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1- مقدمه: 
 تجربه های متعدد بهسازی و نوسازی در بافت های ناكارآمد شهری در 
ایران و نيز بهره گيری از تجارب و ادبيات جهانی، سبب شده تا امروز 
جمع بزرگی از كنشگران در این حوزه با نگاهی فراتر و جامع تر، عالوه 
بر وجه كالبدی و فيزیکی شهر وجوه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، 
و زیست محيطی آن را نيز مدنظر قرار دهند. در این نگاه نو، از آنجا 
از  یکی  عنوان  به  فرهنگ  دارد،  و محوری  كليدی  نقش  انسان  كه 
مهمترین مظاهر مدنی وابسته به انسان نيز اهميت ویژه  ای می یابد. از 
این رو رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا امروزه یکی از مفاهيم مورد توجه 
متخصصان و مدیران شهری برای حل مسایل شهری و نيز بهره گيری 
از ظرفيت های آن است. عليرغم اهميت و جدیت این موضوع در تحقق 
و كارآمدی برنامه های بهسازی و نوسازی شهری، گذر از نگاه كالبدی 
به رویکردهای اجتماعی- فرهنگی نياز به باوری عميق و ماندگار در 
به  مقطعی  و  ناگهانی  به صورت  كه  دارد،  كنشگری  تمامی سطوح 
وقوع نخواهد پيوست. برای تقویت این گذر فکری شناسایی، معرفی 
و درس آموزی از تجربه هایی كه بر مبنای این باور فرهنگی محقق 
اخير،  سال های  در  مي  رسد.  نظر  به  الزم  و  ثمربخش  گردیده اند، 
تجربه های متعددی در نقاط مختلف كشور و در مقياس های گوناگون، 
رخ داده اند كه به روشنی گویای سير تحول رویکردها در سياستگذاری 
كالن و اقدامات حاكميت محلی و نهایتا جامعه محلی برای مشاركت 
در بهبود كيفيت زندگی محالت شهری هستند. این نوشتار پس از 
مروری اجمالی بر سير تحول و چيستی رویکرد بازآفرینی فرهنگ-
مبنا، به معرفی چند نمونه از تجاربی كه به نوعی با تکيه بر مبانی 
است.  پرداخته  گذشته اند،  قدم  شهری  بازآفرینی  مسير  در  فرهنگی 
بازآفرینی شهری  برتر در تجربه های  از ميان گزینه های  نمونه هایی 
در دو دوره از مسابقه جستار كيفيت كه با مدیریت و راهبری شركت 
بازآفرینی شهری ایران برگزار گردید، انتخاب شده اند و این نمونه ها 
نهادهای  مشاركت  و  شهرداری ها  محوریت  با  كه  هستند  تجربياتی 
انتخاب  كه  است  ذكر  به  الزم  رسيده اند.  انجام  به  مردمی  و  دولتی 
گزینه ها و اطالعات ارایه شده عمدتا برمبنای ارزیابی های انجام شده 
در رویداد جستار كيفيت در تجربه های بازآفرینی شهری در دو دوره 

اول و دوم و مطالعات ميدانی انجام شده در همين راستا است.  
2- مروری بر سابقه رویکرد بازآفرینی فرهنگ- مبنا: 

 “بازآفرینی فرهنگ- مبنا” را مي  توان یکی از اصلی ترین وجوه رویکرد 
بازآفرینی شهری در تجارب توسعه شهری در ایران و جهان در دو 
با  و  راهبردی،  جایگاهی  در  فرهنگ  »كاربست  دانست.  اخير  دهه 
هدف دستيابی به سازوكاری اقتصادی و پررونق كه مي  تواند متضمن 

