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 تهران، دانشگاه ،دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا ،های تاریخیابنیه و بافتمرمت و احیاء  . گروه1
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 چکیده

 یهادگاهیاند. با وجود تنوع در دبحث کرده یسازانیدر مورد اع شمندانیتاکنون، اند ستمیدوم قرن ب مهیاز ن

با وجود گستردگی اتفاق نظر دارند.  ت،یجمع ییجابجا یعنی یسازانیاع یاصل یژگیبر و یپژوهشگران، همگ

و  کیمعدود بوده و به تفک یسازانیمتأخر اع یهاهیمطالعات نظر ران،ی، در ایالمللنیسطح ب این مطالعات در

 یسازانیمورد اع ای ،یتیو وضع نهیبزرگ با هر زم یکه شهرها یه است. درحالانواع آن پرداخته نشد یبندطبقه

 اتینظر یهاانواع و گونه بهمسئله، لزوم توجه  نیاند که ادست کم در معرض آن واقع شده ایاند و قرار گرفته

 1990معاصر ) دورهدر  یسازانیاعی کردهایرو یشناسپژوهش با هدف گونه نیا .سازدیرا روشن م یسازانیاع

و  یشناسپژوهش با روش گونه نیا ،یفیک قیبه هدف فوق در تحق یابیدست یبرا است. دهین( انجام گردنوتاک

 یکردهایچارچوب رو جادیو ا یاکتابخانه یهاروش قیها از طرداده یآوربا جمع هاهینظر یبندطبقه

سازی معطوف به عمده رویکردهای اعیان معاصر صورت گرفته است. یشهر یزیردر برنامه یسازانیاع

سازی بودند که هر اعیان -محیطی و فوقگرا، زیستونقلمحور، جمعیتی، فرهنگی، حملرویکردهای دولت

سازی پردازی در زمینه اعیانلزوم نظریه رویکرد تبیین شده و مسائل مربوط به هرکدام روشن گردید. در نتیجه

ای و توسعه مجدد محالت نه به عنوان هدف غایی بلکه به عنوان وسیلهدر کشور بایستی معاصرسازی شود 

سازی نمود های نوسازی که به شکل اعیانپذیری محالت شناخته شود. اثرات پروژهبرای دستیابی به زیست

 سازی در ایران وجوداند شناسایی و بررسی شوند زیرا یک فقدان آماری و مطالعاتی در زمینه اعیانپیدا کرده

 دارد.

 یمعاصر، نوساز یشهرساز ،یشناسگونه ،یسازانیاعها: کلیدواژه
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 مقدمه

 یکی فیآمدند و با تضعیبه وجود م ،یاقتصاد ،یاسیس یهازهیانگ لیبه دل شتریگذشته شهرها ب یهادر دوران

چون  یگریعوامل د ریافتادند اما در عصر حاضر نظام شهرها تحت تأثیبار، از رونق م کیبه  زیعوامل ن نیاز ا

مدرن و..  یمراکز تجار جادیو ا یمتمرکز شدن کارخانجات صنعت ت،یجمع شیرشد و توسعه شهرها، افزا

به رشد و  دنیو رس یمعاصرساز یگردند و برایو کارکرد خود را از دست داده و فرسوده م دهیمتزلزل گرد

و  تیجمع یبا رشد انفجار ستمیر قرن بد(. 1400)عابدینی و ورسه،  در تالش هستند شهیهم دیتوسعه جد

بخش  یدر محالت مسکون ییهاییو نارسا دهیمشکالت عد ،یمیقد یها در شهرهاگاهسکونت افتنیوسعت 

 ،یاقتصاد-یو اجتماع یکالبد یهایآمده است. جهت برطرف نمودن و عقب انداختن فرسودگ دیآن پد یمرکز

و  نیاز پرکاربردتر یکیشده که  یمحالت معرف یازسازو ب ینوساز ،یجهت بهساز یمختلف یکردهایرو

 یسازنیجانش ایو  تیجمع ییجاجابه است. یسازانیدر جهان، اع کردهایرو نیزتریبرانگبحث نیهمچن

در دوره  تیوضع نیاز ا هایتیدر قرن گذشته بوده است. هرچند نارضا یسازانیاز اثرات عمده اع ت،یجمع

 یهااز موارد که برنامه یاری( اما در بسافتهیتوسعه یکرده )به خصوص در کشورها دایکاهش پ یکنون

به  ییندارد، جابجا یتوجه یمحل اتیو به مقتض ردیپذیانجام م یو با مداخله دولت عیدر سطح وس ،یسازانیاع

 یو پاکساز ییزدادرحال توسعه به صورت زاغه یدر کشورها شتریامر ب نی. اکندیم داینمود پ یترشکل گسترده

روث گالس  ییایتانیشناس بربار توسط جامعه نیاول یسازانیانجام شده است. اصطالح اع یشهر فیطبقه ضع

 یشمندیمحالت طبقه کارگر در مرکز شهر لندن به کار رفت. او اند یی( در مطالعه تحوالت فضا1964)

تا نشان دهد چگونه محالت  ردرا به کار ب یسازانیاصطالح اع یزیآمهیبود و به شکل کنا ستیمارکس

که هسته و کانون  یاذعان کرد درحال یطبقه متوسط در حال تصرف بوده است. و نیتوسط ساکن نیکارگرنش

مبدل شده است،  فیجامعه ضع یمتحده رو به زوال بوده و به گتوها االتیبزرگ به خصوص در ا یشهرها

دار خواهد بود مسئله زیامر ن نیخواهد شد که ا اجهبا ثروتمندان ساکن در مرکز شهر مو یبه زود زیلندن ن

 ایمسکن، امالک طبقه کارگر و  یبازار خصوص کیاشاره دارد که در  یندیبه فرا یسازانی(. اع1964)گالس، 

مسئله  نی. اامدانجیم یاصل نیساکن  ییشده و اغلب به جابجا یباالتر بهساز یمتروک توسط طبقات درآمد

 یسازانیهمانطور که اع (.Pacione, 1990:112) را به دنبال داشته باشد یادیز یجتماعتعارضات ا تواندیم

و ثابت شده  افتهی تیاهم یشهر یایدر جغراف زیو انواع آن ن تیماه ییشناسا ابد،ییگسترش م یدر سطح جهان

است. فارغ  ردهرا به خود جلب ک یارشته بوده و توجه گسترده نیموضوعات در ا نیتراز مهم یکیاست که 

  دینمایموارد نامفهوم و مبهم جلوه م یدر برخ زیمفهوم، کاربرد لغت آن ن نیدر مورد ا یاز فقدان توافق جمع

(Liu et al., 2019 .)یهاو چارچوب کردهایرو نه،یزم نیقرن پژوهش در ا میو سابقه ن ینظر اتیبا نگاه به ادب 

در مورد  یریگجهیو نت حیو ابهام در تشر یباعث سردرگم تواندیم یمختلف و گاه متضاد محققان شهر یفکر

و  ییاست، جابجا ریبا آن درگ یسازانیاع ندیکه فرا یامسئله نیترشود. مهم یسازانیاع یندهایفرا

