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شهر در گرو اقداماتی همساز در راستای ایجاد عدالت اجتماعی، زیست مندی اقتصادی و تعادل اکولوژیکی است.

ــاز نمایان گــر عالی تریــن زیســتگاه بشــر بــرای  شــهر از دیرب
ســازماندهی اجتماعــی در پاســخ گویی بــه نیازهــای مــادی و 
معنــوی بوده اســت، ســازمانی بــا پیچیدگــی روزافــزوِن برآمده 
از فزونــی عناصــر متشــکله و هم کنش هــای فضایی. شــهر در 
بســتر تاریــخ مولــود انــدام وار منطقــه ای هم بســته بــوده اســت 
ــر را ممکــن می ســاخته و از  ــه ســطوح برت ــش ب ــه فراروی ک
ایــن رو، نقــش چاووش تمدن را داشــته اســت؛ شــهِر آزادســاِز 
باشــندگان از غــِم نــان و ســرآمد در فرهنــگ متعالــی. لوئیــز 
مامفــورد، شــهرپژوه بزرگ ســدة گذشــته، در پایان اثر ســترگ 
خــود بــا عنــوان شــهر در بســتر تاریــخ می نویســد: »مأموریت 
نهایــی شــهر ایــن اســت کــه مشــارکت آگاهانــة انســان را در 
فرایندهــای جهانــی بیشــتر کنــد« )مامفــورد ۱۳۹۳(. ایــن بــه 
معنــای رســالت توانمندســازی اجتماعــات در تعیین سرنوشــت 

خویــش بــر مبنــای ارزش هــا و خواســت های آن هاســت. 
لیکــن شــهر امروزیــن از ایــن توصیــف بــه دور افتــاده اســت؛ 
شــهرهایی بنده ســاِز باشــندگان در غــِم مصــرِف خودخواهانــة 
یــاور انباشــِت ســوداگرایانة ســرمایه! شــهری که دیگر ســرآمد 
ــی ـ  ــداری اجتماع ــون ناپای ــت و کان ــی نیس ــگ متعال فرهن
اقتصــادی و محیــط زیســتی شــده اســت. نگاهــی بــه آمــار و 
ــد رو  ــی نشــان دهندة رون ــدة بین الملل ــه ش ــات پذیرفت اطالع

بــه تزایــد فقــر و شــکاف اجتماعــی، آلودگی هــای محیطــی، 
برهــم خــوردن نظام هــای 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 تــالش جمعــی در جهــت زندگــی بهتــر بــرای 
همــه )عدالــت درون نســلی( و بــرای همیشــه )عدالــت 
بین نســلی( بــوده اســت. کشــش و گیرایــی محیــط شــهری 
در برانگیختــِن حیــات مدنــی و گفتمان هایــی بود که شــهروند 
را در مرکــز حکمروایــی بــرای »تغییــر« و عــدم تمکیــن بــه 
»تقدیــر« می نشــاند؛ تغییــری برآمــده از اراده و خــرد جمعــی 
بــه ســوی آرمانشــهر. اینــک ایــن انگیــزش دچــار دگردیســی 
شــده اســت و گویی شــهرها مــکاِن قدرت زدایی از شــهروندان 
ــتلز ۱۳۸۰(  ــده اند )کاس ــی ش ــای بی مکان ــدن قدرت ه و برآم
کــه تنهــا دغدغه شــان پایایــی انباشــت ســرمایه و نــه پایداری 

