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 -۹چه چیز ممکن اسـت؟

دسـتیابی به تغییرات بنیادی در حیطهی توان مسـئوالن شـهری (چون شهرداری ،شورای شـهر و )...نیست و تنها حکومتهای
ملـی از ایـن قدرت نفوذ برخوردار میباشـند .درحقیقت شـهرهای اروپایی که بیشـتر تسـاویگرا هسـتند ،با برنامههـای رفاه ملی
بسـیار قـوی ،حمایـت میشـوند؛ امـا بهطور همزمـان سیاسـتهای محلـی میتوانند زندگـی را برای مـردم بهتر یا بدتـرنمایند.
بسـیاری از تصمیماتـی کـه در سـطوح محلـی اخذ میشـوند بهویـژه موضوعاتی چـون مسکنسـازی ،حملونقـل ،تفریحات ،به
اشـکال متفـاوت بـر کیفیـت زندگی مـردم تأثیرگذار میباشـند .اینکـه تا چه حـدودی این تصمیمـات به نیازهای مـردم ضعیف
پاسـخگو هسـتند ،نتیجـه فشـارهای سیاسـی در سـطوح محلـی اسـت .انتظـار مـیرود طرح موضـوع شـهر عدالتمحـور بتواند،
ادبیـات سیاسـتهای شـهری را از توجـه تکبعـدی بـه رقابتگرایی بـه گفتمان عدالـت تغییر دهد.