 ینیاقدام به بازآفر ،یو خصوص یدهندگان اعم از دولتشکل که توسعه نیدر سطح محله است. به ا یسازنیجانش
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 یطیمح تیفیک کهی. درحالبرندیرا باال م نیساکن یزندگ نهیهز م،یمستق ریغ ای میطور مستق بهمحله نموده و 

بروز کند. در  تواندیم زین یو نژاد یو تعارضات قوم افتهی شیافزا یاجتماع-یاقتصاد ینابرابر ابد،ییارتقا م

و  یفکر یهاچارچوب نییعرو شد و با ت شیمسائل پ لیو تحل هیوارد تجز یستیبایمرحله است که م نیا

 یاصل فرضشیپ نیقرن گذشته پرداخت. بنابرا میدر ن یسازانیاع یهاهینظر یشناسبه گونه ،ینظر یهانهیزم

 یشتریمعاصر پرداخته و با دقت ب یسازانیاع یهاهینظر یشناسقرار است که ابتدا به گونه نیپژوهش بر ا نیا

 یهاهینظر یبنددر مورد اجماع و طبقه یخأل نظر یریگجهیمباحث در بخش نت یبندشود؛ سپس با جمع نییتب

 رفع گردد. یسازانیاع

 

 مبانی نظری

کرده است )از سال  افتیدر یقرن گذشته نظرات متعدد و متنوع میکه در طول ن یبه عنوان مفهوم یسازانیاع

است که شامل  یندیفرآ یسازانیاست. اع یچند بعد یفراوان، موضوع یبه بعد(، با ابعاد مثبت و منف 1964

 یباالتر یاجتماع -یاقتصاد تیوضع یدارا دیکه کاربران جد یااست به گونه نیکاربران زم تیدر جمع رییتغ

ثابت  هیمجدد در سرما یگذارهیسرما قیساخته شده از طر طیدر مح رییهمراه با تغ ،ینسبت به کاربران قبل

هایی که مرکز شهر عبارت است از مجموعه فعالیت یسازانیاع ی(. الگو2019و رزاق،  یهستند )مسعود، زمان

مسکونی به همراه تغییر در ترکیب واحدهای همسایگی و جایگزینی  طبه منظور اصالح و بهبود مسکن و محی

مد به وسیله ساکنان با درآمد متوسط و باال در بخش مرکزی شهرها، به ویژه در محالت های کم درآگروه

گذاری نهادی، ترک امالک، نقطه نشینی، عدم سرمایهگیرد و مبتنی بر مراحل زیر است: حومهمسکونی انجام می

ی و نهادی، و چشم های مالگذاران ثانوی، کمکگذاری مجدد، سرمایهگذاری به سرمایهچرخش از عدم سرمایه

صرفاً مرحله  یسازانیروشن است که اع نیبنابرا (.105: 1384 ،یسازی )پوراحمد و کالنترانداز همگام با اعیان

وجود  یثابت و جهان یمسکون یالگو چیاست. ه یتکامل منطقه مسکون یاحتمال یخیتار یاز ادامه توال یگرید

درآمد که در محالت کم یراتییو تغ یرا به عنوان به روزرسان یسازانیاع( 2020(. کی )Hamnett,1984) ندارد

ارزش  شیآن افزا یامدهای. پکندیم فیهستند، تعر دپوستیتر که معموالً سفبا هجوم ساکنان مرفه هاتیاقل ایو 

 یفعل کنانسا یو به طور بالقوه، آوارگ ژه،یمحالت و یفروشو خرده یمسکن، ارتقاء سطح تجار ینوساز ،یملک

سازی را بایستی در متن جریان کنند که امروزه اعیانبیان می Bridge (2005)و  Atkinson خواهد بود.

سازی نگریست و آن را مرتبط با توسعه اقتصاد جهانی و انباشت سرمایه دانست. هرچند ادبیات جهانی

 سازی آن چنان بر مقیاس محلی متمرکز نبوده است. جهانی

 شمندانیاند یبرخ یهاقیو تحق هایپردازهیدر نظر نیاز ا شیکه پ ی( به عنوان روشیشناس)سنخ یشناسگونه

 یبه مثابه روش تواندیخود م ،یبندطبقه یهاانواع روش گریبه کار رفته است، در کتار د یمطرح علوم اجتماع

 بیترت نی(. به ا1397 ،یفیشود )لط تفادهاس یکاربرد یو حت ینظر قاتیدر تحق میمفاه دیو تول نییتب یبرا

است و در مورد  گریکدیاز  هاهینظر ییجدا ایارتباط و  میتفه ازمندین یشناخت مسائل مربوط به هر رشته علم
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مشابه بوده و راهبرد و  شیکم و ب یسازانیاهداف در اع نکهی. نظر به اکندیگزاره صدق م نیا زین یسازانیاع

 قیتحق نیدر ا هاهینظر یبندو طبقه یشناسگونه شود،یآن م یو عمل یانفصال نظر اعثآن است که ب ندیفرا

 یفراوان یالمللنیب قاتیتحق ریاخ یهادر سال یسازانیاست. در مورد اع یسازانیاع یمعطوف به راهبردها

صرفاً به طور  ،یداخل قاتیدر تحق ینموده است ول نییآن را تع یهامتنوع، گونه یهانهیانجام گرفته است که زم

 یسازانیدر اع یشناس. لذا گونهگرددیقبل برم یهابرگرفته از آن به دهه فیشده و تعار دهینام یسازانیاع یکل

 .شودیبه آن پرداخته م هاافتهیباشد که در بخش  یبحث متنوع و گاه متناقض تواندیم

 

 روش تحقیق

است.  هاافتهی یبندو دسته ینظر قیبه صورت تحق ییو محتوا یفیک لیپژوهش حاضر، تحل قیروش تحق

که  یصورت گرفته است. روش یاو مطالعات کتابخانه یروش اسناد قیاز طر ازیموردن یهاداده یآورجمع

 نکهیبوده است تا ا کردهایشده است، معطوف به راهبردها و رو شنهادیپ هاهینظر یبندو طبقه یشناسگونه یبرا

شود تا  کردهایاز رو کیبه هر  یاجمال یکه نگاه شودیکوشش م جهیمعطوف باشد. در نت هیبر هدف هر نظر

معطوف به  یسازانیاع یهاهیاز نظر کیهر  یستیفهم چ نی. بنابرادیها به دست آاز آن کیهر  یفهم کاربرد

از  کیاست که هر  نیخواهد بود. تالش بر ا یو مکان یفکر یهانهیآن متأثر از زم یروند و راهبردها کرد،یرو

ها اتفاق نظر وجود نداشته از گونه یاست که در برخ یهیهرچند بد رندیخود قرار گ نیدر دسته مع هاهینظر

 و همپوشان ظاهر شوند. یبیها به صورت ترکگونه ایباشد و 

 

 ها و بحثیافته

اثرات  ریدر درجات متغ یو تحوالت توسعه شهر رییتغ ندیدر فرا یهمه عوامل اصلمحور: رویکرد دولت

هم  یامسئله نی. مداخله دولت در چنکنندیرا دنبال م یهستند و هرکدام مجموعه اهداف لیدخ یسازانیاع

