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چکﯿده
بﺎﻓت ﻫﺎي تﺎریخی شهﺮي به مثﺎبۀ سند زندة تﺎریخ گذشتگﺎن و عﺎمل ﻫویت بخشی اﺟتﻤﺎعﺎت ،عﺮصۀ سکونت و ﻓعﺎلﯿتت
گستﺮة وسﯿعی از ذي نفعﺎن بﺎ اﻫداف و منﺎﻓع متفﺎوت و بعضﺎً متضﺎد و بستﺮ دو نﯿﺮوي متعتﺎر
ﻫستند که زمﯿنۀ بﺮوز انواع مختلف تعﺎر

«توستعه» و «حفﺎظتت»

را ﻓﺮاﻫم آورده اند .ﻫدف پژوﻫﺶ حﺎضﺮ ،واکﺎوي و شنﺎخت تعﺎرضﺎت موﺟتود

در بﺮنﺎمهریزي بﺎﻓتﻫﺎي تﺎریخی شهﺮي است تﺎ از رﻫگذر آن ،زمﯿنۀ مدیﺮیت و حل تعﺎر

ﻓﺮاﻫم شود .ایت پتژوﻫﺶ

از نوع کﯿفی است که داده ﻫﺎي موردنﯿﺎز آن بﺎ استفﺎده از روش نﻤونه گﯿﺮي گلوله بﺮﻓی ،تحلﯿل اسنﺎدي و مصتﺎحۀۀ عﻤﯿت
گﺮدآوري و در چﺎرچوب نظﺮیۀ زمﯿنه اي تحلﯿل شده است .یﺎﻓتته ﻫتﺎ نشتﺎن متی دﻫتد مهتم تتﺮی تعﺎرضتﺎت ﻓتﺮاروي
بﺮنﺎمه ریزي بﺎﻓت تﺎریخی شهﺮري« ،تعﺎر
کﺎلۀدي»« ،تعﺎر

زیست محﯿطی» و «تعﺎر

توستعه و حفﺎظتت»« ،تعتﺎر

منتﺎﻓع ذي نفعتﺎن»« ،تعتﺎر

ﻓضتﺎیی-

اﺟتﻤﺎعی» است که در سه دستۀ کالن «تعﺎرضتﺎت درونتی»« ،تعﺎرضتﺎت

نﺎشی از بﺮنﺎمه ﻫﺎي حفﺎظت» و «تعﺎرضﺎت نﺎشی از طﺮحﻫﺎي توستعه شتهﺮي» طۀقتهبنتدي متیشتوند .ضتعف نظتﺎ
بﺮنﺎمه ریزي حفﺎظت و مدیﺮیت بﺎﻓت تﺎریخی کشور و نﺎکﺎرآمدي نظﺎ بﺮنﺎمه ریزي و مدیﺮیت توسعه در بﺎﻓتت تتﺎریخی
در سطح تصﻤﯿم گﯿﺮي ،مهم تﺮی علل بﺮوز تقﺎبل نﯿﺮوﻫﺎي حفﺎظت و توسعه در بﺎﻓت ﻫﺎي تﺎریخی ﻫستند که بته ظهتور
تعﺎرضﺎت ثﺎنویه در سطح عﻤلﯿﺎتی منجﺮ می شوند .شنﺎخت تعﺎرضتﺎت و علتل بتﺮوز آن ،گتذار از رویکﺮدﻫتﺎي حفﺎظتت
شهﺮي قدرت مۀنﺎ به سﻤت رویکﺮدﻫﺎي ذينفعمۀنﺎ ،بهکﺎرگﯿﺮي رویکﺮدﻫﺎیی نظﯿﺮ حفﺎظت حسﺎس به تعتﺎر

 ،حت بته

مﯿﺮاث و یکپﺎرچگی حفﺎظت شهﺮي در بستﺮ گستﺮده تﺮ بﺮنﺎمه ریزي شهﺮي در سطح سﯿﺎست گذاري می توانتد بته حتل
تعﺎرضﺎت موﺟود و تحق توسعۀ تعﺎملی حفﺎظتگﺮا در بﺎﻓتﻫﺎي تﺎریخی منجﺮ شود.

واژهﻫﺎي کلﯿدي :بﺎﻓت تﺎریخی شهﺮري ،بﺎﻓت تﺎریخی شهﺮي ،تعﺎر

 ،توسعه و حفﺎظت شهﺮي ،نظﺮیۀ زمﯿنهاي.

 این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول به راهنمایی مجتبی رفیعیان و مشاوره حمیدرضا صارمی استت کته در گتروه شهرستازی دانشتگاه تربیتت
مدرس و با حمایتهای مادی و معنوی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران انجام شده است.
Email: rafiei_m@modares.ac.ir
 نویسندۀ مسئول
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مقدمه
تعارض جزء جداییناپذیر کلیۀ پروژهها و تعامالت انسانی است که اثرات ثانویۀ بسیاری بههمراه دارد .اگرچه تعارض
عموماً یک مفهوم منفی است ،اما در صورت مدیریت مؤثر ،میتوان آن را امری ذاتاً مفید تلقی کرد که با پذیرش
چارچوب و اصول کلی ،به راهحلهای خالقانه و تغییرات سازمانی میانجامد ( .)Prenzel & Vanclay, 2014تعارضات
در قلب تمامی فرایندهای برنامهریزی قرار دارد و برنامهریزان هر روز با چالشهایی روبهرو هستند که از سوی طرفهای
درگیر مطرح میشوند (قاسمی و رفیعیان)00 :0900 ،؛ بنابراین مدیریت و حل تعارض در کنار سایر مأموریتهای اصلی
برنامهریزان شهری نظیر مدیریت عدمقطعیت ،مدیریت پیچیدگی و مدیریت تغییر اجتنابناپذیر خواهد بود ( & Gresch

.)Smith, 1985
بافتهای شهری تاریخی تبلور کالبدی ارزشها ،سنتها و ایدئولوژی ساکنان و بیانگر تاریخ اجتماعات ،تکامل جامعه
و هویت فرهنگی آن هستند (متقی و همکاران .)001 :0900 ،این نواحی در معرض فشارهای دوگانۀ ناشی از تأمین
نیازهای ذینفعان متکثر و فرایندهای اجتنابناپذیر تغییر شهری قرار دارند؛ بنابراین یکی از مهمترین چالشهای
پیشروی آنها مدیریت تغییر و مدیریت نیروهای متعارض حفاظت و توسعه است ( Getty Conservation Institute,

 .)2009: 2تقابل حفاظت و توسعه یکی از چالشهای رایج بیشتر کشورهای درحالتوسعه است ( .)Cheng, 2017: 1در
این کشورها فشار بیوقفۀ ناشی از رشد لجامگسیختۀ جمعیت ،گسترش شهری ،توسعۀ اقتصادی ،نیاز به مدرنسازی بناها
بهمنظور استفادۀ معاصر و نبود چارچوبهای قانونی یا نهادی الزم ،تهدیدی جدی برای ارزشهای میراثی بافتهای
شهری تاریخی بهشمار میروند (.)Kiruthiga & Thirumaran, 2018; Throsby, 2015; Penna et al., 2013
چالش حفاظت و توسعه یکی از موضوعات بحثبرانگیز مدیریت بافتهای تاریخی کشور محسوب میشود .اگرچه به
لحاظ نظری تعارضی میان این دو مفهوم وجود ندارد ،در عرصۀ عمل این دو مقوله همواره با یکدیگر در چالش و تقابل
بودهاند (حناچی و همکاران .)01 :0931 ،توجهنکردن به موضوع مدیریت تعارض نیروهای توسعه و حفاظت در بافتهای
تاریخی کشور ،عالوه بر تشدید شکاف بین این دو مفهوم ،موجب بروز انواع مختلف تعارض در این نواحی شده و آنها را
به عرصۀ تاختوتاز نیروهای متضاد تبدیل کرده است .بهواسطۀ وجود انواع مختلف تعارض و توجهنکردن برنامهریزان و
مدیران شهری به مدیریت و حل آنها ،ارزشهای ملموس و ناملموس بافتهای تاریخی بهمثابۀ سند زنده و هویتساز
شهر در معرض خطر نابودی هستند و از سوی دیگر طرحهای حفاظتی و طرحهای توسعۀ شهری در عمل ناکارآمد و
ناموفق بودهاند؛ بنابراین بافتهای تاریخی شهری که سرمایههای فرهنگی-تاریخی تجدیدناپذیر کشور هستند،
بیشازپیش دستخوش انزوا شدهاند و با خارجشدن از دایرۀ حیات فعال شهری ،از چرخۀ توسعه عقب ماندهاند.
بافت تاریخی شهرری یکی از نمونههای بارز عملکرد متعارض نیروهای حفاظت و توسعه است .براساس یافتههای
باستانشناختی ،شواهد نخستین استقرار در سرزمین ری در محوطۀ چشمهعلی کشف شده است که قدمت آن به هزارۀ
ششم قبل از میالد بازمیگردد (شیخبیکلو اسالم .)90 :0900 ،این شهر که میتوان آن را مادر تهران نامید (کریمان:0900 ،
 ،)09در دوران تاریخی تداوم داشته است و در دوران اسالمی نقشی انکارناپذیر پیدا میکند .این شهر بزرگ که روزگاری بر
سر حکمرانیاش ستیزهها درمیگرفت ،اکنون به تلی از خاک در جنوب دشت تهران تبدیل شده است و در میان خروارها
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خاک کشاورزی یا زیرسازههای عظیم بتونی یا در معرض تیغ بولدوزرها و لودرها به حیات هرچند بیرمقش ادامه میدهد
(مرتضایی و صدرائی .)009 :0909 ،بر این اساس ،بافت تاریخی شهرری بهدلیل فشارهای نیروی توسعه (بهویژه طرحهای
موضعی و محرک توسعه) از یکسو و غلبۀ رویکرد حفاظت موزهای صرف از سوی دیگر ،در حال حاضر با چالشهای
بسیاری مواجه است که مدیریت آنها بهعنوان یکی از مأموریتهای اصلی برنامهریزان شهری ضرورت مییابد.

