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Aims: Urban historic areas as a living witness of the history of the past and the main 

factor in collective identity are dealing with dialectic conflict of "development" and 

"conservation" which are the main obstacles for conservation authorities, specially 

Ministry of Cultural Heritage and its subsidiary offices and authorities responsible for 

development like Tehran Municipality and Tehran City Beautification Organization in 

conservation and contemporization projects  . Confrontation of conservation and 

contemporary needs of the residents is one of the challenging issues. So, this paper tries 

to analyze conflicts toward planning of urban historic in order to define a new 

conceptual framework for achieving conflict management-driven urban 

contemporization. 

Methods: This study has been done based upon qualitative paradigm and the required 

data have been collected by using snowball sampling, document analysis and in-depth 

interviews. Analyzing conflict toward planning of urban historic areas has been done 

based upon grounded theory and bridging conflict management and urban 

contemporization done based on logical argumentation. 

Findings: The weakness of conservation planning and management system of the 

historic areas and the inefficiency of planning and management system of development 

in such areas at decision-making level are the main factors in the confrontation of 

development and conservation that lead to the emergence of secondary conflicts at 

operational level. In case of conflict management, it will be possible to combine two 

concepts of conflict management and urban contemporization. 

Conclusion: Managing conflict between development and conservation can resulted in 

achieving conservation-led integrative development as a factor of urban 

contemporization. Therefore, protecting heritage values along with supplying modern 

needs of residents can be achievable. 
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 چکیده 

گذشتگان و عامل    خیبه مثابه سند زنده از تار  یشهر   یخیبافت تار  اهداف:

در عمل شاهد تعارض دو مفهوم »توسعه« و »حفاظت« است    ،یجمع  تیهو

  راثیوزارت م  ژهیمسئول حفاظت به و  ینهادها  یکه از چالش ها  یموضوع

تهران   یشهردار  ریمسئول توسعه نظ  یتابعه و نهادها یو واحدها   یفرهنگ

ز سازمان  اجرا   یباسازیو  در  تهران  ها   یشهر  و    یطرح  حفاظت 

  هایبافت یزریبرنامه یاصل هایاز چالش یکی است. یشهر یمعاصرساز

  یمعاصر ساکنان است. هدف اصل  یازها یتقابل حفاظت با ن   ،یشهر  یخیتار

تحل  مد  لیپژوهش،  فرارو  تیریو    هایبافت  یزیربرنامه  یتعارضات 

ارائه    ی شهر  یخیتار با  بتواند  تا  بستر   د،یجد  یمفهوم  یالگو   کی است 

 .دیماتعارض را فراهم ن  لی بر تحل  یمبتن  یشهر  یمعاصرساز  کردیتحقق رو

  ی هاو داده  نیتدو  یفی ک  میپژوهش در چارچوب پارادا  ابزار و روش ها:

نمونه  ازیموردن روش  از  استفاده  و    یاسناد  لی تحل  ،یبرفگلوله  یر یگبا 

 یزریبرنامه یتعارضات فرارو  لی شده است. تحل  یگردآور  ق ی مصاحبه عم

دو مفهوم   وندیو پ  یا نهی زم   هیدر چارچوب نظر  ی شهر  یخیتار  هایبافت

معا   تیریمد و  پا  یصرسازتعارض  منطق  ه یبر  استدالل  صورت    یراهبرد 

 گرفته است. 

توسعه    تیریحفاظت و مد  یزرینظام برنامه  یضعف و ناکارآمدیافته ها:  

تار بافت  تصم  یخیدر  سطح  تقابل  مهم  یر گی می در  بروز  عوامل  ترین 

نواحی هستند؛ که در سطح عملیاتی نیروهای حفاظت و   این  توسعه در 

ها حاکی از آن است که  گردند. تحلیلمنجر به ظهور تعارضات ثانویه می

در صورت مدیریت این تعارضات، تلفیق دو انگاشت مدیریت تعارض و  

 معاصرسازی در این نواحی امکانپذیر خواهد بود. 

جریان  گیری:نتیجه  تعارض  حل  و  در های  مدیریت  حفاظت  و  توسعه 

گرا را که یکی های شهری تاریخی، بستر تحقق توسعه تعاملی حفاظت بافت

مولفه میاز  فراهم  است،  شهری  معاصرسازی  اصلی  بنابراین های  سازد. 

 ها در عین تامین نیازهای مدرن ساکنان امکانپذیر خواهد بود. حفظ ارزش 

کلیدی: تعارض،  کلمات  مدیریت  تاریخی شهری،  مو  بافت    راث ی زارت 

تهران،    یفرهنگ شهرداری  تهران،  شهر  زیباسازی  معاصرسازی  سازمان 

   شهری، بافت تاریخی شهر ری

 

