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 1دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،واحد مرند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرند ،ایران
 2استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،واحد مرند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرند ،ایران
 3استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1300/90/90 :

تاریخ پذیرش مقاله1300/90/39 :

چکیده
بافت قدیم شهرها اغلب در برگیرندهی آثار و نواحی تاریخی است .امروزه مدیران موفق در پی احیای مناطق
تاریخی با رجوع به شهرسازی بومی ،استفاده از کاربریهای مختلط ،اولویتدادن به حمل و نقل عمومی و تردد
پیاده ،فراهمآوردن شرایط زیستمحیطی سالم ،ایجاد رونق اقتصادی پایدار ،اشتغال بومی ،جذب مشارکت محلی و
توجه به میراث فرهنگی و گردشگری هستند .پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات و مشاهدات کتابخانه ای و
میدانی به بیان اهمیت بافت تاریخی شهر تبریز می پردازد .هدف این پژوهش تبیین راه کار برای حیات بخشی و
بازآفرینی بافت تاریخی شهر تبریز و بهرهمندی از فضای ارزشمند شهری با رویهای انسانمحور می باشد .بی تردید
می-توان با احیاء و باززنده سازی فضاهای واجد ارزش تاریخی -فرهنگی شهر تبریز زمینه و بستر الزم را برای
توسعه ی پایدار شهری فراهم ساخت .در نهایت عوامل یادشده باعث شکوفایی و سرزندگی شهر به ویژه در محور
فرهنگی -تاریخی آن با استفاده از مشارکت شهروندان بومی و طبقه ی خالق و ارتقای مطلوب و قابل قبول فضای
زندگی و حیات در بافت تاریخی شهرهای معاصر خواهد شد.
کلید واژهها :بافت تاریخی ،احیاء ،بازآفرینی ،شهرهای معاصر ،حیاتبخشی ،شهر تبریز ،شهر خالق
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مقدمه
بافت قديم شهرها اغلب در برگیرندهی آثار و نواحي تاريخي است .امروزه مديران موفق در پي احیای مناطق تاريخي با
رجوع به شهرسازی بومي ،استفاده از کاربریهای مختلط ،اولويتدادن به حمل و نقل عمومي و تردد پیاده ،فراهمآوردن
شرايط زيستمحیطي سالم ،ايجاد رونق اقتصادی پايدار ،اشتغال بومي ،جذب مشارکت محلي و توجه به میراث فرهنگي
و گردشگری هستند .بافت تاريخي شهرهای با سابقهی قديمي ،به دلیل مرکزيت جغرافیايي ،سهولت دسترسي ،مرکزيت
ثقل اقتصادی و ويژگيهای تاريخي -فرهنگي دارای پتانسیل بالقوهی بااليي ميباشند؛ عليرغم ويژگيهای مثبت قسمت
مرکزی شهرها ،بافت آنها از لحاظ مشکالت کالبدی (فرسودگي) ،زيستمحیطي ،درهم پیچیدگي بافت و ضعف
زيرساختها رنج ميبرند .با اين وجود سیر تفکرات باززندهسازی بافت تاريخي به سمت تلفیق نگاههای تکسويه و
بخشي ،در راستای جامعنگری پیش ميرود .بدون شک بافتهای تاريخي ،منابع سرشار میراث و محلي مناسب برای
بهکارگیری رويکرد خالقاند .با بررسي بیانیههای جهاني ايکوموس که مربوط به حفاظت از میراث تاريخي و فرهنگي
است ،ميتوان زمینهی پیادهسازی رويکرد خالق را در بافتهای تاريخي از جمله بافت تاريخي شهر تبريز ،فراهم کرد .در
بیانیهی کیوتو ( )6611بر حفاظت از میراث فرهنگي به عنوان سند افتخار ملي و گفتوگوی تمدنها و عدم تفکیک معنا
و مفهوم از بنا و اثر تأکید شده است .اين بیانیه برای بازيافت سريع سرمايه و منابع مالي ،بعد اقتصادی و صنعت گردشگری
را مورد توجه قرار ميدهد .بیانیهی سنت آنتونیو ( )6661بر مطالب اجالس کیوتو تأکید و ضرورت توسعهی پايدار فرهنگي
و توجه به گردشگری فرهنگي را در راستای کاهش آثار منفي اقتصاد گردشگری مطرح ميکند .در اين بیانیه اصالت و
اقتصاد گردشگری ،بعد ديگری از نگرش به مجموعههای تاريخي است؛ به طوری که بیانیهی مکزيکوسیتي ( )6666معروف
به بیانیهی بینالمللي گردشگری بر مفهوم جامع و جهاني میراث و تعامل آن با گردشگری تاکید دارد و آن را وسیلهای برای
تبادل فرهنگي تلقي ميکند .طبق اين بیانیه فعالیتهای گردشگری و حفاظتي در بافتها و مجموعههای تاريخي بايد با
احترام به عاليق ،سنن و خواستهای مردم محلي و منطقهای در جهت ارتقای سطح زندگي آنان همراه شود .اين بیانیه بر
الزم و ملزومبودن مرمت و حفاظت بافتهای کهن و تاريخي و صنعت گردشگری تاکید و مهمترين وسیلهی تبادل فرهنگي
را گردشگری بومي و بینالمللي دانسته ،همچنین حفاظت و توسعهی پايدار را عامل ارتباط اماکن میراثي و گردشگری پويا
ميداند( .حبیبي .)6961،محدودهی مورد مطالعهی ما شهر تبريز ميباشد که مادر شهر منطقهی شمالغرب کشورمان است.
