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چکیده
«باززنده سازی »2بافت های فرسوده در شهرهای ایران ،نیازمند آشنایی با روشها و الگوهای مختلف و متفاوتی است .به
کارگیری نظریّة اصالتبخشی ،که برای ارتقای زندگی شهری بر جابهجایی طبقة متوسط به باال با افراد فقیر ،تأکید میکند،
یکی از راهبردهایی است که میتوان در راستای نوسازی شهری در ایران مورد آزمون قرار داد.
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی اثرات اجرای نظریّه اصالتبخشی ،با تأکید بر اثرات جابهجایی جمعیّت در شهر تهران
برای پاسخگویی به این پرسش است که « باززنده سازی بافتهای فرسوده شهر تهران با عنایت به نظریّه اصالتبخشی چه
اثرات احتمالی در نواحی همجوار و سایر مناطق شهر خواهد داشت؟» برای پاسخ به این پرسش ،یکی از محلّههای واقع در
منطقه  13شهر تهران ،به نام «مفتآباد» با استفاده از مطالعات میدانی و پرسشگری از ساکنان ،مورد بررسی قرار گرفت .یافته
ها حاکی از آن است که با باززنده سازی بافتهای فرسوده شهر ،با استفاده از نظریّه اصالتبخشی ،گرچه ممکن است
مشکل بافت فرسوده هر نقطه از شهر مرتفع شود ،اما پراکنده شدن جمعیّت فقیر در شهر ،میتواند به بازتولید فضاهای مشابه
در سایر مناطق آن منجر شود.
واژگان کلیدی :باززنده سازی ،بافت فرسوده ،نظریّه اصالتبخشی ،مفتآباد.
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Abstract:
Renovation of deteriorated textures in Iranian cities , demands familiarization with different
methods and models. Using the theory of originality which emphasizes on replacement of
middle to upper class with the poor people for the promotion of life , is one of the approaches
which can be tested in line with the urban renovation in Iran. The main goal of the present
research is to study the effects of the theory of originality with an emphasize on the effects of
population replacement in Tehran to respond to this question: What are the possible effects of
renovation of deteriorated textures of Tehran in the neighboring regions and other regions of the
city with regard to the theory of originality? In order to respond to this question , one of the
districts located in the zone 13 of Tehran ,i.e. Moftabad was studied through field work studies
and questioning the inhabitants. The findings indicate that the renovation of deteriorated
textures of the city , with the help of theory of originality may remove the problem of
deteriorated texture of a spot in a city , but the distribution of poor population in a city can lead
to re-creation of similar spaces in its other regions.
Keywords: Renovation , Deteriorated Texture, Theory of Originality, Moftabad .
* This article is taken from the Ph.D. dissertation of Mr. Esmaeel Aghayee Zaded entitled, “ Originality og the
Deteriorated Textures of Cities in the Process of Urban Development , A Case Study of Tehran”.
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