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 ده کیچ

بافت  مجدد رونق و هویت احیاء دنبال به بازسازی های پروژه که نیا به توجه با
 محدوده هویت و اجتماعی حیات حفظ ،هستند آن اجتماعی بافت حفظ با فرسوده
 پژوهش راستا همین در. هاست طرح این یرو پیش های چالش از یکی قبلی
 را مشهد شهر عامل محله در دمج بازسازی پروژه از ناشی اجتماعی تغییرات حاضر
 کیفی های ازروش گیری بهره ضمن منظور این برای. دکر بررسی ساکنان منظر از
 های شاخص وضعیت محله، از ساکنان نامه پرسش 630 تکمیل با و کمی و

 نتایج. قرارگرفت سنجش مورد پروژه انجام بعد از و قبل در اجتماعی پایداری
 و درصد 50 به پروژه اجرای از بعد محله در یشاداب سطح که داد نشان پژوهش
 ناامنی، کننده ایجاد عوامل. است یافته کاهش درصد 10 محله در حضور به تمایل
 و داشته افزایش اجتماعی ناهمگنی و غربت حس مانند هایی شاخص وضعیت
 کاهش سبب مسئله این و یافته کاهش انساکن سوی از محله در ماندن به تمایل

 و ها غریبه حضور چنین هم. است دهش محله در درصد 60 تا تماعیاج همبستگی
 را هستند اجتماعی پایداری های شاخص از که قدیمی انساکن از بافت تخلیه
 .است داشته همراه به
 

 کلیدیگان واژ
 .مشهدمحله عامل،  مجد، پروژه اجتماعی، پایداری کالبدی، مداخالت ،بافت فرسوده

 

 

 

Abstract 
Regarding the fact that reconstruction projects seek to restore 

identity and revitalize the worn texture while preserving its 

social texture, preserving social life and identity of the 

previous range is one of the challenges facing these plans. In 

this regard, the present study examined the social changes 

caused by the Majd reconstruction project in Mashhad. For 

this purpose, using the qualitative and quantitative methods 

and completing 630 questionnaires from the neighborhood 

residents, the status of indicators of social sustainability 

before and after the project was evaluated. The results of the 

research showed that the level of happiness in the 

neighborhood after the implementation of the project has 

decreased to 50% and the desire to attend the neighborhood 

has decreased by 10%. The factors creating insecurity, the 

status of indicators such as sense of routine and social 

heterogeneity have increased and the desire to stay in the 

neighborhood has decreased by residents and this has reduced 

social solidarity to 60% in the neighborhood. It also has the 

presence of strangers and tissue evacuation of old residents, 

which are indicators of social sustainability. 

Keywords 
Worn out texture, Physical interventions, Social sustainability, 

Majd project, Amel neighborhood, Mashhad. 
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 مقدمه
 و زیبرانگ چالشاز موضوعات  یکیفرسوده  یها بافت یسامانده   
  جهینتدر مسئله  . ایناست یدر مسائل شهر یحال اساس نیدر ع
 دلیل  به سو کیاز  کهباشد  می ها بافت نیخاص ا یها ویژگی
در  ن،ییپا یرینفوذپذ ،بناها یفرسودگ ،یزدانگیر رینظ ییها ویژگی

 بر در دلیل به گرید یسو از .هستند پذیر یبآس اریمواقع بحران بس
 یها شیوه. هستند تیاهم یدارا یتیو هو یخیتار ثیموار داشتن
تجربه  یمتماد انیسال یط ها بافت نیا یسامانده یبرا یگوناگون
مورد  یها روشبافت از جمله  بازسازی انیم نیاست. در ا شده
رای فرسودگی که دا استی ا فرسوده یها بافت یدر سامانده تأکید

از  یمعنا به بازسازی را  منابع موجود،. در عملکرد و کالبد هستند
بنا،  ه درکرد یگ یصورت م یزمانی فرآیندچنین  .دانند میساختن  نو

 امـلکصـورت   بـه ی، فرسـودگیشـهر یفضـا ـایمجموعه 
حال  نیبا ا(. 54: 1384 ،پور احمدو  ی)شماعباشد. جـاد شـده یا
حفظ  ،یچالش جد ،یکالبد بازسازی رغم علی، شرو  ایندر 
با  وندیدر پ ها بافتاین  زیرا .است بافت فرسوده اجتماعی حیات

ت کود و با مشارخ یاقتصاد و یجتماع، ایعیط طبیمنابع و مح
 و یبرقرار یبرا رو از این. اند رفتهیپذ رییتغ ل گرفته وکمردم ش
ت کمشار و ضورح ،بافت آن یامروز و فردا یها یازمندین انطباق

 و فر نظم) شود می محسوب یسامانده نشدنیجدا جزء همان مردم
هدف از مداخله در مطالعات نظری،  چنین . هم(52: 1393، عطار
. عنوان شده استدار یپا یها بافتجاد ی، افرسوده یها بافتدر 
، همواره یو جهان یبا توجه به تجارب مل ن امریا به یتوجه یب

، یشهر بافت یردایاز پا منظور .شده است ها طرحست کموجب ش
ه ریغ و یفرهنگ ،یجتماع، ایاقتصاد جهات از همه جانبه یداریپا
 ،یقتصاد، ایاجتماع یها یژگیو به توجه منظور نید. باست
 یبازساز و یوساز، نیبهساز در امر یطیمح ستیز و یردکارک
قق ، تحیالبدک صرفاً یزیر برنامه است. یضرور فرسوده یها بافت
 یخبر در کهاست  درحالی. این سازد یرا دشوار م ها طرح یریپذ
و عدم توجه به  کهن بافت بیتخر دلیل ه، بیشهر ، بازسازیموارد
را  یمحل تیهو و اجتماعی حیات بیخر، تیبوم انساکن یازهاین
 .(103: 1390، موسی پژوهان)جهانیان و  داشته است یدرپ
 توان میرا  یشهر ازیبازساز  یادیز یاه هنمون رانیا در

 و خروج اجتماعی حیاتا مرگ ، بموارد اغلب برشمرد که در
رفتن  نیاز ب یمعنا  به نیا همراه بوده است. ،یمیساکنان قد

 یدر فضا و هویترفتن معنا  نیز ب. ااست زین یمیقد  تیهو
 یبرا رایزباشد. داشته  دنبال به یبتمث یهاامدید پتوان مین یشهر
الزم  یادیزمان ز ،و هویت دیجد اجتماعی  حیات گیری شکل

ی ها بافتدر مداخالت  در خصوصمتعددی  هایپژوهشاست. 

اهمیت  بر تر بیشکه  ،و تأثیرات اجتماعی آن انجام شدهفرسوده 
ز جمله . ااند نموده تمرکز ها طرحموفقیت  در اجتماعی سرمایه

نان کت ساکبر مشار یة اجتماعینقش سرما»پژوهشی با عنوان 
 فرسوده: بافت یشناس ورد، میشهر فرسودهبافت  یدر نوساز
. در انجام دادند 1393دیگران در سال و  فر نظمکه « شهر اردبیل

 ،محدوده فرسوده اجتماعی بافتلزوم مشارکت  پژوهش بر این
نتایج نشان  .شده است تأکید بازسازی ایه هبرای موفقیت پروژ

است، تر  بیش انمککه حس تعلق به  هایی محلهدر  دهد می
 یعوامل ،حال با اینخواهد بود.  تر بیشاندهی بافت مشارکت در سام

بب ی پیشنهادی، سها در طرحان نظر نگرفتن نظر ساکن چون در
. شود میکاهش تمایل به مشارکت  ی به مدیران پروژه واعتماد بی
ساماندهی  ربه بررسی رویکردهای مشارکتی د ی دیگر کهپژوهش در

ابزارهای مهم  یکی از، اجتماعی  سرمایهاست، پرداخته  بافت فرسوده
بافت ساماندهی ای ه هسهیل دستیابی به اهداف پروژدر موفقیت و ت
 (. 67-53: 1395)وطن دوست و دیگران،  گردد میمعرفی  فرسوده

