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چكيده
 زمينه و هدف: با عنايت به آسيب پذيرى باالى بافت هاى تاريخى در برابر زلزله و بررسى ابعاد بحران، با  توجه به ويژگى هاى خاص آن ها و نيز بررسى 
تجارب زلزله هاى پيشين،  اسكان موقت بازماندگان از جمله مباحث مهم در فرآيند تأمين سرپناه پس از سانحه است كه حل منطقى آن مى تواند از بروز و 
يا گسترش بحران هاى ثانويه ممانعت كند. تجارب گوياى آن است كه بازماندگان به ويژه در بافت هاى تاريخى كه قرابت هاى اجتماعى در آنها عميق تر 
است، تمايل بيشترى به ماندن در محدوده ى مكانى از خود نشان مى دهند. چنانچه شرايطى براى تحقق اين مهم فراهم شود، مى توان انتظار داشت كه 
بازگشت به شرايط عادى در مدت زمان كوتاه ترى محقق خواهد شد. با عنايت به اين مهم، سوال آن است كه ضرورت اسكان  موقت سانحه ديدگان 

زلزله در بافت هاى تاريخى چه بوده و بهترين راه حل براى رفع اين نياز، در زمان وقوع بحران و پس از آن چيست؟ 
روش: اين پژوهش بر اساس رويكرد كيفى و مبتنى بر توصيف و تحليل انجام شده  است. ابتدا با  تكيه بر مطالعات كتابخانه اى، پيشينه ى موضوع با تكيه 
بر كتب، مقاله ها، گزارش ها، طرح هاى پژوهشى و پايان نامه هاى تحصيلى مرتبط، شيوه هاى مختلف اسكان موقت پس از زلزله مورد واكاوى قرار گرفته و 
و سپس به مؤلفه ى حس تعلق به مكان در ساكنان بافت هاى تاريخى و اهميت قرابت هاى اجتماعى در اين محيط ها، پرداخته شده است. در ادامه طبق 

مدل سوآت،5 داده ها، ارزيابى و استنتاجات نهايى ارايه شده است. 
يافته ها: مبتنى بر استتنتاجات حاصله از ارزيابى درونى و بيرونى مدل پيشنهادى، يافته ها حاكى از آن است كه با توجه به حس تعلق ساكنان و پايدارى 
اجتماعى موجود در بافت هاى تاريخى، بازماندگان - عليرغم وجود برخى كاستى ها - ، تمايل بيشترى به اسكان در مكانى همجوار با محل زيست خود 

دارند تا ضمن حراست از داشته هاى (اجتماعى، فرهنگى و مالى) خود، در روند بازسازى نيز مشاركت فعاالنه داشته باشند. 
نتيجه گيرى: از اين طريق، ضمن توجه به خواسته هاى افراد، رغبت افراد به ماندن در محل فراهم شده و زمينه هاى بازگشت به زندگى و رضايتمندى 

ساكنان فراهم  مى گردد. 
واژگان كليدى: زلزله ،  اسكان موقت، بافت تاريخى، حس تعلق، اسكان در محل.
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Abstract
Background and objective: Regarding the severe vulnerability of historical textures to earthquake, studying the aspects of 
the crisis, the particular feature of such contexts and a considering previous related experiences, it is significantly important 
to temporarily house people during the process of providing a shelter after the incident. It should be noted that finding the 
most logical yet practical solution would prevent any further catastrophe following the very first crisis. Experience proves that 
residents of aforementioned with a much more depth in social relationships are far more inclined to stay in the area. Therefore, 
preparing the suitable circumstances would lead to a shorter time in reaching the normal stage. Hence, the question is what 
would make temporary shelters necessary and what could be the best solution?
Method: The following research ,which is based on a qualitative approach, descriptions and analysis, studies the past of the 
noted issue and then the way people interact with historical places in various types, all relied on library studies. Subsequently, 
the data is analyzed, evaluated and resulted in conclusions according to the model of SWOT.
Findings: By referring to the results of evaluating the suggested model from both inside and out, Due to a sense of belonging 
and on-going social sustainability, there appears that occupants of historic places tend more than others to inhabit a location 
close to their residence after earthquake so that they can participate actively in the process of rebuilding while they are able 
to take care of their possessions (social, cultural and financial ones).
Results: Not only does it culminate in taking into account the needs of people, but it also provides them the desire to stay and 
strive to bring back life and satisfaction.
Keywords: Earthquake, Temporary shelter, Historic context, sense of belonging, Housing in the location.
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مقدمه
در كشورى همچون ايران، زلزله ملموس ترين پديده ى طبيعى است 
كه طى دهه ها و سده هاى متوالى، تلفات و خسارات جبران ناپذيرى 
را بر پيكره شهرهاى تاريخى وارد ساخته است. بازماندگان با از دست 
و  روحى  جسمى،  امنيت  بازيابى  منظور  به  و  زندگى  فضاى  دادن 
اجتماعى و ترميم وضعيت معيشتى، با وجود تعلقات خاطر فراوان، 
زلزله،  از  ناشى  خسارت هاى  و  بى خانمانى  آمار  مى شوند.  آواره 
بديهى  دارد.  سانحه ديده  منطقه ى  آسيب پذيرى  با  مستقيم  رابطه ى 
است كه هرچه كالبد فرسوده تر باشد، ميزان تخريب بيشتر بوده و در 
نهايت افراد بيشترى سرپناه خود را از دست مى دهند. لذا توجه بيشتر 
به ابعاد مختلف اسكان پس از سانحه در بافت هاى تاريخى، اهميت 
ويژگى هاى  به دليل  تاريخى  بافت هاى  در  بحران  ماهيت  مى يابد. 
شهرى  بافت هاى  ساير  با  قياس  در  سازه اى  خصوصيات  و  كالبدى 
داراى ابعاد پيچيده ترى است. به تعبيرى، در اين گونه بافت ها، مكان 
جدى تر  رويارويى  براى  زمينه  را  بافت  تاريخى،  يعنى  زلزله  وقوع 
مى كند.  آشكارتر  بازماندگان  اسكان  موقت  و  زلزله  پديده  ى  با 
ويژه اى  اهميت  تاريخى،  بافت هاى  در  سرپناه  تأمين  همين رو  از 
زلزله،  وقوع  با  كه  است  آن  مبين  پيشين  زلزله هاى  تجارب  دارد. 
سازمان هاى مرتبط و مديريت بحران حاضر در صحنه، جهت تسريع 
و سهولت در ارائه ى خدمات، اقدام به جا به جايى شتاب زده بازماندگان 
مى كنند.  آنان  زندگى  محل  از  زياد  نسبتًا  فاصله ى  با  مناطقى  به 
بحران هاى  بروز  زمينه  مى تواند  تاريخى  بافت هاى  در  موضوع  اين 
ثانوى را فراهم يا تشديد نمايد. در جوامع بزرگ، به دليل شناخت كم 
حكم  در  تنها  محله  مكانى گسترده،  جابجايى  و  يكديگر  از  اعضاء 
اشتراك محل سكونت قابل طرح است؛ در حالى كه مفهوم سكونت 
است.  اجتماعى  قدرتمند  ساختار  بر  متكى  كوچك  اجتماعات  در 
عالوه بر اين، در صورت وقوع زلزله، در بافت جديد امكان جابجايى 
و تغيير مكان سكونت با سهولت بيشترى صورت مى گيرد؛ اما بافت 
شكل  اجتماعى  و  فرهنگى  تاريخى،  مقتضيات  بر  بنا  كه  تاريخى 
اشاره  شرايط  مكان).  (اهميت  نيست  جابجايى  قابل  اساسًا  گرفته، 
شده بيانگر آن است كه در مواجهه با بافت تاريخى، صرفًا با وجوه 
فعاليت ها  مجموعه ى  واقع،  در  بلكه  نيستيم؛  مواجه  ابنيه  فيزيكى 
مى سازد.  را  تاريخى  بافت  روح  كه  است  اجتماعى  كنش هاى  و 

