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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شماره 6۲

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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جامعــۀ مدنــی و حکمروایــی شایســته 1بودهانــد (اطاعــت و
دیگــران  )1392کــه حاصــل آن شــهرهایی کمابیش همچون
روســتاهای بــزرگ (بــا ابعــاد ک ّمــی و کالبــدی بیشــتر) و بــا
حداقــل تفــاوت کیفی و اجتماعی شــده اســت .انبوهی مصرف
و نووارگــی تولیــد در شــهر نمیتوانــد عامــل تمایــز بــا روســتا
محســوب شــود ،بلکــه جایــگاه شــهروندی و خلــق فضایــی
قابلیتافــزا و موجــد قــدرت مردمســاالرانه در اعمــال ارادۀ
جمعــی بایــد وجــه مشــخص آن باشــد .کــدام شــهر در ایــران
در چنیــن مســیری اســت؟!
ناپایــداری توســعۀ کنونــی شــهرهای کشــور آشــکار اســت .بــه
نمونــهای از شــواهد توجــه شــود :حــدود یــک ســوم جمعیــت
شــهرها در یــک چهــارم ســطح آنهــا و در ســکونتگاههای
فرودســتی زندگــی میکننــد کــه فاقــد معیارهــای کرامت انســانی
اســت .ایــن ارقــام در طــی دهههــای گذشــته افزایــش پرشــتابی
یافتهانــد 2.متناســب بــا افزایــش جمعیــت فعــال ،فرصتهــای
اشــتغال بــه وجــود نیامــده اســت .توزیــع درآمــد نامتعــادل بــوده و
بهبــود نیافتــه و تعــداد فقــرا بیــش از یــک چهــارم جمعیت کشــور
آب فراهــم 4و افزایــش
بــرآورد میشــود 3.کاهــش ســرانۀ منابــع ِ
ســرانۀ مصــرف انــرژی نگرانکننــده و حاکــی از در پیــش بــودن
بحــران اســت 5.کوتــاه ســخن اینکه دگرگونــی روال توســعۀ کنونی
شــهرهای ایــران ضرورتــی مبــرم اســت.
1 - good governance
 - 2از حدود  ۱.۵میلیون نفر جمعیت سکونتگاههای فرودست ()slums
در سال  ۱۳۵۵به حدود  ۲۰میلیون نفر در سال .۱۳۹۵
 - 3رئیس کمیتة امداد ( ۸اسفند  :)1395در حال حاضر  ۸۱۲هزار تومان
حداقل حقوق است که با این احتساب ۱۱ ،میلیون نفر زیر خط فقر مطلق
هستند و اگر یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان حداقل حقوق باشد ،این رقم
بیشتر هم میشود .دو استاد برجستة اقتصاد :دکتر حسين راغفر ( ۲۶تير
 :)۱۳۹۵تعداد فقیران در جمعیت ایران به بیش از  ٤٠درصد رسیده است؛
دکتر ابراهیم رزاقی ( ۲آذر  :)۱۳۹۵در کشور ۱۲ ،میلیون بیکار و ۳۰
میلیون فقیر وجود دارد (بر مبنای اخبار رسمی).
 - 4رئیس ستاد مدیریت بحران کشور در جلسة شورای هماهنگی مدیریت
بحران استان یزد ( ۲۷دی  :)۱۳۹۵از مجموع  ۱۰۰میلیارد متر مکعب آب
موجود در سطح کشور 3 ،درصد صرف شرب 7 ،درصد صرف صنعت ،و
 ۹۰درصد صرف کشاورزی میشود .معاون وزیر کشور ،با بیان اینکه در
سال گذشته  ۵۲۰شهر کشور با تنش آب شرب مواجه بودهاند ۷ :هزار و
 ۵۰۰روستا نیز با تانکر آبرسانی شدند ،اما به نظر میرسد بهزودی منابع
آبی برای پر کردن این تانکرها وجود نداشته باشد تا بتوانیم ماندگاری را
در روستاها رقم بزنیم.