 ،با عنوان نوسازی شهر لندن ،و همکاران کتاب مایک راکو
 زیادارزش  واجد و مند هدف های طرح(، 1390ترجمه رفیعیان) 
 به تعهد حفظ با یشهر نوسازی اشکال نوینی از اقتصادی را
 حال مطالعات با این .داند می و محلی نوسازی اجتماعی ایجاد
 تغییراتی که در واجتماعی  اثرات شاره چندانی به، اگرفته صورت
گونه  اینی بعد از اجرا بازسازی، مورداجتماعی محدوده ساختار
و  اجتماعی سرمایه بر تر بیش و داشته، نشود می ایجاد اه هتوسع

 نظر  به س. پدارند تمرکز ها طرح در اینرویکردهای مشارکتی 
ی پایداری ها شاخصبر  گرفته صورت های رسد اثرات بازسازی می

 ربست دتوان میع موضو و اینمورد توجه واقع شده  تر کماجتماعی 
پژوهش  . اینآید شمار بهخصوص  در اینپژوهش مناسبی جهت 

ی ها شاخص ای بازسازی شهری بره هاثرات پروژبررسی  دنبال به
عنوان  ساکنان بهدر این زمینه نظرات  است.اجتماعی پایداری 

ای ه هپروژ .است قرارگرفتهاز فضا مورد ارزیابی استفاده کنندگان 
ها در حال در سطح وسیع در بسیاری از شهر بازسازی متعددی
 نیبارز در ا ای نمونه توان میشهد را م شهرانجام هستند. 
امام وجود مرقد مطهر  دلیل  بهشهر  . اینآورد شمار بهخصوص 
 یط یکالبد یاه هوسعت از یانداز چشم ،تاریخیسابقه  و ع( رضا)

 نیز کالبد آن گذارد. یم شینما را به یخیادوار گوناگون تار
 خیتار از یینما لوه تمام، جحرم مطهر رامونیدر محالت پ ویژه به

گذر زمان  که با است گوناگون یاه هدور یشهر ط نیا و هویت
 منظور به رو اینز ا .اند شدهفرسودگی کالبدی و عملکردی دچار 
قدامات متعددی طی ، اها بافتاین به  اجتماعی حیاتداندن بازگر
 در ها آنکه ویژگی اصلی  انجام رسیده  ناگون بهای گوه هدور

محالت و  خریب کاملو تای گسترده ه در مقیاس های مقیاس
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مجدد های گسترده و تخریب کامل محالت و بازسازی  مقیاس
 له حدودکه در فاص ،محله عامل بازسازیروژه . پاستبوده  ها آن
 نیچن از ای نمونه، واقع شده است کیلومتری از حرم مطهر 2

 60از  شیب یمحله با قدمت نیاست. ا ریاخ انیسال یط یاقدامات
 یقالب اجرا در بازسازیعرصه اقدامات  حاضر حال درسال، 
گذشت زمانیِ یک دهه از انجام  .( بوده است1384) مجدپروژه 

تعداد  یاجبار و خروجبافت محله  بیتخر، سبب اقدامات بازسازی
 چنین رسد می نظر  بهآن شده است.  انساکنزیادی از 
اجتماعی ی پایداری ها شاخصکالبدی،  بافت بر  عالوهاقداماتی 

های اساسی ساخته است که  محله را نیز دستخوش دگرگونی
 رو از این اند. هبودمورد توجه  تر کمبودن آن  رملموسیغ دلیل به

ثرات ، اسازی محلهبازاست با نگاهی به  برآن رو پیش پژوهش
پایداری اجتماعی محله مورد ارزیابی این بازسازی را بر ناشی از 

ی مرتبط ها شاخصدر طی این مدت  قرار دهد و روشن سازد که
. پیش فرض اند کردهبا پایداری اجتماعی به چه میزان تغییر پیدا 

ی مرتبط با پایداری اجتماعی در ها شاخصاست که  برآنمحقق 
  .اند یافتهتنزل  ،اجرای بازسازیر اثنای ، دمحله
 

 نظری مبانی
 به یریگ لکش ج پس ازیتدر مسلم است شهرها به چه آن   
ساختار  و ابندی یمگسترش  و رشد ییو محتوا یکیزیاظ فلح
زمانه  ینولوژکو ت قتصاد، اانگر فرهنگیه نماک را یا ژهیو ییفضا

 طور به. (42-45: 1386)رهنما،  دهند یم شکل خودشان است را
از دو بخش عمده  لمتشک یشهر یها بافتگفت  توان می یکل

 نیاز ا کی هر در یفرسودگ بیترت این بهعملکرد هستند.  فرم و
 س. پدیمشکل مواجه نما بافت را با اتید حتوان میدو بخش 

 یاقتصاد رکود ،یزدانگیر و کم یریفوذپذ، نبنا کاهش استحکام
 لیدال از دتوان می یشهر یها رساختیزو  خدمات کمبود و

 (.25: 1384 ،پوراحمد و یکالنتر) قلمداد گردد یفرسودگ
 یشهر بازسازیکنفرانس  نیاول در شرکت کننده متخصصان

  هعتقد بودند ک، مشد برگزار« دن هاگ»در 1958در آگوست  که
 یزندگ جادیا و یشهر طیمح رییتغ ،یشهر بازسازی یدف اصله
 ییپاسخگو منظور به، موجود یفضاها مجدد لیتعد قیاز طر دیجد
 یهدف اساس ها آن نظر  به. ساکنان است ندهیآو  حال یهاازین به

 سازیزنده منجر به باز است که یار بردن اصولبه ک بازسازی
شهر شود که امروز مطابق با  یساختار یها بخشتمام  ای یبرخ

 .ستندین ها آن یشده برا فیتعر یعملکردها
 یها بافتمرمت  و اءیاح یاه هتجرب نیاول انیم در این

« هوسمان» یاقدام هابا یالدیم 1850شهرها در دهه  یخیتار
نقشه  رییتغ یوسمان براه  هصول برنام. از شدآغا سیدر شهر پار

، گشت ینمباز  ها ابانیخاز شورش مردم در  میتنها به ب سیپار
 دیجد یروهاین به ییپاسخگو یشهر برا دیجد یبلکه سازمانده

 یها طرحساختن  یعمل یداشت. او برا ریتأثدر آن  زین یاقتصاد
رار داد و با کار خود ق یلودوک را مبنا ولهیو یاه هشیخود، اند

همجوار آن  یها بافت بیمهم جلوه دادن چند بنا، اقدام به تخر
 (. 25: 1386،مقصودیو  یبی)حب کرد
 یمحافظه کار هیاست که در کشور انگلستان، روح درحالی نیا

 شمار بهاز مشخصات بارز آن فرهنگ  یکی ،یمل یها سنتو حفظ 
ر ، دمداخلهنگام ه هکشور ب نیامر سبب شده که ا نیا. رود یم

 یکل طور بهو  کامالً محافظه کارانه یها شیوهز ، اکهن یها بافت
 و اه هبرنام مرور استفاده کند. ییاروپا یکشورها ریاز سازیمتما
از چند شهر انگلستان  یشهر یها بافتدر  بازسازی یها شیوه

 ترروشن موضوع را نیا زینچستر  شهر یجمله طرح مرمت شهر

 یها طرح نیشناخته شده تر از یکی هک طرح این .سازدیم

 کند یم دنبال را ریهداف ز، استا درسطح جهان یمرمت شهر
 (:26: 1386 ،یو مقصود یبیحب)

 
 ؛ینقش عمده به گردشگر یاعطاکهن با یها بافتحفاظت از  •
 شهری نوسازی و یاساس بهسازبر یمرمت شهر •
 های ارزش ه شرط حفظ، ببافت یموضع یها شکل رییتغ •
 ؛یشهر کهن در بافت ینشان دادن تداوم زندگ منظور به یطیحم
 ؛یگردشگر بر یمتک یاقتصاد توسعه •
 .شهر یفرهنگ های ارزشحفظ  •
 
که اشاره کرد هلند کشور به توان می یتجارب بازساز گرید از

فرسوده به صورت  یها بافت یبازساز یآن برا ییاجرا یراهکارها
 مطرح شده است: ریز
 

 مخروبه یبناها بیخر، تکارآمد نا و فرسوده یاه تمانساختملک  •
 ؛ها آنو فروش  یو بازساز

 ؛و ملک نیزم انهیجو انتقال سودازهرگونه نقل و یریجلوگ •
 ؛ساکنان شهر یزندگ تیفیک شیافزا •
 ؛یتوسعه صنعت گردشگر •
 محدوده به داخل شهر مزاحم از یها کاربریکاهش  ایخروج  •

