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 چکيده

محالت قديمي شهرها که داراي بافتي با ارزش و کهن بوده اند، به مثابه قلب تپنده شهرها به حساب 

دست داده اند. بازآفريني شهري مي آيند و امروزه کارکرد هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي خود را از 

رويکردي است که درصدد احيا و معاصرسازي اين محالت سنتي گام بر مي دارد و تالش تزريق روحي 

دوباره در اين مناطق و فراهم آوردن شرايطي براي حضور و مشارکت همگان در فرآيند آن، از اهداف 

 کرديبا رو يبافت فرسوده شهر ينيو بازآفر يطراحت و لذا هدف پژوهش حاضر ارزشمند اين رويکرد اس

است. روش تحقيق حاضر از نوع تحقيقات  بافت فرسوده قلعه وکيل آباد مشهددر  يرانيا يمعمار

مشهد  يخيتار بافت نفر از ساکنان 383آماري پژوهش شامل تعداد  تيجمعپيمايشي است.  -توصيفي

آن، حجم نمونه با  يتبا توجه به ماه قيتحق نيا در بافت فرسوده قلعه وکيل آباد مشهد است.منطقه 

اي اين پژوهش خوشه در گيريگيري کوکران محاسبه شده است. شيوه نمونهنمونه فرمول استفاده از

از  قيت تحقاالبراي پاسخگويي به سؤو  گرديد ها از طريق پرسشنامه گردآوريبخش اصلي دادهو  است

، نهفته و پنهان ساکنان بافت هاي تيظرفتايج حاصل ازتحقيق، طبق ن استفاده گرديد. spss  نرم افزار

 ي فرهنگ  هاي و ارزش يتدهينقش هوو  در کل بافت ياهيبافت و کمبود پوشش گ يو فشردگ يفرسودگ

به ترتيب در رديف اول تا سوم قرار دارند و در الگوي اسالمي ايراني هويت و شناخت ظرفيت ها و بافت 

 .الزم و ملزوم يکديگر هستندارتباط با طبيعت 

قلعه  ي، رانيا يمعمار کرديرو  ي،بافت فرسوده شهر  ي،نيبازآفري،  طراح :واژگان کليدي
 .وکيل آباد مشهد

 

 
 

 
 

 

 

ی 
اع

جتم
م ا

علو
در 

ی 
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
(

ال 
س

تم
هف

)
 

ره 
ما

ش
62  /

ان
ست

تاب
 

40
0

1 
ص

 /
 

81- 
71

  

 احسان بختياري

 .زديدانشگاه  يمعمار يکارشناس ارشد رشته 

 

  :نويسنده مسئولنام  

 احسان بختياري

ی  رانی ا  يمعمار  کردی با رو يبافت فرسوده شهر ینی و بازآفر  یطراح 

 بافت فرسوده قلعه وکيل آباد مشهد()مطالعه موردي:  

 4/4/1400  :تاريخ دريافت

 1/6/1400 :تاريخ پذيرش
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 مقدمه
بافتي با ارزش و کهن بوده اند، به مثابه قلب تپنده شهرها به حساب مي آيند و امروزه کارکرد  محالت قديمي شهرها که داراي 
هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي خود را از دست داده اند. بازآفريني شهري رويکردي است که درصدد احيا و معاصرسازي اين 

براي حضور و مشارکت همگان محالت سنتي گام بر مي دارد و تال ش تزريق روحي دوباره در اين مناطق و فراهم آوردن شرايطي 

بازگرداندن   در فرآيند آن، از اهداف ارزشمند اين رويکرد است. محرک هاي توسعه بازآفريني شهري مولدهايي هستند در جهت 

بازآفريني شهري تا چرخه فعا سجاد ) اندازدليت زنده و پويا را در اين مناطق به راه رونق و توسعه به مناطق مورد نظر پروژه هاي 
 (.147:  1394زاده و زلفي،  

 و  حضور  براي  شرايطي  آوردن  فراهم  و مناطق  اين  در  دوباره  روحي  تزريق  تالش  کهن،  هاي  بافت ناکارآمدي  به  با توجه

بافت  اين  با  مواجه در که  مهمي  بسيار  موضوع. است  شهري  بازآفريني رويکرد  ارزشمند اهداف  از  فرآيند، اين  در همگان مشارکت
  و داشته  فضا  با تاريخي و  مکاني  ارتباط که است  افرادي نيازهاي و  ساکنين  دادن قرار اصل  با آن ها احياي به توجه  دارد، وجود ها

  احساس هم  نيازمند که ميزان همان  به  کهن، بافت هاي و  تاريخي  هاي محيط در  زندگي حال  عين در.  سازند  برقرار  توانند  مي  يا

  بازآفريني(.  1386 ديگران، و  حناچي)  آن هاست  در  نو  تغيراتي بروز  به اعتقاد  نيازمند  هاست،  ريشه  و ها  خاطره  رخدادها،  با بودن