اهداف توسعه اي باشد و چهره اي فرهنگ گرا برای شهرها ترسيم كند، 
رویه اي است كه در فرایند بازآفرینی شهرها به آن اهميت فراوانی داده 
به  )لطفی، 1390(. هنگامی كه دست اندركاران شهری  شده است« 
 این نتيجه رسيدند كه در امر توسعه ي شهری ، تعریض معابر، ساختن 
برج های اداری و مجتمع های تجاری، پاساژها و فروشگاهها به تنهایی 
 ،)1998 Hannigan( برای زنده كردن مركز شهرها كافی نيست
بر اساس تحليلی از مسایل موجود شهرها و نيز ظرفيت های نهفته 
در سازوكار فرهنگی آنها، باز تعریفی از امر توسعه برای شهرها شکل 
گرفت. این بازتعریف تازه ، بر این واقعيت مبتنی است كه شهرها برای 
دوره های طوالنی، عرصه های توليد فرهنگ و بسترهای نوآوری های 
فرهنگی بوده اند. از آنجا كه عليرغم تغييرات بسيار در سازوكارهای 
همواره  اسلوب ،  و  مد  تغيير  و  هنری  ذائقه  ایجاد  جریان  اقتصادی، 
از  استفاده  امکان  بر  رویکرد  این  در  است،  داشته  وجود  شهرها  در 
نقش تاریخی “فرهنگ” به عنوان راهبردی اساسی در ادامه حيات 
شهرها، تأكيد شد )Harvey. 1982(. شهر، در گذر زمان نویدبخش 
همبستگی و تالش جمعی در جهت زندگی بهتر برای همه )عدالت 
درون نسلی( و برای هميشه )عدالت بين نسلی( بوده است. از آنجا كه 
مردم در مركز توجه برنامه ها و اقدامات بازآفرینی شهری در نظر گرفته 
از یکسو ریشه در  شده اند، “حضور فرهنگ به عنـوان عـاملي كـه 
تاریخ دارد و از سوي دیگر با آرزوها، خواسته ها و باورهاي مردم درهم 
آميخته و نوعي ویژگي منحصربه فـرد را بـراي هر اجتماع انساني 
ناپذیر مي  یابد)مامفورد، 1385(.  ازلي و جدایی  شکل مي دهد، بُعدي 
فرهنگی ،  و  تاریخی  مسایل  به  پایبندی  از  فارغ  كه  تجربه هایی  در 
محوریت بازآفرینی را صرفا توسعه مستقيم اقتصادی قرار داده اند، به 
دليل هم سو نشدن با زمينه های فرهنگی و خواسته های ذاتی مردم، 
موفقيت پایداری حاصل نشده است. بازآفرینی فرهنگ مبنا، با طرح 
مفاهيم پایه اي مانند استفاده از حوزه های نوآورانه اقتصادی و آنچه 
صنایع خالق ناميده می شود، به این نکته اساسی مي  رسد كه مي  توان 
در بافتهای درونی و هسته های مركزی شهرها، با اطمينان به نتایج 
از رهيافت فرهنگی و ویژگی های مثبت آن بهره  بازآفرینی،  فرآیند 
و ساختارهای  احترام مي گذارد  دیروز  كالبد  به  رهيافت،  این  جست. 
تركيب می افزاید و  این  به  با ساختارهای دیروز،  را در همخوانی  نو 
فرهنگی  آن جریان  ارائه می دهدكه روساخت  را  كاركردی  و  محتوا 
پربازده  و  اقتصادی  كامال  سازوكاری  آن،  زیرساخت  و  اجتماعی،  و 
در  آن  ورود  و  »فرهنگ«  مفهوم  از  برداشت  )لطفی، 1390(.  است 
ایران ، در دهه های  جریان توسعه های شهری در جهان و همچنين 
اخير به اشکال مختلف در حال تحول و دگرگونی بوده است. امروزه 

