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
* دکتری اقتصاد سیاسی ،عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان

*

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.
aakhoundi@ut.ac.ir
1 - livability
2 - mobility
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بــر ایــن مبنا ،بــا آگاهــی از ناســازگاری ایــن بخش از شــهرها
بــا زندگــی امــروزی ،بــرای بافتهــای ناکارآمــد شــهری
اعــم از بافتهــای تاریخــی ،بافتهــای فرســودة میانــی و
ســکونتگاههای غیررســمی ،سیاســت بازآفرینــی شــهری بــه
عنــوان راهحــل مطــرح میشــود .ایــن سیاســت مبتنــی بــر
ایــن بــاور اســت کــه شــهرها بیــش از آنکــه یــک مجموعــة
کالبــدی باشــند ،یــک ســازمان اجتماعــی بــا هویت مشــخص
و شــبکههای درونــی خــود هســتند .بنابراین ،سیاســت بنیادی
مــا توانمنــد ســاختن این ســازمان اجتماعــی در شــکل جمعی
و انفــرادی آن اســت .در شــکل جمعــی ،بازگشــت بــه هویــت
ایرانشــهری سیاســت فــراروی ماســت؛ و در شــکل انفــرادی،
توانافزایــی ســاکنان در بازآفرینــی زندگــی خــود اعــم از
ســکونتگاه ،کســبو پیشــه و روابــط اجتماعــی مهمتریــن
وجهــة همــت اســت.
در اجــرای سیاســت بازآفرینــی ،دو اصــل مــد نظــر قــرار
گرفتــه اســت .نخســت اینکــه شــهر یــک ســازمان اجتماعی
اســت؛ بنابرایــن ،رویکــرد نوســازی کالبــدی بــه تنهایــی وافی
بــه مقصــود نیســت و بایــد ســازمان اجتماعــی شــهر مــورد
توجــه قــرار گیــرد .اصــل دیگــر توجــه بــه هویــت فرهنگــی
ن رو ،کوچکتریــن
ایرانــی ـ اســامی شهرهاســت .از همیــ 
واحــد شــهری یعنــی محلــه بــا ســاختار فرهنگــی و اجتماعــی
آن در نظــر گرفته میشــود .در برنامة ششــم توســعه ،از ۱۳۵۰
محلــه در ایــران کــه در وضعیــت نابســامان قــرار دارنــد ،در
صــورت تأمیــن منابــع ســالیانه 270 ،محلــه هــدف بازآفرینــی
قــرار گرفتــه اســت .در بازآفرینــی نیز تکیــه صرف ًا بر نوســازی
خانههــا نیســت ،بلکــه گرانیــگاه برنامههــای دولــت بازآفرینی
ســاختار هویتــی شــامل فضــا و عرصــة عمومــی محله اســت.
قاعدتـ ًا چــون بازآفرینــی در ایــن محلههــا بر بســتر یک شــهر
موجــود اســت ،کار بـ ه صــورت منبـتکاری و جــزء بــهجــزء
صــورت میگیــرد و نمیتــوان انتظــار اجــرای پروژههــای
بــزرگ مقیــاس چند هــزار واحدی را داشــت .امکان مشــارکت
همــة افــراد بــا هر ســطح توانایــی مالــی ،فرهنگی و معیشــتی
نقطــة قــوت ایــن برنامههاســت.