اجتماعــات اســت.
ــتثنا  ــده مس ــی ش ــد جهان ــن رون ــز از ای ــران نی ــهرهای ای ش
نیســتند و حتــی در شــکلی جعلی، دچار دگردیســی ناشــیانه ای 
هســتند کــه حتــی از فوایــد کارایــی الگــوی نئولیبرالــی ایــن 
ــه  ــینی نفت پای ــی، شهرنش ــاد رانت ــد. اقتص ــد بی بهره ان رون
ــکل گیری  ــاختاری ش ــدگان س ــرا بازدارن ــت اقتدارگ و مدیری
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ــت و  ــد )اطاع ــته۱ بوده ان ــی شایس ــی و حکمروای ــة مدن جامع
دیگــران ۱۳۹2( کــه حاصــل آن شــهرهایی کمابیش همچون 
روســتاهای بــزرگ )بــا ابعــاد کّمــی و کالبــدی بیشــتر( و بــا 
حداقــل تفــاوت کیفی و اجتماعی شــده اســت. انبوهی مصرف 
و نووارگــی تولیــد در شــهر نمی توانــد عامــل تمایــز بــا روســتا 
محســوب شــود، بلکــه جایــگاه شــهروندی و خلــق فضایــی 
ــال ارادة  ــاالرانه در اعم ــدرت مردم س ــد ق ــزا و موج قابلیت اف
جمعــی بایــد وجــه مشــخص آن باشــد. کــدام شــهر در ایــران 

در چنیــن مســیری اســت؟!
ــه  ــی شــهرهای کشــور آشــکار اســت. ب ــداری توســعة کنون ناپای
ــت  ــوم جمعی ــک س ــدود ی ــود: ح ــه ش ــواهد توج ــه ای از ش نمون
ــکونت گاه های  ــا و در س ــطح آن ه ــارم س ــک چه ــهرها در ی ش
فرودســتی زندگــی می کننــد کــه فاقــد معیارهــای کرامت انســانی 
اســت. ایــن ارقــام در طــی دهه هــای گذشــته افزایــش پرشــتابی 
ــای  ــال، فرصت ه ــت فع ــش جمعی ــا افزای ــب ب ــد.2 متناس یافته ان
اشــتغال بــه وجــود نیامــده اســت. توزیــع درآمــد نامتعــادل بــوده و 
بهبــود نیافتــه و تعــداد فقــرا بیــش از یــک چهــارم جمعیت کشــور 
ــش  ــع آِب فراهــم۴ و افزای ــرآورد می شــود.۳ کاهــش ســرانة مناب ب
ســرانة مصــرف انــرژی نگران کننــده و حاکــی از در پیــش بــودن 
بحــران اســت.۵ کوتــاه ســخن اینکه دگرگونــی روال توســعة کنونی 

شــهرهای ایــران ضرورتــی مبــرم اســت. 

1 - good governance 
 )slums( 2 -  از حدود 1.5 میلیون نفر جمعیت سکونت گاه های فرودست

در سال 1355 به حدود 20 میلیون نفر در سال 1395.
3 - رئیس کمیتة امداد )8 اسفند 1395(: در حال حاضر 812 هزار تومان 
حداقل حقوق است که با این احتساب، 11 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق 
هستند و اگر یک میلیون و 200 هزار تومان حداقل حقوق باشد، این رقم 
بیشتر هم می شود. دو استاد برجستة اقتصاد: دکتر حسین راغفر )26 تیر 
1395(: تعداد فقیران در جمعیت ایران به بیش از 40 درصد رسیده است؛ 
 30 و  بیکار  میلیون   12 کشور،  در   :)1395 آذر   2( رزاقی  ابراهیم  دکتر 

میلیون فقیر وجود دارد )بر مبنای اخبار  رسمی(.
4 - رئیس ستاد مدیریت بحران کشور در جلسة شورای هماهنگی مدیریت 
بحران استان یزد )27 دی 1395(: از مجموع 100 میلیارد متر مکعب آب 
موجود در سطح کشور، 3 درصد صرف شرب، 7 درصد صرف صنعت، و 
90 درصد صرف کشاورزی می شود. معاون وزیر کشور، با بیان این که در 
سال گذشته 520 شهر کشور با تنش آب شرب مواجه بوده اند: 7 هزار و 
500 روستا نیز با تانکر آب رسانی شدند، اما به نظر می رسد به زودی منابع 
آبی برای پر کردن این تانکرها وجود نداشته باشد تا بتوانیم ماندگاری را 

