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Introduction: The historical context was created from the long experience of human interaction 
with the environment, but we see that after the interventions that were applied in the historical 
contexts, the presence and social interactions of people in the context have diminished, because 
these projects are not from the heart of the society and the environment, hence it does not 
create dependency. Preserving a historical site or creating a new site in the historical context is 
one of the most important issues in urban planning in the modern world. Place-making means 
creating a high-quality place through social participation, which we intend to increase the 
quality of life in the context and social interactions during regeneration, as the method in urban 
reconstruction. The identity crisis caused by damage to historical contexts weakens the sense of 
dependence on the environment and as a result, reduces social participation. In this research, 
place-making appropriate to the historical context is used as a solution in regeneration projects. 
Human-centered and place-oriented spaces bound to the originality of the historical context will 
preserve the historical context in the process of reconstruction through the creation of a place in 
the context and the resulting increase in social participation. The inappropriate interventions of 
urban restorers in the historical context, which were carried out through implementing 
authoritarian plans from top to bottom and outside the heart of society, did not create a sense of 
belonging to the place, and as a result, it resulted in the absence of people in the context and 
weakened their social interactions. 
Methodology: The method of this research is qualitative with a descriptive-analytical approach. 
For this purpose, the internal and external experiences of actions in similar contexts of Tehran's 
historical context were examined to reach the framework of regeneration in the historical 
contexts of Iran. This research is conducted based on two approaches, interpretivism, and 

positivism, and based on the goal, it is among applied research, and we use a mixture of 
quantitative and qualitative methods in it. The tools used in this research are documentary 
research, and comparative studies. In this way, the information gathering stage is the beginning 
of the process during which the researcher collects documentary and library findings, classifies, 
and analyzes them. In addition, with the method of comparative studies between international 
and domestic experiences of recreating the historical context similar to the historical contexts of 
Iran, extracts the importance of social participation and attention to the place in the success of 
the mentioned projects. 
Results: The important achievement of this study is to explain the obligation to place-making 
with a participation basis and its importance in historical texture regeneration projects, to 
create values in today’s texture structure, and to preserve these textures for creative place-
making in urban spaces and quality improvement. A type of place-making, conditional and 
dependent on the preservation of the originality and values of the texture, with reversible 
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measures, through the participation of local communities, is the aim of this study. In this article, 
we have attempted to pay attention to place-making with a community-based development 
approach to improve the quality of the environment and develop interactions in historical 
textures to regenerate textures. 
Discussion: Examining the successful experiences of urban restoration in most countries shows 
that project management has a special place in all social, economic, cultural, and physical 
aspects of the plans, therefore UNESCO has increased the importance of protecting historical 
spaces through the collection and designation of important historical sites. In such a way that 
the purpose of protection and restoration is not only attention and focus on the building or 
historical works, but in most cases, the historical centers of the cities have been taken into 
consideration and a collaborative and executive plan has been determined for them. In principle, 
the aim of actions in historical boundaries should be to make any activity in the context a little 
better than before. 
Conclusion: Considering the necessity of social participation which was concluded from the 
study of successful domestic and foreign regeneration projects in the historical context, and 
considering the importance of discussion of residents' sense of belonging in attracting their 
social participation, the priority of the place-making approach in participatory basis were 
considered strengthening the participatory spirit of residents in the regenerating historical 
contexts. It is necessary to change the way of working from authoritarian ideas and top-down 
plans to people-centered, social, and cultural attitudes. For this purpose and in order to shorten 
the path of attracting public participation and creating an active community, the place-making 
approach will be very effective because the first result is local communities and their role in 
public spaces and because of social interactions. 
Highlight: 

 Participation-based place-making can be a good approach to regenerate the historical 
contexts that can create the social interactions of residents in the context and make daily 
life in a quality environment. 
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بازآفرینی بافت تاریخی،  ها:کلید واژه

 مکان سازی، مشارکت اجتماعی

 

بینیم بعد از مداخالتی که در است اما میهمدآ وجودهتاریخی از تجربه طوالنی مدت تعامل انسان با محیط ببافتبیان مسأله: 

ها از بطن جامعه و محیط است، چراکه این طرحمردم در بافت کمرنگ شدهاجتماعی تاریخی صورت گرفته، حضور و تعامالتهایبافت
یخی، از موضوعات مهم شهرسازی ارتجدید در بافتتاریخی یا ایجاد مکانکند. حفظ مکانلق نیز ایجاد نمیاحساس تع ،نتیجه نبوده و در

 بوسیلهسازی یعنی ایجاد مکان باکیفیت اجتماعی بافت، حائز اهمیت است. مکانآید و از منظر حفاظتشمار میهامروز ب
زندگی در بافت و شهری، از طریق آن کیفیتهای مرمتعنوان یکی از روشهکه قصد داریم در طی بازآفرینی، باجتماعی مشارکت

 را افزایش دهیم.آناجتماعی تالمتعا

اجتماعات محلی، پذیر، بوسیله مشارکت بافت، با اقدامات برگشتسازی، مشروط و مقید به حفظ اصالت و ارزشهاینوعی از مکان هدف:

فرهنگی در تربس واجتماعی تاریخی متناسب با زمینههایبافتخصوص نحوه اقدام در نظر این پژوهش است. و ارائه الگویی مناسب درمد
محور و با هدف ارتقاء سازی با رویکرد توسعه اجتماعشده به مکانرود. در این مقاله تالششمار میایران امری ضروری بهشهرهای

 ها، توجه دهد.تاریخی جهت بازآفرینی بافتهاینمودن تعامالت روزمره در عرصه بافتمحیطی و جاریکیفیت

باشد. و بدین منظور تجربیات داخلی و میبه شیوه مطالعات تطبیقی تحلیلی  –فیکیفی با رویکرد توصی عروش این پژوهش از نو روش:

ها به چارچوب بازآفرینی در شد تا از بررسی و تبیین چارچوب نمونهتاریخی تهران بررسیهای مشابه بافتخارجی اقدامات در بافت
 م.تاریخی ایران برسیهایبافت

تاریخی، جهت تبلور های بازآفرینی بافتمبنا و اهمیت آن در پروژهسازی مشارکتن پژوهش تبیین ضرورت مکانایدستاورد مهم : هایافته

 باشد.شهری و ارتقاء کیفیت میسازی خالق در فضاهایها جهت مکانامروزی، برای حفظ این بافتها در ساختار بافتارزش

، های موفق داخلی و خارجی بازآفرینی در بافت تاریخی استنباط شدکت اجتماعی که از مطالعه پروژهبه ضرورت مشاربا توجه : گیرینتیجه

رکت مبنا جهت تقویت سازی مشاشان، اولویت رویکرد مکاندر جلب مشارکت اجتماعی خاطر ساکنانو نظر به اهمیت بحث احساس تعلق
 ریخی مد نظر قرار گرفت.تاهایی بافتجویانه ساکنان در بازآفرینروحیه مشارکت

 :نکات برجسته

 های تاریخی باشد تا موجب تعامالت اجتماعی ساکنین ویکرد مناسبی جهت بازآفرینی بافتتواند رمشارکت مبنا می سازیمکان
  کیفیت را ایجاد نماید.شود و زندگی روزمره در محیطی بابافت 

 

 
کده معماری و شهرسازی با ، دانشعلم و صنعت ایران دانشگاه در که است مرادیاصغر محمد دکتر و مهران علی الحسابی دکتر راهنمایی با حدادعادلفاطمه دکتری هرسال از برگرفته حاضر مقاله1

 ارائه شد. « زآفرینی مبتنی بر مشارکت اجتماعیفت تاریخی با رویکرد باباسازی در تدوین چارچوب مکان»عنوان 

(، 3)6، سازیشهر. دانش های تاریخیمبنا؛ در بازآفرینی بافتسازی مشارکتضرورت اتخاذ رویکرد مکان(. 1401. )اصغر، محمدمرادیو  مهران ،حسابیالعلی، فاطمه، لعادحداد ارجاع به این مقاله:

103-120.  1651.19854.210.22124/UPK.202https://dx.doi.org/ :Doi 
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 1401 پاییز  ،103-120، 3شماره  ،6دوره  ،دانش شهرسازی

 

 بیان مسأله
شهروندان و قسمتی از هویت آن تمدن و  برای کهن فرهنگ و ریشه مبین و آفرینغرور عناصر جمله ازهای تاریخی بافت
های تاریخی، کیفیتی از زندگی و داللت تاروپوداز  دهیتندرهمهای تاریخی، یعنی موجودیتی . بافتشوندمی محسوب اجتماع

تعامل با محیط  مدتیطوالنناشی از تجربه  وانفعاالتفعلاند و مبتنی بر عمالً در حیات شهرها آمیخته شدهکه  فرهنگی و طبیعی
-ندگار، دریافت میها، هویت خود را از طریق ارتباطات اجتماعی و مشارکت در ایجاد این فضاهای ماهستند. ساکنان این بافت

اند، قلب تپنده هر اجتماع داشته عنوانبه 1هاها با هم و با فضا در مکان باهمستاناند. زمانی بر پایه تعامالتی که انساننموده
 عناصر اند و نقصاندیدههای تاریخی آسیب موجبات انتقال معنا و کیفیتی از زندگی با منزلت فراهم بوده است. در دوره مدرن بافت

و علی  کارنقره) استمحیط شده به وابستگی تضعیف حس مردم و ناامنی های هویتی و در نتیجه احساسموجب بحران فرهنگی
حفاظت از  مقوله های تاریخی مورد اتفاق نظر قرار گرفته،ارزش و اهمیتی که امروزه برای بناها و بافت رغمیعل(. 1396الحسابی، 
 (،1396دارد )محمد مرادی،ای از ابهام قرار تاریخی و چگونگی تحقق آن در کشور ما همچنان در هالههای فرهنگی و این ثروت

عدم احساس تعلق ساکنان و در نتیجه عدم حضورشان در کاهش یا شاهد  و مداخالت بافت تاریخی، که بعد از اقدامات طورهمان
 بافت هستیم. 

