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 چكیده

در دوران معاصر بحث مشارکت مردمی در حیطه مباحث شهرسازی اهمیتی مضاعف یافته است. موفقیت در حیطه مباحث نوسازی و 

بت و آگاهانه مردمی است. هدف پژوهش حاضر بررسی مقدماتی مباانی  بهسازی بافتهای فرسوده شهری در گرو مشارکت فعال و مث

تئوریک مورد لزوم برای تدوین مبانی نظری تفكر مشارکت مردمی در امر بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شاهری اسات. رو    

با بهره گیری از پژوهش فعلی تحلیلی و با ابزار مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. -پژوهش حاضر براساس شیوه های توصیفی

می توان به تدوین روندهای مطالعاتی مرتبط با مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در تدوین پروپوزالهای 

و در نهایات  پیشنهای کمک نمود. مباحث مقدماتی و کمک به طرح بیان مساله، تدوین سواالت و فرضیات و نیز بیان اهداف مارتبط  

، از موارد مطرح شاده در  ر امر بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهرید مشارکت مردمیرو  برخورد با شیوه های موفق و ارتقا 

متن پژوهش است. یافته های حاصل از تحقیق به افزایش و بهبود و ارتقا مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافتهاای فرساوده   

 شهری منجر خواهد شد. 

 ، شهرسازی اسالمی، شهر اسالمی، بافت فرسوده، مشارکت، بهسازی، نوسازیشهری بافت: دیکلمات کلی

 

 مقدمه -1

در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، رشد بی سابقه شهرنشیینی در  

کنار ضعف برنامه ریزی، کمبود منابع میایی شیهرداری هیا و نهادهیای     

ناهای خدمات رسان شهری، مشکالت اقتصادی و زیست محیطی و تنگ

ساختاری موجب عرضه نامناسب زمین، مسکن و خدمات شهری و فقر 

شهری شده است.در مواجهه با مساکن فرسوده شهری و بافیت شیهری   

که اغلب مأمن اقشار کم درآمد شهری هسیتند، شیهرهای ملتلیف راه    

حل هایی از رهاسازی و جابجایی تا تلریب و نوسیازی را آزمیوده انید.    

حقوق شیهروندان و مسیا ل اجتمیاعی و انسیانی      این شیوه ها کمتر به

 شیافزا باتوجه داشته و در عمل هم با توفیق چندانی همراه نبوده اند. 

 مشکالت با بزرگ یشهرها ژهیبو شهرها کشور، در یشهر تیجمع رشد

 فرسیوده  یبافتهیا  مشیکالت  نیمهمتیر  از یکی شده اند روبه رو یادیز

 بافیت  هیزار هکتیار   72، 1390 سیال  آمیار  طبیق  کیه  باشد یم یشهر

 واقع در که شده است یشناسای کشور سطح در شهر 457در  فرسوده

 کشور یت شهریجمع درصد 30 و شهرها سطح درصد 20 بافت ها نیا

 طبیق  کیه  بافیت هیا   یفرسیودگ  دیتشد نیهمچن و داده اند یجا را در

 سطح در فرسوده یبافت ها درصد از 10 فقط ساالنه دویت یبرنامه ها

 یاصل و هیاوی هسته موارد اغلب در بافت ها نیا. شود یم ینوساز کشور

 شیهرها  یلیتیار  و یفرهنگی  راثیی م جزو و دهندی م لیتشک را شهرها

و  یکایبیید یبهسییاز حفیی ، لیییدی نیهمیی بییه. شییوندی میی محسییو 

 گذشیته  انیسیای  یط. ر استیناپذ اجتنا  آنها یعملکرد یتوانمندساز

بافیت   یتوانمندسیاز  اء ویی اح یسیتا در را را یملتلف یراهکارها دویت

 یبافیت هیا   میعظی  حجیم  امیا  کرده اسیت،  تجربه یشهر فرسوده یها
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 از یاریبس ماندن کاره مهین و یبر نوساز یفرسودگ بودن غایب فرسوده

