
بـه نظـر شـما، مفهـوم کیفیـت را در عرصـة 
سـکونت گاه های غیر  رسـمی چگونـه می تـوان 
تعریف کـرد؟ آیا تعریـف کیفیت در این دسـت 
سـکونت گاه ها بـا سـایر نقـاط شـهر تفـاوت 

دارد؟ 

در ابتـدا اجـازه می خواهـم بـا مقدمـه ای شـروع کنـم کـه 
در ادامـة آن بـه بحـث کیفیـت فضـای زندگـی شـهری در 
سـکونت گاه های شـهری برسـم. ببینید، در پاسـخ بـه نیازهای 
انسـان، معروف   تریـن طبقه   بندی »هـرم مازلو« اسـت. مازلو در 
بـرآورده سـاختن نیازهـای انسـان اولویت   هایی قائل می   شـود. 
وی در قاعـدة این هـرم و در واقع در اولویت نخسـت، نیازهای 
فـردی، بیولوژیـک و عینـی را بـه  عنـوان پایـه قـرار می   دهد. 
هر چه نیازهـا به سـمت حوزه هـای اجتماعی، ذهنـی و معنوی 
می   رونـد، در سـطوح باالتـری از ایـن هرم قـرار می   گیرنـد. در 
واقع، ایـن هرم اشـاره بـه ایـن مسـئله دارد کـه تـا زمانی که 
نیازهـای مـادی و بیولوژیک انسـان تأمین نشـده اسـت، او به 
سـراغ تأمین سـایر نیازهایش نمی   رود. امـروزه ایـن نظریه زیر 
سـؤال رفته اسـت. گفتة    معروفی در زبان انگلیسـی هسـت که 
»انسـان تنهـا به نـان زنـده نیسـت«. این گفتـه به ایـن نکته 
اشـاره دارد که اگـر نان انسـان بـه  عنـوان نمـادی از نیازهای 
ضـروری و بیولوژیـک تأمیـن شـود، او نیازهـای دیگـری هم 
دارد کـه در صـورت بـرآورده نشـدن آن هـا، احسـاس رضایت 

و خوشـبختی نمی   کنـد. چنانچـه بگوییـم تـا زمانـی کـه بـه 
نیازهـای مـادی پاسـخ داده نشـده، نبایـد بـه تأمیـن نیازهای 
معنـوی و روحـی پرداخـت خطـای بزرگـی مرتکـب شـده   ایم 
زیرا کلیـة اقدامـات در راسـتای پاسـخ گویی به نیازهـای مادی 
و بیولوژیـک انسـان ها تعریـف خواهـد شـد. می گوییم بـه این 
مقـدار زمیـن برای مسـکن احتیـاج داریـم، بـه این مقـدار هم 
برای خدمـات روزمـره و آموزشـی و درمانـی و فضای سـبز، و 
ایـن زیربناها هـم بایـد تأمیـن شـوند؛ و در نتیجـه، آن اتفاقی 
را کـه بایـد در ادامـة تأمیـن نیازهـای مـادی بیفتـد و موجب 
احسـاس رضایـت، خوشـبختی و منزلـت بـرای افـراد به   ویـژه 
تهی   دسـتان شـود مد نظر قرار نخواهیم داد. از اینجا بنـده وارد 

