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 چکیده

های غیررسمی، ذهن مدیران ملی و شهری را مشغول خود در همه کشورهای درحال توسعه جهان، مسئله سکونتگاه باًیتقرامروزه 

های ناکارامد دست به گریبان هستند. با ساخته است و کشورهای مختلف با مشکالت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بافت

کند. در ایران نیز در طول چند که رشد سریع و چمگیری را تجربه میگذشت سالهای طوالنی، این مشکل نه تنها کاهش نیافته بل

های جدی مدیران، الاقل در نظر و نوشتارها بوده است. اما آنچه اهمیت فراوانی دارد، نگاه دهه اخیر، این مسئله، یکی از دغدغه

های مبتنی بر کالبد و م است بر خالف روشها و ورود به حل مسئله از دریچه مناسب است. از این رو الزدرست به این سکونتگاه

ها مبادرت شود. پژوهش حاضر بخشی از نتایج رساله دکتری رشته شهرسازی ناکارامد گذشته، نسبت به ارتقای کیفی این سکونتگاه

با تأکید بر  های غیررسمیهای ارتقای کیفی سکونتگاهها و روشتبیین سیاست»دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال با عنوان 

 کیفی ارتقا در مشترک یها شاخصدنبال پاسخ برای این پرسش است که ابعاد و است و به« بازآفرینی شهری؛ مورد پژوهش سنندج

تحلیلی و با تکنیک دلفی انجام -ایران کدام است؟ پژوهش به شیوه توصیفی در پایدار شهری بازآفرینی و غیررسمی هایسکونتگاه

های ناکارامد، نفر از متخصصان، صاحبنظران و پژوهشگران حوزه ساماندهی و بازآفرینی بافت 05ز تعداد شد و در سه نوبت ا

فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی و -ای و فرسوه شهری نظرخواهی شد. نتایج شامل ابعاد کالبدی، زیست محیطی، اجتماعیحاشیه

 های مهم هریک از ابعاد مذکور است.شاخص

 

 هاابعاد و شاخص-کیفی ارتقا -غیررسمی های سکونتگاه -ازآفرینی پایدارواژگان کلیدی: ب
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 شناسی بازآفرینی پایدار شهریمسئله

 نهادها و ها سازمان گير گريبان موضوعات اصلي از يکي ناکارآمد و فرسوده هاي بافت ساماندهي اخير، سال چند طي

 محافل در که گرديده باعث شهري معضل اين حل در ها سازماناين  توانايي عدم که جايي تا بوده شهري مديران و

موردمطالعه  ناکارآمد هاي بافت عنوان تحت امروزه. آنچه شود پرداخته مهم موضوع به اين نيز دانشگاهي و علمي

. است يافته تکوين فرم فرسوده قالب در که است متعددي فرايندهاي محصول درواقع است شهري علوم انديشمندان

 در امروز و اند يافته تکوين و گرفته شکل طوالني فرايند زمان در که هستند هايي بافت ناکارآمد، و فرسوده هاي بافت

و  منطقي عملکرد داراي زمان مقتضاي به گذشته در ها بافت اين اگرچه. اند گرفتارشده حاضر عصر فنّاوري محاصره

 بايد پاسخمي که گونه و آن باشند مي کمبودهايي دچار عملکردي و ساختاري ازلحاظ امروز ولي بودند مراتبي سلسله

 در و بوده مختلف ابعاد در ها بافت اين مبين ناپايداري فوق شرايط مجموعه. باشند نمي خود ساکنين نياز گوي

 (.٠٣: ٠٩1٣دارد )کشاورز،  پايدار قرار توسعة اهداف و پايداري با تعارض

فرسودگي  دليل به که شود مي اطالق شهرها قانوني هاي از محدوده هايي عرصه به شهري ناکارآمد هاي بافت ايران در

 و بوده پذير آسيب شهري هاي زيرساخت خدمات،-تاسيسات سواره، دسترسي از برخورداري مناسب کالبدي، عدم

 مالکان و ساکنان فقردليل  به ها بافت اين .برخوردارند اجتماعي و اقتصادي و محيطي – مکاني از ارزش حال درعين

 در. ندارند را آن در گذاران سرمايه جهت اي انگيزه گذاران سرمايه ونيز نداشته را به خودي خود نوسازيامکان  ها، آن

 از حکايت شهري ناکارآمد هاي بافت محدوده در شهري کشور چهارم جمعيتاز يک بيش سکونت حاضر حال

 شهرنشيني از متأثر شهري هاي بافت از بخشي ميان اين در .ها دارد محدوده براي اين ريزي برنامه موضوع اهميت

 زيستي خالف واحدهاي جهت در معمارانه و شهرسازانه معيارهاي به توجه بدون که است اخير هاي شتابان دهه

 شهرهاي در عمدتاً که مياني هاي از بافت نوع اين .است آورده وجود به شهرها براي هويت بي چهره و آمده پديد

 تاکنون که اقداماتي. اند ايجادشده تاريخي هاي بافت پيرامون موقعيت استقرار، لحاظ اند، به يافته رخساره کشور بزرگ

 انجاميده، اين جمعيت جابجايي به عمدتاً ،(ها شهرداري و دولت مستقيم مداخالت) شده انجام ها بافت نوع اين براي

 عرصه اين همه کنشگران مشارکت و حضور بدون شهري ناکارآمد هاي بافت ساماندهي تحقق که است حالي در

. نيست يافتني دست( خصوصي بخش ها، و زيرساخت متولي نهادهاي ويژه به دولت و شهري مديريت مردم،)

 بازآفريني رويکرد تبيين و شهري ناکارآمد هاي بافت جهت تحليل کشور از خارج و در داخل متعددي تحقيقات

شده و بازآفريني شهري در کشور، شاهد تکامل تدريجي در معنا و مفهوم خود بوده است. پژوهش  جامان شهري

در  يدارپا يشهر ينيو بازآفر يررسميغ هايسکونتگاه يفيمشترک در ارتقا ک هايابعاد و شاخصحاضر سعي دارد 

 يران را دريابد.ا

ها، اسنادي بوده است که با مراجعه به  شيوه گردآوري دادهبرداري و  ها در اين پژوهش، فيش آوري داده ابزار جمع

ها مانند شهرداري و وزارت راه  ها، مراکز اسناد الکترونيک، اعم از دانشگاهي و يا وابسته به نهادها و سازمان کتابخانه

 شده است. انجام ٠٩٣٣و شهرسازي ميسر گرديده است. ازنظر زماني پژوهش در سال 

 تکنيک دلفي استفاده، مورد گروهي دانش کسب يها روش از در اين پژوهش، دلفي است. يکي تکنيک مورد استفاده

(Imani Jajarami, 2000; 35-39است که فرايندي ) طي در گيري به تصميم کمک و بيني پيش براي ساختار داراي 
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 & Kennedy, 2004; 504-511است ) گروهي اجماع در نهايت، و اطالعات آوري جمع پيمايشي، راندهاي

Dunham. 1996. [Cited 2002 Mar 24].دارند،« چه هست»سؤال  به پاسخ در ها سعيپيمايش اکثر که حالي (. در 

 مبناي بر ابتدا در (. تکنيکPowell, 2003; 376-382دهد )پاسخ مي« تواند/چه بايد باشد يمچه »سؤال  به دلفي

کمپاني  توسط ٠٣٩١اواخر  در اولين بار و گرفت علمي شکل جتدري به اما و شد مطرح افراد الهام قضاوت و حدس،

RAND 12 تا امنيتي داليل به اما يافت و توسعه طراحي ارتش دفاعي پروژه در کارشناسان نظرات بررسي علمي براي 

 Turoff andشد ) پيشنهاد توسعه اقتصادي ريزي برنامه در نيز آن نظامي غير کاربرد نگرديد. اولين منتشر بعد سال

Linstone, 2008 & Landeta, 2006; 467-482،شد شناخته علمي مهم روش يک عنوان به ٠٣1١دهه  نيمه از (. دلفي 

 استفاده ها يسيپليند و ها ينهزم از يا گستردهطيف  در و پيچيده، و محور آينده سؤاالت از ايطيف گسترده براي اکنون و

 شود. يم

ي آينده پژوهي است، دلفي از جمع آوري نظرات کارشناسان در ها روشترين و شناخته شده ترين  يجرادلفي يکي از 

آيد و براي نمايش همگرايي نظرات و تشخيص اختالف  يمبه دست  ها پرسشنامهدفعات متعدد با استفاده متوالي از 

 (.٠٩٣١رود )سالمتي،  يمها و يا واگرايي آرا به کار  يدهعق

 از: عبارتند بعضي شده است که ارائه دلفي از يمتعدد تعاريف

 موضوع يا يک مورد در متخصصان گروه يک از نظرات براي استخراج تحقيق در سيستماتيک روشي يا رويکرد دلفي-

 (.Hsu and Sandford, 2008است ) سؤال يک

فيدبک  و دهندگان، پاسخ گمنامي حفظ با يا پرسشنامه از راندهاي سري يک طريق از گروهي اجماع به رسيدن-

 (.Keeney and Hasson, 2001; 195-200است ) پانل اعضاي به نظرات

 با استفاده جغرافيايي بزرگ سطح در ويژه موضوع يک مورد در مستقل متخصص از يا حرفه يها قضاوت درخواست-

 Irannejadeparizy, 1999 & Okoliشود ) يم تکرار مداوم اجماع نظرات به دستيابي زمان تا که است ها پرسشنامه از

and Pawlowski, 2004; 15-29.) 

نوشتاري  يها پاسخ از استفاده و موضوع بودن ذهني در موارد نظرات گردآوري براي يا مرحله چند مطالعه روش-

 با عقايد نظر تجديد و آزادانه نظر اظهار امکان اجماع با هدف و است، متخصص گروه يک آوردن گردهم بجاي

 (.Ali, 2008 & Burns and Grove, 2001آيد ) يم دست به هاي عدديتخمين

و در واقع رويارويي  شوند يافراد هيچ گاه به صورت گروه در يک جلسه و دور يک ميز جمع نمدر اين تکنيک، 

-نمي نا به داليلي. اساس و فلسفه اين تکنيک اين است که افراد در تکنيک طوفان فکري بدهد يمستقيم رخ نم

را مطرح نمايند، لذا در اين روش افراد به صورت کالمي و رو در رو درگير بحث  هايشان يدهتوانستند بعضي از ا

را به  هايشان يدهو سپس هريک از افراد به طور جداگانه ا کند يموضوع را به همه اعالم م پژوهشگر،. بلکه شوند ينم

 هاي يدهتمام ا پژوهشگر. سپس کنند يارسال م پژوهشگراي بدون ذکر نام باشد( بر تواند يصورت کتبي )حتي م

پيشنهادي ديگران فکر کنند  هاي يدهکه نسبت به ا خواهد يها م و از آن کند يپيشنهادي را براي تک تک اعضا ارسال م

اتفاق آرا تا درنهايت  شود يبه آنها اضافه کنند. اين عمل چندين بار تکرار م رسد يجديدي به نظرشان م ي يدهو اگر ا
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يک تيم در باره  يبي نام چند نوبتي اعضا يها قضاوت ي يسهبه دست آيد. فن دلفي شامل دعوت به مشورت و مقا

 .شود يتصميم يا مسئله م

 :رود يمتکنيک دلفي در برخي موارد از جمله آنچه که در زير بيان شده است بکار 

بي آنکه روبرو شدن آنان سبب احتمال  يدنظر اعضاي يک تيم در مورد شخصي به دست آ قرار باشدهنگامي که  -٠

 خطا در قضاوت شود.

