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هاي تاریخیتوسعه و حفاظت بافت، مدیریتی احیاءاجتماعیتدوین راهبردهاي
تهرانشهرداري12مطالعه موردي منطقه 

3هاشم جاللی کنیمی، سید2، دکتر افسانه زمانی مقدم1اسماعیل قادريدکتر

چکیده
گذشته جامعه شهري را نشان سازي دانش معماري و شهر، تاریخ، فرهنگیی هستند که هاي تاریخی شهرها آثار گرانبهابافت

به لحاظ قرار12می دهند و یا در بیان روشنتر هویت و شخصیت اجتماعی فرهنگی شهر را به نمایش می گذارند. منطقه
ملی، آبگینه، تمبر، جواهرات، گلستانکاخجملهازتاریخیوفرهنگیمراکزوجودوتهرانتاریخیهستهمحدودهدرگرفتن

هاي مهم ارزشمند بناهايملی و... یکی از کانونایران، هنرهايشناسی، ملیاسالمی، مردمشورايلک، مجلسسکه، صبا، م
تهران محسوب می شود، لیکن به جهت بروز برخی مشکالت مانند فرسودگی، ضعف مرمت و انسجام ارزشتاریخی و با

فرهنگی، اقتصادي و ارزشمند گردشگري مراکز فوق، ها بااليرغم ظرفیتلی هاي مختلف شده است و عمدیریت دچار چالش
ها دست به هاي شهري مربوط به حفظ آثار و احیاي این بافتها و پروژهمدیریت شهري (شهرداري منطقه) در اجراي طرح

توصیفی به –گریبان معضالت پیچیده شده است. از این رو در این تحقیق سعی شده است با بهره گیري از روش تحلیلی 
ها و ها، سیاستهاي آن راهبردررسی ابعاد مختلف مدیریتی، کالبدي، فرهنگی، اقتصادي آن پرداخته تا با استفاده از یافتهب

هاي تاریخی منطقه بیش از پیش تبیین گردد.هاي حفظ و احیاء بافتبرنامه
هاي ت یکپارچه) و فقدان برنامههاي مختلف و ذي ربط (مدیرینتایج این بررسی نشان می دهد، ضعف تشریک مساعی گروه

هاي اساسی منطقه می باشد. مرمتی مناسب و سایر موارد از مهم ترین دالیل بروز چالش

مدیریت شهري ، بافت تاریخی، احیا و مرمت، مدیریت یکپارچهکلید واژه ها: 

_____________________________________________________________________
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استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران 2
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مقدمه
سکونی، تجاري و فرهنگی و توسعه زیر هاي اخیر و نیاز به به عناصر کالبدي چون فضاهاي مرشد جمعیت شهرها در دهه

هاي تاریخی شهرها و چگونگی حفظ و احیاي ها، افق جدیدي را به روي بافتهاي همچون خیابانها و بزرگراهساخت
هاي تاریخی ارزشمندي در شهرهاي آنها گشوده است. ایران به دلیل داشتن سابقه طوالنی در شهر نشینی داراي بافت

افقی این شهرها و گسترش ساخت و سازهاي جدید همراه با کاهش جمعیت بخش تاریخی آن به کهن خود است. توسعه
هاي فراوان و تخریب مزارع و زمینهاي کشاورزي دلیل کاهش جاذبه زندگی، باعث رشد بی رویه شهر و تحمیل هزینه

م توجه به بافت تاریخی و هاي جدید شهري در کنار عداطراف شهر و تخریب محیط زیست گردیده است. توسعه بافت
هاي قدیمی شهر، یعنی گسترش عناصر کالبدي جدید و فراموشی عناصر تاریخی می باشد. دگرگونی فرم و ساختار محله

تاریخی اند، حفظ و احیاي بافت تاریخی شهر در چار چوب –در کشورهاي توسعه یافته اي که داراي میراث فرهنگی 
ي جمعی، همواره جایگاهی ارجمند داشته و همیشه نیز با موفقیت همراه بوده است. از سازمان فضایی آن و توسعه فضاها

هاي تاریخی همواره نه مانند موجودیتی کهن و منسوخ و مزاحم بلکه فرصتی استثنایی براي کنترل حجم این منظر، بافت
نظر می رسد مهمترین مشکل در عدم ها و نیز نمادي از سوابق فرهنگی و مدنی شهر به شمار آمده است. بهساخت و ساز

هاي تاریخ نبود انسجام مدیریتی و عدم مشارکت مدیران و بخش خصوصی می باشد، چرا که با گذشت احیاء بافت
ها ) و وجود بسیاري مصوبات و پیگیري12هاي تاریخی در این منطقه (سالیان متمادي از ضرورت احیاء حفاظت ازبافت

اي تاریخی منطقه احیاء گردیده است.ههنوز درصد کمی از بافت
گسترده ترین بافتهاي ارزشمند و بیشترین بناها و فضاهاي شاخص و ممتاز تاریخی تهران را در خود جاي داده 12منطقه 

است. حفاظت و مرمت، بهسازي و تجهیز این میراث فرهنگی وظیفه اي ملی است. این موضوع، باالترین مزیت نسبی 
هاي گذشته تهران) با هاي وسیعی از منطقه علی رغم ارزشهاي هویتی (بازماندهود. در عین حال پهنهشمنطقه محسوب می

ها با اتکا به مفاهیم مرمت شهري ضرورت و فوریت دارد. باید فرسودگی مفرط روبرو است. بهسازي و نوسازي این پهنه
ها) که تاریخ و نشانه سیماي شهري تهران را ابانهاي ارزشمند شهري (لبه خیتوجه کرد بخش قابل مالحظه اي از بدنه

ها و بناها افزوده شده است. تخریب شده و از بین رفته اندو الحاقات آزاردهنده اي نیز به بقایاي بدنهداده اند، تشکیل می
سوي دیگر سال است. از 400(داخل باروي اول) بیش از 12درصد از محدوده منطقه 27قدمت « دهدها نشان میبررسی

73هکتار) است. به عبارت دیگر عمر 2000درصد باروي دوم (80هکتار بیش از 1600با مساحت 12محدوده منطقه 
هاي شاخص تشکیل شده و ها و پهنهدرصد محدوده از گستره43سال است. همچنین 200بیش از 12درصد بافت منطقه 

شوند. به خیابانهاي تهران قدیم هاي ارزشمند یافت می) هنوز بدنههاي شهري (سیماي خیاباندرصد از طول لبه15,5در 
درصد از واحدهاي 50) همچنین بیش از 19-22: 1383(باوند، » ها و فضاهاي شهري ممتاز را نیز افزود. باید میدان

درصد 5/8و فقط هاي قدیمی در میان مناطق تهران) سال عمر دارند (بیشترین نسبت خانه30بیش از 12مسکونی منطقه 
درصد بوده است. به 3,3فقط 1375-79آنها در ده سال اخیر ساخته شده اند. سهم منطقه از کل ساخت و سازهاي دوره 

1شود. عبارت دیگر بافت منطقه به صورت روزافزون فرسوده تر می

تهران محسوب 12نطقه اهمیت محدوده زمانی دو چندان خواهد شد که دریابیم، محدوده فوق عنوان هسته مرکزي م
دهد این شود و در برگیرنده کهن ترین و پر ارزش ترین عنصر تاریخی آن یعنی مجموعه ارگ است. بررسی نشان میمی
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99/تدوین راهبردهاي اجتماعی مدیریتی احیاء، توسعه و حفاظت بافتهاي تاریخی

تواند به عنوان نخستین محدوده ویژه طراحی و برنامه ریزي بافتهاي تاریخی مرکز شهر تهران مورد توجه قرار محدوده می
می توان آثار متعدد ثبت شده اي را در مجموعه ارگ 12رست ابنیه تاریخی ثبت شده منطقه گیرد. همچنین با بررسی فه

شناسایی نمود که ضوابط و شرایط خاصی را براي هرگونه اقدام در محدوده طلب می نماید. نکات فوق، حاکی از عدم 
با هدف احیاء و بازسازي ارزشهاي است و لذا تجدید ساختار کالبدي منطقه 12تعادل بسیار در سازمان فضایی منطقه 
تاریخی باید در دستور کار قرار گیرد.