 ؛اطراف
 یبیتخر یکاهش اثرها یبرا کیتراف یروان ساز و یآرام ساز •

 ؛اه ساختمانآن بر 
 ...؛ و یرمسکونیدر مناطق غ یکاف یها نگیپارک جادیا •
 .یشهر یفضاها نییو تز یساز بایز •
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 ،بازسازی اهداف نیتر مهمبیانگر این است که  اهداف مذکور
 در یاجتماع پایداریحفظ  و یکالبد یرونق بخش ،یمعاصر ساز
 .باشد می یتوسعه صنعت گردشگر کنار
در  یشهر های بازسازی از یمتعدد یاه هنمون ،انیم نیدر ا
. اند گذاشته یبر جا یتور کدام تبعات متفاه  هوجود دارد ک رانیا

ن ی، ا1370تهران است. درسال  شهر از آن جمله طرح نواب در
 و لومتریک 6به طول  یریمس تهران در یطرح توسط شهردار

از شمال تهران به  یشاتصال بخ منظور  به هکتار 60مساحت 
 308با حدود  یمیمحله قد 23آن در محدوده  یمناطق جنوب
 ینقدهاتا کنون در مرکز شهر تهران اجراء شد.  تیهزار نفر جمع

« کامروا»رابطه  در ایناست.  طرح وارد شده این به یمختلف
صد متر و طول  کیبه عرض  یمعتقد است طرح نواب زخم

م یز ترمیچ چیاست که با ه تهرانکر شهر یش هزار متر بر پش
 یبازساز مواردی مانند(. 179-188: 1384)کامروا،  شود مین

  هک اند دسته نیدر تهران از ا نیز روسیمحالت عودالجان، و س
 است در بافت بوده ییایو پو ی، بازگشت روح زندگها آندف ه
 .اند بودهموفق ن یلو

 در یمراکز شهر بازسازی یها استیس یحال بررسنیا با

ن و یقوان ییجانبه گرا کی، ها طرحبودن  یدولت انگریران بیا

 یهار طرحیتملک امالک در مس 9و  8مقررات )مانند ماده 
و  یط محلیبا شرا ها طرح یریذانعطاف ناپ ،شهر( یعمران
 در یدولت یاه هشتر دستگایو دخالت ب ها آنبودن  یمشارکتریغ
و  یط اجتماعیبه شرا یکم توجه ،یز شهرب مراکیتخر
امالک شهروندان  یصاحب اجبارساکنان محالت و ت یاقتصاد
مقاومت ش یافزا و یعموم یتینارضا جادیباعث ا س. پاست

را با چالش  یز شهرکمرا یایاح فرآیندشده و  یساکنان محل
 .رده استکمواجه  یجدّ

 طیحم کی لیتبد فرآیند یشهر بازسازیان گفت بتواگر 

 قیطر از مهم نیاپس ، است ردایپا طیمح کیبه  داریناپا
 نیزم ی، کاربرها یبند دانه، ها یبند بلوک رییتغ ،یکالبد مداخالت
شبکه معابر  یبناها، در کنار سامانده یستحکام ساز، اها تراکمو 
های  و باید این همه با توجه به ویژگی ردیپذ یمورت ص بافت

 نیا باید باشدمورد توجه  چه آنیعنی . اجتماعی بافت انجام شود
نداشته  یکالبد ای یکیزیف راتیتنها تأث یشهر ، بازسازیکهاست 
، بلکه گردد مین را شامل یمیقد ای یخیتار یها بافتو فقط 
. سازد یممتأثر  زیرا ن یفرهنگ -یابعاد اجتماع یشهر بازسازی

 یها شاخص به بهبود یمداخالت کالبد توجه شود تا دیبا سپ
 گردند. جربافت من یاجتماع

 یها بافتدر  یاجتماع یداریدر حوزه پا یمتعدد یها شاخص
 ت،یامن ارتقاء به توان میآن جمله  که از شود میفرسوده مطرح 

و  ورلهی)پ اشاره کرد یعدالت اجتماع بهداشت و ،یزندگ تیفیک
 یسنت و یفرهنگ تیهو گرید یدر جا چنین هم(. 1393، دیگران
 شود می یمعرف تیحائز اهم یاجتماع یاه هلفؤاز م یکیبافت 
 اجتماعی سرمایه رینظ گرید یاه هلفؤ(. م1392 ،یهاشم یمی)عظ

 یشهر تی(، امن1392 ،ی؛ عبدالله1392 ،ی)بهزادفر و طهماسب
 ،پی نیکو  نژاد حاتمی؛ 1391و همکاران،  ی؛ رضوان1391 ،ی)بخش
( Duxbury ،2012؛ Diaz ،2011) یشاداب سالمت و ( و1389
فرسوده  یها بافتدر  یاجتماع یداریپا یاه هلفؤم جمله از زین

 .اند شده یمعرف
، از جمله «مکانبه  وابستگیدلبستگی و »در این میان 

 آید میبه حساب  ها انساناحساسات ضروری در زندگی اجتماعی 
 ،یاجتماع یدگاه روانشناسید ز. ا(54: 1393، و عطار فر نظم)

ه به ک آورد یم را به وجود ی، چهارچوبیاجتماع حس تعلق
اجتماعات  و اه هافراد در گرو ردکلة آن ما نسبت به نحوة عملیوس

ن یوجود ا .(pooley, 2005: 73) میکن یم دایپ یدانش و آگاه
 لکط به شیدر جامعه و مح سو فرد یکاز  شود میحس سبب 
 انکمجامعه و  فرد، گروه، گرید یسو از و ندکعمل  ایبالنده و پو

 وء در جهت اعتال و دانسته متعلق به خود .( را)محله، شهر و ..
جاد حس یداشتن حس تعلق منجر به ا وشد.کتوسعة آن ب و ءارتقا
 یروانشناس نظر ه ازک یحس .شود می کسرنوشت مشتر داشتن
 یک یان اعضایم ت درکمشار عاون و، تیارکجاد همیموجب ا

شاخص دیگر در  .(68: 1385)موسوی،  شود میگروه و جامعه 
ه کاست اجتماعی انسجام  ه پایداری اجتماعی همبستگی وزمین
 یاه هرشت ه پردازانینظر سندگان ویان نویم در ریاخ یاه ههد در

صطالح ا .رده استک دایرواج پ یعلوم انسان یاه هنیزم مختلف در
شناس  م جامعهکیل دوریتوسط ام ن باریاول یبرا یاجتماع یهمبستگ
 در یاجتماع یمبستگه. (191: 1387ورز، ک) مطرح شد یفرانسو

 و زان وحدت و انسجام گروهیشناخت م یبرا یواقع شاخص

( یوشتهم سرن و احساس تعلق) ششک یعبارتبه است. جامعه

 یاجتماع یمبستگ. هدهد یم نشانگروه و جامعه را ین اعضایب
 نیچن وجود ا. بیاجتماع ارتباطات لیتسه یاست برا یعامل
از  گر روابط متقابل داشته ویدیکبا توانند یم شهروندان یعامل
 ن مفهوم تحت عنوان چسبیز ا. امثبت آن سود ببرند یامدهایپ

گر ید یک نارکا را در ه هگرو و ه افرادک شود می ادی زین یاجتماع
 یکان افراد یارتباطات م ن چسب در واقع همانی. ادارد یمنگه 

                                                                       
1
. Sense of Belonging 
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. شود میها تیظرف و اه هکشب ه شامل تعامالت،کگروه است 

 یوندهایرا در پ یاجتماع یهمبستگ توان یمترتیب  این به
 شهروندان یت مدنکمشار و یاجتماع یاه هکشب و یگیهمسا
 (.11: 1381، و سید تقوی )الوانی کرد و جو جست
 یداریپا بر مؤثر یاجتماع یها شاخص یپژوهش با جمع بند نیا
 یآن، چارچوب نظر یساز یپژوهش( و بوم یاه ه)سنج یاجتماع

 درمنتخب را  یها شاخصنموده و  نیتدو ریبه صورت ز پژوهش را
 تا قرار داده است یابیارز مورد انساکناز نظرمحدوده مورد مطالعه 

 مشخص گردد: ها شاخصاحساس مردم از تغییرات هر یک از 
 ؛(Duxbury ،2012؛ Diaz ،2011) انساکن یشاداب •
و رفت و  دیخراز )اعمدر محله تر بیشر به حضو انساکن لیتما •
 ؛(1393 گران،ید و یموریتثابت ) آمد(