 هنگامي که اعضاي يک تيم در يک جا مستقر نباشند. -١

 و عواقب آن به طور کامل آگاه و مسئول باشند. گيرند يزماني که الزم است اعضاي تيم نسبت به تصميمي که م -٩

 .گذارد يباالدست و فشار همتايان بر تصميم گيري اثر م يها حضور چهره هنگامي که -1

شود. روند  يمروش دلفي به چهار روش اصلي دلفي کالسيک، دلفي سياست، دلفي تصميم و دلفي کار گروه تقسيم 

 مشخص شده است. ٠ي روش دلفي کالسيک در شکل شماره

 
 نگارندگان منبع:  : مراحل فرآیند دلفی کالسیک1شکل شماره 

در  گروهي توافق وسيع، گروه نظرات و متخصصان به قضاوت نياز دلفي کاربرد براي نياز مورد شرايط ينتر مهم

بودن  دسترس در دانش، بودن ناکامل يا توافق عدم ي وا رشته بين و بزرگ پيچيده، مشکل وجود نتايج، به دستيابي

 زماني محدوديت عدم ،ها داده آوريجمع در لزوم گمنامي پراکنده، جغرافيايي نظر از متخصص، و تجربه با متخصصين

 .Powell, 2003; 376-382 & Landeta, 2006: 467-482 & Dempsey andاست ) ديگري اثربخش نبود روش و

Dempse, 2000 & Beretta, 1996; 79-89 & McKenna, 1994; 1221-1225.) 

 نتايج، اجماع، آناليز گمنامي، شده، کنترل بازخورد متخصصين، پرسشنامه،بازگويي،  يا تکرار شامل دلفي اصلي اجزاي

 .Powell, 2003; 376-382 & Landeta, 2006: 467-482 & Dunham. 1996است ) کننده هماهنگ تيم و زمان

[Cited 2002 Mar 24], Browne, Robinson and Richardson, 2002; 133-144.) 

 ادبیات و پیشینه موضوع

 بر مفهوم بازآفرینی گذاری

نسل جديد  کبه وجود آمدن ي ٠مقصود از واژه بازآفريني دکتر محسن حبيبي ؛ بنا بر تعريفپایداربازآفرینی شهری 

تر بيان کرد؛ هر فردي ازنظر شکل، حرکات، رفتار، شيوه راه رفتن، حرف  توان اين امر را روشن است. با مثالي مي
                                                                                                                                                                
1. Regeneration 
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است.  فرد منحصربهها، شخصي  همه شباهت باوجودزدن و... شبيه پدر، مادر، پدربزرگ يا مادربزرگ خود است، اما 

فرد ديگري باشد اما آن شخص فردي ديگر در نسل سوم  کننده تداعيممکن است کالبد و ظاهر فرد،  ديگر بيان به

 که فرد تدارد. اين امر به معناي آن اس رديف منحصربهخانواده بوده و رفتار، گفتار، تفکرات و هنجارهاي 

Regenerate  شده است. در مرکز کهن شهري نيز ممکن است عناصر کالبدي متعلق به سيصد سال پيش باشد، ولي

Regenerate رفتارهاي اين مرکز شهري به آن دوره تعلق ندارد و
ديگر اين مرکز شهري معاصر  عبارت شده است. به 

هاي شکلي، اندامي، با تغيير رفتار و انديشه، فرزند زمان خودش است؛ يعني ظرف  ظ ويژگيه و با حفدش سازگاري

اي است که در آن مظروف ديگري ريخته شده است. با اين تعريف انسان و شهر هر دو با مظروفشان شناخته  هيگان

سپس رفتار، هنجار، گفتار و انديشه کنيم؛ اما  شويم ابتدا ظاهر او را درک مي زماني که با انساني مواجه مي شوند. مي

 توان آن را معادل عبارت بازآفريني شهري که مي کند. شهر نيز چنين است. اوست که ماهيتش را براي ما مشخص مي

Urban Regeneration
دانست که به معني آفرينش مجدد است؛ يعني روح ديگري در کالبد بنا، مجموعه يا بافت  

آنکه روح  محض بهکنيم؛ ولي  خانه تاريخي را حفظ و با دقت آن را مرمت مي کيدميده شده است. براي مثال 

تواند عملکرد رستوران يا هتل  ها مي کند. براي مثال خانه بروجردي شود تغييري بنيادين مي ديگري در آن دميده مي

بد حفظ شده و رفتارها و داشته باشد يا خانه رسوليان يزد به دانشکده معماري و شهرسازي تبديل شود. درواقع کال

 (.٠٩٣1)حبيبي،  کند هنجارهاي بنا تغيير مي

اصول پايداري در شهر و يا بخشي از آن در کشورهاي ها و اقدامات اجرایی بازآفرینی یکپارچهِ پایدار؛  سیاست

ارند. موضوع هاي عميقي نيز باهم د هاي زيادي باهم دارند، در عين آنکه تفاوت توسعه شباهت يافته و درحال توسعه

شود، اما منابع دقيق مطالعاتي در آن  اي حساس و در جايگاه خود بسيار مهم تلقي مي پايداري در عين آنکه مسئله

يابي به  هاي دقيق و ارائه الگوهاي موفق در مسير دست شود. اين مقوله خود فرصتي را براي پژوهش کمتر يافت مي

سازد. نکته بسيار مهم در اين ديدگاه آن است که در اين کشورها،  مي توسعه فراهم پايداري را در کشورهاي درحال

گيرد، تا حدي که درنهايت رفتار و  بُعد اجتماعي حساسيت بسيار بااليي دارد و توسعه از ديد شهروندان صورت مي

 يافته توسعه کشورهاي در که است. درحالي پايداري و پايدار انتخاب شهروندان بيانگر موفقيت يا شکست توسعة

 مضامين حاوي پايداري تر، عميق معنايي در .است و فضايي جغرافيايي اکولوژيکي، پايداري ابعاد بر تمرکز عمدة

 موفقيت قرار دهد. بنابراين، خود تأثير تحت گيري را تصميم هاي جهت و ها گرايش تواند مي که است فردي اخالقي و

 صورت به -ها آن تمايل و ذهني ها، تصوير گرايش شهروندان، تک تک به شهري هاي محيط هر سطحي از در پايداري در

 يابد مي کامل تحقّق زماني توسعة پايدار دارد. بنابراين بستگي پايدار توسعة کردن رد يا و براي پذيرفتن انتخابي کامالً

 جوامع آن کلي فرهنگ صورت به و ها هنجار ها، باارزش مغايرتي بلکه سازد، را برطرف شهروندان نيازهاي تنها نه که

 .باشد نداشته

 فرايند بازآفريني در اساسي رويکرد پنج الذکر، فوق مباحث اساس بربازآفرینی؛  ریزی برنامه راهبردهای بندی طبقه

 به يابي دست براي توسعه هاي پويايي و شدگي منسوخ و نوع سطح با پيشنهاد مطابق پنج دارد. بنابراين وجود شهري

 با مشکالت اما بوده همراه توسعه هاي پويايي و عملکردي غني منابع وجود .دارد وجود پايدارتر شهري هاي بافت
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هاي  بافت در ساختماني استانداردهاي رعايت عدم ارزشمند، تاريخي و بناهاي ناپايدار هاي است. سازه مواجه کالبدي

 هاي کيفيت کاهش ناکارآمد، بهداشتي هاي مشکننده، سيست هاي زيرساخت معابر، نامناسب ساختارهاي پرکننده،

 مناسب هاي فعاليت وجود محله، اقامت در براي ساکنان ترجيح بافت، در فعال نسبتاً عملکردهاي محيطي، وجود زيست

 نيازمند هاي تاريخي محله هاي نشانه از پيشنهادي هاي استفاده براي دهي قابليت تطبيق يا و معاصر استفاده براي

هاي  پويايي با تاريخي بافت هر نتايج، اين به باتوجّه و است پايداري نسبي داراي مذکور است. بافت کالبدي بازآفريني

 .نمايد استفاده مدت کوتاه در بازآفريني کالبدي راهبرد از بتواند بايد کالبدي مشکالت و اي توسعه باالي

 به نسبي ناپايداري داراي تاريخي بافت در محله هر شود که مي حاصل زماني راهبردي رويکرد سوم، و دوم حالت در

 اين است. در اجتماعي -ساختار اقتصادي  در مشکالتي داراي و عملکردي و کالبدي ابعاد در وجود نواقصي دليل

 دارد. وجود هاي ساختاري ضعيفي موقعيت باشد، داشته عملکردي و کالبدي تاريخي مشکالت بافت اگر و صورت

هاي  سيستم نگهداري، نبود ناسازگار، هاي استفاده افزايش بسيار قديمي، هاي ساختمان بافت، در خالي فضاهاي

 از مهاجرت و اجتماعي ترکيب در تغييرات از وجود شواهدي محله، در بومي مالکيت کاهش ازکارافتاده، بهداشتي

 تنوع و کالبدي بازآفريني به نتايج، بايد اين اساس است. بر تاريخي بافت وضعيت در اين دهنده محدوده نشان

 سطح و افزايش جذابيت براي بلندمدت در اجتماعي يا اقتصادي بازآفريني و مدت کوتاه راهبرد عنوان به عملکردي

 .پرداخت شهري تاريخي هاي محله پايداري

 و نامناسب ساختارهاي وجود جهت به کالبدي، - بسا اندک چه - مشکالت باوجود بافت که است زماني چهارم، حالت 

 نامناسب رفتارهاي وجود بافتي، در چنين .دارد قرار اجتماعي و اقتصادي ناپايداري در اقتصادي و اجتماعي نامتعارف

 مشارکت عدم و درون بافت روحيه نبود امنيت اجتماعي، کاهش کاذب، اقتصاد فضاي شهري، شدن قشري اجتماعي،

 استفاده قابل و غني هاي ارزش باوجود تاريخي بافت تا است شده اي موجب محله مسائل بهبود و تحوّل در شهروندي

 افزايش و مدت کوتاه در کالبدي بازآفريني راهبرد به اتخاذ نياز شرايطي چنين باشد. در داشته نامناسب کارکردهاي

 تاريخي بافت که شود مي گرفته کار به زماني پنجم حالت .است بلندمدت در اجتماعي انسجام و سرزندگي اقتصادي

 بافتي دارد. اگر وجود موقعيتّي و کالبدي، عملکردي ابعاد در اي گسترده نواقص و دارد قرار ناپايدار وضعيت شهري در

 چنين دارد. در قرار و بحراني وخيم بسيار شرايط در توسعه هاي پويايي باشد، نواقص وضعيت مذکور دچار سه در

 نرخ و بناها استفاده از نوع در ناسازگاري سطح باالي ميزان باال، ضعيف درصد بناهاي داراي تاريخي بافت شرايطي،

جمعيت  و اند شده اساسي تغييرات دچار نيز تاريخي هاي بافت اين نوع در اجتماعي است. ساختار زياد خالي فضاهاي

 در مسائل اين تشخيص پي در .شوند مي ساختارهايي ساکن چنين در فرهنگي -اقتصادي هاي محروميت با کثيري

 بازآفريني در پايداري ايجاد ماهيت براي راهبردي رويکرد ترين مناسب کارگيري به زمان تاريخي، اينک هاي بافت

 .گيرد مي قرار موردنظر قديم اشکال در جديد تزريق محتواي بهتر عبارت به است؛ شهري

 اساس بر .است مواجه آن با بافت که است با شرايطي متناسب و مؤثر اقدامات نيازمند تاريخي هاي بافت بازآفريني 

 را خود با متناسب اقدامات ناپايدار بايد کامالً تا پايدار نسبتاً و پايدار وضعيت از تاريخي هاي شده بافت ارائه مطالب

 هاينوع مکانيزم و شود مي شناخته فرسودگي هاي نشانه از خود که نوع فرسودگي اساس بر زير جدول .باشند داشته
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 ارائه سطح و نوع تعيين به است شناسايي قابل بافت تاريخي در پايداري هاي -زمينه  هاي نشانه از که پويا توسعه

 (.١1 – ١٣: ٠٩٣٩زاده،  زاده و سلطان پردازد )حسن مي بازآفريني ريزي راهبردهاي برنامه

 های بهسازی و نوسازی سیر تحول و تکامل بازآفرینی شهری و سیاست

سير تکاملي بازآفريني شهري نگاهي بيش از يک قرن تجربه تئوري بهسازي و بازآفريني شهري از بعد از در بررسي  

پوشاني  رسد. اين مطالعه بيانگر مراحل متفاوت با اندکي هم انقالب صنعتي تا اوايل قرن حاضر، ضروري به نظر مي

هاي قديمي شهري،  بهسازي و نوسازي بافتها با هدف مرمت و  هاي تاريخي است. هرکدام از اين دوره اين دوره

هاي جديد در مقوله  ها و عرصه بيانگر سطوح مختلفي از مداخله، دگرگوني در مفهوم و محوي و وارد شدن جنبه

 مرمت شهري است.

