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 چکيده
هدف از این پژوهش بررسی نقش سرمایه اجتماعی در باز آفرینی بهسازی و نوسازی بافت تاریخی شهر ساری 

اهميت سرمایه اجتماعی در فرآیند نوسازی شهری به عنوان ظرفيت های درونی و ثروت پرداخته شده است. 

در مباحث مربوط به باز آفرینی شهری  پایين به باال است. های پنهان در محالت، یک اقدام غيرمتمرکز و از

-یکی از مفاهيم اساسی، سرمایه اجتماعی است، که شاید بتوان در صورت کاربست اصول آن برخی از نيازمندی

 مانده جای به کالبدی و معماری ارزشمند ميراث شهرها تاریخی های تاریخی را زنده ساخت. ناحيههای بافت

 .است نموده ایفا بارزی نقش همواره شهری حيات به هویت بخشی در زمان طول در که ماست گذشتگان از

 مختلف تاریخی های دوره در که است مردمانی و اجتماعی اقتصادی فرهنگی، ابعاد تجليگاه شهر از بخش این

 به شهری کهن های بافت امروزه . اند ثبت رسانده به را آن فرهنگی هویت و کرده سپری روزگار جا، آن در

 برنامه و مدیران روی پيش های اساسی چالش از یکی به ها بحران و مشکالت و مسائل انواع با مواجهه دليل

است.  نبوده مستثنی این قاعده از هم ما کشور که شده تبدیل سوم جهان در کشورهای ویژه به شهری ریزان

 توجه با توانست سرانجام تا است گرفته بهره قيممست مشاهده و مطالعه اسناد ای، کتابخانه های روش از شده

 محدوده در تاریخی بناهای نمای مرمت :نظير مناسبی محدوده راهکارهای بازآفرینی برای تاریخی زمينه به

 و ساخت در ساری بومی معماری اصول به توجه کيفيت کالبدی، ارتقاء و تاریخی های ارزش حفظ جهت

 روها، پياده کردن عریض ، موجود متروکه بناهای تاریخی در تاریخی - یفرهنگ های کاربری ایجاد سازها،

های سرمایه مؤلفه .دهد پيشنهاد را ... و های مختلف بخش در کافی روشنایی تامين و آنها مناسب نورپردازی

 های مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام و همبستگی اجتماعی و تعلق اجتماعیاجتماعی شامل شبکه

ی این شرایط، در محالت بافت تاریخی شهر ساری  در سطح پایينی و چندان مطلوب قرار ندارد. در نتيجه

ت های سرمایه اجتماعی در بين ساکنين بافهای بازآفرینی در بافت مذکور مبتنی بر تقویت مولفهتحقق برنامه

 . تاریخی شهر  ساری خواهد بود

 .، بهسازی و نوسازی، بافت تاریخی، شهر ساریآفرینیسرمایه اجتماعی، باز  :يديکل واژگان
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 مقدمه
بخشی به جای مانده از گذشتگان ما است که در طول زمان در هویت ناحيه تاریخی شهرها ميراث ارزشمند معماری و کالبدی به

ی و اقتصادی مردمانی است که در گاه ابعاد فرهنگی، اجتماعحيات شهری همواره نقش بارزی ایفا نموده است. این بخش از شهر تجلی

: 1931اند )زنگی آبادی و مویدفر، را به ثبت رسانده های تاریخی در این بخش از شهر، روزگاری سپری کرده و هویت فرهنگی آندوره

بارتی عدید حيات و بهها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. باز آفرینی شهری به مفهوم احياء و تج(؛ بنابراین حفظ، احياء و باز آفرینی آن232

شود. در واقع یک وجه دوباره زنده شدن شهر است. موضوعی با ابعاد کالبدی و غيرکالبدی که ابعاد اجتماعی و فرهنگی را نيز شامل می

ی اجتماعهای زندگی های تاریخی و کهن، تالش در جهت ایجاد تعادل و هماهنگی ميان بنيانزای بافتدر باز آفرینی شهری و توسعه درون

رو یکی از (. از این121: 1931پور و همکاران، ها است )اسمعيلهم با استفاده از پویش اجتماعی مردم و مشارکت آنها آندر این بافت

 ریزی با مشارکتمباحث اجتماعی مهم و تاثيرگذار در باز آفرینی شهری، بحث سرمایه اجتماعی است؛ چرا که امروزه هنگامی که از برنامه

؛ به نقل از شمس 192: 1921آید )اکبری، شود، از سرمایه اجتماعی سخن به ميان میریزی از پایين به باال صحبت میردم و یا برنامهم

شود که مردم از طریق هر هایی اطالق میها و سازمانای از هنجارها، شبکه(. سرمایه اجتماعی به مجموعه192: 1931نيا، پویا و توکلی

سازد. طبق این ایده، مشارکت گيری و تدوین سياست میها را قادر به تصميمکنند، که آنهایی را کسب میقدرت و توانایی هایک از آن

های های الزم را برای فعال نمودن اقشار مختلف و ایجاد ظرفيتهای اجتماعی، نتایج سودمندی برای فرد و جامعه دارد و زمينهدر گروه

عنوان بخشی از فرآیند بازآفرینی شهری، با نمودی از ميزان تحرک و کند. بنابراین سنجش سرمایه اجتماعی بهیها فراهم ممهمی در آن

ضای افزایی در بين جامعه ساکن در ففضایی شهر شناخته شده است و با قابليت ایجاد هم -پویایی نظام اجتماعی و تاثير بر ابعاد کالبدی

های باز آفرینی شهری در ابعاد مختلف را دارا مند، جهت دستيابی به برنامهریزی و اثر گذاری هدفشهری توان افزایش کارایی برنامه

 باشد.می

 

 بيان مسأله
 دارد، به روزمره زندگی ابزارهای مثابه به که را آنچه و شود می دگرگونی پذیرای شود، می دگرگون زنده موجودی هر همچون شهر

 شهرهای دگرگونی امروز مصادیق از شود. یکی می دانسته شهر هر ذات که است جاری پرقدرت چنان صلا این و کند؛ می دگرگونی وادار

 با درونی، و بيرونی عواملاثر  بر که شهرهاست درون در شهری دار مسأله های بافت و تاریخی هایبخش اجتماعی و فيزیکی افت ایران،

(. در حال حاضر زندگی مدرن 2: 1923اند )عزیزی و آراسته، شده فرسودگی دچار و کهنه زمان، مرور به و اندمواجه ایعدیده مشکالت

شهری با تراکم ناموزون جمعيت از یک طرف و تراکم اخالقی از سوی دیگر، مناسبات و روابط اجتماعی را در این بخش از شهرها سرد و 

ه است. در چنين فضایی همکاری و همياری به حداقل رسيده، شکننده کرده و باعث کاهش سرمایه اجتماعی و ارتباطات موثر اجتماعی شد

روابط اعتمادآميز اجتماعی کاهش و غریبگی افزایش یافته است و همه این مسائل باعث ایجاد فضای بی روح و مانعی برای حفظ و احيای 

ی بافت های تاریخی در سایر نقاط کشور هاترین مشکالت و محدودیتعمده( 91: 31زاده و رضابيگی، بافت های تاریخی شده است )امين

 ساکنان جدید اجتماعی - فرهنگی نيازهای هماهنگی عدم نتيجه در و درگذشته رایج اجتماعی - فرهنگی روابط از گسستنعبارتند از: 

 هایبافت اب جدید هایبخش ساختاری تجانس عدم نتيجه در معاصر و گذشته شهرسازی ميان آشکار تمایز؛ موجود فضایی کالبد با

 و شهری قدیم هایبافت عناصر ماندن استفادهبی؛ شهر تاریخی نواحی در شهری تجهيزات و تسهيالت عمومی، خدمات کمبود؛ تاریخی

؛ خروج تدریجی سرمایه و فعاليت و جایگزینی کارکرد سکونت با کيفيت بسيار نازل؛ هاآن از حفاظت برای انگيزه دادن دست از نتيجه در

 تحرک کم هایبافت در زندگی دشواری؛ جدید ساز و ساخت برای مقررات و ضوابط فقدان و گذشته در ساز و ساخت ضوابط از گسستن

 (.223: 1931زنگی آبادی و مویدفر، و  1: 1939)توالیی  بافت از خارج به قبلی ساکنان مهاجرت نتيجه در و شده رها و

 مشخصات و جدید شهری زندگی با که .اند شده درگير شهر تاریخی و فرسوده های تباف نام به ای مساله با ایران شهرهای اکنون هم

 عوامل و امکانات از شهر های بافت و ها برخی محله که است آن از ناشی امر این چند هر .است ناهماهنگ و ناسازگار مدرن شهر یک

 کيفيت و شهرها سيمای در آشکار های تفاوت آمدن دوجو به امر سبب همين و نيستند و نبوده برخوردار زمان طول در مساوی رشد

 فضاهای ایجاد و توسعه رشد، حين در که است شهری یافته توسعه و پایدار شهر که حالی است در این و است شده ها بافت محيطی