این تحقیق بر آن است تا با بررسی دقیق تر این موضوع که، مدیریت شهري زمانی می تواند به اهداف خود در زمینه 
یکپارچه شهري در هاي تاریخی هسته مرکزي شهر فائق آید که امکان ایجاد یک مدیریتبهسازي و احیاء و مرمت بافت

تعامل با تمامی دست اندر کاران ایجاد شود. با توجه به مشکالت مختلفی که در ارائه راهکارهاي مختلف جهت حل 
) شهرداري تهران وجود دارد، در مسیر بررسی این 12هاي تاریخی به خصوص در منطقه (مشکالت احیاء و حفاظت بافت

هاي تاریخی، مشکالت این نوع دنبال آن مسائل مربوط به احیاء و حفاظت از بافتموضع ابتدا ابعاد مختلف مدیریتی و به 
) شهرداري تهران، مورد بررسی 12ها، سیر مسائل و اقدامات قانونی و تاریخی انجام شده در این خصوص در منطقه (بافت

در این جهت و اقدامات انجام قرار گرفته و سپس در قالب روشهاي آماري، سواالت مختلفی که از شهروندان و مدیران
تدوین شده در قالب نمودار و غیره ارائه و در انتها به جمع بندي نهایی این موضوع خواهیم پرداخت، که آیا از طریق 

شهرداري تهران دست یافت. 12منطقه راهبردهاي اجتماعی مدیریتی احیاء، توسعه و حفاظت بافتهاي تاریخی 
مبانی نظري 

وانگلیسفرانسهکشورهايدرویژهبهغربیاروپايدربایدراشهرقدیمبافتاحیابهي مربوطهافعالیتاولیهيهاگام
ماشینهزاراناختراعباعثصنعتیانقالبزیرا.کردجستجو1830-1960دوره درصنعتیانقالباولیهآغازدلیلبه

مراکزجاییجابهسببهمچنین.شدشهرهامحدودهردکارخانههزاراناستقراروماديجانبینیرويازگیريبهره
واگیر، يهابیماريبامبارزهجمعیتطبیعیسریعپزشکی، رشديهاشهري، پیشرفتنواحیبهروستایینواحیازتولید

مبتنیکهگردیدهشهرهاقدیمیبخشویژهبهشهرهادرجمعیتانبوهیوتراکمنتیجهدروشهري-روستامهاجرت
برايفراوانیمشکالتنتیجهدر.استبودهحیواناتویديچرخ، نیرويصنعتیماقبلنقلوحملنولوژيتکبر

هواردباغشهرهايطرحاصلیشکلبههاشهرساماندهی.آمدوجودبهمحیطیزیستلحاظازشهرهادرسکونت
تنگناهايرفعدیگريوگذشتهاثمیرحفظبهاحترامجهت، یکیدوازویژهشکلبهقدیمیيهابافتو)1850(

بهراتشکیالتی1837سالدرهافرانسوي.گرفتقرارتوجهموردهسواردسترسیوفرسودگیمشکالتازناشی
درکهبوداماکنیوعناصرحفظوبرداريفهرستکارشکهکردندبنیان- تاریخیبناهايهندها وویژهکمیته-نام

حفظبرايراانجمنیموریسویلیام1877سالدریعنیانگلستاندربعدسالهپنجا.داشتقرارویرانیخطر
زماندردیگريهاسازمانازبسیاريپیشروکهپابرجاستهنوزانجمناینکهکردگذاريپایهقدیمیيهاساختمان

تاکهگرددمیبازوزدهمنقرنبهباارزشآثاراحیاوحفظبهمربوطقوانینمجموعهپیشینه.رودمیشماربهحاضر
مبتنیبیشتر»گرایانهاصالح«یا»بهسازي«شهريتوسعهباهمزمانرونداین.استیافتهتکاملوادامههمچنانکنون

ایرانتاریخیبافتمطالعاتبهمربوطپیشینهبحثدر.گرفتشکلقدیمبافتاحیابهمربوطتئوريمبانیودیدگاهبر
شهرتاریخیيهابافتمطالعهبهتوانمیجملهازخصوصایندر.هستندبررسیومرورقابلپیشینمطالعاتبرخینیز
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ارزشمندمیراثشهرهاتاریخیمراکزاشاره کرد.)فینمحدودهتوسعهوبهسازيطرح(زد، سمنان، بوشهر، کاشانی
فرهنگیواقتصادي، اجتماعیابعادگاهتجلیشهرازبخشاین. ماستگذشتگانازماندهبجايکالبديومعماري
ثبتبهراآنفرهنگیهویتوکردهسپريروزگارشهرازبخشایندرتاریخیيهادورهدرکهاستمردمانی
تواندمیکهاستضرورتهاییازجملهشهريسیستمباآنهاانطباقوباززنده سازيوحفظ، احیابنابراین. اندرسانده
تاریخینواحینقشامروزهکهعواملیازیکی) 77، 1843کالنتري، (ببردپیشباشهرهمگامراتاریخیناحیهحیات

قابلنقشگردشگريامروزه.استهاخاطرهتجدیدوآنانازبازدیدبهمردممیکند، تمایلشهرها پررنگدررا
انجامصنعتاینحولکهادياقتصفعالیتعمده ترین.داردشهرهادرتاریخیبافتهاياحیايوتوسعهدرتوجهی

یزدي، پاپلی(است...ولوکس، فرودگاه، ترمینالهتل، رستوران، خیابانهايساختمانی، عمرانیفعالیتهايگیرد؛می
باتاریخیبافتهاياحیايجهتدولتیوخصوصیبخشسیاستگذاريبرعالوهتاشودمیسببامراین.)3، 1381
پیشینهباشهرهاییدر.شودسرازیرسواینبهگردشگرانسويازسرمایهوپولازعظیمیشهرها، سیلدرارزش

ثقلمرکزواستمنطبققدیمی آنهستهبرشهرباشند، معموالًمرکزمیکالبديبافتتوالیدارايکهطوالنیتاریخی
)14، 1385ادهم، (دهندمیتشکیلراشهرنظامجغرافیاییالزاماًنهوعملکردي

هاي متفاوت طی دوران حیات شهري در داخل محدوده شهر و شهري گستره اي همپیوند است که با ریخت شناسیبافت 
ها، فضاها، تاسیسات ها، راهیا حاشیه آن در تداوم و پیوند با شهر شکل گرفته باشد. این گستره می تواند از بناها، مجموعه

-). نحوه استقرار واحدها و عناصر معماري1385شفایی، اشد (ها تشکیل شده بو تجهیزات شهري و یا ترکیبی ار آن
. می شودشهري و شبکه ارتباطات در کنار یکدیگر موجب تکوین ترکیبی متشکل از فضاهاي خالی و پر موسوم به بافت

متعلق به تاریخیي هاافتبهاي قدیمی و فرسوده را می توان نام برد. هاي موجود در شهرهاي ایران بافتاز انواع بافت
ها و ها، ماشینها، ساختمانمتشکل از اجزا، آدموسیستم شهري هستند. سیستم بزرگی که مردم در آن زندگی می کنند

شود. اما بافت تاریخی محدودي عنوان بافت شهري یاد میاي است که با هم در ارتباط هستند و از آن بهدرکل مجموعه
هاي مختلف تاریخی حضور داشته، خودش یک شهر تاریخی بوده و در دورهاز این سیستم شهري موجود است که قبال

