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تاریخ پذیرش مقاله96/03/12 :

حفظ و نگه داری بافتهای تاریخی یا بافتهای داراي ميراث فرهنگی شهرها ،از اهمیت ویژهای برخور دار است ،چرا که این
بافتها عالوه بر ايجا د حس هويت و برانگيختن غرور ملي ،كيفيت زن دگي شهرون دان را نيز ارتقاء میبخشن د« .بهسازی» ،یکی
از روشها و البته مناسب ترین روش م داخله در بافت تاریخی شهرها میباش د ،زیرا در اين نوع م داخله اصل بر«وفا داري به
گذشته وحفظ آثار هويت بخش» درآنهاست .در هر یک از اق دامات مربوط به بهسازی ،م داخلهای چشمگیر در کالب د صورت نمی
گیر د و تنها با جایگزینی عملکر د مناسب فعالیت ،از فرسایش این نوع از فضای شهری جلوگیری میشو د و با ایجا د تغییراتی در
فعالیتهای شهری ،فضاهای شهری مطلوب ایجا د میگر د د .از آنجایی که رعایت « الزامات پ دافن د غیر عامل » و همچنین لحاظ
نمو دن« اصول توسعه پای دار شهری» در انتخاب الگوی مناسب بهسازی بافت کهن شهری ،جزء ضروریات میباش د ،با بررسی
اصول حاکم بر این دو مفهوم پی میبریم که تضا دها و تناقضاتی بین این اصول وجو د دار د .در پژوهش حاضر ،عم دت ًا به مطالعه و
بررسی دو مفهوم مهم و تأثیرگذار در الگوی بهسازی بافت تاریخی شهری ،پر داخته شده و بین اصول حاکم بر آنها مقایسه تطبیقی
صورت گرفته است .ه دف از این تحقیق ،طرح موضوع تضا دهای موجو د میان الزامات پ دافن د غیر عامل با اصول توسعه پای دار
شهری در الگوی بهسازی بافت تاریخی شهری و یافتن راه حل مناسب در این خصوص میباش د .روش تحقیق از نظر ه دف،
کاربر دی است و از نظر شیوهی انجام ،توصیفی -اکتشافی میباش د .روش جمعآوری اطالعات ،به دو صورت اسنا دی(کتابخانه
ای) و پیمایشی (می دانی) بو ده و تحلیلها ،با استفا ده از نرم افزار سیستم اطالعات جغرافیایی( )ArcGISو همچنین به روش تحلیل
مقایسه زوجی بصورت استنباطی انجام ش ده است .بافت تاریخی منطقه  12شهر تهران با تأکی د بر عنصر تاریخی «موزه» ها ،مطالعه
ی ده د که برای یافتن مناسب
مور دی این مقاله میباش د که دستیابی به نتایج تحقیق را سهلتر ساخته است .نتایج پژوهش نشان م 
ترین الگوی م داخله  -از نوع بهسازی -در بافت تاریخی ،میبایست با تأکی د بر رعایت الزامات پ دافن د غیرعامل و اصول توسعه
پای دار شهری  ،ضمن تعیین اولویتها در تغییر کاربری ها ،زمینههای هر نوع پارا دوکس و تضا د در رویکر دها را تع دیل نمو د.
واژههای کلیدی  -بافت تاریخی شهر ،الگوی بهسازی ،پدافند غیر عامل ،توسعه پایدار شهری ،پارادوکس ،منطقه  12تهران
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مقدمه

بافتهای تاریخی یا بافتهای داراي ميراث فرهنگی
شهرها ،دربرگيرنده آثار بجاي مانده از گذشته وجايگزين
ناپذيري هستند كه میتوانند در آگاهي جوامع از ارزشهای
خود مؤثر باشند .از اینرو ،حفظ و نگهداری
فرهنگي وگذشته 
آنها عالوه بر ،برانگيختن غرور ملي و ايجاد حس هويت،
كيفيت زندگي را نيز ارتقاء میبخشد .بر اساس شواهد و
مدارک علمی ،اهمیت و ضرورت حفظ بافتهای تاریخی
و مرمت آنها نه به عنوان پدیدههای نمادین بلکه به دلیل
شناخت سیر تحول و تکامل شهرسازی و تمدن شهرنشینی،
حفظ هویت و اصالت شهرها و تبیین حیات شهری ،همواره
مورد توجه بوده است.

افند غیر عامل یکی از مهمترین مؤلفههای
رعایت اصول پد 
الگوی مداخله در بافت تاریخی شهری جهت حفاظت
از آنها محسوب میشود .در ﺣﻮﺯﻩ ﺣﻮﺍدﺙ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ
ﺍﻧﺴﺎﻥﺳﺎﺯ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﮓ ،ﺿﺮﻭﺭﺕ دﻓﺎﻉ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺟﺪﻱ ،ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮏ ﺍﺳﺖ و پدافند غیرعامل راهبردی
برای کاهش آسیبپذیری و افزایش تاب آوری در برابر
افند غیر عامل ،توجه
انواع مخاطرات میباشد .اصول پد 
خاصی به برنامهریزی ساخت و بافت شهری نموده از نظر
اهمیت ،جداسازی کاربریها از مهمترین اصول حاکم بر
افند غیرعامل شهری محسوب میشود.
پد 
موجود کشور در برابر

مقاومسازی فضاهای حیاتی
تهدیدات؛ کورکردن سیستم اطالعاتی دشمن از طریق
استتار؛ ایجاد پوشش حفاظتی در طرحها و برنامههای دارای
طبقه بندی؛ فریب ،ابتکار عمل و تنوع در اجرای برنامهها؛
هستند که در صورت به کارگیری آنها

از جمله اقداماتی
افند غیر عامل در شهرها نائل گردید.
میتوان به اهداف پد 
فواید بسیاری را در

بکارگیری اصول پدافند غیرعامل،
بر دارد زیرا با اجراي آن میتوان از وارد شدن خسارات
مالي به تجهيزات و تأسيسات حياتي و حساس نظامي و
غير نظامي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان
اد .
اين خسارات و تلفات را به حداقل ممكن كاهش د 

این اصول ،حافظ جان مردم ،ضامن امنيت افراد ،صيانت
از تماميت ارضي و حاكميت ملي در همه مواقع در برابر
هرگونه شرايط و هرگونه تجاوز است و باعث تحقق امنیت
و توسعه پایدار میشود و ضامن استمرار فعالیتهای
زیربنایی ،تأمین نیازهای حیاتی ،تداوم خدمات رسانی و
ید و بحران و حفظ بنیه
تسهیل اداره کشور در شرایط تهد 
دفاعی ،به هنگام حمالت دیگر کشورها است .به عالوه باید
افند غيرعامل میتواند
تاکید نمود ،بکارگیری اقدامات پد 
موجب بازدارندگي از انگیزه حمله نظامی و تروریستی به
کشور گردد زیرا که موجب بر طرف شدن نقاط آسيب پذير
کشور و تبدیل آنها به توانايي و پايداري میشود (سروسر؛
.)1:1396

از طرف دیگر ،در خصوص این که شهر پایدار چگونه
باید باشد و یا تعریف آن چیست ،تقریب ًا بین همه صاحب

وجود دارد :یک شهر پایدار باید

نظران یک توافق ویژه
طوری اداره گردد که نیازهای حال حاضر را بدون به خطر
انداختن توانایی نسلهای آینده برای رفع نیازهای خود
تأمین کند.
دستیابی به استانداردهای باالی کیفیت ،امنیت و آسایش
که در واقع سالمت انسانها را در بلند مدت تأمین میکند،
از مهمترین اهداف طراحی شهر پایدار است (حسینی،
 .)1:1394به طور کلی ،اهداف طراحی شهری در چارچوب
توسعه پایدار ،بر حفاظت همزمان از محیط طبیعی و محیط
تأکید دارد .براساس آراء نظریه پردازان ،اجماالً

انسان ساز
سه اصل زیر را میتوان به عنوان « اصول سه گانه طراحی
شهری پایدار» معرفی نمود:
 اولویت بخشیدن به بازیافت ساختمانها ،اماکن،موجود از طریق منطبق نمودن

زیرساختها و شبکه معابر
آنها با شرایط و نیازهای جدید .در واقع ،در طراحی شهری
پایدار بر حفاظت و بهسازی ابنیه و بافتهای شهری موجود
تأکید ویژه میشود.

