رشد اقتصادی و توسعه شهری از طریق
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نمونه موردی :خانه های تاریخی شهر همدان
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چکیده:
بافتهــای تاریخــی شــهرهای ایرانــی تجل ـیگاه ارزشهــا و ســنتهای دیریــن مــا میباشــند و حفــظ و احیــا آنهــا میتوانــد منبــع
فرهنگــی  -اجتماعــی بــا ارزشــی را بــرای نسـلهای بعــدی بــه یــادگار گــذارد .آنهــا نمــودی از خــرد جمعــی نیــا کان مــا میباشــند کــه
توانســتهاند چنیــن ســاختارهایی را کــه ترکیبــی از علــم ،دانــش ،هنــر و تجربــه میباشــند را بــرای مــا بــه ارمغــان گذارنــد .پرداختــن
بــه ایــن میــراث ارزشــمند در واقــع مــا را بــه اســتفاده از تجربیــات غنــی گذشــتگان رهنمــود میســازد و مــی توانــد ضامــن تــداوم
فرهنگــی کــه در گــرو تــداوم تاریخــی اســت باشــد.
خانههــای تاریخــی ایرانــی کــه هماننــد گوهــری در بافتهــای تاریخــی ارزشــمند جلو هگــر هســتند ،عصــارهای از تاریــخ زندگــی ،هنــر،
اعتقــادات ،آداب و رســوم و ســبک زندگــی ایــران اســامی مــا محســوب میشــوند و بــه نوعــی میتــوان آنهــا را مــوزهای از تمامــی آداب
فرهنگــی ،اجتماعــی نسـلهای قدیــم بــه شــمار آورد.
امــروزه بــا احیــا و بازآفرینــی ایــن میــراث ارزشــمند میتــوان عــاوه بــر پاسداشــت فرهنگــی و تاریخــی ایــن آثــار و تبلیــغ ایــن آداب
در بیــن شــهروندان ،محرکهــای اقتصــادی را در ســطح شــهر بوجــود آورد کــه موجــب رشــد اقتصــادی و توســعه شــهری گشــته و
گروههــای اقتصــادی مناســبی را بــرای ارتقــا درآمدهــای شــهری و رشــد صنعــت توریســم و گردشــگری کــه امــروزه جــزء مهمتریــن
اصــول در جــذب ســرمایه و گــردش مالــی از آن یــاد میشــود ،بوجــود آورده در ادامــه از طریــق مطالعــه تجربیــات کشــورهای موفــق
جهــان در ایــن حــوزه میتــوان مــدل مفهومــی مناســبی را بــرای بازآفرینــی خانههــای ارزشــمند تاریخــی و ایجــاد تحــرک اقتصــادی
(کارآفرینــی شــهری) تبییــن نمــود.

کلیدواژ گان :بازآفرینی شهری ،خانههای تاریخی ،رشد اقتصادی ،توسعه شهری و گردشگری
تاریخ دریافت96/06/10 :
تاریخ پذیرش96/09/10 :

 1استادیار گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 2استادیار گروه آمار ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
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روش تحقیــق ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی بــوده و جمـعآوری اطالعــات بــه صــورت اســنادی (کتابخانـهای) و میدانــی (نظرســنجی،
مصاحبــه ،برداشــت ســایت ) میباشــد .در نهایــت اطالعــات بدســت آمــده از روش کیفــی تجزیــه و تحلیــل شــدند و ارتبــاط آنهــا مــورد
ســنجش قــرار گرفــت .نتایــج حا کــی از آن اســت کــه بیــن رشــد اقتصــادی و بازآفرینــی خانــه هــای تاریخــی ارتبــاط تنگاتنگــی وجــود
دارد.
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مقدمه

امــروزه شــهرها بــه دنبــال جهانــی شــدن اقتصــاد ،و رقابتــی کــه
گتــر در این بــازار رقابتی،
بیــن آنهــا در جهــت داشــتن نقــش پررن 
بوجــود آمــده ،حرکــت بــه ســمت اســتفاده از مزیــت هــای نســبی
خــود در منطقــه و جهــان و ســرمایهگذاری در ایــن بخشهــا را
آغــاز کردهانــد .شــهرها میداننــد کــه ایجــاد زیــر ســاختهای
ســرمایهای در بخشهــای بــا قابلیــت شــهر میتوانــد گــوی
قتــر
رقابــت را از شــهرهای دیگــر دنیــا در جهــت هــر چــه موف 
شــدن در ایــن مســیر جهانــی ســازی را برایشــان فراهــم
آورد[ .]1بــه دنبــال ایــن رقابتهــا ،مدیریــت شــهری ،در حــال
تغییــرات اساســی در حــوزه حا کمیتــی و مدیریتــی خــود بــوده
و تــاش میکنــد کــه از طریــق خلــق یــک شــهر ســرمایهمحور،
کارآفرینــی در فعالیتهــای اقتصــادی ،خالقیــت و بهــره آوری را در
شــبکههای کســب و کار شــهری ارتقــا دهــد [.]2
بســیاری از شــهرهای کارآفریــن در صددانــد کــه از طریــق احیــاء
و بازآفرینــی بافتهــا و بناهــای شــاخص تاریخــی شــهر بتواننــد
الگــوی توســعه ای جدیــدی را در جهــت رشــد اقتصــادی شــهر
بوجــود آورنــد.
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تراســبی اقتصــاددان معــروف اســترالیایی ســرمایه را عــاوه بــر
ســرمایههای فیزیکــی ،انســانی و طبیعــی (محیــط زیســتی) :بــه
نــوع دیگــری از ســرمایه ،فرهنگــی ،تقســیم میکنــد کــه بــر خــاف