در آن زندگی در جریان بوده و سیستمی با مشخصات کاملی ازنظر ساخت و ساز، عملکرد، هویت، جامعه انسانی و 
ا اصطالحا به عوامل طبیعی در آن درجریان بوده است و هنوز شواهدي از این شهر تاریخی در شهر فعلی بجا مانده که م

هاي تاریخی از این جهت اساسا طور کلی بیشتر بافتولی به)1390(سید مهدي مجابی، گوییم.آن بافت تاریخی می
جاي اینکه هاي مختلف تاریخی بهدر طی دورهوحداکثر یک یا دو نسل از عمر آن گذشته باشد؛ ، اندتاریخی شده

شهري هاي فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، معماري و فضایی داراییو به عنواناندفرسوده شوند؛ به نوعی تکامل پیدا کرده
آنءمرمت و احیا، بنابراین با کنندکنند بلکه آن را مرمت میتاریخی را نوسازي نمیهايبافتتلقی می شوند لذا اساسا 

به ی و تاریخیقدیمي هابافتاز سوي دیگرکه بافت تاریخی روند تکاملی خود را ادامه دهد. اتخاذ می گردد ترتیبی 
به یادگارازاست که زابه عنوان شبکه به هم پیچیده اي روابط کالبدي ودرونوعنوان هسته اولیه شهرهاي کشور

نیازهاي جامعه واحتیاجات روزهاي اخیر نتوانسته است بادرطی دهههاي زیاددگرگونیهاي پیشین با وجودنسل
ها براي تمرکز خدمات تجاري، اداري، ایگاه خود درمرکزیت شهر، ازبهترین محدودهسازگارگردد. ولی به دلیل ج

بار شمرده شده و ها در کالبد شهرها به عنوان قلب تپنده فرهنگی، سیاسی واقتصادي به شمار می روند.که اهمیت این بافت
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هاي توریستی، اهمیت ولزوم جاذبههاي با ارزش تاریخی ومیراث فرهنگی، ها، وجود عناصر والمانفرهنگی این بافت
دو چندان می هاي شهري راخدمات رسانی به این مناطق به ویژه درزمان بحران، اهمیت ساماندهی واحیاءاین نوع از بافت

ها، قبل از هر اقدامی ضروري ها وپتانسیلرسیدن به سلسه نیازهاي مناسب وطبقه بندي شده وامکانات، محدودیتلذا کند. 
ی رسد، چرا که شاید با بررسی آنها وبدون انجام عملیات خاص وتنها برنامه ریزي واتخاذ تصمیمات کار آمد در به نظر م

، 105(حناچی وهمکاران، .هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و.....بتوان مشکالت را مهار کرده وبر آنها فائق آمدحوزه
هاي قدیمی شهرها بیشتر از سایر نقاط ت ناشی از آن بخشظهور مشکال)در تحوالت جدید شهر نشینی در جهان و1386

هاي نظري در طی ها ي دیدگاهبر پایه چنین استداللشهري در معرض عوارض نا مطلوب توسعه شهري قرار گرفته اند..
نشان هزمیناینتنوع تجارب جهانی درقرون و دورهاي اخیر در میان اندیشمندان مطرح و مورد بسط و تحلیل قرار گرفت

کشورهاي مختلف با فرهنگها، زبانها واعتقادات متفاوت، تجارب بسیار ارزنده اي را در طول تاریخ از خود بر می دهد.
در هر حال در جهان می باشد. این شهرهايتاریخی درهايبافتجاي گذاشته اند که نشان دهنده هویت هریک از 

افت تاریخی در طی زمان دچار تحول و تکامل شده است که در هاي بپردازي (جهانی)در عرصهنظریهمجموع اساس
هاي مختلف مطرح و مورد توجه اندیشمندان و مجریان و مدیران شهري قرار گرفته است که فوق در راستاي آن دیدگاه

وسازيهینهبباراتاریخیيهابافتنوعاینباورنداینبرمتفکرانبرخیراستاایندراینجا به اهم آن می پردازیم.
ضمنطریقینابهوکردبرداريبهرهوسکونتقابلپیشازبیشتوانشهري، میتجهیزاتوتسهیالتتزریق

ایندر.بپردازدبازسازيبهدرونازکهدادفرصتآنمحیطیزیستارکانآن، بهاضمحاللشتابازجلوگیري
کههستندمعتقدودهندمینشانبیشتريتوجهانسانیقیاسمدرنوسازيابعادومحیطروانبخشیبهطراحاننظریه

گذارانسرمایهبهترینفعلیآید، ساکنینپدیدتاریخیبافتدرزندگیتداوموبافتحفظبرايالزميهاانگیزهراگ
ت، کلیچونجدیديمفاهیمبر، حقیقتدرکه) عقالنینگرش(ارگانیستینگرش.بودخواهندشهريمراکزوحافظان

تعیینطریقازتاریخیهايبافتپایداراحیاينگرشایندر. داردفراوانتاکیدهاپدیدهپویاییومراتبسلسلهنظام
وجودبهبیستمقرناوایلدررویکرداین.کندمیپیدادفاعیقابلودارمعناشهر، جایگاهفضاییسازماندرهاآننقش
ومراتبکلیت، نظام، سلسلهچونجدیديمفاهیمبرارگانیستیتفکرشیوه.استارگانیستییاسیستمیرویکردآمد

ازبسیاريکهاستکلیارگانیسمتاریخیبافتنظرگاه، یکایناز.داردفراوانتاکیدزیستیيهاپدیدهپویایی
استمتعالیسیستمزنده، یکموجود.شودمیناشیآنکلیتوتمامیتازبلکهاجزاخواصجمعازنهآنصفات

محیطبااطالعاتوانرژيومادهتبادالتباوداردمحفوظافزاانتروپیعواملرغمعلیراخویشنظامتواندمیو
ازجامعیتبیینبهدستیابیسیستمینگرشاصلیهدف.کندجلوگیريانهدامونظمیبیبهیافتنسوقخارج، از

. استها بافتاینبرحاکمشهريمدیریتنظامسیتماینيهابخشترینمهمازاست، کهآنيهاپدیدهوجهان
وظایفاهمازکییاستشهريمحیطساماندهیپیدرکهدانستهدفمندکوششیتوانمیراشهريمدیریت
مراکزبخشیدنحیاتمنظوربهشهريمدیریتامروزه.باشدمیتاریخیيهابافتهدایتوکنترلشهريمدیریت
چنینچارچوبدراست.تاریخیيهابافتعمرانوتوسعهيهابرنامهوطرحهاآرمانهاياجرايدنبالبهفرسوده
عنوان، بههاآندرمداخلهوشناسیبافتبهدستیابیشده، تاسببتاریخیيهابافتپیچیدگیوگونیگونهشرایطی

مدیریتنظامرواینازباشدمطرحشهريدیریتمراستايدرموخرینومتقدمینبیندرهموارهشهريمهممقولهیک
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پیرامونلحاظبدین. رودمیشماربهشهريتاریخیيهابافتنوسازيوبهسازياصلیبستروزیرساخت، شهري
. داردوجودشهريمدیریتادبیاتدرآنيهادیدگاهوها نگرشدربارهزیاديمباحثشهرهاتاریخیيهابافت

دربایدکهاستهمسایگیواحدهايحددروسلولیوتدریجیکاري، تاریخیيهابافتشهرينوسازيوبهسازي
باکهمذهبیوآموزشی، بهداشتی، فرهنگیاموراجراییساختاردامنهکهطورهمان. گرددانجاممحله، مدیریتسطح
شدنفراهممستلزمکهاست» گروهی« انرژيتولیدومشارکتنیازمندموضوعاینتحققداردسروکارهاخانوادهآحاد

این در حالی است که تغییرات سریع و عظیم در دهه اخیر در فن آوري، نحوه باشد، میمشارکتاینمختلفعوامل
هاي تاریخی شهر به مثابه یک سازمان) را دگرگون کرده است، با این حال ها (در اینجا مدیریت بافتمدیریت سازمان

لف بهسازي و نوسازي در فضاهاي مختلف تاریخی انجام شده است، حضور مردم و افزوده شدن هاي مختاگر چه طرح
هاي بومی ساکنان، تمایالت اجتماعی، شیوه سکونت، از عوامل مهم این مسئله می باشد. توجه به ویژگیعامل اجتماعی

هاي تاریخی طرحهاي بهسازي ونوسازي بافتبنیه اقتصادي و مطالبات ایشان به عنوان یکی از مهمترین مسائل مبتال به در 
بوده است که در بررسی نتایج نشان داد.

