت

-

-

اختالف میانگین

اعتماد و شفافیت

2/ 835

-0/ 165

حقوقی -قانونی

2/ 881

-0/ 19 1

-

-

Source: Research findings

-0/ 084

ارزیابی اصل فرآیند محوری
نتایج آزمون تی تک نمونهای برای بررسی وضعیت اصل فرآیندمحوری دربافت تاریخی شهر رشت نشان داد که سطح
صها کمتر از سطح  0/ 05است و نتایج قابل تعمیم به جامعه آماری است.
معناداری به دست آمده همه شاخ 
جدول .5بررسی وضعیت اصل اجتماع مبنایی در بافت تاریخی-مرکزی شهر رشت
میانگین بعد
فرآیند محوری

اصل

2/ 858

بعد

1> t >5
2/ 858

مدیریتی
-

میانگین معیار
معیار

2/ 835

-0/ 165

2/ 881

-0/ 19 1

اعتماد و شفافیت
حقوقی -قانونی

-

1> t >5

اختالف میانگین

-

-

Source: Research findings

-0/ 186

در خصوص معیارهای مورد بررسی در بعد مدیریتی ،معیار حقوقی -قانونی با میانگین  2/ 881باالترین و معیار اعتماد و
شفافیت با میانگین  2/ 835کمترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند و در مجموع اصل فرآیندمحوری با میانگین
 2/ 858پایینتر از میانگین مطلوب ارزیابی شده است(جدول .)5
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موثرترین اصل در بازآفرینی پایدار بافت تاریخی -مرکزی شهر رشت
جهت بررسی موثرترین اصل بازآفرینی شهری پایدار در بافت تاریخی از آزمون رگرسیون چند متغیره و آزمون فیشر
یدهد متغیرهای مستقل با متغیر
استفاده شده است .در این آزمون مقدار ضریب تعیین برابراست با  0/ 812که نشان م 
یباشند.
وابسته بازآفرینی پایدار همبستگی دارند و همگی در سطح  α =0/10معنادار م 
جدول  .6رگرسیون متغیر وابسته(بازآفرینی پایدار) با متغیرهای مستقل
متغیر وابسته

متغیرهای مستقل

بازآفرینی پایدار

جامع نگری

بافت تاریخی شهر

اجتماع مبنایی
فرآیند محوری

ضریب استاندارد
**
**
**

سطح معناداری

رتبه

0/ 635

0/ 000

1

0/ 412

0/ 000

3

0/ 000

2

0/ 432

Source: Research findings

عنگری و بازآفرینی پایدار در بافت تاریخی -مرکزی شهر رشت برابر  0/ 635است که
میزان همبستگی بین اصل جام 
همبستگی تقریبا باالیی را نشان می دهد.از طرف دیگر این دو متغیر دارای رابطه مستقیمی با همدیگر هستند و به
همین خاطر هرگاه توجه توأمان به ابعاد و معیارهای مطرح در اصل جامعنگری افزایش یابد ،به طور چشمگیری در
ارتقاء بازآفرینی پایدار موثر است .همچنین میزان همبستگی بین دو متغیر مستقل(اصل فرآیند محوری و اصل اجتماع
مبنایی) با بازآفرینی پایدار در بافت تاریخی -مرکزی شهر رشت به ترتیب برابر  0/ 432و  0/ 412است که همبستگی
یدهد و این امر بدان خاطر است که هریک از این دو متغیر با همدیگر ،هم تغییری در حد
تقریبا متوسطی را نشان م 
متوسط داشته و در حد متوسطی از تغییرات یکدیگر را تبیین می کنند .به همین خاطر هر گاه توجه به اصل اجتماع
مبنایی و یا فرآیند محوری و معیارهای مرتبط با آنها افزایش یابد ،به طور متوسط در ارتقاء بازآفرینی پایدار موثر
عنگری بیشترین شدت تاثیر و اصل اجتماع مبنایی کمترین شدت تاثیر را در بازآفرینی پایدار
است .بنابراین اصل جام 
بافت تاریخی -مرکزی شهر رشت دارد (جدول.)6
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی

در این پژوهش برای بررسی سواالت تحقیق در خصوص "چگونگی وضعیت نقش اصول و معیارهای بازآفرینی

پایدار در بازآفرینی بافت مرکزی شهر رشت و همچنین بررسی شدت تاثیر اصول و معیارهای مذکور برای دستیابی
به بازآفرینی پایدار بافت مرکزی شهر" از آزمون تی تک نمونهای و رگرسیون چند متغیره و آزمون فیشر استفاده شده

است .درآزمون تی تک نمونهای ،جمع آوری داده با استفاده از طیف لیکرت پنج گزینهای در سه اصل و پنج بعد
کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و مدیریتی استفاده شده است .نتایج نشان داد که پس از اجرای
بازآفرینی در بافت مرکزی -تاریخی شهر رشت در مجموع ،اصل اجتماع مبنایی با میانگین  3/ 002و دو
معیار(مشارکت) و (هویت و اصالت بومی) نزدیکترین مقادیر به میانگین مطلوب( )3هستند و درنتیجه شرایط نسبتا
مطلوبی در میان اصول و معیارهای بازآفرینی پایدار دارند .اما اصل جامعنگری با میانگین  2/1 95دارای شرایط
ناپایدار و پس از آن اصل فرآیندمحوری با میانگین  2/ 858بیشترین ناپایداری را دارد .همچنین جهت بررسی
موثرترین اصل در ارتقاء پایداری اقدامات بازآفرینی در بافت تاریخی -مرکزی شهر رشت از آزمون رگرسیون چند
متغیره و آزمون فیشر استفاده شده است .در این آزمون مقدار ضریب تعیین برابر است با  0/ 836که نشان میدهد که
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یدهد بین اصول و معیارهای بازآفرینی
متغیر مستقل  0/ 81درصد از متغیرهای وابسته را تبیین میکند که این نشان م 
یدار و منسجمی برقرار است .بنابراین با این توصیف اصل جامعنگری با مقدار بتای  0/ 635بیشترین
رابطه کامال معن 
تاثیر و پس از آن اصل فرآیند محوری با مقدار بتای  0/ 432و اصل اجتماع مبنایی با ضریب بتای  0/ 412به ترتیب
شدت اثر در بازآفرینی پایدار بافت مرکزی-تاریخی شهر رشت خواهند داشت.
یرسد در بافت مرکزی تاریخی شهر رشت با وجود تهیه و اجرای طرح بازآفرینی ،کمامان مسائل و
به نظر م 
یهای
مشکالت متعددی در راستای ارتقاء زیست پذیری و پایداری و کیفیت زندگی شهری وجود دارد .طبق بررس 
صورت گرفته از لحاظ معیارها و شاخصهای بازآفرینی پایدار در وضعیت پایینتر از حد مطلوب قرار دارند و
مداخالت و اقدامات بازآفرینی و توانمندسازی در بافت این محدوده با توجه به بهبود وضعیت نسبی بافت ،تاثیر
یهای صورت گرفته الگوی بازآفرینی پایدار با
ناچیزی بر ارتقاء پایداری آن داشته است .براساس مطالعات و بررس 
یگردد .این رویکرد با تاکید بر اصل فرآیند محوری و نگاه حقوقی-
تاکید بر معیارهای حقوقی -قانونی پیشنهاد م 
نهادی ،ضمن توجه به اصل جامعنگری ،به صورت متعادل و متوازن و در تمامی ابعاد و با حضور حداکثری تمام
تپذیری و توسعه اجتماع مبناء و توانمندسازی توجه خواهد نمود .به بیان
کنشگران ،به سایر ابعاد موثر بر ارتقاء زیس 
دیگر الگوی بازآفرینی پایدار حقوقی-قانونی ،به توسعه پایدار بر بنیان اجتماع بومی ساکن درفرآیند مدیریتی –قانونی
یرود .بازآفرینی حقوقی -قانونی متشکل از راهبردهای مدیریت یکپارچه ،حاکمیت دموکراتیک
شایسته پیش م 
تپذیری نهادهای دولتی و سازمانهای مردم نهاد نسبت به منافع عمومی و فرآیندهای نظارت
محلی ،ارتقای مسئولی 
بر موسسات اقتصادی و نهادهای مردمی است که مشارکت حداکثری بین سه سطح نهادهای دولتی ،بازار و جامعه
یشود.
مدنی را ایجاد کند .این مشارکت در نهایت به زیست پذیر کردن فضاهای شهری در ابعاد گوناگون منجر م 
هدف جامع همه اقدامات ،سرزندگی و به بیان دیگر توسعه کیفی اجتماع محلی است.
