
فصلنامه هـنر و تـمدن شـرق سال ششم| شماره بیستم| تابستان 1397

تاریخ دریافت :   96/06/20           تاریخ اصالح :   97/01/23            تاریخ پذیرش :   97/04/24        تاریخ انتشار :   97/06/26

ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :
Revitalization of the Historical Context of Fes City with the Priority 
of Conserving Its Native Perspective

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

DOI: 10.22034/JACO.2018.67358

131

باززنده سازی بافت تاریخی شهر فاس
 با اولویت حفظ منظر بومی آن*

نیره سادات عالیی* *

کارشناس ارشد طراحی شهری 

چکیده
باززنده سازی شهری به عنوان یکی از مفاهیم مربوط به مرمت و حفظ بافت های قدیمی شهر، تعاریف متعددی 
داشته است که با تکامل دانش بشری کامل تر شده اند. در این مقاله به یک پروژه باززنده سازی شهری می پردازیم 
و آن را براساس انگاره های نظری این حوزه ارزیابی می کنیم. پروژه باززنده سازی مدینه فاس که در جریان سفر 
به کشور مراکش مورد بازدید قرار گرفته است، یکی از مشهورترین پروژه هاست و عمده شهرت خود را با عنوان 
بزرگ ترین محدوده پیاده جهان از آن خود کرده است. اما ارزیابی این پروژه از طرفی با سنجش اقدامات انجام 
شده در مرمت شهری با تعاریف ارایه شده توسط صاحب نظران صورت گرفته و از طرفی رویکرد یا نحوه تعامل آن 
را با منظر بومی مقایسه می  کند. چرا که آرای صاحب نظران در مجموع بیانگر این است که یک پروژه باززنده سازی 
باید در وهله اول نیازها و احتیاجات ساکنان بومی را برای ادامه زندگی در بافت در نظر گیرد و این مستلزم نگاه 
درست و توجه ویژه به مؤلفه های منظر بومی است. در ارزیابی انجام شده، اقدامات مربوط به هریک از مؤلفه های 
منظر – چه از طریق مشاهدات میدانی و چه از طریق مطالعات کتابخانه ای استخراج و دسته بندی شده است. 
این دسته بندی نشان می دهد جز دسته ای از اقدامات اقتصادی که در راستای توسعه صنعت گردشگری در فاس 
صورت گرفته، سایر اقدامات در راستای حفظ، تقویت و تداوم منظر بومی است. از طرفی این اقدامات در راستای 
تعاریف نظری باززنده سازی شهری نیز بوده و می تواند بیانگر این باشد که یک پروژه باززنده سازی موفق، پروژه ای 

است در راستای منظر بومی آن مجموعه.

واژگان کلیدی
 بافت تاریخی، باززنده سازی، منظر بومی، مدینه فاس، مراکش.

مقدمه
که  هستند  گرانبهایی  میراث  تاریخی،  باارزش  بناهای  و  بافت ها 
بشریت،  تمدن  و  تاریخی  ارزش های  به  تنها  نه  آنها  از  حفاظت 
بلکه به غرور ملی، فرهنگ و افتخارات هر کشور هویت می بخشد. 
بافت تاریخی شهرها، بخش جدا شده از دیگر بخش های یک شهر 
محسوب نمی شود و در چارچوب برنامه راهبردی توسعه اقتصادی، 

همین  در  دارند.  ویژه ای  نقش  شهر  تمام  فرهنگی  و  اجتماعی 
احساس  و  موجود  مشکالت  به  توجه  با   1975 سال  در  راستا 
ضرورت به تهیه طرح حفاظت از بافت تاریخی، دولت مراکش 
اقدام به تهیه طرحی جامع به منظور باززنده سازی بافت تاریخی 
راهبردی  برنامه  چارچوب  ذیل  طرح  این  نمود.  فاس  مدینه 
توسعه شهر سیاست ها و راهبردهایی را دنبال کرده است که از 
طریق ارزیابی آن با انگاره های نظری موجود، می توان به تحلیل 
و نقد آن پرداخت. این ارزیابی نشان خواهد داد که امروزه اثرات  alaei.n86@gmail.com 09125861448 .**
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این طرح که گویای توفیق آن است چه نقاط قوتی دارند و در پی 
چه رویکردی به ثمر نشسته اند. بنابراین در ادامه با رجوع به منابع 

معتبر به ذکر این انگاره ها می پردازیم.

