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حفاظت و توسعه در عرصههای تاریخی
پیش روی
مروری بر مجموعة اقدامات و سیاستهای کنونی و ِ 
1
شرکت بازآفرینی شهری ایران

مقدمـه

عمدهتریــن جریانهــای مواجهــه و اقــدام در عرصههــای
تاریخــی شــهرها در ادوار گذشــته و مؤلفههــای محــوری
هریــک بــه قــرار زیــر قابــل شناســایی اســت:
 .1پیش از انقالب اسالمی 1357
 تخریــب و بازســازیهای گســترده بــا هــدف تغییــرســاختار موجــود و جایگزینــی عناصــر جدیــد
 تکیــة کامــل بــر بودجة عمومــی دولــت و  بیتوجهیبــه  بــه نهادهــای اجتماعی ،ســاکنان و مالکان
 .2پــس از انقــاب تــا پایــان جنــگ تحمیلــی در ســال
1367
 بهســازی موضعــی محــات قدیمــی در قالــبطرحهــای روانبخشــی
 وابســتگی بــه درآمدهــای عمومــی ،ابعــاد مشــارکتیبســیار محــدود و نــگاه صرفـ ًا کالبــدی
 عدم تعمیم به سراسر کشور .3حد فاصل سالهای  1368تا 1372
 -تهیــة طرحهــای تفصیلــی ویــژة مراکــز تاریخــی،

 -1شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با مصوبه هیئت وزیران مورخ  ۹۷/2/۱۳به شرکت بازآفرینی شهری ایران تغییر نام یافت.
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مطلــب حاضــر برگرفتــه از جلســات  22مهر و  6آبــان 1393
شــورای سیاســتگذاری شــرکت مادرتخصصــی عمــران و
بهســازی شــهری ایــران بــا محــور سیاسـتها و برنامههــای
شــرکت در باززندهســازی شــهری عرصههــای تاریخــی
اســت .در ایــن جلســات ،پــس از مــرور ســوابق شــرکت مادر
و رونــد تحــوالت رویکــردی ،بــه بحــث و تبادل نظــر در این
خصــوص ،بررســی موانــع و مشــکالت موجــود و پی ـش رو،
و نیــز ارائــة پیشــنهادات تکمیلــی بــه منظــور بهینهســازی
فراینــد بازآفرینــی شــهری پرداختــه شــد.
مــوارد مطروحــه در ایــن جلســات را در واقــع میتــوان
پیشــنهادات اعضــای شــورای سیاســتگذاری شــرکت در
خصــوص پایــش رویکردهــای موجــود و همچنیــن تعییــن
خطمشــیهای کالن مربــوط بــه جهتگیریهــای آتــی
شــرکت بــه شــمار آورد .در ادامــه ،مباحث محتوایی جلســات
مذکــور در دو بخــش شــامل مــرور رویکردهــای کالن حوزة
بهســازی و نوســازی شــهری ،و میزگــرد ارائــة دیدگاههــا و
پیشــنهادات اعضــا ارائــه میشــود.

مــرور رویکردهــای کالن حــوزة بهســازی و
نوســازی شــهری در کشــور
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بهخصــوص بــرای شــهرهای آســیبدیده از جنــگ،
و ســپس تهیــة طــرح محورهــای فرهنگــی ـ تاریخــی
 برنامهریــزی موضعــی بــرای مراکــز شــهری بــهعنــوان بخــش مجزایــی از پیكــرة شــهر
 تــاش در جهــت بهســازی و نوســازی تدریجــی بــهدســت مــردم
 .4حد فاصل سالهای  1372تا 1376
 اتخــاذ سیاســت تجمیــع بــه عنــوان اصلیتریــنرویکــرد دولــت در بهســازی و نوســازی بافتهــای
شــهری
 اجــرای پروژههــای کالن مقیــاس پاکســازیو تجمیــع بــا تأکیــد بــر ابعــاد کالبــدی و بــا دخالــت
مســتقیم دولــت
 .5حد فاصل سالهای  1376تا 1388
 تأســیس شــرکت عمــران و بهســازی شــهری بــهعنــوان نهــادی سیاســتگذار ،برنامهریــز و ناظــر بــر
تحقــق برنامههــای عمــران و بهســازی بــه منظــور
دســتیابی بــه توســعة مــوزون ،متعــادل و پایــدار شــهری
 تدویــن سیاســت توســعة درونــی بــه منظــورپاســخگویی بــه چالشهــای بافتهــای ناکارآمــد
 تدویــن سیاســت تشــویق بخــش خصوصــی وســرمایهگذاران بــه مشــارکت در اجــرای پروژههــای
نوســازی
 تعییــن شــاخصهای شناســایی محدودههــاینیازمنــد نوســازی شــهری با عنــوان بافتهای فرســودة
شــهری در شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی ایــران
 توســعة مفاهیــم مرتبــط بــا توانمندســازی وســاماندهی اســكان غیررســمی
 تصویــب ســند ملــی توانمندســازی در ســال  1388وراهانــدازی ســتاد ملــی توانمندســازی
 .6حد فاصل سالهای  1388تا 1392
 تمرکــز بــر مجموعــة اقدامــات نرمافــزاری از طریــق  تعریــف و تأمیــن بســتههای حمایتــی و تشــویقی بــه
منظــور تســهیل حضــور و مشــارکت مــردم
 .7از سال  1392تاکنون
شــروع ایــن دوره را میتــوان آغــاز آسیبشناســی و