مۀﺎنی نظﺮي
پﯿشﯿنۀ موضوع
مرور پژوهشهای پیشین بیانگر دغدغهمندی برنامهریزان شهری به موضوع مدیریت و حل تعارض در پروژههای توسعۀ
0

شهری بهویژه ابرپروژهها و طرحهای موضعی بزرگمقیاس و تأکید آنها بر تعارضات کالبدی -فضایی بهموازات بسط
مفهوم تعارض در عرصۀ برنامهریزی شهری و غفلت آنها از پرداختن به موضوع تعارض و مدیریت آن در بستر بافتهای
تاریخی شهری بهمثابۀ یکی از رسالتهای اصلی برنامهریزان است .جدول  0غلبۀ رویکرد توسعهگرا را در مطالعات پیشین
نشان میدهد؛ بهگونهای که  00درصد آنها از این رویکرد استفاده کردهاند .مطالعات پیشین عمدتاً با اتخاذ رویکردهای
مختلف نظیر رویکرد توسعهگرا (غلبۀ برنامهریزی شهری) ،حفاظتگرا ،رویکرد بینابینی (توسعه و حفاظت) و رویکرد مبتنی
بر حل تعارض منافع خصوصی در طرحهای توسعه و حفاظت شهری انجام شدهاند؛ برای مثال ،پژوهش مینری،)0039( 9
شاهمحمدیان ( ،)0903کرافورد 9و همکاران ( ،)9109لویس ( ،)9100ابلقی ( ،)0931عادلی و عباسی هرفته ( )0900و
خیرالدین و همکاران ( )0900بهترتیب نمونههای این دستهبندی چهارگانه هستند.
بر پایۀ جدول  0پارادایم کیفی ،پارادایم غالب در پژوهشهای پیشین است .علیرغم غلبۀ پارادایم پژوهش کیفی در
این مطالعات و گستردگی روشهای کیفی استفادهشده ،هیچیک از این پژوهشها از راهبرد نظریۀ زمینهای استفاده
نکردهاند .این در حالی است که نظریۀ زمینهای 0بهمثابۀ یک روش پژوهش با تأکید بر تولید نظریۀ مستخرج از داده
( )Noble & Mitchell, 2016ظرفیت چشمگیری در پردازش و خلق نظریه دارد که این مهم بهوسیلۀ پژوهشگران
نادیده گرفته شده است .بدینترتیب ،با توجه به خأل نظری و روششناختی مطالعات پیشین در پرداختن به موضوع مقاله،
این پژوهش در چارچوب نظریۀ زمینهای ،به تبیین تعارضات فراروی بافت تاریخی شهرری میپردازد تا از رهگذر آن
امکان مدیریت و حل تعارض و همسوکردن دو جریان اصلی توسعه و حفاظت فراهم شود.

 .0براساس واژگان کلیدی 91 ،پژوهش علمی معتبر داخلی و خارجی بررسی و تحلیل شده است.
2. Minnery
3. Crawford
4. grounded theory
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ﺟدول  .0تحلﯿل مطﺎلعﺎت پﯿشﯿ مﺮتۀط بﺎ موضوع پژوﻫﺶ
روش /
پﺎرادایم

روشﻫﺎي

نﻤونۀ

پژوﻫﺶ

استفﺎدهشده در

مطﺎلعﺎتی

فراتحلیل و مطالعۀ
موردی

شهر اونتاریو

مطالعۀ موردی/
تحلیل محتوا/
تحلیلهای آماری

شهر لندن

ردیف

عنوان مطﺎلعه

نویسندگﺎن

0

الگوهای تعارض مکانی و
ساختار اکولوژیکی شهری

& Janelle
Millward,
1976

کمی

9

همبستگیهای تعارض مکانی

Janelle, 1979

کمی

9

رویکﺮد
موضوع موردتأکﯿد

پژوﻫﺶ

تحقﯿ
0

تعارض و مدیریت تعارض در
برنامهریزی شهری :بهکارگیری
نظریههای عمومی برنامهریزی
شهری در بستر دولت محلی
9
کوئینزلند

Minnery,
1983

کیفی

مطالعۀ موردی

شهر کوئینزلند

0

مدیریت تعارض فضایی:
سیستم برنامهریزی در سوئیس

& Gresch
Smith, 1985

ترکیبی
با غلبه
کیفی

فراتحلیل و مطالعۀ
موردی

سوئیس

0

1

1
3

0

01

00

برنامهریزی برای مواجهه با
تعارض :راهبردهای مذاکره و
میانجیگری در مقررات محلی
کاربری زمین

Forester,
1987

کیفی

پژوهش
کتابخانهای

تعارض و مدیریت تعارض در
پروژههای شهری استراتژیک

Coppens,
2011

ترکیبی

مطالعۀ تطبیقی/
مطالعۀ موردی/

حفاظت حساس به تعارض در
جنگل استوایی پارک ملی
0
گوال
ارزیابی اثرات اجتماعی چگونه
میتواند به مدیریت تعارض
کمک کند؟
شناسایی و پیشگیری از
تعارض بین حفاظت تاریخی و
توسعۀ انرژی تجدیدپذیر
چالشهای مدیریت و حفاظت
میراث شهری در مرکز تاریخی
شهر سلیمانیه

بافت تاریخی ،حفاظت ،مرمت،
بهسازی یا نوسازی

کلی

نواحی توسعۀ
راهآهن در دو
شهر جنت 9و
0
لوان

تعارض مکانی

توسعهگرا

تعارض مکانی

توسعهگرا

تعارضات سازمانی و حرفهای
موجود در عرصۀ برنامهریزی
شهری

توسعهگرا

تعارض فضایی

توسعهگرا

تأکید بر بروز تعارض در اجرای
برنامههای شهری ،تبیین نقش
برنامهریز در حل تعارضات
کاربری زمین

توسعهگرا

تعارض کاربری زمین و تعارض
ذینفعان

توسعهگرا

Crawford et
al., 2011

کیفی

مطالعۀ موردی

پارک ملی گوال
سیرالئون

تعارض زیستمحیطی بالقوه و
بالفعل ،حفاظت حساس به
تعارض

حفاظتگرا

& Prenzel
Vanclay,
2013

کیفی

نظریۀ بازی

-

نقش اثرات اجتماعی حساس به
تعارض در مدیریت و حل تعارض

توسعهگرا

کیفی

تحلیل اسنادی

Lewis, 2015

نواحی توسعۀ
انرژی
تجدیدپذیر در
ایاالت متحده

تعارضات قانونی و تعارض
کاربری زمین

بینابینی

M.Taqi
& M.Amin
Akwazi
AduAmpong,
2016

کیفی

مطالعۀ موردی

مرکز تاریخی
شهر سلیمانیه

تعارض ذینفعان

حفاظتگرا

ابلقی0931 ،

کیفی

پژوهش
کتابخانهای

-

تضاد میان حفاظت از میراث
شهری و نوسازی شهری ،تبیین
چالشهای فراروی مراکز تاریخی
شهرها

بینابینی

1. Ontario
2. Queensland
3. Gent
4. Leuven
5. Gola Rainforest National Park
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ادامۀ ﺟدول  .0تحلﯿل مطﺎلعﺎت پﯿشﯿ مﺮتۀط بﺎ موضوع پژوﻫﺶ
روش /
ردیف

عنوان مطﺎلعه

نویسندگﺎن

حفاظت و توسعۀ شهری ،دو
رویکرد مکمل یا مغایر؟
مدیریت شهری :مدیریت بافت
تاریخی شهرهای ایران
(چالشها و راهبردها)
حفاظت و توسعه در ایران:
تجزیهوتحلیل تجارب مرمت در
بافتهای باارزش شهرهای
تاریخی ایران