در اين راستا هدف کلي پژوهش حاضر ارايهی راهکار برای احیاء و بازآفريني بافت تاريخي شهر تبريز با رويکرد شهر
خالق ميباشد .اهداف ديگری که در دل پژوهش نهفتهاند ميتوان بهرهمندی از فضای شهری با رويهای انسانمحور،
برخورداری از مقولهی خالقیت در تمامي سطوح آن در هدايت نظام شهری و شکوفايي و سرزندگي شهر به ويژه در
حوزهی تاريخي آن با استفاده از مشارکت مردم بومي و گردشگران ميباشد.
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مفاهیم و مبانی نظری تحقیق
مداخله در بافت تاريخي شهرها به مفهوم امروزی آن به اواخر قرن نوزدهم و قرن حاضر به ويژه پس از جنگ جهاني دوم
بر ميگردد .فرآيند صنعتيشدن در غرب که موجب رشد سريع شهرنشیني و ازدحام جمعیت در شهرها گرديد به تدريج
شرايط زندگي را دشوار ساخت .ظهور خودرو و استفادهی گسترده از آن سبب شد که به تدريج گروههای مرفه و متوسط
اجتماعي از سکونت در محالت شلوغ و پر ازدحام قسمت داخل شهر دست بشويند و به حومههای خلوت و خوش آب
و هوا روی آورند و در مقابل گروههای اجتماعي کمدرآمد جايگزين آنان شوند .مهاجرت گروههای اجتماعي با درآمد باال
و متوسط قسمتهای مرکزی به حومه و جايگزيني آنان با گروههای کمدرآمد شهری در حقیقت زمینهی مداخلهی
مديريت و برنامهريزی احیای ناحیهی تاريخي شهرها را فراهم ساخت .اقدامات اولیه در اين زمینه را بايد در کوشش
کشورهای اروپايي جستجو نمود« .اين تجارب با کارهای هوسمان در پاريس و نوشتههای راسکین و موريس در انگلستان
و اقدامات بست در اتريش آغاز شد» (حبیبي و همکاران  .)16 ،6910در ايران تجارب مديريت و برنامهريزی احیای
ناحیهی تاريخي شهرها به فاصلهی زماني  6900تاکنون برميگردد که طي اين سالها دارای فراز و نشیبهايي است .در
دههی  6910با برگزاری سمینارها و ارايهی کتب و مقاالت علمي نقش و اهمیت ناحیهی تاريخي شهرها بیشتر شد .با
پیروزی انقالب اسالمي تالشهای علمي در اين زمینه سست گرديد تا اين که از سال  6911به بعد با اجرای طرحهای
تحقیقاتي ،چاپ کتب و مقاالت علمي ،برگزاری سمینارها و  ...فعالیتها در اين زمینه سرعت گرفت .دفتر بهسازی و
بازسازی بافت فرسودهی شهری در وزارت مسکن و شهرسازی تاسیس گرديد و در برنامهی دوم توسعهی اقتصادی
اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي در بخش عمران شهری فصلي با عنوان «تهیه و اجرای طرحهای نوسازی و بهسازی
برای چهار هزار هکتار بافت مسئلهدار شهری» اختصاص يافت و تشکیالت جديدی در وزارت مسکن و شهرسازی با
عنوان شرکت مسکنسازان با شعباتي در مراکز استانها برای مديريت و برنامهريزی احیاء و مرمت ناحیهی تاريخي شهرها
ايجاد شد و طرحهای مختلفي در بافت قديم شهرهای کشور اجراء گرديد .احیای بافت تاريخي شهر با رويکرد شهر خالق
موضوع جديدی است که تحقیقات خیلي کمي در اين خصوص به ويژه در کشور ما صورت گرفته است .اين موضوع
نخستین بار توسط ريچارد فلوريدا در سال  2002مطرح شد .در سال  2001نیز آقای آلن اسکات با استفاده از ادبیاتي که
ريچارد فلوريدا مطرح کرده بود در مورد چگونگي سوق مزيتهای رقابتي و ظرفیتهای موجود در شهرها به سمت
خالقیت بیشتر و سیاستگزاریهای منطقهای فعالیتهايي را انجام داد.
اصطالح بازآفريني شهری يک اصطالح عام است که مفاهیم ديگری نظیر بهسازی ،نوسازی ،بازسازی ،توانمندسازی و
روانبخشي شهری را در بر مي گیرد .بازآفريني شهری به مفهوم احیا ،تجديد حیات و نوزايي شهری و به عبارتي دوباره
زنده شدن شهر است (حبیبي و مقصودی)1 :6911 ،
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لودويکو کواروني به عنوان نظريه پرداز مرمت شهری معتقد است بازآفريني شهری ،امری چند وجهي است که همه وجود
اقتصادی ،اجتماعي و کالبدی را شامل مي شود و احیاء و نوزايي بايد از جنبه های گوناگون صورت پذيرد .از نظر وی،
پويايي در بافت های تاريخي خصوصاً از نظر اقتصادی ،بسیار با اهمیت است .اين رويکرد بهدنبال عدم موفقیت اجرای
برنامههای صرفا کالبدی – فضايي اتخاذ شد ،چرا که دولتها دريافتند که سرمايهگذاری در نوسازی شهری بدون طي روند
همزمان نوسازی اجتماعي – اقتصادی ميتواند کامالً خنثي گردد (همان منبع) .بازآفريني به معنای تولید سازمان فضايي
جديد ،منطبق بر شرايط تازه و ويژگي های نو است که همگي در ايجاد روابط شهری جديد و يا تعريف دوبارهی روابط
شهری گذشته يا موجود ،مؤثر هستند (حناچي و همکاران.)69 :6911 ،
جدول -9واژه بازآفرینی شهری به تفکیک معانی لغوی ،مفهومی ،هدف ،اصول و زمان اقدام
واژه