های مربوط به مداخالت در بافت تاریخی عامالت محیطی و کیفیت زندگی در شیوهمکان، ارتقاء ترابطه مستقیمی بین احیاء حس
مطالعات قابل توجهی در زمینه تاریخ حفاظت و نقد به آن، چه در ایران و چه در جهان و لزوم توجه به  اگرچهوجود دارد. 

)تک بناها و  هامونومانو مرمت  های حفاظتها و رویکردانجام شده است، لکن بیشتر در جهت بررسی روش شانیهاارزش
محوری در آن دیده لیت جامع، خصوصاً با رویکرد مکانیک ک عنوانبهتاریخی بوده و کمتر موضوع بافت تاریخی ( یهامجموعه

ای از فعالیت شهرسازان در دنیا قرار گرفته و به حوزه شناخته شده موردتوجهاخیر  یهاسالسازی که در شده است. رویکرد مکان
حیطه  هرچندسازی قلمداد نمود. توان در زمره اقدامات مکانامروزه را، می گرفتهصورتبدل گشته و تمام اقدامات مثبت و مؤثر 

 یطراحاز اصول و چهارچوب  یریگبهرهسازی وسیع و مرزهای مبانی نظری و عملی آن گسترده است، اما هدف اصلی آن مکان
است و پویا با مشارکت مردم و برای مردم  تیفیباکهماهنگِ مشترکی در راستای خلق مکان  اقدامِ عنوانبه یشهر

  (.2،2012)دمپسی
مشارکت  لیبه دل ،یخیبافت تارهای ها و طرحرسد که برخی از پروژهو بازآفرینی به نظر می یمرمت شهردر بررسی تجربیات 

گیری تا از مرحله تصمیم های مشارکتیها با نظر ساکنین )طرحبر زمینه و فرهنگ و بازنگری طرح دیتأکو  هایژگیوبهتر، شناخت 
تر شوند و موفق یطیتعامالت محو در نتیجه موجب گسترش  (1399)نوری، بیشتر ایجاد کنند  احساس تعلقاند توانستهاجرا(؛ 

پذیری، آفرینش به مقوالتی نظیر هویت، اجتماع یخیبافت تارکه برای اقدام در  کندمیحکم  یاصول شهرسازباشند. در نهایت 
سازی را رقم میکه در نهایت مکان یخیتار یهابافتدهنده، تنوع و جذابیت، جاری نمودن زندگی روزمره در یک ساختار سازمان

 زند؛ توجه کافی شود.

 پیشینه پژوهشیو مبانی نظری 
یک فضا هم مفید و  هاآنی اشاره دارد که توسط ی، معموال به فرایندها3یسازمکانعبارت : مبناسازی مشارکتمکان

محیط و منظر، توسعه زمین و ساخت  یکاردستو هم معنادار. این فرایندها ممکن است فیزیکی باشد؛ مانند  شودیم استفادهقابل
که درهرصورت، همه  هامکانمعانی و ایجاد احساسات مختلف انسانی در  الصاقذهنی روی دهد؛ مانند  صورتبهو یا  هاساختمان

، همواره دو قطب مشخص دارد؛ 4هاتفاهم. این گیردمیدر آن فضا شکل  نفعانیذاز خالل یا به واسطه تفاهم مشترک بین  هاآن
با آن مکان و  یاگونهبههستند که  این طیف کاربران و ساکنان اصلی فضا قرار دارند و در آن سو، سایر افرادی یسوکیدر 

است که مردم بخواهند در آن زندگی،  تیفیباک یهامکانسازی فرایند خلق مکان (.5،2011رودی) هستندرویدادهایش در تعامل 
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 حدادعادل و همکاران/ سازی...ضرورت اتخاذ رویکرد مکان

یمه را بهبود قکیفیت زندگی و همزیستی در یک محله، اجتماع یا منط یهاشاخصسازی کار، بازی و یادگیری انجام دهند. مکان 
تمایل به حضور در آن  مؤسساتیعنی جایی که دارای یک حس قوی از مکان باشد و افراد و مشاغل و  تیفیباک. یک مکان بخشد

که وجود دارند و پاسخگوی نیازها و  هاستقرن هامکانو گیرا هستند. این  بانشاطاغلب جذاب،  هاییمکاندارند. چنین 
جدیدی نیز به آن اضافه  یهاجنبهزندگی، گاهی  یهاجنبهذاتی انسان هستند و با پیشرفت تکنولوژی و تکامل سایر  یهاخواسته

 - شگستر قابلیت - مؤثرفضاهای عمومی  - هایکاربراز: ترکیبی از  اندعبارتامروز  تیفیباکهای شده است. عناصر اصلی مکان
فضای سبز  - حتفری - تهنر، فرهنگ و خالقی - ثحفظ بناهای تاریخی و احترام به میرا - لنقوهای متعدد مسکن و حملگزینه

  (.2014 ، 1استوتویل)آرامش  –

 1جدول 
  تحوالت نظری مکان 

 سال ابعاد زیربنایی پردازهینظر نام مدل

 19۷۷ تصویر ذهنی -ت فعالی -د کالب دیوید کانتر مکان یهامؤلفهمدل 
 1991 معنا -د کالب -ت فعالی پانترجان  مدل حسن مکان
 1390 یطیمحستیز - یزیباشناخت - یعملکرد کوروش گلکار مدل مکان پایدار

 2003 زمان - یادراک - یبصر - یکارکرد - یاجتماع - یشناسختیر متیو کرمونا مدل کیفیات مکان
مدل سنجش کیفیت مکان 

 عمومی
 2011 دسترسی و ارتباط -ر آسایش و منظ - یریپذاجتماع -ت کاربری و فعالی یان گل و مدن

 مصطفی بهزادفر معنای مکان -ن مدل حس مکا
 کارکرد -ا فض -ت ریخ -ن کمینه: ذه

 -ت ریخ -ت مدیری -ک ادرا -ع اجتما -ر منظ -د کارکر -ن زما -ا بیشینه: فض 139۸
 فضا -ت طبیع

 فضای از بخشی مکان آن بر اساس و است کالبدی محیط و ارزشی مفاهیم فعالیت، بُعد سه از تلفیقی مکان کانتر، مدل در
 مفاهیم رفتاری، عوامل تعامل حاصل و دارد مشخص ایمحدوده مادی یا مفهومی نظر از که است ساختانسان یا طبیعی

 و کالبد فعالیت، ابعاد از متشکل مکان پانتر مدل است. در محیط یشناسختیر و کالبدی هایویژگی و انسان توسط افتیدرقابل
 و اکوسیستم فعالیت، کالبد، هایمولفه پایه بر مکان گلکار، پایدار مکان مدل . دراست هامولفه این برآیند مکان حس و است معنا

 کارمونا مدل در زمانی و ادراکی کارکردی، بصری، اجتماعی، ،شناسیریخت . ابعادگیردمی شکل ادراک و ها(ذهنیت) تصورات
 گیرندمی خود به معنا و روح و شوندمی تبدیل افراد زندگی برای هاییمکان به فضاها زمان، باگذشت لذا .است شده تبیین

 طراحی و مستمر است. مدیریتِ معنایی و اجتماعی کالبدی، فضایی، کارکردی، ابعاد از متشکل همگانی مکان (.139۸ گودرزی،(
 حداقلی ابعاد فضا و ریخت ذهن، کارکرد،(. 1395 دهقان، و )ذکاوتاست  ضروری آن مختلف هایکیفیت ارتقا و حفظ برای محور

 که هستند ابعادی حداکثر زمان و طبیعت مدیریت، منظر، اجتماع، یادشده، ابعاد بر عالوه و آورندمی  وجود به را مکان که هستند
 در افراد پذیرینقش زمینه ارتباط، برقراری و اجتماعی تعامالت(. 139۸ )بهزادفر، دهندمی شکل را آن و باشندمی موثر مکان بر

(. فعالیت، اجتماع 13۸6 چرخچیان، و دانشپور(است مکان ضروری ابعاد از یکی اجتماع بعد اساس این . برکندمی فراهم را فضا

اجتماع  کارکرد، فضا، که گفت میتوان ،بنابراین (2،2011گل) شوندمیپذیری، آسایش و دسترسی نیز موجب افزایش کیفیت مکان 

 .کنندمی منعکس را مکان بنیادی ابعاد ادراک،آسایش و منظر و دسترسی و ریخت پذیری،

 2جدول 
   انواع مکان 

 )هسته غیر رسمی(مکان سوم )کار(مکان دوم  )خانه(مکان اول 

 مکانی برای استراحت و گوشه نشینی -
 خانواده؛ برای مکانی-

 مهمانی خانوادگی برای مناسبی مکان-

 محیط؛ تولیدی، ساختاری و رقابتی است-
 جایی است که مردم امرار معاش می کنند.-

 نامناسب برای تفریح و روابط اجتماعی غیر رسمی-

 فعالیت اجتماعی-
 تفریح-

 پر از دوستان-
 گفتگو-

                                                           
1 Steuteville, 2014 
2 Gehl, 2011 
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 .(1،2005لری) :برگرفته از

های خالقانه فعال، جذاب و منحصر به فردی هستند که اغلب شامل هنرهای عمومی و فعالیت هایبا کیفیت، سایتهای مکان
های اجتماعی در قالب مدار به همراه ترکیبی از فرصتوار و مسیرهای پیادهو همچنین تناسبات مردم پسند و انسان شوندمی

هایی نظیر: خواهد شد. که این خصوصیات منجر به کیفیتهای مثبت، که منجر به حس قوی مکان ها و فعالیتها، عملکردکاربری
شود که همگی گویای مکان با کیفیت است پسند، خوانا، امن و در دسترس میدهنده، پاسخده، مردمپذیر، مشارکتآسایش، اجتماع

  (.201۸،  2روسینی)
 

 
 

 . جذابیت فضا و ماندن در فضا1شکل 

و مدیران  معماران، شهرسازان الشهای خاص سعی در ارتقای تها و توصیهسازی رویکردی است که با استفاده از تکنیکمکان
سازی آنچه ای دیدن مردم است. در مکاندر واقع در نقطه مقابل کلی تلقی کردن و توده سازیمکانشهری برای ایجاد مکان دارد. 

