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Background: Historical contexts as a valuable legacy and representing the identity of the city, today face 
numerous issues due to their inattention to the cultural, social and historical contexts of contemporary 
interventions. And the old before any intervention and finding a proper link between these physical and 
spatial dimensions is necessary. 
Objectives: The purpose of this study is to recognize the role of cultural factors in regeneration old and 
historic neighborhoods of cities. 
Methodology: This research has been done by descriptive-analytical method and library method and 
field perceptions have been used in collecting information. 
Results: In this study, after obtaining the required theoretical knowledge from studying the theoretical 
foundations and formulating cultural principles and ideas and different dimensions of culture-based 
reconstruction, and studying previous related experiences, their examples in the sample The case study 
has been identified. In this regard, the development of 100 questionnaires for citizens in the study area 
has been used. And the information from the questionnaires was analyzed in SPSS. Also, some of the 
cultural potentials in the case study have been extracted from these questionnaires. 
Conclusion: Thus, the method of extracting and applying these cultural principles and ideas in 
recreating was developed in an objective example of a multicultural society. Finally, according to the 
concepts extracted from different dimensions of culture and knowing its place in recreating historical 
and old neighborhoods, as well as introducing its examples in a case study, strategies and how to realize 
cultural factors in recreating were explained. 

Highlights: 
Reconstruction of culture-based, especially in multi-cultural neighborhoods, given the existing cultural and ethnic 
diversity as a potential for the formation of different spaces appropriate to specific cultural events and unique activities 
in accordance with the place. It can be the most appropriate approach to improving the quality of life of residents and 
also the economic prosperity of the neighborhood. 
Reading the concept of culture and getting acquainted with its vast dimensions, as well as understanding how to extract 
ideas and cultural principles that regulate the body and space and using it in the process of recreating culture-building, 
can be an important step in developing unique patterns. It should be indigenous, which seeks to establish more and 
more harmony of body and space with the background culture. 
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های بازشناسی جایگاه عوامل فرهنگی در بازآفرینی محله
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مبنا، -بازآفرینی فرهنگ ها:کلید واژه
فرهنگ، طراحی شهری، محله 

 توپتاریخی، محله پای

توجهی بافت های تاریخی به عنوان میراثی ارزشمند و معرف هویت شهر، امروزه با مسائل متعددی مواجه هستند. بیله: ئبیان مس

. درنتیجه اندیشیدن به ابعاد روی این بافتترین مسائل پیشتاریخی در مداخالت معاصر یکی از مهم به زمینه فرهنگی، اجتماعی و
های تاریخی و قدیمی پیش از هر نوع مداخله و یافتن پیوندی مناسب میان این ابعاد و گوناگون اجتماعی، فرهنگی و هویتی در محله

  ابعاد کالبدی و فضایی امری ضروریست.

های قدیمی و تاریخی شهرها ین پژوهش نیز در همین راستا، بازشناسی جایگاه عوامل فرهنگی در بازآفرینی محلههدف ا هدف:

 است.

های میدانی ای و برداشتآوری اطالعات از روش کتابخانهو در جمع تحلیلی انجام گرفته-این پژوهش به روش توصیفی روش:

 است.استفاده شده

های فرهنگی ی مبانی نظری و تدوین اصول و انگارهآمدن دانش نظری مورد نیاز از مطالعهس از به دستدر این پژوهش پ: هایافته

ی شناسایی ی مورد مطالعهی تجارب پیشین مرتبط، مصادیق آن ها در نمونهمبنا، و مطالعه-و ابعاد مختلف بازآفرینی فرهنگ
است. و ی مورد مطالعه استفاده گردیدهبرای  شهروندان در محدوده مهپرسشنا 100است. در این راستا نیز از تدوین تعداد شده

های فرهنگی موجود در نمونه موردی، از این همچنین بخشی از پتانسیل تحلیل شده. SPSSها در اطالعات حاصل از پرسشنامه
 ها استخراج گردیده.پرسشنامه

 از عینی ینمونه یک در بازآفرینی در فرهنگی هایانگاره و اصول این بردن کاربه و استخراج ینحوه ترتیب بدین: گیرینتیجه

 در آن جایگاه شناختن و فرهنگ مختلف ابعاد از شده استخراج مفاهیم به توجه با نهایت در. گردید تدوین فرهنگی-چند یجامعه
 فرهنگ عوامل تحقق چگونگی و هبردهارا موردی، ینمونه در آن مصادیق معرفی همچنین قدیمی، و تاریخی هایمحله بازآفرینی

 .شدند تبیین را بازآفرینی در

 نکات برجسته:
فرهنگی، با توجه به تنوع فرهنگی و قومیتی موجود به عنوان یک پتانسیل برای -هایی چندمبنا به خصوص در محله-بازآفرینی فرهنگ

ترین رویکرد به تواند مناسبهای منحصربفرد منطبق با مکان، مییتی فرهنگی و فعالگیری فضاهای متفاوت متناسب با رویدادهای ویژهشکل
 منظور ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین و نیز شکوفایی اقتصادی محله، باشد.

 و فضا و کالبد به دهنده نظم فرهنگی اصول و هاانگاره استخراج ینحوه شناخت ونیز آن، یگسترده ابعاد با آشنایی و فرهنگ مفهوم بازخوانی
 و هماهنگی برقراری پی در که باشد بومی منحصربفرد الگوهای تدوین در مهم گامی تواندمی مبنا،_فرهنگ بازآفرینی فرآیند در آن کارگیریبه

 .است زمینه فرهنگ با فضا و کالبد تربیش هرچه انطباق
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 1400، زمستان 260-239، 4، شماره 4دوره دانش شهرسازی، 

 

 له ئبیان مس
به دنبال تحوالت در  میراثی ارزشمند و معرف هویت شهر، امروزه با مسائل متعددی مواجه هستند. عنوانبهتاریخی  یهابافت

ا با کاهش ههای مرکزی شهرها این بافتها به بخشهای تکنولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و جابجایی جمعیت و فعالیتزمینه
های تاریخی و مرکزی شهرها این روند موجب کاهش پویایی بافت مرورزمانبهو اجتماعی مواجه شدند و  کیفیت فیزیکی، اقتصادی

توجهی و یا عدم توجه دار تبدیل شدند. برخی از این مشکالت ناشی از بیهای مسئلهشهری به محله تیبا هو هایشد و محله
ها توجهیندگی شهری مورد بیشترین بیاغلب بعد فرهنگی ز نیبنیدرا استطور یکپارچه کافی به ابعاد مختلف زندگی شهری به

گرفته از ی زندگی، نیاز و فرهنگ ساکنین شکلشیوه تبعبهها ای که در طول سالی بافت محلهگیرد. تخریب یکبارهقرار می

های اجتماعی و فرهنگی زمینه خصوصاًهای مختلف تجاری و مسکونی بدون توجه به پیشینه و زمینه یهابرجو ساخت  سوکی
های اجتماعی و فرهنگی در بافت شده و هویت از سوی دیگر موجب بروز آسیببی شکل وهای یکساختمانبافت به شکل 

 یک موجود زنده وارد آورده است. عنوانبهی شهر صدمات بلندمدتی بر پیکره
سازهای اخیر، وفرهنگی، اجتماعی و تاریخی در مداخالت معاصر و ساخت یتوجهی به زمینهضرورت پژوهش حاضر در پی بی

هاست که هویت یک شهر و اجتماع این بافت یشرویپترین مسائل توجهی یکی از مهماین بی چراکهدهد، نشان می یخوببهخود را 
های تاریخی و قدیمی پیش از هر نوع نماید. درنتیجه اندیشیدن به ابعاد گوناگون اجتماعی، فرهنگی و هویتی در محلهرا تهدید می

افزایش سطح کیفیت زیست شهروندان و همچنین  منظوربهاین ابعاد و ابعاد کالبدی و فضایی، مداخله و یافتن پیوند مناسبی میان 
 .است یضرورارتقاء تعامالت اجتماعی در فضاهای شهری، امری 

توجهی مدیریت شهری، دچار این نوع تنزل کیفیت گشته و مالکان و به سبب بی ،توپ بجنورد در این پژوهش نیزی پایمحله
مقیاس در این وسازهای درشت. و نیز ساختشده استدرآمد نشینان کمو مقصد مهاجران و اجاره دادهازدستساکنین قدیمی خود را 

 منظوربه. لذا کرده استطی را دچار رکود های محیبافت تاریخی، هویت فرهنگی و اجتماعی محله را تضعیف نموده و کیفیت
شود، مسائل به ابعاد کالبدی آن رجوع می کهنیامداخله در بافت موجود شهر بخصوص در محالت مرکزی آن، الزم است عالوه بر 

پارچه و تا عالوه بر توسعه یک ردیقرار گ موردتوجهفرهنگی، تاریخی، کالبدی و اقتصادی و خواست و نیاز مردم نیز -اجتماعی
 هماهنگ با زمینه، پایداری و عدالت اجتماعی نیز ارتقاء یابد.

