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مقدمه
فرهنگی  میراث  د  اراي  بافت های  یا  تاریخی  بافت های 
از گذشته وجایگزین  ماند  ه  بجاي  آثار  د  ربرگیرند  ه  شهرها، 
ناپذیري هستند   که می توانند   د  ر آگاهي جوامع از ارزش های 
فرهنگي وگذشته خود   مؤثر باشند  . از اینرو، حفظ و نگهد  اری 
آنها عالوه بر، برانگیختن غرور ملي و ایجاد   حس هویت، 
بر اساس شواهد   و  ارتقاء می بخشد  .  نیز  را  کیفیت زند  گي 
مد  ارک علمی، اهمیت و ضرورت حفظ بافت های تاریخی 
د  لیل  به  بلکه  نماد  ین  پد  ید  ه های  عنوان  به  نه  آنها  و مرمت 
شناخت سیر تحول و تکامل شهرسازی و تمد  ن شهرنشینی، 
حفظ هویت و اصالت شهرها و تبیین حیات شهری، همواره 

مورد   توجه بود  ه است. 
رعایت اصول پد  افند   غیر عامل یکی از مهمترین مؤلفه های 
حفاظت  جهت  شهری  تاریخی  بافت  د  ر  مد  اخله  الگوی 
و  غیرطبیعي  حواد ث  حوزه  د  ر  می شود  .  محسوب  آنها  از 
انسان ساز مثل جنگ، ضرورت د فاع براي هر کشوري بسیار 
جدي، مهم و استراتژیک است و پد  افند   غیرعامل راهبرد  ی 
برابر  د  ر  آوری  تاب  افزایش  و  آسیب پذیری  کاهش  برای 
توجه  عامل،  غیر  پد  افند    اصول  می باشد  .  مخاطرات  انواع 
خاصی به برنامه ریزی ساخت و بافت شهری نمود  ه از نظر 
بر  حاکم  اصول  مهمترین  از  کاربری ها  جد  اسازی  اهمیت، 

پد  افند   غیرعامل شهری محسوب می شود  . 
برابر  د  ر  کشور  موجود    حیاتی  فضاهای  مقاوم سازی 
طریق  از  د  شمن  اطالعاتی  سیستم  کورکرد  ن  تهد  ید  ات؛ 
استتار؛ ایجاد   پوشش حفاظتی د  ر طرح ها و برنامه های د  ارای 
طبقه بند  ی؛ فریب، ابتکار عمل و تنوع د  ر اجرای برنامه ها؛ 
آنها  کارگیری  به  د  ر صورت  که  هستند    اقد  اماتی  جمله  از 

می توان به اهد  اف پد  افند   غیر عامل د  ر شهرها نائل گرد  ید  .
بکارگیری اصول پد  افند   غیرعامل، فواید   بسیاری را د  ر 
وارد   شد  ن خسارات  از  آن می توان  اجراي  با  زیرا  د  ارد    بر 
و  نظامي  تأسیسات حیاتي و حساس  و  تجهیزات  به  مالي 
میزان  یا  و  نمود  ه  جلوگیري  انساني  تلفات  و  نظامي  غیر 
 . د  اد    کاهش  ممکن  حد  اقل  به  را  تلفات  و  خسارات  این 

صیانت  افراد  ،  امنیت  ضامن  مردم،  جان حافظ  اصول،  این 
برابر  از تمامیت ارضي و حاکمیت ملي د  ر همه مواقع د  ر 
هرگونه شرایط و هرگونه تجاوز است و باعث تحقق امنیت 
فعالیت های  استمرار  ضامن  و  می شود    پاید  ار  توسعه  و 
و  رسانی  خد  مات  تد  اوم  حیاتی،  نیازهای  تأمین  زیربنایی، 
تسهیل اد  اره کشور د  ر شرایط تهد  ید   و بحران و حفظ بنیه 
د  فاعی، به هنگام حمالت د  یگر کشورها است. به عالوه باید   
می تواند    غیرعامل  پد  افند    اقد  امات  بکارگیری  نمود  ،  تاکید   
موجب بازد  ارند  گي از انگیزه حمله نظامی و تروریستی به 
کشور گرد  د   زیرا که موجب بر طرف شد  ن نقاط آسیب پذیر 
کشور و تبد  یل آن ها به توانایي و پاید  اري می شود )سروسر؛

.)1:1396

از طرف د  یگر، د  ر خصوص این که شهر پاید  ار چگونه 
باید   باشد   و یا تعریف آن چیست، تقریبًا بین همه صاحب 
باید    پاید  ار  شهر  یک  د  ارد  :  وجود    ویژه  توافق  یک  نظران 
طوری اد  اره گرد  د   که نیازهای حال حاضر را بد  ون به خطر 
خود    نیازهای  رفع  برای  آیند  ه  نسل های  توانایی  اند  اختن 

تأمین کند  .
 د  ستیابی به استاند  ارد  های باالی کیفیت، امنیت و آسایش 
که د  ر واقع سالمت انسان ها را د  ر بلند   مد  ت تأمین می کند  ، 
)حسینی، است  پاید  ار  شهر  طراحی  اهد  اف  مهمترین  از 
1:1394(. به طور کلی، اهد  اف طراحی شهری د  ر چارچوب 
توسعه پاید  ار، بر حفاظت همزمان از محیط طبیعی و محیط 
انسان ساز تأکید   د  ارد  . براساس آراء نظریه پرد  ازان، اجماالً 
سه اصل زیر را می توان به عنوان » اصول سه گانه طراحی 

شهری پاید  ار« معرفی نمود  :
اماکن،  ساختمان ها،  بازیافت  به  بخشید  ن  اولویت   -
زیرساخت ها و شبکه معابر موجود   از طریق منطبق نمود  ن 
آنها با شرایط و نیازهای جد  ید  . د  ر واقع، د  ر طراحی شهری 
پاید  ار بر حفاظت و بهسازی ابنیه و بافت های شهری موجود   

تأکید   ویژه می شود  .
- طراحی شهری پاید  ار، د  غد  غه حفاظت از منابع طبیعی، 
منظر طبیعی زمین و حیات وحش را د  ارد  . از این رو، هرگونه 
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مصالح جد  ید   ساختمانی الزم است از منابع پاید  ار محلی به 
د  ست آمد  ه باشد  .

- طراحی شهری پاید  ار د  ر توسعه نواحی شهری جد  ید 
  )نظیر احد  اث محالت و شهرهای جد  ید  (د  غد  غه ی کاستن 
از میزان مصرف انرژی را د  ارد  . این هد  ف از طریق کاربرد   
استخوان بند  ی شهری صحیح، گونه های ساختمانی مناسب، 
بهینه  تراکم  از  استفاد  ه  و  کاربری ها  مناسب  فضایی  توزیع 
پیگیری می شود  . به عبارت د  یگر، صرفه جویی د  ر مصرف 
کاربری های  بین  نزد  یکتر  ارتباطات  ایجاد    طریق  از  انرژی 
مختلف شهری و همچنین از طریق کنترل طرح ساختمان ها از 
نظر بازد  هی مصرف انرژی امکان پذیر می گرد  د   )گلکار،1379(.
د  ر این میان، ساماند  هی شهر بر مبنای الزامات پد  افند   غیر 
عامل، به منظور مقابله با بحران ها )طبیعی و انسان ساز( و به 
حد  اقل رساند  ن مخاطرات د  ر شهرها، شرایط و ضوابطی را 
می طلبد   که رعایت این ضوابط، د  ر برخی موارد   تضاد  های 

آشکاری با اصول طراحی یک شهر پاید  ار د  ارد  .
د  لیل و ضرورت پرد  اختن به موضوع مقاله، بد  ین جهت 
است که مد  اخله د  ر بافت تاریخی شهرها به منظور حفاظت 
تاریخی  بافت های  که  اهمیتی  د  لیل  به  آنها،  از  نگهد  اری  و 
اصول  به  توجه  می شود  .  محسوب  الزامی  امر  یک  د  ارند   
را  آنها  ایمنی  و  امنیت  مد  اخله،  این  د  ر   عامل  غیر  پد  افند   
تا حد   قابل قبولی تضمین می نماید  . رعایت اصول طراحی 
سالم،  آیند  ه ای  برای  شهر  ساخت  جهت  هم،  پاید  ار  شهر 
مهم و مورد   تأکید   شهرسازان می باشد )رجیستر؛1987(. مسئله 
اصول  از  برخی  می بریم  پی  که  می شود    شروع  آنجایی  از 
شهر،  د  ر  غیرعامل  پد  افند    اصول  با  شهری  پاید  ار  طراحی 

مغایرت های آشکاری د  ارند  . 
اصول  و  عامل  غیر  پد  افند    مؤلفه های  بنابراین، شناخت 
توسعه پاید  ار د  ر شهر، پاراد  وکس میان ایند  و مفهوم و ارزیابی 
تأثیر هر یک از آنها بر الگوی مد  اخله د  ر بافت تاریخی شهر 

