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دليد 


مقدمه 
فرسوده شدن بافتهاي شهري در گذر زمان را مي بايست در فرايند شهرنشيني و شهرسازي كشور مـورد بـازخواني قـرار
داد .در چنين فرايندي ،رشدهاي شتابان نقش مؤثر و مداومي را در وسعتيابي شـهرها از يـس سـو ،و در قـدي و دديـد
كردن فضاهاي قبلي و مابعد آن از ديگر سو ،داشته اند .تحرك باالي نظام شهرنشيني در برخي از مقاطع زمـاني و اتاـا

E-mail: Ms_Bagheryan@yahoo.com

سياست هاي توسعه كالبدي مبتني بر رشد از پيرامون ـ نه از درون ـ از مواردي است كه مانع از امروزين شـدن برخـي از
بافتهاي ديروزين گرديد كه خود ارزش زيست و سكونت اين بافتها را كاهش داد و مودبات نشسـت باشـي از اقشـار
فرودست مهادر را در آنها تسريع و حركات نوسازي را تضعيف كرد.
بافت هاي فرسودة باش مياني در مجموع دربرگيرنده فضاهايي كه به لحاظ تارياي به آغاز فراينـد شـهري شـدن
كشور طي سالهاي  8332-54بازميگردند .اين فضاها قبل از تشديد شهرنشيني و شهرگرايي و تحقق طرحهـاي دـامع
شهري ،نظ كالبدي فضايي خود را بازيافتهاند (حبيبي .)871-816 ،8374 ،اين نوع از بافتهـا كـه دمـدتار در شـهرهاي
بزرگ كشور رخساره يافتهاند ،به لحاظ موقعيت استقرار بر پيرامون بافتهاي تارياي ـ در مقياسهـاي نسـبتار كوچـس ـ
ايجاد شدهاند .اين فضاها از آنجا مفهوم ميانه مييابند كه با بافتهاي بعدي بالفاصل كـه در محـدوده زمـاني 8354-47
تكوين يافتهاند ،حاصل تجزية شديد سازههاي ادتمادي ـ اقتصادي كشور نيستند ،و از اين رو ويژگيهاي حـد واسـ ي را
در نسبت با كالبد  /محتواي بافت هاي قدي و بعدي دارند .به دبارت ديگر ،اين نوع از بافتها به طور نسـبي ارزشهـاي
ادتمادي ـ فرهنگي ديروزين را در خود دارند و از حيث كالبدي نيز از ارزشهاي شهرسازي ديروز ،تبعيت ميكردنـد .ايـن
خود ودهي است كه ميتواند برآيندي از دو نظام قدي و دديد در حوزههاي ادتماع و فضا ،تلقي گردد.
در شهر تهران بافت هايي از اين دست در مقاطع زماني ياد شده بـا مقيـاس بـزرگتـر و كيفيتـي متفـاوت از سـاير
شهرهاي بزرگ در قالب باش مياني ـ به دور باش مركزي ـ تحقق يافته است .مساحت تقريبي اين نوع از بافتهـا در
اين كالنشهر در وسعتي معادل  3741هكتار داي مي گيرد .دايگاه اين كانون به دنوان مركز ملي با تمركـز اقتصـادي و
سياسي نسبتار باال در تكوين چنين وسعتي مؤثر بوده است .بر پايه دادههاي طرح تفصيلي مناطق شهر تهران 27/6 ،درصد
اين نوع از بافتها در شرايط فرسودگي شديد واقع شدهاند 8كه توزيع ناموزون كاربريهاي ارزشآفرين و زيرساختهـا در
دهات ماتلف پيرامون باش مركزي ،از داليل دمده بروز تفاوت در كيفيتهاي حادث شـده بـوده اسـت .پيامـد چنـين
سازماندهي نامتوازني مانع از آن گرديد كه فضاهايي از باش مياني ،به رغ دارا بودن ويژگيهـاي ادتمـادي ـ فرهنگـي
همبسته و نظام كالبدي نسبتار پيوسته در گردونه تحول و حركات نوسازي قرار گيرند .تداوم اين امر تا به امروز ،فرسودگي
كالبدي بافت ها را تشديد كرده است .امروزه بسامان كردن بافت هاي فرسوده در چارچوب برنامه چهارم توسعه ادتمـادي،
فرهنگي و اقتصاد كشور در قالب طرحهاي نوسازي در دستور كار قرار گرفته است .نوسازي اين بافتها بـدون تودـه بـه
انگيزشها و نيازهاي انساني از يس سو ،و ويژگيهاي حاك بر فضاهاي آن از سوي ديگر ،نميتواند به دستاورد مناسـبي
بينجامد (م لبي.)8313 ،
فضاي مورد تحقيق قسمتي از باش مياني است كه در سند توسعه شهري تهران (طرح دامع) ،تحت دنـوان محلـه
 ،81دايگاه خود را در نظام برنامهريزي شهري من قه  87بازمي يابـد .زمـان تكـوين باـش دمـده فضـا بـه سـالهـاي
 8337-8352برميگردد .وسعت بافت 22/3 ،هكتار و دمعيت ساكن در آن بر پايه دادههـاي آمـاري  88121 ،8314نفـر
بوده كه در قالب  2614خانوار و در چارچوب خردهفرهنگهاي متنوع در قلمروهاي معيني گرده آمدهاند .اين فضا امروزه