مشاركت  حس  تعلق،  فرهنگى،حس  پيوندهاى  همچون  اشتراكاتى 
شرط هاى  پيش   كه  ساكنان  خالقانه ى  راهكارهاى  ارايه ى  توانايى  و 
اساسى جهت تسهيل در بازگشت به شرايط عادى به شمار مى روند، 
رويكرد مواجهه با بحران زلزله را نيز از شرايط متفاوت ترى برخوردار 
مى سازد. به  طور معمول پس از وقوع يك حادثه در ابعاد گسترده و 
وسيع، مناطق مسكوني موجود به نوعي غيرقابل استفاده شده و افراد 
بازمانده ناگزير به سكونت در مكاني غير از خانه هاي خود مي شوند 
(خرم و ديگران، 1393)(ص 96). «بايد دانست كه مردم پس از سانحه 
نابود  يكباره  به  را  خود  ساليان  معنوى  و  مادى  اندوخته ى  و  هستى 
شده مى يابند. بنابراين، سرپناه، به عنوان فضايى براى ايجاد آرامش، 
ديده  آسيب  فرد  روحى  و  روانى  بازتوانى  و  اطمينان خاطر  امنيت، 
بايد مورد توجه جدى قرار گيرد» (فالحى، 1386)(ص 5). همچنين 
مى توان گفت كه بازتوانى اجتماعى و روانى جامعه ى آسيب ديده در 
ازاى بازتوانى كالبدى آن است (قنبرزاده قمى و ديگران، 1394)(ص 
15). از همين رو، به منظور حفظ كرامت بشر، حفظ اعضاى خانواده 
و  آسيب ديده  مردم  توانمندسازى  و  اجتماعى  زندگى  هم،  كنار  در 
رهايى از اثرات بجاى مانده از حادثه مهم است (پروژه اسفير، 1393)

(ص 256). لذا كشف نياز بازماندگان و انديشيدن تدابيرى مناسب 
در جهت رفع آن  مى تواند در تأمين سرپناهى مطلوب موثر واقع شود 
و مى توان با بكارگيرى روش هاى خاص و سازماندهى مناسب از بروز 
مشكالت اجتماعى جلوگيرى كرد (دهقان حسين آبادى، 1394)(ص 
امكان پذير  دايمى  مسكن  تأمين  بحران  زمان  در  كه  آنجا  از   .(14
شرايط  تا  است  «اضطرارى»١  سرپناهى  ايجاد  قدم،  اولين  نيست، 
بًا  اوليه زندگى و امنيت الزم را فراهم نمايد. اين نوع سرپناه كه غال
اسكان  زمان  مدت  است  ممكن  آنكه  دليل  به  بوده،  چادر  به صورت 
بازماندگان  نيازهاى  به  پاسخ گويى  به  قادر  انجامد،  درازا  به  موقت 
نيست و لذا «اسكان موقت»٢ در دوران ساماندهى مطرح مى شود كه 
تا بازسازى كامل مى تواند شرايط سكونتى حداقل و التيام بخش را 
فراهم آورد. زندگى در اين سرپناه بسته به شرايط، مى تواند ماه ها يا 

سال ها ادامه يابد و در نهايت به اسكان دائمى٣ منجر شود.

1. Emergency Shelter.
2. Temporary Accommodation.
3. Permanent Housing.
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١«مهم ترين مسئله در موفقيت آميز  بودن اين فرآيند، مطالعات 
زلزله  وقوع  از  پيش  زمينه  اين  در  الزم  اقدامات  و  موقت  اسكان 
اين  به  توجه  عدم  بختياريان، 1392)(ص 44).  و  است» (بمانيان 
جامعه ى  براى  جديدى  بحران هاى  و  ناگوار  پيامدهاى  موضوع 

آسيب ديده به همراه خواهد داشت.

روش
اين پژوهش بر اساس رويكرد كيفى و مبتنى بر توصيف و تحليل 
انجام شده  است. نخست با  تمركز بر مطالعات كتابخانه اى و بررسى 
گزارش ها،  مقاله ها،  كتب،  بر  تكيه  با  پيشين  زلزله هاى  تجارب 
شيوه هاى  مرتبط،  تحصيلى  پايان نامه هاى  و  پژوهشى  طرح هاى 
مختلف اسكان موقت پس از زلزله مورد واكاوى قرار گرفته و سپس 
و  تاريخى  بافت هاى  ساكنان  در  مكان  به  تعلق  حس  مؤلفه ى  به 
است.  شده  پرداخته  محيط ها،  اين  در  اجتماعى  قرابت هاى  اهميت 
در ادامه براى ارزيابى موضوع مورد نظر، طبق مدل سوآت،٢ داده هاى 
و  فرصت ها  ضعف،  نقاط  قوت،  نقاط  و  دسته بندى  شده  جمع آورى 
تهديد هاى اسكان موقت در بافت هاى تاريخى مشخص شده اند تا با 
تهديد ها و  توجه به  بهينه از فرصت ها،  قوت، استفاده  نقاط  افزايش 
كاهش نقاط ضعف، پيشنهاد هاى الزم در خصوص اسكان موقت در 

بافت تاريخى ارائه شود. 
برابر  در  تاريخى  بافت هاى  مواجهه  در  مبنايى  برنامه ريزى  لزوم 
رابطه هايى  مجموعه  معرف  مى تواند  تاريخى،  بافت  اصطالح  زلزله: 
باشد كه ذاتى تاريخى دارند و نه  صرفًا قالبى از جنس كالبد يا فيزيك 
(فالمكى، 1384)(ص40). بافت تاريخى محصول انديشه و ممارست 
افرادى است كه طى ساليان متمادى و در سايه هميارى و مشاركت، 
1. Hosseini, 2016
2. Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT).

به خلق آثار بديعى نائل شدند (ابوئى و دانايى نيا، 1390)(ص 60). 
در تمام دنيا به طور گسترده اى پذيرفته شده است كه محالت تاريخى، 
جايگاه خاصى در ميراث فرهنگى و تاريخى هر كشورى دارند كه با 
بازشناخته  راحتى  به  خود  معمارانه  ارزش هاى  و  سنت  مشخصه هاى 
پيوند  در  فضا  كالبد  كه  است  بديهى  (دورالتى،٣ 2005).  مى شوند 
اجتماعى موثر است و علت پويايى و سرزندگى بافت هاى تاريخى در 
مرحله ى اول به دليل ويژگى خاص فعاليتى آن بوده كه از اعتقادات 
و باورهاى سنتى نشان مى گيرد. از طرف ديگر فرم و كالبد اين نوع 
بافت با توجه وجود نمادها و عناصر سنتى و تمايز آن با ساير مناطق، 
در ايجاد تصويرهاى ذهنى افراد و خاطره انگيزى فضا كمك و حس 
دلبستگى و تعهد به مكان را افزايش مى دهد (عطائى و پورمحمدى، 
1394)(ص 242). شهرهايى با پيشينه ى تاريخى داراى محالت و 
بخش هايى هستند كه از طريق ايجاد پيوستگى تاريخى و فرهنگى، 
حسى از تعلق مندى به مكان و هويت را برمى انگيزد (جهان زمين، 
1395)(ص2). دلبستگى به مكان داراى دو مولفه ى اصلى، دلبستگى 
كالبدى و دلبستگى اجتماعى است كه دلبستگى كالبدى به حس ريشه 
داشتن يا تأكيد بر قدمت مكان و زمان آشنايى با مكان اشاره دارد و 
دلبستگى اجتماعى به رابطه و تعامل با افراد و گروه هاى حاضر در 
دلبستگى هاى  احياى  است (لك، 1394)(ص 161).  مربوط  مكان 
قديمى و شبكه هاى اجتماعى بعد از وقوع اختالل، هيچ گاه عينًا قابل 
و  انتقال  قابل  آسانى  به  معانى  و  مكان ها  زيرا  نيست،  جايگزينى 
جايگزينى نيستند (لك، 1394)(ص19). در اين ميان، مجموعه اي از 
عوامل محيطي، مناسبات معيشتي، آيين ها، مفاهيم اجتماعي و اعتقادي 
بر پايداري و تعلق اجتماعي در محله سنتي اثر مي گذارد. شاخصه هاي 
عنوان  به  محله  كه  كاركردهايي  و  سنتي  محالت  اجتماعي  فرهنگي 