 - 5تحقیقات نشان میدهد که هر ۱۰سال یک بار میزان مصرف سوخت در
ایران  ۲برابر میشود ،در حالی که میزان سوخت مصرفی جهان در حدود
هر  ۴۰سال یک بار  ۲برابر میشود .همچنین سرانة انتشار دی اکسید
کربن (عامل اصلی گرمایش زمین ناشی از مصرف انرژی فسیلی) در سال
 ۱۹۶۰در ایران  ۱.۷تن بوده که این میزان در سال  ۲۰۱۱به رقم  ۷.۸تن
رسیده که حدود یک و نیم برابر میانگین جهانی است .به گفتة سازمان
بهرهوری انرژی کشور ،میزان مصرف برق در ایران ساالنه  ۸درصد رشد
دارد که طبق استانداردهای جهانی باید  ۳درصد باشد و اگر این وضعیت
ادامه پیدا کند ،در سال  ،۱۴۰۴همة نفت خام تولید شده در کشور صرف
مصرف داخلی خواهد شد و سهمی برای صادرات باقی نمیماند!

بــرای تحقــق دگرگونــی گفتــه شــده ،ابتــدا الزم اســت بینش
و نیروهــای سببســاز تولیــد فضــای ناپایــدار را شــناخت و
ـت برخاســته از بینــش پایــداری شــهر
کنــار گذاشــت و رهیافـ ِ
را جانشــین آن کــرد .در بینــش کنونــی مدیریــت شــهری
ایــران بــه نظــر میرســد غلبــه بــا اتــکا بــر محرکهــای
اقتصــادی برونزایــی اســت کــه کالبــدی نــوواره (مــدرن)
برپــا ســازند و تصــور میشــود از ایــن طریــق کیفیــت زندگــی
برتــری بــه وجــود میآیــد کــه بــه نوبــۀ خــود میتوانــد
رضایــت شــهروندی و شــاید ترقــی سیاســی شــهرداران را
بــه بــار آورد! آنچــه در ایــن بینــش و منــش بــه فراموشــی
ســپرده شــده ایــن اســت کــه اگرچــه شــهر بــه «صــورت»
بَــ َزک شــود لیــک «ســیرت» آن همچنــان دور از رســالت
تاریخــی آن اســت .تولیــد فضــای نویــن شــهرهای کشــور،
و در صــدر آن کالنشــهرها ،ناشــی از نیروهایــی اســت کــه
از اجتماعــات محلــی 6منفــک شــده و عرصههــای عمومــی
و حقــوق شــهری را کاالیــی ســاختهاند 7و ایــن کاال قابلیــت
ـت ســوداگرانۀ ســرمایه را دارد.
خریــد و فــروش بــرای انباشـ ِ
مصداقهــای بــارز ایــن کاالیــی شــدن در تهــران فــروش
تراکــم ســاختمانی ،ســاخت مراکز خرید بــزرگ یا مالســازی،
و تقــدم خودرومحــوری و بزرگراهســازی اســت.
