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 تبیین راهکارهای اجرایی بازآفرینی شهری:
 های هدفپذیری و کیفیت زندگی شهری در محدودهابلیت زیستارتقای ق
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    :سوده و ناکارآمد شهریهای فرهای دولت در مواجهه با بافتبررسی سیر تحول سیاست

 بازآفرینی شهری متأخر، همراه با خوانشی تحلیلی بر رویکرد 1398تا  1358های حدفاصل سال

 
 1امیر قاسمی

 2هما معصومی

 3محمدامین کشاورز میرزامحمدی

 

 چکیده        

هایی را شاهد چه رویکردها و سیاستی واحد، عنوان یک پدیدههای فرسوده و ناکارآمد شهری بهتاکنون در مواجهه با بافت"

 "ایم؟بوده

تحلیل و  ،آوریجمع به دنبالکه ماهیتی توصیفی دارد،  مقالهحاضر، پاسخ به پرسش فوق است؛ درواقع این  مقالهترین هدف مهم

س سالیان پهای فرسوده و ناکارآمد شهری، در طول هدف رفع مسائل و مشکالت بافتهای مختلف اتخاذشده باواکاوی سیاست

تبع به های فرسوده و ناکارآمد شهری ونزدیک شدن به پاسخ این پرسش که چگونه تلقی از بافت به دنبالاز انقالب اسالمی است؛ 

برای طی و ی واحد، در ادوار مختلف، هرگز یکسان نبوده است؟ ها و بخش عمومی نسبت به این پدیدههای دولتآن، سیاست

ای فرسوده و هکنیم بر برخی تعاریفی که از مفهوم بافتهای فوق، ابتدا مروری میبی به پاسخ پرسشیاکردن این مسیر و دست

 وردمها را طور خالصه، چیستی و ماهیت این بافتی شهری ایران وجود دارد و بهریزی و توسعهناکارآمد شهری در ادبیات برنامه

طح شهرها هایی در سدیگر، چراییِ اهمیت چنین بافتبیانها و یا بهبافتدهیم؛ سپس دالیل ضرورت توجه به این قرار می یبررس

 های هر دوره در قبالی اسنادی، به بررسی رویکردها و توصیفِ سیاستجویی از روش مطالعهبا بهره ازآنپسرا تشریح نموده؛ 

 عنوانهبپردازیم. در انتها و ها میریک از آنهای فرسوده و ناکارآمد شهری و تبیینِ علل، نتایج و اثرات مثبت یا منفی هبافت

اند، ری داشتهتبیش یرگذاریتأثها، نقش و گیری و افزایش جمعیت و مساحت این بافتگیری، نقاطی اساسی که در شکلنتیجه

، اتخاذ 8510 سال یشهر نیزمدهد که وضع قوانینی نادرست از قبیل قوانین ها نشان می. این تحلیلشده استتحلیل و تبیین 

ی ریزی توسعهناکارآمدی تصمیمات در نظام برنامه، نهادی مدون_عدم وجود یک ساختار قانونیهای موازی، ها و برنامهسیاست

های فرسوده و ناکارآمد شهری در بستر گیری بافتها و علل شکلترین ریشهاز مهم عدم وجود دیدگاه آمایشی به شهرها، کشور و

 شور در دوران پس از انقالب اسالمی هستند.ای شهرهای کمسئله

و ن ملی وسعه در ایران، تصمیمات کالرسد تغییر نگرش در گفتمان غالب بر ت، به نظر میآمدهدستبهبنابراین و بر طبق نتایج 

های ن سیاستگیری از یک دید آمایشی به سرزمین در تدویهای ناکارآمد شهری، بهرهها در مواجهه با بافتراهبردها و سیاست

 یألهاخسازمانی و نهادی، پوشش  یکار یموازنهادی یکپارچه و مدون، جلوگیری از _کالن توسعه، تعریف یک سازوکار قانونی

                                                      
 am.ghasemi@mail.sbu.ac.ir: ای، دانشگاه شهید بهشتیریزی منطقهدانشجوی کارشناسی ارشد برنامه 1

 ho.masoumi@mail.sbu.ac.ir: ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتیدانشجوی کارشناسی ارشد برنامه 2
 M.keshavarzmirzamoha@mail.sbu.ac.ir: ای، دانشگاه شهید بهشتیریزی منطقهدانشجوی کارشناسی ارشد برنامه 3

mailto:am.ghasemi@mail.sbu.ac.ir
mailto:ho.masoumi@mail.sbu.ac.ir
mailto:M.keshavarzmirzamoha@mail.sbu.ac.ir
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یافته تعین جویی از وضعیتتواند در چارهی کشور، میتوسعه ریزیی برنامهقانونی و دستیابی به یک نظام حکمروایی خوب در عرصه

 واقع گردد. مؤثرناکارآمد  هایکنونی محدوده

 

 مقدمه          

های فرسوده و ناکارآمد شهری، ای از بافتایم؛ در بخش اول، تعاریف و تاریخچهحاضر را بر دو بخش تقسیم نموده مقالهی مقدمه

زی کشور ریو برنامه ههای فرسوده و ناکارآمد شهری در نظام توسعسیر تحول ادبیات این حوزه و نیز بررسی انواع گوناگون بافت

ی هو با ارائ قرارگرفته یبررس موردهای فرسوده و ناکارآمد شهری است؛ و در بخش دوم، ضرورت و اهمیت توجه به بافت شدهارائه

ها را که همانا ضرورت های درست و منطقی در قبال این بافتآمارهای کمی در این حوزه، لزوم رسیدگی کافی و اتخاذ سیاست

