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 در بافت فرسوده محله های شهری و بهسازی بازشناسی اصول بازسازی

 های داخلی و خارجی( هبه منظور ابقاء هویت مکان)مقایسه ی تطبیقی نمون 

 
  2ایرج شهروزطهرانی .* 1زادهبیتاحاجی 
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 چکیده 
د نیم قرن پیش به طور عام  و بافت های تاریخی و فرسوده ،به طور خاص به حدو پیشینه ی توجه  به بافت های موجود شهری،

برنامه ریزی  پرداختن به ویژگی های صرفا کالبدی آغاز شد و به ابعاد پر دامنه تر فرهنگی و سپسباز می گردد.توجه از 

باشد چگونگی برخورد با این بافت ها میباشد.سوال  قتصادی ارتقا یافته است.آنچه در این میان حائز اهمیت میا-اجتماعی

به  سازیبهو اصول بازسازی در پروژه های نوسازی ه اساسی که در این تحقیق در پی پاسخگویی به آن هستیم این است ک

البد شهر کو ابقاء هویت مکان چیست ؟مداخله در این بافت ها از آن جهت ضروری می نماید که منظور حفظ ساکنین اصیل 

وش انجام تحقیق رمقاله که از حیث هدف از نوع کاربردی و از حیث در این نمی تواند همگام با زندگی جاری در آن پیش آید. 

تا بر مناطق و نه می پردازیم که عمد بازسازی و بهسازیتوصیف تجارب مقایسه ای برنامه های از نوع قیاس تطبیقی میباشد به 

ه از تغییر کمعضالتی اند  دگی عظیم تر مسائل وچیمجتمع های ساختمانی متمرکز است.این مورد پژوهیها نشان دهنده ی پی

و  گار باشدیک تجربه زمانی خوب است که با بستر و محیط خود سازناشی شده است. بهسازی و نوسازیرویکرد نوگرایانه ی 

  خوب تلقی کرد. یزگار نیست و نمی توان آن را یک تجربه ااگر آن را در جایی دیگر عینا کپی کنیم ،دیگر با محیط و بستر س
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رسوده ی یزد با رویکرد فخودیار در بافت طراحی مرکز محله ی  "رگرفته ی بخشی از پایان نامه ی کارشناسی ارشد نگارنده با عنوان باین مقاله 

رج شهروز طهرانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران میباشد که با راهنمایی جناب آقای دکتر ای "فرهنگی-پایداری اجتماعی

 در حال مطالعه میباشد.
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 مقدمه 

 و ابنیه های به ویژگی ابعاد این از برخی .دارند متقابل پیوند و ارتباط یکدیگر با که است برخوردار متعددی ابعاد از فرسودگی

 [1] .شوند می مربوط گستره کل به دیگر ابعاد که حالی در شوند، می مربوط آنها کارکردهای

انسانی،  محیط در تحول ایجاد با زمان، گذر در ت.اس گستره یا بنا ذهنی تصویر برداشت و تلقی محصول ی،درتصویر ذهن فرسودگی

 ازاست،  آن در خدمت که نیازهایی با را خود تناسب، امروز مردم انتظار در تاریخی تغییر بدون بافت طبیعی، یا اقتصادی اجتماعی،

 بافتهای نوسازی [2].باشد ی واقعی ه جوهر فاقد واقعیت در است ممکن و است یارزش داوری یک برداشت این .دهد می دست

 [3] . تاس ایران اخیر ی دهه شهری ازچالشهای مدیریت یکی شهری فرسوده

 به بافت آن گیری بر شکل فنی نظارت و توسعه ی برنامه فقدان سبب به یا و قدمت سبب به یا آن درونی عناصر و بافت فرسودگی

 جمله از گوناگون اشکال در شهروندان می شود ، اذهان در آن منزلت رفتن بین از به نهایت در که فرسودگی پیامد آید، می وجود

 شناسایی و دریافت قابل تأسیساتی اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، های نابسامانی نیز و ایمنی و پذیری زیست شرایط فقدان یا و کاهش

 [4]است.

 حفاظت با راهکارهای مرتبط جهت در گیری تصمیم و تگذاری سیا اند و حفاظت نیازمند کهن های بافت که است آن قطعی امر

 سامان و گیرد تواند صورت نمی کالبد منظر از فقط فرسوده بافت در مداخله .ای دارد کننده تعیین نقش ها آن احیای نوع در

 شهرهای زیاد تاریخی سابقه وجود به توجه با .دارد الزم را اجتماعی زندگی سطح ارتقای اجتماعی و کارکردی، حرکتی، دهی

 فرسوده های فتاب در نوسازی و بهسازی تجارب بررسی به نیاز ما شهرهای در باارزش و فرسوده بافت هکتار چندین وجود و ایران

 کشور مردم با مسلمان مردم فرهنگ گرچه است این است مسلم آنچه اما .گیرد قرار فایده مفید تواند می کشورها سایر در مشابه

 فرهنگ با متفاوت فرهنگی با ای جامعه در نوسازی و بهسازی این هرصورت در که داشت توجه باید اما است نزدیک حدودی تا ما

 حیات تجدید در مناسب راهکارهایی عنوان به سازی بومی با میتواند آن راهکارهای اما است، پذیرفته صورت ما کشور مردم

 .گیرد قرار استفاده مورد فرسوده تاریخی شهرهای

 

 روش تحقیق

موضوع  به توجه با تحقیقی کیفی میباشد. ،رویکرد کاربردی و از حیث تحقیقات زمره در هدف نوع نظر این پژوهش از

و مقایسه ی تطبیقی پروژه  های موردی داخلی و خارجی( ه)تحلیل نمونتحلیلی–از نوع اسنادی  ها داده گردآوری روش تحقیق

 میباشد. بهسازیهای نوسازی و 

 

 پیشینه ی مطالعاتی
معتقد است بازآفرینی شهری و نوزایی شهری رویکردهای معاصر مداخله در  "نقش ادبیات نوسازی در توفیق آن"منصوری در مقاله 

همه جانبه در زمینه ی بافت های فرسوده دارند.او این دو رویکرد  را با اهدافی  بافت های شهری هستند که با نگاهی فراگیر برخوردی