در فقــدان تولیــد اجتماعــی فضــا ،کیفیــت زندگــی نمیتوانــد
بــرای همــگان و در نتیجــه پایــدار باشــد .مقصــود از تولیــد
اجتماعــی فضــای شــهری آن اســت کــه رأی و نظــر تمامــی
کنشــگران توســعه در فراینــد تولیــد فضــای شــهر شــرکت
8
مؤثــر داشــته باشــد .ایــن در واقــع تأمیــن «حــق بــه شــهر»
اســت کــه بــه معنــای حــق شــهروندان در تولیــد فضایــی
اســت کــه دیگــر منفعــل و صرف ـ ًا محصــول دیگــر نیروهــا
تعبیــر نمیشــود (پیــران )1394؛ فضایــی کــه باشــندگان
تعیــن میبخشــد بایــد توســط ایشــان نیــز تعییــن
شــهر را ّ
شــود (صرافــی و دیگــران  .)1394بــر ایــن ســیاق ،برپایــی
حکمروایــی شایســته بــرای ادارۀ شــهر اقدامــی بنیــادی و
سببســاز شــکلگیری شــه ِر دربرگیرنــده اســت .آیــا تردیدی
هســت کــه اگــر همــگان در تولیــد فضای شــهر دخیل باشــند
و خــرد جمعــی بـهکار گرفتــه شــود ،فضایــی از نــوع دیگــر و
6 - local communities
 - 7برای مفهوم «فکشدگی» و نیز «حکشدگی» نهاد اقتصادی در زمینة
اجتماعی کنونی ،رک .پوالنی  .1391
8 - right to the city

 - 1عالقهمندان به اندیشۀ ایرانشهری برای نمونه به کتابهای ديباچهای
بر نظرية انحطاط ايران و درآمدی بر تاریخ اندیشة سیاسی در ایران تألیف
دکتر سیدجواد طباطبائی و نیز سخنرانیهای دکتر عباس آخوندی در
دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی به ترتیب در اردیبهشت و بهمن
 ۱۳۹۴و همچنین سلسه نشستهای خانة گفتمان شهر و معماری (http://
 )udrc.ir/single-post.aspx?id_content=1013350مراجعه کنند.
 - 2هرچند واژۀ «شهر» در این اندیشه اشاره به سپهر فرهنگی ایرانزمین
چاووش
است ،همان گونه که در ابتدا اشاره شد ،زیستگاه شهری را باید
ِ
دگرگونی بزرگ به سوی پایداری دانست و شهر در اندیشۀ ایرانشهری،
کانون بازخوانی حکمت دیرین ما و ترویج الگوی نشئت گرفته از آن است.
3 - megaprojects
4 - gentrification
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پایــداری دســتاورد آن اســت؟
در ایــن چارچــوب نظــری ،هنگامــی کــه از رهیافــت نوینی به
نــام بازآفرینــی شــهری ســخن میرانیم ،بایــد آن را در مســیر
چارهجویــی ناپایداریهــای کنونــی توســعۀ شــهری در ایــران
ـداول توســعۀ اجتماعــی
و در حکــم دگرگونکننــدۀ الگــوی متـ ِ
ـ اقتصــادی و محیطــی شــهر و نــه صرفـ ًا اقداماتــی محــدود
در محدودهــای کالبــدی بـهکار گیریــم .در اقدامــات متــداول
مدیــران شــهری کشــور بــه نــام نوســازی و گاه بازآفرینــی،
ســاخت و ســازهایی افادهفــروش و نمایشــگری در ترویــج
فرهنگــی بیگانــه مشــاهده میشــود که ربطــی به ریشـههای
کاربســت بازآفرینــی
ایرانشــهری نــدارد .اگــر بــاور داریــم
ِ
شــهری بــرای تحقــق پایــداری توســعۀ شــهری در کشــور
اســت ،هدایتگــر آن بایــد اندیشــۀ ایرانشــهری باشــد.
درک مــن از اندیشــۀ ایرانشــهری بســیار ســاده و کلــی اســت.