3. Doralti, 2005.

شكل1. مراحل تأمين سرپناه پس از حادثه، (حسينى، 2016)1(ص34).
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به  توجه  است،  كرده  ايفاء  ايراني  شهرهاي  در  مسكوني  عرصه  يك 
نقش مفهوم سكونت در ساختار محالت گذشته، عامل مهمي در تحقق 
سكونت جمعي و ايجاد حس تعلق در محله بوده است (پيربابايى و 
سرمايه ى  از  بخشي  بافت ها  اين گونه  1390)(ص18).  سجادزاده، 
معماري  سنت هاى  براساس  كه  هستند  شهرها  فرهنگي  اجتماعي- 
اجتماعي   ويژگي هاي  و  محيطي  شرايط  به  توجه  با  و  شهرسازى  و 
اقتصادي ساكنان، در طول ساليان متمادي تكوين يافته اند. امروزه اين 
بافت ها به رغم اينكه ميراث فرهنگى - تاريخى ارزشمندى را در خود 
هستند، به  شهروندان بسيارى نيز  سكونت و معيشت  دارند و محل 
علت فقدان برنامه ريزي هاى شهرى مناسب براى رفع فرسودگى ها و 
نارسايى هايشان، در مقابل پديده هاى طبيعى از جمله زلزله، ناپايدار و 
گرفته  صورت  تالش هاى  عمده ى  تاكنون  به طورى كه  آسيب پذيرند؛ 
شهرهاى  در  لرزه  زمين  وقوع  از  ناشى  آسيب هاى  كاهش  جهت  در 
است  بوده  ساختمان ها  مقاوم سازى  برنامه هاى  به  محدود  ايران، 
(كالنترى خليل آبادى و ديگران، 1395)(ص62). همچنين در برخى 
از كشورهاى سانحه خيز مانند: تركيه، يونان، پرتغال و ايتاليا به منظور 
برنامه ريزى مديريت بحران در بافت هاى تاريخى، مقوله هايى مانند: 
ساكنان،  آگاهى  سطح  افزايش  جامعه،  آحاد  آموزش  قانون،  تدوين 
هماهنگى ميان مؤسسات تحقيقاتى و نهادهاى اجرايى، ظرفيت سازى 
سازمان ها، آموزش همگانى، برپايى سمينارها و كارگاه هاى آموزشى 
حفاظتى و ايمن سازى، به كارگيرى روش هاى مرمتى و طراحى در بافت 
امن،  مكان هاى  شناسايى  سريع،  تخليه ى  نقشه هاى  تدوين  تاريخى، 
پايش و ارزيابى برنامه ها (سياست هاى مداخله)، از جمله تمهيدات به 
كار گرفته شده در اين كشورها هستند (محمدزاده، 1391)(ص 79). 
بايد اذعان داشت بافت هاى تاريخى طى سال هاى متمادى قادر بوده اند 
مصون  مختلف  مناطق  در  دشوار،  اقليمى  شرايط  و  حوادث  از  كه 
بمانند. ليكن بايد دانست خالق اين گونه بافت  ها، تمهيداتى را براى 
محافظت بناهاى مزبور در برابر سوانح، به كار گرفته اند كه بسيارى از 
مناطق تاريخى كه تا امروز در برابر سوانح مقاومت كرده اند و به جا 
مانده اند، گواهى  بر اين مدعا هستند. همچنين بايد توجه داشت كه در 
بسيارى مواقع موضوع جلوگيرى از خطر احتمالى در آينده به دليلى 
براى تخريب بافت ها تبديل مى شود. براى مثال، عمومًا ادعا مى شود 
كه ساختمان هاى خشتى و آجرى در برابر زمين لرزه مقاومت نداشته 

و بايد سازه هاى مناسبى را جايگزين كرد. اين موضوع در تجربه ى 
بم با توجه به نسبت ميزان تخريب ساختمان هاى تاريخى به بناهاى 
بود (فالحى، 1396) (ص  قابل مشاهده  وضوح  به  شهرى،  و  مدرن 
از  گسترده اى  بخش  كه  وضعيتى  در  مى رسد  نظر  به   .(127 -124
خاك ايران در معرض خطر نسبى متوسط و باالى زلزله قرار دارد، 
انديشه رويارويى واقعى با كاهش خطرپذيرى خسارات زلزله يابد به 

يك عزم ملى و خواست همگانى تبديل شود.
چرايى اسكان موقت در بافت تاريخى: عليرغم اينكه مسئله ى 
موضوع  زلزله،  برابر  در  كشور  تاريخى  بافت هاى  آسيب پذيرى 
جديدى نيست، اما كم توجهى و فقدان برنامه  ريزى هاى جامع سبب 
ساكنان  بر  ناپذيرى  جبران  صدمات  سوانح،  بروز  هنگام  كه  شده 
متأسفانه  كه  مى دهد  نشان  مطالعات  شود.  وارد  تاريخى  بافت 
برنامه ى جامعى در زمينه ى اسكان موقت پس از زلزله در بافت هاى 
بخشى  استحكام  به  صرفًا  و  نشده  تدوين  خاص)  طور  (به  تاريخى 

معدود بناهاى شاخص تاريخى بسنده كرده اند.
بازخوانى تجارب زلزله هاى گذشته در شهرهاى داراى هسته هاى 
حس  تاريخى  بافت هاى  و  مردم  ميان  كه  است  آن  مبين  تاريخى، 
تعلق بااليى وجود دارد. افزايش مشاركت هاى مردمى در جهت بهبود 
شرايط پس از بحران و مجموعه ى اقدامات جوامع بين المللى از جمله 
كميته ى جهانى ميراث فرهنگى در بهبود شرايط، نشان از خاص بودن 
شرايط به وقوع پيوسته در مناطق تاريخى است. مردم محلى هويت 
خود را در ريشه هاى عميق ميراث فرهنگى مى بينند؛ به گونه اى كه 
بر پايه ى گزارش ها، تخريب ارگ تاريخى بم پس از تلفات جانى، 
سهمگين ترين ضربه ى حادث شده به مردم گزارش شده بود (فالحى، 
1387)(ص 135- 154). همچنين بر اساس نظرسنجى ها، مهمترين 
گزارش  سانحه  از  پس  سرپناه  حادثه،  اين  از  پس  خانوا ده ها  مشكل 
شده است (عنبرى، 1383)(ص 141). گزارش ها حاكى از آن است 
كه مردم با توجه به دلبستگى زياد به بافت  تاريخى، تمايل به اسكان 
براى  محل  در  سكونت  به  پاسخ  داشته اند.  را  خود  زندگى  محل  در 
تعدادى از بازماندگان باعث گرديد تا ميل به بازسازى و بازگشت 
سريع تر به شرايط عادى در افراد تقويت شود (عنبرى، 1383)(ص 
144). زنيان، در تشريح ابعاد زلزله ى بم به اين مهم اشاره مى كند كه 
اردوگاه هايى كه در حاشيه ى شهر و با فاصله ى زيادى از محل سكونتى 
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مردم ايجاد شده بود، به دليل كمبود هاى زيرساختى و عدم رضايت 
مردم، متروك و در نهايت برچيده شد. اين شرايط باعث شد تا در پى 
ترك اردوگاه ها، زمينه  ى مهاجرت قشر بومى و جايگزينى تدريجى 

قشر مهاجر فراهم گردد (زنيان، 1390)(ص 74- 75). 
با عنايت به اين موارد، انتظار مى رود اسكان موقت در اين مناطق 
اسكان  برنامه ريزى  بر  تأكيد  با  و  نكرده  پيروى  مرسوم  شيوه هاى  از 
بردارى  بهره  قابل  كه  موجودى  ظرفيت هاى  از  استفاده  و  محل  در 
صورت  به  موضوع،  هستند،  دارا  را  حادثه  از  پيش  مناسب سازى  و 
چشمگيرى در مديريت بحران بافت هاى تاريخى موثر واقع شود.بر 
اين اساس، پرسش اصلى پژوهش آن است كه ضرورت اسكان  موقت 
سانحه ديدگان زلزله در بافت هاى تاريخى چه بوده و بهترين راه حل 

براى رفع اين نياز، در زمان وقوع بحران و پس از آن چيست؟.
اسكان  پيشينه ى  مطالعه ى  با  كه  شده  تالش  پژوهش  اين  در 
رفتار  و  حس  بررسى  آنها،  تحليل  و  آسيب ديده  مناطق  در  موقت 
ساكنان بافت هاى تاريخى در مواجه با پديده ى زلزله، همچنين رصد 
ويژگى هاى خاص اين گونه بافت ها و شناسايى ظرفيت هاى موجود 
در جهت چگونگى اسكان موقت در بافت هاى تاريخى، ضرورت هاى 

