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  پژوهشي نوع مقاله:
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باه طاوري كاه هار سااله       ئل مهم در نظام شهرسازي كشور است هاي فرسوده و محالت تاريخي، يكي از مسابافت چكيده:

رغام  دهد كه عليهاي گذشته نشان ميتجارب پروژهشود. توجهي براي نوسازي و بازآفريني اين محالت صرف ميبودجه قابل

اند. اين پژوه  باا  دهاطق به ساير محالت شهر مهاجرت كرساكن در اين من ها و عرصه خصوصي، جمعیتنوسازي ساختمان

 ونداي ساكن ششود مردمان در محلهبه دنبال آن است وجوه مختلف زندگي شهري كه سب  مي ،طرح مفهوم ارزش سكونت

باه ايان منظاور، ايان     و نسبت به بقاي سرزندگي محالت توجه داشته باشاد. باراي نیال    از آن مهاجرت كنند، تبیین كند  يا

هااي اساتداللي و توصایفي در    بررسي ادبیات نظري و از روش منظورمطالعه اسنادي و تحلیل محتوا به هايپژوه  از روش

ارزش كاه  مقايسه شواهد و مفاهیم منتج از مطالعه اسناد استفاده كرده است. نتايج اين پژوه  حااكي از آن اسات    راستاي

فیت زندگي است كه بايد در بازآفريني شهري مورد توجه قرار گیرد. ارزش سكونت به كلیه ابعاد سكونت، مفهومي فراتر از كی

هايي را و در ذيل هر بعد، شاخص پردازدميها محیطي سكونت انساناجتماعي، اقتصادي و زيست -زيستي، كالبدي، فرهنگي

 كندميدار خدشهرا ارزش سكونت  توجهي به هر بعد،نتیجه، بي. در كندهاي شهري ارائه ميها و طرحارزيابي برنامه هدف به

 كنند.ميو ساكنان اصلي مهاجرت 

 ارزش سكونت، بافت فرسوده، محالت تاريخي، بازآفريني شهري، مشاركتواژگان کليدي: 

 JEL :R32, R31,R30, R21بندي طبقه
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 اقتصاد و مديريت شهري
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 مقدمه -1

هاي جديدي به شاهر  در روند توسعه شهرها، بخ 

هااي قاديمي دچاار تغییراتاي     و بخا   شاوند اضافه ماي 

در  را فراواني د  به نحوي كه اين موضوع، معضالتشومي

 ,Thaitakoo) جهان به وجود آورده اسات مختلف شهرهاي 

بديهي است كه ايان چاال  باا شادت بیشاتري       .(2006

بااراي شااهرهاي ايااران مطاارح خواهااد بااود  زياارا نظااام  

 شهرسازي ايران در چند دهه اخیر باا مجموعاه تجاارب   

ده كه هر يك ناشاي از  گوناگون و بعضاً متناقض مواجه ش

بافت فرساوده  نظريه و رويكرد فكري جداگانه بوده است. 

از جمله نقاطي است كاه   ،میاني شهرها و محالت تاريخي

سااز در  هاي بحرانعنوان يكي از زمینهدر حال حاضر، به

، اكنونشود. همهاي شهري كشور شناخته ميگاهسكونت

از  هاااي هاادف شااهري، يكاايمسااائل و مشااكالت بافاات

روي نظاام شهرساازي كشاور    پی  هايترين دغدغهمهم

  ماجادي،  1392شاود )شاماعي و تلخاابي،    محسوب ماي 

صاورت گرفتاه   هااي  گذاري(. مروري كوتاه بر سیاست1389

هاي مجلاس شاوراي   هاي گذشته، اعم از مصوبهطي سال

ها، هاي تدوين شده در دولت و شهردارياسالمي يا برنامه

در نتیجاه   دهنده توجه فزايناده باه ايان موضاوع و    نشان

هااي هنگفات جهات رسایدگي باه وجاوه       صرف هزيناه 

مختلااف آن و رويكردهاااي نوسااازي و بااازآفريني اساات.  

همچنااین در ادبیااات جهاااني شهرسااازي، نوسااازي،     

هاي فرساوده و تااريخي از   معاصرسازي و بازآفريني بافت

موضوعات مطرح است كه مطالعات مختلفي در رابطاه باا   

روزرسااني  دائمااً در حاال باه   آن انجام شده و ادبیات آن 

 (.Bennett & Butler, 2000است )

توجه در زمینه بازآفريني و هاي قابلرغم تالشعلي

هاي فرسوده شاهرهاي كشاور، سارعت    معاصرسازي بافت

خور توجه نیست  زيارا   چندان در ،پیشرفت در اين مسیر

وساازهاي مساكوني در بافات    نوسازي كالبادي و سااخت  

شهرها و محالت تااريخي، ماوج مهااجرت    فرسوده میاني 

دهاد  مالكین و ساكنان اصیل از اين محالت را نشان ماي 

كه بیانگر اين است كه اقادامات انجاام شاده باه تنهاايي      

اياان (. Abel & Sander, 2014)كااافي نبااوده اساات 

موفقیت نسبي كاه بخا  عماده آن ناشاي از نباود      عدم

رساودگي  چارچوب جام  و متوازن باراي روياارويي باا ف   

 ,Fernandez-Esquinas & Pinto) باشاادماايشااهري 

ناوان عنصاري   عسب  گرديده كاه مهااجرت، باه    ،(2014

پی  ايان محاالت مطارح و    ازاساسي در فرسودگي بی 

 مشكالت در اين گونه محالت مضاعف شود. 

با توجه باه مطالا  بیاان شاده ايان پاژوه  باه        

 1دنبااال آن اساات كااه بااا تبیااین مفهااوم ارزش سااكونت

عنوان راهباردي كاالن و اصالي در فرايناد باازآفريني      به

هاااي فرسااوده و تاااريخي، ادبیاااتي و معاصرسااازي بافاات

جديد در عرصاه باازآفريني شاهري مطارح كناد. توجاه       

سااز ارتقااي   زمیناه تواناد  به مفهاوم ارزش ساكونت ماي   

كیفیاات زناادگي و بهبااود فضاااهاي شااهري در محااالت  

در مرحلااه  شااودفرسااوده شااود. هاادفي كااه سااب  مااي

دار شااهري هااي مسائله  اول، مهااجرت سااكنان از بافات   

و سااپس بااا ايجاااد شااأنیت اجتماااعي بااراي  وداز بااین ر

افازوده اقتصاادي   تبا  آن ارزش  اين گوناه محاالت و باه   

بااراي ساااكنان و مالكااان، جمعیاات از ساااير نقاااط شااهر 

به اين محاالت جاذب شاوند. در واقا ، ارزش ساكونت،      

يااافتن انااد مااان  از شاادت توبسااتري اساات كااه مااي  

فرسااودگي محااالت شااود و شاخصااي بااراي بااازآفريني  

كناد. در هماین   هااي ناكارآماد شاهري ايجااد ماي     بافت

درصااادد پاساااخگويي باااه   ،راساااتا، ايااان پاااژوه  

 هاي زير است: پرس 

 هاي راهبرد ارزش سكونت كدامند؟ويژگي -

هاااي رويكاارد ارزش سااكونت بااا ساااير   تفاااوت -

 و نوسازي بافت فرسوده شهري چیست؟ رويكردهاي بازسازي

تواناد  راهبرد ارزش سكونت طي چه فرايندي مي -

هااي فرساوده شاهري اياران باه كاار       در ساماندهي بافت

 گرفته شود؟

 

 

                                                           
1- Habitation Worthiness 
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 3 ااااااااااااااااااااااااااااااا رزادهیم نیحس دیزهرا نژادبهرام، س /... يو معاصرساز ينيبازآفر يارزش سكونت، راهبرد اصل يارتقا

 