Regeneration

معنای لغوی (معادل)

بازآفريني و معاصرسازی  -تمديد نسل و از نو سر بر آوردن  -نو شدن و به روز شدن

معنای مفهومی (تعریف)

خلق فضای شهری جديد با حفظ ويژگيهای اصلي فضايي (کالبدی و فعالیتي) قديم  -ارايه شخصیت و
هويت متفاوت
بازآفريني فضا با ويژگيها و ارزشهای کهن فضا  -بهسازی ،نوسازی و بازسازی  -شخصیت و هويت مستقل

هدف

يافتن
حفظ ويژگيهای ارزشي بافت کهن  -خلق ويژگيهای جديد و متناسب با نیاز روز  -بازآفريني و تعريف

اصول

مجدد ارزشهای کهنه  -برای پاسخگويي به نیازهای معاصر
مستمر  -مقطعي و بلندمدت

زمان اقدام

مأخذ( :حبیبي و مقصودی)6911 ،
جدول  -2نظریات اندیشمندان بافت تاریخی
نظريهپردازان

سال

نظريهها

اسمیت

6619

مجموعهی اقدامات متنوع و تکمیلي برای بازگرداندن حیات به بنا ،مجموعه يا بافت کهن شهری

تامس

6611

تاکید بر استفاده از پتانسیلهای موجود در بافت تاريخي و حفظ میراث فرهنگي

استريپ

6619

زندهکردن انگارهی اصلي و خوانانمودن بافت ،مجموعه يا بنای تاريخي

پوراحمد و همکاران

6911

ايجاد فضای شهری جديد با حفظ ويژگيهای اصلي فضايي شهر کهن

سیديان

6911

معاصرسازی عرصه های مختلف اجتماعي اقتصادی ،فرهنگي و کالبدی (افزايش سطح کمي و کیفي

رابسون

6611

تغییر عملکرد و معاصرسازی آن متناسب با نیازهای دورهی معاصر

حبیبي و همکاران

6911

ارتقای کیفیت بصری و زيباييشناسي وضع موجود

فیچ

6612

کمک به آموزش و افزايش مشارکت مردمي در بافت های تاريخي

رابسون

6611

عاملي برای جذب ساکنین قديمي و مهاجرت کرده به مجموعه ی تاريخي

فالمکي

6911

ارتقای کیفیت زندگي ساکنین بافت تاريخي

شاخصها و استانداردها
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نگرشهای مختلف در مداخلهی بافت تاریخی شهری
نگرشهای مختلف در مداخلهی بافت تاريخي به شرح جدول  9ميباشد.
جدول -9نگرشهای مختلف در مداخلهی بافت تاریخی
نگرشها

زمان

رويکرد

نظريهپردازان

تجددگرايان

قرن 66

ارتقای سطح بهداشت ،عملکرد ،شبکهی هندسي و

اوئن ،فوريه ،ريچاردسون ،کابه،

معايب شطرنجي و زيبای شهر

پرودون

فراتجددگرايان

بعد از قرن 66

زندهکردن ارزشهای گذشته اشکال کهن

جین جیکوب

فرهنگگرايانه

بعد از دهه  10قرن 20

حفظ تار و پود کهن در کنار دگرگوني کالبدی  -فضايي

راسکین ،موريس ،سیت ،ريمون

مردمگرايانه

دهههای آخر قرن  20و

باالبردن سطح مشارکت مردم ،سردر گذشته و رو به

اوايل قرن 26

آينده ،برنامهريزی ارجح از طراحي

آنون
الکساندر ،گدس ،لینچ ،مامفورد

ماخذ( :نژاد ابراهیمي و مقدسیان.)1 ،6969 ،

خالقیت
خالقیت در رشتههای مختلف مانند روانشناسي ،روانسنجي ،علومشناختي ،هوش مصنوعي ،فلسفه ،تاريخ ،اقتصاد ،تحقیق،
طراحي ،کسب و کار ،مديريت و از منظرهای متفاوت هنری ،علمي ،اقتصادی و تکنولوژيکي مورد مطالعه قرار گرفته است.
اين مطالعات ،خالقیت روزمره ،خالقیتهای خاص و مصنوعي را پوشش دادهاند .با اين حال هیچ تعريف واحد و سادهای
از خالقیت وجود ندارد (اين مفهوم دارای بیش از  10تعريف است ( )Sternberg, 1999که شامل تمام ابعاد اين پديده
مي باشد) .از يک سو ،در باب تعريف تناقضاتي وجود دارد ،از سوی ديگر ،تعاريف خالقیت بههم مرتبط هستند و همپوشاني
دارند.
مشابه تناقضات موجود در تعاريف خالقیت در روشهای اندازه گیری خالقیت هنوز تناقضاتي وجود دارد .نه استانداردی
برای روشها و تکنیکها وجود دارد و نه يک روش سیستماتیک( .)Girard, Baycan & Nijkamp, 2011: 16تورنس
( )6611مشاهده کرد که خالقیت معموال از نظر روند ،محصول شخصیت و محیط تعريف ميشود .او خالقیت را به عنوان
"يک گام موفق به ناشناختهها ،دور شدن از مسیر تعريف شده ،شکستن قالبها ،تجربههای جديد و اجازه دادن اينکه يک
چیز منجر به چیز ديگری شود ،ترکیب ايدهها و يا ديدن روابط جديد بین ايدهها" تعريف کرد .تعريف تورنس از خالقیت
به طور گستردهای توسط بسیاری از محققان پذيرفته شده است .انواع خالقیت در مناطق مختلف توسط محققان به عنوان
"خالقیت هنری"" ،خالقیت علمي"" ،خالقیت اقتصادی" و "خالقیت تکنولوژيکي" پیشنهاد شده است.
همه اين انواع خالقیت در مناطق مختلف با هم مرتبط اند و شامل "خالقیت تکنولوژيکي" مي شوند ( Girard, Baycan

.)& Nijkamp, 2011: 16
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جدول -4تعاریف مختلف از خالقیت
عنوان
هادامارد ()9191
اسنو ()9168

تعریف ارائه شده
اختراع يا کشف در رياضیات و يا هر جای ديگرکه با ترکیب ايده ها اتفاق مي افتد.
خالقیت ،يک المپ در ذهن نیستت ،همانگونه که بستیاری از کارتون ها آن را به تصوير کشیده اند بلکه دستاوردی است از مطالعه
فشرده ،بازتاب طوالني ،پشتکار و عالقه.