 و ایی اح. بیوده اسیت   طیر  هیا   تیی موفق عید   از یحیاک  ن پروژه هیا یا

 یهمکار و شهروندان یهمگان مشارکت با جز بافت ها نیا یتوانمندساز

 نیا یراستا و در بود نلواهد ریامکان پذ مرد  با ربط ریز یدستگاه ها

 مربوطه یوزارتلانه ها ها، یشهردار) یعموم ینهادها دیبا دویت مهم،

 یشیهر  تیریمد تا دینما تیتقو مرد  اعتماد از کسب جهت در و...( را

 از و یریجلیوگ  شیهر  یافقی  رشید  و تیی جمع ییجابجیا  از و ابید ی ارتقا

 کمبود جبران و تیجمع جذ  در ینوساز از بعد بافت ها یتوانمندساز

 یبرنامیه هیا   شکسیت  با. استفاده شود بزرگ یشهرها در یشهر نیزم

 یشهروند مشارکت ،1960 و 1950 یدر دهه ها یعقالن و فن ساالرانه

 یشیهر  یزیی برنامه ر و تیریمد یه هاینظر نیاز مهمتر یکی عنوان به

 یهیا  برنامه و طر  ها در یزمان شهروندان. است هشد واقع توجه مورد

 شهروند کی مثابه به آنها حقوق که کرد خواهند شرکت یشهر ینوساز

 داده شیرکت  یزیی برنامه ر همه مراحل در و شده واقع توجه مورد فعال

 یه پیرداز یی نظر یشهروند مشارکت حوزه در که یکسان جمله از. شوند

 کینش  هیی نظر مطیر  کیردن   ابی  کیه  است هابرماس ورگنی کرده است

 و کیی تکنوکرات یزیبرنامه ر یجا به را یمشارکت یزیبرنامه ر ،یارتباط

 بیه  توجیه  بیی ترت نیبد. (158:  1387کند)رهنما،ی م شنهادیپ یدویت

 یبرنامه ها یاجرا ه ویته مراحل در جامعه اقشار همه یشهروند حقوق

ی می  طیر  هیا   نوع نیا یریتحقق پذ در فاکتورها نیمهمتر از ینوساز

 .باشد

 بیان مسئله تحقیق -2

دارای بافتی قدیمی و کهن بوده اند به مثابیه   شهرها که یمیمحالت قد

قلب تپنده شهر ها به حسا  می آیند و امروزه کار کرد های اجتمیاعی  

 شییهری ینیبییازآفر، فرهنگییی و اقتصییادی خییود را از دسییت داده انیید 

گیا    یمحالت سینت  نیو معاصرسازی ا ایاست که درصدد اح کردییرو

مناطق و فیراهم آوردن   نیدر ا دوباره یروح قیدارد و تالش تزر یبر م

آن، از اهییدا   نییدیبییرای حرییور و مشییارکت همگییان در فرآ یطیشییرا

افتهای فرسوده به دییل معرالتی همچیون  باست.  کردیرو نیارزشمند ا

پایین بودن کیفیت زندگی، کاهشِ امنیت ،مشکالت ترافیکی، فریاهای  

جهت  دفاع، ترس، باال بودن جر  و بزه نیازمند ِاستراتژیهای بنیادین یب

تغییرات اساسی در ابعاد کایبدی، اجتمیاعی، اقتصیادی، محیطیی و ....    

 Participationمشارکت  (Anderson. et al, 2007, p: 315)هستند.

