سخن سردبیـرویژه

رویکرد بازآفرینی شهری:
به سوی یک دستور کار شهری جدید
محمدسعید ایزدی

مقدمـه
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در پنج دهة اخیر ،شــهری شــدن و توســعة اقتصادی و اجتماعی
ایـران تغییـرات بســیاری در توزیــع منابــع و ســاختار فعالیتــی،
جمعیتــی و اجتماعی شــهرهای کشــور ایجــاد کرده اســت .خأل
سیاس ـتگذاری کالن و تعییــن چارچوبهــای روشــن ب ـرای
هدایت توســعة شــهری در کشــور زمینهساز تشــدید چالشهای
شهرنشــینی در ایران بوده اســت .نابرابری اجتماعــی و اقتصادی،
گســترش فقر شــهری و قطبی شــدن شــهرها ،فقدان تابآوری
شــهرها در برابــر بالیا ،بحـران هویــت و افول اعتماد و ســرمایة
اجتماعــی ،و ناکارآمــدی نظــام جابهجایی و حملونقــل ضرورت
تغییــر انگارههــای برنامهریــزی شــهرها و تعریــف رویکــرد و
سیاســتی هماهنــگ و روشــن در پاسـخگویی به ایــن چالشها
را در فراینــد توســعة شــهرها مطرح میســازد.
تضعیــف قابلیــت زیســتپذیری شــهرها و کیفیــت زندگــی
شــهروندان اکنــون سیاسـتگذاران و متخصصــان برنامهریــزی
شــهرها را در برهــهای قــرار داده اســت کــه بایــد درصــدد
پاسـخگویی بــه دو پرســش اصلــی برآینــد )1 :آیــا رویکردهــا و
نگرشهــای رایــج بــه شــهر و برنامهریــزی و هدایــت توســعة
شــهرها پاسـخگوی چالشهــای شــهر و نیازهــای شــهروندان
امــروز هســت؟  )2آیــا حکمرانــی شــهری بــا ظرفیتهــای
موجــود خــود توانایــی مواجهــه بــا ش ـرایط جدیــد شــهرها و
نیازهــای شــهروندان امــروز را دارد؟ کنشگــران و ســهمها و
نقشهــای آنــان در هدایت توســعة شــهرها در چنین شـرایطی
چگونــه بایــد باشــند؟

*

تغییــر انگارههــای رایــج توســعۀ شــهری بــرای برونرفــت
از شــرایط موجــود ضــروری اســت .بازآفرینــی شــهری
سیاســتی اســت کــه میتوانــد بــه عن ـوان چارچــوب هدایــت
توســعۀ شــهری ،ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندان و قابلیت
زیسـتپذیری 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 بـرای اصالح
روشهــا و ابزارهــای رایــج در برنامهریزی توســعۀ شــهرها ایجاد
میکنــد.

مسئله چیست؟

رونــد فزاینــدۀ شــهری شــدن همــگام بــا تحــوالت جهانــی
همچــون بحرانهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی ،و نیــز
تغییــرات زیســتمحیطی کــه فشــارهای فزاینــدهای را بــه
اکوسیســتمها و توانایــی آنهــا در پاســخگویی بــه نیازهــای
زندگــی بشــر وارد کــرده ،شــهرها را بــا مجموعـهای پیچیــده از
چالشهــا مواجــه کــرده اســت .ایـران نیــز در طــی پنــج دهــۀ
گذشــته با تغییرات ســریعی در جمعیت شهرنشــین مواجه شــده
اســت ،به گونهای که ســهم شهرنشــینی کشــور از  31.4درصد
در ســال  1335بــه  74درصــد در ســال 1395رســیده کــه حاکی
از افزایــش قریــب بــه ده برابــری جمعیت شهرنشــین در کشــور
اســت .همچنین متوســط رشــد جمعیت نقــاط شــهري در دورۀ
 1355-1335حــدود  5درصــد بــوده و در دورۀ 1365-1355
افزایــش  0/5درصــدی داشــته و از ایــن دوره بــه بعــد ،متوســط

* دکتری معماری با گرایش مرمت شهری ،معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

سهم شهرنشيني كشور (( )1395-1335درصد)

سال
شرح
سهم شهرنشینی

1335

1345

1355

1365

1370

1375

1385

1390

1395

31.4

37.9

47

54.3

57.1

61.3

68.5

71.4

74

منبع :مرکز آمار ایران ،نتایج تفصیلی سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن

مقایسه نرخ رشد جمعیت در مناطق شهری و روستایی کشور

منبع :مرکز آمار ایران ،نتایج تفصیلی سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن
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شماره 6۲

رشــد ســاالنۀ جمعیت نقاط شــهري (و روســتایي) ســیری نزولي
را طــی کــرده اســت.
ایـران هماکنــون ،بــا ســهم شهرنشــینی بالــغ بــر  74درصــد ،به
عصر جدید شــهری شــدن قدم گذاشــته اســت .الگوی نامتوازن
توزیــع جمیعــت در دهههــای 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 شــاخصهای
توســعه در بخش شــمالی و غربی کشــور وضعیت بســیار بهتری
نســبت به بخــش جنوبی و شــرقی کشــور دارنــد .ایــن موضوع،
در کنار مهاجرپذیری اســتانهای توســعه یافته و مهاجرفرســتی
اســتانهای کمتر توســعه یافتــه ،نشــاندهندۀ نابرابــری مناطق
از نظــر امکانــات اقتصادی و اجتماعی اســت.
واقــع شــدن اصلیتریــن کالنشــهرهای کشــور در اســتانهای
توســعه یافتــه و ســکونت بیــش از یکســوم جمعیــت کشــور
(براســاس آمــار  )1390در کالنشــهرها حاکــی از وجود الگوهای
ناپایـدار توســعه و توزیــع منابــع و امکانــات در شــهرهای کشــور