روتنبرگ ()9111

خالقیت تولید چیزی است که هم جديد و هم واقعا ارزشمند باشد.

استرنبرگ ()2111

توانايي تولید کاری است بديع (اصیل و غیر منتظره) در کیفیت باال و مناسب (به عنوان مثال :مفید مرتفع کننده محدوديت کار).

تورنس ()9161
سیمون ()2119
)2114( UNCTAD
اسمیت ()2112

فرايند حستاس شتدن به مستائل ،کمبودها ،شتکاف ها در دانش عناصر گمشده ،ناهماهنگي ها و غیره؛ شناسايي مشکالت ،جستجو
برای راه حل؛ ايجاد حدس ها و يا تدوين فرضیه ها و احتماال اصالح آن ها؛ و در نهايت ارتباط نتايج
ما به تفکری خالق مي گويیم که چیزی را تولید کند که هم جديد و هم جالب و ارزشمند باشد.
خالقیت منبعي نیستت که به يک ملت داده شتود ،بلکه منبعي استت که عمیقا در بسترهای اجتماعي ،فرهنگي و تاريخي جا دارد و
دارايي است که همه آن را دارند.
خالقیت بايد به وسیله جديد بودن محصوالتش تعريف شود نه به دلیل سودمندی ،ارزش ،قابلیت سود دهي ،زيبايي و غیره.

اقتصاد خالق بوستون

/پژوهش ،ایاالت متحده امریکا BRA
()2111

خالقیت مي تواند به عنوان فرايندی که در آن ايده ها تولید و به هم ربط داده مي شتتتود و تبديل به چیزهای ارزشتتتمند مي گردد،
تعريف شود.

(UNCTAD)2116ذکر شده در

مأخذ)Girard, Baycan & Nijkamp, 2011: 16( :
خالقیت شهری
خالقیت بازتاب گستردهای در مطالعات شهری و منطقهای داشته است و برخي مفاهیم جديد مانند طبقهی خالق* ،صنايع
خالق† ،محیط خالق† و شهر خالق را به ادبیات شهری افزوده است (قرباني و همکاران.)6962 ،
 .مباحث بین المللي در چند سال گذشته تحت تأثیر اين مفاهیم بوده است ()Girard, Baycan & Nijkamp, 2011: 16
(فلوريدا.)606 :2001 ،

طبقه خالق
از نظر فلوريدا "طبقه ی خالق متشکل از افرادی است که از طريق خالقیت خود به ارزش اقتصادی مي افزايد ".بنا بر اين
مشخصهی طبقه ی خالق اين است که اعضای آن در کاری فعالیت دارند که کارکرد آن اين است که انواع خالقیت با معنای
جديدی را ايجاد کنند .هستهی خالق اين طبق ه جديد شامل دانشمندان ،مهندسان ،استادان دانشگاه ،شاعران ،نويسندگان،
هنرمندان و سرگرمکنندگان ،هنرپیشهها ،طراحان ،آرشیتکتها و همینطور رهبران فکری جامعهی نوين :نويسندگان غیررمان،
Creative Class

*

Creative Industries

†

Creative Milieu

†
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سردبیران ،اشخاص فرهنگي ،محققان متخصص ،تحلیلگران و ديگر افراد متفکر هستند .اعضای اين هسته خالق اشکال
جديد طرحها را تولید ميکنند که به طور گسترده ميتوان آن را ساخت ،فروخت و استفاده کرد.
ماورای اين گروه اصلي ،طبقه خالق همچنین شامل حرفهای های خالق است که در رشتههای وسیع صنايع با دانش زياد،
مانند بخشهای دارای تکنولوژی پیشرفته ،خدمات مالي ،حرفهایهای حقوقي و پزشکي و مديريت تجاری ،کار ميکنند.
اين افراد عهده دار حل مشکالت ناشي از خالقیت ،با تکیه بر ساختهای پیچیده دانش ،در جستجوی راه حلهای ابداع
گرايانه نیز هستند .در انجام چنین وظیفه ای ،برای نمونه به درجه باالی تحصیالت رسمي ،و بنا بر اين سطح بااليي از
سرمايهی انساني نیاز است (فلوريدا.)11 ،16 :2001 ،
اما هويت طبقهی خالق بسیار عمیقتر از تغییر مجموعه ای از برخوردها و ظواهر است و ريشه در تغییر شرايط اقتصادی
دارد .آنچه اين طبق را بههم پیوند ميدهد تنها ارزشها و نگرشهای آنها نیست بلکه جايگاه آنها در ساختار اقتصادی
است (.)Florida, 2012: 37
شهر خالق
تعريف شهر خالق بسیار فراگیر است .تعاريف شهر خالق از ديدگاه افراد و ارگانهای مختلف را نشان ميدهد) .به نظر
ميرسد شهر خالق با رويدادها و بخشهای هنری که شهرها را زنده و پويا ميسازد و به آنها ارزش واقعي ميبخشد ،در
ارتباط مدني است .فلسفه ی شهر خالق اين است که همیشه در يک مکان پتانسیلهای خالقي وجود دارد .بايد شرايط به
گونهای باشد که مردم فکر کنند ،برنامهريزی نمايند و در استفاده از فرصتهای بهوجود آمده ،ابتکار عمل داشته
باشند( .)Landry, 2008: 133اين امر ميتواند از اداره افراد بي خانمان تا ايجاد ارزش يا ترقي محیط بصری باشد .فرض
شهر خالق بر اين است که مردم ميتوانند شرايط فوقالعادهای را ايجاد کنند .شهر خالق بايد به زيرساختهای خالق نیز
دسترسي داشته باشد .زيرساختهای خالق محدود به مواردی چون شبکهی راهها ،فاضالب و ساختمان نیست ،بلکه
ترکیبي از سختافزار و نرمافزار است .نرم افزارهای شهر خالق شامل نیروی کار ماهر و انعطافپذير ،متفکران پويا ،خالقان
آثار و مجريان ميباشد .خالقیت نه تنها داشتن ايده است بلکه ظرفیت کاربرد اين ايدهها نیز هست .شهر خالق ،استعدادها
را شناسايي نموده ،پرورش ميدهد و جذب ميکند و امکان تداوم آن را نیز فراهم ميسازد (.)Landry, 2006: 16
جدول  -2تعاریف شهر خالق از دیدگاه افراد و ارگانهای مختلف
لندری ()2000
هال ()2000