در روستاها رقم بزنیم.
5 - تحقیقات نشان می دهد که هر10 سال یک بار میزان مصرف سوخت در 
ایران 2 برابر می شود، در حالی که میزان سوخت مصرفی جهان در حدود 
اکسید  انتشار دی  برابر می شود. همچنین سرانة   2 بار  هر 40 سال یک 
کربن )عامل اصلی گرمایش زمین ناشی از مصرف انرژی فسیلی( در سال 
1960 در ایران 1.7 تن بوده که این میزان در سال 2011 به رقم 7.8 تن 
رسیده که حدود یک و نیم برابر میانگین جهانی است. به گفتة سازمان 
ایران ساالنه 8 درصد رشد  انرژی کشور، میزان مصرف برق در  بهره وری 
دارد که طبق استانداردهای جهانی باید 3 درصد باشد و اگر این وضعیت 
ادامه پیدا کند، در سال 1404، همة نفت خام تولید شده در کشور صرف 

مصرف داخلی خواهد شد و سهمی برای صادرات باقی نمی ماند!

بــرای تحقــق دگرگونــی گفتــه شــده، ابتــدا الزم اســت بینش 
ــناخت و  ــدار را ش ــد فضــای ناپای ــاز تولی ــای سبب س و نیروه
کنــار گذاشــت و رهیافــِت برخاســته از بینــش پایــداری شــهر 
ــهری  ــت ش ــی مدیری ــش کنون ــرد. در بین ــین آن ک را جانش
ــای  ــر محرک ه ــکا ب ــا ات ــه ب ــد غلب ــر می رس ــه نظ ــران ب ای
ــدرن(  ــوواره )م ــدی ن ــه کالب ــت ک ــی اس ــادی برون زای اقتص
برپــا ســازند و تصــور می شــود از ایــن طریــق کیفیــت زندگــی 
ــد  ــود می توان ــة خ ــه نوب ــه ب ــد ک ــود می آی ــه وج ــری ب برت
ــهرداران را  ــی ش ــی سیاس ــاید ترق ــهروندی و ش ــت ش رضای
ــه فراموشــی  ــن بینــش و منــش ب ــار آورد! آنچــه در ای ــه ب ب
ســپرده شــده ایــن اســت کــه اگرچــه شــهر بــه »صــورت« 
ــالت  ــان دور از رس ــیرت« آن همچن ــک »س ــود لی ــَزک ش بَ
تاریخــی آن اســت. تولیــد فضــای نویــن شــهرهای کشــور، 
ــه  ــی اســت ک و در صــدر آن کالنشــهرها، ناشــی از نیروهای
ــی۶ منفــک شــده و عرصه هــای عمومــی  از اجتماعــات محل
و حقــوق شــهری را کاالیــی ســاخته اند۷ و ایــن کاال قابلیــت 
ــرای انباشــِت ســوداگرانة ســرمایه را دارد.  ــد و فــروش ب خری
ــروش  ــران ف ــدن در ته ــی ش ــن کاالی ــارز ای ــای ب مصداق ه
تراکــم ســاختمانی، ســاخت مراکز خرید بــزرگ یا مال ســازی، 