مدیریت شهری و بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا
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در سياست های مبتنی بر رویکرد بازآفرینی، فرهنگ به عنوان یکی 
از سرمایه های شهری مورد توجه قرار می گيرد. به عبارتی در ارتقاي 
فرهنگ  بازآفرینی ،  اصلی  هدف  عنوان  به  شهری  زندگی  كيفيت 
را به عهده مي گيرد. در سير تحول مفهوم فرهنگ  نقشی محوری 
در توسعه شهری، سه الگو به ترتيب شناسایی شده است: »فرهنگ 
– مبنا«  بازآفرینی«، »بازآفرینی فرهنگی«، و»بازآفرینی فرهنگ  و 
)DCMS. 2004(.  دالیل و انگيزه هایی گوناگون، تمایل به گذار از 
»بازآفرینی فرهنگی« به »بازآفرینی فرهنگ مبنا« را سبب شده است 
كه مهمترین آنها پر هزینه و زمان بر بودن بازآفرینی فرهنگی است. 
بازآفرینی فرهنگ- مبنا بر رویدادمداری و ترویج فعاليتهای فرهنگی 
مهمترین  دارد.  تأكيد  ميراث شهری  از  حفاظت  و  احياء  با  همزمان 
اهدافی كه برای بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا، برشمرده شده است 
عبارتند از: اشاعه گردشگری فرهنگی، افزایش ميزان بهره برداری مفيد 
وجهه  ارتقاء  كالبدی،  فرسودگی  ميزان  كاهش  فضاهای شهری،  از 
]تصویر[ شهری، جذب سرمایه گذاری ها، اشتغالزایی، كاستن از حجم 

صدمه رسانی به محيط شهری.
در ایران نيز، در فرایند نوگرایی شهری، تغيير چهره شهرها عمدتاً از 
طریق جایگزین كردن مظاهر نو و عامه پسند به جای آثار بر جای مانده 
از دوره های پيشين حيات شهری انجام شده است. لکن در طی این 
سال ها به صورت هم زمان اقدامات پراكنده اي مبتنی بر رویکردهای 

از  كه  است  گرفته  شکل  فرهنگی 
زیر  موارد  به  مي توان  آن  مهمترین 
كرد)ایزدی، 1396( : مجموعه  اشاره 
دولتی  سازمان های  آغازین  اقدامات 
كل  اداره  ملی،  آثار  انجمن  مانند 
ملی  سازمان  و  باستان شناسی 
فاصله  در  تاریخی  آثار  حفاظت 
سال های 1301 تا 1357 خورشيدی؛ 
پروژه های پيشگام پيش از انقالب در 
ساختمان های  از  مجدد  بهره برداری 
از  برنامه های  و  طرح  با  تاریخی 
پيش تدوین  شده در فاصله سال های 
1357 تا 1340 ؛ مجموعه اقدامات در 
چارچوب تبصره ) 23 ( قانون بودجه 
سال 1369 كل كشور؛ برنامه زندگی 
قدیم در وزارت مسکن  كالبد  جدید 
پروژه  درسال 1367؛   و شهرسازی 
طرح پردیسان؛ بند “ه” تبصره )36( 
قانون بودجه سال 1378 كل كشور؛ 
تشکيل صندوق احيا و بهره برداری 
)ماده  فرهنگی  و  تاریخی  اماكن  از 
توسعه(؛  چهارم  برنامه  قانون   114
تصویب سند ملی راهبردی بهسازی 
بافت های  توانمندسازی  و  نوسازی 
سال  در  شهری  ناكارآمد  و  فرسوده 

1393؛ مصوبه شورایعالی در زمينه رویکردهای اصلی حفاظت و احيای 
محدوده های تاریخی- فرهنگی در سال 1396. 

آنچه در برنامه ها و اقدامات پيشگفته نمایان است تغيير نگاه “كالبد 
محور” به نگاه “برنامه محور” و توجه به ظرفيت های فرهنگی شهر 
در صورت های غيركالبدی آن است. تاكيد بر “ارتقاي هویت شهری 
و منزلت اجتماعی” در سند ملی سال 1393 و نيز “حفاظت و احيای 
ميرات ملموس و غير ملموس” در رویکرد اصلی حفاظت و احيا در سال 
1396، نشان دهنده این تغيير نگاه و توجه به ابعاد اجتماعی-فرهنگی 
شهر هم زمان با ابعاد اقتصادی و كالبدی است. در این اسناد كه عالوه 
بر بهره گيری از تحوالت دانش مربوطه، بر تجربيات و ناكارآمدی های 
نقش  بر  دارد،  تکيه  نيز  كشور  در  برنامه ریزی ها  و  سياستگذاری ها 
مدیریت شهری به سبب مسؤوليت آن در حکمروایی محلی و نيز توان 
از ظرفيت های ذاتی محله ها و محدوده های هدف مورد  بهره گيری 