شهههرهای خالق مکانهایی هسههتند که شههما میتوانید در آن فکر کنید ،برنامهریزی کنید و با تخیالت خود
رفتار کنید.
شهرهای خالق مکان تالطمهای بزرگ اجتماعي و فکری هستند؛ به هیچ عنوان مکانهای راحتي نیستند.
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يک شتتهر خالق يک محل خواهد بود که در آن بیگانگان وارد شتتوند و احستتاس يک حالت ابهام خاص داشتتته
شهر اوتاوا ()2009

باشتند؛ آنها نبايد از فرصتت ها محروم شتوند و نه به گرمي در آغوش گرفته شتوند که موتور خالقیت از دست
برود.
يک شتتهر خالق بايد قادر به حفظ تمرکز هنرمندان ،افراد خالق ،ستتازمانهای فرهنگي و صتتنايع خالق در داخل

شهر تورنتو ()2009

مرزهای خود باشد .شهرهای خالق مراکز شهری متراکم ،که اقتصاد آنها تحت سلطه ايدهها و افرادی که ايدههای
جديد برای زندگي دارند ،است .اين شهرها با خرد خود کار ميکنند.

بردفورد ()a2001

بردفورد ()b2001
لندری ()2001

شتتهرهای خالق مناطق پويا از تجربه و نوآوری هستتتند که در آن ايدههای جديد رشتتد کرده و مردم از طبقات
اجتماعي گرد هم مي آيند تا جوامع خود را مکانهای بهتری برای زندگي ،کار و تفريح کنند.
شهرهای خالق ،خانه تنوع هستند؛ استعدادهای مختلف در شهرهای خالق شناخته شده و ارائه ميشوند.
خالقیت شتتهر خالق در مورد تفکر ،جانبي و افقي استتت؛ ظرفیت ديدن بخشها و کل به طور همزمان ،همچون
ديدن جنگل و درختان در يک لحظه.
مفهوم شتتهر خالق به معني فرايند تفکر جامع خالقي استتت که ميتواند به طیف وستتیعي از مستتائل اجتماعي،

کاالنديز و النگ ()2001

اقتصادی و زيستمحیطي اعمال شود.
شتتتهر خالق مکتاني استتتت بتا هنر و فرهنگ قوی و شتتتکوفا ،خالقیت و تنوع و فراگیری ،استتتتعداد هنری و

اسمیت و وارفیلد ()2001

)2001( UNCTAD

خیالپردازی .محل هنرهای متنوع و فراگیر و فرهنگ (تعريف فرهنگمحور) ،محل نوآوری اقتصتتتادی ،استتتتعداد
خالق و صنايع خالق (تعريف اقتصاد محور).
يک شتهر خالق ،يک مجتمع شتهری است که در آن فعالیتهای فرهنگي در انواع مختلف ،اجزاء جداييناپذير از
اين عملکرد اقتصادی و اجتماعي شهر هستند.

منبع)Girard, Baycan & Nijkamp, 2011: 26( :
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حکمروايي
مطلوب
اقتصاد و
فناوری

مفاهیم شهر
خالق
منابع انساني
و فکری

تحمل
پذیرش تنوع

ايده پردازی

مدل مفهومي تحقیق
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
شهر تبريز ،مرکز استان آذربايجانشرقي ،در شمالغرب ايران واقع شده است (نقشهی  )6-9و در گسترهی منطقه موقعیت
چهارراهي دارد .اين شهر با وسعتي حدود  21011هکتار در موقعیت جغرافیايي  91درجه و ا دقیقه تا  91درجه و  1دقیقه
عرض شمالي و  11درجه و  1دقیقه تا  11درجه و  22دقیقه طول شرقي واقع شده است و با متوسط ارتفاع  6110متر از
سطح درياهای آزاد ،در جلگهای به نام جلگهی تبريز واقع شده است .اولین هستههای جمعیتي شهر تبريز نیز در سطح
اراضي هموار و کمشیب در حاشیهی دشت و در محل تقاطع رودخانههای مهرانرود (میدان چايي) و آجيچای شکل
گرفته است.
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شکل -9موقعیت در کشور و استان آذربایجانشرقی و بافت تاریخی تبریز

مآخذ :اطلس کالنشهر تبريز6961 ،
جدول  -8مساحت و جمعیت سال  9912کشور ،استان ،شهرستان و شهر تبریز
عنوان

مساحت (کیلومتر مربع)

جمعیت (نفر)