اسكان موقت در بافت تاريخى مورد واكاوى قرار گيرد. 
كه  مهم  اين  به  توجه  با  بازتوانى:  براى  فرصتى  موقت،  اسكان 
منظور  به  سوانح،  خطر پذيرى  كاهش  و  برنامه ريزى  «پيش بينى، 
سالمت،  آنها،  معيشت  كشور ها،  و  جوامع  افراد،  از  موثر  حفاظت 
اكوسيستم هاى  اجتماعى،  و  اقتصادى  سرمايه هاى  فرهنگى،  ميراث 
و  حياتى  امر  يك  آنها،  برگشت پذيرى  تقويت  بنابراين  و  موجود 
پيش بينى   ،(12 1394)(ص  ديگران،  و  (سعيدى  است»  ضرورى 
يكى  عنوان  به  آن  براى  برنامه ريزى  و  زلزله  از  پس  موقت  اسكان 
از مراحل ساماندهى در سيستم مديريت بحران، قبل از وقوع حادثه 
مى تواند در كاهش خطر پذيرى در برابر سانحه احتمالى موثر واقع 
شود؛ اين موضوع يك سرمايه گذارى مقرون به صرفه در پيشگيرى 
از خسارات و تلفات در آينده  نيز محسوب مى گردد. به ضرس قاطع 
 مى توان گفت كه با برنامه ريزى مناسب پيش از وقوع سانحه، مى توان 
جامعه ى  يك  در  كرد.  جلوگيرى  ثانويه  بحران هاى  از  بسيارى  از 
جهت  افراد  امنيت  و  ايمنى  برقرارى  مسئله،  مهمترين  ديده  آسيب 
آسيب پذيرى  كاهش  آن  در  كه  است  موقت  سكونتگاه هاى  ايجاد 

سازمان يافته  گروه هاى  از  استفاده  همچنين  و  سكونتگاه  در  افراد 
و  (كورسليس  گيرد  قرار  مدنظر  بايد  امنيتى،  تدابير  اعمال  جهت 
از  برخى  بروز  از  مى تواند  موضوع  اين  به  توجه  ويتال،١ 2005). 
چالش ها و مسائل اجتماعى پيش رو در ماه هاى اوليه پس از بحران 
مطالعات  آنكه  ضمن  كند (عنبرى، 1393)(ص 202).  جلوگيرى 
مديريت بحران در سال هاى اخير نشان مى دهد كه زلزله هاى شديد 
ناتوانى هاى روانى طوالنى مدت ايجاد مى كنند. (درستيان، 1391) 
و  سر  مسائل  مورد  در  موجود  تحقيقات  به  توجه  با  (ص323). 
ساماندهى و همچنين محل سكونت قبلى و ميزان تخريب و خطرات 
موقت  اسكان  برنامه ريزى  در  مجهول  نخستين  آينده،  در  احتمالى 
اين سوال است كه سرپناه موقت در كجا برپا شود؟ (شادى طلب، 
1372)(ص 75). در پاسخ به اين پرسش الزم است تا در وهله ى 
نخست، سناريو هاى اسكان موقت مورد بررسى قرار گيرد. به طور 

كلى، اسكان موقت، توسط به يكى از طرق زير محقق مى شود:

جدول1. سناريو هاى اسكان موقت (فالحى، 1386)(ص 6).
شرحرفتار آسيب ديدگانسناريو

سناريوى 
اول

مردم پس از حادثه 
در خانه هاى خود باقى 

مى مانند.

مردم پس از حادثه تمايل دارند در نزديكى 
محل سكونت اوليه شان اسكان داده شوند؛ 
حتى اگر به كلى ويران شده باشد. بهتر 
است نهاد هاى مسئول بجاى انتقال افراد 
به محل هاى اسكان موقت دور، به آنها 

كمك كند تا در محل زندگى خود اسكان 
يابند. زيرا در اين محل افراد يكديگر را 
مى شناسند و ساختار اجتماعى و زندگى 
به وضعيت طبيعى نزديك تر است و در 

نتيجه كمك به راحتى انجام گرفته و جامعه 
سريع تر به حالت طبيعى برمى گردد.

سناريوى 
دوم

مردم پس از بروز حادثه 
محل را ترك كرده ولى 
در شهر يا روستاى خود 
ساكن مى شوند كه به 
اصطالح آواره مى شوند.

در اين حالت اغلب افراد بيشتر دارايى خود 
را از دست مى دهند و با حداقل وسايل 

خود راهى ديگر مناطق مى شوند. محل هاى 
اسكان مى تواند نزديك محل سكونت اوليه 

باشد كه اين زمينه را براى افراد مهيا 
مى كند كه مى توانند از زيرساخت هاى باقى 

مانده استفاده كنند.

سناريوى 
سوم

افراد از جامعه ى خود 
خارج شده و به مكانى 
ديگر منتقل مى شوند 

كه به اصطالح پناهنده 
خوانده مى شوند.

اين موضوع باعث مى شود كه هر دو جامعه 
ميزبان و مهمان تحت تأثير بحران وارده 

قرار گيرند و نيازمند كمك باشند كه دولت 
بايد اين موضوع را حل كند. اين حالت 
نتايج مثبت و منفى براى هر دو طرف 

خواهد داشت كه قابل تعمل است.

1. Corsellis & Vitale, 2005.
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در   كار  سهولت  براى  مسئوالن  كه  است  شده  ديده  غالبًا 
برقرارى امنيت و خدمات ضرورى اقدام به تخليه ى اجبارى مناطق 
محل  از  خارج  در  جمعى  اردوگاه هاى  برپايى  سپس  و  آسيب ديده 
حادثه و زندگى بازماندگان مى كنند كه با توجه به بروز مشكالت 
حاد فرهنگى و اجتماعى، اغلب مورد نارضايتى مردم واقع مى شوند 
(فالحى، 1383)(ص 20). تجربه نشان مى دهد بحران ثانويه زمانى 
به  مهاجرت  و  زندگى  محل  ترك  به  مجبور  افراد  كه  مى دهد  رخ 
مى دهند  ترجيح  افراد  حادثه  بروز  از  پس  زيرا  شوند  ديگر  مناطق 
كه در نزديكى فعاليت ها و جوامع قبلى به زندگى خود ادامه دهند 
مى تواند  زيستگاه  يك  جابجايى  كلى  به طور  (آكويلينو،١ 2011). 
وابستگى  باشد.  داشته  منطقه اى  و  محلى  سطوح  در  منفى  تأثيرات 
اقوام،  و  آشنايان  مجاورت  و  همسايگى  الگو هاى  نوع  زمين،  به 
ارزش هاى  همچنين  است.  مهم تر  ساكنان  براى  مسكن  امنيت  از 
ساكنان  براى  شده  تخريب  سرزمين  تاريخى  و  نمادين  فرهنگى، 
آن، به آسانى قابل انتقال به زمين جديد نيست و  مزاياى معيشتى 
خطر  از  عارى  ساكنانش  براى  را  آن  آسيب ديده  زمين  اقتصادى  و 
 .(53  -52 1382)(ص  ديويس،  و  (آيسان  مى سازد  جلوه گر 
بحران،  شرايط  در  مكان  به  تعلق  حس  افزايش  دليل  به  همچنين 
از  تا  بمانند  خود  تخريب شده ى  خانه هاى  كنار  در  مى دهند  ترجيح 
در  آشنايى  و  خويشاوندى  روابط  از  همچنين  و  كارى  فرصت هاى 
آن منطقه جهت سكونت استفاده كنند (شمالى، 1392)(ص 32). 
آن  محيط  و  دارند  تعلق  آن  به  كه  محلى  در  حضور  با  بازماندگان 
را  خود  و  آمده  كنار  بحران  با  مى توانند  بهتر  مى شناسند،  كامل  را 
بازيابى كنند. با انتقال افراد به محلى غريب، آنها را آواره خوانده 
و جز تشديد حادثه از نظر روانى كار ديگرى نكرده ايم. لذا از آنجا 
كه بافت تاريخى بنا بر مقتضيات تاريخى و فرهنگى قابل جابجايى 
آن  مكانى  ارزش هاى  امرى،  چنين  به  اجبار  صورت  در  نيست، 
تحت الشعاع قرار گرفته و اصالت خود را از دست مى دهد (ابوئى 
ويژگى هاى  به  توجه  با  همچنين   .(54 1390)(ص  دانايى نيا،  و 
بستر طبيعى بافت هاى تاريخى مانند الگوى نامنظم و تراكم باالى 
ارائه ى  و  تردد  قابليت  بحران  وقوع  با  مناطق،  اين گونه  ساختمانى 
و  (برومند  مى دهد  كاهش  را  محدوده  بيرون  از  اسكان  خدمات 

