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  چكيده
شهر نيز مانند موجودات زنده از بافت هاي شهري تشكيل شده است كه براي عملكرد خاصي شكل مي گيرند و با مـرور زمـان و يـا                            
تغيير عملكرد آن ها، فرسوده و يا مي ميرند اما همان گونه كه در موجود زنده، با تجديد شوندگي سلولي، از مرگ بافـت هـاي زنـده                            

براي جلوگيري از مرگ بافت هاي شهري تهران بايد بر تجديدشوندگي سلول هاي آن و احياي بافتهاي فرسـوده                   جلوگيري مي شود،    
  . آن تكيه كرد

با چنين ديدگاهي و با استفاده از تجربه هاي ايران و ديگر كشورهاي جهان در احيا و توسه بافت هاي فرسوده و نيز با تكيه بـر پايـه                             
انتظـار مـي رود بـا ايـن         . مه جامع احيا و توسعه بافت هاي فرسوده شهر تهران در حـال تـدوين اسـت                هاي علمي و نظري نوين، برنا     

  . رويكرد نوين، اين برنامه كارآمدتر از اقداماتي كه در گذشته در اين رابطه صورت گرفته است، باشد
  

  سازي آرمانگرابافت فرسوده، برنامه جامع نوسازي، نوسازي شهري، شهر تهران، شهر :واژه هاي كليدي
 



  مقدمه  -1
سازمان نوسازي شهر تهران گرچه از سال هاي پيش تاسس شده است، اما تاكنون موفق نشده است، وظايفي كه بر عهده                     

مديريت نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران كار بس بزرگ ، و با حجم         . اش گذاشته شده را به صورت كامل انجام دهد        
تاكنون كارهاي انـدك، پراكنـده و   اين امر باعث شده است   . ست زدن به آن مشكل است     عظيم عمليات اجرايي است كه د     

افت هاي فرسوده را حل كند، بلكه مشكالت        ببدون پايه اي نظري محكم صورت گيرد كه نه تنها نتوانسته است مشكالت              
  . ديگري بر آن افزوده است

 و ديگر كشورهاي جهان در اين رابطه، تـدوين راهبردهـاي            داشتن ديدگاه هاي نظري محكم، استفاده از تجربه هاي ايران         
مشخص و اعمال سياست هاي كارآمد ضرورتي است كه براي احيا، نوسازي و توسعه بافت هاي فرسوده شهر تهـران مـي                      

با تجديدحيات سازمان نوسازي شهر تهران كه درچند ماه گذشته صورت گرفته است، در صدد است برنامه جامه . شناسيم
ازي شهر تهران با ديدگاهي نو و با  تكيه بر پايه هاي نظر و تجربه هـاي عملـي ايـران و جهـان، راه كارهـاي نـوين و                               نوس

  . كارآمدتري براي نوسازي شهر تهران معرفي كند
  بازسازي شهري است كه مي شناسيم-2

ين دوره به گونه اي رشد كرده       اين شهر درچند  .  سال پيش به عنوان پايتخت ايران انتخاب شده است         220شهر تهران در    
در دوره هاي رشد اوليه آن، مراكز سكونت و فعاليت          .  كيلومتر مربع است   800است كه مساحت آن در حال حاضر بالغ بر          

ساختار كالبدي آن قسمت هـا، بـا        . ، متناسب با نيازهاي زمان خود ساخته شد       )ديه طهران (شهر پيرامون هسته اصلي آن      
  . ساخت ومصالح ساختماني زمان خود و بسته به نيازهاي هر دوره دگرگون شده استاستفاده از تكنولوژي

 به بعد شهر تهران با شتاب فزون بر تصويري ، پوسته خويش را شـكافته       1300در طول يك قرن گذشته و حدودا از سال          
كـومتي ديـوان سـاالري      بـا رويكـردي بـه نظـام اداري نـوين، دسـتگاه ح             . و با حالت انفجـاري رو بـه دنيـاي خـارج آورد            

. مي خواست از تهران به عنوان پايتختي نوين بسازد و از اين روي، بـرج و باروهـاي شـهر را فـرو ريختنـد                          ) بوروكراتيك(
طولي نكشيد كه درآمد نفتي دولت بهكار ساختن دستگاه اداري ديوان ساالر رفت و سيل جمعيت جوياي كار را از شهرها               

