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چکیده
یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در بافت تاریخی که می توان حیات بافت را به آن وابسته دانست، موضوع 
اقتصاد است. بافت تاریخی برای ادامه ی زندگی و دور ماندن از فرسودگی، نیازمند وجود اقتصاد سالم و 
متناسب با نوع زندگی و هماهنگی آن با دوران معاصر است؛ به صورتی که بتواند نیاز انسان ها را برطرف 
کند. می توان گفت که لزوم هماهنگی بافت تاریخی و به دنبال آن شهر، با اقتصاد زمان خود امری است 
اجتناب ناپذیر. توسعه ی نامتعادل فضای شهری و عدم توجه به بافت تاریخی در دوران معاصر، باعث شده 
تا بافت تاریخی از زندگی معاصر امروز دور بماند، که این عامل در کنار کاهش تمایل به سرمایه گذاری در 
این بافت ها و هم چنین وضعیت نامناسب مالی ساکنان، باعث عدم توجه به بناهای با ارزِش موجود در بافت 

تاریخی شده و موجبات فرسودگی و تخریب آن ها را فراهم آورده است. 
   این مقاله برآن است تا با توجه به اهمیت اقتصاد و رونق اقتصادی در سرزندگی و پویایی زندگی شهری 
در طول تاریخ، تأثیر این عامل را در حیات بافت تاریخی مورد مطالعه قرار داده و اثرات احیای اقتصادی 
در بافت و بناهای باارزش فرهنگی - تاریخی را بررسی کند و در نهایت، مهم ترین متغیرها را که در جهت 
از نوع توصیفی-  ارائه دهد. روش تحقیق  اقتصادی موفق می تواند مؤثر واقع شود،  دست یابی به احیای 
تحلیلی است که بوسیله ی جمع آوری اطالعات از طریق روش اسنادی و تحلیل اطالعات به دست آمده 
است و به منظور ایجاد پویایی و جلوگیری از فرسودگی و تخریب بافت تاریخی، به ارائه ی راه کارهایی برای 

دست یابی به بهبود بازدهی اقتصادی در این گونه بافت ها، پرداخته است. 
   نتیجه ها نشان می دهد که احیای اقتصادِی بافت تاریخی به واسطه ی ایجاد کاربری های مناسب و پویا 
در آن، از مهم ترین راه کارهایی است که موجب جلوگیری از ایجاد فرسودگی و تخریب در بافت تاریخی و 

بناهای با ارزش شده و رونق دوباره ی بافت تاریخی را به دنبال خواهد داشت.

کلمات کلیدی: بافت تاریخی، احیای اقتصادی، تغییر کاربری، بناهای با ارزش تاریخی

احیای اقتصادی و بافت های تاریخی*

ويدا عيسی خانی
کارشناس ارشد معماری

* عنوان اصلی مقاله: احیای اقتصادی، ضرورتی حیاتی در جهت جلوگیری از فرسودگی و تخریب بافت تاریخی
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1. مقدمه 
و  فقر  کننده ی  تداعی  امروز  شهری  زندگی  در  تاریخی  بافت 
به  پاسخ گویی  عدم  که  چرا  است؛  معاصر  زندگی  از  عقب ماندگی 
نیازهای معاصر در بافت تاریخی، موجب تخلیه ی این قسمت شهر 
قسمت  توسعه ی  و  شکل گیری  است؛  شده  خود  بومی  سکنه ی  از 
جدید شهر از جنبه های مختلف به خصوص امکانات و زیرساخت ها 
کاماًل تحت تأثیر نوع جدید زندگی در شهرها بوده است. به عنوان 
مثال، تغییر الگوی حمل و نقل و وسایل مورد استفاده در آن، یکی 
از  یکی  که  است  جدید  شهر  در شکل گیری  مهم  بسیار  عوامل  از 
مهم ترین تأثیرات این عامل را در مقایسه با بافت تاریخی، باید در 
دانست، که  و کمک رسانی  امداد  نقلیه ی  وسایل  دسترسی سریع تِر 
این وسایل در بسیاری از موارد برای ورود و گذر به بافت تاریخی 
زندگِی  بومی  سکنه ی  بنابراین،  هستند.  روبرو  جدی  معضالت  با 
برخوردار از امکانات و تکنولوژی روز را به ماندن در محله های اصیل 