مشترک به خصوص توسعه ی پایدار به روزترین روش های مداخله می داندکه تامین مسکن جدید ،سرزندگی ،مدیریت بهتر شهر و 

نواحی درونگرای اسالمی، به واسطه وجود سیاست های کم و  ناظمی معتقد است در [5].تقلیل آلودگی ها از جمله اهداف آنهاست

 "تحول اجتماعی"بیش محافظه کارانه، فرایند تحول شهری به تاخیر افتاده است. این تاخیر منجر به سال ها عقب ماندگی در فرایند 

عدم "نوسازی فرآیند نوسازی شهری "مقاله ی [6]. شده است؛ حقیقتاً، این چارچوب های فیزیکی در مقطعی از زمان منجمد شده اند

توجه به تجارب کشورهای توسعه یافته را موجب اتخاذ رویکردهای غلط در روند نوسازی شهری می داند.این مقاله بازنگری در مفهوم 
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مایه نوسازی شهری در قالب یک برنامه ی توسعه ی پایدار و با رویکردهای نوین را امری ضروری برای بهره گیری حداکثری از سر

   [7].های انسانی ،مالی و فنی می داند

نیکی توکلی در ارتباط با نقش هویت فیزیکی شهر در پایداری آن چنین استنتاج میکند که هویت شهری نه تنها به عنوان یک عنصر 

مستقیم با فیزیکی یا طبیعی شناخته می شود، بلکه یک عنصر ذهنی و فرهنگی است که شکل گیری آن در ذهن مردم، ارتباط 

مداخالت تاریخی، باورهای مذهبی و افسانه ای، محیط زیست، سنت ها و از این دست دارد. در نتیجه، هویت شهری مرحله ای از 

 [8]است. سناریوی شهری
و در این  حامد اخگرکاهش جمعیت شهر قدیمی در دهه های اخیر را در اثر مهاجرت ساکنان آن به دیگر مناطق شهر می داند

از جانب مسئوالن است. وچنین  اتیکمعتقد است که این فرایند، بازتابی از مشکالت شهر قدیمی و فقدان یک دیدگاه سیستمخصوص 

 [9].استنتاج می کند که  افزایش سطح کیفی زندگی در شهر قدیمی می تواند مردم را به ماندن و زندگی در آن تشویق کند

 

 مبانی نظری
عالوه بر ساختار کالبدی .است.انسان با شناخت مکان می تواند به شناخت خود نائل شودمکان،عنصر اصلی هویت ساکنان 

مکان،خاطرات افراد در هویت بخشیدن به مکان موثر است.بحران مکان به مفهوم بحران معنی اجتماعی از فضا و زمان ،از بارزترین 

حس تعلق [10].ویت ،فاقد تاریخ و اعتبار تبلور یافته استمشکالت شهرسازی معاصر است،بحرانی که در ایجاد فضاهای شهری فاقد ه

مکان عالوه بر  [11].به مکان در درجه ی نخست به معنای خاص و متمایز بودن،ثابت و پایدار ماندن و به جمع تعلق داشتن است

،منبعی مهم در تامین هویت به شمار مرزپذیر و قابل تحدید بودن؛ثبات نیز داردبنابراین با تامین نیاز به تداوم داشتن و پایدار بودن

 [12].می آید

در برگیرنده ی عوامل اجتماعی متنوع بوده و دارای تاریخی ،مکان زمینه ای برای فعالیت هاست و عموما دارای هویت شناختی بوده 

فضا به مکانی با لذا حس مکان عاملی است که موجب تبدیل یک  [10].است که گذشته ،حال و آینده را به هم پیوند می زند

احساس تعلق به مکان ،سطح باالتری از حس مکان است که در هر  [13].خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می گردد

رلف اعتقاد دارد که یک مکان [41].به منظور بهره مندی و تداوم حضورانسان در مکان نقش تعیین کننده ای دارند ، موقعیت و فضا

یک فضاست که واجد سه خصوصیت محدوده ی کالبدی،فعالیت و معنا باشد و در این میان ،معنا را جزء الینفک و  موقعی فراتر از

  [16[]15].صعب الوصول این گروه میداند

نیز با ارائه نظریه چهره مکان چهار جزء مرتبط در یک مکان را شامل تفاوت عملکردی،اهداف مکانی،مقیاس تعامل و بخش های  کانتر

حی دسته بندی میکند که تفاوت عملکردی به فعالیت های مکان ،اهداف مکانی به مفاهیم و معانی مکان ،مقیاس به اندازه طرا

یک واژه  ،محیطی و بخش های طراحی به عناصر و اجزای کالبدی مکان اشاره دارد.وی مکان را از رویکرد روانشناسی محیطی

 [17]دی و اجزاء دیگر میباشد.تخصصی میداند که شامل فعالیت قرارگاه کالب

با پایه قراردادن و قیاس تطبیقی نظریات کانتر و رلف به توصیف رویکرد تعاملی سه قطبی فرد،دیگران ومحیط به عنوان  گوستافسون

مدل چهارچوبی نظری در شکل گیری معنی پرداخته و مدل شفافی از معنی و شکل گیری آن در محیط های ساخته شده را ارائه 

 [18]نماید.می 

در کتاب ارزشمند خود مکان را در یک مثلث سه قطبی حاصل برایند سه عامل فعالیت،فرم و تصور فردی می داند که در یک  کارمونا

 [19]مثلث تعاملی مکان را بوجود آورده و واجد دامنه های مختلفی میباشند.