 طراحی شهری پایدار ،دغدغه حفاظت از منابع طبیعی،منظر طبیعی زمین و حیات وحش را دارد .از این رو ،هرگونه
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مصالح جدید ساختمانی الزم است از منابع پایدار محلی به
دست آمده باشد.
 طراحی شهری پایدار در توسعه نواحی شهری جدید(نظیر احداث محالت و شهرهای جدید)دغدغه ی کاستن
از میزان مصرف انرژی را دارد .این هدف از طریق کاربرد
استخوان بندی شهری صحیح ،گونههای ساختمانی مناسب،
توزیع فضایی مناسب کاربریها و استفاده از تراکم بهینه
پیگیری میشود .به عبارت دیگر ،صرفه جویی در مصرف
ایجاد ارتباطات نزدیکتر بین کاربریهای

انرژی از طریق
مختلف شهری و همچنین از طریق کنترل طرح ساختمانها از
د (گلکار.)1379 ،
نظر بازدهی مصرف انرژی امکان پذیر میگرد 
در این میان ،ساماندهی شهر بر مبنای الزامات پدافند غیر
عامل ،به منظور مقابله با بحرانها (طبیعی و انسان ساز) و به
حداقل رساندن مخاطرات در شهرها ،شرایط و ضوابطی را
طلبد که رعایت این ضوابط ،در برخی موارد تضادهای
می 
آشکاری با اصول طراحی یک شهر پایدار دارد.
دلیل و ضرورت پرداختن به موضوع مقاله ،بدین جهت
است که مداخله در بافت تاریخی شهرها به منظور حفاظت
و نگهداری از آنها ،به دلیل اهمیتی که بافتهای تاریخی
دارند یک امر الزامی محسوب میشود .توجه به اصول
افند غیر عامل در این مداخله ،امنیت و ایمنی آنها را
پد 
تا حد قابل قبولی تضمین مینماید .رعایت اصول طراحی
شهر پایدار هم ،جهت ساخت شهر برای آیندهای سالم،
مورد تأکید شهرسازان میباشد(رجیستر؛  .)1987مسئله
مهم و 
از آنجایی شروع میشود که پی میبریم برخی از اصول
طراحی پایدار شهری با اصول پدافند غیرعامل در شهر،
مغایرتهای آشکاری دارند.
افند غیر عامل و اصول
بنابراین ،شناخت مؤلفههای پد 
توسعه پایدار در شهر ،پارادوکس میان ایندو مفهوم و ارزیابی
تأثیر هر یک از آنها بر الگوی مداخله در بافت تاریخی شهر
از اهداف این پژوهش میباشد.
مهمترین معیارهایی که در این تحقیق مورد مطالعه و
ارزیابی قرار گرفته اند عبارتند از :حفاظت ،آسایش ،فشرده

سازی ،هماهنگی ،تشریک مساعی و جامعنگری.
چنانچه بخواهیم سوابق تحقیق در خصوص موضوع
باید گفت که مطالعات گستردهای در
مقاله را برشماریم ،
حوزههای اصول پدافند غیرعامل شهری و همچنین اصول
طراحی شهر پایدار ،بصورت جداگانه صورت پذیرفته که
خواهد شد .ولیکن

به چند مورد از آنها در این مقال اشاره
مطالعه ی همزمان و تطبیقی در این دو حوزه و بررسی
افند غیر عامل و
پارادوکسهای موجود میان مفاهیم پد 
طراحی پایدار شهری با هدف یافتن بهترین الگوی بهسازی
بافت تاریخی شهر ،مطالعهای نو محسوب میشود.
«ارزیابی ایمنی فضای شهری با تأکید بر شاخصهای
پدافند غیر عامل» عنوان مقالهای است که شهربانو کاظمی
اند ایمنی فضای شهری
و نازنین تبریزی در آن سعی نموده 
افند غیر عامل مورد بررسی
آمل را با توجه به اصول پد 
قرار داده و در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری
پیشنهاد دهند

راهکارهایی را به منظور رعایت اصول فوق
(کاظمی؛  .)11 :1394حسن کامران و همکاران مطالعهای را با
هدف تحلیل فضایی بافت قدیم شهرها مبتنی بر اصول
اند تا بدین وسیله به الگوی
افند غیرعامل انجام داده 
پد 
پایداری دست یابند (کامران و دیگران؛ .)1 :1391درپژوهشی
که زینب محمدصالحی و همکاران در خصوص بهسازی
رویکرد توسعه شهری پایدار

آباد با
بافت مرکزی شهرخرم 
اند که مشکالت کالبدی
رسیده 

ادهاند ،به این نتیجه
انجام د 
و سپس به ترتیب معضالت زیست محیطی ،اجتماعی،
رصد معضالت را به خود
اقتصادی و مدیریتی بیشترین د 
اختصاص داده اند .و از آنجایی که در بحث توسعه پایدار
هدف ،رسیدن به شهری پایدار است و توسعه شهری در
بود که کیفیت باالیی از زندگی را برای
خواهد 

صورتی پایدار
تمام ساکنانش ارائه دهد؛ بدین منظور در راستای ارتقای
کیفیت زندگی بر بهسازی به عنوان راهنمای تصمیمات،
ابزار عمل برنامه ریزی کننده و ایجادکنندهی ارتباط میان
تأکید شده

عوامل تصمیم سازی ،تصمیم گیری و اجراء،
است (محمدصالحی و دیگران؛  .)73:1392مقالهای توسط حامد
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شهسواری و همکارانش با هدف استخراج اصول طراحی
سلوالر شهری با رویکرد پدافند غیر عامل منطبق با نیازها
و شرایط خاص کشور به رشته تحریر درآمده است .در
اند که با تقسیم
تحقیق فوق ،نویسندگان به این نتیجه رسیده 
شهر به اجزاء (سلولهای) کوچکتری مثل ّ
محلت ضمن
هویت بخشی به شهرها ،شرایط بهرهبرداری کامل و مناسبتر
و ابزارها و امکانات مختلف در حوزه مدیریت بحران بهتر
فراهم میشود (شهسواری و دیگران؛  .)384 :1394نازنین علیزاده
و محمدرضا مبهوت درپژوهشی با عنوان «بررسی اصول
توسعه پایدار در تبیین جایگاه شهر پایدار» ضمن برشمردن
اهداف توسعه پایدار شهری ،معیارها و شروط دستیابی به
مورد بررسی

ارتقاء کیفیت زندگی و شهرسازی پایدار را
ادهاند.
قرار د 
احمد اصغریان جدی ( )1386در کتاب خود تحت عنوان:
«الزامات معمارانه در دفاع غیرعامل پایدار» به این موضوع
پرداخته که تاکنون طراحی معماری دفاعی با رویکرد دفاع
غیرعامل در کشور نادیده گرفته شده و برای رفع این نقصان،
رویه علمی طراحی میان رشتهای ارائه شده است.
افند غیر عامل و توسعه
در مقالهای که تحت عنوان «:پد 
تأکید بر کاربردهای تهدیدپذیر کالنشهر

پایدار شهری با
تبریز از منظر جنگ» به رشته تحریر درآمده ،نویسندگان
افند غیرعامل را در برنامهریزی
سعی نمودهاند که اصول پد 
شهری با تأکید بر کاربریهای تأسیساتی و حیاتی به عنوان
کاربریهای تهدیدپذیر به کار گیرند تا از این طریق ،دستیابی
فضاهای شهری به ایمنی را با پذیرش نقش تدافعی ،تبیین
نمایند .حسینزاده دلیر و همکارانش در این مقاله کالن شهر
تبریز را به عنوان مطالعه موردی برگزیده اند و ضمن تحلیل
چگونگی پراکنش و نحوهی استقرار کاربریهای استراتژیک
در تبریز به عنوان یک شهر تاریخی  -فرهنگی و قطب
اقتصادی – ارتباطی شمال غرب کشور ،با توجه به تجمیع
کاربریهای خطرزا و تهدیدپذیر؛ مناطق و محدودههای
مرکزی شهر و حواشی جنوب غربی و شمال غرب شهر را
نامناسب و بحرانی تشخیص دادهاند.