  .  سوي پايتخت سراريز كردو روستاهاي دور و نزديك به
 با تزريق پول حاصل از درآمد نفت كشور، دو گروه جمعيت            1357 تا   1300رشد شتابان و لجام گسيخته پايتخت از سال         

در يك سو، گروه نخست، وابستگاه دستگاه دولت اعم از لشكري و كشوري به تـصرف زمـين هـا و                     . به سوي تهران كشاند   
و در سوي ديگـر، مهـاجرين از شـهرها وروسـتاهاي دور و نزديـك بـه                  . وهوا پرداختند ساخت و ساز در مناطق خوش آب        

جستجوي كار و زندگي بهتر به حاشيه هاي شهر و يا بافت هاي شهري كه بـراي سـكونت گـروه نخـست، ديگـر كهنـه و            
غـاز شـده اسـت، و    از اين روي، قطبي شدن شهر از همان ابتداي عـصر مدرنيتـه اداري آ              . نامناسب شده بود، ساكن شدند    

  . تاكنون به شكلي شتابان به پيش رفته است
 سال گذشته به تدريج  نگاشته شده است، از دو قطب ثروتمند در شمال و فقر در جنوب 80چهره دو قطبي تهران كه در       

كـه  شمال شهر با قطعات زمين بزرگ، سرانه هاي زندگي و سرانه هاي خدمات باال، و درجنوب خانه هـاي كوچـك              . است
 متر مربع مي رسد، و با سرانه هاي خدمات ناچيز روند سقوط را طي كرده و بـه بيغولـه هـايي تبـديل شـده        24گاهي به   

و ارزش افـزوده زمـين در       . تراكم جمعيت در قطب جنوبي شهر درحدود شش برابر تراكم آن در قطب شمال اسـت               . است
  . شمال چندين برابر آن در جنوب است

ن مي دهد، توزيع ناهمگون جمعيت ميان دو قطب شمال و جنوب شهر ، به دو قطبـي شـدن اقتـصاد              اطالعات و آمار نشا   
مشاغل پردرآمد درشمال شهر متمركز شده و مشاغل پايين دست در جنوب شـهر گـسترده شـده                  . شهر منجر شده است   

تراكم شديد جمعيت در    . استاز اين روي، نابرابري هاي اقتصادي بهشكل گيري نابرابري هاي اجتماعي منجر شده              . است
فضاهاي تنگ و فقيرانه ، به همراه نابرابري هاي اقتصادي به تمركز فقر و محروميت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي منجـر                     



رشد جرم و جنايت و فزون شدن ميزان بزهكاري و ناهنجاري هاي اجتماعي، نتيجه طبيعي روند قطبي شـدن             . شده است 
  . دو سوي شهر بوده است

فقـر  . اكم جمعيت درمناطق فقير جنوب شهر، مسلما بازتاب آن بـه صـورت تـراكم زيـاد سـاختمان بـروز كـرده اسـت                        تر
از . اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به همراه تراكم ساختماني به فرسودگي شديد بافت هاي دچار اين مشكالت شده اسـت                  

افـزون  . تمل مانند زلزله به شدت رو به كاهش نهاده اسـت         اين رو ، ميزان مقاومت اين بافت ها در برابر بالياي طبيعي مح            
بر اين عرض كم معابر امكان جريان عمليات امداد و نجات به صورت مطلوب، در هنگام وقـوع باليـاي احتمـالي راكـاهش                  

 در اين روي ، نابرابري اقتصادي و اجتماعي كه منجر به نابرابري در توزيـع حـدمات شـده اسـت، بـه نـابرابري                       . داده است 
 هدفزون تر بر اين، آن است كه در صورت تخريب سـاختمان هـاي فرسـو               . امكان حفظ خيات و تداوم آن منجر شده است        

جنوب شهريان توسط زلزله، كال داراي و مايملك صاحبان آن ها به يك باره از بين رفته و ادامه زندگي انساني آنان را بـا                         
نوع دارايي و امالك شمال شهريان، هرگونه خسارتي كه در صورت وقـوع             اين در حالي است كه با ت      . خطر مواجه مي سازد   

زلزله اين افرادمتحمل مي شوند، هم دارايي هاي ديگري دارند، و هم امكان جايگزيني براي آنـان آسـان تـر و سـريع تـر                          
  . صورت مي گيرد