بحـث کیفیـت زندگـی در اسـکان غیر  رسـمی می   شـوم. 
پیامـد  بایـد  تعـارف  بـدون  را  غیر  رسـمی  سـکونت گاه های 
شکسـت برنامه   ریزی رسـمی شـهری   مان بدانیم. در طرح   های 
جامـع شـهری کشـور، حداقـل سـه دهـک پاییـن درآمـدی 
شـهروندان حذف می   شـوند. فضایی کـه در طرح   هـای جامع و 
تفصیلی شـهری پیش   بینی می   شـود دارای ضوابـط و مقرراتی 
اسـت که معمواًل برآمـده از اسـتانداردهای ذهنـی برنامه   ریزان 
و طراحـان شـهری برای سـطح زندگـی میانگیـن و باالتـر از 
میانگیـن شـهروندان اسـت و امـکان زیسـت و برخـورداری از 
خدمـات در سـطح تـوان مالـی اقشـار کم   درآمـد و هموطنـان 
تهی   دسـت را نمی   دهد. بر این اسـاس ایـن گـروه از هموطنان 
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مـا خـود، فضـای الزم بـرای زندگی   شـان را )بـه قـول لوفـور 
فضـای زیسـتة خودشـان را( تولیـد می   کننـد. ایـن افـراد باید، 
برای تولیـد فضـای زندگی در حـد تـوان مالی   شـان، از فضای 
رسـمی شهرسـازی خـارج شـوند تـا بتوانند شـرایط مـورد نیاز 
بـرای بقـا و پیشـرفت خـود را تأمیـن کننـد؛ و این جـا اسـت 
کـه غیر  رسـمی نامیـده می   شـوند. پـس از مدتـی نیـز معمواًل 
خـط محـدودة شـهر دور آن فضـای غیر  رسـمی کشـیده و بـا 
نگاهـی نوع   دوسـتانه تـاش می شـود ایـن گـروه از هموطنان 
تهی   دسـت نیز بخشـی از شـهر قلمداد شـوند. اما این مشـکل 
نمـود می   یابـد کـه چطـور ایـن وصلـة نامأنـوس و خـارج از 
اسـتاندارد بـا باقـی شـهر یکپارچـه و همسـاز شـود، و بـر این 
اسـاس بـا تصـوری »مازلـو وار« اقداماتـی یک   سـویه و از بـاال 

بـرای تأمیـن نیازهـای پایـه صـورت می   گیرد. 
جایـگاه  در  مـا  کـه  بر   می   گـردم  نخسـت  بحـث  بـه  حـال 
برنامه   ریـزان شـهری، طرح   هـا و اقداماتـی از نـوع پاسـخ گویی 
مادی به تأمین شـرایط زندگـی و نیازها، مطابق اسـتانداردهای 
شـهری برای آن هـا پیش بینـی می   کنیم. ایـن در حالی ا   سـت 
که ایـن گـروه از هموطنـان فاقـد توانایـی و اسـتطاعت مالی 
کافی برای برخورداری از این اسـتانداردها در سـطح باقی شهر 
هسـتند. پس بـه تزریـق منابعـی از طرف شـهر نیاز اسـت. ما 
این هزینه   هـا را بـه  عنـوان هزینه   هـای اجتماعی قبـول داریم 
و بر می   تابیـم و بایـد پرداخـت شـود چـرا  کـه عدالـت فضایی 
تـا  دارد  شـهری  درآمد   هـای  در  جابه جایی   هایـی  بـه  نیـاز 
وحـدت، انصـاف و عدالـت در شـهر رعایت شـود و »داسـتان 
دو شـهر« تکـرار نشـود. ایـن دخالـت بایـد از سـوی بخـش 
عمومـی، شـهرداری   ها و دسـتگاه   های دولتـی خدمات   رسـان 
بـرای بـاال بـردن سـطح اسـتاندارد زندگـی اقشـار کم درآمـد 
صورت پذیـرد. به دلیل نبـود منابع کافـی برای حجـم فزایندة 
سـکونت گاه های غیر  رسـمی، این نهادها بسـیار شـتاب   زده و با 
تأمیـن حداقل   هـای کّمـی شـروع بـه سـامان دهی ایـن    گونه 
فضاها می   کننـد. امـا آنچـه معمـواًل از چشـم دور می   ماند این 
اسـت که الزم اسـت در این نوع اقدامات، کیفیتی نیـز در کنار 
ایـن کمیت   هـا عرضـه شـود. تصـور غلطـی اسـت کـه انتظار 
داشـته باشـیم کیفیت بعـد از یـک تأمین کّمـی اتفـاق بیفتد، 

  .»Grow first, distribute next« یعنـی برخـاف شـعار
گروهـی کـه معتقدنـد در توسـعة اقتصـادی ابتـدا رشـد کّمی 