در نهایت باید اذعان نمود که تفاوت اصلی نوع مدیریت در رویکرد سنتی با رویکرد جدید (مشارکتی) در این نکته نهفته 
بد و به همین دلیل جذب و ایجاد هاي تاریخی (حفاظت) بدون حضور مردم معنا نمی یااست که نوسازي و بهسازي بافت

هاي سازمان نوسازي، شهرداري هاي الزم براي حضور مردم نیازمند ابزارها و تدبیر مدیریتی است که باید در اولویتزمینه
و مدیریت شهري قرار گیرد. تمهیداتی که بتواند حضور مردم را از ابتدا تا انتهاي طرح جلب نماید.

درجهان فراگیر شده است و شهرياجراییيهانظامچارچوبدرتاریخیيهابافت1از سوي دیگر تجدید حیات
با ، بدین گونه مفهوم توسعه پایدارها به اصل اجتناب ناپذیري در توسعه بدل گردید.بتدریج پایداري درکلیه برنامه ریزي

دستیابی به اهداف توسعه پایدار در ست که اامروزه اعتقاد بر اینمی پیدا کرده است ویشهرهاي پایدار ارتباط مستق
توجهموردحیاتتجدیدرویکردنگاهاینباتاریخیمناطقنوسازيرفتهرفتهوپذیرتر استهاي شهري امکانمحیط

واندازچشمباآندرکه)مدیریت(محورفرآیندرویکردایندروگرفتقراردنیاشهرسازيحوزهصاحب نظران
نقشمحلهحیاتتجدیددرمشارکتیمداخلهپردازدمیشهريمشکالترفعبهیکپارچهواگیرجامع، فرییهافعالیت
محلی قابل هاي تاریخی در سایه مشارکت. از سوي دیگر تحقق انسجام و تشریک مساعی در مدیریت بافتدارداساسی

محل، معتمدین(محلیيهاتشکل، هاافراد، گروهکهییهافعالیتکلیهشامل2محلیمشارکتزیراکه، مشاهده است
محلیهویتارتقاوزندگیکیفیتآندرطیوکردهسازيتصمیمفرآینددرگیررا...) وجوانان، زنان، اصناف، کسبه

تواندنمیمحلهیکدرتجدیدحیاتفرآینددرزیرا.شودمیشناختهمحلیمشارکتعنوانگیرد، بهمیقرارتاثیرتحت
ومشکالتبهوهستندآگاهخودفرديومحلیقابلیتهايازکه(محلهمردمبینبرندهبرندهمساعیتشریکازجدا

اکنونرویکرداین. پذیردصورتداوطلبسازمانهايوخصوصیمسئولین، بخش، با)باشندمیواقفنیزمحلهمسائل
دستعبارتیبهیامسئولینولیمحيهاسازمانبین3مساعیتشریکبامحلیتوسعهمنظوربهجهاننقاطدراکثر

، هاگروه، افرادموثرمشارکتجلبواقعدرمحلیمشارکت.گیردمیانجامایداريپوموفقیتبانفعانذيواندرکاران
وهاالویت، نیازهاشناختبافرآیندایندرکهاستسازيتصمیمفرآیندازپشتیبانیدر.. .وکسبه، اصناف، هاسازمان
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، کلیدياندرکاراندستونفعانذي، مردميهامهارتوتوان، دانش، نظراتازاستفادهباووجودممشکالت
.گیردشکلپایداريطوربهبتواندکاروزندگیکیفیتارتقاوبهبود، محلهتجدیدحیات

نطقه مطالعه موردي م- هاي تاریخیحفاظت بافتهاي مدیریتی احیاء وتدوین راهبرد، اصلی این پژوهشهدف
:ازعبارتنداین تحقیقویژهشهرداري تهران است اهداف12

هاي تاریخی.ها ي مدیریتی در احیاء بافتتعیین شاخص
هاي تاریخی.هاي کالبدیی در احیاء بافتتعیین شاخص
هاي تاریخی.فرهنگی در احیاء بافت–هاي اجتماعی تعیین شاخص
تاریخی.هايهاي اقتصادي در احیاء بافتتعیین شاخص
و مشخصات آماريروش تحقیق

روش.استآمدهزیردرآنشرحکه. استکیفیوکمیيهاافتهیبرمبتنیوژرفانگر-میدانیروشدارايپژوهشاین
روشازاستفادهوکیفیوکمیيهاافتهیبهدستیابیباتااستآنبرتالشکهاستمیدانیروشپژوهشایندر

توصیفی، روشنظرازوکاربردي، هدفلحاظازحاضرتحقیق.گیردصورتاطالعاتآوريمعج) میدانی(پیمایشی
تهران و شهرداريدرربطذيکارشناسانشامل، تحقیقاینآماريجامعه. استگرفتهانجاممیدانیصورتبهکهاست

.استبودهتهرانشهرتاریخیيهابافتاحیاءوحفظبهراجعتهرانشهرداري12صاحبان امالك تاریخی در منطقه 
آنهاازنفر110تعداد، تاریخیهايبافتاحیاءوحفظدردرگیرکارشناسانتعدادمحدودبودنبهتوجهبا، نمونهحجم

. گرفتندقرارپرسشموردتصادفیبطورتهران و صاحبان امالك تاریخیشهرداريمختلفهايحوزهدرکه
) مکتوبوشفاهی(اسنادبهپژوهشموضوعدرمکتوبيهاتجربهشناساییومدیریتیيالگوهابهدستیابیمنظوربه

يهابافتبهمربوطاطالعاتهمچنینوتهرانشهرداري12منطقهجمعیتیاطالعاتبهدستیابیجهتبعالوه. شدمراجعه
تحقیقروشازتحقیقاین.گرفتقراراستفادهموردشهرسازيوراهوزارتوایرانآمارمرکزرسمیآمار، تاریخی
يهامتغیرهاشاخصطراحیشاملکهساختهمحققپرسشنامهازکمیبخشدرشودمیاستفاده) کیفیوکمی(ترکیبی
مصاحبهازکیفیبخشگرفت ودرقرارگیرينتیجهموردآمارييهاآزمونوهاتحلیلطریقازکهباشدمیمذکور

.پذیرفتصورتمحتواتحلیلتفکیکبامندساختارنیمه
شاخصهاي، نمودارها، جداولشاملتوصیفیآمارازاستفادهبااطالعاتآوريجمعازپسمیدانیعملیاتپرسشنامه

تحلیلمورد.....وفریدمنبنديرتبهوواریانستحلیل، عاملیيهاتحلیلآزمونهايازاستفادهبااستنباطیآمارومرکزي
وسازمانیمختلفيهاآماربهدسترسیامکانعدم، گرفتقرارروپیشکهمشکالتیمهمتریناز.تگرفقرارتوصیفو