فـص ــلن ــامــه
علـمی-پژوهـشی
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جهـــان
یخیرات دنمشزرا یاه هناخ ینیرفآزاب قیرط زا یرهش هعسوت و یداصتقا دشر

نمودار  -1مراحل انجام تحقیق و نتایج آن

دیگــر شــکلهای ســرمایه ،ایــن نــوع ســرمایه عــاوه بــر ارزش
فرهنگــی میتوانــد ارزش اقتصــادی را نیــز تأمیــن نمایــد [.]3
ســرمایه فرهنگــی در واقــع همــان میــراث فرهنگــی اســت
کــه دســتاوردهای بــا ارزش هنــری ،فرهنگــی ،هنجارهــا و
اعتقــادات پیشــینیان را بــرای نس ـلهای جدیــد بــه ارمغــان
م ـیآورد [ ]4و در ایــن پژوهــش در خانههــای تاریخــی شــهر
تبلــور مییابــد کــه تجســمی از تمامــی ایــن دســتاوردها در
دوران قدیــم میباشــند.
بیــن آثــار میراثــی ،خانــه هــای تاریخــی بــه عنــوان میــراث
فرهنگــی غیــر منقــول ،جایــگاه ویــژه ای دارنــد زیــرا ایــن خانــه
هــا ضمــن جوابگویــی بــه نیازهــای جـ ّـوی و اقلیمــی در هــر
منطقــه ،رابطــه مســتقیمی بــا اصالتهــای فرهنگــی ،مذهبــی و
ســنتی مــردم دارنــد و همچنیــن اصــول زیباشناســی خاصــی در
آنهــا نهفتــه اســت[ .]5از ایــن رو ضــرورت و اهمیــت حفاظــت از
خانــه هــای تاریخــی بــر کســی پوشــیده نیســت.
امــروزه بــا رشــد شهرنشــینی ،مشــکالت ،بیــش از هــر زمــان
دیگــری خــود را جلو هگــر کــرده اســت .یکــی از ایــن مشــکالت
وجــود بافتهــای فرســوده شــهری اســت کــه در دل بخــش
قدیمــی شــهر جــای گرفتهانــد و یــادگاری از تاریــخ کهــن
و فرهنــگ آن شــهر میباشــند .موضــوع زمانــی اهمیــت

بیشــتری مییابــد کــه بناهــا و آثــار تاریخــی ارزشــمندی در دل
ایــن بافتهــای تاریخــی ســکنی گزیدهانــد و ایــن پیچیدگیهــا
را در نــزد مســئوالن شــهری ،بــرای برخــورد و مداخلــه در
آن بافتهــای تاریخــی ،بیشــتر مینمایــد .ایــن بناهــا عــاوه
بــر ارزشهــای فرهنگــی ،اجتماعــی و کالبــدی کــه دارنــد
میتواننــد از نظــر اقتصــادی امکانــات زیرســاختی بالقــوهای را
بــرای شــهر بوجــود آورنــد [.]6
بــاز آفرینــی شــهری در طــول دوران خــود بــا رویکردهــا و
مدلهــای متفاوتــی روبــرو بــوده اســت .امــروزه یکــی از
رویکردهــای متعالــی کــه در ســالها و دهههــای اخیــر بــدان
توجــه شــده اســت موضــوع توســعه و رشــد اقتصــادی از
طریــق صنعــت زدایــی و توجــه بــه جــذب گردشــگر از طریــق
ســرمایهگذاری در زیــر ســاختهای شــهری "فرهنــگ مبنــا"
میباشــد؛ ایــن رویکــرد بــه دنبــال آن اســت کــه بــه صــورت
نــرم و تدریجــی و از طریــق ســرمایهگذاری در میــراث ارزشــمند
شــهری و تاریخــی بتــوان گردشــگر و ســرمایه را جــذب نمــود و
بــه یــک رشــد پایــدار و فرهنگــی مبنــا رســید.
امــروزه بــه دلیــل تنشهــا در اقتصــاد جهــان و بحرانهــای
رودر روی آن شــهرها در تالشــند تــا بــا تکیــه بــر تقویــت ارزشهــا
و داراییهــای فرهنگــی خــود و احیــاء و بازآفرینــی آنهــا بتواننــد از
طریــق تمایــزات هویتــی و فرهنگــی خــود و ســرمایهگذاری در
آنهــا مــدل جدیــدی از ســاختار اقتصــادی شــهری را بــرای خــود
بوجــود آورنــد [.]7

محرکهــای توســعهای بازآفرینــی در تالشــند تــا رونــق و
فعالیــت اقتصــادی را در بافتهــای ارزشــمند شــهری بوجــود
آورنــد و منجــر بــه پویایــی و ســرزندگی بیشــتر ایــن بخشهــا در
محالت سنتی گردند[.]8
یکــی از سیاســتهای نویــن در امــر بازآفرینــی ایجــاد و احیــا
پروژههایــی اســت کــه بــه عنــوان محــرک در بافــت تاریخــی
عمــل نمــوده و منجــر به تســریع و تســهیل در فراینــد بازآفرینی و
همچنیــن هدایــت آن میشــوند .خانههــای بــا ارزش تاریخــی
از طریــق مشــارکتهای اجتماعــی و تقویــت ظرفیتهــای
محلــهای میتواننــد نقــش محــرک و کاتالیــزور را در رشــد
ً
توســعه اقتصــادی و کالبــدی بافــت در مقیــاس محلــه و بعضــا