 .نماید یتتقو و حفظ را شهر هویت و یکپارچگی و نموده برقرار قدیم و جدید فضاهای بين و منسجم منطقی ارتباط جدید،

 دگرگونی در حال تدریج به قدیمی بخش .است شده بسياری ناخواسته تغييرات دستخوش ساری تاریخی بافت از عظيمی بخش

 مسکونی غير و مسکونی از اعم باشد .طراحی بناها، می )جدید اجتماعی اقشار شدن جایگزین منطقی، غير نوسازی تخریب، فرسودگی،(

 برخی است ممکن که چند هر اند، گرفته صورت واحد از اصولی پيروی بدون و پيرامون محيط با ارتباط بی و مجزا صورت به ساری در
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 عوامل مجموعه نهایت، در .اند شده بدل محدوده سطح در ناهماهنگ ای مجموعه به در عمل اما باشند، معماری ارزش واجد ها ساختمان

 سياست هرگونه .است گردیده آن فعلی ساختار کالبدی و فضایی نابسامانی و یآشفتگ موجب و گذاشته اثر بافت محدوده بر الذکر فوق

 همين به انجامد؛ ساکنان زندگی ارتقای کيفيت به تا شود تدوین حفاظت و بهسازی بازآفرینی، برای باید تاریخی های بافت در گذاری

 آن در که ای زمينه و زمان بعد به توجه با تا است ژوهشپ توجه این مورد ساری، تاریخی ی زمينه به توجه با شهری بازآفرینی دليل،

 .پرداخته شود مطالعاتی محدوده بازآفرینی به دارند قرار

 

 هاي تاریخی و فرسوده شهرياهميت موضوع مورد پژوهش به منظور پاسخگویی به مشکالت بافت

 به مشکالت شهری )اعم از کالبدی، اجتماعی،  باز آفرینی شهری در بسياری از کشورهای بيشتر و کمتر توسعه یافته در پاسخ

های تاریخی و فرسوده شهری مطرح شده است. در بسياری از کشورهای توسعه یافته، هدف از فرهنگی، اقتصادی و زیست محيطی( بافت

د ارتقای کيفيت عملکرباز آفرینی شهری، بازگرداندن رونق فعاليت در نواحی دچار افت شهری برای فراهم ساختن امکان رقابت شهرها و 

محيط، در راستای دستيابی به یک توسعه مطلوب است. به دليل مشابهت مشکالت موجود در نواحی تاریخی و فرسوده شهری ایران با 

 کند.ها مطرح شده است، آزمودن این مفهوم در سطح نمونه مورد اهميت پيدا میمشکالتی که باز آفرینی شهری برای پاسخ به آن

 های برنامهبازآفرینی شهری یکی از انواع روشهاي توسعه شهري: برد اهداف برنامهضوع مورد پژوهش در پيشاهميت مو-

های فرادست توسعه شهری قرار دارد. به بيان ریزی در پيوند با سایر برنامهریزی و مداخله در نواحی دچار افت شهری است. این نوع برنامه

ها شوند و ارتباط سلسله مراتبی بين آنهای فرادست اخذ میهای بازآفرینی شهری از اهداف برنامهدیگر، بخش مهمی از اهداف برنامه

های توسعه شهری اثر مستقيم دارد و شناخت عوامل موثر در پيشبرد برقرار است. بنابراین موفقيت بازآفرینی شهری در موفقيت سایر برنامه

ترین اقدامات در طول مراحل مختلف تهيه و اجرای این ترین و ضروریها یکی از مهميری آنکارگهای بازآفرینی شهری و بهاهداف برنامه

جایی که سرمایه اجتماعی های بازآفرینی شهری، مشارکت عمومی است و از آنترین الزامات اجرای برنامهها است. یکی از مهمبرنامه

داف بازآفرینی یاری رساند، در این راستا سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه تواند جوامع را همچون دارایی اوليه در جهت نيل به اهمی

 هایهای اعضای جامعه با یکدیگر واز طرف دیگر نيز باعث کاهش هزینههنجارهای نظام اجتماعی از یک طرف موجب ارتقای سطح همکاری

ناخت عوامل تسهيل کننده مشارکت شهروندان در بازآفرینی گردد. بنابراین توجه به مفهوم سرمایه اجتماعی و سنجش آن و شتبادالت می

های شهری را افزایش دهد و گامی موثر در جهت حل مشکالت شهری تواند امکان تحقق پذیری و یا پيشبرد اهداف برنامهشهری، می

 باشد. 

 ریزی و مدیریت شهری برنامه مشارکت شهروندان، یکی از عناصر اصلی در ای:اهميت موضوع مورد پژوهش از نظر علمی و حرفه

ترین الزامات برای موفقيت در انجام بازآفرینی شهری است. فرآیند بازآفرینی شهری نيز از این قاعده مستثنی نيست و برای و از مهم

و  کاریاندرکاران است تا با هممحلی با مشارکت کليه دست رسيدن به مشارکت عمومی نيازمند ایجاد جنبش اجتماعی در سطح جوامع

های رسيدن یه این هدف، استفاده از سرمایه اجتماعی است. تالش جمعی، مناطق تاریخی و فرسوده شهری را ارتقا بخشند. یکی از روش

داری محيط زندگی حائز اهميت است. به عبارت دیگر بدین ترتيب توجه به سرمایه اجتماعی و اصل مشارکت در ساخت، پرداخت و نگه

باشد؛ چرا که در صورت عدم مشارکت مردم و عدم ها غيرقابل انکار مییگاه سرمایه اجتماعی محالت در بازآفرینی آنضرورت توجه به جا

توجه به سرمایه اجتماعی بين ساکنين، بروز مشکالت اجتماعی چون فقدان هویت، بدبينی مردم به مسئولين، عدم حس تعلق اجتناب 

های تقویت مشارکت عمومی در بازآفرینی شهری، در سطح یک مطالعه به عنوان یکی از روش ناپذیر خواهد بود. پس بجاست که این روش

موردی آزمون شده و نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود و در صورت کارآیی آن در سطح نمونه موردی، به عنوان یک روش آزمون شده 

 ای و متخصص شهرسازی مطرح و مورد استفاده قرار گيرد.در جامعه حرفه

 

 پيشينه پژوهش:
روندهای جدید در فرآیندهای بازآفرینی شهری: سرمایه فرهنگی به عنوان »ای زیر عنوان (، در مقاله2112و همکاران ) 1تاوانوبلسی

 ایهها در منابع/فعاليتگذاریبه رابطه بين سرمایه« منبع انباشت سرمایه انسانی و اجتماعی؛ شواهدی از نمونه موردی توهو در مونترآل

تواند به عنوان عامل تعيين کننده در انباشت سرمایه انسانی و اجتماعی فرهنگی و فرآیندهای بازآفرینی شهری و اینکه چگونه فرهنگ می

شود. این مقاله با تکيه بر پردازند. در ارتباط با این موضوع، دگرگونی حوزه سن ميشل در مادرشهر مونترآل بررسی میمطرح باشد، می

                                                           
1 Tavano Blessi 
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گيری الگوواره اجتماعی پایدار در حال ظهور در گذاری فرهنگی در شکلنظری و بررسی تجربی، به تشریح نقش سرمایه مرور مباحث

دهد که پردازد؛ سرمایه گذاری که هدف آن ارتقای توسعه سرمایه اجتماعی و انسانی است. این پژوهش نشان میاجتماع محلی می

تر دنبال ای داشته و مشارکت جامعه محلی را بسيار جدیباشند، الزم است اقدامات فعاالنهها چنانچه بخواهند شاهد تغييرات سازمان

گذاری جدی در بسيج مردم، اطالع رسانی محلی و ترویج و گر این واقعيت است که با سرمایهکنند. نمونه موردی این پژوهش روشن

د اثرات روابی به شکلی از پيوند و اتصال با جمعيت محلی، انتظار میهای اجتماع محلی برای دستيچنين ارتقای همکاری بين سازمانهم

 اقتصادی عمل کند.-عنوان اهرمی در توسعه اجتماعیمثبتی در همگرایی اجتماع محلی برجای گذاشته و به

؛ «یروابط اجتماع ریختگی نظام همسایگی وهمتوسعه نيافتگی محله و بهداشت روان: نقش به»(، در پژوهشی زیر عنوان 2111) 2کيم

ای بيشتری دارند، سطوح باالتری از پریشانی روانی دارند، هایی که روابط اجتماعی ضعيف و اختالل محلهدهد ساکنان محلهنشان می

ند کهای این پژوهش استدالل میای کمتری دارند. کيم بر پایه یافتههایی که روابط اجتماعی بهتر و اختالل محلهنسبت به ساکنان محله

. وضع نامساعد محله 2دهد. طور مستقيم افسردگی را افزایش می. وضع نامساعد محله به1که محله از سه طریق با افسردگی ارتباط دارد: 

. وضع نامساعد محله به طور غيرمستقيم از 9گذارد. نظمی در نظام همسایگی بر سالمت روان تاثير میطور غيرمستقيم از طریق بیبه