صـورت می   گیـرد و سـپس توزیـع عادالنـه بـه    وجـود می   آید، 
به نظـر می   رسـد  نوعی توالـی را از کمیـت به کیفیـت در نظر 
می   گیرنـد. امـا در عمـل ایـن توالـی رخ نمی   دهـد و در هنگام 
تأمیـن حداقل   هـای کّمی نیـز می   تـوان و باید کیفیت   هـا را مد 
نظـر داشـت. یـادآور می   شـوم در ایـن اقدامـات به    طـور عمده 
بر محصـول و فـرآورده تمرکز می   شـود که در عمـل به معنی 
منفعل کـردن اجتماعـات سـاکن و نوعـی ناتوان   سـازی آن ها 
اسـت. در حالی  کـه پرداختـن به فراینـد و چگونگی مشـارکت 
جمعـی در به گشـت زندگـی موجـب فعـال  شـدن اجتماعـات 
سـاکن و توانمندسـازی آن هـا می شـود. تأکیـد دارم کـه حتی 
در صـورت تأمیـن کّمی نیازهـا، برقـراری فرایند مشـارکتی در 
این اقدامات، کیفیتی مطابـق میل و ارزش   های سـاکنان ایجاد 
می   کند کـه در افزایش سـرمایة اجتماعی و حـس تعلق مکانی 
و، در نهایـت، ارتقـای هویـت آنـان مؤثر اسـت. مگـر کیفیت 
زندگـی در محله   هـای شـهر، بیـش از درخـت و گل کاری و 
سـاختمان   های زیبا، در همیـن پیوندهای اجتماعی و احسـاس 
همبسـتگی    نیسـت؟ ایـن محله   هـا هرگـز از نظـر ظاهـری و 
کّمـی بـه پـای محله   هـای ثروتمنـدان شـهر نخواهند رسـید 
ولـی می   تـوان کیفیتـی در همان   ها به   وجـود آورد کـه منزلت و 

کرامت سـاکنان را ارتقا بخشـد.
بـرای نمونـه کافـی  اسـت بـه فضاهـای اسـکان غیر  رسـمی 
نگاهـی بیفکنیـم. اگـر کیفیـت فضـای شـهری را بازتابـی 
کنونـی  شـرایط  در  بدانیـم،  ذهنـی  و  عینـی  شـرایط  از 
سـکونت گاه های غیر  رسـمی کـه فاقـد بسـیاری از کمیت   های 
مـورد نظـر برنامه ریـزی شـهری و ویژگی   هـای عینـی مـورد 
انتظـار هسـتند،کیفیت هایی وجـود دارد کـه در سـایر نقـاط 
برنامه   ریـزی شـده و رسـمی شـهر کـه اتفاقـاً کمیت   هـا در 
آن هـا تأمیـن شـده   وجـود نـدارد. بـرای مثـال، در خصـوص 
روابـط اجتماعـی، چنانچـه بپذیریـم رسـالت شـهر در درجـة 
اول تأمیـن زندگـی شـهروندان بنـا بـر اراده و اقـدام جمعـی 
اسـت زیرا مـا خوشـبختی را یـک مفهـوم اجتماعـی و جاری 
در زندگـی جمعـی می دانیـم و نـه یـک مفهـوم فـردی، در 
بسـیاری از سـکونت گاه های غیر  رسـمی کشـورمان کیفیتـی 
وجود دارد کـه مردم برای تأمین نیازهایشـان و ایجـاد درجه ای 
از امنیـت در زندگی شـان بـه یکدیگـر وابسـته و در پیوندهایی 
همیار هسـتند. ایـن در حالـی  اسـت کـه در روندی منفـی، در 
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محات شـمال شـهری شـاهد کاهش پیوندهـای اجتماعی و 
بروز تنهایی هسـتیم که در بسـیاری موارد ناشـی از برداشـتی 
از بی   نیـازی بر اسـاس توانایی   هـای مالـی و قـدرت فـردی در 
بهره   برداری از امکانات شـهری و احسـاس نیـاز کمتر به چنین 
همبسـتگی   هایی اسـت. فردی که در سـکونت گاه  غیر  رسـمی 
زندگـی می   کنـد، آن چنـان آسـیب   پذیر اسـت و در بسـتر یـک 
زندگـی ناپایـدار، یـک روز بـا کار یـک روز بـی   کار، یـک روز 
سـالم یک روز بیمـار، به سـر می   بـرد که مجبـور اسـت آنچه 
را نظـام تأمین اجتماعـی و شـهری کـه او را ندیـده از او دریغ 
کرده در همبسـتگی بـا دیگران جبـران و چـاره کنـد؛ و جالب 
اسـت که در این تعامـل اجتماعی و همیـاری، بـه زندگی خود 
کیفیتی می   دهـد که محیـط فقـرزده را قابـل زیسـت می   کند. 
در نتیجـه، فرزندش بـه راحتـی می   توانـد در کوچه بـازی کند 
چـون می   دانـد حـواس همسـایه   اش بـه بچـة او هـم هسـت. 
یـا اگـر روزی فرزنـدش مریض شـود و نتواند سـر کار بـرود و 
درآمـدش به    مخاطـره بیفتـد، می   تواند بچـه را به همسـایه   اش 
)احتمـااًل فرد مسـنی کـه کار نمی   کند( بسـپارد و خودش سـر 
کار بـرود، و البتـه در موقعیـت دیگـری هم بـا ظرفـی آش یا 
رسـاندنش بـه درمانـگاه از خجالـت او درمی   آید. شـاید هم در 
دوختـن وسـایل جهیزیـة دختـرش کمـک کنـد. بنابرایـن، در 
جسـت وجوی کیفیت زندگی در اسکان غیر  رسـمی، الزم است 
معیارهـای متفاوتـی از فضـا در نظر گرفته شـود. در بهسـازی 
و سـامان دهی    نبایـد ایـن پیوندهـا کاهـش یابـد و حتـی باید 
بـا ایجـاد فضاهـای همگانـی و مکان   سـازی   های جمع   خـواه، 
اجتماعـات محلـی تقویـت شـود. بدین    سـان، شایسـته اسـت 
بـرای ایجـاد یک شـهر خـوب کـه اجتماعـات محلی سـنگ 
بنـای آن اسـت، نگاه مـا بـه سـکونت گاه های غیر  رسـمی این 

