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چکﯿده
بﺎﻓتﻫﺎي تﺎریخی شهﺮي دربﺮگﯿﺮندة آثﺎر ﺟﺎیگزیننﺎپذیﺮي از گذشته ﻫستند که میتوانند در آگﺎﻫی ﺟوامع از
ارزشﻫﺎي ﻓﺮﻫنگی پﯿشﯿنﯿﺎن مؤثﺮ بﺎشند .حفظ آنﻫﺎ عالوه بﺮ بﺮانگﯿختن غﺮور ملی و ایجﺎد حس ﻫویت ،بﺮ کﯿفﯿت
زندگی نﯿز میاﻓزاید .ﻫدف از این پژوﻫﺶ ،تحلﯿل بﺎﻓتﻫﺎي تﺎریخی شهﺮي بﺮاي مقﺎبله بﺎ مخﺎطﺮات انسﺎنی است
و منطقۀ  12شهﺮ تهﺮان که یکی از منﺎطق قدیﻤی و مﺮکزي این شهﺮ محسوب میشود ،بهدلﯿل وﺟود بنﺎﻫﺎ و آثﺎر
تﺎریخی ارزشﻤند و متعدد ،بهعنوان مطﺎلعۀ موردي انتخﺎب شده است .این تحقﯿق از نوع اکتشﺎﻓی است که بﺎ ﻫدف
کﺎربﺮدي به بﺮرسی دادهﻫﺎ پﺮداخته است .بﺮاسﺎس اﻫداف و پﺮسﺶﻫﺎي تعﯿﯿنشده بﺮاي تحقﯿق ،بهطور عﻤده
مطﺎلعﺎت اسنﺎدي و کتﺎبخﺎنهاي صورت گﺮﻓت و بﺎ استفﺎده از روش پﺮسشنﺎمه و مصﺎحبه بﺮاي آگﺎﻫی از نظﺮات،
اﻓکﺎر و اندیشهﻫﺎي گﺮوهﻫﺎي ﻫدف استفﺎده شد .بﺎ بهﺮهگﯿﺮي از تکنﯿکﻫﺎ و روشﻫﺎي معﻤول در مطﺎلعﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیی ،دادهﻫﺎي ﺟﻤعآوريشده ،رتبهبندي ،وزندﻫی و دستهبندي و سپس تحلﯿل شدند .بﺮاي تهﯿۀ نقشهﻫﺎي
موضوعی بﺮاسﺎس دادهﻫﺎي گﺮدآوريشده و ﻫﻤچنﯿن تجزیه و تحلﯿل و تﺮکﯿب الیهﻫﺎي اطالعﺎتی و تهﯿۀ نقشهﻫﺎي
استنتﺎﺟی از سﯿستمﻫﺎي اطالعﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیی استفﺎده شد .مهمتﺮین نکتۀ قﺎبلتوﺟه در پژوﻫﺶ حﺎضﺮ ،تلفﯿق اصول
اسﺎسی رویکﺮد «پداﻓند غﯿﺮعﺎمل» و پﺎرادایم «توسعۀ پﺎیدار شهﺮي» در تحلﯿل بﺎﻓتﻫﺎي تﺎریخی بﺮاي مقﺎبله بﺎ
مخﺎطﺮات انسﺎنی است؛ چﺮا که دو رویکﺮد ﻓوق ،تضﺎد مفهومی و عﻤلکﺮدي بﺎ ﻫم دارند و تﺎکنون نﯿز در تعﺎمل بﺎ
یکدیگﺮ مطﺎلعه نشدهاند .نتﺎیج پژوﻫﺶ نشﺎن میدﻫد بﺎﻓتﻫﺎي تﺎریخی شهﺮي در منطقۀ  12تهﺮان بهشدت در
بﺮابﺮ مخﺎطﺮات انسﺎنی آسﯿبپذیﺮ ﻫستند .عﺎمل «انسﺎن» به ﻫﻤﺎن مﯿزان که قﺎدر است بﺎﻓت تﺎریخی را بﺎ انواع
خطﺮات ﺟدي مواﺟه سﺎزد ،بهدلﯿل نقﺶ تأثﯿﺮگذار خود در محﺎﻓظت از این بﺎﻓت ،توان مقﺎبله بﺎ انواع مخﺎطﺮات،
بهویژه مخﺎطﺮات انسﺎنی را نﯿز دارد؛ بنﺎبﺮاین پﺎرادایم توسعۀ پﺎیدار شهﺮي بهمنظور حفظ تعﺎدل بﯿن سه رکن
«ﻓضﺎ»« ،ﺟﻤعﯿت» و «ﻓعﺎلﯿت» و رویکﺮد پداﻓند غﯿﺮعﺎمل بﺎ تأکﯿد بﺮ توانﻤندي عﺎملﯿت مقولۀ انسﺎنی ،علیرغم
پﺎرادوکسﻫﺎیی که در معﯿﺎرﻫﺎي پﺎیداري شهﺮ بﺎ یکدیگﺮ دارند ،بﺮاي حفﺎظت بﺎﻓتﻫﺎي تﺎریخی شهﺮ بﺎید در کنﺎر
یکدیگﺮ استفﺎده شوند.

