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 دهیچک
 از جوامع آگاهی در توانند می که هستند گذشته از ناپذیري جایگزین آثار ةدربرگیرند شهري تاریخی هاي بافت

 کیفیت بر هویت، حس ایجاد و ملی غرور برانگیختن بر عالوه ها آن حفظ. باشند مؤثر پیشینیان فرهنگی هاي ارزش

 است انسانی مخاطرات با مقابله براي شهري تاریخی هاي بافت تحلیل پژوهش، این از هدف .افزاید می نیز زندگی

 آثار و بناها وجود دلیل به ،شود می محسوب شهر این مرکزي و قدیمی مناطق از یکی که تهران شهر 12 منطقۀ و

 هدف با که است اکتشافی نوع از تحقیق این .است شده انتخاب موردي مطالعۀ عنوان به ،متعدد و ارزشمند تاریخی

 عمده طور به تحقیق، براي شده تعیین هاي پرسش و اهداف براساس. است پرداخته ها داده بررسی به کاربردي

 نظرات، از آگاهی براي مصاحبه و پرسشنامه روش از استفاده با و گرفت صورت اي کتابخانه و اسنادي مطالعات

 مطالعات در معمول هاي روش و ها تکنیک از گیري بهره با. شد استفاده هدف هاي گروه هاي اندیشه و افکار

 هاي نقشه تهیۀ براي .شدند تحلیل سپس و بندي دسته و دهی وزن ،بندي رتبه ،شده آوري جمع هاي داده جغرافیایی،

 هاي نقشه تهیۀ و اطالعاتی هاي الیه ترکیب و تحلیل و تجزیه همچنین و شده گردآوري هاي داده براساس موضوعی

 اصول تلفیق ،حاضر پژوهش در توجه قابل نکتۀ ترین مهم .شد استفاده هاي اطالعات جغرافیاییسیستم از استنتاجی

 با مقابله براي تاریخی هاي بافت تحلیل در «شهري پایدار توسعۀ» پارادایم و «غیرعامل پدافند» رویکرد اساسی

 با تعامل در نیز تاکنون و دارند هم با عملکردي و مفهومی تضاد فوق، رویکرد دو که چرا ؛است انسانی مخاطرات

 در شدت به تهران 12 منطقۀ در شهري تاریخی هاي بافت دهد می نشان پژوهش نتایج .اند هشدن مطالعه یکدیگر

 انواع با را تاریخی بافت است قادر که میزان همان به «انسان» عامل .هستند پذیر آسیب انسانی مخاطرات برابر

 مخاطرات، انواع با مقابله توان ،بافت این از محافظت در خود تأثیرگذار نقش دلیل به سازد، مواجه جدي خطرات

 رکن سه بین تعادل حفظ منظور به شهري پایدار توسعۀ پارادایم بنابراین ؛دارد نیز را انسانی مخاطرات ویژه به

 رغمعلی انسانی، مقولۀ عاملیت توانمندي بر تأکید با غیرعامل پدافند رویکرد و «فعالیت» و «جمعیت» ،«فضا»

 کنار در باید شهر تاریخی هاي بافت حفاظت براي دارند، یکدیگر با شهر پایداري معیارهاي در که هایی پارادوکس

 .شوند استفاده یکدیگر
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 مقدمه

 خاصی اهمیت از شهر هویتی حافظۀگهواره و  عنوان بهاست که  یندر شهرها ا یمیکهن و قد یها بافت یژگیو ینتر مهم

 یاعتنای یبموضع  اتخاذ و یستن جبرانقابل ببینند، آسیب اگر که چرا دارند؛ نیاز خاصی مراقبت و توجه به و ندبرخوردار

 یتعنا موردالزم است در کانون توجه شهروندان و  بنابراین ؛خواهد شد ها آن یرناپذ اجتنابمشکالت  شدن مضاعفموجب 

نوع از  ینبالقوه و بالفعل در ا های ارزش نداشتندر صورت  یحت .گیرند قرار ریزان برنامهو  نالئومس ویژۀو اقدامات 

و  عربی) یستن یمنطق انگاشتنشان نادیدهتوجه است که  درخورآنچنان  شهرها گسترۀاز  ها آنسهم  ی،شهر یها بافت

 (.2: 1387 ،انتظاریزدی

قرن است که  یکبالغ بر  شود، یمحسوب م یتمدن شهر یها خاستگاه ینتر کهناز  یکی ،یرانا ،که کشور ما آنجا از

 یاخواسته  ها یتفعال یناز ا برخی هرچند ؛است برداشته هایی قدم و کردهوضع  ینیکهن، قوان شهر شالودۀحفظ  منظور به

 .اند شدهو ارزشمند  یخیتار یشهر یها ناخواسته موجب حذف بافت

 انجام شهری تاریخی بافت درخصوص ایران و جهان کشورهای سایر در که هایی پژوهش در تحقیق ادبیات مرور

 احساس شهرها تاریخی بافت در مداخله ضرورت که بود زمانی از زمینه این در جدی مطالعات آغاز دهد می نشان شده

 دوم جهانی جنگ از پس ویژه به میالدی نوزدهم قرن به آن، امروزی مفهوم به شهرها تاریخی بافت در مداخله. شد

 رویکرد دو با بیشتر شهرها، مرکزی و تاریخی مناطق در ویژه به بافت تغییرات روند و شهری توسعۀ فرایند .گردد برمی

 دیگر، سوی از و آن ارزشمند عناصر و بافت از نگهداری و حفاظت به تمایل و گرایش سو یک از: است بوده مواجه عمده

 شهری مرمت و احیا جنبش. محدوده این در مقیاس کالن و مستقیم های همداخل با توأم بازسازی و نوسازی تفکر موج

 تالطم و استعمار نفوذ از حاصل ۀچندگان ساختار و نیافتگی توسعه و زمانی ماندگی عقب دلیل به سوم، جهان در ویژه به

 باشد، معینی الگوهای و فلسفه بر مبتنی که را مشخصی هویت صنعتی، فرهنگ به نتیس فرهنگ از گذار دوران از ناشی

 نظری، و فلسفی ۀپشتوان بدون روز سیاست از ها استراتژی تأثیرپذیری و ها آن بودن مقطعی و ها رویه تعدد. کند نمی آشکار

 .هستند مواجه آن با سوم جهان کشورهای حاضر حال در که است تنگنایی

 درخصوص مختلف های نگرش و شهرها تاریخی بافت درخصوص داخلی و خارجی های پژوهش و مطالعات از برخی

 :است زیر شرح به شهری های بافت از نوع این در مداخله

. او از کند میشهرها ارائه  یو بازساز احیا خصوصرا در یشخو ۀسال چهل تجربۀ( 1990-1915) 1آناتول کوپ

شهرها وجود دارد. از  ینا ناساکن زندگی واقعیات و شهرسازان و معماران مباحث ،ها طرح ینکه ب برد ینام م یپرتگاه

 حدود. شود یم یناش ها آنو تفکرات طراحان  اجراشده یها که از قضاوت مردم نسبت به طرح گوید یم ییها شکست طرح

 معماری بازسازی آیا که دنده پاسخ مسئله این به کردند تالش (2015) همکارانش و 2فابریزیو اسکیون هشتاد سال بعد،

 ایتالیایی ساختمان یک پژوهش، این در مورد مطالعه .خیر یا است صرفه به مقرون و پذیر امکان اقتصادی منظور به تاریخی،

 اقتصادی، عوامل همۀ به دهد می نشان پژوهشگران مطالعات ۀنتیج. است ویکم بیست قرن در شده بازسازی تاریخی

 .گیرد صورت توجه تاریخی آثار از حفاظت در باید انرژی، و ساختاری مسائل ،شناختی زیبایی نیازهای
                                                                                                                                                                          
1. Anatole Kopp 
2. Fabrizio Ascione 
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 یعیوس یفرا در ط یمورد های یبررس ،محور اجتماع ۀتوسع یابیارز یجامع برا یکردیرو ارائۀ منظور به (2014) برایت

و  یدانیم یقاتتحق یقاز طر و داد انجام یتزبورگدوقلو، بوستون و پ یشهرها یلواکی،م یاتل،س جمله از آمریکا یاز شهرها

 ینارتباط ب یرنظ عواملی دهد ینشان م فقیر مناطق ساکنان و اجتماعی فعاالن ریزان، برنامهمصاحبه با مسئوالن شهر، 

در امر  یکمک کند. و یزن یرانو یاربس یها محله یاتح یدبه تجد تواند یچگونه م یت،سرپناه و احساس امن ،ساکنان

است با توسل به  وشیدهبرایت کاست.  فقیر های محله ساکنانبه  یموفق، معتقد به دادن قدرت واقع یاتح یدتجد

و  اند شدهاز شهر را که فراموش  یمراکز و مناطق توان یم چگونهنشان دهد  یشهر نوسازی زمینۀدر  ییاجرا یها نمونه

 یخوب به ها آنشهر بازگرداند و از  یبه بافت اصل و نوسازیندارند  ها آنبه  یاقبال یزمتوسط ن یبا سطح درآمد یمردم یحت

  استفاده کرد.

