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 فرسوده هاي مشارکت مردمی در ساماندهی بافت

 1بهروز نوید

 چکیده
هاي فرسـوده بشـمار   اي در فرایند نوسازي بافتتردید مشارکت فعال مردم عامل بسیار تعیین کنندهبی
 ینو دخالت دادن سـاکن  یبدون جلب مشارکت اجتماع يفرسوده شهر يهابافت يو نوساز یأاح رودمی

 یناناعتماد و اطم توأم با ییفضا یجادو ا یريگیمتصم یو حت ییدر امور اجرا يشهر مراکز ها وبافت ینا
شـهري   هـاي بافت محدوده مرغوبیت رفتن بین از و افزایش فرسودگی در این میان حاصل نخواهد شد.

 اقتصادي توان با بومی و اصیل افراد مهاجرت میزان باعث افزایش شهر خلخال مرکزي بخش بخصوص
بنابراین توجه به امر مشارکت  .است تر شدهپایین اقتصادي توان با افراد با آنان شدن جایگزین و مطلوب
با توجه  .باشد داشته ايسازنده و مؤثر نقش تواندشهري می فرسوده هايبافت نوسازي و در احیأ مردمی

و  مصاحبه مشاهده، اسنادي، از اعم تحقیق هايشیوه انواع با استفاده ازبه موارد مطرح شده این تحقیق 
در  هـاي انجـام شـده   ان مشارکت مردم در بهسازي و نوسـازي به دنبال این است که میزها، تحلیل داده

مشارکت مردم تا چه اندازه در پایـداري و   و اینکه اصوالً تا چه حد بوده است بافت مرکزي شهر خلخال
باشد، بر اساس نتایج به دست آمده توجه بـه امـر مشـارکت    موثر می مورد مطالعه کیفی محدوده ءارتقا

توانـد در  هـاي فرسـوده داشـته و مـی    هاي بهسـازي بافـت  ن موفقیت طرحمردمی نقش اساسی در میزا
 پایداري بافت کمک کند.

 .بافت مرکزي شهر خلخالبهسازي، مشارکت مردمی، توسعه پایدار،  :کلیدواژگان

 navid.art19@yahoo.com ؛، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزيشهر یارشد طراح کارشناس .1
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 مقدمه 
 تـوان یمـ  يفرسـوده شـهر   هـاي  بافت يبهسازو  يمداخله، نوساز ینهدر زم یبه تجارب جهان یبا نگاه

در بـاب موضـوعات    یـژه به و يآن با مردم در مداخالت شهر یهمواره نقش دولت و همراه که یافتدر
 اهـداف برخوردار بوده است. از جملـه   اي یژهو اهمیت از ها محله کالبدي ـ ییو فضا یفرهنگی ـ  اجتماع

 است، بـاال  یالديم یستمقرن ب ینآخر هاي دهه یمشارکت يشهرساز هايهینظرثر از أموضوع که مت ینا
 یبـه سـبب فرسـودگ    یـز ن یـران ا در شهرهاست. یسازمان فضائ ییراتمشارکت مردم در تغ یزانبردن م

در دستور کار قرار  یعیها در سطح وس بافت ینا یکار سامانده یراًاز شهرها، اخ یاريبس يمرکز يها بافت
مداخله و پرداختن بـه   ،یرانجامعه ا یطو به فراخور شرا یجهان هاي با استفاده از تجربه باید یگرفته که م

 یرخأفرسوده با تـ  يها بافت يو نوساز يکه موضوع بهساز ندآغاز کرد، هر چ يطور جد هها را ب بافت ینا
 است. هشدمطرح  یراندر ا ینسبت به تجارب جهان اي قابل مالحظه یزمان
و بـا داننـد  یمـ  یمردم (که آن را نهاد پرقدرت یدگاهدولت در د یخیبه واسطه نقش تار یرچند دهه اخ در

و  یریتشهرها را بـر عهـده دارد) مشـارکت مـردم در مـد      يو راهبر یریتمد یفۀوظاتکاء به درآمد نفت، 
 يهـا  طـرح  سـیع و و یـق شدن عم یراست؛ اما امروزه به واسطه درگ یافتهشهرها کمتر تحقق  یسامانده