 *قرن نوزدهم و پیامدهای انقالب صنعتی

عمل بوده است، اما از اواسط قرن مثابه امري عيني مورد  هاي فرهنگي در قرون گذشته همواره به حفاظت از ثروت

اي به خود گرفت.  هاي مرمت معماري، اين امر شکل تازه گيري تئوري هجدهم و اوايل قرن نوزدهم ميالدي، با شکل

هاي ناشي از انقالب کبير فرانسه و تحوالت و پيامدهاي انقالب صنعتي در بريتانيا و فرانسه مرحله اول  با ويراني

کميسيون ملي "، کميسيوني به نام ٠1٩٣بناهاي مذهبي بسياري آسيب ديدند. در سال  شکل گرفت. کليساها و

زمان با اقدامات حفاظتي و نگاهداشت آثار تاريخي و  براي حمايت از آن آثار تأسيس شد. هم "هاي تاريخي يادمان

اجتماعي  –ان فضايي ارزشمند، دو جريان هم از نيمه دوم قرن نوزدهم به بعد منجر به تغييرات عمده در سازم

هايي از محالت پرجمعيت و  در پاريس با تخريب بخش« بارون هوسمان»هاي شهري گرديد. نخست اقدامات  بافت

هاي شهري ساير کشورها گرديد، از سوي ديگر  احداث بولوارهاي وسيع که خود سرمنشأ مداخالت وسيعي در بافت

گويي به نيازها و حل مشکالت شهرهاي قديمي که پا به مرحله  هاي صيانتي انگلستان براي جواب قوانين و برنامه

 (.٠11: ٠٩11صنعتي گذارده بودند )فالمکي، 

هاي منفرد با گرايش به مرمت سبکي رايج وابسته به تقليد را  قرن نوزده ميالدي توجه به حفاظت صرف از ساختمان

ميالدي جنبش جديدي بر  ٠٣گر، در اواخر قرن عنوان تفکر غالب در اروپا مطرح و مورد عمل بود. از سوي دي به

 هاي عمده موردتوجه و عمل است. عنوان يکي از گرايش پايه تفکرات جان راسکين شکل گرفت که تاکنون نيز به

 *حفاظت و توسعه در نیمه اول قرن بیستم

اي  هاي گسترده ابلتحوالت عمده اقتصادي، اجتماعي و سياسي در نيمه نخست قرن بيستم ميالدي، موجب بروز تق 

هاي جهاني و نياز به بازسازي گسترده  سو جنگ هاي شهري گرديد. از يک گذاري ريزي و سياست در فرآيند برنامه

گرايي در اوايل اين قرن و نيز پيامدهاي انقالب صنعتي گرايش به توسعه را شدت  ها، شيوع تفکر تنوع ويراني

ها در  آوري روز و همچنين شروع حمايت اي فن حفاظت با آميخته هاي بخشد و از سوي ديگر پيگيري انديشه مي

آتن گرديد، موجبات تداوم جنبش  ٠٣٩٠المللي که منجر به تدوين اولين منشور مرمت معماري در کنگره  مقياس بين

ي، اي از شرايط کالبد گانه منشور آتن تأکيد بر پيوندهاي ناگسستني بين مجموعه ٣٩گرديد. در مواد  حفاظت مي

هاي تاريخي و جغرافيايي و کيفيت فضاي زيستي شهر  هاي فضايي، ويژگي ساختماني، بهداشتي، مقياس و تناسب
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هاي  تنها محيط هاي شتابان و نامعقول؛ نه حال در عصر توسعه سريع شهرهاي صنعتي و مداخله هويداست. بااين

طور مستقيم و يا براثر تغيير ويژگي  ها نيز به نهنري بسياري از يادما –تاريخي آسيب ديدند بلکه مضامين تاريخي 

 (.٣٣: ٠٩٣٣محيط اطرافشان تغيير کرد )نراقي، 

 رویکرد بازسازی شهری 1951*دهه 

هاي بازسازي جزئي از تکاپوي  هاي نوسازي شهري را متحول کرده بود، چراکه نقشه جنگ دوم جهاني نگرش 

گانه بيان شده توسط بدريج در  هاي پنج اي اخالقي عليه غول دهمثابه مجاه آمدند. بازسازي به جنگي به شمار مي

خانماني و بيماري بود )رابرتز  ها شامل بطالت، نيازمندي، ناداني، بي شد. اين غول گزارش زمان جنگ خود تلقي مي

 (.٠٩ – ٩٩: ٠٩1٠ماريون، 

ياري از شهرها در قاره هاي جنگ جهاني دوم در اروپا، فسودگي و فروپاشي سازمان شهري بس ميراث سال 

عنوان اولويت  اروپاست. با حجم وسيع تخريب و آوار ناشي از جنگ، نگرش به مرمت کالبدي و بازسازي شهري به

هاي  اول در دستور کار قرار گرفت. ويراني و تخريب گسترده ناشي از جنگ فرصت مناسب براي اجراي طرح

هاي خود را  ها و ايده ها آرمان موجب شده بسياري از مدرنيست طلبانه مرمت شهري را فراهم آورد. فرصتي که جاه

 (.٣: ٠٩11در قالب اين رويکرد اجرا کنند )حاجي پور، 

ها بخصوص پس از جنگ تشديد شد. نوگرايان احساس  روند بازسازي در مقياس کالن تحت تأثير آراء مدرنيست 

مدرن نيستند. اهميت مشکالت دالت بر اين امر  هاي عصر کردند که شهرهاي معاصر اساساً پاسخ گوي چالش مي

ترين بازتاب اين ايده در بازسازي شهرهاي منهدم شده در  هاي بزرگي ضرورت دارد. مهم داشت که دگرگوني

 1١روي داد. فرانکو بيانچيني آغاز رويکرد بازسازي را آغاز دهه  ٠٣1٩حمالت هوايي پس از پايان جنگ در سال 

هاي پس از جنگ جهاني دوم را تحت عنوان عصر بازسازي  ميالدي مقارن با سال 1١و  ٩١، 1١داند و دهه  مي

ريزي رفاه، بازسازي کالبدي و  نامد. عصري که در آن بحث محوري و غالب تأکيد بر رشد اقتصادي برنامه مي

حرکت ماشين، نوسازي شهري بوده و عملکردگرايي در قالب قوانين منطقه بندي، جبريت تکنولوژي، اولويت به 

هاي ضربتي مسکن انبوه، براي پاسخ به بحران مسکن ناشي از  طراحي شهر براي اتومبيل و تأکيد و اجراي پروژه

هاي اين نوع نگاه به مرمت شهري است. درواقع انديشه منطقه بندي بر اساس کارکرد،  ترين مشخصه جنگ، عمده

ريزي و  هاي عمده برنامه کشي متأثر از چيرگي اتومبيل مؤلفه هاي خيابان توليد انبوه توسعه سيستم دسترسي و طرح

 (.٩: ٠٩1٩هاي بازسازي جامعه در اين دوران بودند )صحي زاده و ايزدي،  طرح

 ، مرمت شهری با رویکرد باززنده سازی )تجدید حیات شهری(1961*دهه 

هاي توسعه مجدد آغاز گرديد و  رحسازي ط ميالدي، دلسردي نسبت به اقدامات بازسازي و پاک 1١از اوايل دهه  

ها و مناطق تاريخي شهرها از  رو در اين دوران گستره اي شد. ازاين هاي گسترده ساز بروز واکنش خود زمينه

هاي حفاظت از آثار تاريخي منشورها و  نامه گذاري مجدد و فراواني برخوردار شدند. بسط قوانين و آيين ارزش

ها و نهادهاي بانفوذ براي امر حفاظت همگي بر شروع تحوالت  للي و ظهور گروهالم هاي بين معاهدات و همکاري

اي که با شروع جنبش حفاظت مدرن و در اواخر قرن نوزدهم آغاز گشته  گفته دادند. روند پيش جديدي گواهي مي
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ناها و فضاهاي اندازها و همچنين فضاهاي بين ب ها، چشم بود با تعميم بينش حفاظت از بناهاي منفرد به مجموعه

توجه ديگر در اين روند، آغاز  گردد. نکته قابل يابد و موجب ظهور موج دوم رويکرد به حفاظت مي شهري تکامل مي

سوي استفاده مجدد از ابنيه و آثار تاريخي گرايش تجديد حيات کارکردي و باززنده سازي آنان است.  رويکرد به

شناسي، معماري و بافت شهري، ضرورت احيا  اريخي، زيباييهاي فرهنگي ـ ت اکنون با ملحوظ داشتن ارزش

گيرد. در اين رويکرد ضمن توجه به نوسازي و ارتقا وضعيت  عملکردي و توانمندسازي بافت نيز موردتوجه قرار مي

گريد. به عبارتي، در اين دوره  کالبدي محالت، احيا اقتصادي و اجتماعي محالت موردتوجه و تأکيد جدي قرار مي

اجتماعي و  –هاي اقتصادي  مت شهري، بيش از آنکه بازسازي و مرمت کالبدي را مدنظر داشته باشد به جنبهمر

بخشي خانوارهاي کم درامد شهري توجه دارد و موج اول اصالت بخشي به محالت شهري نيز در اين مرحله  توان

وجه توفيق تبديل شده به  هيچ ين دهه، بهبخشي و تجديد حيات شهري در ا افتد. باوجوداين، رويکرد توان اتفاق مي

 (.٠٣: ٠٩11يک رويکرد مسلط و غالب را نيافت )حاجي پور، 

 ، مرمت شهری با نگرش نوسازی شهری1971*دهه 

ويژه با  ميالدي، همچنان با توسعه قوانين، نهادها و مؤسسات مسئول، به ٠٣٣١روند گسترش تفکر حفاظت در دهه  

زمان با اقدامات  گرفت. هم هاي محلي مورد پيگيري قرار مي ري قدرت بيشتر به دولتروند تمرکززدايي و واگذا

هاي نوسازي شهري تداوم داشت. روند  هاي توسعه شهري کماکان در چارچوب طرح حفاظت در اين دو دهه، برنامه

داشت تا  مي گذاران شهري را وا رو به افزايش مسائل شهري و افول کيفيت در مناطق مرکزي شهرها، سياست

دنبال  هاي توانمندسازي و باززنده سازي از سوي ديگر به هاي کالبدي از يک سو و طرح هاي نوسازي و طرح برنامه

 پاسخي براي اين مسائل برآيند.