در پژوهش حاضر به منظور اثبات ادعای مطرح شده،
بافت تاریخی منطقه  12شهر تهران با دارا بودن نیمی از آثار
تاریخی تهران بزرگ ،مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش تحقیق ،از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه
انجام ،توصیفی  -اکتشافی میباشد .روش جمعآوری
اطالعات ،به دو صورت اسنادی (کتابخانهای) و پیمایشی
(میدانی) بوده و تحلیلها ،با استفاده از نرمافزار سیستم
اطالعات جغرافیایی ( )Arc GISو همچنین به روش تحلیل
مقایسه زوجی 1،بصورت استنباطی انجام شده است .روش
تحلیل مقایسهی زوجی ،برای بدست آوردن اهمیت نسبی
انتخابهای گوناگون به کار میرود و زمانی مفید است
که ما بخواهیم دادههای هدفمند برای ایجاد زیربنا در
پژوهش داشته باشیم .این روش ،حل مهمترین مسائل را
آسان نموده ،یا گزینش راه حلی که متضمن بیشترین منافع
باشد را تسهیل مینماید .تحلیل مقایسه زوجی به ما اجازه
میدهد تا در شرایطی که دچار ناسازگاری تقاضاها در مورد
منابعمان میشویم ،بتوانیم به اولویتبندی این درخواستها
نائل گردیم .مسأله اصلی در این تحقیق ،تضادها و تناقضاتی
است که در بهسازی بافت تاریخی شهری با آنها روبرو
میشویم .برخی از معیارهای طراحی توسعه پایدار شهری
افند غیر عامل با آنها متفاوت و یا حتی
هستند که اصول پد 
دارای تضاد است .با توجه به اینکه پژوهش حاضر اکتشافی
نیز میباشد ،فرضیهی خاصی قابل ارائه نیست و تنها به
طرح سؤالهای تحقیق اکتفا میشود:
افند غیر عامل و اصول توسعه پایدار شهری،
 )1آیا الزامات پد 
در بهسازی بافت تاریخی شهری تأثیر گذار میباشند؟
 )2الزامات پدافند غیر عامل چه تفاوت ها ،شباهتها و
تناقضاتی با اصول توسعه پایدار شهری دارد؟
افند غیر عامل با اصول
موجود میان اصول پد 

 )3پارادوکس
حد بر بهسازی بافت تاریخی
توسعه پایدار شهری تا چه 
شهر تأثیرگذار است؟
 )4الگوی بهسازی بافت تاریخی شهر چگونه میتواند هم
1- Paired Comparison Analysis
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نگاره  :1موقعیت منطقه  12در
تهران

تأمین کننده الزامات پدافند غیر عامل باشد و هم از اصول
طراحی شهر پایدار تبعیت نماید؟

محدوده مورد مطالعه

مورد مطالعه در این
منطقه  ۱۲شهر تهران ،محدوده ی 
پژوهش است .این منطقه یکی از مناطق قدیمی شهر تهران
شود که تقریب ًا در مرکز شهر واقع گردیده و با شش
محسوب می 
ناحیه ،دارای مساحتی معادل  91/16کیلومتر مربع میباشد
رصد آثار تاریخی و مراکزگردشگری تهران
(نگاره  .)1پنجاه د 
در منطقه  12قرار دارد .در این منطقه ابنیهی متعددی وجود
باشند و نظایر آنها حتی
ارد که میراث فرهنگی کشور می 
د 
در جهان نیز کمتر دیده میشود .از اینرو در مقاله حاضر،
یکی از آیتمهای بافت تاریخی منطقه (موزه ها) بعنوان نمونه
مورد مطالعه انتخاب شده که میتواند قابلیت تعمیم در کلیه

بافتهای تاریخی شهری را داشته باشد.

مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری
1
پارا دوکس

پارادوکس در منطق به حکم یا احکامی ظاهرا ً صحیح
شود که منجر به تناقض میشوند یا با شهود
گفته می 
1 - Paradox

مطابقت نمییابند .در عین حال به جمالت متناقض و حتی
کنند نیز پارادوکس
واحد را بیان می 

مخالف که یک حقیقت
میگویند.
به عبارت دیگر ،پارادوکس به هر گزاره یا نتیجهای گفته
میشود که با گزارههای قبلی گفته شده در همان نظریه یا
دستگاه نظری ،و یا با یکی از باورهای قوی پیشزمینه،
شهود عقلی و یا باور عمومی در تناقض باشد.
ویلیام کواین پارادوکسهای منطقی را به سه دسته
تقسیم کرده است:
 - 1پارادوکسهای حقیقی  -پارادوکسهای حقیقی به ما
چند در وهله اول مهمل،
نتایجی را ارائه میدهند که هر 
عجیب یا غیر منتظره به نظر میرسند ولی در واقع صحیح
هستند و هیچ خلل یا ناهماهنگی در فرضیات یا استدالالت
آنها وجود ندارد .از این دسته پارادوکسها میتوان
به پارادوکس جنسیت اشاره کرد.
 - 2پارادوکسهای مجازی  -پارادوکسهای مجازی
پارادوکسهایی هستند که نه تنها مهمل به نظر میرسند
بلکه در واقعیت نیز فرضیات یا استدالالت استفاده شده در
آنها ناصحیح است .مسائلی که در انتها نتیجهای مانند ۲ = ۱
هند از این دستهاند.
مید 
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 - 3تناقض  -پارادوکسهایی که در هیچکدام از دستههای
فوق نباشند معموالً تناقض هستند .این دسته از پارادوکسها
با استفاده از اصول پذیرفته شده منطق ما را به نتایجی
رسانند که با هم متناقض هستند (W.V.Quine;1962:84-96).

می

توسعه پایدار

1

در سه جنبه به صورت ذیل در نظر گرفته شوند:
 توسعه پایدار باید رشد اجتماعی را که در آن نیازهایافراد برآوردهشده ،فراهم آورد.
همه 
 حفاظت مؤثری از محیط زیست به عمل آورده و درمصرف منابع طبیعی با دقت عمل کند.
باید رشد پایدار اقتصادی و رونق اقتصادی
 این توسعه را به همراه داشته باشد(کمالی؛ .)3613 :1394

دهخدا پایداری را به معنای بادوام و ماندنی آورده
است (دهخدا؛  .)47 - 48 :1351معنای کنونی واژه پایداری
باشد عبارتست از« :آنچه
که در این بحث نیز مد نظر می 
که میتواند در آینده تداوم یابد» .مفهوم پایداری در توسعه
ید و تولید منابع و چیزهای
یعنی «مداومت بخشیدن به تجد 
مصرف شدنی برای نسلهای فعلی و آتی بدون وارد آوردن
خسارت به محیط زیست» .همچنین از نظر چایلد توسعه
پایدار توسعهای است که بتواند در دوره زمانی طوالنی بدون
کند تداوم یابد.
اینکه خسارتی به محیط زیست وارد 
واژه توسعه پایدار در دنیا ،از اواسط دهه  70میالدی
و پس از بحران نفتی  1973بسیار به کار گرفته شده است.
امروزه بحث توسعه پایدار یکی از مباحث بسیار مهم و
رایج در سطح بینالمللی میباشد .سازمانها و نهادهای
محیط زیست در جهان و همچنین سازمان ملل از مهمترین
د(عزیزی؛ .)5:1380
ارگانهای دخیل در این امر هستن 
شود که نیازهای
توسعه پایدار به توسعهای اطالق می 
زمان حال را برآورده سازد ،بدون آنکه توانایی نسلهای
آینده را در برآورده سازی نیازهایشان به خطر اندازد.
کمیسیون جهانی محیط و توسعه که از سوی مجمع
ایجاد شده ،توسعه پایدار را چنین