 پيشينه تحقيق -2

  هاي خارجيالف( پژوهش

 دراي در مطالعاه ( 3201) 1 لاداگو یو ه بورسدورف

 كااه دادنااد نشااان يلیشاا تخااتيپا 2اگویسااانتشااهر 

 اتیااح ديااتجد ،ياقتصاااد -ياجتماااع يناايگزييجاادا

 و يشهر ساتیتأس و زاتیتجه يسازيخصوص ،يعملكرد

 باعاث  كاه  هساتند  يعاوامل  جملاه  از ،آماوزش  نیهمچن

و  ينوساز ت،ينها درشده و  يشهر يبه نوساز يدهجهت

و كااه    يرفااه مااد   يارتقا سب  زین يشهر ينيبازآفر

 .شوديم شهر يخيتار محالتفقر در 

سه شهر ناروژ   يبررس با( 2013) 3و سوگنس ثتین

 ،حفافات  يهاا برناماه كاه   دسات يافتناد   جاه ینت نيبه ا

 يشاهر  ينيباازآفر  يبارا  يمهم عامل تواندينم ييتنهابه

 يابزارهااااز جملااه  يالزامااات متعاادد بااا بايااد و باشااد

مطابقت باا   يبرا راتییتغ يريپذانعطاف ،يمحل يتيريمد

 ياي حكمروااز هماه باا    شاتر یب و يكناون  يالزامات زنادگ 

 سااكن  تیا جمع بتوان تينها در تا شود همراه يمشاركت

  .داشت را نگه يخيتار يهابافت در

كااه در نمونااه  اي مقالااه در( 2013) 4يرِو  پاارز

صورت گرفته اسات   5شهر لوزان يمحالت مسكون يمورد

سااخت مناازل و    صارفاً كاه   اناد كرده اشاره هاافتهي نيبد

 در طيشارا  بهباود  و ينيبازآفر سب  ديجد يهاساختمان

همزمااان  يكپااارچگي دياابا و نشااده مااوردنظر محااالت

 و ياقتصااااد ،يفرهنگااا -ياجتمااااع يهااااشااااخص

ا تا  ردیا گ قارار  توجاه  مورد شهرها نيا در يطیمحستيز

 .دهند نشان توجه محالت نيا به مجدد مردم

 اي با موضاوع در مقاله( 2020و همكاران  ) 6ژان 

)از  7در شاهر چنگادو   واق  سكونت در سه محله يداريپا

 اتخااذ ( كاه باا   8يمحله داناوِ  يخيتار -يجمله بافت سنت

                                                           
1- Borsdorf and Hidalgo 

2- Santiago 

3- Nyseth and Sognnæs 

4- Perez and Rey 

5- Lausanne 

6- Zhang 

7- Chengdu 

8- Danwei 

 ياهاال  نیپرسشنامه با  روشاز  استفاده و يتجرب كرديرو

 ناد نكيم اثباتصورت گرفته است،  يمسكونمحالت  نيا

دو عامل مشخص  يشهر يهارساختيز و ياجتماع تعهد

محاالت   درساكونت   يداريا كاه بار پا   اسات  يمشتركو 

 هدهناد مطالعه نشان نيا نی. همچنگذارديم ریتأث يشهر

 در ساكونت  يداريپا يهاچال  به ديبا كه است نكته نيا

 جهات  از آن ايناه یزم يهاا يژگا يو به توجه با محله هر

...  و يطا یمحسات يز ،يكالباد  ،ياقتصااد  ،يفرهنگ -ياجتماع

 .شود توجه

 هاي داخليب( پژوهش

بااه تبیااین چااارچوب  (1396همكاااران )اياازدي و 

باا اساتفاده از   هاي تاريخي مفهومي بازآفريني پايدار بافت

روش تحقیق توصیفي و تحلیل محتوا پرداختند. در ايان  

بااازآفريني در چهااار بعااد اقتصااادي، مااديريتي،  ،مطالعااه

اجتماااعي و فرهنگااي تعريااف شااده اساات. ارزش ملااك، 

معیارهاي بخا    گذاري خصوصي و برندسازي، ازسرمايه

اقتصادي بازآفريني پايدار بافت تاريخي هستند. در حاوزه  

مديريت، تأمین مناب ، مديريت پايدار شاهري، مشااركت   

رتقاي سطح دان  و آگاهي جامعه از بافات  شهروندان و ا

اناد. سارمايه   تاريخي، معیارهاي باازآفريني معرفاي شاده   

 اجتماعي، امنیت اجتمااعي، منزلات اجتمااعي و هويات    

اجتماااعي، از معیارهاااي بعااد اجتماااعي در بااازآفريني و  

هاي فرهنگي و رويادادهاي فرهنگاي،   صناي  خالق، محله

 از معیارهاي بازآفريني فرهنگي بافت تاريخي هستند.  

معرفااي رويكاارد   ( بااه1396غفاااري و صااابري ) 

بازآفريني شاهري و اساتفاده از ايان رويكارد باراي حال       

ايان   روش. رداختناد پ شاهري  فرساوده مناطق  التمشك

نوع كاربردي و بر اساس ماهیت  از هدف اساس بر تحقیق

باشاد نتیجاه ايان پاژوه      تحلیلي ماي -از نوع توصیفي

دهد كاه اصاول رويكارد باازآفريني شاهري در      نشان مي

ايجاد  عبارتند از:داران  شهر شیخ سلیمان محلهارتباط با 

 نظارت اجتماعي، افزاي  امنیت، معاصرسازي عملكردهاا 

 .رونق مشاغل محلي و
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از طرياااق تااادوين ( 1398يعقاااوبي و شااامس )

هااي باه موضاوع باازآفريني شاهري در بافات       استراتژي

روش تحقیااق در اياان  پرداختنااد. يااالمفرسااوده شااهر ا

تحلیلي و پیمايشي و از نوع كااربردي  -پژوه ، توصیفي

اسااتید  )عاه آمااري ايان تحقیاق را خبرگان اسات. جام

تشااكیل  ايااالمآشاانا بااا شااهر  (دانشااگاهي و مساائولین

 برفاي باه  نفر به روش گلوله 15دهند كه از میان آنها مي

 وتحلیال عنوان حجم نمونه انتخاب شادند. باراي تجزياه   

 بهره گرفته سااختاري -سازي تفسایرياز مدل اطالعات،

هااي ايجااد   د كاه عامال  نا دهشده است. نتايج نشان ماي 

منظاور ماديريت   بسترهاي نهاادي و قاانوني مناسا  باه    

ماديريت يكپارچاه    هاي هدف در ذيلهاي محلهمحدوده

هاا  ساازي در شاهرداريشهري، توانمندساازي و فرفیت

ريازي ماالي،   از منظار بودجاه  اساالمي شاهر   و شوراهاي 

، از و نهادسااازي تشااكیالتنیااروي انساااني، ساااختار   

هااي باازآفريني بافات فرساوده     یرگذارترين اساتراتژي تأث

   .آيندحساب مي به يالمشهر ا

ارائاه   اي باا ( در مقالاه 1391آبادي و مؤيدفر )زنگي

ازآفريني و احیااي مجادد بافات    راهبردهايي در زمنیه با 

هاا و  د با نقاط قوت و ضاعف و فرصات  ني سعي دارتاريخ

گیاري  بهاره تهديدهاي موجود در برزن ش  بادگیري، با 

وضاعیت   از مدل سوات، راهبردهايي را در راستاي بهباود 

. اطالعات مورد نظار در ايان   دموجود اين محله ارائه كنن

اي، مصاااحبه و بااه صااورت اساانادي و كتابخانااه تحقیااق

آوري شده است. نتايج نشان دادناد  مطالعات میداني جم 

كه نق  عوامل بیروني در بازآفريني بافت فرسوده بارزن  

  بادگیري، بیشتر و شديدتر از نق  عوامال موجاود   ش

اسااتفاده از بااه در درون اياان محلااه اساات. همچنااین   

بار حفا    شود تاا عاالوه  راهبردهاي متمركز پیشنهاد مي

وض  موجود، تالش كافي در زمینه تقويت نقااط قاوت و   

استفاده بهینه از آنها، كاه  نقاط ضعف و تبديل آنها باه  

ها و تبديل تهديدها به هینه فرصتنقطه قوت و استفاده ب

 صورت پذيرد.  

 

 مباني نظري   -3

گیري فرسودگي در محالت شهري باه ساب    شكل

پوياايي ماهیاات زناادگي شااهري، اقتصاااد سیاسااي فضااا،  

فرايندهاي سیاسي و اجتماعي در سطح محلي و فراتار از  

ايجاد تغییر در مناطق شهري محاروم   شود.آن حادث مي

هااي  و فرسوده، براي تقويت پايداري اجتمااعي در مكاان  

هاي جديد باه شاهرها مفیاد    مختلف و نیز جذب سرمايه

شاهري،  در مناطق كاالن  (.Shin & Kim, 2016است )

هااي  هاي میاني شهر باه دلیال سیاسات   فرسودگي بافت

تاراكم بااالي   تمركززدايي، مساائل و مشاكالت ناشاي از    

جمعیتاي و ساااختماني، رشاد فناااوري اطالعاات، ايجاااد    

يا  یردگميهاي ارتباطات و معابر شرياني شكل زيرساخت

(. اماا علال   Kompil & Adile, 2006شود )تشديد مي

تاوجهي باه   هااي فرساوده میااني و باي    گیري بافتشكل

هاي تاريخي مركز شهرها در قالا  عوامال و وجاوه    بافت

 ل بررسي است:مختلف، قاب

اهمیاات بعااد اقتصااادي  : فرسااودگي اقتصااادي  -

فرسااودگي در شااهرها بااه حاادي اساات كااه برخااي از   

پژوهشااگران معتقدنااد فرسااودگي اقتصااادي در محااالت 

هااي  شهري به دلیل بیكااري سااكنان و كااه  فرصات    

توانااد موفقیاات هرگونااه برنامااه نوسااازي و  شااغلي مااي

 .(Kidokoro et al., 2008بازآفريني را به مخاطره بیانادازد ) 

نظاران تاا   تأثیرگذاري وجه اقتصادي از نظر ايان صااح   

اي است كه از نظر آنها چرخه فرسودگي فضاايي در  اندازه

يك محله شهري باه دلیال ياك منشاأ اقتصاادي شاكل       

( كاه ايان موضاوع در قالا      Metzger, 2000گیرد )مي

 فرايندهاي مختلفي قابل بررسي است. از جمله مصااديق 

توجه تأثیرگذاري عوامل اقتصادي كاه ساب  ايجااد    قابل

تاوان باه   مي ودشميچرخه فرسودگي در محالت شهري 

مسكوني به تجاري )بورس برخي  -تغییر كاركرد فرهنگي

شاهر   12زار منطقاه  هاي ملات و اللاه  كاالها( در خیابان

تهران، مهاجرت جمعیت اصیل ايان محاالت باه شامال     

 از بافت ارزشمند و ايجااد بافات   زداييشهر تهران، هويت

اشااره كارد. از ساوي     فرسوده در حاشیه و پیرامون آنهاا 
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هااي  ها و برنامهرغم اينكه تأثیرات محلي طرحديگر، علي

ايان   شاود، ملي بر كاه  فقر و اشتغال مثبت ارزيابي مي

(  زيارا  Collins & Shester, 2013اثرات مبهم اسات ) 

 جايي الگوي اشتغال و باه جابهتواند سب  ها مياين طرح

هااي  جمعیت در شهرها و مهاجرت مردم از بافت ،تب  آن

توجه اينكه شهرها )و نكته مهم و قابلمیاني شهرها شود. 

