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مقدمـه
در پنج دهة اخیر، شــهری شــدن و توســعة اقتصادی و اجتماعی 
ایــران تغییــرات بســیاری در توزیــع  منابــع و ســاختار فعالیتــی، 
جمعیتــی و اجتماعی شــهرهای کشــور ایجــاد کرده اســت. خأل 
ــرای  ــای روشــن ب ــن چارچوب ه سیاســت گذاری کالن و تعیی
هدایت توســعة شــهری در کشــور زمینه ساز تشــدید چالش های 
شهرنشــینی در ایران بوده اســت. نابرابری اجتماعــی و اقتصادی، 
گســترش فقر شــهری و قطبی شــدن شــهرها، فقدان تاب آوری 
شــهرها در برابــر بالیا، بحــران هویــت و افول اعتماد و ســرمایة 
اجتماعــی، و ناکارآمــدی نظــام جابه جایی و حمل ونقــل ضرورت 
ــف رویکــرد و  ــزی شــهرها و تعری ــر انگاره هــای برنامه ری تغیی
سیاســتی هماهنــگ و روشــن در پاســخ گویی به ایــن چالش ها 

را در فراینــد توســعة شــهرها مطرح می ســازد. 
ــی  ــت زندگ ــت زیســت پذیری شــهرها و کیفی ــف قابلی تضعی
شــهروندان اکنــون سیاســت گذاران و متخصصــان برنامه ریــزی 
ــدد  ــد در ص ــه بای ــت ک ــرار داده اس ــه ای ق ــهرها را در بره ش
پاســخ گویی بــه دو پرســش اصلــی برآینــد: ۱( آیــا رویکردهــا و 
نگرش هــای رایــج بــه شــهر و برنامه ریــزی و هدایــت توســعة 
شــهرها پاســخ گوی چالش هــای شــهر و نیازهــای شــهروندان 
ــای  ــا ظرفیت ه ــهری ب ــی ش ــا حکمران ــت؟ 2( آی ــروز هس ام
ــد شــهرها و  ــا شــرایط جدی موجــود خــود توانایــی مواجهــه ب
ــهم ها و  ــران و س ــروز را دارد؟ کنش گ ــهروندان ام ــای ش نیازه
نقش هــای آنــان در هدایت توســعة شــهرها در چنین شــرایطی 

چگونــه بایــد باشــند؟

ــت  ــرای برون رف ــهری ب ــعة ش ــج توس ــای رای ــر انگاره ه تغیی
ــهری  ــی ش ــت. بازآفرین ــروری اس ــود ض ــرایط موج از ش
سیاســتی اســت کــه می توانــد بــه عنــوان چارچــوب هدایــت 
توســعة شــهری، ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندان و قابلیت 
زیســت پذیری شــهرهای کشــور را در پــی داشــته باشــد. ایــن 
ســند، ضمن پاســخ بــه دو پرســش فــوق، تصویری از چیســتی 
ایــن سیاســت و اصــول کالن آن ارائــه و بســتری بــرای اصالح 
روش هــا و ابزارهــای رایــج در برنامه ریزی توســعة شــهرها ایجاد 

ــد.  می کن

مسئله چیست؟ 
ــا تحــوالت جهانــی  ــد فزاینــدة شــهری شــدن همــگام ب رون
همچــون بحران هــای اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی، و نیــز 
ــه  ــده ای را ب ــار های فزاین ــه فش ــت محیطی ک ــرات زیس تغیی
ــای  ــه نیازه ــخ گویی ب ــا در پاس ــی آن ه ــتم ها و توانای اکوسیس
زندگــی بشــر وارد کــرده، شــهرها را بــا مجموعــه ای پیچیــده از 
چالش هــا مواجــه کــرده اســت. ایــران نیــز در طــی پنــج دهــة 
گذشــته با تغییرات ســریعی در جمعیت شهرنشــین مواجه شــده 
اســت، به گونه ای که ســهم شهرنشــینی کشــور از ۳۱.۴ درصد 
در ســال ۱۳۳۵ بــه ۷۴ درصــد در ســال ۱۳۹۵رســیده کــه حاکی 
از افزایــش قریــب بــه ده برابــری جمعیت شهرنشــین در کشــور 
اســت. همچنین متوســط رشــد جمعیت نقــاط شــهري در دورة 
۱۳۳۵-۱۳۵۵ حــدود ۵ درصــد بــوده و در دورة ۱۳۶۵-۱۳۵۵ 
افزایــش ۰/۵ درصــدی داشــته و از ایــن دوره بــه بعــد، متوســط 

رویکرد بازآفرینی شهری:
به سوی یک دستور کار شهری جدید
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رشــد ســاالنة جمعیت نقاط شــهري )و روســتایي( ســیری نزولي 
را طــی کــرده اســت.

ایــران هم اکنــون، بــا ســهم شهرنشــینی بالــغ بــر ۷۴ درصــد، به 
عصر جدید شــهری شــدن قدم گذاشــته اســت. الگوی نامتوازن 
توزیــع جمیعــت در دهه هــای گذشــته تبعــات بســیاری داشــته 
اســت، از جملــه گســترش فقــر شــهری و افــت کیفیــت زندگی 
شــهروندان. تراکــم جمعیــت مناطق شــهری در بخــش جنوبی 
و شــرقی کشــور بــه مراتــب کمتــر از تراکــم جمعیــت در بخش 
شــمالی و غربــی اســت.  ایــن در حالــی اســت که شــاخص های 
توســعه در بخش شــمالی و غربی کشــور وضعیت بســیار بهتری 
نســبت به بخــش جنوبی و شــرقی کشــور دارنــد. ایــن موضوع، 
در کنار مهاجرپذیری اســتان های توســعه یافته و مهاجرفرســتی 
اســتان های کمتر توســعه یافتــه، نشــان دهندة نابرابــری مناطق 