پﺎرادایم

روشﻫﺎي

پژوﻫﺶ

استفﺎدهشده در

رویکﺮد
نﻤونۀ مطﺎلعﺎتی

موضوع موردتأکﯿد

پژوﻫﺶ

تحقﯿ
صحیزاده و ایزدی،
0939

کیفی

پژوهش کتابخانهای

-

طاهرخانی و متوسلی،
0930

کیفی

پژوهش کتابخانهای

-

حناچی ،دیبا و
مهدوینژاد0931 ،

کیفی

پژوهش کتابخانهای
(اسنادی)

-

00

تدوین چارچوب مفهومی
حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در
بافتهای فرهنگی-تاریخی

حناچی و فدائینژاد،
0901

کیفی

تحلیل اسنادی

-

01

کاربرد انتقال حقوق توسعه
( )TDRبهعنوان سازوکار
تحققپذیری طرحهای توسعۀ
شهری (نمونۀ موردی :شهر
کاشان)

عزیزی و شهاب،
0900

کمی

01

علل بروز تعارضهای اجتماعی
در حفاظت از میراث معماری

رازقی ،پیربابایی و
ندیمی0909 ،

کیفی

03

ارزیابی تأثیر سیاستگذاریهای
عمومی بر تحققپذیری
طرحهای توسعۀ شهری

گلزاری اوسگوئی،
0909

ترکیبی

09
09

00

پژوهش
کتابخانهای /مطالعۀ
موردی /تحلیل
محتوا  /تحلیل
هزینه -فایده
مطالعۀ موردی
روش سنجش
نگرشها و
رفتارهای اجتماعی
مطالعۀ موردی /
تحلیل شبکه
اجتماعی

هر کاشان

مجموعۀ ثبت
جهانی گنبد
سلطانیه
ده ونک تهران

00

محلۀ عودالجان ،میراث شهری
در تقابل بین سنت و مدرنیته

رضایی و حناچی،
0900

کیفی

پژوهش
کتابخانهای /مطالعۀ
موردی

محلۀ تاریخی
عودالجان تهران

91

تقابل «حق مالکیت خصوصی و
حق به شهر» در بستر اقدامات
نوسازی شهری

خیرالدین و دالیی
میالن0900 ،

کیفی

مطالعۀ موردی/
استدالل منطقی

اتوبان امام علی در
محلههای اتابک و
مینایی

90

نسبت توسعه و حفاظت در شهر،
بازخوانی مدل توسعۀ شهر یزد از
منظر تعامل میان رویکردهای
توسعه و حفاظت از بخشهای
قدیم در بازۀ زمانی قرن  0تا 09
هجری

عادلی و عباسی هرفته،
0900

پژوهش
کتابخانهای /مطالعۀ
موردی /تحلیل
تاریخی

شهر یزد

کیفی

کلی

تبیین رابطه و نسبت میان
حفاظت و توسعه
تبیین چالشها و تعارضات
فراروی مدیریت بافتهای
تاریخی شهرهای ایران
تجارب مرمت در
بافتهای باارزش
شهرهای تاریخی ایران،
تقابل توسعه و حفاظت
تبیین سیر تحول
رویکردهای نظری
معطوف به حفاظت و ارائۀ
چارچوب مفهومی حفاظت
و بازآفرینی یکپارچه در
بافتهای فرهنگی-
تاریخی
استفاده از سازوکار انتقال
حقوق توسعه بهمثابۀ
ابزاری برای حل تعارض
توسعه و حفاظت
تبیین علل و عوامل بروز
تنش و تعارضات اجتماعی
در عرصۀ حفاظت از
میراث معماری
شناخت ذینفعان در
طرحهای توسعۀ شهری و
تبیین روابط بین آنها
تقابل سنت و مدرنیته در
بافتهای تاریخی شهری
و تعارض ارزشی ناشی از
آن
تعارض اقدامات نوسازی
شهری با حق به شهر،
تقابل حقوق عمومی و
حقوق خصوصی
شهروندان ،ضرورت
ارزیابی اثرات اجتماعی
توسعه
تبیین رویکردهای معطوف
به رابطۀ میان حفاظت و
توسعه ،توجه به رویکرد
توسعۀ حفاظتمحور

بینابینی
بینابینی

بینابینی

بینابینی

حل تعارض
منافع
خصوصی

حفاظتگرا

توسعهگرا

بینابینی

حل تعارض
منافع
خصوصی

بینابینی
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ادامۀ ﺟدول  .0تحلﯿل مطﺎلعﺎت پﯿشﯿ مﺮتۀط بﺎ موضوع پژوﻫﺶ
روش /
ردیف

عنوان مطﺎلعه

نویسندگﺎن

پﺎرادایم

روشﻫﺎي

پژوﻫﺶ

استفﺎدهشده در

رویکﺮد
نﻤونۀ مطﺎلعﺎتی

موضوع موردتأکﯿد

پژوﻫﺶ

تحقﯿ

99

علل بروز تقاضاهای اجتماعی در
خروج میراث معماری از
فهرست آثار ملی

کبیری0900 ،

کیفی

پژوهش
کتابخانهای /مطالعۀ
موردیSWOT /

شهر تهران

99

تحلیلی بر تعارضات اجتماعی
فضایی ابرپروژههای شهری
مشهد

سرخیلی0900 ،

ترکیبی

مطالعۀ موردی /
نظریۀ زمینهای /
تحلیل شبکه
اجتماعی

شهر مشهد

90

تعادلبخشی بین حقوق مالکانه
و منافع عمومی در اقدامات
نوسازانه شهری (از تعارض
منافع تا تعادل حقوق در قوانین
سلب و تأمین حقوق مالکانه)

خیرالدین ،کامیار و
دالیی میالن0900 ،

کیفی

استدالل منطقی/
تحلیل اسنادی

-

90

تبیین مدیریت تعارض
کنشگران در طرحهای توسعه
شهری تهران

شاهمحمدیان0903 ،

ترکیبی

مطالعۀ موردی /
تحلیل شبکۀ
اجتماعی /تحلیل
تماتیک

شهر تهران

91

تحلیلی بر تعارض منافع در
پروژههای مشارکتی بزرگ
شهری با تأکید بر مدل شراکت
عمومی خصوصی مردمی ()4P

قاسمی و رفیعیان،
0900

کیفی

پژوهش
کتابخانهای /مطالعۀ
موردی  /کدگذاری
 /تحلیل محتوای
کیفی

پروژۀ ارگ
جهاننمای اصفهان

91

واکاوی تعارض ذینفعان در
نواحی تاریخی شهری

متقی ،رفیعیان و
صارمی0900 ،

کیفی

پژوهش
کتابخانهای /مطالعۀ
موردی  /کدگذاری
 /تحلیل محتوای
کیفی

طرح حریم حفاظتی
محلۀ سنگلج تهران

نظﺮیهﻫﺎي پشتﯿۀﺎن پژوﻫﺶ :نظﺮیۀ تعﺎر

کلی

تبیین علل وجود
تقاضاهای متکثر خروج
میراث معماری از فهرست
آثار ملی و تحلیل نقش
قوانین حقوقی بهویژه
قاعدۀ فقهی تسلیط در
بروز تعارض منافع عمومی
(حفاظت) و منافع
خصوصی
تأکید بر وجود تعارض
اجتماعی در ابرپروژه های
شهری بهواسطۀ تفاوت در
قدرت ذینفعان و تعارض
پروژهها با زمینۀ شهری
تعارض حقوق مالکانه و
منافع عمومی در طرحهای
نوسازی شهری و ارائۀ
راهکارهای مدیریت و حل
اینگونه تعارضات

حل تعارض
منافع
خصوصی

توسعهگرا

حل تعارض
منافع
خصوصی

تحلیل علل و عوامل بروز
تعارض در طرحهای
توسعه (طرحهای موضعی)

توسعهگرا

شناخت و تبیین ذینفعان
و تعارضات آنها و
پیشنهاد مدل مشارکت
 3Pو شراکت  4Pبرای
مدیریت تعارضات فراروی
توسعههای شهری