اســت .در ایــن فراینــد شــهرهای کشــور نیــز دســتخوش تغییر
و تحوالتــی گســترده شــده و بــا مخاطـرات و نابســامانیهای
مختلــف روبهرو شــدهاند کــه نزول کیفیــت زندگی شــهروندان
را در ابعــاد مختلــف بــه همراه داشــته اســت.
نمودهــای بــارز ایــن نابســامانیها در قالــب ابعــاد مختلــف فقر
شــهری همچــون فقــر درآمــدی ،بهداشــتی ،آموزشــی و فقــر
خدمــات پایــه ،نابراب ریهــای فضایــی ـ کارکــردی ،ناکارآمــدی
نظــام جابهجایــی و حرکت در شــهرها ،تابآوری پایین شــهرها
ط زیســت،
در مواجهــه بــا بالیــا و مخاطـرات ،تنزل کیفی محی 
تخریــب زیســتبومها ،بحــران هویــت و بیتوجهــی بــه
حفاظــت و حراســت از میـراث معنــوی و طبیعــی ،ملمــوس و
ناملمــوس ،و افــت منزلــت اجتماعــی ـ مکانــی ،بخشهــای
وســیعی از شهرهای کشور را دربرگرفته و جمعیت قابل توجهی
از شهرنشــینان را بــه شــکل مســتقیم یــا غیرمســتقیم درگیــر
مســائل و مشــکالت آن کــرده اســت.
گســتردگی ابعــاد و عمــق چالشهــای برشــمرده شــده در
زندگــی روزمــرۀ شهرنشــینان در کشــور حاکــی از ناکارآمــدی
نظــام طرحریــزی و برنامههــای توســعۀ شــهری در مواجهــه با

چالشهای فزایندۀ شــهری شــدن اســت .در چنین شـرایطی ،با
گذشــت بیــش از چهار دهــه از برنامهریــزی و تدویــن طرحهای
توســعۀ شــهری در ایران و در آســتانۀ هزارهای جدید ،بازاندیشــی
در ابزارهــا ،روشهــا و فرایندهــای رایج برنامهریزی شــهری ،که
برآمــده از بنیادهــای نظــری و رویکردهــای فلســفی به ماهیت
شــهر اســت ،ضــروری بــه نظــر میرســد.
از ســوی دیگــر ،کاهــش ســرعت رونــد افزایــش شهرنشــینی
در کشــور ایــن نویــد را میدهــد کــه در ســالهای پیــش رو،
رونــد تغییـرات جمعیت شــهری کشــور به ســمت ثباتی نســبی
بــرود .ایــن فرصتی ارزشــمند بـرای نظــام برنامهریزی شــهری
اســت تــا الگوهــای برنامهریــزی توســعۀ شــهرها را در کشــور با
هــدف رفــع چالشهــا و ارتقــای قابلیت زیسـتپذیری شــهرها
و کیفیــت زندگــی شــهروندان مــورد بازنگــری قـرار دهد.

چرا تغییر ضرورت دارد؟
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حــل و فصــل مســائل و چالشهــای زندگی در شــهرها قدمتی
طوالنــی در زندگــی بشــر دارد .امــا در معنــای مــدرن ،عمــل
برنامهریــزی شــهری و مواجهۀ دولتها با ناکارآمدی در شــهرها
بــه دوران پــس از جنگهــای جهانــی اول و دوم بازمیگــردد و
از آن زمــان تــا کنــون ،در رونــدی تحولــی و تکاملــی ،رویکردها
و سیاس ـتهای متفاوتــی ب ـرای پاس ـخگویی بــه چالشهــای
شــهری و تأمیــن نیازهــای شــهروندان اتخاذ شــده اســت.
پــس از جنــگ جهانــی دوم و در حــد فاصــل ســالهای 1950تا
« ،1960بازســازی شــهری» اصلیتریــن سیاســت دولتهــا در
مواجهــه با محدودههــای ناکارآمد شــهرها بود .در این سیاســت،
بافتهــای ناکارآمــد شــهرها کثیــف ،فرســوده ،مشکلســاز و
هســتۀ ناســالم شــهری قلمـداد میشــوند و اجـرای آن از طریق
بازســازیهای اقتدارگرایانــه ،بــا نگاهــی مــوزهای بــه می ـراث
تاریخــی شــهر و در چارچــوب تهیــۀ طرحهــای کالبــدی بــا
تأکیــد بــر عملکــرد ســکونت و تأمیــن نــور و هـوا و بهداشــت
بــه معنــای عــام ،اســت .در ایــن سیاســت ،تنهــا وجــه کالبــدی
چالشهــا مــورد توجــه و تأکیــد برنامهریـزان قـرار میگیــرد و
راهحــل بــه شــکل تخریــب ســاختار فضایــی و کالبدی شــهر و
ی اقتدارگرایانــۀ آن در قالــب طرحهــای از بــاال بــه پایین
بازســاز 
تعریــف میشــود .فقـدان زندگــی در معنای حقیقــی آن در نتایج