 .تشریح شده استنیز بر آن استوار است،  وشتارناین 

           تعاریف و انواع بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری 

ی فیزیکی شهر و فضاهای است؛ یک فرآیند پویا و مداوم که طی آن، محدوده تحول و تغییر حال در پیوسته شهر، پویای سیستم"

برنامه باشد، شود. این تغییرات اگر سریع و بیخوش تغییراتی میافقی، دست صورت کمی و کیفی در جهات عمودی وکالبدی آن به

. طی چنین (83: 8513)حبیبی و همکاران، "شود ی مطلوبی حاصل نمیگردد و نتیجهترکیب فضایی شهر دچار اغتشاش می

مدی کند و باعث ناکارآنمود پیدا می شود، در سیما و منظر شهری و در بطن و محتوای زندگی روزانه شهرحاصل می آنچهفرآیندی، 

 در را فرسودگی آن ای،پدیده هر کارایی کاهش"دیگر،بیانشود. بههای شهری میها و فعالیتو فرسایش تدریجی فضاها، مکان

 رروندد محدوده آن شهری سِیر کند، بافت رکود به رو علتی هر به شهر از ایدر محدوده شهری حیات کههنگامی .خواهد داشت پی

آن  و اقتصادی اجتماعی هایفعالیت بر همچنین و بافت بر کالبد شهری، هایبافت در فرسودگی یپدیده گیرد.قرار می فرسودگی

 (.841: 8511)شکوهی، "است  اثرگذار بافت

رسمی طرح طور ی شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، بهو بر اساس مصوبه 8513ی شهری در سال ی بافت فرسودهواژه

درصد آن، سه شاخص  30گردد که بیش از هایی از شهر اطالق میشود. مبتنی بر این مصوبه، مفهوم بافت فرسوده به محدودهمی

 (. 88: 8534)ایزدی، را دارا باشند  5و نفوذناپذیری 1، ناپایداری8ریزدانگی

دیگری ازجمله  با عناوین غالباً _های مذکور اما نزدیک به آنیطور دقیق با ویژگالبته نه به_هایی مصوبه، چنین بافت نیازاشیپتا 

 ورداستفادهمنظر دقیقی وجود نداشت و عناوین دیگری نیز شدند؛ البته در این مورد، اتفاقشهری شناخته می دارمسئلههای بافت

سان و مشخصی فقدان ادبیات یک لیبه دل، جهیدرنتگرفت. قرار می مورداستفادهگرفتند. حتی بافت فرسوده نیز، برخی مواقع، قرار می

 ایم.کرده استفادهاصطالح، ی شهری، به، غالباً از عنوانِ بافت فرسودهمقاله، در این 8513ها تا پیش از سال در قبال این بافت

، های اجتماعیهای ناکارآمد شهری، شاخصشود. برای شناسایی بافت، ادبیاتِ ناکارآمدی جایگزین فرسودگی می8535از سال 

وسازی ن و سند ملی راهبردی احیاء، بهسازیها در قالب فرهنگی و اقتصادی لحاظ شده و دستورالعمل جدیدی برای تشخیص آن

 و )سند ملی راهبردی احیاء، بهسازیدولت رسیده است  ئتیهبه تصویب  های فرسوده و ناکارآمد شهری،و توانمندسازی بافت

 (.8535های فرسوده و ناکارآمد شهری، فتنوسازی و توانمندسازی با

                                                      
 .دارند مترمربع 100 از کمتر ها، مساحتهای آنک درصد پال 30بیش از  که هاییبلوک 8
 .است سازه سیستم فاقد و ناپایدار ها،آن بناهای درصد 30 از بیش که هاییبلوک 1
 .دارد دسترسی متر 1 از کمتر عرض با معبر از ها،آن درصد قطعات 30از  بیش که هاییبلوک 5
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 ای که امروزه در فرآیند تحول شهر و روابطگونه؛ بهاندافتهیانسجامگرفته و های فرسوده و ناکارآمد شهری در طول زمان شکلبافت

ه بر زندگی روزمره ها، عالوناکارآمدی این مجموعه از بافت .اندداده و دچار دگرگونی شدهازدست آن تا حدودی نقش خود را 

های متوسط شهر تر از شاخصهای این محالت پایینکه شاخصنحویتواند در عرصه خدمات و زیرساخت نمود پیدا کند، بهمی

ه های پیش کهای فرسوده و ناکارآمد شهری، مانند دورههای شهری، بافتباشد. امروزه و بر اساس تغییر نگرش به این محدوده

ر این گیرد. امروزه اعتقاد بنمی ها مورد شناسایی قرارشدند، صرفاً با این شاخصهای کالبدی شناسایی میصتنها بر اساس شاخ

دی، های فیزیکی و کالباندازه شاخصاجتماعی، محیطی، اقتصادی، هویتی و ذهنی نیز به-های مختلف فرهنگیاست که شاخص

معابر، ریزدانگی قطعات،  عرض بودنکمی مسائل و مشکالتی از قبیل های شهری عمدتاً داراحائز اهمیت هستند. این محدوده

ایی جایی جمعیت، متروکه شدن، توان مالی کم ساکنین، کمبود خدمات زیربنمقاومت پایین ابنیه و قدمت نسبتاً باال، نسبت زیاد جابه

اجتماعی _محیطی و اقتصادی_های مکانیحال، از ارزشهای اجتماعی هستند؛ اما درعینها و درگیریو روبنایی و ناهنجاری

های شهری، به دلیل بضاعت پایین ساکنان و از بین رفتن حس تعلق به مکان، خاصی نیز برخوردارند. همچنین این نوع محدوده