ایرانیــان بــا تهاجمهــای خانهبرانــدا ِز اقــوام گوناگــون در گــذر
ـی چنــد هــزار ســاله رویــارو بودهانــد کــه گاه قرنهایــی
زمانـ ِ
تحــت ســلطه قرار گرفتهانــد ،و نیز در محیط طبیعی ناســازگار و
اکولوژی شــکنندهای بــا بالیا و محدودیتهایی کــه گاه نابودی
و کوچهــای عظیــم بهبــار آورده اســت اســتقرار داشــتهاند .بــا
ایــن حــال همچون تافتـهای جدابافتــه (به تعبیر دکتر شــایگان)
تمــدن خــود را در گیتــی نگاه داشــتهاند و هــر بار ققنــوسوار از
ـت مانــدگار همانــا
ویرانــی ســر برآوردهانــد .خردمایــۀ ایــن زیسـ ِ
اندیشــۀ ایرانشــهری اســت کــه حکمتــی بــرای همــاوردی و
همزیســتی بــا بیگانــگان و نیــز ســازگاری بــا طبیعــت پیرامون
اســت؛ حکمتــی که بــه فراخــور محیــط جغرافیایــی و اجتماعی
در بســتر تاریــخ و بــه رغم گسسـتهای مقطعی ،حــوزۀ فراگیر
تمدنــی ایجــاد کرده اســت کــه «ایرانیــت» در آن ،تمایز قومیتی
را بــه وحدتــی در کثــرت رســانده اســت (اشــرف  :1395فصــل
ـتی برتریجویانــه و ســتی ِز
 .)1ایــن اندیشــه در ورطــۀ ملتپرسـ ِ
ـتی مهرورزانه در
بــا غیــر نمیافتــد ،بلکه بــه همدلــی و همزیسـ ِ
جهــان بــاور دارد .در ایــن حکمــت «حیرتزدگــی کــور در برابر
غــرب» و نیــز شیطانســازی کارآفریــن در چپزدگــی وجــود
نــدارد (شــایگان  .)1394دغدغــۀ امروز ما ناپایداری شهرهاســت
زیــرا با احســاس حقــارت در برابــر نووارگی غربــی ،را ِز ماندگاری

ایــن حکمــت ایرانشــهری را بــر بــاد داده یــا از یــاد بردهایــم.
بــاور بــه هدایتگری اندیشــۀ ایرانشــهری در بازآفرینی شــهری
ناشــی از این اســتدالل اســت 2.بدین سان ،فروکاســتن بازآفرینی
شــهری بــه برپایــی بیمایۀ چند پــروژۀ پرچمــدا ِر الگوی توســعۀ
ناپایــدار کنونــی در کالنشــهرها ،کژفهمــی و انحرافــی اســت
کــه فرصــت شــالودهریزی الگویــی نویــن بــرای توســعۀ پایــدار
شــهرهای ایــران را بــر بــاد میدهــد .از ایــن رو در ادامــه ،اصــول
رهیافت
و قواعــد زیــر بــرای آنچــه از نظــر نگارندۀ ایــن نوشــتار،
ِ
رادیــکال بازآفرینی شــهری اســت و بــرای چیرگی بر مشــکالت
ناپایــداری توســعۀ ایران رهگشاســت بــه کوتاهی بیان میشــود.
از آنجــا کــه حــل بنیــادی مشــکالت ناپایــداری شــهرهای
کشــور در گــرو کاربســت الگــوی متفــاوت و نوینــی از توســعه
اســت ،بازآفرینــی شــهری بــا طراحــی کالبــدی ابرپروژههــای
ســاختمانی 3و راهحلهایــی از ایــن دســت شــروع نمیشــود کــه
در واقــع اصرارشــان بــر بهکارگیــری الگــوی کنونــی توســعه در
ســیمایی نــو و بــا فعالیتهــای جدیــد اســت .ایــن گونــه اقدامات
کــه بیشــتر بــا مرکــز خریــد /مالســازی و اعیانســازی 4در
محدودههــای متروکــه و فقــرزدۀ شــهر رخ مینمایــد ،بازگشــایی
بازارهــای شــهر بــه روی ســرمایۀ ســوداگر و برونزایی اســت که
حتــی در صــورت ایجــاد رونــق در کوتــاه مــدت ،بــرای شــهر در
ـت صرفـ ًا
دراز مــدت ناپایــداری بهبــار مـیآورد .دگرگونــی رهیافـ ِ
ســختافزاری /مهندســی و پــروژه محــور کنونــی بــه تقــدم
ـت نرمافــزاری /فرهنگــی و اجتمــاع محــور بایــد از ارکان
رهیافـ ِ
بازآفرینــی شــهری باشــد.