1. Aquilino, 2011.

امينى، 1395)(ص 72). بدين منظور چنانچه بتوان از توانايى هاى 
محلى استفاده كرد، ساختارهاى محلى با حفظ و صيانت از سنت ها 
و هويت سكونت در آنها مورد حفاظت قرار مى گيرند» (جهان زمين، 
1395)(ص 6). توجه به ظرفيت هاى موجود در جهت تأمين سرپناه 
موقت مى تواند از جابجايى افراد از محل سانحه و زندگى سابقشان 
كه داراى پتانسيل هاى اساسى در جهت رفع نيازهاى موجود بوده و 
افراد از آن آگاه هستند، مانند استراتژى منطقه و امكانات موجود 
در محل، جلوگيرى كند. لذا با توجه به اين مهم تمامى اهداف مورد 
ابعاد  از  كه  مى شود  استفاده  بهترين  موجود  منابع  از  و  حفظ  نظر 
حسين آبادى، 1394)(ص 16).  (دهقان  است  توجه  قابل  مختلف 
كه  مكانى  در  حضور  همچنين  و  آشنايان  ديدن  با  مى توانند  آن ها 
خاطرات زيادى در آن ساليان سال ساخته اند، با سرعت بيشترى به 
زندگى قبل از بحران برگشته و مجدد به فعاليت هاى گذشته مشغول 
شوند. از آثار منفى تخليه ى آسيب ديدگان از محل زندگيشان، عالوه 
بر عدم تمايل و رضايت آسيب ديدگان، مى توان به  دشوارى ارائه 
سرويس و خدمات توزيع كاالها، عدم انتقال دارايى هاى با ارزش، 
تخليه ى نيروى انسانى مورد نياز براى دوره ى ساماندهى و بازسازى 
افزايش  و  زلزله  آوارگان  به  زلزله  آسيب ديدگان  تبديل  منطقه،  از 
ميزان آسيب هاى روانى بيشتر و دوره ى بهبود و بازگشت به زندگى 
موضوع  اين  ذكر   .(196 1393)(ص  (عنبرى،  كرد  اشاره  عادى 
نيز ضرورى است كه «تنها آسيب ديدگان مى توانند به بهترين وجه 
اصلى ترين نيازها را در اوضاع محلى تشخيص دهند و بهترين راه حل 
را براى خويش برگزينند» (خورشيديان، 1390)(ص 123). «محل 
مسكن موقت با توجه به تمايالت بازماندگان مشخص است، يعنى 
نزديك محل سكونت قبلى، ولى انتخاب اين نقاط بستگى به شدت 
و دامنه ى تخريب زلزله نيز دارد؛ زيرا برخى از نقاط آسيب ديده را 
با توجه به شدت تخريب با مصالح بومى و توسط نيروى كار محلى 
و هميارى آسيب ديدگان (البته) با اظهار نظرهاى فنى و كارشناسى 
مى توان به سادگى ترميم كرد. بنابراين، بحث سرپناه موقت مربوط 
گاهى  خانوارها  كه  است  شده  تخريب  حدى  به  كه  است  نقاطى  به 
حداقل براى يك  سال و يا بيش از آن نياز به سرپناه موقت دارند» 

(شادى طلب، 1372)(ص 75).



 15 احمد دانايى نيا و  محمدعلى زاغيان /  مكان  گزينى آسيب ديدگان ناشى از زلزله  در بافت هاى تاريخى با تأكيد بر مرحله ى  اسكان موقت؛ ...

بازشناسى تجارب زلزله هاى پيشين ايران در مواجهه با اسكان 
موقت بازماندگان: با عنايت به شرايط اجتماعى و سياسى حاكم بر 
فضاى جامعه، تجارب زلزله هاى پيشين مبين تصميمات شتابزده و 
ضربتى مجريان است كه نه تنها موجب بهبود وضعيت اسكان بلكه 

باعث بروز مشكالت ثانوى شده و نارضايتى بازماندگان را به دنبال 
تجارب  مهمترين  از  برخى  مرورى  به  راستا  همين  در  است.  داشته 
تجارب  با  آن  قياس  و  ايران  سطح  در  زلزله  از  پس  موقت  اسكان 

برخى كشورهاى داراى بافت تاريخى مى پردازيم (جدول 2 و 3).
جدول2. سياست اسكان موقت پس از زلزله و تبعات ناشى از آن در شهرهاى زلزله زده ى ايران از دهه ى 40 تا 90، (نگارندگان، 1396).

مكان وقوع 
زلزله 

سياست اسكان 
سناريوى اسكان موقت و تبعات ناشى از آنموقت

بوئين زهرا
1341

داخل و خارج از 
محل سكونت قبلى

درصد قابل توجهى از جامعه ى زلزله زده محل حادثه را ترك كرده و  در منطقه اى با فاصله ى زياد از محل زندگى سابق خود و در 
چادرهاى اهدايى و خانه هاى پيش ساخته مستقر شدند. با توجه به ناپايدارى اين نوع اسكان در برابر نوسانات جوى، مشكالت زيادى 
شامل حال خانوارها شد كه در برخى از موارد افراد براى فرار از سرما اقدام به حفر گودال كردند. اما خانوارهايى كه در محل ماندند، 
با بكارگيرى مصالح بازيافتى از آوارهاى موجود و همچنين با مشاركت يكديگر، اقدام به ساخت سرپناه در زمين هاى خود كردند كه 

اين حركت رضايت مندى بيش ترى را از سوى بازماندگان به همراه داشت (عليزمانى، 1379)(ص 70- 72)

فردوس
1347

خارج از محل 
سكونت قبلى

پس از اين حادثه، اهالى از جمله ساكنان بافت تاريخى منطقه (شهر تون) از محل خارج و در چهار اردوگاه (اغلب بصورت چادر) در 
حاشيه ى شهر مستقر شدند. تقسيم بندى خانوارها در اردوگاه ها بر اساس محله ى مسكونى آنها و همچنين طبقه ى اجتماعى افراد بود 
كه اين نيز خود باعث تبعيض در ارائه ى خدمات بين  قشرهاى مختلف شد. ...اين تصميم در ابعاد مختلف فرهنگى و اجتماعى براى 
بازماندگان نامطلوب بود و عدم رضايت آنان را به همراه داشت (بحرينى، پرتوى، 1375)(ص 63)؛  (شادى طلب ، 1372)(ص 162).

طبس
1357

داخل محل 
سكونت قبلى

در اين تجربه، با وجود بافت هاى تاريخى مانند اصفهك و نايبند در منطقه، نمونه ى موفقى از اسكان موقت در بافت هاى تاريخى 
را شاهد بوديم. پس از زلزله به دليل محدوديت شهر و اينكه ساكنان حدود خانه هاى خود را مى شناختند، كمپ هاى  پيش ساخته 
(كانكس) در زمين خانه  هاى بازماندگان مستقر شد. حتى در مواردى به دليل كم ارزش بودن زمين، افراد از حدود زمين خود به 

ديگران جهت برپايى كمپ مى بخشيدند. بنابراين در زمان كوتاهى اصل در جاسازى با استفاده از مصالح مقاوم تر و همچنين مشاركت 
محلى محقق شد. (جودوى، 1395)(ص 72- 73)؛  (كره ئى، 1388)(ص 115).

گلباف
1360

خارج از محل 
سكونت قبلى

با توجه به قرارگيرى شهر بر روى گسل، تصميم به جابجايى جامعه ى زلزله زده گرفته شد. درصد كمى از بازماندگان به شهرهاى 
مجاور مهاجرت كردند و برخى نيز در محل زندگى خود، در چادرها يا كانكس هاى پيش ساخته مستقر شدند. اما درصد قابل توجهى 
از بازماندگان ، در خارج از شهر به شيوه ى اردوگاهى ساكن  شدند. بروز برخى از مشكالت از جمله نداشتن مواد سوختى و فضاى 
كافى براى زندگى، نوسانات جوى و مشكالت فرهنگى، باعث شد تا افراد اردوگاه ها را ترك كرده و در كنار خانه هاى خود  مستقر 

شوند (بحرينى و پرتوى،1380)(ص 91)؛ (شادى طلب، 1372)(ص 193).

رودبار و 
منجيل
1369

خارج از محل 
سكونت قبلى

به دليل وجود ناهموارى ها و همچنين پوشش گياهى انبوه در منطقه، فضاى باز كافى و همچنين دسترسى مناسب جهت اسكان 
بازماندگان در نزديكى خانه  ى آنها وجود نداشت. بنابراين تصميم بر اين شد تا اسكان موقت به صورت اردوگاهى در چند نقطه انجام 
گيرد كه تعدادى از آنها در نزديكى به مراكز شهرى و تعداد ديگر در نقاط فرعى برپا شد. اگرچه مراكز اصلى به علت نداشتن فضاى 
باز كافى جهت استقرار اردوگاه ها لحاظ نگرديد اما نزديكى مكان اردوگاه ها به مراكز شهرى در چند موردى كه در اين تجربه اتفاق 
افتاد، ارائه خدمات و پشتيبانى هاى الزم به سهولت انجام گرفت كه يك الگوى مثبت در اين تجربه تلقى مى شود. اما در اردوگاه هايى 
كه در حاشيه شهر برپا شد، نتيجه مطلوب نبوده و به نارضايتى ساكنان منجر شد (بحرينى و آخوندى، 1379)(ص 111)؛(زرگر و 
ديگران،1369)(ص 3- 11)؛ (شادى طلب،1372)(ص63- 114)؛ (مركز مطالعات مقابله با سوانح طبيعى ايران،1372)(ص 143). 