از اهد  اف این پژوهش می باشد  .
و  مطالعه  مورد    تحقیق  این  د  ر  که  معیارهایی  مهمترین 
ارزیابی قرار گرفته اند   عبارتند   از: حفاظت، آسایش، فشرد  ه 

سازی، هماهنگی، تشریک مساعی و جامع نگری.
موضوع  خصوص  د  ر  تحقیق  سوابق  بخواهیم  چنانچه 
د  ر  گسترد  ه ای  مطالعات  که  گفت  باید    برشماریم،  را  مقاله 
حوزه های اصول پد  افند   غیرعامل شهری و همچنین اصول 
پاید  ار، بصورت جد  اگانه صورت پذیرفته که  طراحی شهر 
به چند   مورد   از آنها د  ر این مقال اشاره خواهد   شد  . ولیکن 
بررسی  و  حوزه  د  و  این  د  ر  تطبیقی  و  همزمان  ی  مطالعه 
و  عامل  غیر  پد  افند    مفاهیم  میان  موجود    پاراد  وکس های 
طراحی پاید  ار شهری با هد  ف یافتن بهترین الگوی بهسازی 

بافت تاریخی شهر، مطالعه ای نو محسوب می شود  .
بر شاخص های  تأکید    با  فضای شهری  ایمنی  »ارزیابی 
پد  افند   غیر عامل« عنوان مقاله ای است که شهربانو کاظمی 
و نازنین تبریزی د  ر آن سعی نمود  ه اند   ایمنی فضای شهری 
بررسی  مورد    عامل  غیر  پد  افند    اصول  به  توجه  با  را  آمل 
قرار د  اد  ه و د  ر نوسازی و بهسازی بافت های فرسود  ه شهری 
راهکارهایی را به منظور رعایت اصول فوق پیشنهاد   د  هند 
  )کاظمی؛11:1394(. حسن کامران و همکاران مطالعه ای را با 
اصول  بر  مبتنی  شهرها  قد  یم  بافت   فضایی  تحلیل  هد  ف 
الگوی  به  وسیله  بد  ین  تا  د  اد  ه اند    انجام  غیرعامل  پد  افند   
د  رپژوهشی   .)1 دیگران؛1391: و یابند )کامران د  ست  پاید  اری 
بهسازی  د  ر خصوص  و همکاران  زینب محمد  صالحی  که 
بافت مرکزی شهرخرم آباد   با رویکرد   توسعه شهری پاید  ار 
کالبد  ی  که مشکالت  نتیجه رسید  ه اند    این  به  د  اد  ه اند  ،  انجام 
اجتماعی،  محیطی،  زیست  معضالت  ترتیب  به  سپس  و 
خود    به  را  معضالت  د  رصد    بیشترین  مد  یریتی  و  اقتصاد  ی 
اختصاص د  اد  ه اند  . و از آنجایی که د  ر بحث توسعه پاید  ار 
د  ر  شهری  توسعه  و  است  پاید  ار  شهری  به  رسید  ن  هد  ف، 
صورتی پاید  ار خواهد   بود   که کیفیت باالیی از زند  گی را برای 
ارتقای  راستای  د  ر  منظور  بد  ین  د  هد  ؛  ارائه  ساکنانش  تمام 
تصمیمات،  راهنمای  عنوان  به  بهسازی  بر  زند  گی  کیفیت 
میان  ارتباط  ایجاد  کنند  ه ی  و  کنند  ه  ریزی  برنامه  عمل  ابزار 
شد  ه  تأکید    اجراء،  و  گیری  تصمیم  سازی،  تصمیم  عوامل 
توسط حامد    مقاله ای  دیگران؛73:1392(.  و )محمدصالحی است 
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استخراج اصول طراحی  با هد  ف  شهسواری و همکارانش 
سلوالر شهری با رویکرد   پد  افند   غیر عامل منطبق با نیازها 
د  ر  است.  د  رآمد  ه  تحریر  رشته  به  کشور  خاص  شرایط  و 
تحقیق فوق، نویسند  گان به این نتیجه رسید  ه اند   که با تقسیم 
ضمن  محاّلت  مثل  کوچکتری  )سلول های(  اجزاء  به  شهر 
هویت بخشی به شهرها، شرایط بهره برد  اری کامل و مناسب تر 
و ابزارها و امکانات مختلف د  ر حوزه مد  یریت بحران بهتر 
فراهم می شود  )شهسواریودیگران؛384:1394(. نازنین علی زاد  ه 
اصول  »بررسی  عنوان  با  د  رپژوهشی  مبهوت  محمد  رضا  و 
توسعه پاید  ار د  ر تبیین جایگاه شهر پاید  ار« ضمن برشمرد  ن 
اهد  اف توسعه پاید  ار شهری، معیارها و شروط د  ستیابی به 
بررسی  مورد    را  پاید  ار  و شهرسازی  زند  گی  کیفیت  ارتقاء 

قرار د  اد  ه اند  .
احمد اصغریان جدی )1386( در کتاب خود تحت عنوان: 
این موضوع  به  پایدار«  »الزامات معمارانه در دفاع غیرعامل 
پرداخته که تاکنون طراحی معماری دفاعی با رویکرد دفاع 
غیرعامل در کشور نادیده گرفته شده و برای رفع این نقصان، 

رویه علمی طراحی میان رشته ای ارائه شده است. 
د  ر مقاله ای که تحت عنوان:» پد  افند   غیر عامل و توسعه 
کالنشهر  تهد  ید  پذیر  کاربرد  های  بر  تأکید    با  شهری  پاید  ار 
نویسند  گان  د  رآمد  ه،  تحریر  رشته  به  جنگ«  منظر  از  تبریز 
سعی نمود  ه اند   که اصول پد  افند   غیرعامل را د  ر برنامه ریزی 
شهری با تأکید   بر کاربری های تأسیساتی و حیاتی به عنوان 
کاربری های تهد  یدپذیر به کار گیرند   تا از این طریق، د  ستیابی 
فضاهای شهری به ایمنی را با پذیرش نقش تد  افعی، تبیین 
نمایند  . حسین زاد  ه د  لیر و همکارانش د  ر این مقاله کالن شهر 
تبریز را به عنوان مطالعه مورد  ی برگزید  ه اند   و ضمن تحلیل 
چگونگی پراکنش و نحوه ی استقرار کاربری های استراتژیک 
فرهنگی  و قطب  تاریخی -  عنوان یک شهر  به  تبریز  د  ر 
اقتصاد  ی – ارتباطی شمال غرب کشور، با توجه به تجمیع 
محد  ود  ه های  و  مناطق  تهد  ید  پذیر؛  و  خطرزا  کاربری های 
مرکزی شهر و حواشی جنوب غربی و شمال غرب شهر را 

نامناسب و بحرانی تشخیص د  اد  ه اند  .

ادعای مطرح شده،  اثبات  به منظور  د  ر پژوهش حاضر 
بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران با د  ارا بود  ن نیمی از آثار 

تاریخی تهران بزرگ، مورد   مطالعه قرار گرفته است. 
شیوه  نظر  از  و  کاربردی  هدف  نظر  از  تحقیق،  روش 
جمع آوری  روش  می باشد.  اکتشافی   - توصیفی  انجام، 
پیمایشی  و  )کتابخانه ای(  اسنادی  به دو صورت  اطالعات، 
سیستم  نرم افزار  از  استفاده  با  تحلیل ها،  و  بوده  )میدانی( 
اطالعات جغرافیایی )Arc GIS( و همچنین به روش تحلیل 
مقایسه زوجی،1 بصورت استنباطی انجام شده است. روش 
تحلیل مقایسه ی زوجی، برای بدست آوردن اهمیت نسبی 
است  مفید  زمانی  و  می رود  کار  به  گوناگون  انتخاب های 
در  زیربنا  ایجاد  برای  هدفمند  داده های  بخواهیم  ما  که 
را  مسائل  مهمترین  روش، حل  این  باشیم.  داشته  پژوهش 
آسان نموده، یا گزینش راه حلی که متضمن بیشترین منافع 
باشد را تسهیل می نماید. تحلیل مقایسه زوجی به ما اجازه 
می دهد تا در شرایطی که دچار ناسازگاری تقاضاها در مورد 
منابع مان می شویم، بتوانیم به اولویت بندی این درخواست ها 
نائل گردیم. مسأله اصلی د  ر این تحقیق، تضاد  ها و تناقضاتی 
روبرو  آنها  با  شهری  تاریخی  بافت  بهسازی  د  ر  که  است 
می شویم. برخی از معیارهای طراحی توسعه پاید  ار شهری 
هستند   که اصول پد  افند   غیر عامل با آنها متفاوت و یا حتی 
د  ارای تضاد   است. با توجه به اینکه پژوهش حاضر اکتشافی 
به  تنها  و  نیست  ارائه  قابل  خاصی  فرضیه ی  می باشد  ،  نیز 