حتي محالت يك شهر( دائماً در حال رقابات باا يكاديگر    

ها، رويدادها و گردشاگران در  ها، شغلبراي جذب سرمايه

ان، توساعه شاهري و   شا تقويات رشاد اقتصاادي    راستاي

دگي شهروندانشاان هساتند  هرچناد    ارتقاي كیفیات زنا  

شواهد كمي وجود دارد كه ثابت كند هر يك از مردم باه  

 ,Križnikاناد ) صورت برابار از ايان رقابات ساود بارده     

2018.) 

اين وجه از فرسودگي و علل : فرسودگي اجتماعي -

مترتاا  باار آن از جهاات تغییاارات اجتماااعي در زناادگي 

جايي اقوام ها، جابه  نظیر تغییر در ساختار خانوادهشهري

هاي مختلف در شهرها، دستیابي به استانداردهاي و ملیت

باالتر زندگي، عادالت فضاايي، مهااجرت سااكنان اصایل      

محااالت و ... قاباال بحااث و بررسااي اساات. اهمیاات اياان 

شاود كاه عاالوه بار     موضوع از اين جهت دو چنادان ماي  

جايگاه عماومي ياك محلاه در باین     الذكر، مشكالت فوق

سكونت، دچاار  عنوان يك منطقه قابلاذهان شهروندان به

تواند سب  تأخیر جدايي اين محاالت  و مي ودشميافول 

ياا ايان    وداز چرخه فرساودگي و محرومیات شاهري شا    

 ,Robertsرو ساازد ) جدايي را با دشواري بیشتري روباه 

محاالت   (. براي مثاال محلاه عودالجاان، يكاي از    2000

هويت در محدوده بافت تاريخي شهر تهران، در ابتدا باا  با

جايي مالكان و ساكنین قديمي آن دچاار فرساودگي   جابه

اجتماااعي گرديااد و بااه تباا  آن، فرسااودگي اقتصااادي و 

كالبدي بر آن چیره شده است  اين در حاالي اسات كاه    

اساساي توساعه پايادار     ، يكاي از اصاول  هويت فرهنگاي 

 .(Furlan et al., 2019شااود )شااهري محسااوب مااي

تواناد  همچنین، اين بعد از فرسودگي از ايان جهات ماي   

د كه يكي از مسائل مهم در شاهرهاي ايراناي،   بررسي شو

بحث هويت در اين شهرها و محالت است. به طوري كاه  

بخا  در شاهرهاي   توجهي به ابعااد و عوامال هويات   كم

ايي ها ايراني به خصوص شهر تهران، موج  ايجاد محایط 

بدون همبستگي و مشاركت اجتماعي شده است )دنبلاي  

 (.1397و همكاران، 

فرسودگي كالبدي: كالبد فرسوده، يكي از تبعاات   -

فرهنگااي در  -و نتااايج فرسااودگي اقتصااادي و اجتماااعي

محالت شاهري اسات. بخشاي از بافات میااني شاهر ياا        

شاود،  محالت تاريخي كه دچار فرساودگي كالبادي ماي   

صاورت تومماان دچاار مشاكالتي نظیار      ممكن است باه  

هااا، ساااختار فرسااودگي كالباادي و كاااركردي ساااختمان

هااي  ثبات كاربرد زمین و فضاا، زيرسااخت  ناهمگون و بي

ناكااافي يااا قااديمي، دسترسااي اناادك و نامناساا  بااه    

تسهیالت رفاهي و وجود اراضي متروكه شاود )شافیعي و   

دگي (. اما از سوي ديگار، سارزن  1397اكبري، حاجي علي

در واحدهاي همسايگي در شهرها به میزان قابل تاوجهي  

هاايي كاه از   هاي حسي و نیز تجربهها و مشخصهبا نشانه

شود، مشخص شاده  زيست مصنوع سازماندهي ميمحیط

(. در واقا ،  McAndrews & Marshall, 2018اسات ) 

هااي  اي باین مشخصاه  توان گفت كه رابطاه دوطرفاه  مي

محاالت شاهري وجاود دارد      كالبدي بر حیات اجتماعي

هاي انسااني و  زيرا سیما و منظر شهري توممان از فعالیت

 (.      Marti et al., 2019شود )هاي فیزيكي ساخته ميزمینه

نظاران،  در نهايت اينكه به زعم بسایاري از صااح   

هاي محورهايي نظیر تراكم ساختماني، طراحي ساختمان

شهري، پیشاینه كالبادي   سبز، اختالط كاربري، سیما و منظر 

توساعه   اي دوچرخه و پیاده  از جمله اجازاي هر محله، مسیره

 .(Furlan et al., 2019شود )پايدار شهري محسوب مي

هااي اجارا   بازنگري تاريخي تجارب جهاني و پاروژه 

شده در ايران در عرصاه نوساازي، بهساازي و باازآفريني     

نسال از  دهد كه سه دار شهري نشان ميهاي مسئلهبافت

ها وجود دارد. استفاده از واژه نسل در ايان  گذاريسیاست

دهناده  پژوه  به اين دلیل است كاه هار دساته نشاان    

اي از تاااريخ بااا شاارايط خاااص و ويااژه اقتصااادي،   دوره
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اجتماعي و سیاسي و همچنین شارايط اجراياي متفااوت    