ــت.  ــازی اس ــوری و بزرگراه س ــدم خودرومح و تق
در فقــدان تولیــد اجتماعــی فضــا، کیفیــت زندگــی نمی توانــد 
ــد  ــدار باشــد. مقصــود از تولی ــرای همــگان و در نتیجــه پای ب
اجتماعــی فضــای شــهری آن اســت کــه رأی و نظــر تمامــی 
ــد فضــای شــهر شــرکت  ــد تولی کنشــگران توســعه در فراین
مؤثــر داشــته باشــد. ایــن در واقــع تأمیــن »حــق بــه شــهر«۸ 
ــی  ــد فضای ــای حــق شــهروندان در تولی ــه معن ــه ب اســت ک
اســت کــه دیگــر منفعــل و صرفــاً محصــول دیگــر نیروهــا 
ــندگان  ــه باش ــی ک ــران ۱۳۹۴(؛ فضای ــود )پی ــر نمی ش تعبی
ــن  ــز تعیی ــد توســط ایشــان نی ــن می بخشــد بای شــهر را تعّی
ــی  ــن ســیاق، برپای ــر ای ــی و دیگــران ۱۳۹۴(. ب شــود )صراف
ــادی و  ــی بنی ــهر اقدام ــرای ادارة ش ــته ب ــی شایس حکمروای
سبب ســاز شــکل گیری شــهِر دربرگیرنــده اســت. آیــا تردیدی 
هســت کــه اگــر همــگان در تولیــد فضای شــهر دخیل باشــند 
و خــرد جمعــی بــه کار گرفتــه شــود، فضایــی از نــوع دیگــر و 

6 - local communities
7 - برای مفهوم »فک شدگی« و نیز »حک شدگی« نهاد اقتصادی در زمینة 

اجتماعی کنونی، رک. پوالنی 1391.   
8 - right to the city
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پایــداری دســتاورد آن اســت؟
در ایــن چارچــوب نظــری، هنگامــی کــه از رهیافــت نوینی به 
نــام بازآفرینــی شــهری ســخن می رانیم، بایــد آن را در مســیر 
چاره جویــی ناپایداری هــای کنونــی توســعة شــهری در ایــران 
و در حکــم دگرگون کننــدة الگــوی متــداوِل توســعة اجتماعــی 
ـ اقتصــادی و محیطــی شــهر و نــه صرفــاً اقداماتــی محــدود 
در محدودهــای کالبــدی بــه کار گیریــم. در اقدامــات متــداول 
ــام نوســازی و گاه بازآفرینــی،  ــه ن مدیــران شــهری کشــور ب
ــج  ــگری در تروی ــروش و نمایش ــازهایی افاده ف ــاخت و س س
فرهنگــی بیگانــه مشــاهده می شــود که ربطــی به ریشــه های 
ــی  ــِت بازآفرین ــم کاربس ــاور داری ــر ب ــدارد. اگ ــهری ن ایران ش
ــداری توســعة شــهری در کشــور  ــق پای ــرای تحق شــهری ب

ــد اندیشــة ایران شــهری باشــد.  اســت، هدایت گــر آن بای
درک مــن از اندیشــة ایران شــهری بســیار ســاده و کلــی اســت. 
ایرانیــان بــا تهاجم هــای خانه برانــداِز اقــوام گوناگــون در گــذر 
ــد کــه گاه قرن هایــی  ــارو بوده ان ــِی چنــد هــزار ســاله روی زمان
تحــت ســلطه قرار گرفته انــد، و نیز در محیط طبیعی ناســازگار و 
اکولوژی شــکننده ای بــا بالیا و محدودیت هایی کــه گاه نابودی 
ــا  ــار آورده اســت اســتقرار داشــته اند. ب و کوچ هــای عظیــم به ب
ایــن حــال همچون تافتــه ای جدابافتــه )به تعبیر دکتر شــایگان( 
تمــدن خــود را در گیتــی نگاه داشــته اند و هــر بار ققنــوس وار از 
ویرانــی ســر برآورده انــد. خردمایــة ایــن زیســِت مانــدگار همانــا 
اندیشــة ایران شــهری 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 گسســت های مقطعی، حــوزة فراگیر 
تمدنــی ایجــاد کرده اســت کــه »ایرانیــت« در آن، تمایز قومیتی 
را بــه وحدتــی در کثــرت رســانده اســت )اشــرف ۱۳۹۵: فصــل 
۱(. ایــن اندیشــه در ورطــة ملت پرســتِی برتری جویانــه و ســتیِز 
بــا غیــر نمی افتــد، بلکه بــه همدلــی و همزیســتِی مهرورزانه در 
جهــان بــاور دارد. در ایــن حکمــت »حیرت زدگــی کــور در برابر 
غــرب« و نیــز شیطان ســازی کارآفریــن در چپ زدگــی وجــود 
نــدارد )شــایگان ۱۳۹۴(. دغدغــة امروز ما ناپایداری شهرهاســت 
زیــرا با احســاس حقــارت در برابــر نووارگی غربــی، راِز ماندگاری 