ی می و تجمع بیرای منظیوری خیاص  ریییغوی به معنای درگ ثیاز ح

 یشده است وی یهای فراوان آن بحث یمعنای اصطالحات در مورد باشد

 رییپیذ  ریو تأث تیفعای ری،یرا درگ آن یاصلجوهره  توانیدر مجموع م

آن  یاسیت کیه طیی  ینیدیشیارکت فرا. م( 1379دانست )علوی تبار، 

نیه و داوطلبانیه   التعلق به گروه و شییرکت فعا  احسیاس یقیفیرد از طر

از  یبرخیی . زنید یدسییت م  یاجتمیاع  تیعایبیه ف یبیه طیور اراد آندر

ن النگیییرش کیی بیییامشیییارکت  یلیییو تحل یفیییصاحبنظیییران در تعر

نییه افییراد در   الفعا شییرکت  یاند و مشیارکت را بییه معنیی   سیتهینگر

تمییا  ابعیاد    یو بیه طییور کلی   یرهنگیفو یاقتصیاد ،یاسییس یاتیح

یهروندان از و ادراک شی  یامیر در سییطو  محلی    ند ایدانسیته ان اتیح

انواع مداخله در بافتهای فرسیوده   دارد. نیدهیفزا یریتاث یطیمح تیفیک

بهسیازی و   بیاهد  مرمت شهری در قایب راهبردهایی چون: نوسیازی،

خاصیی را پیشینهاد    اند که هیر یییک، مداخلییه    بازسازی، تعریف شده

مفهیو  کلیی نوسیازی شیهری،      میکنند اما همه آنها به نوعی در قاییب 

  (.1390پیور وبهرامی، یف میشوند )بیرکتعر

بهبود بلشیدن بیه وضیعیت بافیت و عناصیر       improvementبهسازی

درونی آن است و مجموعه اقداماتی را شامل میشیود کیه در زمینیه ی    

کایبدی هم نواخت با ایگوی اویییه بیه حفا یت و نگهیداری از بافیت و      

ق بلشیی حییات   عناصر آن میردازد ودر زمینه غیر کایبیدی ، بیه رونی   

: 1385درونی آن کمیک میکنید )سیلایی ومهندسیین مشاورشیاران ،     

 زمانی انجا  می شود که فرای موجیود،  renovation( نوسازی 10ص

از کارکردی مناسب ومؤثر برخوردار باشد ویی فرسودگی نسبی کایبدی 

 1381سبب کاهش بازدهی وکارآیی آن شده باشد )حبیبی و مقصودی،

 (.20:ص

 تعاریف -3

 ارکتمش -3-1

 تعریف واژه مشارکت :1جدول شماره 
 نگارنده عنوان اثر تعریف

: 1389دخایییت داشییتن در یییک فعاییییت )سیییف ایییدینی، 

 (.277ص

فرهنییییی  

 شهرسازی

سیف ایدینی 

 فرانک

نلسیت مشیارکت   » شیرکت :  ،شرکت کردن، انبازی کردن

ل حی  و عقیل ییاد کیرد و از بهیر آن چنیین کردتیا دیییی       

 .(4127 : ص1375 ،)معین« ا و...انگیزدبر افعال نف  گوی

فرهنییییی  

فارسییییییی 

 معین  

 معین محمد

: ص 1381، با هم شریک شدن، شرکت کردن با هم )عمید

2248).   

فرهنییییی  

فارسییییییی 

 عمید 

 عمید حسن 

: 1381با هم شریک شدن، شریک کردن با هیم )بهشیتی،   

   .(1001ص

فرهنییییی  

 فارسی صبا 

بهشییییییتی 

 محمد

 )انصییا  پییور،زی عمیل شییرکت کیردن، حصییه داری، انبیا   

   .(1073 : ص1384

فرهنییییی  

فارسییییییی 

 انصا  پور 

انصییا  پییور 

 غالمرضا

فرهنییییی     .(747 : ص1378با هم شریک شدن )سیا ، 

فارسییییییی 

 سیا 

سیییییییییا  

 عبدایحمید

 بر اساس منابع ذکر شده از نگارنده 1منبع جدول شماره 
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 بهسازی -3-2

 : تعریف واژه بهسازی  2جدول شماره 

عنوان  تعریف

 اثر

 دهنگارن

 : ص1384 )انصا  پیور، بهتر سازی، ترقی دادن 

141). 

