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امــروز شــهرهای ایران بــا دو چالــش بنیادی قابلیــت زندگی۱و 
ــد. در بحــث قابلیــت زندگــی،  قابلیــت و جابه جایــی2 مواجه ان
هرچنــد بــه ظاهــر تعــداد مســکن انباشــته از تعــداد خانوارهــا 
ــه ۱۹  ــود ک ــرآورد می ش ــال ب ــن ح ــت، در عی ــر اس فزون ت
ــان  ــد. بی گم ــی می کنن ــکنی زندگ ــر در بدمس ــون نف میلی
ــینی  ــی و حاشیه نش ــی و تاریخ ــای میان ــدی بافت ه ناکارآم
ــده  ــه ش ــتاهای احاط ــهرها و روس ــه ش ــامانی از جمل و بی س
توســط بافــت شــهری شــده بــه شــهرها بزرگ تریــن مســائل 
شــهری ایــران اســت. تاکنــون ۱۴۱ هــزار هکتار از این دســت 
بافت هــا شــامل 2۷۰۰ محلة شــهری در ۵۴۳ شــهر شناســایی 
شــده اســت. در حالــی کــه ایــن مســاحت 2۰ درصــد مجمــوع 
ــد،  ــکل می ده ــو را ش ــورد گفت وگ ــهرهای م ــاحت ش مس
۳۰ درصــد جمعیــت شــهری ایــران در ایــن محــالت زندگــی 
می کننــد. شــیوع فقــر و نابســامانی محیطــی ویژگــی عمومــی 
ایــن محــالت اســت کــه آن هــا را مســتعد  هــر گونــه حادثه و 
رفتــار ســوء فرهنگــی، اجتماعــی و امنیتــی و نهایتــاً تهدیــدی 
بــرای امنیــت ملــی می  ســازد. ایــن مســئله بــه ایــن معناســت 
کــه بهــره وری و کارایــی  سیاســت ها و برنامه هــای بی شــمار 
دهه هــای اخیــر در زمینــة توســعة شــهری در زندگــی مــردم 
ــدی  ــتی های ج ــینان کاس ــژه شهرنش ــرزمین به وی ــن س ای

داشــته  اســت.  ایــن مســئله از ســوی دیگــر نظــام شــهری 
ــرده اســت.  ــه ک ــه مواج ــدی در جامع ــا گسســت های ج را ب
امــروز وقتــی از اجــرای خــط آهــن یــا جــاده در شــهر صحبت 
می شــود، شــاهد ایجــاد گسســت اجتماعــی در ایــن عرصــه 
هســتیم چــرا کــه در نظــام شــهری جدیــد فضــای عمومــی 

را از دســت داده ایــم.  
ــه آن حــس  ــه انســان ب ــی اســت ک ــی فضای فضــای عموم
تعلــق دارد و عرصــة عمومــی عرصــه ای اســت کــه می توانــد 
در آن گفت وگــو 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 
ــرد  ــاری بافت هــای تاریخــی، کارک ــت شــهری و معم و هوی
آن هــا را بــا زندگــی امــروزی ســازگار  کنــد و بــه جــای اجبــار 
بــه حفــظ آن هــا، بــا ارتقــای ســطح و منزلــت اجتماعی شــان، 
در عمــل، اشــتیاق ادامــة ســکونت و بازگشــت بــه آن هــا را در 
ــه مفهــوم  ــگاه، شــهر ب ــا ایــن ن ــد. ب دل ســاکنان ایجــاد کن
تمــدن، تاریــخ، نوع تفکــر، هویت، زندگی، و نشــاط و شــادابی 
اســت و اگــر نمی تــوان از ایــن بافت هــا بــه  ســادگی چشــم 
پوشــید، بدین ســبب اســت کــه انســان ایرانــی در شــهر امروز 

بــا آن هــا معنــا می یابــد. 
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بــر ایــن مبنا، بــا آگاهــی از ناســازگاری ایــن بخش از شــهرها 
ــهری  ــد ش ــای ناکارآم ــرای بافت ه ــروزی، ب ــی ام ــا زندگ ب
ــی و  ــودة میان ــای فرس ــی، بافت ه ــای تاریخ ــم از بافت ه اع
ســکونت گاه های غیر رســمی، سیاســت بازآفرینــی شــهری بــه 
ــر  ــی ب ــن سیاســت مبتن ــوان راه حــل مطــرح می شــود. ای عن
ایــن بــاور اســت کــه شــهرها بیــش از آن کــه یــک مجموعــة 
کالبــدی باشــند، یــک ســازمان اجتماعــی بــا هویت مشــخص 
و شــبکه های 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 
ایران شــهری سیاســت فــراروی ماســت؛ و در شــکل انفــرادی، 
ــم از  ــود اع ــی خ ــی زندگ ــاکنان در بازآفرین ــی س توان افزای
ســکونت گاه، کســب  و پیشــه و روابــط اجتماعــی مهم تریــن 