ایــن حکمــت ایران شــهری را بــر بــاد داده یــا از یــاد برده ایــم. ۱ 
بــاور بــه هدایت گری اندیشــة ایران شــهری در بازآفرینی شــهری 
ناشــی از این اســتدالل اســت.2 بدین سان، فروکاســتن بازآفرینی 
شــهری بــه برپایــی بی مایة چند پــروژة پرچمــدارِ الگوی توســعة 
ناپایــدار کنونــی در کالن شــهرها، کژفهمــی و انحرافــی اســت 
کــه فرصــت شــالوده ریزی الگویــی نویــن بــرای توســعة پایــدار 
شــهرهای ایــران را بــر بــاد می دهــد. از ایــن رو در ادامــه، اصــول 
و قواعــد زیــر بــرای آنچــه از نظــر نگارندة ایــن نوشــتار، رهیافِت 
رادیــکال بازآفرینی شــهری اســت و بــرای چیرگی بر مشــکالت 
ناپایــداری توســعة ایران رهگشاســت بــه کوتاهی بیان می شــود.

ــهرهای  ــداری ش ــکالت ناپای ــادی مش ــل بنی ــه ح ــا ک از آن ج
کشــور در گــرو کاربســت الگــوی متفــاوت و نوینــی از توســعه 
ــدی ابرپروژه هــای  ــا طراحــی کالب ــی شــهری ب اســت، بازآفرین
ســاختمانی۳ و راه حل هایــی از ایــن دســت شــروع نمی شــود کــه 
در واقــع اصرارشــان بــر به کارگیــری الگــوی کنونــی توســعه در 
ســیمایی نــو و بــا فعالیت هــای جدیــد اســت. ایــن گونــه اقدامات 
ــازی۴ در  ــازی و اعیان س ــد/ مال س ــز خری ــا مرک ــتر ب ــه بیش ک
محدوده هــای متروکــه و فقــرزدة شــهر رخ می نمایــد، بازگشــایی 
بازارهــای شــهر بــه روی ســرمایة ســوداگر و برون زایی اســت که 
حتــی در صــورت ایجــاد رونــق در کوتــاه مــدت، بــرای شــهر در 
دراز مــدت ناپایــداری به بــار مــی آورد. دگرگونــی رهیافــِت صرفــًا 
ــدم  ــه تق ــی ب ــور کنون ــروژه مح ــی و پ ــخت افزاری/ مهندس س
رهیافــِت نرم افــزاری/ فرهنگــی و اجتمــاع محــور بایــد از ارکان 

بازآفرینــی شــهری باشــد.
»بازآفرینــی شــهری رادیــکال« برای هــدف قــرار دادن نیروهای 
ایجاد کننــدة ناپایــداری، بــا راه انــدازی فرایند حکمروایی شایســته، 
ابتــدا با مشــارکت تمامی کنشــگران شــهری به ایجــاد دگرگونی 
و بســیج منابــع اجتماعــیـ  اقتصادی بــرای راه حل هــای متفاوت 
می پــردازد کــه برآینــد آن در بعــد کالبــدی متجلــی می شــود. 
ایــن رهیافــت کــه اولویت را بــه باشــندگان شــهر و درون زایی 
1 - عالقه مندان به اندیشة ایران شهری برای نمونه به کتاب های دیباچه ای 
بر نظریة انحطاط ایران و درآمدی بر تاریخ اندیشة سیاسی در ایران تألیف 
در  آخوندی  عباس  دکتر  سخنرانی های  نیز  و  طباطبائی  سیدجواد  دکتر 
بهمن  و  اردیبهشت  در  ترتیب  به  بهشتی  دانشگاه شهید  و  تهران  دانشگاه 
http://( 1394 و همچنین سلسه نشست های خانة گفتمان شهر و معماری

