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Background: What necessitates the contemporaryization of the historical contexts of the cities in the 
process of urban metamorphosis is related to the urban transformations. They usually impose harmful 
effects on the historical context of the cities over time, and therefore, they are the convincing reasons for 
using contemporaryization approach as a reaction against urban transformations. The historical context 
of Tabriz city symbolizes its identity and heritage of several thousand years. In the contemporary era, on 
the one hand, with the emergence of new needs and functions, and on the other hand, with the 
emergence of a desire for transformations, the city has undergone fundamental changes in the identity 
and function of its historical spaces. Its historical spaces have undergone fundamental changes. 
Objectives: The present study investigates the role of contemporaryization components in the process 
of urban transformation related to the historical-cultural context of Tabriz metropolis, emphasizing 
identity preservation. 
Methodology: The research method of the present study is descriptive-analytical. The collected data 
was analyzed by Durbin-Watson and Kolmogorov-Smirnov tests. In order to rank the components, 
ranking and diamond analysis based on promethee method were administered. 
Results: By using the most comprehensive decision-making systems with multiple criteria by 
determining the share of each of the effective factors in the modernization of the historical context 
through detailed and general ranking using software facilities, very appropriate analyzes are provided 
for the decision maker. A theoretical model can be achieved to promote theoretical knowledge in the 
field of contemporary design. 
Conclusion: The obtained results revealed that all of the considered components influenced the 
contemporaryization of historical context of Tabriz metropolis in close relationship with each other but 
with different impact coefficient. The physical and economic components are in high priority in relation 
to the other components. Based on the experiences gained from the present study, the following 
strategies are proposed: investigating and studying the obstacles of contemporaryization of historical 
contexts and… 

Highlights: 
Due to study gaps, especially in the field of metamorphosis of urban spaces of historical context based on 
contemporaryization approach, the need for such studies gains significance for developing physical, economic, social and 
cultural strategies in contemporary urban spaces. 
Urban Metamorphosis cause substantial differences in the shape and nature of urban spaces. Deficiency in understanding 
this concept leads to lack of desired coherence and intellectual foundations in planning and design of urban spaces 
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دگردیسی، معاصرسازی،  ها:کلید واژه
فرهنگی، هویت،  -بافت تاریخی

 شهر تبریزکالن

های شهری کند، دگرگونیمی های تاریخی شهرها را در فرایند دگردیسی شهری ضروریآنچه معاصرسازی بافتله: ئبیان مس

کارگیری رهیافت کننده بهکنند و قاعدتًا دلیل مجابهستند که معمواًل اثرات ناگواری بر بافت تاریخی شهرها در طی زمان وارد می
در باشد، بافت تاریخی شهر تبریز که نماد هویت چند هزارساله آن است، ها شهری میالعمل در قِبل دگرگونیسازی عکس معاصر

ها، هویت و کارکرد سو با پیدایش نیازها و عملکردهای جدید و از سوی دیگر با پیدایش تمنایی برای دگرگونیدوران معاصر از یک
  فضاهای تاریخی آن دچار دگرگونی اساسی شده است.

گی شهر، با تأکید بر فرهن -بافت تاریخیعرصه  دررا در جریان دگردیسی شهری  های معاصرسازینقش مؤلفه ،پژوهش نیا هدف:

 دهد.حفظ هویت مورد تحلیل قرار می

های گالموگراف اسمیرونف و آزمون از استفاده ها باداده است. تحلیل توصیفی -تحلیلی تحقیق پژوهش حاضر، روش روش:

 گرفته شد. ها از تحلیل رنکینگ و الماس بر اساس روش پرامتی بهرهبندی مؤلفهجهت رتبه .گرفت واتسون انجام -دوربین

از طریق تعیین سهم هر یک از عوامل مؤثر در  گیری با معیارهای چندگانههای تصمیمسیستم ترینجامعاز ی ریگبهرهبا : هایافته

های بسیار مناسبی برای تحلیل ،افزاریامکانات نرملی با استفاده از ک و بندی جزئیرتبهمعاصرسازی بافت تاریخی از طریق 
به یک مدل نظری  توانیمشود که از این طریق در جهت ارتقای دانش نظری در حوزه معاصرسازی گیرنده مهیا میتصمیم
 یافت.دست

یب شده، در ارتباط تنگاتنگ باهم، اما با ضرهای در نظر گرفتهنتایج پژوهش حاضر نشانگر آن است که تمام مؤلفه: گیرینتیجه

شهر تبریز دخالت دارند و مؤلفه کالبدی و اقتصادی در اولویت باالیی نسبت تأثیر متفاوت از هم در معاصرسازی بافت تاریخی کالن
های تاریخی، ایجاد ها قرارگرفته است. با توجه به تجارب برگرفته از انجام این پژوهش، بررسی موانع معاصرسازی بافتبه بقیه مؤلفه

 باشد.... ازجمله راهکارهای پیشنهادی میتاً فعال در بافت ودهای نسبعملکر

 نکات برجسته:
با توجه به خالء های مطالعاتی خصوصًا در زمینة دگردیسی فضاهای شهری بافت های تاریخی با رویکرد معاصرسازی، ضرورت چنین مطالعاتی 

 معاصر اهمیت می یابد. جهت راهبردهای کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در فضاهای شهری
دگردیسی شهری باعث ایجاد تفاوت های ماهوی در شکل و ماهیت فضاهای شهری می شود. عدم درک این مفهوم، سبب می شود که برنامه 

 ریزی و طراحی فضاهای شهری انسجام و بنیان های فکری مطلوب نداشته باشد.

 
تبریز  با  رویکرد   شهرکالنفرهنگی  -بافت تاریخی  سی فضاهای شهری تحلیل  دگردی(. 1400. )محمدرضا ،یپورمحمد و رسول ،درسخوان ،میکر ،یباقر ارجاع به این مقاله:
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 1400زمستان  ،279-261، 4شماره  ،3دوره  ،دانش شهرسازی

 

 له ئبیان مس
ضاها و ف ینیو جانش هاتخریبشهر،  یبا دگرگون وسته،یشهر است که آرام و پ یحافظه جمع یسیدگرد ،مفهوم شهر یسیدگرد

های شهری، نگاه به تحوالت شهرها حکایت از آن دارد که روند دگردیسی .(1394 ،یبی)حب دهدمیشهر در طول زمان رخ  هایمکان
نشده و بینیاز اواسط قرن بیستم میالدی، شدت و سرعت باالیی داشته و تغییرات تدریجی، جای خود را به تغییرات ناگهانی پیش

. چگونگی شوندنیز دچار تغییراتی میبدون بازگشت داده است. برمبنای دگردیسی در کلیت ساختار شهر، فضاهای عمومی شهری 
های فرهنگی شهرها و تأثیر متقابل این تغییرات در ماهیت های سیاسی، اجتماعی، دگرگونیاثرگذاری فضاهای شهری در عرصه

این موضوع در شهرهای  (.10 :2013 ،1مدنی پور ،دگروس ،نایربینت )ای حائز اهمیت اسفضاهای عمومی در طول زمان مسئله
شود. های ماهوی در شکل و ماهیت فضاهای شهری میکند، چراکه دگرگونی باعث ایجاد تفاوتتاریخی اهمیت بیشتری پیدا می

زی و طراحی ریشود که برنامهعدم درک این مفهوم، سبب می و نوعی تبدیل به یک چالش شودتواند بهدگردیسی فضاهای شهری می
رشد  ریاخ هایدهه در .(1398 2،مارتی کازانواس، رنجبر ،)آزرم ی مطلوب نداشته باشدهای فکرفضاهای شهری انسجام و بنیان

 ،ییفضا رییغضرباهنگ ت افتنیده، شدت یپد نیا یامدهایاز پ ،را به همراه داشته است هاییپیچیدگی، تنگناها و ینیشتابان شهرنش
در  یاخص بوده است که اغلب سبب نابسامان طوربهشهرها  یمرکز هایبخشکهن و اصوالً  هایبافتاعم و  طوربهشهرها  یکالبد

 .(1393، و مفیدی ایزدی، ینیبحر) ستا شده هامحدوده نیدر ا یکارکرد یو ناکارآمد یزوال اقتصاد ،یکالبد- ییسازمان فضا
 ی،اجتماع طیراو ش یشهرتاریخی شهرها مختل شده و رابطه متقابل بافت  یسیو دگرد راتییرابطه متقابل شتاب تغ ،دیگرعبارتیبه

حوزه  در (.108 :32000،لیچفیلد)ت سساکنان بوده ا یبرا تیبحران هو ،ین ناهماهنگیحاصل ا، منجر شده است هرکدام یبه گفتگو
شهر شامل  یوجود هایزمینه همهآنکه در  شودمی یمعن دیجد یازهایو ن راتییشهر مطابق با تغ یخیبه تداوم تار تیشهر هو

از  یو عناصر شهر هاویژگیاز  یگونه خاص ایشهر، لزوماً نوع  تیهو ةسازند هایمؤلفهمتعامل دارند.  یو معنا حضور تیکالبد، فعال
و  یالبدک اقتصادی ،یاجتماع هایزمینهبرآمده از  هایمؤلفهبلکه همه  ستند،یآن ن یصفات ساختار ایشهر  یهرظا هایویژگی لیقب