از نظــر امکانــات اقتصادی و اجتماعی اســت. 
واقــع شــدن اصلی تریــن کالن شــهرهای کشــور در اســتان های 
توســعه یافتــه و ســکونت بیــش از یک ســوم جمعیــت کشــور 
)بر اســاس آمــار ۱۳۹۰( در کالن شــهرها حاکــی از وجود الگوهای 
ناپایــدار توســعه و توزیــع منابــع و امکانــات در شــهرهای کشــور 

اســت. در ایــن فراینــد شــهرهای کشــور نیــز دســتخوش تغییر 
و تحوالتــی گســترده  شــده  و بــا مخاطــرات و نابســامانی های 
مختلــف رو به رو شــده اند کــه نزول کیفیــت زندگی شــهروندان 

را در ابعــاد مختلــف بــه همراه داشــته اســت. 
نمودهــای بــارز ایــن نابســامانی ها در قالــب ابعــاد مختلــف فقر 
شــهری همچــون فقــر درآمــدی، بهداشــتی، آموزشــی و فقــر 
ـ کارکــردی، ناکارآمــدی  خدمــات پایــه، نابرابر ی هــای فضایــی 
نظــام جابه جایــی و حرکت در شــهرها، تاب آوری پایین شــهرها 
در مواجهــه بــا بالیــا و مخاطــرات، تنزل کیفی محیط  زیســت، 
ــه  ــی ب ــت و بی توجه ــران هوی ــت بوم ها، بح ــب زیس تخری
حفاظــت و حراســت از میــراث معنــوی و طبیعــی، ملمــوس و 
ـ مکانــی، بخش هــای  ناملمــوس، و افــت منزلــت اجتماعــی 
وســیعی از شهرهای کشور را در برگرفته و جمعیت قابل توجهی 
از شهرنشــینان را بــه شــکل مســتقیم یــا غیرمســتقیم درگیــر 

مســائل و مشــکالت آن کــرده اســت.
ــده در  ــمرده ش ــای برش ــق چالش ه ــاد و عم ــتردگی ابع گس
زندگــی روزمــرة شهرنشــینان در کشــور حاکــی از ناکارآمــدی 
نظــام طرح ریــزی و برنامه هــای توســعة شــهری در مواجهــه با 
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چالش های فزایندة شــهری شــدن اســت. در چنین شــرایطی، با 
گذشــت بیــش از چهار دهــه از برنامه ریــزی و تدویــن طرح های 
توســعة شــهری در ایران و در آســتانة هزاره ای جدید، بازاندیشــی 
در ابزارهــا، روش هــا و فرایندهــای رایج برنامه ریزی شــهری، که 
برآمــده از  بنیادهــای نظــری و رویکردهــای فلســفی به ماهیت 

شــهر اســت، ضــروری بــه نظــر می رســد.
از ســوی دیگــر، کاهــش ســرعت رونــد افزایــش شهرنشــینی 
در کشــور ایــن نویــد را می دهــد کــه در ســال های پیــش رو، 
رونــد تغییــرات جمعیت شــهری کشــور به ســمت ثباتی نســبی 
بــرود. ایــن فرصتی ارزشــمند بــرای نظــام برنامه ریزی شــهری 
اســت تــا الگوهــای برنامه ریــزی توســعة شــهرها را در کشــور با 
هــدف رفــع چالش هــا و ارتقــای قابلیت زیســت پذیری شــهرها 

و کیفیــت زندگــی شــهروندان مــورد بازنگــری قــرار دهد. 

چرا تغییر ضرورت دارد؟ 
حــل و فصــل مســائل و چالش هــای زندگی در شــهرها قدمتی 
ــی در زندگــی بشــر دارد. امــا در معنــای مــدرن، عمــل  طوالن
برنامه ریــزی شــهری و مواجهة دولت ها با ناکارآمدی در شــهرها 
بــه دوران پــس از جنگ هــای جهانــی اول و دوم باز می گــردد و 
از آن زمــان تــا کنــون، در رونــدی تحولــی و تکاملــی، رویکردها 
ــه چالش هــای  ــرای پاســخ گویی ب ــی ب و سیاســت های متفاوت

شــهری و تأمیــن نیازهــای شــهروندان اتخاذ شــده اســت. 
پــس از جنــگ جهانــی دوم و در حــد فاصــل ســال های ۱۹۵۰تا 
۱۹۶۰، »بازســازی شــهری« اصلی تریــن سیاســت دولت هــا در 
مواجهــه با محدوده هــای ناکارآمد شــهرها بود. در این سیاســت، 
بافت هــای ناکارآمــد شــهرها کثیــف، فرســوده، مشکل ســاز و 
هســتة ناســالم شــهری قلمــداد می شــوند و اجــرای آن از طریق 
ــراث  ــه می ــا نگاهــی مــوزه ای ب ــه، ب بازســازی های اقتدارگرایان
ــا  تاریخــی شــهر و در چارچــوب تهیــة  طرح هــای کالبــدی ب
تأکیــد بــر عملکــرد ســکونت و تأمیــن نــور و هــوا و بهداشــت 
بــه معنــای عــام، اســت. در ایــن سیاســت، تنهــا وجــه کالبــدی 
چالش هــا مــورد توجــه و تأکیــد برنامه ریــزان قــرار می گیــرد و 
راه حــل بــه شــکل تخریــب ســاختار فضایــی و کالبدی شــهر و 
بازســازی  اقتدارگرایانــة آن در قالــب طرح هــای از بــاال بــه پایین 
تعریــف می شــود. فقــدان زندگــی در معنای حقیقــی آن در نتایج 