بهجــا مانــده از پروژههــای بازســازی کالبــدی در دهــۀ  1960و
 ،1970ضــرورت تغییــر در سیاسـتهای مواجهــه بــا ناکارآمدی
در شــهرها را مطرح ســاخت.
بــر ایــن اســاس «نوســازی شــهری» ب ـ ه عن ـوان سیاســتی
در جهــت دســتیابی بــه وجــوه دیگــری از حیــات مدنــی و
اجتماعــی در شــهرها تعریــف شــد .امــا ایــن سیاســت در عمل
در قالــب دو جریــان «توســعۀ مجــدد» از طریــق تملــک و
تجمیــع محدودههــای ناکارآمــد ،کــه بــه نوعــی ادامــۀ رویکــرد
بازســازیهای اقتدارگرایانــه و تــوأم بــا حــذف فقرای شــهری از
برنامههــای توســعۀ شــهری و انتقــال آنــان بــه حومههاســت،
و «باززندهســازی شــهری» بــه عنـوان نوعــی از نوســازی کــه
بــه توســعۀ اقتصــادی و اجتماعی نیــز توجــه دارد به اجرا رســید.
گســترش فقــر ،بیــکاری و بزهــکاری در پــی بحـران اقتصادی
دهــۀ 1970و اعمــال سیاسـتهای بــاال به پاییــن در برنامههای
توســعه ،تغییــر نظــام ارزشهــا و توجــه بــه ابعــاد اجتماعــی و
جنبههــای کیفــی حیــات مدنــی را بــه مطالبـهای عمومــی در
پایــان ایــن دهــه تبدیــل کــرد« .بازآفرینی شــهری» سیاســتی
اســت کــه بــا آغــاز دهــۀ  1980در پاســخ بــه تبعــات منفــی
نوســازی شــهری مطــرح شــد .ایــن سیاســت کــه تاکنــون
رونــدی تکاملــی را طــی کــرده اســت ،در تعریــف متأخــر خــود
و بــا تأکیــد بر ابعــاد توســعۀ پایـدار ،دربرگیرنــدۀ اقداماتی اســت
کــه بــا چارهجویــی برای مشــکالت شــهری ،بــه بهبــود دائمی
و پایدار شـرایط اقتصــادی ،کالبدی ،اجتماعی و زیسـتمحیطی
منجــر میشــوند.
ای ـران نیــز در مواجهــه بــا بافتهــا و محدودههــای ناکارآمــد
در شــهرها ،رویکردهــا و روشهــای مختلــف برنامهریــزی و
طرحریــزی توســعۀ شــهری را در بیــش از پنــج دهــه تجربــه
کــرده اســت .طرحهــای توســعه و عمـران در ســطوح مختلــف
ملــی ،منطقهای ،شــهری و محلی بــه منظور هدایــت روندهای
توســعۀ شــهری تهیه شــده و مواجهه بــا محدودههــای ناکارآمد
در شــهرها در قالــب طرحهــای موضعی و موضوعــی (طرحهای
بهســازی و نوســازی شــهری و ســاماندهی و توانمندســازی
ســکونتگاههای غیررســمی) و بــا اتخــاذ مجموعهای متنــوع از
سیاسـتها در قالــب هفــت دوره ،رونــدی تحولــی و تکاملــی را
طــی کــرده اســت.

11

شماره 6۲

 )1پیــش از انقــاب اســامی  :1357تخریــب
ی گســترده بــا هــدف تغییــر ســاختار موجــود
و بازســاز 
و جایگزینــی عناصــر جدیــد ،بــا تکیــۀ کامــل بــر بودجــۀ
عمومــی دولــت و بیتوجهــی بــه نهادهــای اجتماعــی و
ســاکنان و مالــکان ،اصلیتریــن رویکــرد دولــت در مواجهه
بــا بافتهــای کهــن بــود که منجــر بــه گســترش بیرویۀ
شــهر و انــزوای مراکز قدیمی شــد .این تخریب و بازســازی
مبیــن رواج رویکــرد نوگرایــی بــا وابســتگی شــدید بــه
الگوهــای غربــی در آن دوران اســت.
 )2پــس از انقــاب تــا پایــان جنــگ تحمیلــی
در ســال « :1367طرحهــای روانبخشــی» اصلیترین
سیاست در بهســازی موضعی محالت قدیمی در این دوران
بــود کــه در قالب یــک برنامۀ دولتی وابســته بــه درآمدهای
عمومــی ،با ابعاد مشــارکتی بســیار محــدود و نگاهــی صرف ًا
کالبــدی بــه چالشهای محیطی ،تهیه و اجرا شــد .شـرایط
اقتصــادی حاکــم مانــع از تعمیــم ایــن سیاســت بــه همــۀ
شــهرها شــد و در حــد چنــد اقـدام موضعــی در شــهرهای
اصفهــان ،یزد ،ســمنان ،گــرگان و شــیراز باقــی ماند.
 )3حــد فاصــل ســالهای  1368تــا :1372
«طرحهــای تفصیلــی ویــژۀ مراکــز تاریخــی» بهویــژه
شــهرهای آســیبدیده در جنــگ و پــس از آن «طــرح
محورهــای فرهنگــی ـ تاریخــی» اصلیتریــن برنامههــای
دولــت در مواجهه بــا بافتهــای ناکارآمــد در ســالهای اولیۀ
پــس از جنــگ بــود .در ایــن برنامههــا ،بافتهــای مراکــز
شــهری که همـواره همچون بخــش مجزایی از پیكرۀ شــهر
مشــمول برنامهریزیهــای موضعــی قــرار میگرفتنــد ،بــا
جامعیــت ســاختاری شــهر و ســرزمین پیرامونی ،مــورد توجه
واقع شــدند .سیاســت غالب در این دوره بهســازی و نوســازی
تدریجــی به دســت مــردم بــا اجـرای طرحهــای بهســازی با
ســاختاری مشــابه طرحهای تفصیلــی رایج بــوده اســت .نبود
زیرســاختهای الزم در محــات هــدف ،عــدم برخــورداری
ســاکنان از ابزارهای مالی و سیاس ـتهای تشــویقی ،و فقدان
توانمنــدی و ظرفیتهــای الزم در شــهرداریها بــرای
قبــول چنیــن مأموریتــی از مهمتریــن علــل تحقــق نیافتن
برنامههــایبهســازیشــهریدرایــندورهبــهشــمارم ـیرود.