در معادله فرسودگي نسبي قرار دارد8؛ معادله اي كه به مودب آن كالبـد فضـا در گردونـة فرسـودگي كامـل واقـع شـود و
فعاليت هاي اين كالبد به طور نسبي نشان از پويايي و سرزندگي دارد (حبيبي .)84-81 ،8315 ،حاك بودن چنين شراي ي
بر فضاي تحقيق مودب شده است كه سازمان نوسازي شهر تهران آن را به دنوان بافت فرسوده اولويـتدار ،بـراي تهيـه
طرح ،مورد توده قرار دهد.
آنچه كه در اين بين مي بايست مورد توده قرار گيرد ،آن است كه قوادد و قوانين حاك بر ادتماع و فضا ،دو مؤلفـه
اصلي در انتظامباشي مجدد به محيط در حركات بهسازي و نوسازي اين نوع از بافتها ،محسوب ميشود .اين دو مقولـه
(فضا و ادتماع) به مثابه ظرف و مظروفهايي اند كه بر يكديگر تأثير متقابل دارنـد ،اگـر فضـا و ادتمـاع در همبسـتگي و
پيوستگي الزمي شكل گرفته باشند قابليتهايي را به دست ميدهند كه ميتوانند نق ه اتكاي دروني در حركات نوسـازي
و بهسازي تعريف شود .بر پايه بازخواني رويكردهاي مداخلهاي در بافتهاي فرسوده ميتـوان دو شـكل كلـي را در ايـن
زمينه ،دمده كرد:
 ناست :رويكردي كه فضا محور است و مداخله در اين نوع از بافتها را فارغ از ويژگيهاي مظروف آن (انسان)
مورد بازتوليد قرار ميدهد.
 دوم :رويكردي كه انسان محور اسـت و مداخلـه در بافـت را در دهـت حمايـت از ادتمـاع سـاكن و حفاظـت از
ويژگيهاي آنها ،دمده ميسازد.
در اين پژوهش ،تالش بر آن است تا با نگرشي تركيبي بر ادتماع و فضا به دنوان بنيانهـاي محـوري در نوسـازي
پايدار و درونزا ،قابليتهاي اين نوع از بافتها برحسب ويژگيهاي آنها به دنوان فضاي تحت تـأثير ارزشهـاي قـدي و
دديد ،مورد بررسي قرار گيرد تا زمينه تعريف راهبردهايي براي برخورد من قي در فضـاهايي مشـابه بـا فضـاي تحقيـق،
فراه شود .پرسش محوري كه در اين زمينه م رح مي شود ،آن است كه بافت فرسوده ميـاني مـورد تحقيـق داراي چـه
ميزاني از انسجام ادتمادي و كالبدي است و اين امر چه قابليتي را در حوزه نوسازي به دست ميدهد.
هدف از پاسخگويي به اين پرسش را ميتوان در راب هيابي ميان انسجام ادتمادي و كالبدي و قابليتهـاي نوسـازي
(افزايش مشاركت و كاهش هزينه) دستودو كرد ،زيرا هر چه درده انسجام باالتر باشد ،به همان نسبت قابليتها بيشـتر
است .در دين حال ،بررسي ميزان تأثيرگذاري و تأثيرپذيري بافتهاي مياني از ويژگيهاي ادتمادي ـ كالبدي بافتهـاي
قدي و دديد ،در قالب قابليت هاي حد واسط و متعادل و متفاوت از دو بافت ياد شده به منظور انتظـام و ارتقاباشـي ايـن
نوع از بافتها ،از ديگر اهداف متصور در اين تحقيق خواهد بود.

مبانينظري 
ساختار نظريه بر پايه پرسشهاي تحقيق در دو حوزه ادتماع و فضا قرار دارد كه در اين بين ،مفـاهي انسـجام و تجـان

نسبت خاصي با گزارههاي نظريه اي دارند .در فرهنگ دميد ،واژه انسجام مصدر است و به معناي «منظ شدن و بـا هـ
دور شدن» و تجان

در قالب مصدر در معني «از يس دن

بودن و ه دن

بودن» بـه كـار رفتـه اسـت .در فرهنـگ

آكسفورد نيز واژه انسجام معادل  Cohesionبه كار گرفته شده و بـه معنـاي «اتحـاد ،يكاـارچگي و حـالتي كـه ادـزاي
همديگر را مورد حمايت قرار دهند» ،تعريف شده و صفت  Cohesiveه به معنـي «انسـجام گروهـي» ،تعبيـر گرديـده
است .واژه  Consistencyدر قالب اس  ،ه ارز كلمه تجان

به كار رفته و در معناي «تعلق داشتن به يس گروه براساس

شباهتها»  ،دنوان شده است .اين مفاهي در ت ابق با مفهوم ادتماع و فضا به مفاهي مركبي چـون انسـجام و تجـان
ادتمادي ،انسجام و تجان

كالبدي تعبير مي شوند كه بر پيوندها (كليتي همبسته و پيوسته) و سانيتها (شباهتهـا) ،در

دو حوزه ادتماع و فضا دال لت دارند .مفاهي انسجام و تجان
ادتماع و كالبد به تجان

داراي نسبت دك

هستند؛ بـدان معنـا كـه هـر چـه قـدر

(شباهت و تكرار) نزديس شوند ،درده انسجام آنها كاهش مييابد؛ و بردك  ،هر چه ادتمـاع و