 یاتیمال استیخانه شامل س تیجهت ارتقاء مالک یدولت مرکز یهااستیاست. س میرمستقیو هم غ میمستق

  کند. لیرا تسه یسازانیاع تواندیها مخانه یبهساز یبرا یمال یهاسود وام مسکن( و کمک هی)مثل تسو

خود منجر به برون  زیفرسوده شهرها، ن یدر نواح یو بهبود کالبد شهر ینوساز یها برادولت یهاکوشش

صورت گرفته، چه توسط  یهاینوساز نینقاط شده است. بنابرا نیاز ا یو کم درآمد شهر هیاول نیساکن یافکن

کم  یخانوارها یافکن رونمنجر به ب تیداران( و چه توسط دولت، در نها نی)سازندگان و زم یبخش خصوص

در شهرها شده است )طهماسب  یطبقات اجتماع ییباالتر و جابجا یدرآمد یهاآنان با گروه ینیگزیدرآمد، جا

 یاجتماع یهابرنامه یااجر یدرآمد، براکم یهاگروه ینیگزیدر روند جا ،یشمال یکایدر امر (.22:1396زاده، 

 تیرا تقو یاتیمال یهاهیآنان پا یگذارهیو سرما یطبقه متوسط که اقتصاد محل یدرآمد گاهیپا لهیبه وس یو رفاه

به کار رفته  یراهبردها انیاعمال شود. در م یمحل یهاتوسط دولت یترمیممکن است نفوذ مستق کند،یم
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 ژهیو و نیمحالت مع غی( تبل1اشاره کرد:   هایاستراتژ نیبه ا توانیمتحده م االتیدر ا یمحل یهاتوسط دولت

(؛ ورکیویدر ن 51-ی) مثل برنامه ج یو نوساز یبهساز یبرا اتی( کاهش مال2دارند؛  یسازانیکه استعداد اع

( 4در محالت منتخب؛  یو بهبود خدمات عموم یجهت بهساز یجتماعتوسعه ا یمال یها( استفاده از کمک3

فروش ملک  ایو  یجهت بهساز نیمجبور کردن ساکن ی( برایلیکد )مانند ضوابط طرح تفص نیقوان یاجرا

زوال  دیمحالت جهت تشد یدر برخ ی( کاهش ارائه خدمات عموم6 ؛یخینمودن محالت تار نیی( تع5ها؛ آن

 یبندمقررات منطقه یعدم اجرا ای یبیترک یمجدد با کاربر یبند( منطقه7مجدد؛  یهایگذارهیاز سرما شیپ

توسط  ییراهبردها نیاتخاذ چن وندد،یبه وقوع بپ یسازانیاع نکهیا ی. برایسازانیاع ندیفرا لیموجود جهت تسه

 مند به توسعه مجدد در محالت مستعد همراه شودعالقه یو ملک یمال یبا نهادها یستیبایم دولت

(Pacione,1990:113 .)نیدر چ ر،یدولت در دو دهه اخ عیبا دخالت وس یسازانیبارز اع یهااز مثال یکی 

 نیکرده اند که ا یبررس نیچ نگی( در شهر نانج2021خود ) قیدر تحق Zhangو  Chenاتفاق افتاده است. 

خود بوده است. در سال  یشهرها ونیزاسیو مدرن یسازانیدر حال اع 1990کشور با مداخله دولت، از دهه 

بدل گشت.  یحیقرار گرفت و به مرکز تفر یو مورد حفاظت و نوساز ییشهر شناسا نیا یخیبخش تار 2006

محله  یجهت پاکساز نیگسترده ساکن ییجاشناخته شد، باعث جابه یخیآن که فاقد ارزش تار یقسمت مسکون

با  یهانیزم دهیمزا ،یحیرو پارک تف یتجار یهابلوک جادیبه ا توانیم ی. از اقدامات پس از پاکسازدیگرد

مورد حفاظت قرار گرفت اما  یخیاشاره کرد. بافت تار یها به بخش خصوصآن یو واگذار یمسکون یکاربر

 یبافت مسکون دیباور بودند که با نیطرح بر ا نیشد و منتقدان ا بیآن تخر یبافت به اصطالح ناکارآمد مسکون

و  یدولت بیتخر یهااز شرکت یریگمنطقه با بهره یها. دولتدیگردیم یحفظ و بهساز زیبافت ن نیمجاور ا

 یهاپروژه یکه برا یبودند. سپس در مناطق یو اسکان مجدد مسکون تیسلب مالک یعامل اصل ،یقرارداد ای

 نیدهندگان در بازار زم شنهادیپ نیرا به باالتر نیشده بود، آنها حق استفاده از زم ینیب شیمسکن پ یسطح باال

 یهاو بلوک یحیتفر یهاپارک جادیا یها برادولت ،یو بازرگان یگردشگر لیبا پتانس ییهامکان. در دفروختن

 نیدر شهر شنژن چ به عهده گرفتند. یو خصوص یدولت یهاشرکت قیدهندگان را از طرنقش توسعه یتجار

اذعان کرده  یقیتحقدر Zhen (2021 ) دنبال شده است. یررسمیاسکان غ تیارتقاء وضع یبرا یسازانیاع زین

شده است.  قیتشو یدولت یهااستیرشد کرده و توسط س اسیدر مق یسازانی، اع2000است که از اواسط دهه 

طرح  نی( آغاز کرد. ا2010-2005) یتوسعه مجدد شهر یبرنامه پنج ساله برا کی ، دولت شنژن2005در سال 

نام « دولت یبه رهبر یشهر یمجدد روستاها یزبازسا»شنژن بود که  یسازانیجامع آغازگر مرحله دوم اع

 نیزدهمیثابت بوده است. در س استیس کی یدارا یشهر یروستاها کیستماتیس یسازانیداشت. از آن زمان، اع

شده است که صد پروژه  انیاعالم شد، به وضوح ب 2016که در سال  ،یشهر ینیپنج ساله بازآفر یبرنامه رسم

و شکننده شنژن ساخته  یمیقد یها. ساختمانرسدیبه اتمام م 2020تا سال  یشهر یدر روستاها ینیبازآفر

 یاری. بسکندیم جادیلوکس را ا یو تجار یمسکون یهاشوند، مجتمع بیکه قرار بود تخر انییشده توسط روستا

 رایشنژن را ترک کنند ز یبه طور کل یحت ایاز خانه خود خارج شده و  ایاند از کارگران کم مهارت مجبور شده
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بود که بازار مسکن  نیشهر چ نیخود را ندارند. شنژن اول یمحل زندگ یقبل یهانهیپرداخت هز ییتوانا گرید

است.  افتهی شیدرصد افزا 1045امالک و مستغالت در شنژن  متیده سال گذشته، ق یکرد. ط ییخود را کاال

 ,Zhen) انددانسته «برالینئول ییشهرگرا»را  دیشد یزساانیدوره از اع نیا ینیصورت، محققان چ نیبد

2021:7.) 