به جــا مانــده از پروژه هــای بازســازی کالبــدی در دهــة ۱۹۶۰ و 
۱۹۷۰، ضــرورت تغییــر در سیاســت های مواجهــه بــا ناکارآمدی 

در شــهرها را مطرح ســاخت. 
ــوان سیاســتی  ــه  عن ــن اســاس »نوســازی شــهری« ب ــر ای ب
ــی و  ــات مدن ــری از حی ــوه دیگ ــه وج ــتیابی ب ــت دس در جه
اجتماعــی در شــهرها تعریــف شــد. امــا ایــن سیاســت در عمل 
ــک و  ــق تمل ــدد« از طری ــعة مج ــان »توس ــب دو جری در قال
تجمیــع محدوده هــای ناکارآمــد، کــه بــه نوعــی ادامــة رویکــرد 
بازســازی های اقتدارگرایانــه و تــوأم بــا حــذف فقرای شــهری از 
برنامه هــای توســعة شــهری و انتقــال آنــان بــه حومه هاســت، 
و »باز زنده ســازی شــهری« بــه عنــوان نوعــی از نوســازی کــه 
بــه توســعة اقتصــادی و اجتماعی نیــز توجــه دارد به اجرا رســید. 
گســترش فقــر، بیــکاری و بزهــکاری در پــی بحــران اقتصادی 
دهــة ۱۹۷۰و اعمــال سیاســت های بــاال به پاییــن در برنامه های 
توســعه، تغییــر نظــام ارزش هــا و توجــه بــه ابعــاد اجتماعــی و 
جنبه هــای کیفــی حیــات مدنــی را بــه مطالبــه ای عمومــی در 
پایــان ایــن دهــه تبدیــل کــرد. »بازآفرینی شــهری« سیاســتی 
ــا آغــاز دهــة ۱۹۸۰ در پاســخ بــه تبعــات منفــی  اســت کــه ب
ــون  ــه تا کن ــن سیاســت ک نوســازی شــهری مطــرح شــد. ای
رونــدی تکاملــی را طــی کــرده اســت، در تعریــف متأخــر خــود 
و بــا تأکیــد بر ابعــاد توســعة پایــدار، دربرگیرنــدة اقداماتی اســت 
کــه بــا چاره جویــی برای مشــکالت شــهری، بــه بهبــود دائمی 
و پایدار شــرایط اقتصــادی، کالبدی، اجتماعی و زیســت محیطی 

منجــر می شــوند. 
ــا بافت هــا و محدوده هــای ناکارآمــد  ــز در مواجهــه ب ــران نی ای
ــزی و  ــف برنامه ری ــای مختل ــا و روش ه ــهرها، رویکرده در ش
طرح ریــزی توســعة شــهری را در بیــش از پنــج دهــه تجربــه 
کــرده اســت. طرح هــای توســعه و عمــران در ســطوح مختلــف 
ملــی، منطقه ای، شــهری و محلی بــه منظور هدایــت روندهای 
توســعة شــهری تهیه شــده  و مواجهه بــا محدوده هــای ناکارآمد 
در شــهرها در قالــب طرح هــای موضعی و موضوعــی )طرح های 
بهســازی و نوســازی شــهری و ســامان دهی و توانمندســازی 
ســکونت گاه های غیررســمی( و بــا اتخــاذ مجموعه ای متنــوع از 
سیاســت ها در قالــب هفــت دوره، رونــدی تحولــی و تکاملــی را 

طــی کــرده  اســت.
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ــب  ــالمی ۱35۷: تخری ــالب اس ــش از انق ۱( پی
ــود  ــاختار موج ــر س ــدف تغیی ــا ه ــترده ب ــازی  گس و بازس
و جایگزینــی عناصــر جدیــد، بــا تکیــة کامــل بــر بودجــة 
ــه نهادهــای اجتماعــی و  ــت و بی توجهــی ب عمومــی دول
ســاکنان و مالــکان، اصلی تریــن رویکــرد دولــت در مواجهه 
بــا بافت هــای کهــن بــود که منجــر بــه گســترش بی رویة 
شــهر و انــزوای مراکز قدیمی شــد. این تخریب و بازســازی 
ــه  ــا وابســتگی شــدید ب ــی ب ــن رواج  رویکــرد نوگرای مبی

الگوهــای غربــی در آن دوران اســت.
۲( پــس از انقــالب تــا پایــان جنــگ تحمیلــی 
در ســال ۱3۶۷: »طرح هــای روان بخشــی« اصلی ترین 
سیاست در بهســازی موضعی محالت قدیمی در این دوران 
بــود کــه در قالب یــک برنامة دولتی وابســته بــه درآمدهای 
عمومــی، با ابعاد مشــارکتی بســیار محــدود و نگاهــی صرفًا 
کالبــدی بــه چالش های محیطی، تهیه و اجرا شــد. شــرایط 
اقتصــادی حاکــم مانــع از تعمیــم ایــن سیاســت بــه همــة 
شــهرها شــد و در حــد چنــد اقــدام موضعــی در شــهرهای 