  مقدمه
تاریخی شهریبافت  مثابه   های  حافظه    به  و  تاریخ  از  بخشی 

ها و ایدئولوژی ساکنان و  ها، سنت شهر، تبلور کالبدی ارزش

بیانگر تاریخ اجتماعات، تکامل جامعه و هویت فرهنگی آنها  

بهتر، .  [ 2،  1] هستند   آینده  منظور تضمین  به  فرهنگی  میراث 

رو، فرهنگ یکی از  . از این[ 3] زند  گذشته را به حال پیوند می

و   شهری  حفاظت  و  است  شهری  توسعه  محرک  موتورهای 

جدا عرصه  دو  شهری  »در ییتوسعه  بین  زیرا  هستند؛  ناپذیر 

جستجوی هویت بودن« که ریشه در »گذشته« دارد و »تقاضا 

برای پیشرفت« که رو به »آینده« دارد، ارتباط تنگاتنگی وجود  

از  .  [ 4] دارد   بخشی  مثابه  به  شهری  حفاظت  اساس،  این  بر 

برنامههای جامعه مدنی و رسالت حرفهمسئولیت  ریزان و  ای 

میطراحان   ضرورت  معماران  و  حفاظت  شهری  یابد.امروزه 

هایی روبرو است که درک آن بدون توجه به  شهری با چالش

از نهضت مدرن در نظریه و عمل  ناشی  گسست قابل توجه 

ریزی شهری و معماری امکانپذیر نخواهد بود. نهضت  برنامه

برنامه رویکرد  جهت  تغییر  با  توسعه  مدرن  از  شهری  ریزان 

به   تخریب  هماهنگ  زمینه  کارکردگرا،  شهری  توسعه  سمت 

به واسطه توسعه    . بدین ترتیب،[ 5]  شهر تاریخی را فراهم نمود

بافت  ساکنان،  نیازهای  تغییر  و  بیستم  قرن  های  تکنولوژیکی 

ها هستند، شهری تاریخی که محمل گستره وسیعی از ارزش

ریزی شهری در  معماری و برنامهو   [ 6] مورد غفلت واقع شده  

ورد با شهر و پیوند زدن گذشته، حال و آینده با گسست  برخ

 .[7] اند قابل توجهی مواجه گردیده

های شهری  های عمده معماری معاصر در بافت یکی از چالش

تاریخی، پاسخگویی به پویایی توسعه به منظور تسهیل تغییرات  

اقتصادی و رشد شهری در عین احترام گذاشتن به    -اجتماعی

های تاریخی  حفاظت از بافت  .[ 8] خی است  منظر شهری تاری

تحت تأثیر فرایندها و نیروهای داخلی و خارجی تغییر قرار 
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دارد که نقش مهمی در تغییر جایگاه شهر تاریخی در جوامع  

می ایفا  نیروها  معاصر  این  توسعه    شامل کنند.  شهرنشینی، 

اجتماعی  نقش  اقلیمی،  تغییرات  حال    -شهری،  در  اقتصادی 

ارزشتغییر   و  گردشگری  تغییر  شهرها،  در حال  میراثی  های 

های تاریخی  ماهیت پویا و در حال تغییر بافت .  [ 5]باشد  می

شهری به عنوان بخشی از سیستم کالن شهر موجب گردیده  

تأمین  از  ناشی  دوگانه  فشارهای  معرض  در  نواحی  این  که 

یر  ناپذیر تغینیازهای مدرن ذینفعان متکثر و فرایندهای اجتناب

های  ترین چالشای که یکی از مهمگونهشهری قرار گیرند؛ به

متعارض  نیروهای  مدیریت  و  تغییر  مدیریت  آنها،  اصلی 

است   توسعه  و  این،  [ 7] حفاظت  بر  عالوه  حال .  در  ماهیت 

داده شده به یک مکان تاریخی در طول  های نسبت تغییر ارزش

تعارض   زمان به واسطه دیدگاه مدرن نسل کنونی موجب بروز

های  . یکی دیگر از چالش[ 9] نسلی گردیده است  ارزشی بین

های تاریخی، عدم پاسخگویی آنها به نیازها و  پیش روی بافت 

موجب   که  است  امروزی  مدرن ساکنان  و  معاصر  تقاضاهای 

مدرنیزاسیون   و  شهری  حفاظت  تقابل  بیان    [ 10] بروز  به  و 

تاریخی   هایدیگر، تقابل حفاظت شهری و معاصرسازی بافت 

گردیده است.   تاریخی شهری  معاصرسازی بافت شهری  های 

ریزی  برانگیزترین موضوعات معماری و برنامهیکی از چالش

 .  [ 11] رود امروزی به شمار می

و   توسعه  نیروهای  همسویی  عدم  واسطه  به  اساس،  این  بر 

حفاظت از یکسو و فرایندهای تغییر شهری و عدم پاسخگویی  

تاریخی شهری به نیازهای مدرن ساکنان، این نواحی  های  بافت 

-به عرصه تاخت و تاز گستره وسیعی از تعارضات تبدیل شده 

های اصلی  اند که مدیریت و حل آنها در کنار سایر مأموریت 

مدیریت  برنامه قطعیت،  عدم  مدیریت  نظیر  شهری  ریزان 

. بدین ترتیب،  [ 2] یابد پیچیدگی و مدیریت تغییر ضرورت می

وهش حاضر تالش نموده با انتخاب بافت تاریخی شهر ری  پژ

به عنوان نمونه مطالعاتی و بر پایه شناخت و تحلیل تعارضات  

هم برای  الزم  بستر  آنها،  مدیریت  و  پیوندی حفاظت موجود 

های تاریخی شهری فراهم شهری و معاصرسازی را در بافت 

یافتهنماید.    اساس  باستانبر  نخهای  شواهد  ستین شناختی، 

چشمه محوطه  در  ری  سرزمین  در  شده استقرار  کشف  علی 

باز می از میالد  به هزاره ششم قبل  آن  گردد است که قدمت 

  [ 13] توان آن را به حق مادر طهران نامید  این شهر که می.  [ 12] 

نقشی   اسالمی  دوران  در  و  داشته  تداوم  تاریخی  دوران  در 

ه روزگاری بر سر کند. این شهر بزرگ ک غیرقابل انکار پیدا می

ستیزه درمیحکمرانیش  در  ها  خاک  از  تلی  به  اکنون  گرفت، 

خاک   خروارها  میان  در  و  شده  تبدیل  تهران  دشت  جنوب 

های عظیم بتونی و یا در معرض تیغ  کشاورزی و یا زیر سازه

دهد رمقش ادامه میبولدزرها و لودرها به حیات هر چند بی

تاریخی شهر ری به واسطه فشارهای  بر این اساس، بافت  .  [ 14] 

سو و  های محرک توسعه( از یکویژه پروژهنیروی توسعه )به

رویکرد  غلبه  نتیجه  در  ساکنان  معاصر  نیازهای  تأمین  عدم 

موزه چالشحفاظت  با  حاضر  حال  در  صرف،  و  ای  ها 

-تعارضات بسیاری مواجه است که مدیریت آنها ضرورت می

تعار این  حل  و  مدیریت  حل  یابد.  جهت  الزم  بستر  ضات 

 تعارض حفاظت و معاصرسازی شهری را فراهم خواهد نمود.