عمومی سازمان ملل
تعریف کرده است :فرآیند تغییری که استفاده از منابع،
هدایت سرمایه گذاریها ،سمت گیری توسعه تکنولوژیکی
و تغییر نهادی ،با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.
توسعه پایدار یک مفهوم پیچیده است که در سه جنبه
اصلی ) (Triple Bottom Lineزیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی
پایداری را در بر میگیرد .در توسعه پایدار میبایست اهداف،

در سالهای اخیر توسعه پایدار شهری بخش وسیعی
از ادبیات شهرسازی و تحقیقات توسعه شهری در جهان
را به خود اختصاص داده است .بخش عمدهای از مباحث
توسعه پایدار میتواند در شهر اتفاق افتد (صالحی فرد.)1380 ،
نظریه توسعه پایدار شهری حاصل بحثهای طرفداران
محیط زیست درباره مسائل زیست محیطی بخصوص محیط
زیست شهری است که به دنبال نظریه توسعه پایدار برای
حمایت از منابع محیطی ارائه شد .در این نظریه موضوع
نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از
زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدید ناپذیر
مطرح است.
توسعه شهری بعنوان یک مفهوم فضایی را میتوان به
معنی تغییرات در کاربری زمین و سطوح تراکم جهت رفع
نیازهای ساکنان شهری در زمینه مسکن حمل و نقل ،اوقات
فراغت ،غذا و غیره تعریف کرد .یا توسعهای است که تمام
جنبههای اجتماعی ،اقتصادی و  ...را در شهر با هم پیش
میبرد .در توسعه پایدار شهری نگهداری منابع برای حال
وارد کردن کمترین
و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و 
ضایعات به منابع تجدیدپذیر مطرح است .توسعه پایدار
شهری موضوعهای جلوگیری از آلودگیهای محیط شهری
تولید محیط محلی -ناحیهای
و ناحیهای ،کاهش ظرفیتهای 
و ملی ،حمایت بازیافت ،عدم حمایت از توسعههای زیانآور
و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح میکند.

1 - Sustainable Development

2 - Urban Sustainable Development

توسعه پایدار شهری

2
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بهبود کیفیت طراحی در طراحی پایدار در راستای نیل به
یک هدف صورت میگیرد و آن« ،آسایش» است .نکته
مورد توجه قرار میگیرد،

مهمی که در این نوع طراحی
آن است که تمامی عوامل دخیل در آسایش مرتبط با هم و
به صورت یک سیستم واحد در نظر گرفته میشوند .آنچه
گیرد عبارت
زیرمجموعه آسایش در معنای عام آن قرار می 
است از :آسایش ،آرامش ،امنیت ،ایمنی و سالمت .تأمین
ایجاد کمترین آلودگی محیط

آسایش در طراحی پایدار با
زیست و با استفاده از عوامل طبیعی صورت میگیرد.
برخی از مفاهیم بنیادین یا اصول و معیارهای اساسی در
طراحی پایدار شهری عبارتنداز :حفاظت (،)Conservation
آسایش ( ،)Comfortفشردهسازی ( ،)Compactهماهنگی
( ،)Coordinationتشریک مساعی ( ،)Collaborationجامعیت
و ک ّلی نگری (( )Completenessحاتمی نژاد.)1394 ،

همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامهریزی شهری و
روستایی ،ناحیهای ،ملی و حمایت همه جانبه دولت از این
برنامه ریزیها میداند(زیاری.)17 :1382،
ید اجمالی مبنای نظری مفهوم پایداری در شهر و
در یک د 
موارد میشود :کاهش آلودگی ،نگهداری منابع
ناحیه شامل این 
طبیعی ،کاهش حجم ضایعات شهری ،افزایش بازیافتها ،کاهش
انرژی مصرفی ،افزایش بیش از حد جانداران مفید در شهر
و روستا با ایجاد جامعه جنگلی و درختان شهری و نواحی
سبز  ،عدم تمرکز شهری وکاهش پراکندگی ها ،افزایش
تراکم متوسط در حومههای شهری و شهرهای کوچک،
ایجاد اشتغال محلی ،توسعه متنوع

کاهش فواصل ارتباطی،
مساکن در مراکز اشتغال ،توسعه شهرهای کوچک برای
کاهش اتکا به شهرهای بزرگ ،ساختار اجتماع متعادل،
جادهای ،مدیریت
حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک 
ضایعات بازیافت نشدنی و تهیه غذای پایدار محلی .به این
2
طریق اوالً با جایگزینی منابع و نوسازی آنها اتخاذ سیاست پدافند غیر عامل
از نظر لغوی ،واژه «پدافند» همتراز با واژه « دفاع»
کاربری صحیح محافظت از زمین باال میرود؛ ثانی ًا با توجه
به برنامهریزی شهری وناحیهای و سامان دهی فضا توسعه میباشد .دﻓﺎﻉ ﺷﺎﻣﻞ دﻭ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ دﻓﺎﻉ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ دﻓﺎﻉ
ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد .دﺭ دﻓﺎﻉ ﻋﺎﻣﻞ ،کلیه ی ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻫﺎ
پایدار شهری حاصل میشود(نصیری.)20 :1379،
ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺑﻪﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﻼﺡ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
1
ﺟﻨﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ دﻓﺎﻉ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
مفاهیم طراحی پایدار شهری
طراحی پایدار مهم ترین ابزار برای دستیابی به پایداری ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪﺍﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﺳﻴﺐ
میباشد .طراحی پایدار یک سبک زودگذر و آنی نیست و ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ ،ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ،ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
نباید به عنوان یک سبک خاص به آن نگاه کرد ،بلکه متعلق به ﻭ ﺷﺮﻳﺎﻥﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ دﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺨﺮﺏ
همه ادوار است .طراحی پایدار ،طراحی جامع و یکپارچهای دﺷﻤﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﮐﻪ البته دﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﻮﺍدﺙ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻫﻢ
باشد و این در ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ دﺍﺭد (ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺍﻣﻴﻨﻲ؛ .)14:1389به عبارت
است که هر جزء عضوی از یک کل می 
افند غیرعامل نوعی«دفاع غیر نظامی» است و به
دیگر ،پد 
موفقیت طرح نقشی حیاتی دارد (Jenks & Dempsey,2005).
د که به «جنگافزار» نیاز
دستیابی به استانداردهای باالی کیفیت ،امنیت و آسایش مجموعه اقداماتی اطالق میگرد 
که در واقع سالمت انسانها را تأمین میکند ،از مهمترین ندارد و با اجرای آن میتوان از وارد شدن خسارات مالی به
اهداف طراحی پایدار است .این نکته را نیز نباید نادیده تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی
گرفت که بهره گیری از تجربیات گذشتگان در بهبود کیفیت و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات
طراحی ،راهگشای دستیابی به طراحی پایدار خواهد بود .و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد .پدافند غیرعامل
1 - Principles of Urban Sustainable Design

2 - Passive Defense
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که بیشتر تأکید آن به روی مدیریت پیش از بحران است،
عبارت است از هر اقدام غیرمسلحانهای که موجب کاهش
آسیبپذیری و حفظ ایمنی نیروی انسانی ،ساختمانها،
تأسیسات و تجهیزات در مقابل بحرانهای طبیعی و عامل
انسانی گردد (موحدینیا؛  .)2 :1386در حقیقت ،طرحهای
افند غیر عامل به نوعی مقابله با بحران قبل از رسیدن
پد 
زمان آن میباشد(مدیری.)32:1389 ،
در واقع ،پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیبپذیری
در هنگام بحران ،بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرف ًا با
بهرهگیری از فعالیتهای غیرنظامی ،فنی و مدیریتی است.
عبارتند از :پوشش