 اجتماعی بر سالمت روان تاثيرگذار است. طریق روابط

سازی اجتماع منسجم محلی در بازآفرینی شهری و برنامه ریزی شهری در ادراک مقتدر »ای زیر عنوان (، در مقاله2111) 9بيلی

ی شهری، طيف ریزی شهری و بازآفرینهای برنامه؛ معتقد است که درگيری جامعه در زمينه«انگلستان: نهادن سياست و عمل در زمينه

کار گرفته شوند. مجموعه ها و مراکز قدرت بهها، همياریبر دارد تا توسط شبکهها را برای ساکنان و کاربران خدمات در وسيعی از فرصت

 نتواای را میها و مناطق سياسی گوناگون، متفاوت است، اما پنج موضوع هستهاصطالحات و درجه انتقال قدرت به شهروندان در زمينه

شناسایی کرد. این مقاله با جستجو در ادبيات نظری، بازبينی اعالميه رسمی اخير در رابطه با درگيری اجتماع در انگلستان و توسط بحث 

 دهد کهیابد. در نهایت پيشنهاد میمنسجم محلی دست می اخير بر روی دو پروژه شهری در انگلستان، به موضوع مقتدرسازی اجتماع

 تر است.ع منسجم محلی احتماال هميشه بخشی و مشروط بر شرایط محلی و زمينه وسيعمقتدرسازی اجتما

تحليل سرمایه اجتماعی با تاکيد بر مشارکت شهروندی و پاسخگویی مدیران »(، پژوهشی زیر عنوان 1931شمس پویا و توکلی نيا )

 اند. روشروندی و پاسخگویی مدیران شهری انجام دادههای مشارکت شه؛ را با هدف تحليل و بررسی وضعيت و رابطه بين مولفه«شهری

ای و در بخش موردی تحقيق از پيمایش و تکنيک پرسشنامه تحليلی بوده که در بخش نظری از مطالعات کتابخانه –تحقيق آن توصيفی 

 مستقيم و معنا داری وجودبهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که وضعيت مشارکت شهروندی و پاسخگویی شهروندان رابطه 

 توان شاهد باال رفتن مشارکت شهروندی نيز بود و عکس آن نيز صادق است.دارد. پس با باال رفتن مولفه پاسخگویی مدیران شهری می

؛ «های سرمایه اجتماعیای با تاکيد بر مولفهبرآورد و سطح بندی توسعه محله»(، در پژوهشی زیر عنوان 1939زیاری و همکاران )

گویه  91برای سنجش سرمایه اجتماعی از چهار شاخص اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و شبکه اجتماعی در قالب 

الت ای است که محهای کمی این پژوهش مشخص گردید که ساختار محالت نه گانه شهر ابرکوه به گونهاند. بر اساس یافتهاستفاده کرده

قدیمی شهر و محالت مرکزی شهر نسبت به محالت پيرامونی شهر از ميزان سرمایه اجتماعی بيشتری برخوردارند.  جدید نسبت به محالت

در محالت جدید به دليل تمرکز بيشتر کارمندان، قشر باسواد و جوان جامعه و کاهش ميزان بزه نسبت به سایر محالت از ميزان اعتماد و 

 است. سرمایه اجتماعی بيشتری برخوردار بوده

 

 مبانی نظري پژوهش

 در مشترک اهداف به دستيابی منظوربه دیگریک با کار برای افراد عنوان تواناییبه توانرا می اجتماعی سرمایه: 4سرمایه اجتماعی

سعه پروژه ها مراحل مختلف تو در شهروندان مؤثر مشارکت ایجاد برای برنامه ریزی ابزار یک به عنوان آن از و تعریف کرد سازمان و گروه

ای شدن، تقویت اعتماد و روابط سرمایه اجتماعی با تاکيد بر شبکه(. ;Fukuyama, 1995: 10  Arbab, 2011:16)یاد کرد 

 :Gulumser et al., 2012) گيردها در داخل جامعه نقش زیادی در توسعه بر عهده میاجتماعی و ایجاد تغيير در نگرش مردم و گروه

تواند افراد و جوامع را برای رسيدن به اهداف مشترک در باشد که میهای اجتماعی عنوان شبکه و ارزشتواند بهی میسرمایه اجتماع .(4

 (Trimurni Maas et al., 2015: 721یک راه موثر و کارآمد یاری رساند )

                                                           
2 Kim 
3 Bailey 
4 Social Capital 
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هایی برای مشکالت شهری منجر حل پارچه است که به راهبازآفرینی شهری یک دیدگاه و عمل جامع و یک: 5بازآفرینی شهري

شود و در صدد ایجاد یک اصالح بادوام و مستمر در شرایط اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و محيط زیستی منطقه موضوع تغيير، است می

(Roberts, 2000:17هدف اصلی بازآفرینی شهری یعنی کشف نيروها و عواملی که افت شهری را به .)نش اند و اتخاذ واکوجود آورده

 (.11: 1931گردد )نوریان و آریانا، مثبت و پایداری که به بهبود مستمر کيفی حيات شهری منجر می

بافت هر شهر کميتی پویا و در حال تغيير است که وضع کالبدی شهر و چگونگی رشد و گسترش آن را در طول : 6بافت تاریخی

 شهر یک خودش قبال که است موجود شهری از سيستم محدوده ای ریخیتا (. بافت22: 1932)شماعی و پوراحمد،  ساززمان نمایان می

 و ساخت نظر از کاملی مشخصات با سيستمی و بوده جریان در زندگی آن داشته، در حضور تاریخی مختلف دوره های در و بوده تاریخی

 جا به فعلی شهر در تاریخی شهر این از دیشواه هنوز و است بوده جریان در آن در طبيعی و عوامل انسانی جامعه هویت، عملکرد، ساز،

 (.111: 1931 همکاران، و قادری از نقل به1931 )مجابی، گویندمی تاریخی بافت آن به اصطالحا که مانده
 

 هاي شهريهاي سنجش سرمایه اجتماعی در بافت(  مدل مفهومی شاخص 1شکل شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 مفهومی بازآفرینی شهري از منظر عوامل تاثيرپذیر ( مدل 2شکل شماره ) 

 

 

                                                           
5 Urban Regeneration 
6 Historical Context 

سرمایه اجتماعی برآیند روابط ميان 

اجتماع است که ها و افراد، گروه

آفریند و این روابط و اعتماد می

اعتماد در جاي خود کنش جمعی را 

در رسيدن به هدف یا اهداف جمعی 

 رساند.یاري می

 اعتماد اجتماعی

انسجام و همبستگی 

 اجتماعی

مشارکت اجتماعی 

 اجتماعی

 آگاهی اجتماعی

 اجتماعی

 فرهنگی

 اقتصادی

 سياسی

 محيط زیست

 کالبدی

 حوزه مشارکت شهروندان

 های مليتی و آیينیبندیاقشار و طبقه

 ای تجاریهنوع و مقياس کاربری

 معماری بناها و زمينه شهری

 حوزه مدیریت شهری

 هامباحث حمل و نقل و انواع آالینده

بازآفرینی 

 شهري
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 محدوده مورد مطالعه:

است.  شده واقع شمالی دقيقه 91 و درجه 93 عرض و شرقی دقيقه 9 و درجه 19 طول در شهر ساری از لحاظ موقعيت جغرافيایی

ارتفاع  می رسد. خزر دریای به شمال از و لبرزا کوههای رشته به جنوب از شهر قائمشهر، به غرب از نکا، شهر به شرق سمت از شهر این

استان  کيلومتر می باشد. این شهر به عنوان مرکز 21متر و اختالف مسافت آن تا ساحل دریای مازندران  1/12شهر از سطح دریاهای آزاد 

و شهرستان های شمال شرقی راه تجارتی و توریستی تهران به سواحل جنوب شرقی دریای مازندران  مازندران و شهرستان ساری بر سر

 اهميت و اعتبار خاصی است، از طریق راه آهن سراسری و آسفالته با تهران و دارایاداری  –و به دليل موقعيت سياسی کشور قرار دارد 

 . ارتباط دارد استان های کشور سایر

 
 

 ( موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه3شکل )
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 نظام سلسله مراتبی تقسيمات کشوري( موقعيت شهر ساري در  4شکل )

 

 
 1334مأخذ: طرح جامع شهر ساري، 

 

 هاي پژوهشیافته
های تاریخی شهری به مرور زمان و در اثر عوامل طبيعی، اجتماعی، محيطی و عدم تطابق با شرایط زندگی عصر حاضر دچار بافت

ماعی و کالبدی )وجود عناصر واجد ارزش تاریخی( مورد توجه هستند. های اجتچنان به دليل وجود ارزشاند، اما همفرسودگی و زوال شده

های تاریخی و فرسوده منحصرا وظيفه مدیران و متوليان شهری نبوده و برای بازگرداندن رونق به رو مرتفع ساختن مشکالت بافتاز این

مند ای ارزشعنوان سرمایهدر واقع، وجود ساکنين به بایست با ساکنين ارتباطی دو سویه بر مبنای همکاری ایجاد گردد.ها میاین بافت