معاصرسازی   الگوی  بر  مبتنی  نظری  رویکردهای  و  مفاهیم 

است.   پژوهش  نظری  مبانی  در  دیگر  مهم  موضوع  شهری، 

نظریه تعارض« نخستین بار توسط کارل مارکس ظهور یافت.  »

است و شامل دو    به اعتقاد او، جامعه عرصه تعارض اجتماعی

سرمایه جامعهطبقه  چنین  در  است.  کارگر  و  گروه  دار  ای 

های زندگی دسترسی دارد، صاحب قدرت به منابع و فرصت 

در    .[ 15]  که گروه غیرممتاز از این امتیاز محروم است درحالی

مثابه شرط ضروری تغییر اجتماعی و  این رویکرد، تعارض به

مور اجتماعی  کالن  ساختار  از  میبخشی  قرار  توجه    گیردد 

بر پایه نظریه تعارض، قدرت نسبی یک گروه اجتماعی    .[ 16] 

کند. چنین گروه قدرتمندی معین، نظم اجتماعی را کنترل می

نه تنها قانونگذاران بلکه نظام اجرایی قانون را تحت سیطره  

حل تعارض به معنی حل و فصل .  [ 17]   دهندخود قرار می

و به   [ 18] دن علت آن است  کردن تعارض و یا برطرف کر

های درگیر  های بروز تعارض میان گروهتحلیل علل و موقعیت 

با تدوین گزینهمی تأمین  ها و سیاست پردازد و  ها در جهت 
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-ای را برای حل تعارض فراهم مینیازهای هر دو طرف، پایه

 . [19]  سازد

بنیان  »نظریه حل تعارض« بر پایه نظریه بازی و فنون مذاکره   

سازی های فکری تصمیمدر انتظام  گردیده و به طور گسترده

و مذاکره مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه فنون مذاکره  

اولین بار در زمینه دیپلماسی و نظامی به کار گرفته شدند، اما 

به سایر عرصه مذاکرات  به سرعت  کاری،  مذاکرات  نظیر  ها 

و تعارض کاربری    تجاری و حتی تعارضات زیست محیطی

پردازانی چون ساسکید، فارستر و اینیز  زمین وارد شدند. نظریه

عرصه  مدل وارد  را  تعارض  مدیریت  و  تعارض  حل  های 

)برنامه اینیز  کردند.  قلمرو  1996و    1995ریزی  بسط  با   )

برنامه در  همکارانه  تعارض  عنوان  مدیریت  به  را  آن  ریزی 

برنامه جدید  ک پارادایم  معرفی  فنون حل  ریزی  جایگاه  و  رد 

گذاری فضایی  تعارض ارتباطی را به روشی جدید در سیاست 

 . [ 20]  ارتقاء داد

ایده »حفاظت شهری« محصول دوره مدرن است که در قرن  

و پس از انقالب فرانسه از سوی کشورهای مدرن اروپایی   19

سنّت  معرفی  هدف  هویت با  و  یافت.  ها  توسعه  جوامع  های 

-راث فرهنگی بر تشخیص ارزش یادماناساس بینش مدرن می

حفاظت شهری یکی از مفاهیم  .[ 5] های تاریخی استوار است 

گسترده و چندبعدی است که در طول تاریخ مفهوم آن تغییر  

کرده و تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است. حفاظت شهری  

شهری   نواحی  در  تغییر  کنترل  و  مدیریت  مهارت  و  تاکتیک 

گرایان اولیه،  بنابراین بر خالف تصور حفاظت تاریخی است.  

نه صرفاً   است  ناحیه  به یک  بلندمدت  تعهد  حفاظت شهری 

حفاظت به دنبال بازگشت  .  [ 4]   توجه به یک بنا یا یادمان منفرد

هایی پایدار برای رفع مشکالت  حلبه گذشته نیست؛ بلکه راه

می ارائه  تاریخی  مراکز  و  شهرها  اقتصادی  و  دهد  اجتماعی 

 [21 ] . 

شهری« معاصرسازی  دهه    »رویکرد  ایجاد    1970از  هدف  با 

برنامه همگرایی  و  بازآفرینی  تعامل  و  حفاظت  اقدامات  و  ها 

به صورت    1990)توسعه( در نواحی تاریخی آغاز و در دهه  

ای تکامل یافت. استفاده مجدد از ساختارهای تاریخی و حرفه

معیارها به  احترام  پایه  بر  جدید  فضاهای  »اصالت«،  خلق  ی 

»یکپارچگی«، »ارزش« و در مجموع »برجستگی و منزلت مکان  

های توسعه در سیاست معاصرسازی  ترین محرکهتاریخی« مهم

می شمار  راه.  [ 22] روند  به  سازمان  معاصرسازی  تولید  حل 

های نو است که  فضایی جدید منطبق بر شرایط تازه و ویژگی

ب یا  و  شهری جدید  روابط  ایجاد  در  روابط  همگی  ازتعریف 

 . [ 23] شهری کهن یا موجود موثر هستند 

جامعه  بنابراین  است.  بنیادین  اجتماعی  فرایند  یک  تعارض 

های اجتماعی رقیب است که به منظور متشکل از منافع گروه

کسب حداکثر سود و سلطه در یک ساختار اجتماعی با یکدیگر  

»جامعه شهری،  (  1973« )فریدمنزعم »به.  [ 17] کنند  رقابت می 

جامعه تعارض است، اما این تعارض صرفاً بیرونی است و از  

های زیرین  ای که به کنکاش در الیهطریق فرایندهای خالقانه

پردازند، کامالً مشهود است. در صورت عدم وجود تعارض  می

است«.  می نداده  رخ  توسعه  که  کرد  حاصل  اطمینان  توان 

های بروز تعارض ذینفعان هترین عرصبنابراین شهر یکی از مهم

ها قرار  ریزیرو، تعارضات در قلب همه برنامه. از این[ 2]   است 

های  هایی که از سوی طرفریزان هر روز با چالشدارد و برنامه

مدیریت و    . فرایند[ 24]   شوند، روبرو هستنددرگیر مطرح می

 حل تعارضات اجتماعی شامل سه مرحله اصلی است: 

 ف شناخت علل تعارض؛تحلیل تعارض با هد -1

های درگیر و مواجهه با آنها به عنوان  شناخت گروه -2

حل  پایه برای  ابزاری  و  آنها  همکاری  برای  ای 

 تعارض؛

سازی حل تعارض به مثابه بخشی از فرایند تصمیم -3

سیاست بروز  و  از  پیشگیری  منظور  به  گذاری 

بالقوه میان گروه با تعارضات  کارآمد  ها و مواجهه 

 . [ 25]  آنها

از  بافت  وسیعی  گستره  بروز  عرصه  شهری  تاریخی  های 

سیاست  تعارض  شامل  و  تعارضات  میراث  از  حفاظت  های 

منافع اجتماعات محلی، تعارض توسعه اقتصادی و حفاظت از 

حفاظت(   و  توسعه  )تعارض  ارزشی  [ 26] میراث  تعارض  و 

هستند که در دو دسته کالن تعارضات بیرونی )تعارض ناشی  

هایی که خارج از میراث  ه میراث و سایر عرصهاز تعامل عرص
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قرار دارند( و تعارضات درونی )تعارضات موجود در قلمرو  