افند غیرعامل
برخی از اصول اساسی پد 
( ،)Coverتفرقه و پراکندگی ( ،)Separation & Dispersionجابجایی
( ،)Movementفریب ( ،)Deceptionمکان یابی ( ،)Locationقابلیت
بقاء ( ،)Viabilityاستحکامات ( ،)Hardeningاستتار()Camouflage
 ،اختفاء ( ،)Concealmentماکت فریبنده ( )Glamorous Modelsو
سازههای امن (.)Secure Designs
دفاع غیر عامل جهت مقابله با حوادث غیرطبیعی یا انسان
ساخت ،در تمامی حوزههای زندگی جامعه بشری تأثیرگذار
میباشد .یکی از این حوزهها« ،شهر» و «زندگی شهری»
است .دفاع غیر عامل در کاهش آسیبپذیری و افزایش
ایمنی زیر ساختهای شهر و جامعه و ایجاد آمادگیهای
الزم جهت وقوع بحران و نیز تأثیرات شگرف آن در ایجاد
بازدارندگی ،یکی از ضرورتهای اساسی میباشد (حاتمی
نژاد.)13:1392 ،

ضرورت اقدامات دفاع غیر عامل در شهر به این سبب
تواند موجب کاهش آسیب پذیریها و افزایش
است که می 
ایمنی شهر و ارتقاء پایداری شهروندان در شرایط بحران گردد.

بهسازی

1

مفهوم بهسازی در برنامهریزی شهری ،با اقدامات و
پیشبینیهایی برای بهتر کردن کیفیت محیط کالبدی و فضایی
ایجاد امکانات نو ،بهتر ساختن

توأم است .به این معنی که با
میسر شود.
محیط فضایی ّ
1 - Improvement

در هر یک از اقدامات مربوط به بهسازی ،مداخلهای
کالبد در شرایط
کالبد صورت نمیگیرد .زیرا 
چشمگیر در 
عملکرد مناسب

برد و تنها با جایگزینی
مناسبی به سر می 
فعالیت از فرسایش فضای شهری جلوگیری میشود .بنابراین
ایجاد تغییراتی در فعالیتهای شهری ،میتوان شاهد

با
فضاهای شهری مطلوب بود.
باید توجه داشت که عمل بهسازی در معاصر کردن

فضای شهری نهفته است و نه در بازتولید فضای شهری
گذشته .و یا « بهسازی» به مجموعه اقداماتی اطالق میشود
که با اندک تغییراتی در فعالیت ،موجبات افزایش عمر اثر
را فراهم میگردانند (حبیبی و مقصودی .)17:1381 ،در بهسازی
کالبد فضای شهر مدنظر است (نظری و آسیابی،
بهبود 

ابقاء و
.)89 :1394

دربهسازی بافت شهری ،اصل بر « وفاداري به گذشته
وحفظ آثار هويت بخش» درآنهاست  .فعاليت بهسازي با
موجود و تقويت

هدف استفاده ازامكانات بالقوه وبالفعل
جنبههای مثبت ،و همچنین با تضعيف جنبههای منفي
از طريق حمايت ( ،)Protectionمراقبت (،)Preservation
نگهداري ( ،)Maintenanceحفاظت ( ،)Conservationاحيا
( ،)Restorationاستحكام بخشي ( ،)Consolidationوتعمير
( )Repairصورت میپذيرد .

بافت تاریخی شهر

2

آنچه که به شکل عرفی قابل درک بوده و به تلقی جامعۀ
تخصصی در حوزۀ مدیریتی مبدل شده این است که بافت
تاریخی یعنی بخشی از شهر که بناهای تاریخی در آن وجود
دارد .در صورتی که این تلقی اگر صحیح بود ،افرادی که
توانستند به

اند می
این اصطالح را در گذشته وضع کرده 
جای اصطالح «بافت تاریخی» از اصطالح «پهنۀ تاریخی
» استفاده کنند .اما وقتی «بافت تاریخی» وضع شد ،واژۀ
«بافت» با دقت و وسواس انتخاب گردید.
بافت ،یعنی موجودیتی در هم تنیده که از تار و پود
بافته شده است .یعنی حائز کیفیتی از زندگی و داللتهای
2 - Urban historical fabrics
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تاریخی و فرهنگی و طبیعی که عم ً
ال در حیات شهرها و
روستاها تنیده شده و آشکارا قابل مشاهده و مطالعه است.
اگر برای بافت تاریخی بخواهیم مترادفی بیاوریم بهتر است
بگوییم شهر تاریخی .بدین ترتیب میان آن پهنه از شهر که
در یک بستر طبیعی  -تاریخی و مبتنی بر فعل و انفعاالت
ناشی از تجربه طوالنی مدت تعامل با محیط شکل گرفته،
با آن بخش که به واسطۀ دستاوردهای تمدن مدرن قابل
زیست شده ،تفاوت ماهوی قائل میشویم.
به عبارت دیگر در شهر تاریخی یا بافت تاریخی مکان
در خود شواهدی نهفته دارد که به کیفیتی درهم تنیده و
هد که بقیه پهنه شهر خالی
تاریخی از زیست شهادت مید 
ازآن است .بنابراین بافت تاریخی دیگر یک پهنه از پهنههای
شهر نبوده و به صفتی مهم ممتاز است .متکی بر همین
کیفیت خاص است که وقتی میخواهیم شهرهای قدیمی
جهان را مشاهده و بررسی کنیم ،به سراغ بخشهای جدید
و نوساز آن نمی رویم .زیرا عم ً
ال برآمده از مقتضیات دورۀ
مدرن هستند ،و به همین دلیل به هم شبیه میباشند .حال
آنکه همین شهرها به اعتبار ویژگیهایی که در بافت تاریخی
خود به نمایش در میآورند ،از همدیگر مشخص و متمایز

میشوند .از این جهت میتوان گفت انعکاس کجایی شهر در
بافت تاریخی تبلور مییابد .بافت تاریخی ،منطقه تاریخی و
یا منطقه میراث فرهنگی بخشی از یک شهر است که در آن
ساختمانها و بناها و آثار ارزشمند معماری و تاریخی وجود
دارد .بافت تاریخی در برخی کشورها تحت حمایت قانونی
گیرد و از آن محافظت میشود.
قرار می 
بافت تاریخی شهر ممکن است با مرکز شهر منطبق
باشد یا نباشد .همچنین ممکن است بافت تاریخی با بافت

تجاری ،بافت اداری یا بافت فرهنگی هنری شهر منطبق
باشد یا این که از آنها متمایز باشد.

اهمیت و ضروری در انتخاب الگوی مناسب بهسازی بافت
کهن شهری میباشند .لذا در این تحقیق ابتدا مقایسهای
تطبیقی بین اهمیت و تأکید بر برخی معیارهای مهم طراحی
پایدار شهری در اصول حاکم بر هر دو مفهوم صورت
میگیرد:
حفاظت ( -)Conservationبسیاری از مطالعات صورت
گرفته ،توجه و همراهی برنامههای توسعه شهری با حفاظت
را ضروری دانسته و حفاظت از منابع و سرمایههای شهری
را الزمه و زمینه ساز توسعه مطرح کرده اند.
برخالف تفکر رایجی که توسعه را مانعی در جهت حفاظت

موجود و قدیمی شهر تلقی مینماید ،تجربه چند

از بخشهای
صدسال تداوم شهرهای سنتی ایران ،حکایت از آن دارد که
میتوان مدلی موفق از تعامل میان توسعه و حفاظت در شهر
شاهد بود (عادلی و عباسی؛  .)41:1394بعنوان مثال ،شهر تاریخی

را
یزد در بازه زمانی قرون  5تا  13هجری ،شش مرحله توسعه را

کند که در همه آنها ،توجه و تعامل با بخشهای موجود
تجربه می 
(متعلق به دورههای قبل) قابل تأمل است .تعاملی که محصول
آن ،تداوم یک شهر در طول زمان و شکل گیری شهر تاریخی
یزد است .بنابراین مفهوم حفاظت در اصول توسعه پایدار شهری
افند غیر عامل تا جایی به
اصلی مهم تلقی میشود .اما در پد 
شود که اقدامات حفاظتی از بافت قدیمی
حفاظت ابنیه توجه می 
و تاریخی شهر مانع رعایت اصول اساسی پدافندی (استتار،
اختفاء و  ) ...نگردد.