ای از هنجارها از یک طرف ی مجموعهشود. سرمایه اجتماعی به مثابههای اجتماعی یاد میعنوان سرمایهها بهگردد که از آنتلقی می

ود. شسویه بين ساکنين و مسولين می گردد و از طرفی دیگر باعث ایجاد پيوندی دوها بين اعضای جامعه میموجب ارتقای سطح همکاری

بایست از برنامه و رویکردی جهت محقق شدن بازآفرینی و بازگرداندن حيات به محالت فرسوده و تاریخی با وجود این ارتباط و سرمایه می

 هر ساری  به دنبالفرهنگی ش –رو ، هدف این تحقيق بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بازآفرینی بافت تاریخی استفاده کرد؛ از این

 باشد.سنجش و تعيين سرمایه اجتماعی و نحوه اثر گذاری آن در بافت مذکور می
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 هاي پيشين بافت تاریخیهاي اسناد فرادست و برنامه(: بررسی مشکالت، اهداف، راهبردها و سياست1جدول شماره )

 

 هاسياست راهبرد اهداف بررسی مسائل و مشکالت 

 کالبدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کيفيت نازل بخش  -

وسيعی از ابنيه بافت 

 تاریخی 

تخریب و آسيب پذیری  -

جدی عناصر کالبدی با 

ارزش در نتيجه همجواری 

 های فرسوده و کهنهبا بافت

برنامه بخش تبدیل بی -

های وسيعی از بافت

های مسکونی به فعاليت

تجاری و  –پشتيبانی 

 های توليدیکارگاه

 ریزدانه بودن قطعات و -

 هاترکيب نامتناسب آن

عدم ارتباط و انسجام بافت 

فرهنگی با سایر  –تاریخی 

 مناطق همجوار

فرسودگی بيش از حد  -

بناهای با ارزش تاریخی و 

 هابی استفاده ماندن آن

افزایش رو به رشد  -

فرسودگی واحدهای 

مسکونی و عدم تطبيق این 

 واحدها با نيازهای معاصر

رفع هجران زدگی و  -

اندگی منطقه تاریخی جدام

و ایجاد ارتباط مناسب با 

 شهر و مناطق پيرامون

گيری از موقعيت و بهره -

استعدادهای ویژه منطقه 

فرهنگی در جهت  –تاریخی 

تحقق چشم اندازها و اهداف 

 –کالن طرح ساختاری 

 راهبردی ساری

بسترسازی زندگی و  -

سکونت رفاه مند در منطقه 

به ویژه در عمق بافت 

 خی منطقهتاری

احياء، مرمت، تجهيز و  -

تقویت ستون فقرات و 

استخوان بندی اصلی بافت 

تاریخی با توجه به تحوالت 

 های اخيرو دگرگونی

های فضایی و حفظ ارزش -

تاریخی در محدوده و حفظ 

 هویت اصيل منطقه تاریخی

توجه به عناصر شاخص و  -

تر با ارزش و لزوم نمایان

 ها کردن آن

نامه و طرح واحد و تهيه بر -

جامع احياء بهسازی منطقه با 

رعایت قابليت انعطاف پذیری 

 هاطرح

برنامه ریزی جهت حفظ  -

 عملکردهای اصيل

تاکيد عمده بر عملکرد  -

سکونت و توجه به خصوصيات 

 آن

تاکيد عمده بر عملکرد  -

سکونت و توجه به خصوصيات 

 آن

کنترل دقيق امور  -

ساختمانی در جهت ایجاد 

ماهنگی بين بناهای قدیمی ه

 و جدیداالحداث

تقویت کالبدی بازار و  -

نوسازی و مرمت بازارهای 

 کهنه

احياء و تزریق عملکردهای  -

جدید به عناصر و آثار تاریخی 

ارزشمند بافت تاریخی با هدف 

بهره ور سازی و استفاده در 

جهت تحقق اهداف توسعه 

 شهر و منطقه تاریخی

ایجاد هماهنگی بين  -

بناهای قدیمی و جدید 

االحداث از طریق کنترل 

شهرداری و نظارت دقيق بر 

 امور ساختمانی

احيای بازار جهت ایفای  -

ر تنقش و عملکرد گسترده

 در سطح شهر

ایجاد فضاهایی جهت  -

های ضروروی زندگی تماس

 شهری

افزایش تراکم و ارتفاع در  -

های حلقه پيرامونی خيابان

ش بافت به منظور افزای

 کاربری مسکونی

تشخيص دقيق ميزان  -

انطباق ساختار کالبدی 

 موجود با خواست مردم

نگاه سيستمی به مجموعه 

بافت قدیم و در نظر گرفتن 

ارتباطات و تعامالت دو 

سویه بافت پيرامون کل 

 شهر ساری

مهاجرت ساکنين بومی و  - اجتماعی

اصيل از منطقه و جایگزین 

شدن اقشار اجتماعی جدید 

ون داشتن حس تعلق به بد

 محيط منطقه

سرمایه اجتماعی پایين،  -

ضعف در حس مشارکت، 

 عدم احساس تعلق به مکان

پایين بودن ضریب  -

 امنيت اجتماعی در منطقه

باال بودن تراکم جمعيتی  -

و ترکيب نامتناسب آن در 

بافت تاریخی توام با رشد 

تثبيت و ایجاد توازن و  -

تعادل در ترکيب جمعيت و 

ساختار اجتماعی ساکنان 

 بافت

بسترسازی امنيت و ایمنی  -

اجتماعی به عنوان زمينه 

اصلی رونق بخشی سکونت 

 و فعاليت در منطقه

زمينه سازی رشد و ارتقاء  -

حيات اجتماعی و مدنی در 

 نواحی مختلف منطقه

تناسب بين  ایجاد توازن و -

 سکونت و فعاليت در منطقه

تقویت درونی و نيروهای  -

 اصيل بومی ساکن در بافت

حفظ اقشار اصيل اجتماعی  -

در منطقه و به موازات آن در 

پيش گرفتن تدابيری به 

منظور بازگرداتدن اقشاری که 

 اندمنطقه را ترک گفته

د و خدمات زیستی و بهبو -

ارتقاء سطح خدمات زیربنایی 

 و روبنایی در منطقه

بسترسازی تدریجی اسکان  -

اقشار ویژه )هنرمندان، 

 دانشگاهيان و روشنفکران(

کمک به ایجاد و توسعه  -

های غير دولتی و سازمان

اجتماعات محلی و واگذاری 

تدریجی نقش و کارکردهای 

 هامحلی به آن

تهيه و اجرای هدایت شده  -

پروژه های نوسازی و 

بازسازی متناسب با بافت 

تاریخی و بامشارکت 

 نهادهای مردمی

بازآفرینی فضاهای جمعی  -

در قالب مراکز خدمات 

ای با هدف محلی و ناحيه
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منفی و جوانی جمعيت و 

 افت هویتی جمعيت

 لی رشد جمعيتروند نزو -

جلوگيری از خروج  -

نيروهای اصيل و بومی از 

 بافت

زمينه سازی گسترش تعلق  -

به مکان و تعهد شهروندی 

درمنطقه و افزایش ميزان 

 نظارت غير رسمی در منطقه

ج احساس تقویت و تروی

 ای و مکانیتعلق محله

منبع: مطالعه نگارندگان
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 هاي پيشين بافت تاریخیهاي اسناد فرادست و برنامه(: بررسی مشکالت، اهداف، راهبردها و سياست  2ادامه جدول شماره ) 
 

 هاسياست راهبرد اهداف بررسی مسائل و مشکالت 

 اقتصادی

ضعف عملکردی بازار  -

-راز و کاربریتاریخی شي

های پشتيبان تجاری در 

 ارائه خدمات به ساکنين

روند نزولی نقش بازار  -

مرکزی و تاریخی به دليل 

ضعف در سرمایه اقتصادی 

و انگيزه  و فقدان زمينه

مناسب جهت سرمایه 

گذاری و مشارکت بخش 

 خصوصی

کاهش امکانات اشتغال و  -

های بی رونقی کارگاه

توليدی و فرسودگی 

ی در نتيجه تغيير کالبد

 عملکرد

هماهنگی برنامه های  -

نوسازی با امکانات اقتصادی 

 و مراحل توسعه شهر

تهيه برنامه نوسازی به  -

منظور تشویق سرمایه گذاری 

 در منطقه

ای هفعليت بخشيدن به توان

 بالقوه اقتصادی

تقویت کارکرد توریستی و  -

 گردشکری

ساماندهی و هدایت نظام  -

فعاليتی و مهار  –عملکردی 

رشد خودرو و بی برنامه 

 فعاليت ها در منطقه

تقویت کارگاه های توليدی  -

واقع شده در بازار و داخل 

 بافت توسط دولت

تزریق درآمد از خارج شهر  -

ساری به بافت در جهت رونق 

 تجاری

تقویت و گسترش بازار  -

شهر، تقویت کالبدی بازار و 

نوسازی و مرمت بازارهای 

 کهنه

تقویت، توسعه و ایجاد  -

عملکردهای ویژه و یگانه در 

 منطقه

ترغيب سرمایه گذاری  -

وسيع پس اندازهای خانوارها 

 در داخل بافت

-افزایش سرانه کاربری -

 های تجاری

تقویت بازار، خدمات 

 رسانی و تجهيز آن

بهبود خدمات زیربمایی  -

 و رو بنایی در منطقه

زیست 

 محيطی

ح آب های باال بودن سط -

 زیرزمينی

وجود فضاهای مخروبه  -

متعدد در سطح بافت و 

آلودگی بصری و محيطی 

 گسترده در سطح منطقه

فقدان سيستم دفع  -

فاضالب و آب های سطحی 

 در منطقه

کمبود شدید فضای سبز  -

و باز عمومی در سطح 

 منطقه

 