تاكيد و توجه قرار گرفته است. 
3- مدیریت شهری و بازآفرینی فرهنگ- مبنا :

بر مبنای منابع و متون مختلف، شناسایی كنشگران، اولين گام بامعنا 
و منطقی در برنامه ها و اقدامات بازآفرینی معرفی شده است. در این 
رابطه كنشگران به دو الیه مهم تقسيم شده اند: الیه اول ساكنان یا 
اصلی ترین گروه هدف هر برنامه و الیه دوم افراد ، سازمان ها، نهادها و 
در مجموع تمامی كنشگرانی كه بيشترین ارتباط و دخالت را با موضوع 
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و  بهسازی  تجربه های  بر  مروری  )پيران، 1396(.  دارند  بحث  مورد 
نهادهای  مهم  و  كليدی  نقش  ایران  در  اخير  دهه های  در  نوسازی 
مدیریت شهری را در الیه دوم به روشنی نشان داده است. این درحالی 
است كه در رویکردهای نوین مطرح شده نيز تقویت حکمروایی محلی 
برای كاهش فرایندها و تصميم گيری های آمرانه مورد تاكيد قرار گرفته 
مورخ  مصوبه  بازآفرینی شهری،  اجرایی  سياست های  بند ت  است) 
1397/8/28 شورای عالی معماری و شهرسازی(. در همين راستا توجه 
به فرهنگ و ارزش های جامعه محلی، یکی از دستاوردهایی است كه 
نهادهای مدیریت شهری در خالل تجارب پشت سرگذاشته به آن 
رویکردی  تحوالت  وقوع  عوامل  از  یکی  بی تردید  و  یافته اند  دست 
پيشگفته و پررنگ شدن جایگاه فرهنگ در امر توسعه و بازآفرینی 
شهری بوده اند. در سال های اخير، تجربه های متعددی در نقاط مختلف 
بلوغ  از  به روشنی  داده اند كه  كشور و در مقياس های گوناگون رخ 
تفکر مدیریت شهری در پذیرش نقش جامعه و فرهنگ بومی حکایت 
مي نماید. در این تجربه ها به روشنی نقش محوری مدیریت شهری 
در بازخوانی فرهنگ بومی و  بهره گيری از سرمایه های اجتماعی در 
مسير بازآفرینی شهری به اثبات رسيده است. در این مطالعه به معرفی 
چند نمونه از تجاربی كه به نوعی با تکيه بر مبانی فرهنگی در مسير 
ادامه چند  پرداخته شده است. در  بازآفرینی شهری قدم گذاشته اند، 
نمونه از این تجربيات كه عمدتا با محوریت شهرداری ها و مشاركت 

نهادهای دولتی و مردمی به انجام رسيده اند، معرفی مي شوند. 
کاروانسرای  مجموعه  مجدد  بهره برداری  و  مرمت   •

سعدالسلطنه قزوین: 
مرمت و احيای مجموعه سعدالسلطنه، با همکاری ميراث فرهنگی، 
شهرداری و اداره كل راه و شهرسازی استان در سال 1391 آغاز شد 
و در سال 1393 مراحل بهره برداری آن از سرگرفته شد. در فرایند 
بازآفرینی این پروژه، اداره ي كل راه و شهرسازی استان اگرچه نقش 
روان سازی ، حمایتی و هماهنگ كننده دارد ولی به صورت مستقيم 
وارد موضوع نشده و محوریت اقدام به عهده شهرداری قزوین بوده 

و هست. 
رویکردهای محوری : بر اساس بررسی مدارک و مصاحبه های انجام 
شده با مسؤولين و استفاده كنندگان)مردم و كسبه( در سال 1395، 

رویکردهای محوری در پروژه سعدالسلطنه عبارتند از: 
دو  بر  ابتدا  در  پروژه  اقتصادی  ریزی  برنامه  اقتصادی:  رویکرد   -
مبنا استوار بوده؛ بيشترین تعامل و همخوانی و كمترین تقابل ميان 
تناسب  نيز  و  باشند  سنتی  بازار  كاربری های  با  جدید  كاربری های 
فراغت  اوقات  گذران  امکان  برای  جدید  كاربری های  مطلوبيت  و 