اردبيل
1375

در داخل محل 
سكونت قبلى

با وجود منطقه   ى تاريخى در مركز شهر، افراد در نزديكى خانه هاى خود محلى را جهت برپايى اسكان موقت آماده كردند. با 
كمك هايى كه از طرف ستاد حاضر  شد، افراد در اين امر مشاركت كرده و خود درگير تأمين سرپناه براى خانواده ى خود شدند. ... 
در اين تجربه تأكيد بر مشاركت هاى مردمى و همچنين استفاده از مصالح بازيافتى و آوار باقى مانده از مخروبه ها بود كه در نهايت 

رضايت بازماندگان را به همراه داشت (هوشيار ، 1387)(ص 72).

بم
1382

در خارج از محل 
سكونت قبلى

در تجربه ى بم به عنوان نمونه اى از اسكان  در بافت هاى  تاريخى، با موفقيت همراه نبود و در روزهاى اوليه ى امداد، جهت اسكان افراد 
چادرهايى بين بازماندگان توزيع شد كه به برپايى آن ها در فضاهاى باز محلى و حاشيه ى جاده ها منجر شد. همچنين اردوگاه هاى 

جمعى به صورت چادر در خارج از شهر برپا شدند اما اغلب اين اردوگاه ها توسط اجاره نشينان و مهاجران بى خانمان اشغال شد. پس 
از زلزله مردم تمايل داشتند تا در نزديكى محل زندگى خود مستقر شوند تا در عين حراست از اموال، آرامش خانواده ى خود را 

تأمين كنند؛ زيرا آنان به محل زندگى سابق خود تعلق خاطر عميقى داشتند. ... در ابتداى سال 83، افراد مستقر در چادر به واحدهاى 
كوچك پيش ساخته در امالك شخصى خود كه امكانات محدودى داشت منتقل شدند كه اين موضوع  منجر به ترك اردوگاه ها و 

استقرار افراد در محل زندگى سابق خود گرديد كه رضايت آنها را به دنبال داشت. (بادله، 1390)(ص 49- 50)؛ (خاتم، 1383)(ص 
3-4)؛ فالحى، 1383)(ص 20- 22)؛ (فالحى، 1386)(ص 146- 149)؛ (مدالچى و زركش، 1389)(ص 535). 

لرستان
1385

داخل محل 
سكونت قبلى

در زلزله ى لرستان، مديران تصميم به اسكان  موقت در چادر گرفتند تا مردم منطقه را به طور مستقيم از چادرها به ساختمان هاى 
مسكونى دائم منتقل كنند. تصميم به زندگى در چادر مشكالتى از جمله: ناپايدارى در برابر نوسانات جوى، كمبود فضاى داخلى چادر، 

امكانات اوليه ى نامناسب و همين طور طوالنى شدن دوره ى اسكان موقت را به همراه داشت. اين مشكالت على الخصوص در بافت 
تاريخى بروجرد باعث شده بود، افرادى كه تحمل زندگى در چادر را نداشتند مجبور به اسكان در اماكن خاص از جمله كالورت هاى 
جاده اى، ساخت سرپناه هاى چوبى، تركيب سايبان چوبى و چادر، حصاركشى و ديوارچينى به دور چادرهاى خود و اقدام به روش هاى 

خالقانه ى ديگر كنند (اميدوار و ديگران، 1386)(ص 45- 48)؛ (خورشيديان، 1387)(ص 64).
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افراد  مى يابيم،  در  ايران  اخير  زلزله هاى  تجارب  به  نگاهى  با 
هستند  مكان هايى  همان  در  زندگى  ادامه ى  خواستار  پيش  از  بيش 
كه سال ها درآن زندگى كرده و به آن دلبستگى داشته اند (تجربه ى 
با  بحران  از  ناشى  اثرات  بهبود  و  بازتوانى  برنامه ى  همچنين  بم). 
سرعت قابل مالحظه اى صورت گرفته  بود و افراد از رضايت خاطر 
(تجربه ى  بودند  برخوردار  محل  از  جابجايى  به  نسبت  بيشترى 
طبس). با توجه به جدول 2، در مواردى كه بازماندگان جهت اسكان 
موقت، از محل زندگى خود خارج و راهى مناطق دورترى شده اند، 

اتخاذ  تصميم  از  نهايت  در  كه  بوده اند  مواجه  بسيارى  معضالت  با 
شده رضايت كافى نداشته اند اما در مواردى كه اسكان در نزديكى 
خانه هاى افراد انجام گرفته است، فرآيند گذر از بحران، اسكان و 
بازسازى با سرعت بيشترى طى شده و با رضايت بازماندگان همراه 
در  زلزله  از  پس  موقت  اسكان  سياست گذارى  نحوه ى  است.  بوده 
كشورهاى مختلف، با توجه به اتخاذ روش هاى مختلف نيز حاوى 
نكات ارزشمندى است. جدول 3، تجارب اسكان موقت در مناطق 

تاريخى 4 كشور را مورد ارزيابى قرار داده است. 
جدول 3. سياست اسكان موقت پس از زلزله و تبعات ناشى از آن در شهرهاى زلزله زده ى كشورهاى مختلف، (نگارندگان، 1396).

مكان وقوع 
زلزله 

سياست اسكان 
سناريوى اسكان موقت و تبعات ناشى از آنموقت

ايتاليا   1968      
      1976
      1980

2009

داخل محل سكونت 
قبلى

شيوه ى اسكان موقت پس از حوادث در تجارب زلزله هاى بليچه، فريولى ، ايرپينيا و الكوييال، استفاده از ظرفيت هاى موجود 
باقى مانده و مقاوم در شهر كه داراى فضاى باز مناسب و امكانات جهت استقرار بازماندگان در خود محل حادثه بود؛ مانند ساختمان 
مدارس و بيمارستان ها، همچنين انتقال افراد به اراضى مناطق همجوار كه از قبل مساكن موقت و مقاوم در آنجا پيش بينى شده بود 
و در نهايت استفاده از واحد هاى پيش ساخته طراحى شده قبل از سانحه كه در محل مستقر شده بودند (اهرى، 1369)(ص2- 14)؛ 
(بقايى فر، 1388)(ص 48- 69)؛ (خرم و ديگران، 1393)(ص 96)؛ (زنيان،1390)(ص 65- 69)؛ (كاسيدى،١ 2007)(ص 448). 

ژاپن
1995

خارج از محل 
سكونت قبلى

بر اساس گزارش HIC ،10  در مهمترين زلزله ى اين سال ها، يعنى زلزله ى كوبه در سال 1995 به عنوان يك شهر تاريخى، با توجه به 
تخريب بافت تاريخى شهر و به منظور تأمين اسكان موقت، مكان هاى زيادى در نظر گرفته شد. در ابتدا اردوگاه هايى به صورت جمعى 
در زمين هاى عمومى حاشيه شهر برپا شد. دولت جهت رفع كمبودهاى اسكان از بازماندگان خواست تا اردوگاه ها را ترك و به مراكز 
انتظار و يا پذيرش واحد هاى موقتى كه اكثر آنها از محل زندگى اصلى اين افراد فاصله زيادى داشت، نقل مكان كنند كه با مقاومت 
آنها روبرو شد، زيرا آنها تمايل داشتند كه در نزديكى محل زندگى سابق خود اسكان داده شوند و با توجه به شرايط بوجود آمده، 

بازماندگان در خانه هاى پيش ساخته ى شخصى اجاره اى در زمين هاى عمومى از جمله فضاهاى باز كه به محل زندگى سابق آنها نزديك 
بود، ساكن شدند (ساناكومو ، 1372)(ص 17- 72)؛ (نادرزاده، 1374)(ص 182- 183)؛ (ائتالف بين المللى سكونتگاه ها٢، 1996).

مقدونيه
1963

خارج از محل 
سكونت قبلى

زلزله سال 1963 در اسكوپيه، نمونه اى ديگرى از تجربه ى زلزله در بافت هاى تاريخى است كه پس از آن با اتخاذ سياست تخليه ى 
محل، مردم شهر در طول سه هفته تخليه شدند اما اين سياست مؤثر نبوده و مردم ظرف 3 تا 4 ماه به محل سابق خود بازگشتند         

(بادله، 1390)(ص 49- 50)؛ (مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، 1366) (ص 122- 123).