قت اگذاری بخش خصوصی نیز ناتوان هستند )صد، در ترغیب سرمایهرو نیهمامکان بازیابی و نوسازی خود به خودی را نداشته و از 

 (.801: 8530رستمی و همکاران، 

گیرند که کامالً متمایز از یکدیگر هستند؛ قرار می  های فرسوده و ناکارآمدطورکلی امروزه، چهار گونه بافت در چارچوب بافتبه

د؛ شونیی مرکزی شهرها قرارگرفته و شامل فضاهای ارزشمند تاریخی مهای تاریخی که ازلحاظ استقرار، اصوالً در حوزهبافت

ی طرح و برنامه قانون و بدونصورت خودرو، بیو به شدهشناختهنشینی عنوان بستر حاشیههای غیررسمی که درگذشته بهسکونتگاه

ترش گس لیبه دلگیرند )هرچند امروزه شهرها قرار میغالباً در اطراف شهرها و خصوصاً شهرهای بزرگ و کالن شده، از پیش تدبیر

انی های ناکارآمد میاند(؛ بافتی شهری بدل گردیدههای خودانگیختهها به بافتای از آنفقی شهرها، قسمت عمدهکالبدی و رشد ا

های تاریخی غیررسمی هستند و عمدتاً در شهرهای بزرگ و ازلحاظ موقعیت، پیرامون بافت سکونتگاهکه نه بافت تاریخی بوده و نه 

وسعه شود که در فرآیند تشوند(؛ آخرین گونه نیز به روستاهایی اطالق میبایر شهری میهای گیرند )غالباً شامل زمینمیشکل 

و  ی خود را حفظ کردهگیرند، ولی خصوصیات روستایی گذشتهی قانونی شهرها قرار میشده و در محدودهشهر، با شهر ادغام

 .8 (8531ینی شهری ایران، اند پذیرای عملکردهای شهری باشند )سایت شرکت بازآفرهمچنان نتوانسته

 های فرسوده و ناکارآمد شهریاهمیت و ضرورت توجه به بافت 

 83شهر در ایران، یعنی نزدیک به  385درصد جمعیت شهریِ ساکن در  10بر اساس آخرین آمار شرکت بازآفرینی شهری ایران، 

 18888، یانیناکارآمد مهکتار بافت  33808که شاملِ:  های فرسوده و ناکارآمد سکونت دارندهای مختلف بافتمیلیون نفر، در گونه

 50هزار هکتار که حدود  888های غیررسمی است. این یعنی مساحتی قریب به هکتار سکونتگاه 18134هکتار بافت تاریخی و 

 (.منبع قبل گیرد )همانهای شهری کشور را در برمیدرصد بافت

ت های فرسوده و ناکارآمد سکونپنجمِ جمعیت شهرها، در بافتانگیز است. قریب به یکبرخود نیز، چالشخودیاین آمار و ارقام به

مقیاس، های بزرگتوجه به پروژه_های روزِ توسعه رو و در صورت تداوم وضع کنونی و سیاستی پیشرسد در آیندهدارند. به نظر می

مختلف  هایی درونی مثل گونههای توسعهم وجود ظرفیترغشهرها علیی بیرونی و گسترش افقی شهرها و خصوصاً کالنتوسعه

های فرسوده و ناکارآمد شهری، ، این روند شیبی تندتر به خود گرفته و جمعیت و مساحت بافت_های فرسوده و ناکارآمدبافت

 ازپیش شود.بیش

                                                      
1 http://udrc.ir/ 

http://udrc.ir/
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 چراکهکند. شهری اهمیت بسیار زیادی پیدا میهای فرسوده و ناکارآمد بنابراین و مبتنی بر آمارهایی که اشاره گردید، توجه به بافت

بسیار گسترده است و هم  سکونتشاناند، هم قلمروی ها درصد باالیی از جمعیت شهرها را به خود اختصاص دادههم ساکنان آن

بر این  ها با شیب زیادی افزایش یابد. عالوهوجود دارد که آمار جمعیت و مساحت این بافت مانیشهرهااین خطر در فراسوی 

نشینی، چون فاصله طبقاتی، نابرابری در دسترسی به منابع، تشدید امر حاشیه هایی عمدتاً مسائلی اساسیمسائل کمی، چنین محدوده

 ودخآوری و ایمنی ناکافی، جرم و بزه اجتماعی و مواردی از این قبیل را نیز به دنبال افول و کاهش سرمایه و اعتماد اجتماعی، تاب

 . دارند

آیند، ساب میحدار و تهدیدکننده در شهرها بهی مسئلهشده، یک عرصههای فرسوده و ناکارآمد اگرچه مبتنی بر توصیفات ارائهبافت

نی و های میا، در بحث بافتمثالعنوانبهروند.  به شماری شهری نیز توانند یک فرصت مناسب برای توسعهمی حالنیدرعاما 

ریزی مههایی است که در ادبیات نوین برناهایی، یکی از سیاستدرونی شهرها با استفاده از چنین محدوده یتاریخی، توجه به توسعه

های تواند منجر به تخریب بسیاری از اراضی روستایی و زمینکه می شهرها افقی ی گسترشی شهری، در تقابل با پدیدهو توسعه

 از استفاده و گردد که با توسعه عمودی شهرمی تالش توسعه درونی . درگردیده است ی شهرها شود، مطرحکشاورزی در حاشیه

از حرکت و گستردگی  برای توسعه، استفادهقابل های درونیِ پتانسیل ها وسایر ظرفیت و مخروبه فرسوده و هایساختمان بایر، اراضی

شور، ای شهرهای کاست که در بستر مسئله زااف انیمی ی درونی نیز، توسعهجلوگیری شود. یکی از اشکال توسعه افقی شهرها