كالبد بر پايه تنوع استوار گردند ،امكان تركيب و پيوند بين ادزا براي شكلباشي به كليت منسج  ،بيشتر خواهد بـود .از
ديدگاه توسعه پايدار ،انسجام ادزا در هر مجموده ،از شروط الزم براي توسعه و تداوم آن بـه شـمار مـيآيـد ،و در حـوزه
سكونتي ،متضمن ودود كثرت (تنوع) ،تناسب و تركيب (وحدت) در ادزاست (.)Barton & Tsoutou, 2000, 38
در حوزه نظريه اي ،انسجام ادتمادي راب ه مستحكمي را به سه نظام خويشاوندي و ديـن و زبـان نشـان مـيدهـد.
دوامع انساني در چارچوب اين نظامها يكاارچه ميشوند و ميتوانند واحدهاي ادتمادي بزرگتري را پديد آورنـد (دورتيـه،
 .)51 ،8312بررسيهايي كه در نسبت با سكونتگاههاي تارياي شـهرهاي اسـالمي صـورت گرفتـه مؤيـد آن اسـت كـه
ادتماع پذير بودن ساكنان اين فضاها از بافت خويشاوندي و قوانين اسالمي صورت گرفته مؤيد آن است كه ادتمـاعپـذير
بودن ساكنان اين فضاها از بافت خويشاوندي و قوانين اسالمي ناشي ميشـده اسـت ،زيـرا ايـن نظـامهـا بـراي دمـع و
دمادت ،ادتباري بيش از فرد قائلاند و توان بااليي ه در تقويت همبستگيها و پيوستگيهاي ادتمادي دارند .ايـن امـر
به نوبه خود دنبه مشاركت پذيري ادتماع را در حل و فصل مسائل و مشكالت فراه ميآورد .از ايـن رو در ايـن نـوع از
شهرها ،قلمروهاي خويشاوندي و دناصر مذهبي مودود در آنها از دوامل مه در ادتماعپـذيري و مشـاركتپـذيري ايـن
دوامع محسوب ميشود (.)Abu-Lughod, 1980, 8
دالوه بر اين ،الگوي مشاركت پذيري ساكنان شهرها نيز راب ه مسـتقيمي بـا سـ ه شـهرگرايي دارد .بررسـيهـاي
دامعه شناختي در شهرهاي مـدرن نشـان مـي دهـد كـه شـهرها سـبب فروپاشـي گسـترة مناسـبات و پيونـدهاي اوليـه
(خويشاوندي) مي شوند اما اگر اين مناسبات در شكل پيوندهاي ثانويه (همسايگي) سـازماندهي و هـدايت شـوند ،الگـوي
مسئوليت پذيري در اين فرايند تغيير و تحول پيدا ميكند و به نوع و س ه بـزرگتـري ارتقـا مـييابـد .از ايـن رو ايجـاد
محي ي كه بتواند تمامي ساكنان را تحت تأثير روابط و تعامالت ادتمادي قرار دهد ،در زمرة قابليتهاي اساسي در تقويت
مسئوليتپذيري دمعي است ،كه همراهي زيادي را با دامل كالبدي ،يعني فضا ،نشان ميدهد (.)Bagaeen, 2006, 85-9
همچنين تعلقپذيري فرد به ادتماع و فضا ،همراهي الزمي را با مفهوم هويت نشـان مـيدهـد كـه خـود ريشـه در
انسجام ادتمادي ـ كالبدي دارد .ودود دمعيت ديرپا در يس ادتماع (كه با قدمت سكونت و مالكيت مسكن مرتبط است) و
نيز خاطرات دمعي (كه متأثر از ودود درصه هاي دمعي است) به طور مؤثر ح

تعلق و ح

مكان را تقويت مـيكنـد و

بادث ايجاد اينهماني بين آنها ميشود (پاكزاد.)857-851 ،8316 ،
ه سو بودن گرايشها ،ترديحات ،خواستهها و منافع دمعي ،همبستگي الزمي را با انسجام ادتمادي نشان ميدهـد.
ودود ادتمادي منسج با تنوع در ابعاد ادتمادي ـ فرهنگي و اقتصادي و با تركيبي متعادل ميتواند زمينهساز شكلگيري
انگيزش ها ،رفتارها و اهداف مشابه گردد .ددم اختالف در اين امور ،زمينة يكاارچه كردن امكانات و مشاركت گـروههـا را
براي ايجاد شرايط بهتر با دريافت منافع بزرگتر ،تسريع و تسهيل ميكند .اين امر از آن رو اهميت دارد كه فضا در نسبت
با ترديحات ،گرايشها و خواستههاي ساكنان است كه انتظام مييابد .دامعهاي كه در فضايي سكونت دارد ،بايد اين توان
را بيابد تا به بهترين نحو ،آرزوها و انتظارات خود را در تناسب با زمان برآورده سازد (.)Pimbertand Preity, 1995, 436
انسجام كالبدي در ديدگاه سـاختارگرايان از حـوزه شـالوده تحقـق مـييابـد .شـالوده ،اسـتاوانبنـدي هـر فضـا را
تشكيل ميدهد و مجمودهاي از گرهها ،هستهها ،راهها ،لبههـا ،نشـانههـا و محلـههاسـت كـه آنهـا را بـه هـ مـيدوزد
(حبيبي .)82 ،8315 ،از ديدگاه بيكن ،نيروي محركه اي است كه ماهرانه پيوند و ارتباط متقابلي را بين دناصر فضا و شهر
برقرار ميسازد (معاونت فني و دمراني شهرداري تهران .)28 ،8376 ،شالوده ،درك كليت و نظام رشد فضا را مشـروط بـه
خود ميكند.
از ديدگاه چامن ،مفهوم انسجام كالبدي با ارزشمندي پيونـد دارد .از منظـر وي ،كالبـدهاي منسـج زمينـة توزيـع
دادالنه امكانات و فرصتهاي برابري را براي ساكنانشان فراه آوردهاند .ودود قابليتهايي از اين دست در سكونتگاهها
در هر دوره زماني ،ارزشآفرين است و از مه ترين محركهاي نوسازي در آن محسوب ميشود .اين قابليتها ،زمينـه را
براي استفاده از اين امكانات در دورة بعد به ودود ميآورد و بهرهگيري از آنها هزينـههـاي نوسـازي را كـاهش مـيدهـد
(چامن.)854 ،8315 ،
برخي از محققان بر اين باورند كه در برنامه ريزي واحدهاي همسايگي در محيط شهري بايـد بـه تناسـبات دناصـر
تشكيلدهنده فضا ،توده خاص داشت .از ديدگاه آنها مؤلفههاي تشكيلدهنده بافتهاي مسكوني دبـارتانـد از :مسـكن،
مركز و راه كه الزامات بايد در نسبت هاي متوازني ،شكل گيرد .از منظر آنها ،تجان