 یها مزاحمتسرقت، حضور معتادان،  زانی: متیامن زانیم •
 سطح محله در یریرگ، دناشناس( )افراد اه هبیغر حضور س،ینوام

، و همکاران یرضوان ؛1391 ،ی)بخش (یکیزیبرخورد ف و )مشاجره
 ؛...(؛و1389 ،پی یکنو  نژاد حاتمی ؛1391

صادفات ، تسرعت خودروها اده،ی: تردد پدر بافتتردد  یمنیا •
 ؛(1387احدنژاد،  و ی)قنبر خودروها مرور و از عبور یناش
 زانی، ممکان: حس تعلق به مکانبه  یو دلبستگ یوابستگ •

حس  زانیم مختلف( یها گروه) در محله یاجتماع یناهمگن
 تیرضا زانیمحله و م گاهیبارو جا، اعتدر محله )غربت( یبگیغر
 ؛محله از
 لیشکو تافراد نیب یهمبستگ زانی: میاجتماع یها یهمبستگ •
 ،الحسنه صندوق قرض ،یهفتگ )جلسات یمردم یاه هگرو

 ،ی؛ عبدالله1392 ،یفر و طهماسب )بهزاد و...( جلسات قرآن
 ؛(1392

و  یهاشم یمی)عظ پروژه بعد ازقبل و  در شهرت محله •
 (.1392، انهمکار

در محدوده مورد  یمداخالت کالبد یبا بررس بیترت این به
 یها شاخص تیمداخالت بر وضع نیا راتیتأث یمطالعه به بررس

 .(1)شکل پرداخته خواهد شد یاجتماع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پژوهش مدل مفهومینمودار  .1 شکل

 

 پیشینه تجربی 
 نقش سرمایهشی، (، در پژوه1395) شفیعی دستجردی و صادقی

طیب  محله بافت فرسودهدر  های مداخله استراتژی اجتماعی در 
، پژوهشدند، این کررا ارزیابی تهران  شهر 15در منطقه  واقع
در نوسازی بافت و تجمیع و مشارکت در  اجتماعی را  فزایش سرمایها

 است. دانسته مؤثر ،ساخت

 
ة ینقش سرما"(، نیز در پژوهشی با عنوان1393فر و عطار ) نظم
 -یشهر فرسودهبافت  ینان در نوسازکت ساکبر مشار یاجتماع
 که دهند مینشان  ،"شهر اردبیل فرسوده: بافت یشناسمورد

 ، از جمله احساسات ضروری درمکاندلبستگی و وابستگی به 
 .آید میبه حساب  ها انسانزندگی اجتماعی 

 بازسازی محالت

 

 

شادابی 
 ساکنان

 لیتما
به  انساکن
 حضور
 در شتریب
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 امینی تردد

 
و  یابستگو

 یدلبستگ
 به مکان
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شهرت 
 محله

 پایداری اجتماعی
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 یبایارز"در پژوهشی با عنوان (،1392پاک سرشت و رضایی)
)خوب  در محله اتابک بافت فرسوده ینوساز یاجتماع یامدهایپ

مثبت  آثار کنار در نتایج این طرح، ازکه  دهد نشان می "بخت(
اجتماعی   جمله تغییر ترکیب کالبدی، اثرات منفی اجتماعی، از

های  آسیبحمایت اجتماعی، افزایش  کاهش انسجام و محله،

  .استاعتمادی نهادی، بوده  بی اجتماعی و
با در مطالعه خود ، (1392) و همکاران یهاشم یمیعظ
 مطالعه: مطلوب، مورد زیارتی شهر های مؤلّفه واکاوی"عنوان

 یو سنت یفرهنگ تیهو که دنده نشان می ،"مشهد شهر
در  تیاهم حائز یاجتماع یها لفهؤاز م یکی ی شهریها بافت

 شوند. ی محسوب میمکانخصوص دلبستگی 
سرمایه "در پژوهشی با عنوان  ،(1381)ی قونو سید الوانی

 یمبستگه که دهند مینشان ، "ها اجتماعی: مفاهیم و نظریه
 یاه هکشب و یگیهمسا یوندهایدر پست بای میرا  یاجتماع
 .جو کردجستدر محالت شهروندان  یت مدنکو مشار یاجتماع
    

 پژوهشروش 
. ستامطالعه  یفیک و یکم یها روشبر  یمطالعه مبتن نیا   
 کهبه اهداف پژوهش  یابیدست یمنظور، در راستا نیا یبرا
 یها شاخص تیبر وضع یکالبد بازسازی راتیتأث یبررس
 یچارچوب نظر نی، اقدام به تدواست بافت فرسودهدر  یاجتماع

شده است.  نهیزم در این یا اسناد کتابخانه استفاده از پژوهش با
از طرح  یناش یلبد، مداخالت کایدانیم یدر گام بعد با بررس

 تیو با وضع دیگرد یبررس ،محدوده مجد بافت فرسوده بازسازی
 راتیتأث افتنی یبرا شد. در گام بعد سهیمقا بازسازیاز  شیپ

 توسطآن  لیو تکم نامه پرسش نیپروژه، اقدام به تدو یاجتماع
مدنظر پژوهش در  یاجتماع یها شاخص تیوضع تا دش انکنسا
 رغم علیود. شمشخص  انساکن از نظر وژهپر یاز اجرابعد  قبل و
 دلیل بهمحدوده مورد مداخله  یمیقد انبه ساکن یدسترس که آن

دلیل  محدوده مورد مداخله به یمیقد انبه ساکن یکه دسترس آن
 با شد حال تالش با این بود، آنان مشکل کردن مکاننقل 
 ها آن توسط اه نامه پرسش لیتکم فرآیند افراد، نیا یریرهگ
باشند.  برخوردار یتر بیشصحت از ها پاسخ ا، تردیگ رتصو
مجد بر محدوده  بازسازیکه پروژه  یراتیبا توجه به تأث چنین هم
بالفصل  و یرامونیپ یها داشته است، از محدوده خود یرامونیپ

که  آوری شد اطالعاتی جمع نامه پرسشبا تکمیل  زیپروژه ن
ادامه با انجام  در؛ به آن اشاره شده است یآمار قسمت جامعهدر
مصاحبه با  چنین و هم لمیعکس و ف هیهو ت یدانیم یدهایبازد
از  یکل ری، تصومشهد شهر یشورا یاعضا زیمحل و ن انساکن
شده پس  لیتکم یاه نامه پرسش. دیمنطقه حاصل گرد تیوضع

 ک،یناپارامتر یها آزمون قیاز طر SPSSاز ورود به نرم افزار 
و نتایج مورد نظر  قرارگرفتد آزمون مور لکاکسونیو ویژه به

 حاصل شد.

 

 مورد مطالعهمحدوده 
در محله  پروژه مجدمحدوده شامل  این پژوهش محدوده مطالعه

 3هکتار در  6/8بالغ بر  یبا مساحت این محدوده است عامل
و در حدفاصل بلوار  امام رضا)ع(غرب حرم مطهر  یلومتریک
 یحرعامل دیر شه( و بلوا25تا  21 ی)ازقرن یقرن دیشه
در محدوده  انتعداد ساکن .شده است( واقع 60تا  48 یحرعامل)از

 تینفر جمع 882بالغ بر  1390اساس آمار سال رپروژه مجد ب
 یقبل یاه هورد یمحدوده ط نیا یتیجمع طیشرا ی. بررساست
بوده  ریاخ یها سال یمحله ط تیکاهش جمع انگریب یسرشمار
به  1375نفر در سال  2093ن از آ تیکه جمع ای گونه بهاست. 
است که رسیده 1390نفر در سال 882و  1385سال  در 1444
از  انساکن یاز خروج اجبار یناش تیکاهش جمع نیاز ا یبخش
 .(2)شکل استبازسازی بافت   ژهپرو یاجرا دلیل بهمحله 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د، موقعیت در بین محالت و موقعیت محدوده طرح(از سمت راست موقعیت محدوده در شهر مشه )پروژه مجدنقشه  .2شکل
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Meters± 0 1,600 3,200800

Meters±0 4,500 9,0002,250
Meters
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محدوده مورد مطالعه در شهر مشهد و  تیموقع انگریب، 3شکل    
طور  ماندهنده عناصر پیرامونی مهم آن است. ه چنین نشان هم
شود، محدوده پروژه مجد در مرکز نقاط مهم  مشاهده می که