 (.4،2006لپریو) باشند سازهویت توانندمیتداوم  شرطبهشهر  یفرهنگ
ای اعم از زیرساختی و روساختی، از جهت فرهنگی، یادگاری از تاریخ های تاریخی، از جهت اقتصادی، دارای امکانات بالقوهبافت

های معماری و شهرسازی دارای ارزشها و از جهت کالبدی، پیشین، از جهت اجتماعی، بخشی از جامعه و ضامن تداوم زندگی انسان
رو در جریان این دگردیسی، مداخله در بافت ازاین .(12:1382)وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت عمران و بهسازی، یکتایی هستند

اند، ودهای غنی از شهرنشینی بریزی کشورهایی که دارای پیشینهفرهنگی شهرها به یکی از مسائل اساسی نظام  برنامه -تاریخی
 طیرابود مداوم در شبه به لیاست که تما هچکپاریجامع و  یو عمل نشیب تبدیل گشته است. در راستای این مداخله، معاصرسازی،

عزیزی و  ؛ 5،2000:17تزوبرسایکزو ر) است قرارگرفته رییرا دارد که در معرض تغ ایناحیه یطیکالبدی و مح ،یاقتصادی، اجتماع
خاص منجر به بروز  یهانهیدر زم یمتنوع معاصرساز یهاوهیش کارگیریبهو  ییعدم شناسا در شهرهای کنونی .(1389آراسته، 

به خروج  توانیم یخیتار هایبافتمسائل و مشکالت  ازجملهاست.  دهیگرد ریاخ یهابافتها در دهه نیا تیفیمشکالت و نزول ک
 هایاربریکمعاصر، رواج  یزندگ یازهاین تأمینعدم  ،یشهر یفضاها نییپا یطیمح تیفیاز بافت، حضور مهاجران، ک لیساکنان اص

 .(1380 اشاره کرد )فرخ زنوزی،و...  یواجد ارزش معمار یبناها بیتخر ،یکیمشکالت تراف ،بافت یفرهنگ هایرزشبااناسازگار 
 گام پویایی این مسیر در شهری جملگی مدیران و مردم و بوده متداوم شهر، پویایی ارکان از یکی عنوانبه شهرها مرمت درگذشته

 اما .(1380 ایزدی،) بود آن موجود فضایی سازمان بر مبتنی شهر و تکامل راستای در نیز شهر هایدگرگونی و تحوالت نهادند.می

ناکارآمدی  بناها، قدمت از ناشی هایفرسودگی با کالبدی برخورد و هاآن در موجود هایظرفیت عدم شناخت به علت معاصر دوران در
 در بازسازی و تخریب و سیاست اندشدهشناسایی شهری معضالت عنوانبه صرفاً موارد بسیاری در شانشهری تأسیسات و معابر

، حناچیبود ) مدرن شهرسازی و معماری از حاصل هایطلبیموارد جاه بسیاری در گرایش این علت ،شد گرفتهپیش در هاآن با مواجهه

  .داشت همراه به جدید هاینوسازی در را آن از ناشی هایزده و آسیبشتاب توسعه این رویکرد، .(1386 مهدوی نژاد، دیبا و
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/ باقری و همکاران...بافت تحلیل دگردیسی فضاهای شهری  

در  سی آنشنابافت تاریخی ـ فرهنگی شهر تبریز هم که نماد و بازگوکننده هویت و میراث چند هزارساله آن است، لیکن آسیب
یی اسو با پیدایش نیازها و عملکردهای جدید و از سوی دیگر با پیدایش تمندهد، در دوران معاصر از یکشهر تبریز نشان میکالن

های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی های مؤلفهپیوندی ها، منزلت و کارکرد فضاهای تاریخی آن در اثر عدم همبرای دگرگونی
های تاریخی فضایی این عرصه –ها به نحو بارزی در ساختار کالبدی گونه دگردیسیکه اینطوریدچار دگرگونی اساسی شده است، به

  .فته استیاشهر تبریز تجلی
های تاریخی با رویکرد معاصرسازی، ضرورت با توجه به خألهای مطالعاتی خصوصاً در زمینة دگردیسی فضاهای شهری بافت

رویکردی در مدیریت بافت  عنوانبه های معاصرجهت مواجهه با چالشر های مناسبی دیابد، تا زمینهاهمیت می ه ایچنین مطالع
گردد، باشد که از این طریق بتوانیم پویایی و حیات  روزآمدسازی و در عین احیاء ،مانأتومفهوم حفاظت و توسعه  ایجاد شود و تاریخی

جود آوریم. و ها برگردانده و منظری از شهر را که نتیجه تعامل بین زمان، فرهنگ، اجتماع و کالبد است، بهمدنی را دوباره به این بافت
صورت یان دگردیسی فضاهای شهری، نقش هریک از عوامل و مؤلفه های معاصرسازی را هم بهپژوهش حاضر برآن است که در جر

ر تبریز با شهفرهنگی کالن -بافت تاریخیعرصه  دردر جهت پاسخگویی به نیازهای جدید شهری  جداگانه و هم به شکل ترکیبی،
سهم هر یک از عوامل مؤثر در معاصرسازی بافت در جهت تأکید بر حفظ هویت مورد ارزیابی قرار داده و از سوی دیگر با تعیین 

 ای در این راستا دست یابد.ارتقای دانش نظری در حوزه معاصرسازی، به یک مدل نظریه

 پیشینه پژوهش و نظری مبانی
ترجمه کرد. نیز « استحاله»توان در فارسی به در انگلیسی، این واژه را می  Metamorphosisدگردیسی، معادلی است برای کلمه

یر شود، اما مفهوم دگردیسی که با تغیاما هرچند از دل این واژه، مفهوم تبدیل حالت و گذار از حالتی به حالت دیگر بیرون کشیده می
ای از شهر است که مرمت و حفاظت کننده وجه رمندهبیان« دگردیسی»ترتیب اینحالت و ضمناً صورتی از تکامل همراه است، به

ود، موجب نوبه خدهد. دگردیسی را شاید بتوان به این معنا، برآیند نیروهایی دانست که هریک بهچالشی دائمی قرار می شهری را در

دگردیسی از این منظر در مقابل  .(30 :1391گردند )لطفی، فضایی و یا کارکردی شهر می - بروز تغییر یا تحول در ساختار کالبدی
توان در انگلیسی می Perennialityباشد و این کلمه را فارسی شده واژه گیرد و آن پایایی میمیوجه دیگری از موجودیت شهر قرار 

کننده دیگر پایایی بیانعبارتگردد و یا نباید گردد، بهقرار داد، وجهی واجد دوام از شهر است که دستخوش تالطم و دگردیسی نمی
مت و کارکردی، مر -فضایی و اجتماعی -های کالبدیی بسیاری از ویژگیویژگی اصیل و عصارة شهر است که در آن میل به ابقا

وان گفت تمی« پایایی»و « دگردیسی»گیرد. در بیان دوگانه ی عنوان اهرمی برای نگهداری و مراقبت به کار میحفاظت شهری را به
 که حتی تا حدود سه دهة قبل، برتری برداشت با دگردیسی شهری بوده است.

، 1)الک و پیتیسون بوده است نیعج با مفهوم زمان زیشهر ن تیوجود داشته و موجود یاز مفهوم زمان و زمان وارگ یاشتهمواره برد
همان، حضور زمان  یبافت شهر ایکردن زمان در بنا، مجموعه و  ی: جارشمردبرمی گونهاینمفهوم در زمان بودن را  نچیل .(9:1390

ای معنادار در شهر، به شیوه« پایایی»و « دگردیسی»با استفاده از مفهوم مارپیچ زمان وجود  .(65:1397، شهرآیینی)در مکان است 
کمک گرفت و دگردیسی در صورت و ماهیت را به تغییر و گاهی نو « ی شهرقصه»توان از تمثیل باره میقابل توضیح است، دراین

یات شود و در هرلحظه از حهر در دل فرآیندی بطئی دگرگون میترتیب شاینشدن آرایش کالبدی و کارکردی شهر تعبیر نمود. به
ای صهگردد و به عبارتی، قهای قبلی است که متجلی میصورتپذیرد ولی در هر نظر، این صورت به اتکا تمامای میخود، صورت تازه

شود می« شهر مکان زندگی زمان» دهد. به قولیکند. و در اختیار مخاطبش قرار میدیرینه را، هر بار در قالبی نو نقل می
 .(36:1384)فالمکی،

دهد و زمان طوالنی تحت تأثیر قرار میاست که یک شهر را در مدت یدار، بلندمدت، دارای اثرات وسیعدگرگونی شهری فرآیندی ادامه
هایی که افتهای قدیمی و حتی ببافت ساز تحوالت آتی باشد. دگرگونی شهری در مفهومی، به تغییرات عظیم و زیرساختی درتواند زمینهمی

د خود اجتماعی و فیزیکی هستند و عملکر -اند و نیازمند اقدامات اساسی و بنیادین درزمینه های اقتصادیماندهاز جریان توسعه شهری عقب
هدف دگردیسی شهری ایجاد یک  .(2،2010:25د )یانکباشاند، موارد هدف دگرگونی فضایی با رویکردهای مختلف هستند، میدادهرا ازدست

                                                           
1 Lock and Pitison 
2 Yang 
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ی هاولتدیی از جنس دگرگونی شهری، باید یک منبع مالی و اقتصادی برای هاپروژهمحتوای جدید در بافت و بهبود سالمت اجتماعی است. 