واژهﻫﺎي کلﯿدي :بﺎﻓت تﺎریخی ،پداﻓند غﯿﺮعﺎمل ،توسعۀ پﺎیدار شهﺮي ،مخﺎطﺮات انسﺎنی ،منطقۀ  12تهﺮان.
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مقدمه
مهمترین ویژگی بافتهای کهن و قدیمی در شهرها این است که بهعنوان گهواره و حافظۀ هویتی شهر از اهمیت خاصی
برخوردارند و به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند؛ چرا که اگر آسیب ببینند ،قابلجبران نیست و اتخاذ موضع بیاعتنایی
موجب مضاعفشدن مشکالت اجتنابناپذیر آنها خواهد شد؛ بنابراین الزم است در کانون توجه شهروندان و مورد عنایت
و اقدامات ویژۀ مسئوالن و برنامهریزان قرار گیرند .حتی در صورت نداشتن ارزشهای بالقوه و بالفعل در این نوع از
بافتهای شهری ،سهم آنها از گسترۀ شهرها آنچنان درخور توجه است که نادیدهانگاشتنشان منطقی نیست (عربی و
انتظاریزدی.)2 :1387 ،
از آنجا که کشور ما ،ایران ،یکی از کهنترین خاستگاههای تمدن شهری محسوب میشود ،بالغ بر یک قرن است که
بهمنظور حفظ شالودۀ شهر کهن ،قوانینی وضع کرده و قدمهایی برداشته است؛ هرچند برخی از این فعالیتها خواسته یا
ناخواسته موجب حذف بافتهای شهری تاریخی و ارزشمند شدهاند.
مرور ادبیات تحقیق در پژوهشهایی که در سایر کشورهای جهان و ایران درخصوص بافت تاریخی شهری انجام
شده نشان میدهد آغاز مطالعات جدی در این زمینه از زمانی بود که ضرورت مداخله در بافت تاریخی شهرها احساس
شد .مداخله در بافت تاریخی شهرها به مفهوم امروزی آن ،به قرن نوزدهم میالدی بهویژه پس از جنگ جهانی دوم
برمیگردد .فرایند توسعۀ شهری و روند تغییرات بافت بهویژه در مناطق تاریخی و مرکزی شهرها ،بیشتر با دو رویکرد
عمده مواجه بوده است :از یک سو گرایش و تمایل به حفاظت و نگهداری از بافت و عناصر ارزشمند آن و از سوی دیگر،
موج تفکر نوسازی و بازسازی توأم با مداخلههای مستقیم و کالنمقیاس در این محدوده .جنبش احیا و مرمت شهری
بهویژه در جهان سوم ،بهدلیل عقبماندگی زمانی و توسعهنیافتگی و ساختار چندگانۀ حاصل از نفوذ استعمار و تالطم
ناشی از دوران گذار از فرهنگ سنتی به فرهنگ صنعتی ،هویت مشخصی را که مبتنی بر فلسفه و الگوهای معینی باشد،
آشکار نمیکند .تعدد رویهها و مقطعیبودن آنها و تأثیرپذیری استراتژیها از سیاست روز بدون پشتوانۀ فلسفی و نظری،
تنگنایی است که در حال حاضر کشورهای جهان سوم با آن مواجه هستند.
برخی از مطالعات و پژوهشهای خارجی و داخلی درخصوص بافت تاریخی شهرها و نگرشهای مختلف درخصوص
مداخله در این نوع از بافتهای شهری به شرح زیر است:
آناتول کوپ )1990-1915( 1تجربۀ چهلسالۀ خویش را درخصوص احیا و بازسازی شهرها ارائه میکند .او از
پرتگاهی نام میبرد که بین طرحها ،مباحث معماران و شهرسازان و واقعیات زندگی ساکنان این شهرها وجود دارد .از
شکست طرحهایی میگوید که از قضاوت مردم نسبت به طرحهای اجراشده و تفکرات طراحان آنها ناشی میشود .حدود
هشتاد سال بعد ،فابریزیو اسکیون 2و همکارانش ( )2015تالش کردند به این مسئله پاسخ دهند که آیا بازسازی معماری
تاریخی ،بهمنظور اقتصادی امکانپذیر و مقرونبهصرفه است یا خیر .مورد مطالعه در این پژوهش ،یک ساختمان ایتالیایی
تاریخی بازسازیشده در قرن بیستویکم است .نتیجۀ مطالعات پژوهشگران نشان میدهد به همۀ عوامل اقتصادی،
نیازهای زیباییشناختی ،مسائل ساختاری و انرژی ،باید در حفاظت از آثار تاریخی توجه صورت گیرد.
1. Anatole Kopp
2. Fabrizio Ascione
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برایت ( )2014بهمنظور ارائۀ رویکردی جامع برای ارزیابی توسعۀ اجتماعمحور ،بررسیهای موردی را در طیف وسیعی
از شهرهای آمریکا از جمله سیاتل ،میلواکی ،شهرهای دوقلو ،بوستون و پیتزبورگ انجام داد و از طریق تحقیقات میدانی و
مصاحبه با مسئوالن شهر ،برنامهریزان ،فعاالن اجتماعی و ساکنان مناطق فقیر نشان میدهد عواملی نظیر ارتباط بین
ساکنان ،سرپناه و احساس امنیت ،چگونه میتواند به تجدید حیات محلههای بسیار ویران نیز کمک کند .وی در امر
تجدید حیات موفق ،معتقد به دادن قدرت واقعی به ساکنان محلههای فقیر است .برایت کوشیده است با توسل به
نمونههای اجرایی در زمینۀ نوسازی شهری نشان دهد چگونه میتوان مراکز و مناطقی از شهر را که فراموش شدهاند و
حتی مردمی با سطح درآمدی متوسط نیز اقبالی به آنها ندارند نوسازی و به بافت اصلی شهر بازگرداند و از آنها بهخوبی
استفاده کرد.
دزیکیک و زیوکوویک )2015( 1از طریق مطالعات موردی و براساس اطالعات جمعآوریشده در بناهای تاریخی و
نظرسنجیهای صورتگرفته ،راهحلهایی برای محافظت از مجموعههای تاریخی ارائه دادند که در این راهحلها ،بهطور
عمده بر حفظ شرایط موجود زیستمحیطی تأکید شده است .ابراهیم )2016( 2به معماری معاصر قطر با استفاده از
معیارهای سنتی پرداخت و مطالعهای تحلیلی براساس یک چارچوب تلفیقی (ترکیب معماری معاصر با عوامل فرهنگی) در
قطر انجام داد .یونگ 3و همکاران به مسئلۀ مراقبت از بناهای تاریخی پرداختند و هدف خود را بررسی عوامل عینی
تعیینکنندۀ تصمیمگیری در حفاظت از بناهای تاریخی برشمردند .فاکتورهایی که در این ارزیابی آزمایش شدند عبارتاند
از :عمر بنا ،وسعت (مساحت) محدوده ،منطقهبندی ،مالکیت زمین و ارزش زمین .این تحقیق ،درک بهتری از فرضیات
مختلف را در حفاظت از بافت تاریخی فراهم میکند.
در ایران ،مطالعات و تجارب مدیریت و برنامهریزی احیای بافت تاریخی شهرها به حدود سال  1300شمسی
برمیگردد و طی این سالها دارای فراز و نشیبهایی بوده است.
پوراحمد و کالنتری ( )1384با شناسایی و معرفی مشکالت مدیریت شهری ناحیۀ تاریخی شهر یزد ،برنامهای
راهبردی بهمنظور احیای ناحیۀ موردمطالعه ارائه کردند و بازسازی بخشی از محلههای بافت قدیم شهر یزد را پیشنهاد
دادند .شکوری اصل ( )1387با تکیه بر مبانی نظری و مطالعات پایه ،یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری فضایی برای
شناسایی و تعیین نحوۀ مداخله در بافتهای فرسوده طراحی کرد .این سیستم پس از شناسایی محدودههای بافت
فرسوده ،به گونهبندی این بافتها برحسب شدت و زمینۀ فرسودگی پرداخت و درنهایت سطح مداخلۀ موردنیاز در بافت،
نوع کلی مداخله و اولویتبندی اقدامات مرمتی را پیشنهاد کرد.
خالدی و شجاعی ( )1391تأثیرات سوءبحرانهای انسانساز بر کالبد شهر را ارائه کردند .طباطبایی و وثوق ( )1393با
تبیین تطبیقی تجارب سایر کشورها ،الگوها و شیوههای مناسبی که با شهرهای ایران انطباق بیشتری دارند معرفی کردند.
ساسانپور و همکاران ( )1396اذعان کردند با توجه خاص به ابعاد تابآوری شهری ،میتوان کلیۀ مؤلفههای مرتبط با
تابآوری را شناسایی کرد و آثار سوء ناشی از مخاطرات را در جوامع شهری کاهش داد .حاجی علیاکبری ( )1397به
1. Zivkovic and Dzikic
2. Ibrahim
3. Yung
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تبیین انگاشت راهبری» و معرفی چارچوب برنامهریزی راهبرانه برای برنامهریزی بازآفرینی محلههای فرودست شهری
بهمنظور تحقق پایداری اجتماعی-فضایی پرداخت .موسوی و پوراحمد ( )1397نتیجۀ میزان رضایت اندک ساکنان منطقۀ
 12تهران از شاخصهای کیفیت زندگی را افزایش بزهکاری و تخلیۀ محله از ساکنان قدیمی دانستند.
با ارائۀ این پیشینۀ اجمالی ،پژوهش حاضر آسیبپذیری بافتهای تاریخی شهری را از منظری که تاکنون کمتر به آن
پرداخته شده ،از جنبۀ مخاطرات انسانی بررسی میکند و ضمن توجه به این بعد از تهدیدها که میتوانند بافتهای
تاریخی و ارزشمند شهرها را بهشدت تخریب کنند ،با نگاهی نو به برخی از پارادایمها و رویکردهای برنامهریزی شهری
الگوی مناسب را تحلیل میکند.
در این تحقیق ،منطقۀ  12شهر تهران بهدلیل وجود بناهای تاریخی ارزشمند و متعدد ،بهعنوان مطالعۀ موردی انتخاب
شده است .منطقۀ  12یکی از مناطق قدیمی شهر تهران محسوب میشود که در مرکز این شهر واقع شده و از غنیترین
مناطق شهر تهران از نظر آثار تاریخی است .مرکز تهران مانند بسیاری از مراکز تاریخی شهرهای کشورمان و بسیاری از
شهرهای مهم جهان ،بهلحاظ کالبدی و کارکردی رو به زوال رفته است .بافت شهری این منطقه که بنا به خصلت
تاریخی خود میتواند در برابر انواع مخاطرات دچار بحران شود ،از آثار تاریخی شناختهشدۀ تهران است و تکبناهای
تاریخی بسیار باارزشی در آن وجود دارند .وجود این بناها ،توجه به حفظ و مرمت این منطقه را چندین برابر کرده است.
 5/5درصد از آثار تاریخی منطقۀ  12تهران متعلق به قبل از حکومت قاجاریه در ایران (با قدمت تقریباً  800ساله) هستند.
 56/5درصد مربوط به زمان حکومت قاجاریه (با حداکثر  230سال سابقۀ تاریخی) و  37درصد مربوط به دوران پهلوی
اول و پهلوی دوم (دارای حداکثر  90سال قدمت) هستند 1.علیرغم این ارزشها ،بیش از یکسوم سطح منطقۀ 12
قدیمی و فرسوده محسوب میشود که بهشدت نیازمند تدابیر الزم برای مقابله با حوادث ،مخاطرات و اتفاقات طبیعی و
انسانی است؛ رخدادهای طبیعی از سیل و زلزله و طوفان و غیره تا حوادثی که منشأ انسانی دارند .حادثۀ پالسکو که 30
دی  1395اتفاق افتاد ،شاخصترین نمایش بافت قدیمی بیدفاع منطقۀ  12تهران در چند سال اخیر بود که طی آن،
وقوع خطای انسانی در یک بنای قدیمی ،فاجعهای جبرانناپذیر را رقم زد .علت این حادثه ،بهرهبرداری غیرمجاز کارگران
واحدهای صنفی در طبقۀ دهم ساختمان پالسکو از ادوات گرمایشی و سیمکشی غیرمجاز و غیراستاندارد اعالم شد.
این مطالعه در چند بخش مجزا به شرح زیر ارائه میشود .ابتدا به مبانی نظری پژوهش پرداخته میشود .ادامۀ مقاله
به روششناسی و مکانپژوهی اختصاص دارد .ارائۀ برخی یافتههای تحقیق و سپس بحث و تجزیه و تحلیل و
نتیجهگیری ،مباحث بعدی پژوهش را تشکیل میدهند.