با اهداف يکپارچه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است  هاي    بافت  کيفي  ارتقاي  برنامه  برگيرنده  در  جامع، سياستي  شهري شهري 
نيز تاکيد مي نمايد. بازآفريني شهري هم جذابيت فضاهاياتنها به تغييرات کالبدي نمي که شهري   نديشد و تغييرات اجتماعي را 

رسمي و تعريف شده با فعاليت هاي غير   هاياز طريق مرمت عناصر موجود و ايجاد عناصر کالبدي جديد و هم تلفيق انواع فعاليت

به م  رسمي اشاره دارد. بيان شده، اولويت هاي  با توجه  بازآفر  يطراحطالب  ي رانيا  يمعمار کرديبا رو  يبافت فرسوده شهر  ينيو 
و شهروندان به چه عوامل در بازآفريني بافت فرسوده منطقه شان بيشتر اهميت   چگونه استبافت فرسوده قلعه وکيل آباد مشهد  

 مي دهند؟ 

 

 پيشينه تحقيق

باز آفريني  در(  2011)و همکاران  و   ديکسون نوسازي مشارکت   مورد  عوامل حياتي موفقيت در  شهري در منچستر و ازاکا 

 است.  شده معرفي ها، رونق بازار، ديدگاه طوالني مدت و رکود به عنوان فرصتقوي، مقياس بزرگ، در اولويت قراردادن زيرساخت
ها با نيازها ها و خانهاي آينده، سازگار ساختن ساختمانگذاري بربه بررسي بهبود کيفيت زندگي و سرمايه(  2013و مانول )  آلپوپي

بازآفريني   اساسي در  به عنوان اهداف  ارتقاء تصوير ذهني مردم از محله و بهبود شبکه ارتباطات اجتماعي و درک امنيت  مردم، 

يکپارچه پرداخته است پايان نامه کارشناسي ارشد خود بحث  (  2016) داميداويکلتو   کريستل  شهري  هاي بازآفريني بافتدر 

نظريات بازآفريني  را بررسي کردند. در اين پايان  2016شهري در ريودوژانيرو در طي بازيهاي المپيک  نامه به طورکلي مفاهيم و 
معرفي شده است. بررسي و  برنامه طي ،(1396)  زارعيپور و    صفايي  شهري  به  پايدار  پژوهشي  بازآفريني  و  ريزي محله محور 

بر سرمايه اجتماعي. نمونه  بافت با تأکيد  ها اند. نتايج تحقيق آنمحله جوالن شهر همدان پرداخته 3  مورديهاي فرسوده شهري 

رويکرد  خود  باشد، آنگاه به خودي  استراتژيک  و  يکپارچه، جامع  مدار،  بازآفريني؛ اجتماع  به  رويکرد  که اگر  است  حاکي ازآن 
  در  شهري  بازآفريني  مؤلفه هاي ( تحقيقي تحت عنوان تحليل1398فيي پور و دامن باغ )صا بازآفريني پايدار حاصل خواهد شد.

انجام دادند.  شهر مرکزي  فرسوده  بافت بعاد پژوهش،   براساس يافتههاي پژوهش مشخص شد در وزنگذاري فازي نسبي براياهواز 

نسبي در اين مرحله شده است و بازآفريني فرهنگي حائز بيشترين وزن    مؤلفه بازآفريني اقتصادي بافت فرسوده مرکزي شهر اهواز

کارشناسان با اولويت کمتري ارزيابي شده است.   نيز در رتبه دوم قرار دارد. در اين مرحله مؤلفه بازآفريني زيست محيطي از سوي
نژاد عنوان بررسي1399) احمد  ن معماري  در زمان  و  حرکت  مفاهيم ( تحقيقي تحت  ولية مطالعات، نشان تايج اايراني انجام داد. 

به عنوان عاملي براي حرکت نشان داده شده اند، مي دهد که اندام يا سلسله مراتب که در ديگر پژوهش ها  هايي مانند محور و 

تأکيد بر جنبة بازدارندگي و به وجود آوردن فاصله زماني و مکاني به فضاي خصوصي دارد تا وارد شونده به لحاظ روحي و معنوي 
لذا يکي از اصلي ترين کليدواژه هايي که اين پژوهش به آن مي پردازد، بحث   براي ورود به فضاي حريم شخصي افراد آماده شود، 

 .زمان و رابطة آن با بحث حرکت و معماري مي باشد
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 مبانی نظري 

 باز آفرینی

نو رشد  بازآفريني به معناي احياء کردن، جان دوباره بخشيدن، احياء شدن و از  و  ستليکر) کردن گرفته شده استواژه 

بازآفريني به کار مي رود. اين در مطالعه . (17:20131 داميداويچيستي هاي شهري به معناي احياء، تجديد حيات، معاصرسازي و 