 شـود  یبه شدت احساس م یازن ینا یت،از نظر مالک یژهمردم و به و یبا منافع خصوص يو نوساز يبهساز
 بـه  باشـند؛  هـا  محدوده ینمردم و ساکنان ا هابافت یندر ا اي هر نوع مداخله یمخاطبان اصل باید یکه م
آنهـا، یتوجه بوده و پـس از بررسـ   دمردم مور ينظرهامنافع و  یدبا اي قبل از هرگونه مداخله یگرد بیان

 يبخـش مرکـز   يها بافت يو نوساز يبهساز يهاهرنامب .یردآنان صورت پذ يمداخله در بافت با همکار
مسـتلزم اقـدام در    یـز هسـت  ن یفرهنگ و یمداخالت شهرسازانه که از جنس اجتماع یگرشهرها، مانند د

 یریتمـد  یصنقا و ها ییتواند نارسا یاست که مفهوم مشارکت م ییفضا ینچن است. در یمشارکت ییفضا
فرسوده اعم  يها و دست اندرکار در امر بافت یلعوامل دخ میو تماآمرانه را مرتفع سازد  نگر و جانبه یک

 یتـاً و نها یکننـدگان منـابع مـال    ینگـذاران و تـأم   یه، سـرما یران، دولت و مدیمردم یروهاياز ساکنان و ن
 یاز تمـام  یقطر ینو از ا دکنبافت همسو  يو نوساز یاءاح یندارا در فر یانو طراحان و مجر یزانر برنامه

توجه به امر مشـارکت   یناستفاده شود. بنابرا شکل ینتر و مطلوب ینشده به بهتر یاد عوامل ايهیتظرف
داشته باشد. با توجـه   يا هتواند نقش مؤثر و سازند یم يفرسوده شهر يهاتباف يو نوساز ایدر اح یمردم

مشاهده، مصـاحبه و   ي،اعم از اسناد یقتحق يهاهیوشبا استفاده از انواع  یقتحق ینبه موارد مطرح شده ا
انجام شده تا چـه   يها و نوسازي ين مشارکت مردم در بهسازیزااست که م ینها، به دنبال ا داده یلتحل

، استثر ؤمحدوده م یفیک يو ارتقا یداريمشارکت مردم تا چه اندازه در پا اصوالً ینکهحد بوده است. و ا
 يهـا حطـر  یـت موفق یـزان در م ینقش اساس یبه دست آمده توجه به امر مشارکت مردم یجبر اساس نتا

 بافت کمک کند. یداريپا بهند توا یفرسوده داشته و م يهاتباف يبهساز
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 مبانی نظري 
Oxford Advanced,1995(لغت مشارکت به معناي درگیرشدن و شرکت نمودن در یک فعالیت اسـت  

Dictionary (. يمنظـور  يو تجمـع بـرا   یـري درگ یبه معن يلغو نظردر تعریفی دیگر، واژه مشارکت از 
ـ   مشارکت یاصطالح يدر مورد معنا باشد. یخاص م تـوان یدر مجمـوع مـ   یبحث فراوان شده اسـت ول
یست ن یدي). مشارکت مفهوم جد15: 1379 تبار، يدانست (علو یريپذیروتأث یريآن را درگ صلیجوهره ا

ـ   نیونا يشهرها -توان در دولت یمفهوم مشارکت را م يها یشهر بلکه  یبـی، (حب کـرد  ییجـو  یباسـتان پ
این واژه از نیمه دوم قرن بیستم با نگرشی نو بـه موضـوعی کلیـدي بـدل شـده اسـت        ).1384 ی،رضوان

  ).1: 1382(سعیدي،
گونـاگون و قابـل    هاي یتو فعال ها یزير برنامه ها، یريگ یممشارکت، دخالت آگاهانه وخالق مردم در تصم

 هـا  یـري گ یمهـا و تصـم   یدهبا تفکرات، ا یسو و حضور و هم سوئ یکاز خود  یمحل يها انجام در سازمان
بـه   ییپاسـخگو  يدرك و تـوان آنـان بـرا    یشافزا یجهمردم و در نت یتحساس یختناست و شامل بر انگ