شان و دخالت در سرنوشت آن ارزش قائل تک مردمی است که برای محل زندگی یابد مشاهده و ارزش نهادن به تکاهمیت می
ها، پیادهتواند برای بهبود همه فضاهایی که در یک جامعه محلی پتانسیل مکان شدن دارند، نظیر خیابانسازی میمکان .هستند

تری بین مردم ایجاد  توانند تعامل قویها میها، و دیگر فضاهای عمومی مورد استفاده قرار گیرد. این مکانها، ساختمانروها، پارک
 .وامعی از نظر اقتصادی ماندگارتر پرورش دهندتر و جتر، اجتماعیها را سالمکنند و آن

است که مردم را به تعامل هرچه بیشتر با یکدیگر دعوت کرده و در عین حال اجتماعی  هاییمکانخلق  ،سازیدف از مکانه
 وسیعی طیف باالیی های با کیفیتمکان چنین(. 1395حاجیها،  )طبرسا و کندسالم تر و از حیث اقتصادی پویاتر را ترغیب و ترویج 

 در خصوصی هم و دولتی و مالکیت مدیریت با هم را سبز و باز فضاهای و هاآبراهه شهری، هایمیدان ها،پارک شامل هامکان از
 یک در و افتدمی اتفاق بیشتر آن در گزینشی هایفعالیت باشد، بهتر کیفی نظر از مکان چه هر گل، یان باور  . بهگیرندمی بر

 یک در شهر ماند. مردممی پایدار آن در ضروری هایفعالیت اینکه ضمن دهد،می رخ بیشتری اختیاری هایخوب، فعالیت مکان
 (.2011گل،؛ 1396فالحت و همکاران،) مانندمی آن در زیادی زمان مدت برای و کنندمی شناسایی را جذاب هایمکان سری

  3 جدول
 موفق  مکانهای سازنده یک کیفیت

 هاکیفیت  توضیحات

 فضای عمومی موفق فضایی است که هم به لحاظ بصری و هم به لحاظ فیزیکی قابلیت دسترسی داشته باشد. عوامل بصری
از قدم زدن در خیابان با  ترتر و هم امنهای ردیفی هم جذابتوانند تاثیر گذار باشند، برای مثال قدم زدن در خیابان با مغازهمی

های شخصی و هم به لحاظ حملهای عمومی موفق هم به لحاظ جای پارک برای اتومبیلدیوارهای صلب و خالی است. مکان
 نقل عمومی غنی هستند.و

 ها و ارتباطاتدسترسی

زمینه و کاراکتر یک ساختمان در راحتی و تصویر ذهنی مردم نقش مهمی در موفقیت مکان دارند. برای مثال راحتی ادراک و یا 
 کند. تری را نسبت به داشتن جای مناسبی برای نشستن ایفا میذهن مردم نقش مهم

 آسایش و تصویر ذهنی

های خیابانی، دهند اعم از کنسرتهایی که در یک مکان رخ میکنند. فعالیتهای هستند که یک مکان را خاص میاین فعالیت
 بازگشت مردم به یک مکان است.های هنری، دلیل نمایش

 هاها و فعالیتاستفاده

این یک کیفیت سخت و غیرقابل اشتباه برای یک مکان است. وقتی که مردم دوستان و آشنایان و همسایگان را در یک مکان 
ها احساس تعلق به مکان غریبهتر ارتباط برقرار کنند و ها هم راحتشود تا با غریبهکنند باعث میها معاشرت میآن بینند و بامی
 .ها کنندآن

 اجتماعی بودن

 3ppsسند راهنمای مکان سازی برگرفته از: 

                                                           
1 Lorrie , 2005 
2 Rossini,2018 
3 http://www.pps.org 
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 حدادعادل و همکاران/ سازی...ضرورت اتخاذ رویکرد مکان

های خوب، یا فرایند تغییر مسیر احساس افراد در مورد یک مکان است. معماران بد به مکان هایمکانسازی فرایند انتقال مکان 
ق دستکاری فیزیکی فضا توسعه دهند. این فرایند عموما بوسیله مردم و با مشارکت کنند تا مشخصات مکان را از طریتالش می

. از آنجا که سطوح استهای اجتماعی ، که هم شامل مشارکت عمومی و هم مشارکت نهادگیردمیاجتماعی در بافت صورت 
پردازیم تا از لعه نظریات مشارکت میاست به مطاای در طول تاریخ سطوحی برای آن قایل شدهمشارکت متفاوت است و هر نظریه

 این حیث بررسی کنیم که در کدام مرحله بهتر است از مشارکت اجتماعی بهره گیریم.

  4جدول 
 نظریه های مشارکت

 اجزای نظریه نظریه گزاره اصلی سال نظریه

نردبان 

مشارکت 

 ارنشتاین

1969 

مشارکت شهروندان سه سطح اصلی دارد که 
 عبارتند از :

قدرت / مشارکت جزئی/ محرومیت از مشارکت
 شهروندان

 -مشاوره -اطالع رسانی -درمان -هشت پله ی مشارکت : دستکاری
 اختیار شهروندان -قدرت تفویض شده -شراکت -تسکین بخشی

جیمز 

 میجلی
بر اساس پاسخ  دولت هابه مشارکت چهار سطح از  19۸6

 دارد وجودمشارکت 

 مشارکت-4مشارکت فزاینده -3شده  مشارکت هدایت-2ضد مشارکت -1
 واقعی

 سطوح مشارکت در اجتماعات محلی به این ترتیب است : سطح دارد.4مشارکت در اجتماعات محلی  19۸۸ ساموئل پل

 اقدام به عمل -4تصمیم گیری -3مشاوره  -2تسهیم اطالعات 

وایدمان و 

 فمرز
1993 

پله ای  6 مشارکت شهروندان را می توان در نربانی

 سطح بندی کرد :

حق  -3 آگاهی دادن به عموم مردم -2 حق همگانی برای دانستن -1
 -6 توصیه راهکارها -5 تعیین دستور کار -4 عمومی اعتراض کردن

 مشارکت در تصمیم گیری نهایی

 سطح از مشارکت وجود دارد ۷ 1994 پرتی

مشارکت با  -4 مشاوره -3 پذیرش بی چون و چرا -2 عضویت ظاهری -1
تحرک  -۷ ملیامشارکت تع -6 مشارکت وظیفه ای -5 انگیزه های مادی

 خودجوش

 13۷6 طالب
199۸ 

 -4مشارکت خوذ به خودی  -3مشارکت اداری  -2مشارکت طبیعی  -1 دسته تقسیم می شوند 5انواع مشارکت به 
 مشارکت تحمیلی -5مشارکت بر انگیخته 

 199۸ دیوید سون
دارد: اما این سطوح به سطح مشارکت وجود  4

شکل خطی و پشت سر هم نیستند و می توانند 
 همزمان صورت گیرند.

 توانمند سازی -4مشارکت  -3مشاوره  -2اطالع رسانی  -1

 2002 دریسکل

مشارکت بر اساس اختیار شهروندان در تصمیم 
 گیری به دو سطح کلی

 مشارکت .1

 و نامشارکت .2

 الف( سطح نامشارکت

 دستکاری و تقلب -3 مساوات طلبی نمایشی -2 مشارکت تزئینی -1

 ب( سطح مشارکت

سهیم شدن در  -4مسولیت پذیری   -3بسیج اجتماعی   -2مشاوره   -1
 تصمیمات

           ۷4: 13۸۸برگرفته از: رهنما، 

اجتماع از همان مراحل ابتدایی و  همانطور که از مطالعات نظریات مشارکت استنباط میگردد، بهتر است جهت توانمندسازی
طرح و اجرا به صورت گفتگو و تعاملی بهره  ،گیریبصورت واقعی از مشارکت اجتماعی و رای و نظر ذینفعان محلی در تصمیم

و تعامالت بافت تاریخی ارتقاء یابد  در نتیجهگیریم تا نتیجه مد نظر مردم محلی قرار گرفته و احساس تعلق به آن داشته باشند 
 حضور مردم در بافت مستمر گردد. 