 و تاریخی بناهای در شده آوری جمع اطالعات براساس و موردی مطالعات طریق از (2015) 1دزیکیک و زیوکوویک

 طور به ،ها حل راه این در که دادند ارائه تاریخی های مجموعه از محافظت برای هایی حل راه گرفته،صورت های نظرسنجی

 از استفاده با قطر معاصر معماری به( 2016) 2ابراهیم .است شده تأکید محیطی زیست موجود شرایط حفظ بر عمده

 در( فرهنگی عوامل با معاصر معماری ترکیب) تلفیقی چارچوب یک براساس تحلیلی ای مطالعه و پرداخت سنتی معیارهای

 ینیع عوامل یبررس را خود هدف و ندپرداخت یخیتار بناهای از مراقبت ۀمسئل بهو همکاران  3یونگ .داد انجام قطر

 اند عبارت شدند شیآزما یابیارز نیا در که ییفاکتورها .برشمردند یخیتار یبناها از حفاظت در یریگ میتصم ۀکنند نییتع

 اتیفرض از یبهتر درک ق،یتحق نیا. نیزم ارزش و نیزم تیمالک ،یبند منطقه ،محدوده( مساحت) وسعت ،بنا عمر: از

 .کند یم فراهم یخیتار بافت از حفاظت در را مختلف

 شمسی 1300 لسا ودحد به شهرها یخیرتا بافت حیایا ریزی برنامه و مدیریت تجارب و مطالعات ان،یرا در

 .است بوده هایینشیب و ازفر یدارا ها سال ینا طی و گردد برمی

 ای برنامه یزد، شهر تاریخی ناحیۀ شهری مدیریت مشکالت معرفی و شناسایی با( 1384) کالنتری و پوراحمد

 پیشنهاد را یزد شهر قدیم بافت های محله از بخشی بازسازی و کردند ارائه موردمطالعه ناحیۀ احیای منظور به راهبردی

 برای ییفضا گیری یمتصم یبانپشت یستمس یک ،یهو مطالعات پا ینظر یبر مبان یه( با تک1387اصل ) شکوری .دادند

بافت  یها محدوده ییپس از شناسا یستمس ین. ادرک یطراح فرسوده یها مداخله در بافت ۀنحو یینو تع ییشناسا

در بافت،  یازموردن ۀمداخلسطح  یتنهادرو  پرداخت یفرسودگ ینۀزمها برحسب شدت و  بافت ینا یبند گونهبه  ،فرسوده

 .درک یشنهادپ را یاقدامات مرمت بندی یتمداخله و اولو ینوع کل

 با( 1393) وثوق و طباطبایی. کردند ارائه را شهر کالبد بر ساز انسان های بحرانسوء تأثیرات (1391) شجاعی و خالدی

 .کردند معرفی دندار بیشتری انطباق ایران شهرهای با که مناسبی هایشیوه و الگوها ،کشورها سایر تجارب تطبیقی تبیین

 با مرتبط های مؤلفه کلیۀ توان می ،شهری آوری تاب ابعاد به خاص توجه با کردند اذعان( 1396) همکاران و پور ساسان

 به( 1397) یاکبر علی حاجی .داد کاهش شهری جوامع در را مخاطرات از ناشی سوء آثار و کرد شناسایی را آوری تاب

                                                                                                                                                                          
1. Zivkovic and Dzikic 
2. Ibrahim 

3. Yung 



 1400 پاییز ،3رة شما ،9 دورة ، ریزي شهري برنامه يفیااجغر يها هشپژو   592

 شهری فرودست های محله بازآفرینی ریزی برنامه برای راهبرانه ریزی برنامه چارچوب معرفی و «راهبری انگاشت تبیین

 منطقۀن انکسا اندک تیرضا زانیم ۀیجنت( 1397پوراحمد )و  موسوی .پرداخت فضایی-اجتماعی پایداری تحقق منظور به

  .دانستند یمین قدانکاز سا همحل یۀتخلو  یارکش بزهیافزا را یت زندگیفیک یها شاخص ازتهران  12

که تاکنون کمتر به آن  یرا از منظر یشهر یخیتار یها بافت پذیری یبآس حاضر پژوهش ،اجمالی پیشینۀ این ارائۀ با

 یها بافت توانند یمکه  اهتهدید از بعد این به  توجهو ضمن  دکن می بررسی انسانی مخاطرات جنبۀ از ،هپرداخته شد

 یشهر یزیر برنامه یکردهایو رو ها یمپارادااز  ینو به برخ یبا نگاه ،کنند یبتخر شدت هو ارزشمند شهرها را ب یخیتار

 .کند می تحلیلرا  مناسب یالگو

 انتخاب موردی مطالعۀ عنوان بهارزشمند و متعدد،  یخیتار یوجود بناها دلیل بهشهر تهران  12 منطقۀ ،تحقیق این در

 ترین یغناز  و شدهشهر واقع  ینکه در مرکز ا شود یشهر تهران محسوب م یمیاز مناطق قد یکی 12 ۀمنطق. است شده

از  یاریکشورمان و بس یشهرها یخیاز مراکز تار بسیاری مانند. مرکز تهران است یخیمناطق شهر تهران از نظر آثار تار

منطقه که بنا به خصلت  ینا یرو به زوال رفته است. بافت شهر یو کارکرد یکالبد لحاظ بهمهم جهان،  یشهرها

 یبناهاتک و استتهران  ۀشد شناخته یخیاز آثار تار ،شوددر برابر انواع مخاطرات دچار بحران  تواند یخود م یخیتار

است.  کردهبرابر  ینمنطقه را چند ینتوجه به حفظ و مرمت ا ،بناها یندر آن وجود دارند. وجود ا یباارزش یاربس یخیتار

. هستند( ساله 800 تقریباً قدمت با) ایران در قاجاریه حکومت از قبل به متعلق تهران 12 منطقۀ تاریخی آثار از درصد 5/5

 پهلوی دوران به مربوط درصد 37 و( تاریخی سابقۀ سال 230 حداکثر با) قاجاریه حکومت زمان به مربوط درصد 5/56

 12 منطقۀسطح  سوم یکاز  یشب ،ها ارزش ینا رغمعلی 1.هستند( قدمت سال 90 حداکثر دارای) دوم پهلوی و اول

 و یعیطب اتفاقات و مخاطرات حوادث، با مقابله یبرا الزم ریتداب ازمندین شدت به که شود یو فرسوده محسوب م یمیقد

 30 که پالسکو ۀحادث. دارند یانسان منشأ که یحوادث تا رهیغ و طوفان و زلزله و لیس از یعیطب یرخدادها ؛است یانسان

 آن، یط که بود ریاخ سال چند در تهران 12 ۀمنطق دفاع یب یمیقد بافت شینما نیتر شاخص افتاد، اتفاق 1395 ید

 کارگران رمجازیغ یبردار بهره حادثه، نیا علت. زد رقم را ریناپذ جبران یا فاجعه ،یمیقد یبنا کی در یانسان یخطا وقوع

 .شد اعالم راستانداردیغ و رمجازیغ یکش میس و یشیگرما ادوات از پالسکو ساختمان دهم ۀطبق در یصنف یواحدها

 مقاله ادامۀ. دوش میپژوهش پرداخته  ینظر یبانبه م ابتدا .شود یم ارائه زیرشرح  به مجزا بخش چندمطالعه در  این 

 و تحلیل و یهتجزو  بحثو سپس  یقتحق های یافته یبرخ ارائۀ. دارداختصاص  یپژوهمکانو  یشناس روش به

 .دهند یم یلرا تشک پژوهش بعدی مباحث ،گیری یجهنت

 

 نظري مبانی

 در اما است، شده ارائه شهری ناکارآمد و فرسوده های بافت بهسازی و دهیسامان زمینۀ در متعددی های نظریه و ها مکتب

 و متخصصان حضور با ها آن مشارکت و مردم به خاصی توجه ،(ها مدرناپس همانند) گرایی انسان مکتب بین، این