مبﺎنی نظﺮي
مکتبها و نظریههای متعددی در زمینۀ ساماندهی و بهسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ارائه شده است ،اما در
این بین ،مکتب انسانگرایی (همانند پسامدرنها) ،توجه خاصی به مردم و مشارکت آنها با حضور متخصصان و
کارشناسان در امر بهسازی و نوسازی شهری دارد .از اینرو انسانگرایان معتقدند شهروندان نقشی اساسی را در
 .1براساس دادههای جمعآوریشده و مطالعات کتابخانهای و میدانی محقق.
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ساماندهی شهری بازی میکنند .از آنجا که توجه به طبیعت و فرهنگ از اصول مهم اندیشۀ انسانگرایی است،
نظریهپردازان مکتب انسانگرایی مانند «کوین لینچ»« ،پاتریک گدس» و «لوئیس مامفورد» ( ،)1932-1854بر انجام
بهسازی و نوسازی براساس بافت ارگانیک و سلسلهمراتب عملکردی شهر قدیم و انطباق مکان و زمان در بنا یا
مجموعههای شهری با حضور مطالعات برنامهریزی شهری در بهسازی و نوسازی شهر تأکید کردهاند.
نظریهپردازان مکتب فنگرایان از جمله اوژن هنار ( )1933-1849توجه به توسعۀ حملونقل شهری ،ایجاد
آسمانخراشها ،کمتوجهی و حتی بیتوجهی به بافت قدیم و میراث فرهنگی را مطرح کردهاند .نظریهپردازان مکتب
فرهنگگرایی از جمله «کامیلیوسیت»« ،لودوک»« ،جان راسکین» ( )1940-1818توجه به میراث فرهنگی و جلوگیری
از نابودی تاریخ گذشته را بسیار بااهمیت و ضروری میدانند .همچنین توجه به فرهنگ ملی و سنتهای قدیمی در توسعۀ
شهری و بهسازی و مرمت موبهمو ،تکمیل بناها به سبک گذشته و کاربری موزهای و مرمت بافت و بناهای شهری را
موجب پابرجایی و زندهماندن تمدن شهری میدانند؛ بهطوری که کامیلوسیت در نظریۀ هویت تاریخی شهرها ،هویت
شهر را در مجموعههای تاریخی جستوجو میکند که فقط در یک بنا خالصه نمیشود ،بلکه در کل شهر معنی مییابد
(حبیبی و مقصودی.)39 :1381 ،
اندیشمندان مکتب مدرنیسم مانند تونی گارنیه و لوکوربوزیه ( )1960-1928بر کمتوجهی به تاریخ گذشته ،بیتوجهی
به فرهنگهای بومی و اصیل و ارزشها و روابط اجتماعی شهروندان ،حذف کامل ساختارهای گذشته و بیاعتنایی به
روابط فرهنگی و روحی-روانی شهروندان با استانداردکردن فضاهای مسکونی تأکید خاصی دارند .اندیشمندان مکتب
پسامدرن از جمله چارلز جنکس ،بوین وراتانسی و گرگن از سالهای  1960تاکنون تلفیقی از مداخلۀ نوگرایانه و
فرهنگگرایانه را مطرح ساختند که به نوعی از افراط و تفریط دو نوع مداخله بکاهد .برای بهسازی و نوسازی شهری،
خطمشی اکثریت آنها حفظ تاروپود بافت کهن (فرسوده-تاریخی) در کنار دگرگونیهای کالبدی فضایی شهر و رشد
ارگانیک آن است .پسامدرنیسم برای بازگشت به مقیاس انسانی ،احیای دوبارۀ اجتماعات و اشکال بومی تالش میکند و
برخالف مدرنیسم به سنتهای بومی و فرهنگ محلی توجه خاص دارد (شماعی و پوراحمد.)183 :1383 ،
چارلز جنکز نظریۀ گذر از شعور ملی به هویت محلی با هدف زندهکردن باورها و تصورات محلی ساکنان شهرهای
دارای بافت فرسوده و تاریخی را ارائه میکند (حبیبی و مقصودی )50 :1381 ،همچنین سونای و برخی دیگر ،در سال
 2008بهسازی و نوسازی مرکز تاریخی شهر ترابوزان ،اسالم فاتر ( )2007نوسازی در آفریقای جنوبی و اریت آمیت
کوهن ( )2005همکاری بین برنامهریزی شهری و میراث فرهنگی و تغییر نقشهای مرکز شهرهای تاریخی را بررسی
کردهاند و مطالعاتی انجام دادهاند که همۀ این مطالعات در سطح جهان نشاندهندۀ اهمیت حفظ هویت بافت تاریخی در
امر بهسازی و نوسازی است.
بررسی و مطالعۀ دیدگاهها و نظریات مختلف درخصوص بافت تاریخی شهری و نوع مداخله در آن نشان میدهد
درمورد اهداف مداخله که همان رونقبخشی ،محافظت و حراست از بافت تاریخی است ،توافق و تفاهم همگانی وجود
دارد ،اما دستیابی به این تفاهم در وجه راهبردها و روشها بهدلیل تفاوت دیدگاهها هنوز ممکن نشده است .از دیدگاههای
مطرح برشمردهشده در این پژوهش ،بهطورکلی سه نگرش عمده دربارۀ مداخله در بافت تاریخی قابلاحصا است:
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نگرش اول هرگونه مداخله را بهجز حفاظت و مرمت مردود میداند و اقدامهایی از قبیل نوسازی و معاصرسازی را
نمیپذیرد و اینگونه اقدامات را موجب تخریب بافت و ارزشهای فرهنگی-تاریخی آن میداند .این نگرش در وجه
افراطی خود حتی با احیای عملکردی بناهای تاریخی بهمنظور کاربریهای امروزی مخالف است .خردگرایان و بهویژه
فرهنگگرایان به این نگرش نزدیکاند .بعضی از انتقادهایی که بر این نگرش وارد است عبارتاند از:
 بیتوجهی به نیازهای زندگی شهری کنونی؛ بیتوجهی به خواستها و منافع مالکان و ساکنان بافتها؛ راکدشدن بافت و درنتیجه تداوم فرسودگی ،خروج روزافزون ساکنان و جایگزینشدن اقشار فرودست اجتماعی،ازدسترفتن منزلت اجتماعی و مکانی بافت و تهدید آثار و ارزشها و درنهایت هویت بافت؛
 تشدید گسست کالبدی.نگرش دوم کل بافت تاریخی را بافت فرسوده تلقی میکند و به ارزشهای فرهنگی-تاریخی در وجه ساختاری معتقد
نیست و شاید صرفاً تعدادی از تکبناها را واجد ارزش نگهداری بداند .این نگاه ،بدون توجه به ارزشهای فرهنگی-
تاریخی که در ساختار بافت تاریخی تبلور یافته است ،تمامی عرصۀ بافت تاریخی را میدان نوسازی و سرمایهگذاری
میداند و درواقع هیچگونه تفاوتی بین بافت تاریخی و زمین آمادهسازی قائل نیست .دیدگاه ترقیگرایان یا مکتب
آرمانگرایی و دیدگاه کارکردگرایی از جمله دیدگاههای مهم نزدیک به این نگرش محسوب میشوند .انتقادهایی که بر
این نوع نگرش وارد میشوند به شرح زیر هستند:
 بیتوجهی به ارزشهای فرهنگی-تاریخی که در طول زمان ایجاد شده و به شکل ساختاری همپیوند تبلور یافتهاست؛
 بیتوجهی به ارزشهای اجتماعی و مردمشناختی (تعلق مردم به محیط زندگی خود ،ارتباطات اجتماعی ساکنان کهدر ساختار «محله» تبلور یافته است)؛
 بیتوجهی به نقش مردم و مشارکت مردمی؛ نیاز به سرمایهگذاریهای کالن و مداخلۀ یکجانبه دولت.نگرش سوم بهعنوان نگرشی بینابین قابلطرح است که نه بهطور کامل نگرش اول را میپسندد و اصوالً مخالف
هرگونه مداخلهای بهجز حفاظت و مرمت است و نه نگرش دوم را قابلقبول میداند که اعتقاد به نوسازی کل بافت
تاریخی دارد .نگرش بینابین را که تلفیقی از چند دیدگاه و رویکرد مطرح (دیدگاه انسانگرایان ،فرهنگگرایان و
کارکردگرایان) است ،میتوان با عنوان دیدگاه واقعگرا نگریست .در این نگرش ،کلیتی که از آن بهعنوان بافت تاریخی یاد
میکنیم ،هرگز یک مجموعۀ همگن و همارزش نیست ،بلکه عمالً طیف وسیعی از ارزشمندترین عرصهها و مجموعههای
تاریخی و عناصر پیرامون آن تا بخشهای بسیار فرسودۀ بافت شهری را دربرمیگیرد که در برخی موارد حتی ارزش
نگهداری ندارند .دیدگاه بینابین شامل اصول زیر است:
 بافت تاریخی بیانگر تاریخ و هویت شهری است؛ -بافت تاریخی بخشی از پیکرۀ شهر است و هرگونه دخالتی در آن ،باید در کلیت شهر بررسی شود؛
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 مداخله در بافت تاریخی و احیای آن ،با توجه ویژه به انواع مخاطرات انسانی از یک سو و از سوی دیگر صرفاً با حضورو مشارکت مردم امکانپذیر است (تأکید بر نقش مخرب انسان از یک سو و نقش سازندۀ انسان از سوی دیگر)؛
 -در احیای بافت تاریخی ،عالوه بر ضرورت توجه به نقش تعیینکنندۀ انسان در ابعاد مثبت و منفی ،باید مخاطراتی