كلي ساختمان هـا و بافـت در        تراكم شديد ساختمان درجنوب شهر نسبت به شمال شهر پديده اي است كه با فرسودگي                
تراكم شديد ساختمان نتيجه متقابل تراكم شديد جمعيـت اسـت كـه از فقـر شـديد آن                   . مناطق جنوبي شهر همراه است    

در نتيجه، در بافت هاي متراكم شهري، كوچه ها بسيار باريك و عبور نيروهاي امداد در شـرايط بحـران را بـا                       . ناشي است 
 در صورت وقوع زلزله، بيشتر اين كوچه ها مسدود شـده و كـار امـداد رسـاني و نجـات                      همچنين. مشكل مواجه مي سازد   

همچنين، تراكم شديد ساختمان ارزش اقتصادي آن را كاهش داده و باعث . مردم را با مشكالت چند برابر مواجه مي سازد  
ـ                    ه خـود تـوان مرمـت، تعميـر و          شده است به تدريج، گروه هاي فقير در اين مناطق ساكن شوند، گروه هاي فقيـر بـه نوب

نگاهداري خانه هاي خود را ندارند ، و سرمايه گذاران نيز به دليل ارزش پايين زمـين و سـاختمان در ايـن منطقـه، سـود          
به همين دليل، بافت هاي فرسوده جنوب شهر تهران روز به           . اقتصادي خود را در بازسازي اين بافت هاجستجو نمي كنند         

عـدم تعميـر و نگاهـداري صـحيح         . زوده مي شود، و ارزش اقتصادي خـود را از دسـت مـي دهنـد               روز فرسودگي آن ها اف    
ساختمان هاي متراكم جنوب شهري آن ها را كم فرسوشده تر ساخته و مقاومتشان در برابر خطرات زلزله را كـاهش داده            

عات شـركت جايكـا، نـشان داده        بر همين اساس، مطالعات زيادي كه در اين رابطه صورت گرفته است و جمله مطال              . است
است كه در صورت وقوع زلزله در تهران بسياري از ساختمان هاي جنوب شهر و به ويژه بافت فرسوده شهري مانند بافـت                      

  .  با ميزان تخريب بسيار بااليي فرو خواهند ريخت17هاي موجود درمنطقه 
ورتي كه زلزله اي در هنگـام شـب دخ دهـد، باعـث              افزون بر اين، تراكم شديد جمعيت در بافت هاي فرسوده شهر، در ص            

تشديد ميزان تلفات انساني خواهد شد، چرا كه تراكم جمعيت در جنوب شهر تهران حدود شش برابر تراكم آن در شمال                      
همچنين، به دليل استفاده از ساختمان هاي فرسوده درجنوب شهر به عنوان كاربري خوابگـاهي ارزان قيمـت                  . شهر است 

  .  فقير، اين تلفات رو به افزايش خواهد گذاشتتوسط مردم
تي ميان قطـب شـمال و قطـب    لاز نظر خطرات ناشي از تخريب شبكه هاي زير ساخت هاي شهري نيز، نابرابري و بي عدا             

معابر باريك در جنوب شهر بر اثر زلزله هاي احتمالي، تخريب و مسدود مي شوند و نجات                 .  است نجنوب شهر بسيار نمايا   
در هنگام  لوله كشي آب در بافت هاي فرسوده        فرسودگي شبكه هاي خطوط     . سيب ديده با مشكل موجه مي سازند      مردم آ 

همچنين بر اثر تركيدگي لوله هاي      . وقوع زلزله باعث تخريب سريع اين خطوط شده و موجب قطع جريان آب خواهد شد              
باال بـودن سـطح آب هـاي زيـر زمينـي و             . مي يابد آب، ميزان خسارت وارده به بافت هاي فرسوده در اين نواحي افزايش             

فرسودگي شبكه هاي فاضالب نيز تهديدات جدي در هنگام وقوع زلزله براي مردم ساكن در اين محله ها به وجود خواهد                     
 شهرداري تهران، شبكه هاب فاضالب شمال شـهري از زيـر خانـه هـاي            17در بسياري از بافت هاي فرسوده منطقه        . آورد



اين امر عالوه بر ايجاد رطوبت و در شرايط عادي كه به            . وب شهري ها و از نزديكي سطح زمين عبور مي كند          مسكوني جن 
تشديد فرسودگي ساختمان ها منجر شده است، در هنگام وقوع بحراني مانند زلزله، باعث تشديد خـسارت هـاي مـالي و                      

