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مدیر بافت و بناهای تاریخی شــهر 

گزارش
تهــران از اجــرای برنامه هــای 
کوتاه مدت و میان مدت برای احیا و 
باززنده ســازی بافــت تاریخــی تهران خبــر داد. 
نیازمند گفت کــه احیای هویــت معماری و  نیما 
شهرســازی در محدوده حصار صفــوی و ناصری 

مهم ترین مأموریت مدیریت شهری است.
به گزارش همشــهری، در پایتخــت ظرفیت های 
تاریخی فوق العــاده ای وجود دارد کــه می توان از 
آنها برای رونق و ترویج گردشــگری استفاده کرد. 
در همین راســتا ســال 95با تصویب شورای شهر 
تهران 14مهرماه روز تهران نامگذاری شــده و یک 
هفته هم به این مناســبت اختصاص  داده  شده تا از 
این طریق فرصتی برای آشنایی بیشتر شهروندان 
با اماکن تاریخی و میراثی تهران فراهم شود. آثاری 
که گرچه در سال های اخیر دچار فرسودگی و برخی 
هم تخریب شدند، اما مدیریت شهری در دوره جدید 

قصد احیا و باززنده سازی  آنها را دارد. 
آنطور که مدیر بافت و بناهای تاریخی شــهر تهران 
به همشــهری گفته: »احیای محله هــای تاریخی 
شــهر با ارائه طرح های موضوعــی و موضعی انجام 
می شود و در نخستین گام این کار در محدوده حصار 
صفوی)منطقه12( به مساحت 440هکتار و حصار 
ناصری)مناطق11و12( به مساحت 2هزار هکتار که 
مرکز تهران قدیم محسوب می شوند، انجام خواهد 
شــد.« به گفته نیما نیازمند، حصــار ناصری امروز 
قلب تهران محسوب می شــود و حصار صفوی هم 
در برگیرنده بازار قدیم است. این محدوده )حصاری 
ناصری و صفــوی( در روزگاران قدیم یعنی حدود 
90سال پیش محل ســکونت و فعالیت بود و امروز 
به عنوان میراث ارزشمند، بی بدیل و هویت ساز تهران 

شناخته می شود.

رعایت اصول در مرمت بافت های تاریخی
برای حفظ تاریــخ و هویت بافت های ارزشــمند، 
باید مرمت آنها براســاس اصول انجام شود چرا که 
بازسازی آنها با استفاده از مصالح و الگوهای مدرن 
سبب نابودشدن آثار تاریخی و از بین رفتن هویتشان 
می شود. نیازمند با تأیید این مطلب تأکید کرد: »در 
مواجهه با بافت های تاریخی نباید تفکر انقطاع گرایانه 
و مدرنیستی داشــت چرا که کانسپت های مدرن 
)طراحی( ســبب از بین رفتن حافظــه تاریخی و 
پاکســازی میراث گذشتگان می شــود. همچنین 

محصور کردن بافــت تاریخی یا جداکــردن آن از 
مجموعه شهر کار درستی نیست. زیرا تمام شهر یک 
واحد و یک پیکر اســت. نکته دیگر کــه باید مورد 
توجه قرار گیرد، توســعه بافت تاریخی است و باید 
تالش شود در عین حفاظت از این بناهای ارزشمند 
و میراثی، زمینه توســعه آنها را فراهم کرد.« او در 
ادامه گفت: »توسعه بافت های جدید شهری در کنار 
بی توجهی به بافت تاریخی و دگرگونی فرم و ساختار 
محله های قدیمی، یعنی گسترش عناصر کالبدی 

جدید و فراموشی عناصر تاریخی. متأسفانه امروزه 
این بافت ها بدون برنامــه باقی  مانده اند؛ تاحدی که 
امروزه عماًل براساس تقاضاست که تعیین می شود 
چه اتفاقی باید در این محدوده ها رخ دهد و این همان 

آسیب مدیریتی رایج است.«

احیا به جای تخریب
احیا و باززنده سازی بناهای تاریخی به جای تخریب، 
رویکرد مدیریت شهری اســت و آنطور که نیازمند 

عنوان کرده: » شهرداری تهران در مدیریت بافت های 
تاریخی پایتخت پیگیر اهدافی اســت چون تقویت 
جریان زندگی و تداوم آرامش و ســکونت در بافت 
تاریخی، صیانت از هویت و یکپارچگی بافت، احیای 
ارزش های تاریخی، فرهنگــی، اجتماعی، مذهبی، 
رونق اقتصادی محله ها در چارچوب حفظ و بهبود 
ارزش های کالبدی، ضابطه مند کردن ساخت وسازها 
متناسب با هویت محله های تاریخی و ایجاد وحدت 

رویه در نحوه برخورد با بافت های تاریخی است.«

بافتهایتاریخیپایتختجانمیگیرند
کارشناسان در گفت وگو با همشهری اعالم کردند: صیانت از تاریخ شهر با مشارکت مردم امکانپذیر است

