
تحوالت شهرها در طول تاريخ ناشى از پيشرفت و جهش هاى 
فني و ابداع وسايل نوين ارتباطى است. امروزه هدف شهرسازى 
و معمارى، تفكر و اقدام درباره بهبود محيط زيست انساني است، 
امرى كه در گذشته چندان مورد توجه نبود، پيشرفت تكنولوژي 
ــو امكانات گوناگون و افق هاى نو در  در دوران معاصر از يك س
ــان قرار داد و از ديگر سو، شرايط  اختيار مسئوالن و كارشناس
زندگى و فرهنگ شهرنشيني را دستخوش تغيير كرد. طراحان 
و كارشناسان اگر نتوانند بين اين تحول تكنولوژيكي و فرهنگ 
شهرنشيني مدرن رابطه منطقي برقرار كنند؛ زندگي در شهرها 
ــيب هاي جبران ناپذيري خواهد شد. نوسازي  دچار بحران و آس
ــت، زيرا بايد براى  ــهري در اين فضا امرى اجتناب ناپذير اس ش
ــهرى با امكانات و تكنولوژي مدرن امروز، تعريفي  زندگي در ش
جديد از دانش شهروندي و تعامالت شهروندان با زير ساخت ها 

و مبلمان شهري ارائه نمود.
نظريه نوسازى به طور عمده مبتني بر جدا سازى ميان سنت 
ــت كه توسعه  ــت. انگارة اصلي اين نظريه آن اس و مدرنيته اس
ــتارها و ارزش ها مي چرخد و جامعه سنتي را  بر ِگرد محور ايس
ــنتي دارند، بنابراين براى  افرادى اداره مي كنند كه ذهنيت س
پذيرش نوآورى آمادگي ندارند، در حالي كه جامعه هاي مدرن 
ــاني دارند كه مشتاقند چيزهاي نو  نياز به ذهنيت نوين و كس

را تجربه كنند.
ــت كه چنان  ــنت و مدرنيته اس ــكل اول، تمايز بين س مش
ــاز نيست،  ــت كه به لحاظ نظرى اصًال كارس ناپرورده و خام اس
ــنى در وراى بعضى از  ــال دارد منفعت مادي روش چون احتم
ــته باشد. همچنان كه  ــتارها و ارزش هاى سنتى قرار داش ايس

منفعت هايي نيز در وراى بعضى از ارزش هاى مدرن قرار دارد.
پايدارى يا نگاهداشت سنت را بايد بتوان به يارى خرد توجيه 

كرد و سازگارى آن را با نهادهاى معقول و مدرن نشان داد.
ــد، تجدد در حوزه  ــت كه، هر چن اين مطلب قابل توجه اس
ــان محورى و قايل بودن به آزادى انسان و  نظرى با پذيرش انس
ــتقالل وى از سنت و فرهنگ همراه بوده  تعلقش در نتيجه اس
ــت، ولي در زمينه عمل، تحت تأثير تاريخ و فرهنگ اقوام و  اس

مردمان مختلف باقي مانده است.    
ــهرى با  ــتن ش ــت از : داش ــارت اس ــهرى عب ــازي ش نوس

ــازگار با تحوالت تكنولوژيكي و جهش ها و  ــاخت هاى س زيرس
ــنت هاي موجود در  معماري و فضايي همخوان با فرهنگ و س
شهر از گذشته تاكنون كه همچنان يكي از اركان مهم زندگي 

اجتماعي هر جامعه اى است.
شهرى در دنيا وجود ندارد كه درگير مسايل و پيچيدگي هاي 
ــد. نوسازى با نگاه ارزش دادن به زندگي  ناشى از مدرنيته نباش
ــلوغ بازار  ــان در ش ــدن انس ــان و جلوگيري از فراموش ش انس
ــا اين نگاه طبعاً بايد زندگي  ــت و ب تكنولوژي، امرى حياتي اس
ــر از مردم و  ــه در ميدان هاي كوچك پ ــهرها ك امروزي در ش

كوچه ها و بازارهاي مملو از جمعيت شكل گرفته است.
به سمت آرامش كامل و زندگي به سبك خانه هاي مسكوني 
ــايه درختان و فضاى سبز قرار  ــوق پيدا كند. كه در پناه س س
ــت. در چنين حالتي، بافت هاي فرسوده در نوسازى محور  داش
برنامه ها قرار مي گيرد. و نه تنها تضادي با نوسازي ندارد بلكه از 

الزامات و ضروريات آن محسوب مي گردد.
ــازي اگر با تعريف جديد زندگي انسان در فضاي مدرن  نوس
امروزي همراه نشود، محقق نمي شود، در زندگي جديد انسان 
ــهرهاي مدرن، اقتصاد، مديريت و برنامه ريزي به صورت  در ش
ــازى در اقتصاد  ــوند، نوس ــف جديد مي ش ــداوم داراى تعاري م
شهرى، مديريت شهرى و برنامه ريزي شهري امرى الزم و گام 

اول نوسازى است.
ــى از عدم فهم مديريت جديد  ــكالت ناش امروزه، عمده مش
شهرى است، فقر، آلودگي، فحشا، ناامني و... همه و همه ناشي 
از عدم فهم مديريت واحد شهري و نبود فرهنگ و درك صحيح 

از زندگي امروز شهرهاي در حال توسعه است.
ــازى در تعريف نظريه اقتصادى  ــه عبارت ديگر، ثمره نوس ب
نئوكالسيك و در راستاى ارتقاى توسعه اقتصادى  سرمايه دارى 
و رشد اقتصادى غرب، شكل گيرى كالن شهرهايي است كه در 
ــعه پديدار گشته و فضاى زندگى بشر را با  جوامع در حال توس

چالش روبرو ساخته است. 

ــبتاً جديد شهرسازى بخواهيم تعريف  اگر بنا به مباحث نس
ــهرى بدهيم تقريباً مي توان تعريف زير  جديدي از نوسازى ش

را پذيرفت :
ــازى شهرى، چرخه اى است رفت و برگشتي كه در آن  "نوس

ناصـر براتـى، دكترى 
شهرسازى

شهاب الدين غـنـدالى، 
دكـتـرى مديريت

نوسازى شهرى، مفهومى است كه كليت 
جامعى مربوط به جميع تحوالت شـهر را 

دربرمى گيرد.
در ايـران اما، به دليل شـدت و وسـعت 
مشـكل در بافت هاى تاريخى و فرسوده 
شـهرى، نوسـازى اقدامـى انعكاسـى و 

مرتبط با اين مسئله تعريف شده است. 
ويژه نامـه مجله منظر، بـه منظور ارتقاى 
دانش شهرى و كمك رسانى به مديران و 
كارشناسان، موضوع نوسازى شهرى را با 
نگاهى نو در دستور اين شماره خود قرار 
داده اسـت. اين ميز گرد اگرچه به علت 
تداخـل برنامه هاى حاضريـن و كوتاهى 
فرصـت تدوين خـود به صـورت غيابى 
برگزار شـد، اما مدعويـن مجله منظر به 

سه سؤال مشترك پاسخ دادند :
1- چه تعريف جديدى از نوسازى شهرى 
و فرآيند آن مى توان داشت؟ آيا ارزيابى 
آن تنهـا از طريـق نوسـازى بافت هـاى 

فرسوده است؟
2- نظرتان در مورد اين گزاره چيسـت؟ 
"نوسازى شهرى، فرآيندى برنامه گرا در 
همه ابعاد شهر است كه در چشم انداز آن 
نوسازى و احياى بافت هاى فرسوده، حتمًا 
محقق مى شود. لكن اقدامات آن فراگير 

و مرتبط با همه جنبه هاى شهر است"
3- نوسـازى شـهرى، الزامـاً تنهـا بـه 
بافت هـاى فرسـوده مربوط مى شـود يا 
در مديريـت شـهرى، اقتصاد شـهرى و 

برنامه ريزى شهرى هم مصداق دارد؟

نگاه نو به نوسازى شهرى در ميزگردى از كارشناسان
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ــرايط  ــزاى مرتبط آن همواره خود را با نيازها و ش كليت و اج
زمان هماهنگ مي سازند به نحوي كه پايدارى شهر برقرار بوده 

و تداوم يابد".
در چنين حالتي، به نظر مي رسد شايد بين نو شدن و پايداري 
ــد، ولي اگر اهداف نوسازي شهر در  ــته باش تناقضي وجود داش
تعامل با اهداف پايداري قرار گرفته و هم جهت شوند، نوسازى 

خود عامل مهمي براى حفظ و استمرار پايدارى خواهد بود. 
ــيده شده است كه آيا  ــؤال اول پرس در بخش دوم همين س
ــوده، معيار و ميزان ارزيابي موفقيت  ــازى بافت هاى فرس نوس
ــخ البته منفي است. در نوسازى  ــازي شهرى است كه پاس نوس
شهرى، اگر امر «كليت» شهر در نظر گرفته شود نمي تواند تنها 
ــازي كالبد شهر توجه نمايد. نوسازى شهرى اصوالً بين  به بهس
امور غيركالبدي و كالبدي شهر نبايد تفاوت و دوئيت قائل باشد. 
نوسازى و باز توليد روابط اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي 

هم علت و هم معلول نوسازى شهرى محسوب مي گردند.
ــهرى بايد در مركز توجه باشد. در  ــازى ش ــان  در نوس انس
ــازى هاي متمركز بر ايجاد تغييرات در بافت و كالبد بخش  نوس
ــاكنان آن، به علل مختلف حذف  ــهر، بسياري از س هايي از ش
گرديده و به طور غيرمستقيم از بافت مورد نظر رانده و كوچانده 
شده اند. شايد در دوره اي، اينگونه برخوردها با بافت هاي فرسوده 
تاريخي و حاشيه اي قابل پذيرش بود، ولي تجربيات تلخ بعدي 
ــازي ها موجب به قهقرا   ــان داد كه بسياري از اينگونه نوس نش
ــده اند. شهرسازي برآمده از  رفتن گروه هاي بزرگ اجتماعي ش
ديدگاه هاي معمارانه مي توانست به تبعات اجتماعي – انساني 
ــازى ها و بازسازى هاي شهري به ديده اغماض بنگرد، ولي  نوس
ــان دادند كه  ــرفت هاي نظرى و عملي بعدي به نحوي نش پيش
ــعه شهري نمي انجامد، بلكه صورت  چنين رويكردهايي به توس

مسئله را پاك و يا مكان مسئله را جابجا مي كند.
ــازي متأثر از جهان بيني  پيدايش نظريات مرتبط با شهرس
ــازي گذشته را به سرعت متحول نموده  « كل گرا» روند شهرس
ــعه، ارتقاء، رفاه و نجات انسان گرفتار در فقر  ــت. اينك توس اس
ــودگي مقبوليت دارد، نه نو شدن ديوارها و سقف ها و يا  و فرس
ــك نكته مهم راهنمايي  ــض كوچه ها. اين معنا ما را به ي تعري
ــازى شهرى كل گرا نمي توان برنامه را به دو  مي نمايد : در نوس
بخش كالبدي و غيركالبدي تقسيم كرد و هر يك را به گروهي 
سپرد به اين اميد كه تا زماني كه كالبد، نوسازى مي شود؛ نظام 
ــد. در اين حوزه،  ــده باش اجتماعي – اقتصادى هم متحول ش
ــازى كالبدي بايد از گره كور توسعه نيافتگي  مسير و روند نوس
اقتصادي و اجتماعي ساكنين بگذرد. زيرا اگر جامعه از مالحظه 
خانه هاي فرسوده اي كه محل زندگي بخشي از اعضاى آن است 

ــده است نبايد به اين ساده انديشي دچار  دچار عذاب وجدان ش
ــاختمان و بنا به  ــاد تغييرات و تعميرات در س ــود كه با ايج ش
ــار فقير و تهيدست عمل نموده  وظيفه خود در حمايت از اقش
است. درست آن است كه جامعه به اين موضوع ريشه اي تر نيز 
بيانديشد كه، به واسطه عدم توجه به موقع به شرايط اجتماعي- 
ــي از اعضاى خود، موقعيتي را فراهم  فرهنگي– اقتصادي بخش
آورده است كه اين گروه از اعضاى جامعه، زندگي در بيغوله هاي 
ــهرى را به جان و دل خريده اند (توجه به فرماييد كه همين  ش
بافت  ها و ساختمان هاى فرسوده و ناكارآمد شهرى براى عده اى 

از هموطنان ما بهشت برين تلقي مي شوند!).
ــان مي دهد كه نوسازى  ــال هاى اخير اينجانب نش تجربه س
ــهرى و يا ايجاد هر گونه تحول زيربنايي در فرايندها و نظام  ش
ــازى در  ــازى مملكت نياز مبرم و بي چون و چرا به نوس شهرس
حوزه نظام مديريت شهري دارد. مديريت هايى با نگاه يك بعدي 
به شهر، خود محور، بدون داشتن اطالعات و تجربه كافي و الزم 
براى پرداختن به امور توسعه شهرى، سياست زده، كوتاه مدت، 
تحت تأثير قدرت هاي مالي – سرمايه اي از يك سو و قدرت هاي 
ــي و ذي نفوذ، از سوى ديگر، نمي توانند موجب و موجد  سياس
ــازى  ــنتي شهرس تغيير در رويكردها و فرايندهاي جارى و س
(برنامه ريزى و طراحي) بشوند. ما بدون هيچ شك و شبهه اى ، 
همزمان با توجه به نوسازى شهرى، نياز به نوسازى در مديريت 
ــازى اقتصاد شهرى و  ــهري در ايران را نيز داريم. حتي نوس ش
فرهنگ شهرى و نيز نوسازى در نوع و فرايندهاي برنامه ريزي و 
طراحي شهرى به شدت تحت تأثير نوسازى در مديريت شهرى 
هستند. تهيه  پيشرفته ترين انواع برنامه ريزي هاي شهرى، بدون 
ــب و به روز، تنها آب در  ــهرى متناس حضور نظام مديريت ش
ــت. اين نظام مديريت پيشرفته و توسعه يافته  هاون كوفتن اس
شهرى است كه خود متقاضى تهيه برنامه ها و طرح هاى توسعه 
ــهرى، بر پايه نظريات و رويكردهاي توسعه يافته و بهنگام و  ش

جديد خواهد بود، و توان اجراى آن را خواهد داشت.
ــوى ديگر، به ويژه در كشور خودمان، بايد به اين نكته  از س
ــوده، و نوسازي و  ــود كه برخورد با بافت هاى فرس نيز توجه ش
بازسازى كل گرايانه آنها يك امر تخصصي است و نياز به مديران 
شهري و نيز شهرسازان و طراحان متخصصي در كنار تيم هاي 
ــال هاى  ــادى – اجتماعي – حقوقي دارد. با اينكه در س اقتص
ــازمان هاي نوسازى بافت  ــد و س اخير به اين امر توجه ويژه ش
ــكل گرفتند؛ ولي به  ــهرى در شهردارى ها ش هاي فرسوده ش
ــطه برخي لغزش ها در امور مربوطه، اينك شاهد تعطيلي  واس
سازمان هاي ياد شده هستيم و اين بسيار نگران كننده است. اين 
در حالى است كه در بسيارى از كشورها، همزمان و يا بعد از تهيه 

برنامه هاي توسعه شهرى، برنامه هايي تحت عنوان برنامه ريزي 
وكالتي تهيه و اجرا مي شوند كه خاص مناطق فقرزده و فرسوده 
ــت كه برنامه هاي عمومي  ــتند. اين بدان دليل اس شهرى هس
توسعه شهرى معموالً براساس «ميانگين ها» تهيه مي شوند. در 
حالي كه شرايط گروه هاي قابل توجهي از ساكنان شهر بسيار 
نازل تر از ميانگين هاست. برنامه هاي توسعه استراتژيك شهرى 
نيز نگاه ويژه اي به موضوع رفع فقر در محيط هاى شهرى دارد 
ــته است  ــفانه اينگونه برنامه ريزى نيز تا بحال نتوانس كه متأس

جايگاهي در نظام برنامه ريزى شهرى سنتي ايران بيابد.   

ــت، ولي در ادبيات  ــهري، مفهومي تاريخي اس ــازي ش نوس
ــمار مي آيد. با  ــر به ش ــه دوره هاي اخي ــوط ب ــازانه مرب شهرس
ــهري، گتو نشيني،  تأملي كوتاه در واژه هايي چون ناپايداري ش
ــيني ، فضاهاي بدون دفاع ، جرائم شهري و امثال آن  حاشيه نش
ــي كالبدي براي  ــازي صرفأ فعاليت مي توان درك كرد كه نوس
ــيماي شهري نيست. با بررسي رويكرد هاي  تغيير در بافت و س
ــاختاري و نهادي به حل مسايل شهري مي توان دريافت كه  س
ــازي، فقط اجراي طرح هاي عمراني نيست، بلكه فرآيندي  نوس
است سيستماتيك كه در برگيرندة تغيير و تحول در عرصه هاي 
ــي ، فيزيكي و كالبدي  ــون  اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگ گوناگ

شهري است. 
ــترة كاملي از  ــازي را به گس ــن رو مي توان ارزيابي نوس از اي
ــهر آغاز كرد ازآنجايى كه برخي معتقدند،  فضاي سه بعدي ش
نوسازي شهري، فقط نوسازي بافت فرسوده است لذا بسياري از 
منابع نتوانسته اند تفاوت بين نوسازي ، مرمت ، بهسازي و تغيير 
در سيما و بافت شهري را به خوبي تبيين كنند. چنانكه از متن 
ــور مرمت معماري برمي آيد؛ از شناخت تفاوت بين سبك  منش
ــاندن بنا، به زعم برخي، نوسازي  قديم و جديد تا تالش شناس
ــهري مي آيد، همين تلقي ابهام آور براي بهسازي شهري نيز  ش
ــازي شهري، مفهومي  وجود دارد، به همين دليل، معتقدم نوس
ــازي بافت هاي فرسوده شهري است و  ــازي و بهس فراتر از نوس
ــت كه فضاي شهري و محيط  ارزيابي آن به كليتي مربوط اس

پيراموني آن را شامل مي شود.
ــادي در برگيرندة  ــزاره تا حدود زي ــد، اين گ به نظر مي رس

سيدموسي پورموسوي، 
بـرنامه ريـزي  دكتـري 

شهري

85



ــازي  ــده در باب نوس ــي دقيق تر از گزاره هاي مطرح ش مفهوم
ــازي و احياى بافت هاي فرسوده را  ــهري است. چنانكه نوس ش
جزئي از فرآيندي برنامه گرا در همه ابعاد شهري مي داند كه در 
آن تغييرات كلي در سيستم شهر پديد مي آيد و البته نوسازي  

بافت هاي فرسوده جزئي از آن نيز به شمار مي آيد.
ــزاره را به اين صورت نيز اصالح و  ــن مي توان اين گ همچني
كامل كرد كه : نوسازي شهري ، فرآيندي همه جانبه ، برنامه گرا 
ــام اقتصادي،  ــدف آن تغيير در نظ ــت كه ه ــور اس و آينده مح
ــهر در چارچوب  ــي و كالبدي ش ــي، فرهنگي ، فيزيك اجتماع
ــاخت اقتصادي و اجتماعي و تبلور وضعيت مطلوب در همه  س

جنبه هاي شهر است.
نوسازي شهري، مفهومي فراتر از عطف به نوسازي بافت هاي 
ــهر، نظامي پيچيده ، چند سطحي ، تعامل گرا  فرسوده است. ش
ــت؛ به همين جهت نوسازي شهري در كليتي  و سيستمي اس
ــت كه  ــر از محدوه خدماتي آن عملكرد دارد. از اين رو اس فرات
در چارچوب ساختار مديريت شهري با موضوعاتي نظير اقتصاد 
شهري، برنامه ريزي، جامعه شناسي شهري و جغرافياي شهري 
پيوند مي خورد. مي توان گفت نوسازي شهري ميان رشته اي و 
در برگيرندة حوزه هاي گوناگون تخصصي مرتبط با شهر است 
ــردي مي توان به آن  ــاختاري  نهادي و عملك اما از دو منظر س
پرداخت كه هم نهادهاي مديريتي را درگير خود خواهد كرد و 
هم مراكز آكادميك و پژوهشي را به واكاوي آن خواهد كشاند.

در حوزة مورد نظر ما، نوسازى بافت هاى فرسوده، دراصل به 
ــانى موظف به محرومانى است كه بخش اعظم  معناى يارى رس
آنها، بلكه قريب به تمام آنان، درواقع به دليل مناسبات نادرست 
ولى درست شدنى اجتماعى محروميت كشيده و ناكام مانده اند  ، 
بى آنكه آنان را گناه و تقصيرى باشد. اين وظيفه بر عهدة دولت ها 
ــرط آنكه  اينان به چنين وظيفه اى  ــهردارى ها است،  به ش و ش
معتقد باشند و اساساً برگزيده هايى  باشند ازسوى جامعه براى 
ــترده و آزاررسان. اما طرح ها،  ــئلة ريشه دار و گس حل اين مس
ــوى بحث هايى از اين دست، از سوى  ــش ها و رفتن به س پرس
ــريه اى تخصصى، وزين  و قابل توجه بخش ها ى كارشناسى،  نش
ــوزه، ثمر بخش  ــگاهى در اين ح ــى و دانش ــى، پژوهش مديريت
ــرط آنكه جابه جايى  ــت. البته اين هم، به ش و  برانگيزاننده اس

ــه ها و نظرها، نه توفانى در بين چند جعبه ى نمود فكر و  انديش
ــت انديشه و تجربه ها قوى  نظرهاى قديمى، بلكه رفت  و برگش
ــاندن باشد به  ــازنده و عامل اقدام هدفمند براى يارى رس و س
ــكونتى. به هر  ــتردة اجتماعى محروم از حقوق س اليه هاى گس

روى از اين فرصت داده شده سپاسگزارم. 
ــى  ــى، به ويژه كارشناس ــت عمومى كارشناس 1ـ در برداش
ــهردارى اين گرايش پابرجاست كه نوسازى شهرى  دولتى و ش
ــت مشخص و مقطعى كه متوجه بخش هاى فرسودة  عملى اس
ــت اگر اين  ــه اين برداش ــود. بناب ــهر مى ش ــاختمان هاى ش س
ساختمان ها در كوچه باغ ها باشند يا در محله هاى فقيرنشين و 
حاشيه اى يا در محله هاى نسبتاً مرفه، موضوع و تعريف نوسازى 
ــف ارادى بودن،  ــود. در ذات اين تعري ــژه مى ش ــاوت و وي متف
ــكونتى  ــودة س مقطعى بودن و متمركزبودن بر بافت هاى فرس
ــش يكم  ــت. اما دنبالة پرس ــهر نهفته اس ــدودة يك ش در مح
ــيده ايد" آيا ارزيابى تنها از طريق نوسازى  ــما، وقتى كه پرس ش
ــان از هوشمندى پرسشگر دارد  بافت هاى فرسوده است؟" نش
ــان مى دهد كه مى دانسته است احتماالً در تعريف ها و  زيرا نش
شناخت هاى متداول دو اصل پويايى و انباشت. فراموش شده اند 
و به اين دليل اين ترديد را پيش رو مى گذارد كه تنها از طريق 
ــازى صورت مى گيرد؟ بارى،  ــازى بافت هاى فرسوده، نوس نوس

تعريف جديد بايد پيوند داشته باشد با:
ـ پويايى و تحول زندگى اجتماعى شهرى در متن ساختارهاى 

ماندگار و نيمه ماندگار
ــاى بيرونى و كاركرد  ــهرى و ارتباط ه ــتم ش ـ تعريف سيس

درونى آن
ـ انباشت سرمايه به ويژه در ساختمان سازى

ـ كاربرد فن شناسى
ـ اشتغال و تركيب اشتغال شهرى

ـ توزيع درآمد و ثروت
ــت هاى عمومى و دولتى مؤثر بر ساختمان سازى و  ـ سياس

انباشت سرمايه در اين رشته
به اين ترتيب مى توان گفت : " نوسازى شهرى، فرايندى پويا 
و هميشه موجود است كه براساس كاربرد منابع  مالى و نيروى 
ــرمايه اى  ــهرى براى توليد كاالى س ــانى و رانت زمينى ش انس
ــاختمان  ــب و س ــاختمان گونه (خانه و محل كس و مصرفى س
ــداث جديد بنا،  ــازى، اح خدماتى) به صورت هاى جايگزين س
تعمير و بهسازى كارى مى كند. اما ميزان و رشد اين فرايند در 
زمان ها و محله ها و در ميان افراد و بنگاه هاى اقتصادى مختلف، 
ــتگى به سود، انباشت، سياست ها،  متفاوت است. تفاوت ها بس
توزيع درآمد و ثروت و ساختارهاى اقتصاد شهرى  و كالن دارند. 

رشد مى تواند بسيار سريع، بسيار ناموزون،  بسيار كند، عادالنه 
و جز آن باشد.

2ـ من با مطلق كردن اين گزاره، به ويژه اينكه نوسازى قطعاً 
ــود، موافق نيستم.  ــت، و اينكه حتماً  محقق مى ش برنامه  گرا اس
گزارة شما مى تواند هنجارى و آرزويى  براى برنامه ريزى نوسازى 
ــهرى،  آن هم در چارچوب هاى اجتماعى ـ اقتصادى تعيين  ش
ــزارى لزومأ  ــد. هر برنامه ريزى يا برنامه گ ــده، باش و تعريف ش
ــت گرچه در اقتصاد، به طور كلى و نه به طور عام،  موفق نيس
برنامه داشتن بهتر از بى برنامگى است. خرد برنامه حتماً قوى تر 
ــت و نه اينكه لزوماً همه جا چنين باشد. چه بسا  ازخرد بازاراس
برنامه هايى كه زير فشارهاى بوركراتيك منافع و مصالح خاصى 
ــح اجتماعى مغايرند.  ــه با منافع و مصال ــب مى كند. ك را تعقي
ــئله اما به، هنجارها هم برمى گردد. بازار ممكن است رشد  مس
سود و نوسازى هاى مقطعى يا بخشى و محله اى را موجب شود 
ــدهايى خيره كننده را. اما هنجار من- و خيلى كسان- در  و رش
نوسازى اين است كه برمحروميت، تضاد، فقر و نداشتن سرپناه 
و خالصه زندگى انسانى را در اقتصاد شهرى و شهرنشينى غلبه 
شود. بازار و برنامه هاى سرمايه ساالرانه با اين هنجار درتضادند.

ــت است كه يك برنامة خوب بايد از چارچوب هاى   بله درس
تحليلى و تجربه هاى قديمى تخصيص منابع دستورى و نگرش 
ــى از اين مرحله به آن مرحله دست بردارد و بايد به طى  جهش
ــد. بايد دموكراتيك و پويا باشد و بايد به  روال ها و روندها برس
ــيد و براى اين كار و برنامه ريزى در  تحول در سيستم بينديش
ايزوالسيون و مجزا از بقية ابعاد سياسى و اجتماعى، چيزى جز 
خودفريبى و دل مشغولى يا ايجاد كار براى كارشناسان نيست. 
ــدارى در اقتصاد و جامعه و  ــرايطى كه هرج و مرج، زورم در ش
طراحى و برنامه ريزى و منظر شهرى و تحليل ها و كاركردهاى 
ناخردمندانه و نادموكراتيك حاكمند. بهترين برنامه عبارت مى 
ــناخت و آگاهى به اين موانع و تالش براى رفع آنها  ــود از ش ش
ــان به بهانه هاى صنفى و مديريتى و  و نه براى ناديده گرفتنش

محدودشدگى. 
ــوند اما  ــهر بايد در نظرگرفته ش البته كه همة جنبه هاى ش
ــت كه تا زمانى  ــن حرف هاى باال منظورم اين نيس ــن با گفت م
كه حداقل هاى الزم براى برنامه ريزى جامع، پويا و دموكراتيك 
ــت روى دست بگذاريم. مى توانيم عمل  فراهم نشده است دس
كنيم اما عمل برنامه ريزى ما بايد با قانع شدن در زير حصارهاى 
ــنگى تحميلى تفاوت داشته باشد و بايد با نقد  و آگاهى توأم  س
باشد و بايد طرح هاى ما بگويند به چه اقدامات و سياست هاى 
ــاى محدودى از  ــد ودر غياب آنها  چه انتظاره ــى نيازدارن جانب
ــه در اين مورد توصيه  ــت ها مى رود. من البت برنامه ها وسياس
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مى كند اما در مديريت بافت فرسوده و دريافت از نوسازى راهگشا 
ــت. مسئله اول در اين معيارها آن است كه انواع بافت هاى  نيس
ــهرى به ميزان  مختلفى از اين سه مشخصه برخوردارند. به  ش
طورى كه  در مواردى، بافت هاى نوساز نيز داراى اين مشخصات 
ــخصه هاى اصلى  ــتند. در نتيجه، اين معيارها در واقع مش هس
ــتند. نكتة ديگر در پذيرش اين معيارها آن  بافت فرسوده نيس
است كه موجب مى شود در تعريف نوسازى، تاكيد بر فرسودگى 
ــود  ــى اهميت بنيادى پيدا كند و اين تصور غلط پيدا ش فيزيك
كه با رفع فرسودگى فيزيكى يك بنا، مشكل فرسودگى آن نيز 
رفع خواهد شد. در حالى كه، مطابق تحليل هاى جامعه شناختى 
ــن  ــاط بين فضا و اجتماع، كامًال روش ــهرى و ارتب فضاهاى ش
ــهرى، نمود بيرونى  ــودگى بناها و بافت هاى ش ــت كه فرس اس
ــودگى و عدم كارايى كلى در اجتماع محلى است. به  يك فرس
ــودگى هم ابعاد اجتماعى، بهداشتى، فرهنگى،  بيان ديگر، فرس
ــدى دارد و توجه به هيچ كدام از اين  اقتصادى، فيزيكى و كالب
ابعاد نبايد به هزينة فراموش كردن ساير جوانب باشد. با چنين 
تعريفى از فرسودگى كه مبتنى بر رويكرد پايدارى اجتماعى و 
اجتماعات محلى پايدار است، نوسازى نه فقط بازسازى كالبدى 
ــدى و توانمندى در همة ابعاد  ــوده بلكه ايجاد كارام بافت فرس
ــودگى است. به طور خالصه، نوسازى شهرى در بافت هاى  فرس
ــوده به اقدام هماهنگ و بين سازمانى براى فرسودگى به  فرس
ــت و مبتنى بر مداخلة مؤثر و  عنوان يك مقولة چند بعدى اس
پايدار براى رفع مسئله فرسودگى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى 

و بهداشتى يك اجتماع محلى است.
ــهرى صحبت مى شود  منظور  ــازى ش ــاً وقتى از نوس اساس
مداخله در بافت هاى شهرى ناكار آمد است. بنابراين هرجا كه 
تصور شود يك بافت شهرى از كارايى كارآمدى الزم برخوردار 
نيست و الزم است با حفظ هويت سابق آن اقدام به اصالح كرد 

مى توان از مفهوم نوسازى شهرى استفاده كرد.

ــهرى، انواع اقدامات مداخله گرانه براى ارتقاى  ــازى ش  نوس
زندگى شهروندان در محالت آسيب پذير شهرى و نيز محالت 
ــرد. از احياى محالت تاريخى  ــوده را دربرمى گي قديمى و فرس
ــكونت ريزدانه  ــاى غير قابل س ــازى بافت ه ــا تخريب و بازس ت

ــويد. او در اين بارده  مى كنم نظر كمال اطهارى را هم جويا ش
ــت و مى تواند اين نظر و نظر مخالف  زياد تأمل و فكر كرده اس
را به نقد و بحث  هاى كاربردى بكشاند. ببينيم او وكارشناسانى 

چون او چه مى گويند.
ــت.  ــوده نيس ــازى الزاماً توجه به بافت هاى فرس 3.  نه. نوس
ــهرى هم مى شود كه حاصل آن به  ــازى شامل خدمات ش نوس
ــازى مى تواند شامل  ــت. نوس ــوده اس نفع تحول در بافت فرس
ــازى هاى گران و لوكس در  ــرمايه در ساختمان س ــت س انباش
ــهرهاى خاصى باشد كه حاصل آن بنا به دانش و  محله ها و ش
تجربة من معموالً به زيان جامعه  و بافت هاى فرسوده، گروه هاى 
ــت. اما يادمان باشد كه چه بسا  ــور اس محروم و نيروى كار كش
نوسازى هايى كه آثار عمومى مثبت بر بافت هاى بسيار فرسوده 
ــت : اول هدايت طرح ها و  ــت. اما دو چيز مهم اس خواهند داش
ــرمايه گذارى و مدارهاى شهرى به سمت زندگى  ــت و س انباش
آزاد، انسانى و عادالنه و دوم اولويت بخشيدن ويژه به بافت هاى 
ــوده. اين هر دو، به ويژه بحث بافت هاى فرسوده، اساساً از  فرس
ــدارى بحث هاى اجتماعىـ  اقتصادى اند و با مديريت و عزم  مق

سياسى و ساختارهاى طبقاتى ارتباط قوى و تنگاتنگ دارند. 
در ايران اين ارتباط ها را فقط به دليل عناد ونادانى وابستگى 
زمينى به قدرت و سود انحصارى مى توان انكار كرد. بنابراين از 
ــازى بحثى عمومى و تمام شهرى است ريشه هاى  نظر من نوس
ــيار متأثر  ــىـ  اقتصادى دارد از مقولة توزيع درآمد بس اجتماع
ــدارد جز در  ــت و امكان ن ــه پويش فقر مربوط اس ــود، ب مى ش
ــى پويا و جامع؛ اولويت بخشيدن و اعمال ارادة محكم به  نگرش
ــوده و خدمات شهرى عادالنه راه  نفع بافت هاى محروم و فرس
به جايى ببرد كه در آن حد قابل قبولى از رشد عادالنه و پايدار 

نصيب همگان در  شهر شود. 

ــتقيماً به تعريف مربوط مى شود. يعنى  تعريف نوسازى مس
اينكه چه تعريفى از فرسودگى داشته باشيم تعيين مى كند كه 
ــودگى، مطابق تعريف  ــازى ارائه كنيم. فرس چه تعريفى از نوس
ــازى" بر سه مؤلفة ريزدانگى،  ــوراى عالى معمارى و شهرس "ش
ــت. با اين كه تأكيد بر اين  ــتوار اس نفوذناپذيرى و ناپايدارى اس
سه معيار ما را به تعريفى از بافت فرسوده و فرسودگى هدايت 

ــخص،  ــت. ولى هر مورد مش ــازى اس و نيمه مخروبه، همه نوس
ــت؛ رويكردى كه بدون مشاركت  ــتلزم رويكردى يگانه اس مس
ــهردارى مالكين، و سازندگان به ثمر  تمام گروه هاى ذينفع، ش

نخواهد رسيد.
البته، من با حل كردن كامل آن در مفهوم كلى توسعه شهرى 
مخالفم، ولى هر بافت قديمى شهرى اى هم نبايد نوسازى شود. 
ما در طرح جامع اخير تهران طيفى را براى مداخله در بافت ها 
ــروع  ــه از حفاظت مطلق و حفاظت فعال ش ــى كرديم ك معرف
ــد، و از "بهسازى" يعنى دخالت كم مى گذشت  تا  بعد  به  مى ش
 مداخالت  جدى تر و سنگين تر مانند نوسازى و بازسازى برسد.

در مورد سوال دوم، به نظر من گزاره تان مقبول است. اما به 
محض اينكه مى گوييد" همة ابعاد شهر"، آن را از محالت خاص 
مشكل دار دور مى كنيد. البته، واضح است كه وقتى مقرر شد به 
ــكل دار خاصى بپردازيم، و آن  را نوسازى كنيم، آنگاه  محله مش
ــيب هاى اجتماعى  به همة جوانب آن خواهيم پرداخت : از آس
ــايل زيربنايى و كالبدى و منظر شهرى-كه مورد عالقه  تا مس

شماست- تا به آخر...
 در پاسخ به سؤال سوم بايد گفت كه ما در ايران، "نوسازى" 
به اقدامات با برنامه براى محدوده اى مشخص از شهر مى گوييم 
ــد اين واژة  ــما مى خواهي ــت. حال اگر ش ــكل اس كه دچار مش
ــه حوزه هاى  ــازى را ب ــوزه معمارى و شهرس ــى در ح تخصص
ــم تعميم دهيد، بله،  ــى و غيره ه مديريتى، اقتصادى و سياس
امكان دارد. ولى همان خطر سؤال اول را مكرر پيش مى كشد.

مصطفوى،  سـيدرضـا
دكترى جامعه شناسى

تـرانـه يـلـدا، دكتري 
معماري
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