 در را اساسی ینقش شهروندان معتقدند گرایان انسان رو این از. دارد شهری نوسازی و بهسازی امر در کارشناسان

                                                                                                                                                                          
 .محقق میدانی و ای کتابخانه مطالعات و شده آوری جمع های داده براساس .1
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 ،است ییگرا انسان ۀشیاندعت و فرهنگ از اصول مهم یتوجه به طب که آنجا از. کنند می بازی شهری دهی سامان

انجام  بر ،(1932-1854) «مامفوردس یلوئ»و  «گدس کیپاتر»، «نچین لیوک» مانند ییگرا انسانتب کم پردازان هینظر

ا یان و زمان در بنا کم و انطباق میشهر قد یردکعمل مراتب سلسلهو  کیبراساس بافت ارگان یو نوساز یبهساز

 .اند دهکرد یکأشهر ت یو نوساز یدر بهساز یشهر یزیر برنامهبا حضور مطالعات  یشهر یها مجموعه

جاد ی، ایشهر ونقل حمل ۀتوسع( توجه به 1933-1849اوژن هنار )ان از جمله یگراتب فنکم پردازان هینظر

تب کم پردازان هینظر .اند کردهرا مطرح  یراث فرهنگیم و میبه بافت قد یتوجه یب یو حت یتوجه کم، ها خراش آسمان

 یریو جلوگ یراث فرهنگی( توجه به م1940-1818) «نیکجان راس»، «کلودو»، «تیوسیلیامک»از جمله  ییگرافرهنگ

 ۀتوسعدر  یمیقد یهاو سنت ین توجه به فرهنگ ملی. همچندانند یم یو ضرور تیبااهمار یخ گذشته را بسیتار یاز نابود

را  یشهر یو مرمت بافت و بناها یا موزه یاربرکگذشته و  کل بناها به سبیمک، تمو موبهو مرمت  یو بهساز یشهر

ت یهو ،شهرها یخیت تاریهو یۀنظرت در یلوسیامک که یطور به ؛دانند یم یماندن تمدن شهرزندهو  ییموجب پابرجا

 ابدی یم یل شهر معنکه در کبل ،شود ینمبنا خالصه  کیدر  فقطه ک کند یم وجو جست یخیتار یهاشهر را در مجموعه

 (.39: 1381 ،یو مقصود یبی)حب

 یتوجه یبخ گذشته، یبه تار یتوجه کم بر( 1960-1928ه )یوربوزکه و لویگارن یتون مانندسم یتب مدرنکشمندان میاند

به  ییاعتنا یبگذشته و  یامل ساختارهاکحذف  ،شهروندان یو روابط اجتماع ها ل و ارزشیو اص یبوم یها فرهنگبه 

تب کشمندان میاند دارند. یخاص دیأکت یونکمس یردن فضاهاکشهروندان با استاندارد یروان-یروحو  یروابط فرهنگ

انه و ینوگرا ۀمداخلاز  یقینون تلفکتا 1960 یها و گرگن از سال ین وراتانسیس، بوکاز جمله چارلز جن مدرناپس

، یشهر یو نوساز یبهساز یاهد. براکط دو نوع مداخله بیاز افراط و تفر یه به نوعکمطرح ساختند  راانه یگرا فرهنگ

شهر و رشد  ییفضا یالبدک یها ینار دگرگونک( در یخیتار-فرسودهکهن )حفظ تاروپود بافت  ها آنت یثرکا یمش خط

و  کند یمتالش  یال بومکاجتماعات و اش ۀدوبار یای، احیاس انسانیبازگشت به مق یبرا سمیمدرناپس. استآن  کیارگان

 (.183: 1383و پوراحمد،  یشماعدارد )توجه خاص  یو فرهنگ محل یبوم یها سم به سنتیمدرن برخالف

 ینان شهرهاکسا یردن باورها و تصورات محلکزندهبا هدف  یت محلیبه هو یگذر از شعور مل یۀنظرز کچارلز جن

در سال  گر،ید یبرخو  یسونا نیهمچن( 50: 1381 ،یو مقصود یبیحب) کند یمرا ارائه  یخیبافت فرسوده و تار یدارا

ت یت آمیو ار یجنوب یقایدر آفر ینوساز (2007)اسالم فاتر  شهر ترابوزان، یخیز تارکمر یو نوساز یبهساز 2008

 یرا بررس یخیتار یز شهرهاکمر یها ر نقشییو تغ یراث فرهنگیو م یشهر یزیر برنامهن یب یارکهم (2005)وهن ک

در  یخیت بافت تاریت حفظ هویاهم ۀدهند نشانن مطالعات در سطح جهان یا ۀهمه ک اند دادهانجام  یو مطالعات اند کرده

 .است یو نوساز یامر بهساز

 دهد می نشان آن در مداخله نوع و شهری تاریخی بافت درخصوص مختلف نظریات و ها دیدگاه مطالعۀ و بررسی

 وجود همگانی تفاهم و توافق است، تاریخی بافت از حراست و محافظت بخشی، رونق همان که مداخله اهداف درمورد

 های دیدگاه از. است نشده ممکن هنوز ها دیدگاه تفاوت دلیل به ها روش و راهبردها وجه در تفاهم این به دستیابی اما ،دارد

 :است احصا قابل تاریخی بافت در مداخله دربارۀ عمده نگرش سه طورکلی به پژوهش، این در شده برشمرده مطرح
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 را معاصرسازی و نوسازی قبیل از هایی اقدام و داند می مردود مرمت و حفاظت جز به را مداخله هرگونه ولا نگرش

 وجه در نگرش این. داند می آن تاریخی-فرهنگی های ارزش و بافت تخریب موجب را اقدامات گونه این و پذیرد نمی

 ویژه به و خردگرایان. است مخالف امروزی های کاربری منظور به تاریخی بناهای عملکردی احیای با حتی خود افراطی

 :از اند عبارت است وارد نگرش این بر که انتقادهایی از بعضی. اند نزدیک نگرش این به گرایان فرهنگ

 کنونی؛ شهری زندگی نیازهای به توجهی بی -

 ؛ها بافت ناساکن و مالکان منافع و ها خواست به توجهی بی -

 اجتماعی، فرودست اقشار شدن جایگزین و ساکنان روزافزون خروج فرسودگی، تداوم درنتیجه و بافت راکدشدن -

 بافت؛ هویت درنهایت و ها ارزش و آثار تهدید و بافت مکانی و اجتماعی منزلت رفتنازدست

 .کالبدی گسست تشدید -

 معتقد ساختاری وجه در تاریخی-فرهنگی های ارزش به و کند می تلقی فرسوده بافت را تاریخی بافت کل ومد نگرش

-فرهنگی های ارزش به توجه بدون نگاه، این. بداند نگهداری ارزش واجد را بناها تک از تعدادی صرفاً شاید و نیست

 گذاری سرمایه و نوسازی میدان را تاریخی بافت عرصۀ تمامی است، یافته تبلور تاریخی بافت ساختار در که تاریخی

 مکتب یا گرایان ترقی دیدگاه. نیست قائل سازی آماده زمین و تاریخی بافت بین تفاوتی گونه هیچ درواقع و داند می

 بر که انتقادهایی. شوند می محسوب نگرش این به نزدیک مهم های دیدگاه جمله از کارکردگرایی دیدگاه و گرایی آرمان

 :هستند زیر شرح به شوند می وارد نگرش نوع این

 یافته تبلور پیوند هم ساختاری شکل به و شده ایجاد زمان طول در که تاریخی-فرهنگی های ارزش به توجهی بی -

 است؛

 که انساکن اجتماعی ارتباطات خود، زندگی محیط به مردم تعلق) شناختی مردم و اجتماعی های ارزش به توجهی بی -

 ؛(است یافته تبلور «محله» ساختار در

 مردمی؛ مشارکت و مردم نقش به توجهی بی -

 .دولت جانبه یک مداخلۀ و کالن های گذاری سرمایه به نیاز -

 مخالف اصوالً و پسندد می را اول نگرش کامل طور به نه که است طرح قابل بینابین نگرشی عنوان به ومس نگرش

 بافت کل نوسازی به اعتقاد که داند می قبول قابل را دوم نگرش نه و است مرمت و حفاظت جزبه ای مداخله هرگونه

 و گرایان فرهنگ ،گرایان انسان دیدگاه) مطرح رویکرد و دیدگاه چند از تلفیقی که را بینابین نگرش. دارد تاریخی

 یاد تاریخی بافت عنوان به آن از که کلیتی نگرش، این در. نگریست گرا واقع دیدگاه عنوان با توان می ،است( کارکردگرایان