خود ترجیح 
بر  را  جبران ناپذیری  عواقب  تاریخی  بافت  به  توجه  عدم  داده اند. 
جای گذاشته است؛ مهم ترین تأثیر آن، عدم تمایل به سرمایه گذاری 
در این بافت هاست که باعث شده بافت شهری تاریخی که زمانی 
به  امروز  می داد،  تشکیل  را  شهر  قسمت  پویاترین  و  ُپررونق ترین 
فرسودگی،  این  تا جایی که  تبدیل شود؛  ناکارآمد  و  فرسوده  بافتی 

بناهای  همراه  به  را  تاریخی  بافت 
و  تخریب  به سوی  آن  ارزش  با 
»زیرا  است؛  داده  سوق  نابودی 
مناسب  اقتصادِی  رویکرد  فقدان 
در توسعه ی فضاهای شهری باعث 
شده برخی نواحی دچار محرومیت 
شوند و دسترسی کم، توان ساکنان، 
کالبدهای ناپایدار و زیرساخت های 
این  ویژگی های  جمله  از  ضعیف، 
فرسوده  باشد  و  محروم  نواحی 
دامن  آن  فرسودگی  شدِت  به  که 

می زند« ) منصوری، 1385، 8(.
با  تا  آن  است  مقاله  این     هدف 
بر  اقتصادی،  بُعد  تأثیر  بررسی 
اهمیِت توجه خاص به این موضوع 
چرا  کند؛  تأکید  تاریخی  بافت  در 
جنبه ی  از  بتواند  »بافت  اگر  که 
بسیاری  شود،  مستقل  اقتصادی 
برطرف  قابل  موجود  مشکالت  از 

کردن خواهد بود.«
زیرساخت های اقتصادی، بر عوامل 
درون  فرهنگی  عوامل  مانند  دیگر 
اگر  و  داشته  مستقیم  تأثیر  بافت، 
ورود  برای  راهبردهایی  از  بتوان 
بافت های  به  اقتصادی  جریان 
به  می توان  جست،  بهره  تاریخی 

یافتن راه حل مسایل دیگر امیدوار بود. هم چنین، در تهیه ی طرح های 
مرمت شهری، فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه های 
است«  تأکید  مورد  نکات  از  بومی،  الگوهای  بر  مبتنی  اقتصادی 

)حناچی و دیگران، 1386، 107 (.
   در این مقاله، پس از بررسی تأثیر اقتصاد بر بافت شهری تاریخی و 
هم چنین فرسودگی اقتصادی و دالیل ایجاد آن، پیامدهای فرسودگی 
اقتصادی در آن مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت و در نهایت، 
مهم ترین عوامل و راه کارهای از بین بردن فرسودگی اقتصادی در 

بافت تاریخی ارائه خواهد شد.