بهبود عوامل محيطی شهر  -

 و ارتقاء کيفيت محيطی

ه های کنترل آالیند -

 محيطی

تامين بهداشت محيط و  -

 ارتقاء استانداردهای کيفی آن

پایداری محيط طبيعی و  -

 کيفيت زیست محيطی

تامين و توسعه فضای سبز  -

 عمومی

تاکيد بر فضای سبز  -

 –های فرهنگی محوطه

تاریخی و حفظ و احياء 

 هاهویت تاریخی این مکان

 هایانتقال صنایع و کارگاه -

 آالینده

فاظت و ارتقاء پوشش ح -

گياهی بومی و هویت بخشی 

 های قدیمیدر خانه

آوری احداث سيستم جمع -

 فاضالب

تقویت شبکه آبرسانی و  -

 احداث فضاهای سبز

های آوری آبجمع -

سطحی و زباله و همچنين 

های مقاوم و ساخت بدنه

 مناسب

جانمایی فضای سبز و  -

های سبز با توجه کمربندی

معابر و  به طراحی شبکه

ها در سطح نوع دسترسی

 شهر

مشارکت بخش خصوصی  -

 در ایجاد فضای سبز

 

 منبع: مطالعه نگارندگان

 

 بندي جمع
پردازان است، مبنای تدوین در تحقيق حاضر، تعاریف مفهومی و عملياتی خاصی از سرمایه اجتماعی که مورد توافق بسياری از نظریه

هایی از یک جامعه یا گروه اجتماعی است که ظرفيت قرار گرفته است؛ بنابراین سرمایه اجتماعی ویژگی های آننامه و تعيين مولفهپرسش

دهد. با توجه به این موضوع، در این تحقيق نيز از سازماندهی جمعی و داوطلبانه برای حل مشکالت متقابل و یا مسائل عمومی را افزایش می

های مشارکت وان یکی از ارکان زمينه ساز تحقق بازآفرینی شهری استفاده شده است. شبکهسرمایه اجتماعی و اصول مفاهيم آن به عن

های پایه و اصلی برای تعریف متغييرهای الزم در اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام و همبستگی اجتماعی و تعلق اجتماعی از جمله مولفه

فرهنگی  -های بيان شده در بافت تاریخیاند. در این راستا هر یک از مولفهار گرفتهچارچوب دیدگاه سرمایه اجتماعی تعيين و مورد استفاده قر

http://www.racj.ir/


 55 -21، ص  2931، بهار 21پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران ، شماره 
ISSN: 2475-3673    

http://www.Racj.ir 

 
دست آمده در هر مولفه با نتایج نظریات اندیشمندان متخصص در این مورد ارزیابی قرار گرفته است و توام با این ارزیابی مقایسه نتایج به

 حوزه به شرح زیر صورت پذیرفته است.

شوند، زیرا تکرار و ی سرمایه اجتماعی میهای مشارکت اجتماعی موجب تشکيل بخش مهمی از ذخيرهکه شبکهپاتنام معتقد است 

شود؛ هنجارهای قوی همکاری های متقابل میدهند و این امر موجب تقویت همکاریپيوند درونی داد و ستدهای اجتماعی را گسترش می

ی اکنند. در واقع هر چه این شبکه در جامعهبه گردش اطالعات افراد قابل اعتماد کمک می کنند؛ ارتباطات را تسهيل ومتقابل را تقویت می

ای هتری وجود دارد که شهروندانش بتوانند در جهت منافع متقابل همکاری کنند. باتوجه به این موضوع، یافتهتر باشد احتمال بيشمتراکم

ی  فرهنگی شهر سار –رکت اجتماعی )رسمی و غيررسمی( در محالت بافت تاریخی های مشاگر این است که ميزان شبکهتحقيق حاضر نشان

های مذهبی و مشارکت در حل مشکالت در سطح مناسبی قرار ندارند و از ميان متغييرهای این شاخص، تنها ميزان همکاری مردم با گروه

يار باشد و خال بسهای مذهبی میاین مبحث همکاری با گروه محله تقریبا متوسط بوده است. این موضوع مبين آن است که مولفه پيونده در

اثير و ت اعتماد اجتماعیهای غير مذهبی جهت ایجاد همکاری بين ساکنين وجود دارد. فوکویاما، گيدنز و پاتنام معتقدند که بزرگی در بخش

سطح اعتماد اجتماعی باال باشد مشارکت و همياری مردم  باشد و هر جا کهساز اصلی در جوامع مدرن میآن بر فرآیند توسعه، زیربنا و زمينه

های اجتماعی کمتر است. هرچه یک گروه اجتماعی دارای شعاع اعتماد باالتری باشد، سرمایه اجتماعی های اجتماعی بيشتر و آسيبدر عرصه

فرهنگی شهر ساری  در  -بافت تاریخی گر آن است که شاخص اعتماد اجتماعی درکه نتایج تحقيق بيانتری خواهد داشت؛ حال آنبيش

ز اسطح نامطلوبی قرار دارد؛ با این تفسير که اعتماد بين شخصی و تعميم یافته با شدت پيوند فاميلی رابطه مستقيم دارد، در واقع با حرکت 

شود و این موضوع تر میرنگ(، کمها، همشهریانایمحلهسمت خانواده به سوی سطوح باالتر )خویشاوندان، دوستان، همکاران، همسایگان، هم

 ریزی و تالش درهای اجتماعی نهادهای مختلف جامعه و برنامهباشد؛ این امر لزوم بازنگری در سياستدر رابطه با اعتماد نهادی نيز صادق می

 سازد. جهت اعتمادسازی در بين مردم و مسولين را بيش از پيش نمایان می

، احساس مسئوليت بين چند نفر یا چند گروه است که از آگاهی و اراده برخوردار تگی و انسجام اجتماعیهمبسبيرو و گيدنز معتقدند که 

ای هباشند. در واقع انسجام اجتماعی با تغيير شيوه زندگی ملزم بوده که در آن قبول تعهد و مسئوليت فردی و جمعی حاکميت یابد. یافته

جتماعی تنها در شرایط بحرانی )بالی طبيعی و غيرطبيعی( از سوی ساکنين بروز داده می تحقيق مبين آن است که همبستگی و انسجام ا

توان وجود های اجتماعی در بافت تاریخی شده است که از نمودهای آن میشود. متاسفانه این عدم تعهد یکی از عوامل زمينه ساز آسيب

 های اجتماعی را نام برد.بزهکاری و کج روی

ها با فرآیندهای اجتماعی را تحت تاثير قرار عتقدند که از نظر اجتماعی فضای فيزیکی، زندگی مردم و رویارویی آنگيدنز و پاتنام م

ه باشند کمحيطی می –ساز بروز نوعی از پيوندهای مکانی ها زمينهگيری آنهای اجتماعی و فرآیندها و عوامل موثر بر شکلدهد. سرمایهمی

بنابراین حس تعلق عاملی است که ميان انسان و  و ارتقاء آن، بر مفهوم تعلق خاطر به مکان موثر خواهد بود؛ از منظر پيوندهای اجتماعی

های اجتماعی در محيط صورت بر پایه تعامالت و کنش حس تعلق اجتماعیآورد. عمدتا وجود میکند و وحدت بهمکان ارتباط برقرار می

 فرهنگی از وضعيت مطلوبی برخوردار –که شاخص تعلق اجتماعی در بين ساکنين بافت تاریخی دهد های تحقيق نشان میگيرد؛ یافتهمی

کونت مند به ترک محله و محل سنيست، زیرا ميزان تمایل به ترک محله در بين ساکنين بيشتر از حد متوسط بوده و در واقع اکثر آنان عالقه

باشد؛ چرا که کيفيت زندگی بافت با گذر ها از محل سکونت خود میمندی آنضایتباشند. این تمایل به خروج  برخاسته از عدم رخود می

 باشد.ترین عامل این افت کيفيت عدم تطابق شرایط بافت با نيازهای عصر حاضر میزمان افت پيدا کرده است. بزرگ

ایگاه آن در فرآیند تکامل اجتماعی تر به خود بگيرد، اهميت مشارکت و همچنين نقش و جهرچه تحوالت جامعه سمت و سوی مردمی

شود. اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت شود. این تغيير موجب برقراری مناسبات اجتماعی و انسانی جدید میتر آشکار میبيش