 های مجموعه و ها عرصه ارزشمندترین از وسیعی طیف عمالً بلکه ،نیست ارزش هم و همگن مجموعۀ یک هرگز کنیم، می

 ارزش حتی موارد برخی در که گیرد دربرمی را شهری بافت فرسودۀ بسیار های بخش تا آن پیرامون عناصر و تاریخی

 :است زیر اصول شامل بینابین دیدگاه. ندارند نگهداری

 است؛ شهری هویت و تاریخ بیانگر تاریخی بافت -

 ؛شود بررسی شهر کلیت در باید آن، در دخالتی هرگونه و است شهر پیکرۀ از بخشی تاریخی بافت -
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 حضور با صرفاً دیگر سوی از و سو یک از انسانی مخاطرات انواع به ویژه توجه با آن، احیای و تاریخی بافت در مداخله -

 ؛(دیگر سوی از انسان سازندۀ نقش و سو یک از انسان مخرب نقش بر تأکید) است پذیر امکان مردم مشارکت و

 مخاطراتی باید منفی، و مثبت ابعاد در انسان ۀکنند تعیین نقش به توجه ضرورت بر عالوه تاریخی، بافت احیای در -

 معماری کتاب در کوپ آناتول آنچه) باشند داشته مردم برای تاریخی بافت است ممکن که گیرند قرار نظر مد نیز

 ؛(1است کرده مطالعه بازسازی

 تضمین شهر سطح در مردم حضور امکان روز شبانه ساعات تمامی در که باشد نحوی به باید تاریخی بافت احیای -

 ؛(تاریخی بافت داشتن نگاه زنده برای) شود

 منظور به و دارند متفاوتی ارزشی های ویژگی هریک، که است شده تشکیل مختلفی های عرصه از تاریخی بافت -

 شوند؛ تفکیک هم از باید ها عرصه این مداخله، حدود و نحوه تعیین

 اجتماعی،–فرهنگی های جنبه باید بلکه ،تنیس ممکن فضایی-کالبدی اقدام طریق از صرفاً تاریخی بافت احیای -

 باشند؛ داشته مستقیم دخالت آن در نیز( غیرعامل پدافند) امنیتی و محیطیزیست اقتصادی،-مالی مدیریتی، -نهادی

 و محیطی زیست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ابعاد در مردم زندگی سطح یارتقا هدف با باید تاریخی بافت احیای -

 گیرد؛ صورت پایدار توسعۀ اهداف چارچوب در امنیتی

 ارزشمندبودن دلیل به دارد ضرورت ،(مردم زندگی سطح ارتقای) هدف گیری نشانه بر عالوه تاریخی، بافت احیای در -

 ؛صورت گیرد ویژه توجه آن الزامات و غیرعامل پدافند دیدگاه به بافت،

 متضمن حال درعین و الذکر فوق ابعاد و مشخصات ۀدربرگیرند تواند می خاص های ویژگی با که جدیدی نظریۀ -

 توسعۀ رویکرد دو از منتج تلفیقی باشد، شهروندان آسایش و امنیتی الزامات ۀکنند تأمین و زندگی سطح ارتقای

 رویکرد و شهری پایدار توسعۀ پارادایم. است 2پایدار غیرعامل پدافند عنوان با غیرعامل، پدافند و شهری پایدار

 و پایداری برای ،(1 جدول) دارند یکدیگر با شهر پایداری معیارهای در که تضادهایی رغمعلی غیرعامل، پدافند

 .شوند استفاده یکدیگر کنار در باید شهر حفاظت

 

 
 شهري پایدار توسعۀ پارادایم با غیرعامل پدافند رویکرد پارادکس .1 شکل

                                                                                                                                                                          
 .مسکن و راه تحقیقات مرکز شهرسازی. و راه وزارت حبیبی. سیدمحسن ترجمۀ .بازسازی معماری (.1366پولی ) دانیل و بوشه فردریک آناتول، کوپ،. 1

2. Sustainable Passive Defense  
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 شهر پایداري معیارهاي در غیرعامل، پدافند الزامات و شهري پایدار توسعۀ اصول مقایسۀ . 1 جدول

 شهر پایداري معیارهاي شهري پایدار توسعۀ اصول غیرعامل پدافند الزامات تشابه/تضاد

ف
دی

ر
 

 میزان به تشابه
 اندک

 بر تأکید کمی مقدار به پدافندغیرعامل، در
 دارد جودحفاظت و مفهوم

 مفهوم بر تأکید شهری پایدار توسعۀ در
 دارد وجود حفاظت

 1 (Conservation) حفاظت

 تضاد
 آسایش مفهوم بر تأکید غیرعامل پدافند در

 ندارد وجود

 مفهوم بر تأکید شهری پایدار توسعۀ در
 دارد وجود آسایش

 2 (Comfort) آسایش

 کامل تضاد
 بر تأکیدی وجه هیچ به غیرعامل پدافند در

 ندارد وجود سازی فشرده مفهوم

 مفهوم بر تأکید شهری پایدار توسعۀ در
 دارد وجود سازی فشرده

 3 (Compact) سازی فشرده

 میزان به تشابه
 اندک

 بر تأکید کمی مقدار ،غیرعامل پدافند در
 دالیل به و دارد وجود هماهنگی مفهوم
 حالت به و طرفه یک برخورد بیشتر امنیتی،

 است دستوری

 مفهوم بر تأکید شهری پایدار توسعۀ در
 دارد وجود هماهنگی

 هماهنگی
(Coordination) 

4 

 تضاد
تشریک  مفهوم بر تأکید غیرعامل پدافند در

 ندارد وجود مساعی

 مفهوم بر تأکید شهری پایدار توسعۀ در
 دارد وجود تشریک مساعی

 مساعی تشریک
(Collaboration) 

5 

 میزان به تشابه
 اندک

 بر تأکید کمی مقدار ،غیرعامل پدافند در
 دارد وجود نگری جامع مفهوم

 مفهوم بر تأکید شهری پایدار توسعۀ در
 دارد وجود نگری جامع

 نگری جامع جامعیت،
(Completeness) 

6 

 (1393) نژاد حاتمی :منبع

 

 پایدار توسعۀ اصول اینجا تا. است زندگی سطح ارتقای قدیمی، و فرسوده های بافت در ای مداخله نوع هر اساس

 حفظ و کشور قدیمی پایتخت قلب در مداخله از سخن که آنجا اما ،بود خواهد رهنمون را بهسازی مناسب الگوی شهری،

 بافت امنیت منطقه، پذیربودن زیست ضمن که دیگری رویکرد باشد، میان در شهروندان اجتماعی های یادمان و آثار

 اصول و الزامات رعایت همان رویکرد، آن و است نیاز مورد کند تضمین مخاطرات مقابل در نیز را آن ارزشمند و تاریخی

 .است غیرعامل پدافند

 ارتقای نیازمند شدت به و اجتماعی پایداری و تاریخی فراوان ارزش با ای منطقه تهران شهر 12 منطقۀ که آنجا از

 مراتب به رویکردی و دیدگاه با باید است، (غیره و محیطی زیست و اجتماعی و اقتصادی مختلف ابعاد در) زندگی سطح

 و اصول به توجه ارزشمند، تاریخی های مؤلفه وجود دلیل به منطقه این. کرد توجه آن به پایدار توسعۀ رویکرد از فراتر

 .طلبد می نیز را امنیتی قواعد

 

 1پژوهش ندیافر یمفهوم مدل

 استفاده هم نیگزیجا صورت به و مفهوم کی هب اغلب که 3ینظر چارچوب ای 2یمفهوم چارچوب ای یمفهوم مدل

 .است شده خالصه 2 شکل در حاضر پژوهش یمفهوم مدل. است پژوهش راه ۀنقش درواقع شوند، یم

 

                                                                                                                                                                          
1. The conceptual model of the research process 

2. Conceptual Framework 

3. Theoretical Framework 
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 پژوهش مفهومی مدل .2 شکل

 تحقیق روش

 و یبررس یاصل هدف ،پژوهش نیا در. است یاکتشاف ،و روش تیماه از لحاظو  یکاربردهدف،  از نظر حاضر قیتحق

 انواع یجا به که ییالگو ؛است بوده یانسان مخاطرات با مقابله در یشهر یخیتار یها بافت یبهساز مناسب یالگو لیتحل

 انواع از را( تهران شهر 12 ۀمنطق یخیتار بافت ،یمطالعات ۀنمون) یشهر یخیتار یها بافت ،یجار ناکارآمد یالگوها