 یرا برا ییهاها فرصت. آنشودیم دهیدو لبه د ریشمش کیبه عنوان  تختیتوسط دولتمردان پا دیتحوالت جد

 عیصنا یبه برخ توانندیو م کنندیشهر فراهم م شتریب یای)اما اغلب کم درآمد( و اح ازیمورد ن اریاشتغال بس

شکاف در  نی. اکنندیبرجسته م رارو به رشد  یاقتصاد - یشکاف اقتصاد نیکمک کنند، اما همچن یمحل

شهر همزمان با خارج  یرونیب یهاکه حومه یبه شکل شود،یم جادیآن ا یتیجمع راتییشهر و در تغ یایجغراف

 ,Pobric & Robinson) ابدییاطراف مرکز شهر، گسترش م یسازانیدر دست اع یشدن نسل جوان از نواح

فرسوده شهرها، خود منجر به  یدر نواح یو بهبود کالبد شهر ینوساز یها براکوشش دولت(. 2019:293

صورت گرفته،  یهاینوساز نیاز نقاط فرسوده شده است. بنابرا یو کم درآمد شهر هیاول نیساکن یافکنبرون

 یافکنمنجر به برون تیتوسط دولت، در نها( و چه داراننی)سازندگان و زم یچه توسط بخش خصوص

در شهرها شده  یطبقات اجتماع ییباالتر و جابجا یدرآمد یهاآنان با گروه ینیگزیاکم درآمد، ج یخانوارها

 فرستدیم یو نقاط هاهیدرآمد را به حاشکم یهاعلت است که گروه نیبه ا دهیپد نینامطلوب بودن ا لیاست. دل

 یشهر یخانوارها از منافع نوساز نینازل است. ا یمسکن و خدمات شهر ،یسکونت تیکه همچنان وضع

( در همه یمرکز ای یها )محلگفت که نقش دولت دیبا تیدر نها (.1396زاده، )طهماسب شوندیمند نمبهره

از  یاتیمال فیوام، بخشش و تخف یاعطا ،یگذاراست. امر قانون ریچشمگ یبا هر راهبرد یسازانیانواع اع

 نیا برندهشیدولت خود پ ن،یکشورها مثل چ یاست و در برخ یسازانیاع ندیمحرکه و مشوق فرا یروهاین

 است. ندیفرا

محله با توجه به صفات ساکنان  کی بیترک رییرا به عنوان تغ یسازانیاع ،یتیجمع کردیرورویکرد جمعیتی: 

 یعنی کند؛یم یمحله زندگ کیدر  یاست که چه کس نیا یسازانیحالت، کار اع نی. در اکندیم فیآن توص

 نیاست، و بنابرا کردهیم یبا آن که قبالً در آنجا زندگ سهیدر مقا کند،یم یمکان زندگ کیاکنون در  یچه کس

 یادیتعداد ز ییشناسا یروش معمول برا کی نیا ،یشناس. از نظر روششودیم یبا گذشت زمان بررس راتییتغ

 ینژاد بیترک ایمحله  کی یطبقات بیترک ایاست. معموالً محققان  یسرشمار یهاشده با داده یسازانیمحله اع

تر است، معمول یسازانیمحله مورد اع کیطبقه به طبقه در  رییتغ یکه بررس ی. در حالکنندیم یآن را بررس

درآمد ساکنان  شیا افزاامر ب نیاوقات ا یوجود دارد. گاه یبندکردن طبقه یاتیعمل یبرا یمختلف یهاروش

 نتضمی عنوان به را – یمعموالً تعداد مدارک کارشناس - التیسطح تحص شیافزا گرید یهمراه است؛ برخ

 ست؟یدارند: محله چ فیبه پرسش و تعر ازین یتیجمع یکردهای. روکنندیم یمحله تلق کی یقاتانتقال طب یبرا

کنند، مشخص شده است  یمحله استفاده م کی یبیاندازه تقر یبرا یکه محققان معموالً از سرشمار یدر حال

به  دپوستیسف تیبا استفاده از جمع(. Carlson, 2020:16) کندیعبور م یامحله یاز مرزها یسازانیکه اع
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 یبنداصالحات منطقه شیافزا دهدیشده است که نشان م افتی یشواهد ،یسازانیاع یارهایاز مع یکیعنوان 

 یفیبا مطالعات ک هاافتهی نیارتباط دارد. ا ترکیب جمعیتیشدن  دتریبا احتمال سف یدارابه طور مثبت و معن

به  لیتما یبنددهد اصالح منطقهیمطابقت دارد که نشان م ورکیویشهر ن دربزرگ  یهادر مورد محله یقبل

مجلل و  یاز توسعه مسکون یاحتکار در مورد امالک و مستغالت، آغاز موج شیارزش امالک، افزا شیافزا

و  ییدر مورد جابجا(. Davis, 2021:6) درآمد داردو کم تیاقل یکمتر خانوارها یخرده فروشان، و دسترس

باره منتشر شده است. در  نیدر ا یمتناقض یاتفاق نظر وجود ندارد و آمارها یسازانیدر اع تیجمع یآوارگ

صورت گرفته است. در لس  ییمحله جابجا کیاند که فقط در شده یسازانیمحله اع 22 سیاپولینیشهر م

 یگذارهیسرما یشد )ائتالف مل نیساکن یسازنیمحله دچار جانش 13شده،  یسازانیمحله اع 73در آنجلس

 ت،یجمع ییشده با حداقل جابجا یسازانیدر محالت اع، ایالدلفیدر ف یسازانیاع (.2013، امریکا مجدد جامعه

نشده  یسازانیبا محالت اع سهیامر در مقا نیباالتر شده و ا یزندگ تیفیو ک یاقتصاد -یباعث تحرک اجتماع

در صفحات  تیجمع ییو جابجا یسازانیدرمورد اع هاینگران(. Ding & Huang, 2016) مجاور بوده است

 یکمّ قاتیاز تحق یارینمود که بس انیبتوان ب دیاما در مقابل آن شا شودیمنعکس م یها و اخبار محلروزنامه

. ستیشده آنقدر محتمل ن یسازانیدر محالت اع تیجمع یینشان داده است که جابجا یفیک قاتیدر مقابل تحق

 تفاوتیهر شهر ب یو درون یمحل تیو کالن سر و کار داشته و نسبت به وضع یمل یهاعمدتاً با داده قاتیتحق

 بخشد،یمسکن را شکل م تیوضع کینامیو د ییایکه پو یاند. عواملکه شهرها با هم متفاوت یاند. درحالبوده

ها ممکن است مکان یدچار رکود باشد، برخ ای ودر هر شهر تفاوت دارد. بازار مسکن ممکن است رونق داشته 

 یبه شکل ناموزون به شهرها هیسرما نکهیطور نباشد، و ا نیا گرید یطبقه خالق باشد و برخ یبرا یمقصد

در . در فرایند جانشینی (Carlson, 2020:52) بمانند بینصیشهرها از آن ب هیشوند و بق ریسراز یجهان

 یم انیطبقه متوسط مثل هنرمندان و دانشجو نیشامل هجوم ساکن ندیفرا نیا نیاز موارد، سطح آغاز یاریبس