  . انساني خواهد شد
 اجراي ديگر شبكه هاي زير ساخت هاي شهري مانند برق رسـاني نيـز               فرسودگي و عدم رعايت نكات ايمني در طراحي و        

فرسودگي و ناايمن بودن شبكه هاي لوله كشي گـاز شـهري در             . باعث افزايش تفات انساني مانند برق گرفتگي خواهد بود        
ي جـاني   مناطق فرسوده جنوب شهر نيز در هنگام وقوع زلزله موجب بروز آتش سوزي هاي گسترده شده و بر خسارت ها                   

همچنين، فرسودگي شبكه خطوط تلفن و ديگر خطوط شبكه هاي ارتباطي در صـورت وقـوع زلزلـه                  . و مالي خواهد افزود   
  . باعث كندي جريان اطالع رساني شده و امدادرساني را با مشكالت بيشتري مواجه خواهد ساخت

  مرگ شهر يا مرگ شهرسازي آرمانگرا؟ :  برسر  دوراهي دو انتخاب-3
 بحث اصلي بر سر نقش و جايگاه شهرساز در شهرسازي چيست؟ كه در نوسازي بافت هاي فرسودده شهري بيش از                     اصوال

. متفكرين برنامه ريزي شهري در اين رابطه ديدگاه هاي متفاوتي را ارائـه كـرده انـد              . هر كار ديگري، اهميت پيدا مي كند      
هرسازان با چه مجوزي درطراحي و ساخت فضاهاي شـهري          ش: اين ديدگاه ها در پاسخ به اين پرسش مطرح مي شوند كه           

دخالت ميكنند؟ و يا در حقيقت، چه محمل قانوني براي مداخالت معماران و شهرسازان درساخت فضاهايي كـه ديگـران                    
ديدگاه اول، معتقد است كه معماران و شهرسازان بر اساس تخصصي كه دارند، . بخواهند درآن ها زندگي كنند، وجود دارد

عنوان افراد متخصص و حرفه اي اقدام به برنامه ريزي وطراحي فضاهاي شهري براي مردمي كـه نيـاز بـه ايـن فـضاها                         ه  ب
درست مانند پزشكان كه دانش و تخصص پزشكي شان به انان اين حق را مي دهند كه در اقدام به . دارند، انجام مي دهند

  ). Motawef, 1996. (نياز انجام دهند معالجه بيماران بكنند، و حتي عمل جراحي نيز در صورت 
نخستين شخصي است كه از كاربرد هنر براي زيبـايي شـهر و اقـدامات بهـسازي و نوسـازي                    ) 1843-1903(كاميلوسيت  

شهري سخن گفته است، او شيفته زيبايي و هماهنگي فـضاها و حجـم هـاي معمـاري در شـهرهاي تـاريخي و بـه ويـژه                            
  ). 1384شماعي و پور احمد، (د شهرهاي قرون وسطي و رنسانس بو

تـصوري  . اين ديدگاه مبتني بر تفكر آرمانگرا است كه معمار و شهرساز را داراي قدرت خالقيت و آفرينش فضاها مي داند                   
كه در اين ديدگاه از معمار دارند، تصوري آرمانگرايانه و معمار به عنوان آفريننده فضاهاي زيست و فعاليـت اسـت كـه بـا                         

تصوري كه از شهر در اين ديدگاه غاب است، ايـن           . ندي به آفرينش فضاهاي معماري و شهرسازي مي پردازد        قدرت بي مان  
تصور است كه شهرسازي مانند نقاشي است و شهر مانند تابلوي نقاشي است كه معمـار آن را بـا اسـتفاده از ذوق و هنـر                           

يـت هنـري و محـصول ذهنـي هنرمنـدان معمـار و              طرح هاي شهرهاي آرماني كال محصول فعال      . خود، اثر هنري بيافريند   
شهرساز تلقي مي شود و چون با اين رويكرد با اين آثار برخورد مي شـود، حالـت تقـدس آرمانگرايانـه بـه ايـن كـار ايـن                              

حساب نمي آيد، مردمي كه در ايـن شـهرها زنـدگكي مـي      در اين حالت، مسلمان آنچه اصال به. هنرمندان داده مي شود
لوكوربوزيه و پيروان مدرنيست وي، با چنين رويكردي در نيمه قرن بيستم، آثار             . ها و نيازمهاي آنان است    كنند و خواست    