توسعهگرا

گونهشناسی ذینفعان و
تعارض آنها در بافتهای
تاریخی شهری

بینابینی

و نظﺮیۀ حل تعﺎر

تعارض یک فرایند اجتماعی بنیادین است؛ بنابراین جامعه متشکل از منافع گروههای اجتماعی رقیب است که بهمنظور
کسب حداکثر سود و سلطه در یک ساختار اجتماعی با یکدیگر رقابت میکنند .بر پایۀ نظریۀ تعارض ،قدرت نسبی یک
گروه اجتماعی معین ،نظم اجتماعی را کنترل میکند .چنین گروه قدرتمندی نهفقط قانونگذاران ،بلکه نظام اجرایی قانون
را تحت سیطرۀ خود قرار میدهد ( .)Petrocelli et al., 2003: 2نظریۀ تعارض با تلقی تعارض بهعنوان بخشی از
ساختار کالن اجتماعی و شرط ضروری تغییر اجتماعی ،آن را ویژگی اندمیک جامعه برمیشمارد ( Gresch & Smith,
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 .)1985: 169نظریهپردازان متعددی نظیر توماس هابز 0و کارل مارکس 9به موضوع تعارض پرداختهاند .به عقیدۀ هابز،
انسان ذاتاً خودخواه و قدرتطلب است؛ بنابراین بروز جنگ در وضع طبیعی ،بهدلیل روحیۀ جنگطلبانۀ انسان صورت
میپذیرد (جاویدی .)0900 ،به اعتقاد کارل مارکس ،جامعه عرصۀ تعارض اجتماعی شامل دو طبقۀ سرمایهدار و کارگر
میشود .در چنین جامعهای ،گروه صاحب قدرت به منابع و فرصتهای زندگی دسترسی دارد؛ درحالیکه گروه غیرممتاز از
این امتیاز محروم است (.)Omer & Jabben, 2003: 195–196
حل تعارض به معنی حلوفصلکردن و برطرفکردن علت آن است ( )Thakore, 2013و به تحلیل علل و
موقعیتهای بروز تعارض میان گروههای درگیر میپردازد .در این فرایند تالش میگردد بر پایه گسترهای از گزینهها و
سیاستهای پیشنهادی ،نیازهای گروههای درگیر تأمین و تعارضات موجود حلوفصل شود (.)Burton, 1986
نظریۀ حل تعارض بر پایۀ نظریۀ بازی و فنون مذاکره بنا و بهطور گسترده در انتظامهای فکری تصمیمسازی و مذاکره
استفاده شده است .اگرچه فنون مذاکره نخستین بار در زمینۀ دیپلماسی و نظامی بهکار گرفته شد ،بهسرعت به سایر عرصهها
نظیر مذاکرات کاری ،مذاکرات تجاری و حتی تعارضات زیستمحیطی و تعارض کاربری زمین نفوذ یافت .نظریهپردازانی
مانند ساسکید ،9فارستر 0و اینیز 0مدلهای مدیریت و حل تعارض را در عرصۀ برنامهریزی بهکار گرفتند .اینیز ( 0000و
 )0001با بسط قلمرو مدیریت تعارض همکارانه در برنامهریزی و تلقی آن بهمثابۀ پارادایم جدید برنامهریزی ،جایگاه فنون
حل تعارض ارتباطی را به روشی جدید در سیاستگذاری فضایی ارتقا داد (.)Coppens, 2011: 251
فیشر )0000( 1در چارچوب موضوع مدیریت و حل تعارض ،اصول کلی تحلیل ،مواجهه و حل تعارضات اجتماعی را
ارائه کرده است .بر پایۀ فرایند پیشنهادی او مدیریت تعارض شامل سه مرحلۀ اصلی است:
 .0تحلیل تعارض با هدف شناخت علل تعارض؛
 .9شناخت گروههای درگیر و مواجهه با آنها بهعنوان پایهای برای همکاری آنها و ابزاری برای حل تعارض؛
 .9حل تعارض بهمثابۀ بخشی از فرایند تصمیمسازی و سیاستگذاری بهمنظور پیشگیری از بروز تعارضات بالقوه
میان گروهها و مواجهۀ کارآمد با آنها (.)Lara & Nof, 2003: 209

بﺎزنﻤون تعﺎر

در بﺎﻓتﻫﺎي تﺎریخی شهﺮي

از آغاز حفاظت از میراث فرهنگی ،تعارض بین گروههای مختلف ذینفع وجود داشته است .تعارض سیاستهای حفاظت
از میراث و منافع اجتماعات محلی و تعارض توسعۀ اقتصادی یا استفاده از منابع و حفاظت از میراث (تعارض توسعه و
حفاظت) نمونههایی از اینگونه تعارضات هستند ( .)Wen, 2007: 6توافقنکردن و تعارض میتواند درون فرایند مدیریت
و برنامهریزی میراث یا در بستر گستردهتری بروز کند؛ برای مثال متخصصان میراث ممکن است دربارۀ اینکه آیا یک
مکان «ارزش میراثی» دارد یا خیر ،با یکدیگر وارد جدال شوند یا ممکن است دیدگاهها و آرای متعارضی دربارۀ اینکه
1. Thomas Hobbes
2. Karl Marx
3. Susskind
4. Forester
5. Innes
6. Fisher
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ارزشهای میراثی چه کسانی باید شناخته شود ،داشته باشند .جانستون و میرز )9110( 0تعارضات موجود در نواحی تاریخی
تاریخی را در دو دستۀ کالن تعارضات بیرونی (تعارض ناشی از تعامل عرصۀ میراث و سایر عرصههایی که خارج از میراث
قرار دارند) و تعارضات درونی (تعارضات موجود در قلمرو میراث فرهنگی) و شش گونه طبقهبندی کردهاند:
 تعارضات فرایند تصمیمسازی نظیر چالشهای قانونی و چالشهای ناشی از فرایندهای توسعه و اجرای سیاستها؛
 تعارض حفاظت از میراث و سایر منافع یا دستورکارهای ملی و محلی نظیر تعارض ناشی از توسعۀ زیرساختها و
توسعۀ اقتصادی؛
 مسائل مربوط به اجتماعات محلی نظیر تعارضات مربوط به دسترسی ،کنترل ،مالکیت و استفاده از یک مکان
میراثی؛
 تعارض مربوط به مکانهای چالشبرانگیز نظیر تعارض ناشی از اعتقادات مذهبی و معنوی معطوف به اهمیت
یک مکان؛
 مسائل مربوط به فرایندها و استانداردهای میراث نظیر تعارض ناشی از کنوانسیونها ،منشورها و دستورالعملهای
مرتبط با میراث؛
 چالشها و تعارضات مربوط به مداخالت صورتگرفته در مکانهای میراثی نظیر تعارض ناشی از میزان کارآمدی
انواع مختلف مداخله (حفاظت ،احیا ،مرمت ،بازسازی و غیره) در تحقق اهداف حفاظتی ( Johnston & Myers,

.)2009: 208

رویکﺮدﻫﺎي نظﺮي معطوف به حل تعﺎر

در بﺎﻓتﻫﺎي تﺎریخی شهﺮي

بهمنظور رویارویی و حل تعارضات موجود در نواحی میراثی ،گسترۀ وسیعی از رویکردها توسعه یافته است که در سه دستۀ
کالن رویکردهای قدرتمبنا ،رویکردهای حقوقمبنا و رویکردهای منفعتمبنا /نیازمبنا طبقهبندی میشوند .رویکرد
قدرتمبنا در جستوجوی تحقق یکسویۀ اهداف بدون موافقت سایر افراد و گروهها است .در تعارضات مدیریت میراث
فرهنگی ،بهکارگیری این رویکرد به معنی استفاده از قدرت مستقیم در تعیین مکانهای حفاظتشدۀ میراثی و تدوین
سیاستهای حفاظت و توسعه در این نواحی است .رویکرد حقوقمبنا بر پایۀ علم اخالق و علم حقوق قرار دارد و به کمک
ابزارهای قانونی اجرا میشود ( .)Smith, 2009: 24مفهوم پیشنهادی فریدا شهید ،)9100( 9جامعهشناس پاکستانی ،با
عنوان «حق به میراث» را میتوان در زمرۀ این رویکرد تلقی کرد .به عقیدۀ او ،میراث یک حق فرهنگی محسوب
میشود؛ بنابراین تضمین دسترسی به میراث فرهنگی پیششرط تقویت گفتمان و درک فرهنگها و تمدنها و حفظ و
ارتقای حقوق انسانی همگان است ( .)Logan, 2012: 1–2ناتوانی رویکردهای قدرتمبنا و حقوقمبنا در حل تعارض و
دستیابی به رضایت متقابل موجب شد که در دهۀ  0011روششناسی منفعتمبنا  /نیازمبنا بهمثابۀ روش دستیابی به
اجماع (همرأیی) در چارچوب رویکردهای همکارانه ظهور یابد (.)Smith, 2009: 26

1. Johnston & Myers
2. Farida Shaheed
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بهموازات توجه به موضوع مدیریت و حل تعارض در نواحی تاریخی ،پژوهش در این عرصه بهوسیلۀ پژوهشگران و
نظریهپردازان آغاز شده است .کرافورد و همکاران ( )9100مفهوم «حفاظت حساس به تعارض» را بهعنوان رویکردی
جدید در حل تعارض منافع در نواحی حفاظتشده معرفی کردهاند .حفاظت حساس به تعارض گونهای حفاظت است که با
هدف کمینهکردن ریسکهای حفاظت و بهحداکثررساندن فرصتهای ایجاد صلح ضمن تأکید بر شناخت ذینفعان ،علل
بروز تعارض و اثرات آن به برنامهریزی و تدوین سیاستهای اجرایی میپردازد .فرایند حفاظت حساس به تعارض شامل
دو مرحلۀ اصلی تحلیل تعارض (شناخت تعارض ،اولویتبندی تعارضات براساس شدت آنها و تحلیل تعارضات ناشی از
مداخالت حفاظتی) و مرحلۀ طراحی ،اجرا و پایش راهحلها است (.)Crawford et al., 2011: 3
پرنزل و ونکلی )9100( 0با تلقی تعارض بهمثابۀ یک فرایند اجتماعی ،در چارچوب نظریۀ بازی ،به مفهومسازی فرایند
ارزیابی اثرات اجتماعی پرداختهاند و درنهایت «رویکرد ارزیابی اثرات اجتماعی حساس به تعارض» را بهعنوان ابزار پایدار
مدیریت و حل تعارض ارائه کردهاند .ارزیابی اثرات اجتماعی حساس بر موقعیت و شرایطی تأکید دارد که پتانسیل بروز
تعارض دارند ( .)Prenzel &Vanclay, 2014: 31با توجه به اینکه بافتهای تاریخی شهری ،عرصۀ بروز تعارض منافع
گروههای مختلف زیادی است ،بهکارگیری این رویکرد میتواند تا حد زیادی به کاهش تعارض منافع ذینفعان و اثرات
اجتماعی منفی اجرای طرحهای حفاظتی بر ساکنان کمک کند.
یکی دیگر از رویکردهای حل تعارض توسعه و حفاظت در نواحی شهری تاریخی ،رویکرد انتقال حقوق توسعه