معانی با مکان پیوند خورده  و با وجود سختی زندگی و بی کریستین نوربرگ شولتز  معماری گذشته ی زندگی بشری را که در آن 

 [20].عدالتی اجتماعی،انسان ها در مجموع  به مکان احساس تعلق می کردند را تاکید می کند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
در این دیدگاه تعلق مکانی به روابط شناختی فرد با [21] .روانشناسان محیطی نیز به مطالعه محیط و روابط انسانی پرداخته اند

ی که در آن زندگی عیا یک فضا اطالق می شود و از لحاط هویتی،تعلق مکانی اشاره به رابطه ی هویتی فرد به محیط اجتما محیط

 حس تعلق در روانشناسی محیطی از موضوعات جالب و مورد توجه بوده است. [22] .دارد کند

مرور ادبیات موضوع بیانگر گستردگی واژه ها و رویکردهای مختلف تبیینی این احساس و معنای خاص محیطی است که عالوه بر 

ی دواژه های متعد [21].آنکه دامنه ی وسیع اطالعاتی را نشان می دهد،نوعی سردرگمی واژه ها و پیچیدگی ذهنی به همراه دارد 

به مکان،وابستگی به مکان،هویت مکان و غیره از جمله این واژه ها میباشد. پروشانسکی هویت نظیر دلبستگی به مکان ،الویت دهی 

آلتمن حس تعلق  [32].فردی را منبعث از هویت مکانی و این هویت را نشات گرفته از ادراک،شناخت و نهایتا نسبت به مکان می داند

ه این حس،عقاید فرهنگی مرتبط کننده افراد با محیط را شامل می در محیط را بیش از تجربه ی شناختی دانسته و اعتقاد دارد ک

راپاپورت با تاکید بر [22].عامل مقیاس،اختصاصی بودن و قابل دسترس بودن بیان می نماید 3شود و خصوصیات این محیط را در 

می ،محیط را مجموعه ای از فرهنگی در شکل گیری محیط کالبدی ،با ارائه نظریه ی ارتباط غیر کال-نقش مولفه های اجتماعی

عناصر کالبدی ثابت،نیمه ثابت و متحرک تقسیم می کند که فرد بر اساس کدها و انگاره های فرهنگی خود،معنا و مفهوم خاص را از 

 [24].محیط و عناصر آن استنباط می کند

در دانش های طراحی نیز برگرفته از نتایج پژوهش های بین رشته ای،ردپای کالبدی نظریه های مختلف حس تعلق قابل شناسایی 

با ارائه مفهوم ذهنی مکان شامل خوانایی و خاطره ی جمعی  کوین لینچ با تاکید بر حس تعلق به عنوان یک ضابطه ی طراحی ،.است 

گیری مفهوم خوانایی محیطی ل به عنوان عوامل تاثیرگذار در شک ر کالبدی راه،لبه،گره و نشانه رااز منظر استفاده کنندگان ،عناص

با مطالعه  [26]بنتلی و همکاران وی [25].اعالم می کند و شناخت به دست آمده از این روش را شناخت مکانی نام گذاری می کند

به وجود نوعی تمایل در ایجاد رنگ تعلق و تمایز محیطی در ساختمان و بررسی مجموعه ساختمان ها و منازل مسکونی در انگلستان،

 ها اشاره داشته و آن را به خوانایی محیطی تعبیر می نماید و آن را در دو دسته تعلق توافق جویانه و شفاجویانه دسته بندی می کند.

 برخی از فاکتورهای موثر در ایجاد حس تعلق به مکان آورده شده است: 1در جدول 

 
 (1395)ماخذ: نگارنده،سالبرخی از عوامل کالبدی موثر در ایجاد حس تعلق به مکان از دیدگاه نظریه پردازان -1جدول

 عوامل کالبدی موثر در ایجاد حس تعلق به مکان ردیف

1 
،امنیت ،سرزندگی  مکان،درجه محصوریت،تضاد،مقیاس،تناسب،مقیاس انسانی ،فاصله ،بافت ،رنگ ،بو ،صدا، تنوع بصری ،هویت اندازه

 انگیزی  و خاطره

2 
آب،گیاهان،آسمان،خورشید و فضاهای خصوصی و :  طبیعت مانند اصالت،وسایل رفاهی، مالکیت، شخصیت کالبدی، منظر، موقعیت ،

 جمعی

 خوانایی،ادراک بصری و هماهنگی قرارگاه رفتاری با محیط بصری 3

 سلسله مراتبیخوانایی،نفوذپدیری،محصوریت،مجاورت،ساختار  4

 

 مقایسه ی تطبیقی

عمدتا بر مناطق و نمونه های انتخابی  می پردازیم که بهسازی و نوسازیدر این مقاله به توصیف تجارب مقایسه ای برنامه های 

 نمونه های انتخاب شده ابتدا به معرفی مختصرتشابه و تمایز به منظور روشن شدن وجوه مجتمع های ساختمانی متمرکز است. نه

 هریک از پروژه ها می پردازیم.
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 بررسی نمونه های خارجی-1

اسالمی انتخاب شده است تا راهکارهای به کار گرفته شده در هر دو فرهنگ -نمونه های خارجی از هردو فرهنگ غرب و شرق

.دو نمونه ی دیگر است آمریکا در کشور مریلند بزرگترین شهر و مرکز فرهنگی ایالتنمونه غربی بالتیمور  متفاوت مشخص گردد .

 انتخاب شده است. "قاهره  "و دیگری شهر 1989برنده ی جایزه ی آقاخان در سال و "آسیال"ازکشور مراکش ،شهر

 

 بالتیمور -نوسازی شهری در آمریکا-1-1

نمونه ی پایدار و موفقی از برنامه های بهسازی،احیا و ارتقای کیفی یک شهر بزرگ به شمار می آید.به رغم تفاوت "بالتیمور"

ی تجربه ی بالتیمور در امر شکل دهی مجدد به بافت های فرسوده ی شهری می توان  شهرهای مخلف جهان بایکدیگر ،با مطالعه 

،افراد این جامعه دست به دست هم دادند.در واقع 1904در بالتیمور پس از وقوع آتش سوزی  .برای دیگر شهر ها آموزه هایی یافت

سالمت  ی این جامعه ی کسب و کار شهر بود که نخستین گام های موثر را برداشت تا با فرسایش و تحلیل ظاهرا بی امان و بی وقفه

هدف طرح عبارت بود از نگه .شهر برای بازسازی در نظر گرفته شد هکتار از مرکز13در این طرح حدود  شهر خود به مقابله برخیزد.