چنین باشـد.
پرسـش بعـدی این اسـت کـه اگـر من بـه  عنـوان شهرسـاز 
بخواهـم فضـای ایـن سـکونت گاه های غیر  رسـمی را سـامان 
دهـم و آن را به اسـتانداردهای کّمـی نزدیک کنـم، در کیفیت 
روابـط هـم دسـت می   بـرم؟ آیـا تبدیـل فضـای عمومـی بـه 
»مـال« )کـه بـه زشـتی در تهـران متـداول شـده    و بـه جای 
نـام  بـه  اسـت!(  »مال   انـدوزی«  واقـع  در  »مال سـازی« 
سـامان دهی و مـدرن    شـدن ولی بـه معنـای فروش شـهر به 
بخـش خصوصـی را می   تـوان ارتقـای کیفیـت زندگـی نامید؟  

آیـا ایـن الگوهـا آمـال مـا در شهرسـازی بـرای اجتماعـات 
محلی فقـرزده اسـت؟ پس اگـر بخواهم خاصه کنـم، کیفیت 
فضـای شـهری بـرای هموطنـان کم درآمـد و تهی   دسـت مـا 
بدون شـک یک وجـه بسـیار قـوی روابـط اجتماعـی دارد که 
بایـد در آن لحاظ شـود. ما به صـرف پیـروی از هـرم مازلو در 
تأمیـن نیازهـای بیولوژیک و مـادی افـراد، نمی   توانیـم زندگی 
مدنـی در شـهر را فرامـوش کنیـم زیرا رسـالت شـهر در وهلة 
نخسـت ایجاد همبسـتگی جمعی در پاسـخ به نیازهـای جمع 
و برخـورداری از قـدرت تعیین سرنوشـت و تولید فضـای مورد 
نظر شـهروندان اسـت که امـروزه از اصطاح »حق به شـهر« 
برای آن اسـتفاده می   کنیـم. اگـر در  برنامه   ریـزی چنین کنیم، 
فراتـر از بـرآوردن کمیت   هـای مـورد نیـاز فضـای شـهری، به 