هاي  هاي توانمندسازي تمرکز فعاليت هاي شهري، برنامه هاي اجتماعي بافت در مواجه با مسائل اقتصادي و ناهنجاري 

هاي اجتماعي و  هاي توسعه گروه هاي اجتماعي استوار گردانده و با پيگيري پروژه محور رفع محروميت خود را بر

هاي  ها و نفع اجتماعي انگيزه شناسي اجتماعي تالش نمودند تا از طريق توجه به ارزش توجه به رويکرد آسيب

ر فرايند نوسازي بر بعد فعاليت اقتصادي از ساکنان را براي تداوم زندگي در اين مناطق افزايش دهند. رويکرد ديگر د

ورزد.  بخشي کارکردي تأکيد مي هاي جايگزين به شکل بازسازي کارکردي با تنوع طرق تغيير کاربري يا ايجاد فعاليت

عنوان  هاي موجود ولي با کارآمدي و سوددهي بيشتر تأکيد داشت به اين روند در مواردي که بر حفظ کاربري

 (.٠٩: ٠٩1٩گرفت )صحي زاده و ايزدي،  دي مورد عمل قرار ميبازآفريني کارکر

 ، مرمت شهری با نگرش توسعه مجدد یا بازآفرینی اقتصادمدار1981*دهه 

نيز  ٠٣1١در دهه  ٠٣٣١هاي نوآورانه دهه  توان گفت که سياست مي ٠٣1١در يک نگاه اجمالي به رويدادهاي دهه 

گيري دور  ميالدي، جرياني با جهت 1١صورت گرفت. در طول دهه تداوم داشت. هرچند اصالحات اساسي بعداً 

تواند همه منابع موردنياز را جهت پشتيباني از سياست مداخله فراهم  شدن از اين ايده که دولت مرکزي بايد يا مي

ع در درواق. (Roberts, 2000: 19)کند، صورت گرفت. اين رويکرد جديد با تأکيد بيشتر بر نقش مشارکت همراه شد 
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هاي محلي در اداره  سياست بهسازي و بازآفريني با نئوليبراليسم همراه شد. ازجمله نقش نداشتن دولت ٠٣1١دهه 

 .(McDonald, 2009: 52)توان ذکر کرد  امور شهرها را مي

زوال شهري در کانون توجه سياست شهري  ها و محالت فرسوده و روبه ، نگرش اقتصادي به بافت٠٣1١در دهه  

هاي مجدد شهري کماکان نگاه بازسازي و مداخالت کالبدي را مدنظر دارد، اما توجه به  ر دارد که از طريق توسعهقرا

قانوني و نگاه درآمدزايي به امر مرمت شهري از  –هاي حقوقي  هاي اجرايي و مالي نوسازي چارچوب مکانيزم

بازسازي، بهسازي و بازآفريني در مرمت شهري اي از نگاه  هاي اين نگرش مرمت است. توسعه مجدد آميخته ويژگي

شود )حاجي  نفوذ در اين رويکرد، امري مهم قلمداد مي نفع و ذي هاي ذي است. مقوله مشارکت و دخالت همه گروه

 (.٠1: ٠٩11پور، 

ش هاي صنعتي به بخ ميالدي با انتقال فعاليت 1١تجديد ساختار اقتصاد ناشي از تغييرات اقتصاد جهاني در دهه  

خدمات، موجب تحوالت شگرفي در فرايند اقدامات توسعه و نوسازي شهري گشت. اين تجديد ساختار توليد، 

هاي صنعتي مشغول بودند، رهاشده باقي گذاشت. مناطقي  نواحي بسياري را که در داخل شهرها قبالً به فعاليت

مه اصلي اشتغال محروم شده بودند، به بستر ها و باراندازها که از سرچش هاي صنايع سنگين، کارگاه همچون کارخانه

هاي بازآفريني شهري  جديدي براي بروز مسائل شهري تبديل گشتند و بازسازي مناطق قديمي به کانون فعاليت

تبديل شد. براي مقابله با اين معضالت شهري و در تداوم تحوالت جنبش توسعه و نوسازي، رويکردي جديد شکل 

 (.1: ٠٩1٩گردد )صحي زاده و ايزدي،  ادبيات توسعه شهري با واژه بازآفريني همراه ميپس در  گيرد که ازاين مي

 ، نگاه بازآفرینی شهری1991*دهه 

اي که با نگاه به  ، مرمت شهري با نگرش بازآفريني در دستور کار قرار گرفت. نوعي رويکرد مداخله٠٣٣١در دهه  

اي مختلف، به خلق هويتي جديد متناسب با شرايط زندگي ه هاي تاريخي دوره سازي هويت گذشته و بدون پاک

 ٣١ترتيب سياست بازآفريني در کشورهاي غربي شکل گرفت و در دهه  اين انديشيد. به مردمان عصر حاضر مي

اي که اقدامات نوسازي با گرايش صرف  گونه وجود آمد. به ميالدي سياست جديد تحت عنوان چالش شهرها به

هاي محلي خواسته شد تا با مشارکت بخش  هاي محلي قرار گرفت. بر اين اساس از دولت دولتکالبدي موردانتقاد 

هاي بازآفريني در ناحيه خود به دولت مرکزي ارائه  خصوصي بخش دولتي و داوطلبان پيشنهادهايي براي انجام پروژه

عي درون شهرها را مستقيماً هاي اجتما (. سياست چالش شهرها، توجه به مسائل گروه٣٩: ٠٩11دهند )کالنتري، 

 مورد تأييد قرار داد.

ها و ارائه  از طريق تأکيد بر مشارکت اين گروه ٠٣٣١و اوايل  ٠٣1١هاي  نظر به رويکردهاي اجتماع مدار دهه 

دولت با ارائه سياستي تکميلي تحت عنوان بودجه براي بازآفريني  ٠٣٣1اي با آنان در سال  هاي فني و حرفه آموزش

 .(Izadi, 2006: 19) گونه اقدامات گرايش پيدا کرد سازي منابع مالي جهت اين ارچهبه يکپ

اساس آن و در  به بعد، چارچوبي جديد براي فرايند تجديد حيات شهري فراهم شد که بر ٠٣٣١درواقع از دهه  

هاي اقتصادي،  تعريفي جديد، مرمت شهري مفهومي جامع است که به معناي بهبود وضعيت نواحي محروم در جنبه

کالبدي، اجتماعي و فرهنگي است. نکته ديگر اينکه مرمت در اين ديدگاه توجه و تأکيدي خاص بر مقياس محلي 

 (.٠1: ٠٩11تنوع فرهنگي و کنش متقابل ميان انسان و مکان زندگي او دارد )حاجي پور، 
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 *هزاره سوم، مرمت شهری با رویکرد نوزایی شهری

ها، آخرين مرحله تحول و دگرگوني در مفهوم مرمت با آغاز  ها و فرهنگ آميز سبک مسالمتنشيني  همزيستي و هم 

است که تعريفي جديد از بازآفريني و نوزايي شهري است. در اين تعريف، ابعاد  ١٠هزاره سوم و ورد به قرن 

هاي هنري و فرهنگي  ههاي مختلف سعي در توجيه توجه به مقول فرهنگي و هنري به وجه غالب تبديل شده و تئوري

رسد که با آغاز اين دوره نقش و عملکرد  هاي سرزنده و پوياي شهري دارند و به نظر مي در خلق و ايجاد محيط

 رو شده است. شهرها با تغييري بنيادين روبه

بزار عنوان يک ا در نوزايي شهري، توجه به ابعاد فرهنگي و هنري و اصالت بخشي به محالت شهري از طريق آن به 

زوال شهري در  هاي روبه اساسي در کانون سياست عمومي براي تجديد حيات اقتصادي و کالبدي محالت و بافت

هاي آغازين قرن بيست و يکم تبديل شده است. ايده نوزايي شهري، مبنا قرار دادن طراحي را شرط الزم براي  سال

هاي  ويج سبک زندگي پايدار و شامل نمودن همه گروهداند و معتقد است تر هاي بازآفريني شهري مي موفقيت برنامه

هاي آن با طراحي محيط فيزيکي در ارتباط است. با تأکيد بر اين موضوع که طراحي بايد  اجتماعي در شهر و فعاليت

گذاري بر بهداشت، آموزش، خدمات اجتماعي، امنيت جامعه و اشتغال همراه باشد تا به شرط کافي براي  با سرمايه

 هاي بازآفريني بدل گردد. ت برنامهموفقي

 *بازآفرینی، رویکرد متأخر مرمت و بهسازی

بازآفريني شهري به دنبال حل مشکالت فرسودگي شهري که از طريق بهسازي مناطق محروم و در حال اضمحالل  

تري همچون  در شهرهاست. اين رويکرد تنها به دنبال باززنده سازي مناطق متروکه نيست، بلکه با مباحث گسترده

کنند، سروکار دارد.  خصوص براي کساني که در محالت فقيرنشين زندگي مي اقتصاد رقابتي و کيفيت زندگي به

هاي اجرايي و  آل، بازآفريني شهري مشتمل بر فرموله کردن اهداف سياسي، اجراي آن از طريق برنامه صورت ايده به

 بازنمايي مداوم عملکرد است.

هاي اقتصادي،  يکرد مفهوم جامعي است که به معناي بهبود وضعيت نواحي محروم در جنبهتوضيح اينکه اين رو 

شدن،  هاي نوظهوري چون جهاني کالبدي اجتماعي و فرهنگي است. اين نوع نگاه به مرمت پاسخي در مقابل چالش

يدي خاص بر هاي فضايي ناشي از رشد گسترده شهرها است. معاصرسازي تأک تغييرات ساختاري و عدم تعادل

مقياس محلي، تنوع فرهنگي و کنش متقابل ميان انسان و مکان زندگي او دارد. در تعريف کاربردي از بازآفريني 

هاي اجتماعي، ضرورت جابجايي کالبدي برخي  ها کالبدي و واکنش شهري، شناخت و بررسي روابط ميان ويژگي

پايه و اساس رفاه زندگي شهري و کيفيت آن، ضرورت عنوان  عناصر شهري مهم، اهميت بهبود وضعيت اقتصادي به

هاي شهري  رويه شهرها، و اهميت شناسايي بازتاب سياست هاي شهري و ممانعت از توسعه بي استفاده بهينه از زمين

هاي اجتماعي غالب و نيروهاي سياسي و موضوع جديد به نام توسعه پايدار بايد موردبررسي و شناخت قرار  انجمن

نابراين بازآفريني شهري عبارت است از ديد جامع و يکپارچه و مجموعه اقداماتي که به حل مسائل شهري گيرند. ب

اي که دستخوش  محيطي ناحيه که بهبود دائمي در شرايط اقتصادي، کالبدي، اجتماعي و زيست طوري منجر شود، به

 .(Roberts, 2000: 17)کند  تغيير شده، را فراهم مي
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ترين رويکرد مرمت و بهسازي و نوسازي شهري در دوران معاصر تلقي نمود. اين  توان اصلي بازآفريني را مي 

هاي اخير، چند راهبرد اصلي را در  رويکرد با توجه با ابعاد و اصول بازآفريني شهري و به گواه رويدادهاي سال

 دستور کار خود داشته است.