آسایش ( -)Comfortشهر همچون خانهای بزرگ است که
باشد تا سکونت و
میبایست از صفات و مزایایی برخوردار 
زندگی را مطلوب و آسایش بخش سازد(ابوطالب؛  .)1395شهر
باید دارای کیفیات و ویژگی هایی برای تأمین آسایش و راحتی

باشد .ارزیابی مفهوم آسایش در توسعه پایدار شهری و همچنین
افند غیر عامل از این جهت قابل تأمل است که از منظر
در پد 
جدّی در حیات
توسعه پایدار شهری ،نپرداختن به آن اختالل 
افند غیر عامل،
بوجود میآورد ،در حالیکه از دیدگاه پد 

شهر
بحث
افند غیر عامل » و همچنین لحاظ ممکن است موجب بروز مشکالتی در تأمین امنیت شهر گردد.
رعایت « الزامات پد 
خود در نتیجه ی برقراری امنیت در شهر
هرچند که آسایش ،

نمودن« اصول توسعه پایدار شهر» ،از نکات بسیار قابل
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حاصل میشود ،لیکن روشهای نیل به آسایش ،الزام ًا با اصول
برقراری امنیت همخوانی ندارند .از اینرو تأکیدی بر مفهوم
وجود ندارد.

افند غیر عامل
آسایش در پد 
فشردهسازی ( -)Compactفرم یا شکل شهر که همان
الگوی توزیع فضایی فعالیتهای انسانی تعریف شده و
به عنوان یکی ازموضوعات اساسی درارتباط با طراحی
شهری مطرح است ،به دو نوع اصلی شهر فشرده Compact
 Cityو شهرگسترده  Urban Sprawlو انواع اشکال فرعی
دیگر تقسیم میشود .فشردگی کالبدی درشهرها به منظور
جلوگیری از توسعه بیرویه افقی و از بین بردن اراضی
حاصلخیز به عنوان یکی از اصول اساسی توسعه پایدار
شهری مطرح میباشد (شریف نژاد و دیگران؛  .)1392در برخی
مطالعات ،شهر فشرده را پایدارترین فرم و اهداف توسعه
پایدار را در فشردگی شهری متجلی میدانند (وحیدی؛ .)1389
در همین حال ،پراکندگی عناصر کالبدی یکی از مباحث مهم
افند غیر عامل محسوب میگردد که در کاهش خسارات
پد 
ناشی از ایراد ضربه تخریبی دشمن بسیار مؤثر است و به

خود پیش
عکس ،در صورتی که دشمن در مراحل تهاجمی 
از شناسایی حضور و با بازشناسی به مرحله نشانه روی و
یابد تمرکز عناصر کالبدی و حساس مجموعه
اصابت دست 
مورد تهاجم موجب میگردد عملیات تهاجمی با حجم کمتر

و متمرکز ،بیشترین تخریب را به جا بگذارد (بابایی.)1391 ،
هماهنگی ( -)Coordinationچیدمان هماهنگ شده ی
ساختمانها و فضاها ،از اساسی ترین مفاهیم طراحی شهری
افند غیر عامل
میباشد که هم در توسعه پایدار و هم در پد 
شهری مورد توجه میباشد .البته در توسعه پایدار شهری به
بلند مدّت ،تـأکید زیادی بر این مفهوم شده
دلیل اهداف 
مورد توجه
افند غیر عامل ،به مقدار کمی 
است ولیکن در پد 
قرار میگیرد .چرا که پدافند غیر عامل به دلیل رسالت جدّی
تأمین امنیت شهر به منظور مقابله با تهدیدات دشمن یا
تهدیداتی که بواسطه سایر مخاطرات ،شهر را مورد تهدید
قرار میدهند ،موضع دستوری داشته و تا حد ّ زیادی با
موضوع هماهنگی سنخیت ندارد.
تشریک مساعی ( -)Collaborationتوسعه پایدار شهری،

جدول  - 1مقایسه ی برخی مفاهیم طراحی شهری در اصول توسعه پایدار و اصول پدافند غیرعامل شهری
ردیف

معیارهای طراحی پایدار
شهری
حفاظت

1

()Conservation

2

آسایش ()Comfort

3

4

5

6

فشرده سازی
()Compact
هماهنگی
()Coordination
تشریک مساعی
()Collaboration
جامعیت ،جامع نگری
()Completeness

رویکرد توسعه پایدار شهری

رویکرد پدافند غیرعامل شهری

تضاد/تشابه

تأکید بر مفهوم

در توسعه پایدارشهری
وجود دارد

Conservation

در پدافندغیرعامل شهری ،به مقدار کمی تأکید
بر مفهوم  Conservationوجود دارد

تشابه به میزان
اندک

تأکید بر مفهوم

در توسعه پایدارشهری
وجود دارد

Comfort

تأکید بر مفهوم

در پدافندغیرعامل شهری
 Comfortوجود ندارد

تضاد

تأکید بر مفهوم

در توسعه پایدارشهری
 Compactوجود دارد

در پدافندغیرعامل شهری به هیچ وجه تأکیدی
بر مفهوم  Compactوجود ندارد

تضاد کامل

تأکید بر مفهوم

در توسعه پایدارشهری
Coordinationوجود دارد


تأکید بر

در پدافندغیرعامل شهری ،مقدار کمی
ارد و به دالیل
مفهوم  Coordinationوجود د 
برخورد یک طرفه و با حالت

امنیتی ،بیشتر
دستوری است

تشابه به میزان
اندک

تأکید بر مفهوم

در توسعه پایدارشهری
وجود دارد

Collaboration

تأکید بر مفهوم

در پدافندغیرعامل شهری
 Collaborationوجود ندارد

تضاد

تأکید بر مفهوم

در توسعه پایدارشهری
 Completenessوجود دارد

تأکید بر

در پدافندغیرعامل شهری ،مقدار کمی
مفهوم  Completenessوجود دارد

تشابه به میزان
اندک
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تمركززدايي از وظايف و مسئوليتها و تفويض اختيارات
بيـشتر دولت مركزي به دولتهای محلي ،برقراري روابط
فرآيند توسعه شهري و

مشاركتي بـين مردم و مسئوالن در
تشريك مساعي مردم را توصيه نموده است ).(Mabogaunje,1996
در مجموع و با توجه به ديدگاههای مطروحه در این
خصوص ،میتـوان چنـين استدالل كرد كه الگوي جديد
برنامهريزي برای توسعه پایدار شهری بسيار مبتني بر
نقش مشاركتي مردم و اجتماعات محلي است و با توجه
رويكرد فرآيندي

به مشخصههائي چون مشاركتي بودن،
به برنامهريزي ،افزايش كنترل مردم بر معيشت و زندگي
روزمره و ارايه طرحها و برنامههايي كه ارتباط و وابستگي
بيـشتري با نيازها و شرايط محلي اجتماعات دارد به عنوان
الگويي مطلوب در برنامهريزي و مديريت شهري میتواند
افند غیر عامل هیچ قرابت و سنخیتی با
قرار گيرد .اما پد 
مفهوم تشریک مساعی ندارد و در تضاد کامل با رویکرد
توسعه پایدار شهری به این مفهوم میباشد.
جامعیت ،جامع نگری ( -)Completenessمفهوم دیگر
توسعه پایدار ،کلی نگری است که ابعاد اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی و دیگر نیازهای بشری را در بر میگیرد .مهمترین
جاذبه توسعه پایدار در جامع نگری آن است .توسعه پایدار
برآورنده نیازها و آرمانهای انسانی نه فقط در کشور و یک
منطقه ،بلکه برای تمامی مردم در سراسر جهان در حال و