بازآفرینــی آثــار تاریخــی بــا ارزش در جهــان کــه در واقــع میــراث
فرهنگــی آن شــهر یــا کشــور محســوب میشــوند ســابقهای
طوالنــی داشــته و توجــه بــه آن بســته بــه هنر و فرهنــگ مردم هر
ســرزمین متفــاوت بــوده و ســازمانها و بخشهــای مختلفــی
در ارتبــاط بــا آن میباشــند .ایــن آثــار کــه نمــودی از تاریــخ و
ارزشهــای فرهنگــی ،اجتماعــی و هنــری گذشــتگان هســتند
دارای منافــع اجتماعــی گســتردهای بــوده و نیازمنــد توجــه
بیشــتر نهادهــای عمومــی و بخــش خصوصــی میباشــند.
ایــران هــم چنــد ســالی اســت کــه ایــن موضــوع را مــورد توجــه
قــرار داده و قدمهــای مثبتــی تــا بــه امــروز برداشــته شــدهاند
امــا بایســتی ایــن مســئله را مدنظــر قــرار داد کــه تمامــی روشهــا
بایســتی بــا توجــه بــه شــرایط محلــی و فرهنگــی مناســب خــود
بــوده و صــرف اســتفاده از روشهــای غربــی بــدون بومــی ســازی
و تطبیــق بــا ارزشهــای ایرانــی موفــق نخواهــد بــود.
هــدف ایــن مطالعــه بررســی رابطــه ی بیــن بازآفرینــی خانــه
هــای ارزشــمند شــهری و رشــد اقتصــادی اســت و در پــی
پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه آیــا ســرمایه گــذاری در احیــاء
ایــن خانــه هــا در ایــران تأثیــر مثبــت و معنــی داری بــر رشــد
اقتصــادی و توســعه شــهری دارد؟

پیشینه تحقیق
بحــث مرمــت تاریخــی شــهر و احیــای بافتهــای تاریخــی
ً
تقریبــا بــه اوایــل قــرن نوزدهــم میــادی بــاز میگــردد .ایــن
حرکــت بعــد از جنــگ جهانــی اول و دوم کــه مرا کــز شــهرهای
تاریخــی بــر اثــر جنــگ آســیب دیــده بودنــد بیشــتر مــورد توجــه
قــرار گرفــت بعــد از ســال  1910ایــن جنبــش در اعتــراض بــه انبــوه
ســازی بعــد از جنــگ کــه عــاوه بــر نابــودی منابــع تاریخــی،
ســاختار اجتماعــی  -اقتصــادی ســا کنین مرا کــز شــهری را
نیــز نابــود میکــرد وارد فــاز جدیــدی از حفــظ میــراث گذشــته
گشــت .از ســال  1970موضــوع احیــاء و مرمــت کوچــک مقیــاس
ابنیههــای تاریخــی و ســپس محــات ،جایگزیــن طر حهــای
احیایــی بــزرگ مقیــاس گشــت [.]9
مــک کلهــری ( )2005در گــزارش خــود «شــرکتهای مالــی
بــرای حفاظــت از آثــار تاریخــی» بــه سیاســتهای تشــویقی
کشــورهای جهــان در امــر فعالیــت و احیــا میــراث فرهنگــی
یپــردازد و عمــده آنهــا را در قالــب مشــوقهای مالــی ،حــق
م 
یشــمرد .تراســبی
ارتفــاق و بخشــودگیهای مالیاتــی برم 
( )2001کــه از صاحبنظــران عرصــه اقتصــاد و فرهنــگ میباشــد
معتقــد اســت کــه دولتهــا بایســتی تســهیالت الزم را بــرای
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فـص ــلن ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
یخیرات دنمشزرا یاه هناخ ینیرفآزاب قیرط زا یرهش هعسوت و یداصتقا دشر

بازآفرینــی بــر مبنــای فرهنــگ بــه عنــوان رویکــرد نویــن
بازآفرینــی ،از صنایــع خــاق حمایــت کــرده و همچنیــن پاســدار
هویــت و فرهنــگ محلــی منطقــه نیــز میباشــد .هــدف از ایــن
رویکــرد در بازآفرینــی ،جســتجو بــرای یافتــن آثــاری هرچنــد
انــدک از مبــادی فرهنگــی ،تاریخــی ،آیینــی و هنــری اســت تــا
عامــل بــرون زای فرهنــگ بــه مثابــه مؤلفــه انســجام بخــش ایــن
بارقــه هــای پرا کنــده ،وارد چرخــه بازآفرینــی شــود [.]8

در ابعــاد شــهر ایفــا نماینــد و بــه صــورت پایدارتریــن روش مــا را
در مســیر بازآفرینــی بافتهــای تاریخــی هدایــت کننــد.

نمودار -2بازآفرینی فرهنگ مبنا میراث تاریخی

حفاظــت و احیــا بناهــای ارزشــمند تاریخــی ارائــه نماینــد زیــرا
کــه منفعــت اجتماعــی و فرهنگــی ایــن میــراث بســیار قابــل
توجــه اســت .رایپکمــا ( )2008در مقالــه خــود تحــت عنــوان
«فعالیــت میراثــی و اقتصــاد بومــی» بیــا مــی دارد کــه حفاظــت
از میــراث فرهنگــی امــری اســت چنــد ارزشــی ،و عــاوه بــر
ارزشهــای اجتماعــی ،فرهنگــی و  ...بــه ارزش اقتصــادی
آنهــا نیــز اشــاره مینمایــد و معتقــد اســت کــه بایــد ارزشهــای
میراثــی وارد ارزشهــای اقتصــادی بــازار گردنــد [.]10
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نقـــش
جهـــان

از بررســی مطالعــات اخیــر چنیــن برمــی آیــد کــه در بازآفرینــی و
احیــا بافتهــای ارزشــمند ســنتی ،موضــوع اقتصــاد و نقــش
بناهــای ارزشــمند در توســعه اقتصــادی شــهری و محلـهای بــه
موضوعــی مهــم بــدل شــده و عــاوه بــر متخصصــان فرهنگــی
و هنــری ،متخصصــان اقتصــادی نیــز وارد ایــن مباحــث
یگــردد کــه بــه پژوهشهــای
شــدهاند .در ادامــه تــاش م 
خارجــی و داخلــی کــه مرتبــط بــا رویکــرد توســعه شــهری و رشــد
اقتصــادی میباشــند اشــاره گــردد.
پژوهشهای خارجی