ی فرهنگ اندیشیده شده، گزینه« حفاظت و بازآفرینی شهری»موتور  داشتنواهایی که برای به حرکت حلترین راهیکی از مهم
رویکردی که با احترام به گذشته، نگاه به آینده دارد و  عنوانبهمبنا -و بازآفرینی فرهنگ (.1998 ؛2پورتس و 1پوزولت است )

 باشد.های قدیمی و تاریخی میگونه بافتباشد، رویکرد مناسبی جهت مداخله در ایننگر مییکپارچه
های قدیمی و تاریخی شهرها است. و هدف این پژوهش نیز در همین راستا، بازشناسی جایگاه عوامل فرهنگی در بازآفرینی محله

 -فرهنگ چه جایگاهی در حیات انسانی دارد؟ -مفهوم فرهنگ چیست؟ -از:  اندعبارتپیش روی پژوهش  سؤاالتهمچنین 
 های قدیمی و تاریخی کجاست؟جایگاه فرهنگ در بازآفرینی محله

 مبانی نظری

 بازآفرینی
بازآفرینی شهری : »کاربرده استبهها را در بیان مفهوم بازآفرینی ترین دیدگاهرابرتز در کتاب بازآفرینی شهری یکی از کامل

شود. بازآفرینی مهم مکان )کالبدی و فعالیتی( منتهی می داشتن خصوصیاتهای جدید با نگهفرآیندی است که به آفرینش مکان
ی پایدار در وضعیت که توسعه یاگونهبهشود،  امل و تمام اعمالی که به حل معضالت شهر منجرشهری، نگرشی است یکپارچه و ک

)بحرینی، ایزدی و مفیدی، « ایجاد کند یخوببهمحیطی، اجتماعی، کالبدی و اقتصادی محل که دچار دگرگونی شدند را زیست

 (. 3,2000،19رابرتز، به نقل از 20، 1393
 

                                                           
1  Pouzoulet, 1998 
2  Portes, 1998 
3  Roberts, 2000 
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 موالیی و محمدزاده.../ بازشناسی جایگاه عوامل فرهنگی در بازآفرینی

 
 1جدول

 خالصه مفاهیم بازآفرینی از دیدگاه محققان ایرانی و خارجی 

 مأخذ مفاهیم کلیدی تعریف/توصیف منبع

 لطفی
(1390) 

احیا کردن، جان دوباره بخشیدن، احیا شدن، از نو رشد کردن و 
همچنین بازتولید طبیعی، بخشی از یک تمامیت زنده که در معرض 

 نابودی قرارگرفته.

به یک بخشیدن زندگی دوباره 
 تمامیت زنده و در معرض نابودی.

 1390لطفی، 

حبیبی و 
 مقصودی

(1386) 

بازآفرینی )معاصرسازی( یعنی تولید سازمان فضایی جدید منطبق بر 
های نو که همگی در ایجاد روابط شهری جدید و شرایط تازه و ویژگی

 افتد.ی روابط شهری کهن یا موجود مؤثر مییا تعریف دوباره

سازمان فضایی جدید. ایجاد تولید 
روابط جدید و یا بازتعریف روابط 

 کهن شهری.

حبیبی، مقصودی، 
1386 

 رابرت
2000 

های فرآیندی است که به خلق فضاهای شهری جدید با حفظ ویژگی
گردد. دید جامع و یکپارچه اصلی فضایی )کالبدی و فعالیتی( منجر می

 کهیطوربهو مجموعه اقداماتی که به حل مسائل شهری بینجامد، 
محیطی بهبود دائمی در شرایط اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و زیست

 ر شده را به وجود آورد.بافتی که دستخوش تغیی

فرآیندی، خالق فضای جدید با 
های کالبدی و فعالیتی حفظ ویژگی

نگر، اقدامات در جهت فضا، جامعو 
حل مسائل شهری، مداخله در 

 بافتی که دستخوش تغییر شده.

 2000رابرت، 

صفدری و 
 همکاران

(1393) 

 توجه و حال در گذشته دارد. تبیین همراه به را روزآمد شدن و نو شدن

 فضا. فرآیندی و کالبد تعریف یرندهیدربرگ و آینده و نیازهای حال به

 از ودارد  گذشته بر اتکا نقطه سویی از .ثروت به میراث تبدیل برای

. خواهان بخشیدن گذشته به صرف نگاه از رهایی تمایل به دیگر سوی
 .بافت به هویت جدیدی و معنا

کردن، توجه به گذشته  روزبه
ارزش، طراحی برای  عنوانبه

 نیازهای حال و آینده. 

صفدری و همکاران، 
1393 

زندگی دوباره بخشیدن به سیستمی است که در معرض  به معنایآید، بازآفرینی در لغت برمی ذکرشدهکه از تعاریف  طورهمان
 ی سیستم عمل خواهد کرد.و با تکیه بر گذشته شود که این زندگی مجدد، با قدرتی بیشترطور برداشت مینابودی قرارگرفته و این
گیری آن ضروری است. چراکه بیانگر تفکر مولد آن است و ی شکلی تاریخچهتر بازآفرینی شهری، مطالعهدر پی شناخت بیش

این روند را  اًنهایتهای اخیر، تحول مرمت شهری در سالسیر دهد. نیز سیر تکامل و تجارب آن را از گذشته تا اکنون به ما نشان می
. بازآفرینی شهری، مانند رویدادی گسترده و است دهیرسانهای خود در قالب بازآفرینی شهری فعالیت یدهسازمانآوردن و به گردهم

دهد و از های توسعه در درون شهر حاضر اهمیت میی ابعاد و  کاستیجامع از مرمت شهری، روندی است که از طرفی به همه
به توسعه  افتنیدست مبدل نمودن آن به آلت یا مسیری برای  منظوربهکار بردن هر موقعیتی فراهم نمودن موقعیت و بهطرفی، به 

 (.1389 ،)لطفی پردازدمی

 مبنا-بازآفرینی فرهنگ
ی . این گزارش به سه نوع مداخلهشده استمعرفی  2004انواع مشارکت فرهنگ در بازآفرینی در گزارش ایوانز و شاو در سال 

و  ،مبنا را که متأخرتر-بازآفرینی فرهنگ ،کند که در این پژوهشهای فرهنگی در بازآفرینی اشاره میفعالیت یطورکلبهفرهنگ یا 
می شهرها ریخی و قدیهای تانگر و مناسب مداخله در بافترویکردی یکپارچه عنوانبهاست،  بوده موردتوجهتا به امروز  1990از 

 گزینیم. برمی
بازآفرینی شهری  لگریتسهو عامل  نیروی محرکه عنوانبههای فرهنگی ، رویدادها و فعالیت«مبنا-بازآفرینی شهری فرهنگ»در 

مقبولیت عام زیادی  نگی ازسازد و رویدادهای فرهاساس بازآفرینی را می «رویدادمداری»در این نگرش،  .شودیگرفته م در نظر
های اداری و عمومی استفاده و یا طراحی ها برای کاربردای از ساختمانمبنا، عموماً مجموعه. در فرآیند بازآفرینی فرهنگمندندبهره

در آتی سبب محبوبیت و  ای کهها و رویدادهای تازهشود و فعالیتمی های جدیدیشوند؛ از فضاهای عمومی استعمالمجدد می
حلی عمومی برای تمام شهرها نیست و مبنا راه_بازآفرینی فرهنگ .(51، 1390گردد )لطفی، ، پیشنهاد میشودها میشهرت مکان

کند که نتایج های خاص محل و اهداف طرح، رویکرد متفاوتی طلب میگرفتن ویژگی در نظرفرآیند بازآفرینی در هر نقطه با 
، با توجه به تنوع 1فرهنگی-هایی چنددر محله خصوصبهمبنا -خواهد داشت. بازآفرینی فرهنگ یدر پمختص به خود را نیز 

                                                           
1  multi-cultural 
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ی فرهنگی و گیری فضاهای متفاوت متناسب با رویدادهای ویژهیک پتانسیل برای شکل عنوانبهفرهنگی و قومیتی موجود 

اکنین و نیز شکوفایی ارتقاء کیفیت زندگی س منظوربهترین رویکرد تواند مناسبمنطبق با مکان، می فردمنحصربههای فعالیت
 اقتصادی محله، باشد.

 فرهنگ و جایگاه آن در حیات انسانی و شهری
ریزی شهری راهبردی، در نزد بسیاری، فرهنگ از رویکردهای استاندارد به برنامه یجهیدرنت جادشدهیابه مشکالت  با توجه

به نقل از  ،42، 1391، زاده)عباس شده استرفت از مشکالت، مطرح یک گزینش هوشمندانه برای برون عنوانبهجهات مختلف 
 ،زاده(، افزایش مداخله اجتماعی محلی )عباس1391زاده، ، عباس2007، 3گیمنو مارتینز)(. ایجاد هویت شهری 2004 ، 2و شاو 1ایوانز

هایی هستند که ابزارهای سنتی، در فراهم کردن ( چالش1391 ،زادهعباس، 2002، 4فلوریدا( و جذب منابع و استعدادها 1391
یک رویکرد نویدبخش جلوه کرد که احتمااًل  مانندبهفرهنگ  رونیازارسیدند و می به نظرها نارسا های مناسب برای آنحلراه

(. خاتمی و 42، 1391 ،زادهعباس، 2006، 5الندریدهد )می رو قراربخش، هم در سطح مفهومی و هم سیاستی پیشعناصری الهام
و  اندقرار داده موردسنجشآیینی بر سازمان فضایی محالت شهری را -( نیز در پژوهشی تأثیر رویدادهای فرهنگی1398) همکاران

ای جدید، هو هم در توسعه مرکزی هایمحله در آیینی،هم-فرهنگی مراسم طریق از یساختار شهراند که یافتهبه این نتیجه دست
ها با نگاهی های بازآفرینی چراکه این پروژهای در حیات شهری دارد بخصوص در پروژهمؤثر است. درنتیجه فرهنگ جایگاه ویژه

 گیرند.می ای ابعاد مختلف شهری را دربرگسترده طوربهیکپارچه و جامع، 

 مفهوم فرهنگ
ها، های مختلف ملتهای مختلف تاریخی و گروهمشترک رایج در دورهها و معانی واژه فرهنگ به شیوه متمایز زندگی، ارزش

ها و هنجارها را ی ارزش( مجموعه1977)  7همچنین راپاپورت .(41-40، 2007، 6)باکاکاشاره دارد  هافرهنگخردهماعی، طبقات اجت
( در 1357آشوری ). گرددمشترک ظاهر میهای و سمبل ورسومآدابخوانده که در قالب اعتقادات، هنر، اخالق، قانون، « فرهنگ»

که نکات  کندهای زمانی متفاوت اشاره مینظران مختلف در این زمینه در دورهاز صاحب شدهارائهبیان مفهوم فرهنگ به تعاریف 
 :اندشدهبندی جمع 2کلیدی آن در جدول 

 2 جدول
 های تشریحی فرهنگ تعریف 

 نکات کلیدی نظرصاحب

 کلّیتی یگانه از ابعاد اجتماعی 1871 8تایلور
 شامل تمامی کِردوکارهای اجتماعی 1920 9ویلسر

