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ــالن ناصرى خانه هنرمندان ايران كه  ــت تخصصى در س در يك نشس
در پنجم بهمن ماه 1388 برگزار شد، دكتر «عليرضا عندليب» رياست 
ــهرى تهران، مجموعه گفتارى را با عنوان  ــعه ش نهاد برنامه ريزى توس
«طرح هاى نوسازى شهرىـ  يك مسئله، كدامين رويكردـ يك تجربه» 
ارائه نمود. اين نشست توسط انجمن صنفى مهندسان معمار و شهرساز، 
ــان معمار ايران و همكارى گروه ديگرى از انجمن هاى  جامعه مهندس
ــريات تخصصى حوزه شهرسازى و معمارى برگزار  شد.  حرفه اى و نش
دبير نشست مهندس «سادات نيا» و اعضاى پانل را مهندس «عليرضا 
ــپانلو» تشكيل دادند. دكتر «عندليب»  ابلقى» و مهندس «ابوالفتح س
مجموعه سخنان خود را در قالب يك مقدمه، بيان مسئله بافت فرسوده 
ــود. در بخش اول با تجزيه و تحليل  ــرد مورد نظر خود ارائه نم و رويك
ريشه هاى مسئلة بافت هاى فرسوده، تالش نمود تا جنبه هاى مختلف 
ــاختارى، نهادى و خرد را تجزيه و  ــازى در سطوح س عدم تحقق نوس
تحليل و چارچوبى را براى نحوه برخورد با جنبه هاى گوناگون اين مسئله 
تبيين نمايد. در ادامه، تجربه اى مبتنى بر عملياتى نمودن اين چارچوب 
ــاى آن در قالب يك نمونه  ــرى و چگونگى اجراى هركدام از گام ه نظ
موردى در راستاى نوسازى بافت فرسوده يك محله  از محله هاى تهران 

مورد بررسى قرار گرفت.
در مقدمه، چند پرسش اساسى، به عنوان پرسش هايى كه مى تواند محور 

بحث قرار گيرد، مطرح شد. اين پرسش ها عبارت است از :
1 آيا نوسازى بافت فرسوده يك مسئله است؟ در صورت مثبت بودن 
ــخ، اين مسئله، مسئله كيست؟ مديران، كارشناسان، متخصصان،  پاس

ساكنان بافت فرسوده؟
ــاً با چگونه  مسئله اى روبه رو هستيم؟ مسئله آينده يا مسئله  2 اساس

نوستالژيك و معطوف به گذشته؟
3 آيا بافت فرسوده مى تواند به گونه اى مطرح شود كه براى هركدام از 
گروه هاى اجتماعى و يا اجتماع همه گروه ها، يك درك واحد و مشترك 

ــى نمايد؟ و يا اين كه درك هاى مختلف بين آن ها ايجاد فاصله  را تداع
مى كند؟

4 آيا مسئله بافت فرسوده يك مسئله ساختارى است، يا كاركردى؟
ــئله وجود دارد؟ آيا اين مسئله به عنوان  5 آيا اراده الزم براى حل مس
يك باور ذهنى است؟ و يا آنكه حتى در صورت مثبت بودن جواب، در 

ذهن مديران و مسئوالن يك مسئله عينى نيست؟ 
ــاكنين هم به وجود چنين مسئله اى اعتقاد دارند؟ به عبارت  6 آيا س
ــان است يا مسائل  ــاكنين اين بافت ها خانه هايش ديگر اولويت براى س
روزمره زندگى جايگاه اصلى ذهن آنان را به خود اختصاص داده است؟ 
آيا ريشه هاى عدم مشاركت ساكنين را نبايد در همين سؤال جستجو 