اصفهــان، یزد، ســمنان، گــرگان و شــیراز باقــی ماند.
3( حــد فاصــل ســال های ۱3۶8 تــا ۱3۷۲: 
»طرح هــای تفصیلــی ویــژة مراکــز تاریخــی« به ویــژه 
شــهرهای آســیب دیده در جنــگ و پــس از آن »طــرح 
ـ تاریخــی« اصلی تریــن برنامه هــای  محورهــای فرهنگــی 
دولــت در مواجهه بــا بافت هــای ناکارآمــد در ســال های اولیة 
ــز  ــای مراک ــا، بافت ه ــن برنامه ه ــود. در ای ــگ ب ــس از جن پ
شــهری که همــواره همچون بخــش مجزایی از پیکرة شــهر 
ــا  ــد، ب ــرار می گرفتن ــی ق ــای موضع مشــمول برنامه ریزی ه
جامعیــت ســاختاری شــهر و ســرزمین پیرامونی، مــورد توجه 
واقع شــدند. سیاســت غالب در این دوره بهســازی و نوســازی 
تدریجــی به دســت مــردم بــا اجــرای طرح هــای بهســازی با 
ســاختاری مشــابه طرح های تفصیلــی رایج بــوده اســت. نبود 
زیرســاخت های الزم در محــالت هــدف، عــدم برخــورداری 
ســاکنان از ابزارهای مالی و سیاســت های تشــویقی، و فقدان 
توانمنــدی و ظرفیت هــای الزم در شــهرداری ها بــرای 
قبــول چنیــن مأموریتــی از مهم تریــن علــل تحقــق نیافتن 
برنامه هــای بهســازی شــهری در ایــن دوره بــه شــمار مــی رود.

ــا ۱3۷۶:  ــال های ۱3۷۲ ت ــل س ــد فاص 4( ح
سیاســت تجمیــع اصلی تریــن رویکــرد دولت در بهســازی 
ــه شــمار  و نوســازی بافت هــای شــهری در ایــن دوران ب
مــی رود کــه از طریق تملک، پاکســازی و تجمیع واحدهای 
موجــود در اراضــی و امــالک واقــع در بافت هــای مراکــز 
شــهری بــرای جبــران بخشــی از مســکن مــورد نیــاز بــه 
اجــرا درآمــد. ایــن سیاســت کــه ابتدا بــا عنــوان »تجمیع« 
و ســپس با درج در برنامة پنج ســالة دوم توســعة اقتصادی، 
اجتماعــی و سیاســی کشــور بــا عنــوان »بافــت مســئله دار 
شــهری« تعریــف شــد، اجــرای پروژه هــای پاکســازی و 
تجمیــع در مقیــاس کالن را بــا تأکیــد بــر ابعــاد کالبدی و 

بــا دخالــت مســتقیم دولــت در پــی داشــت.
5( حــد فاصــل ســال های ۱3۷۶ تــا ۱388: بــا 
تشــکیل ســازمان عمــران و بهســازی شــهری وابســته به 
وزارت مســکن و شهرســازی در ســال ۱۳۷۶، دورة تــازه ای 
ــای  ــرای برنامه ه ــزی و اج ــت گذاری، برنامه ری در سیاس
بهســازی و نوســازی شــهری آغــاز شــد. هــدف اصلــی 
ــن ســازمان، ایجــاد نهــادی سیاســت گذار،  از تشــکیل ای
ــران و  ــای عم ــق برنامه ه ــر تحق ــر ب ــز و ناظ برنامه ری
بهســازی به منظور دســتیابی به توســعة مــوزون، متعادل و 
پایدار شــهری از طریق شناســایی و استفاده از ظرفیت های 
موجــود کالبــدی، اقتصــادی و اجتماعی در داخــل محدودة 
قانونــی شــهرها و تعادل بخشــی بــه اســتقرار جمعیــت و 
جلوگیــری از گســترش بی رویة شــهرها و همچنین فراهم 
کــردن امــکان زندگی ســالم، ایمن و اســتاندارد بوده اســت. 
بــا اتخــاذ چنیــن سیاســتی، قلمــرو جغرافیایی بهســازی و 
نوســازی شــهری گســترش یافــت و سیاســت جدیــدی با 
عنــوان »توســعة درونی« نخســتین بــار در پاســخ گویی به 
چالش هــای بافت های ناکارآمد در دســتور کار قــرار گرفت. 
در ایــن دوران، بــه منظــور کاســتن از تبعــات و مشــکالت 
ناشــی از اجــرای پروژه هــای بــزرگ مقیــاس پاکســازی در 
دورة پیشــین و دخالــت مســتقیم دولــت بدون مشــارکت با 
ســایر نقش آفرینــان، سیاســت تشــویق بخــش خصوصی 
ــرای مشــارکت در اجــرای پروژه هــای  و ســرمایه گذاران ب

نوســازی اجرا شــد. 
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بــا وقــوع زلزلــة بــم در ســال ۱۳۸۳، سیاســت گذاری بــرای 
ــداری و نابســامانی  ــا مخاطــرات ناشــی از ناپای مواجهــه ب
ابنیــه و بافت هــای شــهری در شــورای عالــی معمــاری و 
شهرســازی ایــران مطــرح شــد و ســه شــاخص ناپایــداری، 
ریزدانگــی و نفوذناپذیــری بــرای شناســایی محدوده هــای 
نیازمنــد نوســازی شــهری بــا عنــوان بافت هــای فرســودة 
شــهری تعییــن و مصــوب گردید. همچنیــن در ایــن دوره، 
بــا اجــرای طــرح بهســازی شــهری و اصالحــات بخــش 
مســکن از محــل وام بانــک جهانــی در اواخــر برنامــة دوم 
ــم »توانمندســازی و ســامان دهی اســکان  توســعه، مفاهی
غیررســمی« در شــرکت عمران و بهســازی شــهری ایران 
مطــرح و نخســتین بــار از ســال ۱۳۷۹  از طریــق برنامــة 
ســوم توســعة اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی بــه واژگان 
ــور  ــهری کش ــزی ش ــعه و برنامه ری ــت گذاری توس سیاس
وارد شــد. تصویب ســند ملی توانمندســازی در ســال ۱۳۸۸ 
و راه انــدازی ســتاد ملــی توانمندســازی بــه منظــور ایجــاد 
وحــدت رویــه و هماهنگی هــای الزم در امر توانمندســازی 
ــور از  ــمی در کش ــکونت گاه های غیر رس ــامان دهی س و س
دیگــر اقدامــات اصلی شــرکت عمران و بهســازی شــهری 
ایــران بــه منظــور اجرایــی کــردن ایــن سیاســت به شــمار 