 ها و کِردوکارها تحت عنوان تمدّنی فرآوردهمجموعه 1928 10دیکسون
 کلّیتی همتافته از عادات 1929 11بندیکت
 های کِردوکارها، فرآوردهشامل نمودهای عادات، واکنش 1930 12بوس
 های کِردار تحت سازمان جامعه، منهای رفتارهای حاصل از سرشتِ ارثیهای فکری و شیوهنظام 1933 13هیلر

 شده از جامعه و مشترکهای عاطفی و الگوهای رفتاری آموختهتصورات، پاسخ 1936 14لینتون
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 اکتسابی از جامعه، کِردوکار میراثی 1937 1لووی

 کلّیتی برای رفع نیازها 1939 2پانونسیو
 کلّیتی یکپارچه از وسایل، خصوصیات و تفکّرات 1944 3مالینؤسکی

 ای از آفرینندگی بشری انباشتهگنجینه 1946 5و کلی 4کالکن
 های آموخته شده توسط افراد با هدف مشترکصورت 1947 6بیدنی
 .منحصر به انسان های آموخته شده.شامل واکنش 1948 7کروبر

 ی یک ملّت.شامل دارایی، عمل و اندیشه ی رفتار.کنندهی تعیینواسطهبیعواملِ  1948 8هرسکوویتس
 (1357) آشوری :برگرفته از

های زبانی، شغلی، مذهبی، طبقات و ای، گروههای قومی، قبیلهفرهنگفرهنگ )خردهبرای  شدهارائهاز طرفی طبق تعاریف 
، فرهنگی درون درواقع، های دینی و سیاسی و اخالقی معین(ها و گرایشایدئولوژیها و عقاید و باورها و ارزشبا  مختلف قشرهای

 تر است.فرهنگ بزرگ
های فرهنگ در مفهوم فرهنگ و شناسایی ابعاد گوناگون آن، هریک از اجزاء و ریشه ینهیدرزمبدین ترتیب با کسب بینش کافی 

 .گرددمی، شناسایی و توصیف 3ابعاد مختلف مطابق جدول 

  3 جدول
 ابعاد فرهنگ در حیات شهری  

 هاشهیرتوصیف اجزاء و  ابعاد فرهنگی
 های مذهبی.مذهبی،  اعتقادات و باورهای برگرفته از مذهب و مراسم هاشیگرافضاهای مذهبی،  دین و مذهب

 های کهن و...تاریخ جامعه، آثار تاریخی، رویدادهای تاریخی، روایت تاریخ
 ها و هنرهای ساخت بنامعماری، مهارت معماری

 ، رقص محلی و هنرهای مصور... یدستعیصناهای محلی، موسیقی محلی یا فولکلور، آالت موسیقی خاص، بازی هنر

 سبک زندگی
را گذرانند و تعطیالت خود پوشند، اوقات فراغت خود را میخورند، لباس میای که مردم غذا میای ازجمله شیوهطیف گسترده

 کنند و...کنند، صحبت میروند، با دیگران مالقات میکنند، سرکار میریزی میبرنامه
 های اجتماعی، برقراری ارتباط با مشارکت آگاهانه افراد یا گروهرفتار دوجانبه روابط اجتماعی

 مربوط به مراسم عروسی، عزاداری،  ورسومآدابهای خاص در روزهای خاصی از سال، برگزاری مراسم ها و رسومآیین

 هانمادها و نشانه
های های اساطیری، نشانهگرفته از فرهنگ، اعتقادات و روش زندگی مردم. نمادهای برآمده از ادبیات شفاهی و داستاننقوش ریشه

 خاص قومی و فرهنگی.
 .امرارمعاشی ارتباط با طبیعت، دفاع، شیوه.  ها از اجداد، طبیعت، سایر قبایل و...های اقوام طی نسلآموخته دانش

 .شامل اخالقیات انسانی و کمک به همنوع، آیین قدردانی. تابوها  قانون و اخالقیات

 باورها و عادات
اقوام ورسوم، عقاید و ادبیات بینی  انسان را در خود دارد. باورها به فرهنگ، نوع زندگی، بینش، آدابترین مبانی جهانباورها بنیادی

 ای.دهند. شامل باورهای مذهبی و باورهای قومی قبیلهجهت می

 پیشینه پژوهش
 نقش و شهری مرمت رویکرد نیتریاصل عنوانبه فرهنگ بر مبتنی بازآفرینی نییتب با پژوهشی در ،(1396) همکاران و عباچی

 کهن و تاریخی هایبافت احیای راستای در گامی کالبدی، سازییکسان و شدنیجهان نگرش منفی پیامدهای کاستن جهت در آن
 و عباچی. است تاریخی پیشینه از استفاده با بومی کهن فرهنگ و کالبد معاصرسازی و به دنبال تحقق برداشته مشهد شهر

 تاریخی، یهابافت یتوانمندساز و احیا ضمن کهن، بافت فرهنگی هایظرفیت از استفاده اندکرده اذعان پژوهش این در همکارانش
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 دنبال بهدر پژوهش خود، ( 1395) غفاری .دارد دربر را جهانی مقیاس در شدنمطرح و درآمدزایی اقتصادی، توسعه توریسم، جذب

 ایجاد طریق فرهنگی از هایجاذبه بین پیوند ایجاد جهت در قزوین آخوند یمحله تاریخی بافت بازآفرینی هدف به دستیابی
و طرح پیشنهادی برای نمونه موردی خود  بوده است فرهنگی بازآفرینی یایده مبنای بر فرهنگی تعامالت ارتقاء و شهری یشبکه

 دهد.را، بر همین مبنا ارائه می
 هایانگاره سرشار، فرهنگی یپیشینه با قومی عنوانبه کرد قوم تحلیلی –توصیفی مرور با پژوهشی در( 1394) و همکاران پورجعفر

 هاانگاره این در شهری فضاهای طراحی به دهندهنظم اصول کندوکاو به سپس و نموده تبیین را کالبدی بعد بر اثرگذار فرهنگی
 کالبدی بعد بر اثرگذار فرهنگی هایانگاره رنگ، و تناسبات و ریتم ،یدوبعد شکلی ترکیبات و نقوش اساس این بر. اندپرداخته

 .اندنموده ارائه را کرد قوم برای مطلوب شهری فضای طراحی دهندهنظم اصول هاانگاره این تلفیق با تیدرنها و شدهنییتع
 از پس وی. است کرده ورود بازآفرینی در مبنا فرهنگ رویکرد وجوه شناسایی به نظری منظر ازپژوهش خود  در( 1389) لطفی
 دسته سه در را مبنا فرهنگ بازآفرینی هایروایت مبنا،_فرهنگ بازآفرینی ابعاد از منسجم تعاریف یارائه و مختلف منابع در پژوهش

 .نموده است بندیجمع متوالی و متفاوت تاریخی یدوره سه در و روایت
 

 
 از اقوام مختلف  استخراجقابلهای فرهنگی تأثیرگذار بر بعد کالبدی و فضایی اصول و انگاره. 1شکل
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 هرچه طراحی برای هاییسرنخ یافتن دنبال به محله، بازآفرینی در آن کاربست و شهری، طراحی در فرهنگ دادن دخالت پی در

 را شهر و منطقه هر خاص هایانگاره و اصول توانمی محله ساکنین فرهنگ یمطالعه از پس موجود، فرهنگی بستر با ترمتناسب
 طراحی طرفی از و. دارد مختلف جوامع در متمایزی مفهوم آن، بودن سرمایه یمقتضابه فرهنگی یسرمایه چراکه. نمود استخراج

 معضالت و مسائل یبهبوددهنده و نیازها یکنندهمرتفع باید و نیست فرهنگ از بصری نمودهای ایجاد و زیباسازی صرفاً شهری
 :گرددمی تدوین مردم، زندگی سبک و فرهنگ به توجه با ،1 شکل مطابق دیاگرام ترتیب بدین. باشد نیز مردم

به  دهندهنظمها و اصول فرهنگی ی استخراج انگارهی آن، ونیز شناخت نحوهبازخوانی مفهوم فرهنگ و آشنایی با ابعاد گسترده
بومی باشد که  فردمنحصربهتواند گامی مهم در تدوین الگوهای مبنا، می_کارگیری آن در فرآیند بازآفرینی فرهنگکالبد و فضا و به

 زمینه است. بافرهنگتر کالبد و فضا و انطباق هرچه بیش در پی برقراری هماهنگی

 
 چارچوب مفهومی پژوهش .2 شکل

های متنوع فرهنگ، جایگاه این در پژوهش حاضر با توجه به ابعاد فرآیند بازآفرینی و با در دست داشتن مفاهیم، تعاریف و انگاره
تا  گشتهمبنا معرفی و تدوین -ریزی هستند، در بازآفرینی فرهنگی مورد طراحی و برنامهعوامل فرهنگی که برآمده از زمینه

های قدیمی و تاریخی با های شهری در محلهبه کار بستن فرهنگ در مداخالت و توسعه منظورهبراهکارهای مناسب و آشکاری 
ی ها و اصول فرهنگی از جامعه، محلههویت فراهم گردد. بدین منظور جهت معرفی مصادیق فرهنگی کاربردی و استخراج انگاره

 .قرارگرفته استیل توپ در مرکز شهر بجنورد را مورد شناخت و تحلقدیمی و تاریخی پای

 پژوهش روش
شده استفاده میدانی هایبرداشت و ایکتابخانه روش از اطالعات آوریجمع در و گرفتهانجام تحلیلی-توصیفی روش به پژوهش این
شناسایی  بازآفرینی فرآیند و گردید مطالعه را آن هایویژگی و فرهنگ به مربوط مفاهیم نظری، مبانی در وجوجست یدرنتیجه. است
 هایانگاره و اصول جایگاه مبنا،-فرهنگ بازآفرینی یمطالعه و بازآفرینی در فرهنگ مشارکت هایزمینه بررسی از بعد سپس. شد

 کامل شناخت از پس. گردید معرفی و شناسایی شهرها قدیمی و تاریخی هایمحله مبنای-فرهنگ بازآفرینی مختلف ابعاد در فرهنگی
 مبنا،-فرهنگ بازآفرینی مختلف ابعاد همچنین  و فرهنگی هایانگاره و اصول تدوین و ازیموردن نظری دانش دست آمدن به و موضوع