سازی فضاهای معصرسازی محالت تاریخی با هدف مکان»در پژوهشی با عنوان مهدوی نژاد، و فرح حبیب ایرانی شاد،  -
در بازتولید مکان و کاربرد تجارب فرهنگی به  «مبنامعاصرسازی مکان»رویکرد به بحث در مورد ، 139۷در سال  «شهری

عامل بازتولید ناخودآگاه بیشترین تاثیر را بر رویکرد معاصرسازی مکان مبنا دارد. دانش محلی، پردازد.  یم عنوان محرک آن،
 استفاده از مکان، تعامالت و تجارب از معیارهای تاثیرگذار بر این فرآیند می باشد. 
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در سال  «بزرگ و کوچک شهرهای انسان محور: بهبود محیط شهری در شهرهای»فرانسیس تیبالدز در پژوهشی با عنوان  -
های تک مؤلفهدهد که اهمیت تکنگاه فیلسوفانه فرانسیس تیبالدز برای مسائل مطرح در شهرها به وضوح نشان می، 13۸۷

ها به عنوان یک کل است. تیبالدز ضمن تأکید بر اهمیت فهم این مطلب که به وجود آورنده محیط مصنوع، کمتر از مکان
ی سنتی، جذابیت و موفقیت انکارناپذیری دارند در مورد به کارگیری این کیفیات که به وضوح به چرا برخی شهرها و بناها

 پردازد.زمان خود و در عین حال انسانی نیز هستند به بحث می

، آنچه قطعی و 1396در سال  «کاوش در مفهوم مکان سازی/ نیازها فرصت ها و دارایی ها»عارفی در پژوهشی با عنوان  -
اق همگان به نظر می رسد، آن است که مکان سازی فرایندی مستمر است. فرایندی که تکامل تدریجی آن متأثر از مورد اتف

نگرش حاکم بر جامعه است. مکان ها از نظر کالبدی چگونه ساخته می شوند، چگونه بسیج و همبستگی اجتماعی برای مکان 
 ع می شوند؟شکل می گیرد و مکان ها چگونه موضوع مناقشات سیاسی واق

 روش پژوهش
با اتکاء بر مطالعات  ،تحلیلی است؛ که بر مبنای یک استدالل منطقی – توصیفیروش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع 

بندی دیدگاهاست که از طریق جمعشود. بر این اساس سعی شدهبه بیان مستدل از مفاهیم پرداخته و مطالعات تطبیقیای، کتابخانه
ادعاهای خود را استوار نموده و همچنین الگویی نظری و  ،صاحبنظران و استفاده از تجربیات موفق و ناموفق داخلی و خارجی های

  مند ارائه دهد.قاعده
ها نیز بر است. انتخاب نمونههای تاریخی پرداخته شدههای انتخابی جهانی در امر بازآفرینی در بافتدر این مقاله به تحلیل نمونه

است. بر این مبنا، ها صورت گرفتهبرداری مؤثرتر از آنهای کلی بافت های تاریخی ایران در راستای بهرهمبنای شباهت با ویژگی
واقع در کشور چین؛ محله  1زیانشهر محصور تاریخی صنعا در یمن، محله تاریخی مسلمان نشین شهر  :ابتدا چهار تجربه جهانی

در قالب معرفی کلی شهر، چارچوب نظری  ؛ع در مصر و شهر محصور تاریخی فاس در کشور مراکشتاریخی درب االحمر قاهره واق
 بهسازی . و سپس به منظور مطالعه تطبیقی پنج تجربه داخلی: طرحگیردمیو روش مورد استفاده به طور خالصه مورد بررسی قرار 

شیراز،  شهر کریمخانی مجموعه احیای شیراز، طرح آستانه محله سازی باززنده و احیا کرمانشاه، طرح آباد فیض محله نوسازی و
ها و قوانین، های اجرایی، برنامهبه تفکیک اهداف، سیاست اصفهان؛ جویباره محله مرمت اصفهان، طرح جلفای محله مرمت طرح

خراج چارچوب بازآفرینی منظور شناخت از این اقدامات جهت استهای تاریخی بههای پیشنهادی و روش اقدام در محلهکاربری
 شود.طور خالصه بیان میبومی، به

شود، قابل انتقال به سایر کشورها نیستند، مگر البته باید توجه داشت که تجارب کشورهای دیگر همان گونه که همواره بیان می
واملی که در تعیین صورت مسئله گیری متدولوژی و دستیابی به حداکثر متغیرها و عبه عنوان مبحثی برای تحلیل و به منظور بهره

شود تا با اقتباس از تجارب موفق و منابع معتبر، رویکرد مناسب ارائه دخالت دارند. در همین راستا در ادامه این مبحث تالش می
 شود.

اجتماعی است که هدف آن مقایسه سنجشی یک روش تحقیق در علوممطالعات تطبیقی یا هم روش مطالعات تطبیقی:

مطالعات تطبیقی، عبارت از مطالعاتی است بین یک علم یا چندین علم، با روش های  .استها در کشورها و مناطق مختلف فرهنگ
ای، اعتباربخشی و یا ای ویا روش مقتضی علمی مورد مطالعه، که برمبنای تطبیق استوار بوده و با اهداف توسعهای ومقارنهمقایسه

 (. 13۸3، مورد مطالعه تطبیقی قرار می گیرد )ساروخانی، برای یافتن نقاط اشتراک و افتراق
آوری شده از تجارب های جمعهای تاریخی، دادههای بازآفرینی بافتدر این پژوهش، با هدف شناسایی دالیل موفقیت طرح

های سنجش ز شاخصبندی شده و سپس با استفاده اهای آمار توصیفی خالصه و طبقهداخل و خارج از کشور با استفاده از شاخص
پردازد. که در قالب جداول و نمودار ارائه شده است. ابزار مورد نیاز برای پردازش، نرم افزار رابطه بین متغیرها به تحلیل می

EXCEL .است. و یافته ها حاکی از اهمیت جایگاه مشارکت اجتماعی در موفقیت طرح ها بود 

 5جدول 

                                                           
1 Xian 
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 روش شناسی تحقیق 

 هدف گیریروش نمونه جامعه آماری آوری دادهجمعابزار  شیوه ابزار

 پژوهش اسنادی
فیش 
 برداری

 فیش
اسناد و قوانین/ متون تخصصی/ 

 های نظری/ مدلهانظریه
 جستجوی واژگانی

 یابیاشتراک
 تحلیل مبانی نظری

 مطالعات تطبیقی
فیش 
 برداری

 فیش
 اسناد و متون

 تجربیات داخلی
 تجربیات جهانی

 در دسترس با حجم
 انتخابی

استخراج الگو و عوامل 
 ها.موثر در موفقیت طرح

 

 

 . خالصه مطالعات تطبیقی2شکل 

 ها و بحثیافته
مطالعه تجربیات بازآفرینی در بافت تاریخی مشابه با بافت تاریخی بومی ایران با توجه به معیارهایی نظیر اقلیم، فرهنگ، 

های خارجی، به سبب دریافت نقاط مشترک ، تاریخ و مذهب؛ در داخل ایران و نیز در کشورشناسی، اجتماعی، آسیبشناسیریخت
 چین،  Xianنشین بازآفرینی محله مسلمانهای مواجه با آن، انجام شد. این مطالعات شامل قوت و ضعف و راهکارها و سیاست

البدی، اقتصادی حفاظت شهر محصور فاس )مراکش( و  االحمر، بازآفرینی یک منطقه متروک )قاهره/مصر(، توسعه فرهنگی، کدرب
های خارجی و همچنین طرح بهسازی نوسازی آفرینی شهر محصور صنعا در جمهوری یمن به عنوان نمونهبرنامه حفاظت و باز

ز، طرح مرمت ، طرح احیای مجموعه کریمخانی شهر شیرا، طرح احیا و باززنده سازی محله آستانه شیرازمحله فیض آباد کرمانشاه
های داخلی بود که نتایج مطالعه در جدول ذیل به منظور محله جلفای اصفهان و طرح مرمت محله جویباره اصفهان به عنوان نمونه

 استفاده علمی جهت استحکام نتایج آورده شده است.

  6 جدول
 ه، اهداف اصلی و فرعی و اصول تجربیات خارجی بررسی پروژ

 نام پروژه
شناخت 

 اجمالی
 هدف اصلی تصاویر مرتبط

ترین مهم اهداف فرعی )به تفکیک(

 فرهنگی اجتماعی اقتصادی اصول
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 .(Sivaro, 2007, 2008) ,(Binqing, 2009),(Mirsa Hussin And Idah Ujang, 2015 ), (Young,2008 ) بر گرفته از:

  ۷ جدول
 های تجربیات داخلی برنامه بررسی پروژه، اهداف اصلی و فرعی و

بازآفرینی محله 

نشین مسلمان

Xian چین 

 

دوره دارای 

 3000تاریخی 

 ساله

بزرگترین 

محله مسلمان 

نشین کشور 

 54چین 

 هکتار

 

 

ایجاد توازن میان 

توسعه و حفاظت 

تعیین مقررات 

 بازآفرینی و

 حفاظت

کیفیت بهبود 

 زندگی

تقویت بنیه 

اقتصادی از 

طریق 

توسعه 

صنعت 

 گردشگری

حفظ ساکنان 

بومی بافت 

 تاریخی

مشارکت 

 اجتماعی

حفظ 

 دستاوردها و

های سنت

 فرهنگی

حفظ نواحی 

 ارزشمند

توسعه اقتصادی 

 محلی

بازآفرینی کالبدی 

با توجه به 

ویژگیهای 

اجتماعی و 

 اقتصادی

االحمر، درب

بازآفرینی یک 

منطقه متروک 

 )قاهره/مصر

منطقه تاریخی 

متراکم در 

با قلب قاهره 

معضالت 

اجتماعی بسیار 

مهاجرت و 

 ساکنین بومی
 

 

تاکید بر نقش 

 میراثی

بازآفرینی یکپارچه 

کالبد و اقتصاد و 

 اجتماع

 بهبود زندگی

تقویت بنیه 

اقتصادی 

شهر از 

طریق جذب 

 گردشگر

خروج بینوایان 

 کهناز شهر 

احیای 

شخصیت 

 -تاریخی

فرهنگی شهر 

 کهن

مشارکت بین 

شهرداری، 

نمایندگان محلی، 

 تجار و ساکنین

حفاظت و توسعه 

 برنامه ریزی شده

توسعه فرهنگی، 

کالبدی، 

اقتصادی شهر 

محصور فاس 

 ()مراکش

سایت  19۸1

میراث 

فرهنگی 

 جهانی

یک شهر 

 قرون وسطایی

 هکتار 3۷5

 

 

 

حفظ خصوصیات 

 شهر کهن

های توزیع فعالیت

شهری در مقیاس 

 المللیبینملی و 

آگاه سازی و 

ارتقای مشارکت 

 عمومی

تاکید بر 

جهانگردی و 

گردشگری 

به منظور  

تقویت 

فعالیت های 

 اقتصادی

 