هااي خاصاي گردياده اسات.     است كه منجر به سیاسات 

مینه اين است كه راهكاار تیاپ در   ادعاي مطرح در اين ز

شناساايي  رابطه با تجديد حیات شهري در هر نسل قابال 

كار موجود در است. اگرچه اين موضوع به معناي تنها راه

هاا و در  پوشااني باین نسال   هام  و هر دوره زماني نیسات 

بندي پیشانهادي در  درون هر نسل وجود دارد اما تقسیم

ها، تحلیال  رات سیاستراستاي دستیابي به ادراك از تغیی

 رساد. قبول به نظر مينتايج و استفاده از تجارب آنها قابل

هااي اول و دوم، تنهاا باه    با توجه به گذر از اقدامات نسل

و ايان پاژوه  باه     ودشميذكر عناوين اين ادوار بسنده 

 پردازد.معرفي مختصر و مكفي رويكرد سوم مي

هاااي نساال اول  دوره بولاادوزر: تأكیااد باار ويژگااي 

كالبدي و محیط مصنوع )اواسط قارن بیساتم مایالدي(    

است. اين گونه تجارب در ايران از دوره پهلاوي اول و باا   

هااي بعادي موردتوجاه و در    تر در دههشدت هرچه تمام

تمركاز بار بعاد     ،دستوركار اجرا قرار گرفت. در ايان دوره 

هااااي كالبااادي و بعضااااً باااه صاااورت خااااص ويژگاااي

فرهنگااي،  -و ابعاااد اجتماااعي شناسااانه فضاسااتزيبااايي

 گرفت.محیطي مورد غفلت قرار مياقتصادي و زيست

سازي محالت: راهكاري جاام  باا   نسل دوم  باززنده

هااي  هاا )دهاه  هاي اقتصادي و مالي پروژهتأكید بر جنبه

پاياني قرن بیستم میالدي(. در اين دوره، اندك نگاهي به 

در محالت و فرهنگي مردمان ساكن -هاي اجتماعيجنبه

شاود اماا   محیطاي موضاوع نوساازي ماي    شرايط زيسات 

همچنان غلبه بار ديادگاه اقتصاادي و راهكارهااي صارفاً      

هايي در اين راستا، در دهاه  كالبدي است. در ايران پروژه

شمسااي و عماادتاً در شااهرهاي میاااني نظیاار ياازد،    70

اصاافهان و حتااي تهااران )احااداث بزرگااراه شااهید نااواب 

. از (1389است )رفیعیان و همكاران، صفوي( انجام شده 

تاوجهي ماديران و   هاا باي  نكات قابل توجه در اين پاروژه 

ريزان به لازوم بسترساازي فرهنگاي و اجتمااعي و     برنامه

حتي اقتصادي براي سااكنین اماالك واقا  در محادوده     

ها و آشنا كاردن آنهاا باا مزايااي طارح بهساازي و       طرح

 (.1394نوسازي بوده است )شهرداري تهران، 

نسل سوم  باازآفريني و معاصرساازي باه وياژه در     

هاي آخار قارن بیساتم و    مقیاس محالت شهري: در دهه

اوايل قرن بیست و يكم میالدي، ركود اقتصادي در سطح 

هااا و مااردم دنیااا حاااكم شااد. در همااان زمااان، دولاات  

كشورهاي مختلف تحت تأثیر نتايج نامسااعد و ناامطلوب   

هااي نوساازانه كاه در    و برناماه هاا  تعداد زيادي از طارح 

هاي گذشته اجرايي شده بود، قارار گرفتناد. در ايان    دهه

خااودي جالاا  تااوجهي از هااا، فرايناادهاي خودبااهسااال

يافتاه  بازآفريني شاهري در شاهرهاي كشاورهاي توساعه    

مورد استفاده قرار گرفت. قیمت پايین زمین و مسكن در 

كااران  مقاطعاه مركز شهرها شروع به جذب پیمانكاران و 

هااي هاويتي و   كوچك و بازر  كارد. همچناین ويژگاي    

فرهنگي محالت و شرايط اقتصادي آنها پای    -اجتماعي

هااي باازآفريني، باه طاور خاصاي      و پس از اجراي طارح 

هاا  مودتوجه قرار گرفت. تحقیقات در خصوص اين پاروژه 

ساو باودن محورهااي اساساي     نیز نشاان داده اسات هام   

هااي زيساتي، شاناختي،    ي باا ويژگاي  اهاي توسعهبرنامه

عناوان مخاطباان   فرهنگاي ماردم باه    -رواني و اجتماعي

هاا و بازخوردهااي مثبات و    پاياداري ايان برناماه    -اصلي

بیشترين رفتارهاي حمايتي و مشاركتي را در پي خواهاد  

از جملاه تجاارب    (.1391داشت )رضاازاده و همكااران،   

شااهري  هاااي فرسااودهمعاصرسااازي و بااازآفريني بافاات

كشور بلژياك   1ها در شهر بروژگذاريتوان به سیاستمي

ها شامل محورهايي  نظیر تضمین اشاره كرد. اين سیاست

حیات و ايجاد جاذبه در مركاز شاهر تااريخي، شناساايي     

مقیاس مزاحم در مركز شاهرها، ايجااد   هاي بزر فعالیت

پويايي در مركز تجاري شاهر قاديم، حفافات از میاراث     

میاراث فرهنگاي و معمااري و طبیعاي شاهر،       اجتماعي،

 باشدونقل عمومي ميريزي ترافیكي و تقويت حملبرنامه

 (.  1396)محمدمرادي و همكاران، 

                                                           
1- Brugge 
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تطبیااق و امااا در شااهرهاي ايااران، بااه دلیاال عاادم

خواني بافت قديم شهرها با الگوي جديد شهرنشایني،  هم

جود تشكیالت متعدد و موازي در زمینه مديريت بافات  و

هاااي نوسااازي و توفیااق بسایاري از طاارح فرساوده، عاادم 

بهساااازي، از ياااك ساااو و از ساااوي ديگااار، فرصااات  

گذاري و توسعه در حاشیه شهرها به علت ارزاناي  سرمايه

قیمت زمین ساب  گردياده كاه ايان منااطق از فرايناد       

توسعه شهري كنار گذاشته شاوند. در حاالي كاه چناین     

صااورت پااذيري پااايین در مناااطقي بااه دلیاال زيساات 

تادريج باا مهااجرت سااكنان     ريزي صحیح و بهبرنامهعدم

ريازي  اصلي و قديمي و افزاي  مشكالت به منظور برنامه

. (1396بهینه مواجه خواهناد شاد )اكباري و همكااران،     

هاي اخیر، اقدامات مشاركتي در شهرهاي كشور طي سال

و در قال  دفاتر تسهیلگري خدمات نوسازي اجرايي شده 

پیگیري است. اين دفااتر طاي مادت فعالیات      و در دست

خود تغییر رويكرد داشته و از اولويت اقادام در خصاوص   

نوسازي مساكن باه تاأمین خادمات روي آورده و نحاوه      

برخورد خود با محالت را با توجه باه شارايط خااص هار     

 .(1394)شهرداري تهران، اند روزرساني كردهمحله به

 

 روش تحقيق   -4

اي دارناد كاه حال    دامنه گستردهمسائل اجتماعي 

هاي فريف و در عاین حاال عمیاق    آنها به شناخت ريشه

ها از نوع كماي و كیفاي در   بستگي دارد. هرچند پژوه 

هااي  شناخت و ارائه راهكارها، مساتلزم شاناخت فرافات   

تحقیقي است، اما از آنجا كه مساائل شاهري باه صاورت     

حاوزه از   عموم با مقوالت اجتماعي سروكار دارناد و ايان  

هااي  گیارد، نیااز باه روش   نظام فلسفي كیفي ريشه ماي 

تحلیل كیفاي اماري ضاروري اسات )ساعیدي رضاواني،       

تواناد از طرياق   (. در تحقیقات كیفاي محقاق ماي   1394

اسااتدالل قیاسااي و اسااتقرايي، تمثیلااي و تشاابیهي،     

يابي، تجريد، تشخیص تفاوت و تماايز، مقايساه و ...   نشانه

ر و تعقال و منطاق صاورت    كه جملگاي باه كماك تفكا    

هاااي گااردآوري شااده را ارزيااابي و    پااذيرد، دادهمااي

گیري اي خود نتیجهوتحلیل نموده، با ذهن مكاشفهتجزيه

هاي كمي، عیني و قابال  هاي پژوه كند. در واق ، يافته

هاي پژوه  كیفي ذهني و بساته باه   گیري و يافتهاندازه

از معیارهااي   محیط است  بنابراين، در تفسایر آنهاا باياد   

هاي آماري استفاده شود. ايان معیاار   ديگري غیر از روش

هاي كیفي عقل، منطق، تفكر و استدالل است  در تحلیل

يعني محقاق باا اساتفاده از عقال و منطاق خاود اساناد        

نمايااد موجااود را بررسااي و درباااره آنهااا افهااارنظر مااي 

 (.1386نیا، )حاف 

العه اسنادي هاي مطاين پژوه  با استفاده از روش

و تحلیل محتوا به بررسي متون و ادبیات نظري بازآفريني 

هاي فرساوده شاهري پرداختاه تاا از آن راه، بتواناد      بافت

هاااي فرسااوده مباااني ارتقاااي ارزش سااكونت در بافاات 

تحلیال هرمنوتیاك/ تفسایري، تحلیال     شناسايي نماياد.  

اي، تحلیال  شاناختي، تحلیال تئاوري زمیناه    قومي زباان 

استداللي، تحلیال محتاوا و تحلیال تاداخل فرهنگاي  از      

شاود  هاي كیفي محسوب ماي جمله رويكردها در پژوه 

(2004Kawulich, كريپناادورف .)تحلیاال محتااوا را 1 ،

نماياد كاه باا هادف اساتنباط      روشي تحقیقي معرفي مي

رود. ها در مورد متن آنها به كار ماي مكرر و معتبر از داده

هااي تحقیقاي   ا مانناد سااير روش  او هدف اين تحلیال ر 

فراهم آوردن شناخت، بینشاي بادي ، تصاوير واقعیات و     

 (.  1378داند )كريپندورف، راهنماي عمل مي

هاي اساتداللي و توصایفي   در اين پژوه  از روش

اساناد   هاز مطالعا و مفااهیم مناتج    شواهدجهت مقايسه 

بهاره گرفتاه شاده    رسامي   هايگزارشمانند آرشیوها يا 

ها شاامل  وتحلیل دادهزيرا در پژوه  كیفي تجزيهاست  

هاي حاصل از مناب  و مأخذ گونااگون  تركی  كردن داده

به صورت توصیف پیوسته از آنچه پژوهشگر مشااهده ياا   

 پذيرد.كشف كرده است، صورت مي

 

 

 

                                                           
1- Krippendorff 
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 هاي تحقيقيافته -5

هاا  در راستاي پاسخ به سؤاالت پژوه  ذيل، يافته

 اند:در ادامه ارائه شده

 كدامند؟ سكونت ارزش راهبرد يهايژگيو -

 ريسااا بااا سااكونت ارزش كاارديرو هااايتفاااوت -

 يشاهر  فرساوده  بافات  ينوسااز  و يبازسااز  يكردهايرو

 ؟ستیچ

 تواناد يم ينديفرا چه يط سكونت ارزش راهبرد -

 كاار  باه  رانيا ا يشاهر  فرساوده  يهاا بافت يسامانده در

 شود؟ گرفته

هااي فارساي داراي   فرهنا  ها و نامهارزش در لغت

هاي متفاوتي است. به طوري كاه  ها و تلقيمعاني، مفهوم

در فرهن  فارسي عمید از ارزش با معااني بهاا، اهمیات،    

قیمت، شايستگي، قدر و مرتبه يااد شاده اسات. در ايان     

فرهناااا  فارسااااي، مفهااااوم ارزش را داراي جنبااااه  

شناسانه نیز دانسته كاه جهات بررساي و ارزياابي     جامعه

(. 1342شود )عمید، ناسبات فرهنگي از آن استفاده ميم

از سوي ديگر، در فرهن  معین، ارزش به معني بهاا، ارز،  

( 1388قیمت يا قدر و شايستگي بیان شده است )معین، 

تار  اما در لغتنامه دهخدا، اين اصطالح به صورت گساترده 

الاذكر،  معني شده است  به طوري كه عالوه بر معاني فوق

معاني ديگري نظیر برازندگي، قابلیات و اساتحقاق    داراي

توان گفت كاه ارزش در فرهنا    نیز هست. در واق ، مي

واژگاني فارساي از جهات ماادي و معناوي داراي معناي      

هاي معنوي از آن به مفهوم است كه در اين پژوه  تلقي

برازندگي، قابلیت، اساتحقاق، شايساتگي و قادر و مرتباه     

 (.1334، حائزاهمیت است )دهخدا

همچنین در زبان انگلیسي نیز ارزش با اصطالحات 

شاود. باا   يااد ماي   Worthinessيا  Valueو واژگاني نیز 

هاي انگلیساي آكسافورد و   بررسي اين كلمات در لغتنامه

بیشاتر داراي   Valueشاود كاه لغات    وبستر مشخص مي

مفهوم مادي به معني بها و ارزش مالي و ماادي شاي ياا    

باه معناي    Worthinessاي اسات. در حاالي كاه    پدياده 

اي است كه از نظر افراد حائزاهمیت، احترام، توجاه  پديده

و در ذهن ايشان داراي قدر و منزلت است. بدين ترتیا ،  

معاادل انگلیساي    Worthinessتوان گفت كاه لغات   مي

س  براي تلقي اين پژوه  از مفهوم ارزش محسوب متنا

با توجه به همین مباحث معادل انگلیسي مفهوم  شود.مي

قارار گرفتاه    Habitation Worthinessارزش سكونت، 

 است.