و چند  یکپارچه ی،عموم یندياست. فرا یابتکارات محل یقتشو يبه معنا یزتوسعه و ن يهاهبرنامها و  طرح
مشارکت براین اساس همه مراحل توسعه است.  نقش در یفايکشاندن همه مردم به اکه هدف آن  يبعد
جهـت یتـی جمع یینپـا  يهـا  رده يفرصت برا يساز فراهم و یابقدرت و منابع کم یمتقس اهانهآگ یندفرا

 ).1383 ي،و غفار یاآنها است (ازک یزندگ یطشرا بهبود
شـود و توسـعه    عی، اقتصادي، مدیریتی و ... مطرح میهاي اجتما مفهوم کلیدي، امروزه در کلیه زمینه این

اند، گستردگی و پیچیدگی ابعـاد   سریع و روز افزون آن، مدیون این حقیقت است که دولتمردان درك کرده
کـه مشـارکت در حـوزه     نجـا زندگی مدرن، فراتر از توانایی ایشان براي شناسایی و غلبه بر آن اسـت. از آ 

 د کن یندي است که عموم مردم را در ارتباط با تغییرات شهر، دخیل میشهرسازي و طراحی شهري، فرا
)Cowan, 2005رسد که اسـتفاده از آن   یبه نظر مبنابراین ). 1388نقل از ضرابی و فرید طهرانی،  به ؛

بهسـازي و  انعکاس ایـن امـر در حـوزه     و استدر تمامی جوانب زندگی شهري، یکی از کلیدهاي توسعه 
جویانـه در بهسـازي و نوسـازي     اتکاء به همیاري مـردم و اسـتفاده از رویکـرد مشـارکت     شهري، نوسازي

 هاي فرسوده خواهد بود. بافت
و  ینتر یلاز اص یکیمشارکت به عنوان  یکدموکرات يدر کشورها یژهو هب یزير برنامه يها امروزه در نظام

ـ ازجملـه پا  یزير به اهداف برنامه یلجهت ن یکردهارو ینتر مقبول  پـور، شـده اسـت (اکبر   یرفتـه پذ داريی
توانند مسائل و  یبهتر م يشهر یران، مديتوسعه شهر یندبه واسطه مشارکت مردم در فرا. در واقع )1390
ینـد  اقـدام نما  يو توسعه شهر يبهساز یتاًشهر را شناخته و در جهت حل آن و نها یاجتماع يها یینارسا

به  نشود و از آ یم یتلق یدارتوسعه پا ینددر فرا یديکل يرکت عنصرمشا ،بنابراین ).7: 1382، ی(رزمجوئ
 ).76: 1379پور، (جمعهشود یم یاد یدارتوسعه پا یندعنوان حلقه گمشده فرا

نـواحی   يبه بهسازي و احیـا  ايهها توجه ویژدولتبا توجه به حاد شدن مشکالت نواحی قدیمی شهرها، 
فرسـوده   يهـا  بافت يو نوساز یااح توجه داشت، یدبااما  ).Carley ،1995اند ( قدیمی شهر مبذول داشته
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 یـز ن یـن که البته ا یردصورت بگ مشارکت آنهاها توسط مردم و با  بافت ينوساز ینکهافتد، مگر ا یاتفاق نم
 یـاي کـه در اح  یتـا زمـان   هسـتند.  یمسـه  ينوساز یناست که در منافع حاصل از ا یکسان یهتوج یازمندن
داشـت و یدها ام بافت ینا یعسر یايتوان به اح یساکنان در نظر گرفته نشود، نم فرسوده منافع يها فتبا

 ای. احیاورندها اعتماد مردم را به دست ب يمانند شهردار یعموم يدولت و نهادها یدکار با ینا ياجرا يبرا
ا و هـ  بافت ینا ینساکن نو دخالت داد یبدون جلب مشارکت اجتماع يفرسوده شهر يهابافت يو نوساز

حاصل نخواهد  ینانتوأم با اعتماد و اطم ییفضا یجادو ا یريگ یمتصم یو حت ییدر امور اجرا يمراکز شهر
 کـرد بافـت اسـتفاده    ینا يو نوساز ایدر اح ینساکن یدگاهاز د یدمناسب با یطشرا ینا یجادذا ضمن الشد. 