فرضیه 
پروژه باززنده سازی مدینه فاس با رجوع به انگاره های نظری 
موفق  شهری  باززنده سازی  تجربه  یک  به  شهری،  مرمت 
بدل شده که اولویت خود را حفظ منظر بومی شهر در ابعاد 

عینی و ذهنی آن اتخاذ کرده است.

انگاره های نظری در موضوع مرمت شهری
حفاظت،  چون  مختلفی  واژگان  با  شهری  مرمت  ادبیات  در 
بازسازی، مرمت و توان بخشی مواجهیم. با مراجعه به جدیدترین 
رویکردهای موجود در این رشته به واژه »باززنده سازی« به 
Jok�( زچی  یک  به  بخشیدن  تازه  کارکرد  و  حیات  معنای 

برپا  و  زنده  به  ابعادی که  به همه  می رسیم که   )ilto,2005
و  کالبدی  موضوعات  از  اعم  می انجامد،  شهر  یک  ماندن 
از  متعددی  تعاریف  بخش  این  در  می پردازد.  غیرکالبدی 
باززنده سازی شهری و عوامل تأثیرگذار بر آن طبق نظریات 
این  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مختلف  نظریه پردازان 
از  آنچه  ارزیابی  و  برای سنجش  معیاری  عنوان  به  تعاریف 
به  فاس  شهر  مدینه  درباره  مطالعات  و  میدانی  مشاهدات 
دست می آید به کار گرفته شده اند و نگاهی تحلیلی به این 

پروژه عظیم مرمتی را به دست می دهند.
تعاریف  این  تاریخی  روند  به  توجه  و  تحلیلی  نگاهی 
تازه تری  تعاریف  و  معاصر  دوران  به  هرچه  می دهد  نشان 
جلوه ها  نیازها،  به  توجه  می شویم  نزدیک تر  مفهوم  این  از 
مدنظر  بیشتر  تاریخی  بافت های  منظر  بومی  مؤلفه های  و 
متخصصان قرار گرفته است. به عبارت دیگر می توان گفت 
پروژه  در یک  توفیق  معادل  بومی  منظر  رویکردهای حفظ 
این  با  فاس  بازآفرینی  تجربه  ارزیابی  است.  شهری  مرمت 
انجام  آن  راستای  در  که  اقداماتی  به  توجه  و  کلی  معیار 
رهنمون  آن  عدم  یا  توفیق  علل  به  را  ما  می تواند  گرفته 

سازد.

بافت تاریخی شهر فاس و ویژگی های منظر بومی آن
و شهر جدید  نهاده شده  بنا  دره ای  در  فاس  تاریخی  شهر 
مدینه  شمالی  فالت  در  فرانسوی ها  توسط   1920 دهه  در 
به  یافته است. در دهه 1950 بخش جدید دیگری  توسعه 
نام عین کادوس در باالی شهر جدید با توجه به معیارهای 
از قسمت های سه گانه شهر  است.  آتن ساخته شده  کنگره 
اختصاص  خود  به  را  جمعیت  بیشترین  کهن  شهر  فاس، 

داده است و فاس البالی و فاس جدید بر روی هم 250.000 
کادوس  عین  و  جدید  شهر  جمعیت  و  دارند  جمعیت  نفر 
 .)Bianca,1983:47( می شود  زده  تخمین  نفر   70.000
بسیار،  قدمت  با  عنوان شهری  به  فاس  شهر  تاریخی  بافت 
از مجاورت ساختارهای  بافت  این  ساختاری محله ای دارد. 
مسجد-مدرسه ها  و  سوق ها  خانه ها،  شامل  شهر  سلولی 
خیابان های  مقیاس  در  معابر  بدین ترتیب  می شود.  تشکیل 
با  مقیاس محالت،  و در همان  نبوده  توسعه یافته  شهرهای 
بازدیدهای  بر  مبنی  هستند.  غیریکنواخت  و  کمتر  عرض 
این شهر،  بافت قدیم  بر  به اصول حاکم  با توجه  میدانی و 
مؤلفه های عینی منظر بومی مدینه فاس را می توان به شرح 

زیر بیان کرد:
- بافتی ریزدانه و ارگانیک منطبق با بستر شکل گیری مدینه

-  وجود گذرهای باریک و بعضاً سرپوشیده
- استقرار فعالیت ها و عملکردهای سنتی و توجه به نیازهای 