بازنگــری در مجموعــة سیاس ـتها و اقدامــات بهســازی
و نوســازی شــهری در کشــور دانســت .بــر ایــن اســاس و
بــا توجــه بــه اهــم چالشهــا و مســائل شناســایی شــده
در ایــن حــوزه ،دو اقــدام اصلــی در ایــن دوره بــه اجــرا

درمیآیــد:
 تدویــن و اصــاح ســندی راهبردی با ســطح پوشــشتمامــی محدودههــای ناکارآمــد شــهری در مقیــاس
ملــی و محلــی (ســند ملــی راهبــردی احیــا ،بهســازی،
نوســازی و توانمندســازی بافتهای فرســوده و ناکارآمد
شهری)1393 ،
 تشــکیل ســتاد ملــی بازآفرینــی بــه عنــوان نخســتیننهــاد فرابخشــی و فراگیــر در برنامههــای بهســازی و
نوســازی بافتهــای ناکارآمــد

میزگرد ارائة دیدگاهها و پیشنهادات

بــر مبنــای مــوارد و موضوعــات مــرور شــده در خصــوص
رویکردهــای کالن حــوزة بهســازی و نوســازی شــهری در
کشــور و بــا توجــه بــه تغییــر رویکردهــا و اقدامــات شــرکت
مــادر در عرصههــای تاریخــی ،پرسـشهای اصلـی شــرکت
ایـن گونــه طرح شــد که «آیــا مجموعــة برنامههــا و اقدامات
شــرکت مــادر در مســیری درســت جریــان یافتــه اســت؟» و
«مســائل و چالشهــای ایــن مســیر چــه هســتند و بــرای بــه
حداقــل رســاندن آنهــا چه بایــد کــرد؟» در ادامــه ،گزیدهای
از نظــرات و پیشــنهادات مرتبــط بــا ایــن دو پرســش مهــم
ارائــه میشــود.
توانمندســازی :فرصــت یــا تهدیــد؟ اصــول و
الزامــات

دکتر محمدسعید ایزدی
در زمینــة سیاســتها و برنامههــای
مــورد عمــل در حــوزة عمران و بهســازی
شــهری ،از جملــة نکاتــی کــه بایــد بــه
آن توجــه کــرد ایــن اســت کــه آیــا توانمنــد کــردن مــردم در
امــر نوســازی تهدیــد محســوب نمیشــود ،و آیــا فرایندهــای
طــی شــدة منجــر بــه نوســازی بــا کیفیــت مــورد نظــر انجام
پذیرفتــه یــا نــه .مــرور نوســازیهایی کــه در ســالهای
گذشــته انجــام شــده اندکــی نگرانکننــده اســت.
1
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مــا عرصههایــی مثــل بافتهــای تاریخــی ،مســکن
غیررســمی و غیــره را از هــم تفکیــک نکردهایــم .گاهــی
اوقــات ایــن اعــداد (وام و مشــوق) در بافتهــای تاریخــی
حکــم تســهیل تخریــب را دارنــد .لــذا نمیتــوان بــه طــور
یکســان مبلغــی بــرای متقاضیان دریافــت تســهیالت در این
عرصههــا تعییــن کــرد.
برنامهریــزی و سیاســتگذاری بــرای بهبــود وضعیــت
بافتهــای ناکارآمــد شــهری بایــد بــر مبنــای یــک نظــام
سیســتماتیک بــا تأکیــد بر ســنجش و مقایســة کیفی شــهرها
بــا یکدیگــر و اولویتبنــدی بــا تکیــه بــر میــزان مخاطــرات
عرصههــای مختلــف در شــهر صــورت پذیــرد.
در مســیر تبییــن این نظام سیســتماتیک ،الزم اســت نقشها
و وظایــف در ســه حــوزه مشــخص شــوند :جامعــة محلــی،
نهادهــای عمومــی (ماننــد شــهرداریها) ،و تســهیلگران.
طرحهــا و سیاســتهای مــد نظــر در خصــوص تأمیــن
منابــع مالــی طرحهــای بهســازی و نوســازی شــهری بایــد
در اشــکال و مقیاسهــای گوناگــون بــا مشــارکت ســازمان
بــورس ،بانــک مرکــزی و ســایر دســتگاههای ذیربــط ارائــه
شــود.
دکتر سید محسن حبیبی
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حفاظــت و باززندهســازی میــراث تاریخــی در
دوقطبــی ابنیــه ـ بافــت