دناصر كالبدي در فضا ،تنوعپذيري و

تناسبات مؤلفهها را تقليل ميدهد و از انسجامپذيري بافت ميكاهد (.)Rudlin and Falk, 1999, 76
براساس مباحث نظريهاي ارائه شده ،معيارها و شاخصهاي الزم براي تشايص قابليتها در بافتهاي فرسـوده بـه
طور دام ،و بافتهاي باش مياني به طور خاص ،در حوزه انسجام ادتمادي مشتمل بر مشاركتپـذيري ادتمـاع بـر پايـه
شاخصهاي ودود قلمروهاي خويشاوندي و زباني و ديني ،مسئوليتپذيري ادتماع بر پايه شاخص ودود نظام همسـايگي،
تعلقگيري ادتماع بر پايه شاخص هاي قدمت سكونت و مالكيت و ودود خاطرههاي دمعي و منفعتگرايي دمعي ادتماع،
بر پايه شاخص ه سويي و دمومي بودن خواستهها و گرايشهاست .در حوزه انسجام كالبدي شامل ه پيونـدي كالبـدي
با تكيه بر شاخص ودود شالوده و استاوانبندي ،ارزشمندي بافت با تكيه بر شاخص برابري فرصتها در توزيع خدمات،
راه و تأسيسات زيرساختي و توازن دملكردي بافـت بـا تكيـه بـر شـاخصهـاي تناسـبپـذيري و تنـوعپـذيري دناصـر
تشكيلدهنده آن خواهد بود.

روشتحقي 
روش شناسي تحقيق در دهت تشايص ميزان انسجام ادتمادي و فضا بـه دنـوان قابليـتهـاي اصـلي در محـركهـاي

نوسازي بافتهاي فرسوده بود ،كه در اين زمينه مباحث نظريه اي م رح شده ،راهنماي دمل در دهـت تشـايص چنـين
وضعيتي در نسبت با فضايي است كه به صورت موردي ،بررسي و م العه شده اسـت .روش تحقيـق توصـيفي ـ تحليلـي
است كه با استفاده از شاخصهاي برگرفته از مباحث نظريهاي در محورهاي ادتماع و فضا ،محيط تحقيق را مورد بررسي
و تحليل قرار ميدهد .نظام گردآوري اطالدات در حوزه ادتماع از طريق پرسشنامه بوده اسـت كـه بـا نمونـهگيـري 84
درصد خانوارهاي ادتماع ( 511خانوار) در شكل خوشهاي انجام پذيرفت .8دالوه بر اين ،بر پايه پيمايش ميداني ،اطالدات
مرتبط با تمام دناصر كالبدي متناسب با نيازهاي تحقيق ،برداشت و ثبت گرديد.

يافتههايتحقي 

يافته هاي تحقيق و در چارچوب مفاهي و مباني با هدف دستيابي به شناخت ويژگيهاي مودود در مكان پژوهش ،نشـان
ميدهد كه در حوزه ادتماع و براساس معيارهاي مورد نظر تحقيق ،بدين صورت بوده است:
الف) معيار مشاركتپذيري از دمعگرايي و دمادتگرايي ادتماع ناشي ميشود كه به نوبه خود از دو شـاخص ودـود
نظام خويشاوندي و روح مذهبي حاك بر دامعه ،نشأت مي گيرد .بر اين اساس فضـاي مـورد بررسـي محـل اسـتقرار 85
خردهفرهنگ است كه در محدودههاي معيني با متوسط  111نفر دمعيت ،گرده آمدهاند و در كل و دزء به طـور نسـبي
داراي پيوستگيهاي دغرافيايي و همبستگيهاي زباني و طايفهاي هستند .دالوه بر اين ،اگر تعـداد دناصـر دينـي در هـر
فضا بيانگر حاكميت و شدت روح مذهبي در دامعه و پايبندي به الزامات آن باشد ،از  28دنصر مذهبي (مسـجد) مودـود،
 21مسجد در داخل محدودههاي خردهفرهنگها قرار دارند كه از حيث بهرهمندي ،نزديس بـه  2مسـجد را بـه ازاي هـر
محدوده از خردهفرهنگها ،به دست ميدهد (شكل .)8

