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چکیده
کندگی و گســتردگی شــهرها و ایجــاد حومه های زیادی  بــا گذشــت زمــان، افزایش جمعیت شــهرها باعث پرا

به ویــژه در اطــراف کالن شــهرها شــده اســت و این امــر باعث کمرنگ شــدن و از بین رفتن هویت شــهری اســت 

کــه بیشــتر در بافت میانی شــهرها به چشــم می خــورد. به دلیل اهمیــت بافت میانی شــهرها از لحــاظ تاریخی و 

فرهنگی و لزوم اســتفاده از ظرفیت و توان های درونی شــهرها باعث جلوگیری از رشد حاشیه ای شهرها و حفظ 

هویت شــهری می شــود. شــهرهای خالق با به کارگیری ایده های نو ســعی می کنند به جای استفاده از اقداماتی 

کم و  که باعث افزایش ترا کاربری زمین و اســتفادۀ مجدد از زمین های این بخش از شــهر  همچون برنامه های 

آشــفتگی بیشــتر بافت های میانی می شــود، راهکارهای مناسب تری برای ســامان دهی این بخش از شهر ارائه 

کتابخانه ای به جمع آوری تعاریف، نظریات،  ع، در این تحقیق از طریق مطالعات  کنند. با توجه به این موضو

کاربردی و  ع تحقیق  تئوری ها و مســتندات در رابطه با شــهر خالق و بافت میانی شــهرها اقدام شــده اســت. نو

روش بررسی آن »توصیفی-تحلیلی« می باشد.

کلیدی: شــهر خالق، بازآفرینی، بافت، بافت میانی. واژه های 

yonesgholami@ymail.com یزی شهری، دانشگاه کاشان 1. استادیار گروه جغرافیا و برنامه ر

rasol_heidary@yahoo.com یزی شهری، دانشگاه کاشان 2. استادیار گروه جغرافیا و برنامه ر

maryamkooravand1369@gmail.com یزی شهری، دانشگاه کاشان 3. دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ر



106   ..:: مجـموعه مقـاالت همایـش بافـت مــیانݡی شـهرهاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݥݥݥݥ ایـران

1. طرح مسئله
کندگی  گاهــی اوقات شــهروندان می توانند شــاهد رشــد ســریع یک شــهر و حرکت به ســوی پرا
که بسیاری از ویژگی های اصلی خود را در بین حومه های جدید از دست می دهند  شهری باشند 
کــه هزینه های زندگی افزایــش پیدا می کنــد. در این زمان مدیران شــهری اقداماتی  به گونــه ای 
کاربری زمیــن، منطقه بندی و اســتفادۀ مجــدد از زمین های رها  نظیــر اجــرای برنامه هــای مؤثر 

شــده در مرکز شهر، جهت رسیدگی به این مشکالت انجام می دهند.
کم و گسترش عمودی   اما این برنامه ها به طور گسترده منجر به درهم آمیختگی و افزایش ترا
کز شــهری حس مکانی خود را از دســت می دهند.  کز شــهری می شــود و مرا شــهرها به ویژه در مرا
گسترش سرمایه های  کز علمی، فناوری، نوآوری و نهایتًا  گسترش مرا هرچند این روند منجر به 
که این چنین توسعه ای بر مبانی نظری سنتی شکل بگیرد،  انسانی خالق می گردد، اما تا زمانی 
پیامدهایی چون افزایش بیکاری، افزایش نابرابری فضایی در داخل شــهر و بدتر شــدن شکاف 

اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارند. 
در ایــن راســتا حرکــت به ســوی تحقــق و ایجــاد شــهرهای خــالق راهــکار اساســی بــرای حــل 
ع  این گونه بحران ها می باشد )موسوی، 20:1393(. بافت های فرسودۀ بخش میانی در مجمو
که به لحاظ تاریخی به آغاز فرایند شهری شدن کشور طی سال های  دربرگیرندۀ فضاهایی است 
ح های  45-1332 باز می گردند. این فضاها قبل از تشــدید شهرنشــینی و شهرگرایی و تحقق طر

کالبدی فضایی خود را بازیافته اند )حبیبی، 186-1375:179(. جامع شــهری، نظم 
کــز شــهرها به واســطۀ مرکزیــت جغرافیایــی و خدمــات بهتــر و   بــاال بــودن میــزان درآمــد در مرا
کالبدی بافــت افزوده اســت؛ به طوری  تــداوم ایــن جریــان در ادوار گذشــته بــر میزان فرســودگی 
که ســاختار جمعیتی  کز به نحوی رقم زده اســت  که حرکت های اجتماعی مهاجرت را در این مرا
و اجتماعــی را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت و در نتیجــه، فرآینــد رکــود و تنــزل مشــکالت شــهری 
کــه با  دوچنــدان می شــود )احمــدی، 45:1382(. ایــن فضاهــا از آنجــا مفهــوم میانــه می یابنــد 
کــه در محــدودۀ زمانــی 1357-1345 تکویــن یافته انــد، حاصــل  بافت هــای بعــدی بالفاصــل 
کشور نیستند و از این رو ویژگی های حدواسطی  تجزیۀ شدید سازه های »اجتماعی-اقتصادی« 

را در نســبت با »کالبد-محتوای« بافت های قدیم و بعدی دارند.
ع از بافت ها به طور نسبی ارزش های »اجتماعی-فرهنگی« دیروزین   به عبارت دیگر، این نو
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کالبدی نیز از ارزش های شهرســازی دیروز تبعیت می کردند. این خود  را در خود دارند و از حیث 
کــه می تواند برآینــدی از دو نظام قدیم و جدیــد در حوزه های اجتمــاع و فضا تلقی  وجهــی اســت 

گردد )باقریان، 142:1389(. 
گذشت، هدف از این تحقیق  بنابراین، با توجه به آنچه در رابطه با شهر خالق و بافت میانی 

بررســی جایگاه شــهر خالق در بازآفرینی و سامان دهی بافت میانی شهرها می باشد.