و  قیتحق ۀنیشیپبر  یمرور ،یبا مطالعات اسناد ابتدا نیبنابرا ؛دارد نگاه امان در ساز انسان یرعمدیغ ای یعمد یدهایتهد

مختلف  شمندانیاند اتینظر انیاز م ارهایاهم مع ،یقیتطب-یلیتحل روش با سپس وگیرد  میموضوع صورت  اتیادب

شامل  مخاطب نوع چهار ۀژیوپرسشنامه )چهار نوع  ق،یتحق یارهایاهداف و مع براساس. پس از آن، شود می ییشناسا

 باًیکسبه تقر و ساکنان یآمار ۀجامع دو ۀنمونحجم  مجموع. شد میتنظ و یطراح (خبرگان و گردشگران سبه،ک ،ساکنان
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 قیتحق ۀمحدود یاقتضاگردشگران به  یآمار ۀجامع ۀنمون( و حجم 384کوکران )برابر با عدد استاندارد حاصل از فرمول 

بر  یمبتن ،یموردبررسو با توجه به موضوع  یتعمد ای یقضاوت یریگ نمونه به روش خبرگان یآمار ۀجامع .است نفر 200

 .است شده انتخاب نفر 23 تعداد به خبرگان ۀجامعاز  نیشیپ ۀتجربو  یفهم نظر

 و یانسان مخاطرات موضوع به صرفاً کهچرا  ؛است ها آن سؤاالت بودن خاص ها پرسشنامهاز انواع  کیهرمهم  یژگیو

 .است پرداخته مخاطرات از نوع نیا با مقابله در یخیتار بافت از محافظت و یبهساز یالگو

از  کیها و آرزوها در هرشیالت، گرای، تماها نگرشسنجش  ضمن ها و مصاحبه شده لیتکم یها پرسشنامه جینتا

 به ؛است رفته کار به ارهایاز مع کیهر یها شاخص نییو تع ارهایمع یساز یبومو  لیتکم ق،یتدق در ،مخاطب یها گروه

 اضافهها  شاخص یبرخ وناسازگار بودند  قیکه با محدوده و اهداف تحق حذف شدند ها شاخص از یبرخ که صورت نیا

 بوده نیفرض بر ا نخبگان انتخاب درها بودند.  به پرسشنامه دهندگان پاسخ یآراو  انخبرگ اتیبرآمده از نظر کهشدند 

 یها افتهی اعتبار و دقت شیافزا بهامر  نیا و داردپژوهش تخصص  یارهایو مع میمفاه ۀنیزمدر  نمونه ۀجامعکه  است

-ییفضا .2 ،یتیریمد -ینهاد. 1 شدند: ییشرح نها نیمطلوب پژوهش به ا یارهایمع بیترت نیبد. شود یم منجر قیتحق

 AHP از استفاده با ارهایمع یها تیاولو .یاقتصاد-یمال .6 و یفرهنگ-یاجتماع. 5 ،یتیامن. 4 ،یطیمح ستیز. 3 ،یکالبد

 :شدند استخراج ریز ترتیب به

و ( یتی)امن 4Cو ( یفرهنگ-ی)اجتماع 5C یارهایمعبرخوردار است.  تیاولو نیشتریب از( یتیریمد -ی)نهاد 1C اریمع

3C 2 یارهایدوم قرار دارند. مع تیدر اولو سه هر( یطیمح ستی)زC 6 و( یکالبد-یی)فضاC تیاولو ،(یاقتصاد-ی)مال 

 .دهند یم اختصاص خود به را سوم

 12 ۀمنطق مخاطبان گروه چهار وسیلۀ به شده تکمیل های پرسشنامه از مستخرج آماری نتایج وتحلیل تجزیه منظور به

از  یبعض و یدهوزن AHPبا استفاده از روش  کمی های داده از تعدادی و شد استفاده SPSS افزار نرم از ،تهران شهر

 های نقشه تهیۀ در نیز Arc GIS 10.2.2 افزار نرم های قابلیت از. ضمناً شدند یبند رتبه TOPSIS روش اطالعات با

 .شد گرفته بهره تحلیلی-ترکیبی های نقشه و موضوعی

 

 موردمطالعه قلمرو

 یمیاز مناطق قد یکیکه  است هگرفت قرار نظرمد یمورد مطالعات عنوان بهتهران  یشهردار 12 منطقۀپژوهش،  ینا در

 میراث که دارد وجود تاریخی متعددبناهای  منطقه این دردر مرکز شهر واقع شده است.  یباًو تقر شود یتهران محسوب م

 .شودمی دیده کمتر نیز جهان در حتی آن نظایر و است کشور فرهنگی
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 تهران در 12 ۀمنطق تیموقع .3 شکل

 

و کثرت مهاجران و  یلاص یتجمع یزاختصاص دارد و گر 12 منطقۀتهران به  یتجمع کلدرصد از  8/2 تقریباً

ساکن به منطقه  یتجمع نداشتن تعلقو  یداریناپا بیانگر(، 1375تا  1359 های سال فاصلۀدر  یژهو بهنفره ) تک یخانوارها

 یزگر یلدال ینتر مهمهوا از  یو آلودگ یکی. بافت فرسوده، مشکالت تراف(12: 1385 ،12 منطقۀ تفصیلی طرحاست )

 (.12 منطقۀ یجامع گردشگر راهنمای)ند هستمنطقه  یلساکنان اص

 

 تهران 12 منطقۀ يها و مساحت محله جمعیت .2 جدول

 کل جمعیت محله نام
 جمعیت

 زنان

 جمعیت

 مردان
 خانوار تعداد

 مساحت

 (هکتار)

 جمعیت تراکم

 (هکتار هر در)

 106 155 5521 8014 8491 16505 سعدی-بهارستان
 41 207 2768 4122 4345 8467 زار الله-فردوسی

 206 68 4562 6900 7124 14024 (یحیی)امامزاده  حضور ینام
 24 121 977 1412 1520 2932 پامنار-ارگ

 39 158 2106 2959 3220 6179 بازار
 166 162 8814 13179 13650 26829 درخونگاه-سنگلج

 132 172 7469 11083 11637 22720 (هرندیشوش )-غار دروازه
 257 86 7207 10986 11158 22144 تختی - مختاری
 285 78 7380 11033 11217 22250 دردار-آبشار

 264 69 5952 8829 9361 18190 قیام
 293 82 7868 11716 12314 24030 کوثر

 273 122 10596 16734 16563 33297 شمیران دروازۀ
 184 120 7286 10707 11337 22044 (ایرانآبسردا )-ژاله

 1395 ،ایران آمار مرکز مسکن، و نفوس سرشماري نتایج: منبع

 

 گرفته، صورت مطالعات براساس. دارد قرار 12 منطقۀ در تاریخی تهران از یادگارمانده به های گستره و بناها بیشترین

 سال 200 از بیش بافت، از درصد 73 و سال 400 از بیش( اول باروی داخل) تهران شهر 12 منطقۀ سطح از درصد 27

 (.1383 تهران، 12 ۀمنطق توسعۀ الگوی) دندار قدمت



 1400 پاییز ،3رة شما ،9 دورة ، ریزي شهري برنامه يفیااجغر يها هشپژو   600

 این رغمعلی. است شده تشکیل ارزشمند و شاخص های پهنه و ها گستره از منطقه محدودۀ درصد 43 از بیش

 اختصاص 12 منطقۀ به (هکتار 7/529 با) فرسوده بافت وسعت بیشترین بزرگ، تهران گانۀ22 مناطق بین در ،ها ارزش

 دیگر، عبارت به. شود می محسوب ،آن غیر یا ارزشمند از اعم ،فرسوده منطقۀ سطح مسو یک از بیش که معنا این به. دارد

 فراشهری کارکردهای دادن جای رغمعلی 12 منطقۀ .است روزافزون تخریب و زوال معرض در تهران تاریخی مرکزیت

 است فوری عمرانی اقدامات و مداخالت نیازمند منطقه محدودۀ از درصد 5/31 و است ریزدانه بافت دارای خود، در

 (.647: 1396 ،همکاران و حیدرخانی)

 

 پژوهش هاي یافته

 پذیری یبآس یکم یها از شاخص یتعداد 3جدول  در. است شده یآور جمع یها داده یجپژوهش شامل نتا های یافته برخی

که منابع  آنجا از .استمهم  یاربس ها آندر  ینقش عامل انسان که اند و ارائه شده یگذار ارزشتهران  12 منطقۀدر  یشهر