فرهنگهاواناصرمذهبيموجوددرآنها 


.محدودهخرده
شكل9

ب) معيار مسئوليتپذيري از ادتماعپذير بودن دمعيت و همچنين ريشهدار بودن آنها ناشي ميشـود .شـاخصهـاي
قابل طرح در اين زمينه ،ودود نظام همسايگي است .در قالب اين معيارها ميتوان ا دان داشت كه اگرچه فضـا در ميانـه

خود به واس ه ودود لبه قوي (مركزيت و دسترسي) قابل تعريف بـه دو زيرمحلـه اسـت ،امـا در درون هـر يـس از ايـن
زيرمحلهها ،نظام همسايگياي كه بتواند ساكنان آنها را درگير روابط ادتمادي وسيعتر سازد ،ودود ندارد .به دبارت ديگـر،
محدودههاي طايفه اي مودود در دو باش از محله ،فرايند نظام خويشاوندي به نظام همسايگي را طي نكرده و در شـكل
اوليه و ابتدايي باقي ماندهاند و به تركيبهاي بزرگتري براي پذيرش مسئوليتها و مشاركتهاي مدني مهـ تـر ،دسـت
نيافتهاند (شكل .)2

هاييايفهايقابلتقسيمبهدوبخش


.اجتماعمحدوده
شكل2

به رغ شكل نگرفتن چنين فرايندي ،نظام خويشاوندي توانسته است به طور نسبي نقـش مـؤثري در ايجـاد انگيـزه
براي ماندگاري دمعيت بومي فراه سازد.
ج) تعلق گرايي معيار هويتي ديگري است كه از ارداعدهي انسان به زمينههايي چون ادتماع و فضا ناشي مـيشـود.
شاخص هاي مورد بررسي در نسبت با اين معيار ،قدمت سكونت ،ميزان مالكيت و نيز ودود خاطرههاي دمعي بوده اسـت.
نتايج بررسيها از دامعه آماري نشان ميدهد كه سابقه سكونت  43/7درصد از خانوارها ،بيش از  31سـال اسـت و 13/7
درصد آنها مالس واحدهاي مسكونيشان هستند و  1درصد آنها به صورت توأمان به شكل مالس و مسـتأدر بـا يكـديگر
زندگي ميكنند .دالوه بر اين ،در قالب يافتههاي حاصل از بررسيهاي  58/5درصد دمعيت مـورد پرسـش ،پـاتو هـاي
مجاور دناصر مذهبي و تجاري درون هر يس از قلمروهاي خويشاوندي را مه ترين محمل خـاطرههـاي دمعـي دنـوان
ميكردند و  28/3درصد ه در اين زمينه به ميدان مقدم (و محورهاي متصل به آن) تأكيد ميكردند .در اين ميـان 37/3
درصد در زمره پاسخهاي غيرمرتبط بودهاند (شكل .)3

.موقعيتفضاهايخايرههايجمعيازمنظرذهنيمخايبان 

شكل7

د) رويكرد به منفعت گرايي دمعي و توده به مصاله دمعي ،برآمده از انسجام ادتمادي است .دمومي بودن تمـايالت
و گرايشها و خواستهها ،از شاخصهاي مؤثر در بازشناسي منفعتگرايي دمعي است .برطبق بررسيهاي صورت گرفته از
خانوارهاي ساكن ،ميزان تمايالت آنها به مشاركت در نوسازي محل سكونتشان و نيز اشكال آن مورد سؤال قرار گرفت،
كه نتايج آن برحسب فراواني در دداول  8و  2ارائه شده است.
جدو .9ميزانتمايالتخانوارهايسادنبهمشاردتدرنوسازيبافت 
رديف 

نوعتمايالت 

تعداد(خانوار) 

درصد 

8

موافق مشاركت

351

17/2

2
3
5

ماالف مشاركت
ساير
دمع

85
31
511

3/5
1/5
811

منبع :م العات ميداني8314 ،
.ميزانگرايشهابرپايهاشكا مشاردتخانوارهايسادن 

جدو 2
تعداد(خانوار) 

درصد 

نوعگرايشها 


رديف 

8

دمعي

216

75

2

فردي

35

1/4

3

ساير

71

87/4

5

دمع

511

811

منبع :م العات ميداني8314 ،

دالوه براين ،خواستهها و ترديحات ساكنان در زمينة اولويتهاي نوسازي در بافت بر حسـب منفعـتگرايـي ،مـورد
پرسش واقع شد كه نتايج آن در ددول  3ارائه شده است.
جدو .7ترجيحاتواولويتنوسازيازمنظرسادنان 
تعداد(خانوار) 

درصد 

ترجيحاتواولويتهاينوسازي 


رديف 

8

خدمات دمومي

812

54/4

2

دسترسي و زيرساختها

856

36/4

3

مسكن

46

85

5

ساير

86

5

4

دمع

511

811

منبع:م العات ميداني8314 ،

بنابراين مشاص است كه گرايش هاي دمومي دامعه ،مع وف به مشـاركت ـ آن هـ بـه شـكل دمعـي ـ اسـت.
همچنين  12درصد از گرايشهاي دمومي ،رو سوي اولويت نوسازي در حوزه خدمات دمومي ،راه و زيرساختهـا دارد .در
قالب منفعتگرايي دمعي دالوه بر اين ،ضرورتهاي نوسازي در حوزه مسكن و ترديحات دمعيت در رفع مسائل م ـرح
شده نيز مورد سنجش قرار گرفته است .نتايج به دست آمده بيانگر اين واقعيت است كه گرايش خانوارهـا بـه نوسـازي در
حوزه مسكن بر خالف سكونت با غلبه نسبي منفعت فردي بر منفعت دمعي همراه است (دداول  5و .)4
.ضرورتهاينوسازيدرحوزهمسكنازمنظرسادنان 