2. روش تحقیق
ایــن تحقیق از نظر روش تحقیق توصیفی می باشــد. بــا توجه به اهداف تحقیق و موضوعات 
کاربــردی و روش بررســی آن، »توصیفی-تحلیلی« می باشــد. برای  ع تحقیــق  مــورد بررســی، نــو
کتابخانه ای و اســنادی، بررســی متــون و مقاالت  انجــام آن مطالعــات ســازمان یافته به صــورت 
ع تحقیق در زمینۀ شــهر خــالق و بافت  گــون بــه مطالعــۀ ادبیــات و ســوابق مســئله و موضــو گونا

میانی پرداخته شده است. 

3. پیشینۀ پژوهش
در زمینۀ شهر خالق و بافت میانی می توان به  طور خالصه به برخی از منابع و مطالعات انجام  

کرد. شده اشاره 

3. 1. مطالعات خارجی
که در آن مفهوم شهرهای  کردند  کتاب شهرهای خالق را منتشر  لندری و بیانچینی1 )1995( 
خالق به عنوان عکس العملی در مقابل مســائل شــهری در مواجهه با بحران شــهری بین المللی 

گرفته می شــود. خ داده اســت، در نظر  گذار به فراصنعتی و اقتصاد جهانی ر که در مرحلۀ 
 بــه نظــر وی ایدئولوژی، به برنامه ریــزی برای دوری از چارچوب ســنتی برنامه ریزی فیزیکی 
بــه ســمت بهبــود محیط هــای شــهری و ایجــاد جــّوی خــالق و زیرســاخت هایی نــرم از طریــق 

مشارکت های نو، مسئولیت می دهد.

1. creative cities
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کــه مبــدع مفهــوم طبقــۀ خالق اســت، نــگاه خود را بــه نقش خــالق افراد در  فلوریــدا1 )2002( 
عصر خالقیت ســوق می دهد. وی معتقد اســت دیگر مانند گذشــته بنیان های اقتصاد جوامع بر 
شرکت ها و مؤسسات بزرگ استوار نیست و در مقابل نقش افراد در اقتصاد پررنگ تر می شود. به 
اعتقاد فلوریدا، امروز شــهرها عالوه بر فضای مناســب برای کســب و کار، به فضای مناســب برای 

افراد نیز نیاز دارند.
فلوریــدا در مطالعات خود شــاخص هایی برای ســنجش جذابیت شــهر برای جلب و ســکونت 
گروه با  کننــدۀ طبقۀ خالق، درگیر شــدن ایــن  کرده اســت. شــاخصۀ متمایز  افــراد خــالق تعریف 

که عملکردش خلق فرم های جدید معنادار است. کاری اســت 
پــرات2 )2006( به عنــوان متخصص سیاســت های خوشــه ای بــرای صنایــع فرهنگی و خالق 
که ایــن صنایع به طور شــبکه ای با هم  که بــرای بقا در بازار جهانی ضروری اســت  معتقــد اســت 
در ارتبــاط باشــند بــه عبــارت دیگــر، صنایع خــالق که مایــۀ حیاتی خالقیــت، مهارت و اســتعداد 
افراد برای شــکل دادن به خوشــه ها هســتند باید در مکان بروز داشــته باشــند، مکانی که بتواند 
کند و پــرورش دهد. در تئوری شــهر خالق، محیط خالق و ســاختار اجتماعی  خالقیــت را تغذیــه 
خالقیــت و از آن باالتــر بافــت اجتماعــی، فرهنگی و جغرافیایی اســت که بــرای ترکیب این گونه 

صنایع در سیاســت های شهری حیاتی است.
بــا عنــوان »شــهرهای خــالق: موضوعــات مفهومــی و  پژوهــش خــود  اســکات3 )2006( در 
گسترده و مجادله آمیزی را پیرامون طبیعت و اهمیت شهرهای  پرسش های راهبردی« اندیشۀ 
کار و  خــالق ارائــه داده و در میــان تغییــرات اخیــر در فنــاوری، ســاختارهای تولیــد، بازارهــای 
اجتماعــات مکانــی پویــا به دنبال جای گزینی مفهوم شــهر خالق اســت و هم چنیــن به دنبال آن 
کــه نشــان دهد چگونــه ســاختارهای اقتصــادی نوین، گونه هــای خــاص از نوآوری های  اســت 

کند. اقتصادی و فرهنگی را در شــهرهای خالق نمایان 
کاســتا4 و همــکاران )2007( در پژوهــش خــود بــا عنــوان »بحــث در مــورد حکم روایــی شــهر 

1. Charles Landry and Franco Bianchini
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3. Allen. J. scott

4. Costa et all
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خالق: چشــم اندازهایی برای اقدام عملی« به معرفی شــهر خالق پرداخته اند. مؤلفین معتقدند 
کــه پیاده ســازی پروژه هــای مربــوط به شــهرهای خالق در سراســر جهان به حکم روایی شــهری 
گونۀ آزمایشــی برگرفته از مطالعــات موردی و  تبدیــل شــده اســت. در نهایت ایــن پژوهش چنــد 
کردن دانش در شــهر قلمروهای  ســازوکارهای حکم روایــی به منظور فهــم پویایی ها بــرای پربار 
خالق شایســته و انطباق آنها با مورد مطالعه شــان یعنی شــهروندان کشور پرتغال را مورد بررسی 