تعلق اجتماعی، اعتماد  دهند که ارتباطی عمودی با هم دارند؛ بدین معنا که در سایهاجتماعی مواد اوليه سرمایه اجتماعی را تشکيل می

های شود و در نهایت، اعتماد و انسجام حاصله در قالب شبکهوجود آمده به انسجام اجتماعی منجر میگيرد؛ اعتماد بهاجتماعی شکل می

ا مولفه ه شود. از طرفی سرمایه اجتماعی با دیگرهای بازآفرینی شهری ختم میاجتماعی )رسمی و غيررسمی( به جریان مشارکت در برنامه

رینی های بازآفهای بازآفرینی ارتباطی افقی و پيوسته دارد؛ بدین معنا که اگر سرمایه اجتماعی در اجرای برنامهو ملزومات محقق شده برنامه

ود شحادث می هاها با شکست مواجه خواهد شد و دوباره همان اتفاق نگرش از باال به پایين در برنامهکار گرفته نشود خروجی برنامهشهری به

 گردد.ها مسجل میو در نهایت فقدان موفقيت طرح ها و برنامه
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 های سرمایه اجتماعی و بازآفرینی شهری قابل مشاهده است.( روابط بين مولفه 1در شکل شماره )

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از منظر نگارندگان مدل مفهومی روابط بين سرمایه اجتماعی و بازآفرینی شهري -5شکل 

 

رین این تبندی است، یکی از مهمهای مختلفی قابل تقسيمتوان گفت که سرمایه اجتماعی به شيوههای نظری تحقيق میساس یافتهبر ا

 :داندها که مبتنی بر نوع و قوت پيوندهای اجتماعی ميان افراد است، سرمایه اجتماعی را بر سه قسم میشيوه
های هم جنس مثل اعضای خانواده، دوستان نزدیک که روابط قوی و محکمی افراد در گروه . سرمایه اجتماعی پيوند دهنده: روابط ميان1

 پردازد.ها میها برقرار است و با تاکيد بر انسجام درونی به حذف غریبهميان آن

این نوع سرمایه را برای گيرد و پاتنام . سرمایه اجتماعی ارتباط دهنده: این نوع سرمایه اجتماعی، ارتباطات طوالنی مدت را در برمی2

 برد.کار میهای غریبه بهها با هم و با گروهتعریف ارتباط ميان گروه

. سرمایه اجتماعی اتصال دهنده: این نوع سرمایه اجتماعی پيوندهای عمودی مردم در جامعه با نيروهای ارتباطی موجود در آن مانند 9

 دهد. دولتی ارائه دهنده خدمات را نشان می پيوندهای ميان اقشار کم درآمد اجتماعی و نهادهای

گی شهر فرهن -توان گفت که: سرمایه اجتماعی موجود در بافت تاریخی های نظری و عنایت به نتایج عملی میاکنون با استناد به یافته

های اده، نزدیکان( نسبت به گروههای هم جنس )اعضای خانوباشد؛ چرا که روابط در گروهشيراز در زمره سرمایه اجتماعی پيوند دهنده می

غيرهمجنس از شدت بسيار باالتری برخوردار است. در نتيجه سرمایه اجتماعی به صورت درون گروهی و توام با اعتماد اجتماعی محدود، 

وع ، غيرمشارکتی و از نهای بازآفرینی مصوب و اجرا شده در بافت تاریخی تا به امروز اکثریت به صورت از باال به پایينموجود است. برنامه

ای بزرگ هتر با اجرای پروژهگذاران خصوصی و دولتی برای دستيابی به سود هر چه بيشبازآفرینی فرصت طلبانه به معنای تمایل سرمایه

خی های تاریافتجایی که بازآفرینی بباشد، این موضوع موجبات فرسایش و تنزل سرمایه اجتماعی در این بافت را فراهم آورده است. از آنمی

 –های شهری و استفاده از سرمایه اجتماعی تاکيد دارد، بافت تاریخی های بالقوه و بالفعل موجود در بافتکارگيری توانشهری بر پایه به

ر تر چه بيشباشد. بنابراین لزوم توجه ههای اجتماعی اتصال دهنده و ارتباط دهنده میسرمایه ارتقای و ایجاد نيازمند  ساری شهر فرهنگی

انه و چنين ایجاد روابط دوستشود. همترین گروه موجود احساس میعنوان ذینفعگير و ساکنين بافت بهبه ایجاد ارتباط بين نهادهای تصميم

رود؛ یر مهای مختلف نژادی، قومی، زبانی و غيره در بافت از ضروریات تقویت سرمایه اجتماعی به شمابر پایه همکارهای چندجانبه بين گروه

اکنين گوی نيازهای سپاسخ بودنش تاریخی کنار در  ساری شهر فرهنگی –تا بازآفرینی به معنای واقعی در بافت حادث گردد و بافت تاریخی 

 خود بر اساس استاندارهای روز باشد.

سطح تمایل ساکنين به مشارکت در های سرمایه اجتماعی با ای مستقيم و معنادار بين مولفهگر وجود رابطهنتيجه این تحقيق، بيان

 افزایش هک معنا این به. است مذکور هایطرح از ساکنين رضایتمندی ميزان و از شهر فرهنگی –های توسعه و بازآفرینی بافت تاریخی برنامه

مشارکت مردم در  به تمایل و رضایتمندی افزایش با همراه و همسو شهر از بخش این محالت سطح در اجتماعی سرمایه هایمؤلفه سطح

های  شبکه

 مشارکت اجتماعی

انسجام و همبستگی  

 اجتماعی

 اعتماد اجتماعی

 

 تعلق اجتماعی

 

 سرمایه اجتماعی

 

ابعاد زیست  

 محيطی

اجتماعی   ابعاد

 فرهنگی

ابعاد اقتصادی  

 مالی

ابعاد کالبدی  

 فضایی

 بازآفرینی شهري
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 و عام ورط به مردم بين در اجتماعی سرمایه تقویت به توجه لزوم اساس این بر. بود خواهد شهر فرهنگی –بازآفرینی و توسعه بافت تاریخی 

 .گرددمی روشن پيش از بيش  ساری شهر فرهنگی -تاریخی بافت ساکنين بين در

های بازآفرینی شهری است چرا که بدون ها و طرحترین رکن برنامهیه اجتماعی اصلیتوان گفت سرمادست آمده، میبا توجه به نتایج به

يشنهادی های پتواند ادعای موفقيت داشته باشد؛ بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع برنامهای نمیوجود سرمایه اجتماعی هيچ طرح و برنامه

 می بایست احراز کننده شرایط و چارچوب زیر باشد:

ها حاوی راهبرد باشند )هدف و مسير رسيدن به آن را کامال مشخص کنند( و نقش راهبردی محله را در کل بافت مشخص نامهبر -

 کنند؛

ویژه قشرهای فقيرتر را تضمين کنند )اولين گام آگاهی رسانی کامل، دقيق، درست و بری تمام ذینفعان بهمشارکت واقعی و سهم -

 هروندان، از اهالی گرفته تا متخصصان، است(؛الوصول و محرم دانستن شسهل

االمکان سکونت اهالی را در بافت و محله هدف حفظ کنند یا اقال برای اسکان هر گروه از اهالی، برنامه مشارکتی و قابل اجرایی حتی -

 در نظر بگيرند؛

 ؛های برجسته و فراگير توانمندسازی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشندجنبه -

که چند ساختمان با ارزش باقی از حفظ چند بنای تاریخی فراتر روند و حفظ کل هویت کالبدی بافت را هدف قرار دهند )حداقل آن -

 ها نسازند(؛های ناهمگون چندمرتبه در کنار آنگيرند را هم حفظ کنند و ساختمانهای سازمان ميراث قرار نمیمانده که در شمول فعاليت

بندی ورتص طریق از مثال) دهند قرار آن اقتصادی و کالبدی بازآفرینی کانون را بافت کالبدی هویت و فرهنگی –تاریخی حفظ ميراث  -

 های جلب گردشگر و تسهيل ایجاد کسب و کارهای مرتبط با آن(.هم زمان برنامه

 

 پيشنهادات  
های تاریخی و کهن شهری امری کامال است که مداخله در بافت ای که باید همواره مدنظر باشد اینبا توجه به مباحث مطرح شده، نکته

ها پس از طی مرحله اجتماعی است و با فرهنگ جامعه در ارتباط است. بنابراین مردم باید در بطن امور حضور فعال داشته باشند و برنامه

 های سرمایه اجتماعیمندی از ظرفيتیزی مطلوب و بهرهها در ميان گذاشته و نظرسنجی شود. در این راستا، برای برنامه رکارشناسی، با آن

 گردد:های بازآفرینی شهری و به منظور دستيابی به اهداف تحقيق پيشنهادهایی ارائه میدر برنامه

 

 هاي بازآفرینی شهريالف( اعتماد سازي در محالت هدف نسبت به برنامه
های بازآفرینی شهری مطرح شده برای برطرف کردن مشکالت ناشی از برنامه اولين اقدام مجری طرح، اعتماد سازی در محله نسبت به