جدو 4
تعداد(خانوار) 

درصد 

هابرپايهادمرضايتمندي 


ضرورت

رديف 

8

ددم پاساگويي به الزامات زندگي

221

47/3

2

فرسودگي و هزينههاي نگهداري

815

26

3

آسيبپذيري وغير مقاوم بودن بنا

54

88/2

5

ساير

22

4/4

4

دمع

511

811

منبع :م العات ميداني8314 ،
جدو .5ترجيحاتسادناندرنوسازيمسكن 
تعداد(خانوار) 

درصد 

گرايشها 


رديف 

8

گرفتن تراك هاي تشويقي

853

34/1

2

تجميع پالكهاي مسكوني

887

21/2

3

واگذاري و فروش

74

81/7

5

ساير

64

86/3

4

دمع

511

811

منبع:م العات ميداني8314 ،

از سوي ديگر ،يافتههاي توصيفي در حوزه فضا براساس معيارهاي مورد نظر ،اينها هستند:
الف) انسجام كالبدي در يس زمينه بر پايه معيار ه پيوندي ادزا مورد توده قرار گرفته است .شاخص قابل تعريف در
اين زمينه ،ودود نظام استاوانبندي است كه زمينه تركيب ادزاي بافت را فراه ميسازد .بر پايه اطالدات ثبت شـده در
اين زمينه ،دناصر تشكيلدهنده فضا از طريق دسترسيهاي افقي در اتصال با استاوانبندي و شالوده محله (مركز محله)
قرار دارند .اين شالوده نيز به نوبه خود با شالوده س ه باالتر آن (مركزيت ناحيه) ،در ه پيوندي نسبتار مناسبي ظاهر شـده
است (شكل  .)5يافته هاي مودود داللت بر آن دارد كه نظام شالوده محله نتوانسته است در باـشهـاي درونـيتـر فضـا
(باشهاي غربي و شرقي) به گونهاي يكاارچه و منسج رسوخ كند.

.نظامهمپيونديشالودهمحلهباشالودهناحيه 

شكل4

ب) ارزشمندي بافت در چارچوب نظريههاي بررسي شده ،معيار ديگري در زمينه انسجام كالبدي است .شاخص قابل
تعريف در اين زمينه ،توزيع دادالنه امكانات و ودود برابري فرصتهاسـت .بـر پايـه اطالدـات گـردآوري شـده از حـوزه
پيمايشهاي ميداني ،فضاي مورد بررسي داراي اين ويژگيهاست.
 برابري فرصت دسترسي در نسبت با كليه واحدها و گروههاي مسكوني با درض متوسط  4-6متر؛
 برابري توزيع زيرساختها در كليه گروههاي مسكوني؛
 برابري نسبي در توزيع امكانات خدماتي با  4-1واحـد تجـاري و  8-2دنصـر مـذهبي در همـه محـدودههـاي
خويشاوندي؛ و
 برابري نسبي در دسترسي به خدمات مركز محله براي دو زيرمحله فضا (باشهاي غربي و شرقي).
شكلهاي  4و  6نظام برابري نسبي فرصتها را در حوزههاي دسترسي و خدمات در نسبت با فضاي مورد پـژهش،
نشان ميدهند.

.نظامتوزيعخدماتبرپايهشاخصبرابريفرصتها

.نظامتوزيعدسترسيبرپايهشاخصبرابريفرصتهاشكل1

شكل5

ج) توازن دملكردي ،معيار ديگري در تشايص انسجام كالبدي است .شاخصهاي م رح در اين زمينه دبارتانـد از
نسبت دناصر تشكيلدهنده بافت و تنوعپذيري آنها .برمبناي نتايج حاصـل از بررسـيهـا ،دناصـر تشـكيلدهنـده بافـت
(مسكن ،راه و خدمات) به ترتيب در نسبتهاي  84/3 ،71و  6/7درصد از كل بودهاند كه با تناسبات متعارف تعريـفشـده
در اين زمينه فاصله زيادي را نشان ميدهند 8كه خود نشان از ددم توازن بين دناصر و تسلط كامل كاربري مسكوني بـر
ساير دملكردها دارد.
دالوه بر اين ،در قالب شاخص تنوعپذيري در نسبت با دناصر تشكيلدهنده بافت ،يافتههاي حاصـل از بررسـيهـا،
بيش از انسجام ،بر شرايط تكرار و تجان

داللت ميكند .ويژگيهاي بافت در سه حوزه مسكن ،خدمات و راه دبـارتانـد

از:
.9حوزهمسكن :مسكنهاي مودود در اين محله در قالب پالكهاي مجزا به صورت رديفي ،نظ خـود را از معـابر
دريافت ميدارند .اين مسكنها داراي دو شكل فردي و دمعياند كه در دو محدوده زماني در فضا ،شكل گرفتهاند:
 مسكنهاي فردي با تكوين دوره زماني  :8337-52اين نوع مسكنها  14درصد بافت را دربرميگيرند .مساحت
ق عات آنها در دامنه نوسان  44-821مترمربع واقع است كه بيشترين فراواني آن در ق عات  11مترمربـع قـرار
دارد .دمق اين ق عات يكسان است ولي درض آنها اندكي تفاوت دارد (شكل .)7
 مسكنهاي دمعي با تكوين دوره زماني  :8341-61اين نوع مسكنها  84درصد بافت را دربرميگيرند .مساحت
پالكهاي اين نوع از مسكن در دامنه نوسان  241-321مترمربع قرار دارد كه بيشترين فراوانـي آن در ق عـات
 311مترمربعي است .سازماندهي اين دناصر نيز محوري اسـت ،و اينهـا در نسـبت بـا معـابر انتظـام يافتـهانـد
(شكل .)1