9

( )TDRاست که نخستین بار در دهۀ  0911بهمنظور تحقق اهداف حفاظت از میراث فرهنگی در برخی از ایاالت آمریکا
ظهور یافت .در سال  ،0013نیویورک نخستین برنامۀ  TDRرا بهعنوان بخشی از قانون حفاظت از نشانههای تاریخی
اجرا کرد .این قانون ،از تغییر یا تخریب نشانههای تاریخی ممانعت میکرد و درعینحال به مالک آن اجازه میداد حق
توسعۀ استفادهنشدۀ ملک خود را به امالک همجوار منتقل کند .در این رویکرد ،توسعه و حفاظت مکمل یکدیگر هستند؛
بنابراین رویکرد انتقال حقوق توسعه را میتوان توسعهگرا ،حفاظتی و تعاملی دانست که در آن امکان حفاظت از طریق
توسعۀ تعاملی وجود دارد (عزیزی و شهاب.)0900 ،

روش پژوﻫﺶ
نظﺮیۀ زمﯿنهاي :اصول ،ﻓﺮایند و مزیتﻫﺎ
نظریۀ زمینهای بهعنوان یک روش پژوهش کیفی در سال  0011بهوسیلۀ گالسر و اشتراوس در جامعهشناسی ظهور
یافت .این نظریه بر این اصل استوار است که نظریۀ «خارج از پوسته» استخراج نشده است ،بلکه محصول دادههای
مشارکتکنندگانی است که این فرایند را تجربه کردهاند ( .)Creswell, 2007نظریۀ زمینهای در حقیقت راهبرد یا
رویهای است که بهطور مستقیم از دادهها استخراج میشود و در آن فرایند گردآوری داده ،تحلیل و نظریۀ نهایی در ارتباط
تنگاتنگ با یکدیگر هستند ( .)Strauss & Corbin, 1990بدینترتیب که پژوهشگر همزمان با گردآوری داده ،طی یک
فرایند زیگزاگی تحلیل را آغاز میکند :گردآوری داده ،تحلیل داده و سپس گردآوری اطالعات بیشتر و تحلیل آن .این
1. Prenzel & Vanclay
2. transfer of development rights
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فرایند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه مییابد .کفایت دادهها منوط به دستیابی به اشباع نظری است که با انجام 91-91
یا در مواردی  11-01مصاحبه حاصل میشود .در مدل سیستماتیک اشتراوس و کوربین ( ،)0001تحلیل دادهها بر پایۀ
کدگذاری صورت میپذیرد .در مرحلۀ نخست ،کدگذاری باز 0بهمنظور دستهبندی اطالعات و حصول طبقات و زیرطبقات
و کدگذاری محوری ،9با هدف دستیابی به درونمایههای اصلی و درنهایت کدگذاری انتخابی 9و برقراری ارتباط بین
مقولهها بهمنظور توسعۀ گزارهها و ساخت مدل انجام میشود (سرخیلی.)099 :0900 ،
پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد روششناختی کیفی است که بر پایۀ قابلیتهای نظریۀ زمینهای در تولید و پردازش
نظریه ،از این نظریه بهعنوان راهبرد پژوهش بهره گرفته است .مهمترین دالیل انتخاب راهبرد نظریۀ زمینهای را میتوان
اینگونه بیان کرد:
 هدف نظریۀ زمینهای ،درک صریح روابط و تعامالت کنشگران اجتماعی و تفسیر واقعیت از نگاه آنها است
( .)Suddaby, 2006از آنجا که این پژوهش در پی واکاوی و کشف تعارضات فراروی بافتهای تاریخی شهری بر
پایۀ دیدگاهها و ادراکات ذینفعان متکثر دخیل در این نواحی است ،استفاده از راهبرد زمینهای مفید و مؤثر خواهد بود؛
 نظریۀ زمینهای ،مناسب رویکرد عملگرایی 0است .با توجه به اینکه پژوهش حاضر از راهبرد موردپژوهی بهمنظور
کاستن شکاف میان نظریه و عمل استفاده کرده است ،بهکارگیری نظریۀ زمینهای به عملیاتیشدن پژوهش کمک
زیادی خواهد کرد؛
مهمترین وجه تمایز نظریۀ زمینهای ،تولید و بسط نظریه است .این پژوهش ساختار بروز تعارض در بافتهای تاریخی
شهری را در قالب یک نظریه به تصویر میکشاند؛ بنابراین راهبرد زمینهای مناسب خواهد بود.
در پژوهش حاضر با انتخاب راهبرد موردپژوهی ،بافت تاریخی شهرری بهعنوان بستر مطالعاتی پژوهش انتخاب شد.
دادههای موردنیاز پژوهش که از نوع کیفی هستند ،از منابع دستاول (شامل مصاحبۀ عمیق و مشاهدۀ مشارکتی) و منابع
دستدوم مکتوب (شامل طرحهای توسعۀ شهری ،طرحهای حفاظتی و قوانین موضوعه) برداشت شدند .در مرحلۀ
گردآوری داده ،بهمنظور شناخت تعارضات فراروی برنامهریزی بافت تاریخی شهرری سه مسیر متمایز طی شد .در گام
نخست با استفاده از نمونهگیری گلولهبرفی ،ذینفعان دخیل در برنامهریزی بافت تاریخی شهرری را شناسایی کردیم و
درمجموع با انجام  99مصاحبۀ عمیق با هریک از گروهها اشباع نظری حاصل شد .از مجموع مصاحبهها 1 ،مصاحبه با
تصمیمسازان و سیاستگذاران 01 ،مصاحبه با مدیران شهری 9 ،مصاحبه با نهادهای محلی 01 ،مصاحبه با ساکنان و
کسبه (بهرهبرداران) و  9مصاحبه با کشاورزان روستای عالئین (ذینفعان بیرونی) انجام گرفت (جدول  .)9در گام دوم ،با
بررسی اسنادی طرحهای توسعه (طرحهای جامع و تفصیلی و طرحهای موضعی) و طرحهای حفاظتی (ضوابط و مقررات
حریم حفاظتی آثار ثبتی واقع در محدوده) پروژههای متعارض تأثیرگذار بر بافت تاریخی شناسایی شدند .درمجموع 00
طرح توسعهای و  9طرح حریم حفاظتی تحلیل شد (جدول .)9

1. open coding
2. axial coding
3. selective coding
4. pragmatic approach
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ﺟدول  .2ﻓهﺮست مصﺎحۀهشوندگﺎن مؤثﺮ در بﺎﻓت تﺎریخی شهﺮري
گﺮوهﻫﺎي ذينفع

تصمیمسازان و سیاستگذاران

مدیریت شهری

نهادهای محلی

بهرهبرداران
ذینفعان بیرونی
جمع کل

مصﺎحۀهشوندگﺎن
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی و واحدهای تابعه
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
کمیسیون مادۀ  0شهر تهران
ادارۀ بافت و بناهای تاریخی شهرداری تهران
فرمانداری ویژۀ شهرستان ری
مجموع
سازمان عمران مناطق شهرداری تهران
سازمان نوسازی شهر تهران
مجری خط  1متروی تهران
ادارۀ اوقاف و امور خیریۀ شهرستان ری
امور منابع آب شهرستان ری
شهرداری منطقۀ  91تهران
دفاتر توسعۀ محلهای
مجموع
شورای شهرستان ری
شورایاری محلههای ری
مجموع
ساکنان بافت تاریخی ری
کسبه و شاغالن (بهویژه فعاالن بازار زمین و مسکن) بافت تاریخی ری
مجموع
کشاورزان روستای عالئین
-

تعداد مصﺎحۀهﻫﺎ
9
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
9
0
09
0
9
9
0
0
01
9
99