و جداکردن مسیرهای جدید،افزایش فضاهای باز  یی اقتصاد های داری و حفاظت مهمترین ساختمان های موجود و نیز ایجاد انگیزه

جاری کسب و کار شهر ی ت است.این جامعه.این طرح مرکز اشتغال ایجاد کرده و درآمد ساالنه ی شهر را افزایش داده پیاده و سواره

ی برنامه های امور عمومی و اجرایی شهر را تامین می کرد.شالوده ی این نوسازی برپایه ی ایده های درازمدت استوار بود که هزینه 

 [72].بود

 

  آسیال-مراکش  نوسازی و بهسازی-2-1

 نزدیک پایدار توسعه مفهوم به مردمی مشارکت از استفاده با تا است شده تالش آن در که نوسازی و بهسازی های پروژه از یکی    

 سال آقاخان جایزه مناسب، روش از استفاده با توانسته که است مراکش کشور در آسیال شهر نوسازی و بهسازی تجربه شود، تر

 فعالیتهای تزریق طریق از کهن بافت یک حیثیت تجدید و حیات تجدید پروژه این هدف واقع در .کند خود آن از را 1989

 به مداخالت حداقل و هزینه حداقل با است شده کوشش این پروژه در.است بوده محل بومی مردم مشارکت از استفاده و جدید

      دست.گرداند باز آن ساکنان به را مجدد حیات ،شهر در موجود حیاتی نیروی از استفاده با و شود منجر بهینه زیست شرایط ایجاد

 .اند داشته اعتقاد محلی جمعیت برای درآمدی منبع یک عنوان به فرهنگ به پروژه این اندرکاران

 مشارکت  .است گرفته صورت ینساکن مشارکت با همراه فرهنگی، فستیوال برگزاری اصلی ایده با شهر بازتوانی پروژه واقع در 

 .است پروژه این در توجه قابل و کلیدی نکات از تاریخی، عناصر از حفاظت و توریسم نقش به اهمیت و مردمی

از نکات منفی این پروژه  .دنببر رنج پاکیزگی و نظافت وجود عدم از مشخصی طور به شهر های محله است شده سبب فرسودگی

به مشارکت می توان به عدم توجه طراحان به نیازهای استفاده کننده و باشنده در فضا اشاره کرد، که این امر حاکی از عدم توجه 

های مردمی در مراحل طراحی میباشد.در این پروژه گرچه ساکنین از شناخته شدن شهر خود احساس غرور می کردند اما در عین 

حال برگزاری فستیوال های فرهنگی در چنین سطحی را باالتر از سطح زندگی خود دانسته و آن را در تقابل با اصالت و سادگی 

 [28]زندگی خود می دانند.
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 بافت تاریخی قاهرهبهسازی -3-1

بسیاری از مناطق  کالن شهر ، ی شهر آفریقاست.در تقابل با گسترهبافت تاریخی قاهره هسته ی در حال فروپاشی بزرگترین    

و بیشترین با این حال ،قاهره از نظر معماری از هویت ممتازی برخوردار  تاریخی مخروبه اند و به محالتی فقیر نشین تبدیل شده اند

 تراکم یادگارهای دوران اسالمی را در جهان،چه از لحاظ کمی و چه کیفی،در خود جای داده است.

غربی قاهره است که شهر تاریخی را به دو بخش تقسیم کرده که رابظه ی آن با یک پل فلزی -خیابان االزهر یکی از مسیرهای شرقی

افت سنتی شهری طرف در حال تغییر دادن الگوی کاربری زمین و بلعیدن ب برقرار می شود.ساختمان های بزرگ نوساز در هر دو

یش از این شهر تاریخی به محله های قومی یا حرس )حراست شده(با شبکه ی خیابانی و دروازه های اصلی خود تقسیم می پ.اند

د که فضاهای تجاری محلی الزم را شد،که شب ها بسته می شدند.این الگوها فضاها و کنج های کوچکی بر سر تقاطع پدید می آور

تشکیل می دهند.ورای این خیابان های پرجنب و جوش ،مساجد بزرگی با گنبدها و مناره هایشان حضوری آرام دارند.به همین 

به  اجتماعی تترتیب،فضاهای دافع هم کوچک اند.از این رو محیط خیابانها )مغازه ها و خانه ها(در نقش کانون فعالیت و برای تعامال

جایگزین قابل توجهی برای فضای باز تبدیل می شوند. این سرریز فعالیت ها به خیابان موجب رفت و آمد عابران پیاده در معبر سواره 

می شود.با همه ی اینها،چنین کارکردی هم از نظر اقتصادی برای خیابان منطقی است و هم به یکپارچگی اجتماعی بیشتر محل می 

 انجامد.

برای حل این مشکل،طرح لی که استطاعت مالی چندانی ندارند،عامل فرسودگی شدید شهر تاریخی شناخته شده اند.اجتماعات مح

ث باستانی در دستور اظرف یکسال از سوی برنامه ی توسعه ی سازمان ملل و شورای عالی میر"ه ی تاریخیری بهسازی قاه پروژه"

وجه به آن و ارتقای کیفی سطح زندگی ساکنان شهر تاریخی بود.به این دو کار قرار گرفت.هدف این طرح حفاظت میراث شهری و ت

وار  .در طرح راهبردی تالش می شود که ضمن توجه به سرشت اندامه استمولفه به صورتی هم سنگ و جداناپذیر نگریسته شد

رفبت های محیطی پیش بینی می منطقه ،دسترسی های بافت تاریخی قاهره بهبود یابد.در این طرح حجم آمد و رفت متناسب با ظ

 [29].شود،بی آنکه به خیابان کشی و تعریض آشکار روی آورد

راهبرهای اتخاذ شده جهت مداخله در بافت های فرسوده)در پروژه های خارجی( از حیث  2در جدول 

 است: و قیاس شدهروانی و اقتصادی گردآوری -کالبدی،اجتماعی،فرهنگی،ذهنی

 
 (1395)ماخذ: نگارنده،سالراهبردهای اتخاذ شده جهت مداخله در پروژه های هدف بازآفرینی شهری  -2جدول 

 بالتیمور معیار

 

 قاهره آسیال

 کالبدی
نظر به اینکه این پروژه پس از آتش سوزی 

آغاز شده است بدیهی است کلیه  1904

ی ملزومات در حین طراحی لحاظ شده 

 است.