بسیاری از این شهرها، اراضی واقع در  زیاد قدمت به توجه با شهرهای ایران و و کارآمدی باشد؛ زیرا در مؤثرتواند رویکرد می

 کم بازده، شاورزیک اراضی نگهداری، فاقد ارزش هایتوسعه، ساختمان از بازمانده و بایر های فرسوده و ناکارآمد، اراضیمحدوده

 شهرهای ی درونیتوسعه کمک به توانندمی هستند که هایی از این قبیل، بسیارو زمین زیستیمحیط هایآلودگی با اراضی درگیر

های کشاورزی در این شهرها، جلوگیری کنند. با این خوانش ها و تخریب زمینبیایند تا از رشد افقی آن شهرهاکالن ویژهو به کشور

های ها و ضرورت اتخاذ سیاستتوان اهمیت توجه و رسیدگی به این بافتتر میهای فرسوده و ناکارآمد، بیشجهی از بافتو دو

هایی که هم ممکن است در صورت رها کردن و غفلت را درک کرد. بافت است که همان ضرورت این مقاله هادرست در قبال آن

ها شده و امنیت شهر را تحت تأثیر خود قرار دهند؛ و هم انواع جرم و بزه و ناهنجاری های نادرست، بسترها و اتخاذ سیاستاز آن

ی عهی مجدد و توسکننده، به فرصتی برای توسعههای صحیح و اصالحها و اتخاذ سیاستممکن است در صورت رسیدگی به آن

ا و هبازیابی و نوسازی خود به خودی را ندارند، تصمیمها امکان این بافت ازآنجاکهطور که اشاره شد، از درون بدل گردند. همان

نهاد و جز آن در های مردم، سازماندهندگانهایی که توسط دولت، شهرداری، بخش عمومی، بخش خصوصی و توسعهسیاست

 ها است.ی وضعیت آنکنندهو تعیین رگذاریتأثشود، ها اتخاذ میقبال آن

 

  یشناسروش          

ی( استوار )اثباتی و پسا اثبات گرا تینیع یهامیپاراداکیفی به دنبال نقد  پژوهشسنت حاضر از جنسِ کیفی است؛  همقالماهیت 

و  هدف به سه نوع توصیفی، تبیینی بر اساسانواع پژوهش که  ینهیدرزمبندی رایج . مبتنی بر گونه(55: 8513)محمدپور، است 

چه "، "دهد؟چه چیزی رخ می"هایی از قبیلِ ، از منطقِ پرسشمقالهی پرسش نخستین محتوا ازآنجاکهشوند و اکتشافی تقسیم می

حاضر از نوع توصیفی و تبیینی است؛  مقالهکند. پیروی می "دهد؟چرا رخ می"و  "درگیر آن هستند و به چه طریقی؟ یکسان

دهد  های آن پدیده در طول زمان را نمایشویژگیی یک پدیده ارائه کند و یا تغییر تواند شرح دقیقی دربارهپژوهش توصیفی، می

موجب تواند به علل وقوع رویداد یا توالی منظم خاصی بپردازد و توضیحی معقول در خصوص آن پدیده بهو پژوهش تبیینی نیز، می
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نین بوده است؛ ما سعی نیز چ مقالههدف ما در این  کهچنان(. 8538امکانِ فهم دقیق و روشن آن، ارائه کند )بلیکی،  فراهم آوردن

های هایی که پس از انقالب اسالمی و در ادوار مختلف در قبال بافتآوردن و توصیف سیاستایم تا عالوه بر گردهمبر آن داشته

شان ها و نتایج و آثار جانبیاست، به تبیین و واکاوی علت تصویب و اجرای هریک از آن اتخاذشدهناکارآمد و فرسوده شهری 

ها راهبردی عمدهاست.  شدهاستفاده Pestelهای سند ملی بازآفرینی از تکنیک تحلیلی برای ارزیابی سیاست مقالهم. در این بپردازی

ن چارچوب منظور تدویبه قیروش تحق شود.ی بعدی به ابعاد اقتصادی و سیاسی توجه میبر بُعد اجتماعی )فرهنگی( بوده و در درجه

ها، نشریات معتبر، مقاالت و دیگر های رسمی و قوانین، گزارشاز مطالعات اسنادی شامل برنامهمفهومی و تدقیق محتوای آن، 

 یرد. گمیهای فرسوده و ناکارآمد شهری بهره نفوذ در موضوع بافتنفع و ذیهای ذیی مربوطه، توسط ارگاناسناد انتشاریافته

 

      :    یفرسوده و ناکارآمد شهر یهادر مواجهه با بافت  یپس از انقالب اسالم یهادولت یهااستیس          

 8531تا سال  8531حدفاصل سال 

های فرسوده و ناکارآمد شهری همواره حائز اهمیت بسیار زیادی بوده است؛ ی بافتی ایران، مسئلهریزی و توسعهدر نظام برنامه

های های مختلف، در مواجهه با بافتردی از آن را مالحظه کرد. دولت توانها، میهای اجرایی تمام دولتای که در برنامهگونهبه

های اقدام متفاوتی را در نظر گرفته و در مسیر اجرا قرار ها و درنتیجه برنامهفرسوده و ناکارآمد شهری، همواره رویکردها، سیاست

ها و اجرای تصمیمات، نقش گیریشی از این تصمیمنفوذ نیز در بخنفع و ذیهای ذیها و دیگر سازماناند؛ البته شهرداریداده

های مختلفِ پس از انقالب های دولتها و سیاست، رویکردها، برنامهمقالهاند. در همین راستا و در این قسمت از پررنگی داشته