، بلکه در لبدی و فیزیکیدر ابعاد کا تنهانهها ینهزم همهنفع ایجاد کنند، لذا هدف اصلی این رویکرد، ایجاد تغییرات در یذی هاگروهمحلی و 
 .(4: 2008، 1 و اینام الگ)کا ی به سمت بازآفرینی اجتماعی، اقتصادی و محیطی استشهرکالنابعاد 

 فرایند یک مختلف در نیروهای تحت تأثیر نیست. شهرها مقیاسکوچک و محلی حد در شهری پایدار دگرگونی اقدامات حوزة

 موقعیت اقتصاد، چون ساختارهای داخلی نیروهای به بسته شهر یک تغییرپذیری قابلیتو  مقاومت اما گیرند،می قرار دگرگونی

 در که است مفهومی پایدار شهری، دگرگونی .(2011:13 2گیرلیر وگالیرسوی ت )اس شهر یک بر خارجی وارد نیروهای و جغرافیایی

 در پایداری به هازمینه این در با توازن عملکردی درنهایت و بگیرد شکل تواندمی محیطی و اقتصادی، اجتماعی عامل سه با رقابت

 برداشت توانمی چنین مختلف در کشورهای های شهریدگرگونی روند به جامع نگاهی با .(3،2010:49)یانگو انجامدمی هاحوزه همة

 شهری تغییرات جامع فرایند یک به کنند،می شهرها عمل در تحول ایجادکنندة محرک نیروهای نقش در هایی کهمؤلفه که کرد

 تغییرات پیوستگی در کلیدی عنصر یک کاربران فضا سوی از تغییر پذیرش که است اهمیت حائز نکته ذکر این اما متصل هستند.

ساز زمینه و محرک نیروهای توانندکه می ارزشمندی برخوردارند و غنی شهری فضاهای از تاریخی شهری است. شهرهای فضاهای
 از را خود هایدگرگونی تاریخی، بافت با توان گفت، شهرهاییمی اروپایی، کشورهای تجارب به نگاهی باشند. با تغییر دگرگونی و

در  لذا اندآورده وجود به شهر یک در را اجتماعی سطوح اقتصادی، همة در تغییرات درنهایت اند وکرده ها آغازبافت درون همین
 در که بود و ارزشمند تاریخی هایبافت با برخورد نحوة در رویکردها نوع بر بیشتر مبتنی شهری دگرگونی رویکردهای بیستم قرن

عنوان پیامد و معاصرسازی بهجریان  (.11: 2011،گالیرسوی و گیرلیرد )کر باز دگرگونی شهری مفهوم برای را ایزمینه راستا این
 پوشد، نوعی واکنش یا پاسخی عمل میاست که در دنیای مدرن جامهشده و فعالیتی حضور مدرنیته در شهر مطرح شاید الزامی بر

رویکردی پوزیتیویستی و علمی با .(42000،فوریستیر دافوس، ،دیوید) جریان شهرسازیهای دیگری از مانند جنبهاست و اصوالً به
ها، اندیشیای از چارهروزترین نسخه مجموعهبهکننده آن شود. معاصرسازی مطابق با طبیعت جزم گرایانه فلسفه پشتیبانیهمراه می

های متوالی به شکلی آشکارا و تلویحی، مفهوم نو های شهرسازانه است باهدف روزآمد کردن شهر که عمدتاً در دورهها و طرحبرنامه
ی و نا شود. جدا از جریان طبیعمع« نووارگی» تواند باوجود مفهوم اند. قائل بودن به تطور و دگردیسی نیز میشدن را متبادر ساخته

های سبکی شگرف همراه بوده، نشأت گرفته از همین هایی اندیشگی و جهشیای از تطور با رویاروییازلی تکامل و دگردیسی، گونه
ها ازجمله و در ظاهر، معاصرسازی سبب محو یا کنار گذاشته شدن صٌور کهنة بسیاری واقعیت. (4:1394، مفهوم است )جهانبگلو

د، شوهای پیشین شناخته میای از تمام دستاوردهای دورهمرمت و حفاظت شهری بوده است. معاصرسازی در هر مقطع زمانی، آمیزه
خوانند، می "انباشت منقطع"ی فلسفه علم هایی که از همان مقطع به آن منتقل گردیده است، این واقعیت را در حیطهعالوه ویژگیبه

های قبلی هموار است و همین نکته هایی نو، آثاری از جلوهدر شهر و هم در معاصرسازی شهری با جلوه با این معنا دگردیسی هم
 شود.سبب شکل دادن به پیچیدگی و جذابیت محیط شهری می

 همگرایی دگردیسی و پایایی
دو نگاه عمودی و افقی به مرمت و حفاظت شهری وجود دارد، نگاه اول، بازنمایانندة پایایی و نگاه دوم نشان دهندة دگردیسی و گذار 

ای و حضوری هست. تلفیق این دو نگاه، نشان دهندة حضور توأمان پایایی در عین دگردیسی هاست. در هر مقطع لحظهمدام میان زمانه
 گرایی در مرمت و حفاظت شهری است. واقعکننده نوعی و بیان

ین گذار شود. انمایاند و گذاری مدام از هر زمانه به زمانه دیگر پدیدار میبا نگاهی افقی به مارپیچ، تداومی از دگردیسی شهر چهره می
 ترتیب پایایی و دگردیسی حضوریاینای دیگر درحرکت است و چرخة دگردیسی نیز همواره ادامه دارد. بهسوی زمانهو تداوم، همچنان به

تنها ناقض حضور دیگری نیست، که به تعبیری الزمة آن است. رویکردهای مرمت و حفاظت توأمان در شهر دارند و وجود هرکدام، نه
اند بودهها و دگردیسی شهر مانههای قبلی، و هم نتیجه عبور زجامانده از زمانهشهری تاکنون هم، حاصل برهم نهاد دستاوردهای به

 .(2)شکل

                                                           
1 Cagla and Inam  
2 Gülersoy and Güler 
3 Yang 
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 انباشت منقطع در حوزه مرمت و حفاظت شهری .1شکل

   

 
   دو نگاه عمودی و افقی به مرمت و حفاظت شهری .2شکل

رسد که تعادلی در این دوگانگی پدید آمده باشد. در این تعادل، شیوه برداشت، نه خطی است و نه مستدیر، بلکه سرانجام به نظر می
دیگر، در عبارتزمان، سبب پدید آمدن نوعی پویایی در حفظ و نگهداری از فضاها و عناصر کالبدی شده است. بهتلقی مارپیچی از 

توان مفهوم زمان درگذر را نیز در مرمت وارد کرد، و به نیاز زمانه و عین پرداختن مرمت و حفاظت سبب تثبیت پایایی است، می
 مرمت و حفاظت شهری را به واقعیتی فعال و نه انفعالی تبدیل ساخته است. مقتضیات جریان دگردیسی پاسخ گفت. این حالت،

 

 
   نظری برای مرمت و حفاظت شهری -چهارچوبی مفهومی .3شکل   
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  آن یخیساختار تار کرهیشهر در پ تینمود هو

 معنوی هایارزش همه و عینی کالبدی تجلی بهتر، بیان به و بافت، به بخشی هویت است، بلند مطرح هدفی عنوانهویت به

 ییمعنا ،یدر سه بعد شکل توانمیفضای شهری را  تیهو طورکلیبه (.1393زاده، نقی) است ی آندهندهشکل عامل و شهر در مستتر
یی عاد معنااب .کالبدی شهری است - یبافت کالبدی و ساختار مکانی هویت شهر دربردارنده ابعاد شکل :کرد یشهر بررس یو اجتماع

شهر تنها  معنای نچی. به باور لکندمیمطرح  شکل خوب شهر هیدر نظر نچیل نیکه کواست  ایگانههفت ارهاییاز مع یکی واقع آن در
شهری  یآنان نسبت به شهرشان و زندگ دگاهیساکنان آن، د یزندگ هیبلکه شهر بر پا ستینقشه آن نی در محدوده کالبدی و معن

شهری توسط فرهنگ شهری و  تیهو اساساً توان گفت،ی هویت شهری میاجتماعابعاد در بیان  یابد و درنهایتمیمعنا 
و در روند تحوالت  ردیگ دربرمیکه جامعه را  تریوسیع یو در دل ساختار اجتماع خیتار متعلق به آن در بستر هایفرهنگخرده

ترکیب غنی از اجتماع، فرهنگ، معماری یک  شهرهای تاریخی (.1392کالنتری، و نوییقلعه) گیردمیآن شکل  سیاسی واقتصادی 
قدمت و نوع  نه،یشیاز پ ینمود ،یهر شهر یخیتار هایبافت .(2 :12018،نراتروماو  کریتنقا) دهای میراث تاریخی هستنو ارزش