مــی رود.
۶( حــد فاصــل ســال های ۱388 تــا ۱3۹۲: بــا 
توجــه بــه اهمیــت حضــور و مشــارکت گســتردة ســاکنان، 
مالــکان و ســایر کنش گران  بهســازی و نوســازی شــهری 
ــازی و  ــای بهس ــداف برنامه ه ــق اه ــت و تحق در موفقی
نوســازی شــهری،  فراهــم کــردن بســترهای الزم بــرای 
تســهیل حضــور بخش خصوصی، ســاکنان و ســایر نهادها 
و دســتگاه های ذی مدخــل به طرق مختلف در دســتور کار 
دولــت و  شــهرداری ها  قــرار گرفــت. بر این اســاس تالش 
شــد بــا تمرکز بــر مجموعــه اقداماتــی نرم افــزاری از طریق 
تعریف و تأمین بســته های حمایتی و تشــویقی، زمینه های 
حضــور و مشــارکت مــردم در ایــن برنامه هــا فراهــم آیــد. 
ــت،  ــهیالت ارزان قیم ــه تس ــوان ب ــا می ت ــان آن ه از می
تخفیف هــای ویــژه، کمــک ودیعة اســکان موقــت، کمک 
بالعــوض برای تجمیــع قطعــات ریزدانه، اعتبــارات خاص 

برای بهبود شــبکة معابر و ایجاد دسترســی های الزم، تهیة 
ــا، بهســازی و نوســازی بافت هــای  طــرح حمایــت از احی
ــس  ــب آن در مجل ــهری و تصوی ــد ش ــوده و ناکارآم فرس
شــورای اســالمی، تدویــن دســتورالعمل راه انــدازی دفاتــر 
خدمــات نوســازی محدوده هــا و محــالت هــدف، تخفیف 
عوارض صدور پروانة ســاختمان در شــهرداری های کشــور، 
و اســتفاده از ابزارهــا و امکانــات مختلف برای اطالع رســانی 

و آگاهی بخشــی بــه شــهروندان اشــاره کــرد.
ــن دوره،  ــاز ای ــا آغ ــون: ب ــال ۱3۹۲ تا کن ۷( از س
آسیب شناســی و بازنگــری در مجموعــة سیاســت ها و 
اقدامــات بهســازی و نوســازی شــهری در دســتور کار قــرار 
گرفــت. دولــت و شــهرداری های کشــور در طــی ســالیان 
ــای  ــل چالش ه ــرای ح ــادی ب ــای زی ــته تالش ه گذش
ــش از ۵۵  ــب بی ــه در قال ــد ک ــد کرده ان بافت هــای ناکارآم
هــزار هکتــار محــالت نابســامان میانــی، 2۴ هــزار هکتــار 
عرصه هــای تاریخــی مراکــز شــهرها و ۶۱ هــزار هکتــار 
ســکونت گاه های غیررســمی شناســایی شــده اند. امــا 
ــاخص های  ــی و ش ــت زندگ ــت کیفی ــد اف ــفانه رون متأس
زیســت پذیری در ایــن محدوده هــا، کــه ۳۰ درصــد 
ــد و  ــر می گیرن بافت هــای شــهری موجــود کشــور را در ب
جمعیتــی بالغ بر ۱۹ میلیــون نفر )حــدود 2۰ درصد جمعیت 
شــهری کشــور( در آن هــا  بــه طــور مســتقیم با مســائل و 
مشــکالت متعــدد رو بــه رو هســتند، در حــال افزایــش بوده 
اســت. اصلی تریــن چالش هــا در برنامه ریــزی و طرح ریــزی 
توســعه در محدوده هــای ناکارآمــد شــهری بــه شــرح زیــر 

شناســایی شــده اســت: 
فقــدان نــگاه آمایشــی و بی توجهــی نســبت بــه ماهیــت  	
پیچیــدة شــهرها و همچنیــن عــدم پیش نگــری و توجــه 
ــترش  ــه در گس ــای پیش گیران ــت ها و برنامه ه ــه سیاس ب

ــهری؛ ــد ش ــای ناکارآم ــا و محله ه محدوده ه
ــه ســهم و حضــور شــهروندان و همــکاری  بی توجهــی ب 	
نهادهــای مدنــی در سیاســت گذاری، برنامه ریــزی و اجرای 

طرح هــا و برنامه هــا؛ 
نبــود وفــاق ملــی و عــدم همگرایــی دســتگاه های مختلف  	

دخیــل در فرایندهــای بهســازی و نوســازی شــهری؛ 
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ــر  ــی در ام ــدی و زیباشناس ــاد کالب ــه ابع ــرف ب ــه ص توج 	
ــه  ــدف و توج ــای ه ــازی محدوده ه ــامان دهی و بهس س
نداشــتن بــه ســرزندگی اجتماعــی و اقتصــادی و مالحظات 
زیســت محیطی و همچنیــن غفلت نســبت بــه ســایر ابعاد 

ذهنــی در مفهــوم کیفیــت زندگــی؛
عــدم ایفــای نقــش صحیــح کنش گــران مختلــف دخیــل،  	
به ویــژه درگیری هــا و مداخله هــای اجرایــی مســتقیم دولت 

و شــهرداری ها در فراینــد بهســازی و نوســازی شــهری؛ 
	 بی توجهــی بــه توانمندســازی ســاکنان محله هــا و 
محدوده هــای هــدف بــرای حضــور و مشــارکت در فراینــد 
بهســازی و نوســازی و همچنین پایین بودن ســطح اگاهی 