یخیرات دنمشزرا یاه هناخ ینیرفآزاب قیرط زا یرهش هعسوت و یداصتقا دشر

بیدالــف ( )2011در پژوهــش اخیــر خــود بــه بحــث حکمروایــی
کارآفریــن در فرایندهــای بازآفرینــی شــهری در شــهرهای
یپــردازد .او موضــوع جــذب ســرمایهگذاری،
انگلســتان م 
ایجــاد اشــتغال و کارآفرینــی و طراحــی شــهری را در کنــار هــم
قــرار داده و معتقــد اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد [.]11
در پژوهــش دیگــر کیــم و همــکاران ( )2007در مــورد «کاخ
چاندیــا ک» یکــی از میــراث جهانــی کــره جنوبــی بــر اســاس
مفهــوم تمایــل گردشــگران و شــهروندان بــه پرداخــت پــول
بــرای ایــن بنــای ارزشــمند ،بــه مطالعــه پرداختنــد و متوجــه
شــدند کــه تمایــل افــراد بــه پرداخــت مالــی در جهــت حفــظ و
نگهــداری ایــن بنــا بــه طــور متوســط بیــش از  2/5برابــر قیمــت
بلیــط ورودی بــوده اســت .در پژوهشــی مشــابه در کشــور
هنــد ،داتــا و همــکاران ( )2007مطالعــه مشــابهی را در گردنــه
پرینــپ در هنــد انجــام دادنــد و از ســا کنان ککلتــه خواســتند
تــا بــرای توســعه و نوســازی ایــن ســایت کــه یکــی از جاذبههــای
توریســتی اســت تمایلشــان را بــه پرداخــت اعــام نماینــد.

نتایــج نشــان از باال تــر بــودن حجــم تمایــات مــردم بــه پرداخــت
نســبت بــه هزینــه کل بازســازی و توســعه ســایت بــود کــه ایــن
موضوعــی اســت مهــم کــه همــواره ســود حاصــل از گردشــگری
میتوانــد بــر ارزش کل اقتصــادی بناهــا و محوطههــای
تاریخــی تأثیرگــذار باشــد کــه بایــد بــدان توجــه ویــژه کــرد []12
پژوهشهای داخلی
در ایــران نیــز دربــاره ارزشــگذاری عناصــر میراثــی ،مطالعاتــی
شــده اســت کــه نمونــه هایــی از آنهــا بدیــن قــرار اســت :فلیحــی
و همــکاران ( )1389در مطالعــه ای بــا نــام "بررســی چارچــوب
نظــری ارز شــگذاری اقتصــادی مــکا نهــای میراثــی و تاریخــی"
چگونگــی ارزشــگذاری کاالهــای غیــر بــازاری را کــه شــامل
کاالهــای فرهنگــی و تاریخــی اســت ،بررســی کــرده انــد [.]12
در پژوهشــی دیگــر در دانشــگاه تربیــت مــدرس ظفــر زاده
( )1395در پایــان نامــه خــود بــه بحــث برندینــگ شــهری و
ایجــاد مکانهــای رقابتپذیــر میپــردازد و تــاش میکنــد کــه
ارتبــاط طراحــی شــهری بــا محیطهــای محــرک اقتصــادی را
تبییــن نمایــد [.]13
در پژوهشــی دیگــر بمانیــان و همــکاران ( )1389بــه اهمیــت
موضــوع هویــت و عناصــر هویــت ســاز در خانههــای تاریخــی
و ســنتی میپردازنــد و پرداختــن و حفاظــت از ایــن بناهــای
ارزشــمند را در جهــت احیــا میــراث هویتــی کشــور میداننــد []14

مبانی نظری
امــروزه بحــث رقابــت پذیــری و بازاریابــی شــهری موضوعــی
اســت مهــم؛ شــهرها در جهــت رشــد اقتصــادی و توســعهای
خــود بــه دنبــال خلــق مکانهایــی هســتند کــه بتواننــد
کیفیــت الزم را بــرای جــذب اهــداف بازاریابــی شــهری یعنــی :
ســا کنان محــل ،شــرکتهای ســرمایهگذاری و گردشــگران
فراهــم آورنــد.
یکــی از نظریاتــی کــه در چنــد دهــه اخیــر در کنــار مفاهیمــی
نظیــر بازاریابــی شــهری و رشــد شــهری مطــرح شــده اســت
نظریــه کارآفرینــی شــهری اســت کــه هــدف نهایــی آن توســعه

ارزش
ارزش استفاده ای

ارزش غیراستفاده ای

تعریف

ارزش استفاده ای
مستقیم

ارزش تجاری

ارزش بازاری یا به عبارتی قیمت اثر مورد نظر است

ارزش استفاده ای
غیرمستقیم

تنوع عملکردی

بناهای تاریخی همچون خانه های تاریخی قابلیت پذیرش عملکردها و فعالیت
های متعدد را دارند و میتوانند زمینه همکاری بین کاربری های متفاوت و سازگار
را مهیا کنند.

ارزش معماری

جاذبه های زیباشناختی بناهای تاریخی می توانند از ترکیب بسیاری از
ساختمانها و نه ارزش های مجزای هر ساختمان خاص ،حاصل و موجب تنوع
زیباشناختی فضای شهری شوند.

ارزش تداوم
خاطره فرهنگی

بناهای تاریخی افزون بر القای ارزش زیباشناختی ،دارای تداوم خاطره و یادمان
فرهنگی نیز هستند و باعث ایجاد الفت بین فرد و اثر به دلیل تعلق خاطر به آنها
میگردند.