بهدادنپاسخبهمردماعتمادعدمهمچنین، بودشهرييهابافتحوزهدردرگیرسازمانهايمدیرانهمکاريعدم
.بردنامنهاآازتوانمیراگذشتهدرپاسخگوبودندرمثبتبازخورعدمدلیلبهپرسشها

:استشدهآوريجمعروشچندینازتحققایناطالعاتوهاداده
، کالبدي، مدیریتیعاملچهارنقشپیرامونتحقیقتجربیونظريادبیاتبررسیبه، روشایندر: اسناديروش-1

، روشاینادامهدر. استشدهپرداختهتهرانشهرتاریخیهايبافتاحیاءوحفظدراقتصاديو، فرهنگیواجتماعی
.شدندتدوینتحقیقپرسشنامهونظريمدل
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آوريجمعتحقیقآماريجامعهبیندرالزماطالعاتوهاداده، پرسشنامهابزارطریقاز، روشایندر: میدانیروش-2
. اندشده
احیاءوحفظمختلفابعادتاسشدهسعیآندروبودهساختهمحققپرسشنامه، تحقیقایندراصلیگیرياندازهابزار
گیرد. قرارپرسشموردمطلوبوموجودوضعیتدودرتهرانشهرتاریخیهايبافت

. استشدهاستفاده) صورياعتبار(محتوااعتبارروشاز، گیرياندازهابزاراعتبارمیزانسنجشجهت، تحقیقایندر
میاندرموضوعیکارشناسانازنفرچندومشاوروراهنمااساتیدبااولیهتدوینازپسپرسشنامهکهصورتبدین

براي. گردیدتأمینپرسشنامهاعتبارقابلیت، آناصالحوپرسشنامهدرآناننظراتاعمالازبعدسپسوشدگذاشته
ازنفر15بیندرتحقیقپرسشنامهابتداکهترتیببدین. گردیداستفادهکرونباخآلفايروشاز، پرسشنامهپایاییمحاسبه

شاخصبهمربوطهايگویهدرونیهمسازيضریب، کرونباخآلفايطریقازسپسوشدتکمیلربطذيکارشناسان
آلفايضریب، حاصلهنتایجبراساساستشدهمحاسبهمطلوبوضعیتوموجودوضعیتحالتدودرپرسشنامههاي

پایائیعبارتیبهوهاشاخصایندرآلفابااليمیزانازنشاننتیجهاینکهباشدمی70/0ازباالترهاشاخصتمامکرونباخ
.داردگیرياندازهابزارباالي

تحقیقیافته ي
توصیفیهايیافته-1

سن و مدرك تحصیلی پاسخگویان آمده است.، اطالعات مربوط به جنس3و 2، 1در جداول 
جنسبرحسبپاسخگویاننسبی: توزیع1جدول

نسبیدرصدفراوانیجنس
8375,5مرد
2724,5زن
110100نهاییکل

سنبرحسبپاسخگویاننسبیتوزیع:2جدول

تجمعیدرصدنسبیدرصدفراوانیسن
312/282/28ترپائینوسال30
376/338/61سال40تا31
257/225/84سال50تا41
175/15100باالتروسال51

-110100نهاییکل
سال9/9: معیارانحرافسال3/38: میانگینسال62: حداکثرمقدارسال22: حداقلمقدار
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105/تدوین راهبردهاي اجتماعی مدیریتی احیاء، توسعه و حفاظت بافتهاي تاریخی

تحصیالتبرحسبپاسخگویاننسبیتوزیع:3جدول

تجمعیدرصدنسبیدرصدفراوانیتحصیالت
19/09/0کاردانی

22209/20کارشناسی
686/635/84ارشدکارشناسی

195/15100دکترا
-110100نهاییکل

احیاءوحفظدراقتصاديو، فرهنگیواجتماعی، کالبدي، مدیریتیعاملچهارنقشبهراجعکارشناساننظربررسی-
تهرانشهرتاریخیهايبافت

وحفظدراقتصاديو، فرهنگیواجتماعی، کالبدي، مدیریتیعاملچهارنقشبهراجعکارشناساننظر، قسمتایندر
بررسیوسنجشموردلیکرتطیفبراساس) عاملهردرسئوالچندینقالبدر(تهرانشهرتاریخیهايبافتاحیاء
:شودمیپرداختهیکهربررسیازحاصلنتایجبهزیردرکهاستگرفتهقرار

مدیریتیعوامل
براي. دارندتهرانشهرتاریخیشبخاحیاءوحفظدرمهمینقشکهاستعواملیازمجموعهاولین، مدیریتیعوامل

است:شدهاستفادهمرتبطسئوال6از، نقشاینسنجش
تاریخی چقدر است؟هايبافتاحیاءدرشهريمدیریتنقش-1
هايسازمانونهادهاکلیهیکپارچهوهمزمانسیاستگذاري(تاریخیهايبافتاحیاءدریکپارچهشهريمدیریتنقش-2

چقدر است؟)زیربناییتأسیساتکلیهومخابرات، برق، فاضالبوآبمانندربطذي
تاریخی چقدر هايبافتاحیاءوحفظدرشهرداريبهتاریخیهايبافتبهسازيومرمتاختیاراتواگذارينقش-3

است؟
چقدر است؟تهرانشهرتاریخیهايبافتاحیاءوحفظدرگردشگريوفرهنگیمیراثسازماننقش-4
چقدر است؟تهرانشهرتاریخیهايبافتحفاظتواحیاءدر) کالنوبلندمدت(استراتژیکبرنامهراحیطنقش-5
تاریخی چقدر است؟هايبافتاحیاءوحفاظتدرتهرانشهردارياجراییتصمیماتوهاسیاستنقش-6

تاریخی نتایج به شرح هايبافتاحیاءدرشهريمدیریتنقشمدیریتی در بارهعواملکلشاخصدر باره، در کل
است.4جدول
کمینقشمدیریتیعواملمجموعدرکهبودندباوراینبرپاسخگویانازدرصد6/54، )4(جدولنتایجبهتوجهبا

عنوانزیادحددرراعواملازدستهایننقشهاآنازدرصد8/21تنهاوداردتهرانشهرتاریخیهايبافتاحیاءدر
). M=56/2؛SD=09/1(اندکرده

عواملکهاندداشتهاظهارپاسخگویان) درصد9/90(اتفاقبهقریباکثریت، مطلوبوضعیتدر، مقابلدراما
کندایفاحوزهایندرمهمینقشتواندمیواستبرخوردارزیادياهمیتازتاریخیهايبافتاحیاءدرمدیریتی

)81/0=SD51/4؛=M.(
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1391زمستان/ اول/شماره پنجممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال مجله/106

تهرانشهرتاریخیهايبافتاحیاءوحفظدرمدیریتیعواملکلشاخصنقشبهراجعآنهانظربرحسبپاسخگویانینسب: توزیع4جدول

مطلوبوضعیتموجودوضعیتشرح
f%MSDf%MSD

175/15کمخیلی

56/209/1

28/1

51/481/0

431/3919/0کم
266/2374/6متوسط

193/17294/26زیاد
55/4715/64زیادخیلی

110100110100کل
کالبديعوامل

سئوال5از، تهرانشهرتاریخیبخشاحیاءوحفظدرکالبديعواملنقشبررسیوسنجشبراي، تحقیقایندر
است.شدهاستفاده

تهرانشهرتاریخیهايبافتحفاظتوحیاءادر) بافتازهاییبخشترمیم(تاریخیهايبافتمرمتوبهسازينقش-1
نتایج چقدر است؟

باززندهواحیاءوحفظدر...) وسبزفضايتوسعهوزیباسازي، نورپردازي، روسازيپیاده(شهريمبلمانتوسعهنقش-2
تهران چقدر است؟شهرتاریخیيهابافتسازي