 پیشینه موضوع در ایران

 پيوستن با زمان هم و سياسي و اقتصادي هاي دگرگوني اولين شروع با ٠٩٩١ هاي سال به موضوع پيشينه ايران در

 موجبات خود که گرفت صورت کشور اقتصادي جديد نقش و جهاني نوين تقسيم و کار جهاني بازار به ايران

 و غيررسمي هاي سکونتگاه توسعه اوج. زد مي رقم را شهرها به رويه بي مهاجرت و شهري توسعه ناهمگون

 شهرهاي حاشيه در ها آن اسکان و شهرها به روستائيان هجوم و ارضي اصالحات با ٠٩1٠ هاي سال به نشيني حاشيه

 ساماندهي و مسکن تأمين موضوع به کشور توسعه هاي برنامه در گرديد موجب امر اين که افتاد اتفاق بزرگ

 در کتاب و مقاالت تحقيقاتي، و دانشگاهي و علمي مراکز توسط زمان هم و شود توجه دولت سوي از ها سکونتگاه

 اجتماعي فرهنگي، و اقتصادي ساختار تغيير با و اسالمي انقالب پيروزي از بعد. رسيد چاپ به مشابه موضوعات

 صورت به نشيني حاشيه توسعه و شهرها به رويه بي مهاجرت و ديگر سوي از تحميلي جنگ و يکسو از کشور

 از. گرديد تشديد توسعه ساله، پنج هاي برنامه قالب در مسکن تأمين هاي برنامه تدوين عليرغم شهرها، اکثر در گسترده

 ايران شهري بهسازي و عمران شرکت ٠٩٣1 سال در پايدار، توسعه به نيل و شهري حيات تجديد جهت رو، همين

 و دانشگاهي مراکز و اجرايي هاي دستگاه ساير هماهنگي با تا تأسيس ها بافت اين ساماندهي رسالت و مأموريت با

 توانمندسازي سند تصويب و تدوين ٠٩1٩ سال در خروجي ترين مهم که بپردازند موضوع به ويژه صورت به علمي

 محرک هاي پروژه اجراي و ها انديشي هم و ها گردهمائي برگزاري با تاکنون باشد کهمي غيررسمي هاي سکونتگاه

 .گرديد فراهم ايران در قدري گران تجربه بندرعباس زاهدان، تبريز، کرمانشاه، سنندج، شهرهاي در توسعه

 بررسي به که گرفت است صورت غيررسمي هاي سکونتگاه پيرامون هاي متعددي پژوهش و مطالعات نيز ايران در

 مجله در که مقاالتي درمجموع پيران .اندپرداخته کالبدي و اقتصادي اجتماعي، هاي از جنبه ها سکونتگاه هاي ويژگي

هاي  گاه روشني به واکاوي و بررسي وضعيت سکونت به چاپ رساند به ٠٩٣١و  ٠٩1١هاي دهه در اقتصادي سياسي

 شهرنشيني و شهر با ارتباط در شناسي هاي جامعه ديدگاه بررسي مقاله به چند در وي پردازد. غيررسمي در ايران مي

 چند همچنين در .کند مي بيان را هاي غيررسمي سکونتگاه با ارتباط در شناسان جامعه هاي ديدگاه ها در آن و پردازد مي

 اين در مسکوني وضعيت کامل طور به ،نابهنجار ) مسکن ( ناهمگون و شتابان شهرنشيني با عنوان مقاله ديگر

اسکان  نوپديد روند ايران، هاي در سکونتگاه جديد وضعي بيان با اخير هاي سال در و کشد تصوير مي به را ها سکونتگاه

 فقر تعريف و بررسي به ابتدا متعدد هاي در پژوهش صرافي .شود مي متذکر را ايران غيررسمي هاي در سکونتگاه يابي

 واقعيتي اساسي عنوان به را غيررسمي هاي سکونتگاه وي .داند مي شهري فقر از فراتر معضلي را فقر و پردازد شهري مي

 (، در٠٩11، )«صرافي و ايراندوست(. »1393همکاران،  و )ايراندوست کند مي مطرح شهرها در ساماندهي قابل و

 شهر کرمانشاه غيررسمي هاي به وضعيت سکونتگاه» غيررسمي هاي سکونتگاه در اميد و ياس» عنوان با اي مقاله

 هر محل به منصه ظهور گذشته است. از هايي شاخص راستا اين در و اندپرداخته
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 انسانیتوصیف جغرافیای 

هجري  ٠١٣٣توسعه شهرنشيني در ايران روند متعادلي داشت. در آغاز قرن بيستم ) ٠٩٩٩بنا به گفته بارير تا قبل از 

کردند و شهر زندگي مي ٣٣درصد آن در  ١٠هزار نفر جمعيت داشت که  11ميليون و  ٣شمسي( ايران در حدود 

 (.1١: ٠٩1٩کردند )نوذري، کوچنده زندگي ميدرصد از جمعيت کشور در جوامع روستايي يا  ٣٣بيش از 

نفر بوده  ٣٣٣ميليون و  ٩يت شهرنشين کشور حدود جمع ٠٩٩٩در اولين سرشماري نفوس و مسکن کشور در سال 

شدند. اين در حالي است که درصد از کل جمعيت کشور را شامل مي ٩٠11اند و شهر ساکن بوده ٠٣٣است که در 

يافته و تعداد نقاط شهري از  درصد افزايش 1111به حدود  ٠٩1٩رن بعد، يعني در سال ق نسبت جمعيت شهري در نيم

توسعه از تعادل و  مرز هزار نفر نيز عبور نمود. در اين ميان، رشد شهرنشيني در ايران مانند ساير کشورهاي درحال

نقاط بوده است )مرکز آمار ايران،  ها تهران، بيشتر از ساير توازن برخوردار نبوده و سهم شهرهاي عمده و در رأس آن

توان روند و سرعت افزايش مي ٠شماره  نمودار (. با توجه به٠٩1٩-٠٩٩٩هاي  سرشماري نفوس و مسکن سال

خوبي  به ٠٩1٩تا  ٠٩٩٩هاي  طور درصد شهرنشيني در کشور را طي سالهاي شهري، تعداد و همين تعداد سکونتگاه

 درک نمود.

 
 منبع: نتايج سرشماري نفوس و مسکن  1385تا  1335روند رشد جمعیت شهری و روستایی از : 1نمودار شماره 

قرن مشاهده کرد. بر اين اساس،  توان سرعت و روند شهرنشيني کشور را در مدت نيممي ١با توجه به نمودار شماره 

به ضرر درصد و تعداد  تعداد و نسبت جمعيت شهرنشين کشور همواره در حال افزايش بوده و روندهاي جمعيتي

 روستانشينان کشور تمام شده است.

 
 منبع: بررسي و تجزيه و تحليل محقق  1385تا  1335روند رشد جمعیت شهری و روستایی از –2نمودار شماره 
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خوريم. دوره اول که کنيم به دو دوره متمايز برميکه به آمار و ارقام رجوع مي يابي موضوع، وقتيدر بررسي و ريشه

اکنون نيز و دوره دوم که از اواخر اين برهه، شروع و هم ٠٩1١شود تا اصالحات ارضي دهه شروع مي ٠٩١١از دهه 

عنوان نقطه عطفي در روند شهرنشيني ايران دانست  را به ٠٩1١توان اصالحات ارضي دهه يابد. لذا ميادامه مي

دنبال باال رفتن قيمت نفت در اواخر دهه  سويي به(. پس از اصالحات ارضي و از ١٠: ٠٩٣٣)حساميان و ديگران، 

هاي وسيع و سريعي روي داد که درواقع، حاصل گسترش مناسبات  ، در شهرها دگرگوني٠٩٩١و اوايل دهه  ٠٩1١

هاي (. درواقع اگرچه برنامه اصالحات ارضي، محيط٣٩ص داري و ادغام ايران در بازار جهاني بود )همان؛ سرمايه

هاي اقتصادي، صنعتي، زيربنايي و خدمات گذاريمورد هدف خود قرار داد ولي در عمل، سرمايهروستايي را 

تدريج شهرهاي بزرگ به مراکز اصلي اشتغال و تمرکز سرمايه و امکانات و  اجتماعي در شهرها بسط يافت و به

زمين شدن تعداد زيادي از بي زمين ياتسهيالت عمومي تبديل شدند. در اين دوران، با رکود اقتصاد روستايي و کم

جانبه زندگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهري، روند سو و از جانب ديگر، رشد همه کشاورزان روستايي از يک

ويژه پايتخت و چند شهر بزرگ شدت يافت. روستاييان تهيدست از  مهاجرت نيروي کار از روستا به شهرها به

تدريج عرضه نيروي کار از تقاضاي آن پيشي  خدمات بودند سرازير شدند و بهروستاها به شهرها که مراکز توليد و 

به بعد، اين مهاجران در محدوده شهرها، در اراضي باير و غصبي و با مواد و مصالح  ٠٩1١-1٩هاي  گرفت. از سال

ي و فاقد هاي غيربهداشت خاص از قبيل حلبي، حصير، الستيک فرسوده، خشت و گل با همياري يکديگر سکونتگاه

هاي کثيف و ناسالم زندگي نمودند )حاج يوسفي، خدمات و تسهيالت زيربنايي و رفاهي برپا کرده و در آلونک

 (.٠1١، ص ٠٩1١

داري و تحت آنچه توسعه  توان در اين قالب توضيح داد که در اثر نفوذ سرمايهدرواقع مجموعه شرايط فوق را مي

درآمد، شرايط اقتصادي هاي اجتماعي کمباعث شد که بخش زيادي از گروه خوانيم، دوقطبي شدن جامعهزا مي برون

تهيه مسکن از بازار رسمي را نداشته باشند. در اين ميان، وضع قوانين و مقررات محدودکننده شهري و ناتواني نظام 

ها و با تمام جنبه هاي گرايش به بازار غيررسمي رادرآمد، زمينههاي کمگذاري مسکن در تأمين مسکن گروهسياست

داري و ادغام جامعه ايران در اين نظام جهاني، شهرها تبديل به عواقب منفي آن فراهم نمود. با بسط نظام سرمايه

هاي اقتصادي، با رشد  گاه مثابه گره نقاط ثقل توليد، توزيع، مصرف و سرمايه تبديل گشت و در حقيقت، شهرها به

-٣1: ٠٩11هاي تمرکز جمعيت را هرچه بيشتر به وجود آوردند )ايراندوست، فزاينده بخش صنعت و خدمات، زمينه

٣٩.) 

 زاي کشور، نوعي تمرکز فضايي در شهرهاي بزرگ و نيز مراکز اداري کشور شکل گرفت و به با شروع توسعه برون

ام گشت دنبال آن، مبادله بين شهر و روستا و شهرهاي بزرگ و کوچک، به زيان شهرهاي کوچک و روستاها تم

توسعه، تسلط  داري در کشور ما همچون بسياري از کشورهاي درحال(. به عبارتي، توسعه سرمايه٩٣: ٠٩1٣)پيران،

مثابه الگوي برتر را در مقابل الگوي زندگي روستايي و عشايري به همراه داشت که بر اساس آن،  شهرنشيني به

اي به ايجاد يک نظام گيري صنعت کارخانهار جهاني و شکلک پيوستن ايران به اقتصاد جهاني و قرارگيري در تقسيم

هاي گزيني و به حاشيه رانده شدن برخي گروههاي اين نظام، جداييطبقاتي اجتماعي جديد منتهي شد. از ويژگي



 718 ...کیفی ارتقا در مشترک هایابعاد و شاخص

هاي غيررسمي را توجيه  ها و تشکيل سکونتگاهگزينياجتماعي بود و چنين امري زمينه تاريخي بسياري از جدايي

 کند.مي

گردد،  هاي فقيرنشين در شهرهاي بزرگ ايران به پيش از دوران پهلوي بازمي گيري سکونتگاهاگرچه سابقه شکل

شان با آورد که زندگيق از ده درصد جمعيت تهران سخن به ميان مي هـ ٠١11اي که عبدالغفار در  گونه به

ها به مفهوم امروزي در  ( ولي نخستين زاغه١: ج ٠٩1١استانداردهاي متعارف زندگي متفاوت بوده است )خاتم، 

 (.٠٩: ٠٩1٠يوسفي، هاي آجرپزي جنوب تهران پاي گرفت )حاجدر ويرانه ٠٩١١-٠٩١٩هاي  سال

شده اي سابق، جاي خود را به يک الگوي طراحيريزي شهري در کشور، نظام محلهبا شروع کار برنامه ٠٩١١از دهه 

گيري اجتماعات هاي بعدي به شکلتي متکي بود و ادامه چنين فرايندي در دورهاي داد که بر جداسازي طبقامنطقه