جذب شوند.  یشهر التیبهتر به تسه یمسکن قابل استطاعت و دسترس لیدل هها ممکن است بگروه نیشود. ا

 ندیفرا نیاست. در آغاز ا یسازانیو مرتبط با اع ژهیو ندیفرا کی یشهر یفضاها «یسازجوان» گر،یبه عبارت د

 یبرامتخصصان جوان( شروع شد که امالک را  ان،ی)هنرمندان، دانشجو شرویپ سازانانیگسترده اع تیبا محور

به دنبال آنان کار خود را آغاز  گذارانهیدهندگان و سرمانمودند؛ هر چند توسعه یداریخر یاستفاده مسکون

در  ،یسازانیاع زیتعارض آم تیخاص لیکم درآمد و کارگر شدند. به دل نیساکن ییکردند و اغلب باعث جابجا

 تیجرم و جنا لیمتحده، به دل االتیجنوب ادر  ژهیبه و ،یتیاقل یهاگروه یرگینرخ جرم باال و چ یمحالت دارا

 ,Bereitschaft) اجتناب شد ییهامحله نیدر چن ندیفرا نیکم، از ا یشغل یهاو فرصت فیمدارس ضع اد،یز

مرکز  کیو نزد دیاز ساکنان جد یاریدر مرکز شهر بس یشغل یهابهبود در فرصت 2000بعد از سال  (.2020

با درآمد باال را که  دپوستانیشهرها، عدم تمرکز سف یکزمر یهامحله یسازانیشهر را به خود جلب کرد. اع

 یتیدر ساختار جمع یاساس رییدهنده تغامر نشان نی. اکندیاتفاق افتاده بود وارونه م 1980ها قبل از دهه یبرا

باشد  یرنسانس شهر کیممکن است آغازکننده  دهیپد نیا ترقیدرک عم یشهرها است، که نقطه شروع برا
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 ریاخ یهادهه یدرآمد را که ط ینابرابر شیممکن است افزا نیاقتصاد دارد. همچن یبرا یاگسترده یامدهایکه پ

 شیفقرا افزا یبرا یزندگ یهانهیآن ممکن است هز قیاست که از طر یسمیمکان رایکند، ز دیاتفاق افتاده تشد

  (.Baum-Snow & Hartley, 2020) ابدی

 یهاهیو ما هامحرک نیتراز مهم تی، شاخص جمع1950در دهه  یسازانیمطرح شدن اصطالح اع یابتدااز 

 ،یسازانیاصطالح اع زین رانیا یشهرساز اتیکه در ادب یاثرات آن بوده است. به نحو لیو تحل یدر بررس یاصل

 نیمطالعه ا یهاتیمحدود. ستقشر ثروتمندتر بوده ا ینیو جانش ریفق تیجمع یو آوارگ ییجابجا یتداع

وارد شده به محله، فقدان  تیجابجا شده و جمع تیجمع ،یسازانینوع اع صیشامل تشخ رانیدر ا ندیفرا

 یاقتصادی و اجتماعی هامربوطه و... است. در واقع امر کاوش داده یهاها و سنجهمبنا در شاخصمکان یهاداده

است که  ی( از مشکالتیسازانیمداخله اع اسی)مق یگیهمسا یدر سطح محله و واحدها یشناستیو جمع

و امکان مطالعه اثرات و  بردیاز آن رنج م یشناسو جامعه یشهر یایجغراف یهاو پژوهش یمطالعات شهر

 در نظر گرفته شود. ندهیآ حظاتدر مال یستیبایامر م نی. اکندیمحدود م ایرا سلب  امدهایعلل پ

و مداخله در بافت  یسازانیاع دهد،یپژوهش نشان م یلیو تحل ینظر یهاافتهیآنچه که رویکرد فرهنگی: 

و  یوسازها، تبعات فرهنگو ساخت یبافت کالبد یو بهساز یعالوه بر نوساز ،یشهر یمیفرسوده و قد

 یمیو قد درآمدو کم ریاقشار فق ،یسازانیو اع یرابطه، به واسطه نوساز نیداشته است. در ا زین یقیعم یاجتماع

به علت  جهیاند. در نتدرآمد شهر شدهو محالت کم  هیها و مهاجرت به حاشمحالت، مجبور به فروش خانه

 یدر محالت، اقشار متوسط جامعه به علت دسترس التیبها و توسعه خدمات و تسهو اجاره نیزم متیق شیافزا

محالت مهاجرت کرده اند.  نیشهر، به ا یهبمذ -یمراکز فرهنگ ژهیو به و یو ادار یبه بازار و مراکز خدمات

، 1398 فر،ینیشده است )مع یبافت فرهنگ یو پراکندگ یو اجتماع یموجب اختالط فرهنگ ها،ییجابجا نیا

چگونه  ای کند،یم رییمحله تغ کی یشناسییبایکه چگونه ز کندیم یبررس یسازانیدر اع یفرهنگ کردیرو (.199

: ردیگیبه دو روش مورد استناد قرار م قهیو سل ییبایمنظر، ز نی. از اشودیم رییمختلف در محله دچار تغ قیسال

محله  کی یآثار فرهنگ تواندیم یسازانیچگونه اع نکهیجامعه، از جمله ا کیدر  یفرهنگ راتیی( گزارش تغ1

( فرهنگ به 2 ای(، Hyra, 2015; Sullivan & Shaw, 2011تر شکل دهد )ساکنان متمول یرا در تصور ذهن

که  «سازهاانیاع»چگونه ممکن است توسط  نکهیمانند ا ،یسازانیاع یجاذب در روندها یعنوان عنصر

که  کندیم فی( توص2003) Ley (.Zukin, 2010شود ) تیکنند، هدایرا دنبال م «شرویجسور و پ»اجتماعات 

در حال  یهابه انتقال به محله لیمتما ن،ییپا یاقتصاد هیباال اما سرما یفرهنگ هیسرما یچگونه هنرمندان، دارا

 نیو همچننوشته ریچارد فلوریدا  «طبقه خالق»مربوط به کتاب  راتییتغ نیاز ا یاریهستند. بس یسازانیاع

طبقه  یجذب و نگهدار یشهرها برا کردی(، که استدالل مPeck, 2005در مورد آن است ) یاز و تیحما

 یاز موارد، عناصر فرهنگ یاری(. در بس2002فلوریدا، را پرورش دهند ) یفعاالنه انواع امکانات فرهنگ دیخالق با

 جادیقدرت در ا یاصل یهانهیزم ییایکننده پومهم هستند، بلکه منعکس قهیسل راتییتغ فیتوص ینه تنها برا

 ,Zukinاست ) یتر از آن، قدرت فرهنگمو مه ستین یاست. قدرت در فضا فقط مال یاجتماع محل کی
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طبقه  یهاو ارزش هاقهیکه چگونه فرهنگ، سل دهندیدر سمت تقاضا نشان م یسازانیاع یهاهینظر (.2010:4

 یکه جنبه فرهنگ شوندی(. محققان متذکر مZukin, 1987اثر گذارند ) یسازانیاع ندیمتوسط و باالتر، بر فرا

و در خانه خود احساس  ودمنجر به کاهش احساس تعلق در ساکنان موجود ش تواندیم یسازانیاع راتییتغ

