رهیافت بازآفرینی شهری رادیکال برای چیرگی بر ناپایداری توسعۀ ایران
مظفر صرافی

بــه تزایــد فقــر و شــکاف اجتماعــی ،آلودگیهــای محیطــی،
برهــم خــوردن نظامهــای پشــتیبان حیــات و کاهــش منابــع
طبیعــی بــه ســرکردگی شهرهاســت ۱.امــا در رســالت پیدایش
شــهر چنیــن قــراری نبــود! شــهر در گــذر زمــان نویدبخــش
همبســتگی و تــاش جمعــی در جهــت زندگــی بهتــر بــرای
همــه (عدالــت دروننســلی) و بــرای همیشــه (عدالــت
بیننســلی) بــوده اســت .کشــش و گیرایــی محیــط شــهری
ـن حیــات مدنــی و گفتمانهایــی بود که شــهروند
در برانگیختـ ِ
را در مرکــز حکمروایــی بــرای «تغییــر» و عــدم تمکیــن بــه
«تقدیــر» مینشــاند؛ تغییــری برآمــده از اراده و خــرد جمعــی
بــه ســوی آرمانشــهر .اینــک ایــن انگیــزش دچــار دگردیســی
ـکان قدرتزدایی از شــهروندان
شــده اســت و گویی شــهرها مـ ِ
و برآمــدن قدرتهــای بیمکانــی شــدهاند (کاســتلز )1380
کــه تنهــا دغدغهشــان پایایــی انباشــت ســرمایه و نــه پایداری
اجتماعــات اســت.
شــهرهای ایــران نیــز از ایــن رونــد جهانــی شــده مســتثنا
نیســتند و حتــی در شــکلی جعلی ،دچار دگردیســی ناشــیانهای
هســتند کــه حتــی از فوایــد کارایــی الگــوی نئولیبرالــی ایــن
رونــد بیبهرهانــد .اقتصــاد رانتــی ،شهرنشــینی نفتپایــه
و مدیریــت اقتدارگــرا بازدارنــدگان ســاختاری شــکلگیری

* دکتری برنامهریزی شهری ومنطقهای ،دانشیار گروه برنامهریزی و طراحی شهری و منطقهای دانشگاه شهید بهشتی
 - ۱گزارشهای جهانی بیشماری به این روندهای ناپایدارساز اشاره دارند .برای نمونههای اخیر ،رک.

sarrafi@sbu.ac.ir

;UN-Habitat (2016), World Cities Report: Urbanization & Development
 .Habitat III New Urban Agenda; UNDP (2016),Human Development Report: Human Development for Everyoneتوجه شود که پایداری
شهر در گرو اقداماتی همساز در راستای ایجاد عدالت اجتماعی ،زیستمندی اقتصادی و تعادل اکولوژیکی است.
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شــهر از دیربــاز نمایانگــر عالیتریــن زیســتگاه بشــر بــرای
ســازماندهی اجتماعــی در پاسـخگویی بــه نیازهــای مــادی و
ـزون برآمده
معنــوی بوده اســت ،ســازمانی بــا پیچیدگــی روزافـ ِ
از فزونــی عناصــر متشــکله و همکنشهــای فضایی .شــهر در
بســتر تاریــخ مولــود انــداموار منطقـهای همبســته بــوده اســت
کــه فرارویــش بــه ســطوح برتــر را ممکــن میســاخته و از
ایــن رو ،نقــش چاووش تمدن را داشــته اســت؛ شــه ِر آزادســا ِز
ـم نــان و ســرآمد در فرهنــگ متعالــی .لوئیــز
باشــندگان از غـ ِ
مامفــورد ،شــهرپژوه بزرگ ســدۀ گذشــته ،در پایان اثر ســترگ
خــود بــا عنــوان شــهر در بســتر تاریــخ مینویســد« :مأموریت
نهایــی شــهر ایــن اســت کــه مشــارکت آگاهانــۀ انســان را در
فرایندهــای جهانــی بیشــتر کنــد» (مامفــورد  .)1393ایــن بــه
معنــای رســالت توانمندســازی اجتماعــات در تعیین سرنوشــت
خویــش بــر مبنــای ارزشهــا و خواسـتهای آنهاســت.
لیکــن شــهر امروزیــن از ایــن توصیــف بـهدور افتــاده اســت؛
ـرف خودخواهانــۀ
ـم مصـ ِ
شــهرهایی بندهســا ِز باشــندگان در غـ ِ
ـت ســوداگرایانۀ ســرمایه! شــهری که دیگر ســرآمد
یــاور انباشـ ِ
فرهنــگ متعالــی نیســت و کانــون ناپایــداری اجتماعــی ـ
اقتصــادی و محیــط زیســتی شــده اســت .نگاهــی بــه آمــار و
اطالعــات پذیرفتــه شــدۀ بینالمللــی نشــاندهندة رونــد رو
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