1 - Bodily integrity,
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پیرو مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی ایران مبنی بر تهیه «طرح جامع حفاظت مرکز تاریخی شهرهای شیراز و کرمان» ،این ماموریت به
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران سپرده شد .در راستای این ماموریت ،جهت بهرهگیری از تجارب پیشگامان عرصه بینالمللی،
شرکت مادر با همکاری سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی کشور ،از یک تیم مشاور بینالمللی دعوت به همکاری نمود .این
تیم با مدیریت از آقایان پروفسور یوکا یوکیلتو( 3رئیس سابق ایکروم( 4مرکز بینالمللی مطالعه ،حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی)) از کشور
فنالند ،کارلو سزاری( 5معمار شهر فرارا ) 6از کشور ایتالیا و خانم دکتر مهرآذر سهیل ،دارای سوابق درخشان در سطح بینالمللی تهیه طرحهای
حفاظت شهری فرارا در کشور ایتالیا ،اسمارا 7در کشور اریتره و باکو 8در کشور آذربایجان را در کارنامه حرفهای خود داشته و سابقه همکاری با
سازمان میراث فرهنگی در زمینه ثبت جهانی میراث فرهنگی ایران را نیز با خود به همراه دارند .در سوابق افراد تیم ،عالوه بر فعالیتهای حرفهای،
فعالیتهای علمی بیشماری در مقیاس نهادهای بینالمللی همچون ایکروم ،ایکوموس( 9شورای بین المللی بناها و محوطهها) و یونسکو 10به
چشم میخورد که ایشان را در زمره چهرههای شناخته شده امر حفاظت تاریخی قرار میدهد.
به منظور بررسی ابعاد همکاری ،هئیت مزبور طی یک سفر مقدماتی از تاریخ 11لغایت 23مهرماه  1394از شهرهای مورد نظر بازدید بهعمل آورده
و جلسات متعددی را با نهادهای ذینفع ،مشاوران و دانشگاهیان برگزار نمود .پس از انجام این سفر ،تیم با ارسال یک پروپوزال فنی آمادگی
خود را بهمنظور تهیه طرح مزبور اعالم نموده ،شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری اقدام به انعقاد قرارداد «تهیه طرح جامع حفاظت شهری مرکز تاریخی شیراز» با تیم یادشده نمود .این گروه حسب
توافقات اولیه صورت گرفته در تاریخ  21بهمنماه  1394جهت تنظیم مقدمات کار وارد ایران شده و طبق تصمیم مدیریت شرکت مادر ،شهر
شیراز بعنوان پایلوت تهیه طرح و روند انتقال دانش انتخاب و فعالیت  14روزه تیم در شهر شیراز کلید خورد .در این سفر ضمن راهاندازی دفتر
فنی مقیم ،متدولوژی جمعآوری اطالعات پایه تدوین گردیده و یک تیم متخصص بهمنظور مستندسازی بافت تاریخی تجهیز و آموزش داده
شد .سومین سفر از تاریخ  8لغایت  22خردادماه صورت پذیرفته و در این مدت ضمن برگزاری جلسات متعدد هماهنگی در سطوح ملی و محلی
و جمعآوری اطالعات پایه ،پایش روند مستندسازی بافت صورت گرفته و اقدامات آتی تبیین گردید .در حال حاضر پروژه در مرحله جمعآوری
اطالعات بوده و پس از آن نسبت به تحلیل اطالعات و تهیه طرح اقدام صورت خواهد گرفت .متنی که در ادامه آورده میشود ،ترجمهای است
از بخشهایی از متن «گزارش ماموریت ایران »11که توسط این هیئت نگارش شده است.
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قابلیتها ارائه دهد .ازاینرو در بسـط تصویر شـهر عدالتمحور ،محتوای ارائهشـده توسـط نوسـبام اسـت که مفید واقع میشـود.
رویکـرد قابلیتهـا چگونگـی دقیـق رفتار انسـانی را مشـخص نمیکنـد .بلکه نشـان میدهد که فـرد امکان انجام چـه کارهایی
را دارد .اگـر فـردی تمایـل نداشـته باشـد ،قابلیتهـای خـود را اعمـال نمیکند امـا این فرصـت و همچنین آگاهـی از ارزش این
قابلیتهـا بایـد در دسـترس همـگان باشـد؛ بنابراین اسـتدالل ،هر شـخص بایـد بهعنوان یک غایـت در نظر گرفته شـود و یک
سـطح آسـتانه بـرای هـر قابلیـت نیـز وجـود دارد که زیـر آن کارکرد انسـان ممکـن نیسـت .نوسـبام ( )۲۰۰۰اسـتدالل میکند
کـه قابلیتهـا نمیتواننـد در مقابـل هـم مبادلـه شـوند .او از میـان انـواع قابلیتهـا مـواردی چـون زندگـی ،سلامتی ،تمامیت
جسـمانی ،1دسترسـی بـه آمـوزش و کنتـرل روی محیـط (سیاسـی و مادی) را بهعنـوان قابلیتهای اساسـی فهرسـت میکند .با
تفسـیر ایـن قابلیتهـا بـه حـوزه اخلاق جمعی ،چنیـن میتـوان نتیجه گرفت کـه رویکـرد قابلیتها از سـاکنان شـهر در مقابل
اجبـار بـه قربانیکـردن کیفیـت زندگـی برای بهـرهی اقتصادی محافظـت میکنـد؛ بنابراین ،برای مثـال ،جوامع خواسـتار پایگاه
اقتصـادی تنهـا بـه ایـن دلیل کـه از هرگونهی دیگـر از تشـکیالت اقتصادی مولـد محروماند ،نبایـد مکانی برای دفـع زبالههای
سـمی باشـند .ایـن در شـرایطی اسـت که اقتصاددانـان محافظهکار کـه از پایهگذاری سیسـتمهای بـازار در کنتـرل آلودگی دفاع
میکننـد ،ایـن مبادلـه را بسـیار منطقی و مطلـوب میدانند.
رویکـرد قابلیتهـا میتوانـد بهطـور مؤثـری در سـازمانها و برنامههـای شـهری اعمال شـود .قضاوتها بر این اسـاس اسـتوار
میشـوند کـه آیا سیاسـتهای پیشـنهادی با هنجارهای دموکراسـی همراه هسـتند؟ و آیا پیامدهـای توزیعی آنهـا ،قابلیتهای
محرومیـن را بهبـود میبخشـد یـا خیـر .سـن ( )۱۹۹۹در انتقادش بـه رویکـرد فایدهگرایی ،روشهـای تجزیهوتحلیـل موجود بر
اسـاس هزینه-فایـده را توجیهـی بـرای برنامههـای سـرمایهدارانه توسـعه شـهری میدانـد .ایـن تحلیلهـا بـا تکیه بـر مصالح
جمع�ی و چشمپوش�ی از نتای�ج توزیع�ی ،منج�ر ب�ه بزرگنمای�ی فواید و دس�تکم گرفتن هزینهه�ا میش�ون د (�Altshuler & Lu
 .)beroff, 2003; Flyvbjerg, Bruzelius, & Rothengatter, 2003یـک تحلیـل عادالنهتـر ،ایـن پرسـش را مطـرح میکند
کـه چـه کسـی از این سیاسـتها سـود خواهـد بـرد و نتایج کسبشـده برای هر گـروه جمعیتـی را بررسـی مینمایـد .درنهایت
نیـز بـا اعمـال اصـل تفاوت توسـط رویکـرد قابلیتهـا ،آن نتایجـی انتخاب میشـوند که بـه فقیرترین افراد سـود میرسـانند یا
در بدتریـن شـرایط آسـیبی وارد نمیکننـد .الزم بـه ذکـر اسـت کـه تعریـف فقیرترین افـراد در هـر جامعهای امری ذهنی اسـت
و معمـو ًال متناسـب بـا نسـبت گروههـای اجتماعـی مختلـف طبقهبنـدی میشـود .آنچه روشـن اسـت ،گروهـی کـه از کمترین
قـدرت سیاسـی و اقتصـادی برخـوردار اسـت ،کمتریـن شـانس را بـرای غلبـه بـر شـرایط نابرابـر دارد؛ امـا التـزام بـه این اصل
کـه عدالـت بهجـای سـودمندی بایـد بهعنـوان اسـتاندارد ارزیابـی بـه محتـوای سیاسـتها اعمال شـود ،تعـادل را به نفـع آنها
جابهجـا خواهـد کرد.