نمود؟
آنچه براى تبيين مسئله ضرورى است توجه به اين نكته مهم است كه 
فرسودگى تنها به كالبد منحصر نمى شود؛ بلكه داراى جنبه هاى مختلف 
امنيتى، اقتصادى، بهداشتى، اجتماعى و فرهنگى است. اين مسئله را 
مى توان از دو بعد رويه اى و رويكردى نگريست. با بررسى موضوع از بعد 
ــئله بافت هاى فرسوده در كشورمان، از نظر  رويه اى، درمى يابيم كه مس
تعريف، تجربه، ابعاد، مقياس، پشتوانه هاى حقوقى، منابع مالى و فنى 
و در نهايت مديريت، برنامه ريزى و اجرا داراى نابسامانى هاى عديده اى 
ــت. عالوه  بر اين، با نگاه به مسئله از بعد مفهومى متوجه مى شويم؛  اس
عوامل بسترساز(اقتصادى، سياسى، كالبدى و...) باعث ظهور نشانه هاى 
ــودگى (ريزدانگى، ناپايدارى كالبدى و ...) مى شوند و اين نشانه ها  فرس
محيط زندگى را نامناسب و كارايى بافت را كاهش مى دهند. پيامدهاى 
اين موضوع باعث تكميل روند فرسودگى مى شود به گونه اى كه تكامل 
اين روند خود به تقويت عوامل بسترساز فرسودگى بافت مى انجامد و ما 
با چرخه اى معيوب از عوامل، جهت شكل گيرى و تداوم فرسودگى انواع 

بافت هاي فرسوده شهري مواجه ايم.
مجموعه عواملى كه از ابعاد رويه اى و محتوايى مشاهده  مى شوند، باعث 

بافت هـاى  مسـئله 
فرسوده تهران تنها به 
كالبد منحصر نمى شود؛ 
جنبه هاى  داراى  بلكه 
امنيتـى،  مختلـف 
اقتصادى، بهداشـتى، 
اجتماعـى و فرهنگى 
است. ظهور نشانه هاى 
فرسـودگى، كيفيت و 
كارايى محيط زندگى را 
كاهش مى دهند كه اين 
خود به تقويت عوامل 
بسترسـاز فرسودگى 

بافت مى انجامد. 
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ــكل اساسى در نوسازى بافت هاى فرسوده و عدم تحقق  بروز چهار مش
نوسازى شده  كه عبارت است از فقدان اعتبار، اعتماد، اشتراك و فقدان 
ــاركت. در اين صورت اين پرسش مهم مطرح مى شود كه مشكل  مش
اصلى عدم تحقق نوسازى در سطوح ساختارى، نهادى و خرد كجاست؟ 
ــئله از دو بعد رويه اى و محتوايى ما را به پنج بعد  از طرفى نگاه به مس
قابل توجه مسئله رهنمون مى نمايد. اين ابعاد را مى توان فقدان رويكرد 
ــازى، خأل چارچوب و مبانى نظرى  ــب و بينش مشخص در نوس مناس
ــن، نبود برنامه راهبردىـ  اجرايى نوسازى، ضعف مديريت دراجرا  روش
ــبات ابعاد فوق با يكديگر (عدم وجود يك تفكر  و ناسازگارى در مناس

سيستمى) برشمرد.
اقدامات مؤثر در جهت حل مسئله بايد داراى رويكردى باشد كه سه 
سطح اصلى را پوشش  دهد. اين سه سطح عبارت است از سطح اول؛ 
ــطح ساختارى (چشم انداز بيست ساله، سند طرح جامع، اهداف  س
ــطح نهادى كه خود شامل سه اليه است.  ــطح دوم؛ س نظام و...)، س
ــه اليه عبارت است از : 1. مديريت عالى؛ 2. برنامه ريزى ها و  اين س
ــطح، سطح خرد  مديريت ميانى؛ و 3. مديريت عملياتى. آخرين س
ــئله است.  ــامل افراد، بنگاه ها و همه افراد مؤثر در مس ــت كه ش اس
درنتيجه هرگونه نگرش خطى و يا عمودى (برخورد ساختارگرايانه) 
با مسئله، و اينكه اجزاى نظام برنامه ريزى در هر سطحى صبر پيشه 
كند تا مسائل سطح ديگر حل شود و آنگاه اقدام به برنامه ريزى  كند، 
ــود؛ به عبارت ديگر؛ «آنقدر به  ــكالت اساسى مى ش باعث ايجاد مش
ــت بدهيم». با در نظر  ــيم تا موجود را هم از دس دنبال مفقود نباش
گرفتن اين نكته بايد گفت هرگونه گفتارى درباره مسئله بافت هاى 
ــته اى  ــوده عالوه بر پرداختن به اين ابعاد بايد دربرگيرنده بس فرس
ــئله، به همراه راه حل هاى عملى آن باشد.  كامل، از آغاز تا پايان مس
به عبارت دقيق تر، نوسازى كامل در صورتى نايل به موفقيت مى شود 