 تدوین از نیز راستا این در. شد معرفی و شناسایی پژوهش یموردمطالعه ینمونه در هاآن مصادیق مشابه، پیشین تجارب یمطالعه و
 برای پرسشنامه 100 تعداد. شد استفاده موردمطالعه یمحدوده به کنندهمراجعه یا و شاغل ساکن، شهروندان  برای هاییپرسشنامه

 قرار تحلیل مورد SPSS در هاپرسشنامه از حاصل اطالعات. ی شهریپرسشنامه برای متخصصین حوزه 20گرفته شد و  در نظر مردم
 ابعاد بر تأثیرگذار فرهنگی عوامل و اصول قالب در و گردید بندیجمع مردم هاینامهپرسش نتایج. شد تصویر نمودار صورتبه و گرفت
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. گردید استخراج هاپرسشنامه این از موردی، نمونه در موجود فرهنگی هایپتانسیل از بخشی همچنین شد، تدوین فضایی و کالبدی

 از عینی ینمونه یک در مبنا-فرهنگ ینیبازآفر در فرهنگی هایانگاره و اصول این بردن کاررفتهبه و استخراج ینحوه ترتیب بدین
 در آن جایگاه شناختن و فرهنگ مختلف ابعاد از شدهاستخراج مفاهیم به توجه با تیدرنها. گردید تدوین فرهنگی-چند یجامعه

 در فرهنگ عوامل تحقق چگونگی و راهبردها موردی، ینمونه در آن مصادیق معرفی همچنین قدیمی، و تاریخی هایمحله بازآفرینی
 .دهدمی نشان را پژوهش این انجام فرآیند 3 شماره شکل. شد تبیین بازآفرینی

 

 
 دیاگرام فرایند انجام پژوهش  . 3شکل 

 و بحث  هایافته

 بجنورد  توپپایی موردی؛محلهی نمونه
، چراکه در بافت قدیمی و تاریخی شدی موردی انتخاب نمونه عنوانبهبجنورد، مرکز استان خراسان شمالی را  توپی پایمحله

. عالوه بر این، این استان استتاریخ و فرهنگ آن نمایانگر شود که ی شهر محسوب میهای اولیهو جزو هسته شدهواقعمرکز شهر 
 ، شامل ترک، کرمانج و ترکمن است.فرهنگی-ای چندو این شهرستان دارای جامعه

 

 
 موردمطالعهی موقعیت محدوده .4 شکل 
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 موردمطالعهی کاربری محدوده . 5شکل  

 

 
  موردمطالعهی تراکم جمعیتی محدوده . 6شکل  

 (1389) پارس-مهندسین مشاور نقش جهان :برگرفته از

که بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان خراسان  است 1389از طرح جامع بجنورد در سال  شدهحاصلآمار 
اخیر به دلیل تخریب نیمی از بافت محله، بخشی از جمعیت  سال 10ثبت شده است. الزم به ذکر است طی  85شمالی در سال
انجام  1385عات سال با فرض بازگشت جمعیت، پژوهش بر مبنای اطال نجایااند، اما در توپ از آن مهاجرت نمودهساکن در پای

 گردد. می
ها و اصول فرهنگی از جوامع در هر سکونتگاهی، به چهار عامل مهم باید ابتدا الزم به ذکر است در استخراج مصادیق، انگاره

 عوامل مکمل یکدیگرند و حضور است. این تیبااهمتر بسیار تر و جامعای دقیقتوجه نمود که وجود هریک در دستیابی به نتیجه
تر برای ساکنین الزم و ضروری است. عوامل تر با زمینه و مقبولریزی محله هرچه منطبقطراحی و برنامه منظوربهها هریک از آن

ی زیست ی شیوههای میدانی حاصل از مشاهده، برداشتپردازانهینظرو  نظرانصاحباز : نظر  اندعبارت 7موردنظر مطابق با شکل 
 ی محقق.ی زیستهتجارب مشابه، تجربهمردم، مطالعات و 
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 ها و اصول فرهنگی جوامععوامل تأثیرگذار در استخراج مصادیق، انگاره . 7شکل 

 وجوجست موردمطالعهی فرهنگ در نمونه ی فرهنگ، مصادیق ابعاداکنون با در دست داشتن مفاهیم فرهنگی و ابعاد گسترده

 .گردیدبندی های تصویری طبقههمراه با نمونه 4جدول  صورتبهو  شد

 4 جدول

 موردمطالعهی مصادیق ابعاد مختلف فرهنگ در نمونه

 های تصویریمصادیق و نمونه ابعاد فرهنگی

 دین و مذهب

 مصادیق

خراسان شمالی سنی های ساکن . ترکمناندیسندهند و دارای مذهب شیعه و ی بجنورد را تشکیل میمسلمانان که اکثریت جامعه
های مختلف یهودی، زرتشتی و دهند. همچنین اقلیتها شیعیان این شهر را تشکیل میها و کرمانجها، فارسها تاتهستند و ترک

 مسیحی نیز در این استان وجود دارند.
 ویژه مساجد و معابد و ...معماری بناهای مذهبی به

های عزاداری در شهر، مراسم پخت های محرم و صفر و به حرکت درآمدن دستهی ماههااعیاد قربان و سنت قربانی کردن، عزاداری
 خوانی در روز عاشورا،...در عاشورا و تاسوعا، شبیه یگردانعلمو توزیع نذورات )حلیم(، مراسم 

ی نمونه
 تصویری

 
 مراسم پخت و توزیع حلیم در محرم  .های خراسان شمالی)اهل تسنن(ترکمن

 
 در عاشورا یگردانعلممراسم       در عاشورا خواهیشبیه     

 مصادیق 

های های باستانی و بناهای تاریخی از دورههایی مربوط به هزاره پنجم پیش از میالد و همچنین تپهکتیبهدر نزدیکی بجنورد 
های نخست اسالمی، دوره اسالمی تا پیش از صفویان، صفویه، افشاریه و بعد)مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان، ده

، عمارت مفخم، حسینیه جاجرمی، ساختمان خانهنهییآجای مانده مانند:تاریخی به یهابنا. مانده استزندیه، قاجار و پهلوی( به یادگار 
، مسجد جامع و ... رویدادهای تاریخی: دانیمسبزهمیدان، قدیمی بانک ملی، حمام عسگری، کاروانسرای مفخم، کاروانسرای سبزه

 ها،...  ها و قهرمانیای کهن از دالوریه، ... روایت1357، انقالب اسالمی در سال 1305سال قیام لهاک خان در 

 تاریخ
ی نمونه

 تصویری
 

 خانه                                                   عمارت مفخمعمارت آیینه                    

 
 خانقیام لهاک یمقبره شهداحسینیه جاجرمی                                                               
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 های تصویریمصادیق و نمونه ابعاد فرهنگی

 معماری

 مصادیق
، تزیینات خانه، آجر قزاقی، ورودی و درب خانه، کوبه زنانه و مردانه، پیرنشین، شیروانی، ایوان گرادرونحیاط دار،  یهاخانه

 های متعدد، ...سرپوشیده، طاقچه

ی نمونه
 تصویری

 
 ی بانک ملیخانه                                               حسینیه جاجرمی                     

 هنر

 مصادیق
. کشتی آلیش، کشتی با چوخه، آالت موسیقی همچون دوتار، کمانچه، قوشمه، دهل، سرنا و دایرهموسیقی کرمانج، موسیقی ترکمن،

 شامل: سفره کردی، جاجیم، فرش و پشتی ترکمن، چاروق،... یدستعیصناترکمن،  یدواناسب

ی نمونه
 تصویری

 
 گروه موسیقی محلی ترکمن   گروه موسیقی محلی کرمانج   

 
 ی کردی      سفره          

 سبک زندگی

 مصادیق
های مختلف ترکی، کرمانجی، های محلی، قورتو، جوشواره، اوجز و ... . گویشهای محلی، انواع نانغذاهای بومی؛ انواع آش

 های شخصی. قارداش و باباامان و باغهای بشهای بجنورد و گردشگاهترکمنی، تاتی و ... . گذراندن اوقات فراغت در پارک

ی نمونه
 تصویری

 
 پوشش زنان ترکمن                                           غذای محلی بجنورد )آش یارمه(           

 مصادیق 
ها های مذهبی در حسینیهدر فعالیت مشارکت شهروندانمیدان، میدان، تجمع و معاشرت مراجعین در سبزههای کسبه در سبزهپاتوق

 و مساجد محله.

 روابط اجتماعی
ی نمونه

 تصویری

 
 میدانمیدان                                    مراودات مردم در سبزهی سبزهپاتوق کسبه         

 ها و رسومآیین

 مصادیق

سوری و پریدن از روی آتش با زمزمه کردن اشعار خاص . جشن چهارشنبهیحافظ خوانو  ینینششبهای چلّه و رسوم مربوط به شب
. سفر به طبیعت در روز دهایدوبازدیدو  نیسهفتی قبل از عید، چیدن سفره یتکانخانه رنگ. جشن سال نو،پختن غذای هفتو نیز 

های خاص در روز عروسی مانند با طبخ غذاهای خاص گیاهی در آن روز، برگزاری کشتی با چوخه. برگزاری مراسم فروردین13
 م نذری در ایام محرم. ...کشتی آلیش در عروسی ترکمن. رسوم طبخ حلی

ی نمونه
  تصویری

 عروسی ترکمن                                                  عروسی کرمانج                
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 های تصویریمصادیق و نمونه ابعاد فرهنگی

تر الگوبرداری از اقلیم و محیط، طبیعت منطقه و نقوش حیوانی، هندسی ها کرمانج و ترکمن که بیشبافتهکاررفته در دستنقوش به مصادیق هانمادها و نشانه
 باشد.   رنگ قرمز به عنوان نماد شادی. و گیاهی و همچنین باورهای آنان می

ی نمونه
 تصویری

 
 های اصیل، نمادین و انتزاعی دیگر مایههای                      چشم زخم)از نقشبافتهنقوش تجریدی در دست ازجملهپَژ)

 طلسمی برای دفع نظر بد()همان( عنوانبهشمالی و از نقوش اصلی در بین بافندگان                در این منطقه، خراسان
 ( 1391ر، پواین ختّه و نمادی از خورشید است.()کاظم 

 
 و هم از زیبایی خاصی برخوردار است که شباهتی کامل  هنگی داشتهفر-عَلَم)این نقش هم حالتی اعتقادی

 رنگ قرمز لباس عروس کرمانج.     شود دارد.()همان(حسین استفاده میهایی که در عزاداری امامبه عَلَم

 مصادیق 
ها برای استفاده از نور جنوب، سقف شیروانی، کشاورزی و باغداری، پرورش گیری خانهقنات صدرآباد، جهت ازجملههای بجنورد قنات

 دام، فراگیری طب گیاهی، صنعت بافندگی و ... 