دکتر محمدسعید ایزدی
از جملــة مــوارد الزم در زمینــة
سیاســتگذاری در حــوزة بافتهــای
ناکارآمــد شــهری ،ارائــة تعریــف درســت و روشــن از مفهــوم
بافــت تاریخــی و تدویــن اســناد قابــل اجــرا بــه منظــور
تضمیــن حفاظــت از ایــن محدودههاســت.
اکنــون میتوانیــم بگوییــم در موضــوع حفاظــت و
باززندهســازی ابنیــة تاریخــی بــه جایگاه روشــنی رســیدهایم.
در عرصــة مرمــت آثــار تاریخــی بــه بهرهبــرداری مجــدد
میاندیشــیم و در حــوزة اجــرا نیــز پیــش رفتهایــم .بنابرایــن
در مقولــة مرمــت بنــا مشــکلی نداریــم .امــا وقتــی وارد بحث
حفاظــت از بافتهــای تاریخــی میشــویم ،ابهامــات مطــرح
میشــود و ایــن ســؤال پیــش میآیــد کــه بافــت تاریخــی
چیســت.
الزم اســت بــه طــور روش ـنتری راجــع بــه مفهــوم بافــت
تاریخــی و شــیوة مواجهــه بــا آن بحــث شــود و تبدیــل بــه
اســناد قابــل اجــرا گــردد .در عرصــة آکادمیــک ،بــا مراجعــه
بــه منابــع و اســناد مختلــف ،بــه راحتــی میتــوان متوجــه
ایــن مفاهیــم شــد امــا در عرصــة عمــل ،تعریــف روشــن یــا
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از جملــة مســائل و چالشهــای پیــش 
روی اجــرای سیاســتها و برنامههــای
حــوزة بهســازی و عمــران شــهری میتــوان بــه ضعــف
نظــام آموزشــی در پــرورش متخصصــان حــوزة حفاظــت و
نوســازی اشــاره کــرد.
مســئلة دیگــر بحــث حفاظــت و توســعة توأمان اســت .بحث
حفاظــت و توســعة توأمــان اخیــراً در مقیــاس جهانــی نیــز
مطــرح میشــود .حفاظــت نــه یــک امــر پیشداورانــه بــا
نــگاه بــه گذشــته ،بلکــه بــه معنــای اقدام بــرای آینده اســت.
موضــوع مهمــی کــه یونســکو هــم آن را تأییــد میکنــد این
اســت کــه مقصــد توســعه ،حفاظــت اســت.
اصــول سـهگانة «یــاد» در پیشــبرد حفاظت و توســعة توأمان
عبــارت اســت از :یاد گرفتــن ،یاد دادن و یــاد آوردن.
معضــل مــا ایــن اســت کــه چیــزی به مــردم یــا دانشــجویان
یــاد نمیدهیــم تــا یــاد بگیرنــد و ســپس بــه یــاد بیاورنــد.

وقتــی یــادآوری نباشــد ،حفــظ هیچیــک از مقولههــای مــا
اعــم از ســنت ،میــراث یــا ارزش محقــق نمیشــود .بــرای
مثــال ،زمانــی کــه وامــی را به یــک کار اختصــاص میدهیم،
اگــر فــرد آموختههایــی داشــته باشــد کــه بــه یــاد بیــاورد،
حتمـ ًا اقــدام درســتی نیــز انجــام خواهــد داد.
مــا یــک دانــش تاریخــی زیســتی داریم کــه از اعمــاق تاریخ
آمــده اســت .ایــن دانــش در همــة زمانهــا بــا دانــش فنــی
زمانــة خــود ترکیــب شــده و یــک ابــداع بــه وجــود آورده
اســت .در واقــع ،حفاظــت بــه ایــن معنــا نیســت کــه دســت
بــه چیــزی نزنیــم .مقولــة حفاظــت در تمــام اعصــار تاریخــی
بــا دانــش تاریخــی و فنــی زمانــه آمیختــه شــده و ســپس
ابــداع را بــه وجــود آورده اســت .ایــن مقولــه یــک وحــدت
کلــی را بیــان میکنــد ،ولــی هریــک از اجــزا نشــان زمانــی
خــود را دارد.

اتفــاق نظــری راجــع بــه آنهــا وجــود نــدارد.
1
دکتر مهدی حجت
از جملــة دیگــر موانــع تحقــق حفاظت از
بافتهــای شــهری واجــد ارزش میتوان
بــه عــدم اعتقاد به مفهــوم بافــت در میان مدیــران تخصصی
اشــاره کــرد .ایــن عــدم اعتقــاد بــه نوعــی منجــر به نداشــتن
برنامــه شــده اســت .مشــکل مــا عــدم اعتقــاد متخصصــان
اســت و اتفاقـ ًا بــا مــردم هیــچ مشــکلی نداریــم .مــردم زودتر
ایــن مفاهیــم را درک میکننــد و اگــر کمــی آگاهــی پیــدا
کننــد ،مــا را همراهــی خواهنــد کــرد.
بایــد بــرای آمــوزش مدیــران و متخصصان حوزة شهرســازی
در ارگانهــای دولتــی نیــز تــاش کرد.
مهندس سید رضا هاشمی
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در حفاظــت و باززندهســازی بافتهــای
تاریخــی واجــد ارزش ،تاکنــون بــا چهــار
مشــکل اساســی روب ـهرو بودهایــم:
 .1کاهــش بهــرهوری اقتصــادی :ایــن بافتهــا در
مقایســه بــا توســعههای جدیــد فاقــد بهــرهوری
الزم هســتند .مــا نیــاز بــه تزریــق دائمــی منابــع
یارانـهای بــرای جبــران بهــرهوری پاییــن داریــم چــرا
کــه هزینههایــی کــه بــرای وام نوســازی میشــود
مشــکلی را حــل نمیکنــد.
 .2فقــدان اعتقــاد عمومــی و نظریة پشــتیبان :ما نباید
مباحــث مربــوط بــه کشــور خــود را با ســایر کشــورها
ارتبــاط دهیــم زیــرا شــرایط تاریخــی ،مدیریتــی و
اقتصــادی آنــان بــا مــا متفــاوت اســت .توجــه بــه
بحــث بومیســازی دانــش از مهمتریــن موضوعــات
اســت.
 .3نبــود یــک گــروه اجتماعــی واقعــی و پایــدار
عالقهمنــد بــه ســکونت در ایــن بافتهــا :مهمتریــن
عامــل زوال بافتهــای تاریخــی ایــن اســت کــه هیچ
گروهــی عالقهمنــد بــه ســکونت در آنها نیســت مگر
از روی اضطــرار .ســکونت در ایــن بافتهــا عــاوه بر
تشــخص اجتماعــی نیــاز بــه ایجــاد ارزش جدیــد یــا
 -1معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
 - 2مشاور معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی

متفــاوت دارد .اگــر کســی تمــام ارزشهــا را در محــل
زندگــی خــود داشــته باشــد ،دیگــر بــه ســمت ایــن
بافتهــا نمــیرود.
 .4وجــود دو رویکــرد تمدنــی و معمــاری متفــاوت و
گاه متضــاد :مــا نمیتوانیــم دو رویکــرد تمدنــی و
معمــاری داشــته باشــیم .معمــاری کشــور در دســت
جوانهاســت و آنهــا وقــت خــود را صــرف ایــن
کارهــا نمیکننــد .ایــن یــک حقیقــت محــض اســت
و همــه بــه آن اذعــان دارنــد.
دکتر پرویز پیران

3

حفاظــت از بافتهــای تاریخــی و
ارزشــمند ،ورای اقدامــات کالبــدی،
نیازمنــد دو رکــن اســت :محرکهــای قــوی اقتصــادی و
تقویــت ســرمایههای اجتماعــی.
در زمینــة محرکهــای اقتصــادی ،افزایــش حضــور
گردشــگران خارجــی میتوانــد بــه شــکل فزاینــدهای موجب
حفــظ ارزشهــای موجــود در بافــت توســط خــود ســاکنین
شــود .در خصــوص ســرمایة اجتماعــی نیــز ،بــا توجــه بــه
اعتمــاد پاییــن مــردم بــه نهادهــای دولتــی ،ابتــدا بایســتی
ســرمایة اجتماعــی بهبــود یابــد تــا مــردم بــه میــدان بیاینــد.
شــاید ایجــاد نهادهــای مردمــی (معتمدیــن محلــی) بتوانــد
بــه اصــاح ایــن قضیــه کمــک کنــد.
لزومــ ًا نیــازی نیســت کــه محــرک اقتصــادی گردشــگر
خارجــی باشــد .مــا میتوانیــم برنامههایــی در ایــن بافتهــا
ترتیــب دهیــم تــا مــردم در آنهــا جمــع شــوند .تجمــع مردم
منجــر بــه ایجــاد ســرمایه میشــود .تــا زمانــی کــه مســئلة
محرکهــای اقتصــادی و ســرمایههای اجتماعــی حــل
نشــود ،ایــن مشــکل بــه قــوت خــود باقــی خواهــد مانــد.
دکتر محمدسعید ایزدی
علــت موفقیــت محلــة جلفــای اصفهــان
دقیقـ ًا تلفیــق همیــن دو عنصــر محــرک
اقتصــادی و ســرمایة اجتماعــی اســت.
نخســت ،تــوان اقتصــادی منطقــه و گســترش پاســاژها و
 - 3عضو هیئت مدیرة علمی آکادمی توسعه در سوئیس ،مشاور ارشد بانک
جهانی و آژانسهای ملل متحد

مجموعههــای تجــاری در اطــراف محلــة جلفــا باعــث
ســرزندگی آنجــا شــد .دوم ،تمایــل اجتماعــی جوانــان بــه
محلــة ارامنــه و حضــور در کافیشــاپها و غیــره موجــب
رونــق منطقــه گردیــد.
تجربــة کاونــت گاردن 1نیــز بیانگر تلفیق دو عنصــر اقتصادی