وجهــة همــت اســت. 
ــرار  ــر ق ــد نظ ــل م ــی، دو اص ــت بازآفرین ــرای سیاس  در اج
گرفتــه اســت. نخســت این کــه 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 
ــن  ــن  رو، کوچک تری ــت. از همی ــالمی شهرهاس ــی ـ اس ایران
واحــد شــهری یعنــی محلــه بــا ســاختار فرهنگــی و اجتماعــی 
آن در نظــر گرفته می شــود. در برنامة ششــم توســعه، از ۱۳۵۰ 
ــد، در  ــران کــه در وضعیــت نابســامان قــرار دارن ــه در ای محل
صــورت تأمیــن منابــع ســالیانه، 2۷۰ محلــه هــدف بازآفرینــی 
قــرار گرفتــه اســت. در بازآفرینــی نیز تکیــه صرفاً بر نوســازی 
خانه هــا نیســت، بلکــه گرانیــگاه برنامه  هــای دولــت  بازآفرینی 
ســاختار هویتــی شــامل فضــا و عرصــة عمومــی محله اســت. 
قاعدتــاً چــون بازآفرینــی در ایــن محله هــا بر بســتر یک شــهر 
موجــود اســت، کار بــه  صــورت منبــت کاری و جــزء بــه  جــزء 
ــای  ــرای پروژه ه ــار اج ــوان انتظ ــرد و نمی ت ــورت می گی ص
بــزرگ مقیــاس چند هــزار واحدی را داشــت. امکان مشــارکت 
همــة افــراد بــا هر ســطح توانایــی مالــی، فرهنگی و معیشــتی 

نقطــة قــوت ایــن برنامه هاســت. 
در گذشــته، در ســاختار محلــه ای مــا، هــم فضاهــای عمومــی 
ــک  ــه و مســجد، و هــم ی ــازار و تکی ــل ب وجــود داشــت، مث
ــکل  ــاختار ش ــن س ــی در ای ــی؛ و گفت وگوهای ــة عموم عرص

می گرفــت. امــا در ســازوکار جدیــد شــهری، چیــزی بــه نــام 
فضــای عمومــی و بــه تبــع آن عرصــة عمومــی نداریم. شــهر 
جنگلــی از ســاختمان ها و خیابان هــای بی انتهاســت. سیاســت 
بازآفرینــی جدیــد بــر ایــن بــاور مبتنــی اســت کــه مهم تــر از 
مســکن، خلــق فضاهــا و عرصه هــای عمومــی اســت و تمــام 
اقدامــات و برنامه هــا در برنامــة بازآفرینــی بــر همیــن موضوع 
تمرکــز یافتــه اســت. در چارچــوب چنیــن رویکردی اســت که 
در بوشــهر، قبــل از پرداختــن بــه تک بنــا، دانشــکدة معمــاری 
در محلــه  ای تاریخــی بــرای اســتفادة مجــدد همــراه بــا محیط 
ــد  ــری جدی ــدای کارب ــا اه ــود و ب ــازی می ش ــی بهس پیرامون
بــه بنایــی فرســوده ولــی ارزشــمند، جریــان بازگشــت منزلــت 

ــم می خــورد. ــه رق محل
در ایــن زمینــه همچنیــن بازنگری نظــام مدیریــت محله ای در 
ایــران بــا رویکــرد محله محــوری و از پاییــن به باال بــه عنوان 
یــک ضــرورت مطــرح می شــود. در ایــن رویکــرد، دولت نقش 
سیاســت گذار و هماهنگ کننــدة عمومــی را خواهــد داشــت و 
گرایــش به ســمت پذیــرش نهادهایی اســــت کــه بتوانند این 
نــوع خدمــات را در پایین تریــن ســطوح اجتماعــی کشــور ارائه 
دهنــد. بنابرایــن، محــور این بازآفرینــی روابــط اجتماعی، محله 
اســــت. ایــن اصلی تریــن مؤلفــه ای اســــت کــه در رویکــرد 
ــورد توجــه اســت و  ــی بافت هــای هــدف شــهری م بازآفرین
مبتنــی بــر ایــن بــاور اســت کــه اقدامــات ســخت افزارانه برای 
بــاال بــردن کیفیــت زندگــی در محــالت  کفایــت نمی کنــد. 
ایــن بــه آن معنــی نیســت کــه پــروژه ای نبایــد اجــرا شــود، 
بلکــه افــزون بر اجــرای پــروژه بایــد هماهنگی هــای اجتماعی 
و هم افزایی هــای مدیریتــی نیــز مــورد توجــه قــرار گیرنــد. از 
ایــن روســــت که بــر تحقــق حکمروایی محلــی و حکمروایی 
شــهری بــه صــورت توأمــان تأکیــد می شــود. بــــه همیــن 
ــا  ــرد ب ــخت افزاری ک ــورد ســ ــاً برخ ــوان صرف ــت نمی ت جه
ایــن تصــور کــه بــا اجــرای چنــد پــروژه ماننــد بیمارســــتان، 
ــا سیســتم آب و فاضــالب، محــالت  ــگاه ی ــگاه، ورزش درمان
ســــامان یافته انــد. اقدامــات فیزیکــی نشــــان داده اســت که 
ــی از  ــروژه ای، عرصه های ــات پ ــرای اقدام ــا اج ــان ب هم زم
ــن،  ــد در حــال شــکل گیری اســت. بنابرای بافت هــای ناکارآم
ــد مطــرح می شــود  ــی جدی ــی نظــام حکمروای ــه نوع ــاز ب نی
کــه از طریــق آن بتــوان نظــام کنونــی را بــه صــورت افقــی 
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مــورد بازنگــری قــرار داد، اقدامــات پیشــگیرانه و هم افزایی در 
ســطح دســتگاه ها را موجب شــد، و نیــز شــــوراهای محلی را 
در ســــطح کشــور بیــش از پیــش هماهنــگ و نقــش اعضای 