 دانش
ی نمونه

 تصویری
 

 تولید نخ از پشم و بافندگی)روستای روئین؛پایتخت نساجی سنتی ایران(         قنات صدرآباد            

قانون و 
 اخالقیات

 مصادیق
ی بجنورد امری اخالقی است و رواج دارد.  قدردانی مردم از شهردار المنفعه در جامعهکمک به همنوع و مشارکت در امور خیر و عام

 دانند.های خراسان شمالی وصلت با غیر ترکمن را مجاز نمیرتبه دوم شهردار برتر کشور. ترکمن عنوانبهبجنورد و انتخاب ایشان 

ی نمونه
 تصویری

 
 قدردانی مردم بجنورد از شهردار وقت  .های محلمشارکت در تجهیز مساجد و حسینیه

 باورها و عادات

 مصادیق
دور کردن  منظوربهای باورهای پریدن از روی آتش همراه با زمزمه کردن اشعار خاص و همچنین شکستن ظرف چینی یا شیشه

های هدیه، . بردن َطبَقروبرکتیخسیاهی زمستان و نزدیک شدن برکت بهار. باور به بستن کمر عروس در شب عروسی به نشانه 
 و ... زخمچشمقند و شیرینی برای عروس. باور به آویزان کردن سنگ حَنا، کله

ی نمونه
  تصویری

 سین و...(، سبزه عید، چیدن هفتیتکانخانهسوری، یی در آخرین روزهای سال)چهارشنبههاانجام مراسم
 های شیرینی و هدیه در عروسیحمل سینی.                سوری(زنی در شب چهارشنبه)عکس قاشق   
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،  و همکاران میراث فرهنگی هر شهر هستند )زالی گردشگری های فراوان در توسعهمعماری و بناهای تاریخی، نشانگر ظرفیت

شناسی فرهنگی، عوامل محیطی و فرهنگی ( در پژوهش خود ضمن معرفی بوم1396) (. عطایی همدانی و همکاران7، 1396
برند و در پاسخ به عوامل و علل مؤثر در مدلی برای بازخوانی الگوی سکونت و محصوالت کالبدی آن بکار می عنوانبههمبسته را 

کنند. بدین ترتیب با بینی را معرفی میو جهانی الگوی حیاط خانه ایرانی، تکنولوژی، نوع معیشت گیری و تثبیت و توسعهشکل
های های حاکم بر آن و نیز شناسایی مصادیق آن در ابعاد گوناگون، ظرفیتفرهنگها و خردهکسب شناخت از محدوده و فرهنگ

 .درآمدبه تصویر  8ی شکل و در قالب نقشه گردیدفرهنگی موجود و تأثیرگذار بر ابعاد کالبدی و فضایی محدوده تحلیل 

 
 های فرهنگی موجود و تأثیرگذار بر ابعاد کالبدی و فضایی محدودهبر ظرفیت تحلیلی . 8 شکل

بودن یا نبودن  کارآمدای به دلیل روشن نمودن ابعاد مختلف موضوع، درک بهتری از تجارب پیشین همواره در هر رشته مطالعه
رو، بازخوردهای احتمالی، فرآیندهای اثرگذار و پربازده و... در اختیار ما قرار مختلف، مسائل و مشکالت احتمالی پیش یهاحلراه
مبنا در ایران و کشورهای -هایی از تجارب عملی بازآفرینی با رویکرد فرهنگی نمونهدر این پژوهش به مطالعه جهتنیازادهد. می

. نتایج حاصل از خواهد نمودها راهنمایی ی مؤثرتر از فرصتحاصل از این مطالعه، ما را در استفاده نتایج .دیگر پرداخته شده است

 .گرددمیها استخراج ی آنو تجارب قابل استفاده شده بندیجمع 5جدول خالصه در قالب  طوربهاین بخش 

 از نفر 100 تعداد به و تدوین هاییپرسشنامه بجنورد، توپپای یمحله مردم نیازهای و مسائل ها،ظرفیت از آگاهی منظوربه

ی شهری پرسشنامه در بین متخصصین حوزه 20آوری و تحلیل گردید. همچنین تعداد عدد جمع 70که تعداد  .توزیع گردید ساکنین
 توزیع روش ینالزم به ذکر است برای تعیین حجم نمونه از روش فرمول کوکران استفاده شد. ا آوری گردید.توزیع و جمع

 حجم که شد حاصل اطمینان و تکرار قبلی نتایج گریدعبارتبه برسد اشباع حد به نتایج تا شد داده ادامه جایی تا پرسشنامه
 .است رسیده اشباع حد به یریگنمونه

مورد تحلیل قرار گرفت  SPSSپس از وارد نمودن اطالعات در  بود شدهیطراحی طیف لیکرت بخش اول پرسشنامه که به شیوه
 صورتبه SPSSبندی گردید. همچنین بخش دوم آن نیز پس از تحلیل در جمع Excelنمودار در  صورتبهها و میانگین  پاسخ

ها در طیف بندی پاسخدر ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بود که پس از طبقه شدهمطرح سؤاالت ازجمله نمودارهایی ارائه شد.
ی . این نمودار اطالعاتی راجع به میزان احساس تعلق، میزان توجه به توسعهگردیدنمودار استخراج  صورتبهها نانگین آلیکرت، می

دهد که در پایین قرار می اریدر اخت و متخصصین بومی از دیدگاه شهروندان یبافرهنگمحله، و همچنین میزان تناسب توسعه 
 است. مشاهدهقابل
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 5 جدول

 مبنا-های بازآفرینی با رویکرد فرهنگمهم در طرح یهامؤلفهسنجش 

 استفادهقابلتجارب  های برنامه و طرحویژگی

 تجارب

مرکز شهر 

 مشهد

مرکز 

شهر 

 رشت

محله لیس 

مارکت، 

 ناتینگهام

محله تمپل 

 بار، دوبلین

         ضرورت توجه به مشارکت مردمی مشارکت مردمی مشارکت عمومی

         مداخالت حداقلی و حفظ بافت نظم ارگانیک

 هماهنگی با سازمان اقتصادی
ی طرح و برنامه در هماهنگی با لزوم توجه به سازمان اقتصادی و ارائه

 آن
        

 هماهنگی با سازمان اجتماعی
ی طرح و برنامه در هماهنگی با لزوم توجه به سازمان اجتماعی و ارائه

 آن
        

         لزوم توجه به اقلیم و طراحی متناسب با آن هماهنگی با سازمان محیطی

         لزوم فراهم نمودن بستر وقوع رویدادهای اجتماعی و فرهنگی رویدادهای فرهنگی یریگشکل

اقبال عمومی باالی  رویدادهای 
 فرهنگی

         لزوم جلب مقبولیت عمومی

         لزوم جلب رضایت ساکنین رضایت ساکنین

نفعان)مالکین، ذیرعایت حقوق 
 کسبه، کاربران،...(

نفعان)مالیکن، ساکنین، کسبه، کاربران و ضرورت توجه به حقوق ذی
)... 

        

         استفاده منظوربهلزوم مرمت و حفظ ابنیه موجود  از بنا استفاده مجدد

         ضرورت توجه به فضاهای باز و همگانی احیای فضای باز

 عنوانبهمعرفی یک فعالیت فرهنگی 
 تعریف مجدد برند آن مکان

         های فرهنگی بومی و محلیبرندسازی مکان با استفاده از فعالیت

گذاری درونی )بخش سرمایه
 خصوصی و عمومی(

         و عمومی یخصوصگذاری لزوم جلب اعتماد و سرمایه

افزایش تعداد و کیفیت فضاهای 
 فرهنگی یهامکانشهری و 

های فضاهای شهری و توجه ویژه به مکانی کمی و کیفی توسعه
 فرهنگی

        

         ونقل ایمن، پایدار، متنوع و آسانی حملریزی ویژهطراحی و برنامه مناسب ونقلحملالگوهای 

حفظ پیوند کالبدی میان عناصر 
 قدیمی و جدید

ی کالبدی و هماهنگ با ی کالبدی منطبق با زمینهلزوم توجه به توسعه
 ارزش قدیمی و تاریخیبناهای واجد 

        

مختلط )تنوع  یهایکاربرتوسعه 
 مشاغل و نیروی کار(

         شمولی فضاتوجه به اختالط کاربری و فعالیت و همه

مشارکت روزافزون بخش خصوصی 
 یهاانجمنو  هاگروهو عمومی و 

 داوطلبانه

های خصوصی و عمومی و اهمیت جلب مشارکت و همکاری گروه
 مردمی.