 اخذقابل( یا محله یا بلوکیمختلف ) یها و در پهنه متفاوت بعضاً پژوهش های شاخص خصوصدر شده یگردآور یها داده

 AHPها با استفاده از روش  از داده تعدادی بنابراین نشد؛ یسرم یبند رتبه یا یدهوزن یها روش سازی یکسانبودند، 

 .نبود یدهوزنبه  یازها ن شاخص برخی درخصوص و شدند یبند رتبه TOPSISاز اطالعات با متد  بعضی .شدند یده  وزن

 گذاریارزش به ستون یک ،3 جدول درشدند.  یگذار ارزشروش واحد  یکبه  یتدرنها کمی های شاخص کلیۀ رو ینا از

 است. یافتهاختصاص  میک های شاخص همۀ

 

 یدر برابر مخاطرات انسان يشهر یخیبافت تار پذیري یبآس کمی هاي شاخص .3 جدول

 گویه شاخص معیار

 اشغالی پهنۀ

 12 ۀمنطقدر 

 )درصد(

 کیفیت ارزش

 بافت کالبدی-فضایی

 بنا استهالک

 نامناسب یاربس 1 8/33 تخریبی و فرسوده متروکه،

 نگهداری قابل
 (مالحظات رعایت)با 

5/35 
 نامناسب 3

 متوسط 5 1/13 کالبدی ارزش دارای

 مناسب 7 5/2 بنا بدون

 شده ثبتنوساز،  ساخت،درحال
 (مداخلهیرقابلغ) یفرهنگ یراثم

1/15 
 مناسب بسیار 9

 مصالح نوع
 ساختمانی

 نامناسب بسیار 1 62/9 سایر چوب، گل، خشت،

 نامناسب 3 71/13 سیمانی بلوک چوب، آجر،

 متوسط 5 73/46 آهن و آجر

 مناسب 7 46/23 آرمه بتون

 مناسب یاربس 9 48/6 فلزی اسکلت

 بنا مساحت

 نامناسب بسیار 1 62/9 مترمربع 50 از کمتر

 نامناسب 3 89/21 مترمربع 51-100

 متوسط 5 88/41 مترمربع 101-150

 مناسب 7 35/22 مترمربع 151-200
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 گویه شاخص معیار

 اشغالی پهنۀ

 12 ۀمنطقدر 

 )درصد(

 کیفیت ارزش

 مترمربع 201-300
 مناسب یاربس 9 26/4

 مترمربع 300 از بیشتر

 معابر عرض

 نامناسب بسیار 1 2/3 متر 6 از کمتر

 نامناسب 3 8 متر 11 -6

 متوسط 5 7/52 متر 23 -12

 مناسب 7 4/7 متر 24-29

 مناسب یاربس 9 7/28 بیشتر و متر 30

 کاربری

 مداخله قابل

 نامناسب بسیار 1 4/3 کارگاهی و صنعتی

 نامناسب بسیار 1 5/3 انبار

 نامناسب 3 8 اداری

 نامناسب 3 6/10 فعالیت مختلط

 نامناسب 3 5/3 آموزشی

 نامناسب 3 5/0 ورزشی

 نامناسب 3 7/1 درمانی و بهداشتی

 متوسط 5 9/12 تجاری

 متوسط 5 8/2 تجاری مختلط

 متوسط 5 2/0 انتظامی

 متوسط 5 6/0 پارکینگ

 متوسط 5 6/0 تجهیزات و تأسیسات

 متوسط 5 4/3 نامشخص

 مناسب 5 9/2 سایر

 مناسب 7 5/37 مسکونی

 مناسب 7 1/0 باغی و کشاورزی

 مناسب 7 2/0 اجتماعی خدمات

 مناسب 7 7/1 بایر های زمین

 مناسب یاربس 9 4/1 مذهبی

 مناسب یاربس 9 7/2 سبز فضای

 مناسب یاربس 9 4/1 فرهنگی

 مناسب یاربس 9 4/0 تفریحی-اقامتی-پذیرایی

 مداخلهغیرقابل
 (یا موزه)

 مناسب یاربس 9 1/2 و ارزشمند یخیتار یآثار و بناها 

 محیطیزیست
  یطمح

 پذیر زیست

 هوا کیفیت

 نامناسب کامالً 1 63/22

 نامناسب 3 74/30

 نامناسب نسبتاً 5 15/16

 مناسب نسبتاً 7 26/14

 مناسب 9 22/16

 صوتی آسایش

 نامناسب کامالً 1 77/29

 نامناسب 3 62/22

 نامناسب نسبتاً 5 15/16

 مناسب نسبتاً 7 23/16

 مناسب 9 23/15
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 گویه شاخص معیار

 اشغالی پهنۀ

 12 ۀمنطقدر 

 )درصد(

 کیفیت ارزش

-اجتماعی
 فرهنگی

 جمعیت

 تراکم
 (هکتار در)نفر 

 نامناسب بسیار 1 2/27 نفر 251-300

 نامناسب 3 3/4 نفر 210-250

 متوسط 5 6/17 نفر 151-200

 مناسب 7 5/20 نفر 101-150

 0 نفر 51-100
 مناسب یاربس 9

 4/30 نفر 24-50

 سواد

 ساکن یتفاقد جمع 1 94/8 داده بدون

 نامناسب 3 56/29 درصد باسواد 1-150

 متوسط 5 35/46 درصد باسواد 50-65

 مناسب 7 37/8 درصد باسواد 65-80

 مناسب یاربس 9 78/6 باسواد بیشتر و درصد 80

 اشتغال

 ساکن یتجمع بدون 1 94/8 داده بدون

 نامناسب 3 49/35 درصد شاغل 1-45

 متوسط 5 57/40 درصد شاغل 45-60

 مناسب 7 99/9 درصد شاغل 60-70

 مناسب یاربس 9 01/5 شاغل بیشتر و درصد 70

 

 نشان بناها استهالک براساس پذیری آسیب درخصوص( 4 شکل) تهران 12 منطقۀ ۀگان  سیزده های محله بررسی

 متروکه، بناهای ،(سنگلج و مختاری قیام، کوثر،) جنوبی های محله در ویژه به منطقه وسعت از درصد 70 به قریب دهد می

 .هستند نگهداری قابل مالحظات رعایت با که دهد می تشکیل بناهایی یا تخریبی فرسوده،

 نظر از که اند شده ساخته آهن و آجر با تهران 12 منطقۀ بناهای از درصد 50 حدود ساختمانی، مصالح نوع نظر از

 مصالح از پامنار،-ارگ و سنگلج بازار، های محله بناهای اغلب ساخت در(. 5 شکل) گیرند می قرار متوسط ردۀ در استحکام

 های محله که است آن بیانگر نیز بناها مساحت از ناشی پذیری آسیب بندی پهنه بررسی. است شده استفاده استحکام بدون

 (.6 شکل) است پذیرتر آسیب منطقه های لهمح سایر از مترمربع 50 از کمتر دارای بناهای بیشترین با حضور امین و بازار

 به توجه با بنابراین ؛دهد می تشکیل متر 6 از کمتر عرض با معابر را تهران 12 منطقۀ وسعت از درصد 2/3

 معابر دارای های پهنه بیشترین. است پذیر آسیب شدت به منطقه وسعت از درصد 2/3 معابر، گونه این شدید نفوذناپذیری

 های کاربری و همجواری بررسی های یافته(. 7 شکل) شوند می مشاهده حضور امین و بازار های محله در متر، 6 از کمتر

 های کاربری بیشترین تختی و بازار ،ژاله سنگلج، پامنار، بهارستان، فردوسی، های محله که است آن دهندۀ نشان مضر

 (.8 شکل) دارند را منطقه ارزشمند تاریخی بافت با ناسازگار

 ترین آلوده فردوسی، و بهارستان های همحل که است آن دهندۀ نشان 12 منطقۀ نواحی در هوا کیفیت شاخص بررسی

 هوای کیفیت از منطقه این های محله سایر به نسبت مختاری و غار دروازه های محله مقابل، در و هستند منطقه های محله

(. 9 شکل) باشد 12 منطقۀ از قسمت این در بیشتر سبز فضای وجود دلیل به تواند می امر این. برخوردارند تری مناسب

 کوثر و قیام آبشار، ،حضور امین ارگ، های همحل دهد می نشان 12 منطقۀ نواحی در نیز صوتی آسایش شاخص بررسی
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 آسایش از ژاله و شمیران دروازۀ های محله و اند داده اختصاص خود به تهران 12 منطقۀ در را صوتی آلودگی بیشترین