شكل.3موقعيتمسكنفرديونظامبافتآن 

شكل.3موقعيتمسادنجمعيونظامبافتآن 


.2حوزهخدمات :خدمات مودود در اين محله با غلبه كامل دناصر تجاري و مذهبي است و تنـوع الزم را در سـاير
زمينهها ندارد .از مجموع  236دنصر خدماتي مودود 283 ،دنصر تجاري خردهپا 28 ،دنصر مذهبي (مسجد) ،يـس دنصـر
آموزشي و يس دنصر درماني است كه به صورت متمرك ز در ميانه و لبه شمالي محله و باشي از آن به صورت پراكنده در
كل بافت توزيع شدهاند (شكل .)1

شكل.1نوعاناصرخدماتيموجوددرمحله 

.7حوزهراه :نظام راهيابي به درون محله از دو دسترسي  82متري شمالي ـ دنوبي ،صورت ميگيـرد .از طريـق 21
محور دسترسي شرقي ـغربي با درض  4تا  6متر و اتصال با اين دو محور شمالي ـدنـوبي ،ارتباطـات درونـي و بيرونـي
تمامي واحدهاي مسكوني تأمين ميشود .ددم تنوع در س ه بندي شبكه دسترسي بيانگر دـدم تنـوع در مراتـب فضـايي

است و اين امر داللت بر تجان

كالبدي ـ و نه انسجام كالبدي ـ دارد (شكل .)81

.نظامسططبنديدسترسيموجوددرمحله 

شكل91


نتيجهگيري 

ميزان همگرايي يا واگرايي معيارها را ميتوان به شكل تركيبي در حوزههاي ادتماع و فضا تحليل كرد:
 مشاركتپذيري و مسئوليت پذيري در فضـاي مـورد پـژوهش همبسـتگي الزم را بـا نظـام خويشـاوندي نشـان
مي دهند .اين نظام به صورت پويا در درصه سكونت در همراهي الزم با منافع دمومي ظاهر ميشود؛ اما حمايت
از اين منفعت دمومي در مقياس بزرگ تر ودود ندارد .دليل اين امر را بايد در بـاقي مانـدن بافـتهـاي ادتمـاع
ساكن در شكل پيوندهاي كوچس و اوليه (خويشاوندي) و ددم انتقال به پيوندهاي ثانويه بزرگتـر (همسـايگي)
دستودو كرد.
 تجان

در خواستههاي يس ادتماع راب ه معناداري را با انسجام ادتمادي نشان ميدهد؛ اما با تجـان

داراي راب ه واگرايي است .به دبارت ديگر ،تجان

كالبـدي

كالبدي مودبات شكلگيـري كالبـدي منسـجمي را فـراه

نميآورد.
 انسجام ادتمادي با ديرپايي دمعيت (برحسب سابقه سكونت) ،راب ه معناداري را نشان ميدهند اما با فرسـودگي
بافت ،داراي راب ه واگرايي است .دلت امر را ميتوان در ضعف همراهي الزم بين ويژگـيهـاي ادتمـاع و فضـا
دانست .شكلگيري ويژگيهاي ادتمادي مودود ،قدمتي طوالني و فراتر از زمان و مكان حاضر دارد؛ و از اين رو
حفظ پويايي آن تا به امروز ،منشأ در ديروز دارد .اين در حالي است كه كالبد فضاي مورد تحقيق به يسباره و در
محدوده زماني كوتاه شكل گرفته است .چنين داملي به طور نسبي مانع از همبستگي بهتر فضا با ادتمـاع شـده
است.
 در فضاي مورد تحقيق ،تعلق پذيري به ادتماع و فضا ،راب ـه متوسـ ي را بـا مانـدگاري دمعيـت بـومي نشـان