در گذشــته ،در ســاختار محلـهای مــا ،هــم فضاهــای عمومــی
وجــود داشــت ،مثــل بــازار و تکیــه و مســجد ،و هــم یــک
عرصــة عمومــی؛ و گفتوگوهایــی در ایــن ســاختار شــکل

میگرفــت .امــا در ســازوکار جدیــد شــهری ،چیــزی بــه نــام
فضــای عمومــی و بــه تبــع آن عرصــة عمومــی نداریم .شــهر
جنگلــی از ســاختمانها و خیابانهــای بیانتهاســت .سیاســت
بازآفرینــی جدیــد بــر ایــن بــاور مبتنــی اســت کــه مهمتــر از
مســکن ،خلــق فضاهــا و عرصههــای عمومــی اســت و تمــام
اقدامــات و برنامههــا در برنامــة بازآفرینــی بــر همیــن موضوع
تمرکــز یافتــه اســت .در چارچــوب چنیــن رویکردی اســت که
در بوشــهر ،قبــل از پرداختــن بــه تکبنــا ،دانشــکدة معمــاری
در محلــهای تاریخــی بــرای اســتفادة مجــدد همــراه بــا محیط
پیرامونــی بهســازی میشــود و بــا اهــدای کاربــری جدیــد
بــه بنایــی فرســوده ولــی ارزشــمند ،جریــان بازگشــت منزلــت
محلــه رقــم میخــورد.
در ایــن زمینــه همچنیــن بازنگری نظــام مدیریــت محلهای در
ایــران بــا رویکــرد محلهمحــوری و از پاییــن به باال بــه عنوان
یــک ضــرورت مطــرح میشــود .در ایــن رویکــرد ،دولت نقش
سیاس ـتگذار و هماهنگکننــدة عمومــی را خواهــد داشــت و
گرایــش به ســمت پذیــرش نهادهایی اســــت کــه بتوانند این
نــوع خدمــات را در پایینتریــن ســطوح اجتماعــی کشــور ارائه
دهنــد .بنابرایــن ،محــور این بازآفرینــی روابــط اجتماعی ،محله
اســــت .ایــن اصلیتریــن مؤلفـهای اســــت کــه در رویکــرد
بازآفرینــی بافتهــای هــدف شــهری مــورد توجــه اســت و
مبتنــی بــر ایــن بــاور اســت کــه اقدامــات ســختافزارانه برای
بــاال بــردن کیفیــت زندگــی در محــات کفایــت نمیکنــد.
ایــن بــه آن معنــی نیســت کــه پــروژهای نبایــد اجــرا شــود،
بلکــه افــزون بر اجــرای پــروژه بایــد هماهنگیهــای اجتماعی
و همافزاییهــای مدیریتــی نیــز مــورد توجــه قــرار گیرنــد .از
ایــن روســــت که بــر تحقــق حکمروایی محلــی و حکمروایی
شــهری بــه صــورت توأمــان تأکیــد میشــود .بــــه همیــن
جهــت نمیتــوان صرفــ ًا برخــورد ســــختافزاری کــرد بــا
ایــن تصــور کــه بــا اجــرای چنــد پــروژه ماننــد بیمارســــتان،
درمانــگاه ،ورزشــگاه یــا سیســتم آب و فاضــاب ،محــات
ســــامان یافتهانــد .اقدامــات فیزیکــی نشــــان داده اســت که
همزمــان بــا اجــرای اقدامــات پــروژهای ،عرصههایــی از
بافتهــای ناکارآمــد در حــال شــکلگیری اســت .بنابرایــن،
نیــاز بــه نوعــی نظــام حکمروایــی جدیــد مطــرح میشــود
کــه از طریــق آن بتــوان نظــام کنونــی را بــه صــورت افقــی
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مــورد بازنگــری قــرار داد ،اقدامــات پیشــگیرانه و همافزایی در
ســطح دســتگاهها را موجب شــد ،و نیــز شــــوراهای محلی را
در ســــطح کشــور بیــش از پیــش هماهنــگ و نقــش اعضای
ایــن شــوراها را پررنگتــر ســاخت.
ســاختار شــهرهای ایران بــه عنــوان کالبدی برای شــبکههای
اجتماعــی خُ ــرد در قالــب محلههــا معنــا پیــدا میکنــد.