1 - Covent Garden

باززندهســازی بافتهــای شــهری واجــد
ارزش نیازمنــد ایجــاد یــک مــوج عمومی
مشــارکت در میان شــهروندان و ســاکنین اســت .برای مثال،
ـی در حال نابود شــدن که کســی
تعــدادی از قلعههــای معمولـ ِ
سراغشــان را نمیگیــرد بــا هزینة شــخصی افرادی بازســازی
میشــوند و بــه جــذب گردشــگر میپردازنــد .نگرانــی آنهــا
از کمبــود فضــا هنــگام زیــاد شــدن جمعیــت گردشــگران
اســت .یــا در کاشــان شــهرداری میخواهــد خانههایــی
را کــه اکنــون ارزش میلیــاردی دارنــد بــه هــم وصــل کنــد.
بنابرایــن ،هزینــة هنگفتــی الزم اســت تــا گردشــگر بتوانــد
مث ـ ً
ا از خانــة بروجردیهــا بــه مســجد آقابــزرگ بــرود .در
ایــن مســیر خرابــی بســیاری روی داده و آبــاد کــردن آن نیاز
بــه هزینــة زیــادی دارد .فراگیــری ایــن مــوج به دلیــل وجود
انگیــزه خیلــی خــوب اســت ،امــا بافتهایــی کــه ایــن مــوج
در آنهــا آغــاز نشــده در حــال تخریبانــد.
اگــر زمانــی جریــان گردشــگری خارجــی و داخلــی بــه راه
بیفتــد و تخریــب بافتهــا بــه همیــن ســرعت ادامــه یابــد،
کشــور بایــد هزینــة هنگفتی صــرف کند تــا مســیرها را برای
تســهیل رف ـت و آمــد توریس ـتها ســامان بخشــد.
بــرای جلوگیــری از چنیــن آســیبهایی ،دو مرحلــه اقدامــات
پیشنگرانــه و قابــل اتخــاذ در نهادهــای اجرایــی را میشــود
در نظــر گرفــت .در وهلــة اول جلوگیــری از تخریــب ایــن
بافتهــا و ،در صــورت عملــی نبــودن آن ،الــزام مجــری
بــه ارائــة برنامــه و طــرح مصــوب شــورای عالــی معمــاری
و شهرســازی.
معضــل مــا بیبرنامگــی و بیقانونــی اســت .اگــر محلــی
وضعیــت نابســامانی داشــته باشــد و جمعیــت آن تغییــر پیــدا
کــرده باشــد ،در صــورت وجــود یــک طــرح خوب و مناســب
بــرای ســامان بخشــیدن بــه منطقــه ،تخریــب برخــی خانهها
مشــکلی نخواهــد داشــت .مهــم ایــن اســت کــه بــا ایــن کار
یــک بافــت را حفــظ میکنیــم.

 -2معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
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و اجتماعــی اســت .تمایــل دو بخــش اقتصــادی و اجتماعــی
باعــث شــده اســت ایــن منطقــه به طــرز عجیبــی رونــق پیدا
کنــد .در اولیــن جریــان ،تبدیــل منطقــه بــه یــک فروشــگاه
صنایــع دســتی بهتدریــج منجــر بــه رونــق گرفتــن آن شــد.
در حــال حاضــر تمــام برندهــای درجــه یــک انگلیــس و دنیا
در همیــن راســتة اطــراف میــدان تــا پیکازلیــه قــرار دارنــد.
همــة برندهایــی کــه جــاذب جمعیــت هســتند و فــروش
فوقالعــاده زیــادی دارنــد در ایــن فروشــگاه یافــت میشــوند
و ایــن منطقــه بــه لحــاظ اقتصــادی بســیار ســرزنده و فعــال
شــده اســت .بــه لحــاظ اجتماعــی هــم بســیار محــل مراجعه
اســت و تمــام ســینماها و مراکــز فرهنگــی در همیــن منطقه
قــرار دارنــد و مــردم بــا عالقــه بــه اینجــا میآینــد .لــذا
برآینــد مطلــوب ســرمایة اجتماعــی و ســرزندگی اقتصــادی
را میتــوان بــه وضــوح در آن مشــاهده کــرد.
فضــای مراکــز تاریخــی شــهرها بــه خــودی خــود نقطــة
قوتــی بــرای جــذب موفــق گردشــگر بینالمللــی و جامعــة
محلــی بــه شــمار میآیــد .بــرای مثــال ،مشــهد تنهــا شــهر
ایــران اســت کــه توانســته از ایــن فضاهــا بهــرة خوبــی ببــرد
و متناســب بــا ظرفیــت خــود از عــراق ،کویــت ،بحریــن و
حتــی داخــل کشــور گردشــگر جــذب کنــد .اتفاقــ ًا مــردم
بیشــتر تمایــل دارنــد کــه بــه جــای هتلهــای  5ســتارة
مشــهد ،در فضاهایــی مثــل حســینیة اصفهانیهــا یا حســینیة
نجفآبادیهــا اقامــت کننــد .ایــن فضاهــا صمیمانهتــر و
ارزانتــر هســتند و در داخــل بافــت قــرار دارنــد .فضــای
خودمانــی و دوســتانة حاکــم بــر ایــن فضاهــا باعث میشــود
گردشــگرهای خارجــی (مثـ ً
ا از کشــورهای عربــی) و حتــی
مــردم کشــور هــم بیشــتر متمایــل بــه اقامــت در ایــن اماکن
باشــند.