        

 بهبود و افزایش سرمایه اجتماعی
 ریپذامکانهایی که عملکرد جمعی را لزوم توجه به معیارها و شبکه

 سازند.می
        

به  شدهعرضه یهافرصتافزایش 
جمعیت محلی برای افزایش 

 اجتماعی یهاتیفعالمشارکت در 

های توجه به فراهم نمودن بستر مشارکت مردم محلی در فعالیت
 مختلف.اجتماعی 

        

دخالت مستقیم شهروندان در ایجاد 
 فرهنگی یهاتیفعالرویدادها و 

های لزوم توجه به ایفای نقش پررنگ شهروندان در رویدادها و فعالیت
 فرهنگی

        

های فرهنگی در ادغام ایده
 آینده یهابرنامه

         هاریزیی فرهنگ در برنامهتوجه به جایگاه ویژه

ادراک ساکنین از تغییر نگرش و 
 محل سکونت خویش

شهروندان از محل سکونت خویش و تأثیرات  یذهن ریتصوتوجه به 
 ی محله.متقابل آن بر ابعاد مختلف توسعه

        

و اشتیاق در  نفساعتمادبهتقویت 
 افراد

         در افراد نفساعتمادبه، حس تعلق، نفسعزتلزوم توجه به احساس 

 حداقلی میانی میانی حداکثری حداقلی یا میانی و توجه به حفظ اصالت بافتمداخالت  میزان مداخله
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 توپ بجنورد از منظر ساکنینی پایوضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محله. 9شکل 

 
 توپ بجنورد از منظر متخصصین حوزه شهریی پایوضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محله . 10شکل 

ها و راهبردهای بازآفرینی فرهنگ مبنا با تأکید گرفتن اطالعات حاصل از محله، ابعاد، زمینه در نظرها و با ی این تحلیلدر ادامه
 توپ بجنورد استخراج گردید:ی پایهای تاریخی، در محلهبر بافت

 6جدول 
 های تاریخی ها و راهبردهای بازآفرینی فرهنگ مبنا با تأکید بر بافتابعاد، زمینه 

 ینیبازآفرابعاد 

 مبنا-فرهنگ
 راهبردها هانهیزم

 هاکاربری و فعالیت

 سازی، ...(، چاروق دوزی، آبنباتیدستعیصنا، یسیرپشممشاغل سنتی )
های ، غذایدستعیصناهای فرهنگی و هنری شامل تولید و فروش جانمایی فعالیت

 ای و ...های زورخانهبومی مانند انواع آش، فرهنگسرا، ورزش
 گیاهان دارویی.و  طب سنتی

 باهدفی مشاغل سنتی برپایی نمایشگاه یا خانه
 گردشگرپذیری.

 ها.تنوع کاربری

 دسترسی و حرکت

 در خیابان چهارشنبه بازار. سکانس بندی حرکتی
 میدان.حفظ تداوم حرکت از چهارشنبه بازار تا سبزه

با توجه به مسکونی  یخصوصمهیندر دسترسی به فضاهای  مراتبسلسلهرعایت 
 بودن محله.

 ایجاد پیوستگی حرکتی در مسیر.
 دسترسی. مراتبسلسله

 فضایی و کالبدی

و سنگ و آجر( و  گلکاهو کاربرد مصالح بومی) طبقه 3-2مرکزی های حیاط خانه
 خصوصی، ...عمومی و نیمهفضای نیمه عنوانبههای چوبی؛ بام ها و پنجرهورودی

 دهنده و ارتباطی.فضای اتصال عنوانبهمیدان، تکیه و حسینیه 
 محوری فضاها و محله.انسان

 معاصر یوسازهاساختحفظ الگوی بومی در 
 تاری.انتظام فضایی و ساخ

 اجتماعی و فرهنگی
 های محلی، موسیقی ترکی و کرمانجی.های مختلف، بازیآیینی در مناسبت مراسم
 میدان جهت حضور و ارتباط اجتماعی اقشار مختلف.سازی فضای سبزهمناسب

ی ی آواها و نواها، خانهاحیای موسیقی محلی، احداث خانه
 ...مطالعات موسیقی محلی بجنورد در گذر زمان، 

 گیری ارتباطات اجتماعی.فراهم نمودن بستر شکل
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 ینیبازآفرابعاد 

 مبنا-فرهنگ
 راهبردها هانهیزم

 اقتصادی
 اقوام مختلف ترک، ترکمن، کرمانج، ... یدستعیصناهای فروش بازارچه

 های محصوالت بومیجشنواره

 حمایت از هنرمندان بومی استان.
 های خصوصی.گذاریجذب سرمایه

 جذب سرمایه از طریق ارتقاء صنعت توریسم.
 گردشگریایجاد محور 

 یطیمحستیز

مراتب و میدان به درون بافت با رعایت سلسلهانشعاب فضاهای سبز خیابان و سبزه
 های موجود در محله.اتصال به باغ

 طراحی باغ ایرانی.
 میدان.بازارهای سبزهی سنگفرش قدیمی راستهسنگفرش نفوذپذیر به شیوه

 استفاده از جریان آب در محور مرکز باغ ایرانی.
 تبعیت از الگو و مصالح بومی.

در فصول گرم و  اندازهیسا) دارها و فضاها، درختان خزانگیری و نورگیری خانهجهت
 گیر در فصول سرد(آفتاب

 مراتبی از فضاهای سبز.ایجاد سلسله
 ایجاد فضای سبز و باز تفریحی.

 های سطحی.کنترل جریان آب
 حفظ طراوت محیط. منظوربهاستفاده از عنصر آب 

 همگونی کالبد و اقلیم.

 منظر شهری
های خیابان ی سبزه میدان در نماسازی مغازهتبعیت از الگوی معماری بازارچه

 شهیدبهشتی.
 نماسازی هماهنگ با زمینه.

 مدیریت شهری
 واگذاری برخی امور محله به ساکنین بومی.

 مساجد فعال محله.گیری در برگزاری جلسات آموزش شهروندی و تصمیم

 گیری محله.جلب مشارکت مردمی در توسعه و تصمیم
، لگرانیتسهانتقال قدرت به نهادهای مردمی و مردم مانند 

 محوراجتماعهای گران و سازمانتوسعه

 حقوقی و مالکیتی
 .گذارانهیسرماالگوی مالکیت خصوصی ساکنان و 

گذار  و مالکیت محدود دولتی سرمایهعدم تملک دولتی در بازآفرینی توسط کارفرما و 
 و سازمانی.

 ساماندهی اصناف.
 واگذاری امورات به مالکان و توجه به حقوق مالکانه افراد.

 بازگرداندن حق توسعه به ساکنان و مالکان.

ها، ها و ریشهعواملی مانند عناصر فرهنگی، سنت یلهیوسبههایی از بستر موجود است که فرهنگی به مفهوم ویژگی زمینه
دهند و آن را از سایر فضاها متمایز ی زیست، باورها، اعتقادات و... به فضا شخصیت خاصی میهای فرهنگی، شیوهورسوم و آیینآداب
 (.9، 1397زاده و موالیی، بالقوه در بستر مورد طراحی وجود دارند )محمد صورتبهبالفعل و یا  صورتبهسازند. این عوامل می

تدوین  7مبنا، جدول -بندی مفاهیم و ابعاد فرهنگ و جایگاه آن در هر یک از ابعاد بازآفرینی فرهنگجمع عنوانبه تیدرنها

. همچنین در ستونی از این جهت انتقال بهتر موضوع، ارائه شدخالصه  طوربه موردمطالعهی هایی از نمونهو مصادیق و مثال گردید
 .شده استی به کاربردن عوامل فرهنگی در بازآفرینی تبیین آشنایی با نحوه منظوربهجدول برخی راهبردها و راهکارها 

 7 جدول
 مبنا  فرهنگ شهری کارگیری فرهنگ در طراحیبه مصادیق و راهبردها اصول، ابعاد، ها،زمینه

ها زمینه
و 

 مفاهیم

ابعاد 
بازآفرینی 
 فرهنگ مبنا

 دهندهنظمها و اصول فرهنگی انگاره
 به کالبد و فضا

 ها و مصادیقمثال راهبردها

ته
اف

ب
سه

الب
و 

ک 
شا

پو
ا، 

ه
 

 منظر شهری
، رنگ، یدوبعدهای ترسیمات، نقوش و طرح

 هندسه، محور تقارن
 منظرسازی هماهنگ با زمینه.

 استفاده از رنگ قرمز و نقوش آشنا مانند َپژ در
 سازی فضاکف

اجتماعی و 
 فرهنگی

 اصول فرهنگی مانند  هماهنگی و تنوع
رویدادهای فرهنگی با 

های محوریت لباس و بافته
 محلی

های ی لباس محلی اقوام مختلف، ایجاد غرفهجشنواره
 های محلیی لباس محلی، بافتهارائه

کاربری و 
 هافعالیت

ها و پوشش زنان و مردان اقوام بافتهدست
 کاالی فرهنگی عنوانبهمختلف 

ی ایجاد اشتغال در عرصه
 ی سنتیتولید و عرضه البسه

محلی،  بازارهای پوشاک با محوریت البسهراسته
 های محلیهای تولید پوشاک، و بافتهکارگاه

 اقتصادی
های بافتهی البسه و تولید دستصنعت تهیه

 منطقهخاص 
 ایجاد فضای سنتی عکاسی با لباس محلی های جاذب توریستفعالیت

ی
یق

س
مو

 

کاربری و 
 هافعالیت

های موسیقیایی، حرکات موزون و فعالیت
 رقص محلی

 احیای موسیقی محلی

ی مطالعات موسیقی ی آواها و نواها، خانهاحداث خانه
ی موسیقی اقوام، محلی بجنورد در گذر زمان، خانه

ی موسیقی کنسرت خیابانی فولکلور، موزهاجرای 
های قدیمی فولکلور خراسان شمالی، تبدیل برخی خانه

 به فضای فرهنگی با محوریت موسیقی فولکلور
 ایجاد استودیوی تولید محتوای موسیقیایی فولکلور

اجتماعی و 
 فرهنگی

هنری بومی در -رویدادهای فرهنگی
 های موسیقی فولکلور و رقص محلیزمینه

رویدادهای فرهنگی هنری 
 موسیقیایی

 های موسیقی محلیجشنواره
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ها زمینه
و 

 مفاهیم

ابعاد 
بازآفرینی 
 فرهنگ مبنا

 دهندهنظمها و اصول فرهنگی انگاره
 به کالبد و فضا

 ها و مصادیقمثال راهبردها

 منظر شهری
ها و ضرباهنگ ها، گامریتم و تناسب، نُت

 موسیقی محلی
 فردمنحصربهفضاسازی 

 ی فرهنگیمتناسب با زمینه
استفاده از ضرباهنگ و ریتم موسیقی ترکی، کرمانجی 

 سازیالگوی کف عنوانبهو ترکمنی 

ی
از

ب
ی 

ها
ی

حل
م

 

اجتماعی و 
 فرهنگی

 ی جمعیپذیرش روحیه

های ی بازیبرگزاری جشنواره
 محلی و ورزش بومی.