  ). 94:  1387یازي،(ن
مردم، رسیدن بـه شـهري پایـدار و مشـارکتی در سـایه       مندي از مشارکت و پویش اجتماعی بهره بنابراین

ثر مردم و بخش غیردولتی و ایجاد بستر مزبور الزم است آنان را مورد تشویق و حمایـت  ؤحضور فعال و م
فرسـوده   هـاي بافـت توجه به امر مشارکت در بهسازي و نوسازي  د.کرتوانمند  دیگرقرار داده و به عبارت 

شـود   هـایی از آن اشـاره مـی    که در جدول زیر به بخـش  استثر ؤفید و مبراي مردم و مدیریت شهري م
 .)1(جدول شماره 

 مشارکت مثبت نکات مقایسه :1 جدول
 محاسن براي حکومت کنندهمحاسن براي شهروندان مشارکت

 فراینــــــد
 تصمیم

 آموزش (آموزش مسئولین و آگاه کردن آنان) •
زي و روشن کردن مسأله براي سا قانع •

 نمسئوال
 نها براي فعاال کسب مهارت •

 شهروندي •

آموزش (آموزش شهروندان و  •
 کردن آنها) آگاه

قانع سازي شهروندان: اعتماد  •
ها و  برطرف کردن نگرانی سازي و

 بیگانگی
 ایجاد همبستگی استراتژیک. •
دست آوردن مشروعیت ه ب •

 گیري تصمیم
 آوردن نتایج  به دست • هنگام اجرا

ها بر فرایند  آوردن برخی کنترل  دست  هب •
 ریزي برنامه

 آوردن نتایج.  به دست •
 هاي دادخواهی اجتناب از هزینه •
ریزي بهتر و تصمیمات  برنامه•

 تر اجرائی
 4: 1388آیینی، اردستانی؛ مأخذ:      
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هـاي فرسـوده شـهري توجـه بـه       به منظـور مشـارکت حـداکثري مـردم در نوسـازي و بهسـازي بافـت        
براي توانمندسازي آحاد مرتبط با امـر بهسـازي و نوسـازي    باشد.  ي میتوانمندسازي ساکنان امري ضرور

 ریزي و اقدام شود:  هاي فرسوده شهري الزم است در سه محور ذیل برنامه بافت
 دولتی؛ گذاران غیر سازندگان و سرمایه ایجاد انگیزه مؤثر بین مالکان،  -1
 گذاران غیر دولتی با همدیگر؛ ان و سرمایهایجاد فضاي اعتماد آفرین براي مشارکت مالکان، سازندگ -2
ایجاد بستر قانونی مناسب براي التزام مردم به نوسازي و یا مشارکت در امر نوسـازي و رفـع موانـع     -3

ها و حرمـت اعمـال حقـوق مالکیـت      قانونی موجود از جمله تناقض بین مصلحت حفظ جان عموم انسان
 فردي.

ترین وظایف مدیریت شـهري اسـت    ماندهی، نظارت و انگیزش از مهمریزي و سا برنامهبا توجه به اینکه  
، بهتـر  يتوسـعه شـهر   ینـد بـه واسـطه مشـارکت مـردم در فرا     يشهر یران). مد141: 1384(خوب آیند، 

و توسعه  يبهساز یتنهادر شهر را شناخته و در جهت حل آن و  یاجتماع يها ییتوانند مسائل و نارسا یم
، صرفاً در یک بستر شفاف، مطمئن و مملـو از اعتمـاد   که این امر).7: 1382، ی(رزمجوئ کننداقدام  يشهر

 ).1388 ،یابد ( آیینی، اردستانی متقابل تحقق می
 یباشـناختی، هستند، که نه تنها به لحـاظ ز  کشور يها یهازسرما یشهرها بخش یخیبافت تاردر این میان  

 از یبخش قابل توجه یند، بلکه محل زندگندما ارزشم يبه شهرها یبخش یتو هو یتداوم خاطرات جمع
یند زمانی طوالنی شکل گرفتـه و تکـوین   اشوند. بافت فرسوده شهري در فر یشهرها محسوب م یتجمع

شـاهی، (جهـان  توسعه شهري جدید گرفتار شـده اسـت   عصر حاضر و فناوريو امروزه در محاصره  فتهیا
زمان داراي عملکردهاي منطقـی و سلسـله مراتبـی    ). اگر چه این بافت در گذشته به مقتضاي 22: 1382