دکتر محمدحسن طالبیان

2

دکتر مهدی حجت
از دیگــر اقدامــات قابــل انجــام بــه
منظــور تشــویق حفاظــت از بافــت ،ارائــة
تســهیالت و مشــوقهای دولتــی اســت .در تمــام دنیــا بحث
اقتصــاد مهــم اســت و دولــت بایــد غیرمســتقیم مشــوقهایی
بــرای امــور ایــن چنینــی در نظــر بگیــرد.
ارکان ضــروری بازآفرینــی پایــدار شــهری:

آمــوزش جمعــی ،تدویــن قوانیــن و اســناد
راهنمــا و ایجــاد خاطــرة نهــادی
مهندس سید رضا هاشمی
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شــروع هــر اقدامــی در جهــت حفاظت از
بافتهــای واجد ارزش شــهری ،بایســتی
مبتنــی بــر پذیــرش شــرایط واقعــی محیــط اجتماعــی کــه
در آن قــرار داریــم صــورت پذیــرد .مــا در یــک دورة گــذار
بــه ســر میبریــم کــه فردگرایــی ویژگــی بــارز آن اســت.
در واقــع ،نســل حاضــر بــه طــور کامــل تبدیــل بــه جامعــة
شهرنشــین نشــده اســت .لــذا بایــد بــرای آن چیــزی کــه
واقعیــت دارد برنامهریــزی کنیــم ،نــه بــرای آنچــه دوســت
داریــم .در حالــی کــه امــروز شــاهد ایــن واقعبینــی نیســتیم
و حقــوق شــهروندی را رعایــت نمیکنیــم .دســتور نقشــه و
عــوارض و یــک طبقــه اضافــی و غیــره در همــه جــا رواج
دارد .بــاالی ســر مســئولین نوشــته شــده کــه جــز مالــک و
نماینــدة قانونــی او کســی حــق مراجعــه بــه اینجــا را نــدارد.
آنهــا بــا همســایه و شــهروند کاری ندارنــد .برایشــان فقــط
ایــن موضــوع مهــم اســت کــه کســی بخواهــد در شــهر
ســاختمان بســازد و پــول خــرج کنــد .در شــهرداری بــه غیــر
از ایــن کاری انجــام نمیشــود .ایــن امــور کام ـ ً
ا واقعیــت
دارنــد و بــه اشــتباه رخ ندادهانــد .ایــن معضــل حداقــل تــا
 20ســال دیگــر هــم ادامــه خواهــد داشــت .مــا بایــد کاری
را کــه امکانپذیــر اســت انجــام دهیــم.
دکتر پرویز پیران
پیــش از دهــة  50بهتدریــج در شــهرهای
کشــور یــک جریــان شــهرگرایی شــروع

شــد .امــا بعــد از انقــاب مطلقـ ًا چیــزی بــه نــام شــهرگرایی
نداریــم .بنــده بحثــی را بــا عنــوان «شهرنشــینی شــتابان و
ناهمگــون بــدون شــهرگرایی» مطــرح کــردم .از دهــة  ،50با
رفتــن پــول نفت ،مفاهیم شهرنشــینی ،شــهروند ،شــهرگرایی
و فرهنــگ شــهری بهکلــی مســکوت مانــد .بعــد از انقالب و
بــا جابهجایــی جمعیتــی ،ایــن واقعیــت ضــد شــهری تشــدید
شــد .بــا وجــود آنکــه همــه عالقهمنــد بــه زندگــی در شــهر
بودنــد ،بحــث کالنشــهر کثیــف ناجــور و ضد کالنشــهری
هــم شــکل گرفــت .ایــن عوامــل بــه عــاوة روحیــة انقالبی
یکشــبه باعــث شــد تــا بیشــتر بــه ایــن مشــکل دامــن
زده شــود.
مســئله اینجاســت کــه رســانههای جمعــی و نهادهــای
فرهنگــی مــا بهکلــی بــا ایــن موضــوع بیگانــه هســتند و
هیــچ نــوع آموزشــی در ایــن زمینــه ندیدهانــد .بایــد بــرای
شــهرگرایی فکــری بکنیــم .تــا زمانی که شــهرگرایی شــکل
نگیــرد ،نمیتوانیــم کاری از پیــش ببریــم .در واقــع ،مفهــوم
شــهرگرایی کامـ ً
ا در ایــران مغفــول مانــده اســت .یکــی از
بهتریــن راههــای کمــک بــه بهبــود ایــن شــرایط اســتفاده از
رســانههای جمعــی اســت.
دکتر محمدسعید ایزدی
الزم اســت از طریــق آموزشهــای
جمعــی ،حساســیت عمومــی نســبت بــه
حفاظــت از بافتهــای واجــد ارزش برانگیختــه شــود .همــان
طــور کــه میدانیــد ،اروپاییــان هم تجــارب عجیــب و غریبی
در مــورد تخریــب بافتهــای خــود در دورههــای مختلــف
داشــتهاند .در فرانســه ،انگلیــس و کشــورهای مدعــی دیگــر
چنیــن اتفاقاتــی رخ داده اســت .تمایــل آنهــا بــه حفــظ ایــن
ســاختمانها بهتدریــج و بــا اعتراضاتــی کــه صــورت گرفــت
افزایــش یافــت .مثـ ً
ا در لنــدن بــازار میــوه و ترهبــاری بــود
کــه دولــت تصمیــم گرفــت آن را بــه یــک مجتمــع تجــاری
بســیار لوکــس تبدیــل کنــد .ایــن اقــدام بــا اعتــراض مــردم
مواجــه شــد و دولــت بــه همیــن دلیــل در آن تجدیــد نظــر
کر د .
در ایــران امــا در حــال حاضــر شــاهد چنیــن حساســیتی،
بهخصــوص در میــان بســیاری از مســئوالن ،نیســتیم .در