طرح سؤال های تحقیق اکتفا می شود  :
1( آیا الزامات پد  افند   غیر عامل و اصول توسعه پاید  ار شهری، 

د  ر بهسازی بافت تاریخی شهری تأثیر گذار می باشند  ؟ 
و  شباهت ها  ها،  تفاوت  چه  عامل  غیر  پد  افند    الزامات   )2

تناقضاتی با اصول توسعه پاید  ار شهری د  ارد  ؟ 
3( پاراد  وکس موجود   میان اصول پد  افند   غیر عامل با اصول 
تاریخی  بافت  بهسازی  بر  تا چه حد    پاید  ار شهری  توسعه 

شهر تأثیرگذار است؟ 
4( الگوی بهسازی بافت تاریخی شهر چگونه می تواند   هم 

1- Paired Comparison Analysis
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تأمین کنند  ه الزامات پد  افند   غیر عامل باشد   و هم از اصول 
طراحی شهر پاید  ار تبعیت نماید  ؟

محدودهموردمطالعه
  منطقه 12 شهر تهران، محد  ود  ه ی مورد   مطالعه د  ر این 
پژوهش است. این منطقه یکی از مناطق قد  یمی شهر تهران 
محسوب می شود   که تقریباً د  ر مرکز شهر واقع گرد  ید  ه و با شش 
ناحیه، د  ارای مساحتی معاد  ل 91/16 کیلومتر مربع می باشد 
  )نگاره 1(. پنجاه د  رصد   آثار تاریخی و مراکزگرد  شگری تهران 
د  ر منطقه 12 قرار د  ارد  . د  ر این منطقه ابنیه ی متعد  د  ی وجود   
آنها حتی  نظایر  میراث فرهنگی کشور می باشند   و  د  ارد   که 
مقاله حاضر،  د  ر  اینرو  از  د  ید  ه می شود  .  کمتر  نیز  د  ر جهان 
یکی از آیتم های بافت تاریخی منطقه )موزه ها( بعنوان نمونه 
مورد   مطالعه انتخاب شده که می تواند قابلیت تعمیم د  ر کلیه 

بافت های تاریخی شهری را داشته باشد.

مفاهیم،دیدگاههاومبانینظری
پارادوکس1

صحیح  ظاهراً  احکامی  د  ر منطق به حکم یا  پاراد  وکس 
شهود    با  یا  به تناقض می شوند    منجر  که  می شود    گفته 
1 -  Paradox

مطابقت نمی یابند  . د  ر عین حال به جمالت متناقض و حتی 
مخالف که یک حقیقت واحد   را بیان می کنند   نیز پاراد  وکس 

می گویند  . 
به عبارت د  یگر، پاراد  وکس به هر گزاره یا نتیجه ای گفته 
می شود   که با گزاره های قبلی گفته شد  ه د  ر همان نظریه یا 
پیش زمینه،  قوی  باورهای  از  یکی  با  یا  و  نظری،  د  ستگاه 

شهود عقلی و یا باور عمومی د  ر تناقض باشد  .
د  سته  سه  به  را  منطقی  کواین پاراد  وکس های  ویلیام 

تقسیم کرد  ه است:
1 - پاراد  وکس های حقیقی - پاراد  وکس های حقیقی به ما 
مهمل،  اول  وهله  د  ر  چند    هر  که  می د  هند    ارائه  را  نتایجی 
عجیب یا غیر منتظره به نظر می رسند   ولی د  ر واقع صحیح 
هستند   و هیچ خلل یا ناهماهنگی د  ر فرضیات یا استد  الالت 
می توان  پاراد  وکس ها  د  سته  این  از  ند  ارد  .  وجود    آنها 

به پاراد  وکس جنسیت اشاره کرد  .
مجازی  پاراد  وکس های   - مجازی  پاراد  وکس های   -  2
می رسند    نظر  به  مهمل  تنها  نه  که  هستند    پاراد  وکس هایی 
بلکه د  ر واقعیت نیز فرضیات یا استد  الالت استفاد  ه شد  ه د  ر 
آنها ناصحیح است. مسائلی که د  ر انتها نتیجه ای مانند   1 = 2 

می د  هند   از این د  سته اند  .

نگاره1:موقعیتمنطقه12در
تهران
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3 - تناقض - پاراد  وکس هایی که د  ر هیچکد  ام از د  سته های 
فوق نباشند   معموالً تناقض هستند  . این د  سته از پاراد  وکس ها 
نتایجی  به  را  ما  منطق  شد  ه  پذیرفته  اصول  از  استفاد  ه  با 

(W.V.Quine;1962:84-96).   می رسانند   که با هم متناقض هستند

توسعهپایدار1
آورد  ه  ماند  نی  و  باد  وام  معنای  به  را  پاید  اری  د  هخد  ا 
پاید  اری  واژه  کنونی  معنای   .)47 - 48 :1351 )دهخدا؛ است 
»آنچه  از:  عبارتست  می باشد    نظر  مد    نیز  بحث  این  د  ر  که 
که می تواند   د  ر آیند  ه تد  اوم یابد  «. مفهوم پاید  اری د  ر توسعه 
یعنی »مد  اومت بخشید  ن به تجد  ید   و تولید   منابع و چیزهای 
مصرف شد  نی برای نسل های فعلی و آتی بد  ون وارد   آورد  ن 
از نظر چایلد   توسعه  به محیط زیست«. همچنین  خسارت 
پاید  ار توسعه ای است که بتواند   د  ر د  وره زمانی طوالنی بد  ون 

اینکه خسارتی به محیط زیست وارد   کند   تد  اوم یابد  .
 واژه توسعه پاید  ار در دنیا، از اواسط د  هه 70 میالد  ی 
و پس از بحران نفتی 1973 بسیار به کار گرفته شد  ه است. 
و  مهم  بسیار  مباحث  از  یکی  پاید  ار  توسعه  بحث  امروزه 
نهاد  های  و  سازمان ها  می باشد  .  بین المللی  سطح  د  ر  رایج 
محیط زیست د  ر جهان و همچنین سازمان ملل از مهمترین 

ارگان های د  خیل د  ر این امر هستند)عزیزی؛5:1380(.
نیازهای  که  می شود    اطالق  توسعه ای  به  پاید  ار  توسعه 
نسل های  توانایی  آنکه  بد  ون  سازد  ،  برآورد  ه  را  حال  زمان 

آیند  ه را د  ر برآورد  ه سازی نیازهایشان به خطر اند  ازد  . 
مجمع  سوی  از  که  توسعه  و  محیط  جهانی  کمیسیون 
چنین  را  پاید  ار  توسعه  شد  ه،  ایجاد    ملل  سازمان  عمومی 
منابع،  از  استفاد  ه  که  تغییری  فرآیند    است:  کرد  ه  تعریف 
هد  ایت سرمایه گذاری ها، سمت گیری توسعه تکنولوژیکی 

و تغییر نهاد  ی، با نیازهای حال و آیند  ه سازگار باشد  .
پیچید  ه است که د  ر سه جنبه  پاید  ار یک مفهوم  توسعه 
اصلی  (Triple Bottom Line) زیست محیطی، اجتماعی و اقتصاد  ی 
پاید  اری را د  ر بر می گیرد  . د  ر توسعه پاید  ار می بایست اهد  اف، 

1  - Sustainable Development

د  ر سه جنبه به صورت ذیل د  ر نظر گرفته شوند  :
- توسعه پاید  ار باید   رشد   اجتماعی را که د  ر آن نیازهای 

همه افراد   برآورد  ه  شد  ه، فراهم آورد  .
- حفاظت مؤثری از محیط زیست به عمل آورد  ه و د  ر 

مصرف منابع طبیعی با د  قت عمل کند  .
- این توسعه باید   رشد   پاید  ار اقتصاد  ی و رونق اقتصاد  ی 

را به همراه د  اشته باشد   )کمالی؛3613:1394(.

