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 چكيده
هاي مختلف از جملـه كالبـدي و كـاربردي، دسـتخوش تغييـر،      فرهنگي و توسط مردم در زمينه -شهر تحت تاثير شرايط اجتماعي

-اكثر شهرهاي كشور، داراي محدوده گسـترده . صورت همزاد بشر، ظرف زندگي مردم استهر بهش. شودتحول و دگرگوني مي

شهر قديم در توسعه گسـتره جديـد شـهرها بـه     . كندنوعي شهر قديم را نمايندگي ميهستند كه به» بافت تاريخي«اي تحت عنوان 
آن اضـمحالل و ايـن   . كنده شهر جديد ظهور ميرود و توسعه شهر خارج از بافت تاريخي و در محدودسمت اضمحالل پيش مي

همچنـين   ضرورت حفاظت از بافت تاريخي بـراي جلـوگيري از تخريـب و   . توسعه، تعادل شهر را دستخوش اغتشاش نموده است
 همين صورت درسرعت گسترش يافت و بهاحيا و قرارگيري آن در فرآيند توسعه شهر در اوايل قرن بيستم در دنيا مطرح شد و به

رشد شتابان توسعه فضاهاي شهري جديد از يكسو و حفاظت بافت تاريخي از سوي ديگر، به افزايش . كشورهاي شرقي ظاهر شد
 .فاصله توسعه و حفاظت انجاميد و شهر را با معضل عدم تعادل روبرو نمود

-ي اين منظور بـا مطالعـه در حـوزه   برا. رفت از آن استيابي به راهكار برونهدف اين تحقيق، بررسي چرايي اين چالش و دست 

و » ضـرورت احيـا  «هاي مختلف كاركردي و نظري، و با نگاه به گذشته تاريخي حفاظت و سـنت حسـنه مرمـت، بـه موضـوعات      
نگـاه محـوري   .  نمايدبه عنوان حاملين اصلي احيا پرداخته و نظريه احيا بافت تاريخي با رويكرد به مردم را مطرح مي» نقش مردم«

 -هـاي اعتقـادي كـه مـورد قبـول جامعـه ايرانـي       ر تبيين اين موضوعات، نگاهي بومي است و از منظر مباني ديني و ارزشتحقيق د
هـاي كمـي،   حضور محقق در فرايند تحقيق و قرارگـرفتن او در كنـار مـردم، عـالوه بـر جنبـه      . اسالمي هستند، انجام پذيرفته است

عنوان پايلوت، انتخاب و كليه مطالعات ن مناسب بودن نظريه ارائه شده، شهر يزد، بهبراي نشان دادن ميزا. كيفيت تحقيق را رقم زد
پرداخت، مورد توجه قرار گرفت و انجام گرفته در آن در چارچوب حفاظت، مرمت و احيا در بافت تاريخي كه به نقش مردم مي

 .هاي الزم انجام شدها، نظرسنجيبراي آزمودن صحت آن در خصوص ي پروژه
-هاي حفاظت و مرمت را پوشش مـي ها نشان داد كه احيا بافت تاريخي فرايندي است كه مقولهاي و نظرسنجيالعات كتابخانهمط

عالوه بر ايـن، احيـا ماهيـت دينـي دارد و نـوعي عمـل تكليفـي اسـت كـه راه          . زنددهد و احيا زندگي در ساحت بافت را رقم مي
هـاي مختلـف حفاظـت و مرمـت جريـان      پذيرد و در مقولهحيا توسط مردم صورت مياين ا. كندسعادت و كمال انسان را طي مي

 .سازدمردم را نيز آشكار مي دارد و ضمن مشخص نمودن وظايف دولت و كارشناسان، نقش و وظيفه كليدي

 
 مردم -بافت تاريخي -احيا -مرمت -حفاظت:   هاي كليدي واژه