«بازآفرینــی شــهری رادیــکال» برای هــدف قــرار دادن نیروهای
ایجادکننــدۀ ناپایــداری ،بــا راهانــدازی فرایند حکمروایی شایســته،
ابتــدا با مشــارکت تمامی کنشــگران شــهری به ایجــاد دگرگونی
و بســیج منابــع اجتماعــی ـ اقتصادی بــرای راهحلهــای متفاوت
میپــردازد کــه برآینــد آن در بعــد کالبــدی متجلــی میشــود.
ایــن رهیافــت کــه اولویت را بــه باشــندگان شــهر و درونزایی
1

توســعه میدهــد ،منافاتــی بــا اســتفاده از ســرمایۀ خطرپذیر 1و
محرکهــای بیرونــی ولــی پیوندخــورده بــا اجتماعــات محلی و
پاسـخگو بــه آنهــا نــدارد 2.خالصه آنکه بازآفرینی شــهری
رادیــکال بــا فرایند و نــه برآینــدِ  3برنامهریــزی آغاز
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میشــود و ایــن فراینــد بایــد از قواعــد حکمروایــی
شایســته برخــوردار باشــد و برآینــد نیــز بایــد بــا
معیارهــای توســعۀ پایدار ســازگار باشــد.
رهیافت رادیکال بازآفرینی شــهری ،اقدامات بایــد در محدودهای
در
ِ
مشــخص از شــهر و بــه طــور عمــده کالبــدی و در عیــن حــال،
ـم
همچــون ســلولهای بنیــادی 4القاکننــده و مولـ ِد باقی ارگانیسـ ِ
ـت از
شــهر بــر پایــة الگویــی نویــن باشــد .هــدف ،درمــان گسسـ ِ
زیسـتمایۀ پایـداری ایــن ســرزمین (همانا اندیشــۀ ایرانشــهری)
اســت کــه با بسترســازی در واحدهــای فضایی کوچک بـرای بروز
ـهری از نوع دیگــر در بازآفرینی پیگیری
نیروهــای تولیــد فضای شـ ِ
میشــود .بــه ایــن ســبب بازآفرینــی ،اجـرای پروژههــای نمایشــی
و نامآورســازی 5بـرای اعــام جهانــی شــدن نیســت کــه جهانــی
ـدن بیمهــار و معیــار ،گســترش همان الگوهــای ناپایدارســازی
شـ ِ
اســت که جهــان را بهویــژه در جوامــع پیرامونی به بحران کشــانده
اســت 6.فــرش قرمــز انداختن بـرای ابرپروژههایی که ســرمایههای
هرزهپــا 7بــدون تعهــد به اجتماعــات و محیــط پذیرایشــان ،آن هم
8
در فقـدان حکمروایــی شایســته برپا میســازند موجب تباهســازی
و نــه بازآفرینــی 9شــهر میشــود و بازدارنــدۀ بازگشــت بــه شــالودۀ
ایرانشــهری اســت.
1- venture capital
 - 2حکمروایی شایسته همانا نظام تصمیمگیری در حوزة عمومی با
معیارهای مشارکتجویی ،مردمساالری ،دربرگیرندگی ،توافق جمعی،
انصاف ،قانونمندی ،شفافیت ،کارایی ،پاسخگویی و مسئولیتپذیری
است .چیرگی بر بیعدالتی فضایی در شهرها از طریق ایجاد ظرفیت برابر
و فرصت منصفانه در دسترسی همه به منابع و دستاوردهای توسعه در
حکمروایی شایسته به منصة ظهور خواهد رسید .مدیریت شهری وظیفة
مهم بسترسازی این فرایند را در بازآفرینی بر عهده دارد.
