تحلیل اجتماعی

نباید فراموش کرد که ساکنان فعلی بهترین
سرمایهگذاران و حافظان بافت تاریخی خواهند بود

تحلیل بر بافت تاریخی شیراز
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تحلیل اجتماعی بافت تاریخی شهر شیراز با ارائه راهکارهایی برای حفاظت و مرمت آن

بافت تاریخی هویت شهر را بر دوش میکشد
لیال پرنیان
بافتهای تاریخی بهعنوان هسته اولیه شــهرها ،تاریخ مستند شهری ،قلب تپنده شهرها ،نماد فرهنگ
شهری ،نماد فرهنگ ملی و اسطورههای قومی هستند .سطح نسبتاً چشمگیر و عملکرد فراشهری و در مقیاس
منطقهای و ملّی ،اهمیت این بافتها را دوچندان کرده است .بافت تاریخی بهعنوان گنجینهای از خاطرات جمعی
و شــیوه زندگی گذشتگان« ،بار فرهنگی و هویتی» شــهر را بر دوش میکشد .اهمیت و ضرورت این نواحی

،،

تاریخی در شــهرها ،از جهت تمایل مردم به بازدید و تجدید خاطرهها نیز هســت .عالوه بر آن به خاطر
وجود عناصر و المانهای با ارزش تاریخی و میراث فرهنگی ،اهمیت توریستی این بافتها را نیز نباید فراموش
کرد .بهطورکلی بافتهای تاریخی موجودیتی کهن و منسوخ و مزاحم نیستند؛ بلکه نمادی از سوابق فرهنگی و
مدنی شهر هستند .مرمت و احیای این میراثهای فرهنگی وظیفهای ملی است؛ چراکه مراکز تاریخی شهرها،
تجلیگاه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مردمانی اســت که در دورههای تاریخی در این بخش از شــهر
روزگار سپری کرده و هویت فرهنگی آن را به ثبت رساندهاند.

بافتهای تاریخی متعلق به سیســتم شهری
هستند

از طرف دیگر در شهرهایی مثل شیراز که دارای پیشینه
تاریخی طوالنــی و بهتبع آن توالی بافت کالبدی هســتند؛
معمو ًال مرکز شهر بر هسته قدیمی آن منطبق است و مرکز
ثقل عملکردی نظام شــهر را تشــکیل میدهد .بافتهای
تاریخی متعلق به سیســتم شهری هســتند؛ سیستم بزرگی
کــه مردم در آن زندگی میکنند و متشــکل از اجزاء ،آدمها،
ســاختمانها ،ماشینها و در کل مجموعهای است که با هم
در ارتباط هســتند .پس وظیفهی ماست که همانند دورههای
تاریخی گذشــته؛ این بافتهای تاریخی را «تکامل» داده و
بهعنوان داراییهای فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی ،معماری و
فضایی شهری آنها را «مرمت» (و نه نوسازی) کرده و با این
سیاست روند تکاملی نیاکان خود را ادامه دهیم.

،،

رویکردهایی که باید از آن اجتناب کرد

در این راستا از منظر جامعهشناسی این اعتقاد وجود دارد
که مدیریت شهری ضروری است هنگام مواجهه با بافتهای
تاریخــی از دو رویکرد پرهیز کنــد .1 :تفکر انقطاعگرایانه و
مدرنیســتی که مرکز تاریخی شهر را یک زمین خالی فرض
میکند که در آن باید کانسپتهای شهر مدرن را پیادهسازی
کرد! این یعنی قطع هرگونه ارتباط با گذشته و زدودن حافظه
تاریخی و پاکســازی میراث گذشته و به معنای شیفتگی و
جنون خاص حضور پدیدههای نو در شــهر است .2 .رویکرد
حفاظتمحور :این رویکرد نیز بافت تاریخی را جایی میداند
که شناســنامه شهر است و باید بهطور ویژه به آن توجه کرد.
در این رویکرد اگرچه بافت تاریخی یک زمین خالی نیست ،اما
گاهی دیده میشود که در این تفکر ،بافت تاریخی را قسمت
تاریخی شــهر میداند و آن را به این خاطر ،از کل شهر جدا
کرده و خطی دور آن کشــیده است .در اینجا شهر را از بافت
جدا کردهایم .این یعنی بریدن قســمتی از بدن که بعد از جدا
شــدن ،دیگر زنده نیست .باید درک کنیم که تمام شهر یک
واحد و یک پیکر است.
حفاظت و مرمت :ویکرد تکاملیافته و الگو

در همینجا الزم اســت که از رویکرد سومی بهعنوان
رویکرد تکاملیافته و الگو یــاد کرد؛ ما باید دنبال «حفاظت
و مرمــت» بافت تاریخی باشــیم .حفاظت و مرمت به معنی
مدیریت تغییر یا مدیریت توســعه اســت .بافت تاریخی نیز
بخشــی از شهر است که نیازمند توســعه درونزا است .هنر
مدیریت شهری این است که بتواند توسعه را طوری مدیریت
کنــد که درعینحال حفاظت هــم در آن اتفاق بیفتد .مرمت
به این معنا نیســت که بهصورت «موزهای» به بافت تاریخی
نگاه کنیم .تجدد قلب سنت است .نباید از توسعهی بافتهای
تاریخی غافل بود .توسعه بافتهای جدید شهری در کنار عدم
توجه به بافت تاریخی و دگرگونی فرم و ســاختار محلههای
قدیمی شهر ،یعنی گسترش عناصر کالبدی جدید و فراموشی