 )4حــد فاصــل ســالهای  1372تــا :1376
سیاســت تجمیــع اصلیتریــن رویکــرد دولت در بهســازی
و نوســازی بافتهــای شــهری در ایــن دوران بــه شــمار
مـیرود کــه از طریق تملک ،پاکســازی و تجمیع واحدهای
موجــود در اراضــی و امــاک واقــع در بافتهــای مراکــز
شــهری بـرای جبـران بخشــی از مســكن مــورد نیــاز بــه
اجـرا درآمــد .ایــن سیاســت کــه ابتدا بــا عنـوان «تجمیع»
و ســپس با درج در برنامة پنج ســالة دوم توســعة اقتصادی،
اجتماعــی و سیاســی کشــور بــا عنـوان «بافــت مســئل هدار
شــهری» تعریــف شــد ،اج ـرای پروژههــای پاکســازی و
تجمیــع در مقیــاس کالن را بــا تأکیــد بــر ابعــاد کالبدی و
بــا دخالــت مســتقیم دولــت در پــی داشــت.
 )5حــد فاصــل ســالهای  1376تــا  :1388بــا
تشــكیل ســازمان عمـران و بهســازی شــهری وابســته به
وزارت مســكن و شهرســازی در ســال  ،1376دورة تــازهای
در سیاســتگذاری ،برنامهریــزی و اجــرای برنامههــای
بهســازی و نوســازی شــهری آغــاز شــد .هــدف اصلــی
از تشــكیل ایــن ســازمان ،ایجــاد نهــادی سیاس ـتگذار،
برنامهریــز و ناظــر بــر تحقــق برنامههــای عمــران و
بهســازی به منظور دســتیابی به توســعة مــوزون ،متعادل و
پایدار شــهری از طریق شناســایی و استفاده از ظرفیتهای
موجــود کالبــدی ،اقتصــادی و اجتماعی در داخــل محدودة
قانونــی شــهرها و تعادلبخشــی بــه اســتقرار جمعیــت و
جلوگیــری از گســترش بیرویة شــهرها و همچنین فراهم
کــردن امــكان زندگی ســالم ،ایمن و اســتاندارد بوده اســت.
بــا اتخــاذ چنیــن سیاســتی ،قلمــرو جغرافیایی بهســازی و
نوســازی شــهری گســترش یافــت و سیاســت جدیــدی با
عنـوان «توســعة درونی» نخســتین بــار در پاسـخگویی به
چالشهــای بافتهای ناکارآمد در دســتور کار قـرار گرفت.
در ایــن دوران ،بــه منظــور کاســتن از تبعــات و مشــکالت
ناشــی از اجـرای پروژههــای بــزرگ مقیــاس پاکســازی در
دورة پیشــین و دخالــت مســتقیم دولــت بدون مشــارکت با
ســایر نقشآفرینــان ،سیاســت تشــویق بخــش خصوصی
و ســرمایهگذاران ب ـرای مشــارکت در اج ـرای پروژههــای
نوســازی اجرا شــد.
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بــا وقــوع زلزلــة بــم در ســال  ،1383سیاسـتگذاری بـرای
مواجهــه بــا مخاط ـرات ناشــی از ناپای ـداری و نابســامانی
ابنیــه و بافتهــای شــهری در شــورای عالــی معمــاری و
شهرســازی ایـران مطــرح شــد و ســه شــاخص ناپایـداری،
ریزدانگــی و نفوذناپذیــری بـرای شناســایی محدودههــای
نیازمنــد نوســازی شــهری بــا عنـوان بافتهــای فرســودة
شــهری تعییــن و مصــوب گردید .همچنیــن در ایــن دوره،
بــا اجـرای طــرح بهســازی شــهری و اصالحــات بخــش
مســكن از محــل وام بانــک جهانــی در اواخــر برنامــة دوم
توســعه ،مفاهیــم «توانمندســازی و ســاماندهی اســكان
غیررســمی» در شــرکت عمران و بهســازی شــهری ایران
مطــرح و نخســتین بــار از ســال  1379از طریــق برنامــة
ســوم توســعة اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی بــه واژگان
سیاســتگذاری توســعه و برنامهریــزی شــهری کشــور
وارد شــد .تصویب ســند ملی توانمندســازی در ســال 1388
و راهانـدازی ســتاد ملــی توانمندســازی بــه منظــور ایجــاد
وحــدت رویــه و هماهنگیهــای الزم در امر توانمندســازی
و ســاماندهی ســکونتگاههای غیررســمی در کشــور از
دیگــر اقدامــات اصلی شــرکت عمران و بهســازی شــهری
ایـران بــه منظــور اجرایــی کــردن ایــن سیاســت به شــمار
مـیرود.
 )6حــد فاصــل ســالهای  1388تــا  :1392بــا
توجــه بــه اهمیــت حضــور و مشــارکت گســتردة ســاکنان،
مالــكان و ســایر کنشگران بهســازی و نوســازی شــهری
در موفقیــت و تحقــق اهــداف برنامههــای بهســازی و
نوســازی شــهری ،فراهــم کــردن بســترهای الزم ب ـرای
تســهیل حضــور بخش خصوصی ،ســاکنان و ســایر نهادها
و دســتگاههای ذی مدخــل به طرق مختلف در دســتور کار
دولــت و شــهرداریها قـرار گرفــت .بر این اســاس تالش
شــد بــا تمرکز بــر مجموعــه اقداماتــی نرمافـزاری از طریق
تعریف و تأمین بســتههای حمایتی و تشــویقی ،زمینههای
حضــور و مشــارکت مــردم در ایــن برنامههــا فراهــم آیــد.
از میــان آنهــا میتــوان بــه تســهیالت ارزانقیمــت،
تخفیفهــای ویــژه ،کمــک ودیعة اســكان موقــت ،کمک
بالعــوض برای تجمیــع قطعــات ریزدانه ،اعتبــارات خاص