كه هر سه سطح، وارد عمل شوند.
ــنهادى براى برون رفت از وضع موجود و رونق نوسازى  رويكرد پيش
ــزي راهبردي ـ  ــوان در الگوي برنامه ري ــوده را مى ت بافت هاى فرس
اجرايي نوسازي جستجو نمود. اين الگو پنج موضوع ذيل را به ترتيب 

دربر مى گيرد :
1 «تبيين رويكرد و بينش مشخص در نوسازى» به گونه اى كه رويكرد 

آينده ساز و چشم انداز نوسازى را در اين مرحله شكل مى دهد.
2 «تعيين اصول و چارچوب ها (اهداف و راهبردها)» اهداف بلندمدت، 

راهبردها و همچنين اصول نوسازى در اين مرحله پايه ريزى مى شود.
ــازى (برنامه ريزى)»  ــا و فرايند نوس ــت ها، برنامه ه 3 «تدوين سياس
ــت هاى اجرايى، برنامه ها و پروژه هاى اجرايى و همچنين فرايند  سياس
ــمتى از اصول مديريت نوسازى، در اين مرحله  ــازى به همراه قس نوس

اتفاق مى افتد.
4 «تعيين روش ها و تخصيص منابع اجرا» به عنوان مرحله تكامل اصول 

مديريت نوسازى و همچنين اجرا محسوب مى شود.
5 «الگوى سازگارى بين رويكرد، اهداف، برنامه ها و اجرا»، آخرين حلقه 
الگوي برنامه ريزي راهبرديـ  اجرايي نوسازي را با ايجاد چرخه بازخورد، 

محاسبه و ارزيابى عملكرد تشكيل خواهد داد.
چارچوب نظرى فوق بر اساس الگوى برنامه ريزى راهبردىـ  اجرايى 
نوسازى سازمان نوسازى شهر تهران، در محله «شهيد  خوب بخت» 
منطقه 15 تهران به مورد اجرا گذاشته شد. هدف اصلى از اين طرح 
را مى توان نوسازى محله شهيد خوب بخت توسط ساكنان آن محله 
و با حمايت و هدايت سازمان نوسازى شهر تهران دانست. اين پروژه 

كه تعيين محدوده و محل آن به نوعى در خارج از سازمان نوسازى 
انجام گرفته بود، عملياتى شدن چارچوب نظرى طراحى شده را در 
ــاركت ساكنان محله، تشريح مى نمايد.  قالب پروژه اى مبتنى بر مش
ــى آن بايد اهداف  ــت كه براى ارزياب ــه مهم درباره طرح اين اس نكت
ــده براى طرح، مبنا قرار گيرد و اين موضوع مطالعه  اوليه طراحى ش
ــت يابى به اهداف خود به چه ميزان موفقيت  ــود كه طرح در دس ش
ــاركت مردمى، ايجاد يك تجربه در  ــت. ميزان مش ــب كرده اس كس
ــازى، الگوسازى، شناخت موانع و آزمون نحوه استفاده متمركز  نوس
ــهردارى تهران از اهداف اصلى اين طرح  از ظرفيت هاى در اختيار ش
بوده  كه مى تواند امروز در فرايند ارزيابى، به عنوان معيارهاى ارزيابى 