در گام سوم ،بهمنظور دستیابی به اطالعات بیشتر و حصول اطمینان از شدت تعارض پروژههای شناساییشده ،با
بررسی اخبار موجود در سایتها و خبرگزاریهای داخلی نظیر ایسنا و ایرنا ،بازتاب رسانهای آنها مورد مداقه واقع شد .در
مرحلۀ بعد ،تحلیل و تقلیل دادهها در چارچوب نظریۀ زمینهای و با استفاده از روش کدگذاری اشتراوس و کوربین صورت
پذیرفت .کدگذاری بهمثابۀ روش تقلیل داده ،عملیاتی است که در آن دادهها پس از تجزیه و مفهومسازی به شکل تازهای
در کنار یکدیگر قرار میگیرند .کدگذاری اصوالً با هدف طبقهبندی دادهها یا تدوین نظریه بهکار میرود (.)Flick, 2009
بدینترتیب پس از پیادهسازی متن مصاحبهها ،با بهکارگیری تکنیک تحلیل خرد (تحلیل سطر به سطر متن مصاحبهها)
بیش از  011گزارۀ خام و با استفاده از روش کدگذاری باز ،محوری و انتخابی مقولههای سطح یکم (مفاهیم) ،سطح دوم و
خوشههای مقولهای استخراج شد .بهدلیل تعداد و حجم زیاد گزارهها ،برای تلخیص نقلقولها و مشاهدات ،صرفاً به چند
کد اختصاصی برگزیده اکتفا شد و استخراج مفاهیم اولیه در هر مقوله ،در حقیقت متأثر از مجموعهای از گزارهها بود
(جدول  .)0در پژوهش حاضر ،فرایند کدگذاری با هدف طبقهبندی دادهها صورت گرفت تا از رهگذر آن امکان شناسایی و
گونهبندی تعارضات فراروی برنامهریزی بافت تاریخی شهرری و علل و عوامل بروز آنها فراهم شود.
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ﺟدول  .3طﺮحﻫﺎي توسعهاي و حفﺎظتی موردمطﺎلعه در بﺎﻓت تﺎریخی شهﺮري

توسعهگرا
حفاظتگرا

ردیف
0
9
9
0
0
1
1
3
0
01
00
09
09
00

نوع طﺮح

عنوان طﺮح
پروژۀ احداث بزرگراه امام علی
مطالعه و طراحی مجموعۀ فرهنگی برج طغرل
مطالعات الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقۀ 91
طرح تفصیلی منطقۀ 91
طرح راهبردی ساختاری جامع تهران
پروژۀ راهبردی احیا و بهسازی محدودۀ تاریخی چشمهعلی شهرری
پروژۀ توسعۀ جنوبی خط  1متروی تهران (از دولتآباد تا شرق حرم)
طرح مجموعۀ فرهنگی برج طغرل
ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچۀ شهر تهران
برنامۀ توسعۀ محلهای (محلههای صفاییه ،ظهیرآباد و ابنبابویه)
طراحی شهری عرصۀ میانی برج طغرل و آرامستان ابنبابویه
حریم حفاظتی گورستان ابنبابویه
حریم حفاظتی تپۀ چشمهعلی و قلعه
حریم حفاظتی برج طغرل

سﺎل
آغاز پروژه از دهۀ  0911و تکمیل آن در سال 0909
0911
0930-0939
0930
0931
0931
0933
0930
0900
دورۀ اول 0900 :و دورۀ دوم0903 :
0903
0910
0931
0930

ﺟدول  .0بﺮشی از ﻓﺮایند کدگذاري دادهﻫﺎي کﯿفی بﺮ پﺎیۀ نظﺮیۀ زمﯿنهاي در نﻤونۀ موردي
نﻤونه گزارهﻫﺎي استخﺮاجشده
از آنجا که پروژۀ مترو یتک پتروژۀ ملتی بتود ،در ستطح
کتتالن و بتتدون توجتته بتته ستتطوح میتتانی و محلتتی
تصمیمگیری ،دیکته و اجرا شد.
در پروژۀ مرکز فرهنگی برج طغرل ،شتهرداری بته دنبتال
درآمدزایی است و به ساکنان توجهی ندارد.
بهدلیل وجود الیه های تاریخی و باستانی در عمتق کتم،
گودبرداری پروژۀ مرکز فرهنگی بترج طغترل بخشتی از
الیههای تاریخی را تخریب کرد.
علیرغم مطلوببودن ایدۀ احداث مرکز فرهنگی در یک
محلۀ تاریخی ،معماری این فرهنگسرا هیچ ستنخیتی بتا
برج طغرل ندارد و دید آن را بسته است.
تغییر مسیر مترو به واسطۀ مالحظات حفاظتی موجب
افزایش طول مسیر و تغییر هندسۀ آن شد و خسارات
چندین میلیاردی به شرکت مترو وارد آورد.
به دلیل محدودیت های ارتفاعی ناشتی از مالحظتات
حفتتاظتی ،تمایتتل ستتاکنان بتته نوستتازی واحتتدهای
فرسوده کاهش یافته است.
علیرغم تغییر رویکترد شتورای عتالی شهرستازی از
فرستتودگی بتتهستتمت بتتازآفرینی شتتهری ،همچنتتان
طرحهای توسعۀ شهری ،بافت تتاریخی را بتهعنتوان
یک گونۀ ناکارآمد و فرسوده میبینند.
مقام امام حسین و خانتۀ ختدا بتاالتر استت یتا بترج
طغرل؟ اطراف کعبته و حترم امتام حستین ده طبقته
میسازند.

نﻤونۀ مفﺎﻫﯿم (مقولۀ سطح
یکم)
توجهنکردن به سطوح و سلسلهمراتب
برنامهریزی در پروژههای محرک
توسعه
نادیدهگرفتن نیازها و تقاضای ساکنان
بافت تاریخی در پروژههای محرک
توسعه

مقولۀ سطح دو
غلبۀ رویکرد برنامهریزی از باال به
پایین در پروژههای محرک توسعه
نبود نگاه مشارکتی در برنامهریزی
پروژههای محرک توسعه

تخریب الیههای تاریخی در پروژههای
محرک توسعه

غلبۀ منافع توسعه بر مالحظات
حفاظتی (تعارض توسعه و حفاظت)

ناهمگونی کالبدی پروژههای محرک
توسعه با بستر و ماهیت تاریخی محله

بروز تعارض فضایی-کالبدی
پروژههای محرک توسعه با محیط
تاریخی پیرامونی

تضاد منافع سازمانی (بهویژه منافع
اقتصادی) نهادهای دخیل در بافت
تاریخی
تشدید فرسودگی کالبدی بافت
تاریخی درنتیجۀ کاهش تمایل به
نوسازی
تلقی فرسودهبودن بافت تاریخی در
طرحهای توسعۀ شهری
توسل ساکنان بافت تاریخی به
موضوعات ایدئولوژیک در پیگیری
منافع خصوصی

بروز تعارضات سازمانی (تعارض
منافع عمومی)

بروز تعارضات کالبدی-فضایی
ناشی از فرسودگی کالبدی بافت
تاریخی

سلطۀ منافع خصوصی بر
منفعتگرایی جمعی (تعارض منافع
خصوصی و عمومی)

خوشۀ مقولهاي

ضعف نظام
برنامهریزی و مدیریت
توسعه در بافت تاریخی

تقابل در موازنۀ
نیروهای حفاظت و
توسعه در بافت تاریخی
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ادامۀ ﺟدول  .0بﺮشی از ﻓﺮایند کدگذاري دادهﻫﺎي کﯿفی بﺮ پﺎیۀ نظﺮیۀ زمﯿنهاي در نﻤونۀ موردي
نﻤونه گزارهﻫﺎي استخﺮاجشده
 عملیات تونل گذاری مترو موجب برهمخوردن ستاختارآبهتتای زیرزمینتتی و قنتتاتهتتای تتتاریخی شتتهرری و
درنهایت خشکشدن مقطعی چشمهعلی شد.
 تغییر مسیر مترو به دلیل مالحظتات حفتاظتی موجتبشد که از دو گسل فعال شهرری رد شتویم؛ درحتالی کته
در مسیر قبلی ،فقط از یک گسل رد می شتدیم؛ بنتابراین
در آینده تهدید زلزله بیشتر خواهد بود.
علیرغم خشکشدن مقطعتی چشتمه علتی و قطتع آب
کشاورزی روستاهای پایین دست ،تتأثیر زیستت محیطتی
عملیات تونلگذاری مترو در هالهای از ابهام قرار دارد.
این ساختمان های قدیمی و مخروبه چه ارزشی دارد کته
ادارۀ میتتراث روی آنهتتا دستتت متتیگتتذارد و بتته استتم
ساختمان تاریخی مردم را بیچاره میکند؟
چقدر به مردم زور می گویند .در همته جتای دنیتا هتدف
قانون رفاه مردم است نه زیان .قانون میتراث فرهنگتی و
محدودیت ارتفاعی حتریم بترج طغترل موجتب تضتییع
حقوق مالکان شده است.
هیچ ارگان و نهادی در برابر تضییع حقوق مالکان مجتاور
آثار تاریخی پاسخگو نیست و هیچ گونه تسهیالتی بترای
جبران خسارت ما پیش بینی نشده است و همته ستکوت
کردهاند.
ضوابط و محدودیت های میراثی محلتۀ متا را از ستکه و
آبرو انداخت .االن هیچ بستازوبفروش و سترمایه گتذاری
راغتتب نیستتت کتته در محلتتۀ متتا ستترمایهگتتذاری کنتتد؛
درحالیکه شهرری در گذشته مادر تهتران بتوده و اعتبتار
داشته است.
ساکنان این محله زیاد بچه دارند و ستنتی هتم هستتند.
هنوز فرزندان تمایل دارند بعتد از ازدواج در ملتک پتدری
ساکن شتوند ،امتا محتدودیت ارتفتاعی دوطبقتۀ میتراث
فرهنگی عمالً این سنت قتدیمی و حستنه را کتم رنتگ
کرده است.