 هاي اقتصادي، کالبدي، اجتماعي و فرهنگي است: رويکرد مفهوم جامعي است که به معناي بهبود وضعيت نواحي محروم در جنبه
  فضاييبنابراين بازآفريني فرايندي است که به خلق فضاي شهري جديد با حفظ ويژگيهاي اصلي (،  179:  2013  2ينول و آلپوپما)

آيد که ضمن حفظ شباهت اساسي با فضاي شود. در اين اقدام، فضاي شهري جديدي به وجود ميمنجر مي  ()کالبدي و فعاليتي

ماهوي و معنايي راشهري قديم، تفاوت   بازآفريني(  58:  1388حبيبي و مقصودي،  )  با فضاي قديم نيز به نمايش مي گذارد  هاي 
يکپارچه، جامع و عملي که منجر به رفع مشکال به عنوان چشم اندازي  بهبودي شرايط اقتصادي،  شهري  و جستجوي  ت شهري 

 (.10:  1989 3چيشر،) استفيزيکي و اجتماعي و محيطي منطقه که موضوع تغييرات است، تعريف شده 

 

 بافت فرسوده شهري بازآفرینی

در وهله اول مي توان »تجديد نسل  را   همراه است که آن  سه دهه آخر قرن بيستم، با جرياني در مرمت و حفاظت شهري
نام نهاد. بايد گفت که »تجديد نسل شهرها بشود، ريشه در   قبل  شهرها«  از آنکه تبديل به شعاري در دست شهرسازان نسل نو 

)لطفي،   عوض شدن خود نسل  (1390: 76شهروندان و به تبع آن شهرسازان دارد 

  هاي اصلي فضايي )کالبديشهري فرايندي است که به خلق فضاي شهري جديد با حفظ ويژگيي  در ادبيات اخير دنيا بازآفرين

جديدي حادث مي شوند که ضمن با فضاي شهري    و فعاليتي( منجر مي گردد. در اين اقدام فضاي شهري  شباهت هاي اساسي 

 (.43:  1386،  مقصودينمايش مي گذارند )حبيبي،    هاي ماهوي و معنايي را با فضاي قديم بهقديم، تفاوت
نوزايي شهري و به عبارتي دوباره زنده شدن شهر است. موضوعي با ابعاد   احياء، تجديد حيات و  به مفهوم  بازآفريني شهري 

بازآفريني شهري و توسعه درونزاي  اد اجتماعي و فرهنگي را نيز شامل ميکالبدي و غيرکالبدي که ابع شود. از اين رو يک وجه در 

ها آن هم با استفاده از  هاي زندگي اجتماعي در اين بافتش در جهت ايجاد تعادل و هماهنگي ميان بنيانالت  هاي فرسوده،بافت

و مشارکت آنهاست   عبارت است از ديد  در  (.110:  1391کاران،  پور و هماسمعيل)پويش اجتماعي مردم  بازآفريني شهري  واقع 
يکپارچه و مجموعه اقدام بهبود دائمي در شرايط اقتصادي،  هايي که به حل مسائل شهري منجر ميجامع و  به طوري که  شود، 

همچنين، به  (.  17:  2000 4)روبرتز و ساکس،  اي را که دستخوش تغييرشده، فراهم کندکالبدي، اجتماعي و زيست محيطي ناحيه

اي جامع است که زمينه بهبود پايدار در شرايط اقتصادي، کالبدي، اجتماعي و زيست محيطي در شهر را فراهم ميآورد  عنوان برنامه
 (.51:  1393شفيعي دستجردي و مراديان بروجني، )

بهنظريه انهاي  در تفکرات  کهن و قديمي شهرها را  بازآفريني بافت هاي  ديشمنداني نظير جان راسکين، فردريش سازي و 

توان ديد. حدود چهار دهه طول کشيد تا  انگلس، کاميلوزيته، لوکوربوزيه، ابنزرهاوارد، لوئيز مامفورد، کوئين لينچ و برخي ديگر مي

شي بپردازند روان بخ وبازآفريني(  )کشورهاي توسعه يافته به مداخله در مراکز ارزشمند قديمي و تاريخي با هدف تجديد حيات 
شود. سه دهه آخر قرن بيستم، با جرياني در   -شامل مي  را(  1975منشور آمستردام  )  تا(  1933آتن )که اين چهار دهه از منشور  

 ( تجديد نسل شهرها)نام نهاد. بايد گفت که   يتوان تجديد نسل شهرهامراه است که آن را در وهله اول مشهري    «مرمت و حفاظت

ن که از آنکه تبديل به شعاري در دست شهرسازان نسل نو بشود، ريشه در عوض شدن خود نسل شهروندان نسل شهرها قبل از آ
 .(53:  1391لطفي،)و به تبع آن شهرسازان دارد 

هاي اصلي فضايي )کالبدي  در ادبيات اخير دنيا بازآفريني شهري فرايندي است که به خلق فضاي شهري جديد با حفظ ويژگي