 یازهاین کنندی(. ساکنان موجود عالوه بر احساس از دست دادن فرهنگ، حس مMisra, 2019کنند ) یمکانیب

حال حاضر در  یس ی(. واشنگتن دSheehy, 2020:65) شوندیتازه واردان محله برآورده نم ازیها به اندازه نآن

 رییآن است. تغ زیمجدد فرهنگ متما یبندپاک کردن و طبقه یکه به معنا کند،یرا تجربه م یفرهنگ ییجابجا

است  یعیطب ریامر غ کی نیدر حال رخ دادن است. ا یو بدون دخالت ساکنان فعل سابقهیب یدر شهر با سرعت

( از اتیحدس ای یها )اعم از واقعو خواسته ازهاین نی. تأمشودیم تیدر جوامع هدا یخارج یروهایو توسط ن

قرار گرفته است  تیدر اولو یدارند، نسبت به ساکنان فعل یتر که اغلب درآمد باالترجوان دتر،یجد انساکن

(Mitchel, Richardson, Franco, 2019.) کمک  یسازانیدر درک اع هانشیاز ب یبه برخ یفرهنگ کردیرو

که  یاست. فارغ از هر اقدام یسازانیمحله در حال اع کی یهاعالمت نیاز آشکارتر یکی کردیرو نی. اکندیم

را درک  یفرهنگ یسازانیاع امالک و مستغالت معموالً اول از همه نفعانیواردان و ذساکنان، تازه افتد،یاتفاق م

که ساختار محله  یقابل مشاهده است، در حال یبه راحت ابانیاز خ یمعمار یهاو سبک دی. مشاغل جدکنندیم

 یاگر کس یحت کند؛یم یتداع نیساکن یرا برا یو احساسات یغالباً معان راتییتغ نیو روابط امالک نهان است. ا

 یاسیو س یوجود ممکن است احساس کند که از نظر فرهنگ نیمحله جابجا نشود، با ا کیاز خانه خود در 

 (.Hyra, 2015آواره است )

ظهور  لیدال نیتراز مهم یکی ،ینقل عموموتوسعه حمل ژهیبه و ،یعموم یگذارهیسرما: گراونقلحملرویکرد 

را مطرح کردند که  هیفرض نی( اول1983) Sonstelieو  Leroyاست.  2000پس از سال  یسازانیاع دیدور جد

را با توسعه  یسازانیاجاره مناقصه، اع یسنت هیدر نظر هیکرا شنهادیو پ هیکرا یبه منحن تیبا وارد کردن ترانز

آغاز  2000از دهه  یسازانیو اع تیترانز نیرابطه ب نیا یبررس ی. مطالعات خاص برادهدیم وندیونقل پحمل

مطالعات  شتری. بشودیم عیتسر یباال به طور قابل توجه تیفیبا ک تیدر ترانز یگذارهیکه سرما یشود، زمان یم

را در  ریالسعیونقل سرحمل ژهیبه و ،یعموم ونقلحملاست که سهم  یمطالعات تجرب 2000پس از سال 

 «گراونقلحمل یسازانیاع»( اصطالح 2015) Revington .کندیم یبررس یسازانیاع عیتسر ایاستفاده مجدد 

(Transit-induced Gentrification )از  یناش یسازانیمربوط به اع یقبل فاتیخالصه کردن توص یرا برا

ونقل، محله بر حمل یمبتن ینقل )اجتماع محلودهنده حمل سیسرو یهامانند محله ،یونقل عمومتوسعه حمل

هم  محورونقلتوسعه حمل کردیبا رو یسازانیاصطالح قبالً با عنوان اع نیمبنا و...( مطرح کرد. اونقلحمل

 .شدیشناخته م

 Qi (2020ب )یهاستمیاز مطالعات در دو دهه گذشته نشان داده است که رشد مداوم س یکه برخ کندیم انی 

 االتیا یاز کالنشهرها یدر برخ یسازانیاع عیتسر ای جادیممکن است باعث ا باال تیفیبا ک یونقل عمومحمل

 ستمیمحور باب شد که توسعه شتابان س ونقلحمل یدر شهرها 2000بعد از دهه  TIGاصطالح  متحده شود.
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 شودیم داریونقل محور پدتوسعه حمل یهااستیو به طور معمول با س نمودند؛یرا تجربه م یونقل عمومحمل

(Revington, 2015به عنوان مثال، به دنبال گسترش سر .)یهایباز یزبانیمخطوط مترو پس از مسابقات  عی 

 یسازانیافتتاح شده اند، اع راًیمترو که اخ یهاستگاهیدر اطراف ا ن،یچ تختی، پکن پا2008 یتابستان کیالمپ

با درآمد باالتر  نیمسکن و نسبت ساکن متیق شیدر پکن با افزا یسازانیرا تجربه کرده است. اع یقابل توجه

. بهبود شودیم یریگاطراف اندازه یهامحله ریبا سا سهیکنار مترو، در مقا یهادرآمد باالتر در محله لیپتانس ای

در  نیساکنان مرفه را به سمت خود جلب کند. ساکن تواندیمحور مونقلاز توسعه حمل یناش یامکانات رفاه

(. اصطالح Qi, 2020:7کنند ) عیمسکن تسر متیرا به ق یدسترس یگذارهیانتقال سرما توانندیمکان م نیا

شده  فیعنوان تعر نی( به ا2016) Moeckelو  Dawkinsبار توسط  نیاول یبرا« گراونقلحمل یسازانیاع»

ونقل در مسکن مجاور آن انباشت شود و توسعه حمل یهاهیکه سرما دهدیرخ م یکه هنگام یادهیاست: پد

 شنهادیتوسعه پ نیمجاور ا یهامکانمسکن در  یدرآمد براکم یبا درآمد باالتر از خانوارها یخانوارها جهیدر نت

ممکن اند که افراد ثروتمندتر استدالل کرده( 2019و همکاران ) Padiro، در مقابل. دهندیم یشتریب متیق

و  نگیپارک فیبزرگ و راحت، امکانات ضع یهامربوطه، کمبود آپارتمان طیشرا ایازدحام  لیبه دل است

ونقل منصرف حمل دهندهسیسرو یهامحلهاز انتقال به  ت،یجناجرم و  زانیاز جمله باال بودن م تیمشکالت امن

به توسعه مجدد است، در  یابیدست یبرا دیمف یابزار یلیونقل رکه حمل کنندیاز محققان ادعا م یاریبس شوند.