خانواده های قزوینی در این مجموعه. 
مقصد  عنوان  به  قزوین  گرفتن  نظر  در  گردشگری:  رویکرد   -
گردشگری با توجه به موقعيت جغرافيایی، سابقه تاریخی و پتانسيل ها 
و ظرفيت هایی كه دارد )در ابتدا فقط جذب گردشگر داخلی مطرح بود، 
اما پس از گذشت 2 سال از بهره برداری جذب گردشگر خارجی نيز 

اهميت یافت(.
بر  تمركز  كار  در شروع  اگرچه  محور:  انسان  و  فرهنگی  رویکرد   -
ساماندهی ترافيکی و اقدامات كالبدی بيشتر بود ولي به تدریج محوریت 

بازار و كاربری هاي مستقر در آن و ظرفيت های فرهنگی مورد توجه 
و  احيا و سرزندگی مجموعه، جذب گردشگر  به منظور  قرار گرفت. 
رونق بيشتر آن، برگزاری رویدادها و نمایشگاه های مختلفی از جمله 
نمایشگاه نوروزی صنایع دستی، نمایشگاه دوساالنه خوشنویسی، جشن 
روز قزوین و... به عنوان یک ضرورت جدی در این مجموعه آغاز شد.

تأثيرگذاری پروژه بر بافت پيرامون از دو جنبه ي ارتقاي منزلت اجتماعی 
محله و نيز بهبود شرایط و رونق اقتصادی حائز اهميت است. در ساليان 
گذشته، خانه های اطراف مجموعه سعدالسلطنه در حال تخليه و تغيير 
كاربری به انبار بودند و افراد از این محله به مناطق دیگر مهاجرت 
مي  نمودند، اما پس از احيا و مرمت مجموعه، اهالی، خانه های خود 
را حفظ و در آنها ماندگار شده و به بهبود وضعيت خانه های خویش 
پرداختند. همچنين در گذشته در اطراف مجموعه، گاراژها و انباری های 
متروكه متعددی وجود داشتند كه پس از احيا و مرمت مجموعه، مالکان 
آنها، از این فضاها در جهت درآمدزایی و ایجاد اشتغال استفاده نموده و 

آنها را به پاركينگ تبدیل نمودند.
•  بازآفرینی مرکز شهر رشت: 

بازآفرینی شهر رشت با عزم جدی شهرداری رشت در سال 93 آغاز 
شد. 

رویکردهای محوری: بر این اساس در شهر رشت سه موضوع كليدی 
دنبال شد:

 1( اعتمادسازی و جلب مشاركت مردم 
2( بحث برندسازی شهری و ایجاد اشتغال در محالت شهر رشت در 

جهت ارتقای كيفيت زندگی افراد 
تبدیل  یعنی  است،  پيشين  به دو مورد  وابسته  3( سرمایه گذاری كه 

مشاركت اجتماعی به مشاركت اقتصادی 
استفاده از عنوان “فرهنگ شهر” به دنبال نام رشت و تركيب “مي 
به  دستيابی  هدف  من،  شهر  یعنی  محلی  گویش  به  بنا  كه    رشت” 
یک برندینگ شهری برای این شهر بود تا با گذشت زمان تبدیل به 
مأموریتی برای این شهر شده و همگان را مجدانه بر آن دارد كه در 

فرهنگ مبنا ماندن این شهر كوشا باشند. 
- پروژه پياده راه ميدان شهرداری:

اقدامات  به منظور بهسازی و ساماندهی وضعيت ميدان شهرداری   
مختلفی از جمله سنگفرش كردن مسير و پياده راه سازی آن، تعریف 
فضای سبز در ميدان، استفاده از نخل های موجود در ميدان و حفظ 
و تثبيت جایگاه آنها، جابه جایی مجسمه ميرزاكوچک خان )در جهت 
بهبود وضعيت دید و منظر ساختمان شهرداری( و استفاده از اِلمان ها و 
مبلمان های مناسب در محدوده، اجرا شده است. عنوان برنامه های اجرا 