برای بهبود شــبكة معابر و ایجاد دسترسـیهای الزم ،تهیة
طــرح حمایــت از احیــا ،بهســازی و نوســازی بافتهــای
فرســوده و ناکارآمــد شــهری و تصویــب آن در مجلــس
شــورای اســامی ،تدویــن دســتورالعمل راهان ـدازی دفاتــر
خدمــات نوســازی محدودههــا و محــات هــدف ،تخفیف
عوارض صدور پروانة ســاختمان در شــهرداریهای کشــور،
و اســتفاده از ابزارهــا و امكانــات مختلف برای اطالعرســانی
و آگاهیبخشــی بــه شــهروندان اشــاره کــرد.
 )7از ســال  1392تاکنــون :بــا آغــاز ایــن دوره،
آسیبشناســی و بازنگــری در مجموعــة سیاســتها و
اقدامــات بهســازی و نوســازی شــهری در دســتور کار قـرار
گرفــت .دولــت و شــهرداریهای کشــور در طــی ســالیان
گذشــته تالشهــای زیــادی بــرای حــل چالشهــای
بافتهــای ناکارآمــد کردهانــد کــه در قالــب بیــش از 55
هـزار هکتــار محــات نابســامان میانــی 24 ،هـزار هکتــار
عرصههــای تاریخــی مراکــز شــهرها و  61ه ـزار هکتــار
ســکونتگاههای غیررســمی شناســایی شــدهاند .امــا
متأســفانه رونــد افــت کیفیــت زندگــی و شــاخصهای
زیســتپذیری در ایــن محدودههــا ،کــه  30درصــد
بافتهــای شــهری موجــود کشــور را دربــر میگیرنــد و
جمعیتــی بالغ بر  19میلیــون نفر (حــدود  20درصد جمعیت
شــهری کشــور) در آنهــا بــه طــور مســتقیم با مســائل و
مشــکالت متعــدد روبـهرو هســتند ،در حــال افزایــش بوده
اســت .اصلیتریــن چالشهــا در برنامهریــزی و طرحریــزی
توســعه در محدودههــای ناکارآمــد شــهری بــه شــرح زیــر
شناســایی شــده اســت:
فق ـدان نــگاه آمایشــی و بیتوجهــی نســبت بــه ماهیــت
پیچیــدة شــهرها و همچنیــن عــدم پیشنگــری و توجــه
بــه سیاســتها و برنامههــای پیشگیرانــه در گســترش
محدودههــا و محلههــای ناکارآمــد شــهری؛
بیتوجهــی بــه ســهم و حضــور شــهروندان و همــکاری
نهادهــای مدنــی در سیاسـتگذاری ،برنامهریــزی و اجرای
طرحهــا و برنامههــا؛
نبــود وفــاق ملــی و عــدم همگرایــی دســتگاههای مختلف
دخیــل در فرایندهــای بهســازی و نوســازی شــهری؛