 .دهیمبررسی قرار میطور دقیقی موردهای فرسوده و ناکارآمد شهری را، بهاسالمی و دیگر نهادهای مسئول در مواجهه با بافت

 1368های پس از انقالب اسالمی تا حدفاصل سال 

ی دیگری، تحت تأثیر شرایط سیاسی، ها شهری مانند هر نوع برنامههای مرتبط با بهسازی و نوسازی بافتدر این دوره، برنامه

 ی سایر ادوار دارد.هاهای بارزی با برنامهدوران پس از انقالب و جنگ تحمیلی، تفاوت اقتصادی و اجتماعی

های متعدد است. بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، بنیاد مسکن انقالب گیری سازمانهای این دوره، ایجاد و شکلاز مشخصه

گیری این ها بعد از شکلشوند. مدتمی سیتأسهایی هستند که در این دوره اولین سازمان ازجمله 8اسالمی، جهاد سازندگی

شود. تأسیس این سازمان، بدون تردید یکی از تأسیس می 1، نهادی با عنوان سازمان زمین شهری8511ل ها و در ساسازمان

. قوانین دهدتبع وضع سومین قانون مرتبط با زمین شهری پس از انقالب اسالمی رخ میترین اتفاقات این دوره است که بهمهم

 ه شماربی بسیاری از تصمیمات شهری ای هستند که پشتوانهکنندهینزمین شهری در دوران پس از انقالب، از قوانین مهم و تعی

های موات و بایر شهری که در داخل محدوده قانونی و استحفاظی پس کلیه زمیناین قانون، ازآن 1و  5موجب ماده روند. بهمی

حتی در صورت وجود -ی و انقالبی باشد که در اختیار اشخاص، بنیادها و نهادهای دولتها قرار گیرند، اعم از آنشهرها و شهرک

 (.8511گیرد )قانون زمین شهری، فقیه قرار میدر اختیار دولت و ولی -اسناد مالکیت

این قانون است. بر  88ی زمین شهری، ماده ی اصلی این قانون و عامل متمایزکننده آن نسبت به قوانین قبلی در حوزهاما هسته

ها را قبل ی قانونی و استحفاظی شهرها و شهرکهای داخل محدودهسازی زمینی آمادهت وظیفهی قانونی، دولاساس این ماده

سازی زمین را پرداخت کرده و ی آمادهاز تحویل به مردم بر عهده دارد. همچنین مبتنی بر این قانون، خریداران مسکن تنها هزینه

                                                      
 ی کشاورزی ادغام و سپس منحل شد.خانهای تبدیل و با وزارتخانهها بعد به وزارتنشجویی بود که سالاین نهاد، یک نهاد مردمی و دا8 
 دهد.به سازمان ملی زمین و مسکن، تغییرنام می 8541این سازمان، در سال  1
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پاسخی است توسط دولت به شرایط بد مردم ازنظر اقتصادی، در دوران نوعی ی قانونی، بهقیمت زمین صفر است )همان(. این ماده

خرید مردم  تبع افزایش قدرتحذف قیمت زمین از آن و به یجهیدرنتآمدنِ قیمت مسکن جنگ تحمیلی؛ قانونی که باعث پایین 

اهد شوند، شره شروع به تصویب میکه از ابتدای این دو یشهر نیزمو دیگر قوانین  یقانونمادهموجبِ وضعِ این شود. بهمی

گیری محالت و خصوص تهران و شکلشهرها و بهی مردم به شهرهای بزرگ، افزایش جمعیت کالنمهاجرتِ افسارگسیخته

نیافته، طور بیان کرد که مردم روستاها و شهرهای کوچک و توسعهتوان اینهای جدید شهری هستیم. دلیل این اتفاق را میمحدوده

ی زندگی در اندازِ مطلوبی نیز برای ادامهران پساجنگ که ازنظر اقتصادی از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و چشمدر دو

 ویژه پایتخت را یک فرصت مناسب و جدید برای تحولهای کنونی خود متصور نیستند، مهاجرت به شهرهای بزرگ و بهسکونتگاه

سبت شهرها نهای کالنهای شغلی و دیگر جاذبهزنند. منابع، امکانات، فرصتمی پندارند و دست به چنین اقدامیشرایط خود می

ای هکه طبق نتایج حاصله از سرشماری یاگونهبهشود؛ گیری این باور در مردم میبه شهرهای کوچک و روستاها، باعث شکل

)سایت  1یابدنفر افزایش می 134313183به  833503115از  8543تا  8533های مرکز آمار ایران، جمعیت شهر تهران حدفاصل سال

برابر شده و جمعیت زیادی به شهر تهران  833(؛ این بدان معناست که در این حدفاصل، جمعیت شهر تهران 8531مرکز آمار ایران، 

بزرگ و  به شهرهایگیر جمعیت اما ورود چشم؛ شوندتر کشور وارد مییافتهطور مشابه، به دیگر شهرهای بزرگ و توسعهو البته به

گوی توانند پاسختحمل این شهرها بوده و امکانات و منابع موجود در این شهرها، نمیهای قابلپایتخت، فراتر از ظرفیت خصوصاً

ن، بنابرای؛ ی خود دیگر جایی برای سکونت جمعیت جدید ندارندجمعیت جدید باشند. از طرفی، برخی از این شهرها در محدوده

ی آن، تفکیک و شود که نتیجهی چنین شهرهایی توسط نهادهای مختلف به مردم سپرده مییاری در حاشیههای بسزمین

ها و استاندارهای شهری الزم برخوردار هایی که از زیرساختها است؛ زمیناین زمین بدون برنامهوسازهای غیراصولی و ساخت