udrc.ir/single-post.aspx?id_content=1013350( مراجعه کنند.
2 - هرچند واژة »شهر« در این اندیشه اشاره به سپهر فرهنگی ایران زمین 
است، همان گونه که در ابتدا اشاره شد، زیستگاه شهری را باید چاووِش 
ایران شهری،  اندیشة  پایداری دانست و شهر در  دگرگونی بزرگ به سوی 
کانون بازخوانی حکمت دیرین ما و ترویج الگوی نشئت گرفته از آن است.
3 - megaprojects
4 - gentrification

6۲
ره 

شما

۵۹



توســعه می دهــد، منافاتــی بــا اســتفاده از ســرمایة خطرپذیر۱ و 
محرک هــای بیرونــی ولــی پیوند خــورده بــا اجتماعــات محلی و 
پاســخ گو بــه آن هــا نــدارد.2 خالصه آن که بازآفرینی شــهری 
رادیــکال بــا فرایند و نــه برآینــِد3 برنامه ریــزی آغاز 
می شــود و ایــن فراینــد بایــد از قواعــد حکمروایــی 
شایســته برخــوردار باشــد و برآینــد نیــز بایــد بــا 

معیارهــای توســعۀ پایدار ســازگار باشــد. 
در رهیافِت رادیکال بازآفرینی شــهری، اقدامات بایــد در محدوده ای 
مشــخص از شــهر و بــه طــور عمــده کالبــدی و در عیــن حــال، 
همچــون ســلول های بنیــادی۴ القاکننــده و مولــِد باقی ارگانیســِم 
شــهر بــر پایــة الگویــی نویــن باشــد. هــدف، درمــان گسســِت از 
زیســت مایة پایــداری ایــن ســرزمین )همانا اندیشــة ایران شــهری( 
اســت کــه با بسترســازی در واحدهــای فضایی کوچک بــرای بروز 
نیروهــای تولیــد فضای شــهرِی از نوع دیگــر در بازآفرینی پیگیری 
می شــود. بــه ایــن ســبب بازآفرینــی، اجــرای پروژه هــای نمایشــی 
و نام آورســازی۵ بــرای اعــالم جهانــی شــدن نیســت کــه جهانــی 
شــدِن بی مهــار و معیــار، گســترش همان الگوهــای ناپایدار ســازی 
اســت که جهــان را به ویــژه در جوامــع پیرامونی به بحران کشــانده 
اســت.۶ فــرش قرمــز انداختن بــرای ابرپروژه هایی که ســرمایه های 
هرزه پــا۷ بــدون تعهــد به اجتماعــات و محیــط پذیرایشــان، آن هم 
در فقــدان حکمروایــی شایســته برپا می ســازند موجب تباه ســازی۸ 
و نــه بازآفرینــی۹ شــهر می شــود و بازدارنــدة بازگشــت بــه شــالودة 

ایران شــهری اســت.  

1-  venture capital
با  عمومی  حوزة  در  تصمیم گیری  نظام  همانا  شایسته  حکمروایی   - 2
جمعی،  توافق  دربرگیرندگی،  مردم ساالری،  مشارکت جویی،  معیارهای 
مسئولیت پذیری  و  پاسخ گویی  کارایی،  شفافیت،  قانون مندی،  انصاف، 
است. چیرگی بر بیعدالتی فضایی در شهرها از طریق ایجاد ظرفیت برابر 
در  توسعه  و دستاوردهای  منابع  به  در دسترسی همه  منصفانه  فرصت  و 
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