 و توسعه آلودگی، از شهر پاکسازی

از طریق شهری  منظر زیباسازی

نقاشی های دیواری و استفاده از 

 پالت رنگی متنوع

کف سازی ساده با بهره گیری از 

مصالح سنتی و جانمایی دقیق 

ساختمان های نوساز در زمین های 

بایر و بهبود دسترسی ها ی بافت 

 تاریخی

افزایش  تعامالت اجتماعی از طریق به  اجتماعی

ارگیری مشارکت مردمی و استفاده از ک

 نظرات شهروندان در کلیه مراحل پروژه

افزایش  تعامالت اجتماعی و کمک 

از ساکنین بومی در جهت برگزاری 

 فستیوال های فرهنگی 

افزایش اعتبار و شهرت مکان و نیز 

تعامالت اجتماعی از طریق فعال 

 نمودن بازارچه هایی فعال و پویا
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برنامه ریزان به بناهای  نگرش خاص فرهنگی

تاریخی به مثابه منبع درآمد و سرمایه 

 تاریخی-های ملی

و  برگزاری فستیوال های فرهنگی

 جذب توریست و جهانگردان

حفاظت از بناهای تاریخی در الویت 

نخست فرایند پروژه بهسازی و 

 نوسازی میباشد

 روانی-ذهنی
احساس مسئولیت جوامع تجاری و 

 سرنوشت خود و شهرشانسرمایه دار به 

 از استفاده با مردم مشارکت

 پذیری مسئولیت حس آموزش

و  مشارکت فعال مردم محلی

افزایش تعلق خاطر و اعتماد به 

 نفس  شهروندان

افزایش سطح اشتغال ، رونق گردشگری و  اقتصادی

 و جذب جهانگردان

به  جامعه ی تجاری و مشارکت مردم

 منظور کاهش هزینه ها

 

مردمی تا هم حس تعلق مشارکت 

شهروندان افزایش یابد و هم این 

کار از نظر اقتصادی مقرون به 

 صرفه باشد

به  مشارکت فعال مردم محلی

 منظور کاهش هزینه های اجرایی

 

 بررسی نمونه های داخلی-2
 

 تهران-2-1

شهرسازی و شهرنشینی،به یکی از مظاهر و از دیدگاه مسائل  در حال حاضر اوضاع و تحوالت ناحیه ی مرکزی کالن شهر تهران   

نمونه های بارز در سطح جهانی تبدیل شده که تقریبا تمامی مشکالت شهری را یک جا در داخل خود گردآورده است.از این رو دیگر 

که موضوع به ستور کار قرار گرفته،و بنابراین الزم است تردیدی نیست که پرداختن به آن به عنوان یک ضرورت تاریخی و ملی در د

 [30].شیوه ای عملی و همه جانبه مورد مطالعه قرار گیرد

 از پروژه های بهسازی و نوسازی انجام شده در مناطق مختلف شهر تهران برخی از مهمترین آنها در ذیل گردآوری شده است:

 

 پروژه نواب2-1-1

همانند بسیاری از پروژه های نوسازی شهری،به شدت پروژه ی نواب را می توان بزرگترین طرح نوسازی شهر تهران دانست که   

پدیده ی جابجایی جمعیت و معضالت ناشی از آن را به دنبال داشته است.هدف اولیه ایجاد بزرگراهی برای اتصال شمال و جنوب 

نقاط شهر و حومه شهر تهران بود.برای ایجاد بزرگراه بسیاری از مسکن های موجود تخریب شدند و ساکنان آن به اجبار به سایر 

مهاجرت کردند.در مراحل بعد تصمیم بر آن شد که برای جبران مسکن های تخریب شده و نیز بازگشت بخشی از هزینه های صرف 

شده ،در دو طرف بزرگراه ساختمان های بلند مسکونی ،تجاری و اداری ایجاد گردد.ویژگی های مسکن جدید را چنین می توان 

 برشمرد:

آلودگی هوا و -نبود فضای سبز مورد نیاز ساکنان-وجود فضاهای بی دفاع و ناامن-طبقه2و1لند به جای خانه های آپارتمان های ب

عدم انطباق مسکن های جدید با ویژگی های -فقدان مدیریت کارامد-تعداد زیاد واحدهای مسکونی در هر بلوک-صوت

 اقتصادی ساکنان اصیل بافت.و  فرهنگی،اجتماعی

می بافت مجددا به مسکن های ساخته شده بازنگشتند و به سایر نقاط شهر و حومه مهاجرت یاین مسائل ،ساکنان قددر نتیجه وجود 

جتماعی مختلف و گاه متضاد در این مسکن ها ای با ویژگی های فرهنگی و یکردند و به جای آن مهاجران کم درآمد و خانواده ها

 [31].ساکن شدند

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 محله عودالجان2-1-2

توجه به تجربه نواب،پروژه محله عودالجان به گونه ای متفاوت با نواب طراحی شد.هدف اصلی از طرح ،حفظ ساکنان اصیل بافت با   

و جلوگیری از مهاجرت آنان و نیز جذب جمعیت جدید است.قبل از شروع طراحی ویژگی های فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ساکنان 

 ن محله به دقت مطالعه شد.تاثیر این مطالعات در مسکن های جدید بدین صورت بود:و همچنین گونه های سنتی مسکن در ای

-طراحی مسکن های جدید راستفاده ازگونه های سنتی د-ن های جدید با اندازه های متنوع با توجه به اقتصاد خانوارهاکساخت مس

رعایت استانداردهای طراحی -ای سبزضفو  جمله حیاطت و در نظرگرفتن فضاهای مورد نیاز و مورد عالقه ساکنان از یتوجه به محرم

 [31]مسکن.

 

 ساماندهی و بهسازیی گذر مروی2-1-3

پروژه ی مروی تهران یکی از نمونه های موفق فعالیت های انجام شده شرکت عمران و مسکن سازان منطقه ی مرکزی است.بر   

 1384در سال  تهران که از سوی سازمان زیباسازی شهر تهراناساس مناقصه انجام مرمت و بازسازی و ساماندهی منطقه ی مروی 

برگزارگردید کار به شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی)استان اصفهان(به عنوان مدیر پیمان واگذار شد تا حدفاصل خیابان 

مذهبی منطقه محسوب می متر که قطب تجاری و 350ناصرخسرو مقابل عمارت شمس العماره و خیابان پامنار گذر مروی به طول 

و احداث  شود ساماندهی گردد.مکان هایی مانند مسجد آقا محمود و مدرسه ی مروی در بخش مرمت و ساخت رواق و کف سازی

 بازار سنتی در بخش بازسازی و ساماندهی تاسیسات زیربنایی در دستور کار قرار گرفت.