ارزش
زیباشناختی

ویژگی های زیبایی ،هماهنگی ،فرم و دیگر ویژگیهای زیباشناختی که موجب
رضایت خاطر بیننده از ادرا ک آنها می شوند.

ارزش نمادین

آثار هنری و دیگر آبژه های فرهنگی به عنوان گنجینه ها و حامالن معنا ،وجود
دارند .ا گر قرائت یک نفر از اثری هنری شامل استخراج معنا باشد در این صورت،
ارزش نمادین اثر ماهیت معنای بیان شده به وسیلۀ اثر و ارزش آن برای مصرف
کننده را در بر می گیرد.

ارزش اصالت

این ارزش به این امر اشاره می نماید که اثر هنری واقعی ،اصیل و منحصر به فرد
است و ارزش های خود را بازتاب می دهد.

ارزش تاریخی

ممکن است مؤلفۀ مهم ارزش فرهنگی یک اثر هنری ،پیوندهای تاریخی آن باشد
و نشان دهنده آن است که چگونه این اثر هنری شرایط زندگی زمان آفرینش خود
را بازتاب میدهد و چگونه با ایجاد احساس پیوستگی با زمان گذشته ،زمان حال
را روشن می سازد.
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ممکن است اثر حامل معنای ارتباط با دیگران باشد و ممکن است به درک
ماهیت جامعه ای که در آن زندگی می شود یا به حس جایگاه و هویت آدمی
کمک کند.
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ارزش
میراثی

ارزش
فرهنگی

جدول  -1انواع ارزش های اقتصادی بناهای باارزش تاریخی [.]12

بنابرایــن بازآفرینــی میــراث فرهنگــی هــر شــهر در واقــع همراســتا
بــا نظریــات نویــن شــهری ،کارآفرینــی شــهری و در پــی احیــای
ارزشهــای هویتــی ،ملــی و تاریخــی و در کنــار آن ارزشهــای
مالــی و مبادلــه ای میباشــد .ایــن ارزشهــا کــه بــه نوعــی
ارزشهــای اســتفاده ای و غیــر اســتفاده ای آن بنــا میباشــند،
ارزش کل آثــار میراثــی را تشــکیل میدهنــد .ایــن ارزشهــا
عــاوه بــر ارزشهــای تجــاری ،ارزشهــای زیبایــی شــناختی،
ً
اجتماعــی و  ...دارنــد کــه تمامــا در جهــت منافــع شــهری و
شـ�هروندان و پیشـ�برد توسـ�عه شـ�هری و محلـ�ه خواهـ�د بـ�ود
[ .]16
بازآفرینی میراث فرهنگی و شهر کارآفرین
در موضــوع بازآفرینــی و بهســازی بافتهــای فرســوده  ،ایــن
حــوزه هــا در واقــع مناطقــی از شــهر هســتند کــه بســیاری از
عناصــر روبنایــی و زیربنایــی آنهــا در طــول ســالیان متمــادی

از اواخــر دهــه  1970و اوایــل دهــه  ۸۰میــادی« ،بازآفرینــ 
ی
شــهری» بــه عنــوان یکــی از سیاســت هــای اصلــی دولــت هــای
اروپــای غربــی و آمریــکای شــمالی در مواجهــه بــا مســایل و
مشــکالت مناطــق نابســامان و نا کارآمــد شــهری از طریــق
ارتقــاء کیفــی فضاهــا و بافــت هــای فرســوده شــهری مــورد
توجــه قــرار گرفــت [.]18
ی شــهری (معاصرســازی) فرآینــدی اســت کــه بــه خلــق
بازآفرینـ 
فضــای شــهری جدیــد بــا حفــظ ویژگیهــای اصلــی فضایــی
(کالبــدی و فعالیتــی) منجــر میشــود .یعنــی تولیــد ســازمان
فضایــی جدیــد منطبــق بــر شــرایط تــازه و ویژگیهــای نــو کــه

نقـــش
جه ــان
یخیرات دنمشزرا یاه هناخ ینیرفآزاب قیرط زا یرهش هعسوت و یداصتقا دشر

اقتصــاد محلــی اســت و بــه دنبــال برانگیختــن رشــد اقتصــادی
در مقیــاس محلــی و از طریــق ســرمایهگذاریهای کوچــک
میباشـ�د [.]15

دچــار فرســودگی و نا کارآمــدی شــده و ســا کنان آنهــا از
مشــکالت متعــدد اجتماعــی ،اقتصــادی و  ...رنــج میبرنــد.
ایــن مناطــق از هــر نوعــی کــه باشــند دارای خصوصیــات و
مشــکالت مشــترکی هســتند و بــه دســتههای متفاوتــی قابــل
تقســیم مــی باشــند .در ایــن پژوهــش بافتهــای فرســودهای
کــه دارای ارزش تاریخــی بــوده و دارای بناهــای ارزشــمند
تاریخــی هســتند مــد نظــر مــی باشــد [.]17

فـص ــلن ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نوع بازآفرینی

اهداف

سیاست ها

بازآفرینی حفاظت
محور

توسعه در صورت حفظ
میراث تاریخی و منافع آن

 تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بازآفرینیمحیط های تاریخی
 استفاده اقتصادی از بناهای تاریخی توجه به حفاظت به عنوان عاملی اشتغال زا توجه به گردشگر به عنوان عاملی مهم در بازآفرینی -مشارکت مردمی

بازآفرینی فرهنگ
محور

ارتقا کیفیت زندگی شهری
و محله ای از طریق احیاء و
حفاظت از بناهای تاریخی

استفاده از ارزشهای تاریخی فرهنگی به عنوان منابعیبرای توسعه
 توجه به منافع اقتصادی پروژه -سرمایه گذاری در مسیر مرا کز هنری ،فرهنگی