اند. به عنوان مثال، محققان نشان مرتبط دانسته یسازانیرا با اع یاحتمال یامدهایاز مطالعات، پ یکه برخ یحال

 یلی(. راRayle, 2015داده است ) شیمسکن را افزا متیاز موارد، ق یاری، در بسTODاند که ابتکارات داده

در مساکن  یکه زندگ یافراد رایهمراه است، ز یتیجمع راتییاز نظر تغ یسازانیبا اع TOD کند،یاظهار م

TOD ها شامل پروژه نیمجرد و زوج بدون فرزند هستند و اگرچه ا ادیبه احتمال ز کنندیرا انتخاب م

ها مکان نیاز حد در ا شیو ماهر ب یامتفاوت است، اما کارمندان حرفه یدرآمد یهاگاهیبا پا ییخانوارها

که عامل  یاارزش افزوده لیمتمرکز در سطح محله، به دل یونقل شهرتوسعه حمل ن،یحضور دارند. بنابرا

درآمد کم یخانوارها ییمسکن و احتمال جابجا متیق شیافزا باعث کند،یم جادیخانوارها ا یبرا یدسترس

موضوع  نی. هر چند اسازدیم عیتسر TOD یهاناخواسته، در پروژه ایرا خواسته  یسازانیاع دهیشده و پد

 گردد. نییها تبپروژه یشود و شواهد آن پس از اجرا یبررس یبخش یستیبا

ست  ست که با    کیاکولوژ یساز انیاع ،یساز انیدر اع نینو یکردهایاز رو گرید یکیمحیطی: رویکرد زی ا

سعه م  ضا    افزاانیتو سترش ف شهر    یو گ  Gobsterو  Rigolon ،Stewart. شود یهمراه م یسبز در مراکز 

ضا    یقی( در تحق2020) سعه ف ش    یساز انیسبز و اع  یبه تو شهر  اند که اند و اذعان نمودهپرداخته کاگویدر 

ضاها » نیب رتباطا سبز  یخال یف س  یساز انیو اع« پاک و  ست. درک ا  یتاکنون کمتر مورد برر  نیقرار گرفته ا

و  تی تا از فقدان جمع   کند یم جاد یرا ا یخال  یتوسععععه مجدد محالت با فضعععاها     یبرا ییها راهبردها  ارتباط 

ضاها زده نیمحققان تخم یکند. هرچند برخ یریجلوگ نیساکن  ییجابجا   یساز انیبه اع دیشا  یخال یاند که ف

اند  داده شنهادیپ گرید یمعمول بوده، منجر نشود اما برخ یشهر یهاپارک جادیآن چنان که در ا ،یطیمحستیز
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کرده و ارزش امالک   کیرا تحر یطیمحستیز یسازانیاع شوندیم لیسبز تبد یکه به فضا یخال یکه فضاها

سکون  ضا    کندیم دییرا تأ دهیا نیا ایالدلفی. مطالعات در فدهدیم شیها را افزابه آن کینزد یم سعه ف   یکه تو

 ,Heckertاسععت ) دهیمجاور انجام یمسععکون یارزش واحدها شیبه افزا یامحله یخال یسععبز در فضععاها 

2015; Heckert & Mennis, 2012ن،یزم تیدر مالک اترییسبز، از جمله تغ یهایکاربر جادیا یندهای(. فرآ 

 ،یخصوص یهابا مشوق تواندیم ندیفرا نیبگذارد. ا ریتأث یطیمحستیز یسازانیاع نیممکن است بر روابط ب

ص    یهاخانه اطیح ضیتعر سکن رخ دهد     کیتفک یو حت یمحل یهاها به باغآن لیو تبد یشخ ساخت م و 

(Crauderueff et al. 2012). 

 یطیمحستیز یسازانی، اعیسازانیکه آن را اکو اع شود؛یم داریپد یطیمحستیز ینمامتناقض کرد،یرو نیدر ا

 کی تیسبز، مطلوب یاز آنجا که فضا ،یسبز به هر شکل یفضا یبهساز یهاشهی. رنامندیسبز م یسازانیو اع

 یسازانیمحرک اع یروین کیبه عنوان  تینهاارزش امالک شده و در  شیمنجر به افزا بخشد،یمنطقه را بهبود م

سبز در  یبه فضا یدسترس شیافزا شیهدف ظاهراً قابل ستا نی(. بنابراChecker, 2011) شودیشناخته م

را که قرار است از آن بهره مند شوند را جابجا کند  یادیز اریرا دارد که افراد بس ییتوانا نیدرآمد، اجوامع کم

(Cogan, 2018:14هما .)که  نگونهPearsall  وAnguelovski (2016اظهار دارند انواع مختلف )از  ی

 اتیدحیتجد یهاسبز، پروژه یفضا جادیمانند ا شود،یم ریتأث نیهم جادیمداخالت وجود دارد که باعث ا

 یاثر فور«.  سالم» ییمواد غذا یهاخط دوچرخه، توسعه رشد هوشمند و افتتاح فروشگاه یهارساختیپارک، ز

نمونه مهم از مداخالت  کی ورکیویدر شهر ن نیال یدر ارزش امالک است. ها شیافزا سبز، یدر فضا خالتمدا

 کیقابل توجه ارزش امالک مجاورش شده است. ارزش امالک نزد شیسبز است که منجر به افزا یفضا عیوس

 2009در سال  ،یارتفاعو  یپارک خط نیاست. ا افتهی شیدرصد افزا 103، 2011و  2003 یسالها نیبه پارک ب

قطعات خودرو،  یهامغازه یمحدوده متشکل از طبقه کارگر، دارا کیافتتاح شد و مناطق اطراف آن را از 

 یابه محله ،یمشاغل کوچک صنعت ریپوشاک و سا یگوشت، گاراژها، انبارها یبندبسته عیها و صناکشتارگاه

 نیدر ا (.Daigneau,2015کرده است ) لیبدت دمرتبهمطابق مد روز و بلن یهاکیها و بوتمتشکل از هتل

 ایمحله و  نیساکن یزندگ تیفیو بهبود ک یرسانخدمات ست؛یسبز چ یفضا جادیمقصود از ا دید دیمبحث، با

 زیها نطرح یمکان اجرا نی. همچنینیو بازآفر یبا نوآور یگردشگر تیو بهبود وضع یستیتور یرسانخدمات

 ایدرآمد و کم یخانوارها یدارا اًموثر است؛ مکان موردنظر عمدت یسازانیاع یروندها کیتحر زانیدر م

 اجتماعی – ییفضا اتیخود هستند؟ مقتض یهاساکن در خانه نیقشر متوسط و مالک ایاست و  نینشاجاره

 به آن توجه نمود. یشهر ینیو بازآفر ینوساز یهاطرح یدر مطالعات و اجرا یستیها متفاوت است و بامحله

بار توسط  نیاول( Super-Gentrification« )سازیابر اعیان»یا  «یسازانیفوق اع»اصطالح سازی: فوق اعیان

Lees (2003مطرح شد. به عق )یدر کالنشهرها شتریشده است که ب یدیوارد فاز جد یسازانیاع ،یو دهی 

 یو روندها هاهیبا نظر ،یکرده و از نظر روابط علت و معلول داینمود پ سیو پار ورکیویمانند لندن، ن یجهان

 بیاست؛ ترک ییجابجا یبه جا  ینیگزیجا شود،یمطرح م شتریب نجایکه ا یمتفاوت است. بحث نیشیپ یسنت
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 Butlerو  Lees. دیآیم دیپد یدر روابط اجتماعات محل یریکرده و تحوالت چشمگ رییتغ یطبقات اجتماع

مجدداً  یسازانیصورت که اع نیگذشته است؛ به ا یهایسازانیقدم فراتر از اع کی نیا کنندی( اذعان م2006)