شوند اند، مجبور میآرزوهای متفاوت به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده ای از مهاجرانی که هر یک با آمال ونیستند. بخش عمده

ری گیترین عللِ شکلهای بعدی، یکی از برجستههای بعد و دورهی این شهرها ساکن گردند؛ همین موضوع در سالدر حاشیه

شود. ه شهر تهران میویژای و غیررسمی در اطراف این شهرها و بههای حاشیهخصوص سکونتگاههای فرسوده و بهبافت

 شوند و موجب افزایشی شهرها رانده میها به حاشیههای شهرهای بزرگ نیز مجبور به جابجایی شده و بسیاری از آنگودنشین

گیری در ساختار اداری شهر تغییر چشم 8533شوند. مضاف بر این، در سال ای میهای حاشیهسکونتگاهها و سطح و جمعیت زاغه

 81یابد و تعداد مناطق شهرداری از کیلومترمربع افزایش می 340کیلومترمربع به  115ود آمده و مساحت این شهر از تهران به وج

ای که مساحت شهر تهران در این دوره، گونهشود؛ بههای بسیاری به شهر تهران میرسد و این نیز باعث مهاجرتمنطقه می 10به 

تا سرشماری سال  8533تهران طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران از سرشماری سال شود و جمعیت شهر بیش از دو برابر می

: 8531ریزی شهرداری تهران، است )مرکز مطالعات و برنامه یتوجهقابلیابد که تغییر میلیون نفر افزایش می 833، حدود 8513

 (. 85311( و )سایت مرکز آمار ایران، 83-84: 8533زنوز، (، )هادی15

گیرد، اما ماهیت آن از یک طرح مشارکتی بین بخشی نیز در دستور کار قرار میهای روانی طرحین دوره، سیاست تهیهدر ا

 احیاء نگهداری، ها، حفظ،گردد. هدف این طرحشهروندان و شهرداری به طرحی دولتی و وابسته به درآمدهای عمومی مبدل می

بوده که در  -8518از سال  قدیمی شهرها البته مراکز ویژهو به–شهرها  موجود عوض نوسازی و بهسازی و قدیمی هایبافت مجدد

 ابالغ هاشهرداری به بخشیهای روانطرح قالب در و گیردقرار می کشور، وزارت شهری عمران و محلی امور معاونت دستور کار

                                                      
 8543و  8513های ی سرشماری، یعنی سرشماری سالورهشوند؛ بنابراین، مواد این قانون بر دو دتصویب می 8534رخی مواد قانون زمین شهری در همان سال ب8

 تأثیرگذار است.
2 https://www.amar.org.ir 

https://www.amar.org.ir/
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 در طرح این شد، مطرح نیز ترگونه که پیشانهم اقتصادی، نامناسب شرایط دلیل (. به58: 8538شود )عندلیب و همکاران، می

تر ها که تازه راه خود را شروع کرده بودند، بیش(. این طرح33: 8538گردد )حناچی و پورسراجیان، می اجرا موضعی پروژه چند قالب

یری درنهایت به دلیل درگ، فرهنگی بسیار محدودی برخوردار بوده_گرفته و از ابعاد مشارکتی و اجتماعی در نظرابعاد کالبدی را 

ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ی اول توسعهشوند. در این دوره، برنامهکشور با جنگ از توفیق خاصی هم برخوردار نمی

بخشی است. این برنامه نیز به دلیل مسائل و مشکالت اقتصادی کشور های روانبر اجرای طرح همآنشود که تأکید نیز تهیه می

ریزی شهرداری تهران، شود )مرکز مطالعات و برنامهای دیگر، جایگزین آن تهیه میهای بعدی برنامهشود و در دورهنمی اجرایی

رود، به می به شماربخشی های روان(. این دوره آغاز سیاست بهسازی شهری با عطف توجه به مرمت شهری در طرح15: 8531

د شوهای سراسر کشور ابالغ میها توسط وزارت کشور به استانداریی این طرحهدستورالعمل تهی 8515همین منظور، در سال 

شهری  بافت بهسازی دفتر تأسیس ایران )ایکو( و فرهنگی میراث سازمان تشکیل از قبیل (. اقدامات دیگری نیز43: 8538)حناچی، 

باارزش در این دوره صورت  بناهای از حفاظت امر بر تأکید با ،8511 در سال وشهرسازیی معاونت شهرسازی وزارت مسکندر حوزه

ی شهرهای کشور طورکلی، به همههای این دوره به(. با توجه به شرایط جامعه، برنامه33: 8538پذیرد )حناچی و پورسراجیان، می

د )ایزدی، مانز باقی میتعمیم پیدا نکرده و در حد چند اقدام موضعی در برخی شهرها از قبیل اصفهان، یزد، سمنان، گرگان و شیرا

8538.) 