تثبیت جمعیت 

و جلوگیری از 

دگرگونی 

 بافت جمعیتی

حفظ ساکنان 

 بومی

تاکید بر نقش 

 -تاریخی

 فرهنگی شهر

گسترش 

امکانات 

 فرهنگی

تاکید طرح بر 

درک نیروهای 

 پویای گذشته

شناخت دارایی 

 های نهفته موجود

برنامه حفاظت و 

باز آفرینی شهر 

محصور صنعا در 

 جمهوری یمن

سال 200

سکونت 

 پیوسته

پروژه حفاظت 

 یونسکو

جایزه  1995

 آغاخان

کارکتر  

شهری کم 

 نظیر

 

 

احیای حیثیت 

 جهانی

پیوند بین عناصر 

درون شهری 

جهت 

ریزی، برنامه

 کنترل رشد شهر

تعادل بین 

 حفاظت و توسعه

کاهش 

اشتغال در 

 مرکز قدیمی

گسترش 

بخش 

خدماتی 

محورهای 

 ساختاری

خروج شهر 

قدیم از اختیار 

اقشار کم 

 درآمد

 کنترل جمعیت

تقویت بنیه 

اقتصادی از 

طریق جذب 

 گردشگر

حفظ میراث 

فرهنگی شهر 

 قدیم

گسترش 

خدمات 

 فرهنگی

سرمایه حمایت 

 گذاری خارجی

حفاظت هویت 

 تاریخی شهر

 اجتماعی مشارکت

تاکید بر مدیریت 

 یکپارچه محلی

 نام پروژه
شناخت 

 اجمالی
 اهداف اصلی تصاویر مرتبط

ها و برنامه اهداف فرعی

 فرهنگی اجتماعی اقتصادی قوانین
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: 13۸6 و دیگران،  )حبیبی ، (25-1۸:  1390)اصانلو، ،  (13۷3)مهندسین مشاور نقش جهان پارس،  (،13۸0)سیار،  ،(۸9-۸0: 13۸0)افتخاری راد و جباری، برگرفته از: 

  .(13۸9(، )مومنی و دیگران، 13۸5 مهندسان مشاور مسکن سازان،، )(21۸-214، 13۸5(؛ )کالنتری، پوراحمد، ۸5-۷5، 13۸6(؛ )حناچی و همکاران، 2236-300

ایی هشود، تمام پروژههای تاریخی مشابه تهران مستفاد میهمانطور که از مطالعات تجربیات داخلی و خارجی بازآفرینی در بافت
نوعی به مشارکت اند، بهاند و به عنوان یک تسهیلگر موجب رونق تعامالت اجتماعی و ارتقای کیفیت بافت شدهکه موفق عمل کرده

اند. مکان باالتری شدهنموده و موجب احساس تعلق و دلبستگی مکانی بیشتر و در نیجه حساجتماعی و اجتماعات محلی توجه 
 قرار بررسی مورد افول به های روهای بازآفرینی شهری محلهو در پروژه های شهریمحله مقیاسدر  مفهوم دلبستگی مکانی عمدتاً

 در 1963 سال در 2فرید پیشین مطالعات یا و اجتماع دلبستگی درباره( 19۷4) 1جانوییتر و کاساردا مطالعات اولین از. استگرفته
 (.20013هیدالگو و هرناندز، ) استشده انتخاب محققان توسط عمدتاً که بوده فضایی مقیاس محله بوستن، غربی بخش

                                                           
1 Kasarda and Janowitz 
2 Fried 
3 Hidalgo & Hernandez 

طرح بهسازی 

نوسازی محله 

فیض آباد 

 کرمانشاه

دارای بناهای با 

 ارزش

محله بالفصل 

بازار، مراکز 

حکومتی 

معضالت کالبدی 

 اجتماعی

 

 

 معاصرسازی

اجرای طرح ویژه 

الگوهای جدید 

باززنده ، مسکن

سازی و مرمت 

بناهای با ارزش 

 موجود

 افزایش ارزش

 اقتصادی محله

استفاده از 

های بافت قابلیت

قدیمی به منظور 

 اسکان جمعیت

ارتقا کیفیت و 

گسترش 

 حیات مدنی

اصالح ساختار 

فرهنگی و 

 اجتماعی

حفظ پیوند با 

 گذشته

احیای نقش 

تاریخی بافت 

 در شهر

توسعه  طرح تملک

 دولت

واگذاری زمین 

جهت تامین 

 هاکاربری

 مشارکتجلب 

طرح احیا و 

باززنده سازی 

محله آستانه 

 شیراز

 هسته تاریخی

فرسودگی، سطح 

پایین درآمد و 

ناهنجاری 

 اجتماعی

ساکنین غیر 

 بومی

 
 

طراحی فضاهای 

 عمومی

افزایش تراکم 

 ساختمانی

افزایش ایمنی 

 کالبدی

 

افزایش ارزش 

زمین و اقتصاد 

 ساختمان

ایجاد تسهیالت 

دسترسی به 

اتومبیل با فاصله 

 کم

جلب 

 مشارکت

ایجاد امنیت 

 اجتماعی

بازگرداندن 

اعتماد به 

 نهادها

احیای 

های فعالیت

فرهنگی و 

 فراغتی

نظافت و 

بهداشت 

 شهری

 نیابتیکارگزاری 

خدمات رسانی و 

 مشاوره به مردم

ایجاد سازمان 

مسئول به منظور 

 هپیشبرد برنام

طرح احیای 

مجموعه 

کریمخانی شهر 

 شیراز

به عنوان قلب 

 منطقه تاریخی

مرکزیت حکومت 

  زندیه
 

 هااحیای دروازه

احیای مناطق 

 مسکونی

احیای مرکز زندیه 

با عملکردهای 

 متناسب امروزین

 

رونق اقتصادی 

فضاهای تجاری 

محدوده جذب 

 توریست

افزایش 

های کیفیت

 اجتماعی

ترمیم ستون 

 منطقهفقرات 

قطب 

 گردشگری

ایجاد فضای 

 فراغت مردم

تبدیل معابر 

 به پیاده راه

ارائه خدمات در 

زمینه فرهنگی و 

گذران اوقات 

فراغت و خدمات 

ویژه درمقیاس شهر 

 شیراز

طرح مرمت 

محله جلفای 

 اصفهان

از هسته های 

 اولیه شهر

کانون اجتماعی 

  ارامنه
 

احیا گذرها ، 

معاصرسازی بافت، 

فضای ایجاد 

 مناسب گردشگر

توجه عمده به 

 حرکت پیاده

رونق اقتصادی در 

 محله

حفظ ارزش 

 های محله

بازگرداندن 

هویت 

اجتماعی به 

 محله

داشت نگه

 گردشگر

ایجاد قطب 

آموزشی، 

فرهنگی، در 

 محله

شناسایی تک 

 بناهای باارزش

طرح مرمت 

محله جویباره 

 اصفهان

قدیمی ترین 

 محله اصفهان

دومحور تاریخی 

 منار ها و

معضالت 

  اجتماعی

حفظ استخوانبندی 

شناسی و ریخت

مجموعه نوسازی 

تک بناهای با 

 ارزش

 

افزایش سطح 

اقتصادی ساکنین 

ایجاد مراکز 

زایی و اشتغال

فروش صنایع 

 دستی

 کیفیت زندگی

روان بخشی 

تقویت 

ترافیکی 

)تامین 

 پارکینگ(

فرهنگ  ءاحیا

قدیم ، ایجاد 

قطب 

 فرهنگی

تامین فضای 

 سبز

های تامین سرانه

خدماتی شناسایی 

تک بناهای با 

 ارزش



112  

 

 

 1401 پاییز  ،103-120، 3شماره  ،6دوره  ،دانش شهرسازی

 

 هایفعالیت و فرهنگی رویدادهای پذیرش برای بستری آوردن فراهم و معماری میراث از دوباره استفاده و کالبدی کیفیت ارتقای
هم حاصل.1(2004ویلسون، ریچاردز و) بگیرد شهرها شکل برای بهتری وجهه و تصویر تا شودمی موجب هنر، و فرهنگ بر مبتنی

 بار دهد و ترجمانمی ها نشانمکان از ایگرفته شکل زنجیره ی صورت به را خود مبنا، فرهنگ بازآفرینی در کارکرد و افزایی کالبد

 زمینه و مفهوم که نمایدمی داللت بروندادی همان بر دقیقا تاریخی، و اینشانه عناصر کمک با کالبدی، محیط در شهری معناهای
  است.گرفته نضج آن پایه بر «بازآفرینی» محتوایی

 
 2(200۸ )گراف،مکان محوری دربازآفرینی شهری برگرفته از:   .3شکل 

 را شهری های تاریخیبافت. هستند دارابافت  احیاء و حفظ در ایویژه نقش تاریخی هایبافت و هامحله در ساکنین و شاغلین
 در که است ماهیتی از حیث است، ارزش دارای بافت یک این که. کرد اداره آن های اجتماعیگروه به توجه بدون تواننمی

 گذشته از عمیقی و جدید فرهنگی تا درک کرد کمک ساکنین و مردم به باید حیث این از. دارد وجود جامعه آن فرهنگی چارچوب
 میراث حفظ در شهروندان مشارکت افزایش موجبفرهنگی،  دستاوردهای از مجدد درک این گسترش و تعمیق. آورند دستبه

 در توانندمی مردم که هاییکمک ادامه، در و داد آموزش مردم را به فرهنگی میراث حفظ فلسفه باید از این رو،. شودمی فرهنگی
 که شود مطرح ایگونهبه  باید شهرها در تاریخی هایبافت و آثار احیاء و موضوع حفظ لذا. کرد مشخص را دهند ارائه زمینه این
شود، از اینرو مشارکت به عنوان اصلی اساسی در بازآفرینی بافت پذیرفته عموم و همگان در نزد اجتماعی ارزش یک عنوان به خود