ایجاد  خارجی،  سرمایه گذاری  جذب  مانند  فرصت هایی  فرایند  این   - 6
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 جهانی شدن است که 
فاقد تعهد و پاسخ گویی به اجتماعات محلی هستند و در نهایت به حضور 
انسان هایی در »مکان های بی قدرت« با ظهوِر »قدرت های بی مکان« ختم 
فقرزایی  اجتماعی،  دربرگیرندگی  عدم  فرایند،  این  پیامدهای  می شود. 
در  است.  محیط زیست  تنزل  و  تخریب  و  منابع  کشیدن  ته  ساختاری، 
با  تنها  شهرها  توسعه نیافتگی  مشکالت  که  داشت  توجه  باید  زمینه  این 
سرمایه گذاری رفع نمی شود بلکه در بیتدبیری مدیریت در مهار و هدایت 

آن ها در مسیر توسعة پایدار، توسعه نیافتگی بازتولید خواهد شد. 
7 - footloose
8 - degeneration
9 - regeneration

بنابــر پیمایش هــای رســمی در ایــران، ۴۹۵ شــهر بــا ۱۳۰ هــزار 
هکتــار مســاحت شــامل 2۷۰۰ محله در معــرض انــواع مخاطرات 
جدی طبیعی و دچار کمبود شــدید خدمات شــهری، بدمســکنی و 
آســیب های اجتماعی هســتند )ایــزدی ۱۳۹۵(. چاره جویــی ارتقای 
ســطح زندگــی ایــن وســعت و جمعیــت عظیــم بــا راه حل هــای 
ــا عملیــات  ــر محــور بخــش دولتــی و ب ــاً ب گذشــته، کــه عمدت
مهندســی بــوده اســت، نــه به لحــاظ کمیــت توانســته دربرگیرندة 
همــگان باشــد و نــه بــه لحاظ کیفیــت توانســته رضایت ســاکنان 
را موجــب شــود. از ایــن رو ضــرورت دارد رهیافــت نوینــی بــه کار 
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 پایــدار ایرانی 

اســت بینجامد. 
بــا ایــن توصیف، بازآفرینی شــهری رادیکال به توســعة محله ای بر 
بنیان اجتماع محلی ســاکن در آن در طی فرایندی مشارکت جویانه 
می پــردازد. از ایــن رو، تســلط اجتمــاع محلــی بــر محتــوا و محیط 
ــی  ــد دگرگون ــع، فراین ــد و در واق ــش می یاب ــود افزای ــی خ زندگ
ـ اقتصــادی منجر به به گشــِت کالبدی محله می شــود.  اجتماعــی 
راه حــل در ایجــاد فضــای بازخیزنــدة اجتمــاع محلــی بــا عالیق و 
درک سرنوشــِت مشــترک در برابــر کنش هــای ناپایدارســاز اســت؛ 
زیــرا در وضعیــت کنونــی کــه بــا کاهــش منابــع حیاتــی، افزایش 
عــدم تعــادل اکولوژیکی و کاهــش همیــاری در رقابت های حذفی 
مواجــه هســتیم، تنها راه بقــای جمعی در همبســتگی های اجتماع 
محلــی اســت. تولیــد اجتماعــی فضــای بدیــل ایران شــهری بــر 
شــالودة اجتمــاع محلــی در مقیاس هــای کوچــک، همــان گونــه 
ــان آن را  ــاب کوچــک زیباســت بنی کــه شــوماخر )۱۳۸۹( در کت
ــر و کهکشــانی  ــد در شــبکه های فراگی ــد، هرچن ترســیم می کن
از دگرســازی های کوچــک، منتهــی بــه دگرگونــی بــزرگ خواهــد 
شــد کــه نویدبخــش همزیســتی همیارانــه۱۰ در ایران شــهِر پایــدار 