ــه اهمیــت و ضــرورت برنامه هــا؛ عمومــی نســبت ب
ـ تاریخی  بی توجهــی بــه ارزش هــا و ثروت هــای فرهنگــی  	
شــهرها و در معــرض خطــر تخریــب بــودن آثــار به جامانده 
و همچنیــن کیفیــت نــازل و ناایمــن ساخت  و ســاز در حــوزة 

ــازی شهری؛ نوس
عــدم تخصیــص منابــع الزم برای توســعة خدمــات، ارتقای  	
زیر ســاخت ها و اعطــای تســهیالت بــه ســاکنان و مالــکان؛ 
ــهری  ــعة ش ــف توس ــای مختل ــی برنامه ه ــدم همگرای ع 	
به ویــژه برنامه هــای تأمیــن مســکن بــا توجه بــه ظرفیت ها 
ــای  ــدف برنامه ه ــالت ه ــود در مح ــای موج و فرصت ه

بهســازی و نوســازی شــهری؛ 
ــه  ــه ظرفیت ســازی در حاکمیــت شــهری ب بی توجهــی ب 	
منظــور اعطــای نقــش محــوری بــه ایــن نهــاد بــه عنــوان 

مدیریــت واحــد و هماهنــگ شــهری؛ 
فقــدان حمایت هــای الزم از ســرمایه گذاران، توســعه گران و  	
ســازندگان بخــش خصوصــی در جهــت تشــویق و افزایش 
ــای  ــا و برنامه ه ــور در طرح ه ــرای حض ــان ب ــزة آن انگی

بهســازی و نوســازی شــهری؛ 
عــدم برخــورداری از دانــش روز و فقــدان نظــام ارزیابــی و  	
پایــش اقدامات بــه منظور اســتفاده از تجربه هــای حاصل از 
اقدامــات گذشــته و همچنبــن  نابســامانی رویکردهــا و رویه هــا؛

نبــود الگــوی مناســب مســکن کم درآمدهــا و جــدا بــودن  	
سیاســت های تأمیــن مســکن، کــه عمدتــاً دولتــی و از باال 
ــعة  ــا و سیاســت های توس ــن هســتند، از برنامه ه ــه پایی ب

شــهری در ســطح محلــی؛ 
ــدف  ــای ه ــا و محدوده ه ــاکنان محله ه ــادی س بی اعتم 	
بازآفرینــی شــهری نســبت بــه اقدامــات و سیاســت های 

ــهرداری ها و...(؛  ــت، ش ــی )دول ــش حکومت بخ
بی توجهــی بــه برنامه هــای کاهــش خطرپذیــری ابنیــه و  	
زیرســاخت های شــهری در برابر بالیا و ســوانح در محله ها 

و محدوده هــای هــدف بازآفرینــی شــهری؛ 
همســو نبــودن دســتگاه های دخیــل در فرایند بهســازی و  	
ــگاه بخشــی و مــوازی و گاه غیر هم جهــت و  نوســازی، ن
در نتیجــه اتــالف منابــع و ایجــاد ناهماهنگــی در برنامه هــا.
بــر ایــن اســاس، دو اقــدام اصلــی در ایــن دوره صــورت گرفتــه 
اســت. در اقــدام اول کــه در دورة قبــل پایه گــذاری شــده بــود، 
تدویــن و اصــالح ســندی راهبــردی کــه تمامــی محدوده های 
ناکارآمد شــهری را در مقیاس ملی و محلی پوشــش دهد دنبال 
شــده اســت. به ویــژه پــس از تدوین ســند ملی توانمندســازی، و 
بــا توجه به ســابقة  اقدامات شــرکت عمران و بهســازی و نتایج 
تأثیرگذار و مثبت آن در احیای جوامع محلی در سکونت گاه های 
غیررســمی، ضرورت توجه بــه اقدامات نرم افــزاری و بهره مندی 
از ایــن مجموعه اقدامــات اجتماع محور در تمامــی محدوده های 
ناکارآمــد شــهری مطــرح شــد. بــر ایــن اســاس و بــا تصویــب 
ســند ملــی راهبــردی احیا، بهســازی، نوســازی و توانمندســازی 
بافت هــای فرســوده و ناکارآمــد شــهری در تاریــخ ۱۳۹۳/۶/۱۶ 
در هیئــت وزیــران، نخســتین بــار محدوده های هدف بهســازی 
و نوســازی شــهری از ســندی جامــع برخوردار شــدند که ضمن 
تفکیــک گونه های موجــود در بافت هــای هدف، سیاســت های 
اقــدام در هریــک از گونه هــا را بــه روشــنی تعریف و مشــخص 
کــرده اســت. بر مبنــای این ســند، مجموعــة بافت هــای هدف 
برنامه هــای احیا، بهســازی و نوســازی در چهــار گونة پهنه های 
نابســامان میانــی، محدودة تاریخی شــهرها، پهنه های شــهری 
بــا پیشــینة روســتایی، و ســکونت گاه های غیررســمی تعریف و 
مجموعــة اهــداف، راهبردهــا و سیاســت های ایــن ســند ناظــر 
ــن و  ــن گونه هــا تدوی ــاوت موجــود در ای ــر چالش هــای متف ب