هائيتى
2010

هم در داخل و هم 
در خارج از محل 
سكونت قبلى

در تجربه ى زلزله ى پورتوپرنس در سال 2010، به ويژه در بافت قديم اين شهر، افراد در هر زمين خالى با توجه به تخريب تعداد 
زيادى از خانه ها، مانند پارك ها، كنار جاده ها و يا زمين هاى ديگر ساكن شدند. در اين تجربه، جابجايى مردم به سكونتگاه هايى كه 
در فاصله ى قابل توجهى از محل زندگى اصلى آنها بود، چالش هايى را در برنامه ى بازتوانى داشته است (شمالى، 1392)(ص 57).

زندگيشان،  محل  از  بازماندگان  جابجايى  كه  مى گردد  ١آشكار 
همراه  به  مثبتى  پيامد  بعدى،  بحران هاى  بروز  و  بحران  تشديد  جز 
اسكان  ضرورت  موقت،  اسكان  تجارب  مجموع  از  است؛  نداشته  

موقت در محل از ابعاد مختلف زير قابل بررسى است (جدول 4).

يافته ها
سوآت:  تحليلى  مدل  با  تاريخى  بافت هاى  در  موقت  اسكان  ارزيابى 
1. Cassidy,  2007.

2. Habitat International Coalition (HIC), 1996.

براى بررسى و تحليل چرايى اسكان موقت در بافت هاى تاريخى با 
تأكيد بر اسكان در محل، با استفاده از مدل تحليلى سوآت، ماتريس 
فرصت ها)  و  بيرونى (تهديدها  و  قوت ها)  و  درونى (ضعف ها  عوامل 
تعريف شده و به ارزيابى آن پرداخته شده است. عوامل داخلى عبارتند از 
ضعف ها و قوت هاى يك سيستم كه به طور مستقيم بر آن اثر گذاشته 
و در درون سيستم قرار دارند و عوامل خارجى، تهديد ها و فرصت هايى 
بر  خارج  محيط  از  و  مستقيم  غير  صورت  به   كه  شود  مى  شامل  را 
سيستم احاطه دارند(جدول 5). مدل سوآت براى شناخت روشن تر و 
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اجراى مؤثر و كارآمد پروژه ها به كار گرفته مى شود تا از بروز مشكالت 
احتمالى مرتبط با موضوع، در زمينه هاى مختلفى چون (روانشناختى، 
معيشتى)،  اقتصادى-  و  كالبدى  دولتى،  نهادى-  زيست محيطى، 
فرآيند  اين  تكميل  راستاى  در  مى توان  آن كه  ضمن  كند.  جلوگيرى 

از مدل تحليل مسأله «شش كاله» مطرح شده توسط ادوارد دوبنو١ نيز 
استفاده كرد كه به طريقى خالقانه به ديدن يك مسأله از چشم انداز هاى 
متفاوت از جمله (بصيرت، اطالعات، احساسات، خوش بينى، خالقيت 

و مديريت) مى پردازد (فالحى، 1396)(ص62- 66 ).

1. Edward de Bonos “thinking hats”

جدول 4. اثرات اسكان موقت در بافت هاى تاريخى با تأكيد بر ماندن در محل، (نگارندگان، 1396).
شرح ابعاد 

محل اسكان

در بافت هاى تاريخى مى توان از ظرفيت هاى موجود از قبيل فضاهاى باز محلى (مركز محله ها، فضاهاى سبز، زمين هاى باير) و فضاهاى باز 
شخصى (حياط منازل) و مقاوم سازى برخى ايبه عمومى بال استفاده در محله، جهت اسكان افراد بهره بردارى كرد.اين كار مى تواند از روش هاى 

مرسوم مانند زندگى در اردوگاه ها براى بازماندگان مطلوب تر باشد. همچنين مى تواند از سنگينى بار مسئوليت مديريت بحران حاضر در 
صحنه بكاهد. در اين صورت بازماندگان مى توانند خانه هاى تخريبى خود را تدريجى با مصالح باقى مانده و بازيافتى احيا كنند و در فرايند 

بازسازى، مشاركت جدى داشته باشند.

وجود پيوندهاى اجتماعى باعث افزايش هميارى و نوع دوستى شده كه مى تواند در فرآيند مديريت بحران، موثر واقع شود. اين موضوع مى تواند بازتوانى اجتماعى و روانى
تسريع در امر بازسازى و در نهايت تأمين رضايت خاطر شهروندى و حس آرامش و امنيت اجتماعى را در پى داشته باشد.  

ارتقاء سطح بهداشت
در اين موارد مى توان كمك هاى امدادى و خدمات بهداشتى را با اطالعات كافى كه قبل از حادثه، از ساكنان در اختيار مسئولين قرار دارد، 
به شكل بهينه ترى ارائه داد؛ همچنين مى توان با توجه به آرامش خاطر افراد ناشى از اسكان در محل زندگى شان، بسيارى از مشكالت روحى 

آنان را كنترل و از بروز مشكالت ثانوى جلوگيرى كرد. 

با استقرار بازماندگان در محل زندگى خود، مديريت توزيع نيازهاى اوليه ى زندگى به ويژه مواد غذايى و آب آشاميدنى، با توجه به آشنايى توزيع مناسب خدمات
افراد از يكديگر، با كيفيت و سرعت مطلوب ترى انجام مى گيرد. 

ارتقاء امنيت
در اين حالت از اسكان، مى توان از ورود افراد متفرقه كه به قصد سودجويى وارد مناطق زلزله مى شود و همچنين كوچ  بازماندگان به دليل 
ناامنى، به ساير مناطق جلوگيرى كرد و حيات اجتماعى و  ساختار كالبدى منطقه ى زلزله زده حفظ خواهد شد و افراد با آرامش بيشترى به 

بازتوانى و احياء زندگى مى پردازند.  

با حضور  بازماندگان در محل زندگى، ضمن تالش آنان در بهبود وضعيت مالى و بازتوانى اقتصادى، هزينه ى اسكان و تهيه ى مايحتاج اوليه به بازتوانى اقتصادى
طور چشمگيرى كاهش مى يابد و از صرف غير ضرورى هزينه هاى بخش دولتى نيز مى كاهد.

جدول 5: ماتريس نقاط قوت، ضعف، تهديد و فرصت اسكان موقت در بافت هاى تاريخى، ( نگارندگان، 1396). 
عوامل درونىعوامل بيرونى

(T) تهديد ها(O) فرصت ها(W) نقاط ضعف(S) نقاط قوت
1. تمركز برنامه ريزى مديريت بحران 

تاريخى به بخش دولتى.
2. تمايل بخش مديريت بحران كشور به 

اسكان  بازماندگان در اردوگاه ها.
3. دشوارى امدادرسانى در ساعات 

اوليه ى بحران با توجه به فرسودگى ابنيه.
4.  افزايش ميزان مهاجرت  غير بومى ها 
به دليل تنزل قيمت زمين در زمان بحران

5. عدم تمايل بخش اقتصادى به 
سرمايه گذارى در  بخش اسكان موقت.

6. اتخاذ تصميمى ناكارآمد در 
برنامه ى اسكان به دليل تعدد نهاد هاى 

تصميم گيرنده.
7. بروز اختالل در برنامه اسكان موقت به 

دليل ناهماهنگى ميان دستگاه ها.
8. كمبود نيروى متخصص اسكان موقت 

در حوزه ى بافت هاى تاريخى.
9. عدم تفاوت در برنامه ريزى اسكان موقت 
ميان بافت هاى تاريخى با بافت هاى غير تاريخى.

1. وجود اطالعات دقيق از ساكنان جهت 
برنامه ريزى اسكان موقت. 

2. توجه ويژه  ى سازمان هاى ملى و 
بين المللى به بافت هاى تاريخى.

3. وجود فضاهاى باز محلى مناسب 
در درون و بيرون بافت تاريخى جهت 

امدادرسانى. 
4. اهميت بافت  تاريخى براى بخش 

مديريتى منطقه اى به دليل ارزش هاى 
تاريخى و گردشگرى.

5. بازتوليد مصالح سنتى پس از بحران. 
6. حضور ارگان هاى مختلف بين المللى، 
ملى، منطقه اى و محلى جهت ارايه ى 

خدمات.
7. ظرفيت هاى باالى مشاركتى ساكنان 

در برپايى اسكان موقت و همچنين 
بازسازى و ساماندهى سريع.

1. قدمت و فرسودگى باالى ابنيه.  
2.   معابر كم عرض. 

3. فشردگى بافت تاريخى.
4. آمار باالى تلفات به دليل ناپايدارى 

ابنيه.
5. دشوارى عبور و مرور وسيله هاى نقليه.