-تقویت رویدادهای فرهنگی
 ورزشی.

برگزاری مسابقات محله کشتی چوخه/آلیش و 
 های محلیبازی

کاربری و 
 هافعالیت

 یآورنشاطتنوع، 
ایجاد سالن و فضای 

ورزشی با رویکرد -فرهنگی
 محلی.های بازی

های ها و بازیی فراغت محلی با محوریت ورزشخانه
 ی محله.بومی، ایجاد زورخانه

عیصنا
ست

د
 ی

 منظر شهری
، رنگ، یدوبعدهای ترسیمات، نقوش و طرح

 هندسه

منظرسازی هماهنگ با زمینه 
ها و نقوش برگرفته از طرح
 سنتی

سازی فضا، ها و نقوش آشنا در کفاستفاده از رنگ
 نماسازی، مبلمان شهری و ...

اجتماعی و 
 فرهنگی

 اصول فرهنگی مانند  تنوع، هماهنگی، نظم
رویدادهای فرهنگی با 

و  یدستعیصنامحوریت 
 سوغات

 و سوغات یدستعیصنای جشنواره

کاربری و 
 هافعالیت

 عنوانبهها و خوراک محلی ساختهدست
 کاالی فرهنگی

های قدیمی تبدیل برخی خانه
موزه با -و تاریخی به خانه

، یدستعیصنامحوریت ابزار و 
و  یدستعیصنای بازارچه

 سوغات

های ترکی، کردی و کارگاه بافت گلیم/بافت قالی
ی کردی/ پشتی ترکمنی/ سفره

ترکمنی/چوخه/.../کارگاه چاروق دوزی/.../کارگاه 
 قروت/...زنی/قرهآبنبات

ی هنرهای بومی و محلی، ، خانهیدستعیصنای خانه
 ی هنرهای بومیآموزشکده

 اقتصادی
ها، پاپوش، سوغات بافتهی دستصنعت تهیه

 خوراکی و ...

و  یدستعیصناهای بازارچه
 سوغات.

 جذب توریست هنرهای دستی

اقوام مختلف و سوغات  یدستعیصنابازارهای راسته
 شهر

گلیم، پشتی، زیلو، های نمایش و آموزش بافت غرفه
 پالس، جاجیم و ...

ل 
ام

تع
ی

یگ
سا

هم
 

اجتماعی و 
 فرهنگی

های رفتاری، روابط همسایگی، قرارگاه
 اجتماعات محلی

ایجاد خردفضاهای همسایگی، 
شناسایی و تقویت فضایی 

 های سالمپاتوق

های کسبه سبزه میدان، تجهیز پیرنشین، تجهیز پاتوق
 محلیهای های همسایگی، کافهپاتوق

ن
آیی

و 
ها 

اد
ید

رو
ی 

ها
ی

اع
تم

اج
 

اجتماعی و 
 فرهنگی

 ورسومآداب

های برگزاری جشنواره
هنری قومی، -فرهنگی
ها و تئاترهای نمایش

اطیری قومی، فضاسازی اس
 آیینی محلی برای مراسم

ی غذا ی موسیقی فولکلور موضوعی، جشنوارهجشنواره
و روایات اساطیری در قالب  هاداستانبومی، نمایش 

 پذیرتئاتر خیابانی، طراحی فضاهای انعطاف

 جذب توریست اجتماعی بینیجهان اقتصادی
نمایش عقاید، باورها، روایات اساطیری، وقایع قومی  در 

 قالب تئاتر

ی
بر

ار
 ک

 و
غل

شا
م

ی
هر

ش
و 

ی 
حل

ی م
ها

 

اجتماعی و 
 فرهنگی

 های فرهنگی و کالبدی محلپتانسیل

قدیمی  یهاخانهتبدیل برخی 
و تاریخی به فضاهای 
فرهنگی و اجتماعی با 

 نفعیذهای مشارکت گروه

 خانه فرهنگ، خانه موسیقی، خانه هنرهای محلی و ...

 های تاریخی و کالبدی محلپناسیل اقتصادی

های قدیمی تبدیل برخی خانه
و تاریخی به فضاهای اقامتی 

ای با مشارکت و موزه
 نفعهای ذیگروه

، یدستعیصنا، خانه گردشگرشناسی، خانه ی مردمموزه
 ی بومگردی و ...خانه

کاربری و 
 هافعالیت

 های خاص اشتغال منطقهپتانسیل

ی برپایی نمایشگاه یا خانه
 باهدفهای سنتی حرفه

 .یریگردشگر پذ
 ها.تنوع کاربری

 ، چاروق دوزی،یدستعیصنا، یسیرپشممشاغل سنتی)
 سازی، ...(آبنبات

های فرهنگی و هنری شامل تولید و جانمایی فعالیت
قروت، های بومی مانند قره، خوراکییدستعیصنافروش 

 انواع آش و...
 ای و ...های زورخانهفرهنگسرا، ورزش

 طب سنتی.
 طبیعی یهانوشدممشاغل گیاهان دارویی و انواع 
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ها زمینه
و 

 مفاهیم

ابعاد 
بازآفرینی 
 فرهنگ مبنا

 دهندهنظمها و اصول فرهنگی انگاره
 به کالبد و فضا

 ها و مصادیقمثال راهبردها

 های جمعیفعالیتی مشارکت و روحیه مدیریت شهری

جلب مشارکت مردمی در 
 گیری محله.توسعه و تصمیم

انتقال قدرت به مردم و 
نهادهای مردمی مانند 

، محوراجتماعهای سازمان
 گرانو توسعه لگرانیتسه

 واگذاری برخی امور محله به ساکنین.
، همچنین آموزش برگزاری جلسات آموزش شهروندی

از قبیل تعمیر  وکارکسبای و های فنی و حرفهمهارت
 گیری در مساجد فعال محله.و تصمیم لوازم خانگی،

حقوقی و 
 مالکیتی

 حقوق مالکان و ساکنان

 ساماندهی اصناف.
واگذاری امورات به مالکان و 
 توجه به حقوق مالکانه افراد.
بازگرداندن حق توسعه به 

 ساکنان و مالکان.

 .گذارانهیسرماالگوی مالکیت خصوصی ساکنان و 
عدم تملک دولتی در بازآفرینی توسط کارفرما و 

 گذار  و مالکیت محدود دولتی و سازمانی.سرمایه

ی
حل

و م
ی 

هر
ش

ر 
نظ

م
 

 منظر شهری

الگوی خط آسمان زمینه، منظر تاریخی 
زمینه، منظر هویتی زمینه، نظام ارتفاعی 

ها در زمینه، زمینه، الگوی تناسبات و ریتم
ارزش الگوی اجزای نمای واجد 

های زمینه، الگوی بازشوهای زمینه)موتیف
 های زمینه(زمینه، ریتم

هویتی -تعریف منظر تاریخی
با تأکید بر عناصر هویتی و 
تاریخی، ایجاد هماهنگی و 

تبعیت از بستر در نماسازی و 
 نظام ارتفاعی

میدان و کاروانسرا، حفظ منظر نرم هدایت دید به سبزه
میدان، حفظ حریم بخشی از هویت سبزه عنوانبه

 هوایی مسجد انقالب.
های نماهای واجد ارزش قدیمی و استفاده از موتیف

 تاریخی.

 ها،حفظ دید به نشانه هاخوانایی، نشانه ادراک
ها و گنبد مسجد حفظ دید از داخل بافت به گلدسته

 ی باهویت.نشانه عنوانبهانقالب 

ی
دگ

 زن
ک

سب
 

اجتماعی و 
 فرهنگی

 های فعالیتیگونه ی زیست وشیوه
ی فضاهای موردنیاز با تعبیه

 ی مصرف فضا.توجه به شیوه

های آپارتمانی، تعبیه بالکن یا فضای باز نورگیر در خانه
های جمعی خانوادگی )تهیه ی فضا برای فعالیتتعبیه

 پذیری زمستان(، طراحی فضاهای انعطافآذوقه

 ارتباط با طبیعت محیطیزیست

مراتبی از سلسلهایجاد 
 فضاهای سبز.

ایجاد فضای سبز و باز 
 تفریحی.

های کنترل جریان آب
 سطحی.

 منظوربهاستفاده از عنصر آب 
 حفظ طراوت محیط.

 همگونی کالبد و اقلیم.

میدان به درون انشعاب فضاهای سبز خیابان و سبزه
های موجود مراتب و اتصال به باغبافت با رعایت سلسله

 در محله.
 طراحی باغ ایرانی.

ی سنگفرش قدیمی سنگفرش نفوذپذیر به شیوه
 میدان.بازارهای سبزهراسته

 استفاده از جریان آب در محور مرکز باغ ایرانی.
 تبعیت از الگو و مصالح بومی.