توسعهپایدارشهری2
   د  ر سال های اخیر توسعه پاید  ار شهری بخش وسیعی 
د  ر جهان  توسعه شهری  تحقیقات  و  اد  بیات شهرسازی  از 
را به خود   اختصاص د  اد  ه است. بخش عمد  ه ای از مباحث 
توسعه پاید  ار می تواند   د  ر شهر اتفاق افتد )صالحیفرد،1380(.
نظریه توسعه پاید  ار شهری حاصل بحث های طرفد  اران 
محیط زیست د  رباره مسائل زیست محیطی بخصوص محیط 
زیست شهری است که به د  نبال نظریه توسعه پاید  ار برای 
نظریه موضوع  این  د  ر  ارائه شد  .  محیطی  منابع  از  حمایت 
نگهد  اری منابع برای حال و آیند  ه از طریق استفاد  ه بهینه از 
زمین و وارد   کرد  ن کمترین ضایعات به منابع تجد  ید   ناپذیر 

مطرح است.
به  بعنوان یک مفهوم فضایی را می توان  توسعه شهری 
معنی تغییرات د  ر کاربری زمین و سطوح تراکم جهت رفع 
نیازهای ساکنان شهری د  ر زمینه مسکن حمل و نقل، اوقات 
فراغت، غذا و غیره تعریف کرد  . یا توسعه ای است که تمام 
با هم پیش  د  ر شهر  را   ... و  اقتصاد  ی  اجتماعی،  جنبه های 
برای حال  منابع  نگهد  اری  پاید  ار شهری  توسعه  د  ر  می برد  . 
و آیند  ه از طریق استفاد  ه بهینه از زمین و وارد   کرد  ن کمترین 
پاید  ار  توسعه  است.  مطرح  تجد  ید  پذیر  منابع  به  ضایعات 
شهری موضوع های جلوگیری از آلود  گی های محیط شهری 
و ناحیه ای، کاهش ظرفیت های تولید   محیط محلی- ناحیه ای 
و ملی، حمایت بازیافت، عد  م حمایت از توسعه های زیان آور 
می کند  .  مطرح  را  غنی  و  فقیر  میان  شکاف  برد  ن  بین  از  و 

2 - Urban Sustainable Development
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همچنین راه رسید  ن به این اهد  اف را با برنامه ریزی شهری و 
روستایی، ناحیه ای، ملی و حمایت همه جانبه د  ولت از این 

برنامه ریزی ها می د  اند   )زیاری،17:1382(.
د  ر یک د  ید   اجمالی مبنای نظری مفهوم پاید  اری د  ر شهر و 
ناحیه شامل این موارد   می شود  : کاهش آلود  گی، نگهد  اری منابع 
طبیعی، کاهش حجم ضایعات شهری، افزایش بازیافت ها، کاهش 
انرژی مصرفی، افزایش بیش از حد   جاند  اران مفید   د  ر شهر 
و روستا با ایجاد   جامعه جنگلی و د  رختان شهری و نواحی 
افزایش  ها،  پراکند  گی  وکاهش  شهری  تمرکز  عد  م   ، سبز 
کوچک،  شهر های  و  شهری  حومه های  د  ر  متوسط  تراکم 
کاهش فواصل ارتباطی، ایجاد   اشتغال محلی، توسعه متنوع 
برای  کوچک  شهرهای  توسعه  اشتغال،  مراکز  د  ر  مساکن 
متعاد  ل،  اجتماع  ساختار  بزرگ،  شهرهای  به  اتکا  کاهش 
مد  یریت  جاد  ه ای،  ترافیک  کاهش  و  عمومی  نقل  و  حمل 
ضایعات بازیافت نشد  نی و تهیه غذای پاید  ار محلی. به این 
طریق اوالً با جایگزینی منابع و نوسازی آنها اتخاذ سیاست 
کاربری صحیح محافظت از زمین باال می رود  ؛ ثانیًا با توجه 
به برنامه ریزی شهری وناحیه ای و سامان د  هی فضا توسعه 

پاید  ار شهری حاصل می شود)نصیری،20:1379(.

مفاهیمطراحیپایدارشهری1
طراحی پاید  ار مهم ترین ابزار برای د  ستیابی به پاید  اری 
می باشد  . طراحی پاید  ار یک سبک زود  گذر و آنی نیست و 
نباید   به عنوان یک سبک خاص به آن نگاه کرد  ، بلکه متعلق به 
همه اد  وار است. طراحی پاید  ار، طراحی جامع و یکپارچه ای 
د  ر  این  و  می باشد    کل  یک  از  عضوی  جزء  هر  که  است 

  (Jenks & Dempsey,2005). موفقیت طرح نقشی حیاتی د  ارد
د  ستیابی به استاند  ارد  های باالی کیفیت، امنیت و آسایش 
از مهمترین  تأمین می کند  ،  انسان ها را  که د  ر واقع سالمت 
ناد  ید  ه  نباید    نیز  را  نکته  این  است.  پاید  ار  طراحی  اهد  اف 
گرفت که بهره گیری از تجربیات گذشتگان د  ر بهبود   کیفیت 
بود  .  پاید  ار خواهد    به طراحی  د  ستیابی  راهگشای  طراحی، 

1 -  Principles of Urban Sustainable Design

به  نیل  پاید  ار د  ر راستای  بهبود   کیفیت طراحی د  ر طراحی 
نکته  است.  »آسایش«  آن،  و  می گیرد    صورت  هد  ف  یک 
می گیرد  ،  قرار  توجه  مورد    طراحی  نوع  این  د  ر  که  مهمی 
آن است که تمامی عوامل د  خیل د  ر آسایش مرتبط با هم و 
به صورت یک سیستم واحد   د  ر نظر گرفته می شوند  . آنچه 
زیرمجموعه آسایش د  ر معنای عام آن قرار می گیرد   عبارت 
است از:  آسایش، آرامش، امنیت، ایمنی و سالمت. تأمین 
آلود  گی محیط  ایجاد   کمترین  با  پاید  ار  د  ر طراحی  آسایش 

زیست و با استفاد  ه از عوامل طبیعی صورت می گیرد  . 
 برخی از مفاهیم بنیاد  ین یا اصول و معیارهای اساسی د  ر 
 ،)Conservation( حفاظت  عبارتند  از:  شهری  پاید  ار  طراحی 
هماهنگی    ،)Compact( فشرد  ه سازی   ،)Comfort( آسایش 
)Coordination(، تشریک مساعی  )Collaboration(، جامعیت 

و کّلی نگری  )Completeness( )حاتمینژاد،1394(.

پدافندغیرعامل2
د  فاع«   « واژه  با  همتراز  »پد  افند  «  واژه  لغوی،  نظر  از 
د فاع  و  عامل  د فاع  عمده  بخش  د و  شامل  د فاع  می باشد  . 
ها  ریزي  طرح  ی  کلیه  عامل،  د فاع  د ر  ميشود .  غیرعامل 
تجهیزات  و  سالح  بهکارگیري  مستلزم  د فاعي  اقدامات  و 
جنگي است و د فاع غیرعامل یا پدافند غیر عامل؛ مجموعه 
اقدامات غیر مسلحانهاي مي باشد که موجب کاهش آسیب 
تأسیسات، تجهیزات  انساني، ساختمانها،  نیروهاي  پذیري 
و شریانهاي شهري د ر مقابل عملیات خصمانه و مخرب 
مترقبه هم  غیر  برابر حواد ث  د ر  البته  که  د شمن مي گرد د  
امکان تعریف معنایي د ارد )حسینيامیني؛14:1389(.  به عبارت 
به  و  نظامی« است  غیر  نوعی»د  فاع  غیرعامل  پد  افند    د  یگر، 
مجموعه اقد  اماتی اطالق می گرد  د   که به  »جنگ افزار«  نیاز 
ند  ارد   و با اجرای آن می توان از وارد   شد  ن خسارات مالی به 
تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی 
و تلفات انسانی جلوگیری نمود  ه و یا میزان این خسارات 
غیرعامل  پدافند  د  اد  .  کاهش  ممکن  به حد  اقل  را  تلفات  و 

2 -  Passive Defense
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که بیشتر تأکید آن به روی مدیریت پیش از بحران است، 
عبارت است از هر اقدام غیرمسلحانه ای که موجب کاهش 
ساختمان ها،  انسانی،  نیروی  ایمنی  حفظ  و  آسیب پذیری 
تأسیسات و تجهیزات در مقابل بحران های طبیعی و عامل 
طرح های  حقیقت،  د  ر   .)2 :1386 )موحدینیا؛ گردد انسانی 
رسید  ن  از  قبل  بحران  با  مقابله  نوعی  به  عامل  غیر  پد  افند   

زمان آن می باشد)مدیری،32:1389(.
د  ر واقع، پد  افند   غیرعامل به معنای کاهش آسیب پذیری 
د  ر هنگام بحران، بد  ون استفاد  ه از اقد  امات نظامی و صرفًا با 

بهره گیری از فعالیت های غیرنظامی، فنی و مد  یریتی است.
برخی از اصول اساسی پد  افند   غیرعامل عبارتند   از: پوشش 
)Cover(، تفرقه و پراکند  گی )Separation & Dispersion(، جابجایی 

)Movement(، فریب )Deception(، مکان یابی )Location(، قابلیت 

)Camouflage(استتار ،)Hardening( استحکامات ،)Viability( بقاء
، اختفاء )Concealment(، ماکت فریبند  ه )Glamorous Models( و 

.)Secure Designs( سازه های امن
د  فاع غیر عامل جهت مقابله با حواد  ث غیرطبیعی یا انسان 
ساخت، د  ر تمامی حوزه های زند  گی جامعه بشری تأثیرگذار 
شهری«  »زند  گی  و  »شهر«  حوزه ها،  این  از  یکی  می باشد  . 
افزایش  و  آسیب پذیری  کاهش  د  ر  عامل  غیر  د  فاع  است. 
آماد  گی های  ایجاد    ایمنی زیر ساخت های شهر و جامعه و 
الزم جهت وقوع بحران و نیز تأثیرات شگرف آن د  ر ایجاد   
می باشد)حاتمی اساسی  از ضرورت های  یکی  بازد  ارند  گی، 

نژاد،13:1392(.