است که در آن  ایدیرینهارزش قائل شدن به تمدن  درواقعکهن،  راثیم نیمردمان آن در گذار زمان هستند که حفظ ا یزندگ
رار آن شهر و استم تی، سبب حفظ هوهاآندر  اتیح داشتننگاه یاست و جار بنانهادهرا در آن  یزندگ انیگشته و بن دایهو نیسرزم

 هاآن یو شناخت علم ی، بررسبامطالعههستند که  یخیاسناد قابل پژوهش تار مثابهبهآثار  نیا ییاز سود، در گذار زمان خواهد بو
 نیر مدار اب یافت،دست یو فرهنگ یخیتار قیحقا از گرید یبرخ به زین وی شهر پی برد، واقع رتیو س تیاز هو یبه لمحات توانمی

شتر نسبت بدان کسب یالزم است که پ د،ینما اظهارنظر یرانیابافت تاریخی از  یوجوه ایبخواهد درباره وجه  یسخن، هر محقق
شناخت  ،یحفاظت معمار نینو هایدکترینسبب است که در  نیآن را شناخته باشد. بد حولمراحل تاریخی تطور و ت معرفت نموده و

متوجه  ه،یتوص نیسرشت ا .(2003 2،ولتیوکیو  لدنیف)در آن است  یهر نوع اقدام عمل نیازپیشاثر،  کی یکالبد نهیشیو پ خچهیتار
 .باشدمی زین یخیآن در ادوار تار یتحول کالبد لیو درک دال شهر یخیتار هایالیه همعرفت نسبت ب

 برخی از مهم ترین منابع مرتبط و پژوهش های انجام گرفته در ارتباط با موضوع مورد بررسی را می توان به شرح زیر برشمرد:

ف، مختلای از دو روش یک مطالعه در مورد بازسازی مرکز شهر، تحلیل مقایسه"( در رساله ی دکتری خود تحت عنوان 2008ایزدی ) 
های جهت حل مشکالت بافت "متعادل و برخورد مناسب با محیط تاریخی برای احیای مراکز تاریخی شهر در ایران دایجاد یک رویکر

شنهاد می پی را تاریخی توسعه مشارکت محلی نوآورانه، مشارکت مقامات محلی، تصویب یک رویکرد یکپارچه بازسازی، توانمندی
، دمی دانروایت مدنیت شهری  را تجربه انسان شناسانه شهر "دگردیسی و پایایی شهر و مفهوم آن"له مقادر ( 1394حبیبی ) کند.

مدنیتی تبلوریافته در فضا و مکان همراه با دگردیسی مداوم و آرام یا شتابان فضای شهری ، مدنیتی حاکی از پایایی شهر و مفهوم 

ین چن "زیتبروالت ساختاری معاصر شهر تبریز و تأثیر آن بر هویت شهر تأملی بر تح"مقاله در ( 1395نصیری نیا و حجت ). آن

ست با بایمی ست کهشهر شده ا یزندگ انیاز جر یخیتار هایعرصه ییسبب جدا ،زیمعاصر تبر یتحوالت ساختارعنوان کرده اند: 
 ،آورند دقتبهساختار شهر معاصر را  مهیا شود تا توانایی حضور شایسته در هاآنهای تاریخی، موجبات پویایی تقویت جایگاه عرصه

چراکه این عناصر تشکیل دهندة هویت تاریخی شهرند که از میان رفتنشان درواقع از میان رفتن بخشی از هویت تاریخی شهر 

جهت تغییر معتقدند  "دگرگونی شهری در اروپا هایچالشفضای عمومی و "کتاب در ( 2013) پور یمدن و دگروس ،نیربینا".است
بر و آزرم، رنج .اقدام نمود داریرشد پا ی وو نوآور تیبر دانش و خالق یمبتن یهاتوسعه ،رشد هوشمندفضاهای شهری باید از طریق 

 شهر موردمطالعه: تاریخی ایران، شهرهای در شهری فضاهای دگرگونی ماهیت در کندوکاوی"مقاله در  (1398) 3مارتی کازانواس

 یاد می کنند، زمان و محیط فناوری، رویداد، مردم، دولت، حکومت، را شهری فضاهای تغییر در مؤثر نیروهای ترینمهماز  "اصفهان

است.  بوده متمرکز شهر مرکز در عمدتاً تغییرات روند ،اصفهان درگذشته های کالن ساختارتحلیل دگرگونی اساس بر همچنین
 اند.کرده تجربه را مقطعیو  سریع شهر تغییرات تاریخی مناطق اخیر، هایدهه در کهدرحالی
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 1 جدول

 فضاهای شهری بافت تاریخی در فرآیند دگردیسی فضاهای شهری ی معاصرسازیهامؤلفه

ی
بد

کال
 

 ،1(1996، )کانزن هااختالط کاربری
  2(1992، )جوکیلتو 

 3(2005، )پندلبری
 4(1988، )وهبی و لیچفلید

 5(2009)هوسکارا،  
 7(1385، )زیته 6 (2005، )اوکتای 

 8(2004، )پامیر
 9(1994، )تایسدل و تیم هیث

 (1390ی، )رستمی و زیار

 بافت در کالبدی تغییرات بدون معاصر عملکردهای تزریق
 خوانایی بافت تاریخی  حفظ و

 ارتقاء کیفیت بصری و بهبود سیما و منظر
 باقابلیت سازگاری با تغییرات آیندهایجاد فضاهایی 

 قابلیت نفوذپذیری و سهولت دسترسی
 حفاظت و ممانعت از تخریب بافت

 های جدیدهای بایر در تعریف فعالیتگیری از زمینبهره
 فرهنگی_ تاریخی منطقه پذیری زیست در خدماتی هایزیرساخت تأمین

ی
اد

ص
اقت

 

  جهت معاصرسازیگذاری در تشویق به سرمایه
 10(2008، )انلگیش هریتیج

 11(2000، تانبریج و دوراتلی )اشورث، 
  12(1994، تایسدل و تیم هیث) (1396 ،)سیلویواس

 اصالح قوانین و ضوابط مربوطه
 های توریستی در جهت تأمین منابع پایدارتقویت جاذبه

 تقویت اقتصاد محلی از طریق عرضه محصوالت سنتی
 الگوی مالکیت اراضیاصالح 

 های جدیدتغییر کارکرد و تزریق فعالیت

ی
اع

تم
اج

 

 13(2006)تیزدل و همکاران، ، (2006، )ایزدی جلب مشارکت مردمی

 ،)بیانچینی و پارکینسون، 14(1993، )کرنز و فیلو
 16(2004، )دورالتی و همکاران، 15(1993

حبیبی و ) (1394سراجیان،  پور)، 17(1996، )الرخام 
 (1380،مهدی زاده) (1388 ،مقصودی

 بهره برای جلوگیری از مهاجرت ساکنین اصیل بافتاعطای تسهیالت بانکی کم
 های سنتی و مدرن در جلوگیری از گسترش ناامنی و معضالت اجتماعیتزریق فعالیت

 ارتقاء هویت اجتماعی 
 انسجام اجتماعی

ی
نگ

ره
ف

 

  (1993،)بیانچینی، 18(1993، )برید و همکاران رویدادها برگزاری جشنواره و
میدلتون و ، )20(2007، )اسمیت، 19(1995، )لندری
، )بورگل، 22(1993، )کیمز و فیلو، 21(2008، فراستون

، 24(2000، تانبریج و دوراتلی )اشورث،، 23(2000
 26(2010، )ریچاردز و پالمر، 25(2005، )کویین

 دستیحمایت از هنرمندان بومی و صنایع
 های مرتبط دانشگاهی به دانشجویانهای الزم در زمینه معاصرسازی در رشتهارائه آموزش

 های مرتبط با معاصرسازی بافت تاریخیها و نشستبرگزاری همایش
 ربط و شهروندان در برخورد با گردشگرانهای الزم به مسئولین ذیارائه آموزش

ی
ریت

دی
م

 

 شهریهای توسعه تهیه و اجرا طرح
MCSD(2004),OPDM(2004) 

 (1385، جهانگیر)( 1385، خانی و متوسلی طاهر)
 تصویب و اعمال قوانین و مقررات شهرسازی مربوط به بافت تاریخی

 هاهای مصوب بافت تاریخی از طریق شهرداریاختصاص بودجه کافی برای اجرای طرح

                                                                                                                      

                                                           
1 Conzen  
2 Jokilehto 
3 Pendelbery 
4 Vehbi & Lichfield 
5 Hoskara 
6 oktay 
7 Sitte 
8 Pamer 
9 Tisdell & Temhiss 
10 English Heritage 
11 Ashworth, Tunbridge & Doratli 
12 Silvia's Tisdell & Temhiss 
13 Tiesdell,et al 
14 Kerns & Philo 
15 Bianchini & Parkinson 
16 Doratli, et al 
17 Larkham 
18 Brid, et al 
19 Landry 
20 Smith 
21 Midleton & freeston 
22 Keams & Philo 
23 Burgel 
24 Ashworth, Tunbridge & Doratli 
25 Queen 
26 Richards & Palmer 
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 شهر تبریزدگردیسی فضاهای شهری بافت تاریخی کالن مدل مفهومی عوامل مؤثر در .4شکل