بازآفرینــی شــهری نســبت بــه اقدامــات و سیاس ـتهای
بخــش حکومتــی (دولــت ،شــهرداریها و)...؛
بیتوجهــی بــه برنامههــای کاهــش خطرپذیــری ابنیــه و
زیرســاختهای شــهری در برابر بالیا و سـوانح در محلهها
و محدودههــای هــدف بازآفرینــی شــهری؛
همســو نبــودن دســتگاههای دخیــل در فرایند بهســازی و
نوســازی ،نــگاه بخشــی و م ـوازی و گاه غیرهمجهــت و
در نتیجــه اتــاف منابــع و ایجــاد ناهماهنگــی در برنامههــا.
بــر ایــن اســاس ،دو اقـدام اصلــی در ایــن دوره صــورت گرفتــه
اســت .در اقـدام اول کــه در دورۀ قبــل پایهگـذاری شــده بــود،
تدویــن و اصــاح ســندی راهبــردی کــه تمامــی محدودههای
ناکارآمد شــهری را در مقیاس ملی و محلی پوشــش دهد دنبال
شــده اســت .بهویــژه پــس از تدوین ســند ملی توانمندســازی ،و
بــا توجه به ســابقۀ اقدامات شــرکت عمران و بهســازی و نتایج
تأثیرگذار و مثبت آن در احیای جوامع محلی در سکونتگاههای
غیررســمی ،ضرورت توجه بــه اقدامات نرمافـزاری و بهرهمندی
از ایــن مجموعه اقدامــات اجتماعمحور در تمامــی محدودههای
ناکارآمــد شــهری مطــرح شــد .بــر ایــن اســاس و بــا تصویــب
ســند ملــی راهبــردی احیا ،بهســازی ،نوســازی و توانمندســازی
بافتهــای فرســوده و ناکارآمــد شــهری در تاریــخ 1393/6/16
در هیئــت وزیـران ،نخســتین بــار محدودههای هدف بهســازی
و نوســازی شــهری از ســندی جامــع برخوردار شــدند که ضمن
تفکیــک گونههای موجــود در بافتهــای هدف ،سیاسـتهای
اقـدام در هریــک از گونههــا را بــه روشــنی تعریف و مشــخص
کــرده اســت .بر مبنــای این ســند ،مجموعــة بافتهــای هدف
برنامههــای احیا ،بهســازی و نوســازی در چهــار گونۀ پهنههای
نابســامان میانــی ،محدودۀ تاریخی شــهرها ،پهنههای شــهری
بــا پیشــینۀ روســتایی ،و ســکونتگاههای غیررســمی تعریف و
مجموعــة اهـداف ،راهبردهــا و سیاسـتهای ایــن ســند ناظــر
بــر چالشهــای متفــاوت موجــود در ایــن گونههــا تدویــن و
ارائه شــده اســت.
تشــکیل ســتاد ملــی بازآفرینــی بــه عن ـوان نخســتین نهــاد
فرابخشــی و فراگیــر در برنامههــای بهســازی و نوســازی
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توجــه صــرف بــه ابعــاد کالبــدی و زیباشناســی در امــر
ســاماندهی و بهســازی محدودههــای هــدف و توجــه
نداشــتن بــه ســرزندگی اجتماعــی و اقتصــادی و مالحظات
زیسـتمحیطی و همچنیــن غفلت نســبت بــه ســایر ابعاد
ذهنــی در مفهــوم کیفیــت زندگــی؛
عــدم ایفــای نقــش صحیــح کنشگـران مختلــف دخیــل،
بهویــژه درگیریهــا و مداخلههــای اجرایــی مســتقیم دولت
و شــهرداریها در فراینــد بهســازی و نوســازی شــهری؛
بیتوجهــی بــه توانمندســازی ســاکنان محلههــا و
محدودههــای هــدف بـرای حضــور و مشــارکت در فراینــد
بهســازی و نوســازی و همچنین پایین بودن ســطح اگاهی
عمومــی نســبت بــه اهمیــت و ضــرورت برنامههــا؛
بیتوجهــی بــه ارزشهــا و ثروتهــای فرهنگــی ـ تاریخی
شــهرها و در معــرض خطــر تخریــب بــودن آثــار بهجامانده
ساختوســاز در حــوزۀ

و همچنیــن کیفیــت نــازل و ناایمــن
نوســازی شهری؛
عــدم تخصیــص منابــع الزم برای توســعة خدمــات ،ارتقای
زیرســاختها و اعطــای تســهیالت بــه ســاکنان و مالــکان؛
عــدم همگرایــی برنامههــای مختلــف توســعة شــهری
بهویــژه برنامههــای تأمیــن مســکن بــا توجه بــه ظرفیتها
و فرصتهــای موجــود در محــات هــدف برنامههــای
بهســازی و نوســازی شــهری؛
بیتوجهــی بــه ظرفیتســازی در حاکمیــت شــهری بــه
منظــور اعطــای نقــش محــوری بــه ایــن نهــاد بــه عنـوان
مدیریــت واحــد و هماهنــگ شــهری؛
فقـدان حمایتهــای الزم از ســرمایهگذاران ،توســعهگران و
ســازندگان بخــش خصوصــی در جهــت تشــویق و افزایش
انگیــزة آنــان بــرای حضــور در طرحهــا و برنامههــای
بهســازی و نوســازی شــهری؛
عــدم برخــورداری از دانــش روز و فق ـدان نظــام ارزیابــی و
پایــش اقدامات بــه منظور اســتفاده از تجربههــای حاصل از
اقدامــاتگذشــتهوهمچنبــن نابســامانی رویکردهــاو رویههــا؛
نبــود الگــوی مناســب مســکن کمدرآمدهــا و جـدا بــودن
سیاسـتهای تأمیــن مســکن ،کــه عمدتـ ًا دولتــی و از باال
بــه پاییــن هســتند ،از برنامههــا و سیاســتهای توســعۀ