قرار داده است.
ح مجدد طبقۀ خالق برای بررســی  مک گراهــان1 و وجان  )2007( در پژوهشــی بــا عنوان »طر
کار فلوریدا، بر اینکه افراد طبقۀ  کید و الهام از  جریانات رشــد در نواحی شــهری و روســتایی« با تأ
کیفیت زندگی برخوردار باشــد  که از ســطح باالیی از  کشــیده می شــوند  خالق به ســمت مناطقی 
که بررســی مجدد  کیــد شــده اســت. در این بررســی مؤلفین بر طبــق یافته های خــود معتقدند  تأ
کــه آنهــا انجــام داده اند، با توســعۀ  مشــاغل خــالق فلوریــدا بــا اســتفاده از اندازه گیــری جدیــدی 

منطقه ای سازگارتر است.
کی2 )2008( در مطالعــۀ خــود بــا عنــوان »توســعۀ شــهرهای خــالق از طریق شــبکه« به  ساســا
کــرده و هم چنیــن اینکه  بررســی اینکــه آیــا شــهرهای جهانــی به ســوی شــهرهای خــالق حرکت 
کرده و هم چنین به بررســی تجارب  چرا فرهنگ و خالقیت به مرکز سیاســت شــهری نقل مکان 
کرده اند، پرداخته است؛ وی مهم ترین عامل را  که به سمت شهر خالق حرکت  شهرهای جهانی 
برای ترویج شــهرهای خالق تأســیس برنامه های تحقیقی و آموزشی برای توسعۀ منابع انسانی 

ضروری می داند.
کــوب3 )2010( در پژوهشــی بــا عنــوان »ســاخت محلــۀ خــالق: امیدهــا و محدودیت های  جا
سیاســت گذاری )خط مشی( شــهر خالق در برلین« بر سیاســت گذاری های توسعۀ شهری اخیر بر 
کید بســیاری داشــته اســت. این مقاله توســعه در برلین را به عنوان  تأســیس شــهرهای خالق تأ
نمونــه ای از وعده هــا و محدودیت هــای ابتــکاری شــهر خــالق ارائــه می کنــد. او اشــاره می کنــد 
شــهر خــالق وعــده می دهد که شــهر جدیــدی باشــد، دگرگون شــونده از راه های عــرف موجود در 

1. Mcgranhn and Wojan

2. Masayuki Sasaki

3. Doreen Jakob
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کــه در آن خالقیت و زیســت پذیری برای همــگان لحاظ شــود. اما، این  شهرســازی، بــه شــهری 
هــدف اغلب دســت یافتنی نیســت و حتی لزومًا دنبال هم نشــده اســت. این پژوهــش فراخوانی 
که در آن مساوات و نه پیشرفت و  اســت برای بازدید سراســری و تجدید نظر در مدل شهر خالق 
گرفته اســت. چنین رویکردی شــامل تصویب خالقیت نه به عنوان  گرایی، در مرکز آن قرار  مرکز 

اســتراتژی توسعۀ شهری بلکه به عنوان حقوق انسانی می شود.
3. 2.مطالعات داخلی

کیفیت محیط شــهری در  بهرامی نــژاد )1382( در پایان نامــه ای بــا عنوان شــناخت و ارزیابی 
کیفیت محیط شــهری بافت میانی شــهر شــیراز پرداخته اســت و  بافت میانی شــهرها به بررســی 
کرده است  کیفیت محیط شــهری نسبتًا نامناسب ارزیابی  در نهایت بافت میانی شــیراز را دارای 
کرده  کلــی ارائه  کیفیت محیط شــهری در محدودۀ پیشــنهادهایی به صورت  و بــرای بــاال بردن 

است. 
وفایی )1386( به ایـــن نتیجـــه رســـیده اســـت که عالوه بر اینکه شهر کاشان بـه عنـــوان شـهر 
کاشان شده است و موجب  تـاریخی شناخته شده است، آنچه سبب تغییر فرم بافت قـدیم شهر 

کلی شهر از تک هسته ای به چندهسته ای بوده است. فرسوده شدن بافـــت شده تغییر ساختار 
رفیعیــان )1389( در مقالــه ای بــا عنــوان »درآمــدی بــر مناطق و شــهرهای خالق« بــه تبیین 
مفهــوم شــهر خــالق با ســر فصل هایــی چون جایــگاه نظریــۀ مناطق خــالق در رونــد برنامه ریزى 
منطقه اى ســدۀ اخیر، خاســتگاه نظرى مناطق خالق، سابقۀ شهرهاى خالق در ایران و جهان، 
تبییــن مفهومی مناطق و شــهرهاى خالق، ویژگی ها و عناصر مناطق و شــهرهاى خالق، راهبرد 

شــهر خالق و ... پرداخته شده است.
در ادامۀ هفت زمینۀ اولویت هاى شــهرهاى خالق شــامل ادبیات، ســینما، موســیقی، مهارت 
و هنر فولک، طراحی، هنرهای رســانه ای و تغذیه توضیح داده شــده اســت. در پایان نیز نتیجۀ 
برشمردن قابلیت ها و شرایط یک شهر براى تبدیل شدن به شهر خالق و ویژگی هاى شهرهایی 