 

 پژوهش روش
ه ، دستیابی بموردمطالعهدرک و شناخت ابعاد گوناگون موضوع  منظوربهتحلیلی است که ـ  پژوهش حاضر از نوع توصیفی

های ؤلفهای از ماست، جهت تعیین مجموعه شدهاستفادهی در آن اکتابخانههای اسنادی و رویکردهای نظری و شفافیت موضوع از شیوه
گان از نامه خبرهای آن برای تهیه پرسشمؤلفه بندی زیر فرهنگی و فهرست ـمؤثر در دگردیسی فضاهای شهری منطقه تاریخی 

 در متخصصان گروه یک از نظرات برای استخراج تحقیق در سیستماتیک روشی یا رویکرد شده است. دلفیشیوه دلفی بهره گرفته

 راندهای از سری یک طریق از گروهی اجماع به رسیدن یا و .(12008،سندفوردو  هوسو) است سؤال یک یا یک موضوع مورد

اجرای روش  .(22001،مسکیناو  هاسون کینی،) است پانل اعضای به نظرات فیدبک و  دهندگانپاسخ گمنامی حفظ با ایپرسشنامه
منظور تخصص بههای مدلفی بدین ترتیب است: شناسایی مسئله و تعریف موضوع، تشکیل تیم اجرایی تحقیق، انتخاب اعضاء گروه

علیزاده  یی،کاشانی، خزا ،)ناظمی هکمیته راهبری و کمیته مشاوران پروژه، انتخاب خبرگان و تهیه پرسشنامنظر  تهیه پرسشنامه زیر
های مؤثری که در دگردیسی فضاهای شهری هایی جهت تعیین مؤلفهپس از شناسایی اعضای پانل، مصاحبه (220 :1394، و حیدری

و  توجهی موردبحث قرار گرفتها، مباحث قابلنجام گرفت. در طی مصاحبهشهر تبریز دخالت دارند، افرهنگی کالن -بافت تاریخی
ای هصورت دقیق مطالعه و بازبینی شد، سپس کدگذاری انجام گرفت و درنهایت مؤلفهها بهاساس آنچه برداشت شد، مصاحبه بر

های دسته اصلی، شامل مؤلفه 5در معیار و  29شهر تبریز در قالب فرهنگی کالن -اصلی دگردیسی فضاهای شهری بافت تاریخی
ها، شناسایی بندی و تدوین شدند. مرحله مهم در انتخاب مؤلفهکالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی در پرسشنامه طبقه

 شدهتخابناها بر مبنای کیفیت متغیرهای هایی است که متناسب، قوی و بیانگر آن عامل باشند. چون نقاط قوت و ضعف مؤلفهمؤلفه
توان گفت یمها تنوع وسیعی دارد، تاکنون به جرات شود، معیار اطمینان از کیفیت متغیرها در پیشینة مرتبط با این مؤلفهتعیین می

برای کمیّ سازی میزان دگردیسی فضاهای شهری بافت تاریخی ارائه  هاشاخصهای نهایی یبنددستههیچ مجموعه مشخصی از 
ابعادی  و شامل چندجانبهکلی در جامعه خبرگان انتخابی پژوهش حاضر مبنی بر اینکه این موضوع مفهومی نشده است ولی اجماع 

یم مفاهتناسب آن با  ها بر مبنایانتخاب ابعاد و شاخصمانند اجتماعی، اقتصادی، نهادی، کالبدی و مدیریتی است، وجود دارد، 
ادگی و ارتباط س، دامنهها، دستیابی به آنو  کثیرقابلیت ت ،قدرت ،حساسیتمیزان  ،میزان در دسترس بودن دگردیسی و معاصرسازی،

اطی مورد و استنبآمار توصیفی  البدر ق نامهپرسشصورت گرفته است. نتایج حاصل از  ابعاد مختلف موضوع تحقیقها و آنبین 
های همبستگی پیرسون با استفاده از آزموندهی به سؤاالت پژوهش از روش تحلیل قرار گرفت. در بخش آمار استنباطی، جهت پاسخ

کالموگروف و اسمیرنف بهره گرفته شد. جهت تعیین روابط کلیه متغیرهای موردمطالعه با دگردیسی فضاهای شهری از تحلیل 
به  رنکینگ باعث شد تا محقق -های دیگری چون پرامتی و تحلیل الماسگیری از آزمونرگرسیون چندگانه استفاده گردید و بهره

                                                           
1 Hsu & Sandford 
2 Keeney, Hasson & McKenna 
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( 1393 ،سرایی) تعیین حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران یابد. دست بر اساس اهداف پژوهش ینتایج مطلوب
نفر از متخصصان رشته شهرسازی و میراث فرهنگی هستند، در این تحقیق جهت  32برآورد گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر 

نامه نیز ظر خبرگان مسلط به موضوع پژوهش استفاده شد. همچنین جهت محاسبه پایایی پرسشنامه ازنبرآورد میزان روایی پرسش
دست آمد، درنتیجه پایایی پرسشنامه  به 70/0( هست که بیش از مقدار %875از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد، مقدار آن )

 مورد تائید قرار گرفت. 

 موردمطالعهمحدوده 
محدوده  هکتار است که بازار، 464مساحت این محدوده  باشد،شهر تبریز میفرهنگی کالن -بافت تاریخیمحدوده موردمطالعه، 

درصد از مساحت  3گیرد و برمیحصار قدیمی شهر، بافت مسکونی، عرصه و حریم مصوب بازار و بخشی از حریم منظر بازار را در 
منطقه از شمال به خیابان شمس تبریزی، از سمت شرق به خیابان این  .(17:1397شود )مشاورین نقش محیط، شهر را شامل می

شهریور جدید و از جنوب غربی به شریعتی و از جانب  17حافظ، از شمال شرقی به ششکالن و ثقه االسالم و از جنوب به خیابان 
برابر  1395شماری سال شهر تبریز بر اساس سرفرهنگی کالن -شود. جمعیت بافت تاریخیغرب به خیابان فلسطین محدود می

 باشد.هزار نفر می 29384

 
  ،شهر تبریزتاریخی کالن -نقشه منطقه فرهنگی  .5شکل

 (1397مهندسین مشاور نقش محیط، برگرفته از: )

 و بحث هایافته 

هم صورت بایا صورت مجزا تواند بهمی (کمی و کیفی) یهاتحلیل داده ،گیردها بر اساس نوع طرح انتخابی صورت میتحلیل داده
های توصیفی سؤاالت ها، در ابتدا شاخصوتحلیل دادهجهت تجزیه .(2 :1390،مبینی دهکردی)در چند مرحله تکرار شود  یاگیرد 

پرسشنامه موردمحاسبه قرار گرفت، در بخش آمار استنباطی پژوهش جهت پاسخ به سؤاالت پژوهش از روش ضریب همبستگی 
اسمیرنف  فرض از آزمون کالموگروففرض نرمال بودن توزیع متغیرهای موردمطالعه استفاده شد و در بررسی این پیشپیرسون با پیش
 بهره گرفته شد.
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  2جدول 

 های دگردیسی فضاهای شهری بافت تاریخیآزمون کالموگروف اسمیرنف مؤلفه 
 دارسطح معنی Z ابعاد )دگردیسی فضاهای شهری بافت(

 200/0 103/0 تاریخی
 051/0 150/0 مؤلفه کالبدی

 055/0 145/0 مؤلفه اقتصادی
 060/0 135/0 مؤلفه اجتماعی
 075/0 120/0 مؤلفه فرهنگی
 055/0 145/0 مؤلفه مدیریتی

                                                                                               

دار معنی p˂05/0شده در سطح محاسبه Zفرض نرمال بودن توزیع متغیرهای موردمطالعه، محقق شده است، چراکه مقادیر پیش
 نیست. 