3 - product
4 - stem cells
5 - branding
 - 6این فرایند فرصتهایی مانند جذب سرمایهگذاری خارجی ،ایجاد
اشتغال بنا بر تقاضای جهانی ،و انتقال فناوری را برای شهرها فراهم کرده
است ،لیکن تهدیدهای جدی متوجه پایداری اجتماعات محلی است .این
تهدیدها برآمده از بازساخت شهر برای ورود عوامل جهانیشدن است که
فاقد تعهد و پاسخگویی به اجتماعات محلی هستند و در نهایت به حضور
انسانهایی در «مکانهای بیقدرت» با ظهو ِر «قدرتهای بیمکان» ختم
میشود .پیامدهای این فرایند ،عدم دربرگیرندگی اجتماعی ،فقرزایی
ساختاری ،ته کشیدن منابع و تخریب و تنزل محیطزیست است .در
این زمینه باید توجه داشت که مشکالت توسعهنیافتگی شهرها تنها با
سرمایهگذاری رفع نمیشود بلکه در بیتدبیری مدیریت در مهار و هدایت
آنها در مسیر توسعة پایدار ،توسعهنیافتگی بازتولید خواهد شد.
7 - footloose
8 - degeneration
9 - regeneration

بنابــر پیمایشهــای رســمی در ای ـران ۴۹۵ ،شــهر بــا  ۱۳۰ه ـزار
هکتــار مســاحت شــامل  ۲۷۰۰محله در معــرض انـواع مخاطرات
جدی طبیعی و دچار کمبود شــدید خدمات شــهری ،بدمســکنی و
آســیبهای اجتماعی هســتند (ایــزدی  .)1395چارهجویــی ارتقای
ســطح زندگــی ایــن وســعت و جمعیــت عظیــم بــا راهحلهــای
گذشــته ،کــه عمدت ـ ًا بــر محــور بخــش دولتــی و بــا عملیــات
مهندســی بــوده اســت ،نــه به لحــاظ کمیــت توانســته دربرگیرندۀ
همــگان باشــد و نــه بــه لحاظ کیفیــت توانســته رضایت ســاکنان
را موجــب شــود .از ایــن رو ضــرورت دارد رهیافــت نوینــی بـهکار
گرفتــه شــود تــا از ســویی بتوانــد بســیج منابــع مردمی و اســتفادة
کارآمــد از منابــع عمومــی را ســبب شــود و از ســوی دیگــر بــه
توانمندسازی اجتماعات شــهری برای خودگردانی محلی و نهادینه
شــدن حکمروایی شایســته که کلید بازآفرینی شــهر پایـدار ایرانی
اســت بینجامد.
بــا ایــن توصیف ،بازآفرینی شــهری رادیکال به توســعۀ محلهای بر
بنیان اجتماع محلی ســاکن در آن در طی فرایندی مشارکتجویانه
میپــردازد .از ایــن رو ،تســلط اجتمــاع محلــی بــر محتـوا و محیط
زندگــی خــود افزایــش مییابــد و در واقــع ،فراینــد دگرگونــی
ـت کالبدی محله میشــود.
اجتماعــی ـ اقتصــادی منجر به بهگشـ ِ
راهحــل در ایجــاد فضــای بازخیزنــدۀ اجتمــاع محلــی بــا عالیق و
ـت مشــترک در برابــر کنشهــای ناپایدارســاز اســت؛
درک سرنوشـ ِ
زیـرا در وضعیــت کنونــی کــه بــا کاهــش منابــع حیاتــی ،افزایش
عــدم تعــادل اکولوژیکی و کاهــش همیــاری در رقابتهای حذفی
مواجــه هســتیم ،تنها راه بقــای جمعی در همبســتگیهای اجتماع
محلــی اســت .تولیــد اجتماعــی فضــای بدیــل ایرانشــهری بــر
شــالودۀ اجتمــاع محلــی در مقیاسهــای کوچــک ،همــان گونــه
کــه شــوماخر ( )1389در کتــاب کوچــک زیباســت بنیــان آن را
ترســیم میکنــد ،هرچنــد در شــبکههای فراگیــر و کهکشــانی