ريزي شهري جداکننده توان بر وي نام برنامه(. به بياني ديگر آنچه مي٩٣: ٠٩٣٣دستان منجر شد )بيات، مجزاي تهي

-صورت جدايي آن به طور مضاعف نشان داد و بازتاب فضايي نهاد، از اوائل حکومت پهلوي دوم، آثار خود را به

جمعي هاي سکونتي پديدار شد. از نتايج اين تحوالت، پيدايش دوگانگي شهري بود و اينکه همزيستي دستهگزيني

شهرهاي ايران رواج داشت، شايد براي هميشه از ميان برداشته شد )همايون  که باوجود اختالفات طبقاتي، پيوسته در

 (.١٩1: ٠٩1٠کاتوزيان، 

جانبه در شهرها، مهاجرت از  هاي نادرست دولت و تمرکز همه مشي ها و خطدرنتيجه سياست ٩١و  1١هاي در دهه

، تنها در تهران ٩١اي که تا اواسط دهه  گونه کند بهتوجهي بروز مي صورت قابل هاي روستايي به شهرها بهمحيط

ميليون  بتداي انقالب حداقل يک( و در ا٩٩: ٠٩٣٣نشين وجود داشت )بيات،  محله فقيرنشين و حاشيه ٩١حدود 

هزار نفر از  1١١ها حاکي از آن است که حدود تهيدست در اين محالت فقيرنشين تهران سکونت داشتند که ارزيابي

(. در اين دوران، طيف متنوعي از مساکن نابهنجار ازجمله 1٣زيستند )همان: هاي غيررسمي مي آنان در سکونتگاه

تاق، قمير، زيرزمين، مقبره، گرگيني، ديواره کپري و پاشلي در اطراف شهرهاي عمده کشور آلونک، زاغه، کپر، چادر، ا

 (.٩٩: ب ٠٩11برپا شد )پيران، 

تبع آن جمعيت مناطق  روند تغييرات ساختاري و بنيادي بعد از انقالب نيز منجر به افزايش جمعيت شهرها و به

اپلي يزدي، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال شانزدهم، شماره شهرهاي کشور گرديد )پويژه در کالن نشين بهحاشيه

سوي شهر که تا  نشينان شهري در ايران، پس از سپري شدن دوره کاميابي در پيشروي آرام به(. حاشيه٠1، ص ٠

به  را دوره گذار توان آناند که ميادامه داشت به مرحله جديدي از حياط اجتماعي خود گام نهاده ٠٩1١اواخر دهه 

 (.٩٣: ٠٩1٠شهرنشيني و ايجاد توقع دستيابي به امکانات و ضروريات مادي زندگي شهري دانست )خاتم، 

ترين  هاي غيررسمي رخ داده است. يکي از مهم تحوالت مهمي در سکونتگاه ٠٩1١تا  ٠٩٣١هاي  در فاصله سال

درون شهرهاي بزرگ و بخصوص تهران هاي رسمي  اتفاقات دهه يادشده، افزايش خانوارهايي است که از سکونتگاه

ترين دليل اين امر مشکالت اقتصادي  مکان نمودند. مهم هاي غيررسمي و يا اجتماعات آلونکي نقل به سکونتگاه

گذاري منظور سرمايه دست آوردن مبالغي به سو و تمايل برخي ديگر از شهرنشينان براي به خانوارهاي شهري از يک

بها( هاي موردنظر براي حذف هزينه مسکن رسمي )اجارهردن ماهيانه است. يعني گروهو کسب درآمد براي هزينه ک

 (.٩1: ٠٩1١آورند )پيران، پرويز،  شهري به اجتماعات آلونکي روي دهند از مناطق رسمي درونترجيح مي
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ما برآوردي که دفتر نشيني در ايران وجود ندارد ا اگرچه آمار دقيقي از حاشيه»نوشته بود:  ٠٩11سکه رواني در سال 

ساماندهي اسکان غيررسمي وابسته به سازمان عمران و بهسازي وزارت مسکن و شهرسازي انجام داده است حکايت 

باشند و در هاي غيررسمي ساکن مي ميليون نفر از جمعيت شهري کشور در سکونتگاه 1از اين دارد که حداقل 

 (.11ص ، ٠٩11رواني، )سکه« ها به بيش از دو برابر خواهد رسيد صورت ادامه روند موجود در دهه آينده تعداد آن

شهر  ٣٠هاي غيررسمي در  سکونتگاه کند کهبيان مي معاون وزير راه و شهرسازي ف ٠٩٣٩يک دهه بعد، در سال 

(. ٠٩٣٩ماه  دي ٠١)تسنيم،  ٠کنند ميليون نفر سکونت دارند و زندگي مي ٠٠کشور شناسايي شده که در اين مناطق 

کند بيان مي ٠٩٣1در سال  رئيس موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهرانحسين ايماني جاجرمي 

عنوان متولي رسمي اين  که شرکت عمران و بهسازي شهري وزارت راه و شهرسازي به چنان اين پديده آن متأسفانه

ميليون نفر  ٣، 1١نوعي تشديد نيز شده است. چنانکه اگر در ابتداي دهه  که بهتنها حل نشده بل کند، نه مسئله بيان مي

 ١1)سالمت نيوز،  ١ميليون نفر رسيده است ٠٩کنند در حال حاضر اين رقم به  اي کشور زندگي مي در مناطق حاشيه

 1 شد مي وينتد مسکن جامع طرح که زماني در ٠٩٣1در سال  مسکن سازان انبوه کانون (. رئيس٠٩٣1فروردين 

 يافته افزايش نفر ميليون شش به حاضر حال در عدد اين اما کردند مي زندگي غيررسمي هاي سکونتگاه در نفر ميليون

 هاي بافت در نفر ميليون ٠١ تا ٣ و هستند نشين حاشيه نفر ميليون ٠1 تا ٠٠ آمارها، اساس بر وي، گفته به. است

 .(٠٩٣1آذر  ٠٣ )واضح،  ٩هستند فرسوده

که فقر شهري  اند، درحالي ها از سمت روستاها به مناطق حاشيه شهرها آمده نشين کنند که اکثر حاشيه بسياري گمان مي

درآمد بسياري از افراد که  .آيد ترين داليل مهاجرت افراد از داخل شهر به حاشيه شهر به شمار مي امروزه يکي از مهم

اغلب موارد در طول افزايش هزينه مسکن يا ثابت مانده و يا  شوند در مجبور به مهاجرت به حاشيه شهرها مي

توجه به معاش . که افراد توانايي تهيه مسکن در داخل شهر را نداشته باشند طوري تر از حد معمول شده است، به پايين

اشيه تواند از مهاجرت ساکنين شهرها به مناطق ح ترين عواملي است که مي هاي شهري امروزه يکي از مهم بافت

عالوه بر  .کنند ميليون نفر از افراد کشور در مناطق حاشيه شهرها زندگي مي ٠١امروزه حدود بيش از . جلوگيري کند

هاي ناکارآمد شهري  ميليون نفر از افراد کشور در بافت 1نشين در کشور حدود بيش از  ميليوني حاشيه ٠١جمعيت 

 .1کنند هاي ناکارآمد کشور زندگي مي بافت جمعيت کشور در چهارم يککه  طوري ساکن هستند، به

                                                                                                                                                                
1.https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/12/1284649/11-

%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-

%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-

%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-

%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF 

2.http://www.salamatnews.com/news/144140/%DB%B1%DB%B5-

%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-

%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-

%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 

3.http://vazeh.com/n15945891/6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-

%D8%AF%D8%B1-

%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8

%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-

%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-

%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF 

4.https://tejaratnews.com/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-

%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-
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 هاتجزیه و تحلیل یافته

 تجزیه و تحلیل و نتایج مطالعه اسنادی-

و سندهاي رسمي منتظر شده از سوي نهادها و  ها گزارشسند علمي، پژوهشي و  ٩١پس از بررسي بالغ بر 

سازمانهاي متولي امر بهسازي، نوسازي، بازسازي و بازآفريني شهري و سير هدفمند در مطالعات انجام شده پيشين 

 اند از: طور خالصه عبارت در کشور در زمينه بازآفريني پايدار، نکات قابل توجهي استخراج گرديده است که به

 شهري بازآفريني»شود که پژوهش  طورجدي در کشور مطرح مي ، رويکرد فرهنگي به بازآفريني به٣١ از ابتداي دهه-

( نمونه آن است. همچنين نوشتاري با ٠٩٣١)لطفي، « بازآفريني کُنش و فرهنگي هاي مايه بن بر مبنا؛ تأملي فرهنگ

 و انساني سرمايه انباشت منبع عنوان فرهنگي به سرمايه: شهري بازآفريني فرايندهاي در جديد روندهاي»عنوان 

 مارکو ترمبلي، گابريله دايان تاوانوبلسي، مونترآل نوشته جورجو در« توهو» نمونه موردي از شواهدي اجتماعي؛

 بازآفرينى»شود. همچنان که پژوهش  ( ترجمه مي٠٩٣٠زاده ) عباس توسط مهدي« ؛٠پيالتي توماس ساندري،

)نادريان، « همدان شير سنگ محله: موردى اى؛ مطالعهمحله هويت ارتقاء هدف با شهرى فضاهاى اجتماعى فرهنگى

( ٠٩٣1)ايزدي و همکاران، « نهادي رويکرد بر تأکيد محور با فرهنگ شهري بازآفريني الگوي ارائه و تبيين»( و ٠٩٣1

 يابد. به اين مهم اختصاص مي

 با شهري بازآفريني»گردد. نوشته علمي با عنوان  يعنوان يک رويکرد کارآمد در بازآفريني مطرح م گردشگري به-

( نمونه بارز آن ٠٩٣١)افخمي، فاطمه، « تبريز بزرگ بازار ورودي محدوده موردي شهري؛ نمونه رويکرد گردشگري

 آيد. به شمار مي

بهسازي توسط وزارت راه و شهرسازي؛ شرکت عمران و « چارچوب جامع بازآفريني شهري پايدار»در همين دهه، -

 هاي محدوده و ها محله تعيين نامه شيوه»گردد و نيز  منتشر مي ٠٩٣٩شهري )مادرتخصصي(؛ در ويرايش اول در مرداد 

توسط وزارت راه و شهرسازي؛ شرکت عمران و « آن توسط تهران اجرايي و راهکارهاي شهري بازآفريني هدف

 ردد.گ تهيه و ابالغ مي ٠٩٣٩ بهسازي شهري )مادرتخصصي( در سال

 شهري بازآفريني در سازي ظرفيت نقش بررسي»شود. سند علمي  سازي در بازآفريني مطرح مي موضوع ظرفيت-

« هاي ناکارآمد شهري نهاد در بازآفريني پايدار بافت هاي مردمنقش ظرفيت تشکل» ( و٠٩٣٩)حجيم، « پايدار

 آيند. باره به شمار مي ( از نمونه اسناد علمي و پژوهشي دراين٠٩٣1)پوراحمد و همکاران، 

نظران و پژوهشگران داخلي  تلفيق الگوي توسعه پايدار با بازآفريني شهري، موضوعي است که موردتوجه صاحب-

 شهري )نمونة منظر بازآفريني در پايدار توسعة الگوهاي کاربرد»را در پژوهشي با عنوان گيرد. نمود آن قرار مي

 توان شاهد بود. ( مي٠٩٣1شوهاني، )خوراني و « ايوان( شهر: موردي
                                                                                                                                                                                          
%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-

%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C 

1. Giorgio Tavano Blessi, Diane-Gabrielle Tremblay d, Marco Sandri, Thomas Pilati, Elsevier (2012), New trajectories in 

urban regeneration processes: Cultural capital as source of human and social capital accumulation – Evidence from the case 

of Tohu in Montreal. 
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 هاي بهسازي، و دستورالعمل ها نامه بخش ها، نامه آيين پايدار؛ قوانين، شهري بازآفريني مقررات و قوانين مجموعه-