صورت  یاقتصاد یهایگذارهیقرار گرفته است. سرما یسازانیکه قبالً مورد اع شودیم لیتحم محله کیبه 

اتفاق افتاده  تزیها نیداشته و همانگونه که در محله بروکل نیشیپ یهااز روند یفاز، سطح باالتر نیگرفته در ا

نمودن اوقات فراغت  یو سپر متیقامالک گران دیباال که قادر به خر اریبس یدرآمد گاهیپا یاست، قشر دارا

طبقه  ییباعث جابجا یقبل یکه در روندها شوندیم یماهر مهیطبقه متوسط و ن نیگزیهستند، جا نهیپرهز

 -ابر » ای «یسازانیفوق اع»را  یندیفرا نیحوزه، چن نیا نیمحقق ل،یدل نیشده اند. به هم ریفقدرآمد و کم

 یشهر تیحاکم یسازیدولت و تجار استیاستدالل کرد که سهمچنین ( 2019) سی. مورانددهینام «یسازانیاع

موارد، فوق  یداشته است، و اشاره کرد در برخ یسازانیدر ارتقا فوق اع ینقش مهم ا،یاسترال یدنیدر س

 یهاانتخاب محله یاصل لیدل اند.را تجربه نکرده یقبل یسازانیرخ دهد که اع یدر مناطق تواندیم یسازانیاع

نسبتاً  یو همگون شتریب تیشده، امن یسازانیاست که محالت اع نیمجدد، ا یسازانیاع یشده برا یسازانیاع

 یادیو تعارض در آن تا حد ز ییجابجا اناتیهستند که جر ییهامحالت دارند؛ و مکان رینسبت به سا یباالتر

تا  شودیم دهیو لندن د ورکیویدر ن یسازانیفوق اع انیدر جر که ی(. شباهتButler, 2003مهار شده است )

 یبه مرکز شهر )مراکز کانون یکیو در لندن نزد تیبه وال استر کیمحالت نزد ورکیویمشابه است: در ن یحد

به مساکن  یو دسترس ،یاجتماع یسکونت طبقه نسبتاً باال و همگن ،یمحل یهارساختی(، وجود زیمصرف جهان

 Lees) ردیگیقرار م سازهاانیمورد استفاده اع یو بازساز یبا مساحت مناسب که جهت نوساز یارتک خانو

& Butler, 2006:484کوچکتر و مراکز  یدر شهرها ها،یژگیو نیبدون ا یندیفرا نی(. احتمال وقوع چن

به وقوع  یهانج یدر شهرها یسازانیشد، فوق اع انیاست و همانطور که ب رممکنیغ یکمتر و حت یاهیناح

چرخه بسته  کیرا از و آن دهدیرا نشان م یسازانیاع ییایپو ،یاناتیجر نیو در حال انجام است. چن وستهیپ

 .کندیخارج م یسازو قابل مدل

 

 گیرینتیجه

معاصر بوده  یشهر یزیردر برنامه زیآممرتبط به آن، همواره از مسائل مهم و تعارض اتیو نظر یسازانیاع

 یهاهیدر متن محله و نظر آورد،یکه در رابطه با مسکن و استطاعت آن به وجود م یروند با مشکالت نیاست. ا

 اریبس یو اقتصاد جهان هیسرما اناتیجرو  یزیربرنامه ریتاکنون، س 1950منعکس شده است. از دهه  نیمحقق

 بیگسترده ترک راتییباعث تغ زین یو تکامل در سطح محل ییایپو نیاست؛ ا رییمتحول شده و در حال تغ

در  نی. بنابراگذاردیاثر م زین ندهایفرا ریمتأثر و بر سا انیدرحال جر یشده و از روندها فرهنگی – یاجتماع

 ندیمفهوم و فرا ینظر یبه بررس قاتیاز تحق یمطرح گشته است و بخش یانفراو یهابحث یسازانیمورد اع

اند. از نظر کرده نییصورت گرفته را تب یهایسازانیانواع اع یمورد یهابا نمونه گرید یو بخش یسازانیاع

 محلهدر سطح  قیبه اطالعات به روز و دق یدسترس ،یسازانیدر اع یمنسجم و مورد ینگارندگان، الزمه بررس
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 یسازانیمتأخر اع اتینظر یکه در بررس گریمطرح بوده است. نکته د رانیکه کمتر در کشور ا یاست؛ امر

معاصر است. همانگونه که در بخش  یو بهساز ینوساز اتیمطرح شود، ارتباط همپوشان آن با نظر یستیبا

شده و اجرا  بیترک زیسبز ن یامحور و شهرهونقلتوسعه حمل یکردهایبا رو یسازانیشد، اع بحث هاافتهی

 یستیدر حال اجرا هستند که با ایاجرا شده و  یو مورد یها به صورت محلپروژه نگونهیا رانیشده است. در ا

 نی. همچنردیقرار گ یکه بر مسکن در سطح محله خواهد گذاشت مورد بررس ییامدهایآن و پ یاثرات اجتماع

 یهاوجود دارد؛ در سال یمطرح شده ابهامات یسازانیاع یندهایها در فرااز نظر نگارندگان، در مورد نقش دولت

 یامر در شهرها نیهمراه بوده است و ا یخصوص گذارانهیسرما تیبا هدا شتریب یسازانیاع یروندها ر،یاخ

( یکوچکتر )از نظر سهم اقتصاد جهان یبوده است اما در شهرهامشهود  ورکیویلندن و ن س،یمانند پار یجهان

شناخته  یسازانیاع یدولت به عنوان محرک اصل ن،یمانند چ یترخواهتیتمام یاسیس یهاخصوصاً در نظام و

 ،یسازانیبرجسته و مطرح در مورد اع اتی. ادبگرددیمحله متنفع م یاتیمال یدرآمدها شیو از افزا شودیم

توجه نموده اند اما در مورد  یصخصو یهایگذارهیبه روند سرما شتریبوده و ب یجهان یمعطوف به شهرها

آن شهرها دارند،  ینسبت به بخش خصوص یرومندتریمتمرکز( موثرتر و ن ای) یشهرها، که دولت محل ریسا

وامل اثرگذار بر توسعه مجدد داد. ع میها تعمرا به آن یجهان اتیخلط مباحث را مرتکب شد و نظر نیا دینبا

 – یها و اثرات اقتصاداز آن کیهر  یو محتوا نهیمتشکل زم راست که عناص ریآن قدر متغ یسازانیو اع

به طور مستقل در محالت  یستیهر طرح را با یهامحاسبه کرد. اثرات و ارزش قاًیدق توانیآن را نم اجتماعی

 یسازانیبه اع ،یهرگونه اقدام توسعه مجدد و نوساز ایکرد که آ یبررس دینمود. در واقع با لیو تحل یبررس

خواه  ،ینیدر روند توسعه مجدد و بازآفر کنندهلیتسه لهیوس کیبه عنوان  یسازانیاع نکهیا ای شود،یمنجر م

 .گرددیگنجانده م رداوطلبانه،یغ ایداوطبانه 
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