ها و فضاها، درختان گیری و نورگیری خانهجهت
گیر در فصول در فصول گرم و آفتاب اندازهیسادار)خزان

 سرد(

ت 
ادا

تق
اع

ی
هب

مذ
 

اجتماعی و 
 فرهنگی

 بینی، آداب و رسوم مذهبیجهان
ادیان و  یهاعبادتگاهتوجه به 

 مراسم مذهبی

 ها، تکایا و ...توجه به مساجد، حسینیه
فراهم نمودن بستر وقوع رویدادهای مذهبی مانند پخت 

گردانی و توزیع نذورات، مراسم عید قربان، مراسم عَلَم
 ... در ایام محرم و

های های حاکم بر آن و نیز مصادیق آن، و براساس تحلیلفرهنگها و خردهدر ادامه با شناخت حاصل از محدوده و فرهنگ
های فرهنگی موجود و تأثیرگذار بر ابعاد کالبدی و فضایی محدوده، برخی راهبردها و راهکارها را که صورت گرفته از ظرفیت

شده به تصویر کشیده 11ی راهبردی مطابق شکل فرهنگی در بازآفرینی هستند، در قالب نقشه ی تحقق عواملنحوه یدهندهنشان
 .اند
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 ی راهبردی محلهنقشه. 11شکل 

 گیرینتیجه
 بسیار هاسکونتگاه بطئی هایتوسعه در ناخودآگاه طوربه دیرباز از فضا و کالبد به دهیشکل در مهمی عامل عنوانبه فرهنگ
 مواجه بسیاری مشکالت و مسائل با را جامعه شهرها، در گرفتهصورت مداخالت در اخیر هایسال در آن از غفلت بوده تأثیرگذار

 در آن بستن کار به آن، هایانگاره و اصول شناسایی و فرهنگ مفهوم تعریف در ابهامات وجود دلیل به طرفی از. است کرده
 بودن فردمنحصربه و مختلف جوامع در فرهنگ گوناگونی دلیل به همچنین. است پیچیده و دشوار امری فضایی و کالبدی مداخالت

 خاص فضای و کالبد فرهنگ، هر و داد ارائه مختلف نقاط برای نهایی دستورالعمل عنوانبه را الگویی تواننمی مکان، هر در آن
 .طلبدیم را خود
. افزایدمی فضایی و کالبدی ابعاد بر اثرگذار هایسرنخ استخراج ینحوه و فرهنگ یمطالعه چگونگی اهمیت بر موضوع این لذا 
 به دهیشکل بر که دارد فرهنگی هایانگاره یافتن در سعی آن، ابعاد یمطالعه و فرهنگ مفاهیم در کنکاش با نیز پژوهش این

 در هاآن مصادیق فرهنگی، هایانگاره و مفاهیم بهتر انتقال و موضوع ترعمیق درک منظوربه. دارند مهمی تأثیر  فضا و کالبد
 از یک هر مفهوم مبنای بر مشخص یهایبنددسته صورتبه و گردید وجوجست بجنورد توپپای یمحله یموردمطالعه ینمونه
 هایتوسعه از ناشی هایآسیب دچار که شهرها قدیمی و تاریخی هایبافت در مداخله لزوم گرفتن در نظر با طرفی از. شد ذکر ابعاد،

 برای مناسب رویکرد عنوانبه مبنافرهنگ بازآفرینی فرآیند در فرهنگی عوامل این جایگاه اند،شده زمینه با ناهماهنگ و ناگهانی
 .گردید تدوین اخیر، هایسال در هابافت گونهنیا در مداخله

 :گرددمی ارائه زیر شرح به شهری طراحی در بومیتوجه به فرهنگ  نمودن سهل راستای در راهکار قالب در هاییتوصیه پایان در
 راهکارهای موضوعی:

 بومی و سوغات و غذاهای محلی با مشارکت ساکنین. یدستعیصنای هنر و فراهم نمودن بستر تولید و عرضه -

 های توسعه و سازندگی اشاره نمود. نفعان اصلی طرحذی عنوانبهمشارکت دادن مردم  -

 .  ترک، کرمانج، ترکمن ی سنتی، موسیقی فولکلور اقوامبسههای البرگزاری جشنواره -

 جذب توریست بومگردی. -

 .غذاهای بومی )ترکی، کرمانجی و ترکمنی(های مشاغل سنتی و برگزاری نمایشگاه -

 های توریستی.اذبهج عنوانبههای مختلف فرهنگی ها و کارناوالریزی جشنوارهبرنامه -
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و طراحی  یزیربرنامهعمرانی و شهری بر آراء و نظرات ساکنان و تمامی ذینفعان توجه شود. این امر هم قبل از  یهاپروژهدر  -

و  شدهگذاشتهمردمی و خبرگان  یرأو اتخاذ تصمیمات، حین تهیه برنامه و طرح و نیز بعد از انجام آن به  هاپروژهشهری 
 . ر طرح تصحیح و بازنگری شودبست یهاتیظرفمطابق با مسائل، نیازهای آنان و 

فرهنگی،  یهامؤلفهبه تمامی ابعاد و  ستیبایممحله تاریخی پای توپ بجنورد،  ازجمله تاریخی یهامحله در بازآفرینی -
آن در تمامی  یهاشاخصهفرهنگ و  چراکهاقتصادی، کارکردی و فضایی و کالبدی طرح با نگرشی جامع نگریسته شود 

طراحی بناها و کارکردهای آن، فضاهای شهری و منظر محله با لحاظ منافع  .کندیمن و نمود پیدا مذکور جریا یهامؤلفه
 .روشن به همراه داشته باشد یاندهیآبه  تواندیمذینفعان 

 راهکارهای موضعی:

 فراهم نمودن بستر وقوع رویدادهای فرهنگی و آیینی و مراسم مذهبی در محیط شهری. -

 .ی عمومی شهریو پیاده مداری فضاها یریپذ حضورهای ارتقاء کیفیت -

 طراحی منظر تاریخی و هویتی با شناساندن عناصر تاریخی و قدیمی واجد ارزش هویتی و معماری و ... . -

 توپ.ی پایریزی و طراحی پالزا برای افزایش تعامالت اجتماعی در مرکز محلهبرنامه -

 چراکهبر نیازها و مسائل ساکنان و گردشگران ضروری است  توأمانتاریخی، توجه  یهامحلهدر  ازجملهدر فرایند بازآفرینی  -
تضعیف نماید. غفلت از این نکته خیلی از  را محله پایداری و سکونت کیفیت تواندیمبر امر گردشگری  ازحدشیبتوجه 

 .مناطق جذاب گردشگری را برای ساکنان آن منطقه نامطلوب کرده و نارضایتی آنان را به همراه داشته است

 منابع
 تهران: چاپخانه رامین. .ها و مفهوم فرهنگتعریف(. 1357داریوش. ) ،آشوری

 ی مهران مهاجر. تهران: انتشارات آگاه.. ترجمهه مدرنهای فرهنگی جامعبندیصورت(. 2007باکاک، رابرت. )
های نوسازی شهری )از بازسازی تا بازآفرینی شهری (. رویکردها و سیاست1393مفیدی، مهرانوش. ) و ایزدی، محمدسعید ؛بحرینی، سیدحسین

 .30-17، 9، پژوهشی مطالعات شهری_فصلنامه علمیپایدار(. 
 طراحی جهت کرد قوم فرهنگی های انگاره در کندوکاوی(. 1394. )سیدعلیرضا هاشمی، زادگان ارباب مجتبی و رفیعیان، محمدرضا؛ پورجعفر،

 .193-181 ،15، شهر آرمان شهرسازی و معماری. مطلوب شهری فضاهای
 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .مرمت شهری(. 1386ملیحه. ) ،مقصودی و سید محسن ،حبیبی

ی گردشگری میراث فرهنگی (. بافت سنتی شهری و نقش آن در توسعه1396اسماعیلی، امین. ) و رمضانزاده لسبوئی، مهدی ؛زال، محمدحسن
 .26-7، 53، ی مدیریت شهریفصلنامهی موردی: بافت قدیم شهر ساری. مطالعه

ساز ازتقاء تعامالت فرهنگی )نمونه ی موردی: بافت (. بازآفرینی فرهنگ مبنا زمینه 1393رنجبر، احسان. ) و پورجعفر، محمدرضا ؛صفدری، سیما
 .39-25، 48و47، نشریه هفت شهرتاریخی شهر مشهد(. 

فرهنگی بر سازمان فضایی محالت -(. اثرسنجی رویدادهای بزرگ آیینی1398خاتمی، سیدمهدی. ) و صفوی، سیدعلی ؛خاتمی، سیدیحیی
 .152-131، 55، نشریه مدیریت شهریشهری. 

: موردی نمونه 2017 مشهد فرهنگی پایتخت رویداد بستر در فرهنگ بر مبتنی (. بازآفرینی1396حسین. ) معروفی، و مهال نوا، ؛ننوشی عباچی،
 ،1396شهری  مدیریت و ریزی برنامه ملی کنفرانس هشتمین و المللی بین کنفرانس شده در اولین ارائهمقاله مشهد.  شهر عیدگاه محله

  مشهد.
(. روندهای جدید در فرایندهای بازآفرینی شهری: سرمایه فرهنگی به عنوان منبع انباشت سرمایه انسانی و اجتماعی، 1391) زاده، مهدی.عباس

 .59-40، 58، دوماهنامه شهرنگارشواهدی از نمونه موردی توهو در مونترآل. 
(. بازخوانی حیاط خانه ایرانی بر اساس نظریه 1396یدا. )نوروز برازجانی، و و نژاد، مهدیعطایی همدانی، محمدرضا؛ شالی امینی، وحید؛ حمزه

 .451-431، 49، نشریه مدیریت شهریبوم شناسی فرهنگی. 
ی نامهپایان .(قزوین آخوند محله موردی نمونه) مبنا فرهنگ رویکرد با تاریخی ارزش دارای شهری های بافت بازآفرینی(. 1395ناهید )غفاری، 

 المللی امام خمینی)ره( قزوین، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه شهرسازی.کارشناسی ارشد، دانشگاه بین
فصلنامه  ها در طراحی نشانه.های خراسان شمالی و استفاده از آنبافته(. مطالعه نقوش دست1391سلیمانی، محسن. ) و پور، داریوشکاظم

 .64-45، 21، فرش ایران پژوهشی انجمن علمی-علمی
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 .54-43، 3نشریه هفت شهر، ای بر ضرورت. محور مقدمه-مبنا و حفاظت-(. بازآفرینی فرهنگ1389لطفی، سهند. )

معماری و -نشریه هنرهای زیبا(. بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا: تاملی بر بن مایه های فرهنگی و کنش بازآفرینی. 1390لطفی، سهند. )
 .60-47، 5، شهرسازی

مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی گرایی فرهنگی در بازآفرینی محالت تاریخی. (. رویکرد زمینه1397موالیی، اصغر. ) و محمدزاده، مریم
 ، تبریز. 1397معماری و شهرسازی جهان اسالم در عصر جهانی شدن 

 .بجنورد جامع طرح. (1389) پارس._جهان نقش مشاور نیمهندس
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