هاي اساسي با فضاي شهري قديم،  آيد که ضمن شباهتشود. در اين اقدام فضاي شهري جديدي به وجود ميمي  منجر  (و فعاليتي
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با فضاي قديم به نمايش ميتفاوت با بررسي موقعيت، شرايط هاي ماهوي و معنايي را  گذارند. در حالت کلي بازآفريني سعي دارد 

را ندارند.  الزم هايي بپردازد که به مرور زمان فرسوده شده و کارايي  مکان  فرهنگي و اقتصادي به تجديد حيات -محيطي، اجتماعي

بپيوندد، باعث افزايش کيفيت به نحوي که احياي کالبدي و عملکردي توامان به وقوع  سجادزاده و  )هاي محيطي شود همچنين، 
 ( 131:  1494 زلفي گل،

با بررسي فرهنگي و اقتصادي به تجديد حيات مکان    -حيطي، اجتماعيموقعيت، شرايط م در حالت کلي بازآفريني سعي دارد 

عملکردي توامان به   به مرور زمان فرسوده شده و کارايي الزم را ندارند، همچنين به نحوي که احياي کالبدي و هايي بپردازد که

محيطي   بپيوندد، باعث افزايش کيفيت هاي  بررسي سير (  2000، روبرت، )(1392: 87  )عندليب و ديگران،  گرددوقوع  پس از 
بازآفريني شهري نگرش "جامع از بازآفريني شهري به شرح زير ارائه مي کند:  تعريفيها و برنامه هاي نوسازي شهري،  تحول ديدگاه

نهايت به يک  و کنشي پايدار اقتصادي،   است جامع و مانع براي حل مشکالت شهري منطقه ي هدف عمليات، که در  پيشرفت 

بازآفريني شهري است. بر اساس اين   اين تعريف حاوي ."اعي و محيطي خواهد انجاميدفيزيکي، اجتم تمامي ويژگي هاي اساسي 
به  بازآفريني شهري که منعکس کننده چالش هاي تغيير و تحوالت شهري و نتايج آن مي باشد را  تعريف مي توان اصول و مباني

 شرح زير معرفي کرد:

بر يک تحليل کامل از منط  همزمان ساختارمبتني  پي اصالح  بوده و در  نظر  فضايي کالبدي بافت، ساختار  قه شهري مورد 

در جهت رسيدن به اصالح همزمان، از يک استراتژي جامع و کامل   اجتماعي، پايه هاي اقتصادي و شرايط محيطي آن منطقه باشد.
با راه علمي با  استفاده کند و  عملياتي واضح و    مشکالت روبرو شودحل هاي دقيق و از پيش معلوم شده، قطعي و  اهداف  داراي 

به ضرورت تجديد نظر در برخي از برنامه هاي تصويب شده   مطلوب باشد مشخص، قابل بسط به مکان ها مختلف و داراي کيفيت

 (.22:  20002، 5روبرتزبرخي تغييرات و رخدادهاي پيش بيني نشده واقف باشد. ) اوليه، در مرحله اجرا در پي
 

 در بافت فرسوده رویکرد بازآفرینی

در واقع رويکرد بازآفريني به بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي و محيطي شهر توجه دارد و طيف وسيعي از فعاليتها را بيان  

هاي تحت بازسازي ها و ساختمانهاي پاکسازي شده، زير ساخت-دارد که قابليت زيست جديدي به مناطق مضمحل، ساختمانمي

زيرا نگرش کليدي در بازآفريني به معناي عام آن، اين است که وضعيت کلي شهر    ؛دهداند، ميپايان عمر مفيدشان رسيده  که به
به دنبال يافتن نشانه بهبود بخشد. بازآفريني شهري  از طريق بهبود مناطق فرسوده است. در  و مردمش را  هاي مشکالت شهري 

 آمده است  چهارگانه بازآفريني شهري  ابعاد(  1  )شکل

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 (.4: 1394 )جمشيدي، شهري بازآفرینی  چهارگانه ابعاد. 1 شکل
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يافتههاي اقتصادي جايي که اين فعاليتاند که بازآفريني با رشد دوباره فعاليتکاچ و فريزر توضيح داده اند، احيا ها کاهش 

ها گزيني -گزيني اجتماعي جايي که اين جدايياند، يا جداييدادهکارکرد اقتصادي جايي که اين کارکردها کارايي خود را از دست 

فرايندي چند بعدي و چند  اند و احيا کيفيت محيطي يا توازن اکولوژيکي جايي که اين توازن از بين رفته همراه است.اتفاق افتاده
باز ساخت اقتصاد مح  کهوجهي   بافت شهري و محيط طبيعي، همچنين  لي است. مسائلي مانند جدايي هدف آن بهبود کيفيت 

بازآفريني ديده شده است. بازآفريني بر کاهش جدايي گزيني اجتماعي و ادغام   گزيني اجتماعي به عنوان کانوني براي دستورات 

به مسائل اقتصادي،   با التزام  پايداري،  بازآفريني ساختن مثلث  متمرکز است. هدف  شهري  نامناسب اقتصاد منطقه  دوباره وضع 