مدنی نیز بر این گذر سایه افکنده و باعث پدیدآمدن -رفتارهای اجتماعیعالوه بر وجود مشکالت کالبدی و بصری،تغییرات عمده در 

ناهنجاری ها،نا امنیها و بزهکاریهای متعدد در این گذر و بافت پیرامونی آن گردیده است.این پروژه به عنوان الگویی در ساماندهی و 

پردازد. که عالوه بر ارتقای کیفیت جداره های آن می تهران قدیم،به  بهبود سیما و منظر و  بهسازی شهری یکی از محورهای تاریخی

 [32]محیط از نظر بصری و کارکردی و عملکردی ،باعث تسهیل در رفت و امد مردم و باال بردن سطح امنیت و ایمنی می گردد.

 

 طرح مرمت شهری کرمانشاه-2-2

با ساختاری گسیخته چه ذهنی و چه عینی مبدل شده  هسته ی قدیمی شهر کرمانشاه نیز مانند سایر شهرها با گذر زمان به مکانی  

مواجه می شویم .مکانی  یفضایی این شهر،با مفهوم مکانی جدید-است.با شناخت و بررسی مفاهیم وجودی و معانی ساختار کالبدی

 با ساختار کالبدی گسسته و به نحوی شتابان در حال پوسیدن و اضمحالل.

ه ها،وقایع و حوادث به یادماندنی رادراکی از محله هایی به مثابه مکان های با هویت و مملو از خاطدر این مکان ،دیگر هیچ احساس و 

 [33].ی آشنا ادراک نخواهد شدییچگاه فضاوجود ندارد و دیگر ه

 "ینچکوین ل"و"ادموند بیکن"،"ستوفر الکساندریکر"چارچوب نظری طرح بر پایه ی سه نظریه معروف ،از سه اندیشمند امور شهری

 استوار شده است.

 ساختار و چارچوب نظریه ی پیشنهادی را می توان به این ترتیب بیان کرد:

 پرداختن به درون شهر و رشد آن از درون،پراکنش مجدد انسان و فعالیت در فضا را به صورت تدریجی مهیا می کند. -

 می کند.شهر از طرحی وحدت یافته و رشد ساختاری از ذره فضا تا کالن فضا پیروی  -

مراکز شهری به مثابه فضای شهری مثبت و فعال،در مقیاس کوچک)حمایت کننده(و در مقیاس بزرگ)پشتیبان کننده(شکل  -

 می گیرند.

 .کالبدی در مقیاس های مطلوب به ادراک بصری از شهر مدد می رساند-خوانایی و وضوح فضایی -
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نگریسته شده است و این در حالی است که مقوله ی سکونت و تبلور تقسیمات کالبدی شهر بر اساس حداقل و حداکثر جمعیتی 

ی بین فعالیت های شهری نقش اساسی بازی می کند و به پراکنش فعالیت های شهری تبه عنوان مال"مسکن"فضایی آن ،یعنی 

لط( هم در مقیاس مخت-کابری مکمل  در مجاورت سایر عملکردها )بخصوص کابری های منعطفشکلی منطقی می بخشد،وبه عنوان 

 فضایی را حیات می بخشد.-تنوع کالبدی،یو شکل رمیساختار و هم در مقیاس فضا،همخوانی ف

به این ترتیب با محور قرار دادن انسان و حوزه ی نفوذش در هر مقیاس کالبدی و نواحی پیرامون آن ،تقسیمات کالبدی از مقیاس 

داری و غرور نسبت به محیط پیرامونی پدید آید و احساس ااس احساس تعلق و وفشهر تا بافت مسکونی توزیع می شوند،تا در هر مقی

 [34].تعلق به شهر در هر مقیاس شکل گیرد

 

 طرح حفظ،احیا و ساماندهی بافت تاریخی سمنان-2-3

باستانی ابریشم مرکز استان سمنان،از شهرهای تاریخی در حاشیه ی کویر مرکزی ایران است که در مسیر جاده ی  شهر سمنان ،  

وبعضا منحصر به فرد خود یکی از اصیل  واقع شده و پیشینه ی آن به پیش از اسالم می رسد.به دلیل شاخصه های کالبدی و فرهنگی

 های کهن شهری ایران به شمار می آیند. تترین باف

محله های قدیمی کاسته بود،به در سمنان گسترش لجام گسیخته شهر در سمت شمال ،به تدریج از مرکزیت کالبدی و عملکردی 

طوری که این محله در گذشته ی تاریخی خود باقی مانده بودند.این امر ،به خصوص توام با عدم سرمایه گذاری دولتی در بافت قدیم 

ی و ارائه خدمات شهری در بافت جدید شهر،و هم چنین عدم امکان دسترسی سواره به عمق بافتی که قبل از پیدایش وسایل نقلیه 

جدید شکل گرفته بود،به افت کیفیت کالبدی بافت انجامیده و موجب شده است که ساکنان قدیمی بافت نسبت به آن ارزیابی منفی 

داشته باشند.این مسئله به روند برون کوچی فرزندان و جوانان خانواده های قدیمی ساکن بافت دامن زده و با جایگزینی مهاجران 

،جنگ زدگان، و کارگران صنعتی(دگرگونی اجتماعی بافت فراهم آمد.ساکنان جدید،وابستگی عمیقی به روستایی و غیربومی)افغانها

 بافت نداشتند و به سرمایه گذاری در آن هم عالقه ای نشان نمی دادند.

ترتیب ،کالبد بافت در نتیجه ی نوسازی تدریجی و سلول به سلول بافت که می توانست مانع اضمحالل آن شود،متوقف مانده و به این 

در حال فرسایش بود.افزون بر اینها،اتصال ضعیف میان دو بافت جدید و قدیم،به شکنندگی عملکردی بافت قدیم منجر شده است.از 

 آن پس،دو بافت جدید و قدیم نه در تفاهم و تعامل با یکدیگر ،بلکه در تقابل با هم ،مسیری جداگانه را پیموده اند.