بعنــوان مشــاور تهیــۀ «طــرح جامــع حفاظت شــهری» بــرای شــهرهای کرمــان و شــیراز انتخــاب گردد.
ب ــر اس ــاس یافتهه ــای اولی ــۀ گ ــروه  2ش ــهر مزب ــور عل ــی رغ ــم تهی ــۀ مک ــرر ط ــرح ه ــای ش ــهری ،هیچک ــدام از ط ــرح
ه ــا ب ــه ط ــور صحی ــح اجرائ ــی نگردی ــده اس ــت .ب ــه نظ ــر گ ــروه ،اصل ــی تری ــن دلی ــل ب ــرای ای ــن نقص ــان بکارگی ــری
مش ــاوران غی ــر بوم ــی و ع ــدم درگی ــر نم ــودن مس ــئولین و اجتماع ــات محل ــی در پروس ــۀ تهی ــۀ ط ــرح ه ــا ب ــوده اس ــت.
نتیجتــ ًا ای ــن گ ــروه ب ــر آن نیس ــت ت ــا روال قرارداه ــای پیش ــین ب ــا مش ــاوران را ط ــی نمای ــد بلک ــه س ــعی ب ــر ای ــن دارد
کـــه طـــرح جامـــع را در مقیـــاس محلـــی و بواســـطۀ درگیـــر نمـــودن مقامـــات محلـــی و گروههـــای جدیـــد حرفـــه ای
توس ــعه ده ــد.
بب ــر اس ــاس تصمی ــم اتخ ــاذ ش ــده ،در ه ــر ی ــک از ش ــهرهای پایل ــوت ،ی ــک گ ــروه برنامهری ــزی ب ــرای انج ــام تحقیق ــات
میدان ــی و تحلی ــل اطالع ــات گ ــردآوری ش ــده ب ــر اس ــاس «روش حفاظ ــت ش ــهری یکپارچ ــه» ک ــه توس ــط تی ــم ارائ ــه
خواهـــد شـــد ،تعییـــن میگـــردد .نظـــارت بـــر درگیـــر نمـــودن مقامـــات محلـــی در ایـــن فرآینـــد بـــر عهـــدۀ معاونـــت
میراثفرهنگـــی ســـازمان میـــراث فرهنگـــی ،صنایـــع دســـتی و گردشـــگری و بـــا معاونـــت وزارت راه و شهرســـازی در
ش ــرکت عم ــران و بهس ــازی ش ــهری ای ــران خواه ــد ب ــود .در ص ــورت ض ــرورت پرس ــنل پش ــتیبان در دو س ــازمان می ــراث
فرهنگـــی و وزارت راه و شهرســـازی گماشـــته خواهـــد شـــد .پیشـــنهاد میگـــردد یـــک «کمیتـــۀ مشـــورتی ملـــی» بـــا
بکارگیـــری حرفهمندهـــای ارشـــد و مقامـــات مرتبـــط (شـــامل شـــهرداریها) منصـــوب گـــردد.
تی ــم مش ــاور «روش وی ــژهای» را پیش ــنهاد خواه ــد داد ک ــه توس ــعه و پی ــاده س ــازی پ ــروژه بایس ــتی ب ــر اس ــاس آن ص ــورت
گی ــرد .قاب ــل ذک ــر اس ــت ک ــه اص ــول و جه ــت گی ــری ای ــن روش در کش ــورهای متع ــددی در ط ــول ســـالیان تجربـــه
گردی ــده اس ــت .در خص ــوص ای ــران نی ــز اصالح ــات متع ــددی در زمینهه ــای فرهنگی،اجتماعی،مدیریت ــی و خصوصی ــات
قانون ــی ض ــروری میباش ــد .همچنی ــن تی ــم مأموریته ــای مس ــتمر ب ــه ای ــران جه ــت رس ــیدگی و بررس ــی رون ــد تهی ــۀ
ط ــرح و پیش ــنهادهای م ــورد نی ــاز انج ــام خواه ــد داد .ب ــر ای ــن اس ــاس اعض ــای تی ــم مس ــئولیت ه ــای متقاب ــل خ ــود را
مش ــخص خواهن ــد نم ــود و در نتیج ــه ضرورت ــی ب ــرای حض ــور همزم ــان اعض ــا وج ــود نخواه ــد داش ــت.
شماره۵۳-۵۴