به دنبال رشد فزاينده شهرنشیني، انتخاب و فاراهم  

كردن نوع مناسا  ساكونت و طراحاي محاالت شاهري      

ضوعات براي مردم، ماديران  ترين موعنوان يكي از مهمبه

رياااازان شااااهري مطاااارح شااااده اساااات  و برنامااااه

(Ghalambordezfuly et al., 2018.) 

بخشي باین  ريزي مهمترين نق  را در تعادلبرنامه

ها )كمبود منااب   تهديدها )مساكن فرسوده( و محدوديت

 هاي موجاود در بافات  ز يك طرف و فرصتمالي دولتي( ا

شهري )فرفیات باالقوه آزادساازي زماین باراي احاداث       

گیاري  اي شهر( و بهرهمسكن و جلوگیري از رشد حاشیه

هاي مراكاز  از توان مالي شهروندان در فرايند توسعه بافت

(. 1387شااهري از طاارف ديگاار برعهااده دارد )رهنمااا،   

اي مناساا  بااراي محااالت شااهري رياازي توسااعهبرنامااه

حلیال عمیاق از ابعااد ارزش    نیازمند شاناختي كامال و ت  

سااكونت و زناادگي شااهري اساات و در اياان خصااوص،   

ريازان  تارين اقادام برناماه   هايي وجود دارد. اصليشاخص

هاسات  شهري، استنتاج و نظم بخشیدن به ايان شااخص  

ريازي خواهاد باود.    برنده در فرايند برنامهكه ابزاري پی 

ه هاي گذشاته توجا  طور كه قبالً بیان شد، طي دهههمان

هااي كماي و   ريزان و متولیاان عمادتاً بار شااخص    برنامه

هااا بااوده اساات ولااي هاااي مااالي پااروژههمچنااین جنبااه

هاااي شناساي شاهري و تحلیاال فارم   اناداز ريخاات چشام 

كالبدي ساخته شده به همان اندازه داراي اهمیات اسات   

كه چگونگي تأثیرگذاري ماردم بار پوياايي شاهر. بادين      

ضاوعات بررساي گاردد     سب  بايد همه اين جوانا  و مو 

هاا  هاي شخصي )شهروندان(، تاريخ و فعالیات زيرا ادراك

هاي كالبدي تأثیر پذيرفته و هام بار آن تاأثیر    هم از فرم

(. از آنجاا كاه در هار    Jones et al., 2017گاذارد ) ماي 
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فرايندي، محرك توسعه به معناي تاأمین منااب  ماالي و     

ي شده و هاي محرك توسعه حائزاهمیت تلقايجاد كاربري

مورد تأكیاد قارار گرفتاه اسات، در معاصرساازي نیاز از       

شاد و همكااران،  شود )ايرانيعوامل تأثیرگذار شناخته مي

هااي  توان گفت كه بايد به شاخص(. در نتیجه، مي1397

هاايي  كمي و كیفي به صورت توممان توجه شود. شاخص

هااي  هاي كیفي در پاروژه نظیر موارد ذيل از جمله جنبه

معاصرسااازي و بااازآفريني شااهري و سااكونت محسااوب  

 (:Hosseini & Beigi, 2010شوند )مي

   شكل مناس  سكونت )اندازه مسكن، تساهیالت

هاي با اندازه مناس ، نوعیت مساكن،  ها، اتاقو زيرساخت

 دارنده(ها، فضاهاي مشاع و نگهسن ابنیه و ساختمان

 وجود معضالت و مشاكالت  امنیت و ايمني )عدم

تماعي نظیر دزدي، وندالیسام، افاراد معتااد، فضااهاي     اج

 دفاع شهري، ترافیك شديد، صناي  مزاحم و ...(بي

   دسترسااي بااه طبیعاات و فضاااهاي ساابز و باااز

 ها و فضاهاي باز عمومي شهري()پارك

      فاراهم آوردن تجهیازات و امكاناات زيرسااختي

 براي سكونت

 هاي سازگارايجاد محله با تجهیزات و زيرساخت 

   هااا و فاصااله مناساا  ساااكنان بااه زيرساااخت

تسهیالت در واحدهاي همسايگي )آب، برق، گاز و تلفان  

 هاي ارتباطي(و زيرساخت

   نزديكي به محل كار، خدمات مركز شهر )دسترساي

ونقل عمومي، مركز كاار، معاابر شارياني،    هاي حملبه ايستگاه

 ها و مراكز خريد و تفريح(ادارات و همچنین مغازه

 هنگي و اجتماعي سااكنان در محاالت   سطح فر

هااا، دوسااتان، افااراد غیربااومي،  )نظاام مااردم، همسااايه 

 هاي ناآشنا و ...(چهره

   جايگاااه ذهنااي محااالت مااوردنظر بااین ساااير

 شهروندان

 موقعیت اجتماعي 

 هاي معمارانه و هنري )طراحي ها و ارزشويژگي

هاي با منظر نازيباا،  ها، وجود ساختمانها و كوچهخیابان

 ها و ابنیه متراكم، قابلیت زندگي(.اختمانس

هااي كیفاي ساب     توجه به مجموعه اين شااخص 

شود كه كیفیات زنادگي در محاالت شاهري و از آن     مي

هاي فرسوده ارتقا يافته و در نهايات، رضاايت   جمله بافت

ساكنان به دسات آياد. از جملاه مفااهیم كیفاي كاه در       

شاهرها باياد    هاي فرسودهفرايند بهسازي و نوسازي بافت

هااي شاهري   مورد توجه قارار گیارد، اينكاه ايان عرصاه     

عنوان هويت و تبلور فرهن  هر شهر مورد تأكیاد قارار   به

(. توجه به موضوع هويات  1389گیرد )كیاني و همكاران، 

اي از اين جهت است كه هرگونه پروژه باازآفريني و  محله

هاااي هااويتي و بهسااازي باادون لحاااظ نمااودن شاخصااه

شود حتي اگر منجر ساكنان با شكست مواجه ميتاريخي 

توجاه باه محلاه شاده باشاد      به جذب سرمايه مالي قابال 

(Yarker, 2018.)      خوشبختانه اماروزه باا طارح ديادگاه

توسااعه پاياادار اجتماعااات محلااي و گسااترش رويكاارد   

هاا باه ايجااد بساترهاي     شهرسازي ناوين، توجاه دولات   

پااايین و تأثیرگااذاري سااطوح مشاااركتي بااراي افاازاي  

گیاري از  ملموس شهري جل  شد و در ايان میاان بهاره   

فرفیت اجتماع محلي و مشاركت باراي احیااي مفااهیم    

اجتماعي در كالبد فیزيكي شهرها مورد توجه قرار گرفته 

(. محاالت شاهري باه    1392)رضازاده و همكااران،   است

عنوان حلقه واسط میان شهر و شهروندان در گاذر زماان   

دهاي و ساازماندهي اماور    ي در شاكل داراي نق  اساسا 

شهري بوده و با ارائاه خادمات روزماره، القااگر احسااس      

تعلق و هويت، روابط اجتماعي و ... در میان ساكنان بوده 

(. در نهايات، هماه ايان    1388است )خاكپور و همكاران، 

شود كاه ماردم باه منااطق خاصاي از      فاكتورها سب  مي

سااكن شاوند. بادين    شهرها گراي  پیدا كرده و در آنجا 

تااوان گفاات كااه ارزش سااكونت مفهااومي  ترتیاا ، مااي

برخاي  الاذكر،  چندوجهي است كه عالوه بار ماوارد فاوق   

دانناد  هاي زيار را بار آن ماؤثر ماي    شاخصنظران صاح 

 (: 1391)محمدزاده و همكاران 
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    تااراكم جمعیتااي منطقااه و ناحیااه و ساااختار

 كالبدي آن

 شی  زمین 

 تأسیساتها و درصد تكمیل زيرساخت 

 زيست طبیعي منطقه موردنظرمحیط 

 نق  و عملكرد منطقه و ناحیه 

 شبكه معابر 

 هاشبكه معابر و شريان 

 ريازي سیساتم و   هاي طراحاي و برناماه  شاخص

 محیط شهري

 هاي ذهني شهروندان درباره كیفیت سكونت.ارزش 

يكي از نكاتي كه بايد به آن توجه شاود ايان اسات    

رزش سكونت و كیفیت زندگي كه علیرغم اينكه مفاهیم ا

شود و ياا اينكاه   بعضاً مترادف با يكديگر درنظر گرفته مي

داراي همپوشاني بسیاري هستند اما اين دو مفهاوم باياد   

جداگانه تبیین شده و لحاظ شوند  زيرا كیفیت زندگي به 

هاي سالمت زندگي مرتبط است و ايان در حاالي   شاخص

ي نظیاار: اساات كااه ارزش سااكونت بااه شاادت بااه عااوامل

خوشبختي، استانداردهاي زندگي و حتي كیفیت زنادگي  

وابسته است. در واق ، بايد گفت كه ارزش سكونت داراي 

مفهومي فراتر و با شمولیت بیشتري نسابت باه كیفیات    

 زندگي است.