 
 
 

 3جدول
 های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی با دگردیسی فضاهای شهری بافت تاریخیهمبستگی مؤلفه 

 2 1 متغیرها
 بافت تاریخیدگردیسی فضاهای شهری 

 مؤلفه کالبدی
 مؤلفه اقتصادی
 مؤلفه اجتماعی
 مؤلفه فرهنگی
 مؤلفه مدیریتی

1 
**837/0 
**735/0 
**721/0 
**870/0 
**624/0 

 
1 
1 
1 
1 
1 

01/0>P** 

( رابطه p ،837/0  =r<01/0دهد که بین مؤلفه کالبدی و دگردیسی فضاهای شهری بافت تاریخی )نشان می 3جدولمندرجات 

 p ،721/0<01/0(، مؤلفه اجتماعی )p ،735/0  =r<01/0داری وجود دارد. همچنین این رقم برای مؤلفه اقتصادی )معنیمثبت و 
 =r( مؤلفه فرهنگی ،)بین ما متغیرهای کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی و متغیر با لحاظ اینکه متغیرهای پیش 01/0

سیون با مدل نظری برازش مطلوب رگرتوان اذعان داشت که مدل باشد میمالک ما دگردیسی فضاهای شهری بافت تاریخی می

بین در قالب مدل رگرسیون قادرند دار است. به عبارتی، متغیرهای پیشمعنی p<01/0ر سطح ( د001/0شده )محاسبه Fدارد، چراکه 
 .دار تبیین کنندطور معنیتغییرات متغیر مالک را به

 4جدول
 بینضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای پیش 

 مدل
b   غیراستاندارد 

B استاندارد t دارسطح معنی 
 معیارخطای  ضریب معادله

 001/0 872/6 374/0 001/0 000/1 کالبدی

 001/0 924/3 200/0 001/0 000/1 اقتصادی

 001/0 831/4 236/0 001/0 000/1 اجتماعی

 001/0 337/5 320/0 001/0 000/1 فرهنگی

 001/0 074/3 146/0 001/0 000/1 مدیریتی
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، مؤلفه اجتماعی (B = 20/0) ، مؤلفه اقتصادی(B=  37/0)د بر اساس مندرجات جدول، مؤلفه کالبدی قادر است در واحد استاندار
(23/0 = B)( 32/0، مؤلفه فرهنگی  =B)مؤلفه مدیریتی ، (14/0  =B از واریانس دگردیسی فضاهای شهری بافت تاریخی را )

 بینی کند.دار پیشصورت مثبت و معنیبه
 

 5جدول 
 اساس آزمون فریدمن ها از دیدگاه متخصصان بربندی مؤلفهرتبه 

 دارسطح معنی درجه آزادی خی دو تعداد هامیانگین رتبه متغیر

     00/5 کالبدی

     80/3 اقتصادی

 001/0 4 801/112 32 73/2 اجتماعی

     38/2 فرهنگی

     09/1 مدیریتی

                                                                                                                 

تصادی، های کالبدی، اقاست به ترتیب مؤلفه ها با استفاده از آزمون فریدمن نشانگر آنمندرجات جدول جهت تعیین اولویت مؤلفه
 ارند. شهر تبریز دترین نقش را در رابطه با دگردیسی فضاهای شهری بافت تاریخی کالناجتماعی، فرهنگی و مدیریتی بیش

جهت  رشهر تبریز ددر پاسخگویی به این سؤال که آیا با تعیین سهم هر یک از عوامل مؤثر در معاصرسازی بافت تاریخی کالن
یافت. از روش پرامتی برای تحلیل بهره ای در این راستا دستتوان به یک مدل نظریهارتقای دانش نظری در حوزه معاصرسازی، می

ز بندی کرد، استفاده ادخیل در فرآیند تحقیق حاضر را به شیوه مناسبی اولویت های چندگانهشده است. برای اینکه بتوان مؤلفهگرفته
  ها روشگیری یاری نماید کامالً ضروری است. یکی از این تکنیکگیرنده را در امر تصمیمار قوی که بتواند تصمیمیک تکنیک بسی

PROMETHEE  ی باشد و در آن برای تعیین اهمیت نسبگیری با معیارهای چندگانه میهای تصمیمترین سیستم، که از جامعاست
و همکاران  1شده است. هالوانیدیدگاه نخبگان، از پرسشنامه و تحقیقات میدانی استفادههای آن از ها و زیرمجموعههر یک از مؤلفه

بندی کامل(، )رتبه  PROMETHEE‐II بندی جزئی( و)رتبه  PROMETHEE-I های پرامتی، شاملکه روش کنند( بیان می2009)
های شده است تحلیلپشتیبان برای این روش فراهم صورتافزاری که بهیافته است. امکانات نرمتوسعه 1982در سال  توسط برنز

 2ها ناتوان باشد از پرامتی بندی بعضی گزینهدر رتبه 1که روش پرامتی سازد. هنگامیگیرنده مهیا میبسیار مناسبی را برای تصمیم
ریان است و در سه نوع مختلف ج هابندی گزینهمنظور منظم کردن نتایج مقایسات زوجی و رتبهشود. جریان ترجیحات بهاستفاده می

 :ترجیحات وجود دارد

 +Phiجریانی مثبت است و میزان ارجحیت a نسبت به n-1 کند این درواقع میزان قدرت گزینهگزینه دیگر را بررسی می a  
 .بهتر است a بیشتر باشد گزینه Phi+ باشد هر چه قدرتمی

                                                                  
 -Phi جریانی منفی است و میزان ارجحیت n-1 گزینه دیگر را نسبت به گزینه a کند این درواقع میزان ضعف گزینهبررسی می 

a باشد هر چه قدرتمی -Phi کمتر باشد گزینه a بهتر است. 

                                                               
Phi باشد هر چه قدرتزمان میصورت همجریانی خالص است و بیانگر مقادیر جریان مثبت و منفی به Phi بیشتر باشد گزینه a 

 بهتر است. 

                                                              
با درجه تغییر  Walking weightsها را در قالب نموداربندی گزینههای مؤثر، اولویتخود از مؤلفهتحلیل پرومتی در پایان ارزیابی 

 دهد. صورت گرافیکی در اختیار محقق قرار میهای یک تا پنج را بهگذارد و رتبهمثبت یک تا منفی یک به نمایش می

                                                           
1 Halvani 
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  تحلیل پرامتیها از دیدگاه متخصصان بر اساس بندی مؤلفهاولویت . 6شکل

 
ترین عامل تأثیرگذار در معاصرسازی عنوان مهمدر روش پرامتی مؤلفه کالبدی را به Walking weightsنتایج حاصل از تحلیل 

های اجتماعی، عنوان اولویت دوم و مؤلفهاقتصادی به های دیگر قرار داده است، همچنین مؤلفهبندی کرده و صدر مؤلفهاولویت
 اند. های بعدی را به خود اختصاص دادهدرنهایت مدیریتی به ترتیب اولویتفرهنگی و 

ها با توجه وزن شاخص -ترین حالت آل+ که ایده1یک به امتیاز درنهایت برای اینکه نشان دهیم از مجموع پنج مؤلفه مؤثر، کدام
ی، دو از پنج مؤلفه موردبررس است. شدهاستفادهنکینگ و ر تحلیل الماس باشد، ازتر میها است، نزدیکبندی مؤلفهبرای اولویت -

+ 1.0اولویت اول مؤلفه کالبدی با کسب ارزش  رنکینگ اند،تر از صفر گردیدهمؤلفه ارزش باالی صفر و سه مؤلفه حائز ارزش پایین
سوم و چهارم   هایاز صفر بوده و مؤلفههای دوم مؤلفه اقتصادی نیز باالتر باشد. اولویتهای دیگر میترین مؤلفه نسبت به مؤلفهمهم

دارند.  حال باالتر از مؤلفه مدیریتی قراراند، بااینبا اختالف کمتر از همدیگر، اما با اختالف نسبتاً زیاد از اولویت اول و دوم قرارگرفته
ا به هبه صفر و سایر مؤلفه ها در نمودار، ارزش نسبی هرکدام را نسبتهمچنین تحلیل رنکینگ ضمن ارائه جایگاه هریک مؤلفه

 گذارد. نمایش می
 

 
   متخصصان دگاهیها از دلفهؤمتحلیل رنکینگ و الماس  . 7شکل

 

ی به های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتشده در تحلیل پرومتی، مؤلفه کالبدی اول، مؤلفهدرنهایت از پنج مؤلفه ارزیابی

تحلیل  منفی و مثبت جریان مقادیر بیانگر درواقع Phiطور که قبالً نیز اشاره شد اند. همانبندی شدهترتیب، دوم تا پنجم اولویت
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بندی نهایی نتیجه و اولویت 11در جدول شماره  .تر استگزینه ارجح باشد بیشتر Phi قدر چه هر بوده و زمانهم صورتپرومتی به

 شده است.ها در تحقیق حاضر ارائهمؤلفه

 6جدول

 در تحلیل پرامتی Phiبرحسب ارزش  هابندی مؤلفهاولویت  

Phi Phi- Phi+ اولویت گزینه 

 1 کالبدی 0000/1 0000/0 0000/1

 2 اقتصادی 6983/0 2759/0 4224/0

 3 اجتماعی 4310/0 5690/0 -1379/0

 4 فرهنگی 3103/0 6466/0 -3362/0

 5 مدیریتی 0172/0 9655/0 -9483/0

                                                                             

اند. ذاری شدهگبندی و ارزشها نسبت به هم اولویتهمدیگر صورت گرفته و مؤلفه صورت مقایسه باشده، بههای ارائهارزیابی مؤلفه
 شهر تبریز در جهت ارتقای دانشبنابراین با تعیین سهم هر یک از عوامل مؤثر در دگردیسی فضاهای شهری بافت تاریخی کالن

ه ندی دلیل بر ارزش و امتیاز کامل آن مؤلفه نبوده بلکبتوان گفت که اول بودن رتبه مؤلفه در اولویتنظری در حوزه معاصرسازی، می
باهم  دیگر مجموع پنج مؤلفه در ارتباط تنگاتنگعبارتها حائز این رتبه و اولویت گردیده است و بهدر بررسی نسبت به سایر مؤلفه

 اما با ضرایب تأثیر متفاوت از هم، روی معاصرسازی در این تحقیق مؤثر خواهند بود.