 . [ 27] باشند بندی میمیراث فرهنگی( قابل طبقه

به منظور رویارویی و حل تعارضات موجود در نواحی میراثی،   

گستره وسیعی از رویکردها توسعه یافته است که رویکردهای  

منفعت مبنا، رویکردهای حقوققدرت مبنا/  مبنا و رویکردهای 

در   مبناروند. رویکرد قدرتترین آنها به شمار می نیازمبنا رایج

افقت سایر افراد و  سویه اهداف بدون مو جسجوی تحقق یک

به گروه فرهنگی،  میراث  مدیریت  تعارضات  در  است.  -ها 

در  مستقیم  قدرت  از  استفاده  معنی  به  رویکرد  این  کارگیری 

مکان حفاظت تعیین  سیاست های  تدوین  و  میراثی  های  شده 

مبنا بر  حفاظت و توسعه در این نواحی است. رویکرد حقوق

و به کمک ابزارهای    پایه علم اخالق و علم حقوق قرار دارد

می  اجرا  یکپارچه«    .[ 28]  شودقانونی  »حفاظت  که  رویکرد 

( ظهور یافت، نخستین 1975نخستین بار در بیانیه آمستردام )

  [21] های عملی ایجاد فصل مشترک میان حفاظت و توسعه  گام

آنها را پایه گذاری نمود. حفاظت یکپارچه به  و حل تعارض 

مدیریت   ارزشمعنی  و  معانی  حفظ  منظور  به  های تغییرات 

به موازات بسط مفهوم حفاظت یکپارچه و  . [ 29]  میراثی است

زمینه  در  پژوهش  توسعه و حفاظت،  تعامل  اهمیت  به  توجه 

بافت  در  موجود  تعارضات  حل  و  و مدیریت  تاریخی  های 

و   صاحبنظران  توجه  مورد  آنها  با  مواجهه  رویکردهای 

(  TDRرویکرد انتقال حقوق توسعه )پژوهشگران قرار گرفت.  

به منظور    70یکی از نخستین رویکردهایی است که در دهه  

تحقق اهداف حفاظت از میراث فرهنگی در برخی از ایاالت 

در سال   یافت.  ظهور  برنامه    1968آمریکا  نخستین  نیویورک 

TDR  نشانه از  حفاظت  قانون  از  بخشی  عنوان  به  های  را 

های  قانون از تغییر و یا تخریب نشانهتاریخی اجرا نمود. این  

داد  کرد و در عین حال به مالک اجازه میتاریخی ممانعت می

نشده ملک خود را به امالک همجوار منتقل  حق توسعه استفاده

نماید. در این رویکرد، توسعه و حفاظت مکمل یکدیگر و نه  

  اند. بنابراین رویکرد انتقال حقوقدر مقابل یکدیگر دیده شده

گرا، حفاظتی و تعاملی دانست که در  توان توسعهتوسعه را می

 . [ 30] آن امکان حفاظت از طریق توسعه تعاملی وجود دارد  

های معطوف به موضوع  مفهوم »حق به میراث« یکی از نمونه

فرهنگی«   »حق  یک  مثابه  به  را  میراث  که  است  حفاظت 

قرار می به  موردتوجه  این رویکرد، دسترسی  میراث  دهد. در 

ها ها و تمدنشرط تقویت گفتمان و درک فرهنگفرهنگی پیش

است  همگان  انسانی  حقوق  ارتقاء  و  حفظ  ناتوانی  .  [ 31]  و 

مبنا در حل تعارض و دستیابی  مبنا و حقوقرویکردهای قدرت

به رضایت متقابل در نواحی میراثی موجب گردید که در دهه 

مثابه روش دستیابی  نیازمبنا به  مبنا/ شناسی منفعت روش 1970

)همرأیی( در چارچوب رویکردهای همکارانه ظهور   به اجماع

 . [ 28]  یابد

رویکرد »حفاظت حساس به تعارض« رویکرد جدیدی در حل 

رود. حفاظت  شده به شمار میتعارض منافع در نواحی حفاظت 

ای حفاظت است که با هدف کمینه  حساس به تعارض گونه

به حکردن ریسک های  داکثر رساندن فرصت های حفاظت و 

ایجاد صلح بر پایه شناخت ذینفعان، علل بروز تعارض و اثرات  

برنامه به  سیاست آن  تدوین  و  میریزی  اجرایی  پردازد.  های 

اصلی   مرحله  دو  شامل  تعارض  به  حساس  حفاظت  فرایند 

تعارض، اولویت  تعارضات بر  تحلیل تعارض )شناخت  بندی 

تحلیل   و  آنها  شدت  مداخالت  اساس  از  ناشی  تعارضات 

  . [ 32]   ها است حلحفاظتی( و مرحله طراحی، اجرا و پایش راه

»رویکرد ارزیابی اثرات اجتماعی حساس به تعارض« با تلقی  

تعارض به مثابه یک فرایند اجتماعی، در چارچوب نظریه بازی  

سازی فرایند ارزیابی اثرات اجتماعی به مثابه  و بر پایه مفهوم

ار مدیریت و حل تعارض معرفی شده است. ارزیابی  ابزار پاید

ای از ارزیابی اثرات  اثرات اجتماعی حساس به تعارض گونه

پتانسیل بروز   که بر موقعیت و شرایط دارای  اجتماعی است 

های تاریخی  با توجه به اینکه بافت  .[ 33] تعارض تاکید دارد  

های مختلف و متکثر  شهری عرصه بروز تعارض منافع گروه

بها میست،  رویکرد  این  به  کارگیری  زیادی  حدود  تا  تواند 

کاهش تعارض منافع ذینفعان و اثرات اجتماعی منفی اجرای  

کند.  طرح کمک  ساکنان  بر  حفاظتی  حفاظت   های  »نظریه 

( پایدار  نمونهSICیکپارچه  از  به  (« یکی  اخیر معطوف  های 

ه،  حل تعارض حفاظت و نیازهای مدرن است. بر پایه این نظری
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پایدار   یکپارچه  حفاظت  حفاظت "هدف  نفع  به  حفاظت 