بافتاقتصاديارزشکاهشباعثآندراقتصاديرقهمتفهايفعالیتکهقلمرویی(اقتصاديحریمایجادنقش-3
تاریخی چقدر است؟هايبافتاحیاءوحفظدر) شودمیتاریخی

هايبافتاحیاءوحفظدرمتروکهومخروبهاماکنمیزانکاهشجهتدرآواربرداريمستمرهايفعالیتنقش-4
تاریخی چقدر است؟

در...) وسنتیخانهقهوه، موزه، رستوران، هتلبهآنهاتبدیل(تاریخیاماکنکاربريتغییررويبرریزيبرنامهنقش-5
تهران چقدر است؟شهرتاریخیبافتسازيباززندهوحفظ

است.5جدولکالبدي نتایج به شرح عواملکلشاخصدر باره، در کل
درکمینقش، کالبديعواملحاضرالحدرکهبودندباوراینبرپاسخگویانازدرصد3/46، )5(جدولنتایجاساسبر

عنوانزیادحددرراکالبديعواملنقشهاآنازدرصد7/22تنهاوداردتهرانشهرتاریخیبافتسازيباززندهوحفظ
). M=75/2؛SD=15/1(اندکرده

کالبديعواملکهاندداشتهاظهارپاسخگویان) درصد5/74(اتفاقبهقریباکثریت، مطلوبوضعیتدر، مقابلدراما
؛SD=11/1(کندایفاحوزهایندرمهمینقشتواندمیواستبرخوردارزیادياهمیتازتاریخیهايبافتاحیاءدر
02/4=M.(
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107/تدوین راهبردهاي اجتماعی مدیریتی احیاء، توسعه و حفاظت بافتهاي تاریخی

تهرانشهرتاریخیهايبافتاحیاءوحفظدرکالبديعواملکلشاخصنقشبهراجعآنهانظربرحسبپاسخگویاننسبی: توزیع5جدول

مطلوبوضعیتموجودوضعیتشرح
f%MSDf%MSD

138/11کمخیلی 

75/215/1

65/5

02/411/1

385/3446/3کم
349/30184/16متوسط

138/11367/32زیاد
129/10468/41زیادخیلی

110100110100کل
فرهنگیواجتماعیعوامل
بررسیوسنجشموردسئوال8براساس، تهرانشهرتاریخیبخشاحیاءوحفظدرفرهنگیواجتماعیعواملنقش
است.گرفتهقرار

، محلهپلیسهايایستگاه(تهرانشهرتاریخیهايبافتحفظواحیاءدرتاریخیهايمحلهاجتماعیامنیتنقش-1
چقدر است؟...)وروزيشبانهخدماتیاماکن

تجمعات(تاریخیهايبافتحفظواحیاءدرمحالتدراجتماعیسرمایهافزایشجهتکارهاییراهذاتخانقش-2
چقدر است؟...)ومذهبیهايآیینبرگزاري، همسایگی

، مساجد، گردشگري، خیریههايانجمن(تاریخیهايبافتحفظواحیاءدرنهادمردمهايسازمانهايفعالیتنقش-3
چقدر است؟...)وامناءهیات

هايبافتازحفاظتواحیاءدرمحلهساکنینبهتاریخیهايبافتشناساندنجهتدرهاشورایاريهايفعالیتنقش-4
چقدر است؟تاریخی

- مسکونیاماکنبهآنهاامالكتبدیلدرتاریخیهايبافتساکنینمشارکتدرشهريمدیریتتشویقنقش-5
چقدر است؟تاریخیهايبافتاحیاءوحفظدرتوأمانصورتبهگردشگري

حفظ(تاریخیهايبافتاحیاءوحفظدرشهريمدیریتطرفازتهرانشهرتاریخیمحالتبهبخشیهویتنقش-6
چقدر است؟)آنعملکردونقشوتاریخیپیشینهبهتوجهبامحلههرخاصفضاهاي

ومرمتبهتوجهنتیجهدروتاریخیهايبافتازآنهابازدیدوشهروندانآشناییدرتبلیغاتورسانیاطالعنقش-7
چقدر است؟هاآناحیاء

بخشبهربطذيسازمانهايسويازشدهارائههايمشوقدرخصوصرسانیاطالعوآموزشوبسترسازينقش-8
آنها چقدر است؟مشارکتافزایشدرمردمیوخصوصی

است.6جدولفرهنگی نتایج به شرح واعیاجتمعواملکلدر باره شاخص، در کل
21تنهاوکمحددررافرهنگیواجتماعیعواملنقشپاسخگویانازدرصد60، )6(جدولنتایجبهتوجهبا
). M=46/2؛SD=14/1(اندکردهعنوانزیادحددرراعواملایننقشهاآنازدرصد

عواملکهاندداشتهاظهارپاسخگویان) درصد8/81(اتفاقبهقریباکثریت، مطلوبوضعیتدر، مقابلدراما
)M=25/4؛SD=91/0(.استبرخوردارزیادياهمیتازفرهنگیواجتماعی
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1391زمستان/ اول/شماره پنجممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال مجله/108

تهرانشهرتاریخیهايبافتاحیاءوحفظدرفرهنگیواجتماعیعواملکلشاخصنقشبهراجعآنهانظربرحسبپاسخگویاننسبیتوزیع:6جدول

مطلوبوضعیتموجودوضعیتشرح
f%MSDf%MSD

2220کمخیلی

46/214/1

19/0

25/491/0

444055/4کم
211/19147/12متوسط

175/15358/31زیاد
65/55550زیادخیلی

110100110100کل
اقتصاديعوامل

شدهاستفادهسئوال6از، تهرانشهرتاریخیبخشاحیاءوحفظدرتصادياقعواملنقشبررسیبراي، تحقیقایندر
است.

چقدر است؟تهرانشهرتاریخیبخشاحیاءوحفظازحمایتدردولتیبخشگذاريسرمایهنقش-1
است؟چقدرتهرانشهرتاریخیبخشاحیاءوحفظازحمایتدرخصوصیبخشگذاريسرمایهنقش-2
بخشبهربطذيسازمانهايسوياز...) وبهرهکمبانکیتسهیالت، مالیاتیهايمعافیت(تشویقیهايبستهنقش ارائه-3

تاریخی چقدر است؟اماکنسازيباززندهواحیاءبهمربوطهايفعالیتدرآنهاتشویقجهتخصوصی
هايبافتاحیاءوحفظدرآنهامهاجرتعدموتاریخیمحالتساکنینابقاءجهتانگیزشیقوانینتدویننقش-4

چقدر است؟تاریخی
...) وانبارداري(اقتصاديهايفعالیتسایربهتاریخیاماکنکاربريتغییرعدمجهتمحدودکنندهقوانینتدویننقش-5

تاریخی چقدر است؟هايبافتاحیاءوحفظدر
احیاءوحفظدرآنهامالکینبرايخیتاریامالكافزودهارزشافزایشجهتدرکارهاییراهایجادنقشدر باره-6

چقدر است.؟تاریخیهايبافت
است.7جدولاقتصادي نتایج به شرح عواملکلشاخصدر باره، در کل
راتاریخیهايبافتاحیاءوحفظدراقتصاديعواملنقشپاسخگویانازدرصد6/73، )7(جدولنتایجبهتوجهبا

). M=16/2؛SD=12/1(اندکردهعنوانزیادحددرراعواملایننقشهانآازدرصد6/14تنهاوکمحددر
عواملکهاندداشتهاظهارپاسخگویان) درصد80(اتفاقبهقریباکثریت، مطلوبوضعیتدر، مقابلدراما