شده در این محدوده عبارتند از:
فرهنگی)با  راه  پياده  در  1. جانمایی غرفه های كمپين »مي   رشت« 
بازآفرینی در شهر رشت از طریق  از اهداف  هدِف آگاه سازی مردم 
برگزاری نمایشگاه در فضای باز و همچنين القای حس تعلق محيطی 

از طریق تکرار واژه ي می رشت )رشِت من( در ذهن افراد(؛
و  راه اندازی  در  گيالن  دانشگاه  دانشجویان  مشاركت  از  استفاده   .2
اجتماعِی بومی،  هدایت غرفه های می رشت )مشاركت سرمایه های 
رویداِد  تبدیِل  و  شهری  كمپيِن  جریان  هدایت  در  خالق  و  جوان 
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بازآفرینی به یک خواسِت اجتماعی(
3. چاپ هفتگی و ماهيانه ي بروشور و كتابچه هایی با محتوای آموزش 
بازآفرینی )با هدف آموزش شهروندی و آگاه سازی شهروندان و بدنه ي 

مدیریت شهری از چشم اندازها، اهداف و برنامه های بازآفرینی(
به  خيابانی  نمایش  و  تئاتر  )برگزاری  رشت  روز  مراسم  برگزاری   .4
مناسبت روز رشت )12 دی ماه( به عنوان روزی كه رشت در بيش از 4 

قرن پيش، به عنوان مركز سياسی گيالن انتخاب گردید( 
5. مراسم ساعت زمين )ساعت زمين یک رویداد جهانی سازماندهی 
شده توسط صندوق جهانی طبيعت  است و در آخرین شنبه ماه مارس 
هر سال برگزار مي  شود. خانواده ها و كسب و كار با خاموش كردن 
چراغ ها و سایر دستگاه های الکتریکی غير ضروری خود به مدت یک 
ساعت آن را یادآوری مي  كنند و آرمان نخست این اقدام این است كه 
آگاهی درباره تغييرات آب و هوایی و نياز به مصرف محتاطانه انرژی 

در جهان ابقا شود(.
مردمی  مشاركت  جلب  و  بازاریان  با  توجيهی  جلسات  برگزاری   .6
و  بازار سنتی  ميدان شهرداری،  اطراف  دیواره ي  احيا و مرمت  برای 

كاروانسراهای رشت 
برگزاری جلسات متعدد در بازار رشت جهت اجرای پروژه های مکمل 
پياده راه مركزی رشت )پروژه های مرمت و احيا كاروانسراهای تاریخی 

بازار(
7. برگزاری مراسم افتتاحيه پياده راه فرهنگی رشت )روز 11 فروردین 

1395 به مناسبت افتتاح پياده راه فرهنگی(
8. برگزاری شب شعر و شب داستان در پياده راه فرهنگی رشت با 

حضور هنرمندان به نام كشور
9. برگزاری جشنواره فيلم سبز 

10. برگزاری كارگاه آموزشی سفالگری و فروش آثار دستی در پياده راه 
فرهنگی به نفع مراكز خيریه

11. برگزاری مراسم روز كتاب و كتابخوانی
12. برگزاری مراسم بزرگترین سفره ي افطار در ماه رمضان ) جمع 

كردن حدود 3000 نفر از مردم شهر به دور یک سفره ي مشترک(
13. برگزاری جشنواره جوكول )جوكول در زبان محلی به معنای برنِج 

نارس است(، جشنواره آغاِز فصِل برداشت برنج در مرداد ما 1395

به مناسبت  برگزاری گردهمایی روز 9 دی   .14
آشتی ملی 

یادبود 3000 شهيد  ملِی  برگزاری جشنواره   .15
دفاع مقدس

16. برگزاری جشنواره های نقاشی كودكان 
 17. همچنين برگزاری مراسم نمایش و موسيقی 
خود  دور  به  را  مردم  كه  متعدد  طور  به  خيابانی 
جمع كرده و محيط را برای همگان خاطره انگيز 