فرسودگی بافت، است. جلب اعتماد مردم محله و سایر ذینفعان از طریق انجام اقدامات عملی در جهت برطرف کردن برخی مسایل و مشکالت 

 شود. دراجرایی اوليه و با نظارت مجری طرح مشخص میباشد که در طی جلسات مورد نياز این مشکالت  توسط گروه در بافت، ميسر می

 باشد:این راستا نکات زیر قابل توجه و تامل می

  در تعيين نوع اقدام و برنامه، برآورد هزینه الزم و تقسيم کار بين اعضای گروه باید دقت شود که این اقدامات کم هزینه باشد و در

 کوتاه مدت به انجام رسد؛

 شود؛ی ارتباطی زیاد بر اساس ایجاد ارتباط های دو جانبه مبتنی بر اعتماد تاکيد میهابر گشودن کانال 

 ها و های آماری محدود با مصاحبهآوری دادهطور مستقيم نباید جای خود را به جمعها بهتعيين مشکالت و جمع آوری داده

 ها از افراد محدود بدهد؛پرسشنامه

 ی اوليه طرح و مردم شامل شناخت مردم از محله و شناخت مردم از خودشان باشد؛گفتگوهای انجام شده بين گروه اجرای 

 گيرند، آگاهی حاصل شود و بر لزوم ساده سازی آن تاکيد دهند یا میهای کالمی و غيرکالمی که مردم محله انتقال میاز زبان و پيام

 شود؛

 کسب پيامدهای مثبت آن، باید صرف شود و این اساس اعتمادی است بر است و این زمان برای آشنایی و ایجاد اعتماد فرآیندی زمان

 های حامی طرح و مردم برقرار می شود.که بين مسئولين، سازمان

 هاي بازآفرینی شهريب( ایجاد یک زیرساخت مشارکتی نسبت به اجراي برنامه
های بازآفرینی پيشنهاد شده در بافت و آگاه ساختن طرحها و اولين اقدام در راستای ایجاد یک زیرساخت مشارکتی، اطالع رسانی برنامه

باشد. نکته حائز اهميت در اینجا این است که در این مرحله باید از ها برای برطرف کردن مشکالت کنونی محله آنها میساکنين از این طرح

هر مرحله با مشارکت مردم به تایيد آن مرحله  های مختلف مشارکت بهره گرفت و مراحل مختلف بازآفرینی را به اطالع مردم رساند وروش
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از طرح یا رد آن و اصالح و کسب پيشنهادات جدید پرداخت و در نهایت به طرح مورد توافق مردم، متخصصين شهری، مدیریت شهری و 

 تضمين کننده موفقيت درترین عامل طور کلی همه ذینفعان برنامه بازآفرینی شهری بافت رسيد. رسيدن به این توافق و همراهی مهمبه

 باشد؛ این مرحله تا پایان فرآیند استمرار دارد.اجرای برنامه بازآفرینی شهری بافت می

ها، سالئق محلی، اعتمادسازی، اطالع رسانی و شفاف سازی، نزدیکی و ارتباط بيشتر از این رو، باید اقدامات الزم در جهت شناخت انگيزه

های فرهنگی، مذهبی و عالقه مندی افراد به نافع برنامه برای مردم، حمایت مردم، توجه به زمينهمردم و مسئولين، مشخص نمودن م

ای ههای محلی، برقراری ارتباط چهره به چهره و استفاده از کانالها و تخصصها و بها دادن به تواناییهای عام المنفعه، شناخت پتانسيلفعاليت

از  هاییهای مختلف را در برنامه جلب کرد و در شروع باید بر جنبهکارهای تشویقی، مشارکت گروهارتباطی مناسب و به کارگيری ساز و 

اند. رعایت نکات زیر در این مرحله از فرآیند الزامی مشارکت تاکيد کرد که مردم تمایل و توان بيشتری نسبت به انجام آن از خود نشان داده

 است:

 ی مشارکت محلی: مشارکت باید به عنوان فرصتی برای تغيير بيان شود و نه اینکه از بيرون پرهيز از مداخله خارجی در فرآیندها

 دیکته شود.

 ها: فرآیندهای مشارکت باید همراه با آموزش مناسب از طرف هر دو مشارکت کنندگان و متخصصان ها و تواناییفرآیند ارتقاء مهارت

 باشد.

 گيری، سازماندهی، مدیریت و اجرای های اجتماعی ارزشمند: فرصتی برای تصميمقشفراهم کردن فرصت برای افراد در پر کردن ن

 خدمات ارائه شده توسط خود ساکنين ایجاد شود.

 شود که مردم احساس کنند که مسئوليت سرنوشت خود فراهم کردن زمينه های مسئوليت پذیری برای ساکنان: ناتوانی موجب می

د دیگری است. کسی که وابسته به دیگران است و توانایی های خود را برای تغيير باور ندارد، خودش را ها در دست افراهای آنو خانواده

 رو، تجربه در مسئوليت یک تجربه مهم اصالحی است.بيند؛ از اینعنوان مسئول برای زندگی خود نمیبه

 وران( در اجراي برنامه بازآفرینی شهريج( تعریف نقش ذینفعان )بهره
وران )ذینفعان(، عنصری کليدی برای فرآیند بازآفرینی بافت تاریخی است. تحليل دقيق کت و درگير شدن طيف وسيعی از بهرهمشار

های ذینفع عمده چه جزو رو، گروهها ضرورت دارد. از اینهای ذینفع مختلف به منظور ارزیابی وسعت حمایت و یا ممانعت احتمالی آنگروه

ای ههای محروم شده از منابع، بایستی مشخص شوند. در این فرآیند ارتباط ذینفعان در فعاليته باشند و چه جزو گروههای منفعت گيرندگروه

شود. در فرآیند بازآفرینی شهری بافت مختلف توسعه محلی، چه در بخش برنامه ریزی و چه در اجرا و نظارت بر این برنامه ها فراهم می

 باشند:ترین ذینفعان و نقش هر یک در این فرآیند به شرح زیر میفرهنگی ساری ، عمده -تاریخی

 :ی )زن های مختلف جنسها باید بر اساس گروهوران در این فرآیند هستند که نقش آنترین بهرهساکنين محله اصلی ساکنين بافت

های ت مثبت و منفی هر یک بر برنامههای خاص مذهبی و قومی مشخص شود و تاثيرااقليت شغل، اقتصادی، –و مرد(، طبقه اجتماعی 

 بازآفرینی تحليل شود؛

 :ها و مانند آن از جمله نهادهای محلی هستند که باید نوع های مذهبی، حسينيههای فرهنگی محله، هياتکانون نهادهاي محلی

 ها مشخص شود؛آنها  )اعم از دولتی، غيردولتی، مردم نهاد و مانند آن( رسالت، ساختار سازمانی و عملکردهای آن

 های دولتی مرتبط با برنامه بازآفرینی شهری، مانند اداره کل راه و شهرسازی استان و سازمان ميراث سازمان هاي دولتی:سازمان

 فرهنگی و گردشگری و...

 :فرهنگی و های تابعه مرتبط با برنامه مانند سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری، معاونت شهرداری و سازمان مدیریت شهري

 معاونت شهرسازی و معماری

 :عنوان نهاد نظارت کننده ب رعملکرد شهرداری و رابط ميان مردم و دولت شورای شهر در جایگاه نماینده مردم به شوراي شهر

واند ت ميتهای بازآفرینی شهری در این بافهای مختلف مردم در برنامهکند و نقش مهمی در بسترسازی مناسب برای مشارکت گروهعمل می

 ایفا کند.

های بازآفرینی، همکاری در اجرای برنامه و نظارت بر آن، اقدامات گيری برای برنامهطور کلی مردم ساکن در بافت باید از طریق  تصميمبه

 حمایتی از دیگران و همکاری در مدیریت برنامه، حداکثر مشارکت را در این طرح بر عهده داشته باشند .