تا کید طراحی بر بهداشت،
بازآفرینی طراحی محور آموزش ،خدمات اجتماعی،
امنیت و اشتغال

توجه به کیفیت طراحی ،رفاه اجتماعی ،مسئولیت هایمحیطی و پایداری اقتصادی

توجه به نهادهای مردمی و
مشارکتهای شهروندی

تقویت حس رقابت در شهرها برای جذب بیشتر سرمایهدر رقابتهای ملی و بین المللی
 -مشارکت مردم محلی در بازآفرینی

بازآفرینی مبتنی بر
گروههای اجتماعی

پیامد

توسعه سیاست فرهنگی و حفاظتی و
تبدیل آن به جزء مهمی از راهکارهای
فیزیکی و اقتصادی بازآفرینی در
بسیاری از شهرهای اروپای غربی

جدول -2اهداف و سیاستهای بازآفرینی در مناطق تاریخی ].[22

همگــی در ایجــاد روابــط شــهری جدیــد و یــا تعریــف دوبــاره
روابــط شــهری کهــن یــا موجــود موثــر میافتــد [.]19
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فـص ــلن ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان

همانطــور کــه بیــان شــد بازآفرینــی شــهری دارای رویکردهــا
و اهــداف ویــژه ای میباشــد کــه اهــداف اقتصــادی،
اجتماعــی ،محیطــی و کالبــدی از مهمتریــن آنهاســت [.]20
آنچــه از بحــث بازآفرینــی در ایــن پژوهــش مــورد توجــه اســت
رویکــرد فرهنگــی بنــا و بــا هــدف رشــد اقتصــادی و جــذب
ســرمایهگذاری و توســعه توریســم و گردشــگر در ســطح محلــه
و شــهر میباشــد کــه بــه واســطه تبلیــغ و گســترش ارزشهــای
تاریخــی و هویتــی بناهــای بــا ارزش در مقیــاس محلــی،
شــهری و ملــی خــود را نمایــان میســازد.

یخیرات دنمشزرا یاه هناخ ینیرفآزاب قیرط زا یرهش هعسوت و یداصتقا دشر

در ســالهای اخیــر رویکردهــای جدیــدی در جهــت کارآفرینی
شــهری ،بازآفرینــی و توســعه فضایــی مطــرح شــده اســت کــه
مهمتریــن آنهــا شــامل برندســازی شــهری ،شــهر خــاق،
توســعه اقتصــاد محلــی و شــکوفایی شــهری میباشــند.
از بیــن ایــن رویکردهــا دو رویکــرد برندســازی و شــهر خــاق
بســیار در ارتبــاط بــا احیــاء ،برنامهریــزی و توســعه شــهری
فرهنگــی مبنــا میباشــند؛ بــه ویــژه برندســازی شــهری
تأ کیــد ویــژهای بــر احیــاء ارزشهــای تاریخــی و فرهنگــی و
زیرســاختهای معمــاری و شهرســازی مناســب در جهــت
ارائــه یــک هویــت قابــل فــروش و قابــل عرضــه دارد .ایــن امــر
میتوانــد پیونــدی مناســب بیــن ارائــه ارزشهــای تاریخــی
و هویتــی میــراث فرهنگــی شــهر و رشــد اقتصــادی و رقابــت
پذیــری شــهری ایجــاد نمایــد [.]21

سیاس ـتهای موثــر در جهــت بازآفرینــی میــراث فرهنگــی
شــهری
بــا توجــه بــه نقــش اقتصــادی بناهــای تاریخــی ارزشــمند در
توســعه محل ـهای و شــهری میتــوان اذعــان کــرد کــه دولــت
بــه عنــوان متولــی اصلــی ســاماندهی و برنامهریــزی بناهــای
میراثــی شــهر ،بایســتی بســتههای تشــویقی مناســبی را هــم
بــرای صاحبــان ایــن بناهــا و هــم ســرمایهگذاران در نظــر بگیــرد
تــا منافــع اجتماعــی  -اقتصــادی ایــن بناهــای ارزشــمند در
اختیــار همــگان قــرار گیــرد .ایــن مشــوقها کــه بایــد در جهــت
حفاظــت ،بازســازی ،بازآفرینــی و احیــاء ایــن بناهــای تاریخــی
ارائــه گــردد الزم اســت تــا منافــع مالــی و اقتصــادی ســرمایهگذار
را نیــز تامیــن نمایــد و از نظــر اقتصــادی گزینــه مناســبی بــرای
شــخص ســرمایهگذار محســوب گــردد؛ در واقــع در هزینــه -
فرصتهــای جایگزیــن بــرای شــخص ســرمایهگذار ،احیــاء
بناهــای تاریخــی ارزش تجــاری و اقتصــادی بیشــتری را نســبت
بــه گزینههــای جایگزیــن ایجــاد نمایــد [.]23
سیاســتهای حمایتــی  -تشــویقی کــه بــرای احیــا بناهــای
ارزشــمند در نظــر گرفتــه میشــوند ،بــا توجــه بــه نــوع بنــا،
اهمیــت آن و شــرایط زمین ـهای متفــاوت میباشــد ،امــا
مرســومترین مشــوقهایی کــه در مقیــاس جهانــی امــروزه
مــورد توجــه اســت را میتــوان بــه ســه دســته مشــوقهای
مالیاتــی ،کمکهــای مالیاتــی و حــق ارتفــاق تقســیمبندی
نمــود [ .]24مشــوقهای مالیاتــی بیشــتر بــه کســر مالیــات از
فعالیتهــای اقتصــادی در بناهــای تاریخــی اشــاره دارد و
بــرای ســرمایهگذار کاهــش مالیاتــی و یــا معافیــت از آن را بــه
همــراه دارد .کمکهــای مالــی بیشــتر بــه وامهــای کــم بهــره یــا
بالعـ�وض در ازای فعالیتهــای مناســب اقتصــادی و نوســازی
و بهســازی بنــا اشــاره دارد .حــق ارتفــاق در واقــع کاهــش