نیز مد نظر قرار گیرند که ممکن است بافت تاریخی برای مردم داشته باشند (آنچه آناتول کوپ در کتاب معماری
بازسازی مطالعه کرده است)1؛
 احیای بافت تاریخی باید به نحوی باشد که در تمامی ساعات شبانهروز امکان حضور مردم در سطح شهر تضمینشود (برای زنده نگاهداشتن بافت تاریخی)؛
 بافت تاریخی از عرصههای مختلفی تشکیلشده است که هریک ،ویژگیهای ارزشی متفاوتی دارند و بهمنظورتعیین نحوه و حدود مداخله ،این عرصهها باید از هم تفکیک شوند؛
 احیای بافت تاریخی صرفاً از طریق اقدام کالبدی-فضایی ممکن نیست ،بلکه باید جنبههای فرهنگی–اجتماعی،نهادی -مدیریتی ،مالی-اقتصادی ،زیستمحیطی و امنیتی (پدافند غیرعامل) نیز در آن دخالت مستقیم داشته باشند؛
 احیای بافت تاریخی باید با هدف ارتقای سطح زندگی مردم در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحیطی وامنیتی در چارچوب اهداف توسعۀ پایدار صورت گیرد؛
 در احیای بافت تاریخی ،عالوه بر نشانهگیری هدف (ارتقای سطح زندگی مردم) ،ضرورت دارد بهدلیل ارزشمندبودنبافت ،به دیدگاه پدافند غیرعامل و الزامات آن توجه ویژه صورت گیرد؛
 نظریۀ جدیدی که با ویژگیهای خاص میتواند دربرگیرندۀ مشخصات و ابعاد فوقالذکر و درعینحال متضمنارتقای سطح زندگی و تأمینکنندۀ الزامات امنیتی و آسایش شهروندان باشد ،تلفیقی منتج از دو رویکرد توسعۀ
پایدار شهری و پدافند غیرعامل ،با عنوان پدافند غیرعامل پایدار 2است .پارادایم توسعۀ پایدار شهری و رویکرد
پدافند غیرعامل ،علیرغم تضادهایی که در معیارهای پایداری شهر با یکدیگر دارند (جدول  ،)1برای پایداری و
حفاظت شهر باید در کنار یکدیگر استفاده شوند.

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

 .1کوپ ،آناتول ،فردریک بوشه و دانیل پولی ( .)1366معماری بازسازی .ترجمۀ سیدمحسن حبیبی .وزارت راه و شهرسازی .مرکز تحقیقات راه و مسکن.
2. Sustainable Passive Defense
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ﺟدول  . 1مقﺎیسۀ اصول توسعۀ پﺎیدار شهﺮي و الزامﺎت پداﻓند غﯿﺮعﺎمل ،در معﯿﺎرﻫﺎي پﺎیداري شهﺮ
ردیف

معﯿﺎرﻫﺎي پﺎیداري شهﺮ

اصول توسعۀ پﺎیدار شهﺮي

الزامﺎت پداﻓند غﯿﺮعﺎمل

تضﺎد/تشﺎبه

1

حفاظت ()Conservation

در توسعۀ پایدار شهری تأکید بر مفهوم
حفاظت وجود دارد

در پدافندغیرعامل ،به مقدار کمی تأکید بر
مفهوم حفاظت وجود دارد

تشابه به میزان
اندک

2

آسایش ()Comfort

3

فشردهسازی ()Compact

در توسعۀ پایدار شهری تأکید بر مفهوم
آسایش وجود دارد
در توسعۀ پایدار شهری تأکید بر مفهوم
فشردهسازی وجود دارد

4

هماهنگی
()Coordination

در توسعۀ پایدار شهری تأکید بر مفهوم
هماهنگی وجود دارد

تشریک مساعی

در توسعۀ پایدار شهری تأکید بر مفهوم
تشریک مساعی وجود دارد
در توسعۀ پایدار شهری تأکید بر مفهوم
جامعنگری وجود دارد

در پدافند غیرعامل تأکید بر مفهوم آسایش
وجود ندارد
در پدافند غیرعامل بههیچوجه تأکیدی بر
مفهوم فشردهسازی وجود ندارد
در پدافند غیرعامل ،مقدار کمی تأکید بر
مفهوم هماهنگی وجود دارد و به دالیل
امنیتی ،بیشتر برخورد یکطرفه و به حالت
دستوری است
در پدافند غیرعامل تأکید بر مفهوم تشریک
مساعی وجود ندارد
در پدافند غیرعامل ،مقدار کمی تأکید بر
مفهوم جامعنگری وجود دارد