که به شــبکه شهرهاى خالق پیوسته اند بیان شده است. 
رفیعیــان و همــکاران )1389( در مقالــه ای با عنوان »شناســایی پهنه های زمینه ســاز توســعۀ 
گردشــگری در برنامه ریزی شــهری؛ نمونۀ مــوردی: محلۀ  خــالق بافت های فرســوده بــا رویکرد 
امامزاده یحیی، ناحیۀ 2، منطقۀ 12 شــهرداری تهران« با بررسی نظریات نوین توسعه، به ویژه 
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که مدلی برای شناسایی پهنه های   ،)SZCD( گردشگری و تدوین مدل توسعۀ خالق با رویکرد 
گردشــگری در برنامه ریزی شــهری با استفاده  زمینه ســاز توســعۀ خالق بافت فرســوده با رویکرد 
از تحلیــل سلســله مراتبی )AHP( اســت. در ادامه نیــز عوامل، معیارها و شــاخص های مدل، در 
کرده و در پایان نیز نتیجه در قالب پهنۀ زمینه ســاز توسعۀ  محدودۀ امامزاده یحیی را اســتخراج 

کانون مداخله در بافت معرفی شــده است. خالق یا 
زنگی آبــادی و همــکاران )1390( در مقالــه ای بــا عنــوان بررســی رویکــرد بازآفرینــی شــهری با 
اســتفاده از مدل SWOTنمونۀ موردی: بافت مرکزی شــهر مشــهد، به بررســی مفهوم بازآفرینی 
پایــدار شــهری و عوامل اساســی بــرای افزایش این پایــداری در بافت هــای شــهریرداخته اند و با 
که باید در نحوۀ  اســتفاده از تکمیل پرســش نامه در بافت مرکزی شــهر به این نتیجه رســیده اند 
ح ها  ح های احیای شــهری بازنگری و مشــارکت به عنوان عاملــی مهم در پایداری طر اجرای طر

گرفته شود.  در نظر 
زیــاری و همــکاران)1391( بــه بررســی بافــت میانی شــهرها، ظرفیتــی برای حرکت به ســمت 
که این تحقیق براساس روش »توصیفی- الگوی شهر فشرده )مورد: شهر بجنورد( پرداخته اند 

تحلیلی« و با اســتفاده از تکنیک SWOT انجام شده است. 
مطالعــات نشــان می دهــد که شــهر بجنورد تحــت تأثیر عوامــل مختلف تاریخــی، اجتماعی و 

اقتصادی به ســاختاری با ســه بافت قدیمی، میانی و بیرونی رسیده است.
کــه بافت میانی شــهر بجنورد در مقایســه با بافت مســئله دار   نتایــج بررســی ها نشــان می دهد 
قدیمی و بافت بیرونی برخوردار از ســکونت گاه های غیر رسمی، از پتانسیل باالتری برای ترکیب 
کــه بــا برنامه ریزی مناســب می توانــد نقطۀ  کم ســازی شــهری برخــوردار اســت  کاربری هــا و مترا

آغازی برای حرکت به ســمت پایداری در توسعۀ شهری باشد.
قربانــی و همــکاران )1392( در مقالــه ای بــا عنــوان »شــهرهای خالق، رویکــردی فرهنگی در 
ع  کلیــدی و ابعاد مختلــف موضو توســعۀ شــهری« بــا رویکــردی »توصیفی-تحلیلــی«، مفاهیــم 

شــهرهای خالق را مورد بحث قرار دادند.
 مؤلفین معتقدند شــهر خالق رویکردی فرهنگی در توســعۀ شــهری است. در این رویکرد شهر 
باید بتواند محیطی جذاب برای جذب و پرورش اســتعدادها، نوآوری ها و ایده ها باشــد و بتواند 
از ایــده و خالقیــت افراد چه افراد خاص و ویژه مثل هنرمندان، دانشــمندان، نویســندگان و چه 
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از ایده هــای شــهروندان عــادی در جهــت حــل مســائل اساســی و نیــز در جهت پایه ریزی رشــد و 
توسعه ای خالق بهره ببرد.

کارگیری آنهــا در مدیریــت، اقتصاد و  گــر شــهری موفق به جــذب افراد خالق و بــه  در نهایــت ا
صنایع فرهنگی باشــد می تواند در صحنۀ رقابت و توســعۀ اقتصادی نیز موّفق عمل نماید.

سلمانی مقدم و سمیعی )1393( به بررسی و شناسایی انواع بافت های شهری در شهر سبزوار 
کالبدی شــهر ســبزوار می توان  که با بررســی ســاختار  پرداخته انــد. نتایج تحقیق نشــان می دهد 
بافت هــای شــهری شــامل بافــت قدیمی، بافــت میانــی، بافــت جدید، بافــت پیرامونــی، بافت 

اقماری و بافت نیمه روســتائی را در این شهر مشاهده نمود.
آنچه حائز اهمیت اســت توجه به حفظ هویت شــهری با حفظ بافت قدیمی و تاریخی شــهر و 

ع برنامه ریزی شــهری در هر یک از بافت های موجود در شــهر می باشد. تفاوت در نو
موســوی )1393( در مقالــه ای بــا عنــوان »رتبه بنــدی محــالت شــهر سردشــت از نظــر حرکت 
کیــد بــر تحقــق شــهر خــالق بــا اســتفاده از تاپســیس و ANP« به بررســی  به ســوی خالقیــت بــا تأ
مؤلفه هــای شــهر خــالق در محالت شــهر سردشــت، در راســتای حرکت به ســوی ایجــاد محالت 

خالق پرداخته است.
در ایــن پژوهــش در مدل ANP معیار نوآوری بیشــترین تأثیر را در حرکت یک محله به ســمت 