تاریـــخ شـــهر کرمـــان بـــه زمـــان ساســـانیان بازمیگـــردد ،ایـــن شـــهر کـــه در اســـتان کرمـــان ،در فاصلـــهی 1000
کیلومتـــری جنـــوب تهـــران قـــرار دارد ،بـــه عنـــوان مهمتریـــن شـــهر جنـــوب شـــرقی ایـــران شـــناخته میشـــود .کرمـــان
دارای تاری ــخ که ــن ،بناه ــای متع ــدد مه ــم تاریخ ــی ،همچ ــون مس ــجدها و آتش ــکدههای زرتش ــتی ،در کن ــار آداب و رس ــوم
بـــا اهمیـــت فرهنگـــی اســـت .امـــروزه ایـــن شـــهر جمعیتـــی برابـــر بـــا  800،000هزارنفـــر دارد .بقایـــای شـــهر محصـــور
پیشـــامدرن (تاریخـــی) در مرکـــز شـــهر کنونـــی قـــرار گرفتـــه اســـت .بناهـــای مهـــم عمومـــی ،مســـجدها و مقبرههـــا در
مرک ــز ش ــهر تاریخ ــی ق ــرار دارن ــد .باف ــت تاریخ ــی آن در دوران اخی ــر ب ــا تخریبه ــای گس ــترده مواج ــه ب ــوده اس ــت
بـــا اینحـــال بخشهـــای مشـــخصی از ایـــن بافـــت شـــامل مراکـــز محلـــی و خانههایـــی بـــا حیـــاط مرکـــزی باقـــی

ماندهانـــد .بخشـــی از تخریبهـــای یادشـــده شـــامل ویرانســـازی خانههـــای رهـــا شـــده بـــه منظـــور مدرنســـازی
بخشهای ــی از ش ــهر تاریخ ــی ب ــوده اس ــت .خیابانه ــای جدی ــد ،ش ــهر تاریخ ــی را بریدهان ــد و موج ــب افزای ــش حج ــم
ترافیکـــی منطقـــه شـــدهاند .بهعـــاوه پروژههایـــی بـــا هـــدف ایجـــاد مراکـــز تجاری-فرهنگـــی بـــا پارکینگهـــای چنـــد
طبقــهی زیرزمین ــی در مح ــدودهی باف ــت انج ــام ش ــده اس ــت .در ای ــن نق ــاط ،ش ــهر تح ــت فش ــار س ــنگین و ترافی ــک
فزاین ــده ق ــرار گرفت ــه ،ک ــه ای ــن مس ــئله بحران ــی ب ــر علی ــه بق ــا  ،س ــرزندگی مراک ــز تاریخ ــی و آداب ورس ــوم فرهنگ ــی
ش ــهر ایج ــاد ک ــرده اس ــت.
شـــیراز  -شـــهر هنـــر و ادب ،شـــهر شـــعر و باغســـتانها ،واقـــع در قلـــب قلمـــروی ســـرزمین باســـتانی پـــارس -مرکـــز
اس ــتان ف ــارس و یک ــی از قدیمیتری ــن ش ــهرهای ای ــران اس ــت .،ام ــروزه ش ــیراز دارای جمعیت ــی براب ــر  1.5میلی ــون نف ــر

 .1-۲بررسـی مسائـل برنامـهریزی

شـــهرهای تاریخـــی کرمـــان و شـــیراز در ســـالهای اخیـــر موضـــوع طرحهـــای برنامهریـــزی شـــهری بودهانـــد .تاکنـــون
مطالعات ــی در خص ــوص تاریخچ ــه ،خصوصی ــات فیزیک ــی و اجتماع ــی ش ــهرها و همچنی ــن شناس ــایی مناط ــق مس ــئلهدار
ص ــورت گرفت ــه اس ــت .در ادام ــه خالص ــه گزارشه ــا و م ــواردی ک ــه در ط ــول ای ــن مأموری ــت ب ــه دس ــت آم ــده اس ــت،
ارائـــه میشـــود.