تواند  نمیشاید  هایی شده و آن گونه که باید ودبوده ولی امروزه از لحاظ ساختاري و عملکردي دچار کمبو
هایی با افسردگی، اغتشاش، هرج و مرج و فقدان  جوابگوي نیاز ساکنین خود باشد. زندگی در چنین مکان

در یک کالم زندگی سالم شهري جریـان نـدارد بـراین اسـاس یکـی از       مشارکت اجتماعی همراه است و
(حناچی، ست هاي شهري ا هاي مهم شهر و شهرنشینی عصر حاضر بهسازي و نوسازي این بافت ضرورت

1376 :510.(  

 بررسی نمونه موردي 
و  یمالعرض ش یقهدق 51درجه و  37 یال یقهدق 11درجه و  37 یاییشهرستان خلخال در مختصات جغراف

قرار دارد. شهرستان خلخال به عنـوان حـوزه    یطول شرق یقهدق 55درجه و  48 یال یقهدق 10درجه و  48
شهرسـتان بـه بوده که از طرف شمال  یلشهرستان استان اردب ینتر ینفوذ شهر خلخال و به عنوان جنوب

و از جنـوب بـه    یانـه مو شهرسـتان   یشـرق  یجاناز غرب به استان آذربا یالن،از شرق به استان گ یوي،گ
شود.  یم یاستان زنجان (شهرستان زنجان) منته
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آغـاز شـده و رودخانـه هروآبـاد در      یشهر موسوم به قلعـه باشـ   یمیشهر از هسته قد یهشروع اسکان اول
 یلو، بازار و محدوده شـرق  یمحالت قاض 1350و تا سال  کرد یفاا یرشد شهر نقش مهم يتحوالت بعد

شـامل محـدوده محـالت بـاهنر،      1350-1360 يها سال ینشهر ب يداد. رشد بعد لیامام را تشک یابانخ
 یدآبـاد، سـ  شامل محله خواجه حصار، اسالم 1360-1370 يهالساو محله پشت برق بوده است.  یکتایی

باشد  یتاکنون م 1370 يهاسالمرحله رشد شهر مربوط به رشد  ینو آخر یعصرشهرك ول یان،اسد یال،دان
شهر را به خود اختصـاص داده   یو حواش یماجانبازان، صدا و س يمحالت سردارآباد، کو لمث یکه محالت

 يموزه خلخال، مسجد جامع، بنـا  داخل شهر یاحتیبه عمل آمده از نظر ارزش س يها یاست. طبق بررس
را  یو قلعه باش ینساله و دو امامزاده در محالت امام حس 300با قدمت  یمسجد عباس ی،قلعه باش یمیقد
 توان نام برد. یم

خلخـال   -یـل اردب یو محور اصـل  يچا یوكب یفرع يهاهشاخرودخانه و  ینب ییفضا :شهر یزیکیف بافت
شـهر بـه    یخیو هسته تار استدر امتداد محور فوق  يبلند آن به صورت نوار نسبتاً يبوده و شکل کالبد

 .دارددر مرکز آن  و ینام قلعه باش

 يگذار یهسرما يردم و تقاضا برامشارکت م يها ینهوجود زم
صـرفه  بـا  را گـذاري  مرکزي شهرخلخال به طور بالقوه داراي امکانـات فراوانـی اسـت کـه سـرمایه      بافت
 سـایر  بـه  نسـبت  بخـش  ایـن  که است مرکزیتی و جغرافیایی موقعیت امکانات این ترین مهم از. سازد می

 محـور  ویـژه  بـه  تجاري هاي خیابان وجود فت،با هندسی قلب در بازار گرفتن قرار. دارد شهر هاي قسمت
 گـذاري  متنوع شهري نشانگر سـودآور بـودن سـرمایه    ايهفعالیت پیوند منظور به فرصتی عنوان به غرب

 از بخـش  ایـن  در تجـاري  واحدهاي باالي بسیار ارزش. است شهر از محدوده این در اي مبادله و تجاري
مواجـه بـا تـاریخی  بافـت . دارد محـدوده  ایـن  در اي بادلهم و تجاري اقتصادي توانمندي از حکایت بافت

ولی اینان همواره با تعلق خاطر به این منطقه، واحـد مسـکونی    استشهر به حواشی  ثروتمندانمهاجرت 
 در اینـان  تعبیـري  بـه . انـد  و در بسیاري از موارد به راحتی آن را اجاره یا رهن نـداده  اند کردهخود را حفظ 