نگاره   : 2موقعیت موزهها در نواحی شش
گانه ی منطقه  12تهران

آینده میباشد .در این مفهوم ،انسان در مرکز توجه قرار
گرفته است و همه پدیدههای جهانی در چارچوب قوام و
دوام حیات بشر ،در حال و آینده به همراهی و هماهنگی
دعوت میشوند .بر این مبنا ،توسعه پایدار مفهوم گستردهای
یابد که همه جوانب زندگی انسانها را در بر میگیرد
می 
و در فرآیند آن سیاستها در زمینه اقتصاد ،بازرگانی،
تکنولوژی ،منابع طبیعی ،آموزش ،بهداشت ،صنعت،
سیاست ،امنیت ،فرهنگ ،اخالق و نظایر آنها به گونهای
شوند که توسعه اقتصادی ،اجتماعی و زیست
طراحی می 
محیطی را تداوم بخشند (حقیقی؛  .)1390در خصوص مفهوم
افند غیر عامل شهری نیز اگر با نگاهی
جامع نگری در پد 
خواهد شد که پدافند

دقیقتر به آن پرداخته شود ،روشن
صرف ًا مشمول آمادگی دفاع غیرنظامی با برپایی مانورها و
کارگاهها و یا اختفای عناصر استراتژیک شهری نمیشود،
بلکه مفهومی بسیار وسیعتر از تالشها و تدابیر حفظ امنیت
را دربر میگیرد .در عصر حاضر جنگ از شیوه کالسیک
خود بهسوی شیوههای جدیدتر در حال حرکت است .در

افند غیرعامل شایسته است تمامی موضوعات
برنامهریزی پد 
(سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی) و مواردی که میتوانند در
تشدید بحرانها شهر را در معرض خطر قرار دهند ،در نظر
گرفته شوند و تا جایی که ممکن است اقداماتی جهت خنثی
نمودن آنان بعمل آید(شریفی؛ .)3:1395
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الگوی مناسب بهسازی بافت تاریخی :در این مقاله ابتدا مفاهیم
افند غیرعامل و توسعه پایدار شهری
رویکرد پد 

و الزامات دو
مورد بررسی قرار گرفته و سپس برخی از پارادوکسهای

موجود میان اصول و معیارهای هر یک از ایندو مفهوم،
مقایسه شدند .برای یافتن مناسبترین روشها جهت مداخله
در بافت تاریخی ،ضمن به حداقل رساندن پارادوکس میان
افند غیر عامل با اصول توسعه پایدار شهری ،میبایست
پد 
نمود که در عین لحاظ نمودن الزامات پدافند
بر الگویی تکیه 
مورد غفلت
غیر عامل ،اصول توسعه پایدار شهری نیز در آن 
قرارنگرفته باشند .یعنی آنچنان هماهنگی در امر بهسازی بافت
پذیرد که حتیاالمکان کلیه اصول طراحی

تاریخی صورت
افند غیر عامل ،حتی در خصوص
شهر پایدار و اصول پد 
معیارهایی که ایندو مفهوم کام ً
ال با هم متضادند ،رعایت شده
گیرند تا بهترین نتایج حاصل گردد .مطالعه

مورد توجه قرار
و 
موردی این پژوهش ،اختصاص به بافت تاریخی منطقه 12
ارد که در آن ،موزههای منطقه بعنوان یکی از مهمترین
تهران د 
مورد بررسی قرار گرفتهاند ،بطوری
اجزاء مهم بافت تاریخی 
که ضمن اثبات ادعای طرح شده ،نتایج مطالعه در خصوص
سایر اجزاء بافت تاریخی نیز قابلیت تعمیم داشته باشد .به
منظور تحلیل الیههای اطالعاتی ،از نرمافزار  ArcGISاستفاده
شده است .همانگونه که در نقشه ارائه شده مالحظه میشود،
موزههای منطقه  12تهران عمدت ًا در ناحیهی  1این منطقه
متمرکز میباشند( نگاره .)2
چنانچه بخواهیم اقدامات بهسازی در موزههای منطقه
را با لحاظ نمودن معیارهای مورد بحث در الزامات پدافند
غیر عامل و اصول توسعه پایدار شهری به انجام برسانیم،
الزم است به تحلیل فضایی برخی کاربریها و عناصر
مورد مطالعه (موزه

تأثیر گذار منطقه ،در ارتباط با بافت
ها) پرداخته و الگوی بهسازی این بافت تاریخی را مورد
بررسی و تحلیل قرار دهیم .ضمن ًا همانگونه که در مبحث
مفاهیم و مبانی نظری پژوهش مطرح شد؛ در مداخله از
نوع « بهسازی» ،میبایست اقدامات و پیش بینی هایی
برای بهتر کردن کیفیت محیط کالبدی و فضایی انجام داد

عملکرد مناسب فعالیت ،از فرسایش

و از طریق جایگزینی
بافت تاریخی شهری جلوگیری نمود .بدین معنا که با ایجاد
تغییراتی در فعالیتهای شهری ،فضاهای مطلوب را برای
حفاظت از بافت تاریخی بوجود بیاوریم.
از اینرو ،به منظور اولویتبندی برخی از کاربریها در
مورد مطالعه(موزه) قرار

موقعیتهایی که عنصر تاریخی
افند غیر عامل و همچنین از دیدگاه
گرفتهاند ،از دیدگاه پد 
توسعه پایدار شهری ،با استفاده از روش تحلیل مقایسه زوجی
متعادلترین نتیجه
( )Paired Comparison Analysisمیتوانیم به 
موجود بین دو

دست یابیم .به نحوی که مسئله پارادوکس
رویکرد نیز محسوس نباشد .برای اینکار ابتدا اهمیت تک
مورد مطالعه از منظر هر یک از دیدگاه ها،
تک کاربریهای 
از طریق تحلیل فضایی موقعیت آن کاربری خاص نسبت به
مورد مطالعه
موقعیت قرارگیری موزه ها(نقشههای  3تا  )9
قرار میگیرد .سپس جدولی برای هرکاربری تنظیم مینمائیم
که در آن ،دیدگاه پدافند غیر عامل با رویکرد توسعه پایدار
شهری در خصوص آن کاربری با توجه به معیارهای مربوطه،
مورد مقایسه قرار گرفته و مبتنی بر درجه اهمیت ،امتیاز  0تا
 3کسب مینماید(جداول  2تا .)8
چنانچه دو دیدگاه پدافند غیر عامل و توسعه پایدار
شهری را با معیار فشرده سازی ( ،)Compactدر خصوص
مورد مقایسه قرار دهیم ،از

کاربری فضای سبز شهری
افند غیر عامل پراکندگی عناصر کالبدی را در
آنجایی که پد 
ایراد ضربه تخریبی دشمن مؤثر
کاهش خسارات ناشی از 
میداند ،لذا باالترین امتیاز را در این نوع کاربری ،دیدگاه
خواهد نمود(نگاره  3و جدول .)2

افند غیر عامل کسب
پد 
چرا که کاربری فضای سبز شهری در پراکندگی عناصر
شهری و همچنین بافتهای تاریخی نقش بسزایی دارد.
جدول   : 2مقایسه دو دیدگاه (پدافند غیر عامل با توسعه
پایدار شهری)در خصوص کاربری فضای سبز منطقه 12
فضای سبز

توسعه پایدار شهری()B

افند غیر عامل ()A
پد 

 )A(3و )B(0

مقایسهی دیدگاههای پدافند غیر عامل و توسعه پایدار

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

تحلیلی بر پارادوکس «الزامات پدافند غیرعامل 47 / ...