مانند شـهر   (برخي از اين شاهكارهاي هنري هنگامي كه ساخته شدند          . هنري چندي به شهرسازي جهان عرضه كرده اند       
 كه ناشي از ناديده گرفتن مردم و خواسته هاي آنان و ، و مردم در آن زندگي كردند، مشكالتي بروز كرد  )شانيدكار در هند  

  . فاصله زيادي است كه ميان اين شهر سازان آرمانگرا و مردم ساكن در اين شهرها وجود دارد، نمايان تر شد
اما كساني كه به ديدگاه دوم اعتقاد دارند، اظهار مي كنند كه معماران و شهرسازان نمي توانند به صـرف اينكـه تخـصص                        

رند، براي مردم تصميم بگيرند و بدون خواست و يا دخالت آنان، چگـونگي سـاخت فـضاهاي زيـست و فعاليـت آنـان را             دا
متفكـرين ايـن   . معتقدين به اين ديدگاه، درحقيقت، پيروان تفكر دمكراتيك در معماري و شهرسازي هستند           . تعيين كنند 

ند و حد تغيير و دخالـت دران را بـه خـود اختـصاص مـي      ديدگاه معتقدند كه مردم هر شهري، شهر خود را خود مي ساز           
نقش معماران و شهرسازان، از اين ديدگاه تنها نقش مشاوريني است كه با خواست مردم شهر يا نمايندگان منتخب . دهند



دم حال، ايـن مـر    . مشورتي و تخصصي در رابطه با حل مشكالتي كه مردم با آن مواجهند، اظهار مي كنند               آنان، تنها نظر      
بـه عبـارت ديگـر،    . شهر هستند كه تصميم نهايي در رابطه با تغييراتي كه در شهر بايد صـورت گيـرد، اتخـاذ مـي كننـد                    

معماران و شهرسازان مشاوريني كه با درخواست مردم يا نمايندگان منتخب آنان و بر طبق ضوابط مشخصي انتخاب مـي                    
ساختن بهتر و مفيدتر شهر و تحقق خواسته هاي مـردم آن ، يـاري   شوند تامردم شهر را از نظر حرفه اي كه مي دانند در           

  . كنند
در تاريخ معماري و شهرسازي ايران ، مدتي معماران آرمانگرا طرح هاي جامع شهرهاي بزرگ و حتي كوچك را تهيه مـي            

دم سـاكن در آن     كرده و به دور از ديدگان مردم آن شهرها طراحي مي كردند و در شوراي عالي شهرسازي بـه دور از مـر                      
محصول اين نوع طرح هاي جـامع و  . شهرها به تصويب مي رسانند و به صورت قانوني الزم االجرا به مردم ابالغ مي كردند      

مثال هـاي زيـادي     . تفضيلي، عمدتا به مرگ رقت انگيز بافتهاي زنده، زيبا، پويا و كارآمد شهرهاي كشور منجر شده است                
به عنوان قربانيان شهرسازي، بازسازي و نوسازي متكي بر تفكرات آرمانگرايانه نـام بـرد   را مي توان ) همان(چون خرمشهر   

بافت هاي سنتي بيشتر شهرهاي ايران دچار اين بـالي          . كه مرگ اين شهرها محصول شهرسازي آرمانگرا قلمداد مي شود         
  . شهرسازي آرمانگرا شدندو بر مرگ اين بافت ها به سوگ نشستندخانمان سوز 

ديدگاه هاي آرمانگرا در تهيه طرح هاي       نانچه بخواهيم بافت هاي فرسوده شهري خود را كه عمدتا محصول اعمال             حال چ 
جامع و تفضيلي بودند، و يا بي اثر بي توجهي كرد كه برنامه ريزان نوگرا به آن ها داشـتند، دچـار مـشكالتي ايـن چنـين                   

اما چنانچه بخواهيم شـهر بافـت       .  شهر را تسريع خواهيم كرد     شدند، با روش هاي شهرسازي آرمانگرا نوسازي كنيم، مرگ        
  . هاي فرسوده را احيا و توسعه دهيم، بايد مرگ شهرسازي آرمانگرا را بپذيريم

  شهر را چون موجودي زنده با سلول هاي تجديد شونده بدانيم -4
ي شوند؟ نظريـات مختلفـي در   اين پرسش هميشه مطرح مي شود كه چه اتفاقي مي افتد كه بافت هاي شهري فرسوده م     