ضرورت اقد  امات د  فاع غیر عامل د  ر شهر به این سبب 
است که می تواند   موجب کاهش آسیب پذیری ها و افزایش 
ایمنی شهر و ارتقاء پاید  اری شهروند  ان د  ر شرایط بحران گرد  د  .

بهسازی1
و  اقد  امات  با  شهری،  برنامه ریزی  د  ر  بهسازی  مفهوم 
پیش بینی هایی برای بهتر کرد  ن کیفیت محیط کالبد  ی و فضایی 
توأم است. به این معنی که با ایجاد   امکانات نو، بهتر ساختن 

محیط فضایی میّسر شود  . 

1  - Improvement

مد  اخله ای  بهسازی،  به  مربوط  اقد  امات  از  یک  هر  د  ر 
د  ر شرایط  کالبد    زیرا  نمی گیرد  .  کالبد   صورت  د  ر  چشمگیر 
مناسب  عملکرد    با جایگزینی  تنها  و  می برد    به سر  مناسبی 
فعالیت از فرسایش فضای شهری جلوگیری می شود  . بنابراین 
شاهد    می توان  شهری،  فعالیت های  د  ر  تغییراتی  ایجاد    با 

فضاهای شهری مطلوب بود  . 
کرد  ن  معاصر  د  ر  بهسازی  عمل  که  د  اشت  توجه  باید   
فضای شهری  بازتولید    د  ر  نه  و  است  نهفته  فضای شهری 
گذشته. و یا » بهسازی« به مجموعه اقد  اماتی اطالق می شود   
که با اند  ک تغییراتی د  ر فعالیت، موجبات افزایش عمر اثر 
را فراهم می گرد  انند  )حبیبیومقصودی،17:1381(. د  ر بهسازی 
ابقاء و بهبود   کالبد   فضای شهر مد  نظر است )نظریوآسیابی،

.)89:1394

د  ربهسازی بافت شهری، اصل بر » وفاد  اري به گذشته 
با  بهسازي  فعالیت   . د  رآنهاست  آثار هویت بخش«  وحفظ 
تقویت  و  موجود    وبالفعل  بالقوه  ازامکانات  استفاد  ه  هد  ف 
منفي  جنبه های  تضعیف  با  همچنین  و  مثبت،  جنبه های 
 ،)Preservation( مراقبت   ،)Protection( حمایت  طریق  از 
احیا   ،)Conservation( حفاظت   ،)Maintenance( نگهد  اري 
وتعمیر   ،)Consolidation( بخشي  استحکام   ،)Restoration(

)Repair(  صورت می پذیرد   . 

بافتتاریخیشهر2
آنچه که به شکل عرفی قابل د  رک بود  ه و به تلقی جامعۀ 
تخصصی د  ر حوزۀ مد  یریتی مبد  ل شد  ه این است که بافت 
تاریخی یعنی بخشی از شهر که بناهای تاریخی د  ر آن وجود   
د  ارد  . د  ر صورتی که این تلقی اگر صحیح بود  ، افراد  ی که 
به  می توانستند    اند    کرد  ه  وضع  گذشته  د  ر  را  اصطالح  این 
تاریخی  »پهنۀ  اصطالح  از  تاریخی«  »بافت  اصطالح  جای 
واژۀ  شد  ،  وضع  تاریخی«  »بافت  وقتی  اما  کنند  .  استفاد  ه   »

»بافت« با د  قت و وسواس انتخاب گرد  ید  . 
پود    و  تار  از  که  تنید  ه  هم  د  ر  موجود  یتی  یعنی  بافت، 
بافته شد  ه است. یعنی حائز کیفیتی از زند  گی و د  اللت های 
2 - Urban historical fabrics
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تاریخی و فرهنگی و طبیعی که عماًل د  ر حیات شهرها و 
روستاها تنید  ه شد  ه و آشکارا قابل مشاهد  ه و مطالعه است. 
اگر برای بافت تاریخی بخواهیم متراد  فی بیاوریم بهتر است 
بگوییم شهر تاریخی. بد  ین ترتیب میان آن پهنه از شهر که 
د  ر یک بستر طبیعی - تاریخی و مبتنی بر فعل و انفعاالت 
ناشی از تجربه طوالنی مد  ت تعامل با محیط شکل گرفته، 
قابل  مد  رن  تمد  ن  د  ستاورد  های  واسطۀ  به  که  بخش  آن  با 

زیست شد  ه، تفاوت ماهوی قائل می شویم. 
به عبارت د  یگر د  ر شهر تاریخی یا بافت تاریخی مکان 
و  تنید  ه  د  رهم  کیفیتی  به  که  د  ارد    نهفته  شواهد  ی  د  ر خود   
تاریخی از زیست شهاد  ت می د  هد   که بقیه پهنه شهر خالی 
ازآن است. بنابراین بافت تاریخی د  یگر یک پهنه از پهنه های 
همین  بر  متکی  است.  ممتاز  مهم  صفتی  به  و  نبود  ه  شهر 
قد  یمی  وقتی می خواهیم شهرهای  که  است  کیفیت خاص 
جهان را مشاهد  ه و بررسی کنیم، به سراغ بخش های جد  ید   
و نوساز آن نمی رویم. زیرا عماًل برآمد  ه از مقتضیات د  ورۀ 
مد  رن هستند  ، و به همین د  لیل به هم شبیه می باشند  . حال 
آنکه همین شهرها به اعتبار ویژگی هایی که د  ر بافت تاریخی 
خود   به نمایش د  ر می آورند  ، از همد  یگر مشخص و متمایز 
می شوند  . از این جهت می توان گفت انعکاس کجایی شهر د  ر 
بافت تاریخی تبلور می یابد  . بافت تاریخی، منطقه تاریخی و 
یا منطقه میراث فرهنگی بخشی از یک شهر است که د  ر آن 
ساختمان ها و بناها و آثار ارزشمند   معماری و تاریخی وجود   
د  ارد  . بافت تاریخی د  ر برخی کشورها تحت حمایت قانونی 

قرار می گیرد   و از آن محافظت می شود  . 
منطبق  شهر  مرکز  با  است  ممکن  شهر  تاریخی  بافت 
باشد   یا نباشد  . همچنین ممکن است بافت تاریخی با بافت 
منطبق  شهر  هنری  فرهنگی  بافت  یا  اد  اری  بافت  تجاری، 

باشد   یا این که از آنها متمایز باشد  .

بحث
الزامات پد  افند   غیر عامل « و همچنین لحاظ  رعایت » 
قابل  بسیار  نکات  از  شهر«،  پاید  ار  توسعه  اصول  نمود  ن» 

اهمیت و ضروری د  ر انتخاب الگوی مناسب بهسازی بافت 
مقایسه ای  ابتد  ا  تحقیق  این  د  ر  لذا  می باشند  .  شهری  کهن 
تطبیقی بین اهمیت و تأکید   بر برخی معیارهای مهم طراحی 
صورت  مفهوم  د  و  هر  بر  حاکم  اصول  د  ر  شهری  پاید  ار 

می گیرد:
مطالعات صورت  از  بسیاری  -)Conservation(  حفاظت
گرفته، توجه و همراهی برنامه های توسعه شهری با حفاظت 
را ضروری د  انسته و حفاظت از منابع و سرمایه های شهری 

را الزمه و زمینه ساز توسعه مطرح کرد  ه اند  . 
برخالف تفکر رایجی که توسعه را مانعی د  ر جهت حفاظت 
از بخش های موجود   و قد  یمی شهر تلقی می نماید  ، تجربه چند   
که  د  ارد    آن  از  حکایت  ایران،  سنتی  شهرهای  تد  اوم  صد  سال 
شهر  د  ر  حفاظت  و  توسعه  میان  تعامل  از  موفق  مد  لی  می توان 
را شاهد   بود   )عاد  لی و عباسی؛ 41:1394(. بعنوان مثال، شهر تاریخی 
یزد   د  ر بازه زمانی قرون 5 تا 13 هجری، شش مرحله توسعه را 
تجربه می کند   که د  ر همه آنها، توجه و تعامل با بخش های موجود 
تعاملی که محصول  تأمل است.  قابل  به د  وره های قبل(    )متعلق 
آن، تد  اوم یک شهر د  ر طول زمان و شکل گیری شهر تاریخی 
یزد   است. بنابراین مفهوم حفاظت د  ر اصول توسعه پاید  ار شهری 
به  جایی  تا  عامل  غیر  پد  افند    د  ر  اما  می شود  .  تلقی  مهم  اصلی 
حفاظت ابنیه توجه می شود   که اقد  امات حفاظتی از بافت قد  یمی 
)استتار،  پد  افند  ی  اساسی  اصول  رعایت  مانع  شهر  تاریخی  و 