 .2-۲چکـیدهیمطالعات کـرمان

در ســـال  1965میـــادی ( 1344خورشـــیدی) ،خیابانکشـــیهای جدیـــد بافـــت تاریخـــی شـــهر را تکـــه تکـــه کردنـــد ،و
ی ــک خیاب ــان در حلق ـهی پیرامون ــی ش ــهر ب ــر اس ــاس مح ــل س ــابق دی ــوار تاریخ ــی تخری ــب ش ــده ش ــهر تأس ــیس کردن ــد.
اولی ــن ط ــرح جام ــع برنامهری ــزی ب ــا موض ــوع حفاظ ــت از مراک ــز تاریخ ــی در س ــال 1982می ــادی ( 1361خورش ــیدی)،
تهی ــه ش ــد .در ای ــن ط ــرح نقشــههای  GISو مطالع ــات در دو س ــطح جام ــع (ش ــهری) و تفصیل ــی ارائ ــه ش ــدهاند .ه ــدف
از ای ــن ط ــرح ،بازآفرین ــی محدودهه ــای تاریخ ــی و آث ــار تاریخ ــی درون آنه ــا براس ــاس تحلی ــل زمین ــه و ارزش ت ــک بناه ــا
از نقط ــه نظ ــر شناس ــایی فرصته ــا و پتانس ــیلهای بازآفرین ــی ب ــوده اس ــت .ای ــن مطالع ــات ب ــر اس ــاس ای ــن ای ــده ک ــه
«معم ــاری [ه ــر منطق ــه] تجل ــی فضای ــی فرهن ــگ [آن منطق ــه] بهش ــمار م ـیرود» آغ ــاز ش ــده اس ــت .مطالعات ــی تحلیل ــی
ب ــر روی ت ــودهی باف ــت ش ــهر و ارتب ــاط آن ب ــا س ــاختارهای اجتماع ــی ش ــهر تاریخ ــی توس ــط دانش ــگاه ته ــران انج ــام
ش ــده اس ــت ک ــه مفهوم ــی ب ــه ن ــام «محل ــه» را شناس ــایی و معرف ــی ک ــرده اس ــت .پیش ــنهاداتی ب ــه منظ ــور بهس ــازی و
بهب ــود وضعی ــت در ای ــن ط ــرح وج ــود داش ــته ک ــه هیــچگاه اجرای ــی نش ــده اس ــت .در ع ــوض خیابانه ــای جدیدت ــری
از میـــان بافـــت تاریخـــی عبـــور کردهانـــد و موجبـــات تخریبهـــای گســـتردهتر را فراهـــم آوردهانـــد.
در س ــال  1996می ــادی ( 1375خورش ــیدی) ط ــرح اصالح ــی ک ــه ب ــه پهنهبن ــدی و شناس ــایی کارب ــری زمی ــن در مح ــدوده
ش ــهر قدیم ــی پرداخت ــه ب ــود ب ــه تصوی ــب رس ــید .شناس ــایی و تفکی ــک مح ــدودهی ب ــازار از محدودهه ــای پیرامونــیاش،
همچنیـــن از محـــدودهی توســـعه ناهمگـــن بیرونـــی در ایـــن زمـــان صـــورت گرفـــت .پیشـــنهاداتی بـــرای مرمـــت ابنیـــه
مه ــم و باززندهس ــازی مح ــدودهی تاریخ ــی در ای ــن ط ــرح ارائ ــه ش ــد .مناط ــق مس ــکونی ب ــا تراک ــم متوس ــط پیش ــنهاد
ش ــدند همچنی ــن ای ــن ط ــر ح دربرگیرن ــدهی سیاســتهایی جه ــت بهب ــود خدم ــات ب ــرای طرحه ــای تفصیل ــی مناط ــق
منتخ ــب ب ــود .ب ــه ای ــن ترتی ــب ب ــه منظ ــور کاه ــش فش ــار ب ــر روی ش ــهر قدیم ــی ،پیش ــنهاد ش ــد مس ــیر توس ــعههای
جدی ــد و اصل ــی ب ــه س ــمت غ ــرب و مراک ــز دیگ ــر پیرامون ــی باش ــند .ام ــا مج ــددا بس ــیاری از ای ــن راهبرده ــای پیش ــنهاد
ش ــده ب ــه مرحل ــه اج ــرا نرس ــیدند.
ل کیفیته ــای فضای ــی و دسترســیهای
در س ــال  2007می ــادی ( 1386خورش ــیدی) ط ــرح برنامهری ــزی جدی ــد ،تحلیــ 
ش ــهر قدیم ــی را ب ــا دق ــت و تفصی ــل بیش ــتری پیگی ــری نم ــود .در ای ــن ط ــرح ،موض ــوع ان ــزوای ش ــهر قدی ــم ،فرس ــودگی
و جابجای ــی س ــاکنان در اث ــر ج ــدا ک ــردن آن از ش ــهر جدی ــد ،همچنی ــن مس ــائل و مش ــکالت مهاج ــران و م ــواد مخ ــدر
مط ــرح ش ــد .در ط ــرح جدی ــد ش ــناختن «مراک ــز تاریخ ــی» ب ــه عن ــوان بخش ــی از کلی ــت ش ــهر پیش ــنهاد ش ــده اس ــت.
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و همچنیـــن صنایـــع مـــدرن ماننـــد پاالیـــش نفـــت و صنعـــت بـــرق اســـت .بخشهـــای معینـــی از شـــهر تاریخـــی بـــا
وضعیت ــی قاب ــل قب ــول باق ــی مان ــده اس ــت .اخی ــرا بخ ــش بزرگ ــی از مرک ــز ش ــهر تاریخ ــی م ــورد تخریبه ــای گس ــترده
ب ــه منظ ــور طراح ــی تس ــهیالت جدی ــد و اتص ــال مراک ــز مذهب ــی مه ــم ق ــرار گرفت ــه اس ــت .ب ــه ع ــاوه تخریبهای ــی
نی ــز متوج ــه خانهه ــای ره ــا ش ــده و ت ــک افت ــاده ب ــوده اس ــت ،همچنی ــن بخ ــش عم ــدهی مرک ــز تاریخ ــی از فق ــدان
حفاظـــت و زیرســـاخت مناســـب رنـــج میبـــرد .گرچـــه برخـــی از خانههـــای تاریخـــی و باغهـــای سنتیشـــان مـــورد
ت و بهس ــازی ق ــرار گرفتهان ــد .در ش ــیراز نی ــز همانن ــد کرم ــان ،مس ــائل و مش ــکالت ج ــدی ترافیک ــی
حفاظ ــت و مرمــ 
بـــه واســـطهی خیابانکشـــیهای جدیـــدی کـــه بافـــت تاریخـــی را بریدهانـــد ،وجـــود دارد.