عـده ديگـري، فرسـودگي را       . ارجاع مي كنند  عده اي فرسودگي را به داليل كالبدي        . پاسخ به اين پرسش ارايه شده است      
اما با دقتي مسكوني شهري به      ). 1384شماعي و پوراحمد    (ناشي از تغيير عملكرد بنا ها و متروكه ماندن آن ها مي دانند              

اطالعات موجود نشان مي دهد درحال حاضر بيش از نيمـي از سـطح زيـر بنـاي بافـت هـاي       . هندحيات خود ادامه مي د    
كـه در كـشورهاي    ايـن در حـالي اسـت   ). همـان (قديمي كشورهاي در حال توسعه ازجمله ايران مخروبه و متروكه است 

د ساله هنوز عملكرد مسكوني توسعه يافته صنعتي مانند انگلستان، بافت ها و واحدهاي مسكوني بسياري با قدمت چند ص           
  . خود را از دست نداده اند

با تعمق بيشتري در داليل فرسودگي زودرس بافت هاي شهري دركشورهاي جهان سوم، مي توان علـت آن را مـشكالتي                     
اگر بافت هاي شهري را با بافت هاي سلولي بدن يـك موجـود              . است كه در تجديدحيات اين شهر ها ديده مي شود، باشد          

 مانند انسان مقايسه كنيم، مالحظ مي شويم، در دوران جواني، بافت هاي بدن انسان فرسـوده نمـي شـود، بلكـه بـا                         زنده
تجديدشوندگي سلول هاي بدن زنده باعـث جلـوگيري از فرسـودگي            . صدمه ديدن آن ها نيز به سرعت نوسازي مي شوند         

بنابراين، شهر كه مانند    . د، فرسودگي حاصل نمي شود    بافت مي شود كه تا زماني كه اين تجديد شوندگي ادامه داشت باش            
حيات باشند تا از فرسودگي بافت ومرگ شهر جلـوگيري   يك موجود زنده است، سلول هايش بايد هميشه در حال تجديد

شهرهاي كهن و ارزشمندي كه داريم و هزاران سال به حيات خود ادامه داده اند، سـلول هايـشان هميـشه درحـال                       . شود
احياي شهري با تغيير بناهاي فرسوده و كهنه و جايگزيني آن ها توسط سازه ها و كاربري هاي                  . دگي بوده است  تجديد ش 

   . همراه است…جديد شهري، از جمله خيابان ها، پارك ها و 
   چه برنامه اي براي نوسازي شهر تهران مناسب است؟ -5

يق تحقيقات علمي و جامع شناسايي شود تا نـسبت بـه انجـام              اما مشكالت بافتهاي فرسوده شهر تهران بايد ابتدا و از طر          
انجام كار با استفاده از روش هاي نوين علمـي و مبتنـي بـر            . الزم در جهت نوسازي اين بافت ها دست به كار شد          اقدامات  



بازسـازي و  مفـاهيم  . مطالعات جامع بايد طي برنامه اي مدون و با پيروي از فرآيند روش تحقيق قابل قبولي، صورت گيرد        
نوسازي بايد از ابتدا مشخص شود تا بر اساس اين مفاهيم زبان علمي مشتركي براي بحث و گفتگو ميـان صـاحب نظـران         

تفاوت . ميان صاحب نظران فراهم گردد    مشتركي براي بحث و گفتگو      تفاوت بسياري بين مفاهيم زبان علمي       . فراهم گردد 
سازي شهري وجود داردكه در هر يك در ارتباط با ويژگيهاي بافت، سـطحي              بسياري بين مفاهيم نگاهداري، بازسازي و نو      

ايجاب مي نمايد، اما عناوين مختلف بافت فرسوده ، بافت متروكـه، بافـت آسـيب پـذير ،      از مداخله طراح يابرنامه ريزي را
ري، اجتماعي و محيطـي     همگي به بخش هايي اشاره دارد كه قابليت زندگي در آنها از جنبه هاي مختلف كالبدي، ساختا                

  ) . 1384ديوانيان، . (با نيازهاي زندگي كنوني مطابقت ندارد
آنچه مورد توجه و دادن  اولويت رسيدگي در بازسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران را تشكيل مي دهد، آسـيب پـذيري                       