).M=24/4؛SD=98/0(استبرخوردارزیادياهمیتازتاریخیهايبافتاحیاءوحفظدراقتصادي
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109/تدوین راهبردهاي اجتماعی مدیریتی احیاء، توسعه و حفاظت بافتهاي تاریخی

تهرانشهرتاریخیهايبافتاحیاءوحفظدراقتصاديعواملکلشاخصنقشبهراجعآنهانظربرحسبپاسخگویاننسبیتوزیع:7جدول

مطلوبوضعیتموجودوضعیتشرح
f%MSDf%MSD

3330کمخیلی

16/212/1

28/1

24/498/0

486/4355/4کم
138/11156/13متوسط

101/9312/28دزیا
65/5578/51زیادخیلی

110100110100کل
گیرينتیجه

سیاستها و اقدامات ، مدیریت بافت تاریخی تهران جهت انجام وظایف با اهداف:مطالعات انجام شده نشان داده است
رزشمند است که می تواند عنصري مهم و گسترده در ابعاد گوناگون مواجه است و مراکز تاریخی منطقه دوازده چنان ا

مبنائی باشد که محله و به تبع آن شهر بر آن محور تغییر کند و حیاتی پویا و پایدار داشته باشد و به یک محله بسیار زیبا و 
بی توجهی دست اندر کاران به ارزش اقتصادي مراکز تاریخی و نقش ارزشمند آن در مناسب براي شهر تبدیل شود.

ي تجدید حیات هاتصادي و عدم توجه به ظرفیت توریست پذیري و گردشگري موجب گردیده است تا دغدغهرشد اق
اي از ابهام قرار گیرد.لههامراکز تاریخی منطقه در

ي تاریخی می توان دالیل زیر را نام برد:هامنابع انسانی) در جریان مداخله بافت(از مهم ترین دالئل حضور شهروندان
رصت داده می شود تا صدایشان شنیده شود همچنین به مردم محله اجازه داده می شود تا به عنوان ذینفع یا به همه ف- 

دست اندر کار پذیرفته شوند.
، پیدا کردن راه حلها و به کار گرفتن آنها، افراد محله تشویق می شوند که در قبال شناسایی مسائل و مشکالت- 

ي مردم به خوبی درك شود.هاو دغدغهمسئولیتهاي شخصی را به عهده گیرند 
می شود.دانش و مهارت براي تشریک مساعی موثر افزایش می یابد و اولویتهاي فعالیتهاي آینده شناخته- 

ي منطقه و استفاده درست از چشم انداز توسعه آینده منطقه دوازده ضروري خواهد بود که به هاو توانهامالحظه فرصت
شود.مهم ترین آنها اشاره می

ي اجرایی در بعد مدیریتیهاو برنامههاتحقق و سیاست گذاري- 
حفاظتی–در بعد کالبدي هاراهکارها و سیاست- 
اجتماعی–در بعد فرهگی هاراهکارها سیاست- 
در بعد اقتصاديهاراهکارها و سیاست- 

ارها باید در قالب توسعه و کنترل ي تاریخی صورت می گیرد که در آن کلیه راهکهاي مناطق بافتهابا توجه به ظرفیت
احیاء و بهره برداري خردمندانه از میراث مادي و معنوي ، مناسب و فراگیر باشد.اتخاذ نظام حقوقی جامع و پویا در حفظ

ي احیاء و بافت تاریخی منطقه هابا احترام به حقوق شهروندان و جامعه ذي نفعان و توانا از مهم ترین پیش شرط، جمعی
سازمان بخشی و باززنده سازي ، نوسازي، ي قابل تصور است. بهسازيهاو برنامههاکه در چارچوب سیاستمی باشد

ي مادي و معنوي بافت شهري براي نسل کنونی و آیندگان از هادر جهت بهره برداري از ارزش، ي تاریخی منطقههابافت
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1391زمستان/ اول/شماره پنجممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال مجله/110

هري با هویت تاریخی امکان پذیر است و یکی از اساسی ترین راهبردها است که در چهارچوب برخورداري از منظر ش
فرهنگی این مراکز به شمار می رود.–ي حافظه تاریخی هاو ارزشهاو رویدادهامهم ترین راههاي غنا بخشی مکان

پایدار و روز آمد بر پایدار ارائه خدمات برتر و در تعامل با جریان ، کارا12ي تاریخی منطقه هاابعاد اقتصادي بافت
، مکانی سرزنده، برخورداري از منزلت زندگی و سکونت پایدار، اقتصادي شهر از مهم ترین راههاي پیشنهادي است زیرا

ي میراث تاریخی هافاخر و شاخص به عنوان کانون اصلی گردشگري و گذراندن اوقات فراغت شهر و مکان تبلور ارزش
می شود.ي تاریخی منطقه محسوبهافرهنگی بافت–

نتایجی که بعد از بررسی .می باشدوظیفه اي ملیمنطقه شاخص و تاریخی و بهسازي بناها و فضاهايو مرمتحفاظت
در منطقه دوازده بدست آمد به شرح پرسشنامه توزیع شده بین کارشناسان حوزه شهري و صاحبان امالك تاریخی 110

زیر می باشد:
، مساجد، گردشگري، خیریههايانجمن(تاریخیهايبافتحفظوءاحیادرنهادمردمهايسازمانهايفعالیتنقش-1

.استبودهکممنطقهسطحدر...)وامناءهیات
شهردارياجراییتصمیماتوهاسیاستنقش) کپارچهیمدیریت(مختلفيهادستگاهمساعیتشریکچارچوبدر-2

.استگرفتهقرارتوجهموردکمترتاریخیهايبافتاحیاءوحفاظتدرتهران
کلیهیکپارچهوهمزمانسیاستگذاري(تاریخیهايبافتاحیاءدریکپارچهشهريمدیریتنقشحاضرحالدر-3

.داردوجودکمینقش) زیربناییتأسیساتکلیهومخابرات، برق، فاضالبوآبمانندربطذيهايسازمانونهادها
مستمرمختلفهايفعالیتنقشمحلهبافتحیاتتجدیدجهتسازيبهبهنوسازيسازمانوشهرداريوتعهداهتمام-4

خوبزیادحددرتاریخیهايبافتاحیاءوحفظدرمتروکهومخروبهاماکنمیزانکاهشجهتدرآواربرداريمانند
.استبوده

اینبهتوجهوربطذيسازمانسويازآنهامرمتوملیوفرهنگیمیراثعنوانبهمنطقهتاریخیآثاربرخیثبت-5
نتایجترینمهمازکییکپارچهیمدیریتازمهمیبخشعنوانبهگردشگريوفرهنگیمیراثسازمانسويازمراکز

ایندهدمینشانآمارها، منطقهتاریخیهايبافتاحیاءدرسازمانایننقشاهمیتتوجه بهباکهاستبودهبررسیاین
يهاسالطیزمینهایندرخوبیاقداماتگرچهاستداشتهدوازدهمنطقهتاریخیايهبافتاحیاءدرکمینقشنهاد
.استگرفتهصورتاخیر

هايبافتاحیاءوحفظدرشهرداريبهمنطقهتاریخیهايبافتبهسازيومرمتاختیاراتواگذارينقشواهمیت-6
.استدهشتاکیدزیاديحددرکپارچهیمدیریتتحققچارچوبدرتاریخی

هايبافتحفاظتواحیاءدر) کالنوبلندمدت(استراتژیکبرنامهطراحیبه نقششدهحاصلنتایجبهتوجهبا-7
.استشدهتوجهکمترتهرانشهرتاریخی

.استشدهتوجهمنطقهتاریخیهايبافتحفاظتبهجدیدمصوبتفصیلیوجامعيهاطرحدر-8
تجمعات(تاریخیهايبافتحفظواحیاءدرمحالتدراجتماعیسرمایهزایشافجهتکارهاییراهاتخاذ-9