فرهنییی  

فارسییییی 

 انصا  پور 

انصا  پور 

 غالمرضا

فرهنییی   .(463: ص 1381،)عمیدساختن چیز بهتر 

فارسییییی 

 عمید

عمیییییید 

 حسن

ن یک یا چند سیاختار بیر روی زمیین    اضافه کرد

 .(166 : ص1389سیف ایدینی، )

فرهنییی  

 شهرسازی 

سییییییف  

ایییییدینی 

 فرانک

 بر اساس منابع ذکر شده از نگارنده 2نبع جدول شماره م

 نوسازی -3-3

 : تعریف واژه نوسازی 3جدول شماره 

 بر اساس منابع ذکر شده از نگارنده 3منبع جدول شماره         

 

 

 

 

 

 

 برخی سوابق تئوریک مرتبط -4

 : برخی سوابق تئوریک مرتبط  ۴جدول شماره 

 ساس منابع ذکر شده از نگارندهبر ا ۴منبع جدول شماره                 

 فرضیات تحقیق  -5

به نظر می رسد با مشارکت مردمی میتوان به نیو سیازی و بهسیازی     -

 مطلو  بافت شهری دست پیدا کرد.

بی اهمیت بودن مرد  نسبت به بافت شهری باعث تسریع فرسیودگی   -

 در بافت شده است.

 اهداف علمی تحقیق -6

ناطق فرسوده شهری در بهسیازی  تأثیر و میزان مشارکت ساکنین م. 1

 بافت فرسوده .

. تأثیر و میزان مشارکت ساکنین مناطق فرسوده شیهری در نوسیازی   2

 بافت فرسوده .

 اهداف کاربردی تحقیق  -7

 . کاربرد مشارکت مردمی در بهسازی بافت فرسوده .1

 . کاربرد مشارکت مردمی در نوسازی بافت فرسوده .2

 ضرورت تحقیق -8

برنامه های موجود در زمینه توسعه بافت های فرسوده ارزیابی موفقیت 

 شهر، عمدتاً حاکی از عد  کامیابی کامل این برنامه ها در دسیتیابی بیه  

اهدافشان می باشد. از جمله دالیل ایین امیر، فقیدان جامعییت الز  در     

 نگارنده عنوان اثر تعریف

 ، جدییدایبناء تازه سیازی ، تعمیر کردن چیزی را تجدید و

 .(1135: ص 1381،)معین

فرهنییییی  

فارسییییییی 

 معین  

معیییین 

 محمد

ه تیازه  عمیارتی کی   ،نو ساختی، تازه سازی، تیازه سیاختن  

 .(2424: ص 1381ساخته شده )

فرهنییییی  

فارسییییییی 

 عمید 

عمیییید 

 حسن

)انصیا   تعمیر، بازسازی کردن، احیداث امکانیات جدیید    

 .(1216 : ص1384 پور،

فرهنییییی  

فارسییییییی 

 انصا  پور 

انصیییا  

پییییییور 

غالمیییر

 ضا

ساخته میشیود   ، عمارتی که تازهتازه سازی، تازه ساختن

 .(1117ص  :1381 ،)بهشتی

فرهنییییی  

 بافارسی ص

بهشییتی 

 محمد

ازی ییک سیاختار قیدیمی ییا تیاریلی )سییف       مدرن س

 .(338ص  :1389ایدینی، 

فرهنییییی  

 شهرسازی 

سییییف  

ایییدینی 

 فرانک

 منابع مطالب مهم عنوان هانگارنده  شهر سال

بازسازی شهری  1اوزیم گوزی آنکارا 2009

و افزایش قدرت 

 2رقابتی

 