 3(. 2015، همکارانهاستون و ؛ 13۸5 متوسلی، )طاهرخانی وشودهای تاریخی محسوب می

ریزی، هماهنگ برنامه فرآیند در محلی و ایمنطقه ملی، عناصر حضور مستلزم خود شکل بهترین در تاریخی بافت بازآفرینی
 ایجاد به بایستبنابراین می .شوندمی تلقی ملی فرهنگی هایسرمایه چیز، هر از قبل تاریخی هایبافت. است نظارت و اجراء سازی،
 خاطر به های تاریخیبافت احیای و حفظ سودآوری، به حیث این از .کند بسنده مناسب نهادی و فرهنگی توسعه برای الزم شرایط
 با شهری تاریخی هایبافت ایران، در 4(.2015، همکاران)جانگ و  ددار خاص توجه گردشگری ترویج و اشاعه در آن جایگاه
با  هاییادمان و هابافت به بدون توجه شهری بازسازی هایبرنامه اجرای و شهروندان تعلق احساس به توجه عدم چون هاییچالش
  (.13۸5متوسلی، )طاهرخانی،است مواجه تاریخی ارزش

 سایر کنار در تاریخی بافت به فرهنگی-رویکرد اجتماعی نیازمند تاریخی بافت بازآفرینی که داشت عنوان توانمی بنابراین
 برای مناسب مکانی به را منطقه باید. نمود کمک هابافت به توانمندی توانمی عوامل، این کمک به که ایگونه به رویکردهاست

 بافت در را مردم است، فرهنگی مبادالت و گردهمایی سازکه زمینه مورد نیاز هایکاربری تزریق با و کرد تبدیل حرکت و زندگی
 ها درساختمان پیکره در کالبدی بخشی )بهبود کالبدی احیای شامل تاریخی هایمحله موفق بازآفرینی حاضر حال داشت. درنگه

–اجتماعی و احیای( فضاها و هاساختمان از فعال برداریبهره و کالبدی بافت اقتصادی )نوسازی احیای ،(همگانی هایحیطه

 یکدیگر، کنار در فوق موارد تمامی هدف شود کهمی( فضا در مردم حضور از استفاده با سازیمکان و مکان حس )ایجاد فرهنگی

                                                           
1Richards and Wilson 
2 Graff 
3 Huston et al 
4 Jung et al 
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، همکارانو  3( و )تیسدل2،200۸)یونسکو 1است جدید گذاریبرای سرمایه درخواست و تاریخیبافت به هافعالیت و مردم بازگرداندن 

2005.) 

های بازآفرینی در بافت تاریخی جلب مشارکت اجتماعی است که در جامعه کنونی به دلیل کم توجهی به مسائل پیشگام طرح
سه جلب اعتماد و مشارکت عمومی مرمت به طور تخصصی و طوالنی بودن پرو ها و عدم آگاهی از علماجتماعی در طرح-فرهنگی

مقیاس و جامع نگر و بوسیله تر، تدریجی، خردکنون از موفقیت کمی برخوردار بوده است. که از طریق نیل به اقداماتی قابل انعطافتا
یسر است. امروزه مشارکت جزء جدایی ناپذیر سازی و مشارکت اجتماعی مسازی، اعتمادنیل به دیدگاه مشترک، آموزش، آگاهی

بطوریکه مردم باید از مراحل اولیه  شوندمیریزی شهری است و نهادهای مردم ساالر با مشارکت مستقیم شهروندان تکمیل برنامه
جتماعی در بافت، ها دخالت آگاهانه داشته باشند. مزایای مشارکت اهای شهری منطقه خود تا مراحل اجرایی آنگیری برنامهتصمیم

تر و کاهش ها، اتخاذ تصمیمات بهتر و اهداف صحیحافزایش آگاهی در نظام ارزشی، ایجاد حس مسئولیت، بهبود کیفیت طرح
 . استها هزینه

. مکانکندمیهای تاریخی فراهم ها و اقدامات حفاظتی و توسعه در مکانبازآفرینی بیشترین تعادل و همگرایی را میان برنامه
سازی در بافت تاریخی به معنای استفاده مجدد از ساختارهای تاریخی و خلق فضاهای جدید، بر مبنای احترام به معیارهای اصالت، 

های توسعه در برنامهترین محرکهپذیری و منزلت مکان تاریخی به عنوان مهمیکپارچگی، ارزش و در مجموع برجستگی، برگشت
سازی مشارکت مبنای توان اصول زیر را در مکانبه طور کلی می(. 139۷، همکارانشاد و ایرانی) استهای بازآفرینی مورد توجه 

 بازآفرینی بافت تاریخی بیان کرد:

 سازی در بافت تاریخیاحترام به فرهنگ متخصص محور همراه با ترویج فرهنگ مردم محور در فرایند مکان -

زمان به عنوان میراث شهری و ایجاد هویت مکانی جهت عملکرد توجه به تاریخچه مکان و حفاظت تاریخی در طول  -
 بهتر مکان

 در نظر گرفتن معیارهای اصالت و یکپارچگی در ساختارهای کالبدی و غیر کالبدی شهر -

 نفعان و نیروهای غیر کالبدیهای مختلف برای مداخله در طرح و در نظر گرفتن قدرت میان ذیاحترام به گروه -

 سازی(های تاریخی )معاصربه روز نگه داشتن و پاسخ به نیازهای نو و سبک زندگی جدید در بافت -

 تعمیر و مرمت موضعی و پذیرفتن تغییرات از منظر کنشگران -

 نفعان محلی در جهت باال بردن کیفیت مکانتامین حس رضایت ذی -

 های محرک توسعه تامین منابع مالی از طریق کاربری -

 هاراث آینده، میراث مشترک و میراث در خطر در روند تبدیل فضاهای شهری به مکان و معاصرسازی آناحترام به می -

 ها در مکان و استفاده از امکانات و تسهیالت مکان NGOهای خاص و ها و اجتماع گروهایجاد گردهمایی -

 سازی از طریق استفاده کنندگانهای مکانامکان ایجاد تغییر در طرح -

فتن همه شمولی و حضورپذیری در مکان و توجه به رفتارهای اجتماعی روزانه و تکراری و همچنین حرکت در نظر گر -
 های تاریخی.روزمره در فضا در فرایند معاصر سازی مکان در بافت

 سازی مشارکت مبنامکان اصول .4شکل 

اجتماعی و نقش پررنگ مردم و اجتماعات محلی و تالش برای پایدار  مشارکتبازآفرینی، اهمیت رویکرد تجارب موفق در جریان 
ها و هماهنگی با بخش دولتی گذارینمودن اقدامات به کمک ایجاد انگیزه در مردم محلی و مشارکت بخش خصوصی در سرمایه

محور، اجتماعی و های مردمی نگرشهای از باال به پایین به سوهای آمرانه و طرحهای عمل، از اندیشهباید در شیوه ومطرح است. 

                                                           
ها، حتی االمکان با عملکردهای برداری پردوام و عملی از آنها و بازگرداندن بهرهمدیریت موفق احیا بافت تاریخی عبارت است از حفظ و نگهداری محله. 1

 جدید با خصلت تاریخی چشمگیر و حس مکان.
2 UNESCO  
3 Tiesdell, et al 
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سازی بسیار مثمر ثمر خواهد بود جلب مشارکت عمومی و ایجاد اجتماع فعال، رویکرد مکانبرای فرهنگ گرایانه تغییر نگرش داد. 
در فضاهای عمومی و تعامالت اجتماعی به تبع آن  مردمحضور اجتماعات محلی و ایفای نقش  سازیمکان چراکه اولین نتیجه

 . ستا

فرهنگی با هدف بازگرداندن مردم به -تر اجتماعیبازآفرینی موفق بافت تاریخی از طریق احیای کالبدی، اقتصادی و از همه مهم
سازی بازآفرینی موفق های حفاظتی و مکانشود. که ابعاد، معیارها و شاخصگذاری جدید انجام میبافت و درخواست برای سرمایه

 است. با هم ارائه گردیدهیک مکان تاریخی متناظر 

 ۸جدول 
 بافت تاریخی سازیمکان و های بازآفرینیها و شاخصابعاد، معیار

 ابعاد
معیارهای 

 بازآفرینی
 بازآفرینیهای شاخص

معیارهای 

 سازیمکان

 سازیهای مکانشاخص

 اجتماعی

 تعامل
ریزان، تشویق مردم به حضور تعامل مردم و برنامه

 در بافت
 امنیت

جرائم، زندگی شبانه، نورپردازی شبانه، حضور زنان آمار 

 و کودکان، تفرج

مشارکت 

 اجتماعی

عنوان رکن همشارکت اجتماعی، ارتقای نقش مردم ب

 اصلی
 تنوع فعالیت

شبکه های اجتماعی متنوع، زندگی خیابانی، جشنواره و 

 بازار محلی، پاتوق محله و فعالیت های جمعی

 اجتماع پذیری بین مردم و مسئولینایجاد زبان مشترک  اجماع
گذراندن اوقات فراغت و فعالیت های تفریحی، همه 