ایــران چهــار شــهر دارای مدرســة آلیانــس (مدرســة اتحــاد)
بودنــد .هفتــة پیــش تنهــا داالنــی را کــه بــه ایــن مدرســه
میرســید تخریــب کردنــد .ایــن ســاختمان بــه لحــاظ
خاطرههایــی کــه باقــی گذاشــته بــود یکــی از بینظیرتریــن
بناهــا محســوب میشــد .ایــن بیاعتنایــی بیشــتر در عرصــة
مدیریــت شــهری مشــاهده میشــود .چــه اقدامــی بــرای
کنــد کــردن یــا توقــف ایــن رونــد میشــود انجــام داد؟ در
واقــع ،عــوض کــردن جهــت آن ســخت و پیچیــده بــه نظــر
میرســد .در کنــار ایــن کار بایــد برنامهریــزی هــم بکنیــم.
الزم اســت از پــول دولــت هــم در ایــن راه اســتفاده کنیــم.
بایــد از اقدامــات متمرکــزی کــه میتوانیــم انجــام دهیــم
نیــز بهــره ببریــم.
دکتر محمدحسن طالبیان

دکتر محمدسعید ایزدی
در اینجــا الزم میدانــم بــه لحــاظ ســند
و قانــون بــه نکتــهای اشــاره کنــم .در
انگلســتان ،در یــک بره ـه و بــا وجــود همیــن اختالفــات،
تصمیــم گرفتنــد کار مشــترکی انجام دهند .در شــورای شــهر
بیرمنــگام ســندی امضــا شــد کــه بــه آن عنــوان «نوســازی
از طریــق حفاظــت» را اطــاق کردنــد .محل ـهای هــم کــه
در آن کار کردنــد محلــة معــروف جواهرفروشــان بیرمنــگام
بــود .ایــن آغــاز جریانــی شــد کــه دولــت انگلیس را وسوســه
کــرد تــا دو ســند بــا مشــارکت میــراث فرهنگــی و وزارت
مســکن تهیــه کنــد .نــام اولیــن ســند «»Power of Place
و تمــام بندهــای آن روشــن و شــفاف بــود .بحــث تشــکیل
بخــش خصوصــی و ســرمایهگذاری ،اســتفادة اقتصــادی از
بناهــای تاریخــی ،توجــه بــه حفاظــت بــه عنــوان ایجادکنندة
اشــتغال ،مشــارکتها ،و توجــه بــه توریســم بــه طــور دقیــق
و شــفاف در ایــن ســند توضیــح داده شــده بــود .یــک ســال
بعــد ایــن ســند بــه یــک ســند اجرایــی تبدیــل شــد .ایــن
بــدان معنــا بــود کــه وظیفــة تمــام بخشهــا مثــل دولــت
مرکــزی ،دولــت محلــی و غیــره در ایــن ســند مشــخص
شــده بــود .ایــن ســند در حــال حاضــر الزماالجراســت و
دولــت زمینههایــی از توافــق را در خصــوص آنچــه بایــد
اتفــاق بیفتــد در آن محیــط فراهــم ســاخته اســت.
الزم اســت آسیبشناســی تجربیــات برخــورد بــا بافتهــای
فرســودة شــهری نیــز مــد نظــر قــرار گیــرد .اتفاقــی کــه در
انگلســتان افتــاد ایــن بــود کــه پیشبینــی نکــرده بودنــد
چگونــه بخــش خصوصــی را در بافــت کنتــرل کننــد .لــذا
تنهــا چیــزی که از ســاختمان مشــاهده میشــود پوســتههای
جــدارة آن اســت کــه تنهــا یــک الیة  30ســانتیمتری اســت
و هــر چیــزی کــه در پشــت ایــن پوســته ســاخته شــده کام ً
ال
نوســازی شــده اســت .در برخــی جاهــا وضعیــت از ایــن هــم
اســفناکتر اســت .ایــن گرایــش در غــرب بــه راه افتــاده
کــه پوســتة تاریخــی را نگــه میدارنــد و در پشــت آن بــه
نوســازی میپردازنــد .چنیــن وضعیتــی را در مادریــد هــم
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راهحلــی کــه در شــهرهای اروپایــی
بــرای جلوگیــری از چنیــن آســیبهای
بــا منشــأ اقدامــات مدیریــت شــهری اندیشــیده شــده مبتنــی
بــر دو مرحلـهای ســاختن فراینــد تصویــب اقدامــات اجرایــی
شهرداریهاســت .بــرای مثــال ،در شــهر رم ،وقتــی از نحــوة
تغییــر و نوســازی بافتهــا پرســیدیم ،توضیــح دادنــد کــه
ابتــدا نقشـهها را بــه گــروه میــراث فرهنگــی میفرســتند تــا
بــه تصویــب آنــان برســد .این گــروه متشــکل از کارشناســان
ســختگیر میــراث فرهنگــی اســت کــه حاضــر نیســتند
لحظـهای کارکنــان شــهرداری را ببیننــد؛ و تــا در شــهرداری
کمــی طرحهــا را عــوض میکننــد کــه وضعیــت شــهر
بهتــر شــود ،ایــن گــروه آنــان را بــه دادگاه میفرســتند .لــذا
شــهرداری حداکثــر تــاش خــود را میکنــد تا هرگــز مجبور
نشــود بــا ایــن گــروه روبــهرو شــود .هرجــا کــه وظایــف
شــهرداری تداخلــی بــا ایــن گــروه نــدارد ،کار خــود را انجــام
میدهــد و در نتیجــه وضعیــت شــهر نیــز بهتــر میشــود.
آنجــا در حالــی کــه شــهرداری اعتقــادی بــه موضوع نــدارد،
مجبــور بــه اطاعــت از ایــن قانــون اســت.
در کشــور مــا قانونگــذاران هــم اعتقــادی بــه رعایــت
قانــون ندارنــد .اگــر کارهــا بــه طــور قانونــی انجــام بگیرنــد
و طرحهــا بــه درســتی اجــرا شــوند ،ایــن اتفاقــات بــه وقــوع
نخواهــد پیوســت .ایــن ســر و ســامان داشــتن و انضبــاط