هدف توسط وزارت راه و شهرسازي، شرکت عمران و بهسازي شهري ايران  هاي بافت نوسازي و توانمندسازي

شده و  تنظيم و عمومي گردآوري روابط همکاري با ترويجي امور و کاربردي مطالعات )مادرتخصصي(؛ توسط دفتر

 گردد. منتشر مي ٠٩٣1چاپ اول آن در بهار 

هاي غيررسمي و ناکارآمد موردنظر  عنوان رويکردي خالق در بازآفريني سکونتگاه هاي فرهنگي به موضوع محله-

 فرهنگي هاي محله تبيين طريق از شهري بازآفريني»توان به  ره ميبا هاي علمي دراين شود. از نمونه پژوهش واقع مي

 توسعه طريق از فرهنگ بر مبتني بازآفريني»( و ٠٩٣1نويي و خان محمدي،  )قلعه« خالق صنايع حضور در براي

 نمود.( اشاره ٠٩٣٩نويي،  )خان محمدي و قلعه« شهر تاريخي هاي بافت در فرهنگي هاي تبيين محله و خالق صنايع

راهبردهاي ارتقاي »هاي مربوط به بازآفريني بر نظر و خواسته مردم، موضوع مهم ديگري است. پژوش  ابتناء فعاليت-

)سجاد « هاي غيررسمي بر مبناي نظرات ساکنان. نمونه مطالعه: محله حصار در شهر همدان کيفيت محيطي سکونتگاه

 آمده است.( در همين باره به نگارش در٠٩٣٩زاده و همکاران، 

هاي پازل  هاي مرتبط با بازآفريني با الگوي حکمروايي خوب شهري يکي ديگر از قطعهيافتن حلقه اتصال اقدام-

هاي فرسوده شهري با تأکيد بر الگوي حکمروايي خوب  بازآفريني بافت»مجموعه بازآفرين است. نوشتار علمي 

 ( به اين مهم اشاره دارد.٠٩٣٩ملي و جمع دار، )عظيمي آ« تهران( ٩)نمونه موردي محله ده ونک، منطقه 

 اصول کارگيري به سنجي امکان»طرح بحث نوشهرگرايي و کاربرد اصول آن در بازآفريني را در پژوهش -

 بخش: پژوهي )مورد هوشمند رشد بر تأکيد با شهري دار و مسئله ناکارآمد محالت پايدار بازآفريني در نوشهرگرايي

 توان شاهد بود. ( مي٠٩٣٩محمدي دوست و همکاران، « )اهواز( شهر مرکزي

 هاي بافت پايدار بازآفريني و محله محور ريزي برنامه»کاربرد سرمايه اجتماعي در بازآفريني در پژوهشي با عنوان -

( ٠٩٣1زارعي،  و )صفايي پور« همدان شهر جوالن محله: موردي نمونه. اجتماعي بر سرمايه تأکيد با شهري فرسوده

 قابل جستجو است.

 توسعه و اقتصادي رشد»توجه به رونق اقتصادي براي تحقق بازآفريني، امر مهمي است که نوشتار علمي با عنوان -

)مواليي و « همدان شهر تاريخي هاي خانه: موردي تاريخي؛ نمونه ارزشمند هاي خانه طريق بازآفريني از شهري

 ت.( به اين امر اختصاص يافته اس٠٩٣1سليماني، 

عنوان يک مفهوم در دو قالب واژگاني، توسط پژوهشگران و  بازآفريني پايدار و بازآفريني شهري پايدار به-

 تأکيد با غيررسمي هاي سکونتگاه ساماندهي راهبردي ريزي برنامه»شود. نمود آن در نوشتار  نظران دنبال مي صاحب

( و نيز ٠٩٣1)زماني و مهدوي، « کرمان شهر( ع)عسکري  حسن امام محله: نمونه موردي پايدار، شهري بازآفريني بر

( ٠٩٣1)پوراحمد و همکاران، « تهران شهر ٠١ مطالعه منطقه مورد شهري ناکارآمدي هاي بافت پايدار بازآفريني»

 رديابي است. قابل

ر بررسي نقش گردشگري در بازآفريني و تلفيق رونق گردشگري با بازآفريني شهري، موضوعي است که ازنظ-

 هاي بافت بازآفريني در شهري گردشگري بر تحليلي»طور که در نوشتار علمي  صاحبان انديشه مغفول نمانده آن
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)کريم زاده و « شيراز شهر: موردي عاملي؛ نمونه تحليل روش از گيري بهره محلي با ساکنين ديدگاه از تاريخي

 ( پيداست.٠٩٣٣همکاران، 

باره است و رويکردي نو  توجه ديگر دراين هاي قابل از اصل آموزش، از موضوعبازآفريني اجتماع محور با استفاده -

 شهري بازآفريني مفهومي چارچوب تدوين»گونه که سند علمي  گردد. آن در بازآفريني در کشور محسوب مي

 پردازد. ( بدان مي٠٩٣٣)نژاد ابراهيمي و نژداغي، « تاريخي هاي بافت در بر آموزش مبتني محور اجتماع

 تجزیه و تحلیل و نتایج نتایج مطالعه میدانی -

ها( ابتدا کاربرد دلفي در پژوهش حاضر براي حصول به نتايج )دستيابي به شاخص در خصوص دستاوردهاي فرايند

باشد  يم راند چهار شامل معموالً کالسيک دلفي و است از راندها يکسري برگيرنده در الزم است بيان گردد که دلفي

 ;Powell, 2003; 376-382 & McKenna, Hasson and Smith, 2002گردد ) يم تعديل راند سه به معمول بطور که

 گرفت: نظر در زير صورت به توان يم را دلفي (. بنابراين فرايند314-322

 از کلمات بودن مناسب براي آزمون و پيش تحقيق سؤال تکوين شامل شروع از قبل هاي يتفعالشروع:  از قبل فعالیت

 بودن تجربه بي صورت در و بخصوص پژوهش جايگاه از ج خار در بايد پايلوت که است عدم وضوح و ابهام قبيل

 Powell, 2003; 376-382 & Dunham. 1996. [Cited) تخميني زمان برآورد و ابهامات سازي براي مشخص محقق

2002 Mar 24] & Hsu and Sandford, 2008پيش را مرحله پرسشنامه هر يا و ابتدا در است ممکن محققين ( البته 

 ;Rowe and Wright, 1999گردد ) حفظ تحقيق هدف بر سؤاالت و تمرکز روشن سؤاالت تا کنند پايلوت يا آزمون

 احترام، و ادب مواردي چون عرض به توجه نيازمند که گردد برقرار تماس کننده افراد شرکت با (. همچنين353-375

 يا پرسشنامه، سؤال چند به دادن پاسخ انتخاب، علت دهنده، انجام يا شخص مرکز معرفي و دفه ارائه فرم، معرفي

 Okoli andاست ) تشکر و شرکت به تمايل نتايج، نحوه دريافت پرسشنامه، دريافت نحوه نياز، مورد زمان

Pawlowski, 2004; 15-29.) 

 استراتژي عنوان به که گردد يم ارسال بازپاسخ يا ساختار بدون صورت به پرسشنامه اولين کالسيک، دلفي دراول؛  راند

 ,Bowlesاست ) مطالعه تحت عنوان با مرتبط کليه موضوعات آشکارسازي آن هدف و نموده عمل ها يدها زايش

1999; 32-36 & Windle, 2004; 46-47مغزي برقرار طوفان شخصاً تا شود يم درخواست متخصصين از هر يک (. از 

 بدون نام و مختصر بطور را خود نظر مورد موضوعات و فهرست نمايد مطرح آزادانه را خود نظر و ايده نوع هر کند،

 يا ارزيابي تالشي براي و نيست ها يدها کامل توسعه به (. نيازيJones and Hunter, 1995; 376-380برگرداند )

 ;Powell, 2003; 376-382 & Sydjavadin, 1994 & Chas and Bryan, 1998گيرد )صورت نمي نظرات قضاوت

 مرحله اساس بر مراحل بقيه که چرا آوري شده، جمع امکان حد تا مرتبط يها پاسخ تمام مرحله، اين ( در431-449

 نظرات سازماندهي، ها پاسخ برگشتي، يها پرسشنامه آوري جمع از (. پسSarokhani, 1994گيرد ) يمشکل  اول

گردد  يمکوتاه  ها پاسخ امکان حد تا و شود يم حذف حاشيه و ات تکراريموضوع و بندي گروه ترکيب، مشابه

(Bramwell and Hykawy, 1999; 47-58 & Farley, 2005; 122-128آناليز .) اساس  بر راند اولين يها پاسخ

 نهايي، (. نتيجهLandeta, 2006: 467-482گيرد ) يمآماري( صورت  يها خالصه يا و کيفي تحقيق )کدهاي پارادايم
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 عنوان به که نمايد يم داراي ساختاري پرسشنامه به تبديل را آن محقق که است شناسايي عناوين و ها شدنتم مشخص

 (. نکتهTavakol and Torabi & Chu and Hwang, 2008; 2826-2840گيرد )استفاده قرار مي مورد دوم راند ابزار

 زمينه پايه در اطالعات اگر اما هستند، اطالعات آوري جمع در قوي بازپاسخ روشي سؤاالت هرچند که اين مهم

شود  يم قبلي استفاده مطالعات اساس بر ساختار داراي يا ساختاري پرسشنامه نيمه از باشد، داشته وجود موضوع

(Landeta, 2006: 467-482.) 

 شود يم خواسته اول راند در مشابه افراد از و شده استفاده ساختار داراي پرسشنامه اغلب بعد، به دوم راند ازدوم؛  راند

 Dunham. 1996. [Citedنمايند ) پذير عبارتي، کميت به و بندي، رتبه ليکرت مقياس از استفاده با را عنوان هر تا

2002 Mar 24] & Babbie, 2006ه ايد ييشناسا براي فضايي و شود يم مشخص توافق عدم و توافق موارد اينجا (. در 

 در حتي ( وFathivajgar, 2004آيد ) يم وجود به آنها ضعف و قدرت توضيح و حذف تفسير، تصحيح، جديد، هاي

بيان نمايند  را ايتمها بين خود بندياولويت دليل و استدالل تا شود يمخواسته  کنندگان شرکت از موارد، بعضي

(Landeta, 2006: 467-482در .) بازخورد آنها که گردد چرا يم بيشتر شرکت به پانل اعضاي انگيزه راند، اين 

 در انگيزه به عبارتي، .هستند خود همکاران يها پاسخ کيفيت تعيين به و مشتاق کنند يم دريافت را خود يها پاسخ

 ;Powell, 2003دلفي است ) مهم امتياز که شود يم برنامه يا و ابزار در توسعه آنها فعال شرکت به منجر پانل اعضاي

376-382 & Dempsey, 2000ميانه( و و چارک قبيل آماري )از و خالصه آناليز دوم، پرسشنامه آوري جمع از (. پس 

 گيري- شکل آغاز آن (. نتيجهBeretta, 1996; 79-89 & Gibson, 1998; 451-459گردد ) يم بندي تهيه رتبه و تمها يا

 (.Powell, 2003; 376-382است ) کنندگانشرکت بين همگرايي نظرات

 در نياز صورت در نموده مرور مجدداً را ها پاسخ تا شود يم درخواست کنندگان شرکت از مرحله، اين درسوم؛  راند

 ميانگين گرفتن نظر در با و نمايند ذکر اجماع عدم موارد در را خود داليل و کرده نظر تجديد خود قضاوتهاي و نظرات

 بندي رتبه اينجا نيز (. درSalsali and Parvizy, 2003نمايند ) بنديدرجه را آن اهميت عنوان، هر نمرات ميانه و