ن، حرم نظیر میدان شهدا،راه آه زائر و گردشگر تیجذب جمع
 است. قرارگرفته ،مطهر،کوهسنگی و باغ ملک آباد

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 نسبت به نقاط شاخص شهری پیرامونی )پروژه مجد(، موقعیت محدوده مورد مطالعه: 3شکل 
 

 بالفصل ، حوزه پیرامونی ومحدوده طرح تیبا توجه به جمع
 ؛شدند نییتعا ه هنمونحجم  ،کوکران فرمولاز  گیری بهرهو با آن 

ی ها شاخصبررسی  پژوهش که هدف هبا این حال با توجه ب
 اه نامه پرسش نیمی از ت.اس پروژه مجدمحدوده پایداری در 

در محدوده مداخله طرح بازسازی  ،نامه پرسش عدد 320 شامل
شامل  ،محدوده اطراف طرحدر  نیز نامه پرسش 320 مجد و

تکمیل  یفتصاد با روش و محدوده پیرامونیمحدوده بالفصل 
و  تکمیل گردید نامه پرسش 640ترتیب در مجموع  این به گردید.
ی ها شاخصدست آمده برای نشان دادن وضعیت کلی  هنتایج ب

  .ندشدپایداری اجتماعی، تلفیق 
 

 اه هیافت
بتواند  تاآن است  دنبال به اناین پژوهش با پرسش از ساکن   

ای مداخله، ه هدر محدود ،ساکنان متأثر از این پروژهرا که تغییراتی 

ترتیب  این به. بررسی کند را کنند حساس می، اامونیبالفصل و پیر
اساس بر اجتماعی پایداری یها شاخصصوص در خ پژوهش ایه هیافت
 .استپرسش شوندگان  نظر

 

 سی مداخالت کالبدی در محدوده طرحبرر
، دارای بافت نیمه مـنظم  بازسازیمحدوده پروژه مجد پیش از    
ی تعمیرگاهی ها کاربریافت وی مسکونی در داخل بها کاربری با
سـازی مجـد سـبب    پـروژه باز بـود.  این محدوده   لبهدر  انبارها و

کالبــد فضــای محــدوده شــده اســت. ایــن  تغییــرات بنیــادین در
 یها بلوکآن، موجود در یها کاربری ی گستردهتغییر با بازسازی 
 یخدمات یها کاربری و ،در طبقات اقامتی و یدار، ایتجارعظیم 
و  2 ی)منف نیریطبقات ز در ساتی، انبارها و تأسها نگیپارک رینظ
 .دکررا پیشنهاد  (3
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، شود مینیز مشاهده  ،1 که در جدول گونه همانترتیب،  این به
تغییـرات اساسـی    دچاردوده مجد ی محها کاربریسطح و سرانه 

بـه حـذف کـاربری دبسـتان      توان میاز جمله تغییرات مهم . شد

و  برابـر(  32)حـدود  محله و افـزایش وسـعت کـاربری تجـاری     
 .اشاره کردبری اداری رکا گیری شکل

  طرحاجرای  بعد از و قبل، موجود تیبراساس جمع پروژه مجد، دهمحدو یها کاربریسرانه  .1جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1386،یشهریتعمرانوبهسازکشر مأخذ:
 

 اسیـ مق یها ربریکابا  زدانهیگفت بافت ر توان میدر مجموع 
ـ    یها کاربری) یمحل ـ ناحو  یبـا عملکـرد محل  ی( بـه بـافت  یا هی

بـرج کـه    36و  طعـه ق 13و  یبلوک شهر 11درشت دانه شامل 

و  یبــا عملکــرد شــهر یخــدمات و یتجــار یهــا کــاربری یدارا

 (.5)شکل  است افتهی رییتغ ،اندیفراشهر

 
 

 مساحت میزان تغییر پروژه بازسازی بعد از اجرای جرای پروژه بازسازیقبل از ا 

 مساحت سرانه مساحت سرانه مساحت  کاربری

 144848/8+ 103/52 81/149488 21/3 4640 تجاری

 27450- 21/92 31662 9/40 59112 مسکونی

 39130/8+ 2/71 8/39130 - - اداری

 96382/8+ 66/74 8/96382 - - پارکینگ

 5733- - - 97/3 5733 عمیرگاهت

 آموزشی
 4141- - - 86/2 4141 دبستان

 - 0/75 1086 75/0 1086 راهنمایی

 انبار
 تجاری

11779 15/8 
12279 

6/20819 14/41 6/9040  
 6/8540 مسکونی

 

 

�               N 

       

      

       

       

         

         

      

                     

               

      

     -       

 


 قبل و بعد از پروژه بازسازی ،موجود محدوده طرح مجد یاراض یکاربر. 4شکل

 1388 ،یربغ یانیحوزه م یلیطرح تفص: مأخذ

 

 بعد از بازسازی

 

 قبل از یازسازی

 

 

 تجاری 
 

 اداری
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 قبل و بعد از شروع اجرای پروژه مجد ،ا و بافت محدوده مورد مطالعهه اختمانسارتفاع تصاویری از تغییر . 5شکل

 
انجام گرفت،  بازسازیمداخله گسترده که در قالب طرح  نیا

از نظر  عمدهتغییرات  وچهره محدوده کامل  یسبب دگرگون
الزمه . شده است، کاربری و شبکه معابر در بافت بندی بلوک

ه گسترده کالبدی و تبعات ناشی از انجام چنین تغییراتی مداخل
حضور خودروها و ادوات سنگین جهت اجرای پروژه  آن همچون

است.  شده ی و محیطیو تص یها یآلودگو در نتیجه افزایش 
تخریب بافت محله، کیفیت زندگی در محله به  دلیل  به چنین هم

قدیمی به نقاط خارج از بافت  انشدت کاهش یافته و ساکن
ی مزاحم ها کاربری. این امر خود سبب استقرار اند کردهمهاجرت 

و در نتیجه تنزل سطح ایمنی و امنیت محله  در بناهای متروکه
آن مداخالت یاد شده تبعات بر  عالوه (.7و  6 )شکل شده است
ادامه  ی اجتماعی بافت داشته است که درها شاخص متعددی بر
 .میپرداز یمبه آن 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 وسیع و حضور وسایل نقلیه سنگین در محدوده پروژه مجد یها یبردارخاک  .6شکل 

 

 قبل

 بعد

 بعد
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 های مزاحم و ناسازگار( )کاربری های کفاشی در محدوده مورد مطالعه کارگاه.7شکل 

 

ی پایداری ها شاخصتأثیر مداخالت کالبدی بر تغییر 

 اجتماعی محله

تأثیر مداخالت کالبدی بر شادابی و نشاا  سااکنان   ( الف

 در تر بیش به حضور انساکن لمایو ت دوده مورد مطالعهمح

، هـا  کـاربری تغییرات متعدد : آمد(و رفت و دیخر از )اعم محله
ــ ــاربریذف ح ــا ک ــزاحم وه ــازگار ی م ــطح   و ناس ــزایش س اف

ـ  میافزایش سطوح فضاهای باز رکنار، دی تجاریها کاربری د توان
. با ایـن  زمینه افزایش شادی و نشاط در یک جامعه را فراهم کند

اعمـال تغییـرات    رغـم  علی دهد میان نشان حال پرسش از ساکن
گسترده در کالبد بافت، نه تنها سـطح شـادابی افـزایش چنـدانی     

 نیـز شـده اسـت.    تـر  نامناسـب نداشته بلکه در مواردی وضـعیت  
تعـداد کسـانی کـه     شـود  میمشاهده  ،1نمودار که در  گونه همان

 73از  انـد،  وصیف کـرده وضعیت شادابی را خیلی خوب و خوب ت
درصـد بعـد از اجـرای پـروژه      50درصد قبل از اجرای پروژه بـه  

لیلی برای کاهش تمایـل  د دتوان میاین امر خود  .اند یافتهکاهش 
 10، از سـاکنان به پرسش  توجهکه باباشد. محله نیز  به حضوردر

 (.1 درصد کاهش یافته است )نمودار
ای  امنیت مولفه :تیامن زانیمبر  یمداخالت کالبد ریتأثب( 