کیفیـت زندگـی شـهری اهمیـت داده   ایم.
اجـازه بدهیـد در انتهای ایـن گفتـار، جنبـة دیگـری را هم در 
زندگـی شـهری  در  کیفیـت  در جسـتار  آینده   نگـری  مـورد 
اضافـه کنـم. اگـر بخواهیم بـه بحث کیفیـت فضای شـهری 
در درازمـدت بنگریـم، مانـدگاری کیفیـت فضـای شـهر بـا 
بحـث پایداری محیط زیسـت گـره می   خـورد. در ایـن صورت، 
کمیت   هایـی کـه بـرای برطـرف کـردن نارسـایی   های فضای 
نابسـامان سـکونت گاه های غیر  رسـمی عرضـه می   کنیـم بایـد 
قابلیـت تـداوم و پایـداری زیسـت  محیطی داشـته باشـد. خطر 
بزرگـی اسـت کـه بخواهیـم سـامان دهی سـکونت گاه های 
الگوهـای گروه   هـای پردرآمـد و »شـمال  بـا  غیر  رسـمی را 
شـهری« انجـام دهیـم. واقعیـت ایـن اسـت کـه الگوهـای 
شـمال شـهری در مصرف آب، زمین، انـرژی و حتـی مصالح، 
الگوهای ناپایـداری هسـتند. تنها در یـک نمونه، یـک خانواده 
در منطقة یـک تهران بـه طـور میانگیـن بـاالی 350 لیتر در 
روز آب مصـرف می   کنـد. حال اگـر قرار باشـد در سـامان دهی 
سـکونت گاه های غیر  رسـمی الگـوی مصرفـی ایجـاد کنیـم 
کـه ده برابـر الگـوی 30 تـا 40 لیتـر مصـرف سـرانة کنونـی 
باشـد، ایـن پرسـش مطـرح می شـود کـه آیـا چنیـن ظرفیتی 
بـرای اکولـوژی شـکنندة کشـور مـا وجـود دارد که حـدود 20 
میلیـون نفـر سـاکنان بافت   هـای فرسـوده و سـکونت گاه های 
غیر  رسـمی، پـس از سـامان دهی و بهبـود کمیت زندگی   شـان، 
از الگوی شـمال شـهری تبعیت کنند؟ اگر چنین شـود، فشـار 
بـر منابـع آب کشـور معـادل 200 میلیون نفـر خواهد شـد! در 
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حالی کـه همیـن االن هم دچـار نوعی بحـران برای بسـیاری 
از شـهرهایمان هسـتیم. در این تحمیل بـار، افزایـش ناگهانی 
مصـرف انـرژی نیـز پیامدهـای فاجعه   بـار خواهد داشـت. پس 
در الگوهـای نویـن سـامان دهی سـکونت گاه های غیر  رسـمی، 
وارد  بایـد  کمـی،  پاسـخ گویی   های  بـه  نیـاز  قبـول  ضمـن 
بحث هـای کیفـی  هـم بـا آینده   نگـری نسـبت بـه پایـداری 

توسـعة شـهری در کشـور شویم.
بنابرایـن، مـن فکـر می   کنـم دیـدگاه جایـزة ملـی جسـتار 
کیفیـت در فضاهای شـهری ایـران در مـورد سـکونت گاه های 
الگـوی  تداعی کننـدة  معیارهـای  پـی  در  نبایـد  غیر  رسـمی 
شـمال شـهری باشـد که گویا مبنای کیفیت نویـن در اصاح 
و ارتقـای سـکونت گاه های غیر  رسـمی هسـتند، بلکـه بایـد به 
دنبـال معیارهـای برانگیزاننـدة نوع دیگری از توسـعة    شـهری 
باشـد که کیفیـت زندگـی اجتماعـی و محیـط    زیسـت برتر و 

پایـداری را بـه    بـار آورد.

منبع: كتاب دومین دوره مسابقه عكاسي جستجوي كیفیت در شهر از دریچه تصویر )1396(
عكس:  سید مهرداد شریفی
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