محله خالق در شــهر سردشت داشته است.
 هم چنیــن بــر اســاس مــدل TOPSIS محــالت اســتادیوم و آزادگان در شــاخص های مــورد 

مطالعه در باالترین ســطح از نظر میزان خالقیت قرار دارند. 
مناطــق  »ســطح بندی  عنــوان  بــا  مقالــه ای  در   )1393( همــکاران  و  ملک آبــادی  مختــاری 
پانزده گانۀ شــهر اصفهان از لحاظ شــاخص های شهر خالق با اســتفاده از مدل های برنامه ریزی 
 SPSS نرم افــزار  و  تاپســیس  مــدل  »توصیفی-تحلیلــی«،  روش  از  اســتفاده  بــا  منطقــه ای« 
کتور از شاخص های  شــاخص های شــهر خالق را در مناطق پانزده گانۀ شــهر اصفهان با دوازده فا
که  شــهر خالق رتبه بندی و ســطح بندی نموده اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشــان می دهد 
بهترین وضعیت از لحاظ این شاخص ها مناطق 1، 5، 3، 6 و کمترین را از لحاظ این شاخص ها 
کلی شهر اصفهان، با توجه  مناطق 13 و 14 داشته است. در نهایت مؤلفین بر این باورند به طور 

به تحلیل های انجام شــده پتانسیل حرکت به سمت شهرهای خالق را داراست. 
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محمدصالحــی و همــکاران )1393( بــه بررســی به ســازی »کالبدی-محیطی« بافــت مرکزی 
شــهر با رویکرد توســعۀ شــهری پایدار )مطالعۀ موردی: بافت مرکزی شهر خرم آباد( پرداخته اند. 
هــدف اصلــی ایــن تحقیق با توجه به وســعت دامنۀ مشــکالت این بافت ها، رســیدن به اهداف 

توسعۀ پایدار در به سازی آن می باشد.
کاربردی و از لحــاظ روش، »توصیفی-پیمایشــی« می باشــد.   ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف، 
مشــکالت  به ترتیــب  آن،  از  پــس  و  کالبــدی  مشــکالت  کــه  اســت  آن  بیانگــر  تحقیــق  نتایــج 
زیســت محیطی، معضالت اجتماعی، معضالت اقتصادی و مدیریتی بیشــترین درصد معضالت 

را به خود اختصاص داده است.
شــبانی و ایــزدی )1393( در مقالــه ای بــا عنــوان »رویکردی نوین بــه بازآفرینی شــهر خالق« 
به دنبال تدقیق ادبیات شهر خالق و تبیین جایگاه آن در بازآفرینی فرهنگ مبنا هستند. بدین 
منظــور ایــن پژوهش با روش »توصیفی-تحلیلی«، نظریۀ شــهر خالق و راهبردهای برآمده از آن 

را مورد بررسی قرار داده است.
کــه توجه به دو عامل اصلِی فرهنــگ و اقتصاد )رقابت(   یافته هــای پژوهش بیانگر آن اســت 
در بستر ویژگی های مکانی، ارتباط عمیقی بین نظریۀ شهر خالق و بازآفرینی شهری پدید آورده 
اســت. این تحقیق ســازوکار چنین ارتباطی را در قالب یک مدل مفهومی ارائه نموده است؛ این 
مــدل مفهومــی می توانــد راهبردهایی برای عملیاتی نمودن نظریۀ شــهر خــالق به عنوان رویکرد 

مداخله در بافت های هدف برنامه های به ســازی و نوسازی شهری ارائه دهد.

4. اهداف تحقیق
شــناخت ویژگی های شهر خالق و بافت میانی؛    
بررســی نقش شهر خالق در بازآفرینی بافت میانی شهرها.    
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5. تعاریــف، مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

5. 1. شهر خالق
ایــدۀ شــهر خــالق مبحثــی جدید و مــورد توجــه در حــوزۀ مطالعات شــهری و به ویــژه مدیریت 
کیفیــت زندگــی به واســطۀ تفکــرات نــو  شــهری بــوده و بــر بهتــر شــدن محیــط زندگــی و ارتقــای 

کید دارد. شهروندان تأ
گســترش افق دیــد و تحلیل راهکار  ایــن ایــده برای مدیران، برنامه ریزان و شهرســازان باعث 
ع عالیق و عقایــد در پهنۀ شــهر احتــرام می گذارد.  در مواجهــه بــا مســائل شــهر می شــود و به تنــو
که این خود  هم چنیــن ایجاد شــهرهای خالق باعث رونق و شــکوفایی حیات شــهری می گــردد 
ســطح مناســبات یک شــهر را در پیوند با سایر شــهرها در مقیاس ملی و فراملی گسترش می دهد 

)رحیمی و همکاران، 7:1392(.
کار کردن و زندگی  از جملــه ویژگی های عمومی شــهر خالق این اســت که مکانی جذاب بــرای 
گردشــگران )صنعت توریســم(،  شــهروندان خــود )خصوصًا نســل جــوان(، مکانی جــذاب برای 
توانمنــد در شــکوفایی بخش هــای مختلــف اقتصــادی )از راه به کارگیــری فنــاوری و مدیریــت 
کــز تحقیقاتی  صحیــح آن( و هم چنیــن مرکــز جــذب بنگاه های مختلف نوظهور )خوشــه ها و مرا
به ویــژه در زمینــۀ فنــاوری برتــر( می باشــد )مختاری ملک آبــادی و همــکاران، 106:1393(. در 
که در هر شهری همیشه ظرفیتی بســیار بیشتر از آنچه در  حقیقت فلســفۀ شــهر خالق این اســت 