کشور

6121116

16621210

استان

11160/16

9606112

شهرستان

2611/66

6119099

شهر

211/16

6111169

سهم شهر از استان

0/11

96/11

سهم شهر از کشور

0/02

6/61

مواد و روشهای مورد استفاده
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پژوهش حاضر از نظر روش ،پیمايشي و از نظر نوع ،تحلیلي و از حیث هدف ،کاربردی -توسعهای است.
قلمروی موضوعي پژوهش ،حیات بخشي به بافت تاريخي شهرهای معاصر با رويکرد شهر خالق (نمونه موردی هستهی
مرکزی شهر تبريز) ميباشد .قلمروی زماني پژوهش ،از زمستان سال  6961تا زمستان  6961شمسي ميباشد.
جامعه ی آماری پژوهش حاضر ،مديران شهری ،اصناف ،شهروندان و کارشناسان مرتبط ساکن شهر تبريز ميباشد .حجم
نمونهی آماری با استفاده از فرمول کوکران* محاسبه شد .نمونهگیری به صورت سیستماتیک و خوشهای انجام گرفت .حجم
نمونه به تعداد  911نفر به دست آمد.
روش گردآوری اطالعات پژوهش حاضر به صورت ترکیبي شامل میداني و کتابخانهای (اسنادی) است.
ابزار گردآوری اطالعات دسته اول در اين پژوهش ،مصاحبه و پروفرماهای محققساخته ميباشد .برای جمعآوری دادهها
و اطالعات عالوه بر مصاحبهی حضوری با اعضای جامعهی آماری از طريق برگزاری کارگاه آموزشي نگاه راهبردی به
حیاتبخشي بافت تاريخي شهر تبريز برای مديران عالي ،میاني و مرتبط برخي نهادها و دستگاههای متولي مديريت شهری
به شیوهی طوفان فکری اجرا گرديد .تکنیک اجراشده در اين پژوهش ،تکنیک دلفي ميباشد که برای غربالگری شاخص-
های کمي و کیفي استفاده خواهد شد.
یافته های تحقیق

يافته ها نشان ميدهد که بیشترين میانگین مربوط به مؤلفه منابع انساني است که میانگین برای اين مؤلفه برابر با  11/11و
همچنین کمترين مقدار میانگین مربوط به مؤلفه حکمروايي برابر با  12/11است.

جدول -7آمار توصیفی مؤلفه های شهر خالق در بافت های تاریخی
اقتصادی و

منابع

ايده

تنوع

فناوری

انساني

پردازی

پذيری

11/11

11/11

11/10

0/6

0/11

69/21

62/6

متغیر

حکمروايي

میانگین

12/11

16/62

6/06

0/69

0/60

61/11

69/21

62/11

میانگین خطای
استاندارد
انحراف معیار

*.Cochran
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ارزیابی همبستگی میان مؤلفههای شهر خالق در بافت هاری تاریخی
يکي از ابزارهای مناسب جهت تحلیل متغیرها ،ضريب همبستگي پیرسون است که در اين تحقیق مورد استفاده قرار گفته
است .ضريب همبستگي از روشها ی پر کاربرد جهت تعیین میزان رابطه بین دو متغیر محسوب گرديده و با عالمت r

نشان داده ميشود.
جدول -6همبستگی مؤلفههای شهر خالق در بافت تاریخی
حکمروايي

اقتصادی و

تنوع

منابع انساني

ايده پردازی

حکمروايي

Correlation
Coefficient

6

0/121

0/291

0/216

0/61

)Sig. (2-tailed

0

0

0/6

0

0/612

اقتصادی و

Correlation
Coefficient

0/121

6

0/116

0/961

0/916

فناوری

)Sig. (2-tailed

0

0

0

0

0

Correlation
Coefficient

0/291

0/116

6

0/169

0/911

)Sig. (2-tailed

0

0

0

0

0

Correlation
Coefficient

0/216

0/961

0/169

6

0/996

)Sig. (2-tailed

0

0

0

0

0

Correlation
Coefficient

0/61

0/916

0/911

0/996

6

)Sig. (2-tailed

0/612

0

0

0

0

مؤلفه

منابع انساني
ايده پردازی
تنوع پذيری

فناوری

پذيری

جدول  1همبستگي را میان مؤلفههای شهر خالق که از جمع مؤلفههای مزبور به هر متغیر است را نشان ميدهد ،ارزيابيها
با توجه به جدول  1نشان ميدهد که بین مؤلفههای شهر خالق همبستگي مثبت وجود دارد .به اين معنا با افزايش هر
مؤلفه ،مؤلفه ديگری نیز افزايش مييابد و با کاهش يکي ،ديگری نیز کاهش مييابد .با توجه به جدول  1مالحظه ميشود
که بین مؤلفههای تفرق منابع انساني و ايده پردازی با نمره  0/169بیشتری رابطه وجود دارد و کمترين رابطه مربوط به
مؤلفههای حکمروايي و تنوع پذيری است.
یاقته های استنباطی
در اين بخش میزان ارتباط و تأثیرگذاری شاخص های عرصه عمومي و تاثیر آنها بر بافت فرسوده از رگرسیون چند گانه
استفاده شده است.
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محاسبات تحلیل رگرسیوني نشانگر آن است مقدار  Rبرابر  690091که مقدار  R2برابر  61662مي باشد که نشان مي دهد
که  6166درصد از شرايط شهر خالق با پهنه تاريخي همبستگي دارند.
جدول -6آماره های ضرايب مدل رگرسیون
مولفه ها

ضريب غیراستاندارد

ضريب استاندارد
Beta

t

Sig.

60111

00000

-90111

00000
00126

)(Constant
حکمروايي

B
00216

Std. Error
00021

-00696

00091

-00261

اقتصادی و فناوری

00096

00011

0001

00111

منابع انساني

00221

00011

00161

90612

00000

ايده پردازی

-00601

00016

-00291

-20011

00016

تنوع پذری

-00611

00011

-00961

-20011

00091

مطابق جدول باال مقدار  βنشان مي دهد که مولفه منابع انساني بیشترين تأثیرگذاری را داشته است و مقدار آن در سطح
اطمینان  61درصد معنادار بوده است.

نتیجهگیری
علم شهرسازی با انعطافي علمي و منطقي ،اصالح بافت فرسوده را جايز دانسته ،اما بافت تاريخي در بسیاری از اوقات،
قرباني برداشتي اشتباه به نام بافت فرسوده ميشود ،بافت تاريخي تبريز هم از اين قاعده مبری نبوده و فرقي نميکند قطار
شهری باشد يا ساختمانسازی ،قدرت سرمايه داری همیشه بیشتر است ،با وجود اينکه اداره کل میراث فرهنگي اقدام به
پیگیری قضايي و تشکیل پرونده های متعدد در اين خصوص کرده است ،اما راه زيادی تا برخورد جدی با متخلفان باقي
بوده و به نظر ميرسد قوانین موجود به اندازهی کافي بازدارنده نیستند.