5
()Collaboration
جامعیت ،جامعنگری
6
()Completeness
منبع :حاتمینژاد ()1393

تضاد
تضاد کامل
تشابه به میزان
اندک
تضاد
تشابه به میزان
اندک

اساس هر نوع مداخلهای در بافتهای فرسوده و قدیمی ،ارتقای سطح زندگی است .تا اینجا اصول توسعۀ پایدار
شهری ،الگوی مناسب بهسازی را رهنمون خواهد بود ،اما آنجا که سخن از مداخله در قلب پایتخت قدیمی کشور و حفظ
آثار و یادمانهای اجتماعی شهروندان در میان باشد ،رویکرد دیگری که ضمن زیستپذیربودن منطقه ،امنیت بافت
تاریخی و ارزشمند آن را نیز در مقابل مخاطرات تضمین کند مورد نیاز است و آن رویکرد ،همان رعایت الزامات و اصول
پدافند غیرعامل است.
از آنجا که منطقۀ  12شهر تهران منطقهای با ارزش فراوان تاریخی و پایداری اجتماعی و بهشدت نیازمند ارتقای
سطح زندگی (در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و زیستمحیطی و غیره) است ،باید با دیدگاه و رویکردی به مراتب
فراتر از رویکرد توسعۀ پایدار به آن توجه کرد .این منطقه بهدلیل وجود مؤلفههای تاریخی ارزشمند ،توجه به اصول و
قواعد امنیتی را نیز میطلبد.

مدل مفهومی ﻓﺮایند پژوﻫﺶ

1

مدل مفهومی یا چارچوب مفهومی 2یا چارچوب نظری 3که اغلب به یک مفهوم و بهصورت جایگزین هم استفاده
میشوند ،درواقع نقشۀ راه پژوهش است .مدل مفهومی پژوهش حاضر در شکل  2خالصه شده است.

1. The conceptual model of the research process
2. Conceptual Framework
3. Theoretical Framework
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شکل  .2مدل مفهومی پژوﻫﺶ

روش تحقﯿق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش ،اکتشافی است .در این پژوهش ،هدف اصلی بررسی و
تحلیل الگوی مناسب بهسازی بافتهای تاریخی شهری در مقابله با مخاطرات انسانی بوده است؛ الگویی که بهجای انواع
الگوهای ناکارآمد جاری ،بافتهای تاریخی شهری (نمونۀ مطالعاتی ،بافت تاریخی منطقۀ  12شهر تهران) را از انواع
تهدیدهای عمدی یا غیرعمدی انسانساز در امان نگاه دارد؛ بنابراین ابتدا با مطالعات اسنادی ،مروری بر پیشینۀ تحقیق و
ادبیات موضوع صورت میگیرد و سپس با روش تحلیلی-تطبیقی ،اهم معیارها از میان نظریات اندیشمندان مختلف
شناسایی میشود .پس از آن ،براساس اهداف و معیارهای تحقیق ،چهار نوع پرسشنامه (ویژۀ چهار نوع مخاطب شامل
ساکنان ،کسبه ،گردشگران و خبرگان) طراحی و تنظیم شد .مجموع حجم نمونۀ دو جامعۀ آماری ساکنان و کسبه تقریباً
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برابر با عدد استاندارد حاصل از فرمول کوکران ( )384و حجم نمونۀ جامعۀ آماری گردشگران به اقتضای محدودۀ تحقیق
 200نفر است .جامعۀ آماری خبرگان به روش نمونهگیری قضاوتی یا تعمدی و با توجه به موضوع موردبررسی ،مبتنی بر
فهم نظری و تجربۀ پیشین از جامعۀ خبرگان به تعداد  23نفر انتخاب شده است.
ویژگی مهم هریک از انواع پرسشنامهها خاصبودن سؤاالت آنها است؛ چرا که صرفاً به موضوع مخاطرات انسانی و
الگوی بهسازی و محافظت از بافت تاریخی در مقابله با این نوع از مخاطرات پرداخته است.
نتایج پرسشنامههای تکمیلشده و مصاحبهها ضمن سنجش نگرشها ،تمایالت ،گرایشها و آرزوها در هریک از
گروههای مخاطب ،در تدقیق ،تکمیل و بومیسازی معیارها و تعیین شاخصهای هریک از معیارها بهکار رفته است؛ به
این صورت که برخی از شاخصها حذف شدند که با محدوده و اهداف تحقیق ناسازگار بودند و برخی شاخصها اضافه
شدند که برآمده از نظریات خبرگان و آرای پاسخدهندگان به پرسشنامهها بودند .در انتخاب نخبگان فرض بر این بوده
است که جامعۀ نمونه در زمینۀ مفاهیم و معیارهای پژوهش تخصص دارد و این امر به افزایش دقت و اعتبار یافتههای
تحقیق منجر میشود .بدینترتیب معیارهای مطلوب پژوهش به این شرح نهایی شدند .1 :نهادی -مدیریتی .2 ،فضایی-
کالبدی .3 ،زیستمحیطی .4 ،امنیتی .5 ،اجتماعی-فرهنگی و  .6مالی-اقتصادی .اولویتهای معیارها با استفاده از AHP

بهترتیب زیر استخراج شدند:
معیار ( C1نهادی -مدیریتی) از بیشترین اولویت برخوردار است .معیارهای ( C5اجتماعی-فرهنگی) و ( C4امنیتی) و
( C3زیستمحیطی) هر سه در اولویت دوم قرار دارند .معیارهای ( C2فضایی-کالبدی) و ( C6مالی-اقتصادی) ،اولویت
سوم را به خود اختصاص میدهند.
بهمنظور تجزیهوتحلیل نتایج آماری مستخرج از پرسشنامههای تکمیلشده بهوسیلۀ چهار گروه مخاطبان منطقۀ 12
شهر تهران ،از نرمافزار  SPSSاستفاده شد و تعدادی از دادههای کمی با استفاده از روش  AHPوزندهی و بعضی از
اطالعات با روش  TOPSISرتبهبندی شدند .ضمناً از قابلیتهای نرمافزار  Arc GIS 10.2.2نیز در تهیۀ نقشههای
موضوعی و نقشههای ترکیبی-تحلیلی بهره گرفته شد.

قلﻤﺮو موردمطﺎلعه
در این پژوهش ،منطقۀ  12شهرداری تهران بهعنوان مورد مطالعاتی مدنظر قرار گرفته است که یکی از مناطق قدیمی
تهران محسوب میشود و تقریباً در مرکز شهر واقع شده است .در این منطقه بناهای متعدد تاریخی وجود دارد که میراث
فرهنگی کشور است و نظایر آن حتی در جهان نیز کمتر دیده میشود.
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شکل  .3موقعﯿت منطقۀ  12در تهﺮان

تقریباً  2/8درصد از کل جمعیت تهران به منطقۀ  12اختصاص دارد و گریز جمعیت اصیل و کثرت مهاجران و
خانوارهای تکنفره (بهویژه در فاصلۀ سالهای  1359تا  ،)1375بیانگر ناپایداری و تعلقنداشتن جمعیت ساکن به منطقه
است (طرح تفصیلی منطقۀ  .)12 :1385 ،12بافت فرسوده ،مشکالت ترافیکی و آلودگی هوا از مهمترین دالیل گریز
ساکنان اصیل منطقه هستند (راهنمای جامع گردشگری منطقۀ .)12
ﺟدول  .2ﺟﻤعﯿت و مسﺎحت محلهﻫﺎي منطقۀ  12تهﺮان
نﺎم محله