و اجدادي خویش بازگردند. نزدیکی به مرکز شهر و  آباء خانه به نوسازي و بازسازي امر شروع با تا صددند
برخی تجهیزات و تأسیسات زیرساختی و موقعیت تـاریخی و فرهنگـی آنـان را ترغیـب بـه چنـین        وجود

 .کند بازگشتی می
ریزي است که  برنامه بنابراین، با توجه به توان بهسازي مشارکتی در محله باید گفت که این محله نیازمند

محور با تکیه بـر مشـارکت مـردم     وجود بهسازي مشارکتی مردم بنابراین .باشند مردم محور اصلیدر آن، 
 تواند راهبردي مناسب براي بهبود وضعیت محالت شهر خلخال باشد. می
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 بافت يمشارکت در بهساز ینهزم ایجاد عوامل :2جدول 

   و مشارکتی مدیریتی مشکالت و مسائل تحلیل و تجزیه
 خلخـال،  شـهرداري  و شـهر  شـوراي  یعنـی  اساسـی  رکن دو بر عالوه خلخال شهري مدیریت سیستم در

 میـراث  سـازمان  ،)اسـتانداري ( کشور وزارت شهرسازي، و مسکن وزارت نظیر دولتی مختلف هاي سازمان
 و توسـعه  در نحوي به کدام هر...  و شهري و نوسازي عمران شرکت نیرو، وزارت گردشگري، فرهنگی و

 .دارند دخالت شهر مدیریت و ریزي برنامه
الن مدیریت شهري ایجاد محیطی مناسب و قابل زندگی براي همه، همراه با عـدالت اجتمـاعی،   هدف ک

نگري است. از سـوي دیگـر شـرایط و محـیط الزمـه      کارایی اقتصادي و پایداري زیست محیطی و آینده
موفقیت مدیریت شهري در یکپارچگی تصمیمات، داشتن اختیار بـر منـابع، همـاهنگی و تـوان اجرایـی و      

هاي صورت گرفته پیرامون شهر خلخال در قالب سـندهاي   رتی در سطح شهر است. بسیاري از برنامهنظا
تـأمین مـالی الزم و یـا     فقداناند که در برخی موارد به علت  جامع شهري و سندهاي تفصیلی انجام شده

 اند. نشدهانسانی، فیزیکی و مالی) به طور کامل اجرا ( منابع الزم عدم توجه به امکانات موجود و
ریـزي و  مراتبی در امـر برنامـه   توان گفت که فقدان ساختار منسجم و سلسلهیابی مسئله فوق میدر ریشه

دیگـر دار و اغتشـاش در روابـط عناصـر سـاختار، دلیـل اصـلی اسـت. از       مدیریت بافت مرکزي و مسـئله 

مین تسهیالت تأ -1
مالی و امکانات جهت 

 ساکنین محل در
جهت تشویق، احیاء و 

 یهابن يابقا

 ها؛ کاهش یا حذف مالیات -1
 خدمات تخصصی جهت مرمت و احیاء؛ئه ارا -2
 طراحی و الگوبرداري ابنیه با هویت در ساخت و ساز جدید؛ئه ارا -3
 هایی که امکان افزایش تراکم وجود دارد). هاي تشویقی (در قسمت تراکمئه ارا -4

ها و  ایجاد گروه -2
هاي تخصصی  کمیته

ن اجرا ناظر در طول زما
)Review board ( 

 ل نظارت بر اجراي طرح؛مسئوهاي تخصصی در نهادهاي  ایجاد کمیته -1
 اي؛ هاي نظارت محله تبیین چارت سازمانی کمیته -2
 هاي تخصصی. گیري کمیته تبیین شرح خدمات و حوزه قابل مداخله و تصمیم -3