 این نواحی در جمعیت تراکم شاخص ارزیابی(. 10 شکل) برخوردارند منطقه این های محله سایر به نسبت بیشتری صوتی

 نفر 250 از بیش با تختی و شمیران دروازۀ های محله همچنین و 5 ناحیۀ های همحل که است آن دهندۀ نشان منطقه

 .روند می شمار به ها محله پذیرترین آسیب درنتیجه و ترین پرتراکم هکتار هر در جمعیت

 ،روند می شمار به تحقیق فرهنگی-اجتماعی های شاخص جزء که اشتغال و سواد های شاخص بررسی و ارزیابی نتیجۀ

 نتیجه این. دارند قرار تری مناسب وضعیت در جمعیت سواد نظر از بازار و سنگلج فردوسی، های محله دهد می نشان

 12 منطقۀ های محله سایر از تر مناسب اشتغال نظر از مذکور های پهنه و کند می صدق نیز اشتغال شاخص درخصوص

 .هستند

 

 گیري یجهنتو  بحث

 به توجهی بی دلیل به و متمادی سالیان طول در فرسودگی لحاظ به تهران شهر 12 منطقۀ کهنسال بافت که واقعیت این

 دراما  ،است انکارناپذیر بود، خواهد و است بوده پذیر آسیب مخاطرات انواع برابر در همواره آن، تاریخی هویت از محافظت

 که میزان همان به انسان عامل داد نشان انسانی مخاطرات برابر در منطقه پذیری آسیب های شاخص ارزیابی تحقیق، این

 بافت این از محافظت در که تأثیرگذاری نقش دلیل به سازد، مواجه جدی خطرات انواع با را تاریخی بافت است قادر

 .دارد نیز را( انسان) خود های فعالیت حوزۀ در متصور مخاطرات ویژه به مخاطرات انواع با مقابله توان دارد، عهده به

 

 
 تهران 12 منطقۀ یاستهالک بناها در نواح .4 شکل

 



 1400 پاییز ،3رة شما ،9 دورة ، ریزي شهري برنامه يفیااجغر يها هشپژو   604

 
 تهران 12 منطقۀ یبناها در نواح یمصالح ساختمان نوع .5 شکل

 

 
 تهران 12 منطقۀ یدر نواح ریزدانگی. 6 شکل

 

 
 تهران 12 منطقۀمعابر در  عرض. 7 شکل



 605   یمقابله با مخاطرات انسان يبرا يشهر یخیتار يها بافت لیتحلپوراحمد و همکاران: 

 
 تهران 12 ۀهاي منطق ها در محله سازگاري کاربري .8شکل 

 

 
 تهران 12 منطقۀ يها هوا در محله کیفیت. 9 شکل

 

 
 تهران 12 منطقۀ يها در محله یصوت یشآسا وضعیت .10 شکل
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 برابر در تهران شهر 12 منطقۀ ،موردمطالعه های شاخص اتفاق به قریب اکثریت در تقریباً ،ها ارزیابی و ها تحلیل براساس

 که است 10 تا 4 اشکال های نقشه از ترکیبی 11 شکل. است جدی محافظت و مراقبت نیازمند و پذیر آسیب انسانی مخاطرات

 مخاطرات برابر در) پذیری آسیب مختلف های شاخص با تناسب نظر از ،منطقه این تاریخی های بافت ها آن از هریک در

 به توجه با تهران 12 منطقۀ پذیر آسیب های پهنه 12 شکل در. اند گرفته قرار لیکرت طیف ۀگان  پنج های درگروه( انسانی

 1 شکل براساس. اند شده داده نمایش شوند، می محسوب کشور فرهنگی میراث که ارزشمند تاریخی بناهای موقعیت

 خمینی، امام خیابان) دارند تالقی ارزشمند تاریخی بناهای متراکم موقعیت با دقیقاً ها پهنه پرخطرترین یا ترین نامناسب

 (.شمیران دروازۀ محلۀ و خیام، خیابان تا خمینی مصطفی خیابان حدفاصل محالتی، شهید خیابان تا امیرکبیر خیابان حدفاصل

 انواع و ها برنامه ،ها سیاست تجارب دهند می نشان همگی تحقیق های مصاحبه و میدانی های پژوهش ،ای کتابخانه مطالعات

 انقالب، از پس چه و انقالب از قبل در چه تهران شهر 12 منطقۀ تاریخی بافت جمله از شهرها تاریخی بافت در مداخله تجارب

 و شهر امنیت و آسایش و پذیری زیست راستای در هم که الگویی ؛کنند اجرا منطقه این در مناسبی الگوی اند نتوانسته یک هیچ

 .باشد( ساخت انسان مخاطرات و طبیعی مخاطرات از اعم) مخاطرات با مقابله در ارزشمند تاریخی آثار از حفاظت هم

 تاریخی های بافت یاحیا و مرمت از حمایت طرح ارائۀ ،داد انجام 1394 سال در دولت که مثبتی حرکت ترین مهم

 مجلس تصویب از پس 1398 تیر 12 که بود فرهنگی تاریخی بناهای برداران بهره و مالکان توانمندسازی و فرهنگی

 وسیلۀ به «فرهنگی-تاریخی های بافت احیای و مرمت از حمایت قانون» عنوان با نگهبان، شورای تأیید و اسالمی شورای

 .شد ابالغ اجرا منظور به گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان به جمهوری ریاست

 تاریخی، مزیت و ظرفیت ویژگی، به توجه با که است طرحی فرهنگی-تاریخی های بافت احیای و حفاظت ویژۀ طرح

 نفعان ذی و اندرکاران دست کلیۀ نزدیک همکاری و هماهنگی با روستا و شهر فرهنگی-تاریخی بافت طبیعی و فرهنگی

 این در. است روشن آن در اندرکاران دست همۀ وظایف و شده ارائه مربوطه مدیریتی طرح همراهبه جزء تا کل مقیاس در

 هماهنگ توسعۀ های زمینه روستایی، و شهری تقسیمات سایر با روستا و شهر از بخش این روابط تنظیم بر عالوه طرح

 .گیرد می قرار مدنظر روستایی و شهری
 

 
 انسانی مخاطرات برابر در تهران 12 منطقۀ يشهر یخیمقاومت بافت تار یزانم ارزیابی. 11 شکل
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 :است ظفؤم فرهنگی میراث سازمان که شده تصریح قانون این دوم مادۀ در

 از پس ماه شش حداکثر ،اسالمی انقالب مسکن بنیاد و کشور شهرسازی و راه های وزارتخانه همکاری با (الف

 تعیین جمله از) فرهنگی-تاریخی های بافت احیای و حفاظت ویژۀ های طرح چارچوب تهیۀ برای قانون این تصویب

 حقوق رعایت با ها محدوده این ساکنان زندگی کیفیت ارتقای و فرهنگی-تاریخی های ارزش از صیانت رویکرد با( ها حریم

 .کند اقدام ربط ذی مقررات و قوانین چارچوب در و مالکانه

 پشتیبانی و نگهداری برداری، بهره مدیریت برای موردنیاز های دستورالعمل قانون، این تصویب از پس سال یک (ب

 .کند ابالغ و تهیه را غیردولتی بخش به ها فعالیت واگذاری اولویت با فرهنگی-تاریخی های بافت و اماکن بناها،

 علمی مراکز و ها دانشگاه وسیلۀ به شده ارائه الگوهای و ها پتانسیل از فرصت، این در فرهنگی میراث سازمان است امید

 .کنند برداری بهره ها دستورالعمل و ها چارچوب تهیۀ در کشور،

 ابتدا انسانی، مخاطرات با مقابله در تهران 12 منطقۀ تاریخی بافت بهسازی مناسب الگوی ارائۀ منظور به تحقیق در

 و شهر پایدار توسعۀ موضوع تاریخی، های بافت در مداخله موضوع با مرتبط جدید و قدیم های ایده و رویکردها نظریات،

 با جدید نظریۀ منتخب، های دیدگاه بندی جمع و تحلیل از پس .شدند بررسی( غیرعامل پدافند) شهر امنیت موضوع

 عنوان با باشد، غیرعامل پدافند دیدگاه در موجود الزامات و شهری پایدار توسعۀ اصول دربرگیرنده که خاص های ویژگی

 .شد تأیید تحقیق نظری اصول پژوهش های یافته به استناد با و تحقیق طول در که شد ارائه پایدار غیرعامل پدافند ۀنظری

 و ها سیاست اتخاذ منظور به حال درعین و پایدار غیرعامل پدافند ۀنظری مبین بتواند که الگویی درخصوص