ﺟﻤعﯿت کل

بهارستان-سعدی
فردوسی-اللهزار
امینحضور (امامزاده یحیی)
ارگ-پامنار
بازار
سنگلج-درخونگاه
دروازهغار-شوش (هرندی)
مختاری-تختی
آبشار-دردار
قیام
کوثر
دروازۀ شمیران
ژاله-آبسردا (ایران)

16505
8467
14024
2932
6179
26829
22720
22144
22250
18190
24030
33297
22044

ﺟﻤعﯿت

ﺟﻤعﯿت

زنﺎن
8491
4345
7124
1520
3220
13650
11637
11158
11217
9361
12314
16563
11337

مﺮدان
8014
4122
6900
1412
2959
13179
11083
10986
11033
8829
11716
16734
10707

تعداد خﺎنوار
5521
2768
4562
977
2106
8814
7469
7207
7380
5952
7868
10596
7286

مسﺎحت

تﺮاکم ﺟﻤعﯿت

(ﻫکتﺎر)
155
207
68
121
158
162
172
86
78
69
82
122
120

(در ﻫﺮ ﻫکتﺎر)
106
41
206
24
39
166
132
257
285
264
293
273
184

منبع :نتﺎیج سﺮشﻤﺎري نفوس و مسکن ،مﺮکز آمﺎر ایﺮان1395 ،

بیشترین بناها و گسترههای بهیادگارمانده از تهران تاریخی در منطقۀ  12قرار دارد .براساس مطالعات صورتگرفته،
 27درصد از سطح منطقۀ  12شهر تهران (داخل باروی اول) بیش از  400سال و  73درصد از بافت ،بیش از  200سال
قدمت دارند (الگوی توسعۀ منطقۀ  12تهران.)1383 ،
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بیش از  43درصد محدودۀ منطقه از گسترهها و پهنههای شاخص و ارزشمند تشکیل شده است .علیرغم این
ارزشها ،در بین مناطق 22گانۀ تهران بزرگ ،بیشترین وسعت بافت فرسوده (با  529/7هکتار) به منطقۀ  12اختصاص
دارد .به این معنا که بیش از یکسوم سطح منطقۀ فرسوده ،اعم از ارزشمند یا غیر آن ،محسوب میشود .به عبارت دیگر،
مرکزیت تاریخی تهران در معرض زوال و تخریب روزافزون است .منطقۀ  12علیرغم جایدادن کارکردهای فراشهری
در خود ،دارای بافت ریزدانه است و  31/5درصد از محدودۀ منطقه نیازمند مداخالت و اقدامات عمرانی فوری است
(حیدرخانی و همکاران.)647 :1396 ،

یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ
برخی یافتههای پژوهش شامل نتایج دادههای جمعآوریشده است .در جدول  3تعدادی از شاخصهای کمی آسیبپذیری
شهری در منطقۀ  12تهران ارزشگذاری و ارائه شدهاند که نقش عامل انسانی در آنها بسیار مهم است .از آنجا که منابع
دادههای گردآوریشده درخصوص شاخصهای پژوهش بعضاً متفاوت و در پهنههای مختلف (بلوکی یا محلهای) قابلاخذ
بودند ،یکسانسازی روشهای وزندهی یا رتبهبندی میسر نشد؛ بنابراین تعدادی از دادهها با استفاده از روش AHP

وزندهی شدند .بعضی از اطالعات با متد  TOPSISرتبهبندی شدند و درخصوص برخی شاخصها نیاز به وزندهی نبود.
از اینرو کلیۀ شاخصهای کمی درنهایت به یک روش واحد ارزشگذاری شدند .در جدول  ،3یک ستون به ارزشگذاری
همۀ شاخصهای کمی اختصاص یافته است.
ﺟدول  .3شﺎخصﻫﺎي کﻤی آسﯿبپذیﺮي بﺎﻓت تﺎریخی شهﺮي در بﺮابﺮ مخﺎطﺮات انسﺎنی
پهنۀ اشﻐﺎلی
معﯿﺎر

شﺎخص

فضایی-کالبدی

بافت

گویه

استهالک بنا

نوع مصالح
ساختمانی

مساحت بنا

در منطقۀ 12

ارزش

کﯿفﯿت

متروکه ،فرسوده و تخریبی
قابلنگهداری
(با رعایت مالحظات)
دارای ارزش کالبدی
بدون بنا
درحالساخت ،نوساز ،ثبتشده
میراث فرهنگی (غیرقابلمداخله)
خشت ،گل ،چوب ،سایر

(درصد)
33/8
35/5

1

بسیار نامناسب

3

نامناسب

5
7

متوسط
مناسب

9

بسیار مناسب

9/62

1

بسیار نامناسب

آجر ،چوب ،بلوک سیمانی

13/71

3

نامناسب

آجر و آهن

46/73

5

متوسط

بتون آرمه

23/46

7

مناسب

اسکلت فلزی

13/1
2/5
15/1

6/48

9

بسیار مناسب

کمتر از  50مترمربع

9/62

1

بسیار نامناسب

 100-51مترمربع

21/89

3

نامناسب

 150-101مترمربع

41/88

5

متوسط

 200-151مترمربع

22/35

7

مناسب
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پهنۀ اشﻐﺎلی
معﯿﺎر

شﺎخص

در منطقۀ 12

گویه

ارزش

کﯿفﯿت

(درصد)
 300-201مترمربع

4/26

9

بسیار مناسب

3/2

1

بسیار نامناسب

 11 -6متر

8

3

نامناسب

 23 -12متر

52/7

5

متوسط

 29-24متر

7/4

7

مناسب

 30متر و بیشتر

28/7

9

بسیار مناسب

صنعتی و کارگاهی

3/4

1

بسیار نامناسب

انبار
اداری
مختلط فعالیت
آموزشی
ورزشی
بهداشتی و درمانی
تجاری
مختلط تجاری
انتظامی
پارکینگ
تأسیسات و تجهیزات
نامشخص
سایر
مسکونی
کشاورزی و باغی

3/5
8
10/6
3/5
0/5
1/7
12/9
2/8
0/2
0/6
0/6
3/4
2/9
37/5
0/1

1
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
7
7

بسیار نامناسب
نامناسب
نامناسب
نامناسب
نامناسب
نامناسب
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
مناسب
مناسب
مناسب

خدمات اجتماعی

0/2

7

مناسب

زمینهای بایر

1/7

7

مناسب

مذهبی

1/4

9

بسیار مناسب

فضای سبز

2/7

9

بسیار مناسب

فرهنگی

1/4

9

بسیار مناسب

پذیرایی-اقامتی-تفریحی

0/4

9

بسیار مناسب

آثار و بناهای تاریخی و ارزشمند

2/1

9

بسیار مناسب

22/63
30/74
16/15
14/26
16/22
29/77
22/62
16/15
16/23
15/23

1
3
5
7
9
1
3
5
7
9

کامالً نامناسب
نامناسب
نسبتاً نامناسب
نسبتاً مناسب
مناسب
کامالً نامناسب
نامناسب
نسبتاً نامناسب
نسبتاً مناسب
مناسب

بیشتر از  300مترمربع
کمتر از  6متر
عرض معابر

قابلمداخله
کاربری

غیرقابلمداخله
(موزهای)

کیفیت هوا
زیستمحیطی

محیط
زیستپذیر
آسایش صوتی
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پهنۀ اشﻐﺎلی
معﯿﺎر

شﺎخص

اجتماعی-
فرهنگی

جمعیت

گویه

تراکم
(نفر در هکتار)

سواد

اشتغال

 300-251نفر
 250-210نفر
 200-151نفر
 150-101نفر
 100-51نفر
 50-24نفر
بدون داده
 150-1درصد باسواد
 65-50درصد باسواد
 80-65درصد باسواد
 80درصد و بیشتر باسواد
بدون داده
 45-1درصد شاغل
 60-45درصد شاغل
 70-60درصد شاغل
 70درصد و بیشتر شاغل

در منطقۀ 12
(درصد)
27/2
4/3
17/6
20/5
0
30/4
8/94
29/56
46/35
8/37
6/78
8/94
35/49
40/57
9/99
5/01