هاا و مناافرات،   مهمترين نتیجاه و اثار ايان بحاث    

جاايي جمعیات از محاالت    جلوگیري از مهاجرت و جاباه 

تاريخي است  زيرا اياده ارزش ساكونت ساب      فرسوده و

هاي بیان شاده در ارزياابي موفقیات    شود كه شاخصمي

هاااي نوسااازي، بااازآفريني و معاصرسااازي شااهري پااروژه

مالك عمال قارار گرفتاه كاه مجموعاه ايان عوامال باه         

نفااوذ نفاا  و ذيهاااي ذيهاااي ساااكنان و گااروهدياادگاه

ياااافتن وابساااتگي شاااديد دارد و در نهايااات، ساااب   

جايي طبقاه متوساط   هايي براي جلوگیري از جابهحلراه

شاود  دار شاهري ماي  جامعه از محالت فرسوده و مسائله 

(Rees et al., 2017.)   هاا مسائوالن   با وجود ايان بحاث

شهري، سعي كردناد از طرياق وضا  مقاررات و قاوانین      

ها هاي مالیاتي، اعطا وام، بهبود دسترسيمناس ، معافیت

ات در مناطقي كه فرايند باازآفريني شاهري   و ساير خدم

در آنها آغاز شده بود، جمعیت را تشويق به بازگشات باه   

 شهر كنند.  

 نظرياه اناد كاه   اخیراً محققان به اين نتیجه رسیده

و  1970هااي  بخشي در ادبیاات شهرساازي دهاه   اصالت

ايان   .(Bernard et al., 2014حل شاده اسات )   1980

ايان فراينادهاي تعااملي باا      تصديق است كهموضوع قابل

هاا و  زيست مصنوع شروع شده و با فعالیتفیزيك محیط

هاي مردم شاكل گرفتاه و باه هماین جهات ايان       ادراك

هاااا و موضاااوعات باااراي مشاااخص كاااردن اولويااات  

هاي بازآفريني شاهري مهام اسات    هاي پروژهگیريجهت

(Agryzkov et al., 2017; Duarte & Troncoso, 2017.) 

در اين رويكردهاا ايان اسات كاه باازآفريني و      نكته مهم 

معاصرسازي محالت شهري بدون بازگشت ارزش سكونت 

 هاي ناكارآمد معنادار نیست. براي محالت و بافت

هم پیوسته از شارايط  اي بهارزش سكونت، مجموعه

هاي طبیعي و مصنوع( و فرهنگاي  محیطي )شامل ويژگي

مكان اساكان را  تواند او اجتماعي و اقتصادي است كه مي

كه مفهاومي فراتار از   ها فراهم كند براي فرد در اين بافت

كیفیت زندگي را شامل شده و باه هماین ساب  تأكیاد     

ارزش سكونت بر فضاهاي زيستي است كه محیطاي پوياا   

براي زندگي اجتماعي فراهم آورد. اين در حالي است كاه  

هاي فاردي زنادگي   مفهوم كیفیت زندگي عمدتاً بر جنبه

يكااي از ابعاااد معاصرسااازي شااهري بعااد   ركااز دارد. تم

عناوان محارك در   اجتماعي است و تجاارب فرهنگاي باه   

شود. به همین دلیال، بازتولیاد   معاصرسازي محسوب مي

مكان براي مبناي كاركرد تجاارب فرهنگاي باياد اسااس     

هاي معاصرسازي باشد. از سوي ديگر، از بسیاري از برنامه

به روز موقعیت خاود را باه    آنجايي كه نواحي شهري روز

هاااي دهنااد، برنامااهعنااوان مراكااز تولیااد از دساات مااي 

هااي  هااي جديادي را باراي فعالیات    معاصرسازي فرصت

 (.1397شاد و همكاران، كند )ايرانياقتصادي فراهم مي
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فرايندي كه در معاصرسازي به تولید مكاان منجار   

باياد  پذير است كاه  شود، فرايندي مشاركتي و انعطافمي

كنندگان، تعامالت هاي استفادهبا توجه به نیازها و اولويت

ها صاورت گیارد و ايان امار     روزانه و تجربه افراد از مكان

تنها در يك فضاي مشاركتي باا اساتفاده از دانا  فناي     

پذير خواهد بود. ايان موضاوع از ايان جهات     زمانه امكان

حائزاهمیاات اساات كااه در حااال حاضاار، مشاااركت در   

اي شهرسازي به خصوص در فرايند معاصرساازي  هنظريه

هاي فرسوده درون شهري از جايگاه مهمي برخوردار بافت

(. دو محاور بنیاادين   1391زاده و همكااران،  است )هاشم

نظام شهرسازي امروزي يعني مشاركت عمومي در تهیاه،  

ها و طي مسیر توسعه پايدار در برداري از طرحاجرا و بهره

سااازي جهااان پذيرفتااه و رعاياات هاااي شهرهمااه نظااام

(. معاصار شادن   1390ساجادي و محمادي،   گاردد ) مي

مدنیت، همچون تكوين درخت، بخشي از فرايناد حیااتي   

كند. معاصر شادن  آن است كه بالندگي آن را تضمین مي

در اين معني امري تدريجي و زيرپوستي است. در معاصر 

 شدن، تغییرات ژرف دروني است كه باه آراماي در فااهر   

رساد.  دهد و به ثمرات تازه و آبداري ميخود را نشان مي

تغییرات ناشاي از معاصرشادن، وجاودي و باادوام اسات.      

معاصرشدن، امري كیفي است و روح حیات و سارزندگي  

دمد. معاصرشادن هار   ترين اجزاء مدنیت ميرا در كوچك

دهااد و موجاود حیاااتي در مساایر خااص خااود روي مااي  

كند. اين در ت آن را حف  ميفرد بودن موجوديمنحصربه

حالي است كه مدرن شدن تقلید از معاصرشدن فرهنا   

غربي است. تحوالتي كه در مدنیت به تبا  مادرن شادن    

دهد، هر قدر سري  و چشامگیر باشاد، اماا ژرف و    رخ مي

بنیادين نیست و به همان نسبت قوام و دوام كافي نادارد.  

امكان تحقق  مدرن شدن نامتوازن است و تنها در ابعادي

كند. شهرهاي گوناگون طي روند مدرن شدن ناه  پیدا مي

هااي  كنناد كاه ويژگاي   اي كس  نماي تنها كیفیات ويژه

( باياد  1398دهناد )بهشاتي،   شان را از دست ماي خاص

گفت ارزش سكونت و رضايت از سكونت در ياك منطقاه   

تابعي از عوامل مختلف نظیار مساكن، واحاد همساايگي     

ي اجتماااعي و فرهنگااي و حتااي  هااا)محلااه(، ويژگااي 

نفا  و  هااي ذي عنوان گروهشخصیتي افرادي است كه به

باشند. باه  هاي بازآفريني شهري مطرح مينفوذ پروژهذي

مندي از محیط ساكونت باه میازان    عبارت ديگر، رضايت

رضااايت در دو معیااار واحاادهاي مسااكوني و واحاادهاي  

هااي شخصاي،   همسايگي به صاورت مساتقیم و ويژگاي   

هنگي و اجتماعي و .... مخاطا  باه طاور غیرمساتقیم     فر

(. در واقاا  1389بسااتگي دارد )رفیعیااان و همكاااران،   

رضايتمندي سكونتي، واكن  ساكنین نسبت باه محایط   

زندگیشان است كه در اين زمینه محیط مساكوني صارفاً   

باشد  بلكه عوامل اجتماعي هاي كالبدي نمياجزا و مؤلفه

دهاد )درودي و همكااران،     ماي و اقتصادي را نیز پوش

هاااي بیرونااي و باادين ترتیاا ، بايااد زيرساااخت(. 1394

تجهیزات داخلي منازل، ارتقاي كیفیت زندگي، بهداشات  

محیطي و امنیت و ايمناي در فضااهاي عماومي شاهري     

ي در اقدامات نوسااز  كنوني تياولومورد توجه قرار گیرد. 

حفا   ن، و باه تبا  آ   ارزش ساكونت  يارتقا و بازآفريني،

 تیا حضور جمع يها براتیفرف تيموجود و تقو تیجمع

 ،ينگهادار  يلذا داشتن برناماه بارا    در محله است ديجد

 يبهساز يهااز فضاها و پروژه يبردارنحوه استفاده و بهره

 .تاس يضرور يها امردر محله يو نوساز

 يكي از راهكارهاي اساسي جهت نیل به اين هادف، 

در مقیااس   حال اثرگاذار  نیدر عو خرد  يهاطرح ياجرا

تواند باه ارتقااي   محلي است  زيرا اين فرايند در پايان مي

ارزش سكونت و تعلق خاطر هر چه بیشتر شهروندان باه  

خود منجر شود. در واقا ،   و واحدهاي همسايگي محالت

 يبهسااز  ي بار جد دیكأت ي و باطیمح يبهسازهاي پروژه

هاي عماومي  عرصهسازي و فضاهاي شهري، مناس  معابر

ي است كه بايد به آنهاا توجاه   رگذاریثاز جمله اقدامات تأ

گر لیتساه  ،ناه یزم نيا تواند در ايم يشهر تيرشود. مدي

 يطا یمح يمنجر باه بهسااز   ،شهروندان  یباشد و با ترغ

عالوه بر ارزشمند شدن بافات، امكاان    ، یترت نديب .شود

محل هم فراهم  يادو رونق اقتص تیامن ،ياجتماع ستيز

ي در محلا    زيرا شهروندان تمايال باه زنادگي   خواهد شد
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 شته باشند و به همین دلیلكه به آن تعلق خاطر دا دارند