مي  سازد

برگزاری جلسات متعدد در بازار رشت جهت اجرای پروژه های مکمل پیاده 
راه مرکزی رشت )پروژه های مرمت و احیا کاروانسراهای تاریخی بازار(

•  بازآفرینی محالت تاریخی نایین؛ طرح محرم تا محرم :
محوریت  با  نایين  كهن  محله های  عمومی  فضاهای  بازآفرینی 
رویدادهای مذهبی شکل گرفت. طرحی با محوریت آیين های مذهبی ، 
بهسازی و نوسازی چهار محور محله اي در بافت تاریخی نایين در قالب 
)شركت  ایران  بهسازی شهری  و  همکاری مشترک شركت عمران 
بازآفرینی شهری( و شهرداری نایين تهيه و با مشاركت معتمدان محلی 
به انجام رسيد. هر ساله حدود 90 درصد جمعيت مهاجرت كرده از شهر 
نایين به دليل خاطرات و تعلقات مذهبی خود، در ایام سوگواری و ایام 
محرم، به شهر خود بازمي  گردند. این امر نشان از پررنگ بودن نقش 
مذهب در فرهنگ این شهر دارد و به همين سبب در نایين، حسينيه ها 
از جایگاه واالیی در شهر و در ميان افراد برخوردار هستند. اگرچه از 
دهه 60 و ادامه آن در دهه 70 كمابيش اقداماتی در زمينه ي بهسازی 
و نوسازی بافت تاریخی نایين به انجام رسيده بود، اما از سال 1393 
اتفاقات به شکل ملموس تر و با رویکردی مشاركتی رخ داده اند. در 
بازآفرینی بافت تاریخی شهر نایين شركت عمران و بهسازی، شركت 
عمران و ساماندهی بافت های فرسوده نایين، شهرداری، شركت عمران 

و مسکن سازان و شركت توسعه گردشگری، نقش پررنگی داشته اند.
رویکردهای محوری : 

1- توجه به سرمایه اجتماعی باال در محالت بافت تاریخی؛
2- توجه به محله اي و هيأت امنایی بودن شهر )امور محله ها معمواًل 

توسط حسينيه ها پيش مي  رود(؛
3- همکاری قابل توجه ارگان ها و تداركات زیرساختی در بازآفرینی 
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بافت تاریخی نایين؛
پروژه محرم تا محرم:

شهر نائين 7 محله دارد. هركدام از این 7 محله به صورت جداگانه 
و با محوریت حسينيه ها و هيأت هایشان با یکدیگر و در یک مسير 
امامزاده ي شهر  به  نهایت  در  و  مي  كنند  و حركت  مي  شوند  هدایت 
منتهی مي  شوند. در این مسير، ابنيه ارزشمند و تاریخی، نقشی پررنگ 
و چشمگير دارند. لذا مرمت ابنيه و بهسازی محيطی این مسيرها كه 
با مشاركت و همفکری معتمدان محلی صورت گرفت، تحقق فرایند 
بازآفرینی در محالت را فراهم ساخت. با توجه به اینکه بازده زمانی 
برای تحقق برنامه از محرم هر سال تا محرم سال بعد و به منظر مهياتر 
شدن فضای محله برای مراسم بود، پروژه “محرم تا محرم” نام گرفت. 
نکته خيلی مثبت در پروژه نایين آن بود كه بر خالف تجربه های سایر 
شهرها كه بعضاً مردم در مقابل و در تضاد با مسؤوالن قرار مي  گيرند، 
در نایين این موضوع برعکس بوده و مردم عالوه بر آنکه با مسؤولين 
همراه شدند، از آنها نيز خواسته اند كه اقدامات بازآفرینی را در سایر 
محالت نيز آغاز كنند. بازآفرینی در نایين، كاری جمعی و مشاركتی 

و با نظارت مردم كمابيش دارای روندی از پایين به باال بوده است. 
بر اساس مطالعات ميدانی انجام شده برای ارزیابی این پروژه در مسابقه 
رویداد جستار كيفيت، از دید مردم و مسؤولين موارد زیر تأثيرات اقدامات 