ارزش

کﯿفﯿت

1
3
5
7

بسیار نامناسب
نامناسب
متوسط
مناسب

9

بسیار مناسب

1
3
5
7
9
1
3
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بررسی محلههای سیزدهگانۀ منطقۀ  12تهران (شکل  )4درخصوص آسیبپذیری براساس استهالک بناها نشان
میدهد قریب به  70درصد از وسعت منطقه بهویژه در محلههای جنوبی (کوثر ،قیام ،مختاری و سنگلج) ،بناهای متروکه،
فرسوده ،تخریبی یا بناهایی تشکیل میدهد که با رعایت مالحظات قابلنگهداری هستند.
از نظر نوع مصالح ساختمانی ،حدود  50درصد از بناهای منطقۀ  12تهران با آجر و آهن ساخته شدهاند که از نظر
استحکام در ردۀ متوسط قرار میگیرند (شکل  .)5در ساخت اغلب بناهای محلههای بازار ،سنگلج و ارگ-پامنار ،از مصالح
بدون استحکام استفاده شده است .بررسی پهنهبندی آسیبپذیری ناشی از مساحت بناها نیز بیانگر آن است که محلههای
بازار و امینحضور با بیشترین بناهای دارای کمتر از  50مترمربع از سایر محلههای منطقه آسیبپذیرتر است (شکل .)6
 3/2درصد از وسعت منطقۀ  12تهران را معابر با عرض کمتر از  6متر تشکیل میدهد؛ بنابراین با توجه به
نفوذناپذیری شدید اینگونه معابر 3/2 ،درصد از وسعت منطقه بهشدت آسیبپذیر است .بیشترین پهنههای دارای معابر
کمتر از  6متر ،در محلههای بازار و امینحضور مشاهده میشوند (شکل  .)7یافتههای بررسی همجواری و کاربریهای
مضر نشاندهندۀ آن است که محلههای فردوسی ،بهارستان ،پامنار ،سنگلج ،ژاله ،بازار و تختی بیشترین کاربریهای
ناسازگار با بافت تاریخی ارزشمند منطقه را دارند (شکل .)8
بررسی شاخص کیفیت هوا در نواحی منطقۀ  12نشاندهندۀ آن است که محلههای بهارستان و فردوسی ،آلودهترین
محلههای منطقه هستند و در مقابل ،محلههای دروازهغار و مختاری نسبت به سایر محلههای این منطقه از کیفیت هوای
مناسبتری برخوردارند .این امر میتواند بهدلیل وجود فضای سبز بیشتر در این قسمت از منطقۀ  12باشد (شکل .)9
بررسی شاخص آسایش صوتی نیز در نواحی منطقۀ  12نشان میدهد محلههای ارگ ،امینحضور ،آبشار ،قیام و کوثر
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بیشترین آلودگی صوتی را در منطقۀ  12تهران به خود اختصاص دادهاند و محلههای دروازۀ شمیران و ژاله از آسایش
صوتی بیشتری نسبت به سایر محلههای این منطقه برخوردارند (شکل  .)10ارزیابی شاخص تراکم جمعیت در نواحی این
منطقه نشاندهندۀ آن است که محلههای ناحیۀ  5و همچنین محلههای دروازۀ شمیران و تختی با بیش از  250نفر
جمعیت در هر هکتار پرتراکمترین و درنتیجه آسیبپذیرترین محلهها بهشمار میروند.
نتیجۀ ارزیابی و بررسی شاخصهای سواد و اشتغال که جزء شاخصهای اجتماعی-فرهنگی تحقیق بهشمار میروند،
نشان میدهد محلههای فردوسی ،سنگلج و بازار از نظر سواد جمعیت در وضعیت مناسبتری قرار دارند .این نتیجه
درخصوص شاخص اشتغال نیز صدق میکند و پهنههای مذکور از نظر اشتغال مناسبتر از سایر محلههای منطقۀ 12
هستند.

بحث و نتﯿجهگﯿﺮي
این واقعیت که بافت کهنسال منطقۀ  12شهر تهران بهلحاظ فرسودگی در طول سالیان متمادی و بهدلیل بیتوجهی به
محافظت از هویت تاریخی آن ،همواره در برابر انواع مخاطرات آسیبپذیر بوده است و خواهد بود ،انکارناپذیر است ،اما در
این تحقیق ،ارزیابی شاخصهای آسیبپذیری منطقه در برابر مخاطرات انسانی نشان داد عامل انسان به همان میزان که
قادر است بافت تاریخی را با انواع خطرات جدی مواجه سازد ،بهدلیل نقش تأثیرگذاری که در محافظت از این بافت
بهعهده دارد ،توان مقابله با انواع مخاطرات بهویژه مخاطرات متصور در حوزۀ فعالیتهای خود (انسان) را نیز دارد.

شکل  .4استهالک بنﺎﻫﺎ در نواحی منطقۀ  12تهﺮان

604

پژوﻫﺶﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي بﺮنﺎمهریزي شهﺮي  ،دورة  ،9شﻤﺎرة  ،3پﺎیﯿز 1400

شکل  .5نوع مصﺎلح سﺎختﻤﺎنی بنﺎﻫﺎ در نواحی منطقۀ  12تهﺮان

شکل  .6ریزدانگی در نواحی منطقۀ  12تهﺮان

شکل  .7عﺮض معﺎبﺮ در منطقۀ  12تهﺮان
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شکل  .8سﺎزگﺎري کﺎربﺮيﻫﺎ در محلهﻫﺎي منطقۀ  12تهﺮان

شکل  .9کﯿفﯿت ﻫوا در محلهﻫﺎي منطقۀ  12تهﺮان

شکل  .10وضعﯿت آسﺎیﺶ صوتی در محلهﻫﺎي منطقۀ  12تهﺮان
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براساس تحلیلها و ارزیابیها ،تقریباً در اکثریت قریببهاتفاق شاخصهای موردمطالعه ،منطقۀ  12شهر تهران در برابر
مخاطرات انسانی آسیبپذیر و نیازمند مراقبت و محافظت جدی است .شکل  11ترکیبی از نقشههای اشکال  4تا  10است که
در هریک از آنها بافتهای تاریخی این منطقه ،از نظر تناسب با شاخصهای مختلف آسیبپذیری (در برابر مخاطرات
انسانی) درگروههای پنجگانۀ طیف لیکرت قرار گرفتهاند .در شکل  12پهنههای آسیبپذیر منطقۀ  12تهران با توجه به
موقعیت بناهای تاریخی ارزشمند که میراث فرهنگی کشور محسوب میشوند ،نمایش داده شدهاند .براساس شکل 1
نامناسبترین یا پرخطرترین پهنهها دقیقاً با موقعیت متراکم بناهای تاریخی ارزشمند تالقی دارند (خیابان امام خمینی،
حدفاصل خیابان امیرکبیر تا خیابان شهید محالتی ،حدفاصل خیابان مصطفی خمینی تا خیابان خیام ،و محلۀ دروازۀ شمیران).
مطالعات کتابخانهای ،پژوهشهای میدانی و مصاحبههای تحقیق همگی نشان میدهند تجارب سیاستها ،برنامهها و انواع
تجارب مداخله در بافت تاریخی شهرها از جمله بافت تاریخی منطقۀ  12شهر تهران چه در قبل از انقالب و چه پس از انقالب،
هیچیک نتوانستهاند الگوی مناسبی در این منطقه اجرا کنند؛ الگویی که هم در راستای زیستپذیری و آسایش و امنیت شهر و
هم حفاظت از آثار تاریخی ارزشمند در مقابله با مخاطرات (اعم از مخاطرات طبیعی و مخاطرات انسانساخت) باشد.
مهمترین حرکت مثبتی که دولت در سال  1394انجام داد ،ارائۀ طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی
فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهرهبرداران بناهای تاریخی فرهنگی بود که  12تیر  1398پس از تصویب مجلس
شورای اسالمی و تأیید شورای نگهبان ،با عنوان «قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی-فرهنگی» بهوسیلۀ
ریاست جمهوری به سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری بهمنظور اجرا ابالغ شد.
طرح ویژۀ حفاظت و احیای بافتهای تاریخی-فرهنگی طرحی است که با توجه به ویژگی ،ظرفیت و مزیت تاریخی،
فرهنگی و طبیعی بافت تاریخی-فرهنگی شهر و روستا با هماهنگی و همکاری نزدیک کلیۀ دستاندرکاران و ذینفعان
در مقیاس کل تا جزء بههمراه طرح مدیریتی مربوطه ارائه شده و وظایف همۀ دستاندرکاران در آن روشن است .در این
طرح عالوه بر تنظیم روابط این بخش از شهر و روستا با سایر تقسیمات شهری و روستایی ،زمینههای توسعۀ هماهنگ
شهری و روستایی مدنظر قرار میگیرد.