اختفاء و ... ( نگرد  د  .
بزرگ است که  آسایش )Comfort(- شهر همچون خانه ای 
می بایست از صفات و مزایایی برخورد  ار باشد   تا سکونت و 
زند  گی را مطلوب و آسایش بخش سازد   )ابوطالب؛1395(.شهر 
باید   د  ارای کیفیات و ویژگی هایی برای تأمین آسایش و راحتی 
باشد  . ارزیابی مفهوم آسایش د  ر توسعه پاید  ار شهری و همچنین 
د  ر پد  افند   غیر عامل از این جهت قابل تأمل است که از منظر 
توسعه پاید  ار شهری، نپرد  اختن به آن اختالل جد  ّی د  ر حیات 
شهر بوجود   می آورد  ، د  ر حالیکه از د  ید  گاه پد  افند   غیر عامل، 
ممکن است موجب بروز مشکالتی د  ر تأمین امنیت شهر گرد  د  . 
هرچند   که آسایش، خود   د  ر نتیجه ی برقراری امنیت د  ر شهر 
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حاصل می شود  ، لیکن روش های نیل به آسایش، الزاماً با اصول 
بر مفهوم  تأکید  ی  اینرو  از  ند  ارند  .  امنیت همخوانی  برقراری 

آسایش د  ر پد  افند   غیر عامل وجود   ند  ارد  .
همان  که  شهر  شکل  یا  فرم  -)Compact( فشردهسازی 
و  شد  ه  تعریف  انسانی  فعالیت های  فضایی  توزیع  الگوی 
طراحی  با  د  رارتباط  اساسی  ازموضوعات  یکی  عنوان  به 
 Compact شهری مطرح است، به د  و نوع اصلی شهر فشرد  ه
فرعی  اشکال  انواع  و   Urban Sprawl City  و شهرگسترد  ه 

د  یگر تقسیم می شود  . فشرد  گی کالبد  ی د  رشهرها به منظور 
اراضی  برد  ن  بین  از  و  افقی  بی رویه  توسعه  از  جلوگیری 
پاید  ار  توسعه  اساسی  اصول  از  یکی  عنوان  به  حاصلخیز 
شهری مطرح می باشد )شریفنژادودیگران؛1392(.د  ر برخی 
اهد  اف توسعه  فرم و  پاید  ارترین  را  مطالعات، شهر فشرد  ه 
پاید  ار را د  ر فشرد  گی شهری متجلی می د  انند )وحیدی؛1389(. 
د  ر همین حال، پراکند  گی عناصر کالبد  ی یکی از مباحث مهم 
پد  افند   غیر عامل محسوب می گرد  د   که د  ر کاهش خسارات 
ناشی از ایراد   ضربه تخریبی د  شمن بسیار مؤثر است و به 

عکس، د  ر صورتی که د  شمن د  ر مراحل تهاجمی خود   پیش 
از شناسایی حضور و با بازشناسی به مرحله نشانه روی و 
اصابت د  ست یابد   تمرکز عناصر کالبد  ی و حساس مجموعه 
مورد   تهاجم موجب می گرد  د   عملیات تهاجمی با حجم کمتر 

و متمرکز، بیشترین تخریب را به جا بگذارد   )بابایی،1391(.
ی  شد  ه  هماهنگ  چید  مان  -)Coordination( هماهنگی 
ساختمان ها و فضاها، از اساسی ترین مفاهیم طراحی شهری 
می باشد   که هم د  ر توسعه پاید  ار و هم د  ر پد  افند   غیر عامل 
شهری مورد   توجه می باشد  . البته د  ر توسعه پاید  ار شهری به 
مفهوم شد  ه  این  بر  زیاد  ی  تـأکید    مد  ّت،  بلند    اهد  اف  د  لیل 
است ولیکن د  ر پد  افند   غیر عامل، به مقد  ار کمی مورد   توجه 
قرار می گیرد  . چرا که پد  افند   غیر عامل به د  لیل رسالت جد  ّی 
یا  د  شمن  تهد  ید  ات  با  مقابله  منظور  به  شهر  امنیت  تأمین 
تهد  ید  اتی که بواسطه سایر مخاطرات، شهر را مورد   تهد  ید   
با  زیاد  ی  حد  ّ  تا  و  د  اشته  د  ستوری  موضع  می د  هند  ،  قرار 

موضوع هماهنگی سنخیت ند  ارد  . 
شهری،  پاید  ار  توسعه  -)Collaboration( مساعی  تشریک

جدول1-مقایسهیبرخیمفاهیمطراحیشهریدراصولتوسعهپایدارواصولپدافندغیرعاملشهری

تضاد/تشابه رویکردپدافندغیرعاملشهری رویکردتوسعهپایدارشهری معیارهایطراحیپایدار
شهری ردیف

تشابه به میزان 
اند  ک

د  ر پد  افند  غیرعامل شهری، به مقد  ار کمی تأکید   
بر مفهوم Conservation وجود   د  ارد  

د  ر توسعه پاید  ارشهری تأکید   بر مفهوم 
Conservation وجود   د  ارد  

حفاظت 

)Conservation( 
1

تضاد  
د  ر پد  افند  غیرعامل شهری تأکید   بر مفهوم 

Comfort وجود   ند  ارد  

د  ر توسعه پاید  ارشهری تأکید   بر مفهوم 
Comfort وجود   د  ارد  

)Comfort(  آسایش 2

تضاد   کامل
د  ر پد  افند  غیرعامل شهری به هیچ وجه تأکید  ی 

بر مفهوم Compact وجود   ند  ارد  
د  ر توسعه پاید  ارشهری تأکید   بر مفهوم 

Compact وجود   د  ارد  

فشرد  ه سازی  

)Compact(
3

تشابه به میزان 
اند  ک

د  ر پد  افند  غیرعامل شهری، مقد  ار کمی تأکید   بر 
مفهوم Coordination وجود   د  ارد   و به د  الیل 

امنیتی، بیشتر برخورد   یک طرفه و با حالت 
د  ستوری است

د  ر توسعه پاید  ارشهری تأکید   بر مفهوم 
Coordinationوجود   د  ارد  

هماهنگی 

)Coordination( 
4

تضاد  
د  ر پد  افند  غیرعامل شهری تأکید   بر مفهوم 

Collaboration وجود   ند  ارد  

د  ر توسعه پاید  ارشهری تأکید   بر مفهوم 
Collaboration وجود   د  ارد  

تشریک مساعی  

)Collaboration(
5

تشابه به میزان 
اند  ک

د  ر پد  افند  غیرعامل شهری، مقد  ار کمی تأکید   بر 
مفهوم Completeness وجود   د  ارد  

د  ر توسعه پاید  ارشهری تأکید   بر مفهوم 
Completeness وجود   د  ارد  

جامعیت، جامع نگری  

)Completeness(
6
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اختیارات  تفویض  و  مسئولیت ها  و  وظایف  از  تمرکززد  ایي 
روابط  برقراري  محلي،  د  ولت های  به  مرکزي  د  ولت  بیـشتر 
بـین مرد  م و مسئوالن د  ر فرآیند   توسعه شهري و  مشارکتي 
 .(Mabogaunje,1996)  تشریک مساعي مرد  م را توصیه نمود  ه است
این  در  مطروحه  د  ید  گاه های  به  توجه  با  و  مجموع  د  ر 
الگوي جد  ید    که  کرد    استد  الل  می تـوان چنـین  خصوص، 
بر  مبتني  بسیار  شهری  پایدار  توسعه  برای  برنامه ریزي 
توجه  با  و  اجتماعات محلي است  و  مرد  م  نقش مشارکتي 
فرآیند  ي  رویکرد    بود  ن،  مشارکتي  چون  مشخصه هائي  به 
زند  گي  و  معیشت  بر  مرد  م  کنترل  افزایش  برنامه ریزي،  به 
روزمره و ارایه طرح ها و برنامه هایي که ارتباط و وابستگي 
بیـشتري با نیازها و شرایط محلي اجتماعات د  ارد   به عنوان 
الگویي مطلوب د  ر برنامه ریزي و مد  یریت شهري می تواند   
با  سنخیتی  و  قرابت  هیچ  عامل  غیر  پد  افند    اما  گیرد  .  قرار 
رویکرد    با  کامل  تضاد    د  ر  و  ند  ارد    مساعی  تشریک  مفهوم 

توسعه پاید  ار شهری به این مفهوم می باشد  .
د  یگر  مفهوم   -)Completeness( نگری جامع جامعیت،
توسعه پاید  ار، کلی نگری است که ابعاد   اجتماعی، اقتصاد  ی 
و فرهنگی و د  یگر نیازهای بشری را د  ر بر می گیرد  . مهمترین 
جاذبه توسعه پاید  ار د  ر جامع نگری آن است. توسعه پاید  ار 
برآورند  ه نیازها و آرمان های انسانی نه فقط د  ر کشور و یک 
منطقه، بلکه برای تمامی مرد  م د  ر سراسر جهان د  ر حال و 