تاثیر  "نیست  مدرن،  فرایندهای حیاتی  با  میراث  انطباق   بلکه 

زندگی   کیفیت  بهبود  و  منطقه  پایدار  توسعه  بر  آن  مستقیم 

 . [ 29]  اجتماعات محلی است 

الگوی معاصرسازی شهری، الگوی تعاملی حفاظت و توسعه 

احترام به میراث گذشته و حفظ  است؛ بدین معنی که عالوه بر  

می تاریخی  بافت  معاصر  اصالت،  نیازهای  پاسخگوی  بایست 

(. به طور  1باشد و به میراثی برای آیندگان تبدیل شود )شکل  

 توان پنج اصل زیر را در الگوی معاصرسازی بیان نمود:کلی می

 فرهنگی با شهر؛  -رابطه همزیگری بافت تاریخی -1

تعامل تحمل -2 برای  گرایگرایی و  تاریخی  بافت  در  ی 

 استفاده از تکنولوژی و ابزارآالت جدید؛

 های تاریخی؛ احترام به حقوق انسانی افراد در بافت  -3

 توجه به حقوق آیندگان؛  -4

 . [ 22] تدوین استراتژی برای مشارکت مردم  -5

ضرورت   و  تا اهمیت  گردیده  موجب  شهری  معاصرسازی 

بین در  نهادهای  ایکوموس  و  یونسکو  نظیر  حفاظت  المللی 

بیانیهکنفرانس و  منشورها  بپردازند. ها،  موضوع  این  به  ها 

نامه نایروبی با عنوان »حفاظت از نواحی شهری تاریخی  توصیه

( آنها  بیانیه مکزیکوسیتی )1976و نقش معاصر  ( و  1999(«، 

ین در خصوص »میراث جهانی و معماری معاصر  نامه وتفاهم

که   [ 35،  34،  8]   ها هستند  گونه تالشای از این(« نمونه2005)

بافت  بودن  پاسخگو  معاصر بر  تقاضاهای  به  تاریخی  های 

ارزش حفظ  ضرورت  همچنین  و  در  ساکنان  فرهنگی  های 

 اند.اقدامات معاصرسازی تأکید ورزیده

 

 

 

 ها مواد و روش  
شناختی کیفی است که به  حاضر مبتنی بر رویکرد روش پژوهش 

ای، دو مسیر روش شناختی متمایز را طی  رشته واسطه ماهیت میان 

نموده است. در مسیر نخست که به تحلیل و شناخت تعارضات  

برنامه  بافت فراروی  می ریزی  شهری  تاریخی  از  های  پردازد، 

فاده شده است.  ای است راهبردهای نمونه مطالعاتی و نظریه زمینه 

ای به مثابه یک روش پژوهش، بر تولید نظریه بر پایه  نظریه زمینه 

اند،  آوری و تحلیل گردیده هایی که به طور سیستماتیک جمع داده 

دارد   راهبرد    .[ 36] تأکید  انتخاب  با  حاضر  پژوهش  در 

موردپژوهی، بافت تاریخی شهر ری به عنوان بستر مطالعاتی 

انتخاب شده است.   های مورد نیاز پژوهش که از  داده پژوهش 

-گیری گلوله اول )شامل نمونه نوع کیفی هستند، از منابع دست 

دست  منابع  و  مشارکتی(  مشاهده  و  عمیق  مصاحبه  دوم  برفی، 

)شام  طرح مکتوب  طرح ل  شهری،  توسعه  و  های  حفاظتی  های 

قوانین موضوعه( برداشت شده است. در مرحله گردآوری داده،  

ریزی بافت تاریخی  به منظور شناخت تعارضات فراروی برنامه

با   نخست  گام  در  است.  شده  طی  متمایز  گام  سه  ری  شهر 

نمونه از  گلولهاستفاده  برنامه گیری  در  دخیل  ذینفعان  -برفی، 

مجموع    ریزی در  و  شناسایی  ری  شهر  تاریخی    26بافت 

ها انجام گرفت. در گام دوم، مصاحبه عمیق با هر یک از گروه

های جامع و تفصیلی  های توسعه )طرحبا بررسی اسنادی طرح

های حفاظتی )ضوابط و مقررات های موضعی( و طرحو طرح

های متعارض  حریم حفاظتی آثار ثبتی واقع در محدوده( پروژه

مجموع   در  گردید.  شناسایی  تاریخی  بافت  بر   11تاثیرگذار 

توسعه و  طرح  قرار    3ای  تحلیل  مورد  حفاظتی  حریم  طرح 

گرفت. در گام سوم، به منظور دستیابی به اطالعات بیشتر و  

شده، با  های شناساییحصول اطمینان از شدت تعارض پروژه

نظیر    های داخلیها و خبرگزاریبررسی اخبار موجود در سایت 

ای آنها مورد مداقه قرار گرفت. در  ایسنا و ایرنا، بازتاب رسانه

ای  ها در چارچوب نظریه زمینهمرحله بعد، تحلیل و تقلیل داده

و با استفاده از روش کدگذاری اشتراوس و کوربین صورت  

مثابه   به  کدگذاری  بر  گرفت.  مبتنی  پژوهش  مراحل  از  یکی 

و   شادیرانیمنبع: ا  ،یشهر یمعاصرساز یالگو -1شکل 

 1397:44همکاران، 
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زمینه جمعای،  نظریه  سمت  به  را  دادهپژوهشگر  های  آوری 

-کند. پژوهشگر با مقایسه دادهموردنیاز مرحله بعد هدایت می

ها، آنها را در قالب  های گردآوری شده، بر پایه اشتراکات داده

بدین ترتیب، پس  .  [ 37] کند  بندی می های مختلف طبقهگروه

یل خرد  کارگیری تکنیک تحلها، با به سازی متن مصاحبهاز پیاده

گزاره خام  400ها( بیش از  )تحلیل سطر به سطر متن مصاحبه 

استخراج و در ادامه با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری  

-های سطح یکم )مفاهیم(، سطح دوم و خوشهو انتخابی مقوله

مقوله گردید.  های  استخراج  زبهای  حجم  و  تعداد  یاد  دلیل 

مشاهدات، صرفاً به چند    ها وها، برای تلخیص نقل قولگزاره

کد اختصاصی برگزیده اکتفا شده و استخراج مفاهیم اولیه در  

 ها بوده استای از گزارههر مقوله، در حقیقت متأثر از مجموعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. در مسیر دوم به منظور تلفیق دو عرصه  3و    2،  1)جداول  