،،
عناصر تاریخی .متأسفانه امروزه این بافتها بدون برنامه باقی
ماندهاند .تا حدی که امروزه عم ً
ال بر اســاس تقاضا است که
تعیین میشــود چه اتفاقی باید در این محدودهها بیافتد .این
همان آسیب مدیریتی رایج است.
نظام محلهای به هم ریخته است

در کنار آســیبهای سیســتم مدیریتی ،آســیبهای
اجتماعی این بافتها نیز قابلتوجه هستند :امروزه در بافتهای
تاریخی یک منطقهی رهاشــده داریم کــه در آن افت نظام
اجتماعی ،نظام اقتصادی ،نظام ملکی و نظام خدمترســانی
اتفاق افتاده اســت و در نتیجه آن رفتهرفته ساکنین محل را
تخلیه کردهاند .ایــن «جابهجاییهای اجتماعی» حس تعلق
محلی را از بین برده اســت .به بیان ســادهتر امروزه «نظام
محلهای» بههمریخته اســت .این امر افول حیات مدنی در
این بخشها را به دنبال داشــته است .الزم به ذکر است که
این جابهجاییهای اجتماعــی موجب تغییر نظام فرهنگی و
تغییر نظام کالبدی نیز شده است .بدیهی است که تغییر نظام
کالبدی تغییر و آسیبهای اقلیمی را به دنبال دارد .بهطورکلی
الحاقات آزاردهنده به بقایای بدنهها و بناهای تاریخی ،وجود
این تفکر در مدیریت شهری که «راحتترین و سریعترین راه
کسب درآمد شهری «فروختن» است»! و نیز نفوذناپذیری و
بافت متراکم تاریخی موجب شده که زیرساختهای مناسب
شهری همگام با دورههای توسعه در این بافتها ایجاد نشود؛
بنابراین در روند تغییر و تحول بافت شهری؛ گریزی از تغییر و
تحول مرکز تاریخی شهر بر اساس نیاز روزمره نیست.
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اجرای آرمانهای طرحها و برنامههای توسعه در

ذرهبین

نباید فراموش کرد که
امروزه بافتهــای تاریخی
کشــورمان به دلیل «فقدان
حیات شهری» رو به ویرانی
نهادهانــد .مرمــت بافت
تاریخی شهر یعنی مجموعه
و ترکیبــی از اقدامــات و
فعالیتهــای گوناگــون
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی،
کالبدی برای آفرینش مجدد
احســاس زندگی در بافت
تاریخــی با تأکیــد بر حفظ
سازمان فضایی شهر کهن

بافتهای تاریخی
موجودیتی کهن و
منسوخ و مزاحم نیستند؛
بلکه نمادی از سوابق
فرهنگی و مدنی شهر
هستند .مرمت و احیای
این میراثهای فرهنگی
وظیفهای ملی است؛
چراکه مراکز تاریخی
شهرها ،تجلیگاه ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی مردمانی است
که هویت فرهنگی آن را
به ثبت رساندهاند

بافتهای تاریخی

امروزه شورای شهر و نیز مجموعه شهرداری بهعنوان
نهاد اصلی در مدیریت شهری ضروری است بهمنظور حیات
بخشــیدن مراکز تاریخی به دنبال اجرای آرمانهای طرحها
و برنامههای توســعه در بافتهای تاریخی باشــند .در این
راســتا توجه به چند نکته مهم ضروری اســت .1 :گوناگونی
و پیچیدگی بافتهــای تاریخی لزوم بافتشناســی هنگام
مداخله در آنها را بهعنوان یک مقوله مهم در مدیریت بافت
تاریخی شــهری مطرح کرده اســت؛ بنابراین نظام مدیریت
شــهری زیرساخت و بســتر اصلی مرمت بافتهای تاریخی
شهری است .2 .بهسازی و مرمت شهری بافتهای تاریخی
کاری تدریجی ،ســلولی و در حد واحدهای همسایگی است
که باید در ســطح مدیریت محالت انجام گیرد .3 .ما نیازمند
تولید «انرژی گروهی» و مشارکت «مردمی» در تحقق این
مهم هستیم .این رویکرد اکنون در اکثر نقاط جهان بهمنظور
توسعه محلی و بر اســاس تشریکمساعی بین سازمانهای
محلی ،مســئولین و ذینفعان با موفقیت انجام شده است.4 .
نباید فراموش کرد که میتوان به بافتهای کهن شــهری،
اندیشهای نو تزریق کرد اندیشــهای که اجازه میدهد اشیاء
و بافتهای تاریخی وارد زندگی شــهری شوند و در بازتولید
فضای شهری نقش جدی و معناداری بازی کنند.
بدین ترتیب ســاکن شهر را با فضای شهری و اجزای
متشــکلهی آن درگیر کرده« ،در خاطرهی او جای داده» و او
را به خاطرهسازی در شهر وامیدارد .5 .نباید فراموش کرد که
امروزه بافتهای تاریخی کشــورمان به دلیل «فقدان حیات
شهری» رو به ویرانی نهادهاند .6 .مرمت بافت تاریخی شهر
یعنی مجموعــه و ترکیبی از اقدامات و فعالیتهای گوناگون