زندگی روزمره شهروندان بومی

درون گرایی و تأکید بر محرمیت حداکثری
کالبدی  وجه  در  تنها  فاس  شهر  بومی  منظر  شک  بدون 
کاملی  تعریف  منظر  این  ذهنی  عناصر  به  توجه  بدون  و 
به  معطوف  غالباً  بومی  منظر  ذهنی  عناصر  داشت.  نخواهد 
زندگی اهالی بومی و ذهنیت ساکنان در این بافت می شود. 
و  ذهنیات  در  باید  عناصر  این  دنبال  به  دیگر  عبارت  به 
در  زندگی  نوع  این  چنان چه  گشت.  اهالی  بومی  زندگی 
می توان  باشد  جاری  شهر  در  کالبدی  مؤلفه های  با  پیوند 
منظر  و  متجلی  شهر  در  بومی  منظر  ذهنی  عناصر  گفت 
بومی شهر حفظ شده است. در بررسی پروژه مرمت شهری 
در مدینه فاس می توان به سنجش هر دوی این ابعاد منظر 
بومی پرداخت و دریافت که این پروژه در راستای حفظ و 

ارتقای منظر بومی بوده است یا نه؟

برنامه جامع حفاظت از بافت تاریخی فاس
تاریخی کشور مراکش  بافت های  از  اهمیت مسئله حفاظت 
اولین تالش ها  نماند.  پنهان  بین المللی  دید سازمان های  از 
سال  در  و  افتاد  جریان  به  یونسکو  توسط   1972 سال  در 
یادمانی  بناهای  از  حفاظت  شد  مشخص  زمانی که   ،1975
است،  امکان پذیر  تاریخی  بافت  از  حفاظت  گروی  در  تنها 
تدوین یک برنامه جامع برای حفاظت از بافت تاریخی فاس 
به  تاریخی  شهر  طرح  این  در  گرفت.  قرار  کار  دستور  در 
کند. می  عمل  یک سیستم شهری  از  مهمی  بخش  عنوان 

در نتیجه، وزارت شهرسازی در رباط و یونسکو در پاریس 
طرح جامعی را بین سال های 1976 تا 1978 توسط تیمی 
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جدول 1. تعاریف باززنده سازی شهری از دیدگاه صاحب نظران. مأخذ : نگارندگان.
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از مجربین یونسکو و معماران مراکشی و پیمان کاران محلی 
.)Bianca, 1983 :46( تدوین نمودند

رویکرد، اقدامات و نتایج طرح مرمت شهری فاس
اثرات یا نتایج این طرح در مؤلفه های مختلف منظر شهری 
مدینه فاس را می توان در 6 مورد خالصه کرد. در جدول 
1 اقدامات، نتایج و رویکرد هریک از آنها دسته بندی شده 
و می تواند نگاه جامعی که این طرح به منظر شهری مدینه 
داشته است را نشان دهد. در جمع بندی این جدول می توان 
گفت رویکرد پروژه باززنده سازی مدینه فاس، جز در یکی 
راستای  در  نیز  را  آن  می توان  که  اقتصادی  مؤلفه های  از 

تبع  به  و  کرد  قلمداد  مراکش  ملی  اقتصادی  بنیه  تقویت 
اولین اثر مثبت را نیز بر منظر بومی فاس خواهد گذاشت، 
ابعاد  بومی در  بر منظر  تأکید  و  تقویت  به  همواره معطوف 

مختلف عینی و ذهنی آن بوده است.

تعاریف  براساس  فاس  مدینه  باززنده سازی  پروژه  ارزیابی 
صاحب نظران

پژوهش  نتیجه  دقیق تر  بیان  برای  و  مقایسه  مقام  در 
رایج  و  متداول  تعاریف  از  هریک  کلیدواژه های  می توان 
پروژه  در  شده  انجام  اقدامات  با  را  باززنده سازی  مفهوم  از 
باززنده سازی مدینه فاس سنجش کرد. بدین منظور جدول 

 )قدیم بافت مختلف هایجنبه بر آن ثیرگذاریأت و تاریخی مناطق شهری،( سازی باززنده تعریف نظران صاحب
Fitch (1982,4) تاریخی بافت در مردم فرهنگ و آموزش افزایش به کمک جهت در عاملی عنوان به شهری سازیزندهباز 