در  ها و اقداماتپذیرد؛ سیاستنهادی بسیاری صورت می هایسازیکه در این دوره، ظرفیترغم آنتوان گفت علیبنابراین می

منفی  ها و اقداماتی که آثاردر سطح چند شهر( هستند. سیاست همآنی فکری )فرآیند اجرا، بسیار محدود، موضعی و بدون پشتوانه

: 8531ریزی شهرداری تهران، کنند )مرکز مطالعات و برنامهشهر در ادوار بعدی وارد میی شهرها و خصوصاً کالنبر پیکره یفراوان

ی مدیریت یکپارچه و ی جامع توسعهریزی متمرکز و آمرانه، عدم وجود یک برنامه(. لذا اقدامات موضعی، روال برنامه15و  11

 سیتأسو ایجاد و  یکار یموازهای شهری و ی زمینهای نابخردانه در عرصه(، اتخاذ سیاست81: 8533وز، زنجانبه )هادیهمه

جنگ تحمیلی، عامل بسیاری از معضالت شهری و اجتماعی در این  سالههشتهای ها و نهادهای متعدد، در کنار خسارتسازمان

زایش روزافزون جمعیت شهرهای بزرگ فراتر از ظرفیت برد این شهرها، شوند؛ معضالتی از قبیل افهای بعدی میدوره و نیز دوره

 ها و جز آن.های غیررسمی، زاغهسکونتگاه شیازپشیبگیری نشینی و شکلهای فرسوده و حاشیهافزایش مساحت و جمعیت بافت

 مصادف با دولت پنجم1372تا  1368های حدفاصل سال ، 

تری نسبت به اقدامات موضعی گذشته دارد. هرچند های جامعها و سیاستسازندگی، برنامه در این دوره، دولت پنجم ملقب به دولت

ی بازسازی پس از جنگ است و بسیاری از امور کشور، همچنان متأثر از فضای هشت سال جنگ های ابتدای دورهاین دوران سال

های میانی شهرها، اقدامات مؤثری ای فرسوده و بافتهی نوسازی و بهسازی مراکز شهری، بافتتحمیلی بوده است، اما درزمینه

کاملی گیرد. این روند تدیده در جنگ، باهدف بازسازی شکل میهای تفصیلی ویژه برای مراکز شهرهای آسیباز قبیل تهیه طرح

، تبریز، کرمان و فرهنگی در برخی از شهرها از قبیل اصفهان، شیراز-های جدیدی تحت عنوان محورهای تاریخیی طرحبا تهیه

های مراکز (. بافت13و  18: 8531ریزی شهرداری تهران، کند )مرکز مطالعات و برنامهادامه پیدا می 40و  13های همدان در سال

گرفتند، در این برنامه با جامعیت های موضعی قرار میریزیی شهر مورد برنامهعنوان بخشی مجزا از پیکرهشهری که همواره به

 یایاحها در جهت وشهرسازی، با اتخاذ این سیاستشوند. وزارت راهی شهر و سرزمین پیرامونی، مورد اندیشه واقع میساختار

 در شهرهای ها، خصوصاًشهرداریشود، موضوع بحران مالی در این دوره محور توجهات می آنچهاما ؛ کوشدریزی شهری میبرنامه

هایی را ندارند های شهری محروم هستند، یارای اجرای چنین برنامهرای اجرای برنامهها که از کمک دولت ببزرگ است. شهرداری

ها در این دوره، از یک سازمان دولتی به یک سازمان آن و با تصویب هیئت دولت، شهرداری یجهیدرنت(. 51: 8533زنوز، هادی)
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توانند مستقل و های اقتصادی، میند اما درزمینهشوند که اگرچه همچنان تحت نظارت دولت قرار دارخصوصی تبدیل مینیمه

 ها، از این دوره، فروشی این تصمیم و خودکفا شدن شهرداریخودمختار عمل کرده و برای خود درآمدزایی داشته باشند. درنتیجه

مار هایی به شین سیاستترتراکم مازاد در شهرها و درآمدهای حاصل از مجوز تغییر کاربری )پذیره( و تخلفات ساختمانی، از مهم

ی عمودی شهرها به ها، توسعهرسانند. با اتخاذ این سیاستها در راستای درآمدزایی مالی خود، به اجرا میروند که شهرداریمی

و  ، کارایی و امنیتجهیدرنتگیرند و امری معمول بدل شده و قوانین و ضوابط شهرسازی و ساختمانی در معرض فروش قرار می

ی عمودی، عدم توجه کافی بخش دولتی و بخش عمومی به ؛ یکی از پیامدهای توسعه8افتدست شهری به مخاطره میزیمحیط

های ناکارآمد موجود است. به بیانی دیگر، با فراهم شدن امکان توسعه عمودی و در ارتفاع، های تاریخی و میانی و نیز حاشیهبافت

تر اقتصادی نیز کم ازنظر، دردسرها و معضالت قانونی و نهادی بسیاری را دربردارد و هاوساز در آنهای ناکارآمد که ساختبافت

کند. البته در این دوره، ها توجهی نمیشوند و دولت، شهرداری و بخش خصوصی به آناست، به فراموشی سپرده می صرفهبه

کیلومترمربع به  340، از 8540مساحت تهران در سال  ،مثالعنوانبهافتد؛ ی افقی شهرها نیز، طبق روال گذشته اتفاق میتوسعه

شود )مرکز در غرب تهران( به این شهر اضافه می 11و  18ی جدید شهرداری )مناطق و دو منطقه افتهیشیافزاکیلومترمربع  430

براساس یکی از  (. این افزایش مساحت،51و  84: 8533زنوز، ( و )هادی1: 8531ریزی شهرداری تهران، مطالعات و برنامه

، به تصویب 8548و در سال  قرارگرفتهها پیش در دستور تهیه شود؛ طرحی که از سالطرح جامع دوم تهران، عملی می یهاشنهادیپ

ی تهران و کمبود زمین ی پیوستهرسد. مطالعات این طرح حاکی از محدودیت توسعهشورای عالی معماری و شهرسازی ایران می

های این طرح بر دو اصل عمده متکی است؛ اول، های خدماتی ساکنین شهر است. در این راستا، سیاستانهسر نیتأمدر خصوص 

 4130000هایی برای تحدید جمعیت )با سقف جمعیتی های فضایی شهر به الگوی موردنظر طرح و دوم انجام برنامههدایت برنامه