د. کـر هایی را برای سنجش آن تعیـین   توان شاخص است که می
هـای امنیـت    شـاخص ، نظـری  مبـانی  اسـاس  بردر این پژوهش 
ـ مانـد:   این صورت تعریف شده اجتماعی به  سـرقت، حضـور   زانی

ـ مانـد:   این صورت تعریف شده اجتماعی به سـرقت، حضـور    زانی
 ناشناس( و )افراد اه بهیور غرحض س،ینوام یها مزاحمتمعتادان، 
 ،ی( )بخشـ یکـ یزیبرخـورد ف  و )مشاجره سطح محله دری ریدرگ
ــژاد و نیــک ؛ حــاتمی1391و همکــاران،  ی؛ رضــوان1391  ،پــی ن
هـا در محـدوده    . در ادامه به ارزیابی وضعیت این شاخص(1389

مورد مطالعه، در قبل و بعد از اجرای پروژه پرداخته شـده اسـت.   
های امنیـت اجتمـاعی    دهد، شاخص ان نشان میپرسش از ساکن

گونـه   بعد از اجرای پروژه به شدت کاهش پیدا کرده است. همان
شود، بعد از اجرای پـروژه، سـاکنان    ، مشاهده می2که در نمودار 

ای کـه   گونه اند. به تر احساس کرده ها را بیش میزان حضور غریبه
ل و بعد از پـروژه  ها را در قب تعداد کسانی که میزان حضور غریبه
درصـد   72بـه   42انـد. یعنـی از    خیلی زیاد و زیاد احساس کـرده 

تواند تبعات اجتماعی دیگری  افزایش پیدا کرده است. این امر می
مـواردی کـه در    جملهنیز داشته باشد و امنیت را کاهش دهد. از 

هـا،   شود. تعداد کسانی که میزان درگیـری  نمودار زیر مشاهده می
را در بعـد از   هـا  سـرقت میس، تعداد معتادان و میزان مزاحمت نوا

اند، نسبت به قبـل   پروژه بازسازی خیلی زیاد و زیاد احساس کرده
اجتماعی و تخلیـه   اند. تغییر بافت از انجام بازسازی، افزایش یافته

شود،  بافت از ساکنان قدیمی، که سبب کاهش نظارت بر فضا می
 اشد.تواند یکی از دالیل این امر ب می
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 در قبل و بعد از اجرا پروژه از نظر ساکنان محدوده ،تر در محله میزان شادابی و نشاط و تمایل ساکنان به حضور بیش. 1نمودار 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 پروژه یراقبل و بعد از اج ،محدوده تیامن یها شاخص تیوضع .2نمودار 
 

 در بافت: ی عبور و مرورمنیابر  یمداخالت کالبد ریتأثج( 
و شبکه دسترسی محدوده در قبـل و بعـد از    بندی بلوکمقایسه 

کـه مسـیرهای مسـتقیم و عـری ،      دهد می اجرای پروژه نشان
(. 8)شکل  جای شبکه معابر باریک و پر پیچ و خم را گرفته است

 جاییرهای مستقیم و عری ، دهد که مس جرای پروژه نشان میا

 چنـین  هـم شبکه معابر باریک و پر پیچ و خم را گرفتـه اسـت    جای 
 (.8)شکل درشت دانه داده است یها بلوکجای خود را به ریزدانگی 

 

 

 

 
 

 محدوده مجد، قبل و بعد از اجرای پروژه بندی بلوکو  بندی دانه .8شکل 

 



 اجتماعی ... بر پایداری شهری بازسازی کالبدی مداخالت اثرات تحلیل :امیرفخریان و مبینی                        98

د سـبب  توان یماصول تئوری شهرسازی  براساساین تغییرات 
تصـادفات  افـزایش  تبع آن  افزایش سرعت و ترافیک عبوری و به

، احساس رخدادهاشود. با این حال فارغ از عدد و رقم واقعی این 
افـزایش یـا کـاهش سـرعت و تصـادفات در      نسبت بـه   انساکن

ا حـس ایمنـی و امنیـت را در میـان     رمحدوده ارزشمند است. زی
در خصـوص   انسـاکن  پرسـش از  پـس . دهـد  مـی نشان  انساکن

 انی، سـاکن دهد میاز تغییرات ترافیکی بافت نشان  ها آناحساس 

و میزان تصادفات در سرعت خودروها میزان افزایش  که معتقدند
تغییر کرده اسـت، نسـبت بـه قبـل از     خیلی زیاد و زیاد محدوده، 
عیت وضـ افـرادی کـه    کلی طور بهو  ژه افزایش داشتهواجرای پر

 ی پـروژه را خیلـی مناسـب و   بعـد از اجـرا  وده محد تردد پیاده در
 تـر  کـم ، نسبت به وضعیت قبل از اجرای پـروژه  دانند میمناسب 
 (.3)نمودار  اند شده

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 از نظر ساکنان پروژه یاز اجرا قبل و بعد ،بر عبور و مرور در بافت یمداخالت کالبد ریتأث  .3نمودار 
باه   یو دلبسات   یوابسات  بار   یمداخالت کالبد ریتأثد( 

ـ  می که مکانوابستگی به  دهد میمطالعات نشان  :مکان  درد توان
ـ ، ممکـان حـس تعلـق بـه     یی نظیـر هـا  شـاخص گیرنده  بر  زانی

 زانیـ م مختلـف(  یاهـ  هگـرو  وجود) در محله یاجتماع یناهمگن
ـ م و محلـه  گاهیجا و عتبار، ادر محله)غربت(  یبگیحس غر  زانی
، بعد از اجرای پروژه کـاهش یافتـه اسـت.    باشد از محله تیرضا
 انیتعداد سـاکن ، شود میکه در شکل زیر نیز مشاهده  گونه همان
، دانستد میخیلی زیاد و زیاد  قبل از اجرا پروژه را حس غربتکه 
. انـد  یافتـه افزایش ی پروژه بعد از اجرا درصد 59 بهدرصد  41 از
قدیمی از بافـت و ایجـاد   ان ج ساکنخرو دلیل بهد توان می امر این

 57شـده تـا    این تغییـرات سـبب  باشد. از گذشته  توفضای متفا
بعـد از   در بافت را ناهمگنی اجتماعیمانده در بافت،  باقی انساکن

که ایـن  حالی دراجرای بازسازی، زیاد و خیلی زیاد توصیف کنند. 

یـن  در مجمـوع ا  درصد بوده است. 41میزان در قبل از بازسازی 
شرایط سبب از بین رفتن تعامالت اجتماعی و در نتیجه کـاهش  

یـز  ن ،4نمـودار  که در  گونه همانشده است.  مکانحس تعلق به 
حـس   زانیـ مکه  انی، ساکنپروژه یقبل از اجرا، شود میمشاهده 
 ،هسـتند درصد  76، دانستد میرا زیاد و خیلی زیاد  مکانتعلق به 
درصـد کـاهش    70به  پروژه یبعد از اجراعدد  نیکه ا یدرصورت
 مکـان بـه   وابسـتگی و دلبسـتگی  این کاهش میزان . یافته است

ن در محـل نیـز کـاهش    به ماند انسبب شده است تمایل ساکن

بافـت  در تمایـل مانـدن    دهـد  مـی نشان  از ساکنانرسش . پیابد
در ماندن  از تر بیشهمه کمبودهایش  بابازسازی  قبل از فرسوده
 است. تر بیشات مکانا و ای نو چهره با شده بازسازیای  محله

رغـم بازسـازی و تغییـرات     توان گفت، علـی  می ،4مطابق نمودار 
وسیع کالبدی، دلبستگی به فضا کاهش یافته است. در این رابطه 

، در کنـار  دهـد در طـول بازسـازی    پرسش از ساکنان نشـان مـی  
ض منفی زیادی نیز به بافـت  های مثبت ایجاد شده، عوار ویژگی
این ترتیب پرسـش از سـاکنان نشـان داد،     ده است. بهحمیل شت

ـ گردترین تغییرات ایجاد شـده کـه مثبـت ارزیـابی      بیش ، انـد  دهی
بازسازی و روبیدن بافت قدیمی و کهنه است که سـبب افـزایش   

پذیری بافت کـاهش   عالوه آسیب اعتبار محدوده گردیده است. به
ت. با این حال آن یافته و بافت شهری روزآمدی را شکل داده اس