مورد استفاده قرار گيرد. 
چرخه عمر طرح نوسازى محله شهيد خوب بخت يعنى مراحل مطالعه، 
طراحى و اجراى ناقص طرح را مى توان در پنج دوره زمانى بين سال هاى 
84 تا 88 تقسيم بندى نمود. ايده سازى طرح در دوره اول و از بهمن 
84 الى بهمن 85 انجام گرفت. در اين مرحله ايده سازي، الگوسازي و 
مطالعات اوليه تا تهيه طرح و آغاز پروژه هاي پشتيبان دنبال شد و سند 
طرح ويژه نوسازي ناحيه، طرح منظر محله و اجراي سلسله پروژه هاي 
ــد. در دوره دوم، در بهمن 85 الى مهر86، دومين  ــازان تهيه ش نوس
ــا انجام برآوردها و تهيه  ــه طرح به برنامه ريزى آن پرداخت و ب مرحل
برنامه اجرايي طرح تا آغاز عمليات اجرايي، الزامات و الگوهاي اجرايي 
تحقق طرح تدوين شد. طى دوره اى از مهر 86 الى خرداد 87، مرحله 
پياده سازى آن صورت گرفته و در واقع عمليات اجراى طرح آغاز شد. 
در اين مرحله توسعه تدريجى فرايند اعتمادسازى و مشاركت ساكنان 
ــد. اين مرحله با بروز ابهاماتى در اجراى  و سرمايه گذاران پيگيرى ش
طرح پايان پذيرفت. دوره زمانى خرداد 87 الى اسفند 87 را مى توان 
«مرحله تغيير» نام نهاد. در اين مرحله تجديد نظرهاى كلى در اجراى 
طرح صورت پذيرفت و در نهايت به كاهش چشمگير مشاركت مردمى 
منجر شد. تحديد محدوده طرح، تشديد ابهامات و كاهش چشمگير 
مشاركت ها را مى توان از نتايج دوره تغيير دانست. مرحله آخر چرخه 
ــفند 87 الى بهمن 88  ــرح را مى توان در دوره زمانى اس ــر اين ط عم
تعريف نمود. اين مرحله كه مواجه با توقف طرح تا اجراي ناقص طرح 
بود، باعث واكنش منفي به طرح و نمود پيامدهاي ناقص اجراي طرح 
شد. به اين ترتيب محصول تجربه نوسازى با رويكرد جديد را مى توان 
ــال 1386(تولد سلسله پروژه هاي نوسازان و طرح خانه به جاى  در س
خانه)، سال 1386(شروع نوسازى محالت و طرح خانه در جاى خانه) 
و سال 1387(برنامه توسعه مديريت نوسازى محالت در مناطق، كه 
ــازمان رويكرد ديگرى را طراحى و پيگيرى نمود)  مديريت جديد س

دانست. 
ــى  در جمع بندى مباحث، بايد گفت كه در اين رويكرد عالوه بر بررس
طرح هاى مشابه در جهان، براى اولين بار در كشور، يك رويكرد نظرى 
ــوده با عمل همراه شده است و البته  ــازى بافت هاى فرس در حوزه نوس
نمى توان آن را عارى از اشتباه دانست. لذا با توجه به اينكه درحال تأليف 
ــتم تا در آن مجموعه مدونى از اين رويكرد نظرى به همراه  كتابى هس
تجربه طرح نوسازى شهيد خوب بخت و تحليل هاى نقادانه آن را ارائه 
ــرات انتقادى خود درباره  ــم، از تمامى حضار دعوت مى كنم تا نظ نماي
ــال كنند تا در چارچوب اين مجموعه  اين رويكرد و تجربه را برايم ارس
ــازى  ــازى نظريـ عملى نوس به عنوان يكى از معدود مجموعه هاى نوس
ــوده در داخل كشور، در اختيار جامعه مخاطب نوسازى  بافت هاى فرس

بافت فرسوده دركشور قرار گيرد.

در طـرح نوسـازى 
محله «شهيد خوب 
بخت» منطقـه 15، 
براى اولين بار مشابه 
طرح هاى نوسـازى 
دنيـا، يـك رويكرد 
نظرى با عمل همراه 
شده است. اين طرح 
كـه بين سـال هاى 
84 تا 88 انجام شد، 
پـروژه اى مبتنى بر 
مشاركت ساكنان بود 
كه نتايج آن به زودى 
در يـك مجموعـه 
مدون منتشر خواهد 

شد.
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