م دیدگاه گروه مطالعاتی بافت تاریخی سمنان،باز هم محور اصلی کار کماکان بر کالبد استوار مانده است.در رغی در این طرح عل

و اقتصادی بافت بررسی شد،اما عدم اختیار در تدوین سیاست های کالن اقتصادی و اجتماعی مطالعات انجام شده ،ساختار اجتماعی 

برای ارائه یک برنامه ی موفق احیای بافت،نه تنها شهرساز ب طراحی محدود شوند. چوباعث شده که نهایتا پیشنهاد ها در همان چار

بلکه حوزه ی اقتدار وی باید به مسائل اقتصادی نیز تعمیم یابد تا بتواند در سیاست های کالن  باید راه حل های فیزیکی ارائه نماید،

 [35].اقتصادی شهر تاثیر گذارد

جهت مداخله در بافت های فرسوده)در پروژه های داخلی( از حیث راهبرهای اتخاذ شده  3در جدول 

 شده است: و قیاس روانی و اقتصادی گردآوری-کالبدی،اجتماعی،فرهنگی،ذهنی
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 (1395)ماخذ: نگارنده،سالراهبردهای اتخاذ شده جهت مداخله در پروژه های هدف بازآفرینی شهری  -3جدول 

 تهران معیار

 

 سمنان کرمانشاه

همسان سازی تناسبات و خط آسمان  کالبدی

گذر با استفاده از عناصر و المان های 

طراحی و اصالح سطوح فضای ،شاخص

 نور پردازی و روشنایی گذرو  سبز

 تسهیل رفت و آمد شهروندان

در نظر داشت مقیاس انسانی به 

عنوان تنها واحد اندازه گیری در 

ایجاد راسته های و  فرآیند پروژه

 )پیاده را هها(پیاده 

 کالبدی-خوانایی و وضوح فضایی

و  حفظ معابر و مراکز محالت

تعریض معابر با هدف تسهیل 

حرکت اتومبیل و الویت دهی به 

 عابر پیاده

جلوگیری از مهاجرت ساکنان اصیل بافت  اجتماعی

باال و  )در پروژه عودالجان(کهن و تاریخی

 منیت و ایمنیابردن سطح 

 

 

پیاده )پیاده را  ایجاد راسته های

به  هها( و افزایش تعامالت اجتماعی

 جامعه ای پویا و در حرکت مثابه

به مثابه  مراکز شهر دلشتدر نظرو

 فضای شهری مثبت و فعال

حفظ معابر و مراکز محالت به 

 عنوان کانون بروز حیات شهری

مرمت و حفظ و نگه داری بناهای با ارزش  فرهنگی

محرمیت در تمامی توجه به و  و تاریخی

 مراحل طراحی

اری متقویت عناصر و المان های مع

 و شهرسازی که هنوز زنده اند

حفظ آثار تاریخی و بناها و المان 

 های شاخص 

  مشارکت مردمی روانی-ذهنی

 

 

افزایش تعلق خاطر شهروندان از 

طریق تقویت المان های شاخص و 

 یا تاریخی

ایجاد دید مثبت به بافت تاریخی و 

الویت قراردادن نیازهای فیزیلوژیک 

 انسان )آسایش(

 جذب همکاری اصناف و مشارکت مردمی اقتصادی

 به منظور کاهش هزینه ها

- - 

 

 جمع بندی

حال با قراردادن این مواضع در مقابل ،پس از شناخت و معرفی ویژگی های مثبت و منفی پروژه های نوسازی و بهسازی بازگو شده    

 به تفکیک وجوه تشابه و تمایز این راهبردها 5و  4. در جدول می پردازیم تشابهات و تفاوت های موجود در پروژه ها هم به استخراج

 بررسی شده است.
 (1395)ماخذ: نگارنده،سالدر اتخاذ راهبردهای مداخله  یو خارج یوجوه تشابه پروژه های داخل-4جدول 

 وجه

 معیارها
 تشابه

 های خارجینمونه  نمونه های داخلی

 کالبدی
 

 حفاظت و مرمت بناهای باارزش .1

 

 

استفاده از گونه های سنتی در طراحی  .2

 مسکن

حفاظت مهمترین ساختمان نگه داری و  .1

های موجود و توجه به بناهای تاریخی شهر 

 به مثابه میراث و دارایی

حفظ اصالت و هویت در انتخاب مصالح و  .2

 پالت رنگی

 زیباسازی شهری به کمک نقاشی دیواری .3
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بهبود سیما و منظر جداره ها و نماهای  .3

 شهری

الگو برداری و همسان سازی مقیاس  با  .4

 استفاده از المان های شاخص

حفاظت و مرمت بافت تاریخی به عنوان یک  .5

 شاخصه ی هویت ساز 

 سازگاری و رعایت مقیاس  .4

توجه به بافت تاریخی به عنوان هسته ی  .5

 اصلی جذب جهانگردان

 

 

ی پیاده در ترکیب استخوان هاایجاد راسته  .1 اجتماعی

 بندی اصلی شهر

 معابر شهری به عنوان کانون حیات شهر .2

افزایش فضاهای باز و عمومی و جدایی مسیر  .1

 سواره و پیاده

 خیابان کانون تعامالت اجتماعی .2

 - - فرهنگی

 روانی-ذهنی
 در درازمدتتوجه به نیازهای شهروندان  .1 محور قرار دادن انسان و حوزه ی نفوذش .1

 اقتصادی
 مشارکت جامعه ی کسب و کار شهر .1 جلب همکاری اصناف )واحد های تجاری( .1

 
 (1395)ماخذ: نگارنده،سالدر اتخاذ راهبردهای مداخله ی و خارجی وجوه تمایز پروژه های داخل-5جدول 

 وجه

 معیارها
 تمایز

 نمونه های خارجی نمونه های داخلی

 - - کالبدی

 اجتماعی
ساکنین اصیل و جلوگیری از مهاجرت حفظ  .1

 و تالش جهت جذب جمعیت جدید

 جابجایی ساکنان بی بضاعت .1

 

 

توجه به فرهنگ و اعتقادات فرهنگی من  .1 فرهنگی

جمله محرمیت و برپایی مراسم آیینی و 

 ملی( -مخاطب بومیغالبا مذهبی)

نگاه به فرهنگ به مثابه منبع درآمد من جمله  .1

فرهنگی و جذب برگزاری فستیوال های 

 )مخاطب بین المللی( توریست

ایجاد دید مثبت نسبت به بافت تاریخی و  .1 روانی-ذهنی

 تعلق خاطر به آن

مشارکت مردمی در پروژه های بهسازی و  .2

 نوسازی کمتر دیده می شود

احساس مسئولیت شهروندان و بخش خصوصی  .1

 نسبت به سرنوشت خود

مردم در امر بهسازی و گسترده مشارکت  .2

  نوسازی

 اقتصادی
 

 

 

 

 

 

غالبا تامین مالی پروژه از سوی بخش دولتی  .1

 صورت می گیرد.