ک،  العي و محيطي و توسعه آن است؛ در حالي که نوسازي براي شرح فعاليت در سطح محالتي که نشانه محالت و مالکيت اماجتما
به کار به عنوان پاسخي به محروميت، نشانه هاي منطقه مرکزي شهر، مناطقي که با فرسودگي و رکود و همچنين مناطق روستاي 

 (.2003:6 6ريدفتر معاون نخست وز)مي رود 

 

ویژگیاسال  -فضاي معماري ایرانی آنمی و   هاي 

مي الح اسالمي خود نمودار همان مفهومي است که از نامش بر مي آيد بي هيچ ابهامي. جوهر هنر زيبايي آن در اصط الهنر اس
 (.123:  1365،  7)بورکهارت استهمانا کليتي الهي 

هدف از آفرينش انسان را خداوند در قرآن براي سير و صعود به سوي خود ي دارد و االيبيني اسالمي کرامت و انسان در جهان

است. فضاي معماري اس نقش مهمي را ايفاء مي کند. از ديدگاه حکمت البر شمرده  مي در اين ديدگاه به عنوان يک جزء موثر 
بدون ارتباط    "فضا"مي از يک جنبه الاس يکي از آفريده هاي خداوند و  با ادراک انسان است. بوده ولي در  يک پديده در جهان و 

فضاي معماري در اين ديدگاه   جايگاه زيست و رشد و تعالي انسان است.  "فضاي مشهود"تر ديگر، در ارتباط با انسان  يک جنبه مهم

 (.179:    1389 ،نقره کار)م درآن رخ دهد و پديدار شود.  الفضايي است که بايد معماري انساني انسان در ديدگاه اس

ناهمگن معرفي   آنچه به ما سيال و  بسيار مهم است اين که خداوند آن فضاي کالبدي و رياضي اي را که علوم تجربي آن را 
با معني در چشم و احساس انسان معرفي مي کند، آنگونه که سير کمالي خود را درون آن  مي کند به گونه اي آرام و متعادل و 

بتواند    و  ؛کنار فضاي طبيعي با عنوان خانه يا بيت معرفي کرده بايد آرامش بخش باشدتر از آن فضاي مصنوع را در  بگذارند و مهم

به طور کلي در معماري دو   (.181:  1389نقره کار، ) استسير در انفس و رسيدن به خود آگاهي روحي و معنوي را آسان ساخته 
ي فيزيکي فرد تعريف مي شده و لي حرکت باطني  حرکت ظاهري حرکت توام با جابجاي  که ؛نوع حرکت ظاهري و باطني وجود دارد

باشد. معماري گذشته، زمان را هم در فضاهاي گذر و هم در خلوت هاي مکث به ظهور مي  گذر به عالم درون و سير در انفس مي 

پيوستار"رساند. ولي در معماري معاصر زمان يعني آنچه که در   يکساني مل  "همزماني مکان"و    "فضاي  هم از  معماري مدرن و 
)تقوايي است درونگرايانه که مندي از فضا در معماري ايراني شيوهبهره  شيوة  (.117:   1388 ،دموکراسي روز، تعبير مي گردد.  اي 

ف شيوه غربيان از فضا البرخ  در آن همواره مکاني را براي تمرکز و يافتن خويش و رفتن به سمت شدن را تشخيص بخشيده است«

ي مثبت است، در اين معماري فضا عنصري مثبت است. به مدد هندسه و رياضيات، يک فضاي مثبت که در ان شيء عيني عنصر

گيرد؛ بخشي صورت ميمکند؛ پيوند يک فضا با فضايي ديگر اساساً بر مبناي الگويي سههاي منفي ايجاد مياي از حجممهم، سلسله
 (.16:  1374 ،اردالن) وصل دروازه، گذر، اوج» که نشان از سلسله مراتب دسترسي دارد

 

 اسالمی در معماري – یرانیشهرا يالگو

معظم رهبري در تب  دگاهيد  از الگوي بوم  نييمقام  با پالسازگاري اس شرفت،يپ يمفهوم  به عنوانالاس يو معرف شرفتيم   م 

پ  شرفتيپ مبناي   ت، انحطاطيحاکم ليتحم ،يبروز شکاف طبقات  دگاهيد ني. در ااست با توسعه مورد توجه  شرفتيو تفاوت مفهوم 

  يواقع  انيآزادي ب  نبود  ،يناموفق، نبود عدالت اجتماع  يهاي اجتماعمنظا  ،ياجتماع و يقالاخ  تينبود امن  ت،يدوري از معنو ،يقالاخ

پ  يواقع  ساالري  و مردم  - يرانيا  کهني  شهرها  الگوي( 65:    1389و همکاران،   اوري)يتوسعه هستند    يغرب  الگوي امدهايياز 

 
6 ODPM 
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به عنوانالنخست، اس  گاهياست. در جا گرفته  شکل يبر دو عامل اساس يدرگذشته با اتکا  اسالمي  ، ياجتماع  افتهينظام   نيد  کي م 