ایــن شــوراها را پررنگ تــر ســاخت.
ســاختار شــهرهای ایران بــه عنــوان کالبدی برای شــبکه های 
ــد.  ــدا می کن ــا پی ــا معن ــب محله ه ــرد در قال ــی ُخ اجتماع
ــاط و وابســتگی  محله هــا، ضمــن خودبســندگی نســبی، ارتب
ــی،  ــای بازآفرین ــان برنامه ه ــد. بنی ــم دارن ــا ه ــاداری ب معن
ــتخوان بندی  ــر اس ــدد عناص ــش مج ــت، آفرین در گام نخس
محله هاســت. ایــن موضــوع بســته بــه هــر محلــه متفــاوت 
خواهــد بــود. ممکــن اســت در محلــه ای نوســازی مدرســه یــا 
ــه ای دیگــر  مرکــز بهداشــت مســئلة اصلــی باشــد و در محل
احــداث ورزشــگاه بتوانــد ایــن نقــش کلیــدی را ایفــا کنــد و 
ــازی مســجد،  ــم بازس ــی ه ــب در محله های ــن ترتی ــه همی ب
ــا نوســازی ســاختمان های دارای ارزش  ــازارگاه ی ــا ب ــه ی تکی
معمــاری کــه یــادآور خاطــرات جمعی و هویت ســاکنان اســت 
بتوانــد راهگشــا باشــد. در کنــار ایــن، متناسب ســازی زندگــی 
بــا دوران معاصــر و دسترســی ســاکنان بــه خدمــات زیربنایــی 
ــد و همچنیــن بهســازی محیطــی و توســعة  و روبنایــی جدی
ــد در  ــه بای ــه ای گام هــای نخســتینی اســت ک ــات محل خدم

برنامــة بازآفرینــی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــان داده  ــی نش ــه  خوب ــه ب ــن زمین ــه  در ای ــای اولی  تجربه ه
ــت و  ــای هوی ــت احی ــات در جه ــن اقدام ــه اولی ــت ک اس
اســتخوان بندی محله هــا اســتقبال و مشــارکت گســتردة  
ــه  ــاری را ب ــر از انتظ ــوب و فرات ــای خ ــاکنان و رخداد ه س
ــف آن در شــهرهای  ــال داشــته اســت. نمونه هــای مختل دنب
ایــران همچــون بوشــهر، ناییــن، اصفهان، یــزد، تبریــز و دیگر 

ــت. ــاهده و واکاوی اس ــل مش ــهرها قاب ش
برنامــة بنیــادی عبارت اســت از تأکید بــر توان افزایی ســاکنان 
و نیــز حمایــت از کســانی کــه ایــن محله هــا را برای ســکونت 
ــه  ــانی ک ــا، کس ــن از خانه اولی ه ــد. بنابرای ــاب می کنن انتخ
ــه ایــن بافت هــا  ــه انتقــال محــل ســکونت خــود ب تمایــل ب
دارنــد و ســاکنان بافــت به  صــورت هم زمــان حمایــت صورت 
می گیــرد. خانوارهایــی کــه می خواهنــد صاحــب خانــه شــوند 
ــا پشــتیبانی  ــوار ب بایــد از یــک برنامــة مطمئــن اقتصــاد خان

سیاســت کالن برخوردار باشــند.

