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اینکــه بافتهــای فرســوده و ســکونتگاههای غیررســمی
درســت از چــه زمانــی مســئلة شــهری مــا ،بهویــژه در
کالنشــهرها ،شــده اســت جــای تأمــل دارد .ممکــن اســت
قدمــت چنیــن مناطقــی در شــهرهای مــا زیــاد باشــد ،امــا
بیتردیــد از زمــان شــکلگیری دولــت مدرن در ایــران و آغاز
نوســازی و برنامهریزیهــای اقتصــادی ـ اجتماعــی مبتنــی
بــر آن ،مســئلة بافتهــای فرســوده و ســکونتگاههای
غیررســمی هــر روز ابعــاد جدیدتــر و گســتردهتری یافتــه
اســت .تــا امــروز کــه در بســیاری از شــهرهای بزرگ کشــور
ایــن مســئله از حاشــیه بــه متــن انتقــال یافتــه و بــه معضــل
مهــم شــهری مــا تبدیــل شــده اســت .در تحلیــل دالیــل
شــکلگیری و گســترش ایــن معضــل گفتــه میشــود کــه
رویکردهــای آغازیــن برنامههــای نوســازی کــه در اکثــر
مناطــق جهــان شــکل مشــابهی دارد مبتنــی بــر تضــاد میان
دو نــوع زندگــی ســنتی و مــدرن بــوده اســت .نــوع ســنتی در
روســتاها و ســکونتگاههای پیشــین وجــود داشــته و نــوع
جدید در کالنشــهرها در مشــابهت با شــهرهای کشــورهای
توســعه یافتــه وجــود دارد.
چهــار نکتــه دربــارة رویکردهــای نوســازی مطــرح اســت.
نخســت اینکــه در کلیــة ایــن رویکردهــا ،جهــان بــه دو
بخــش نــو و کهنــه یــا مــدرن و ســنتی تقســیم میشــود
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کــه هــر بخــش دارای ارزشهایــی متعــارض بــا ارزشهــای
بخــش دیگــر اسـت .دوم ،جهــان بهتدریــج در حــال انتقــال
از ســنتی بــه مــدرن اســت .ایــن امــر اجتنابناپذیــر اســت
و ســرانجام جهــان مــدرن بــا ویژگیهایــش جانشــین جهــان
ســنتی خواهــد شــد .ســوم ،ایــن انتقــال تدریجـی از طریــق
یــک فراینــد درون ـی ۱نوســازی و توســط رهبــران سیاســی
در کشــورهای جهــان ســوم انجــام خواهــد شــد .چهــار م هم
اینکــه در نهای ـت ،جوامــع ســنتی در فراینــد نوســازی بــه
جوامعــی مشــابه جوامــع غربی تبدیــل خواهند شــد .الگوهای
توســعه بــر مبنــای نظریههــای نوســازی در کشــورهای در
حــالتوســعه ،در واقــع ،یــک نــوع اشــاعة تمــدن ،فرهنــگ
و ارزشهــای غربــی اســت و غــرب در تصویــر رویکردهــای
نوســازی ،در همــة زمینههــای اجتماعی ،سیاســی و اقتصادی
برتــر از جهــان ســوم اســت (.)Tipps 1973: 206
برخــی دیگــر از نظریهپــردازان نوســازی ،در تبییــن
ویژگیهــای جوامــع جدیــدی کــه در فراینــد نوســازی
قــرار گرفتهانــد ،مســتقیم یــا غیرمســتقیم ،بــرارزشهــای
ت در مراکز شــهری و منزوی
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