قرار  توجه  مرکز  د  ر  انسان  مفهوم،  این  د  ر  می باشد  .  آیند  ه 
گرفته است و همه پد  ید  ه های جهانی د  ر چارچوب قوام و 
د  وام حیات بشر، د  ر حال و آیند  ه به همراهی و هماهنگی 
د  عوت می شوند  . بر این مبنا، توسعه پاید  ار مفهوم گسترد  ه ای 
می گیرد    بر  د  ر  را  انسان ها  زند  گی  که همه جوانب  می یابد   
بازرگانی،  اقتصاد  ،  زمینه  د  ر  سیاست ها  آن  فرآیند    د  ر  و 
صنعت،  بهد  اشت،  آموزش،  طبیعی،  منابع  تکنولوژی، 
گونه ای  به  آنها  نظایر  و  اخالق  فرهنگ،  امنیت،  سیاست، 
زیست  و  اجتماعی  اقتصاد  ی،  توسعه  که  می شوند    طراحی 
محیطی را تد  اوم بخشند)حقیقی؛1390(. د  ر خصوص مفهوم 
با نگاهی  نیز اگر  جامع نگری د  ر پد  افند   غیر عامل شهری 
پد  افند    که  پرد  اخته شود  ، روشن خواهد   شد    آن  به  د  قیق تر 
و  مانورها  برپایی  با  غیرنظامی  د  فاع  آماد  گی  صرفًا مشمول 
استراتژیک شهری نمی شود  ،  اختفای عناصر  یا  کارگاه ها و 
بلکه مفهومی بسیار وسیع تر از تالش ها و تد  ابیر حفظ امنیت 
از شیوه کالسیک  د  ر عصر حاضر جنگ  د  ربر می گیرد  .  را 
خود   به سوی شیوه های جد  ید  تر د  ر حال حرکت است. د  ر 
برنامه ریزی پد  افند   غیرعامل شایسته است تمامی موضوعات 
د  ر  می توانند    که  موارد  ی  و  فرهنگی(  اقتصاد  ی،  )سیاسی، 
تشد  ید   بحران ها شهر را د  ر معرض خطر قرار د  هند  ، د  ر نظر 
گرفته شوند   و تا جایی که ممکن است اقد  اماتی جهت خنثی 

نمود  ن آنان بعمل آید   )شریفی؛3:1395(.

نگاره2:موقعیتموزههادرنواحیشش
گانهیمنطقه12تهران
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الگویمناسببهسازیبافتتاریخی: د  ر این مقاله ابتد  ا مفاهیم 
و الزامات د  و رویکرد   پد  افند   غیرعامل و توسعه پاید  ار شهری 
پاراد  وکس های  از  برخی  سپس  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد   
مفهوم،  ایند  و  از  یک  هر  معیارهای  و  اصول  میان  موجود 
مقایسه شد  ند  . برای یافتن مناسب ترین روش ها جهت مد  اخله 
د  ر بافت تاریخی، ضمن به حد  اقل رساند  ن پاراد  وکس میان 
پاید  ار شهری، می بایست  با اصول توسعه  پد  افند   غیر عامل 
بر الگویی تکیه نمود   که د  ر عین لحاظ نمود  ن الزامات پد  افند   
غیر عامل، اصول توسعه پاید  ار شهری نیز د  ر آن مورد   غفلت 
قرارنگرفته باشند  . یعنی آنچنان هماهنگی د  ر امر بهسازی بافت 
تاریخی صورت پذیرد   که حتی االمکان کلیه اصول طراحی 
د  ر خصوص  حتی  عامل،  غیر  پد  افند    اصول  و  پاید  ار  شهر 
معیارهایی که ایند  و مفهوم کاماًل با هم متضاد  ند  ، رعایت شد  ه 
و مورد   توجه قرار گیرند   تا بهترین نتایج حاصل گرد  د  . مطالعه 
مورد  ی این پژوهش، اختصاص به بافت تاریخی منطقه 12 
تهران د  ارد   که د  ر آن، موزه های منطقه بعنوان یکی از مهمترین 
اجزاء مهم بافت تاریخی مورد   بررسی قرار گرفته اند  ، بطوری 
که ضمن اثبات ادعای طرح شده، نتایج مطالعه د  ر خصوص 
سایر اجزاء بافت تاریخی نیز قابلیت تعمیم د  اشته باشد  . به 
منظور تحلیل الیه های اطالعاتی، از نرم افزار ArcGIS استفاد  ه 
شد  ه است. همانگونه که د  ر نقشه ارائه شد  ه  مالحظه می شود  ، 
منطقه  این  ناحیه ی 1  د  ر  عمد  تاً  تهران  منطقه 12  موزه های 

متمرکز می باشند  ) نگاره 2(. 
منطقه  موزه های  د  ر  بهسازی  اقد  امات  بخواهیم  چنانچه 
را با لحاظ نمود  ن معیارهای مورد   بحث در الزامات پد  افند   
غیر عامل و اصول توسعه پاید  ار شهری به انجام برسانیم، 
عناصر  و  کاربری ها  برخی  فضایی  تحلیل  به  است  الزم 
)موزه  مطالعه  مورد    بافت  با  ارتباط  د  ر  منطقه،  گذار  تأثیر 
را مورد    تاریخی  بافت  این  بهسازی  الگوی  پرد  اخته و  ها( 
بررسی و تحلیل قرار د  هیم.  ضمنًا همانگونه که د  ر مبحث 
از  مد  اخله  د  ر  شد  ؛  مطرح  پژوهش  نظری  مبانی  و  مفاهیم 
هایی  بینی  پیش  و  اقد  امات  می بایست  بهسازی«،   « نوع 
برای بهتر کرد  ن کیفیت محیط کالبد  ی و فضایی انجام د  اد   

و از طریق جایگزینی عملکرد   مناسب فعالیت، از فرسایش 
بافت تاریخی شهری جلوگیری نمود  . بد  ین معنا که با ایجاد   
برای  را  فعالیت های شهری، فضاهای مطلوب  تغییراتی د  ر 

حفاظت از بافت تاریخی بوجود   بیاوریم.
د  ر  کاربری ها  از  برخی  اولویت بند  ی  منظور  به  اینرو،  از 
قرار  مطالعه)موزه(  مورد    تاریخی  عنصر  که  موقعیت هایی 
از د  ید  گاه  از د  ید  گاه پد  افند   غیر عامل و همچنین  گرفته اند، 
توسعه پاید  ار شهری، با استفاد  ه از روش تحلیل مقایسه زوجی 
)Paired Comparison Analysis( می توانیم به متعاد  ل ترین نتیجه 

د  ست یابیم. به نحوی که مسئله پاراد  وکس موجود   بین د  و 
رویکرد   نیز  محسوس نباشد  . برای اینکار ابتد  ا اهمیت تک 
تک کاربری های مورد   مطالعه از منظر هر یک از د  ید  گاه ها، 
از طریق تحلیل فضایی موقعیت آن کاربری خاص نسبت به 
موقعیت قرارگیری موزه ها)نقشه های 3 تا 9( مورد   مطالعه 
قرار می گیرد  . سپس جد  ولی برای هرکاربری تنظیم می نمائیم 
که د  ر آن، د  ید  گاه پد  افند   غیر عامل با رویکرد   توسعه پاید  ار 
شهری د  ر خصوص آن کاربری با توجه به معیارهای مربوطه، 
مورد   مقایسه قرار گرفته و مبتنی بر د  رجه اهمیت، امتیاز 0 تا 

3 کسب می نماید  )جد  اول 2 تا 8(.  
پاید  ار  توسعه  و  عامل  غیر  پد  افند    د  ید  گاه  د  و  چنانچه 
)Compact(، د  ر خصوص  معیار فشرد  ه سازی  با  را  شهری 
از  د  هیم،  قرار  مقایسه  مورد    شهری  سبز  فضای  کاربری 
آنجایی که پد  افند   غیر عامل پراکند  گی عناصر کالبد  ی را د  ر 
ایراد   ضربه تخریبی د  شمن مؤثر  از  کاهش خسارات ناشی 
این نوع کاربری، د  ید  گاه  امتیاز را د  ر  باالترین  لذا  می د  اند  ، 
پد  افند   غیر عامل کسب خواهد   نمود  )نگاره 3 و جد  ول 2(. 
عناصر  پراکند  گی  د  ر  شهری  سبز  فضای  کاربری  که  چرا 

شهری و همچنین بافت های تاریخی نقش بسزایی د  ارد  .  
جدول2:مقایسهدودیدگاه)پدافندغیرعاملباتوسعه
پایدارشهری(درخصوصکاربریفضایسبزمنطقه12

توسعهپایدارشهری)B(فضایسبز

)A( پد  افند   غیر عامل)B(0 و )A(3

مقایسه ی د  ید  گاه های پد  افند   غیر عامل و توسعه پاید  ار 
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 )Conservation( شهری با لحاظ نمود  ن معیارهای حفاظت
و  خطوط  کاربری  خصوص  د  ر   )Comfort( آسایش  و 
که  است  این  از  حاکی  )مترو(  شهری  قطار  ایستگاه های 
د  رون  از  مترو  خطوط  عبور  شهری،  پاید  ار  توسعه  اصول 
بافت کهن را، به د  لیل ایجاد   لرزش های شد  ید   و همچنین 
این  تخریب  زمان  مرور  به  که  فراوان  صوتی  آلود  گی 
بافت ها را موجب می شود   و د  ر ضمن آسایش را از محیط 
سلب می نماید  ، مناسب نمی د  اند  . ولیکن پد  افند   غیر عامل 
ایستگاه های مترو د  ر هنگام خطر  پناهگاهی  به د  لیل نقش 
تلقی  فرصت  بعنوان  را  کاربری  نوع  این  د  شمن،  حمله 

می نماید   )نگاره 4 و جد  ول 3(. 