  يساختارها  در  يرانيکالبد فرهنگ ا گاهيبه منزله تجل  يرانياي  بعد معمار گاهيها و در جاانسان بخشي  تعال  وي  ارزش  ،يفرهنگ

با توجه  نيقرار دارد. ا يکيزيف  اندک   يبهايدرکنار آس  يفرهنگ يتعال  وي اجتماع ييايپو  ،ياقتصاد ييکارا  يهايژگيو به  شهرها 
پا  يتا حدود  يط يمحستيز داده  افتهي  توسعه  داريشکل شهر  چون حقوق شهر و    يميمفاه هامجموعه نياند هرچند در ارا ارتقا 

  شهري  در الگو  ياز طرف(  54:    1390  زدگرد،)يشده است  واقع  ر مورد غفلتاالس مردم  ريغ يهاحکومت استقرار  ليبه دل يشهروند

ن انسان  توجه داشت  ديبا نيقرار دارد همچن يرانيا بستر و  يمالنظام اس  ليشهر در ذ  ،يمالاس يرانيا   ني و بنابرا  ستياز شهر جدا 

ي  دئولوژ يا يجا نيتکثر، د يجا ديتوح يمالاس يراني. در شهر ااست در واقع شهر با ساکنانش هماهنگ  ستيجدا ن دو  نيا  فيتعار
است که از   يبازگشت به تفکر قدس از شهر يمالاس - يرانيا يبه الگو دنيرس راهکار .رديگيشتاب را م  يجا  ينيو سکناگز  يانسان

بدن به دست م  يريگ  ميتصمي  سلسله مراتب  ياستراتژ قيطر و  عقل، فکر قلب و حس    مرغ،يب يمالغ)  شوديم  وکسب ديآياز 

1391  :9). 
 يهايژگيشامل و رديمورد توجه قرار گ  کرديرو  نيبا ا  بافتي در نوساز  يستيکه با يمالاس -يرانيشهر ا يها  يژگيو نيترمهم

را به  ياسام يرانيشهر ا يها يژگيدر مجموع وامنيت است. تعادل و توازن، حس تعلق به مکان و م،يمسجد، حد و حر بازار، چون

با طب-2 ت،يامن-1برشمرد:   تواني  شرح م نيبه ا  يمورد صه والطور خ حد و   -6 ت،يهو-5تواضع،  -4 ،يتذکرده-3عت،يارتباط 

  تي ارجح -14احتراز از کبر، -13  ،ييکمالگرا-12 ،يتقو-11اصاح،    -10 ت،يهدا-  9  ،يقانونمند-  8  عت،يطب  با  يستيهمز-7 م،يحر
 ت،يبر ماد  تيمعنو

 

 قيروش تحق

پژوهش شامل تعداد   تيجمعپيمايشي است.   -روش تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي   بافت  نفر از ساکنان  383آماري 

به ماه  قيتحق نيا  در بافت فرسوده قلعه وکيل آباد مشهد است.مشهد منطقه   يخيتار نمونه با استفاده از  يتبا توجه    آن، حجم 

نظر بر اساس اي است که نمونهاين پژوهش خوشه در گيريگيري کوکران محاسبه شده است. شيوه نمونهنمونه فرمول  هاي مورد 
 منطبق بر اهداف پژوهش همتاسازي شده و سپس به  معيارهاي سن، سواد، شغل، مدت اقامت و ساير شناختيتجمعي معيارهاي

 شده، به   نيتدو  قيتحق  ينظر يپرسشنامه براساس مبان  يهاسوال حاضر، از آنجا که  قيتصادفي انتخاب شدند. در در تحق  طور

برا  يمفهوم ييروا اي روش اعتبار  وهيشده از ش  يپرسشنامه طراح ييسنجش روا  منظور از    يي(اياپ)محاسبه قابل اعتمادبودن  يو 
شده  و  روش بافت فرسوده    است  فرمول کرونباخ استفاده  نقاط ضعف بافت   0.845که ميزان آلفاي کرونباخ مولفه هاي قوت  و 

 ومورد تاييد قرار گرفت.  است  0.7به دست امد و باالتز از    0.805فرسوده با توجه به مولفه هاي الگوي اسالمي ايراني 

 

 هاداده يروش گردآور

نتاگرديد ها از طريق پرسشنامه گردآورياين تحقيق بخش اصلي داده در   پرسش نامهمتخصصان    پرسش نامه  جي. بر اساس 

نامه اياقتصادي، اجتماعي و محيطي    بعد در سه که در حال   سواالتخواسته شد به اين   پاسخگويان  از طراحي شد و  پرسسش 
بر طراح تيرعا  زانيحاضر م   (ليکرت )اي گزينه 5 فيکنند در قالب طمي ارزيابي را چگونه يکالبد  يهر يک از معيارهاي موثر 