-Powell, 2003; 376گردد )مي تهيه هاپاسخ آماري خالصه و شود يمارائه  جديد هاي ينيب پيش شده، انجام نظرات

 عدم زمان تا فرايند و نموده مالحظه را دوباره سايرين و خود يها پاسخ اعضا بعد، به راند اين از (. بطور معمول،382

 ;Okoli and Pawlowski, 2004گردد )تکرار مي نظرات همه يها قوت و هاضعف شناسايي و ايده جديد به دستيابي

شود  يم گرفته نظر در کنندگان شرکت خستگي احتمال هزينه و زمان، به توجه با بعدي راندهاي تعداد (. البته15-29

(Powell, 2003; 376-382در صورت .) ،در مداوم و بازرسي شود يم ارسال راند هر در يادآوري يها نامه لزوم 

 (.Fry and Burr, 2001; 235-241خواهد گرفت ) صورت دلفي فرايند سرتاسر

 و اقليت نظرات ها،بندي رتبه باقيمانده، هاي يتمآ ليست باشد،مي راند آخرين اغلب که چهارم راند درچهارم؛  راند

 خود نظرات در تا کند يم فراهم کنندگان براي شرکت را فرصت آخرين و شود يم توزيع ها پانليست بين اجماع موارد

 (.Dunham. 1996. [Cited 2002 Mar 24] & Manca et al, 2007; 227-286نظر کنند ) تجديد

 Okoli andگردند ) يم سهيم در نتايج متخصصين و منتشر و تهيه نهايي نتايج قسمت اين درتصویب؛  و تصمیم

Pawlowski, 2004; 15-29.) 
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 : راندهای اصلی )سه گانه( فرایند دلفی2شکل شماره 

 هاي پژوهش منبع: يافته

 چهار به ها آن(. Powell, 2003; 376-382باشند )مي ١هايا پانليست و ٠خبرگان يا متخصصين دلفي کنندگان شرکت

 Landeta, 2006; 467-482 & Langlands et al, 2008; 157-165 & Bramwell andخصوصيت نياز دارند )

Hykawy, 1999; 47-58مؤثر و ارتباطي يها مهارتو  شرکت براي کافي زمان تمايل، موضوع، در تجربه و (: دانش 

-Powell, 2003; 376است ) آنها روش انتخاب و پانل اندازه ها، پانليست صالحيت نيز مطالعه پارامترهاي کليدي

 به وابسته آنها تعداد و ندارد وجود تعداد متخصصين و انتخاب نحوه مورد در صريحي و قوي قانون (. هيچ382

 اداره در تحقيق تيم توانايي تصميم، مشکل، کيفيت وسعت يا دلفي هدف نمونه، بودن هتروژن يا هموژن فاکتورهاي

است  پاسخ پذيرش و مسأله دسترس، دامنه در منابع و هاداده آوريجمع زمان خارجي، و اعتبار داخلي مطالعه،

(Powell, 2003; 376-382 & Landeta, 2006; 467-482 & Chu and Hwang, 2008; 2826-2840 & Manca et 

al, 2007; 227-286 & Cornick, 2006; 62-68 ١١تا  ٠٩نفر و اغلب بين  ٩١(. تعداد شرکت کنندگان اغلب کمتر از 

 (.Manca et al, 2007; 227-286نفرکافي است ) ٠٩الي  ٠١تعداد  نفر است. در گروههاي هموژن،

 و غيررسمي يها سکونتگاه کيفي ارتقا در مشترک يها شاخص وها  مؤلفه ابعاد، کدام»در پاسخ به اين پرسش که 

با استفاده از تکنيک دلفي، چهار بعد و براي هر يک از ابعاد، تعداد « هستند؟ مؤثر ايران در پايدار شهري بازآفريني

 نفر از متخصصين توزيع گرديد. ٩١در سه دور مختلف بين تعداد  ها شاخصزيادي شاخص بدست آمد. اين 

ر بودند حذف در ذيل هر يک از ابعاد که مورد توافق عمومي قرار نداشته و امتياز پايين برخوردا ها شاخصآندسته از 

مورد اجماع نظر  ها شاخصيي از ميانگين نمره باالتري دريافت کردند ابقا شدند. اين ها شاخصگرديده و تنها 

ي نارکارامد، فرسوده و غيررسمي و نيز پژوهشگران و ها بافتمتخصصين در حوزه بهسازي و ساماندهي و بازآفريني 

 ه است.اساتيد اين حوزه بوده است. در ادامه درج گرديد

 آمده است. ٩شاخص هاي بعد کالبدي که در شکل شماره -نخست
                                                                                                                                                                
1 experts 
2 panelists 
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 هاي پژوهش منبع: يافته  های بعد کالبدی: شاخص3شکل شماره 

 آمده است. 1شاخص هاي بعد اجتماعي و فرهنگي که در شکل شماره -دوم

 
 هاي پژوهش منبع: يافته  ی بعد فرهنگیها شاخص: 4شکل شماره 
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 نشان داده شده است. ٩زيست محيطي در شکل شماره شاخص هاي بعد -سوم

 
 هاي پژوهش منبع: يافته  های بعد زیست محیطی: شاخص5شکل شماره 

 درج شده است. 1شاخص هاي بعد اقتصادي در شکل شماره -چهارم

 
 هاي پژوهش منبع: يافته   های بعد اقتصادی: شاخص6شکل شماره 
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 به تصوير کشيده شده است. ٣شکل شماره هاي بعد مديريتي که در شاخص-پنجم

 
 هاي پژوهش منبع: يافته  های بعد مدیریتی: شاخص7شکل شماره 

 منابع
اي از توسعه ناپايدار شهري، مورد کرمانشاه، به راهنمايي مظفر صرافي و ژيال (، اسکان غيررسمي، جلوه٠٩11ايراندوست، کيومرث )

 علوم زمين، گروه جغرافياسجادي، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده 

 شيرازه هاي خياباني، جنبش تهيدستان در ايران، مترجم: سيد اسداهلل نبوي جاشمي، نشر(، سياست٠٩٣٣آصف )بيات، 

 ٠(، مشکالت شهري کشور، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال شانزدهم، شماره ٠٩1١) ينمحمدحسپاپلي يزدي، 

، ٠٩اقتصادي، سال دوم، شماره -مسکن نابهنجار، قسمت دوم، اطالعات سياسي-ابان و ناهمگون(، شهرنشيني شتب ٠٩11) يزپروپيران، 

 ديماه

، ٠1اقتصادي، شماره -اطالعات سياسي بخش پنچم(، آلونک نشيني در تهران،ناهمگون )الف(، شهرنشيني شتابان و  ٠٩1٣) يزپروپيران، 

 1٣فروردين 

، ٠1اقتصادي، شماره -اطالعات سياسي بخش ششم(، آلونک نشيني در تهران،ناهمگون )و (، شهرنشيني شتابان ب ٠٩1٣) يزپروپيران، 

 ٠٩1٣ارديبهشت 

 ٩١اي فراتر از حاشيه و حاشيه نشيني، سال سوم، شماره  يدهپد(، اجتماعات آلونکي ٠٩1١) يزپروپيران، 

 ٩١نشيني، سال سوم، شماره اي فراتر از حاشيه و حاشيه (، اجتماعات آلونکي پديده٠٩1١) يزپروپيران، 

(، پديده حاشيه نشيني شهري قبل از انقالب، مجموعه مقاالت حاشيه نشيني و اسکان غيررسمي، انتشارات ٠٩1١) يعلحاج يوسفي، 

 سازمان بهزيستي کشور، تهران

 هزارة آغاز اول تا جهاني نگج از بعد زماني )دورة شهري مرمت تکوين رويکردهاي و تحول سير بر يا مقدمه( ٠٩11خليل ) پور، حاجي

 دهم و نهم شمارة دوم، زمينة شهرشناسي. سال در يا فصلنامه ايرانشهر، سوم(. انديشة

 ؛٩١-٩٠ شماره شهر، هفت حبيبي. نشريه محسن سيد دکتر با گو و گفت عمل؛ و نظر در شهري بازآفريني ( مفهوم٠٩٣1محسن ) حبيبي،

 ٩٣-٩٩ صص ؛٠٩٣1 زمستان

 (، شهرنشيني در ايران، انتشارات آگاه٠٩٣٣محمدرضا )حساميان، فرخ و اعتماد، گيتي و حائري، 

 هاي-بافت پايداري سطح اساس بر بازآفريني ريزيبرنامه راهبردهاي بندي( طبقه٠٩٣٩زاده ) سلطان حسين و مهرنوش زاده، حسن

 ١٩ تا ١٩ صص ٠٩٣٩ بهار سوم و بيست شماره پژوهشي علمي فصلنامه اسالمي؛ ايراني شهر مطالعات تاريخي؛ فصلنامه

 ي توانمندسازي و بهسازي محله، هفت شهر، سال سوم، شماره نهم و دهمها طرح(، سهم مردم، سهم دولت در ٠٩1٠اعظم )خاتم، 
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 شهر. هفت بهرام. فصلنامة شهري. مترجم: معلمي، حيات تجديد و شهري ( طراحي٠٩1٠ماريون ) رابرتز

محمدمحيط، ساماندهي و توانمندسازي اسکان غيررسمي با تأکيد بر شهر شيراز، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد رواني، سکه

 ٠٩11اسالمي، واحد نجف آباد، 

 يها طرح تهيه در تحول رويکرد با همگاني مشارکت با متوازن و پايدار توسعه (،٠٩٣١) نيا، رستمي جهان و سالمت سارا ميعاد؛1 سالمتي

 پرمان کاربردي يها پژوهش گروه مشهد، پايدار، شهري فضاهاي و معماري کنفرانس اولين ،(نهبندان موردي مطالعه) توسعه

 و معماري شهرسازي فصلنامة مغاير؟ يا مکمل رويکرد شهري: دو توسعه ( حفاظت و٠٩1٩سعيد ) محمد ايزدي، مهشيد؛ زاده، صحي

 1٩شمارة  چهاردهم، سال .آبادي

از پراکنده کاري گزينشي تا همسويي فراگير، هفت شهر،  -(، به سوي تدوين راهبرد ملي ساماندهي اسکان غيررسمي٠٩1٠صرافي، مظفر )

 سال دهم، شماره نهم و دهم

امه شهر، فصلناز حاشيه نشيني تا متن شهرنشيني، در هفت-اي براي ساماندهي اسکان غيررسمي(، به سوي نظريه٠٩1٠صرافي، مظفر )

 عمران و بهسازي شهري، سال سوم، شماره هشتم، تابستان

 ششم چاپ .تهران دانشگاه شهرهاي تاريخي. انتشارات و بناها سازي ( باززنده٠٩11منصور ) محمد فالمکي،

 رات جهادانتشا سازمان. شهرها تاريخي بافت مرمت ريزي برنامه و تجارب فنون(. ٠٩11)احمد  پوراحمد،. حسين آباد، خليل کالنتري

 .اول چاپ. دانشگاهي

 ٠٩1٩-٠٩٩٩هاي مرکز آمار ايران، نتايج سرشماري نفوس و مسکن سال

 دوم شمارة شهر، معماري. هفت آثار از صيانت و حفاظت تحول جنبش سير و تاريخي مراکز ،ها مجموعه( ٠٩٣٣فتانه ) نراقي،

کوي منبع آب(، به راهنمايي کرامت اهلل زياري، اهواز )(، ساماندهي و توانمندسازي اسکان غيررسمي شهر ٠٩1٩آذردخت )نوذري، 

 دانشگاه يزد، مجتمع علوم انساني، گروه جغرافيا

يز (، اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، ترجمه: محمدرضا نفيسي و کامب٠٩1٠) يمحمدعلهمايون کاتوزيان، 

 عزيزي، نشر مرکز، چاپ سوم
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