امکان مشارکت  -3
 مردمی در کلیه مراحل

 ی؛ایجاد شوراي محل -1
 هاي تخصصی در محله؛ ایجاد کارگاه -2
 ه؛ژهاي محلی در جریان پرو برگزاري نشست -3
 ي طراحی شهر (پرسشنامه)؛تژاستفاده از نظرات ساکنین در مراحل طراحی و تدوین استرا -4
 ه؛ژنظرسنجی از مردم در مراحل تصویب و اجراي پرو -5
 ي مردم؛أه بر اساس رژاجراي پرو بنديفاز -6
 هاي مورد نیاز)؛ کان استفاده از نیروهاي بومی و ساکن محالت (تخصصام -7
 ه به شوراي محلی.ژلیت اجراي پرومسئوامکان واگذاري  -8
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گیرنـده، عـدم مشـارکت     هاي تصـمیم  توان به تعدد دستگاه گیري می مشکالت مربوط به نهادهاي تصمیم
گذاري آنها بـه ویـژه بـا توجـه بـه تعلـق خـاطر برخـی از          بخش خصوصی و در نظر گرفتن توان سرمایه

د. براسـاس مباحـث مـدیریت شـهري،     کـر گـذاران و بـاالخره کمبـود نیـروي متخصـص اشـاره        سرمایه
بتوانـد بـا تـدوین     اي را فـراهم کننـد تـا بخـش دولتـی     ریزي الزم است زمینـه برنامهدرگیر هاي  سازمان
هاي گوناگون حقوقی، اداري، فنی،  ه خدمات و یارانهئاي و با ارا اي و فرامنطقه هاي هدفمند منطقه سیاست

گرایانه ایفا کند و با تقویت بخـش خصوصـی و    اي مردم مالی و... نقش ستادي و راهبردي خود را به شیوه
شهري فـراهم   هايبافتدر بهسازي و نوسازي عمومی شرایط مشارکت مردم را به معناي واقعی و علمی 

تـداوم   عـدم توان در رابطه با کمبـود و یـا    گیري را نیز می ترین مشکالت مربوط به ابزار تصمیم د. مهمکن
د. البته شواهد موجود حاکی از این واقعیت کرهاي قانونی الزم براي اتخاذ تصمیمات شهري بررسی  زمینه

هـاي بهسـازي و    هاي قـانونی و مصـوبات حمـایتی در زمینـه     ظ پشتوانهاست که در شرایط کنونی از لحا
بلکه عـدم شـفافیت وظـایف    دار شهرهاي تاریخی، کمبود وجود ندارد.  هاي فرسوده و مسئله نوسازي بافت

ده نشود. با وجـود ایـن،   هاي قانونی استفا هاي مختلف سبب شده است که تاکنون از تمامی ظرفیتبخش
کننـده در بافـت   هاي مداخلـه  بافت مرکزي شهر و ایجاد هماهنگی میان دستگاه تقویت سیستم مدیریت

 ریزي و اقدام در بافت مذکور ضروري است. دار و مرکزي شهر در امر برنامهمسئله
هاي بخش خصوصـی و مردمـی،   هاي توسعه شهري در زمینه جلب مشارکتعدم توفیق بسیاري از طرح

 این زمینه معموالً دو مشکل اساسی وجود دارد:  ساز بوده است. درهمواره مسئله
-هاي مدیریت شهري. به بیانی دیگر، در مدیریت طرحکم توجهی به مقوله مشارکت در برنامه -1

هـاي مردمـی،    یـابی مشـارکت  هاي توسعه شهري براي آموزش و آگاهی دادن به مردم و سـازمان 
 اي وجود ندارد. برنامه تعریف شده

 گذاري چشمگیر در بهسازي و نوسازي محله.دم محلی براي سرمایهناتوانی مالی مر -2

 بررسی تمایل به مشارکت با تکیه بر پیمایش میدانی، مصاحبه و مذاکره
توانمندسازي مردم و نهادهاي مدنی ساکنان یک محله و مشارکت دادن آنهـا در متحـول کـردن محـیط     

تر شهر پایدار است. نتایج مجموعه مطالعـات   وسیعزندگی خود شرط دستیابی به محله پایدار و در مقیاس 
هاي ارزشمند قـدیمی (بـه طـور خـاص) و      هاي جهانی و ملی در زمینه بهسازي و نوسازي محله و تجربه

دهد که این مهم بدون مشارکت سـاکنان و مالکـان    هاي فرسوده و نابهنجار (به طور عام) نشان می بافت
ژه محلـه قلعـه   یها نشان داد که در طـرح و  ده و تکمیل پرسشنامههاي انجام ش میسر نخواهد شد. بررسی