ترمی ــم س ــاختار محل ــه از طری ــق مدیری ــت کل ــی بازآفرین ــی ش ــهری ه ــدف راهبرده ــای پیش ــنهادی توس ــعه در ای ــن ط ــرح
اس ــت .همچنی ــن شناس ــایی فرصته ــا ب ــه منظ ــور بهب ــود کیفی ــت و جاذبهه ــای مرک ــز تاریخ ــی در ای ــن ط ــرح م ــورد
توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت کـــه منجـــر بـــه تعریـــف پروژههـــای پایلـــوت بـــرای محلههـــا ،شناســـایی محدودههـــای
آمدوشـــد پیادههـــا و همچنیـــن بهبـــود دسترســـی و خدمـــات گردشـــگری شـــده اســـت .هـــدف اصلـــی در طـــرح ،ارتقـــاء
ســرزندگی و کیفیــت زندگــی شــهری بــوده اســت .مطالعــات تفصیلــی انجــام شــده در ایــن طــرح ،خصوصیــات جغرافیایــی،
لرزهخیـــزی ،اقلیمـــی ،قناتهـــا و مدیریـــت منابـــع آب همچنیـــن زیرســـاختارها را در برگرفتـــه اســـت .مدیریـــت پســـماند
یک ــی از مش ــکالت وی ــژه مط ــرح ش ــده اس ــت ،مدیری ــت ترافی ــک و حفاظ ــت از خصوصی ــات فضای ــی س ــاختار ش ــهری نی ــز
نیازمن ــد توج ــه وی ــژه اس ــت  .پیش ــنهاداتی تفصیل ــی جه ــت توس ــعههای کوت ــاه م ــدت و می ــان م ــدت ارائ ــه ش ــدهاند.
 نیـــاز بـــه تهیـــ ه دســـتورالعملهای روشـــن و دقیـــق جهـــت توســـعههای اقتصـــادی ،خدمـــات ،مســـکن ،گردشـــگری،
تفریـــح و غیـــره وجـــود دارد.
لونقـــل عمومـــی و
 مدیریـــت ترافیـــک و کیفیتهـــای مرتبـــط بـــا محیط زیســـت همچنیـــن اولیـــت بخشـــی بـــه حم 
ی واقـــع در بیـــرون مراکـــز تاریخـــی میبایســـت مـــد نظـــر قـــرار گیـــرد .طراحـــی ســـنگفرش
طراحـــی پارکینگ هـــا 
خیابانهـــا نیـــز بایـــد بـــا توجـــه بـــه نـــوع ترافیـــک گذرنـــده از آن تعییـــن شـــود.
 صنای ــع آالین ــده و انبارهای ــی ک ــه ترافی ــک مزاح ــم ایج ــاد میکنن ــد بای ــد ب ــه مناط ــق دورت ــری از مرک ــز ش ــهر منتق ــل
ش ــوند.
 س ــاختار فضای ــی میبایس ــت ب ــه نح ــوی تقوی ــت ش ــود ک ــه مش ــوق کیفی ــت باالت ــر در تعام ــات اجتماع ــی ،بهب ــود
مراکـــز محلـــهای ،و دســـتورالعملی جهـــت حفاظـــت شـــهری و محیط زیســـت باشـــد.