های  چیزی که از دست رفته، روح بافت و هویت محله، و ویژگی
 مثبت اجتماعی دیگری نظیر: صمیمیت، امنیت و حضورآشنایان و

 (.2)جدول  حس تعلق به محله، بوده است
طوالنی و عدم توجه به مشـارکت اهـالی،    فرآینددر این میان 

ای  گونه به ؛است خود عاملی برای کاهش دلبستگی به مکان شده
دهـد تعـداد بسـیارمعدودی از     که پرسش از سـاکنان نشـان مـی   

ساکنان قدیمی، پـیش از اجـرای پـروژه در جریـان ایـن پـروژه       
 اند. بوده
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 بعد از پروژه بازسازی به مکان قبل و یدلبستگ و یوابستگ بر یمداخالت کالبدریتأث .4نمودار 
 

 انساکن دیاز د شروع اجرای پروژهبعد از ،تهدست رفاز مثبت ایجادشده یا یها یژگیو. 2ولجد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میزان آشنایی ساکنان با برنامه زمان بندی پروژه .5نمودار 

 
بازسازی مجد سـبب   در طرحمحلی ان ساکنتوجهی به  این بی
مجریان طرح گردیـده   نسبت به انی ساکناعتماد بیحس  ایجاد
معتقدنـد   انسـاکن  دهـد  مـی هـا نشـان    که بررسی جا آناست. تا 

 ین منفعت را در این پروژه، مـدیران پـروژه، شـهرداری و   تر بیش
ین منفعــت را تــر کــمو شــهروندان ان برنــد و ســاکن مــی دالالن
 اند. برده

 
 

 ی مثبت ایجاد شدهها ویژگی ی مثبت از دست رفتهها ویژگی

 محور مصداق محور مصداق

 ایجاد فروشگاه نزدیک محل زندگی اجتماعی از بین رفتن صمیمت مردم
 -کالبدی
 خدماتی

 کالبدی ازسازی بافتب اجتماعی کم شدن آرامش

 کالبدی پیشرفت محله اجتماعی )شلوغی( ازدیاد جمعیت

 هویتی معروف شدن محل اجتماعی ایجاد ناامنی و دزدی

 اقتصادی رونق کار و اقتصاد اجتماعی از آشنایانشدن محله  خلوت

 کالبدی ای تجاریه هساخت مغاز اجتماعی بی نظمی کار

 اقتصادی رفتن قیمت زمین باال اقتصادی کم شدن رونق فروش

 کالبدی افتتاح مرکز خرید اقتصادی اه هباالرفتن اجار

 اجتماعی رامش و امنیتآایجاد اقتصادی بودن بازار آشفته

 خیلی کم کم
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 بافت انساکن دیاستفاده کنندگان از منافع طرح از د .6نمودار 
 

ی سبب شده است تا تمایل مردم بـه مشـارکت   اعتماد بیاین 
موجـب شـده    چنـین  هـم باشد. با سازندگان این پروژه بسیار کم 

سال از شروع ایـن پـروژه، اهـداف     10است تا با گذشت بیش از 
 رد نظر تحقق نیابد.مو

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به ادامه مشارکت با مدیریت طرح انمیزان تمایل ساکن .7نمودار 
 

    :یاجتماع یها یهمبست بر  یمداخالت کالبد ریتأثه( 
 نیب یهمبستگ زانیمی را به اجتماع یهمبستگ زانیم توان می

صندوق  ،یات هفتگ)جلس یمردم یاه هگرو لیافراد و تشک
)بهزادفر و  مربوط دانست ...( جلسات قرآن و ،الحسنه قرض
ترتیب برای شاخص  این به. (1392 ،ی؛ عبدالله1392 ،یطهماسب

جلسات برگزاری ) متغیر در نظر گرفته شد 3همبستگی اجتماعی، 
در  جلسات قرآنشرکت در  ،الحسنه قرضصندوق تشکیل  ،یهفتگ

ان نظر ساکن شاخص همبستگی از ها آنیند آبرکه  (سطح محله
  نشان داده است.را

 در محـدوده  ها ویژگیاین  بروز در خصوص از ساکنانپرسش 
ی پـروژه  اجـرا  از قبـل  همبستگی اجتمـاعی ، دهد مینشان  مجد

 هـا در محـدوده   پرسش از ساکنان در خصوص بروز این ویژگـی 

ی پـروژه  اجـرا  از قبـل  دهد، همبستگی اجتمـاعی  مجد نشان می
از میزان همبستگی  تر بیش، اناز نظر ساکن ،در محدوده زسازیبا

 که از ای گونه بهبوده است.  بازسازیاجتماعی بعد از اجرای پروژه 
گی دارای همبست از اجرادر قبل محله را  که نااز ساکندرصد  78

پـس از اجـرای پـروژه    ، اما دانستد می زیاد و خیلی زیاد اجتماعی
که در  گونه همان .اهش پیدا کرده استدرصد ک 60به این مقدار 
میـزان تشـکیل   کـه   انیسـاکن  شـود  مـی نیز مشـاهده  ، 8نمودار 
را بعـد از اجـرای پـروژه زیـاد و خیلـی زیـاد        ای مردمـی هـ  هگرو
خـروج   دلیـل   به توان می. این امر را اند یافتهنیز کاهش  ،دانند می
 مردمی دانست. یها تشکلقدیمی و از بین رفتن  انساکن
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 بازسازیپروژه  یقبل و بعد از اجرا یاجتماع یها یهمبستگبر  یمداخالت کالبد ریتأث .8نمودار 
 

اهداف یکی از :محله اعتبار بر یمداخالت کالبدریأثتو( 
این محالت اعالم شده  تقویت اعتبار ی فرسودهها بافتبازسازی 
در سند  چنین هم(. 48: 1393، انمهندسین مشاور پاراماد) است

و بناهای تاریخی تهران، بر  ها بافتجامع مدیریت و حفاظت 
 های ارزشو ا ه هبر داشت تأکیدتقویت وجهه محالت تاریخی با 

رسانی و تبلیغ   از طریق طرح اطالع ها آنتاریخی و فرهنگی 
اجتماعی محالت مسکونی  -ی کالبدیها ویژگیها و  ارزش
: 1391)مهندسی مشاور طراحان راهوند شهر،  تشده اس تأکید
 ،انکه از نظر ساکن دهد میمطالعات نشان  انیم نیدر ا (.31
را  محدوده مورد مطالعه اعتبار است.پروژه توانسته  یاجرا
 ، بعد ازشود میمشاهده  ،9نمودار که در  گونه همان. دهد شیافزا
محله  گاهیجا اعتبار و زانیم ،محدوده انساکن% 74 ،پروژه یاجرا

، بازسازی قبل از که درحالی .اند کرده یابیارز ادیز یلیو خ ادیرا ز
 .ه است% بود57برابر با  این عدد
با توجه به آنچه در این پژوهش اشاره شد و آثار منفی متعدد    

توان  ، می9بازسازی بر محدوده مورد مطالعه و مقایسه آن با نمودار 

دهنده رویکرد  نظر ساکنان نشان بندی مکان ازگفت الگوی شکل

کننده  این نتایج روشن هاست. ها به محدوده زندگی آن دوگانه آن
های رفتاری ساکنان در فضا است. درحالی که  بخشی از ویژگی

های پایداری  ها آرایش نیافته و شاخص خواست آن براساسفضا 
کنند وجهه  اجتماعی در آن تضعیف شده است، اما احساس می

ها در سطح شهر و در میان سایر شهروندان  ندگی آنمحیط ز
 ارتقاء یافته است.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 پروژه یبعد از اجرا و قبل در انساکن محله نزد گاهیجا و اعتبار زانیم .9نمودار 
 

در  انساکن ادراکی تغییرات داریعناسطح م بررسی

 ی پایداری اجتماعیها شاخصخصوص 
 در رابطه با گرفته  صورتبخش قبل میزان تغییرات  در   

مورد بررسی  انی پایداری اجتماعی از منظر ساکنها شاخص

. در این بخش از مطالعه این موضوع مورد آزمون قرار قرارگرفت
است.  معنادارچقدر  گرفته صورتگیرد که سطح تغییرات  می
است که  ای گونه به گرفته  صورتعبارتی آیا مقدار تغییرات  به
رای ب ؟یا خیر آورد شمار بهتغییر نگرش شهروندان  را ها آنتوان ب