2. تأثیر اقتصاد بر بافت شهری تاریخی و شکل گیری اقتصاِد 
وارونه در عصر حاضر

می توان اذعان کرد مهم ترین عامل مؤثر در سرزندگی شهر، عامل 
اقتصاد است؛ چرا که نقش این عامل در زندگی بشر غیرقابل انکار 
خود  عمر  طول  در  که  شهرهایی  گفت  می توان  جرأت  به  و  بوده 
سرزندگی و پویایی داشته اند، از اقتصاد مناسب و متناسب با دوران 
را  اقتصادی  دیدگاه  از  شهر  کلی،  به طور  بوده اند.  برخوردار  خود 
می توان این گونه تعریف کرد: »شهر زیست گاهی است انسانی، که 
توان تولید و نگه داشت و داد و ستد و ارزش افزوده را پیدا کرده و 
برای سکونت جمعی  – کاربردی الزم  کالبدی  ابزارهای  تمامی  به 
یا  بنابراین، یک شهر  (؛  مجهز شده است« ) فالمکی، 1387، 48 
ادامه ی  برای  آن  تاریخِی  بافت 
مفید  اقتصاد  وجود  نیازمند  زندگی 
مردمان  زندگی  نوع  با  متناسب  و 
بتواند  که  صورتی  به  بوده؛  خود 
کند؛  برطرف  را  انسان ها  نیاز 
»در  که  است  معتقد  ارنژه  فیلیپ 
برای  جمعیت  استقرار  غالبًا  گذشته 
صورت  اقتصادی  اهداف  به  نیل 
می گرفت اما بعد از دوران صنعتی، 
از  آمده  به وجود  که  اقتصادی  با 
شدیم  مواجه  بود،  جمعیت  هجوم 
... فیلیپ ارنژه، این وارونگی رابطه 
به عنوان  را  و جمعیت  اقتصاد  میان 
»اقتصاد وارونه« مطرح کرده است. 
به نظر او الزم است این عرصه را 
را  آن  انسجام  و  منطق  و  شناخته 
از مداخله های بی حاصل  تا  دریابیم 
کنیم.«  جلوگیری  مختل کننده  و 
وجود  بنابراین،   .)24 )ارنژه،1382، 
توجه  عدم  و  اقتصادی  وارونگی 
یک  وجود  اهمیت  و  افراد  نیاز  به 
اقتصاد سالم، پیامدهایی را به دنبال 
داشت که موجب ایجاد ناهماهنگی 
افراد و میزان درآمد و یا  نیاز  میان 
این  وجود  هم چنین،  شد.  اشتغال 
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نظریه که یکی از اساسی ترین نظریه ها در حیطه ی اقتصاد شهری 
بناهای  و  بافت  در  را  اقتصادی  بُعد  گرفتن  درنظر  اهمیت  است، 
معنای  به  اقتصادی،  بازده  بر  بودن  می دهد:»استوار  نشان  تاریخی 
نظریه  این   .)141  ،1387 )فالمکی،  شهری«  اقتصاد  نبودن  سربار 
بیان گر این مهم است که بافت تاریخی می بایست از رونق اقتصادی 
در درون خود برخوردار باشد، به گونه ای که مردم ساکن در این بافت 
برای تهیه ی مایهتاج زندگی خود نیاز به خروج از بافت نداشته باشند 
یا به عبارتی دیگر، می بایست امکانات و تکنولوژی را به بافت تزریق 

کرد تا سرزندگی و پویایی به آن وارد شود. 

3. فرسودگی اقتصادی در بافت تاریخی، پیامدها و مقابله با 
آن

رسوخ فرسودگی اقتصادی مهم ترین عامل تخریب بناهای تاریخی و 
در نتیجه بافت تاریخی است و می توان آن را سر منشاء ایجاد سایر 
فرسودگی ها، اعم از اجتماعی، فرهنگی و حتی کالبدی در بافت با 
ارزش دانست و یا می توان اذعان کرد که »مفهوم فرسودگی چه در 
ساختمان ها و چه در مناطق، مستلزم ابعاد گوناگونی است. مهم ترین 
و  )تیزدل  است«  اقتصادی  یا  نسبی  فرسودگی  میان،  این  در  بُعد 
نیاز  جدید،  و  سودمند  اقتصادی  فعالیت های   .)16  ،1379 دیگران، 
چنین  فرسوده،  بافت های  در  البته  که  دارند  جدیدی  فضاهای  به 
فضاهایی غالبًا پیدا نمی شود. اهمیت این موضوع تا جایی است که 
کاربری  از  که  را  مرمت شده  و  سالم  کالبد  دارای  بناهای  می توان 
گفته ی  به  دانست؛  فرسوده  نیستند،  برخوردار  متناسب  و  مناسب 
استفاده های  کلیه ی  با  ارتباط  در  است  ممکن  بنا  »یک  لیچفیلد، 
را  آن  بتوان  هم چنان  است  ممکن  و  نشود  فرسوده  کاماًل  احتمالی 
برای کاربری کنونِی خود، حفظ کرد و به کار برد؛ اما می توان آن را از 

جنبه ی اقتصادی فرسوده دانست« )تیزدل، 1388، 62(.
رکود فعالیت های اقتصادی در بافت تاریخی، موجب کاهش استفاده 
از بناهای موجود در بافت شده و در نتیجه، عدم استفاده از این بناها 
و بی توجهی به آن ها، فرسایش کالبدی را موجب می شود که در پی 
افراد  اقتصادی و درآمد  بناها و رکود فعالیت های  فرسایش کالبدی 
شدن  جایگزین  اصیل،  ساکنان  خروج  رفته  رفته  بافت،  در  ساکن 
افراد بزهکار و بی بضاعت و در نتیجه، زوال و فرسودگی اجتماعی و 
فرهنگی در بافت تاریخی را در پی خواهد داشت و تمامی این عوامل 
و  زیرساخت ها  مشکالت  مانند  تاریخی  بافت  خصوصیات  کنار  در 
و سبب  داده  یکدیگر  به دست  نقلیه دست  وسایل  تردد  مسیرهای 
تاریخی  بافت  به  مراجعه  به  تمایل  کسی  کمتر  امروز،  که  می شود 
و مهم تر از آن، سرمایه گذاری در این بافت را داشته باشد. می توان 
گفت که »فرسایش اقتصادی، کاهش بازده اقتصادی در محله های 
قدیمی و  فرسایش را در پی خواهد داشت « )چینی چیان، 1380، 