نمودار -3چارچوب مفهومی پژوهش

مالکیــت صاحــب مــال در ازای دریافــت منافــع مالــی بــرای
احیـ�اء و بازآفرینـ�ی بنـ�ا میباشـ�د [.]24

روش تحقیق
روش تحقیــق ایــن پژوهــش توصیفــی میباشــد .اطالعــات
بــه صــورت اســنادی و میدانــی جم ـعآوری شــدهاند و
مــورد تحلیــل قــرار گرفتهانــد .ایــن پژوهــش ســعی نمــود تــا
اطالعــات را بــا توجــه بــه چارچــوب مفهومــی تحقیــق تحلیــل
و جمعبنــدی نمایــد.

بررسی خانههای تاریخی همدان

بــه منظــور مطالعــه و بررســی خانههــای تاریخــی شــهر همــدان
در ابتــدا تعــداد وســیعی از آنهــا انتخــاب و مــورد بررســی و
تحقیــق قــرار گرفــت .بازدیــد میدانــی و اســتفاده از اســناد و
مــدارک ،نقش ـهها ،عکسهــا و مصاحبــه بــا افــراد صاحــب
نظــر در انتخــاب و گزینــش تعــدادی از ایــن بناهــا کــه دارای
اهمیــت بیشــتری میباشــند نقــش داشــته اســت .در نهایــت
تعــداد محــدودی از ایــن بناهــا ( 5بنــا) کــه عــاوه بــر ارزشهــای
متعــدد هویتــی ،تاریخــی و فرهنگــی میتوانســتند گزینههــای
مناســبی بــرای ایجــاد یــک فعالیــت اقتصــادی در مقیــاس
محل ـهای و شــهری باشــند انتخــاب شــدند .ایــن بناهــا شــامل
خانــه ضرابــی ،شــهبازیان ،نراقــی ،مدنــی و نائینــی میباشــد.

تاریــخ ایــن بنــا بــه اواخــر دوران قاجــار و اوائــل دوران پهلــوی
بــاز میگــردد  .نمــای ایــن بنــا آجــری بــود .و در و پنجرههــای
آن چوبــی میباشــند .ایــن بنــا از ســه طــرف از طریــق جرزهــای
ضخیــم پوشــیده شــد کــه عایــق مناســبی در برابــر اقلیــم ســرد
ایــن منطقــه میباشــد و پــان ترا کمــی دارد .ایــن بنــا زیرزمینــی
نـ�دارد و فضـ�ای خدماتـ�ی در طبقـ�ه همکـ�ف قـ�رار دارد [.]25
خانه شهبازیان
ایــن بنــای قاجــاری پالنــی مســتطیل شــکل داشــته و دارای
اندرونــی و بیرونــی میباشــد .تزئینــات بنــا بســیار قابــل توجــه
اســت و در بــاالی در و پنجرههــا و بــاالی طاقنماهــا قابــل
مشــاهده مــی باشــند .ایــن بنــا دارای دو طبقــه ،یکــی زیرزمیــن
و دیگـ�ری روی زمیـ�ن میباشـ�د [.]26
خانه نراقی
قدمــت ایــن بنــای بــا ارزش بــه اوایــل دورهی قاجــار میرســد و
وجــود یــک حســینیه شــخصی بــا گچبــری منحصــر بفــرد در آن،
بــر اهمیــت آن میافزایــد و نشــان از جایــگاه مذهــب و شــریعت
در آن برهــه از زمــان میباشــد .ایــن بنــا دارای ســه حیــاط
مرکــزی و دو ورودی اســت و دارای اندرونــی و زمســتان نشــینی
میباشـ�دکه بخـ�ش زیـ�ادی از آنهـ�ا تخریـ�ب شـ�دهاند [.]26
خانه شهید مدنی
ایــن بنــا در دو طبقــه ســاخته شــده و دارای  2اتــاق میباشــد.
ســقف زیرزمیــن ایــن خانــه طــاق ضربــی و قوسهــای اجــرا
شــده در طــاق نمــای آن از نــوع هفــت و هشــت هاللــی
میباشــد [ . ]26
خانه نائینی
ایــن بنــا دارای  3ســاختمان میانــی ،شــمالی و جنوبــی بــود.
کــه در ســه مرحلــه ســاخته شــدهاند .تاریــخ ایــن بنــا بــه اواخــر
دوران قاجــار برمیگــردد کــه همــان ســاختمان میانــی را شــامل
میشـ�ود [.]26
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خانــه هــای ســنتی همــدان عمومــا  2یــا  3طبقــه بــوده و طبقــه
زیریــن آن در حــدود یــک متــر زیــر زمیــن مــی باشــد .عناصــر
معمــاری ایــن خانــه هــا معمــوال شــامل حیــاط مرکــزی ،تــاالر،
شــاه نشــین ،ســه دری ،داالن ،ایــوان ،ســیزان و حــوض خانــه
مــی باشــد .محــور اصلــی خانــه هــا شــمالی-جنوبی بــوده و
از مصالــح بــا ظرفیــت حرارتــی بــاال هماننــد کاه گل ،ســنگ و
آجــر در آن اســتفاده شــده اســت .ایــوان هــای بنــا از همتــای
خــود در اقلیــم گــرم و خشــک کوچکتــر بــوده و بیشــتر بــرای
حفاظــت از ورودی بازشــوها در برابــر تجمــع بــرف مــی باشــند.
الگــوی ایــن بناهــا معمــوال بــه صــورت ســه کلــه یــو شــکل،
دو کلــه ال شــکل ،دو کلــه مــوازی و یــک کلــه مــی باشــد.
همچنیــن پــان آنهــا بــه صــورت مترا کــم بــوده و اتــاق هــا بــه
دلیــل مســائل اقلیمــی تنهــا از یــک جهــت بازشــو دارنــد.