Stript (1983,22) تاریخی هایارزش به خاطر تعلق و افراد روانشناسی هایجنبه بر کیدأت با شهری سازیزندهباز تعریف 
Smith (1983,2) تاریخی بافت در زندگی احساس مجدد خلق جهت در مهم بسیار عاملی شهری سازیزندهباز 

Robson (1988,1) قدیمی بافت از کرده مهاجرت ساکنان جذب و اجتماعی اقتصادی، توسعه برای محرکی عنوان به سازیزندهباز 
Dong (1988,22) و اقتصادی اجتماعی، هایویژگی تقویت و فرهنگی میراث نگهداری بر شهرها تاریخی مراکز یا بناها سازیباززنده کیدأت 

 شهرها کهن بافت فرهنگی
Clark (1989,4) اجتماعی، اقتصادی، استانداردهای و ها شاخص کیفی و کمی سطح افزایش منظور به عاملی شهری احیا و سازیزنده باز 

 قدیم بافت کالبدی و فرهنگی
Priemus (2005,3) اقتصادی رشد جهت محرکی تبع به و جدید مشاغل ایجاد جهت در مهم بسیار عاملی شهری سازی زنده باز 

Brinqing (2005,12) افزایش و اقتصادی رشد افزایش ساز، و ساخت هایفعالیت در نظمیبی کاهش جهت در عاملی شهری سازیزندهباز 
 .ارزشمند و تاریخی هایمحدوده در شهری تجهیزات و سیساتأت ساختار کیفیت

Tiesdell, (2005,204) هایسیاست از ناشی فرهنگی و اجتماعی کالبدی، های تخریب برابر در واکنشی عنوان به شهری سازیباززنده 
 تاریخی های بافت در مجدد توسعه و تفصیلی های طرح پاکسازی،

McGIll University (2007,8) تاریخی بافت در کالبدی نهایتاً و اقتصادی و تاریخی فرهنگی، اجتماعی، ضرورتی عنوان به شهری سازی باززنده و احیا 
 مردمی مشارکت با همزمان مدیریتی بعد به توجه و کیدأت

Hitchcock Design Group 
(2007,10) 

 میراث هایارزش تقویت و بومی ساکنین زندگی کیفیت افزایش بر شهرها تاریخی مراکز سازی باززنده فرآیند وابستگی
 فرهنگی

Ferris (2008,3) از آن اطراف محیط با تاریخی بنای عملکردهای و هافعالیت تمام کنندههماهنگ عنوان به تاریخی شهر سازیزندهباز 
 روز فناوری به توجه و اقتصادی اجتماعی، لحاظ

Un Habitat (2008,65) مراکز در تفریحی مراکز و اشتغال خدماتی، مراکز ایجاد زندگی، کیفیت کننده تقویت عامل عنوان به سازیزنده باز 
 محلی مسئولین و بومی ساکنین مشارکت با همراه شهرها تاریخی

Unesco (2008,5) ای،منطقه توسعه با تاریخی های محله ارتباط افزایش اجتماعی، پایداری تقویت جهت در عاملی شهری سازیزندهباز 
 هویت کنندهتقویت زندگی، شرایط بهبود و عملکردها جامع تقویت آنها، کیفیت تقویت و عمومی فضاهای افزایش
 تاریخی بافت در شهری مدیریت بر کیدأت و توجه شهری،

 ساکنین بومی های نیاز به گوییپاسخ جهت در عاملی شهری سازیزندهباز
Unesco (2008,8) ساکنین شهروندان حقوق )به توجه اقتصادی، توسعه قوانین بین بخشرضایت تعادل به دسترسی یعنی سازیباززنده 

 شهرها تاریخی مراکز در زندگی تقویت و بومی
Sibel (2010,18) میراث شهری، طرح فرهنگی، و اقتصادی اجتماعی، تغییرات ، زیست محیط دهندهارتباط عنوان به شهری سازیباززنده 

 شهرها تاریخی مرکز در توریست و فرهنگی
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World Bank, 1998 جدول 2. حوزه اقدام در منظر شهری و نتایج آن، مأخذ : نگارندگان و