 ریگینتیجه
که در عرصه شهرها در قالب تغییرات کالبدی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی اتفاق  دگردیسی هاییبافت های تاریخی شهرها از 

می افتد، نمی توانند جدا بمانند و این دگردیسی در این بافت ها به دالیل مختلفی باید سریع تر صورت پذیرد، تا فضاهای مرکزی 
و تعامل میان مردم شهر و بافت تاریخی تضعیف نشود و احیاناً رو به کاهش نگذارد. با  ندادهز دست شهر اهمیت و کیفیت خود را ا

توجه به اینکه بافت تاریخی شهرها در موارد زیادی پاسخگوی نیازهای امروزین شهرها نمی باشد و رها کردن این بافت ها با مجموعه 
د داشت، در حالیکه به نت جبران ناپذیری در آینده به همراه خواههای ارزشمند تاریخی و فرهنگی که در دل خود نهان دارند، تبعا

از نیروی  اجتماعی و اقتصادی و مدیریتی بافت، با بهره گیری -نظر می رسد ارتقای کیفیت کالبدی و زیستی، بهبود کیفیات فرهنگی
کردن فضاهای شهری در گرو  متخصص طراحی و برنامه ریزی شهری در امر معاصرسازی بافت تاریخی و کمک به انسان مدار

بکارگیری عوامل مداخله گری است که بتوانند رویکردی را اتخاذ کنند که بافت های تاریخی شهری را قادر به ارائه راحت تر خدمات 
نقش عوامل و  ،پژوهش نیا نوین و همچنین انسان مداری و توسعه سالمت فعالیت های انسانی را در این بافت ها احیاء کنند.

شهر ی کالنفرهنگ -های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی را در جریان دگردیسی فضاهای شهری بافت تاریخیلفهمؤ
ی از خبرگان، اشدهها، بر پایة پاسخ جامعه آماری گزینشبرای هرکدام از مؤلفه ،دهدتبریز، با تأکید بر حفظ هویت مورد تحلیل قرار می

آماری  افزارهاینرم از استفاده با پرسشنامه، از حاصل هایداده پردازش عمل نظر گرفته شد.هایی درشاخص بر اساس تکنیک دلفی
گرفت و جهت رتبه بندی مؤلفه ها از تحلیل رنکینگ و  واتسون انجام -گالموگراف اسمیرونف و آزمون دوربین هایدر قالب آزمون

 :  که نتایج حاصل نشانگر آن است ،استفاده گردیدالماس بر اساس روش پرامتی 
مؤلفه های تعیین کننده معاصرسازی با دگردیسی فضاهای شهری بافت تاریخی کالنشهر تبریز رابطه معناداری وجود همه بین  -
اهداف معاصرسازی باید براساس تطبیق همزمان بافت کالبدی با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه  بنابراین دارد.

   شهری تنظیم شود.
ای همؤلفه های کالبدی و اقتصادی در اولویت های اول و دوم در فرآیند معاصر سازی بافت های تاریخی مؤثر بوده و در نمونه -

 دهد و معاصرسازی از طریق عواملمعاصرسازی شهری، زمینه کالبدی است که در ارتباط و استقرار حال و آینده را نشان می برجسته
ری هویت شه شودمیو منجر به بازسازی هویت شهری کرده و اجتماعی محلی، شخصیت و ویژگی پایدار و دائمی پیدا  اقتصادی

وجه تمایز یک شهر از شهر دیگر است و در نظر گرفتن یک شهر بدون هویت متعلق به خودش امکان پذیر نیست. قاعدتاً حل چالش 
بین هویت و معاصرسازی بافت های تاریخی بدون در نظر گرفتن فرآیند هویت سازی و الیه های معنایی آن امکان پذیر نیست و با 
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هر تنها به گذشته تکیه نمی شود بلکه پیوندی بین زمان حال و آینده ایجاد می شود. همه مؤلفه های برآمده محافظت از تاریخ یک ش

 از زمینه های اجتماعی، اقتصادی کالبدی و فرهنگی شهر به شرط تداوم می تواند هویت ساز باشد.
دیگر قرار دارند، این مسأله ا اختالف کمتر از همب  لفه های اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی(ؤ)م های سوم و چهارم و پنجملفهؤم -

لفه در ارتباط تنگاتنگ باهم اما با ضرایب تاثیر متفاوت از هم، روی معاصرسازی موثر هستند و ؤنشانگر آن است که مجموع پنج م
نابراین، ب می کند. توسعه همزمان عوامل کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی در این خصوص نقش مهمی بازی و بسط

های ساده، طراحی مجدد یا تکمیل فضاهای شهری موجود خواهد بود و برنامه معاصرسازی بافت تاریخی کالنشهر تبریز شامل آرایش
 .ریزی شودفرهنگی پایه -معاصرسازی باید براساس تحلیل تفضیلی از شرایط منطقه تاریخی

 کالبدیمؤلفه پیشنهادات راهبردی در حیطه 
خریب ت ازشناسنامه دار کردن ابنیه و آثار تاریخی موجود در بافت جهت جلوگیری ، های تاریخیبررسی موانع معاصرسازی بافت

عی تنظیم و تعادل بخشی به تراکم های ارتفا، احتمالی توسط مالکین و یا آسیب دیدن آثار موردنظر و انجام اقدامات مرمتی مورد نیاز
بافت با ایجاد محدودیت های ارتفاعی با توجه به متغیرهایی از جمله تراکم جمعیت، وضعیت شبکه معابر، ساختمان های جدید در 

حفظ و تقویت کاربری مسکونی به عنوان کاربری غالب بافت تاریخی کالنشهر تبریز و حذف کاربری های  ،های همجوار ساختمان
زش بناهای باارپیرامون از بافت مسکونی و مخصوصاً  و ... تعمیرگاه هاری، انباری های تجاناسازگار مانند واحدهای کارگاهی مزاحم، 

 نظر.مورد بافتخالی ایجاد عملکردهای مناسب با قابلیت تطبیق پذیری باال جهت استفاده های معاصر در زمین های ، تاریخی

 اقتصادیمؤلفه پیشنهادات راهبردی در حیطه 
و تسهیالتی( به مالکان و سرمایه گذاران بافت تاریخی جهت نوسازی، بهسازی و مرمت  ارائه راهکارهای تشویقی )مالی، اعتباری
جذب منابع مالی و انسانی با استفاده از مشارکت های بخش دولتی، عمومی، خصوصی و ، ساختمان واجد ارزش تاریخی و نگهداری

 اصالح قانون، و فوری ترین مسائل محالت بافت مردم نهاد )ساکنان و شاغالن( به منظور تمرکز این منابع، جهت حل حادترین
تزریق محتوای جدید در اشکال ، واقع در طرح های دولتیاراضی مالکیت اراضی واقع در بافت به منظور تسهیل تملک و آزادسازی 

 .قدیم بافت به منظور سرزندگی اقتصادی

   اجتماعی مؤلفه پیشنهادات راهبردی در حیطه
بافت تاریخی برای افزایش تمایل به سکونت ساکنان محالت در جهت کاهش پدیده مهاجرت از طریق ارتقاء کیفیت زندگی در 

ده فرهنگی شکل گرفته در محدو -بهره گیری از انسجام اجتماعی، خدمات رسانی و افزایش روحیه مشارکت ساکنان بافت تاریخی
 -حمایت از تشکیل سازمانهای مردم نهاد در بافت تاریخی، تبریزبازار تبریز برای ارتقای سرمایه اجتماعی در بافت تاریخی فرهنگی 

مدیریت شهری و رفع مسائل و مشکالت مورد نظر ساکنان و توجه به تاثیر آنها در و به مسئوالن یافته ها فرهنگی به منظور انتقال 
 .تصمیمات اتخاذ شده

 فرهنگی مؤلفه پیشنهادات راهبردی در حیطه
 -اهی بخشی، اعتمادسازی و هویت بخشی به محالت بافت در تعامل با فرهنگ بومی منطقه تاریخیظرفیت سازی فرهنگی و آگ

 ته شهر،به شناسنامه و گذششناساندن نقش هویتی، تاریخی و فرهنگی بافت به شهروندان به منظور توجه هرچه بیشتر ، فرهنگی
شنواره مرکز عرضه صنایع دستی، مرکز فعالیتهای هنری و جتبیین نقش محالت به تفکیک نوع و فعالیتهای جاذب توریست از قبیل 

هنری بافت و ارائه امکانات و تسهیالت  -حمایت هرچه بیشتر از مراکز فرهنگی، ها، مراسم مذهبی و ... به شهروندان و گردشگران

 .متولیان امر هیالت بیشتر توسطهنری بافت و ارائه امکانات و تس _ حمایت هرچه بیشتر از مراکز فرهنگی، بیشتر توسط متولیان امر

 مدیریتیمؤلفه پیشنهادات راهبردی در حیطه 

احیای بافت تاریخی با رویکرد توانمندسازی ساکنان اصلی آن در جهت مرمت واحدهای مسکونی قابل نگهداری و ایجاد تمایل به 