مطالعـات جايكـا    . ر تهران است  دهشتناك بافت هاي فرسوده واقع درجنوب شهر در برابر خطر احتمالي وقوع زلزله در شه              
 درصدبافت هاي مسكوني واقع     80نشان داده است در صورت وقوع زلزله بر اثر فعال شدن گسل هاي منطقه ري، بيش از                  

  .  با تخريب كامل و كشتار ساكنين آن مواجه مي شود17در منطقه 
  : عوامل مهم در تشديد خسارت هاي ناشي از وقوع زلزله درجنوب شهر تهران

 . سيب پذيري ساختمان ها در برابر حوادثي مانند زلزله و يا به عبارتي ديگر، خطرپذيري آن ها استآ •
 . شبكه گذربندي و دسترسي كه فاقد كارآيي الزم است •
 كمبود سطوح فضاهاي باز  •
نحوه دفع فاضالب هاي خانگي كه درچنين بافت هاي عمدتا به طور مستقيم و از طريق جوي معابر بـه شـبكه                       •

 . مع آوري آب هاي سطحي مي پيونددج
 ] همان[محروميت از دسترسي به خدمات عمومي  •

در عينحال بـه  . جمعا عوامل فوق جنبه هايي است كه كيفيت ناپايدار زندگي شهري و بافتي غير سالم را معرفي مي كند           
نين بافت هايي يافت كـه نيـاز بـه          دليل قدمت چنين بافتهايي غالبا فضاها و ساختمان هاي با ارزشي را نيز مي توان درچ               

البته آنچه در حفظ نظم و تداوم نياز به احيا دارد، صرفا پوسته و كالبد نيست بلكه               . حفاظت و يا مردمت آن ها وجود دارد       
  . زندگي و فرهنگ است

خريب گردد، و ي نبايد قبل از آنكه برنامه اي براي آن و قلمروش وجود داشته باشد، ت         نكوهن معتقد است كه هيچ ساختما     
بنابراين، مداخله در بافـت فرسـوده بايـد بـا برنامـه اي از پـيش             ). همان(از آن به عنوان سياست هاي تخريب نام مي برد           

اين برنامه به دليل ويژگيهاي كه بافت فرسوده شهر تهران دارند، به صورت ويژه اي بـا اقـدامات        . تنظيم شده صورت گيرد   
  : اين برنامه شامل ويژگي هاي زير است.  گذاشته شودويژه اي تدوين و به مورد اجرا

كـه بافـت هـاي فرسـوده     به دليل خطر وقوع تخريب و وقوع كشتار گسترده درتهران بر اثر وقوع زلزله احتمالي            •
بايـد بـا مـديريت متمركـز و         شهري را به طور عمده مورد تاثير قرار مي دهد؛ برنامه احيا و نوسازي شهر تهران                 

 . گيرد رت گيرد و در جهت مداخله در بافت براي مقابله با بحران احتمالي صورتهدايت شده صو
به دليل خطر قريب الوقوع زلزله احتمالي و پي آمدهاي فاجعه بار آن، برنامـه نوسـازي بافتهـاي فرسـوده شـهر                        •

 . تهران سريع و در مدت زماني تعيين و طراحي شده صورت مي گيرد
ت يك بافت فرسوده در شهر تهران، رويكرد مداخله در نوسازي اين بافـت هـا،             به دليل خطر تخريب متوجه كلي      •

 . رويكردي بافت محور است
به دليل فرسودگي شديد و همه جانبه در بافت هاي شهر تهران، برنامه احيا و نوسازي بافت هاي فرسوده شـهر                      •

 . تهران، برنامه اي جامع است



ي بافت فرسوده شهر تهران، تدوين اين برنامه با شرايط برنامه ريزي            به دليل ضرورت اجراي برنامه احيا و نوساز        •
اين بدين معني است كه رعايت صرفه اقتصادي در محور كـار قـرار نخواهنـد گرفـت،                  . حمايتي صورتت ميگيرد  

 . بلكه نوسازي و احياي بافت، در محوريت و اولويت قرار مي گيرد
سوده به اقشار مختلف اجتماعي و نيز به دليل تاثيرگـذاري كـه             به دليل حجم گسترده كار و تعلق بافت هاي فر          •

خطرات احتمالي اين بافت بر كل مردم شهر تهران دارد، برنامه نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران با ديـدي        
 . مشاركت جو و همه سونگر تدوين مي شود
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