 المان های شهری 
از تهران کهن تا پایتخت نوین 

 بررسی معماری شهری چند دهه اخیر شهر 
تهران نشان می دهد از این منظر پایتخت 
ایران، دوره های تاریخی گوناگونی را پشت 
سر گذاشته است. آثار معماری ای که در کنار 
هویت شهری، هویت فرهنگی آن دوره را نیز به خوبی به نمایش 
می گذارد و اهمیت معماری شهری را نشان می دهد. به طور کلی 
برخی المان و سازه های شهری هستند که باعث می شوند آن شهر 
از طریق آنها شناخته شده و هویت بگیرند. لذا معماری شهری 
یکی از تأثیرگذارترین عوامل  به وجود آمدن یک خاطره جمعی 
اســت که نتیجه اش ایجاد هویت جمعی و در نهایت هویت ملی 
خواهد بود.  فضاها و نمادهای شهری یکی از عناصر ساخت شهرها 
هستند که همواره با تحوالت تاریخی و فرهنگی در ادوار مختلف 
به وجود می آیند، شکل می گیرند و تغییر می کنند و این قدرت را 
دارند که به شهرها هویت ببخشــند و این هویت را تکثیر کنند. 
فضای شهری در حقیقت ادراکی اســت که شهروندان با توجه 
به برداشــت های ذهنی و خاطرات مشترک خود از یک شهر در 

ذهن خویش دارند.
سازه های قدیمی از شمس العماره گرفته تا سردر باغ ملی چنین 
هســتند و بعد از آن برج آزادی که مهم ترین نماد تهران معاصر 
است و حادثه های تاریخی بسیاری را شاهد بوده و از همین رو بعد 
از انقالب اسالمی به عنوان نماد پیروزی ملت ایران شناخته شد. 
امروزه نیز منطقه فرهنگی و گردشــگری عباس آباد با در اختیار 
داشتن 560هکتار فضای ایده آل در قلب پایتخت، توانسته است 
گام های تأثیرگذاری را در این زمینه بردارد که شاید مهم ترین و 
شناخته شده ترین آن »پل طبیعت« باشد. معماری خاص »پل 
طبیعت« مانند سنجاقی خود را به پایتخت نوین گره زد و هم اکنون 
در کنار برج میالد نماد نوین دیگری برای تهران تلقی می شود. 
پلی که 2بوســتان زیبای تهران یعنی بوســتان »آب و آتش« و 
بوستان »طالقانی« را به یکدیگر متصل می کند و به عنوان نمونه ای 
بی نظیر در خاورمیانه از آن یاد می شــود و بزرگ ترین پل عبور و 
مرور غیرخودرویی کشور است و تا کنون توانسته بازدیدکنندگان 
و گردشگران بسیاری را به ســمت خود جلب کند. عالوه بر این 
4جایزه بین المللی از جمله جایزه آقاخان را نیز از آن خود کرده و 
باعث افتخار و سربلندی است که طراح و سازنده این پل، یک جوان 
ایرانی به نام لیال عراقیان بوده و موفق شده چنین سازه ای را از خود 
به جا بگذارد.  وجود چنین ســازه هایی که در کنار ایجاد هویت 
شهری باعث جذب گردشگر نیز می شود کمک بزرگی خواهد بود 
برای آنکه تهران برای گردشگران به عنوان محل گذر نباشد و تامل 
بیشتری بر آن داشته باشند. تقارن هفته گردشگری و هفته تهران 
فرصت مناسبی است برای آنکه بتوان پتانسیل های موجود در این 
شهر را به بهترین شکل ممکن معرفی کرد و نشان داد المان های 
شهری که در پایتخت نوین ساخته می شود، می تواند در کنار دیگر 

المان های کهن تهران هویتی خاص و متفاوت را شکل دهند.
*مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد

علیرضا نادعلی
سخنگوی شورای شهر تهران 

امــروز در ابتدای نودو ششــمین جلســه 
شورای شهر تهران گزارشی از مشکالت 
شهرک مسلمین در محدوده منطقه ۱۸ 
ارائــه می شــود و همچنیــن جمعــی از 
کــودکان در صحــن شــورا بــه مناســبت 
گرامیداشــت روز جهانی کــودک حضور 
خواهنــد داشــت. در ایــن جلســه ادامه 
الیحه »اساسنامه سازمان فناوری های 
نویــن و نــوآور شــهری« بررســی شــده و 
اعضای شــورا درخصــوص تعییــن بهای 
خدمات بازدید از مجموعه باغ پرندگان 
در سال ۱۴۰۱ تصمیم گیری خواهند کرد.