ندارم، مخالفم و کامال مخالفم عالمت گزاري،  موافقم اد،يز  ،کامال موافق  ي رانيا  يهاشاخص  تيرعا  ميزان . بدين ترتيبشد  نظري 

ت  اال است و براي پاسخگويي به سؤ  پرسشنامه  تبه سؤاال  يعات براي پاسخگويالگردآوري اط ابزار  مورد سنجش قرار گرفت. يمالاس
نرم افزار قيتحق  استفاده گرديد.  spss از 

 

 محدوده مورد مطالعه

يکي از مناطق بسيار قديمياين کالن قلعه وکيل غربي شهر مشهد  نيم قرن است. به    آباد در جنوب  با قدمتي بيش از  شهر 

عالي معماري و   استناد مصوبه که قلعه وکيآلباد و اراضي محدوده پايانه قطار شهري مشهد    1386شهرسازي در ديماه مورخ شوراي 

بافت فرسوده شهري مشهد به حساب آورده و با هدف برون رفت اين منطقه از وضعيت رکود و عدم توسعه، شرکتي تحت   را جزء 
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به عنوان نماينده  نوسازي بافت فرسوده قلعه وکيل آباد با مشارکت شرکت عمران و م  عنوان آمايش و سکن سازان منطقه شرق، 

 تشکيل شد.   1388بهسازي شهري ايران مجري طرح بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري از آبانماه سال   شرکت عمران و

 

 . محدوده بافت فرسوده1نقشه 

 یافته ها

 جنسيتتوزیع فراوانی  (1

 .دهنديتشکيل م  زنانباقيمانده را   (درصد  46نفر )  176و  مرداناز پاسخگويان را    (درصد  54نفر )  207ها، با توجه و تحليل داده

 توزیع فراوانی سن (2

( در رده سني  30.0نفر )  115سال،   35تا   26( در رده سني بين  22.2نفر )  85سال و کمتر،   25( در رده سني بين  24.8نفر )  95

 سال و باالتر قرار دارند. 46  بين رده سني  (23.0نفر )  88سال و   45تا  36بين  

 ی تحصيالتفراوانتوزیع  (3

)  62  ( داراي تحصيالت ديپلم و کمتر؛36.8نفر )  141 )  100( داراي تحصيالت کارداني،16.2نفر  ( درصد از پاسخگويان  26.1نفر 
 يسانس و باالتر هستند.لفوق( درصد داراي تحصيالت 20.9)نفر   80 داراي تحصيالت ليسانس و
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 ایافته ه