تاریخی  های  مدیریت تعارض و معاصرسازی شهری در بافت 

در   است.  گرفته شده  بهره  منطقی  استدالل  راهبرد  از  شهری 

پژوهش مبتنی بر استدالل منطقی محقق با توسل به ساختارهای  

لفظی و کالمی تفسیر خود را از موضوع در قالب نظریه ارائه  

کند با انسجام منطقی و عقالنی،  دهد و در این راه تالش میمی

را برای اقناع مخاطبان فراهم از حیث صوری و محتوایی، زمینه  

در نتیجه این مسیر، الگوی مفهومی »معاصرسازی  .  [ 38] آورد  

بافت  در  تعارض«  تحلیل  بر  ارائه  مبتنی  شهری  تاریخی  های 

 شده است. 
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 ( کی ای)خوشه مقوله یمورد
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 شده های استخراجنمونه گزاره
نمونه مفاهیم )مقوله  

 سطح یکم(
 ای خوشه مقوله مقوله سطح دوم

های قدیمی و  این ساختمان

مخروبه چه ارزشی دارد که اداره  

گذارد و آنها دست میمیراث روی 

به اسم ساختمان تاریخی مردم را 

 کند.بیچاره می

-ابهام در تعریف ارزش

 های میراثی 
 بروز تعارض ارزشی

 

-ضعف نظام برنامه

ریزی حفاظت و  

مدیریت بافت 

 تاریخی
 

هیچ ارگان و نهادی در برابر تضیع 

حقوق مالکان مجاور آثار تاریخی 

پاسخگو نیست و هیچگونه  

تسهیالتی برای جبران خسارت ما 

بینی نشده و همه سکوت  پیش

 اند.کرده

های فقدان مکانیسم

 النفع مالکانجبران عدم

غلبه منافع عمومی  

حفاظت بر منافع  

خصوصی ساکنین  

)تعارض منافع عمومی  

 و خصوصی( 

های میراثی  ضوابط و محدودیت 

محله ما را از سکه و آبرو  

بساز و بفروش انداخت. االن هیچ 

گذاری راغب نیست که  و سرمایه 

گذاری کند. در در محله ما سرمایه 

حالی که شهر ری در گذشته مادر 

 تهران بوده و اعتبار داشته. 

کاهش منزلت اجتماعی  

 بافت تاریخی در شهر 

بروز تعارضات  

 اجتماعی 

در نمونه  یا نهیزم  هینظر هی بر پا یفی ک یهاداده یکدگذار ندیاز فرا ی: برش2جدول 

 دو(  ای)خوشه مقوله یمورد
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 شده های استخراجنمونه گزاره
نمونه مفاهیم )مقوله  

 سطح یکم(
 ای خوشه مقوله مقوله سطح دوم

های تاریخی و  دلیل وجود الیهبه

باستانی در عمق کم، گودبرداری  

فرهنگی برج طغرل پروژه مرکز  

های تاریخی را  بخشی از الیه

 تخریب نمود. 

های تاریخی تخریب الیه

های محرک  در پروژه

 توسعه

غلبه منافع توسعه بر  

مالحظات حفاظتی 

)تعارض توسعه و 

 حفاظت( 

تقابل در موازنه  

نیروهای حفاظت و  

توسعه در بافت 

 تاریخی
 

علیرغم مطلوب بودن ایده  

فرهنگی در یک  احداث مرکز 

محله تاریخی، اما معماری این  

فرهنگسرا هیچ سنخیتی با برج  

طغرل ندارد و دید آن را بسته  

 است. 

ناهمگونی کالبدی  

های محرک توسعه پروژه

با بستر و ماهیت  

 تاریخی محله

- بروز تعارض فضایی

های  کالبدی پروژه

محرک توسعه با محیط  

 تاریخی پیرامونی 

واسطه  تغییر مسیر مترو به 

مالحظات حفاظتی موجب  

افزایش طول مسیر و تغییر  

هندسه آن شد و خسارات 

چندین میلیاردی به شرکت مترو  

 وارد آورد.

تضاد منافع سازمانی )به  

ویژه منافع اقتصادی(  

نهادهای دخیل در بافت  

 تاریخی

بروز تعارضات  

سازمانی)تعارض منافع  

 عمومی( 

گذاری مترو باعث  عملیات تونل

برهم خوردن ساختار آبهای  

های تاریخی  زیرزمینی و قنات

شهر ری و نهایتاً خشک شدن 

 علی شد.مقطعی چشمه

تشدید تهدیدهای  

واسطه  محیطی بهزیست 

های  اجرای طرح

 ای حفاظتی و توسعه

-بروز تعارضات زیست 

 محیطی

های  واسطه محدودیت به

ارتفاعی ناشی از مالحظات  

حفاظتی تمایل ساکنین به  

نوسازی واحدهای فرسوده  

 کاهش یافته است. 

تشدید فرسودگی  

کالبدی بافت تاریخی در  

نتیجه کاهش تمایل به  

 نوسازی 

- بروز تعارضات کالبدی

فضایی ناشی از  

فرسودگی کالبدی بافت  

 تاریخی

در نمونه  یا نهیزم  هینظر هی بر پا یفی ک یهاداده یکدگذار ندیاز فرا ی: برش3جدول 

 سه(  ای)خوشه مقوله یمورد
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 هایافته
الگوی   ترسیم  پژوهش،  های  یافته  مهمترین  از  یکی 

تقابل حفاظت و  معاصرسازی مبتنی بر مدیریت تعارض است.  