اجتماعــی ،اقتصادی ،فرهنگی ،کالبدی برای آفرینش مجدد
احســاس زندگی در بافت تاریخی با تأکید بر حفظ ســازمان
فضایی شهر کهن.
راهکارهای عملی

یکــی از مهمترین راهکارها ایجاد «پیادهراه» اســت.
 .1روانبخشــی محیط و ایجاد انگیزههای الزم برای تداوم
زندگی در بافت تاریخی :ساکنان فعلی بهترین سرمایهگذاران
و حافظــان آن خواهند بود .2 .توجه به نقش ســرمایههای
اجتماعــی محالت (تجمعات همســایگی ،برگزاری آئینها،
مناسک .3 ... ،توجه به نقش و فعالیت سازمانهای مردمنهاد.
 .4توجــه به نقش و فعالیت شــورایاریها .5 .توجه به نقش
هویتبخشــی به محالت تاریخی توســط مدیریت شهری.
 .6توجه به نقش ســرمایهگذاری بخــش دولتی .7 .توجه به
نقش ارائه بستههای تشویقی (معافیتهای مالیاتی ،تسهیالت
بانکی کمبهره .8 .)... ،توجه به تدوین قوانین انگیزشی جهت
ابقاء ساکنین محالت و عدم مهاجرت آنها .9 .تدوین قوانین
محدودکننده جهت عدمتغییر کاربری اماکن تاریخی به سایر
فعالیتهای اقتصادی .10 .ایجاد راهکارهایی جهت افزایش
ارزشافزوده امالک تاریخی بــرای مالکین آنها .11 .توجه
به نقش بهســازی و مرمت بافتهای تاریخی .12 .توجه به
توسعه مبلمان شهری (پیادهروسازی ،نورپردازی ،زیباسازی،
توســعه فضای سبز .13 . ... ،ایجاد حریم اقتصادی (قلمرویی
کــه فعالیتهای متفرقه اقتصادی در آن باعث کاهش ارزش
اقتصادی بافت تاریخی میشود).

{

پن .سرپرست اداره سالمت اجتماعی سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شهرداری

گوناگونی و پیچیدگی بافتهای تاریخی لزوم بافتشناسی هنگام مداخله در آنها را بهعنوان یک مقوله
مهم در مدیریت بافت تاریخی شهری مطرح کرده است؛ بنابراین نظام مدیریت شهری زیرساخت و بستر
اصلی مرمت بافتهای تاریخی شهری است .بهسازی و مرمت شــهری بافتهای تاریخی کاری تدریجی،
سلولی و در حد واحدهای همسایگی است که باید در سطح مدیریت محالت انجام گیرد

2

{

مدیریت شــهری ضروری اســت هنگام مواجهه با بافتهای تاریخی از دو رویکرد پرهیز کنــد .1 :تفکر انقطاعگرایانه و
مدرنیستی که مرکز تاریخی شهر را یک زمین خالی فرض میکند که در آن باید کانسپتهای شهر مدرن را پیادهسازی کرد!
این یعنی قطع هرگونه ارتباط با گذشته و زدودن حافظه تاریخی و پاکسازی میراث گذشته و به معنای شیفتگی و جنون خاص
حضور پدیدههای نو در شهر است .2 .رویکرد حفاظتمحور :این رویکرد نیز بافت تاریخی را جایی میداند که شناسنامه شهر
است و باید بهطور ویژه به آن توجه کرد .در این رویکرد اگرچه بافت تاریخی یک زمین خالی نیست ،اما گاهی دیده میشود
که در این تفکر ،بافت تاریخی را قسمت تاریخی شهر میداند و آن را به این خاطر ،از کل شهر جدا کرده و خطی دور آن کشیده
است .در اینجا شهر را از بافت جدا کردهایم .باید درک کنیم که تمام شهر یک واحد و یک پیکر است

3

ما باید دنبال «حفاظت
و مرمت» بافت تاریخی
باشیم .حفاظت و مرمت
به معنی مدیریت تغییر
یا مدیریت توسعه
است .بافت تاریخی نیز
بخشی از شهر است که
نیازمند توسعه درونزا
است .هنر مدیریت
شهری این است
که بتواند توسعه را
طوری مدیریت کند که
درعینحال حفاظت هم
در آن اتفاق بیفتد

،،

،،

وجود این تفکر در
مدیریت شهری
که «راحتترین
و سریعترین راه
کسب درآمد شهری
«فروختن» است»! و نیز
نفوذناپذیری و بافت
متراکم تاریخی ،موجب
شده که زیرساختهای
مناسب شهری همگام
با دورههای توسعه در
این بافتها ایجاد نشود

،،