حوزه اقتصاد در نمونه های برکمتری  تمرکز .2

 داخلی صورت گرفته

 

غالبا تامین مالی پروژه از سوی بخش خصوصی  .1

 صورت می گیرد.

تالش در حوزه ی  که می توان چنین بیان کرد .2

بخش اعظم دل  و بازگشت سرمایه اقتصاد

 مشغولی های پروژه های خارجی میباشد
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 گیری نتیجه
شهرهای کهن با بوجود آمدن مظاهر زندگی مدرن جذابیت سکونتی خود را از دست داده و بخش های جدید به صورت مدرن و فاقد 

هویت شکل گرفته اند.فرسودگی از ابعاد متعددی برخوردار است که این ابعاد از ویژگی های صرفا کالبدی آغاز شده و به دیگر ابعاد 

گسترش پیدا می کند.وضعیت این بافت ها بدون توجه به زمینه و بستر خود باعث تسریع زوال این اجتماعی،اقتصادی،ذهنی و ... 

تاکنون مطالعات بسیاری در زمینه ی بافت های فرسوده صورت گرفته است اما با این وجود هنوز جای خالی بافت ها گردیده است. 

بر مبنای نتایج مستخرج از آن معیارهایی برای احیا و بهسازی این  تحقیقاتی جامع و کامل در این زمینه احساس می شود که بتوان

نظر به مفاهیم بازگو شده در این پژوهش برخی از عوامل موثر در بستر فراهم آورد. مطابق با ویژگی هایبافت ها در هر منطقه و 

 استخراج شد: زیر به شرح و 6در جدول  ارتقاء هویت مکان

 
 (1395)ماخذ: نگارنده،سال در ارتقاء هویت مکان موثر برخی از راهکارهای -6جدول 

 برخی از راهکارهای موثر در ارتقاء هویت مکان معیار

 در جهت توسعه و بهبود سیمای شهرکاهش اراضی بایر و رها شده  کالبدی

 بازآفرینی شهری هدفمحله های رنگی همساز با اقلیم و زیست بوم  های استفاده از پالت

 بادگیرو الگوهای سنتی طراحی در جهت ارتقاء هویت مکان )مانند  المان ها و شاخصه های  اقلیمیاستفاده از 

 ، درونگرایی  و ....( حیاط مرکزی ، هچ،گودال باغ

 ،پارک های عمومی،پارک کودک و .... . فضای سبز زیباسازی و پاکسازی کالبدی از طریق گسترش

 بافت فرسوده پروژه های بهسازی و نوسازیاستفاده از مصالح بومی در تمامی مراحل 

 نیازهای تعلق و اعتماد به نفس سبب پاسخ دهی به  ویژگی های نمادین و نمادگرایی محیط بهتوجه و درنظرداشت 

 .شهروندان

 .مقیاس انسانی و فضای انسانی در مجموعه ی دستگاه شهری، رعایت تنها واحد اندازه گیری و تعیین کننده 

 بازگرداندن و حفظ ساکنان اصیل بافت کهن یا تاریخی اجتماعی

 طراحی و تاکید بر ایجاد فضاهای عمومی و مراکز محالت به منظور ارتقاء تعامالت اجتماعی

 فضاهای مکث و پاتوق به منظور افزایش سطح تماس و برخورد های  اجتماعی طراحی

 ایجاد بازارچه ها و فضاهایی با کاربری مختلط 

 اجتماعی-شهری به عنوان کانون فعالیت ها و رخداد های تاریخیحفظ معابر 

 ایجاد راسته های پیاده )پیاده راهها(در ترکیب استخوان بندی شهر

 فرهنگی

 

از حفظ و توسعه ی مرکز تاریخی شهر به مثابه مکان موقعیت های سرشار از خاطرات گذشته که می تواند سبب س

 وز باشد.امر موقعیت های جدیدی برای خاطرات

استقرار فضای تعامالت اجتماعی شهری و راسته های حرکت پیاده  در مرکز تاریخی شهر به سبب سامان دهی 

 انسان،انسان با فضا و فضا با فضا.ارتباطات فرهنگی بین انسان با 

احیاء و بهسازی، به عنوان ایجاد دید مثبت نسبت به بافت تاریخی وفرسوده و تعلق خاطر نسبت به آن در جریان  روانی-ذهنی

 .مهمترین و بنیادی ترین دغدغه

  .رایج کردن گفتگو و فرهنگ تعامل و برانگیختن توانایی و قابلیت نهفته تک تک افراد
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 .وسازیاستفاده از مشارکت مردمی به منظور استفاده از نظرات و پیشنهادات ساکنین در فرایند بهسازی و ن

 اقتصادی
 

 بافتهای در موجود فرهنگی –رونق بخشیدن به صنعت گردشگری و جذب توریست از طریق زنده سازی هویت تاریخی 

 .آنها توریستی های جاذبه کردن آشکار و فرسوده تاریخی و

 .به منظور کاهش هزینه ها استفاده از مشارکت های مردمی در فرایند بهسازی و نوسازی

 .و استفاده از سرمایه گذاری این بخش های تشویق و جذب مشارکت بخش خصوصی

 .با فراهم شدن محیطی امن و راحت و ارتقاء کیفیت محیط زیست زندگی شهریمنطقه ای افزایش رفاه 

،زیرساخت های مورد نیاز خانوار  هزینه ی رفت و آمداسکان جمعیت ، نگه داری شهر ، کاهش هزینه ها اعم از 

 شهری،انرژی و ... .

 .احیای بافتهای فرسوده در جریان فرآیندل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد اشتغا
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