وهلۀ اول تصور می شــود، وجود دارد )سعیدی، 5:1389(.
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5. 2. شاخص های شهر خالق

)Florida ،2002:32(

5. 3. بازآفرینی
کــه مفاهیم دیگری نظیر  در ادبیــات اخیردنیــا، واژۀ بازآفرینی شــهری به عنوان یک واژۀ عام 
به ســازی، نوســازی، بازســازی، توانمندســازی و روان بخشــی شــهری را در بــر می گیــرد، بــه کار 
مــی رود. بازآفرینی شــهری بــه مفهوم احیاء، تجدید حیــات و نوزایی شــهری و به عبارتی دوباره 
کالبدی  زنده شــدن شــهر است. در بازآفرینی شهری، توسعۀ شــهری به مفهوم رشد کمی عناصر 
خ خواهد  ح های توسعۀ شهری ر شــهر برای اســکان جمعیت و ارتقاء کیفیت زندگی، در قالب طر

داد )آیینی، 7:1388(.
کســازی هویت های  گذشــته و بــدو پا که با نــگاه به  بازآفرینــی نوعــی نــگاه مداخلــه ای اســت 
تاریخی دوره های مختلف به خلق هویتی جدید متناســب با شــرایط زندگی مردمان عصر حاضر 
می اندیشــد. در واقــع دهــۀ 1990 بــه بعــد چارچوبــی جدیــد بــرای فرآینــد تجدید حیات شــهری 
که بر اســاس آن و در تعریفی جدید، مرمت شــهری مفهومی جامع است که به معنای  کرد  فراهم 
کالبــدی، اجتماعی و فرهنگی اســت  بهبــود وضعیــت نواحــی محــروم در جنبه های اقتصــادی، 

)حاجی پور و خلیلی، 351:1387(.
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5. 4. بافت
کالبدی، شبکۀ ارتباطی و نحوۀ دسترسی ها، چگونگی  بافت شهر بیانگر دانه بندی فضاهای 
Chap-( گســترش شــهر در طــول تاریــخ می باشــد  توزیــع فعالیت هــا و در نهایــت شــکل گیری و 

in,1979:47( به نقــل از محمدصالحی و همکاران، 1393(. 

5. 4. 1. بافت شهری
کالبدی. بافت شــهری یک کل ارگانیک  منظور از بافت شــهری ســنتزی اســت از تمام اجزای 
کــه در ســطوح وضــوح متمایز قابل مشــاهده اســت در کلی ترین ســطح، بافــت را می توان  اســت 
کرحقیقی و همکاران،  کرد )Kropf,1996,14( )به نقــل از ذا ســازمان خیابان هــا و بلوک ها توصیف 
1389(. به طور خالصه بافت شهری حاالت مختلف همجواری و فضاهای پر و خالی در ترکیبات 

مختلف و همچنین نحوۀ قطعه بندی اراضی مشــخص کننده است )حبیب، 4:1384(.
انــواع بافــت های شــهری: پیکرۀکالبدی شــهر به ســه بافت قدیمــی، میانی و بیرونی تقســیم 

می شود )علی آبادی، 1388: 173-183(.
گرد هستۀ اولیۀ شهرها یا بافت تاریخی تنیده  گردا که  5. 4. 1. 1. بافت قدیمی: بافتی است 

که زمان شــکل گیری آن به اواخر دورۀ قاجار تا اوایل  شــده اســت. در ایران بخش هایی از شــهر 
کم  قرن حاضر می رســد، از نظر ســبک شهرســازی و معماری ویژگی های اصیل و سنتی در آن حا

است )حائری، 27:1371(.
کالبــد عناصــر شــهری و واحدهــای مســکونی،  هم چنیــن ایــن بخــش به لحــاظ چســبندگی 
منســجم ترین بافت شــهر اســت و ســبک ساخت و ســازها در این بافــت، در هماهنگــی و انطباق 
بــا شــرایط اقلیمــی منطقه می باشــد )علی آبــادی، 1388: 183-173(. این بافت عمدتًا شــامل 
گرفته تا قبل از قرن حاضر می باشــد. از ارزش های قابل ذکــر این بافت، انطباق  محــالت شــکل 

اســتخوان بندی اصلی شهر بر محدودۀ این بافت است )زیاری، 1391: 226-227(.
که به شــهر در دوران تحــوالت و تغییرات دوران پهلوی اول  5. 4. 1. 2. بافــت میانــی: آنچه 

و دوم اضافــه می شــود، بافــت میانی نام دارد. بخش میانی در حاشــیۀ بافت قدیم نه به کندی 
گرفته اســت؛ لذا بخش میانی هم در بســیاری از  بافــت قدیــم و نه با ســرعت بافت جدید شــکل 
مــوارد ماننــد بخــش درونی واجــد ارزش اســت )حبیبی، 66:1391(. شــکل گیری بافــت میانی، 
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مربوط به تحوالت شهرنشــینی دهه های آغازین قرن حاضر می باشــد. شکل گیری این بافت در 
ارتباط با شرایط خاص شهرسازی روز از نظم و قاعدۀ خاصی پیروی می کند.این بافت چسبیده 
ج در  و به طــور هماهنــگ با بافت قدیمی به شــکل شــعاعی ازمحدودۀ بافت قدیم به ســمت خار