، فرهنگی_ تی و اجرایی دخیل در محدوده تاریخیبرقراری انسجام و هماهنگی الزم بین کلیه دستگاه های نظار، سکونت آنها در بافت
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ایه رعایت کلیه حقوق و منافع مالکان و سرم ،فرهنگی در چارچوب سیاستهای مشخص _ ایجاد جایگاه مدیریت یکپارچه بافت تاریخی
اء حفاظت، مرمت و احیارتقای کیفی مطالعات و اقدامات اجرایی در حوزه ، گذاران در تدوین و اصالح قوانین مربوط به بافت تاریخی

 .و معاصرسازی بافت تاریخی

، هدر این راستا که در پژوهش حاضر از آنها سخن به میان آمدتوسط محققان گرفته تحقیقات انجام باپژوهش حاضر  مقایسهدر 
بافت  تاریخ و هویتعمدتاً یا با رویکرد معاصرسازی مدرنیستی)کالبدمحور( بدون توجه به ذکر شده توان اذعان داشت، مطالعات می

 های نوسازی شده فاقد هویت شهریبافت که در آنصورت گرفته و تداوم تاریخی بافت و وابستگی به ذهن انسانی کمرنگ شده 
، چرخة نادرستی که در آن عدم ثبات ترکیب اجتماعی و کاهش زمان سکونت با عدم تعهد در مشارکت و مسئولیتقبول و همراه قابل

، این عامل تاس شدههای تاریخی که از نتایج مطالعات اجتماعی انجامو یا با تأکید افراطی بر تأثیر هویت در بافت در بافت شده است
رآیندی های تاریخی فکه معاصرسازی بافتدرحالی است. برجسته شده که در آن تطابق تغییرات و نیازهای جدید شهری مغفول مانده

ها و راهکارهای هدفمند دارد که جز از طریق مطالعه ابعاد کالبدی، اقتصادی و استراتژی حساس و پیچیده است که نیاز به طراحی
ها ها و توجه به ارزشافزایی منابع و فرصتمندی از همدارد تا از طریق بهرهسعی پژوهش حاضر  .اجتماعی در بافت میسر نخواهد بود

 اشد. های قبلی بهای فرهنگی و تاریخی شهرها و تخصیص منابع الزم برای این امر، جایگزینی مناسب نسبت به برنامهو ثروت
 

 
 نمودار نتیجه گیری حاصله از پژوهش        . 8شکل

 

 منابع
(. کندوکاوی در ماهیت دگرگونی فضاهای شهری در شهرهای تاریخی ایران، 1398) .میکل احسان و مارتی کازانواس، رنجبر، ؛زهرا آزرم،

 . 29-40،(73)16 ،باغ نظر موردمطالعه: شهر اصفهان.
 .32-42 (،3)1 ،هفت شهر .(. بررسی تجارب مرمت شهری در ایران باتأکید بر تحوالت دو دهه اخیر1380). ایزدی، سعید

ای از دو روش مختلف، ایجاد یک رویکرد متعادل و برخورد مناسب یک مطالعه در مورد بازسازی مرکز شهر، تحلیل مقایسه( 1387) .سعیدایزدی، 
 .رساله دکتری معماری، دانشگاه نیوکاسل انگلستان، دانشکده معماریبا محیط تاریخی برای احیای مراکز تاریخی شهر در ایران. 

)از بازسازی تا بازآفرینی شهری  های نوسازی شهری(. رویکردها و سیاست1393) .مهرانوش محمدسعید و مفیدی، ایزدی، حسین؛ بحرینی،
 . 30-17، (9)3،مطالعات شهری .پایدار(

هران: ت .منششکیبار مترجمین: مصطفی بهزادفر و امی .آفرینش مرکز شهری سرزنده: اصول طراحی شهری و بازآفرینی(. 1394) .پامیر، سای
 . دانشگاه علم و صنعت ایران

 . 39-52(: 35)، باغ نظر .های محله تاریخی و معیارهای تغییر در آن ازنظر ساکنین(. ارزش1394) .پورسراجیان، محمود
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هلل زیاری و قهرمان کرامت ا مترجمین: ."های تاریخیرویکردی به محله"باززنده سازی شهری(. 1395) .تایسدل، استیون و تیم هیث، تنراک

 . آراد کتاب: کهکشان دانش :تهران .رستمی

  .مرکز تهران: .پنجم چاپ .هامدرن(. 1394) .رامین جهانبگلو، 
 تهران: دوران .قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران(. 1385) .جهانگیر، منصور

 .46-35، (68)25، صفه .پایایی شهر و مفهوم آن دگردیسی و .(1394) .نمحس حبیبی،

 : تعاریف، نظریه ها، تجارب، منشورها و قطع نامه های جهانی، روش ها و اقداماتمرمت شهری(. 1389) .حبیبی، محسن و مقصودی، ملیحه
 . تهران: دانشگاه تهران شهری.

 باارزش هایبافت در مرمت وتحلیل تجاربتجزیه ایران، در توسعه و (. حفاظت1386) .مهدوی نژاد، محمدجواد دیبا، داراب و ؛حناچی، پیروز

 . 51-60 (،32)،زیبا هنرهای .ایران تاریخی شهرهای

 .ها )سمت(سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه :تهران .گیری در تحقیقای بر نمونهمقدمه(. 1393) .سرایی، حسن

های احیاء بناها و بافت (،1396. )عبدالرضا هاشمی سیدمترجم:  .گرای شهرهای تاریخی، تجربه یک عمل(. آینده2017) .سیلویواس، موتال
 . 54-62، (1) .تاریخی

  .نی . تهران:، چاپ دومنصرگفتگوی رامین جهانبگلو با سیدحسین ، قدسی در جستجوی امر (.1397. )سید مصطفی، شهر آئینی

 .96-107(، 18) ،مدیریت شهری .ها و راهبردها((. مدیریت بافت تاریخی شهرهای ایران )چالش1385) .متوسلی، محمد ؛طاهرخانی، حبیب

های مسکونی های تجمیع در بافت تاریخی شهر یزد نمونه موردی مجموعه(. ارزیابی موفقیت طرح1389). آراسته، مجتبی ؛عزیزی، محمدمهدی
 .1-28 (،5)2 ،ایمنطقههای شهری و مطالعات و پژوهش .نفت خام و خاتم

 . 6-15 (،4)1 ،هفت شهر .(. ضرورت نوزایی شهری1380) .فرخ زنوزی، عباس

 .نشر فضا. تهران .چاپ دوم .از ونیز تا شیراز سیری در تجارب مرمت شهری(. 1384) .فالمکی، محمدمنصور

سوسن  هوشنگ انصاری و مترجمان: ،ی جهانفرهنگ راثیم هایمحوطهی مدیریت برای رهنمودها (.2003) .وکایوکیلتو، ی ؛رناردملشیورب لدن،یف
 .دستی و گردشگریی، صنایعفرهنگ راثیتهران: سازمان م .(1382). یچراغچ

 _مطالعات شهر ایرانی .(. بررسی  تغییر نقش مسجدجامع عتیق در ساختار شهری اصفهان در گذر زمان1392قلعه نویی، محمد؛ کالنتری، مائده. )
 . 17-27(، 11،)اسالمی

 .شفیعی تهران: .چاپ دوم ،(1390). ترجمه رضازاده شفق .جستاری در فهم بشر (.2013) .پیتیسون، پرینگل ؛انالک، ج

 .آذرخش :تهران .تبارشناسی بازآفرینی شهری از بازسازی تا نوزایی(. 1391) .لطفی، سهند

 وزرات راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی. .جامع شهر تبریز طرح(. 1395) .مشاورین نقش محیط
مجمع تشخیص مصلحت  .مرکز تحقیقات استراتژیک _ ، راهبردها در روش تحقیق آمیختهها و مدلمعرفی طرح(. 1390) .مبینی دهکردی، علی

 .234-217 .60،20نظام
 .59-69، (3)1، هفت شهر(. نظری اجمالی به ساماندهی مرکز شهر تهران، 1380) .زاده، جوادمهدی

مرکز تحقیقات  های آن،پژوهی و روشمبانی آینده(. 1394) .ناظمی، امیر؛ کاشانی، حامد؛ خزایی، سعید؛ علیزاده، عزیز و حیدری، امیر هوشنگ
 تهران. .سیاست علمی کشور

احسان رنجبر و زهرا  مترجمین: .دگرگونی شهری در اروپا هایچالشفضای عمومی و (. 2013) .،علیپور یمدنآگال و  ،دگروس ؛، سابیننیربینا
  .دانشگاه تربیت مدرس تهران: (،1391) .آزرم

-54 .(1) .21 هنرهای زیبا.(. تأملی در تحوالت ساختاری معاصر شهر تبریز و تأثیر آن بر هویت شهر، 1395) .حجت، عیسی ؛نصیری نیا، پیمان
41. 

 .دانشگاهی تهران: جهاد .ها(جلوه و هامؤلفه )مبانی، شهر هویت(. 1393) .نقی زاده، محمدعلی

، ها و اقدامات ساماندهی و بهسازی بافت شهریضرورت، اهداف، برنامه .(1382)ی. وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت عمران و بهسازی شهر
 .20-32 (،5) ،وزارت مسکن و شهرسازیتهران: 
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