 .ميريبپذ فرايند بازآفرينيدر  ياصل يعنوان شركارا بهآنها  ديبا

همچنین با توجه به ابعاد مختلاف زنادگي انسااني    

زيساتي،  )نظیر جوانا  اقتصاادي، اجتمااعي، فرهنگاي،     

فته مورد توجه قرار گرمحور  كسیاسي و ...( نبايد صرفاً ي

 . میجانبه داشته باشبسته همه ديباو 

كاه مساتلزم    يشاهر  داريا پا ينيباازآفر  كرديرو در

 ،يكالباد  ،ياجتمااع  ،يزماان باه ابعااد فرهنگا    توجه هم

مورد بايد ارزش سكونت است،  يو اقتصاد يطیمحستيز

 ،صارف  يكالباد  يكه نوسازبه اين اعتقاد. دگیرتوجه قرار 

 يوندهایبردن پ نیاصالت، از ب با نیمنجر به خروج ساكن

محاض   ياهيو ورود نگاه سرما تمحال يخيو تار ياجتماع

خدمات و  نیتأم تیبر اهم بايد شودها ميمحدوده نيبه ا

بافت  يامر نوساز يو واگذار تیتوسط حاكم هارساختيز

. ديا اصارار ورز  ت،یصالح يگران داراو توسعه نیبه ساكن

و  داريا پا ينيباه باازآفر   يكالباد  يازاز نوستغییر رويكرد 

 يبارا  يباه بساتر   تواناد يجانبه در محالت هدف ما همه

كاه  عدالت  جيترو ي ونشاط و سرزندگ جاديا ،ينيدآفریام

 همه نقاط شهرهاسات، تباديل  ارزش سكونت در  اصلي ياجزا

كاه موجا     يالهئمسا  نيتار يجاد  اكنون،شود  زيرا هم

ايان   زا بودنشود، درونو رونق بافت فرسوده مي ينوساز

كه  زايي بدين نحو استدرون نياست  ا فرايند بازآفريني

سامت   نيا فعال در مناطق بتوانند مردم را باه ا  ينهادها

 نمايند.  شان محلهبه بهبود  اقدامكنند كه خود  تيداه

 

 
 ابعاد مختلف ارزش سكونت -1نمودار 

 

هاااي يافتااه نهااايي آن اساات كااه بااازآفريني بافاات

نیازمناد بازگشات ارزش ساكونت اسات و ايان       ،فرسوده

 گفتاه هاي پی زماني بازخواهد گشت كه شاخص ،مفهوم

اجتماااعي، فرهنگااي، هاااي در محیطااي اعاام از شاااخص

محیطي )اعم از طبیعي و مصنوع( و كالبدي تأمین شاده  

باشد. در اين خصوص، مهمترين كلید دستیابي باه ارزش  

سكونت، ارتقاي كیفیت محیط مصنوع به انضمام محایط  

در اقاادامات  كنااوني تياااولو اجتماااعي اساات. در واقاا ،

ارزش سااكونت، حفاا    يارتقااا ي و بااازآفريني،نوساااز

 تیا حضور جمع يها براتیفرف تيجود و تقومو تیجمع

 ،ينگهادار  يلذا داشتن برناماه بارا    در محله است ديجد

 يبهساز يهااز فضاها و پروژه يبردارنحوه استفاده و بهره

  .تاس يضرور يها امردر محله يو نوساز

اما براي توجه هرچه بیشتر به موضوع ارتقاي ارزش 

هايي وجاود  و چال هاي فرسوده، موان  سكونت در بافت

 يو هارمون يهماهنگمعضل و مان  عدم نتريدارد كه مهم

ارزش ي ارتقااا  زياارا مساائول اساات يهااادسااتگاه انیاام

در  يرسااخت يز ياقدامات جددر محالت، نیاز به  سكونت

سب  شاده اسات. همچناین باا توجاه باه ابعااد        بافت را 

مختلف زندگي انساني )نظیر جوان  اقتصادي، اجتمااعي،  

ارزش 
سكونت

فضايي

بصري

ادراكي

-اجتماعي
فرهنگي

كاركردي

پايداري

زمینه اي

شكلي
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محاور   كصارفاً يا   هنگي، زيستي، سیاسي و ...( نباياد فر

جانباه داشاته   بساته هماه   ديا باو  مورد توجه قرار گیارد 

در  يكاي از راهكارهااي ماؤثر    ،كامل ابانیخ جاداي. میباش

 يمحاور انساان  اين خصوص است. به واسطه اين راهكار،

هاايي  باه عرصاه  شاهر   يهاا ابانیخو  در شهر ارتقا يافت

شده براي حضور منسجم و هدفمند سازيمجهز و مناس 

هاا  اباان یخدر ايان شارايط،    شاود. هاا تباديل ماي   انسان

 و ودشا  ليتباد  يتعامالت انساان  يبرا يتواند به بستريم

عملكاارد  ناادبتوانرياازان و طراحااان شااهري برنامااهاگاار 

و  هاا اباان یخ ناد، كن هیا تعب هااين عرصه يبرارا چندگانه 

و فضاا باراي    وندشا ماي معابر شهر از خودرومحوري جدا 

 ونقاال نظیاارديگاار حماال حضااور شااهروندان بااا ماادهاي

 اكناون شاود  زيارا هام   و حتي پیاده فراهم ماي  دوچرخه

د ندار شهرها قراردر دل  نف يعنوان ذهب يعناصر متعدد

، زنادگي  عناصر متبلور نشاود  نيدر ا يو اگر مفهوم انسان

ماديران و   خواهاد باود.  و هويات   معناا بادون   در شهرها

را شاهر   گاهيسكونت ندتوانيم يزمانريزان شهري برنامه

 انیا م نيا د. در ايابا در آن تبلور  يمحوركه انسان ندبنام

فضاا و   ،اباان یكارد كاه خ   دیا كأمقوله مهام ت  نيبه ا ديبا

متعلق به خودروهاا باشاد بلكاه    صرفاً كه  ستین ايعرصه

 ازیا ناه رفا  ن  و  استانسان  ازیرف  ن يبرا يبستر ابانیخ

البتاه باياد بادين    كناد.  يكه در آن تردد م و ابزاري ایاش

هاا متعلاق باه    ابانیسخن كه خ نياتوجه شود كه نكته نیز 

راه ادهیا پ معنا نخواهد بود كه صرفاً نيد بدنباش شهروندان

 يهاا راهادهیبه سرنوشت پ ،صورت نيدر ا شود  زيرا جاديا

 نيا شاود و اماروز ا  يو باغ سپهساالر دچار م وريشهر 17

اناد.  مرده شاده  يهابه مكان ليدر ش  هنگام تبد هاراهادهیپ

  يگشاا  دیا كل هاا راهادهیا پ جااد يلذا تجربه نشان داده كاه ا 

 ايا  ادهیا پ يدارا يهاا ابانیخ جاديبلكه ا ستین يمحورانسان

 .ستا يمحورانسان  يگشا دیراه كل ،كامل ابانیهمان خ

 

 گيري و پيشنهادنتيجه -6

هاااي صااورت گرفتااه طااي در بساایاري از پااژوه 

دار شهري نظیر محاالت  هاي مسئلههاي اخیر، بافتسال

تاريخي يا فرساوده میااني شاهرها باا مشخصااتي نظیار:       

 دسترسي ساواره باه درون بافات   ، عدمفرسودگي كالبدي

فقاار و محرومیاات اقتصااادي مااردم ساااكن و معضااالت   

اجتماعي متعادد يااد شاده اسات. ايان ديادگاه و بعضااً        

ها، شكاف باین  به گستردگي و پیچیدگي بافت توجهيبي

هااي فرساوده و   نفوذان مختلاف در بافات  نفعان و ذيذي

اي در نهادهااي مسائول،   تاريخي، اعمال مديريت سالیقه 

رچاه شاهري، نظاام اداري و    فقدان مديريت واحاد و يكپا 

هاي متولي نگري در دستگاهبوركراسي كندكننده، بخشي

امر و ... موج  شد كه مشاركت كامل در فرايند نوساازي  

هااي  محقق نشود. بدين ترتیا  محاالت واقا  در بافات    

هااي نوساازي و   رغام اجاراي طارح   فرسوده مصوب، علي

 بهسازي كالبدي در جذب جمعیت جديد به اين محاالت 

هاا  و حتي كاه  مهاجرت جمعیت كنوني از ايان بافات  

چندان موفق نبوده است. به طوري كاه در حاال حاضار،    

ريزي و نظام برنامه ترين معضالتاين موضوع يكي از مهم

شود. مفهوم مديريت بازآفريني شهري كشور محسوب مي

دنبااال آن اساات كااه از مهاااجرت    ارزش سااكونت بااه 

گیاري و  ن مفهوم باا بهاره  د. ايكنشهري جلوگیري درون

توجه به جوان  مختلف و وجوه متعدد سكونت و زنادگي  

به دنبال آن است كاه حیاات اجتمااعي ارزشامند درون     

د مگر گردو اين میسر نمي وددار حف  شهاي مسئلهبافت

آنكه محله يا بافت شهري قادر باشد نیازهااي ساكونت را   

پیشانهادهاي  ین كند. در همین راساتا،  براي ساكنان تأم

دار هاي مسئلهارتقاي ارزش سكونت در بافت منظوززير به

 گردد: شهري ارائه مي

در وهلااه اول امنیاات، ايمنااي، شاابكه معااابر قاباال   -1

عناوان نیازهااي   فرهنگي محله به-دسترسي و هويت اجتماعي

 ريزان و مديران قرار گیرد.اصلي سكونت مورد توجه برنامه

هااي  ق، باياد ديادگاه  براي نیال باه هادف فاو     -2

ترين گاروه  مورد توجه قرار گیرد  زيرا آنها اصلي ،ساكنان

هااي شاهري و از آن جملاه    نفوذ در پاروژه نف  و ذيذي

 فرايندهاي بازآفريني شهري هستند. 
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ارزش سكونت فزاينده در مناطق شهري  یارتقا -3