جدول   : 3مقایسه دو دیدگاه (پدافند غیر عامل با توسعه
پایدار شهری)در خصوص کاربری ایستگاههای قطار
شهری(مترو)

شهری با لحاظ نمودن معیارهای حفاظت
و آسایش ( )Comfortدر خصوص کاربری خطوط و
ایستگاههای قطار شهری (مترو) حاکی از این است که
خطوط و ایستگاههای قطار
اصول توسعه پایدار شهری ،عبور خطوط مترو از درون
توسعه پایدار شهری()B
شهری(مترو)
بافت کهن را ،به دلیل ایجاد لرزشهای شدید و همچنین
 )A(2و )B(0
پدافند غیر عامل ()A
آلودگی صوتی فراوان که به مرور زمان تخریب این
در خصوص کاربری مسکونی ،توسعه پایدار شهری با
بافتها را موجب میشود و در ضمن آسایش را از محیط
فشردهسازی

سلب مینماید ،مناسب نمی داند .ولیکن پدافند غیر عامل توجه به معیارهای حفاظت (،)Conservation
به دلیل نقش پناهگاهی ایستگاههای مترو در هنگام خطر ( ،)Compactهماهنگی ( )Coordinationو تشریک مساعی
وجود این نوع کاربری را در حفظ بافت

حمله دشمن ،این نوع کاربری را بعنوان فرصت تلقی (،)Collaboration
رویکرد «انسان

اند چرا که با
تاریخی الزم و ضروری مید 
مینماید (نگاره  4و جدول .)3
محور» ،بافتهای تاریخیِ در معرض تخریب نجات مییابند.
()Conservation

نگاره   : 3موقعیت موزهها در ارتباط با کاربری
فضای سبز منطقه 12

نگاره   : 4موقعیت موزهها در ارتباط با خطوط
و ایستگاههای قطار شهری(مترو) در منطقه 12
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ودهی بافت تاریخی مناسب نمیداند(نگاره  6و جدول .)5
در حالیکه جداسازی کاربریها از مهمترین اصول حاکم بر محد 
افند غیرعامل شهری میباشد(نگاره  5و جدول .)4
پد 
دول   :4مقایسه دو دیدگاه (پدافند غیر عامل با توسعه
ج
پایدار شهری)در خصوص کاربری مسکونی در منطقه 12
مسکونی
پدافند غیر عامل ()A

توسعه پایدار شهری()B

 )B(2و

)A(0

افند غیرعامل ،از یک طرف بنا به ضرورت رعایت
پد 
اصول پوشش( )Coverو فریب ( ،)Deceptionکاربری صنعتی و
نماید و از طرف دیگر
کارگاهی را در بافت تاریخی توصیه می 
به موجب رعایت حداقلیِ معیارهای حفاظت (،)Conservation
هماهنگی( )Coordinationو جامع نگری (،)Completeness
رویکرد توسعه پایدار شهری ،در

این نوع کاربری را همچون

جدول  : 5مقایسه دو دیدگاه (پدافند غیر عامل با توسعه
پایدار شهری) در خصوص کاربری صنعتی و کارگاهی
صنعتی و کارگاهی
افند غیر عامل ()A
پد 

توسعه پایدار شهری()B

 )A(1و

)B(0

بنا به رعایت اصول و معیارهای مرتبط ،هیچیک از
رویکردهای توسعه پایدار شهری و پدافند غیر عامل،
کاربری تجاری در محدوده ی بافت تاریخی را مناسب
نمیدانند (نگاره  7و جدول  .)6و بالعکس ،وجود
ایستگاههای آتش نشانی ،توسط هر دو دیدگاه توصیه
میشود(نگاره  8و جدول .)7

نگاره   :5موقعیت موزهها در ارتباط با
کاربری مسکونی منطقه 12

نگاره   :6موقعیت موزهها در ارتباط با کاربری
صنعتی و کارگاهی منطقه 12
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نگاره   :7موقعیت موزهها در ارتباط با کاربری
تجاری و اداری منطقه 12

نگاره   :8موقعیت موزهها در ارتباط با
ایستگاههای آتش نشانی منطقه 12

نگاره   :9موقعیت موزهها در ارتباط با کاربری
هتل در منطقه 12

دول  : 6مقایسه دو دیدگاه (پدافند غیر عامل با توسعه
ج
پایدار شهری) در خصوص کاربری تجاری و اداری

جدول   : 7مقایسه دو دیدگاه (پدافند غیر عامل با توسعه
پایدار شهری) در خصوص ایستگاه آتش نشانی

تجاری و اداری

توسعه پایدار شهری()B

ایستگاه آتش نشانی

توسعه پایدار شهری()B

پدافند غیر عامل ()A

 )A(0و )B(0

افند غیر عامل ()A
پد 

 )A(3و)B(3
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کاربری هتل و مراکز پذیرایی از میهمانان در محدوده ی بافت
تاریخی ،از دیدگاه اصول توسعه پایدار شهری ،مثبت ارزیابی
میشود ،در حالیکه پدافند غیر عامل هیچ توصیهای در
وجود این نوع کاربری در محدوده ی تأسیسات

خصوص
حیاتی ندارد(نگاره  9و جدول .)8
دول   : 8مقایسه دو دیدگاه (پدافند غیر عامل با توسعه
ج
پایدار شهری)در خصوص کاربری هتل
توسعه پایدار شهری()B

هتل

 )B(3و

پدافند غیر عامل ()A

)A(0

جمعبندی و نتیجه گیری

در مجموع ،با امتیازدهی به نتایج مقایسات زوجی دو
نوع دیدگاه در خصوص کاربریهای مختلف در محدوده
بافت تاریخی منطقه ( 12جدول  )9و با تعدیل تضادهای
موجود در دو رویکرد مورد مطالعه؛ به منظور حفاظت بافت

تاریخی منطقه  12تهران ،اولویت ضرورت تغییر کاربریها

مورد مطالعه را میتوان به شرح ذیل

در الگوی بهسازی
تعیین نمود:
اماکن تجاری و اداری در اولویت تغییر کاربری قرار
دارند .پس از آن ،لزوم تغییر کاربریهای صنعتی و کارگاهی
احساس میشود .تغییر محل عبور خطوط مترو و کاربری
ارد و کاربری فضای سبز
مسکونی ،در اولویت بعدی قرار د 
و هتل ،آخرین گزینهها برای تغییر کاربری میباشند.
ایستگاههای آتش نشانی نیز به هیچ وجه نمی بایست از
مورد مطالعه حذف گردند(جدول .)10
محدوهی 
ید و با مطالعه موردی
با توجه به مباحثی که مطرح گرد 
انجام شده ،به این نتیجه میرسیم که علیرغم اثبات موضوع
افند غیر عامل » با « اصول توسعه
پارادوکس «الزامات پد 
تأکید بر هر دو مفهوم در الگوی بهسازی

پایدار شهری»،
بافت تاریخی شهر امری اجتناب ناپذیر محسوب میشود.
لذا میتوان با اتخاذ الگوی مناسب بهسازی و روشهای
مناسب مداخله ،امر مهم حفاظت از بافت تاریخی را با تغییر
بهینه ی برخی کاربری ها ،به بهترین نحو به انجام رسانید.

جدول  : 9امتیاز ّ
کل هر یک از کاربریها از منظر هردو دیدگاه (پدافند غیر عامل با توسعه پایدار شهری)
گزینه

رده بندی(درصد)

امتیاز کل

تجاری و اداری

 )A(0و

)B(0

0

%0

صنعتی و کارگاهی

 )A(1و

)B(0

1

%5/2

خطوط قطار شهری(مترو)

 )A(2و

)B(0

2

%10/5

مسکونی

 )B(2و

)A(0

2

%10/5

فضای سبز

 )A(3و

)B(0

3

%15/8

هتل

 )B(3و )A(0

3

%15/8

ایستگاه آتش نشانی

 )A(3و)B(3

6

%31/6

جدول   : 10اولویت تغییر کاربری ها ،جهت محافظت از بافت تاریخی مورد مطالعه(موزههای منطقه  12تهران)
اولویت تغییر کاربریها
در موقعیت عنصر تاریخی
موزه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

نوع کاربری

تجاری و اداری

صنعتی و کارگاهی

مسکونی  -خطوط قطار
شهری (مترو)

فضای سبز  -هتل

ایستگاه آتش نشانی

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (
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نگاره   :10موقعیت موزهها در ارتباط با
کاربریهای مورد مطالعه در منطقه 12
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