محلههــا ،ضمــن خودبســندگی نســبی ،ارتبــاط و وابســتگی
معنــاداری بــا هــم دارنــد .بنیــان برنامههــای بازآفرینــی،
در گام نخســت ،آفرینــش مجــدد عناصــر اســتخوانبندی
محلههاســت .ایــن موضــوع بســته بــه هــر محلــه متفــاوت
خواهــد بــود .ممکــن اســت در محلـهای نوســازی مدرســه یــا
مرکــز بهداشــت مســئلة اصلــی باشــد و در محل ـهای دیگــر
احــداث ورزشــگاه بتوانــد ایــن نقــش کلیــدی را ایفــا کنــد و
بــه همیــن ترتیــب در محلههایــی هــم بازســازی مســجد،
تکیــه یــا بــازارگاه یــا نوســازی ســاختمانهای دارای ارزش
معمــاری کــه یــادآور خاطــرات جمعی و هویت ســاکنان اســت
بتوانــد راهگشــا باشــد .در کنــار ایــن ،متناسبســازی زندگــی
بــا دوران معاصــر و دسترســی ســاکنان بــه خدمــات زیربنایــی
و روبنایــی جدیــد و همچنیــن بهســازی محیطــی و توســعة
خدمــات محل ـهای گامهــای نخســتینی اســت کــه بایــد در
برنامــة بازآفرینــی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
تجربههــای اولیــ ه در ایــن زمینــه بــ ه خوبــی نشــان داده
اســت کــه اولیــن اقدامــات در جهــت احیــای هویــت و
اســتخوانبندی محلههــا اســتقبال و مشــارکت گســتردة
ســاکنان و رخدادهــای خــوب و فراتــر از انتظــاری را بــه
دنبــال داشــته اســت .نمونههــای مختلــف آن در شــهرهای
ایــران همچــون بوشــهر ،ناییــن ،اصفهان ،یــزد ،تبریــز و دیگر
شــهرها قابــل مشــاهده و واکاوی اســت.
برنامــة بنیــادی عبارت اســت از تأکید بــر توانافزایی ســاکنان
و نیــز حمایــت از کســانی کــه ایــن محلههــا را برای ســکونت
انتخــاب میکننــد .بنابرایــن از خانهاولیهــا ،کســانی کــه
تمایــل بــه انتقــال محــل ســکونت خــود بــه ایــن بافتهــا
دارنــد و ســاکنان بافــت ب ه صــورت همزمــان حمایــت صورت
میگیــرد .خانوارهایــی کــه میخواهنــد صاحــب خانــه شــوند
بایــد از یــک برنامــة مطمئــن اقتصــاد خانــوار بــا پشــتیبانی
سیاســت کالن برخوردار باشــند.

در کنــار برنامههــای توانافزایــی ســاکنان و ســایر متقاضیــان
مســکن ،حمایــت از تأمیــن مالــی توســعهگران نیــز در دســتور
کار اســت .توســعهگران ،در مشــارکت بــا دولــت و همچنیــن
بــا ســاکنان ،امــکان ایجــاد ارزش افــزوده بــر روی امــاک و
اراضــی دولــت و ســاکنان را دارنــد .در هــر صــورت ،مبنای کار
مشــارکت ســاکنان و توســعهگران در امر بهســازی و نوســازی
واحدهــای مســکونی ،تجــاری و اداری اســت.
از حیــث معمــاری ،سیاســت کلــی مبتنــی بــر ارتقــای کیفیت
معمــاری بافــت ،ســاختمانها و خانههاســت .بیگمــان
معمــاران ایــن کشــور بــا اتــکا بــه دانــش زیســت در ایــن
ـران معاصر
ســرزمین تــوان آفرینــش دوبارة هویــت معماری ایـ ِ
را در پیونــد بــا گذشــته دارا هســتند .بایــد با حوصله و ســینهای
فــراخ ،گسس ـتها و فروریختگیهــای نهادهــای حرف ـهای و
آموزشــی را بــا کمــک اندیش ـهورزان ترمیــم کــرد .وزارت راه
و شهرســازی ،بــا تأکیــد بــر نقــش و جایــگاه معمــاران و هنــر
معمــاری در نظــام توســعة کشــور ،بــر آن اســت تــا بــا حمایت
از تشــکلها و نهادهــای حرف ـهای در تشــکیل مجمــع ملــی
معمــاران ایــران ،زمینــه را بــرای همپیونــدی بیــن حرفــه و
دانشــگاه و دولــت فراهــم ســازد و بــه سیاسـتگذاری بــرای
رفــع موانــع و مشــکالت بپــردازد.