عبندی نهایی باتوجه به نتایج به دست آمده و لزوم توجه به اصل فرآیند محوری ،ارتقاء بعد مدیریتی و معیار
در ج م 
حقوقی -قانونی برای افزایش پایداری و زیستپذیری طرح و برنامههای بازآفرینی بافت مرکزی رشت ضروری
است .بنابراین با توجه به رویکرد بازآفرینی قانونی -نهادی ،با مدیریت یکپارچه بازآفرینی پایدار ،ابتدا با تکیه بر
اصل اجتماع مبنایی و جامعنگری که تا حد متوسط در وضعیت پایدارتری قرار دارند ،به تقویت اصل فرآیند محور و
ارتقاء وضعیت معیارهای حقوقی -قانونی و اعتماد و شفافیت با استفاده از رویکردهای حقوقی -قانونی پرداخته
شود که بر پایداری طرح و برنامههای بازآفرینی این بافت درآینده افزوده گردد .یافتههای این مقاله و مدل پیشنهادی
یتواند به عنوان چارچوبی مفهومی در طرحها و برنامههای شهری به منظور ارتقای بازآفرینی و به دنبال آن
آن م 
پایداری شهری در اختیار برنامهریزان و طراحان شهری قرار گیرد .تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است و
شهای بیشتر در این زمینه به کار گرفته شود .در ادامه ،مدل
یتواند به عنوان الگویی برای اجرای پژوه 
این مطالعه م 
پیشنهادی(شکل ،)4برای ارتقای بازآفرینی و به دنبال آن پایداری دربافت مرکزی -تاریخی شهر رشت یشنهاد
یگردد.
م
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(Source: Research findings) مدل تحقق بازآفرینی پایدار در بافت تاریخی شهر رشت.4 شکل
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Abstract
Historic areas as a cultural heritage and reflection of past generations lives are the
identity and potential of cities inner development. The excessive growth and evolution
of cities has caused social, physical, environmental and economic problems in these
areas. Utilizing regeneration approaches considering the principles of sustainable
development can exert a strong influence over upgrading urban livability in different
aspects. The main objective of this study is to identify the principles and factors of
sustainable regeneration in historic areas of Rasht. The required data for this research
was collected through library studies and questionnaires. The scope of the study are
400 Rasht citizens who live in historic areas of the city and are selected using Cochran
formula. Spss software, One-sample Statistical T-test and multivariate regression are
used in order to analyze the data. The results indicated that after the regeneration,
community based principle has a desirable condition among the principles of
sustainable regeneration and the principles of holism and procedural respectively were
assessed below the desirable average. Moreover, some of the factors of holism and
community based principles were considered one-dimensionally and the principle of
procedural and legal factors does not have a desirable condition and are not in the
direction of achieving an urban sustainable development. Eventually, the sustainable
regeneration research model was built with an emphasis on legal factors in the
mentioned region.
Keywords: Sustainable Regeneration, Urban sustainable development, Principles
and factors, Historic area
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