نﻤونۀ مفﺎﻫﯿم (مقولۀ سطح
یکم)

تشدید تهدیدهای زیستمحیطی
بهواسطۀ اجرای طرحهای حفاظتی و
توسعهای

مقولۀ سطح دو

خوشۀ مقولهاي

بروز تعارضات زیستمحیطی

انجامندادن مطالعات تحلیل اثرات
زیستمحیطی پروژههای محرک
توسعه
ابهام در تعریف ارزشهای میراثی

بروز تعارض ارزشی

ماهیت زورمدارانه و سلبی قوانین و
ضوابط حفاظتی

غلبۀ منافع عمومی حفاظت بر منافع
خصوصی ساکنان (تعارض منافع
عمومی و خصوصی)

ضعف نظام
برنامهریزی حفاظت و
مدیریت بافت تاریخی

نبود مکانیسمهای جبران عدمالنفع
مالکان

کاهش منزلت اجتماعی بافت تاریخی
در شهر
بروز تعارضات اجتماعی
تضعیف سنتهای اجتماعی بهواسطۀ
اجرای ضوابط حفاظتی

محدودة موردمطﺎلعه
محدودۀ مطالعاتی پژوهش حاضر بافت تاریخی شهرری است که عناصر شاخص تاریخی چشمهعلی و باروی ری،
آرامستان ابنبابویه ،تپه و دژ رشکان و برج طغرل رئوس اصلی آن را تشکیل میدهند (شکل  .)0این محدوده بهعنوان
هستۀ اولیۀ شکلگیری شهرری ،دربرگیرندۀ تمدن اولیۀ چشمهعلی با قدمت ششهزار سال و سایر عناصر شاخص
تاریخی شامل آثار باستانشناختی پیش از اسالم ،آثار تاریخی مربوط به قرون اسالمی ،آثار معماری معاصر (میراث
صنعتی کارخانۀ سیمان ری) و میراث طبیعی چشمهعلی است.
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محدوده
مطالعاتی

Scale:

شکل  .0محدودة موردمطﺎلعه پژوﻫﺶ (محدودة بﺎﻓت تﺎریخی شهﺮري)
منۀع :شهﺮداري منطقۀ  21تهﺮان ،معﺎونت بﺮنﺎمهریزي و توسعۀ شهﺮي

یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ
از آنجا که شناخت تعارض ،یکی از مراحل حساس و بنیادین مدیریت و حل تعارض بهشمار میرود ( Song & Sakao,