بررسی راهکارهیای  -

بهسییازی و باززنییده  

سییییازی نییییواحی  

مسکونی غیرمعمور و 

 فرسوده شهر آنکارا

- یعلمیی مجلییه

برنامییه  یپژوهشیی

 ییفرییا زییییر

 ا(ی)جغراف

هن   2008

 کن 

ادوین چان و 

 3یی.گرس

هم برای عوامل م

بهبییود پایییداری 

 اجتماعی از

پییروژه نوسییازی 

 4شهری

رضیییییایتمندی از  -

 تقاضای آسایش

حفیی  و نگهییداری -

 منابع و محیط

ایجییییاد محیییییط -

 زندگی هماهن 

دسترسی آسان بیه  -

عملکردهای زنیدگی  

 روزانه

- یعلمیی مجلییه

برنامییه  یپژوهشیی

 ییفرییا زییییر

 ا(ی)جغراف
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مطایعات و کمرن  بودن نقش مباحث اجتماعی در پیشنهادات برنامیه  

جنبه عد  توجه کافی و جدی ایین برنامیه    مذکور و به خصوص از های

ها به نقش مرد  و مشارکت ایشان در روند برنامه ریزی و اجرای برنامه 

های توسعه شهری می باشد. به عبارت دیگر در این برنامه هیا بیا ییک    

اجتمیاعی و   -عد  تعادل آشیکار و جیدی در مییان مباحیث اقتصیادی     

ه هیای متعیددی دارد از   کایبدی مواجه هستیم. وقوع این مسئله ریشی 

جمله آنها که به سطو  کالن برنامه ریزی برمیگیردد کیه وجیود نظیا      

برنامه ریزی متمرکز در ایران میی باشید. موضیوعی کیه در ایین مییان       

اهمیت دارد بایستی بدان اشاره نمود، این اسیت کیه آنچیه بیه عنیوان      

د، در مطر  و موضوع این برنامه ها قرار می گییر  "بافت فرسوده شهر"

وقع مرکز اصلی و قدیمی شهر می باشد که روزگاری قلب تپنده و زنده 

آن شهر بوده است. از این رو ضرورت مطایعه دقییق و تحلیلیی در ایین    

بافت، مطر  و همچنین تهیه و تدوین برنامه های مداخله در آن، به هر 

منظوری، به توجه و مالحظات خاصی نیاز دارد. در اینجاست که نقطیه  

وع و نحوه برخورد با مسئله فرسودگی بافت فرسوده و مداخله در آن شر

اهمیت می یابد. یذا می توان گفت در صورتی که این مطایعات، برنامیه  

همیراه و انجیا  گردد،میی توانید      "مشیارکت مردمیی  "ریزی و اجرا بیا  

دربردارنده مزایایی از جمله تسهیل در جمیع آوری اطالعیات واقعیی و    

اجرای برنامه و طر  کاهش هزینه های سیرمایه ای و   دقیق، سرعت در

جاری طر ، ضریب اطمینان باال، مناسیبت برنامیه بیا محییط و سیطح      

پاسلگویی آن، ضمانت حف  و نگه داری نتایج و منافع آتیی برنامیه از   

سوی مرد  و... باشد. این در حیایی اسیت کیه چشیم پوشیی از عنصیر       

ران شهری، می تواند منجر به مشارکت مردمی و اجرای برنامه های عم

کندی و گاهی، توقف کامل عملیات، افزایش هزینه ها، و از همه مهمتر 

باشد. با توجه بیه اهمییت محیوری     "مرد "پذیرفته نشدن آن از سوی 

مشارکت مرد  در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و تیاریلی بایید بیا    

بافت مذکور شید.  اویویت قرار دادن این مشارکت باعث ساماندهی بهتر 

با توجه به محیط کایبدی نامناسب محله امیرخییز و آثیار اجتمیاعی و    

فرهنگی منفی آن که منجر به آسیب های اجتماعی در این محله شیده  

بتوان با رویکرد مشارکت دادن خود مرد  محله در بهسازی آن از جمله 

ق مشکالت محیطی محله کم کرد. یذا این تحقیق در راستای اهدا  فو

 "مشارکت های مردمی"انجا  گردیده و توجه خود را به امکان مداخله 

در زمینه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری معطو  داشیته  

 است. 
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 هاو شهرسازی استان  مسکناداره ی  -