2 هر تعریف را متشکل از کلیدواژه های آن با اقداماتی که 
این  می دهد  نشان  و  کرده  مقایسه  شد  جدولگفته  دراین 
پروژه تا چه میزان با این تعاریف همخوان است. ستون سوم 
جدول2 براساس مشاهدات میدانی تکمیل شده، نمودهای 
هر معیار را بیان کرده و شاید درصدی از خطا را داشته باشد. 
چنانچه این جدول نتیجه می دهد، تقریباً تمامی فاکتورهای 
مورد نظر تعاریف باززنده سازی از نظر متخصصان در مدینه 
می دهد  نشان  موضوع  این  است.  شده  تأمین  فاس  شهر 

نظری  انگاره های  با  فاس  شهر  مدینه  باززنده سازی  تجربه 
با  معادل  را  سازگاری  این  چنانکه  و  است؛  سازگار  امروز 
توفیق این پروژه در نظر بگیریم، باید گفت تجربه فاس در 
باززنده سازی شهر یک تجربه  از نگاه مبحث  مرمت شهری 
موفق است. گرچه می توان نقدهایی نسبت به وضع موجود 
این پروژه داشت، اما در ارزیابی از طریق این تعاریف نظری 
می توان پروژه باززنده سازی مدینه فاس را یک پروژه موفق 

دانست) جدول 3(.

 منظر در اقدام حوزه

 شهری

 منظر به مواجهه در رویکرد، نتایج و آثار اقدام

 بومی
 هاخیابان سازیکف اصالح • کالبدی

 معابر روشنایی مینأت •
 ابنیه بازسازی و نوسازی •
 هاخرابه پاکسازی •

 کالبد کیفی ارتقاء و تقویت حفظ، ایمنی و بهداشتی شرایط هبودب •
 مدینه بومی

 ارزشمند عناصر  تقویت و حفظ و بافت مرمت •
 کهن شهر فضایی سازمان در

 تاریخی بافت از محافظت •

 جریان در که سنتی عملکردهای ساماندهی • عملکردی
 داشته حضور شهروندان بومی زندگی

 بومی هایمهارت و دستی صنایع ساماندهی •
 به بازار راسته اختصاص طریق از آن به مربوط

 آن

قویتتت    فظ، ح  • هی   و ت  ستتتتامتتانتتد
 گذشته عملکردهای

 عملکردهای ساماندهی و تقویت
 در جدید عملکردهای تزریق و بومی
 مدینه بومی کالبد

 درمانگاه، امروزی ضروری عملکردهای استقرار •
 ... و مدارس

اصطبل متروکه، مسکونی منازل از برخی تبدیل •
 مقیاس کوچک صنعتی تولیدات به انبارها یا ها

 تزریق و قدیم کالبد در کاربری غییرت •
 شهری بافت به جدید عملکردهای

 اضطراری دسترسی شبکه بهبود • دسترسی – نقل و حمل
  مخروبه بناهای پیرامون محیطی معابر بازسازی •

 استفاده برای موجود معابر کیفی ارتقاء •
 امروز

 بومی جابجایی سیستم یک ایجاد
 بهسازی و ایجادبا  (پیاده)

 حاشیه در عمومی پارکینگ تدارک و ساخت • آن هایزیرساخت
 بافت به اتومبیل ورود ممنوعیت و محدوده

 پیاده محدوده ایجاد •

 فرهنگی و تاریخی های محیط حفاظت • فرهنگی-اجتماعی
 جمعی های محیط توسعه •

 و فرهنگی فضاهای کیفی ارتقاء •
 اجتماعی

 رفاه و فرهنگی وضعیت بهبود
 بومی ساکنان اجتماعی

 ساکنان زندگی تقویت و ساکن جمعیت تثبیت •
 ساکنان بومی فرهنگ هایجنبه حفظ بر کیدأت •

 ساکنان زندگی بر تأکید و وجهت •

 تجهیزات و تأسیسات
 شهری

  زباله آوری جمع سیستم اندازی راه •
 فاضالب آوریجمع شبکه اصالح •
  مدینه از خارج به آالینده صنایع جابجایی •