.)26
   از دیگر عوامل یا پیامدهای ایجاد فرسودگی اقتصادی، عدم تقسیم 
کار مناسب بین محدوده های مختلف شهر است که  باعث شده تا 
بافت های فرسوده ی شهر، که مراکز شهری را نیز در برمی گیرند، از 
چرخه و حیات اقتصادی شهر خارج شده و مراکزی به عنوان رقیب، 
کاهش  »با  همچنین  (؛   5  ،1389 آیینی،  شود)  ایجاد  آن ها  برای 

ارزش اقتصادی، شاهدیم که از یک سو، بخش وسیعی از سطوح دایر 
شهری از ارزش های فرهنگی - تاریخی برخوردارند و از سوی دیگر، 
توان بالقوه ی چشم گیری را به دلیل توسعه ی شهری دارند، روز به 
فعال  حیات  دایره ی  خارج شدن  با  و  انزوا می شوند  روز دستخوش 

شهری، از چرخه ی توسعه عقب می مانند« )ابلقی، 1380، 115(.
   لزوم احیای اقتصادی در فرآیند رشد و توسعه ی شهر، آن زمان 
ضروری تر احساس می شود که بدانیم »احیای اقتصادی بافت کهن، 
می آید«  به شمار  احیای شهر  اهرم  کارسازترین  و  محور  عمده ترین 
)ارجمندنیا، 1382، 76 (. به طور کلی، می توان گفت به منظور درمان 
منطقه،  هر  اقتصادی  موقعیت های  بازگرداندن  و  مکانی  فرسودگی 
برقراری امتیازهای رقابتی و ایجاد سرزندگی در بافت از مهم ترین 
عواملی است که دست یابی به این مهم از طریق راه هایی به دست 
کاربری  تغییر  اشتغال،  ایجاد  را  آن ها  می آید که می توان مهم ترین 
فعالیت ها  در  اقتصادی  سرزندگی  و  پویایی  ایجاد  بناها،  نامناسب 
جذب  به منظور  فرهنگی  اقتصاد  ایجاد  به  توجه  لزوم  کاربری ها،  و 
نهایت،  در  و  اقتصادی  فرهنگ  بردن  به کار  از  پرهیز  و  گردشگران 

ایجاد اقتصاد پایدار در بافت و بناهای تاریخی با ارزش آن دانست.

نمودار شماره ی 1: مهم ترین راه کارهای ایجاد اقتصاد پایدار، سرزندگی و 

پویایی در بافت تاریخی
مأخذ: نگارنده

پویایی  گرفتن  نظر  در  با  کاربری،  تغییر  یا  و  ایجاد    .1-3
اقتصادی 

میان  نابرابری  در  محله ها  و  ساختمان ها  فرسودگی  کلی،  به طور   
پیدا  نمود  امروز  نیازهای  و  بافت  به وسیله ی  شده  عرضه  خدمات 
معاصر  نیازهای  با  متناسب  کاربری های  ایجاد  بنابراین،  می کند. 
دیگر، ساکنان جدید  از سوی  است؛  از ضروریات  تاریخی  بافت  در 
ضد  بعضًا  که  بخشیده اند  منطقه  به  دیگری  کارکردهای  بافت ها، 
ارزش و یا نامناسب ارزیابی می شوند. در نتیجه، لزوم ایجاد کاربری 
مناسب در بافت و متناسب با ارزش های آن ضروری است )عزیزی 
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و ارباب،1387، 153(. گاهی نیز ایجاد کاربری در یک بنا، با تغییر 
کاربری قبلی آن و متناسب و سودمند کردِن آن کاربری همراه است 
و تبدیل استفاده از بناهای تاریخی، سودمندی بنا را به کمک تغییر 
استفاده ی آن حفظ می کند. معماران می بایست روش های جدیدی 
قدیمی  بناهای  طراحی  نقایص  می توان  را  آن چه  تا  کنند  ابداع  را 
نامید، تعدیل کرده و آن ها را رفع کنند؛ یا به بیانی دیگر، می بایست 
کاستی هایی که به کاهش سودمندی و کاربری از این بناها منجر شده 
بود، برطرف شود: »اگر این روند در مقیاس وسیع در سراسر بافت 