 شمول بودن، تعاملی، همکاری، دوستانه و صمیمی

اعتماد 

 سازی
 توانمندسازی گروه های اجتماعی

مشارکت 

 اجتماعی

فعالیت های داوطلبانه، حق شهروندان برای اظهار نظر، 

تعامل اجتماعی، نظارت همکاری و پیوستگی مردمی، 

 اجتماعی

عملکردی، 

 کاربری

 فعالیت

 عملکرد

تزریق کاربری های مورد نیاز، تقویت کیفیت 

تغییر کاربری ابنیه در جهت تقویت هویت  زندگی،

فرهنگی، تغییر کاربری زمین های خالی و متروکه 

 در جهت تقویت هویت فرهنگی

 عملکرد
جمعیت، تنوع و سرزندگی، کاربری شبانه، کاربری جاذب 

اخالط کاربری، سازگاری، مجاورت و پراکندگی کاربری، 

 فعالیت های گوناگون

 فعال
تجارت های محلی، خرده فروشی، بازی و فعالیت 

 قشرهای مختلف اجتماعی )کودکان و زنان و ...(

 اطالعات ترافیکی )خوانایی(، مجاورت، اتصال پیوستگی

 ایمنی
 مناسب مبلمان و به سواره، کفسازیالویت پیاده نسبت 

 معابر، نور پردازی مناسب معابر و میادین

 فعال
ایجاد اقتصاد میراث فرهنگی و سرمایه گذاری در 

بخش میراث، ارائه تسهیالت مالی و قانونی جهت 

 تشویق به حفاظت،

 فعالیت پیاده راه ها )پیاده مدار(، مقیاس انسانی کاربری انسان مدار

 دسترسدر 
استفاده از حمل و نقل عمومی، الگوهای مناسب 

 پارکینگ، تقاضای سفر، گونه های متعدد حمل و نقل،

 کارآیی ،بهبود خدمات شهری دسترسی
سهولت رفت و آمد عابرین پیاده،  مسیر های دوچرخه 

 سواری

 شناسیریخت
 اعتباربخشی عملکرد سکونتی پایداری

پایداری 

 قطعات
 معماریفرسودگی، سبک 

 تنوع
سازی، ارتقای کیفیت خالقیت در بافت بوسیله مکان

 زندگی جهت جذب سکونت
 تنوع قطعات

الگوی بلوک بندی، جهت گیری قطعات، گونه شناسی 

 قطعات، زیردانگی و درشت دانگی

 کالبدی
حفاظت 

 ابنیه و بافت

ارتقای جایگاه بافت، ایجاد دفتر محلی در محدوده 

-ایجاد محور های فرهنگیتاریخی جهت تعامل، 

تاریخی با توجه به ابنیه ارزشمند، بازنگری طرح 

 های حفاظت بافت

 قابل نشستن،  معنوی آسایش

 بستر طبیعی و فضای سبز، تنوع و جاذبه های بصری جاذبه بصری

 دید و منظر
نشانه گذاری(، دورنما  دید و منظر )نورپردازی،کفسازی،

 متوالیو چشم انداز، دیدهای 

 ادراکی
هویت 

 ادراکی

تقویت محدوده های ذهنی و ادراکی بوسیله تاریخ 

 شفاهی

 تاریخی، جذاب، سبز، تمیز تصور ذهنی

 عناصر خوانایی )راه/ لبه/گره/ نشانه( خوانایی

 حس مکان
خاطرات و ادراک شهروندان، احساس تعلق و حس 

 شهروندان، تنوع و جاذبه های بصری
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 هویت بصری، منظر و محیط طبیعی و فضای سبز جاذبه بصری

عناصر تاریخی و هویت ساز، عناصر فرهنگی، بناهای 

 یادبود و نشانه ها،

 فرهنگی

 تاریخی
معرفی جاذبه های تاریخی، ظرفیت سازی فرهنگی 

 بوسیله شناخت منابع فرهنگی، گردشگری تاریخی
 تاریخی

عناصر تاریخی هویت ساز و حس تاریخ،  حفاظت 

 تاریخی، پیوستگی با گذشته

 سنتی
ارتقای سنت های محلی جهت تقویت هویت و 

خاطره جمعی، حمایت از مشاغل سنتی موجود در 

 بافت، تقویت صنایع دستی محلی و بازار سنتی

 مراسمات محلی و عزاداری سنتی

زیست 

 محیطی

حفاظت 

 طبیعی
 احترام و توجه به طبیعت

حفاظت 

 طبیعی
 طبیعتاحترام و توجه به 

بهداشت و 

 سالمت
 بازیافت، پاکیزگی و بهداشت

بهداشت و 

 سالمت مکان
 بازیافت، پاکیزگی،  میزان بهداشت مکان

 آموزش آموزش
افزایش دانش و آگاهی عمومی از ارزش ها و 

 حفاظت بافت، برگزاری سمینار و سخنرانی در بافت
 آموزش

آموزش همگانی مشارکت در برنامه ریزی و اجرای 

 بهبود کیفیت

 
اطالع 

 رسانی

تاریخی، ترویج  -معرفی جاذبه های فرهنگی

 فرهنگ تعمیر و مرمت با معرفت نسبت به تاریخ
 معرفی مزایای مشارکت و تشویق به مشارکت اجتماعی اطالع رسانی

مسائل فرهنگی و  الزمه بازآفرینی در بافت تاریخی جلب مشارکت اجتماعی است که در جامعه کنونی به دلیل کم توجهی به
ها و عدم آگاهی از علم مرمت به طور تخصصی و طوالنی بودن پروسه اجتماعی و تاکید بیشتر بر ابعاد کالبدی و اقتصادی در طرح

جلب اعتماد و مشارکت عمومی مورد غفلت قرار گرفته و یا راهکارهای عملی و اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است. که این 
سازی، اقداماتی قابل انعطاف، تدریجی، خرد مقیاس و جامع نگر و بوسیله نیل به دیدگاه مشترک، آموزش، آگاهی امر از طریق

سازی و مشارکت اجتماعی میسر است. در جریان سیر تکاملی بازآفرینی، اهمیت رویکرد پایداری اجتماعی و نقش پررنگ اعتماد
ن اقدامات به کمک ایجاد انگیزه در مردم محلی و مشارکت بخش خصوصی در مردم و اجتماعات محلی و تالش برای پایدار نمود

های از های آمرانه و طرحهای عمل، از اندیشهگذاریها و هماهنگی با بخش دولتی مطرح است. که در نتیجه باید در شیوهسرمایه
داد. برای این منظور و به جهت کوتاه  باال به پایین به سوی نگرش های مردم محور، اجتماعی و فرهنگ گرایانه تغییر نگرش

سازی بسیار مثمرثمر خواهد بود چراکه اولین نتیجه آن نمودن مسیر جلب مشارکت عمومی و ایجاد اجتماع فعال، رویکرد مکان
ی ساز. این موضوع زمینه مکاناستحضور اجتماعات محلی و ایفای نقش آنان در فضاهای عمومی و تعامالت اجتماعی به تبع آن 

 زند.و حفاظت یکپارچه را رقم می

 گیرینتیجه
سازی مشارکت مبنا از طریق ادبیات مربوطه و مطالعات تطبیقی های مکانتا از طریق تدوین شاخصدر این پژوهش سعی گردید 

در بازآفرینی سازی مشارکت مبنا تجارب داخلی و خارجی و تحلیل عوامل توفیق آنها در بازآفرینی بافت تاریخی، به ضرورت مکان
سازی که در تناظر با هم قرار بافت تاریخی بپردازیم. از همین رو بر اساس عوامل موثر، متشکل از دو جزء اصلی بازآفرینی و مکان

ارائه  های متناظرسازی و هم در بازآفرینی، شاخصرکن اساسی هم در مکانگرفت و با درنظر گرفتن مشارکت اجتماعی به عنوان 
گردید و فرآیند اقدامات و چارچوب نظری مرتبط تدوین شد. با توجه به مطالعه تحوالت نظری و اقدامات در بافت تاریخی به نظر 

های متاخر به رسد که موضوع مشارکت اجتماعی ذینفعان به مقوله جدیدی در اقدامات بافت تاریخی بدل شده و انواع رویکردمی
دارد. که در ادامه بر آن هستیم تا رویکردی جهت عملی شدن مشارکت اجتماعی در بافت تاریخی ارائه  نوعی اشاره به این مهم

  دهیم.
ریزی در جهت رفع معضالت آن، در کنار اشتراک در های صورت گرفته در بافت تاریخی و برنامهدر مقایسه با سایر پژوهش

گر مشارکت اجتماعی بسیار سازی به عنوان تسهیلمت شهری، مکانترین روش مراهمیت مشارکت و بازآفرینی به عنوان اصلی
مکان در افزایش دلبستگی مکانی و نظر به اهمیت جایگاه دلبستگی مکانی در  -های مردماهمیت داشت. با توجه به نقش پیوند

بافت تاریخی با هدف حفظ و  سازی درایجاد تمایل اجتماعات جهت مشارکت اجتماعی و ارتقاء مشارکت طلبی در میان مردم؛ مکان
طلبی گیری دلبستگی به آن و مشارکتمکان و شکل -های مردمخلق مکان مطلوب، به عنوان حیاتی ترین عامل برای ایجاد پیوند
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فرهنگی و همچنین مشارکت اجتماعی حائز  -های صورت گرفته در این زمینه توجه به عوامل اجتماعیشناخته شد. همانند پژوهش
در این میان شود. پذیر، امن و راحت تسهیل میپذیر، خوانا، فعالیتهای سرزنده، پاسخده، اجتماعست، که از طریق مکاناهمیت ا

عمدتا معطوف به رفع نیازهای جامعه محلی مورد مداخله است و از طریق جلب مشارکت  مبنامشارکتارائه الگوی طراحی شهری 
های بالقوه جامعه محلی و مکان دارد. لذا بهترین گونه جهت به فعلیت درآوردن توانمندی گیری سعی درشهروندان در فرایند تصمیم

های محلی و ایجاد تنش را . این نوع نگرش مخالفتاست مبناسازی مشارکتمکانهای تاریخی، سازی در بافتپاسخگویی و مکان
 مشارکت را افزایش داد. ،ای پیشروههای مشترک و دیگر برنامهتوان از طریق کارگاهدهد و میکاهش می

 9جدول 
 های تاریخیسازی در بافتها و هنجارهای کیفی مکانمولفه اصول، معیارها، 

ها، ها، ایجاد تراکم توسعه، توازن فعالیتبازآفرینی جهت ایجاد یک مکان خوب بر روی بهبود تنوع کاربریاصول با توجه به اینکه 
سازی با ساختن یک سامانه هویتی مثبت، آفرینش پیوندهای عملکردی و باال بردن سهولت دسترسی متمرکز است. از این رو مکان

شود. طراحی مکان با یری، پیاده مداری و اشتراک تسهیالت رفاهی میپذهدف توسعه حفاظت محور منجر به سرزندگی، اجتماع
تواند در نقش یک محلل و دهنده، به وجود آوردن هویتی برجسته و ممتاز، ایجاد تنوع و جذابیت میایجاد یک ساختار سازمان
 تسهیل کننده عمل نماید. 