نکتــة آخر اینکــه رویکرد محوری در سیاســت بازآفرینی شــهر
ارتقــای ظرفیتهــای محلی اســت؛ بنابراین ،مقامــات محلی از
جملــه شــهرداریها عناصــر اصلی مقــوم در برنامهها هســتند.
تمــام منابــع کمکــی دولــت در ایــن عرصــه بایــد اهــرم شــود
تــا بــا مشــارکت شــهرداریها و ســایر دســتگاههای خدماتــی
امــکان اجــرای یــک سیاســت ملــی فراهــم آیــد .از حیــث
ســازماندهی و هماهنگــی فعالیتهــا ،ســتاد بازآفرینــی ملــی
براســاس مصوبــة هیئــت وزیــران در شــهریور  ۱۳۹۳تشــکیل
شــده و معــادل آن در تمام اســتانها و شهرســتانهای کشــور
نیــز فعــال اســت .ایــن ســتاد متشــکل از  ۱۹وزارتخانــه و
ســازمان اســت که در ســه ســطح ملی ،اســتانی و شهرســتانی
فعالیتهــا را هماهنــگ میســازند.
ایــن سیاســتها و برنامههــا بــا هــدف ارتقــای کیفیــت
زندگــی شــهروندان بــر ایــن بــاور مبتنــی اســت کــه از یــک
ســو درمــان ایــن وضعیــت بــا «بازخوانــي هويــت ايرانــی» در
چارچــوب اندیشــة ایرانشــهری در روزگار مــدرن و در اقلیمــی

بــه فراخنــای ایــران فرهنگــی و بــا فراهـ م ســاختن زمینههای
افزایــش حس تعلق در شــهروندان میســر میگردد و از ســوی
دیگــر ضــروری اســت بــا چنیــن پشــتوانهای بــه بازاندیشــی و
بازنگــری در نظــام طرحریــزی در توســعة شــهری و ضوابــط
و شــیوهنامههای راهنمــا بــرای ســاخت و تــابآوری شــهرها
اقــدام کــرد و بــه ترمیم این ســاختار پرداخــت .بنابرایــن ،برای
نــگاه دوبــاره بــه شــهر و ســاختن بــار معنایــی ،بایــد مجــدداً
بــه ســراغ محلــه رفــت .اگــر محلــه در فضــای شهرســازی
ایــران بــار دیگــر مطــرح شــود  -کــه بایــد بشــود  -کل نظام
شهرســازی مــا بایــد تغییــر کنــد؛ و ایــن کار شــدنی اســت.
اگــر مــا نقــدی نســبت بــه سیاســتهای توســعة شــهری
خــود داریــم ،نســبت بــه یــک دورة  ۴۰ســاله اســت کــه در

مقایســه بــا دوران ســابقه تمدنــی ایــن ســرزمین بــه انــدازة
یــک چشــم برهــم زدن اســت .ایــن ســرزمین هنــوز هــزاران
هــزار فرصــت و منبــع در اختیــار دارد و مهــم آن اســت کــه
تغییــر مســیر را آغــاز کنــد .مــن بــر ایــن بــاورم کــه اگرچــه
تهــران و بســیاری از شــهرهای بــزرگ مــا دچار خســرانهای
جبرانناپذیــری شــدهاند ،صدهــا شــهر دیگــر در این ســرزمین
همچنــان منابــع فرهنگــی ،تاریخــی و اقتصادی خــود را حفظ
کردهانــد .هنــوز دیلــم ،بوشــهر ،شــیراز ،کاشــان و یــزد وجــود
دارنــد .هــزاران شــهر در ایــران بــا امکانــات زیســتی مناســب
وجــود دارد و مهــم ایــن اســت کــه از تبدیــل کاشــان بــه
تهرانــی دیگــر جلوگیــری شــود .بــا آرزوی ســرفرازی ایرانیــان
و ســربلندی ایــران عزیــز!
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