ارائه شــده  اســت.
تشــکیل ســتاد ملــی بازآفرینــی بــه عنــوان نخســتین نهــاد 
فرابخشــی و فراگیــر در برنامه هــای بهســازی و نوســازی 
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بافت هــای ناکارآمــد، دومیــن اقــدام اصلــی در ایــن دوره بــوده 
اســت کــه در پــی تصویــب ســند ملــی، با هــدف ایجــاد وحدت 
رویــه و زبان مشــترک میان همة دســتگاه هاي اجرایــي در مورد 
محدوده هــا و محله هــای هــدف برنامه هــای احیــا، بهســازی و 
نوســازی شــهری و تدوین ســازوکارهاي تعامل و اقدام مشترک 
ـ عمومي و مردمي در ســطوح ملي، منطقه اي،  نهادهــاي دولتــي 
محلــي و بــه ریاســت رئیــس جمهــور و در غیــاب وی وزیــر راه 
و شهرســازی و بــا عضویــت بیــش از 2۰ وزارت خانــه و دســتگاه  
متولــی امــر بهســازی و توانمندســازی محدوده هــای ناکارآمــد 

ــد. ایجاد ش
ــه  ــهری، ک ــد ش ــای ناکارآم ــی محدوده ه ــک بازآفرین بی ش
شــکل گیری آن هــا ناشــی از نابســامانی نظام هــای  برنامه ریزی 
ــد  ــت، نیازمن ــی اس ــادی و اجتماع ــر اقتص ــطوح کالن ت در س
ــای  ــی مقیاس ه ــازی و ایجــاد هماهنگــی در تمام یکپارچه س
ــري در  ــت. بازنگ ــهری اس ــعة ش ــزی توس ــی برنامه ری فضای
رویکردهــا و روندهــای گذشــتة برنامه ریــزی توســعة شــهری 
ــه  ــی شــهری ب ــد و انتخــاب بازآفرین ــای ناکارآم در محدوده ه
عنوان سیاســت اصلی وزارت راه و شهرســازی در ارتقای کیفیت 
زندگــی و شــاخص های زیســت پذیری شــهرها ضــرورت تبیین 
چارچوبی روشــن از چیســتی و اصــول این سیاســت را به منظور 
اعمــال در تمامــی ارکان نظــام برنامه ریــزی شــهری پیــش رو 
قــرار می دهــد. از ایــن رو، دســتیابی بــه بینشــی مشــترک از این 
سیاســت، گامــی اصلی در تحقق چشــم انداز و اهداف ســند ملی 
و شــکل گیری ســاختارهای نهادی و ابزارهای پشــتیبان اســت.

بازآفرینی شهری به چه معناست؟
بازآفرینــی شــهری سیاســتی اســت در پاســخ گویی بــه مســائل 
و چالش هایــی کــه در پــی تغییــرات و ظهــور نیازهــای نســل 
جدیــد در شــهرها شــکل گرفته انــد. در ایــن سیاســت، شــهرها 
دیگــر مدلــی ســاده از یــک مصنــوع ایســتا نیســتند. در عوض، 
شــهر همچــون یک سیســتم واجــد حیات، پویــا، در حــال تغییر 
و تحــول دائمی، پیچیــده، و در برگیرنــدة انســان ها، ارگانیزم های 
ــای  ــط ســاختة انســان، و جریان ه ــده، اکوسیســتم ها، محی زن
ــزی  اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی درک و برایــش برنامه ری
می شــود. از ایــن رو، در ایــن نگــرش، روش ها و ابزارهای ســنتی 

برنامه ریــزی توســعة شــهرها با طــرح مفروضاتی هچــون ثبات 
آســتانه ها، قابلیــت پیش بینــی آینــده، امــکان ارائــة مدل هــای 
بهینــه، و مهندســی اجتماعــی از طریــق مدل ســازی و کاربــرد 
گســتردة روش هــای کّمــی و کالبد محــور، کارایــی و اثربخشــی 
خــود را در هدایــت رونــد توســعة شــهرها از دســت می دهنــد. 

بازآفرینی شــهری سیاســتی اســت کــه بــا رویکــردی فراگیر به 
کلیــت پیکــرة شــهرها تســری می یابــد.  بــر ایــن اســاس، هــر 
گونــه خلــل و ناکارآمــدی در عملکــرد شــهرها بــه عنــوان یک 
سیســتم پویــا، نه در محــدوده و موضعــی منفک و جدا از شــهر، 
کــه در نگاهــی سیســتمی و کل نگــر و در مقیاس هــای خــرد تا 

کالن مــورد آسیب شناســی و توجــه قــرار می گیــرد. 
ــا و  ــودن حیــات ایــن سیســتم پوی همچنیــن چنــد وجهــی ب
پیچیــده ضــرورت پرهیــز از رویکردهــای خردگرایانــه و حرکت 
بــه ســمت  ارزشــی تر شــدن و سیاســی تر شــدن فرایندهــای 
برنامه ریــزی توســعة شــهرها در قالب جامعیــت در رویه و محتوا 
و توجــه به ابعــاد اجتماعــی، اقتصادی، زیســت محیطی، کالبدی 
و همچنیــن اصالح شــیوه های هدایت، کنتــرل و تصمیم گیري 
در عرصــة عمومــی بــرای تولیــد برنامه هــاي شــهري را پیــش 

ــد. ــهری می نه ــزان ش ــت گذاران و برنامه ری روی سیاس
سیاســت بازآفرینی شــهری دربرگیرندة نگــرش و اقداماتی جامع 
و یکپارچــه بــرای هدایت روند رشــد شــهرها بــه گونــه ای پایدار 
اســت، تــا در نهایــت ضمــن پیشــگیری و درمــان مشــکالت 
شــهری، منجر بــه ارتقای کیفیــت زندگی شــهروندان و قابلیت 