 
 

 اصول بازآفرینی
اهمیت مکان در جاری 

 نمودن فعالیت و معنا
 طراحی مکان

معیارهای 

 سازیمکان
 نتیجه هدف

بهبود تنوع کاربری و انعطاف 

 پذیری
 سرزندگی آفرینش یک ساختار سازمان دهنده محلیمکان عمومی و بازار 

حفاظت 

 یکپارچه

 

بازآفرینی 

 بافت

ایجاد حس 

 تعلق،

 حس مکان،

تقویت روح 

مکان و ارتقاء 

 کیفیت بافت

 هویت مکانی

حضور فعال در 

 بافت

 تشویق به پیوستگی

 همه شمولی و حضورپذیری
 مکان در نقش یک محلل

به وجود آوردن هویتی برجسته و 

 ممتاز
 حس تعلق

 توازن فعالیت ها
مکان به عنوان یک نیروی 

 پایدار

تسهیل پیاده مداری و حمل و نقل 

 همگانی

اجتماع 

 پذیری

 ایجاد تنوع و جذابیت خوانایی سهولت دسترسی
راحتی و 

 آسایش

 پاسخده پیوندهای عملکردی
ترویج سکونت پایدار/ تنوع فعالیت/ 

 دسترسی مناسب
 امنیت

 مکان تاریخیحفاظت 

 ساخت سامانه هویتی مثبت

اصیل، یکپارچه و  مکان

 پذیربرگشت

ظرفیت سازی بوسیله حفظ هویت 

 مکان
 هویت

 مشارکت

 ترویج فرهنگ مردم محور
 مکان اجتماع پذیر

اجماع اهداف و برنامه هاو طرح ها/ 

 اشتراک تسهیالت رفاهی و خدمات

همکاری و 

 مشارکت
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  های تاریخی ایرانفرآیند بازآفرینی بافت   .5شکل
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 ارائه مدل مفهومی. 6شکل 

فرهنگی با هدف بازگرداندن مردم و -تر اجتماعیبازآفرینی موفقِ بافت تاریخی از طریق احیای کالبدی، اقتصادی و از همه مهم
موجود  هایها و پتانسیلداراییشود. در بافت تاریخی باید از گذاری جدید انجام میها به بافت و درخواست برای سرمایهفعالیت

شان ایجاد نماییم که تعامالت مردم با هم و با محیط را افزایش داده تا یک با احترام به محیط تاریخی هاییمکاناستفاده کنیم و 
 شانهای بافت تاریخی را با حضور مردم و تعامالت اجتماعیبافت پیوسته از نظر اجتماعی و کالبدی داشته باشیم. همچنین مکان

و دلبستگی  هایش شویم تا احساس تعلقها، موجب حفاظت بافت و ارتقای هویت مکانتقویت نماییم و از طریق تقویت مکان
 ارتقا پیدا کند و این تعادل پویا به نفع حفاظت بافت تاریخی ادامه خواهد داشت. مکانی

 منابع

هویت  ر بافت تاریخی محله جلفای اصفهان.ی و آسیب شناسی دمرمت شهری و باززنده سازی کانون های اجتماع (.1390اصانلو، حسن )
 .26-1۷، (9)5شهر، 

طرح بهسازی و نوسازی مرکز »تکاپوی زندگی دوباره و بازیابی جایگاه گذشته گزارش تحلیلی  (.13۸0جباری، حبیب ) و افتخاری راد، زهرا 
 .۸9-۸0، (4)1 نشریه شهرسازی و معماری هفت شهر، «.د(شهر کرمانشاه )محله فیض آبا

(. معاصرسازی محالت تاریخی با هدف مکان سازی فضاهای شهری. 139۷) محمد جوادو مهدوی نژاد،  فرحو حبیب،  عارفهایرانی شاد، 
 . 60-41(,  36)10مطالعات مدیریت شهری, 

 .ایران صنعت و علم دانشگاه انتشارات :تهران .شهر دروازهای داالنهای طراحی اصول .(139۸) مصطفی بهزادفر،
 حسن علی لقایی و فیروزه جدلیترجمه  .شهرهای انسان محور بهبود محیط عمومی در شهرهای بزرگ و کوچک (.2001تیبالدز، فرانسیس )

 انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم.  (.13۷۸)

تهران، نشر انتخاب )دانشگاه  های کهن شهری.افتبهسازی و نوسازی ب (.13۸6) و مشکینی، ابوالفضل پوراحمد، احمد و حبیبی، کیومرث
 کردستان و سازمان عمران و بهسازی شهری(، چاپ اول.

 مرمت تجارب تطبیقی بررسی (.13۸6محمدجواد ) نژاد، مهدوی و حامد نیا،کامل و حمیدرضا شایان، و محمدحسن زاده،خادم و پیروز حناچی،
 .یزد یزد، فرهنگی میراث پایگاه همکاری با نور سبحان انتشارات یزد. شهر تاریخی بافت به ویژه نگاه با ایران و جهان شهری در

  .2۸-19، (4)۷باغ نظر،  عمومی و عوامل موثر بر حیات جمعی.فضاهای  (.13۸6و چرخچیان، مریم ) دانشپور، عبدالهادی

نشریه معماری و  .مدیری خلق مکان و مولفه های سازنده کیفیت در عرصه عمومیمدل  (.1395ران و دهقان، یاسمن سادات )ذکاوت، کام
 .1۷شهرسازی آرمانشهر، 

 .مشهد: دانشگاه فردوسی .ریزی مناطق مرکزی شهرهابرنامه (. 13۸۸رهنما، محمدرحیم )
 .1جلد العات فرهنگی، چاپ هفتم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مط ی تحقیق در علوم اجتماعی.هاروش (.13۸3) ساروخانی، باقر

 . 9۸-65(: 3)2فصلنامه عمران و بهسازی شهری هفت شهر .بازسازی محله آستانه شیراز (.13۸0) سیار،شهین
، (3)1۸فصلنامه مدیریت شهری،  .مدیریت بافت تاریخی ایران )چالش ها و راهبردها( .(13۸5متوسلی، محمد مهدی ) و طاهرخانی، حبیب اهلل

10۷-96 . 

سازی )نمونه مطالعه: خیابان شهرداری مدار با رویکرد مکانخلق فضاهای با کیفیت شهری پیاده (.1395، محمدعلی و حاجیها، هاله )طبرسا
 .22 - 1، (2)های نوین علوم جغرافیایی، فصلنامه پژوهش .تهران(

، دفتر پژوهش های فرهنگی،  (1396) تنترجمه: الهه پژو .کاوش در مفهوم مکانسازی نیازها، فرصت ها و دارایی ها (.2014عارفی، مهیار )
 عمران و بهسازی شهری، تهران. شرکت

نشریه باغ نظر،  .نقش مفهوم حس مکان در ارتقای کیفیت حفاظت معماری (.1396کمالی، لیال و شهیدی، صمد )فالحت، محمد صادق و 
 .22الی  15، (1)14

 جهاد انتشارات سازمان شهرها، تاریخی بافت مرمت ریزیبرنامه تجارب و فنون (،13۸5) احمد پوراحمد، حسین؛ ،خلیل آباد کالنتری
 .تهران دانشگاهی،

 رساله .تهران بازار محور تاریخی شهری مکانهای محیطی کیفیت در زمان نمایانگر بر تاثیرگذار متغیرهای بازشناسی .(139۸) غزاله گودرزی،

 .شمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه شهرسازی، و معماری دانشکده زیاری، علی یوسف راهنمای به دکتری،
احیای بافت قدیم شهرها ) مروری بر تجارب ( : ارائه راهبردها و  (.1396)حجت اله  ،عبدیو امیر کبیریان، آتس سا  ومحمد مرادی، اصغر 

 ول.دانشگاه تهران، چاپ ا .ضوابط برای حفاظت و احیای بافت قدیم شهرهای ایران
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سـازمان میـراث فرهنگـی  .تاریخی بافـت قدیم شـیراز -گــزارش سیستمی طرح محور فرهنگی  .(13۸5) مهندسان مشاور مسکن سازان 

 .اسـتان فارس
 شیراز.  .احیای مجموعه کریمخانی شیراز (.13۷3دسین مشاور نقش جهان پارس )مهن

 موردی نمونه فرسوده های بافت نوسازی و احیا های طرح بر تحلیلی .(13۸9) هرهز زاده، مهدی و سنح محمدی، بیک و هدیم مومنی،
 .52-31(, ۷)2, ای منطقه شهری های پژوهش و مطالعات. اصفهان جویباره محله

 انتشارات فکر نو، تهران. پذیری هویت در معماری و شهرسازی. تحقق .(1396) الحسابیعلی ،نقره کار، حمید و مهران
 خرداد. 23جامعه شناسان جوان،  . مشارکت مردمی؛ مفهوم و انواع.(1399)نوری، علی 
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