شــهری در ســطح محلــی؛
بیاعتمــادی ســاکنان محلههــا و محدودههــای هــدف
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بافتهــای ناکارآمــد ،دومیــن اق ـدام اصلــی در ایــن دوره بــوده
اســت کــه در پــی تصویــب ســند ملــی ،با هــدف ايجــاد وحدت
رويــه و زبان مشــترك میان همة دســتگاههاي اجرايــي در مورد
محدودههــا و محلههــای هــدف برنامههــای احیــا ،بهســازی و
نوســازی شــهری و تدوين ســازوكارهاي تعامل و اقدام مشترك
نهادهــاي دولتــي ـ عمومي و مردمي در ســطوح ملي ،منطقهاي،
محلــي و بــه ریاســت رئیــس جمهــور و در غیــاب وی وزیــر راه
و شهرســازی و بــا عضویــت بیــش از  20وزارتخانــه و دســتگاه
متولــی امــر بهســازی و توانمندســازی محدودههــای ناکارآمــد
ایجاد شــد.
بیشــک بازآفرینــی محدودههــای ناکارآمــد شــهری ،کــه
شــکلگیری آنهــا ناشــی از نابســامانی نظامهــای برنامهریزی
در ســطوح کالنتــر اقتصــادی و اجتماعــی اســت ،نیازمنــد
یکپارچهســازی و ایجــاد هماهنگــی در تمامــی مقیاسهــای
فضایــی برنامهریــزی توســعة شــهری اســت .بازنگــري در
رويكردهــا و روندهــای گذشــتة برنامهریــزی توســعة شــهری
در محدودههــای ناکارآمــد و انتخــاب بازآفرینــی شــهری بــه
عنوان سیاســت اصلی وزارت راه و شهرســازی در ارتقای کیفیت
زندگــی و شــاخصهای زیسـتپذیری شــهرها ضــرورت تبیین
چارچوبی روشــن از چیســتی و اصــول این سیاســت را به منظور
اعمــال در تمامــی ارکان نظــام برنامهریــزی شــهری پیــش رو
قـرار میدهــد .از ایــن رو ،دســتیابی بــه بینشــی مشــترک از این
سیاســت ،گامــی اصلی در تحقق چشـمانداز و اهداف ســند ملی
و شــکلگیری ســاختارهای نهادی و ابزارهای پشــتیبان اســت.

بازآفرینیشهریبهچهمعناست؟

بازآفرینــی شــهری سیاســتی اســت در پاسـخگویی بــه مســائل
و چالشهایــی کــه در پــی تغییـرات و ظهــور نیازهــای نســل
جدیــد در شــهرها شــکل گرفتهانــد .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 دربرگیرنــدة انســانها ،ارگانیزمهای
زنــده ،اکوسیســتمها ،محیــط ســاختة انســان ،و جریانهــای
اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی درک و برایــش برنامهریــزی
میشــود .از ایــن رو ،در ایــن نگــرش ،روشها و ابزارهای ســنتی

برنامهریــزی توســعة شــهرها با طــرح مفروضاتی هچــون ثبات
آســتانهها ،قابلیــت پیشبینــی آینــده ،امــکان ارائــة مدلهــای
بهینــه ،و مهندســی اجتماعــی از طریــق مدلســازی و کاربــرد
گســتردة روشهــای ک ّمــی و کالبدمحــور ،کارایــی و اثربخشــی
خــود را در هدایــت رونــد توســعة شــهرها از دســت میدهنــد.
بازآفرینی شــهری سیاســتی اســت کــه بــا رویکــردی فراگیر به
کلیــت پیکــرة شــهرها تســری مییابــد .بــر ایــن اســاس ،هــر
گونــه خلــل و ناکارآمــدی در عملکــرد شــهرها بــه عنـوان یک
سیســتم پویــا ،نه در محــدوده و موضعــی منفک و جدا از شــهر،
کــه در نگاهــی سیســتمی و کلنگــر و در مقیاسهــای خــرد تا
کالن مــورد آسیبشناســی و توجــه قـرار میگیــرد.
همچنیــن چنــد وجهــی بــودن حیــات ایــن سیســتم پویــا و

پیچیــده ضــرورت پرهیــز از رویکردهــای خردگرایانــه و حرکت
بــه ســمت ارزش ـیتر شــدن و سیاس ـیتر شــدن فرایندهــای
برنامهریــزی توســعة شــهرها در قالب جامعیــت در رویه و محتوا
و توجــه به ابعــاد اجتماعــی ،اقتصادی ،زیسـتمحیطی ،کالبدی
و همچنیــن اصالح شــیوههای هدايت ،كنتــرل و تصميمگيري
در عرصــة عمومــی بـرای توليــد برنامههــاي شــهري را پیــش
روی سیاســتگذاران و برنامهریــزان شــهری مینهــد.
سیاســت بازآفرینی شــهری دربرگیرندة نگــرش و اقداماتی جامع
و یکپارچــه بـرای هدایت روند رشــد شــهرها بــه گونـهای پایدار
اســت ،تــا در نهایــت ضمــن پیشــگیری و درمــان مشــکالت
شــهری ،منجر بــه ارتقای کیفیــت زندگی شــهروندان و قابلیت
زیسـتپذیری شــهرها گــردد.
براســاس ایــن تعریــف ،بازآفرینــی شــهری دربرگیرنــدۀ
شــبکهای متصــل و هماف ـزا از برنامههــا و اقدامــات منعطــف
در مقیاسهــای فضایــی مختلــف ،از مقیاس موضعــی و محلی
تــا مقیاسهــای فراتر شــهری ،منطقـهای و ســرزمینی ،با تأکید
ی و در مســیر اهداف توســعۀ پایـدار اســت .این
بــر محــور محلـ 
برنامههــا و اقدامــات دربردارنــدة تعامل و مشــارکت حداکثری در
تمامــی ســطوح ،و بهرهمنــدی همــة کنشگـران و ذینفعــان،
بخــش عمومــی ،خصوصــی ،مدیریــت شــهری و بهویــژه 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 میشــود .کاهــش فقــر شــهری،