شماره۵۳-۵۴

 سیس ــتم اداری حاک ــم بای ــد جه ــت م ــد نظ ــر ق ــرار دادن ظرفیتس ــازی ب ــه منظ ــور تضمی ــن قابلیت ه ــای موج ــود و
توانمندس ــازی جوام ــع محل ــی ،م ــورد بازبین ــی ق ــرار گی ــرد.
در نهایـــت ،مشـــاوران برنامهریـــزی شـــهری در مـــورد کرمـــان عنـــوان میکننـــد نوعـــی اغتشـــاش و پریشـــانی در مـــورد
مس ــئولیتها و همچنی ــن ناهماهنگ ــی در س ــطوح اداری حکومت ــی وج ــود دارد .همچنی ــن راهب ــردی روش ــن جه ــت اج ــراء
صحی ــح ب ــر مبن ــای س ــرمایهگذاری وج ــود ن ــدارد.
در ای ــن گ ــزارش نگ ــرش س ــاکنان و دخی ــان را تحلی ــل ش ــده اس ــت .بس ــیاری از س ــاکنان زندگ ــی در باف ــت تاریخ ــی را
بـــه شـــرط وجـــود خدمـــات مناســـب میپذیرنـــد .امـــا در میـــان نهادهـــای تصمیمگیرنـــده رویکردهـــای متضـــادی بـــه
نح ــوهی حفاظ ــت از باف ــت تاریخ ــی و از س ــوی دیگ ــر ب ــه نوس ــازی و توس ــعه ه ــای جدی ــد وج ــود دارد.

 -۳طرح جامع حفاظت ( : )CMPبرنامه کار

 .1-۳روش شناسـی و اصـول تهـیه طرح جامـع حفاظت ()CMP

ایـــن طـــرح میبایســـتی در ارتبـــاط تنگاتنـــگ بـــا واحدهـــای فنـــی مراجـــع دولتـــی و ســـاکنین تهیـــه شـــده تـــا
دســـتاندرکارانی را کـــه در آینـــده مدیریـــت طـــرح بـــر عهـــده آنهـــا خواهـــد بـــود درگیـــر و تعامـــل بـــا مـــردم ایجـــاد
نمای ــد .ب ــرای نی ــل ب ــه ای ــن ه ــدف ،میبایس ــتی سیس ــتم اطالعرس ــانی و افزای ــش آگاه ــی بواس ــطه جلس ــات مس ــتقیم
و س ــمینارها و همچنی ــن بص ــورت انتق ــال غی ــر مس ــتقیم اطالع ــات تفصیل ــی ،برگ ــزاری نمایش ــگاهها و انتش ــارات فع ــال
گ ــردد .در ای ــن خص ــوص ایج ــاد ی ــک «دفت ــر ط ــرح جام ــع» (گ ــروهکاری) متش ــکل از کارکنان ــی ب ــا چ ــارت س ــازمانی

 -۱جمع آوری اطالعات و مشــاهدات میدانی
 -۲تهیه نقشـههای وضع موجود حفاظت از بافت و تحلیل معضالت مربوط به پروژه
 -۳تعریـــف دســـتورالعملهایی بـــرای طـــرح جامـــع بـــرای بحـــث بـــا مراجـــع دولتـــی و نهائـــی نمـــودن راهبردهـــا و
سیاســـتها
بمنظ ــور تضمی ــن هم ــکاری پای ــدار (پاس ــخگویی جمع ــی) ط ــرح جام ــع تهی ــه ش ــده ب ــرای ش ــهروندان ارائ ــه خواه ــد
شـــد .ایـــن طـــرح بهعنـــوان مرجعـــی بـــرای تهیـــۀ «برنامـــه مدیریـــت شـــهر» قـــرار خواهـــد گرفـــت و بـــه منظـــور
تصریـــح جهتگیریهـــا و پیادهســـازی دســـتورالعملها شـــامل پروژههـــای آزمایشـــی در محلهـــای مشـــخص
خواه ــد ب ــود.