 ،)2016در این پژوهش با بهرهگیری از راهبرد نظریۀ زمینهای تعارضات فراروی برنامهریزی بافت تاریخی شهرری ،علل و
عوامل بروز آنها و گروههای درگیر (ذینفعان) شناسایی و طبقهبندی شد .بر پایۀ نتایج بهکارگیری روش نمونهگیری
گلولهبرفی ،ذینفعان درگیر در محدودۀ مطالعه شامل پنج گروه اصلی «تصمیم سازان و سیاستگذاران در سطوح مختلف»،
«مدیریت شهری در سطوح مختلف»« ،نهادهای محلی»« ،بهرهبرداران» و «ذینفعان بیرونی» هستند (شکل .)9
براساس یافتههای پژوهش ،ضعف نظام برنامهریزی و مدیریت توسعه در بافت تاریخی از یکسو و ضعف نظام
برنامهریزی حفاظت در بافت تاریخی از سوی دیگر ،از مهمترین عوامل بروز تعارض دو نیروی توسعه و حفاظت در نواحی
شهری تاریخی کشور هستند که سطوح محلی از جمله بافت تاریخی شهرری تحت تأثیر آنها به عرصۀ تاختوتاز
جریانهای متعارض تبدیل شده است .بدینترتیب مهمترین تعارضات فراروی بافت تاریخی شهرری در سه دستۀ کالن
«تعارضات محتوایی یا درونی»« ،تعارضات ناشی از برنامههای حفاظتی» و «تعارضات ناشی از طرحهای توسعۀ شهری»
طبقهبندی میشود .عالوهبراین ،نتایج تحلیل مبتنی بر نظریۀ زمینهای در نمونۀ مطالعاتی پژوهش ،نشاندهندۀ آن است
که با توجه به شرایط زمینهای حاکم ،تعارضات فراروی بافت تاریخی شهرری شامل پنج گونۀ اصلی تعارض توسعه و
حفاظت ،تعارض منافع ذینفعان ،تعارض فضایی-کالبدی ،تعارض زیستمحیطی و تعارض اجتماعی است (شکل .)9
یافتههای حاصل از انجام مصاحبههای عمیق با گروههای پنجگانۀ فوق و تحلیل اسنادی منابع مکتوب ،بیانگر آن
است که طرحهای توسعهگرا شامل طرح تفصیلی منطقۀ  91تهران و طرحهای موضعی احداث بزرگراه امام علی ،ساخت
مجموعۀ فرهنگی برج طغرل و توسعۀ جنوبی خط  1متروی تهران (تغییر مسیر ایستگاه ابنبابویه به ایستگاه شهید
غیوری بهدلیل مالحظات حفاظتی) مهمترین طرحهای توسعهای متعارض در محدودۀ موردمطالعه بهشمار میروند (شکل
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 0و  .)0این طرحها موجب بروز انواع مختلف تعارض شامل تعارض توسعه و حفاظت ،تعارض ذینفعان (بهویژه تعارض
سازمانی) و تعارض زیستمحیطی (بهویژه تعارض بین کشاورزان روستای عالئین بهمثابۀ ذینفعان بیرونی و مجری خط
 1مترو بهعنوان یکی از ذینفعان دخیل در مدیریت شهری) در بافت تاریخی شهرری شدهاند .از سوی دیگر ،طرح حریم
حفاظتی برج طغرل نیز چالشبرانگیزترین طرح حفاظتی است که در حال حاضر پروندۀ قضایی آن در دیوان عدالت اداری
در جریان است .این طرح موجب بروز تعارض شدید منافع خصوصی و منافع عمومی (حفاظت) و به عبارت دیگر تعارض
میان سیاستگذاران عمومی حوزۀ حفاظت و بهرهبرداران خصوصی شده است.
مراد از تعارضات درونی در بافت تاریخی ،تعارضاتی است که عمدتاً محصول ضعف نظام برنامهریزی حفاظت و
مدیریت بافت تاریخی در سطح کالن سیاستگذاری و تصمیمگیری هستند که به بروز تعارضات ثانویه در سطوح محلی
منجر میشوند .در نمونۀ مطالعاتی ،تعارض ارزشی و تعارض درونسازمانی در زمرۀ اینگونه تعارضها قرار میگیرند .ابهام
در تعریف و تبیین ارزشهای میراثی بهوسیلۀ وزارت میراث فرهنگی بهعنوان متولی قانونی بافتهای تاریخی ،پایینبودن
آگاهی عمومی از ارزشهای میراثی و نداشتن شفافیت و اطالعرسانی عمومی پیرامون موقعیت آثار تاریخی از مهمترین
عوامل بروز تعارض ارزشی در بافت تاریخی شهرری بهشمار میروند که زمینۀ بروز تعارض منافع خصوصی و عمومی را
بهعنوان تعارض ثانویه فراهم کردهاند.
عالوهبراین ،انسجام و هماهنگی اقدامات و رویههای سازمانی وزارت میراث فرهنگی و واحدهای تابع در سطوح مختلف
مدیریتی ،ضعف بنیۀ مالی ،فردمحوری حاکم بر ساختار سازمانی و اهمال و تأخیر وزارت میراث فرهنگی و واحدهای تابع در
انجام تکالیف قانونی (بهویژه تعیین حریم حفاظتی آثار تاریخی ثبتشده و پاسخگویی به استعالم شهرداری و سایر نهادها)،
مهمترین عوامل زمینهساز تعارض درونسازمانی مؤثر بر مدیریت بافت تاریخی شهرری بهشمار میروند.
تعارضات ناشی از برنامههای حفاظتی ،محصول بهکارگیری تصمیمات و سیاستهای حفاظتی کالن در سطح
عملیاتی هستند .غلبۀ رویکرد حفاظت کالبدی و کمیگرا در تهیۀ طرحهای حفاظتی ،ضعف و ناکارآمدی فنی حریمهای
حفاظتی موجود و نبود حریم حفاظتی برای آثار تاریخی ثبتشده بهویژه دژ رشکان و ارگ سلجوقی مهمترین عوامل بروز
تعارضات ناشی از برنامههای حفاظتی در بافت تاریخی شهرری محسوب میشوند.
تعارضات ثانویۀ ناشی از برنامههای حفاظتی در محدودۀ موردمطالعه شامل تعارض منافع خصوصی و منافع عمومی
(منافع حفاظت) ،تعارض فضایی-کالبدی و تعارض اجتماعی است .ماهیت زورمدارانه ،هژمونیک و سلبی ضوابط حریم
حفاظتی آثار تاریخی واقع در محدودۀ بافت تاریخی شهرری بهویژه برج طغرل و نبود مکانیسمهای جبران عدمالنفع
مالکان درنتیجۀ اجرای برنامههای حفاظتی موجب بروز تعارض منافع خصوصی و منافع عمومی (منافع حفاظت) شده
است .از سوی دیگر ،کاهش تمایل ساکنان بافت تاریخی به نوسازی پالکهای فرسوده بهدلیل نبود توجیه اقتصادی
ناشی از محدودیتهای ارتفاعی ضوابط حفاظتی آثار تاریخی بهویژه حریم برج طغرل (حداکثر ارتفاع مجاز  0متر) زمینۀ
تشدید فرسودگی کالبدی بافت تاریخی و بروز تمایز فضایی-کالبدی آن را با نواحی همجوار فراهم کرده است.
عالوهبراین ،بهدلیل تعارض ضوابط حفاظتی با زمینۀ شهری (بهویژه ویژگیهای فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی ساکنان)
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به باور ساکنان ،محدودیتهای ارتفاعی موجب تضعیف سنت سکونت فرزندان در ملک پدری ،خروج ساکنان اصیل از
بافت تاریخی و جایگزینی آنها با افغانستانیها شده است که نتیجۀ آن ،بروز تعارض اجتماعی در بافت تاریخی است.
تعارضات ناشی از طرحهای توسعۀ شهری ،محصول ضعف نظام برنامهریزی و مدیریت توسعه در بافت تاریخی در سطح
کالن کشور هستند که بر سطح خرد (نمونۀ موردی) تأثیر میگذارند و در اغلب موارد موجب بروز تعارضات ثانویه در بافت
تاریخی میشوند .طرحهای توسعهای متعارض در بافت تاریخی شهرری بهدلیل بیتوجهی به مالحظات حفاظتی ،عالوه بر
تخریب بخشی از شواهد باستانشناختی و الیههای تاریخی محدودۀ موردمطالعه ،بهدلیل تضاد با زمینۀ شهری تاریخی از
حیث مقیاس ،مصالح و سبک معماری موجب بروز تعارض فضایی-کالبدی در بافت تاریخی شدهاند .از سوی دیگر ،غلبۀ
رویکرد برنامهریزی از باال به پایین و نبود نگاه مشارکتی در برنامهریزی پروژههای محرک توسعه و غلبۀ منفعتگرایی جمعی
آنها بر منافع خصوصی موجب شده است که علیرغم باور عمیق ساکنان به ضرورت اجرای اینگونه پروژهها در بافت
تاریخی شهرری ،در عمل شاهد نارضایتی آنها و ظهور تعارض منافع عمومی (منافع توسعه) و منافع خصوصی باشیم.
تعارض زیستمحیطی از جمله تعارضات ناشی از پروژههای محرک توسعه در محدودۀ موردمطالعه است که بهدلیل
نبود مطالعات تحلیلی ،اثرات زیستمحیطی در ابرپروژۀ توسعۀ خط  1متروی تهران ،بر بافت تاریخی تأثیر نهاده است.
خشکشدن مقطعی آب چشمهعلی و قطع آب کشاورزی روستاهای پاییندست درنتیجۀ عملیات تونلگذاری مترو ،عالوه
بر بروز اعتراضات مردمی و بازتاب رسانهای گسترده ،موجب ظهور نگرانیهای زیستمحیطی ناشی از برهمخوردن شبکۀ
آبهای زیرزمینی شهرری شده است.
عالوهبراین ،با توجه به اینکه بافت تاریخی شهرری عرصۀ فعالیت گسترۀ وسیعی از نهادهای عمومی با اهداف و
منافع سازمانی متفاوت و اغلب متضاد است ،بهدلیل نبود رویکرد مدیریت یکپارچه به بستر بروز تعارض بینسازمانی و
تاختوتاز طرحهای توسعهای موازی و متکثر تبدیل شده است.
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نتﯿجهگﯿﺮي
با مرور پژوهشهای پیشین مرتبط با موضوع مقاله ،خأل نظری قابلتوجه در پرداختن به مفهوم تعارض و مدیریت آن در
بافتهای تاریخی شهری بهوسیلۀ برنامهریزان شهری از یکسو و خأل روششناختی در بهکارگیری راهبرد نظریۀ
زمینهای از سوی دیگر آشکار میشود .از اینرو ،پژوهش حاضر با هدف شناخت تعارضات فراروی برنامهریزی بافت
تاریخی شهرری بهمثابۀ پایهای برای مدیریت و حل تعارض در بافتهای تاریخی شهری بنیان نهاده شده است .نتایج
تحلیلها نشان میدهد عوامل بروز تعارض در بافت تاریخی ری در دو سطح کالن (ملی) و سطح محلی (نمونۀ موردی)
قابلتأمل است .ضعف نظام برنامهریزی حفاظت و مدیریت بافت تاریخی و ناکارآمدی نظام برنامهریزی و مدیریت توسعه
در بافت تاریخی -بهویژه پروژههای محرک توسعه -موجب شده است در وضع موجود شاهد تقابل در موازنۀ نیروهای
حفاظت و توسعه در بافت تاریخی شهرری باشیم .بر پایۀ نتایج ،رویکرد غالب برنامهریزی و مدیریت بافت تاریخی
شهرری ترکیب نامتجانسی از دو رویکرد حفاظت موزهای و توسعۀ بولدوزری است که نهفقط به مدیریت و حل تعارضات
موجود کمک نمیکند ،بلکه موجب تشدید تعارضات موجود ،بروز تعارضات ثانویه و آسیبرساندن به سرمایههای
فرهنگی-تاریخی شهر شده است .این تعارضات شامل پنج گونۀ اصلی تعارض توسعه و حفاظت ،تعارض منافع ذینفعان،
تعارض فضایی-کالبدی ،تعارض زیستمحیطی و تعارض اجتماعی است که در سه دستۀ کالن تعارضات محتوایی یا
درونی ،تعارضات ناشی از برنامههای حفاظتی و تعارضات ناشی از طرحهای توسعۀ شهری طبقهبندی میشوند .این
دستهبندی سهگانه را میتوان بسط دستهبندی پیشنهادی جانستون و میرز ( )9110دربارۀ تعارضات موجود در نواحی
تاریخی درنظر گرفت .به اعتقاد آنها ،اینگونه تعارضات شامل دو دستۀ کالن تعارضات بیرونی (تعارض ناشی از تعامل
عرصۀ میراث و سایر عرصههایی که خارج از میراث قرار دارند) و تعارضات درونی (تعارضات موجود در قلمرو میراث
فرهنگی) است.
در جمعبندی این پژوهش میتوان اذعان کرد مدیریت و حل تعارضات موجود در بافتهای شهری تاریخی ،مستلزم
شناخت طرفهای درگیر (ذینفعان) ،تعارضات و علل بروز آنها است .این مهم از رهگذر گذار از رویکردهای قدرتمبنا و
قیممآبانۀ متولیان حفاظت شهری بهسمت رویکردهای ذینفعمبنا و توجه به مفاهیمی نظیر حفاظت حساس به تعارض و
حق به میراث و نیز یکپارچگی حفاظت شهری در بستر گستردهتر برنامهریزی شهری و مدیریت مشترک بافت تاریخی در
سطح سیاستگذاری و تصمیمگیری امکانپذیر خواهد شد .در سایۀ بهکارگیری اینگونه رویکردها و پیشبینی
سازوکارهای جبران عدمالنفع مالکان امالک واقع در بافتهای تاریخی (نظیر ایدۀ انتقال حقوق توسعه) در سطح عملیاتی
میتوان همسویی جریانهای حفاظت و توسعه و تحقق توسعۀ تعاملی حفاظتگرا را در بافتهای تاریخی شهری تضمین
کرد .بهعالوه ،مدیریت تعارض در بافتهای تاریخی میتواند بستر الزم را برای بازآفرینی فرهنگمبنا و بهرهگیری از
پتانسیل میراث شهری بهعنوان ابزاری برای توسعه فراهم آورد .ضمن تأیید نظر حناچی و همکاران ( )0931دربارۀ
همسویی دو مفهوم حفاظت و توسعه به لحاظ نظری و تقابل عمیق آنها در عمل میتوان ادعا کرد که مدیریت و حل
تعارض در بافتهای تاریخی شکاف نظریه و عمل را تا حدود زیادی کاهش میدهد.
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