چالش از  یکی  حال  توسعه  در  کشورهای  اغلب  رایج  های 

این قاعده مستثنی نیست؛ به  .  [ 39] توسعه است   نیز از  ایران 

-وضوعات بحث ای که چالش حفاظت و توسعه یکی از مگونه

بافت  مدیریت  می برانگیز  کشور محسوب  تاریخی  شود.  های 

اگرچه به لحاظ نظری تعارضی میان این دو مفهوم وجود ندارد، 

اما در عرصه عمل این دو مقوله همواره با یکدیگر در چالش 

شناسی  کارگیری روش . از رهگذر به[ 44  -40] اند  و تقابل بوده

یافته بخش  پژوهش،  دو  در  در  ها  تعارض  »مدیریت  اصلی 

بافت برنامه مفهومی  ریزی  الگوی   « و  شهری«  تاریخی  های 

معاصرسازی مبتنی بر مدیریت تعارض« قابل ارائه هستند. در 

یافته تعارض،  مدیریت  شناخت  بخش  شامل  پژوهش  های 

ذینفعان، تعارض و علل بروز آنها و راهبردهای حل تعارض 

برفی  گیری گلولهش نمونهکارگیری رواست. نتایج حاصل از به 

در بافت تاریخی شهر ری حاکی از آن است که ذینفعان درگیر  

»تصمیم اصلی  گروه  پنج  شامل  مطالعه  محدوده  و  در  سازان 

در سیاست  شهری  »مدیریت  مختلف«،  سطوح  در  گذاران 

برداران« و »ذینفعان سطوح مختلف«، »نهادهای محلی«، »بهره

یافت پایه  بر  هستند.  بر  هبیرونی«  مبتنی  تحلیل  از  های حاصل 

ریزی و مدیریت توسعه در »ضعف نظام برنامه ای  نظریه زمینه

ریزی حفاظت  سو و »ضعف نظام برنامهبافت تاریخی« از یک

ترین عوامل بروز  و مدیریت بافت تاریخی« از سوی دیگر مهم

های تاریخی شهری کشور هستند که منجر به  تعارض در بافت 

زشی« و »تعارض توسعه و حفاظت« در سطح بروز »تعارض ار

شده  زمینهعملیاتی  حفاظت  و  توسعه  تعارض  بروز  اند.  ساز 

انواع تعارضات ثانویه شامل »تعارض منافع ذینفعان«، »تعارض  

زیست -فضایی »تعارض  »تعارض کالبدی«،  و  محیطی« 

کلی،   طور  به  است.  بوده  مطالعاتی  نمونه  در  اجتماعی« 

-ریزی بافت تاریخی شهر ری را میهتعارضات فراروی برنام

درونی«،  یا  محتوایی  »تعارضات  کالن  دسته  سه  در  توان 

های حفاظتی« و »تعارضات وارد بر  »تعارضات ناشی از برنامه

طبقه تاریخی«  )شکلبافت  نمود  تعارضات  2بندی  از  مراد   .)

تعارضاتی است که عمدتاً محصول  تاریخی  درونی در بافت 

زی حفاظت و مدیریت بافت تاریخی در ریضعف نظام برنامه

گیری هستند و منجر به گذاری و تصمیمسطح کالن سیاست

ثانویه در سطوح محلی می تعارضات  تعارضات بروز  گردند. 

کارگیری تصمیمات و  های حفاظتی محصول بهناشی از برنامه

های حفاظتی کالن در سطح عملیاتی هستند. تعارضات  سیاست 

خی که بر تعارض نیروهای حفاظت و توسعه  وارد بر بافت تاری

برنامه نظام  ضعف  محصول  دارند،  مدیریت  تاکید  و  ریزی 

طرح و  کالن  در سطح  تاریخی  بافت  در  توسعه توسعه  های 

های موضعی( در سطح خرد شهری )جامع و تفصیلی و طرح

 و عوامل بروز آن ها   یشهر ر یخیبافت تار یزریبرنامه  ی: ساختار تعارضات فرارو2شکل 
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هستند. این نوع تعارض در اغلب موارد موجب بروز تعارضات  

 . (4و  3های گردد )شکلی میثانویه در بافت تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های تاریخی شناسی تعارضات موجود در بافت شناخت و گونه

را  تعارض  حل  و  مدیریت  راهبردهای  تدوین  بستر  شهری 

می بهفراهم  با  اساس،  این  بر  نظری  آورد.  رویکرد  کارگیری 

حق   یک  مثابه  به  حفاظت  منافع  تأمین  و  میراث«  به  »حق 

فرهنگی همگانی، تعارض ارزشی موجود برطرف خواهد شد.  

کننده توسعه شهری با تلفیق  ریزی شهری به مثابه تنظیمبرنامه

 منابع میراثی درون توسعه آتی نواحی شهری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابزار ایجاد یکپارچگی گذشته و آینده شهرها عمل   به عنوان 

تلفیق  [ 6] کند  می با  یکپارچه«  »حفاظت  انگاشت  بنابراین   .

گسترده بستر  درون  شهری  برنامهحفاظت  و  تر  شهری  ریزی 

مثابه  بهره  به  آن  از  تقابل  گیری  شهری،  توسعه  برای  ابزاری 

نیروهای حفاظت و توسعه را به تعامل سازنده تبدیل خواهد  

مبنا نظیر »رویکرد  کارگیری رویکردهای ذینفعنمود. در سایه به

ارزیابی اثرات اجتماعی حساس به تعارض«، »رویکرد حفاظت 

 برج طغرل یخیبا اثر تار یابرپروژه مجموعه فرهنگ یکالبد -یی: تعارض فضا3شکل 

 ی کالبد - ییو بروز تعارض فضا یخیواقع در بافت تار  یبناها  یکالبد یفرسودگ: 4شکل 
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حساس به تعارض« و ایده »انتقال حقوق توسعه« نیز بسیاری  

تعارضا به از  ثانویه  تعارضات ت  و  ذینفعان  تعارض  ویژه 

 اجتماعی در سطح عملیاتی مرتفع خواهد شد. 

دستاورد دیگر این پژوهش »الگوی مفهومی معاصرسازی مبتنی  

بر مدیریت تعارض« است که به مثابه نوآوری اصلی پژوهش، 

بهره منطقی حاصل شده با  استدالل  پژوهش  راهبرد  از  گیری 

استدالل منطقی نوعی شناخت است که در آن ذهن با  است.  

کشف  به  دارند،  نام  مقدمات  که  معلوم  قضایای  به  توسل 

پردازد. از این رو مقدمات و برقراری رابطه قضایای مجهول می

مهم نتایج(  سمت  به  مقدمات  از  ذهن  پیوسته  ترین  )حرکت 

می شمار  به  روش  این  ساختاری  الگوی  [ 39] روند  عناصر   .

مدیریت پیشنه رویکرد  دو  پیوند  پی  در  پژوهش حاضر  ادی 

های تاریخی شهری است که  تعارض و معاصرسازی در بافت 

در مطالعات پیشین مغفول مانده است. پیوند دو مقوله متمایز  

آنها می های  باشد. بر پایه یافتهمستلزم شناخت نقاط مشترک 

های تاریخی شهری شاهد تعارض نیروهای  مرحله قبل، بافت 

حفاظت و توسعه و به عبارت دیگر تعارض زمان گذشته با 

بهزمان رهگذر  از  هستند.  آینده  و  حال  کارگیری  های 

راهبردهای مدیریت تعارض و حل تعارض نیروهای حفاظت  

-های گذشته، حال و آینده به یکدیگر پیوند میو توسعه، زمان

و   تعارض  مدیریت  اشتراک  فصل  وضعیت،  این  که  خورند 

)شکل  معاصرساز است  شهری  مقدمات  5ی  رو،  این  از   .)