6. كم توانى مالى غالب ساكنان بافت 
تاريخى در فرايند اسكان.

1. شناخت ساكنان، بافت هاى تاريخى از 
مكان سكونت.

2. قرابت هاى اجتماعى باالى ساكنان به 
بافت  تاريخى و پايدارى اجتماعى.

3.  وجود عناصر هويت بخش فراوان در 
بافت  تاريخى. 

4. تمايل ساكنان پس از سانحه به اسكان 
در نزديكى محل زندگى. 

5. وجود حس همدلى، هميارى و 
مشاركت در ساكنان بافت هاى تاريخى.
6.  هزينه هاى پايين اسكان موقت در 
بافت هاى تاريخى نسبت به جابجايى 

بازماندگان. 
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و  درونى  اثرگذار  عوامل  مجموعه  احتمالى  اثر  بررسى  جهت 
بيرونى بر برنامه ريزى  اسكان موقت، وزنى از 1 (مهم ترين) تا 0 
تأثير  باشد،  بيشتر  وزن  مقدار  هرچه  است.  شده  تعيين  (بى اهميت) 
آن عامل بر موقعيت كنونى و آينده ، بيشتر خواهد بود. سپس براى 
موضوع  در  آن  اهميت  براساس  عامل  هر  به  عوامل،  بندى  درجه 
مورد نظر، امتيازى از 4 (بسيار خوب) تا 1 (ضعيف) داده  شده كه 
مزبور  عوامل  به  نسبت  واكنش  نوع  نشان دهنده ى  درجه بندى  اين 
مى باشد. پس از تعيين امتياز به  دست آمده از ارزيابى عوامل درونى 
(2,61) و بيرونى (2,74)، چنانچه امتياز  نهايى عوامل داخلى بر 
روى محور x ها از 2,5 كمتر باشد، بدين معنى است كه محدوده از 
نظر عوامل داخلى دچار ضعف  مى باشد. به همين ترتيب جمع امتياز 
نهايى عوامل خارجى بر روى محور  yها، از 1 تا 2,5 بيانگر ميزان 

تهديد و نمره هاى 2,5 تا 4 بيانگر ميزان فرصت است (شكل 2). 

شكل 2. نمودار چهارخانه ماتريس ارزيابى عوامل داخلى و خارجى 
(حكمت نيا و موسوى، 1385)(ص 286).

در ارزيابى انجام گرفته، مشاهده مى شود كه وضعيت محدوده ى 
قرار  خارجى  و  داخلى  عوامل  ماتريس   5 خانه ى  در  مطالعه  مورد 
بيشتر  كمى  نهايى  نمره ى  ميانگين  از  عامل  دو  هر  ميزان  و  گرفته 
توجه  با  كه  است  آن  از  حاكى  يافته ها  وضعيت  اين  در  مى باشد. 
قرابت هاى  همچنين  و  مكان  به  دلبستگى  و  تعلق  حس  ميزان  به 
و  تاريخى  بافت  در  ماندن  به  تمايل  بازماندگان  حاكم،  اجتماعى 
ارزش   به  عنايت  با  دارند.  خود  زيست  محل  همجوارى  در  اسكان 
به  آن  ساكنان  و  فرهنگى  دارايى  يك  عنوان  به  تاريخى  بافت  هاى 
با  را  برنامه ريزى  بهينه ترين  مى توان  اجتماعى،  سرمايه ى  عنوان 

استفاده از ظرفيت  هاى مشاركتى محلى و بهره گيرى از ظرفيت هاى 
بالقوه و مناسب سازى آنها پيش از حادثه ى احتمالى، جهت اسكان 
اين  از  تا  نمود  تبيين  و  تعريف  تاريخى  بافت  در  ساكنان  موقت 
مديريت  براى  جابجايى  از  كم هزينه  تر  و  مناسب تر  الگويى  طريق، 

بحران و اسكان موقت در بافت تاريخى مطرح گردد.

نتيجه گيرى
بررسى تجارب مديريت بحران زلزله و پيامدهاى جبران ناپذير ناشى 
از تعيين مكان نامناسب اسكان و همچنين عدم پاسخ دهى مناسب 
به نيازهاى بازماندگان در روزهاى اوليه ى پس از بحران در برخى از 
زلزله هاى به وقوع پيوسته همچون بم (1382)، نشان مى دهد كه افراد 
سانحه ديده در بافت هاى تاريخى، تمايل بيشترى به حضور در محل 
سكونت خود دارند. در پاسخ به پرسش اصلى پژوهش كه "ضرورت 
براى  راه حل  بهترين  و  چيست  تاريخى  بافت هاى  در  اسكان  موقت 
رفع اين نياز در زمان وقوع بحران و پس از آن كدام است؟" بايد 
گفت در بافت هاى تاريخى به دليل محدوديت هايى چون فشردگى 
بافت، دشوارى در عبور و مرور، بضاعت كم ساكنان و مهم تر از آن 
آمار باالى بى خانمانى ناشى از ناپايدارى ابنيه در برابر سانحه، بايد 
از جابجايى پرهيز كرده و با  توجه به شناخت و حس تعلق ساكنان 
به محل زندگى خود، اسكان در محل صورت گيرد. در راستاى تحقق 
پتانسيل هاى  از  تاريخى  بافت هاى  در  موجود  ظرفيت هاى  امر،  اين 
فعليت  به  مى توانند  بحران  زمان  در  كه  مى روند  شمار  به  بالقوه اى 
فراهم  سانحه ديدگان  موقت  اسكان  جهت  مطلوبى  شرايط  و  رسيده 
مى آورند. همچنين مى توان با ارائه ى يك كاربرى مناسب (با توجه به 
نياز فعلى ساكنان) در زمان حال نيز از آن  ظرفيت بهره الزم را برد و 
تا زمان بحران احتمالى از آن حراست كرد. تحليل ها مبين آن است 
كه اين روش از ديگر روش ها اقتصادى تر بوده و زمينه هاى بازگشت 
به شرايط عادى زندگى را با حضور اهالى در محل و مشاركت جدى 
آنان بيش از پيش فراهم  مى كند (جدول 4 و شكل 2). در اين مقاله 
صرفًا  و  نبوده  مطرح  تاريخى  بافت هاى  در  موقت  اسكان  چگونگى 
پرداخته شده است .  موضوع  اين  امكان سنجى  و  (ضرورت)  چرايى  به 
بهره مندى  و  محل  در  اسكان  رويكرد  با  موقت  اسكان  همچنين 
مسير  در  پدافندى،  عامل  يك  عنوان  به  آن  بالقوه   ظرفيت هاى  از 
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در  با  لذا  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  بازماندگان  اسكان  مديريت 
مناسب سازى  موقت،  اسكان  طراحى  ضوابط  و  اصول  گرفتن  نظر 
ضمن  بحران،  از  پيش  مناطق  اين  ظرفيت هاى  و  كالبد  تقويت  و 
آنكه ميزان و نحوه خدمات رسانى مديريت خواهد شد، دامنه ى  بحران 
مهم،  اين  تحقق  صورت  در  مى يابد.  كاهش  توجهى  قابل  ميزان  به 
زمينه تجديد حيات فضاهاى تاريخى متروكه فراهم خواهد شد. در 
احياء  مبانى  به  توجه  تاريخى  فضاهاى  از  بهره بردارى  فرايند  و  روند 
و شيوه هاى مداخله فنى و اصولى بايد به بهترين شكل ممكن مورد 
توجه قرار گيرد تا بهره بردارى صرف، مقدم بر صيانت و پاسداشت از 

مواريث فرهنگى-تاريخى قرار نگيرد.
آينده پژوهى

بافت هاى  در  موقت  اسكان  چرايى  موضوع  مقاله،  اين  در  چه  اگر 
تاريخى با نگاه ويژه به شيوه هاى مختلف اسكان موقت پس از زلزله 
در ايران و جهان و اثرات مؤلفه ى حس تعلق به مكان در ساكنان 
موضوع  است  الزم  اما  گرفته،  قرار  واكاوى  مورد  تاريخى  بافت هاى 
روان شناسى  ابعاد  و  اقتصادى  زواياى  از  مستقلى،  پژوهش هاى  در 
نتايج  اگر  و  گيرد؛  قرار  ارزيابى  مورد  آن  منفى  و  مثبت  اثرات  و 
نگرش  مى تواند  شود،  ارائه  تخصصى  جامعه  به  مهم  اصل  دو  اين 
متوليان و برنامه ريزان را جلب كرده و در برنامه ريزى اسكان موقت 

مورد بهره بردارى قرار گيرد.
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