انگشت اتهام در دخالت های واضح و نابجا در بافت تاريخي و حريم آثار تاريخي به سمت هر ارگاني که باشد ،يک سمت
آن به شهرداری برمي گردد ،در اين میان ساخت و سازهای غیرمجاز و در برخي موارد مجازی که مهر تايید شهرداری را
گرفتهاند و هرگز قلع و قمع نشدهاند ،هم دلیل ديگری بر قدرت سرمايهداری بوده و انتظار ميرود شهرداری تبريز ،قوانین
حفاظت از بافت تاريخي را قاطعانهتر اجرا کند.
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بافت تاريخي شهر تبريز ،در مرکز شهر قرار گرفته و عناصر اولیهی شکلدهندهی شهر در آن واقعشده است .اين منطقه از
شمال به خیابان شمس تبريزی ،از جنوب به خیابان های امام خمیني (ره) ،قاضي طباطبايي و شهید ياغچیان و از شرق به
خیابانهای شهید ثقهاالسالم ،شهید بهشتي و حافظ ،از غرب به خیابانهای شريعتي جنوبي و فلسطین منتهي ميشود .وجود
بازار تبريز و مراکز بزرگ تجاری اين منطقه را به يک قطب تجاری مهم تبديل کرده است .وجود کاربریهای عمدهی
تجاری و ادار ی سیاسي به لحاظ وجود بازار ،استانداری ،فرمانداری ،بازرگاني ،شهرداری و  ...سبب شده که مناطق ديگر
به لحاظ ارتباط با کاربریهای يادشده پیوندهای کاربری و ارتباطي داشته باشند .مهرانرود از لحاظ شکلي يکي از عناصر
تاثیرگذارنده در سطح شهر ميباشد که به لحاظ عبور اين عنصر از منطقه باعث ايجاد پیوند فیزيکي و ذهني بافت تاريخي
با ساير بافتها شده است .بافت تاريخي تبريز شامل جالبترين آثار تاريخي و بسیار ارزشمند چون بازار تبريز ،مساجد
عالي مانند مسجد جامع و مسجد کبود ،و مدارس مشهور و خانههای باشکوه را در برگرفته است .در اين محدوده ،محالت
تاريخي و قديمي چون راستهکوچه ،چارمنار ،سنجران ،میارمیار ،ايچری ارمنستان (ارمنستان داخلي) و  ...واقع شدهاند .در
اين بخش از شهر تبريز ،دروازههای قديمي و تاريخي چون درب باغمیشه ،استانبول ،ويجويه ،گجیل ،خیابان و نوبر قرار
گرفتهاند که در اين میان تنها درب خیابان از تخريب و تملک و حوادث روزگار سالم باقيمانده است .قسمت عمدهی
بافت تاريخي در داخل باروی نجف قليخاني پس از زلزلهی  6669ه.ق .قرارگرفته است .شواهد و قراين نشان میدهد که
راه ابريشم (ايپک يولي) از گذرها و میدانها اين بافت ميگذشته است .قديميترين کلیساهای پیروان آيین مسیح ،مانند
کلیسای مريم مقدس در مقابل راستهکوچه ،و کاتولیکها و مساکن ارامنه نیز در اين بافت واقع شدهاند .بیشترين امامزادهها،
زيارتگاهها و تکیهها در اين بخش جای گرفتهاند .جالبترين موزههای تاريخي شهر تبريز که نشانگر ارزش و اهمیت
تاريخي اين شهر است ،مانند موزههای آذربايجان ،مشروطه ،فرش و موزهی ارامنه در اين محدوده واقعشدهاند .از ديرباز
به علت اهمیت مرکزيت شهری ،اکثر مراکز ادارات دولتي ،سازمانها ،نهادها و مراکز اقتصادی و تجاری در اين محدوده
قرارگرفتهاند .مدتهای متمادی است که محالت قديمي و بافت اصیل اين منطقه محل سکونت بزرگان علم و دين و
مشاهیر شهر بوده و اسامي کوچهها و میدانها داللت بر ارزش اين واقعیت است .چون کوی کرباسي ،کوچه امامجمعه،
کوی مجتهد ،کوی حرمخانه ،کوی مجیدالملک ،میدان انگج ،کوی مسجد جامع ،کوی کلکتهچي ،محلهی ارمنستان ،کوی
عین الدوله ،کوی میارمیار و  . ...بافتهای تاريخي با توسعهی فعالیتها و فضاهای گردشگری در حفظ بناها و عناصر
تاريخي خود موفق ميروند و حضور روز و شب شهروندان و گردشگران را امکانپذير ميسازند .حضور مردم ،جوانان و
نوجوانان ،جشنها ،انواع فعالیتهای اجتماعي ،برپايي نمايشها و معرفي هر آنچه مظهر تنوع فرهنگي و قومي يک ملت
با تاريخ هزاران ساله است .تمام اين جلوهها در رشد و ارتقای فرهنگ و دانش يک شهر موثر است .در چنین فضاهايي،
زمینهساز رشد صنعت گردشگری و جذب گردشگران داخلي و خارجي است .بافت تاريخي تبريز با دارا بودن عناصری
ارزشمند که در حافظه ملي و حتي جهاني يونسکو ثبت و ضبط گرديدهاند ،دارای پتانسیلهای بالقوهای برای تحقق شهر
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خالق در ابعاد فرهنگي ،تفريحي و گردشگری ميباشد .وجود بازار جهاني تبريز به عنوان بزرگترين بازار تاريخي سرپوشیده
جهان با بیش از  1100مغازه و عناصر متعدد و متنوع از قبیل مدرسه ،مسجد ،حمام ،سرا و تیمچه ،زورخانه ،حیاط و غیره
با مراجعه روزانه بین  900الي  100هزار نفر در کنار بیش از چند صد ابنیه تاريخي ،موزهها ،مساجد ،پلها ،خیابانها و
گذرها و ساير فضاهای خاطرهانگیز شهری ،فضايي متفاوت را در چشم هر بینندهای تداعي ميکند .فعالیت و کارکرد بافت