نقل قول خبر

عدد خبر

سیدمحمدحسین حجازی*نگاه

سرپرســت شــرکت خاکریــزآب شــهر 
تهــران اعــالم کــرد عملیــات بتــن ریــزی 
نهایی جداره ها و سقف تونل جمع آوری 
و هدایــت آب هــای ســطحی سرشــاخه 
اکباتــان کــه در حوضــه آبریــز شــمال 
بزرگراه شــهید لشــگری قــرار دارد، آغاز 
شــد. ســیدمهدی پورهاشــمی گفــت: 
»ایــن طــرح بــا ظرفیــت عبوردهــی تــا 
۱۲مترمکعب بر ثانیــه، از امکان کنترل 
ســیالب هایی با دوره بازگشت ۵۰ساله 

محسوب می شود.« 
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مترمکعب

برای نخســتین بــار و به همــت معاونت 
ورزش بانوان ســازمان ورزش شهرداری 
تهران، بانوان ورزشــکار پایتخت نشــین 
در رقابت هــای جــام مســاجد شــرکت 
می کنند. بر این اســاس، در رقابت های 
دارت، ۶۶ ورزشــکار در قالــب تیم هــای 
3 نفره و ۱۱۰نفر در قالب تیم های ۵نفره 
در هر یک از رشته های آمادگی جسمانی 
و فوتبــال روی میــز)در مجموع۲۲۰نفر( 
بــا یکدیگــر بــه رقابــت می پردازنــد. این 

رقابت ها ۲۱مهر شروع می شود.
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رضا بصیری
معاون شهرسازی خدمات شهری تهران

مطالعــات طــرح جامــع فضــای ســبز 
شــهر تهران  تــا یک مــاه آینــده بــه پایان 
می رســد. ایــن طــرح در 3 بخش شــامل 
بخش اکولوژیک، شهرسازانه و مباحث 
اجتماعی و اقتصادی تهیه شده و در هر 

یک خروجی خوبی احصا شده است. 
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صیانت از تاریخ با مشارکت مردم
پرهام جانفشان، مدیرکل اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران 

رهاکردن هر چیزی ازجمله خانه و... منجر به تخریب می شود. اگر این موضوع 
را به عنوان یک اصل بپذیریم باید گفت کــه درخصوص بناهای تاریخی هم 
صدق می کند. این روزها اگر بناها و آثاری را که تخریب شده یا در حال تخریب 
هستند، بیشتر بررسی کنیم متوجه می شویم که این بناها مورد بی مهری و 
بی توجهی قرار گرفته اند و در یک کالم رها شده اند. بناهای تاریخی، هویت 
شهر محسوب می شــوند و نباید از آنها غفلت کرد و ضرورت دارد با دیدن 
کوچک ترین نشــانه های تخریب اعم از ترک روی دیوارها یا شکسته شدن 
شیشه ها و خرابی لوله های آب و... دراسرع وقت باید مرمت و بازسازی شوند. 
ورود مدیریت شهری به این حوزه و انجام اقداماتی در راستای مرمت بناهای 
تاریخی، در حفاظت و نگهداری از این میراث ارزشمند بسیار تأثیرگذار بوده 
و با وجود برخی از موانع و مشکالت شاهد کارهای خوبی هستیم. نکته حائز 
اهمیت درخصوص بناهای تاریخی مالکیت خصوصی است. براساس قانون 
نگهداری از این بناها که مالک دارند به عهده مالک است و دستگاه هاي مربوط 
مانند شهرداری و میراث فرهنگی اجازه ورود به این موضوع را ندارند؛ بنابراین 

بیشترین تخریب ها در بناهایی دیده می شود که مالک خصوصی دارند و بنا به 
دالیلی ازجمله باالبودن هزینه مرمت و احیا و... تمایلی به نگهداری و حفاظت 
از آنها ندارند. این مورد هم راهکار دارد و می توان با مشارکت دستگاه های 
متولی کاربری های جدیدی متناسب با بناهای تاریخی تعریف کرد تا توجیه 
اقتصادی داشته باشد و مالکان به این کار ترغیب شوند. به عنوان مثال اقامتگاه، 
سفره خانه، فضاهای پذیرایی سنتی، هتل و حتی بوتیک هتل و... کاربری هایی 
هستند که با بناهای تاریخی تناســب دارند و قطعاً مالکان و سرمایه گذاران 
را هم به ســرمایه گذاری در این حوزه ترغیب می کند. نمونه بارز چنین کار 
ارزشمندی، اقامتگاه سنتی پهلوان رزاز اســت. )میدان بهارستان، خیابان 
امام خمینی، خیابان جاویدی، نبش کوچه شجاعت( خانه ای تاریخی و زیبا 
که پس از مرمت به هتل و مقصد گردشگران و توریست ها تبدیل شده است. 
حدود 35هزار بنای تاریخی در کشور وجود دارد و به اندازه تمام این بناها اعتبار 
وجود ندارد؛ بنابراین شهرداری و میراث فرهنگی به تنهایی قادر به حفاظت از 
بناهای تاریخی نیستند و حتماً به مشارکت و همراهی مردم نیاز است؛ چراکه 
کوچک ترین غفلت از ریزترین ترک ها و آثار تخریب روی دیوارها، منجر به 

تخریب و نابودی بناهایی می شود که هویت جامعه را بردوش می کشند.

مکث