 تجهیزات و تأسیسات رسانی روز به •
 شهری

 تجهیزات و تأسیسات بهسازی
 و تاریخی کالبدی خدمت در شهری

 مدینه بومی
 مسکن بخش در گذاریسرمایه • اقتصادی

 و کوچک اقتصادی هایبنگاه در گذاریسرمایه •
 تجاری هایفعالیت

 ساکنان بین در اشتغال ایجاد •

سرمایه و ساکنان اقتصادی تقویت •
 گذاران

 اقتصادی و معیشتی وضع بهبود
  مدینه بومی ساکنان

 گذارانسرمایه جذب با ملک ارزش رفتن باال •
 خصوصی

 شهرداری درآمد تقویت •

 و حفظ با توریست جذب و گردشگری توسعه •
 فرهنگی میراث مرمت

 گردشگر بر مبتنی اقتصاد تقویت اقتصادی افزوده ارزش ایجاد •
 ملی اهداف راستای در
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نتیجه گیری 
پروژه باززنده سازی بافت تاریخی فاس با هدف تجدید حیات 

و بازگرداندن زندگی به آن سعی بر آن داشته تا با تقویت 
بومی  ساکنان  جمعیت  تثبیت  به  زندگی،  شرایط  بهبود  و 
حفظ  به  موفق  پروژه  این  ترتیب  بدین  بپردازند.  مدینه  در 

جدول 3. ارزیابی پروژه باززنده سازی مدینه فاس بر اساس تعاریف صاحب نظران، مأخذ : نگارندگان.

 فاس مدینه سازیباززنده پروژه سازیباززنده تعریف هایکلیدواژه نظران صاحب
Fitch (1982,4) مردم فرهنگ و آموزش افزایش به کمک  

Stript (1983,22) ضور شهروندان بومی درمحالت مختلف مدینهح خاطر تعلق و افراد روانشناسی هایجنبه بر کیدأت 
Smith (1983,2) تداوم زندگی جاری در فضای مدینه زندگی احساس مجدد خلق 

Robson (1988,1) توسعه و تقویت صنعت گردشگری برای کشور و مدینه اجتماعی اقتصادی، توسعه برای محرکی 
 ادامه جریان زندگی گذشته در همان کالبد کرده مهاجرت ساکنان جذب

Dong (1988,22) ابنیه و بافت مدینه محافظت اساسی کالبدی از فرهنگی میراث نگهداری 
 شویق به ماندگاری جمعیت و به دنبال آن تقویت ابعاد اجتماعیت فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، هایویژگی تقویت

Clark (1989,4) اقتصادی، استانداردهای و هاشاخص کیفی و کمی سطح افزایش 
  کالبدی و فرهنگی اجتماعی،

برای جلب رضایت شهروندان حفظ نسبی سطح کمی و کیفی استانداردها 
 بومی مدینه

Priemus (2005,3) تقویت مشاغل با محوریت گردشگری و رشد اقتصادی اقتصادی رشد جهت محرکی تبع به و جدید مشاغل ایجاد 
Brinqing (2005,12) فظ اصولی کالبد تا حد ممانعت از حمل و نقل خودروح ساز و ساخت هایفعالیت در نظمیبی کاهش 

 های بومی و گردشگرپسندتقویت اقتصاد بر پایه فعالیت اقتصادی رشد افزایش
 االبردن سطح کیفی تجهیزات شهری با حفظ کالبد ارزشمندب شهری تجهیزات و سیساتأت ساختار کیفیت افزایش

Tiesdell, (2005,204) ناشی فرهنگی و اجتماعی کالبدی، هایتخریب برابر در واکنشی 
 در مجدد توسعه و تفصیلی هایطرح پاکسازی، هایسیاست از

 تاریخی هایبافت

وسازهای داخلی دیوار یزوله کردن بافت مدینه و نظارت اساسی بر ساختا
 مدینه

McGIll University 
(2007,8) 

 ابعاد مختلف فرهنگی، درنظرداشتن زندگی اجتماعی شهروندان قدیمی با  کالبدی نهایتاً و اقتصادی و تاریخی فرهنگی، اجتماعی، ضرورتی
 اقتصادی و ... در کنار توجه به ضروریات کالبدی

 ستفاده از حضور و مانایی شهروندان برای جلب مشارکت ایشانا مردمی مشارکت با همزمان مدیریتی بعد به توجه و کیدأت
Hitchcock Design 
Group (2007,10) 

 معیشت و خدمات عمومی شهری در مدینهبهبود نسبی وضع  بومی ساکنین زندگی کیفیت افزایش
آداب و سنن و  و ناملموس )مشاغل،وجه همزمان به میراث ملموس )کالبد(ت فرهنگی میراث هایارزش تقویت

