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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
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