 هااداره ی زیبا سازی شهری استان  -

 هااستانداری  -

 هافرمانداری  -

طق ملتلف شهری بیا تاکیید بیر شیهرداری هیای      های مناشهرداری  -

 مناطق دارای بافت فرسوده شهری

 و گردشگری شهرها سازمان میراث فرهنگی -

 ان بهسازی و نوسازی شهرداری هاسازم -

 و معماری ایران یشورای عایی شهرساز -

 مین و مسکن استان هاز نسازما -

 سازمان عمران استان ها -

 بز استان هاو فرای س سازمان پارک ها -

 نوع رو  تحقیق  -10

روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و با توجه به ماهییت پیژوهش داده   

ها ی مورد نیاز از طریق مطایعات اسنادی شامل کتب ، وبا اسیتفاده از  

مورد تجزیه وتحلییل قیرار گرفتیه      excel  ،power pintنر  افزارهای 

اجتمیاعی ، کایبیدی   است ، پرسشنامه با استفاده از گوییه هیای ابعیاد    

 ومشارکتی را در محله مورد بررسی قرار داد .

 رو  گرد آوری اطالعات   -11

گرد آوری داده ها از مطایعات کتابلانه ای و میدانی بوده و نقشه هیای  

 ، Excelافزارهیای   پایه ای مورد نیاز برای تحقییق بیا اسیتفاده از نیر     

Power Point   . آماده گردیده و تهیه می شود 

 زار گرد آوری اطالعات اب -12

مقاالت پایان نامه ها ،آمار نامه ها وگزارشها ومطایعات مییدانی  داده ها 

 از جمله مصاحبه ،مشاهده عینی و...گرد آوری شده است .

 رو  تجزیه و تحلیل اطالعات  -13

یعنیی    Swotاز ارزشیابی بر مبنای جدول  اطالعات تحلیل و تجزیه در

 نیر   هیم چنیین از   کرده و استفاده برسی ضعف ها و قوت های محیط

 خواهیم کرد . استفاده Excel  همچون افزارهایی
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 نتیجه گیری

موفقیییت آمیییز بییودن طرحهییای بهسییازی و نوسییازی شییهری در گییرو 

مشارکت فعال مردمی حوزه های شهری میرتبط بیا طرحهیای شیهری     

است. مدیریت شهری پویا نیز در کنار مشارکت فعیال مردمیی حاصیل    

برنامه ریزی شهری موفق پوییای مسیتمر و بیه روز در حیطیه      میشود.

مشیارکت فعیال    نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری نیز نیازمند

مردمی است. مشارکت موفق و پویا و فعال مردمیی نییز نیازمنید درک    

های تقویت و ترعیف کننیده در ایین مباحیث اسیت. هرگونیه      رسازوکا

ملصوصیا مباحیث    باحیث شیهری  حیطیه م برنامه ریزی و طراحیی در  

نوسازی و بهسازی شهری که در ارتبیا  مسیتقیم بیا کیاربران شیهری      

مرتبط است؛ نیازمند حریور فعیال و موفیق و مثبیت مشیارکت آحیاد       

مردمی است. پژوهش حاضر با برشماری مهمترین عوامل اصلی و بییان  

ار تقوییت  سواالت و اهدا  مفروض بهسازی و نوسیازی شیهری در کنی   

مردمی، چهارچوبهایی اوییه را برای تقوییت و  بهبیود ادبییات     مشارکت

تحقیق محققان حوزه های ذییربط مشیارکت مردمیی در حیطیه هیای      

دانش شهری و شهرسازی فراهم آورده اسیت. دسیتاوردهای حاصیل از    

تحقیق کمک به ارتقا سطح و بهبیود درک اویییه محققیان تیدوین گیر      

مردمی علی ایلصیوص در   مباحث حوزه های شهری مرتبط با مشاکت

 مباحث بهسازی و نوسازی شهری است.
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