شــهرها مربــوط بــه قانــون آنهاســت .آنــان قوانیــن را اجــرا
میکننــد امــا در کشــور مــا قانونهــا اجــرا نمیشــوند.
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دیــدم .لــذا کاری کــه مــا انجــام میدهیــم بایــد بــا صبــر و
تحمــل و بــدون شــتابزدگی باشــد.
در غــرب نیــز بعدهــا در قوانیــن تجدیــد نظــر شــد .دولــت
دیگــر نمیتوانســت متکــی بــه بخــش خصوصــی باشــد.
بخــش خصوصــی بیشــتر بــه دنبــال منافــع خــود بــود و فقط
پوســتة ســاختمان را حفــظ میکــرد .در نتیجــه بــه ایــن
جمعبنــدی رســیدند کــه دولــت بایــد در ایــن امــر حضــور
داشــته باشــد تــا بتوانــد موازنــه ایجــاد کنــد و بــه کنتــرل
بخــش خصوصــی بپــردازد .لــذا مرتبـ ًا در حــال بـهروز کردن
اســناد خــود هســتند .ایــن در حالــی اســت که اســناد مــا هیچ
پیشــرفتی نکردهانــد .اولیــن قانــون حفاظــت مــا بــه ســال
 1309برمیگــردد کــه دولتمــردان در پــی لغــو آن هســتند.
حــال ایــن موضــوع مطــرح اســت کــه مــا بــه عنوان بخشــی
از دولــت بــا کمــک شــورای عالــی شهرســازی و ســازمان
میــراث فرهنگــی چــه بایــد بکنیــم .مــا میتوانیــم چنــد کار
انجــام دهیــم .یکــی آن اســت کــه تمــام تمرکــز خــود را بــه
بخــش آمــوزش معطوف کنیــم و به تولیــد اســنادی بپردازیم
کــه بــا کمــک رســانة عمومــی بتوانــد بــه بحــث آمــوزش
کمــک کنــد .میتوانیــم بــه دنبــال ایــن باشــیم که کــودکان
از همــان ابتــدا بــا مفاهیــم حــوزة نوســازی در کتابهــای
درســی آشــنا شــوند .همزمــان بــا ایــن اقدامــات میتــوان
اســنادی الــزامآور از طریــق شــورای شهرســازی تهیــه کــرد.
میتوانیــم پروژههایــی را بــه صــورت پایلــوت شــروع کنیــم.

در واقــع ،بــه طــور همزمــان ،هــم کار فرهنگســازی را
انجــام دهیــم و هــم پایلوتهــا را بــه پیــش ببریــم و هــم
در قوانیــن تجدیــد نظــر کنیــم .بــه نظــر میرســد بــا انجــام
ایــن ســه کار بتوانیــم بــه یــک جمعبنــدی مناســب برســیم.
دکتر پرویز پیران
یکــی از مســائلی کــه در کشــور بــا آن
1
مواجــه هســتیم فقــدان خاطــرة نهــادی
اســت .در کشــور مــا ،هــر وقــت فــرد مهمــی از دنیا مـیرود،
میگوینــد بخشــی از تاریــخ ایــران زیــر خــاک رفــت .ایــن
تعبیــر صحیحــی نیســت .در شــهرهای اروپایــی مثــل لنــدن،
کوچکتریــن اتفاقــی کــه در یک ســاختمان رخ داده باشــد از
اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .مثـ ً
ا در مــورد فــردی کــه
کار کوچکــی در زمینــة شــیمی انجــام داده ،گفتــه میشــود
کــه در ســال  1825ســه مــاه در فــان اتــاق یــا خانــه مانده
اســت .ایــن خاطــرة نهادی بخشــی از شــهر و تاریــخ را حفظ
میکنــد ،امــا مــا بــا آن بیگانــه هســتیم .خاطــرة نهــادی،
محــرک اقتصــادی ،آمــوزش شــهروندی و شــهرگرایی در
ایــران مغفــول ماندهانــد .میــراث فرهنگــی بــا تمــام تــوان
خــود ســعی در حفــظ بناهــای تاریخــی دارد ولــی هیــچ
امکانــات و ابــزاری در اختیــارش نیســت .لــذا بایســتی بــرای
ایــن حــوزه هــم راهــکاری اندیشــید.

1 - institutional memory