اســت )برای بحــث بیشــتر، رک. صرافــی ۱۳۹۴(. 
ــر  ــرای چیرگــی ب فشــردة ســخن این کــه بازآفرینــی شــهری ب
ناپایــداری توســعة شــهری در ایــران در صورتی ضروری اســت که 
بــا رهیافتــی رادیکال بــه تولید فضایی برآمــده از راز مانــدگاری این 
مــرز و بــوم که همانا اندیشــة ایران شــهری اســت بینجامــد. در این 
مســیر، برقراری حکمروایی شایســته ای که دربرگیرنــدة اجتماعات 
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محلــی باشــد، و قابلیــت و ظرفیت روزافــزون برای مهــار و هدایت 
محیــط بــه ســوی تولیــد فضایــِی پایــدار ایجــاد کنــد، راهبــردی 
محــوری اســت. تصــور نمی کنــم بــه درکــی ژرف نیــاز باشــد تــا 
متوجه شــویم تولید فضــای ســودازدة امروز کالن شــهرهایی مانند 
تهران، بدِل کاریکاتورگونه ای از الگوی توســعة خودباخته ای اســت 
کــه نشــانی از دگرگونی راســتیِن مــورد نیاز بــرای نیل بــه پایداری 
نــدارد. برنامه ریــزان شــهری ایــران مســئولیتی خطیر در طــرد این 
الگــو و یــاری رســاندن در ارائــة الگــوی جایگزیــن بــر دوش دارند.

منابع:
اشــرف، احمــد. )۱۳۹۵(. هویــت ایرانــی. از دوران باســتان تــا پایــان   -

پهلــوی. تهــران: نشــر نــی. 
اطاعــت، جــواد، محمــود ســریع القلم، بهــروز هــادی زنــوز، فرهــاد   -
دژپســند، و مظفــر صرافــی. )۱۳۹2(. مبانی توســعة پایــدار در ایران. 

تهــران: نشــر علــم.
ایــزدی، محمدســعید. )۱۳۹۵(.  »۹ گام کلیــدی در تبیین، توســعه و   -
اجــرای سیاســت بازآفرینــی شــهری«. روزنامــة دنیای اقتصــاد )2۸ 

اسفند(.

پوالنــی، کارل. )۱۳۹۱(. دگرگونی بزرگ: خاســتگاه های سیاســی و   -
اقتصــادی روزگار مــا. ترجمــة محمــد مالجــو.  

پیــران، پرویــز. )۱۳۹۴(. »ســخن آغازیــن: حق مشــخص به شــهر   -
مشــخص«. هفــت شــهر ۵۰-۴۹. 

شــایگان، داریــوش. )۱۳۹۴(.  »ایران همیشــه یک امپراتــوری بوده   -
ــه ۴۵. اســت« )گفت وگــو(. مهرنام

شــوماخر، ارنســت فریدریــک )۱۳۸۹( کوچــک زیباســت: اقتصاد با   -
ابعــاد انســانی. ترجمــه علــی رامیــن. انتشــارات ســروش.

صرافــی، مظفــر. )۱۳۹۴(. »توســعة فضایــی پایــدار در پرتو اندیشــة   -
ایران شــهری«. بازیابــی در:

http://udrc.ir/UserFiles/file/Meeting%2010.pdf

صرافــی، مظفر، محمد شــالی، علــی محمدنژاد، محمد اســکندری   -
ثانــی، زهرا خدابخشــی، منصــور ســلیمانی. )۱۳۹۴(. پایداري شــهر 
ایرانــی:  کنــدوکاو در چالش هــا و نقش برنامه ریز توســعة  شــهری. 

تهــران: نشــر علم.
کاســتلز، مانوئــل. )۱۳۸۰(. عصر اطالعات. جلد ســوم: پایــان هزاره.   -

ترجمــة احمــد علیقلیــان و افشــین خاکبــاز. تهــران: طــرح  ن ــو .
مامفورد، لوئیز. )۱۳۹۳(. شــهر در بســتر تاریخ. ترجمة احمد عظیمی   -

بلوریــان. تهران: رســا.
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نقاشی از زنده یاد پرویز کالنتری
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