 فرهنگی...( 
Ferris (2008,3) با تاریخی بنای عملکردهای و هافعالیت تمام کنندههماهنگ 

 فناوری به توجه و اقتصادی اجتماعی، لحاظ از آن اطراف محیط
 روز

دم نگاه صرف کالبدی به بافت مدینه و دقت در امر زندگی روزمره و جریان ع
 اقتصادی موجود در مدینه

Un Habitat (2008,65) مراکز و اشتغال خدماتی، مراکز ایجاد زندگی، کیفیت کنندهتقویت 
 ساکنین مشارکت با همراه شهرها تاریخی مراکز در تفریحی

 محلی مسئولین و بومی

فته های اجتماعی نهبدیل مدینه به مهمترین مرکز شهر با استفاده از ظرفیتت
 در جریان زندگی اهالی مدینه

Unesco (2008,5) حفظ جامعه بومی و ماندگاری در بافت تاریخی اجتماعی پایداری تقویت 
 روز مدینه با بافت اطرافبه رتباط تنگاتنگ وا ایمنطقه توسعه با تاریخی هایمحله ارتباط افزایش
 ترین نقاط شهرتبدیل فضاهای عمومی مدینه به یکی از مهم آنها کیفیت تقویت و عمومی فضاهای افزایش
 کیفی عملکردهای جاری باتشویق درجهت جذب گردشگر یارتقا زندگی شرایط بهبود و عملکردها جامع تقویت
 مرکز هویتی و فرهنگی شهر و کشوربدیل مدینه به ت شهری هویت کنندهتقویت
 کیفیت مدینهظاهربینساختن مدیریت شهری در فضاهای به هار شهری مدیریت بر کیدأت و توجه

فع نیازها و جلب رضایت ساکنان بومی که ماندگاری آنها در مدینه را به ر ساکنین بومی هاینیاز به پاسخگویی
 دنبال داشته است

Unesco (2008,8) لوگیری از برهم خوردن تعادل و توازن اقتصادی در مدینهج اقتصادی توسعه قوانین بین بخشرضایت تعادل 
 در زندگی تقویت و (بومی ساکنینی) شهروندان حقوق به توجه
 شهرها تاریخی مراکز

 اولویت زندگی و کسب و کار به ساکنان بومی و شهروندان قدیمی 

Sibel (2010,18) و اقتصادی اجتماعی، تغییرات زیست، محیط دهنده ارتباط 
 مرکز در توریست و فرهنگی میراث شهری، طرح فرهنگی،
 شهرها تاریخی

های مختلف اجتماعی و ... و حفظ ارتباط اصیل و حفظ و تقویت زیرساخت
 تاریخی بین ابعاد مختلف
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نظرات  به  رجوع  با  است.  مدینه شده  بومی  منظر  تقویت  و 
باززنده سازی و تعاریف آنها در گذر زمان،  متخصصان حوزه 
مشهود است که این پروژه در ارزیابی از طریق این تعاریف، 
تکامل یافته ترند  و  پیشرفته تر  متأخر که  تعاریف  به خصوص 
نتیجه گیری،  و  ارزیابی  این  بر  عالوه  است.  موفق  تجربه ای 
از  که  می آید  به دست  پژوهش  این  از  نیز  نتیجه ای ضمنی 
تعاریف  نخست  ضلع  می شود.  حاصل  مقاله  مثلث  ضلع  سه 
صاحب نظران، ضلع دوم تجربه مدینه فاس در ارزیابی با این 
و  مداخله  عنوان  به  تجربه  این  به  نگاه  و ضلع سوم  تعاریف 
تعاملی با منظر بومی است. از این سه وجه می توان به این 
نتیجه رسید که یک پروژه باززنده سازی موفق، پروژه ای است 
که حفظ، تقویت و تداوم منظر بومی یک مجموعه را با نظر 

به همه ابعاد عینی و ذهنی آن دنبال می کند.

پی نوشت
در  است که  مراکش  بومی  منظر  پژوهشی گردشگری  از طرح  برگرفته  مقاله  این   .*
سال 95و96 درپژوهشکده نظر انجام و سفر مطالعاتی آن به مقصد 12 شهر مراکش 

در شهریور 95 برگزار شد.
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