از دگرســازیهای کوچــک ،منتهــی بــه دگرگونــی بــزرگ خواهــد
شــد کــه نویدبخــش همزیســتی همیارانــه 10در ایرانشــه ِر پایـدار
اســت (برای بحــث بیشــتر ،رک .صرافــی .)1394
فشــردۀ ســخن اینکــه بازآفرینــی شــهری ب ـرای چیرگــی بــر
ناپایـداری توســعۀ شــهری در ایـران در صورتی ضروری اســت که
بــا رهیافتــی رادیکال بــه تولید فضایی برآمــده از راز مانــدگاری این
مــرز و بــوم که همانا اندیشــۀ ایرانشــهری اســت بینجامــد .در این
مســیر ،برقراری حکمروایی شایســتهای که دربرگیرنــدۀ اجتماعات
10 - collaborative co-existence

محلــی باشــد ،و قابلیــت و ظرفیت روزافــزون برای مهــار و هدایت
ـی پایـدار ایجــاد کنــد ،راهبــردی
محیــط بــه ســوی تولیــد فضایـ ِ
محــوری اســت .تصــور نمیکنــم بــه درکــی ژرف نیــاز باشــد تــا
متوجه شــویم تولید فضــای ســودازدۀ امروز کالنشــهرهایی مانند
بدل کاریکاتورگونهای از الگوی توســعۀ خودباختهای اســت
تهرانِ ،
ـتین مــورد نیاز بـرای نیل بــه پایداری
کــه نشــانی از دگرگونی راسـ ِ
نـدارد .برنامهریـزان شــهری ایـران مســئولیتی خطیر در طــرد این
الگــو و یــاری رســاندن در ارائــۀ الگــوی جایگزیــن بــر دوش دارند.
منابع:
 اشــرف ،احمــد .)۱۳۹۵( .هویــت ایرانــی .از دوران باســتان تــا پایــانپهلــوی .ته ـران :نشــر نــی.
 اطاعــت ،جـواد ،محمــود ســریعالقلم ،بهــروز هــادی زنــوز ،فرهــاددژپســند ،و مظفــر صرافــی .)۱۳۹۲( .مبانی توســعة پایـدار در ایران.
تهـران :نشــر علــم.
 ایــزدی ،محمدســعید 9« .)۱۳۹۵( .گام کلیــدی در تبیین ،توســعه واجـرای سیاســت بازآفرینــی شــهری» .روزنامــة دنیای اقتصــاد (۲۸
اسفند).

-

پوالنــی ،کارل .)۱۳۹۱( .دگرگونی بزرگ :خاســتگاههای سیاســی و
اقتصــادی روزگار مــا .ترجمــۀ محمــد مالجــو.
پیـران ،پرویــز« .)۱۳۹۴( .ســخن آغازیــن :حق مشــخص به شــهر
مشــخص» .هفــت شــهر .50-49
شــایگان ،داریــوش« .)۱۳۹۴( .ایران همیشــه یک امپراتــوری بوده
اســت» (گفتوگــو) .مهرنامــه .۴۵
شــوماخر ،ارنســت فریدریــک ( )۱۳۸۹کوچــک زیباســت :اقتصاد با
ابعــاد انســانی .ترجمــه علــی رامیــن .انتشــارات ســروش.
صرافــی ،مظفــر« .)۱۳۹۴( .توســعۀ فضایــی پایـدار در پرتو اندیشــۀ
ایرانشــهری» .بازیابــی در:
http://udrc.ir/UserFiles/file/Meeting%2010.pdf

 صرافــی ،مظفر ،محمد شــالی ،علــی محمدنژاد ،محمد اســکندریثانــی ،زهرا خدابخشــی ،منصــور ســلیمانی .)۱۳۹۴( .پایداري شــهر
ایرانــی :کنــدوکاو در چالشهــا و نقش برنامهریز توســعۀ شــهری.
تهـران :نشــر علم.
 کاســتلز ،مانوئــل .)۱۳۸۰( .عصر اطالعات .جلد ســوم :پایــان هزاره.ترجمــۀ احمــد علیقلیــان و افشــین خاکبــاز .تهـران :طــر ح نـو.
 مامفورد ،لوئیز .)۱۳۹۳( .شــهر در بســتر تاریخ .ترجمۀ احمد عظیمیبلوریــان .تهران :رســا.
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