تاريخي تبريز در کنار زنده و فعال بودن بازار تاريخي بیش از يک کیلومتر مربعي آن ،عرصه متفاوت و جديدی را برای
گذران اوقات فراغت ،تفريح ،استراحت ،تجارت و بازرگاني ،هنر و غیره در يکي از مهمترين شهرهای جاده ابريشم رقم
زده است .سبقه جهاني بودن تجارت و بازرگاني تبريز در گذشتههای دور تداعي بعد جهاني شدن ،کارآفريني و خوشايندی
در کنار سرمايه اجتماعي و زنده بودن فعالیت ها و کارکردها به تناسب فضاها و آفرينش فرهنگ و همر و صنعت ماندگار
جهاني همچون فرش دستباف و کفش دستدوز و دهها همر دستي بينظیر ،اين شهر را به عنوان يک شهر گردشگرپذير
که توسعه گردشگری آن ميتواند بافت تاريخي تبريز را احیا کند ،معرفي مينمايد و با فرضیه انطباق دارد.
در سالهای اخیر توجه مسئوالن اجرايي به رويکرد نوسازی و بهسازی محالت کهن و همچنین بافت تاريخي در شهر
تبريز بیشتر شده است و در نتیجه ايدهها و اهداف تازهای در اين زمینه پديد آمده است .البته نبايد اين نکته را نديده
بگیريم که در اکثر محورها به مرمت تکبناهای تاريخي بسنده شده است .يکي از اهدافي که به تازگي در زمینهی اقدامات
نوسازی محورهای تاريخي تبريز صورت گرفته ،جذب گردشگر و افزايش مدت اقامت او در شهر است .البته
برنامهريزیهای که با رويکرد توريسممحوری باشد به صورت مجزا اجرا نگرديده است و برنامهای که مستقیم به رويکرد
توريسم و نوسازی محورها و بافتهای تاريخي و طراحي در اين بافتها باشد با توجه به قابلیتهای و پتانسیلهای اين
شهر وجود نداشته است و گردشگری يکي از اهداف اين اقدامات به حساب ميآيد .اقدامات نوسازی در بافتهای تاريخي
شهر تبريز ،ميتواند سبب به وجود آوردن امکانات و توانهای بالقوهی بافتها شود .اين امکانات و توانها عبارت است
از :الف .دسترسي به مراکز اصلي شهر؛ ب .به وجود آوردن امکانات خدماتي و تاسیساتي شهری؛ و ج .پیداکردن موقعیت
مناسب در فضای شهر و امکان ايفای نقش موثر .رسیدن به درك مشترك (نهادها ،ارگانها و سازمانهای ذیربط) برای
ايجاد تحول در وضع موجود بافتها و توجه به مقولهی نوسازی بافتهای تاريخي با توجه به بررسي نکات قوت و ضعف
اقدامات نوسازی در طراحي بافتهای تاريخي شهر تبريز ميتوان چنین نتیجهگیری کرد که برای توريسم اين شهر و اقامت
آن کدام محورها قابلیت بیشتری را دارد .با در نظر گرفتن قابلیتهای بافتهای تاريخي شهر و محوربندی آنها با عنوان
فرهنگي -تاريخي و گردشگری محورهای امام خمیني (ره) ،تربیت و درصد کمي مقصوديه برای جذب توريسم (با اقدامات
نوسازی صورت گرفته و ارتقای اين اقدامات با رويکرد توريسم محوری) قابلیتهای بیشتری را نسبت به ساير محورهای
ذکر شده دارند (با در نظر گرفتن وضع موجود) و محورهای ديگر بیشتر دارای قدمت تاريخي و باارزش هستند .در
راستای اين اقدامات (نوسازی و بهسازی با رويکرد توريسممحوری و خالق) ميتوان به ارتقای سطح محورهايي که قابلیت
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دارند کمک کرده و باقي محورها را آمادهسازی کرد (با باالبردن سطح فرهنگ و رفع مشکالت فرهنگي که محورها دارند).
با جواب (مثبت) گرفتن در محورهای قابلیتدار ،راحتتر و سريعتر ميتوان برای ديگر محورها برنامهريزی کرد .اگر با
رويکرد خالق به نوسازی و طراحي بافتهای تاريخي شهری در شهر تاريخي و باارزشي چون تبريز که دارای ويژگيهای
منحصربهفرد نیز ميباشد توجه بیشتری شود و با قابلیتهای تاريخي فرهنگي و توريستي اين شهر ،ميتوان در احیای
بافت شهری اين شهر بسیار موفق بود.

منابع:


حبیبي ،سید محسن .)6961( .کاربست مفهوم بازآفريني شهری در نظر و عمل ،جستارهای شهرسازی ،دو فصلنامه تحلیلي
پژوهشي معماری و شهرسازی.
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روشها و اقدامات شهری) ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
حبیبي ،محسن و ملیحه مقصودی.)6911( .مرمت شهری ،تهران :دانشگاه تهران
حناچي ،پیروز ،داراب ديبا و محمدجواد مهدوی نژاد .)6911( .حفاظت و توسعه در ايران ،نشريه هنرهای زيبا ،شماره ،92
.16 – 10
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معاونت برنامهريزی و توسعه شهرداری تبريز
نژاد ابراهیمي ،احد و مريم مقدسیان .)6969( .متغیرهای وابسته به ارزش در بافتهای تاريخي-فرهنگي جهت برنامه ريزی
برای بازآفريني شهری مطالعه موردی  :خیابان ارگ مشهد ،مجموعه مقاالت ششمین کنفرانس ملي برنامهريزی و مديريت
شهری با تأکید بر مؤلفههای شهر اسالمي ،دانشگاه فردوسي ،مشهد.
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