جدول3:مقایسهدودیدگاه)پدافندغیرعاملباتوسعه
پایدارشهری(درخصوصکاربریایستگاههایقطار

شهری)مترو(
خطوطوایستگاههایقطار

توسعهپایدارشهری)B(شهری)مترو(

)A( پد  افند   غیر عامل)B(0 و )A(2

با  پاید  ار شهری  د  ر خصوص کاربری مسکونی، توسعه 
فشرد  ه سازی    ،)Conservation( حفاظت  معیارهای  به  توجه 
مساعی  تشریک  و   )Coordination( هماهنگی   ،)Compact(

بافت  د  ر حفظ  را  کاربری  نوع  این  )Collaboration(، وجود   

»انسان  با رویکرد    که  تاریخی الزم و ضروری می د  اند   چرا 
محور«، بافت های تاریخِی د  ر معرض تخریب نجات می یابند  . 

نگاره3:موقعیتموزههادرارتباطباکاربری
فضایسبزمنطقه12

نگاره4:موقعیتموزههادرارتباطباخطوط
وایستگاههایقطارشهری)مترو(درمنطقه12
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د  ر حالیکه  جد  اسازی کاربری ها از مهمترین اصول حاکم بر 
پد  افند   غیرعامل شهری می باشد   )نگاره 5 و جد  ول 4(. 

جدول4:مقایسهدودیدگاه)پدافندغیرعاملباتوسعه
پایدارشهری(درخصوصکاربریمسکونیدرمنطقه12

توسعهپایدارشهری)B(مسکونی

)A( پد  افند   غیر عامل)A(0 و )B(2

رعایت  ضرورت  به  بنا  طرف  یک  از  غیرعامل،  پد  افند   
اصول پوشش)Cover( و فریب )Deception(، کاربری صنعتی و 
کارگاهی را د  ر بافت تاریخی توصیه می نماید   و از طرف د  یگر 
 ،)Conservation( به موجب رعایت حد  اقلِی معیارهای حفاظت
 ،)Completeness( نگری  جامع  و   )Coordination(هماهنگی
این نوع کاربری را همچون رویکرد   توسعه پاید  ار شهری، د  ر 

محد  ود  ه ی بافت تاریخی مناسب نمی د  اند   )نگاره 6 و جد  ول 5(.

جدول5:مقایسهدودیدگاه)پدافندغیرعاملباتوسعه
پایدارشهری(درخصوصکاربریصنعتیوکارگاهی

توسعهپایدارشهری)B(صنعتیوکارگاهی

)A( پد  افند   غیر عامل)B(0 و )A(1

از  هیچیک  مرتبط،  معیارهای  و  اصول  رعایت  به  بنا 
عامل،  غیر  پد  افند    و  شهری  پاید  ار  توسعه  رویکرد  های 
مناسب  را  تاریخی  بافت  ی  محد  ود  ه  د  ر  تجاری  کاربری 
وجود    بالعکس،  و   .)6 جد  ول  و   7 نمی د  انند   )نگاره 
توصیه  د  ید  گاه  د  و  هر  توسط  نشانی،  آتش  ایستگاه های 

می شود  )نگاره 8 و جد  ول 7(.

نگاره5:موقعیتموزههادرارتباطبا
کاربریمسکونیمنطقه12

نگاره6:موقعیتموزههادرارتباطباکاربری
صنعتیوکارگاهیمنطقه12
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جدول6:مقایسهدودیدگاه)پدافندغیرعاملباتوسعه
پایدارشهری(درخصوصکاربریتجاریواداری

توسعهپایدارشهری)B(تجاریواداری

)A( پد  افند   غیر عامل)B(0 و )A(0

جدول7:مقایسهدودیدگاه)پدافندغیرعاملباتوسعه
پایدارشهری(درخصوصایستگاهآتشنشانی

توسعه پاید  ار شهری)B(ایستگاه آتش نشانی
)A( پد  افند   غیر عامل)B(3و )A(3

نگاره7:موقعیتموزههادرارتباطباکاربری
تجاریواداریمنطقه12

نگاره8:موقعیتموزههادرارتباطبا
ایستگاههایآتشنشانیمنطقه12

نگاره9:موقعیتموزههادرارتباطباکاربری
هتلدرمنطقه12
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کاربری هتل و مراکز پذیرایی از میهمانان د  ر محد  ود  ه ی بافت 
تاریخی، از د  ید  گاه اصول توسعه پاید  ار شهری، مثبت ارزیابی 
د  ر  توصیه ای  هیچ  عامل  غیر  پد  افند    حالیکه  د  ر  می شود  ، 
خصوص وجود   این نوع کاربری د  ر محد  ود  ه ی تأسیسات 

حیاتی ند  ارد  )نگاره 9 و جد  ول 8(.  

جدول8:مقایسهدودیدگاه)پدافندغیرعاملباتوسعه
پایدارشهری(درخصوصکاربریهتل

توسعهپایدارشهری)B(هتل

)A( پد  افند   غیر عامل)A(0 و )B(3

جمعبندیونتیجهگیری
د  و  مقایسات زوجی  نتایج  به  امتیازد  هی  با  د  ر مجموع، 
نوع د  ید  گاه د  ر خصوص کاربری های مختلف د  ر محد  ود  ه 
بافت تاریخی منطقه 12 )جد  ول 9( و با تعد  یل تضاد  های 
موجود   د  ر د  و رویکرد   مورد   مطالعه؛ به منظور حفاظت بافت 
تاریخی منطقه 12 تهران، اولویت ضرورت تغییر کاربری ها 

ذیل  شرح  به  می توان  را  مطالعه  مورد    بهسازی  الگوی  د  ر 
تعیین نمود  : 

قرار  کاربری  تغییر  اولویت  د  ر  اد  اری  و  تجاری  اماکن 
د  ارند  . پس از آن، لزوم تغییر کاربری های  صنعتی و کارگاهی 
احساس می شود  . تغییر محل عبور خطوط مترو و کاربری 
مسکونی، د  ر اولویت بعد  ی قرار د  ارد   و کاربری فضای سبز 

و هتل، آخرین گزینه ها برای تغییر کاربری می باشند  . 
ایستگاه های آتش نشانی نیز به هیچ وجه نمی بایست از 

محد  وه ی مورد   مطالعه حذف گرد  ند  )جد  ول 10(.  
با توجه به مباحثی که مطرح گرد  ید   و با مطالعه مورد  ی 
انجام شد  ه، به این نتیجه می رسیم که علیرغم اثبات موضوع 
توسعه  اصول   « با   » عامل  غیر  پد  افند    »الزامات  پاراد  وکس 
بهسازی  الگوی  د  ر  مفهوم  د  و  بر هر  تأکید    پاید  ار شهری«، 
بافت تاریخی شهر امری اجتناب ناپذیر محسوب می شود  . 
روش های  و  بهسازی  مناسب  الگوی  اتخاذ  با  می توان  لذا 
مناسب مد  اخله، امر مهم حفاظت از بافت تاریخی را با تغییر 

بهینه ی برخی کاربری ها، به بهترین نحو به انجام رسانید  .

جدول9:امتیازکّلهریکازکاربریهاازمنظرهردودیدگاه)پدافندغیرعاملباتوسعهپایدارشهری(

ردهبندی)درصد(امتیازکلگزینه

A(00%0( و 0)B(تجاری و اد  اری

A(11%5/2( و 0)B(صنعتی و کارگاهی

A(22%10/5( و 0)B(خطوط قطار شهری)مترو(

B(22%10/5( و 0)A(مسکونی

A(33%15/8( و 0)B(فضای سبز

B(33%15/8( و 0)A(هتل

A(36%31/6( و3)B(ایستگاه آتش نشانی

جدول10:اولویتتغییرکاربریها،جهتمحافظتازبافتتاریخیموردمطالعه)موزههایمنطقه12تهران(
اولویتتغییرکاربریها
درموقعیتعنصرتاریخی

موزه
پنجمچهارمسومدوماول

مسکونی - خطوط قطار صنعتی و کارگاهیتجاری و اد  ارینوع کاربری
ایستگاه آتش نشانیفضای سبز - هتلشهری )مترو(
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