به ويژه محالت فرسوده، هدف اصالي باراي جلاوگیري از    

آلودگي و حفافت از مناب  طبیعاي در منااطق شاهري و    

پاذير باياد   پیرامون آنها لحاظ شود  زيرا يك مكان زيست

امن، جذاب، داراي پیوستگي و قابل اساتطاعت، فضااهاي   

مات سااالمت و عمااومي باااز، مراكااز خريااد محلااي، خااد 

 محیطي باشد.بهداشت مناس ، پايداري زيست

 در نهايت اينكه ارزش ساكونت مفهاومي الزم و در  

بادان   يتاوجه عین حال كافي اسات كاه در صاورت باي    

هااي  حیات انساني و به تب  آن حیاات شاهري در بافات   

رود. همچناین اگار   دار شده و رو باه زوال ماي  خدشهفرسوده 

همه جوانا  آن در محاالت شاهري    بخواهیم حیات شهري با 

 ارتقاي ارزش سكونت است.   ،ادامه پیدا كند، شرط كافي آن

 

 منابع -7

(. تحلیلاي بار   1391آفارين. ) زاده، عیسي  ملكاي، گال  ابراهیم

ساماندهي و مداخله در بافت فرسوده شاهري )مطالعاه   

نشااريه آباااد(. مااوردي: بافاات فرسااوده شااهر خاارم   

هاااي )پااژوه هاااي جغرافیاااي انساااني   پااژوه 

 .217-234(، 81)44جغرافیايي(، 

(. 1396اهلل  مؤيدفر، روزيتا  میرزايي خونادابي. ) اكبري، نعمت

پذيري در بافت فرسوده شهر اصافهان باا   تحلیل زيست

. نشاريه اقتصااد و   تأكید بار اساتراتژي توساعه شاهري    

 .50-33(، 21)6مديريت شهري، 

ناژاد، محمادجواد.   مهادوي شااد، عارفاه  حبیا ، فارح      ايراني

(. معاصرسااازي محااالت تاااريخي بااا هاادف     1397)

فصلنامه مطالعات مديريت سازي فضاهاي شهري. مكان

 .41-60(، 36)10شهري، 

(. 1397ايزدي، آرزو  ناسخیان، شاهريار  محمادي، محماود. )   

هااي  تبیین چارچوب مفهومي باازآفريني پايادار بافات   

بازآفريني(. و منشورهاي ها تاريخي )بررسي اسناد، بیانیه

 .177-161(، 6)2شناسي، نشريه مطالعات باستان

مجلاه  (. معاصار شادن مادنیت.    1398بهشتي، سید محماد. ) 

 .10-13، 10، شماره فرهنگي هنري آنگاه

اي بار روش تحقیاق در   مقدماه (. 1386نیا، محمدرضا. )حاف 

 تهران: سمت. علوم انساني.

(. 1388پوري، علیرضا. )اهلل  باوانخاكپور، براتعلي  مافي، عزت

اي )نمونه: نق  سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار محله

دوفصالنامه جغرافیاا و توساعه    كوي ساجاديه مشاهد(.   

 .83-103(، 4)2اي، ناحیه

درودي، محمدرضااااا  جهانشاااااهلو، لعااااال  شااااهرياري،   

هاي اقتصاادي  (. سنج  مؤلفه1394الدين. )سیدكمال

جايي مساكوني خاانوار   تمندي و جابهشهر بر روي رضاي

فصلنامه اقتصاد و )مطالعه موردي: محله نارمك تهران(. 

 .85-99(، 14)4مديريت شهري، 

آبااد، حساین  آقاصافري، عاارف.     دنبلي، سارا  كالنتري خلیل

هاي هويت منظار شاهري در   (. بازشناسي مؤلفه1397)

اسالمي، نموناه ماوردي شاهر تهاران.      -شهرهاي ايراني

 .223-230(، 4)8لنامه نق  جهان، فص

. به كوش  محماد  نامه دهخدالغت(. 1334اكبر. )دهخدا، علي

 معین، تهران: دانشگاه تهران.

رضازاده، راضیه  محمدي آيدغمی ، فاطمه  رفعیان، مجتباي.  

گیااري از (. توسااعه اجتماااعي محلااي بااا بهااره 1391)

 مبناا )مطالعاه  هاي مشاركتي در رويكرد داراياي فرفیت

مجلاه  تهران(.  17موردي: محله امامزاده حسن، منطقه 

 .37-55(، 2)16ريزي و آماي  فضا، برنامه

(. 1389زاده، محماد. ) زاده، زهرا  عسگريرفیعیان، مجتبي  عسگري

هااي ساكونتي باا تأكیاد بار      ارزيابي میزان كیفیت مجتما  

فصالنامه مادرس علاوم    رويكرد رضايتمندي در محله ناواب.  

 .197-212(، 1)14ريزي و آماي  فضا، برنامهانساني، 

هاي بهساازي  (. اثرات اجراي طرح1387رهنما، محمدرحیم. )

. و نوسازي مركز شهر مشاهد بار محلاه پاايین خیاباان     

 .157-180(، 11)6نشريه مجله جغرافیا و توسعه، 

 ينيبااازآفر كارد ي(. رو1391. )دهیسااع دفر،يا مؤ  يعلاا ،يآبااد ينگا ز

. زديا شاهر   يریفرسوده: برزن ش  بادگ يهادر بافت يشهر

 .314-297(، 9)5شهر، آرمان يو شهرساز يمعمار هينشر

 -(. تحلیال اجتمااعي  1390سجادي، ژياال  محمادي، كااوه. )   

هاي فرسوده شاهري )مطالعاه ماوردي:    فضايي در بافت

مجلااه پااژوه  و   بافاات مركاازي شااهر سردشاات(.  

 .55-70(، 6)2ريزي شهري، برنامه

  همافر، میالد  رحیمي، سعیدي رضواني، نويد  فاطمي، نرجس

روش (. 1394زاده، مهرنوش  مهري، فائزه. )رابعه  حسن

 مشهد: كتابده كسري.  تحقیق در مطالعات شهري.
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توسااعه (. 1397اكبااري، كاااوه. )شاافیعي، امیاار  حاااجي علااي

. هاي ناكارآمد شهر تهراناي: چارچوبي براي محلهمحله

 ريزي شهر تهران.ركز مطالعات و برنامهتهران: م

هااي  (. تعیین اولويت1392شماعي، علي  تلخابي، حمیدرضا. )

هاي فرسوده، ماورد  احیا و مديريت بهینه نوسازي بافت

فصالنامه جغرافیاايي   مطالعه: بخ  مركزي شهر اراك. 

 .55-72(، 18)5انداز زاگرس، چشم

ه شاهري و اماور   ريزي، توساع شهرداري تهران )معاونت برنامه

شورا  معاونت شهرسازي و معمااري  ساازمان نوساازي    

هاااي مسااتندنگاري پااروژه(. 1394شااهري تهااران(. )

هااي فرساوده شاهر    شاخص شهر تهران  نوسازي بافت

 . تهران: مؤسسه نشر شهر.تهران

 تهران: امیركبیر. فرهن  عمید.(. 1351عمید، حسن. )

 ينيباازآفر  يراهبردهاا (. 1396. )دیحم ،يصابر آزاده  ،يغفار

 خیشا  محلاه : يمورد مطالعه) يشهر فرسوده يهابافت

 نیساوم  و يملا   يهماا  نیسوم(. داران شهر مانیسل

 .يشهرساز و عمران ،يمعمار يالمللنیب  يهما

تحلیااال محتاااوا: مبااااني (. 1378كريپنااادورف، كاااالوس. )

 . ترجمه هوشن  نايبي، تهران: سروش. شناسيروش

راد، ساااالري سااردري، فرضااعلي  افراساایابي  كیاااني، اكباار   

(. بررسي هويت شهري در بهسازي 1389محمدصادق. )

-هاي تاريخي )مطالعه موردي: شهر گورو نوسازي بافت

 .21-43(. 30)1مجله فضاي جغرافیايي، فیروزآباد(. 

هااي  هاي شهري امروز، بافت(. توسعه1389ماجدي، حمید. )

 .87-94(، 6)4، نشريه هويت شهرفرسوده آينده. 

محمدزاده، پروياز  منصاوري، مساعود  كاوهي لایالن، باباك.       

هاااي (. تخمااین قیماات هاادانیك ساااختمان  1391)

مسكوني در شهر تبريز: با رويكرد اقتصادسنجي فضايي. 

 .38-21(، 18)6نشريه مدلسازي اقتصادي، 

سااا  عباادي اردكاااني، محماادمرادي، اصااغر  امیركبیريااان، آتااس

احیاي بافت قديم شاهرها )ماروري بار    (. 1396اله. )حجت

تجارب(  ارائه راهبردها و ضاوابط باراي حفافات و احیااي     

 تهران: وزارت راه و شهرسازي. بافت قديم شهرهاي ايران.

 . تهران: امیركبیر.فرهن  فارسي معین(. 1388معین، محمد. )

پاور، بهارام    نژاد، هاشم  بهزادفر، مصطفي  صاالح صادق  هاشم

(. تبیین مدل نق  ساختاري 1391سیديان، سیدعلي. )

طراحي براي جلا  مشااركت در فرايناد معاصرساازي     

هاي فرسوده محالت شهري ايران )نمونه ماوردي:  بافت

 .75-88، 58شماره نشريه صفه، محله سیروس تهران(. 

 بافاات ينيبااازآفر(. 1398. )دیاامج شاامس،  يمهااد ،يعقااوبي
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