خانه ضرابی

تحلیل یافتهها

بررســی خانههــای تاریخــی مطالعــه شــده حا کــی از چنــد
اصــل مهــم در شــکلگیری ایــن بناهــا و ســاختار فضایــی
آنهــا میباشــد کــه حفــظ و احیــا ایــن میــراث فرهنگــی کمــک
شــایانی بــه بازخوانــی آنهــا مینمایــد .ســاختار فضایــی ایــن
خانههــا تحــت تأثیــر فضــای فرهنگــی موجــود در آن زمــان و
گســترش تعامــات اجتماعــی و پــر رنــگ شــدن نقــش زن در
جامعــه ،حالــت سلســله مراتبــی گذشــته را نــدارد و وجــود
سرســرای مرکــزی و شــفافتر شــدن فضاهــا نســبت بــه
یکدیگــر ،مویــد ایــن مهــم اســت .وجــود تزئینــات گســترده در
ایــن بناهــا کــه بیشــتر در قالــب گچبــری در دیوارهــا و تزئینــات
چوبــی در ســقف میباشــند نشــانه ورود معمــاری غربــی در
اندیش ـههای معمــاری ایرانــی اســت و اشــاره بــه تحــوالت
اجتماعــی آن دوره و ورود الگوهــای غربــی در معمــاری ایرانــی
دارد .همچنیــن ایجــاد خانههــای اعیانــی و بــزرگ بــا کاربــری
مســکونی نمایانگــر شــرایط خــوب اقتصــادی در دوران قاجــار
داشــته و فضاهایــی کــه بیشــتر بــر نقــش مســکونی منــزل
تأ کیــد مینماینــد مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد.
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بــا توجــه بــه رویکردهــای برندســازی شــهری و ا یجــاد شــهر
خــاق و شــهر جهانــی در تأ کیــد بــر حفــظ ،احیــا و اشــاعه
میــراث فرهنگــی ،بــه عنــوان ســرمایه ملــی و محلــی و در
جهــت پیشــبرد رشــد اقتصــادی و توســعه شــهری ،بــه نظــر
میرســد کــه زمــان آن رســیده تــا از ایــن داشــتههای فرهنگــی
و تاریخــی اســتفاده بهینــه تــری میشــود .ســرمایهگذاری در
ایــن میــراث فرهنگــی متضمــن رشــد صنعــت گردشــگری ،کــه
یکــی از صنایــع مهــم و اصلــی در جــذب ســرمایههای خارجــی
اســت ،میباشــد .بــا توجــه بــه فرهنــگ ،آداب و رســوم  ،ســبک
زندگــی و آئینهــای ســنتی غنــی ایــن ســرزمین ،بــه ویــژه
شــهر همــدان ،احیــا ایــن بناهــا میتوانــد فضــای اقتصــادی
مســاعدی بــرای جــذب گردشــگران تاریخــی کــه عالقهمنــد بــه
ایــن میــراث بــا ارزش هســتند بوجــود آورد.

نتیجه گیری
خانــه هــای تاریخــی بــا ارزشهــای فرهنگــی ،اجتماعــی،
هنــری و کالبــدی کــه دارنــد در واقــع بازتــاب فرهنگــی و هویتــی
شــهر خــود بــوده و احیــاء و بازآفرینــی آنهــا عــاوه بــر منافــع
اقتصــادی فراوانــی کــه از طریــق جــذب گردشــگر و رونــق
اقتصــادی بــه همــراه دارد مــی توانــد بازگوکننــده بخشــی از
تاریــخ فرهنگــی و هنــری بــه نســل هــای بعــدی باشــد .بــرای
حفــظ و بازآفرینــی ایــن آثــار ارزشــمند بایســتی برنامــه ریــزی
مناســبی صــورت گیــرد و بــا مدیریــت صحیــح و هدفمنــد
بیشترین بهره را از این آثار ارزشمند کسب کرد.

نمودار -4نتایج پژوهش

همانطــور کــه بیــان شــد یکــی از ابعــاد مهــم گردشــگری ،بعــد
فرهنگــی آن اســت و در دهــه هــای اخیــر میــراث فرهنگــی
محــات و بافتهــای تاریخــی جــزء پرجاذبــه تریــن مــکان هــا
بــرای گردشــگران مــی باشــند.
متاســفانه بــه دلیــل عــدم پرداختــن مناســب بــه ایــن آثــار
ارزشــمند و تاریخــی در ســالهای اخیــر مشــکالتی را در جهــت
جــذب گردشــگر و اســتفاده از منافــع مالی و فرهنگــی آن بوجود
آورده اســت .امیــد اســت بــا برنامــه ریــزی و مدیریــت صحیــح
بتــوان منافــع بیشــماری را از طریــق جــذب گردشــگر و در جهت
بهبــود ســطح رفــاه ســا کنان محــات و زیرســاختهای آن کــه
منجــر بــه ایجــاد شــغل و رونــق اقتصــادی در محلــه خواهــد شــد
بوجــود آورد .مطالعــات صــورت گرفتــه حا کــی از آن اســت کــه
جــذب ســرمایه و احیــای بناهــای تاریخــی مــی توانــد عــاوه بــر
حفــظ ایــن میــراث فرهنگــی موجبــات جــذب گردشــگر و رونــق
اقتصــادی را بــرای محلــه و شــهر بــه ارمغــان آورد.
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