بازآفرینی شهری از مسیر بازآفرینی محالت شهری
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امــروز شــهرهای ایران بــا دو چالــش بنیادی قابلیــت زندگی۱و
قابلیــت و جابهجایــی ۲مواجهانــد .در بحــث قابلیــت زندگــی،
هرچنــد بــه ظاهــر تعــداد مســکن انباشــته از تعــداد خانوارهــا
فزونتــر اســت ،در عیــن حــال بــرآورد میشــود کــه ۱۹
میلیــون نفــر در بدمســکنی زندگــی میکننــد .بیگمــان
ناکارآمــدی بافتهــای میانــی و تاریخــی و حاشیهنشــینی
و بیســامانی از جملــه شــهرها و روســتاهای احاطــه شــده
توســط بافــت شــهری شــده بــه شــهرها بزرگتریــن مســائل
شــهری ایــران اســت .تاکنــون  141هــزار هکتار از این دســت
بافتهــا شــامل  2700محلة شــهری در  543شــهر شناســایی
شــده اســت .در حالــی کــه ایــن مســاحت  20درصــد مجمــوع
مســاحت شــهرهای مــورد گفتوگــو را شــکل میدهــد،
 30درصــد جمعیــت شــهری ایــران در ایــن محــات زندگــی
میکننــد .شــیوع فقــر و نابســامانی محیطــی ویژگــی عمومــی
ایــن محــات اســت کــه آنهــا را مســتعدهــر گونــه حادثه و
رفتــار ســوء فرهنگــی ،اجتماعــی و امنیتــی و نهایتـ ًا تهدیــدی
بــرای امنیــت ملــی میســازد .ایــن مســئله بــه ایــن معناســت
کــه بهــرهوری و کارایــی سیاسـتها و برنامههــای بیشــمار
دهههــای اخیــر در زمینــة توســعة شــهری در زندگــی مــردم
ایــن ســرزمین بهویــژه شهرنشــینان کاســتیهای جــدی
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داشــتهاســت .ایــن مســئله از ســوی دیگــر نظــام شــهری
را بــا گسســتهای جــدی در جامعــه مواجــه کــرده اســت.
امــروز وقتــی از اجــرای خــط آهــن یــا جــاده در شــهر صحبت
میشــود ،شــاهد ایجــاد گسســت اجتماعــی در ایــن عرصــه
هســتیم چــرا کــه در نظــام شــهری جدیــد فضــای عمومــی
را از دســت دادهایــم.
فضــای عمومــی فضایــی اســت کــه انســان بــه آن حــس
تعلــق دارد و عرصــة عمومــی عرصـهای اســت کــه میتوانــد
در آن گفتوگــو کنــد ،ارتبــاط برقــرار ســازد و عشــق بــورزد.
بــر ایــن اســاس ،سیاســت وزارت راه و شهرســازی مبتنــی بــر
رویکــرد بازآفرینــی شــهری پایــدار اســت تــا بــا حفظ ســاختار
و هویــت شــهری و معمــاری بافتهــای تاریخــی ،کارکــرد
آنهــا را بــا زندگــی امــروزی ســازگارکنــد و بــه جــای اجبــار
بــه حفــظ آنهــا ،بــا ارتقــای ســطح و منزلــت اجتماعیشــان،
در عمــل ،اشــتیاق ادامــة ســکونت و بازگشــت بــه آنهــا را در
دل ســاکنان ایجــاد کنــد .بــا ایــن نــگاه ،شــهر بــه مفهــوم
تمــدن ،تاریــخ ،نوع تفکــر ،هویت ،زندگی ،و نشــاط و شــادابی
اســت و اگــر نمیتــوان از ایــن بافتهــا بــهســادگی چشــم
پوشــید ،بدین ســبب اســت کــه انســان ایرانــی در شــهر امروز
بــا آنهــا معنــا مییابــد.
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