راهبرد   از  استفاده  جهت  حاضر  پژوهش  معلوم(  )قضایای 

 گونه بیان نمود: توان ایناستدالل منطقی را می

بافت  .1 در  حفاظت  و  توسعه  نیروهای  های  تعارض 

ترین علت بروز تعارض در این شهری مهمتاریخی  

 روند. نواحی به شمار می

های گذشته، حال و آینده فصل اشتراک  پیوند زمان .2

شهری   معاصرسازی  انگاشت  و  شهری  حفاظت 

 است. 

 

اینکه برقراری رابطه منشأ حرکت کلی در فرایند   با توجه به 

، در ادامه چگونگی برقراری ارتباط  [ 39] استدالل منطقی است  

 های  مدیریت تعارض و معاصرسازی در بافت میان دو انگاشت 

 یخی تار هایدر بافت یشهر  یتعارض و معاصرساز تیری: فصل اشتراک مد5شکل 
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های  ، بافت 1گردد. بر اساس قضیه  تاریخی شهری تشریح می

توسعه   و  حفاظت  نیروهای  تعارض  شاهد  شهری  تاریخی 

هستند که یکی ریشه در »گذشته« دارد و دیگری با شروع از  

امروزه  ترتیب،  بدین  دارد.  »آینده«  سوی  به  رو  »حال«  زمان 

  هایهای تاریخی به عرصه تعارض زمان گذشته با زمانبافت 

تبدیل شده آینده  پایه قضیه  حال و  بر  از سوی دیگر،  ،  2اند. 

زمان پیوند  پی  در  شهری  و  معاصرسازی  حال  گذشته،  های 

توان ادعا نمود که در  آینده است. بر پایه استدالل منطقی می

بافت  در  تعارض  مدیریت  حل  سایه  و  شهری  تاریخی  های 

های حال و آینده بستر الزم جهت تعارض زمان گذشته با زمان

خواهد  فراهم  شهری  معاصرسازی  اهداف  و  اصول  تحقق 

به  گردید.   تعارض  مدیریت  مفهوم  افزودن  با  ترتیب  بدین 

الگوی معاصرسازی شهری، الگوی مفهومی معاصرسازی مبتنی  

   (.6گیرد )شکلبر مدیریت تعارض شکل می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یشهر یخیتار  هایتعارض در بافت  تیریبر مد یمبتن  یمعاصرساز یمفهوم یالگو -  6شکل 
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 گیری بحث و نتیجه

صر و مدرن ساکنان بافت تاریخی شهرها با  تقابل نیازهای معا 

مالحظات حفاظتی در نتیجه فرایند تغییر شهری مداوم ناشی 

از ایده مدرنیزاسیون و جهانی شدن و سایر فرایندها یکی از  

برنامهچالش اصلی  بههای  حال  ریزی  در  کشورهای  در  ویژه 

رود. مطالعه نمونه موردی پژوهش حاکی  توسعه به شمار می

به نیازهای  از نات وانی بافت تاریخی شهر ری در پاسخگویی 

سو و وجود گستره وسیعی از  مدرن و معاصر ساکنان از یک

این   مدیریت و حل  دیگر است.  از سوی  تعارضات مختلف 

طرف شناخت  مستلزم  و  تعارضات  )ذینفعان(  درگیر  های 

کارگیری رویکردهای  تعارضات موجود و علل بروز آنها و به

دهد تقابل نیروهای  ها نشان میتعارض است. نتایج تحلیلحل  

ترین عامل بروز انواع تعارض در بافت  حفاظت و توسعه مهم

-رود. گذار از رویکردهای قدرتتاریخی شهر ری به شمار می

ذینفع به سمت رویکردهای  بهره مبنا  انگاشت  مبنا و  از  گیری 

ریزی  هیکپارچگی و رویکردهای حساس به تعارض در برنام

های تاریخی شهری ضمن حل تقابل حفاظت و توسعه، بافت 

های گذشته، حال و آینده خواهد شد و از موجب پیوند زمان

این رهگذر بستر الزم جهت تحقق اهداف معاصرسازی شهری  

بندی این  در این نواحی فراهم خواهد گردید. بنابراین در جمع 

می که  پژوهش  نمود  اذعان  تعارضتوان  فراروی  مدیریت  ات 

ای  های تاریخی شهری به مثابه نیرو محرکهریزی بافت برنامه

-برای تحقق اهداف و اقدامات معاصرسازی شهری عمل می

بافت  شرایطی،  چنین  در  حفظ  نماید.  عین  در  تاریخی  های 

ها و اصالت خود، به نیازها و تقاضاهای معاصر و مدرن  ارزش

لی حفاظت و توسعه  ساکنان پاسخگو خواهند بود و الگوی تعام

 تحقق خواهد یافت.  

 

 

 

 

قدردانی: و  نشده    تشکر  گزارش  نویسندگان  توسط  موردی 

 است. 

اخالقی: نشده   تاییدیه  گزارش  نویسندگان  توسط  موردی 

 است. 

منافع:  دکتری تخصصی    تعارض  از رساله  برگرفته  مقاله  این 

شهرسازی طاهره متقی با عنوان »تبیین الگوی مدیریت تعارض 

های تاریخی شهری« است که به  ریزی بافت عان در برنامهینفذ

در   صارمی  حمیدرضا  مشاوره  و  رفیعیان  مجتبی  راهنمایی 

-دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس و با حمایت 

ریزی شهر تهران  های مادی و معنوی مرکز مطالعات و برنامه

 انجام شده است. 

  /طاهره متقی )نویسنده اول(، نگارنده مقاله  سهم نویسندگان:

تحلیلروش دادهشناس/  اصلی  گر  پژوهشگر  ، 40)ها/   )%

مقاله نگارنده  دوم(،  )نویسنده  رفیعیان  شناس/  روش  / مجتبی 

حمیدرضا صارمی   ( ، %40)ها/ پژوهشگر اصلی  گر دادهتحلیل

 %(.  20ها/ مشاور )گر دادهنگارنده مقاله/تحلیل

مالی: تخصصی    منابع  دکتری  رساله  از  برگرفته  مقاله  این 

های مادی و معنوی  شهرسازی طاهره متقی است که با حمایت 

 ریزی شهر تهران انجام شده است. مرکز مطالعات و برنامه
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