زیســت پذیری شــهرها گــردد. 
بر اســاس ایــن تعریــف، بازآفرینــی شــهری در برگیرنــدة 
شــبکه ای متصــل و هم افــزا از برنامه هــا و اقدامــات منعطــف 
در مقیاس هــای فضایــی مختلــف، از مقیاس موضعــی و محلی 
تــا مقیاس هــای فراتر شــهری، منطقــه ای و ســرزمینی، با تأکید 
بــر محــور محلــی  و در مســیر اهداف توســعة پایــدار اســت. این 
برنامه هــا و اقدامــات دربردارنــدة تعامل و مشــارکت حداکثری در 
تمامــی ســطوح، و بهره منــدی همــة کنش گــران و ذی نفعــان، 
بخــش عمومــی، خصوصــی، مدیریــت شــهری و به ویــژه مردم 
در تمامی طبقات و اقشــار از مزایای توســعه اســت و به پیشرفت 
و بهبــود پایدار اقتصــادی، کالبدی، اجتماعی و محیطی شــهرها 
و زندگــی شــهروندان منجــر می شــود. کاهــش فقــر شــهری، 
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پیش نگــری و پیشــگیری از بازتولیــد فقــر، افزایــش تــاب آوری 
شــهرها در برابــر تغییــرات و بالیا، کاهش آســیب های اجتماعی، 
ارتقــای هویت شــهری و منزلت مکانی، حفاظت پایــدار از میراث 
ملمــوس و غیر ملمــوس در شــهرها، حفاظــت از زیســت بوم ها 
و بهبــود شــاخص های زیســت محیطی، ارتقــای کارایــی نظــام 
ــبکه های  ــی ش ــدی و یکپارچگ ــهری، هم پیون ــل ش حمل ونق
شــهری، و ارتقــای حکمروایــی شــهری از اصلی تریــن نمودهای 
اجرای سیاســت بازآفرینی در توســعة شهرها برشــمرده می شوند.
تحقــق ایــن مجموعــة اهــداف در گــرو اعمــال مجموعــه ای 
ــام  ــی نظ ــه ای و محتوای ــاد روی ــول در ابع ــت گانه از اص بیس
برنامه ریــزی و هدایــت توســعة شــهرها بــه شــرح زیــر اســت. 

اصول رویه ای
ـ راهبردی در شــناخت و مواجهه  ۱- اتخــاذ نگــرش فضایی 

ــا چالش های شــهری ب
2- تعییــن چشــم انداز جامع، یکپارچه، بلند مــدت و منعطف 
در مســیر اهــداف توســعة پایــدار بــا توجــه بــه تنــوع داخلی 

)تفــاوت شــهرها و زمینه هــای متفاوت(
 ۳- تعییــن اهداف عملیاتی مشــخص و منعطــف در هدایت 

ــعة شهری روندهای توس
۴- ایجــاد شــبکه های همــکاری و فراهــم آوردن ســاز و کار 
مشــارکت حداکثــری همــة کنش گــران و بازیگــران به ویژه 
مــردم در تمامــی مراحــل از برنامه ریــزی تــا اجــرا بــا تأکیــد 
بــر نقــش سیاســت  گذاری، حمایتــی و تســهیل گری دولت 

و مدیریــت اجرایــی مدیریت شــهری
ــه برنامه هــای  ــن ب ــه پایی ــاال ب ۵- اتصــال برنامه هــای ب
پاییــن بــه بــاال بــا  اتخــاذ و اعمــال رویکــرد محلی گرایــی
۶- ســازمان دهی فراینــد برنامه ریــزی و نهادی پشــتیبان و 
مدیریــت بهینــه و توزیــع عادالنة منابع )طبیعــی، اقتصادی، 
ــذاران و  ــی تأثیرگ ــن تمام ــر گرفت ــا در نظ ــانی و...( ب انس

تأثیرپذیران 
۷- پایــش و ارزیابــی مســتمر تحقــق اهــداف و تغییــرات 
ــور  ــه منظ ــا ب ــت ها و برنامه ه ــال سیاس ــل از اعم حاص

ــا ــای رویه ه ــری و ارتق بازنگ

اصول محتوایی
۸- اتخــاذ نگــرش شــهرنگر بــه معنــای حــل چالش های 
ــه در یــک محــدودة منفــک و جــدا از شــهر،  شــهری، ن
بلکــه هم پیونــد بــا ســاختارهای کالن شــهری، منطقه ای 
و ســرزمینی، بــه صــورت چند وجهــی و با تأکیــد بر پرهیز 
از مداخــالت منجــر بــه از هم گســیختگی بافــت اجتماعی، 

اقتصــادی و کالبــدی اجتماعــات محلی 
۹- توســعه و حفاظــت توأمــان بــا توجه به دانــش تاریخی 

زیست سرزمینی
۱۰- احترام به بستر طبیعی و زیست بوم پیرامونی

۱۱- توســعة درونــی و پایــدار اجتمــاع محلــی و ایجــاد و 
ــران  ــی کنش گ ــای الزم در تمام ــت ظرفیت  ه تقوی

۱2- تنظیــم برنامه هــا و اقدامــات با رویکــرد ایجاد محرک 
شهری

۱۳- پایداری و زیست پذیری اقتصادی
۱۴- بهینه سازی کاربری زمین

ــة  ــاز هم ــه نی ــه ب ــمولی )توج ــری و همه ش ۱۵- فراگی
گروه هــای ســنی، جنســیتی، درآمــدی، قومیت هــا و ... بــا 

ــیب پذیر( ــای آس ــر گروه ه ــد ب تأکی
۱۶- تقویت و بهبود امنیت اجتماعی 

۱۷- بهبود نظام حرکت، دسترسی و جابه جایی
۱۸- ارتقای سرزندگی و تنوع 

۱۹- ارتقــای ایمنــی و تــاب آوری شــهرها در برابــر بالیــا 
و مخاطــرات 

2۰- توسعة قلمرو عمومی
 

منابع:
مرکــز آمــار ایــران )۱۳۹۵(، نتایــج تفصیلــی سرشــماری های   -

عمومــی نفــوس و مســکن
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