پیشنگــری و پیشــگیری از بازتولیــد فقــر ،افزایــش تــابآوری
شــهرها در برابــر تغییـرات و بالیا ،کاهش آســیبهای اجتماعی،
ارتقــای هویت شــهری و منزلت مکانی ،حفاظت پایـدار از میراث
ملمــوس و غیرملمــوس در شــهرها ،حفاظــت از زیس ـتبومها
و بهبــود شــاخصهای زیسـتمحیطی ،ارتقــای کارایــی نظــام
حملونقــل شــهری ،همپیونــدی و یکپارچگــی شــبکههای
شــهری ،و ارتقــای حکمروایــی شــهری از اصلیتریــن نمودهای
اجرای سیاســت بازآفرینی در توســعة شهرها برشــمرده میشوند.
تحقــق ایــن مجموعــة اه ـداف در گــرو اعمــال مجموع ـهای
بیســتگانه از اصــول در ابعــاد رویــهای و محتوایــی نظــام
برنامهریــزی و هدایــت توســعة شــهرها بــه شــرح زیــر اســت.

اصول رویهای

 -8اتخــاذ نگــرش شــهرنگر بــه معنــای حــل چالشهای
شــهری ،نــه در یــک محــدودۀ منفــک و ج ـدا از شــهر،
بلکــه همپیونــد بــا ســاختارهای کالن شــهری ،منطقهای
و ســرزمینی ،بــه صــورت چند وجهــی و با تأکیــد بر پرهیز
از مداخــات منجــر بــه ازهمگســیختگی بافــت اجتماعی،
اقتصــادی و کالبــدی اجتماعــات محلی
 -9توســعه و حفاظــت توأمــان بــا توجه به دانــش تاریخی
زیست سرزمینی
 -10احترام به بستر طبیعی و زیستبوم پیرامونی
 -11توســعة درونــی و پای ـدار اجتمــاع محلــی و ایجــاد و
تقویــت ظرفیتهــای الزم در تمامــی کنشگــران
 -12تنظیــم برنامههــا و اقدامــات با رویکــرد ایجاد محرک
شهری
 -13پایداری و زیستپذیری اقتصادی
 -14بهینهسازی کاربری زمین
 -15فراگیــری و همهشــمولی (توجــه بــه نیــاز همــة
گروههــای ســنی ،جنســیتی ،درآمــدی ،قومیتهــا و  ...بــا
تأکیــد بــر گروههــای آســیبپذیر)
 -16تقویت و بهبود امنیت اجتماعی
 -17بهبود نظام حرکت ،دسترسی و جابهجایی
 -18ارتقای سرزندگی و تنوع
 -19ارتقــای ایمنــی و تــابآوری شــهرها در برابــر بالیــا
و مخاط ـرات
 -20توسعة قلمرو عمومی
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شماره 6۲

 -1اتخــاذ نگــرش فضایی ـ راهبردی در شــناخت و مواجهه
بــا چالشهای شــهری
 -2تعییــن چشـمانداز جامع ،یکپارچه ،بلندمــدت و منعطف
در مســیر اهـداف توســعة پایـدار بــا توجــه بــه تنــوع داخلی
(تفــاوت شــهرها و زمینههــای متفاوت)
 -3تعییــن اهداف عملیاتی مشــخص و منعطــف در هدایت
روندهای توســعة شهری
 -4ایجــاد شــبکههای همــکاری و فراهــم آوردن ســازوکار
مشــارکت حداکثــری همــة کنشگـران و بازیگـران بهویژه
مــردم در تمامــی مراحــل از برنامهریــزی تــا اجـرا بــا تأکیــد
بــر نقــش سیاســتگذاری ،حمایتــی و تســهیلگری دولت
و مدیریــت اجرایــی مدیریت شــهری
 -5اتصــال برنامههــای بــاال بــه پاییــن بــه برنامههــای
پاییــن بــه بــاال بــا اتخــاذ و اعمــال رویکــرد محلیگرایــی
 -6ســازماندهی فراینــد برنامهریــزی و نهادی پشــتیبان و
مدیریــت بهینــه و توزیــع عادالنة منابع (طبیعــی ،اقتصادی،
انســانی و )...بــا در نظــر گرفتــن تمامــی تأثیرگــذاران و
تأثیرپذیران
 -7پایــش و ارزیابــی مســتمر تحقــق اه ـداف و تغیی ـرات
حاصــل از اعمــال سیاســتها و برنامههــا بــه منظــور
بازنگــری و ارتقــای رویههــا

اصولمحتوایی