مي دهد .اين امر بيانگر آن است كه ضعف در انسجام كالبدي به نوبه خود ميتوانـد زمينـه تضـعيف انسـجام در
ادتماع را فراه آورد .خروج نيمي از دمعيت از بافتهاي خويشاوندي مودود ،داللت بر متوسط بودن اين راب ه
دارد.
 در فضاي مورد تحقيق اگرچه انسجام ادتمادي ،زمينه رويكرد به منفعـت دمـومي را در حـوزه سـكونت فـراه
آورده است ،اما اين امر در نسبت با حوزه مسكن همبستگي بااليي ندارد .تجميع ق عات مسكن يا خانههـا ـ بـا
تكيه بر تجارب مسكن دمعي مودود در فضا ـ زماني با منفعت ادتمادي همبستگي نشان ميدهد كـه متضـمن
منفعت اقتصادي (صرفهدويي هاي ناشي از تجمع در تحصيل زيربنـاي بيشـتر و پرداخـت هزينـه كمتـر) بـراي
خانوارها باشد.
از آنجا كه فضا بازتاب كالبدي دوامل ادتمادي ـ فرهنگي ،اقتصادي هر دامعه تلقي ميشـود ،از ايـنرو داللـت بـر
همبستگي ادتماع و فضا دارد .بازشناسي ويژگيهاي ادتماع و فضا در بافتهاي فرسوده و برنامهريزي مربوط بـه دخالـت
در اين فضاها بايد در مسير حركت بر پايه مقدورات صورت گيرد .اين امر به معنـاي دسـتودـوي قابليـتهـا در دهـت
ارتقاباشي وضع مودود با تكيه بر امكانات و محدوديتهاست .با چنين رويكردي ،در برخورد با بافتهاي فرسوده باـش
مياني شهر تهران ،به موارد زير بايد تأكيد شود:
بافتهاي فرسوده باشهاي مياني به سبب موقعيتشان (استقرار در ميان بافتهاي قدي و دديد) به طـور نسـبي
در حوزه دامعه و فضا ،انسجام نسبي و قابليتهاي متوسط دارند .هماهنگي فضا با نظام شهرسازي و ناهماهنگي ادتمـاع
با نظام شهرنشيني از مه ترين دوامل ددم تحول همبسته و وابسته ظرف و مظروف از ديروز تا به امروز بوده ،و اين امـر
به نوبه خود قابليتها را تا س ه ميانه (متوسط) تنزل داده است.
 قابليتهاي نوسازي در اين بافت ها به دليل غلبه داشتن منفعت فردي ،در حوزه مسكن قرار ندارد بلكه در حـوزه
سكونتگاه ،آنجا كه ميزان ه پيونديهاي ادتمادي بيشتر و در دهتگيري با منافع بزرگتري است ،نهفته است.
در اين رويكرد ابتدا مي بايد س ه و نوع خدمات و دسترسي را در سكونتگاه ارتقا داد تـا زمينـه ارزش افـزوده در
فضا به طور نسبي فراه شود .با تحقق اين دوامل ،حركات نوسازي در مرحله بعد به مسكن تسري مييابد .بـه
دبارت ديگر ،نوسازي اين بافتها نيازمند مداخلهاي محركمحور در حوزه سكونتگاه است تا مسكن.
 توزيع متوازن ادتمادات در فضا و نيز ودود فرصتهاي مساوي در حوزه خدمات و زيرساختها از قابليـتهـاي
اساسي اين نوع از بافتها در رويكرد به نوسازي دادالنه بهشمار ميرود .اين امر بدان معناست كه به داي آنكه
مداخله بر يس نق ه از مكان به گونه بزرگ و پهنهاي تمركز يابد ،ميتواند در چند مكـان ـ و در قلمـرو دوامـع
مودود ـ به صورت كوچس و نق هاي ،توزيع شود .چنين رويكردي ه نوسازي را فراگير ميسازد و ه ارزشها
را به گونهاي متعادل در فضاها توزيع ميكند.
 ودود پيوندهاي اوليه در حوزه ادتماع و نيز ودود مراكز پيونددهنده كوچس در حوزه فضا از قابليتهـاي پايـهاي
ديگر در اين نوع از بافتها محسوب مي شود .سازماندهي مجدد قلمرو فضاها در قالب نظام همسايگي با ايجـاد
مركزيتي ميانه در آن ميتواند زمينه تركيب و پيوندهاي بزرگتري را در دو حوزه ادتماع و فضا به دسـت دهـد.

اين واحدهاي ادتمادي و مراكز آنها اگر بتوانند نقش ادتمادي ـ توسعهاي خود را براي منافع بزرگتر ايفا كننـد،
به سردت مورد پذيرش همگاني قرار ميگيرند .اين نتيجه بهنوبه خود ميتواند قـابليتي را بـراي ضـرورتهـاي
نوسازي آتي ،بهدست دهد.
 ودود نظام دمعي در ادتماع از يس سو و غلبه داشتن منفعتهاي فردي در حوزه خانوارها از ديگر سـو ،قابليـت
متوس ي را در زمينه تجيمع ق عات مسكوني بهدست مي دهد .متوسط بودن اين قابليت به معناي تجميع دو تـا
سه پالك و حداكثر در نسبت  81-84درصد از مسكن هاي كل بافت است .تحقق چنين ودهـي اگـر بـا توزيـع
مناسبي همراه باشد ،به طور نسبي تجان

ق عات را كاهش ميدهد و بر تنـوعپـذيري آن مـيافزايـد و زمينـه

تركيب مناسبتري را در نظام ق عات بهدست مي دهد .ودود چنين گرايشي به نوبـه خـود از الگوهـاي مسـكن
دمعي مودود در بافت ناشي شده است .با تحقق چنين امري ،ميتوان زمينه پذيرش دموميتـر آن را در آينـده
فراه آورد و اين موردي است كه به نوبه خود نيازمند ودود الگوي تجميع ،الگوي معماري و الگوي سـاخت در
مسير كسب منفعت بيشتر ،و فضاي مناسبتر و بزرگتر براي خانوارهاي متقاضي است.
 قابليت مشاركتپذيري و مسئوليت پذيري ساكنان بافت مورد بررسي ،در س ه ك تا متوسط است .شـكلدهـي
گروههاي ينفع در قلمرو نظام هاي ادتمادي مودود (خويشاوندي) و تشـكيل شـورايي متشـكل از آنهـا بـراي
ايجاد كليتهاي بزرگتر ميتواند نق ه اتكاي طرح هاي نوسازي در اقداماتي كوچس تا متوسط با مشاركتدهي
فعال آنها در فرايند تهيه و ادراي طرحهاي نوسازي بافتهاي فروده است.
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