ی معنادار از آزمون ویلکاکسون، سطح گیری بهرهاین منظور با 
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تغییرات انجام شده قبل و بعد از انجام پروژه، مورد سنجش قرار 
مشخص  ،3ول جدگیرد. نتیجه این بررسی به تفکیک در  می

 شده است.
در خصوص امنیت محدوده نشان  انساکن اکیادربررسی تغییر 

 ها آندر ذهن در قبل و بعد از پروژه  امنیتوضعیت  ،دهد می

 »متغیر در هنوز ادراکیاین حال این تغییر  . باتغییر کرده است
است که میانگین  درحالینیست. این  معنادار« مزاحمت نوامیس

کرده است.  این متغیر در قبل و بعد از اجرای پروژه تغییر ی رتبه
ان ساکن ادراکیتغییرات مربوط به امنیت،  یرهایمتغدر باقی 
 .بوده است معنادار ها آننسبت به 

 

 در خصوص امنیت در محدوده انبررسی تغییرات در تصویر ذهنی ساکن .2جدول 

 
 
 
 
 

 فرهنگی در، متغیرهای اجتماعی خصوصدر بررسی معناداری 
میانگین  شکاف در ایجاد رغم علیکه  دهد می نشان ،4جدول 
 ادراکی ی درمعنادار غییر، ت«وردر محلهحضتمایل  »متغیررتبه 

ت به وضعیت نسب ولی درسایر متغیرها، نشده است ان ایجادکناس
 دار بوده است.تغییرات معنا ینا وگذشته بسیارتغییرکرده 

 
 اجتماعی فرهنگی در محدوده یرهایمتغدر خصوص ان ت در تصویر ذهنی ساکنبررسی تغییرا .3جدول 

 
 

 

 

 

 
 

به ماندن  اندر خصوص تغییر نگرش ساکن تحلیل ویلکاکسون
که  گونه همانداده شده است. نشان  5در جدول  در محدوده

نیز، به « ماندن در محلهتمایل  »وضعیت متغیر  شود میمشاهده 
 ی در ذهن مردم تغییر کرده است.معنادارصورت 

 
 در محدودهتمایل به ماندن  در خصوصان ذهنی ساکن تصویر سی تغییرات دربرر. 4جدول 

 

ط کم
س
متو

 آزمون ویلکاکسون زیاد 

 معناداری سطح رتبه نیانگیم مجموع زیاد بسیار زیاد مجموع کم ارکمیبس

 0/8 پروژه قبل از
11/
3 

12/1 25 54 8/9 62/9 34/48 
0/001 

 4/9 پروژه بعد از
21/
1 

26 
28/
5 

37/4 8/1 45/5 24/38 

 

 

 گیری نتیجهبحث و 
با هدف ساماندهی کالبدی جهت رونق مجدد  بازسازی شهری

 دلیل بهان . ایرشود مینجام ا فرسودهی ها بافتدر  اجتماعی حیات
ارای ، دتمدن کهن آن چنین و همنی سکونت سابقه طوال

رسودگی مرور زمان گرد ف که به استتاریخی  پیشینه باهای شهر

از روزآمدی  و است ها پاشیده شدههای زیادی از شهر بر قسمت
 که یی گردیدهها بافت گیری شکلاند. این امر سبب  مانده باز

است  یدرحال . اینگیرند ی فرسوده قرار میها بافتتحت عنوان 
چنان  دار و عناصر هویتی تثبیت شده، هم ریشه اجتماعی حیاتکه 

ابر فروپاشی حفظ نموده در بررا  ها آندر طول تاریخ، موجودیت 
 منحصر به فرد مکانهر  گیری شکل فرآیندن حال یبا ااست. 

 و مشاجره ریدرگیتصادفها غریبه حضورنوامیس یها مزاحمتمعتادان حضورسرقتامنیت

36173300262542073243463از پروژه بعد  رتبهمیانگین 

333824852363242828211600پروژه از قبل  رتبهمیانگین 

000000210075000000000000سطح معناداری 

غربت  حساجتماعی ناهم نیحضور در محله به تمایل ساکنینفرهن ی اجتماعی

حس 

 تعلق

به مکان

 همبست ی

 اجتماعی

 یریگ شکل

 های گروه

 مردمی

288934983433302528711250از پروژه بعد رتبهمیانگین 

300718502260342237302921پروژه از قبل رتبهانگین می

070300000000000200000000سطح معناداری
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گیری هر مکان منحصر  شکل فرآیند توجه داشت که یداست. با
یط با مح انان و نوع تعامل ساکنمزگذر  در اثنایو  استبه فرد 

به زدن این نظام،  هم بر پیرامون در آن شکل گرفته است.
زدن سبک زندگی و شیوه مرسوم حاکم بر این  هم بری معنا 

ها و  گذشت ایام همراه باخوشیای که طی  . شیوهاستا ه همحل
نحوی متناسب با  صیقل خورده و به کامالًهای روزگار،  خوشینا

امروزه با  افتاده است. جا ،ی اجتماعی و اقتصادی آنشرایط زندگ
ندهی و روزآمدی استفاده از روش بازسازی شهری، سعی در ساما

 دهد میکه مطالعات نشان حالی در. شود می ها بافتمجدد این 

 ا نیز پاه هبعد از اتمام پروژش، رو  این عوارض منفی گاهیکه 
، سبب اتخاذ فرآیند در اینمحل  اننادیده گرفتن ساکنبرجاست. 
نظام پاشی  ، فرواجتماعی  بافتتخریب  که گردد میتصمیماتی 

 رامداخله  مورد در محدودهمحالت و حذف عناصر هویتی 
 .نماید ی پایداری اجتماعی را متزلزل میها شاخصو  دارد دنبال به

ی معنا به  حاضر حالی پایداری اجتماعی در ها شاخصتزلزل 
وانی محیط زندگی و کالبد و عملکرد خ طرازی و هم عدم هم

محله است. چنین موضوعی، عدم کارایی بافت، برهم خوردن 
نظام معنایی و هویتی و نهایتاً گذر از زندگی اجتماعی به سمت 
یک مرکز جمعیتی است که تنها ویژگی آن استقرار یک هسته 

. هسته جمعیتی که جهت استجمعیتی صرف در این محدوده 
ای ه هیافتن علق منظور بهاهی نیازمند گذر زمان هماهنگی و همر

جدد به یک و تبدیل م مکانمشترک با یکدیگر در تعامل با 
این امر شاید سالیان دراز به طول  جامعه کوچک محلی است.

چه ، اگر، پروژه مجددهد میین پژوهش نشان نتایج ا انجامد.
یداری ی پاها شاخص د، با این حالدار مدنظربازسازی کالبدی را 

ساکنان متأثر  است. از بین برده  ،آن اناجتماعی را از نظر ساکن
از این پروژه معتقدند که این پروژه بازسازی وضعیت 

ی پایداری اجتماعی را در محل سکونتشان، نسبت به ها شاخص
ای کالن، با ه هپروژ گونه ایناز سوی دیگر  قبل تنزل داده است.

، و با نگاه زودگذر بازار، ها آن بررویکرد غالب اقتصادی مسلط 
تحقق اهداف  دنبال بهاهداف بلند مدت را نادیده گرفته و فقط 

، توجه به رسد می نظر  بهکه حالی در اقتصادی خود هستند.

، آن از تر بیشدازه بازسازی کالبدی و حتی پایداری اجتماعی به ان
این صورت، ادامه روند  غیر . دردقرار گیر ست مدنظربای می

 یاهی کالبدی فرسوده و تولد اجتماعها بافتوجود سبب حذف م
 . گردد میناپایدار و بی هویت 

 راهکارها
 :شود میراهکارهای زیر پیشنهاد پژوهشبراساس نتایج حاصل از 

 با رویکرد ای بازسازی بزرگ مقیاس ه هاز اجرای پروژ جتنابا

 مشارکتی؛
  جموعه محیط زندگی در قالب یک مای ه همه جنبه بهتوجه

  ؛کالبدی صرفاًو نه زنده و پویا  ،منظم و منسجم
 ویژه بهنظیر بخش مرکزی شهر مشهد،  استفاده از پتانسیل بی 

های اجتماعی و  پیوست مجموعه حرم مطهر برای تقویت و احیاء
 .آنفرسوده ی ها بافت احیاء و بازسازی وفرهنگی ویژه 
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