در کنــار برنامه هــای توان افزایــی ســاکنان و ســایر متقاضیــان 
مســکن، حمایــت از تأمیــن مالــی توســعه گران نیــز در دســتور 
کار اســت. توســعه گران، در مشــارکت بــا دولــت و همچنیــن 
بــا ســاکنان، امــکان ایجــاد ارزش افــزوده بــر روی امــالک و 
اراضــی دولــت و ســاکنان را دارنــد. در هــر صــورت، مبنای کار 
مشــارکت ســاکنان و توســعه گران در امر بهســازی و نوســازی 

واحدهــای مســکونی، تجــاری و اداری اســت. 
 از حیــث معمــاری، سیاســت کلــی مبتنــی بــر ارتقــای کیفیت 
معمــاری بافــت، ســاختمان ها و خانه هاســت. بی گمــان 
ــن  ــش زیســت در ای ــه دان ــکا ب ــا ات ــن کشــور ب ــاران ای معم
ســرزمین تــوان آفرینــش دوبارة هویــت معماری ایــراِن معاصر 
را در پیونــد بــا گذشــته دارا هســتند. بایــد با حوصله و ســینه ای 
فــراخ، گسســت ها و فروریختگی هــای نهادهــای حرفــه ای و 
آموزشــی را بــا کمــک اندیشــه ورزان 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 تشــکل ها و نهادهــای حرفــه ای در تشــکیل مجمــع ملــی 
ــه و  ــدی بیــن حرف ــرای هم پیون ــه را ب ــران، زمین معمــاران ای
دانشــگاه و دولــت فراهــم ســازد و بــه سیاســت گذاری بــرای 

رفــع موانــع و مشــکالت بپــردازد. 
نکتــة آخر اینکــه رویکرد محوری در سیاســت بازآفرینی شــهر 
ارتقــای ظرفیت هــای محلی اســت؛ بنابراین، مقامــات محلی از 
جملــه شــهرداری ها عناصــر اصلی مقــوم در برنامه ها هســتند. 
تمــام منابــع کمکــی دولــت در ایــن عرصــه بایــد اهــرم شــود 
تــا بــا مشــارکت شــهرداری ها و ســایر دســتگاه های خدماتــی 
ــث  ــد. از حی ــی فراهــم آی ــک سیاســت مل ــکان اجــرای ی ام
ســازمان دهی و هماهنگــی فعالیت هــا، ســتاد بازآفرینــی ملــی 
بر اســاس مصوبــة هیئــت وزیــران در شــهریور ۱۳۹۳ تشــکیل 
شــده و معــادل آن در تمام اســتان ها و شهرســتان های کشــور 
ــه و  ــکل از ۱۹ وزارتخان ــتاد متش ــن س ــت. ای ــال اس ــز فع نی
ســازمان اســت که در ســه ســطح ملی، اســتانی و شهرســتانی 

ــازند. ــگ می س ــا را هماهن فعالیت ه
ــت  ــای کیفی ــدف ارتق ــا ه ــا ب ــت ها و برنامه ه ــن سیاس  ای
زندگــی شــهروندان بــر ایــن بــاور مبتنــی اســت کــه از یــک 
ســو درمــان ایــن وضعیــت بــا »بازخوانــي هویــت ایرانــی« در 
چارچــوب اندیشــة ایران شــهری در روزگار مــدرن و در اقلیمــی 
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بــه فراخنــای ایــران فرهنگــی و بــا فراهــم  ســاختن زمینه های 
افزایــش حس تعلق در شــهروندان میســر می گردد و از ســوی 
دیگــر ضــروری اســت بــا چنیــن پشــتوانه ای بــه بازاندیشــی و 
بازنگــری در نظــام طرح ریــزی در توســعة شــهری و ضوابــط 
و شــیوه نامه های راهنمــا بــرای ســاخت و تــاب آوری 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. 
ــهری  ــعة ش ــت های توس ــه سیاس ــبت ب ــدی نس ــا نق ــر م اگ
خــود داریــم، نســبت بــه یــک دورة ۴۰ ســاله اســت کــه در 

مقایســه بــا دوران ســابقه تمدنــی ایــن ســرزمین بــه انــدازة 
یــک چشــم بر هــم 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 خســران های 
جبران ناپذیــری شــده اند، صدهــا شــهر دیگــر در این ســرزمین 
همچنــان منابــع فرهنگــی، تاریخــی و اقتصادی خــود را حفظ 
کرده انــد. هنــوز دیلــم، بوشــهر، شــیراز، کاشــان و یــزد وجــود 
دارنــد. هــزاران شــهر در ایــران بــا امکانــات زیســتی مناســب 
ــه  ــان ب ــل کاش ــه از تبدی ــت ک ــن اس ــم ای ــود دارد و مه وج
تهرانــی دیگــر جلوگیــری شــود. بــا آرزوی ســرفرازی ایرانیــان 

و ســربلندی ایــران عزیــز!
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