گسترش یافته است. جهات مختلف 
کالبــدی مطلوبــی اســت و ســیمای شــهر در این بافــت وضعیت  بافــت میانــی دارای انســجام 
مناســب تری نســبت بــه بافت قدیــم و بافت جدیــد دارد. جهت گیری و معماری ساخت وســازها 
نیــز تــا حدودی در هماهنگی با ویژگی های اقلیمی منطقه اســت. متوســط قطعات مســکونی در 
این بافت باالی 270 متر مربع مســاحت دارد که بهترین وضعیت را در ســطح شهر دارا می باشد. 
از جملــه مزایــا و پتانســیل های ایــن بافــت می تــوان از وضعیــت مناســب شــبکۀ دسترســی ها 
کاربری هــای خدمــات عمومی، بــا دوام  و نظــم هندســی مناســب آن، وضعیــت نســبتًا مناســب 
کم های ســاختماتی و جمعیتی می توان نام  بــودن عمدۀ واحدهای مســکونی، تعادل نســبی ترا
کاربری های تجــاری در محالت ایــن محدوده، وجود  بــرد. از محدودیت هــا نیــز باید بــه کمبود 
کاربری های  کاربری های ناسازگاز در حاشیۀ آنها و  کمربندی های شــمالی و جنوبی شــهر با انواع 

کرد )زیاری، 1391: 226-227(. نظامی اشاره 
ع از بافت ها به طور نســبی ارزش های »اجتماعی-فرهنگی« دیروزین  به عبارت دیگر، این نو
کالبدی نیز از ارزش های شهرســازی دیروز تبعیت می کردند. این خود  را در خود دارند و از حیث 
کــه می تواند برآینــدی از دو نظام قدیم و جدیــد در حوزه های اجتمــاع و فضا تلقی  وجهــی اســت 

گردد )باقریان، 142:1389(.
کمربندی ها  ج از  گســترش یافتۀ خار 5. 4. 1. 3.  بافت بیرونی: بافت بیرونی شــامل مناطق 

که محالت برنامه ریزی شــده با الگوی طراحی شــطرنجی، محالت خودرو  می باشــد. این بافت 
کالبدی شــهر را در بر می گیرد،  با عملکرد روســتایی و روســتاهای ادغام شــده در جریان توســعۀ 
محصول توســعۀ ســریع و ناموزون شهر پس از دهۀ چهل، به ویژه بعد از پیروزی انقالب اسالمی 

می باشد.
کالبدی مناســب با پیکرۀ شــهر می باشــند  ایــن بافت های جدید شــهری عمدتًا در عدم پیوند 
و انســجام الزم را ندارنــد. از مزایــا و پتانســیل های ایــن بافــت بایــد از وجــود برخــی محــالت 
کم پاییــن جمعیتــی و اراضی بایــر زیاد نام  برنامه ریزی شــده )شــهرک ها( بــا بافــت هندســی، ترا
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کالبدی  بــرد )زیــاری،1391: 227-226(. ایــن بافت هــای جدید شــهری عمدتًا در عــدم پیوند 
مناســب با پیکرۀ شهر می باشند و انسجام الزم را ندارند.

کم هــای جمعیتی و ســاختمانی در مناطــق مختلف این بافت از یکنواختــی خاصی تبعیت  ترا
کاماًل متفاوت می باشــند. از مزایا و پتانســیل های این بافت باید از وجود برخی محالت  نکرده و 
کم پایین جمعیتی و وجود اراضی بایر زیاد نام  برنامه ریزی شده )شهرک ها( با بافت هندسی، ترا
برد ولی محدودیت هایی از قبیل وجود محالت حاشیه نشــین و روســتایی، نارســایی تأسیســات 
کاربری هــای مزاحم مثل فرودگاه،  کاربری هــای خدماتی، وجود برخی  زیربنایی، ســرانۀ پایین 

گرفته است )کاوش معماری، 1386(. گورســتان و اراضی ســیل گیر نیز این بافت را فرا  صنایع، 

6. دیدگاه ها و نظریه های مختلف در ارتباط با شــهر خالق
که  شــهر خالق نیز مانند همۀ مفاهیم »اقتصادی-اجتماعی« بر اســاس دیدگاه های متفاوتی 
که به  بر ایدئولوژی خاصی اســتوار اســت، شــکل می گیرد. ســه دیــدگاه در این زمینه وجــود دارد 

اختصار نگاهی به آنها خواهیم داشــت.

6. 1. دیدگاه سوسیال دموکرات
که هر فرد باید یک شهروند خالق باشد. این دیدگاه  کلی پیروان این دیدگاه معتقدند  به طور 
گرفته اســت.در این دیدگاه شهر باید دارای  کشــورهای اســکاندیناوی مورد توجه قرار  بیشــتر در 
کالن حکومت شــهری  حکومت شــهری بســیار قوی باشــد تا واحدهای صنعتی تحت سیاســت 
پیــش رونــد. در این شــهرها افراد کمتــر جابجا می شــوند، و فعالیت های اجتماعی بســیار به هم 

آمیخته است. 
در تعلیــم و تربیــت و بهداشــت شــهروندان ســرمایه گذاری زیادی می شــود و ســعی در ســاخت 
کــه از نظــر اقتصــادی متخصص باشــد. در این دیــدگاه مهم ترین هدف شــهر  منطقــه ای اســت 
خــالق، تولیــد ثروت بــرای افزایش میزان رفاه شــهروندان اســت. مهم ترین نمونۀ این شــهرها، 
کــه بیــش از 40 صنعت مهــم جهان، از  گ اســت،  کپنهــا کیلومتــری  کالدنبــرگ، شــهری در 420 
کارخانــۀ تولیــد انســولین، یکــی از بزرگ تریــن پاالیشــگاه های اروپــا و یکــی از  جملــه بزرگ تریــن 