شکل  .11ارزیﺎبی مﯿزان مقﺎومت بﺎﻓت تﺎریخی شهﺮي منطقۀ  12تهﺮان در بﺮابﺮ مخﺎطﺮات انسﺎنی
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در مادۀ دوم این قانون تصریح شده که سازمان میراث فرهنگی مؤظف است:
الف) با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی کشور و بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،حداکثر شش ماه پس از
تصویب این قانون برای تهیۀ چارچوب طرحهای ویژۀ حفاظت و احیای بافتهای تاریخی-فرهنگی (از جمله تعیین
حریمها) با رویکرد صیانت از ارزشهای تاریخی-فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محدودهها با رعایت حقوق
مالکانه و در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط اقدام کند.
ب) یک سال پس از تصویب این قانون ،دستورالعملهای موردنیاز برای مدیریت بهرهبرداری ،نگهداری و پشتیبانی
بناها ،اماکن و بافتهای تاریخی-فرهنگی با اولویت واگذاری فعالیتها به بخش غیردولتی را تهیه و ابالغ کند.
امید است سازمان میراث فرهنگی در این فرصت ،از پتانسیلها و الگوهای ارائهشده بهوسیلۀ دانشگاهها و مراکز علمی
کشور ،در تهیۀ چارچوبها و دستورالعملها بهرهبرداری کنند.
در تحقیق بهمنظور ارائۀ الگوی مناسب بهسازی بافت تاریخی منطقۀ  12تهران در مقابله با مخاطرات انسانی ،ابتدا
نظریات ،رویکردها و ایدههای قدیم و جدید مرتبط با موضوع مداخله در بافتهای تاریخی ،موضوع توسعۀ پایدار شهر و
موضوع امنیت شهر (پدافند غیرعامل) بررسی شدند .پس از تحلیل و جمعبندی دیدگاههای منتخب ،نظریۀ جدید با
ویژگیهای خاص که دربرگیرنده اصول توسعۀ پایدار شهری و الزامات موجود در دیدگاه پدافند غیرعامل باشد ،با عنوان
نظریۀ پدافند غیرعامل پایدار ارائه شد که در طول تحقیق و با استناد به یافتههای پژوهش اصول نظری تحقیق تأیید شد.
درخصوص الگویی که بتواند مبین نظریۀ پدافند غیرعامل پایدار و درعینحال بهمنظور اتخاذ سیاستها و
برنامهریزیهای کالنشهری برای بهسازی بافت تاریخی با هدف مقابله با مخاطرات انسانی باشد ،توجه به نکات زیر
ضروری است:

شکل  .12ارزیﺎبی آسﯿبپذیﺮي بﺎﻓت تﺎریخی شهﺮي منطقۀ  12تهﺮان بﺎ توﺟه به موقعﯿت بنﺎﻫﺎي تﺎریخی ارزشﻤند

الف) بررسیها و یافتههای این پژوهش نشان داد توسعۀ پایدار در منطقۀ  12شهر تهران مستلزم ایجاد تعادل بین سه
رکن مهم فضا ،جمعیت و فعالیت است.
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از طرف دیگر ،چنانچه مسئوالن و شهروندان منطقۀ  12تهران بخواهند این منطقه را محیطی امن و زیستپذیر برای
ادامۀ حیات کنند و از پایداری و استقامت بافت تاریخی ارزشمند منطقه محافظت کنند که بار عظیمی از هویت فرهنگی و
اجتماعی شهر تهران را به دوش میکشد ،الجرم باید اصولی را که ایجاد امنیت برای شهروندان و میراث فرهنگی و حفظ
تعادل بین فضا ،جمعیت و فعالیت (اهداف توسعۀ پایدار) را تضمین میکند ،رعایت کنند .این مهم با رعایت اصول توسعۀ
پایدار شهری و همچنین رعایت الزامات پدافند غیرعامل در کنار هم میسر است .هرچند این دو مفهوم در ظاهر،
مغایرتهایی با یکدیگر دارند و حتی در برخی موارد عملکردهای متضادی را ایجاب میکنند ،در الگوی مناسب ،پیشنهاد
میشود با تعدیل مغایرتهای این دو رویکرد ،تالش شود تا از قوتهای هریک ،به نفع منطقه بهرهبرداری شود.
ب) اتخاذ شش راهبرد زیر بهترتیب اولویت ،در منطقۀ  12تهران اهمیت حیاتی دارند:
 .1طراحی فضا به نحوی که شرایط محیطزیست مناسب ،ضمن رعایت الزامات پدافند غیرعامل فراهم شود؛
 .2ارتقای معیارهای زیستپذیری و تابآوری شهری در منطقۀ  12شهر تهران؛
 .3تشکیل کمیتۀ عمران و بازآفرینی بافتهای تاریخی ویژۀ منطقۀ  12تهران ،متشکل از دولت ،بخش خصوصی،
مردم؛
 .4اجرای طرحهای مقطعی یاریرسان بهسازی بافت تاریخی منطقۀ  12شهر تهران؛
 .5یکپارچهسازی مدیریت شهری-هماهنگی کلیۀ سازمانها و ارگانهای دخیل در امر بهسازی و بازآفرینی بافت
تاریخی شهری منطقۀ  12شهر تهران؛
 .6ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی شهروندان منطقۀ  12شهر تهران.
یکی از راههای تحقق موارد فوقالذکر ،با اجرای الگوی مناسب بهسازی بافت تاریخی میسر است .الگوی بهسازی
بافتهای تاریخی شهری منطقۀ  12تهران در مقابله با مخاطرات انسانی ،ویژگیهایی دارد که در چهار گروه اهداف،
ابعاد ،اصول و ارکان قابلارائه هستند .امنیت ،توسعۀ پایدار ،حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهر ،اصالح نظامات و قوانین،
افزایش آگاهی و مشارکت شهروندان از اهداف اصلی الگو بهشمار میروند .ابعاد مختلف الگو ،همان ابعاد موردمطالعه در
پژوهش هستند که به طریق علمی اولویتبندی شدند .این ابعاد بهترتیب عبارتاند از .1 :نهادی-مدیریتی .2 ،امنیتی.3 ،
اجتماعی-فرهنگی .4 ،زیستمحیطی .5 ،فضایی-کالبدی ،و  .6مالی-اقتصادی.
اصولی که این الگو از آنها تبعیت میکند ،بهطور عمده اصول توسعۀ پایدار و الزامات پدافند غیرعامل هستند .فضا،
جمعیت و فعالیت ،ارکانی هستند که با این الگو باید تعادل مناسبی بین آنها برقرار شود .ساختاری که میتواند ما را به
الگوی مناسب بهسازی بافتهای تاریخی شهری منطقۀ  12تهران در مقابله با مخاطرات انسانی برساند ،مبتنی بر
معیارها ،عوامل ،شاخصها ،شرایط و بهطورکلی مؤلفههایی است .در اینجا ضمن ارائۀ توضیحاتی درخصوص هریک از
عوامل ،ساختار کلی الگو در شکل  13نمایش داده شده و نحوۀ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هریک از مؤلفهها و عوامل در
آن مشخص شده است.
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