 
کامال 

 مخالف
 مخالف

نظري 

 ندارم
 موافق

کامال 

 موافق

ميانگين  

 رتبه

رتبه 

 بندي

ها در برابر  ااستحکام بن برخي از  بودنن  باال

 يعيمخاطرات طب
 چهارم 12.4 30 32 14.1 14.1 8

اسيب هاي ت و رشد روزافزون يّامن کاهش
 اجتماعي

 هفدهم 4.4 9 12 18 37 22

به داخل بافت و  ي سخترينفوذ پذ
بودن    زدانهيو ر يشبکه ارتباط  يکارآمدنا

 يقطعات مسکون

 شانزدهم 5 12 18 14.1 32 22

منسجم   يهماهنگ و استرتژ  يزيربرنامه

 يو نوساز يبهساز يبرا
 ششم 11.2 30 23 27 9 9

بافت    باال بودن مدت اقامت در بافت و حفظ 

 مناطق يدر برخ يسنت
 هفتم 11 30 18 23 18 8

  يتمنديباز و هو  رياز د ينيسابقه شهرنش
 يفرهنگ  يوجود ارزشها  ليبافت به دل

 چهاردهم 6.8 12 18 23 32 13

از لحاظ ارتفاع و   يميقد يبناها يهماهنگ
 مصالح

 نهم 9 24 20 18 23 13

به فضاها و ساختار  يبوم يتعلق خاطر اهال
 موجود در بافت  يميو قد يبناها

 سيزدهم 7 18 16 23 28 13

 سوم 14 34 32 18 9 4 بافت يفرهنگ يهاو ارزش يتدهينقش هو

 اول 15 39 32 18 8  نهفته و پنهان ساکنان بافت يهاتيظرف

بافت و کمبود پوشش   يو فشردگ يفرسودگ
 در کل بافت ياهيگ

 دوم 14.3 34 28 23 9 4

و ثبت شده در سازمان   يخيتار يوجود بناها
 در بافت يفرهنگ راثيم

 هجدهم 4 6 18 20 32 22

اسالمي   -يرانيا ياز معمار يامکان الگوبردار
 بافت يو بازساز يدر طراح

 دهم 8.10 18 21 18 28 13

مرتبط با   يو فرهنگ يوجود مراکز مذهب

 اسالمي  - يرانيفرهنگ ا
 هشتم 10 24 24 23 14.1 13

 هيساکنان و نبود روح  يمال يينداشتن توانا

 يو نوساز يبهساز  يبرا يمشارکت و همکار
 پنجم 12.2 30 23 23 14.1 8

باال قشر جوان   ليت و عدم تمايّجمع  يتراکم 

 سکونت در بافت يبرا
 پانزدهم 6 12 18 28 28 13

امکانات و   نيعدم وجود تعادل و توازن در ب

 يو وجود شکاف طبقات يعدم تعادل اجتماع
 يازدهم 8 18 21 28 18 13

  يو بهداشت  يآموزش  يهايکمبود کاربر

 باز و سبز  يو فضاها يدرمان
 دوازدهم 7.6 12 22 23 28 13
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پنهان ساکنان بافت  هاي تيظرفطبق نتايج حاصل ازتحقيق،    ياهيبافت و کمبود پوشش گ  يو فشردگ يفرسودگ، نهفته و 

ايراني بافت   يفرهنگ  هاي  و ارزش يتدهينقش هوو  در کل بافت در رديف اول تا سوم قرار دارند و در الگوي اسالمي  به ترتيب 

و ثبت   يخيتار يبناها وجودابعاد   رديف هاي اخر  هويت و شناخت ظرفيت ها و ارتباط با طبيعت الزم و ملزوم يکديگر هستند و در
بافت  يفرهنگ  راثيشده در سازمان م ناکارآمد  يريپذ  نفوذ، در  به داخل بافت و  بودن قطعات  زدانهيو ر  يشبکه ارتباط يسخت 

اس  تيّکاهش امنو    يمسکون به دنبال  اجتماع  يها  بيو رشد روزافزون  نشان مي دهد که ساکنين  ي قرار دارند که اين موضوع 

وبازسازي وجود دارد و امنيت در ان  دهد و بناهاي تاريخي در ان منطقه کم است و توان ورودعواملي هستند که منطقه را بهبود 

 ، ميزان فراوني و ميانگين رتبه ها نشان داده شده است.1منطقه تا حدود زيادي برخوردار است و طبق نتايج جدول  

 

 نتيجه گيري 

و بازسازي اين بافت ها ميتواند کليد حل معماي مسکن و با توجه به ظرفيت عظيم بافت هاي فرسوده در شهر مشهد، احياء 

مشکالت شهري در اين شهرها باشد. بافتهاي فرسوده عالوه بر آن که از طرفي ميتوانند زمين مورد نياز جهت توليد مسکن   ديگر

مشکالت اجتماعي و فرهنگي کال  در نمايند، از سوي ديگر ميتوانند بخش عظيمي از  نيز با کالن شهر ها را تأمين  را  ن شهرها 
بافت هاي فرسوده از طريق طرح هاي مشارکتي که ساکنين بافت نيز در ارزش افزودة حاصل از    احياي خود حل کنند. احياي 

بهرهمند شوند، ميتواند روند احياي بافت هاي فرسوده را از بن بست خارج کند. در عمل اين روش ابزار بسيار با ارزشي   احياي آن

بهره مندي از سيستم    دولت قرار ميدهند و براي فرآيند توسعه زمينهاي شهري مناسب ترين سيستم اجرائي ميباشد. اختياررا در 
به پروژه  بلند مدت  با اهداف  قلعه وکيل آباد همسو  بافت فرسوده  نوسازي  بهسازي و  مجدد زمين جهت  عنوان منطقه   تنظيم 

به به لحاظ پتانسيلهايي که داراست،  ميتواند مد نظر   عنوان يک راه حل جهت برون رفت اين منطقه از وضعيت رکود گردشگري 

اين سيستم مسائلي مورد توجه است که در فرآيند پياده سازي آن خلل ايجاد خواهد  ؛قرار گيرد کرد. اين   اما در راستاي اجراي 

بود. با د ش را به کار گرفته اند قابل رفع خواهمطلب با در نظر گرفتن و مراجعه به تجربه کشورهايي که به صورت کاربردي اين رو
به شرح زير ارائه ميگردد:  توجه به مطالب ذکر شده، راهکارها و پيشنهاداتي 

مورد  منطقه در موجود هاي زمين  و امالک  يابي ارزش  به اقدام  دولت زمين،  مجدد  تنظيم  سيستم  فرآيند  اجراي راستاي در  •

هر کدام   ک از مالکان منطقه در پروژه محاسبه شود. در انتهاي پروژه به نسبت همين سهمهانظر ميکند تا بدين وسيله سهم هر ي
 از مالکان از طريق دريافت واحد مسکوني منتفع ميشوند.

به    مالکان  ساختمان و زمين  معابر،  خيابانها، ارزش  تعيين مورد در  عمل شکل  که است اين  فرآيند  اين در  اهميت  حائز  نکته  •

فراهم نکند    مشخص توسط تيم کارشناسي و متخصص قابل تعيين و تخمين باشد به نحوي که موجبات نارضايتي مالکان راصورت  

 از سوي ديگر موجب ضرر براي دولت نيز نگردد
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