 هاي اجتماعی اتصال دهنده و ارتباط دهندهاي سرمایهد( ایجاد و ارتق
ه از های شهری و استفادهای بالقوه و بالفعل موجود در بافتکارگيری توانهای تاریخی شهری بر پایه بهجایی که بازآفرینی بافتاز آن

های اجتماعی اتصال دهنده و ارتباط دهنده هنيازمند ایجاد و ارتقای سرمای شيراز فرهنگی –سرمایه اجتماعی تاکيد دارد، بافت تاریخی 
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ه ایجاد تر بباشد؛ سرمایه اجتماعی که به صورت بين گروهی توام با اعتماد اجتماعی تعميم یافته باشد. بنابراین لزوم توجه هر چه بيشمی

قی و مداوم ای افتواند رابطهاین ارتباط میشود؛ ترین گروه موجود احساس میعنوان ذینفعگير و ساکنين بافت بهارتباط بين نهادهای تصميم

ی این ارتباط بين مردم و مسئولين، آگاهی از پيشنهادات مردم برای باز آفرینی چند مزیت دارد: در ایجاد از سوی مسئوالن باشد. در نتيجه

معيارهای فرهنگی مردم اتفاق می افتد؛ به  دار و مرتبط با نيازهای ساکنان مؤثر است؛ اقدامات قابل استفاده و مفيد بر اساستغييرات هدف

 چنين ایجادگردد. هممی ارائه تری دليل مشارکت مردم در طرح های بازآفرینی، محدودیت ها و امکانات بهتر ادراک شده، و پيشنهادات عملی

بافت از ضروریات تقویت سرمایه اجتماعی های مختلف نژادی، قومی، زبانی و غيره در روابط دوستانه و بر پایه همکارهای چندجانبه بين گروه

گوی اسخپ بودنش تاریخی کنار در ساری شهر فرهنگی –رود؛ تا بازآفرینی به معنای واقعی در بافت حادث گردد و بافت تاریخی به شمار می

 نيازهای ساکنين خود بر اساس استاندارهای روز باشد.
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 منابع و مراجع
فصلنامه جامعه شناسی گيری و تحول نظریه سرمایه اجتماعی، (. رویکردی تاریخی بر شکل1931اکبری، محمد علی ) [1]

 .13-23، ص 1تاریخی، سال هفتم، شماره 

تهران، انتشارات مانی، ها و کاربردها. سرمایه اجتماعی مفاهيم، نظریه(. 1921، سيدمهدی و شيروانی، عليرضا )الوانی [2]

 چاپ اول.

های فرسوده شهری با تاکيد بر بسيج (. بازآفرینی بافت1931پور، نجما، رحيميان، محمدحسن و قربانی، سحر )اسمعيل [9]

ص  ،11، شماره 1ای، سال های شهری و منطقهمطالعات و پژوهشیزد.  اجتماعی مطالعه موردی محله کشتارگاه شهر

111-129. 

های نوسازی شهری از (. رویکردها و سياست1932بحرینی، سيدحسين، ایزدی، محمدسعيد و مفيدی، مهرانوش ) [1]

 .11-91، ص 3پژوهشی مطالعات شهری، شماره -فصلنامه علمیبازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار. 

، تهران، طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری(. 1922پورجعفر، محمدرضا و محمودی نژاد، هادی ) [1]

 انتشارات هله.

عنوان رویکردی نو (. سير تحول مفهوم بازآفرینی شهری به1923پوراحمد، احمد، حبيبی، کيومرث و کشاورز، مهناز ) [3]

 .19-32ص شماره اول،، ژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسالمیپ-فصلنامه علمیهای فرسوده شهری. در بافت

مجموعه ریزی برای رفاه اجتماعات محلی، (. نقش سرمایه اجتماعی در برنامه1921توالیی، نوین و شریفيان ثانی، مریم ) [1]

 .تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .اجتماعی و رفاه اجتماعی همقاالت نخستين سمپوزیوم سرمای

فصلنامه جامعه کالن.  و خرد سطوح در جرم و اجتماعی سرمایه تحليل رابطه(. 1921چلبی، مسعود و مبارکی، محمد ) [2]

 .9-11ص ، 3، دوره 2شناسی ایران، سال ششم، شماره

 تهران.. تهران، انتشارات دانشگاه بازآفرینی شهرها ميراثی برای آینده(. 1923حناچی، پيروز و مهدوی نژاد، محمدجواد ) [3]

 . چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، ویرایش جدید.مرمت شهری(. 1923حبيبی، محسن و مقصودی، مليحه ) [11]

، انتشارات شهری کهن هایبافت نوسازی و بهسازی(، 1923حبيبی، کيومرث، پوراحمد، احمد و مشکينی، ابوالفضل ) [11]

 دانشگاه کردستان، چاپ دوم.

نشریه هنرهای مبنا رهيافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار.  –برنامه ریزی محله (. 1921حاجی پور، خليل )  [12]

 .91-13ص  ،23زیبا، شماره 

ای بر سير تحول و تکوین رویکردهای مرمت شهری دوره زمانی بعد از جنگ جهانی (. مقدمه1923پور، خليل )حاجی [19]

 .11و  3سال دوم، شماره ، ای در زمينه شهرشناسیاندیشه ایرانشهر فصلنامهاول تا آغاز هزاره سوم، 

های اجتماعی و کالبدی (. آسيب شناسی اجتماعی شهر و نقش سرمایه1921علی و پيری، عيسی )خاکپور، برات [11]

 .19-91، ص 2، شماره 2دوره ، مجله علوم اجتماعی شهروندان در کاهش آن. 

، پژوهشی راهبرد یاس-مجله علمیاجتماعی واقعا سرمایه است. (. آیا سرمایه 1922رنانی، محسن و دليری، حسين ) [11]

 .111-111، ص 13شماره

(. بررسی حس تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت در 1931رهنما، محمدرحيم و رضوی، محمد محسن ) [13]

 .23-93، ص 2، شماره 11نشریه هنرهای زیبا، دوره محالت شهر مشهد. 

 محله توسعه بندی سطح و (. برآورد1939حجت ) رضایی، و محمدعلی سلمانی، علی، طاوسيان، اله، کرامت زیاری، [11]

ریزی شهری، مجله پژوهش و برنامهاجتماعی مطالعه موردی: محالت شهر ابرکوه.  سرمایه هایمولفه تاکيد بر با ای

 .13-13، ص12سال پنجم، شماره

ی اجتماعی با تاکيد بر مشارکت شهروندی و (. تحليل سرمایه1931شمس پویا، محمدکاظم و توکلی نيا، جميله )  [12]

 .191-112ص  ،91فصلنامه آمایش محيط، شماره پاسخ گویی مدیران شهری مورد پژوهی: شهر اسالمشهر. 

انتشارات سازمان . سنجش سرمایه اجتماعی در استان مازندران )مناطق شهری و روستایی((. 1921شارع پور محمود ) [13]

 ت و برنامه ریزی مازندران.مدیری

انتشارت دانشگاه تهران،  بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافيا،(. 1932شماعی، علی و پور احمد، احمد ) [21]

 چاپ پنجم.
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بررسی تاثير سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محيطی مطالعه موردی: (. 1931صالحی، صادق و اماقلی، لقمان ) [21]

علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی  -. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته پژوهشاستان کردستان

 دانشگاه مازندران.

، 11(. حفاظت و توسعه: دورویکرد مکمل یا مغایر، مجله آبادی، دوره 1929صحی زاده، مهشيد و ایزدی، محمدسعيد ) [22]

 .12-21، صص19شماره 

های شهری در چارچوب دیدگاه سرمایه اجتماعی مورد پژوهی: ابعاد اجتماعی محله (. ارزیابی1932عبدالهی، مجيد ) [29]

 .139-121ص  ،92فصلنامه مدیریت شهری، شماره های شهر شيراز. محله

 ، تهران، انتشارات آذرخش.روش تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری(. 1939عندليب، عليرضا ) [21]

هنرهای زیبا، مبنا برای توسعه اجتماع محلی. ترجمه نوین توالیی،  -(. به سوی رویکرد دارایی1921عارفی، مهيار ) [21]

 .22-99ص  ،11شماره 

 ترجمه غالمرضا غفاری و حسين رمضانی، تهران، انتشارات کویر، چاپ دوم. سرمایه اجتماعی.(. 1922فيلد، جان ) [23]

، تهران، اس توسلیبعغالم( ، ترجمة ی اجتماعی وحفظ آنایان نظم )بررسی سرمایهپ(. 1913فوکویاما، فرانسيس ) [21]

 .اول اپچجامعه ایرانيان، 

(. پایان نظم؛ سرمایه اجتماعی و حفظ آن. ترجمه غالمعباس توسلی، تهران، حکایت قلم 1921فوکویاما، فرانسيس ) [22]

 نوین.

 یریتی مد اجتماعی راهبردهای (. تدوین1931کنيمی ) جاللی هاشم سيد و مقدم زمانی افسانه اسماعيل، قادری، [23]

 اجتماعی توسعه مطالعات مجلهشهرداری تهران.  12منطقه  موردی مطالعه تاریخی: های بافت حفاظت و احياء، توسعه

 .31-119ص :1ایران، دوره پنجم، شماره 

. ترجمه عبدالحسين نيک گوهر، تهران، اجتماعیروش تحقيق در علوم (. 1921کيوی، ریمون و کامپنهود، لوک وان ) [91]

 نشر توتيا.

 ، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.بنيادهای نظریه اجتماعی(. 1911کلمن، جيمز ) [91]

 ، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، انتشارات تيراژه.راه سوم سوسيال دموکراسی(. 1912گيدنز، آنتونی )  [92]

. پایان نامه کارشناسی راهنمای طراحی شهری معطوف به سرمایه اجتماعی(. 1923) گلکار، کوروش و باقری، نازگل [99]

 ارشد، رشته طراحی شهری، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده هنر و معماری. 

. ترجمه مهدی شجاعی باغينی، مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی چيست؟ مروری کوتاه بر ادبيات(. 1921هابز، گراهام ) [91]
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