شود (مشارکت بخـش دولتـی بـا بخـش عمـومی، بخـش        ها مشاهده می باشی انواع گوناگون از مشارکت
عمومی با بخش خصوصی، بخش عمومی و مردم و ...) و مردم و مالکان بنا بـه دالیلـی همچـون حفـظ     

جمعی و ... تمایل بسیاري براي مشارکت در زمینـه بهسـازي و    جمعیت بومی و یکپارچه و حفظ خاطرات
 دهند. نوسازي محدوده خود نشان می
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هاي نوسازي در محدوده اطراف بازار تاریخی و کاربري  با توجه به اینکه در محدوده قلعه باشی فقط بحث
 64مـدنظر بـوده و    ها بحث نوسازي بیشتر در این حوزه بنابراین، ؛چند منظوره پیشنهادي دیده شده است

اند و خواهان احیاي این مجموعه به عنوان یکـی   پاسخ دهندگان نسبت به این امر پاسخ مثبت داده درصد
 باشند. از مراکز مناسب با فضاهاي مناسب شهري می

دهنـد کـه پـس از     د که ساکنان محدوده مورد مطالعه تـرجیح مـی  دهمیهاي به عمل آمده نشان  بررسی
ند زیرا همانطور که در بند پیشین نیـز گفتـه شـد تعلقـات     کني، در این محدوده اقامت نوسازاجراي عمل 

هاي زیستی باعث احساس آرامش در ایـن   هاي سنتی اجتماعی و به تبع آن وجود امنیت عاطفی و نظارت
 ند.کنها شده و اکثر ساکنان تمایل دارند که پس از نوسازي محدوده دوباره در آن اقامت  محدوده

تواننـد در بهبـود    هایی را ایجاد کرد که آنها باور کنند که می جلب اعتماد و مشارکت مردم باید زمینه براي
شرایط زندگی و محیطشان نقش مثبتی ایفا کننـد. اقـدامات گسـترده اولیـه از سـوي سـازمان عمـران و        

تواننـد   هـا مـی   بهسازي شهري و شهرداري براي تقویت اعتماد و باور مردم ضرورت دارد و ایـن سـازمان  
 اشاره کرد:موارد زیر  توان به ها می ساکنان را برآورده سازند که از جمله این خواسته هايخواسته

ســازي  ســاماندهی بافــت کالبــدي یعنــی افــزایش ضــریب امنیــت زنــدگی در کالبــد (مقــاوم .1
 ؛ل زلزلهها و کاهش ضریب خطر در مقاب تر، افزایش مقاومت ساختمان ها) و به زبان ساده ساختمان

 ؛هاي عمومی افزایش کاربري .2
 ؛ها دسترسی آسان محل زندگی یا ساماندهی سلسله معابر دسترسی .3
 ؛ایجاد فضاهاي عمومی و خدماتی .4
 . هاي خدماتی، آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی و ... احداث ساختمان .5

گیري    نتیجه
. بـه  یکدیگرنـد فرسوده در تعامـل متقابـل بـا    شهري و بهسازي و نوسازي بافت  یدارتوسعه پا هايطرح

راهبردهـاي تحقـق طـرح توسـعه      ینثرترؤاز مـ  یکـی عبارت بهتر همانطور که طرح نوسازي و بهسازي 
به اهداف خود  یابیبراي دست یزطرح ن ین، ااست یدارو پا یافتهبه شهر توسعه  یدنشهري در راستاي رس

 ینشـهري حرکـت کنـد. بنـابرا     یدارطرح توسعه پا دازهايانچشم، اهداف و یشنهادهادر چهارچوب پ یدبا 
تردیـد   بـی  رسد. یبه نظر م يضرور یلفرسوده شهر اردب يها بافت يدر بهساز یدارتوجه به امر توسعه پا

توسـعه   راسـتاي فرسوده در  هايبافتاي در فرایند نوسازي  کننده مشارکت فعال مردم عامل بسیار تعیین
و دخالـت   یبدون جلب مشارکت اجتمـاع  يفرسوده شهر يها بافت يو نوساز یاحا رود. شمار می هپایدار ب

تـوأم بـا ییفضـا  یجـاد و ا یريگ یمتصم یو حت ییدر امور اجرا يشهر مراکز و هابافت ینا اندادن ساکن
  حاصل نخواهد شد. یناناعتماد و اطم
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