 زیر نکات به توجه باشد، انسانی مخاطرات با مقابله هدف با تاریخی بافت بهسازیبرای  شهری کالن های ریزی برنامه

 :است ضروری
 

 
 ارزشمند تاریخی بناهاي موقعیت به توجه با تهران 12 منطقۀ يشهر یخیبافت تار پذیري یبآس ارزیابی .12 شکل

 

 سه بین تعادل ایجاد مستلزم تهران شهر 12 منطقۀ در پایدار توسعۀ داد نشان پژوهش این های یافته و ها بررسی( الف

 .است فعالیت و جمعیت ،فضا مهم رکن
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 برای پذیر زیست و امن محیطی را منطقه این بخواهند تهران 12 منطقۀ شهروندان و مسئوالن چنانچه دیگر، طرف از

 و فرهنگی هویت از عظیمی بار که کنند محافظت همنطق ارزشمند تاریخی بافت استقامت و پایداری از و کنند حیات ادامۀ

 حفظ و فرهنگی میراث و شهروندان برای امنیت ایجاد کهرا  اصولی باید الجرم ،کشد می دوش به را تهران شهر اجتماعی

 توسعۀ اصول رعایت با مهم این .کنند رعایت ،کند می تضمین را (پایدار توسعۀ اهداف) فعالیت و جمعیت ،فضا بین تعادل

 ظاهر، در مفهوم دو این هرچند. است میسر هم کنار در غیرعامل پدافند الزامات رعایت همچنین و شهری پایدار

 پیشنهاد مناسب، الگوی در ،کنند می ایجاب را متضادی عملکردهای موارد برخی در حتی و دارند یکدیگر با هایی مغایرت

 .شود برداری بهره منطقه نفع به هریک، های قوت از تا شود تالش رویکرد، دو این های مغایرت تعدیل با شود می

 :دارند حیاتی اهمیت تهران 12 ۀمنطق در اولویت، ترتیببه زیر راهبرد شش اتخاذ( ب

 ؛شودفراهم  رعاملیپدافند غالزامات  تیمناسب، ضمن رعا ستیز طیمح طیکه شرا یفضا به نحو یطراح. 1

 تهران؛ شهر 12 ۀمنطقدر  یشهر یآور تابو  یریپذ ستیز یارهایمع یارتقا .2

 ،یخصوص بخش دولت، از متشکل تهران، 12 ۀمنطق ۀژیو یخیتار یها بافت ینیو بازآفر عمران ۀتیکم لیتشک .3

 مردم؛

 تهران؛ شهر 12 ۀمنطق یخیبافت تار یبهساز رسان یاری یمقطع یها طرح یاجرا .4

 بافت بازآفرینی و بهسازی امر در دخیل های ارگان و ها سازمان کلیۀ هماهنگی-شهری مدیریت سازی یکپارچه. 5

 تهران؛ شهر 12 منطقۀ شهری تاریخی

 .تهران شهر 12 منطقۀ شهروندان یو اجتماع یفرهنگ سطح ارتقای .6

 بهسازی الگوی. است میسر تاریخی بافت بهسازی مناسب الگوی با اجرای الذکر، فوق موارد تحقق های راه از یکی

 اهداف، گروه چهار در که دارد هایی ویژگی انسانی، مخاطرات با مقابله در تهران 12 منطقۀ شهری تاریخی های بافت

 ن،یشهر، اصالح نظامات و قوان یو فرهنگ یخیتار تیحفظ هو دار،یپا ۀتوسع ت،یامن. هستند ارائه قابل ارکان و اصول ابعاد،

مختلف الگو، همان ابعاد موردمطالعه در  ابعاد .روند یم شمارالگو به یو مشارکت شهروندان از اهداف اصل یآگاه شیافزا

. 3 ی،تی. امن2 ی،تیریمد-ینهاد. 1اند از:  عبارت بیترت بهابعاد  نیشدند. ا یبند تیاولو یعلم قیپژوهش هستند که به طر

 .یاقتصاد-ی. مال6 و ی،کالبد-ییفضا. 5 ی،طیمح ستی. ز4 ی،فرهنگ-یاجتماع

 فضا،. هستند رعاملیو الزامات پدافند غ داریپا ۀتوسعطور عمده اصول  به کند، یم تیها تبع الگو از آن نیکه ا یاصول

 به را ما تواند یم که یساختار .شودها برقرار  آن نیب یمناسب تعادل دیبا الگو نیا ابهستند که  یارکان ت،یفعالو  تیجمع

بر  یبرساند، مبتن یتهران در مقابله با مخاطرات انسان 12 ۀمنطق یشهر یخیتار یها بافت یبهساز مناسب یالگو

از  کیهر خصوصدر یحاتیتوض ۀارائضمن  نجایاست. در ا ییها مؤلفه یطورکل و به طیشرا ،ها عوامل، شاخص ارها،یمع

ها و عوامل در  از مؤلفه کیهر یریرپذیو تأث یرگذاریتأث ۀنحو شده وداده  شینما 13 شکلالگو در  کلی ساختارعوامل، 

 مشخص شده است. آن



 609   یمقابله با مخاطرات انسان يبرا يشهر یخیتار يها بافت لیتحلپوراحمد و همکاران: 

 
 تهران 12 منطقۀ تاریخی بافت بهسازي مناسب الگوي ساختار .13 شکل
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 منابع

 .(1389) ینحس ،آباد یلخل یکالنتر و سیدامیر منصوری، ،محمدتقی رهنمایی، ،احمد پوراحمد، ،ینحس نژاد، حاتمی ،عارف آقاصفری،

 .35-21 (،1)1 ،اسالمی-ایرانی شهر فصلنامۀ(. تهران) بخت خوب شهید محلۀ فرسودۀ بافت بهسازی و نوسازی بررسی

 .43-40 ،ها شهرداری نشریۀحناچی.  یمینسترجمۀ . تونس در تاریخی های بافت بهسازی .(1379) آنا باردس،

 .50-44 ،رهیافت فصلنامۀ .یدارپا توسعۀو  شهرسازی .(1376) یدحسینس ینی،بحر

 ترجمۀ .مردم برای سازیمکان: شهری قرن برای شهری طراحی .(1393) الیور گیلهم، و دیوید دیکسون، ،جی لنس براون،

 .تهران دانشگاهتهران:  .بحرینی سیدحسین

بهاره جانه و  یلی،احمد زنگانه، کاظم اسمع ۀترجم .یکادر آمر شده فراموش های محله تجدیدحیات .(1393) .ام ،آلیس برایت،

 .معاصرآثار : تهران .ابوالفضل زنگانه

 .هنر دانشگاه پژوهشی معاونت تهران: .شهری حکمروایی و مدیریت .(1388) یرجا ی،اسد و ناصر پور، برک

 .یبامنششک یرو ام بهزادفر یمصطف ترجمۀ .بازآفرینی و شهری طراحی اصول سرزنده، شهری مرکز آفرینش .(1389) سای پامیر،

 .ایران صنعت و علم دانشگاه تهران:

 های پژوهش نشریۀ. یزد شهر تاریخی ناحیۀ احیای ریزی برنامه و مدیریت .(1384) ینحس ،آباد یلخل یکالنتر و پوراحمد، احمد

 .92-77 ،54 ،جغرافیایی

 .انتخاب: تهران .انسانی مخاطرات .(1395) اکرم ،ساروکالیی زاده تقی و محسن ،پرور جان

 .«شهر فضایی یکپارچۀ مدیریت» درسی سمینار .(1393) حسین نژاد،حاتمی

 .«شهری خوب حکمروایی بخشی تحقق برای کشور قانونی های ظرفیت» درسی سمینار( 1396) حسین نژاد، حاتمی

-اجتماعی پایداری تحقق منظور به شهری فرودس های محله بازآفرینی ریزی برنامه چارچوب .(1397) کاوه ،اکبری علی حاجی

 .صرافی مظفر :راهنما استاد .دکتری رسالۀ. تهران شهر کالن در جلیلی و عودالجان فرحزاد، های محله: موردپژوهی فضایی،

 .بهشتی شهید دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکدۀ

 ها روش جهانی، های قطعنامه و منشورها تجارب، ها، نظریه تعاریف،: شهری مرمت .(1381) ملیحه ،مقصودی و سیدمحسن حبیبی،

 .تهران دانشگاه . تهران:شهری اقدامات و

 در جرم و کالبدی فرسودگی رابطۀ تحلیل .(1396) فریاد ،پرهیز و مسلم ،رستمی ،رضا ،آبادی ملک مختاری ،هابیل حیدرخانی،
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