از  ناگسستنی  جزیی  به  دهد،  روی 
ناحیه  کارکردی  سازمان  تجدید 
تبدیل خواهد شد« )تیزدل، 1388، 
»بهره برداری  گفت  می توان   .)  66
روش  بهترین  اغلب  بناها،  از  مفید 
 ،1390 )شفیعا،  است«  آن  حفظ 
در  کالنی  و  چشمگیر  ثروت   .)3
این بافت ها نهفته است و با نگاه و 
توجه و عنایت به آن ها، ثروت قابل 
توجهی به ویژه از بخش گردشگری 

چه داخلی و چه خارجی می تواند به ورود منابع مالی به شهرداری ها 
از  و بودجه ی ملی کشور منجر شود. هم چنین، ساکنان آن شهرها 
درآمد به دست آمده استفاده کنند که هم کشور و دولت از آن بهره 
ببرند؛ و هم  این که این بافت ها جایگاه واقعی خود را در کالبد شهر 
و برخی از کارکردهای شهری که مناسب با شرایط فعلی آن هاست، 
پیدا کنند و نیز، از آن بافت ها انتظار داشته باشیم که آن کارکردها را 

تحقق بخشند )نوذرپور، 1382، 119(.
   یافتن کاربری متناسب با شخصیت و ارزش یک بنا و هم چنین 

نیاز معاصر، از ویژگی هایی است که می تواند در باال بردن صرفه ی 
اقتصادی در بناهای با ارزش و بافت تاریخی و به تََبع آن، جلوگیری 
که  دارد  عقیده  »برتنشا  باشد.  مؤثر  آن ها  فرسودگی  و  تخریب  از 
حفاظت  ساختمان های  برای  جدید  کاربری های  یافتن  در  ناکامی 
شده، شهر را به حضوری موزه گونه در فضای آزاد محکوم می کند« 
)تیزدل و دیگران، 1379، 73(. در نهایت، می توان گفت که مردم 
و فعالیت های اقتصادی آن ها هستند که بر ارزش اقتصادی بناها و 
بافت تاریخی می افزاید. همچنین، هرجا اقتصاد جاری در حال رکود 
و زوال باشد، می کوشند تا از طریق ایجاد تنوع کارکردی یا تجدید 
کار  این  کنند.  ایجاد  جدیدی  اطمینان  و  اعتماد  آگاهانه،  سازمانی 
مستلزم تبدیل کاربری ها و تعدیل آن ها در مقیاس وسیع است.... با 
بازسازی، مجموعه فضای مناسب تری به وجود می آید که  یا  تبدیل 
فعالیت های گوناگونی می تواند در آن بگنجد: »ایجاد تقاضا از طریق 
قابلیت های  و  نیازها  تناسب  به  باید   .)75  ،1388 )تیزدل،  عرضه« 
و  ارتباطی منطقی  با  و سازگار  مناسب  کاربری های  ایجاد  به  بافت 
تنگاتنگ به منظور دستیابی به بافتی ارزنده، پرتحرک و فعال اقدام 
قدیم شهر  اقتصادی، هسته های  فعالیت های  رونق  با  کرد. چرا که 
رونق می گیرند و با بافت جدید هم سو می شوند. )ارجمندنیا، 1382، 
76(. بنابراین، ایجاد کاربری مناسب و تغییر کاربری های نامتناسب، 
در  است.  تاریخی  محله های  در  فعالیت  رونق  عوامل  مهم ترین  از 
ایجاد پویایی کارکردی و تحرک اقتصادی باید به این نکته ی بسیار 
مهم توجه داشت که مسئله باید »از بازتوزیع ثروت به سمت تولید 
این  نسبی  مزیت  از  استفاده  طریق  از  نیز،  این  و  کند  سیر  ثروت 

محله ها است« )ایراندوست، 1383، 16(.
    جدول شماره ی 1 انواع روش های بهبود کاربری در بناهای موجود 

در بافت تاریخی را نشان می دهد.

جدول شماره ی 1: انواع روش های بهبود کاربری در بناهای موجود در بافت 

تاریخی فرسوده
مأخذ: نگارنده

تجدید  در  و  تنوع بخشی  در  که  است  اهمیت  حائز  نیز  نکته  این 
سازمان کارکردی، می توان از خصلت های تاریخی مناطق به عنوان 

امتیاز بهره برداری کرد. 
   هم چنین؛ هدف، افزایش تقاضای مؤثر برای فضا و بهره برداری 
بازسازی کارکردی فعالیت های سنتی یک  از آن است. تمایز میان 
مکان و تجدید سازمان کارکردی پایه ی اقتصادی آن، برای ویژگی 
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آن مکان پیامدهای چشم گیری به بار می آورد. تجدید سازمان مستلزم 
تغییر کارکردهای اقتصادی در داخل محله ی تاریخی شهری است 

)تیزدل، 1388، 79(. 
   عالوه بر آن، ایجاد کاربری های مختلف در کنار هم باعث ایجاد 
یافتن حیات در آن  تاریخی و جریان  بافت  فعالیت های مختلف در 
می شود. بنابراین، ایجاد پویایی اقتصادی از طریق ایجاد کاربری ها 
و فعالیت های متنوع در بافت و پرهیز از به وجود آوردن کاربری تک 
عملکردی در یک محدوده از بافت تاریخی، موجب جریان یافتن یک 
زندگی درخوِر نیازهای امروز و عبور و مرور در بافت تاریخی شده 
و رکود حاکم بر آن را تا حدود بسیار زیاد از بین خواهد برد. ایجاد 
پویایی اقتصادی در فعالیت های شهری از اصولی است که کشورهای 
از  بسیاری  در  حتی  و  کرده اند  تأکید  آن  اهمیت  بر  بسیار  پیشرفته 
موارد، پویایی اقتصادی را به منظور دریافت نتیجه ی بهتر، در »بافت 
تاریخی« ایجاد کرده اند. بنابراین، تغییرات فیزیکی در مناطق تاریخی 
شهری امری اجتناب ناپذیر است: محیطی که قابل تغییر نباشد خود 
باعث نابودی خویش می شود.... براین مبنا، برای دست یابی به یک 
کیفیت مطلوب زندگی در شهر، بایستی در ابتدا هم به کالبد شهر نظر 
داشته باشیم و هم به حوزه ی کار و فعالیت جاری در شهر؛ تا جنب 
و جوش و جریان فعالیتی که به نوعی اقتصاد شهر را رقم می زند، 
قادر باشد به یک پویایی و توسعه ی قابل قبول دست یابد )جعفری، 

.)101 ،1390

3-2.  ایجاد اقتصاد فرهنگی و پرهیز از نگرش سودجویانه 
)فرهنگ اقتصادی( به منظورایجاد پایداری اقتصادی در بافت 

تاریخی
رسیدن به یک اقتصاد سالم و پایدار در بافت شهری تاریخی عالوه 
بافت  اقتصاد  به  فرهنگی  نگرش  نیازمند  شد،  ذکر  که  مواردی  بر 
به  ابزاری  نگاه  از  می تواند  نگرش  این گونه  که  چرا  است؛  تاریخی 
بناهای با ارزش تاریخی- فرهنگی و سوء استفاده های مالی از آن ها 
با  متناسب  اقتصادی  ایجاد  برای  باشد  زمینه ای  و  کرده  جلوگیری 
کشورهای  نیز  بسیاری  موارد  در  حتی  جامعه؛  هویت  و  فرهنگ 
پیشرفته به منظور دست یابی به یک اقتصاد پیشرفته و پایدار مبتنی بر 
فرهنگ، از بافت تاریخی به منظور اعتالی اقتصاد خود بهره گرفته اند؛ 
زیرا این بافت دربردارنده ی هویت یک جامعه و شالوده  و گنجینه ی 
فعالیت های  از  بهره گیری  و  می شود  محسوب  کشور  یک  تمدن 
مورد  که  است  عواملی  مهم ترین  از  تاریخی،  بافت  در  فرهنگی 
توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. »امروز شهرهای بزرگ 
کاالهای  با  را  خود  توسعه یافتگی  ویترین های  جذاب ترین  جهان، 
بسیاری  می کنند....  تعریف  هنری  عرضه ی محصوالت  و  فرهنگی 
آن  بیرونِی  اثرات  به  توجه  با  را  فرهنگی  توسعه ی  شهرها،  این  از 
کرده  قلمداد  در شهر  اقتصادی  پویاترین بخش  اقتصاد شهری،  در 
در  اقتصادی  شکوفایی  و  رشد  اصلی  عامل  را  فرهنگی  اقتصاد  و 
دیگر بخش ها می دانند« )فالح پسند، 1387، 8(. بنابراین، کشورهای 
در  بومی  صنایع  و  فرهنگی  فعالیت های  به کارگیری  با  توسعه یافته 
بافت تاریخی، سعی در جذب سرمایه به این قسمت شهر را دارند؛ 
چرا که »یکی از موارد مورد توجه در حفظ شهرهای تاریخی، توجه 

از  یکی  است.  بیست ویکم  قرن  در چشم انداز  فرهنگ  و  اقتصاد  به 
ویژه  به  تاریخی  سابقه ی  با  شهرهای  فرهنگی،  اقتصاد  پایه های 
بافت های قدیمی و تاریخی بخش های مرکزی این شهرها است« 
)رهنما، 1377، 238(. توجه به میراث تاریخی، نیازمند بینشی به جا 
از  بسیاری  در  است.  جامعه  یک  هویت  و  فرهنگ  ارزش  درخوِر  و 
آن  باارزش  بناهای  و  تاریخی  بافت  به  دید مصرف گرایانه  کشورها 
نوع  این  چراکه  است؛  گران بها شده  میراث  این  ارزش  تنزل  باعث 
نگرش به بناها باعث تخریب هرچه بیش تر بناهای باارزش  می شود 
بناها،  از  حراست  و  حفاظتی  مسایل  رعایت  لزوم  به  توجه  بدون  و 
خواهد  تاریخی  بافت  در  جبران ناپذیر  ایجاد صدماتی  موجب  گاهی 
پایدار بر  اقتصاد  این تغییرات نه در پی دست یابی به  البته  شد؛ که 
مبنای فرهنگ و هویت؛ بلکه بر مبنای دست یابی به سودجویی های 
کوتاه مدت در یک دوره ی زمانی خاص است. بنابراین جلوگیری از 
نگرش مصرف گرایانه و یا به کاربردن فرهنگ اقتصادی در رابطه با 
بناهای با ارزش، به همان میزانی مهم و حیاتی است، که لزوم ایجاد 
و  تاریخی  میراث  که  آن گاه  پس  فرهنگ.  مبنای  بر  پایدار  اقتصاد 
شهری دست مایه ای شود برای رسیدن به بهره برداری اقتصادی، جز 
نابودی این آثار و دست یابی به صرفه ی اقتصادی نه چندان پایدار، 
نتیجه ای دربرنخواهد داشت ... در این بینش، حتی بدون هشدار یا 
قدیمی  بناهای  پیکره ی  در  موجود  تاریخی  یادمان های  اظهارنظر، 
ارزشمند شهر به مثابه ی ابزاری برای توانبخشی اقتصادی به شهر 
مورد توجه قرار می گیرند و انگیزه ی اصلی حفاظت و مرمت آن ها، 
نوسازی ساختار اقتصادی شهر است )خانی، 1383، 37(؛ هم چنین 
ثروت فرهنگِی  ارزش  نادیده گرفتن  روال شناخته شده ای که  و  راه 
تاریخی را ممکن می کند، برای اشخاص  نهفته در کالبد شهرهای 
حقیقی ای که در پی سودجویی مالی اند، شناخته شده  است و کارآمد 
بودن آن ها نیز به گواه تخریب های هر روز پیش آمده در شهرهای 
کرمان، شیراز قدیم، اصفهان قدیم و مشهد قدیم به اثبات می رسد 

)فالمکی، 1387، 37(.
   نکته ی بسیار مهمی که حائز اهمیت است این  است که »هدف از 
احیای اقتصادی باید اقتصاد پایدار باشد، نه اقتصادی که از بیرون به 
این بافت ها تحمیل شده باشد. از طرف دیگر؛ اگر سرمایه گذاری هایی 
که در بافت صورت می گیرد، منافع ساکنان آن را در نظر نگیرد، نه 
تنها نمی تواند مؤثر باشد؛ بلکه می تواند مخرب نیز باشد. بدین ترتیب، 
تأکید اصلی در احیای اقتصادی بافت های فرسوده ی تاریخی، استفاده 
از امکانات و نیروهای داخلی است« )لطفی و دیگران، 1390، 3(. 
به طورکلی، شهر پدیده ای پویا و قابل تغییر است که براساس میزان 
تحوالت ایجاد شده و انطباق فرآیندهای درونی خود با آن، جریان 
توسعه را طی می کند. از مهم ترین وجوه پایداری شهری و به تبع 
اقتصادی برای  پایدار منابع  الگوی  به  تاریخی، دست یابی  بافت  آن 
تأمین هزینه های جاری و عمرانی مورد نیاز آن است؛ که دست یابی 
به یک اقتصاد پایدار می تواند خدمات رفاهی مورد نیاز را فراهم  آورد 

)رفیعیان و پوالدی، 1389، 9(.

4. نتیجه گیری
با تأکید بر مطالب گفته شده و ضرورت درنظرگرفتن بُعد اقتصادی 
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را  اقتصادی  بُعد  گرفتن  نادیده  تاریخی،  بافت  اقتصادی  احیای  و 
می توان در این نتیجه خالصه کرد که با خروج افراد بومی از بافت 
تاریخی، به طور طبیعی ساکنان جدید که اقشار غیربومی خواهند بود 
تمایلی برای سرمایه گذاری در بافت تاریخی که دچار فرسودگی شده 
است را ندارند؛ بنابراین، با خروج سرمایه و سرمایه گذاران از بافت، 
و  هویت  و  ارزش  با  بناهای  کالبد  بر  بیش تر  روزبه روز  فرسودگی 
فرهنگ یک شهر سایه می افکند؛ تا جایی که آن را به سوی تخریب 
و نابودی پیش خواهد برد. توجه به بُعد اقتصادی از مهم ترین ابعادی 
از فرسودگی  تاریخی و جلوگیری  بافت  بناها و  است که در احیای 
آن می تواند مؤثر باشد؛ چرا که اقتصاد، مهم ترین نقش را در زندگی 
افراد ساکن در بافت ایجاد می کند و چون اکثر افراد ساکن در بافت 
احساس  بودن،  مهاجر  به دلیل  و  برخوردارند  پایینی  مالی  توانایی  از 
تعلقی به مکان ندارند، بهترین راه مشارکت دادن و ایجاد انگیزه در 
این افراد برای حراست و نگهداری از بناها و بافت تاریخی، ایجاد 

انگیزه های اقتصادی است. 
   اگرچه احیای فیزیکی و کالبدی بناها در بافت تاریخی از ضروریاتی 
است که می تواند چهره ی بافت را دگرگون کرده و اعتماد بیش تری 
بناها  ِصرف  فیزیکی  احیای  اما  آورد،  ارمغان  به  ساکنان  برای  را 
بدون درنظرگرفتن شرایط اقتصادی و ایجاد راه کارهایی برای بهبود 
باشد،  دربرداشته  نیز  را  ساکنان  مشارکت  می بایست  البته  که  آن، 
موجب می شود که احیای فیزیکِی انجام شده نیز مدت زمان زیادی 
بارز آن را   نیاورد و دوباره روند فرسودگی را طی کند و نمود  دوام 
که  کرد؛  مشاهده  شیراز  مثل  شهرهایی  بافت  در  می توان  به خوبی 
به دلیل عدم کاربری و  بناها،  نوسازی کالبدی  بهسازی و  علیرغم 
استفاده ی مناسب، قسمت های مرمت شده دوباره در معرض تخریب 
و  رکود  مناطق،  این  در  شهری  زندگی  هم چنان  و  می گیرند  قرار 
نتوانسته  بناها  کالبدی  احیای  و  داده  ادامه  را  مرمت  از  قبل  زوال 
به یاری بناها و بافت تاریخی بشتابد. بنابراین، وجود اقتصاد پویا و 
هماهنگ با نیازهای جامعه، عاملی است اساسی در جهت جلوگیری 
آن؛  ناگوار  پیامدهای  و  بومی  ساکنان  به وسیله ی  بافت  تخلیه ی  از 
پویایی  از  را  خود  رونق  نیز  گذشته  در  تاریخی  شهرهای  چنان که 

اقتصادی در آن زمان داشته اند. 
نمودار شماره ی 3: مهم ترین پیامدهای جلوگیری از ایجاد فرسودگی اقتصادی 

در بافت تاریخی
مأخذ: نگارنده
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