کز پرورش ماهی دنیا در آن وجود دارد. بزرگ تریــن مرا
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کــه آالینده های بســیار کمــی تولید   ایــن شــهر دارای یــک مرکــز تولید برق زغال ســنگی اســت 
که تنهــا دو مرکز مهم  گذاشــته شــد  می کنــد. پایه هــای این شــهر در ســال 1960، در حالی بنیان 
که باید شــهری را  تولیــد بــرق و شــهرداری در آن ســاخته شــده بود. آنها بــه این نتیجه رســیدند 

گیرد.  کنند که همۀ منابع فعال در آن میان دو مرکز یاد شــده شــکل  بنیان گذاری 
کارخانه ها اســتفاده می کنــد تا میزان  کارخانه ای از ضایعات ســایر  هم چنیــن در این شــهر هــر 
کلی، در این شــهر هیچگونه رویارویــی بین بخش  کاهــش یابد. به طــور  تولیــد آالینده هــا در آن 
که دارای جمعیتی  خصوصی و دولت وجود ندارد. ســاالنه برای پشــتیبانی از چنین شــهر خالقی 

معادل 5/7 میلیون نفر می باشــد ، 80 میلیون دالر از ســوی دولت ها هزینه می شود.

6. 2. دیدگاه نئوکالسیک
ایــن دیــدگاه نقطــۀ مقابل دیدگاه سوســیال دموکرات اســت که بر اســاس آن همــه چیز دارای 
که همه چیــز در جامعه، خرید  مبنــای اقتصادی می باشــد. طرفــداران این دیدگاه عقیــده دارند 
کــه تنها یک  و فــروش می شــود. آنهــا انســان را به عنــوان موجودی فاقــد اخالق فــرض می کنند 
هدف دارد و آن هم چیزی نیست جز افزایش منافع خویش. در واقع جامعه، محلی است برای 
که افراد  تکاپــوی ایــن افراد. به عبارتی دیگر جامعــه ای وجود ندارد؛ جامعه صرفًا بازاری اســت 

در آن خرید و فروش می کنند.
که قابل تقسیم نباشد و با استفادۀ یک نفر  کاالی عمومی تنها چیزهایی است   از دیدگاه آنان 
از آنها، شانس افراد دیگر زایل نشود. هم چنین آنها عقیده دارند در مدل سوسیال دموکرات ها، 

بسیاری از منابع هدر می رود.
که در آمریکا بیشترین میزان جابجایی و حمل ونقل صورت می گیرد،   و به همین دلیل است 
کــه مردم خدمات شــهری را خریداری می کننــد. به عقیدۀ آنها این سیســتم از این منظر که  چــرا 

اختالف طبقاتی ایجاد می کند بســیار عادالنه است.
بیکاری در این جوامع یک حســن به شــمار می آید. چون هر چه بیکاری بیشــتر باشد، به این 
معناســت که هزینۀ نیروی انســانی پائین تر می آید و این اختالف ســطح بازار سبب ایجاد جریان 

می شود.
 آنهــا با سیســتم دولتی مخالفند و فردگرایی را تشــویق می کننــد. پروژه های دراز مدت در این 
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کمتری دارد. نمونۀ بارز این تفکر در شــهر شــفیلد انگلســتان رایج اســت. جائی که  کاربرد  دیدگاه 
کارشناسان از این دیدگاه شده است. شکســت این دیدگاه در آن ســبب روی گردان شدن 

6. 3. دیدگاه کنزین
این دیدگاه دارای تفکری میانه است و عقیده دارد هر دو دیدگاه یاد شده دارای نقاط ضعف 
که در هم ادغام شــوند نتیجۀ مطلوبی به دســت خواهد آمد )رضاییان و  اســت و تنها در صورتی 

همکاران، 1393: 81-83(. 

7. نتیجه گیری
مفهــوم شــهر خــالق را می تــوان رویکردی جایگزیــن برای احیای شــهری و تفکــری جایگزین 
کــه می توان بــا رفع  کیــد دارد  ع تأ بــرای نــگاه بــه شــهر دانســت. ایــدۀ شــهر خالق بــر این موضــو
محدودیت هــا و موانــع فیزیکــی، اجتماعــی و فرهنگــی و ... از شــهرها، بــا اســتفادۀ خالقیــت و 

نوآوری می تواند باعث رشــد و توســعۀ اقتصادی شهرها و توسعۀ پایدار آنها شود.
بنابــر آنچــه گذشــت می تــوان گفت با توجــه به تمرکــز انــواع فعالیت های تجــاری، اقتصادی 
کالبدی، زیســت محیطی، مشــکالت  و فرهنگــی در بافــت میانــی شــهرها و بــروز انواع مشــکالت 

ترافیکی و ... نیاز به ســامان دهی این قســمت از شهر بیش از پیش احساس می شود.
کلی  گیرندۀ فرهنگ و هویت و به طور  از طرف دیگر، بافت میانی شــهرها در بیشــتر موارد در بر 
آیینه ای از گذشــتۀ شــهر می باشــد و حفظ و نگاهداشــت این بخش امری مهم است. در نتیجه 
گفــت رویکرد شــهر خالق با وجود دیدگاه هــای مختلف و اســتفاده از ایده های خالقانۀ  می تــوان 
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شــهروندان و ایجاد زمینه های افزایش مشارکت می تواند راهکاری مناسب در چاره جویی و رفع 
معضالت این بخش از شهر باشد. 
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