بازآفرینی در محالت بوده  اند:
- باالرفتن ارزش زمين های این محالت 

- ارتقای حس تعلق مردم به محالت و افزایش عالقه آنها به عدم 
ترک محله ي خویش

- افزایش ميزان صدور پروانه ها )چه برای ساخت و ساز و چه برای 
نوسازی و بهسازی(

- همراه شدن مردم با اقدامات بازآفرینی
- ارزش یافتن محالت برای مردم و باالرفتن منزلت اجتماعی محالت

• بازآفرینی محالت تاریخی گرگان؛ طرح محرم تا محرم :
طرحی با محوریت آیين های مذهبي و احيای تکایا در مركز محالت 
بافت تاریخی گرگان شده كه هدف آن رونق و سرزندگی محالت را 
بوده است. طرح با اولویت چهار محله : سرچشمه، دوشنبه ای، درب نو 
و سبزه مشهد در سال 93 در دستور كار قرار گرفت. همچنين مرمت 
و بهسازی تکيه ي اصطبار در محله دوشنبه ای، مسجد مال اسماعيل 
در محله ي دربنو و خانه ي تاریخی شعربافان در محله ي سرچشمه ي 
گرگان از دیگر طرح های در حال مرمت در قالب طرح محرم تا محرم 

بوده است.
دو اقدام محوری در این پروژه زمينه ساز مشاركت دستگاههای متولی 

و مردم شدند:  
• راه اندازی دفتر بهسازی و احيای بافت تاریخی گرگان

• امضای تفاهم نامه احيای گذرهای تاریخی-فرهنگی بافت كهن 
گرگان

بافت  در  متولی  دستگاه های  مابين  فی  تفاهم نامه  امضای    •
تاریخی:  اداره راه و شهرسازی استان ، ميراث فرهنگی صنایع دستی 
استان ،   امور خيریه  اوقاف و  استان ، شهرداری گرگان ،  و گردشگری 
انجمن حاميان بافت ها و محوطه های تاریخی ،  دفتر بهسازی و احيای 

بافت تاریخی گرگان، برگزاری مراسم دهه محرم در تکيه هنرمندان 
شامل نمایشنامه خوانی، اجرای تعزیه هنرمندان خراسان شمالی، نقالی، 

شعرخوانی، نقاشی قهوه خانه اي و...
4- جمع بندی: 

ارزیابی  انجام شده برای  بر اساس مصاحبه ها و بررسی های ميدانی 
تجربه ها ، نقش كليدی مدیریت شهری برای تسهيل و زمينه سازی 
مشاركت و هم زبانی ميان كنشگران بازآفرینی یکی از ضرورت های 
مورد تاكيد بوده است. اگرچه برای دستيابی به یکپارچگی نسبی در آرا 
و نظرات و باور حقيقی اهميت فرهنگ در تحقق بازآفرینی شهری كه 
جز در سایه ي مشاركت عمومی رخ نخواهد داد، راه درازی در پيش 
روست لکن مرور تجربه های فوق و تجربه های متعددی از این دست از 
شروع جریانی به سوی تغييرات فرهنگ محور خبر مي  دهد. در نهایت، 
از مقایسه اجمالی چند تجربه ي پيشگفته عليرغم تفاوت ها در موضوع 
و مقياس ، وجوه مشتركی قابل استخراج و استنباط است كه عبارتند از : 
- اهميت و نقش كليدی نهادهای مدیریت شهری به ویژه شهرداری ها 

در بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ؛ 
- قلمرو عمومی، عرصه اي مناسب برای تحقق برنامه ها و اقدامات 

بازآفرینی فرهنگ مبنا؛ 
- نقش شهرداری به عنوان حلقه ي ارتباطی ميان دستگاه های متولی 

و یکپارچگی برنامه ها و اقدامات؛
- فرهنگ ، عاملی اثربخش و قدرتمند برای جلب اعتماد و همراهی 

مردم در بازگرداندن زندگی به محله؛ 
و  طرح ها  موفقيت  برای  مردم  همراهی  و  مشاركت  ضرورت   -

برنامه های پيش بينی شده.
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