 .2-۳ساختار طـرح جامع حفاظـت ()CMP

جهـــت معرفـــی پارامترهـــای تعییـــن شـــده در طـــرح ،نیـــاز بـــه تهیـــه یـــک دســـتهبندی تحلیلـــی از ســـازگاری میـــراث
معم ــاری و ش ــهر تاریخ ــی ب ــر مبن ــای مستندس ــازی آرش ــیوی و ش ــمایل نگاران ــه میباش ــد .ای ــن اطالع ــات میبایس ــت
در آخری ــن عک ــس هوای ــی ش ــهر منعک ــس ش ــده ت ــا نقش ــه پای ــه تهی ــه گ ــردد .بع ــاوه ،مح ــدوده مداخل ــه نبای ــد مح ــدود
بـــه بافـــت تاریخـــی بـــوده بلکـــه الزم اســـت کـــه بخشهـــای پیرامونـــی ماننـــد آنچـــه بعنـــوان منطقـــۀ حائـــل میـــراث
جهان ــی م ــورد نی ــاز ب ــوده و ش ــامل مدیری ــت حفاظت ــی اس ــت ش ــامل گ ــردد.
ی ــک پیمای ــش میدان ــی تفصیل ــی بمنظ ــور درک ش ــرایط موج ــود بناه ــا و فضاه ــای ش ــهری ف ــارغ از ارزش تاریخ ــی آنه ــا
و بهمنظ ــور تهی ــۀ اطالع ــات جامع ــی از جمعی ــت ،س ــازگاری بناها،کارکرده ــای اجتماع ــی -اقتص ــادی م ــورد نی ــاز ب ــوده
تـــا درکـــی از قابلیـــت بافـــت شـــهری بـــه صـــورت یـــک کل کســـب گـــردد .بـــر اســـاس مســـتندنگاری شـــمایلنگارانه
تاریخ ــی ،تهی ــه ش ــده از مناب ــع گوناگ ــون و پیمای ــش فوقالذک ــر ،نقش ــۀ پاب ــه ب ــرای تهی ــۀ ارائهه ــای ترکیب ــی از وض ــع
موج ــود حفاظ ــت در صفح ــات مناس ــبی بکارگرفت ــه خواه ــد ش ــد ک ــه ای ــن صفح ــات بخ ــش جدای ــی ناپذی ــری از ط ــرح
جام ــع اس ــت.
ای ــن رون ــد ب ــا تهی ــه «طرحه ــای برنامهری ــزی ش ــده» و ب ــه منظ ــور ی ــک حفاظ ــت و احی ــاء پای ــدار در بخ ــش تاریخ ــی
شـــهر ادامـــه خواهـــد یافـــت .ایـــن طرحهـــای برنامهریـــزی شـــده ماهیـــت طـــرح جامـــع  CMPرا شـــکل میدهنـــد.
«طرحهـــای برنامهریـــزی شـــده « بعنـــوان یـــک ابـــزار مرجـــع بـــرای پیادهســـازی برنامههـــای طوالنـــی مـــدت
اجرائـــی یـــا پروژههـــا ،اصالحپذیـــر در طـــول زمـــان ،و متناســـب بـــا پیشـــرفت فراینـــد پیادهســـازی  CMPباشـــند .ایـــن
طرحهـــای برنامهریـــزی شـــده بـــه شـــرح ذیـــل میباشـــند:
 -۱طرح حفاظت کالبدی
 -۲طرح حفاظت اجتماعی
 -۳ضوابط و مقررات
بـــه منظـــور تکمیـــل  ،CMPتهیـــه طرحهـــای تفصیلـــی بـــرای محدودههـــای مشـــخص و پروژههـــای پایلـــوت در بناهـــا
و فضاه ــای تاریخ ــی ض ــروری ب ــوده ت ــا پی ــاده س ــازی ش ــاخصهای سیاســتهای احی ــاء بی ــان گردن ــد.
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 مدیریـــت شـــهری ضمـــن اولویـــت بخشـــی بـــه مقاومســـازی و مرمـــت بناهـــا نســـبت بـــه نوســـازی ســـاختمانهای
جدیـــد ،بایـــد در ســـطح کل شـــهر پذیرفتـــه شـــود.

مشـــخص و نیـــز ســـازماندهی امکانـــات مـــورد نیـــاز بـــرای عملکـــرد آتـــی ضـــرورت دارد.
تهیۀ طرح جامع به چند مرحله تقســیم میگردد:

