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 ضرورت حفظ هويت در روند نوسازى شهرى
ــازى شهرى در ايران، حفظ هويت محله به عنوان يك كل  يكى از اهداف نوس
نيمه مستقل شهر در روند توسعه و نوسازى بافت هاى فرسوده است. به عنوان مثال 
ــازى شهر تهران، «ارتقا هويت هاى شهرى» را از جمله راهبردهاى  سازمان نوس
اصلى در دستيابى به هدف كالن حيات بخشى در بافت هاى فرسوده شهر تهران 

اعالم كرده است1.   
ـ اجتماعى  در واقع تمركز شرايط فرسودگى كالبدى و ضعف حيات اقتصادى 
محالت فرسوده به گونه اى است كه در ظاهر امر، مداخله حداكثرى، بدون توجه به 
حفظ هويت و ارزش هاى محله اى موجود را توجيه مى نمايد. اما على رغم اين رويكرد، 
نزد ساكنين اين بافت ها، عوامل و شاخص هاى ارزشمندى وجود دارد كه حس تعلق 
آن ها به محله را بر مى انگيزد. به بيان ديگر، اين محالت داراى هويت قوام يافته و 
تعريف شده اى هستند كه با وجود همه كاستى هاى خدماتى و كالبدى، داراى 
هويت منسجم اجتماعى و حيات زنده شهرى است و اين امر، همان دليلى است 

كه ساكنين را به ادامه سكونت در محله هاى قديمى خود ترغيب مى كند.
هويت نه به عنوان «پوسته و امرى الحاقى» بلكه به مثابه «نمود حقيقت» از 
ــروط اساسى تداوم حيات اجتماعىـ  كالبدى شهر است. شهر، تبلور تاريخ و  ش
ــت كه در آن زندگى مى كند و هويت آن محصول سال هاى  تمدن اجتماعى اس

طوالنى انديشه ورزى و تالش گوناگون انسان هايى است كه آن محيط شهرى را شكل 
بخشيده اند. اين معناى هويت شهرى، ظرفيتى است كه كاركرد بالقوه آن تداوم زندگى 
اجتماعى خواهد بود. از جمله اين كاركردها استفاده از  باز تعريف هويت محله اى در 
شهر قرن بيست و يكمى و در نوسازى بافت فرسوده اى است كه نوسازى آن فقط از 
طريق خود ساكنين انجام پذير است. حفظ حس تعلق به مكان و هويتمندى فضا و 
كالبد به ظاهر بى ارزش بافت فرسوده در نزد ساكنان، مى تواند به عنوان انگيزه اى قوى 

در كنار ساير انگيزش ها، مشاركت مردم در فرايند نوسازى را جلب نمايد.
 طرح هاى جامع و تفصيلى به عنوان طرح هاى رايج و قانونى توسعه و برنامه ريزى 
شهرى در ايران كاركرد مثبتى در حفظ هويت شهر و محالت آن نداشته اند. در نوسازى 
بافت هاى فرسوده نيز طرح ها، توان چاره جويى و راه اندازى روند نوسازى را نداشته اند. در 
ـ هويتى  اغلب موارد، اين گونه طرح ها به علت نگرش كالبدى صرف، ارزش هاى فرهنگى 
محالت را از بين برده اند. بنابراين حفظ و ارتقاء هويت محله در جريان نوسازى نيازمند 

روشى غير از روش معمول طرح هاى جامع و تفصيلى مرسوم ايران است.
ــكل مى گيرد كه  ــازى بافت هاى فرسوده ش ــى در نوس ــؤال اساس بنابراين س
چارچوب قابل اتكايى كه طرح نوسازى با استفاده از آن بتواند هويت محله را 

تداوم بخشد، كدام است؟ 
در ميان تعاريف متفاوت و گوناگونى كه از هويت شهرى ارايه شده اين موضع 
ــت كه هويت شهرى پديده اى است حداقل با دو بعد اصلى. بعد اول  مشترك اس
شاكله و حقيقتى است كه ديده نمى شود و بعد دوم سيما و كالبد و آن چيزى است 
ــهر بدون اين دو جنبه اصلى،  كه در برابر ديدگان قرار دارد. تعريف هويت يك ش
ــت و ناقص خواهد بود. با توجه به اين معناى هويت، «طرح نوسازى» بايد  نادرس
مبناى نظرى و چارچوبى داشته باشد كه در آن كالبد و ساختار همراه با جنبه هاى 
ــورت توأمان مورد توجه قرار گيرند. كما  ــهر به ص فرهنگى– اجتماعى ناديدنى ش
ــور ما عدم  ــازى كالبد محور در كش اين كه ابتدايى ترين نقص تجربيات ناكام نوس

شناخت نظرى درست از ماهيت چند اليه هويت شهرى است.
در ميان نظريات موجود و قابل استناد براى مداخله نوسازانه، «تئورى منظر» از 
جمله چارچوب هايى است كه دو وجه اساسى هويت شهر را مد نظر قرار مى دهد.    

در تئورى منظر، مفهوم منظر شهرى به عنوان يك پديده عينى– ذهنى، انسانى– 
كالبدى و يك ساختار اجتماعى–  فضايى مطرح مى شود. به عبارت ديگر منظر شهرى 
پديدارى است كه تنها از طريق تجربه انسانى و در تعامل ميان انسان و محيط آشكار 
مى شود. اين مفهوم از مفهوم فضايى و سه بعدى كالبدى فراتر مى رود و بعد «معنا» را 
مورد توجه قرار مى دهد. اين تفسير از شهر، ابعاد ضرورى توسعه و نوسازى يك محله 
ــهرى را مدنظر قرار مى دهد. تئورى منظر، به عنوان  از جمله حفظ و ارتقاء هويت ش
چارچوبى براى تفسير شهر، شاخص ها و ويژگى هايى را براى محله معرفى مى كند كه 

مديريت آن ها در فرايند نوسازى مى تواند موجب حفظ هويت محله شود. 
پى نوشت
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نوسازى بافت هاى فرســوده شهرى يكى ازچالش هاى 
مديريت شــهرى دهه اخير ايران است. طبق معيارهاى 
مصوب شــوراى عالى شهرسازى در كل كشور حدود 
55000 هكتار بافت فرســوده شناسايى شده است. اين 
بافت ها اكثراً خارج از ناحيه تاريخى شهر هستند و در 
آن ها  كاركردهايى در مقياس شهر وجود ندارد. وسعت 
زياد بافت هاى فرسوده و جمعيت باالى ساكن در آن ها، 
دو شرط اساسى براى انجام نوسازى را تعيين مى نمايد؛

 اول، حفظ جمعيت ســاكن در بافت هاى فرســوده و 
جلوگيرى از مهاجرت هاى درون شهرى است.  تجربه هاى جهانى و ملى نشان 
داده اســت برنامه ريزى براى جابجايى ساكنين اين نوع بافت ها و نوسازى 
صرف كالبد (كه اغلب به منظور جلب منافع اقتصادى و بهره كشى از زمين 
ارزان  و موقعيت شهرى آن صورت مى گيرد) نوعى پاك كردن صورت مساله 
است. زيرا در عمل محالت و بافت هاى فرسوده جديدى توسط ساكنين رانده 
شده در گوشه ديگرى از شهر سر بر مى آورد. دوم، لزوم اجراى نوسازى به 
دست خود ساكنان محله است. زيرا طبق اظهار نظر متصديان امر، نوسازى 
هر هكتار بافت فرسوده از طريق مداخله متمركز 100 ميليارد ريال هزينه در بر 
دارد، در اين صورت هزينه واقعى نوسازى بافت هاى فرسوده كشور، رقمى 
نجومى و تأمين آن از سوى دولت، غير ممكن خواهد بود. لذا ضرورى است 
كه روند نوسازى در جريان تحوالت تدريجى شهر، هدايت شده و بر اساس 

اولويت هاياجرايى صورت پذيرد.
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طوالنى انديشهورزى و تالش گوناگون انسانهايى است كه آن محيط شهرى را شكل
بخشيدهاند. اين معناى هويت شهرى، ظرفيتى است كه كاركرد بالقوه آن تداوم زندگى
اجتماعى خواهد بود. از جمله اين كاركردها استفاده از  بازتعريف هويت محلهاى در

نوسازى بافتهاى فرســوده شهرى يكى ازچالشهاى 
مديريت شــهرى دهه اخير ايران است. طبق معيارهاى 
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