دارد.کمینقشحاضرحالدر...) ومذهبیهايآیینبرگزاري، همسایگی
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ایستگاه(تهرانشهرتاریخیهايبافتحفظواحیاءدرتاریخیهايمحلهاجتماعیامنیتاهمیتوجودباهمچنین- 10
، تاریخیهايمحلهاجتماعیامنیتحاضرحالدرمحلیافرادسوياز...)وروزيشبانهخدماتیناماک، محلهپلیسهاي
.استنشدهارزیابیخوب12منطقهتاریخیهايبافتحفظواحیاءدرکمینقش

عمدهدلیلقدیمیبافتهايسطحدراجتماعیامنیتضریببودنپایینبسیاريموارددراجتماعیامنیتکاهش- 11
استاجتماعیامنیتضعففرسودگیوتخریبفرآینددالیلازیکینتیجهدر.بافتهاستاینازجمعیتمهاجرت

.باشدجمعیتجابجاییومهاجرتهاوناسازگارکاربریهايتعارضازناشیمیتواندکه
بافتاحیاءوحفظردشهريمدیریتطرفازتهرانشهرتاریخیمحالتبهبخشیهویتنقشنتایج نشان می دهد- 12

.استبودهضعیف)آنعملکردونقشوتاریخیپیشینهبهتوجهبامحلههرخاصفضاهايحفظ(تاریخیهاي
سایربهتاریخیاماکنکاربريتغییرعدمجهتمحدودکنندهقوانینتدویننقشدهدمینشانشهريمرمتقوانین- 13

. استبودهضعیفتاریخیهايبافتاحیاءوظحفدر...) وانبارداري(اقتصاديهايفعالیت
هايبافتاحیاءوحفظدرآنهامالکینبرايتاریخیامالكافزودهارزشافزایشجهتدرکارهاییراهایجادنقش- 14

.استبودهرنگکمتاریخی
حمایتدردولتیبخشگذاريسرمایهنقشدهدمینشاننتایجتاریخیيهااحیاءبافتدرسرمایهاهمیتوجودبا-15

.استبودهرنگکممنطقهتاریخیبخشاحیاءوحفظاز
درخصوصیبخشگذاريسرمایهنقشدهدمینشاننتایجتاریخیيهااحیاءبافتدرسرمایهاهمیتوجودبا- 16

.استبودهضعیفمنطقهتاریخیبخشاحیاءوحفظازحمایت
از...) وبهرهکمبانکیتسهیالت، مالیاتیهايمعافیت(تشویقیهايبستهائهارحاضرحالدردهدمینشاننتایج- 17

اماکنسازيباززندهواحیاءبهمربوطهايفعالیتدرآنهاتشویقجهتخصوصیبخشبهربطذيسازمانهايسوي
.استداشتهکمینقش، تاریخی

حفظدرکمینقش، کالبديعواملحاضرحالدریتاریخهايبافتاحیاءدرکالبديعواملنقشاهمیتوجودبا- 18
.استداشته)دوازدهمنطقه(تهرانشهرتاریخیبافتاحیاءوسازيباززندهو

خانهقهوه، موزه، رستوران، هتلبهآنهاتبدیل(تاریخیاماکنکاربريتغییردرریزيبرنامهجایگاهاهمیتعالرغم- 19
کمینقشتاریخیاماکنکاربريتغییررويبرریزيبرنامهاخیريهاسالطیدریتاریخهايبافتاحیاءدر...)وسنتی

تاریخیيهابافتکالبديوفضايوضعگویاينتایجاینواستداشتهمنطقهتاریخیبافتسازيباززندهوحفظدر
.دهدمینشانرامنطقه

باززندهواحیاءوحفظدر...) وسبزفضايتوسعهويزیباساز، نورپردازي، روسازيپیاده(شهريمبلمانتوسعهنقش- 20
سازيکف، محدودهتعریضمرتبطگذرهايطریقازپیوندایجادواستبودهضعیفمنطقهتاریخیهايبافتسازي

.به خوبی رابطه سیستماتیک را بر قرار ننموده است...وعملکردوکالبد، هابدنهتعریف، مناسبشهريمبلمان، مناسب
پیشنهادات راهبردي و توصیه راهکارها

.مشخصهايسیاستچارچوبدرمنطقهتاریخیبافتکپارچهیمدیریتجایگاهایجاد-
.ربطذينهادهايکلیهگیريتصمیم، سازيتصمیمبرنظارتوکنترلنظامانسجامبرقراري- 
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وحفاظتامردرنظارتیومدیریتیخصصیتومهارتیوتحقیقاتی، آموزشیمناسبيهاکاروسازایجادوتعریف- 
.منطقهتاریخیبافتازاحیاء

.تهرانشهرداريدرشهريمدیریتجهانیاستانداردهاياجرايپیگیري- 
.قوانیناصالحووضعدرگذارانسرمایهومالکانمنافعوحقوقرعایت- 
.منطقهتاریخیبافتتعاملدرمحالتبهبخشیهویتواعتمادسازي، عمومیبخشیآگاهیوفرهنگیسازيظرفیت- 
.تهرانتاریخیمنطقهساکنانفرهنگی- اقتصاديتوانمندسازي- 
.منطقهتاریخیبافتتعاملدرمحالتبهبخشیهویتواعتمادسازي، عمومیبخشیآگاهیوفرهنگیسازيظرفیت- 
).شهريتوریسم(شهريگردشگريتقویتباشهروندانزندگیدرتهرانتاریخیبافتنقشاحیاي- 
.مرمتواحیاء، حفاظتحوزهدراجراییومطالعاتیاقداماتکیفیارتقاي- 
منطقه.تاریخیبافتاحیايدرخالقیتازحمایتوخردمندانهبرداريبهره- 
.ایرانفرهنگیتحوالتمعاصرپایگاهومعاصرپایتختعنوانبهتهرانشهرتاریخیهویتاحیاي- 
.نفوذيذونفعيذينهادهااقتصاديمشارکتزهیجادانگیاوگذاريهسرمایتشویق-
.یفرهنگراثیماقتصادبهدادنشکلودنیبخشتیفعل-
.یفیکویکملحاظبهبافتیسکونتعملکردتیتقوویاعتباربخش- 
.هاتیفعاليسازباززندهدرسکونتازینموردوروزانهخدماتازاستفاده-
.حفاظتالزاماتوارهایمعبامتناسبهایبخشودگوهاتیمعاف، التیتسه، ارانهیازاعمیمالياهمشوقارائه-
.یخیتاربافتازحفاظتنیموازوالزاماتبامتناسب، اقداماتدریخصوصبخشبهدادنتیاولو-
.یخارجویداخلگردشگرانبهيگردشگرجاذبهيداراویخیتارمنطقهعنوانبهمنطقهیمعرف-
.مسکونیامالكکاربردوکاربريتغییردرمحدودیتتشدیدومستمرنظارتاعمال- 

نوشتپی
جاي 12هاي کم دوام تهران بزرگ در منطقه درصد ساختمان1/12درصد بناهاي نیمه بادوام و 3/17«بررسی نشان می دهد . 1

، 12ساختمان مسکونی موجود در منطقه 39245که از میان حاکی از این است 1375دارند. اطالعات سرشماري نفوس و مسکن 
درصد 50درصد با سازه فلزي یا بتنی احداث شده اند. همچنین بیش از 34هاي مسکونی با مصالح بنایی و درصد ساختمان66

5/8ن) و فقط هاي قدیمی در میان مناطق تهرابیشترین نسبت خانه(سال عمر دارند30بیش از 12واحدهاي مسکونی منطقه 
).1386، باوند(.»انددرصد آنها در ده سال اخیر ساخته شده

2. Regeneration.
3. community engagement.
4. Partnership.
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