به خودکفایی و  با توجهشود که گذارد. در این طرح مقرر میمی ریأثتهای این طرح ریزینفر(. این دو اصل بر تمامی برنامه

ها، اعتبارات موردنیاز برای نوسازی سریع تهران، از محل فروش تراکم و معامله ها و قطع کمک دولت به آنشهرداری یخودگردان

رای کوتاه ب یدرزمانهایی بود که از شیوهی استفاده از اراضی فراهم شود. فروش تراکم و توافق با مالکان، با مالکان در نحوه

خدمات شهری را فراهم  نیتأمی فضاهای سبز و ها، نظافت شهر، زیباسازی آن و توسعهراهشهرداری، امکان احداث بزرگ

ز اها به درآمدهای حاصل ی شهرداریجانبهاعتباری قانون، وابستگی عمیق و همهها، باعث بیساخت. استمرار در این شیوهمی

یز، بنابراین در این طرح ن؛ شودها میی کیفیت و کارایی محیطکننده، مستمر و نگرانالعادهفروش تراکم و همچنین نزول فوق

، با عنوان طرح 8513طرح جامع دوم تهران از سال (. 8533زنوز، شود )هادیها مطرح میتمرکززدایی از اختیارات مالی شهرداری

مناطق  هایها، وسایل نقلیه عمومی، تسهیالت شهری، تقسیمات شهری، تراکمفصل اصلی شبکه راه 1 ساماندهی شهر تهران، در

حفظ و ساماندهی شهر تهران، شروع  باهدفهای سطحی، توزیع کاربری اراضی و مدیریت اجرایی، های شهری، دفع آبو حوزه

(. این طرح نیز در عمل، راهبرد و سیاست 8545تهران، )طرح جامع دوم رسد به تصویب می 8548شود و  در سال به تدوین می

 گردد.کند و در این زمینه، موثر واقع نمیهای فرسوده شهر تهران ارائه نمیخاصی برای مواجهه با بافت

ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز، بار دیگر و با محتوایی جدید توسط سازمان ی اول توسعهدر این دوره، برنامه

شود. در این برنامه، ، توسط مجلس شورای اسالمی تصویب و سپس به اجرا گذاشته می8511و در سال  شدههیتهوبودجه نامهبر

ی شود. در راستای تحقق این هدف، سیاست توسعههای درونی شهرها تأکید میبیش از هر چیز دیگری بر استفاده از ظرفیت

وشهرسازی در دستور کار قرار ، توسط معاونت امور مسکنِ وزارت مسکن8540 درونی شهرها و توجه به مراکز شهری از سال

                                                      
ها امات شهرداریکند اقد(، وارد عمل شده و تالش می8515-8543ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )ی سوم توسعهشورای عالی معماری و شهرسازی ایران، در دوره8

 .مند کندی فروش تراکم، ضابطهرا در زمینه
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ی شهری موردنظر های توسعهگیرد. همچنین مطالعات بهسازی و نوسازی شهرها در بخش عمران شهری و در قالب برنامهمی

هایی از بافت ی تجمیع در بخشطرح برا 3شهر و اجرای  81طرح بهسازی و نوسازی شهری برای  10ی شود. تهیهقرارگرفته می

های رحاین دوره است. ط شدهگرفته در نظرهای کهن شهرهایی از قبیل اصفهان، یزد، شیراز، بوشهر و سمنان نیز از دیگر سیاست

ی گها، ایجاد هماهنشود؛ ازجمله اهداف این طرحبینی میهای شهری نیز همچنان در این دوره پیشبخشی و یا بازسازی بافتروان

های سطحی، های شهری و دفع آبباشد. بهداشت محیط اعم از فاضالبهای فعال شهری میهای فرسوده با بافتبین بافت

های شود. ایجاد شبکهبینی فضاهای سبز، از دیگر مواردی هستند که در این دوره، عطف توجه واقع میآوری زباله و پیشجمع

 شود. روان نیز یکی دیگر از مواردی است که بدان توجه میموردنیاز برای دسترسی مناسب و ترافیک 

البدی ک یهاینابسامانها، وسازهای بسیار و فروش تراکم توسط شهرداریواسطه ساختتوان گفت در این دوره، بهطورکلی میبه

(. 101-100: 8513همکاران،  گردد )حبیبی واجتماعی می یهاینابسامانکه موجب بروز  شودبسیاری در مراکز شهرها پدیدار می

های های بهسازی با ساختاری مشابه با طرحهای غالب این دوره، بهسازی و نوسازی تدریجی توسط مردم از طریق طرحسیاست

های الزم در محالت هدف، عدم برخورداری ساکنان از ها نیز، به دلیل عدم وجود زیرساختتفصیلی رایج بوده است. این برنامه

ها، ها برای قبولِ اجرای سیاستهای الزم در شهرداریهای تشویقی و عدم توانمندی و وجود ظرفیتمالی و سیاست ابزارهای

 (.88: 8534طور کامل تحقق نیافتند )ایزدی، به

 مصادف با دولت ششم1376تا  1372های حدفاصل سال ، 

 عنوان تحت انقالب، از پس یشهر نیزم با مرتبط قانون نیمچهار، 8541 سال خردادماه کیوستیب خیتار در و دوره نیا یابتدا در

 جدداًم آن یپ در و شودیم حذف موات و ریبا یاراض تملک با مرتبط ماده قانون، نیا در. شودیم وضع مسکن و نیزم یمل قانون

 یشهر نیزم سازمان ،یانونق یماده نیا واسطهبه و سال همان در. گرددیم اضافه مسکن یشدهتمام متیق به یشهر نیزم متیق

 قانون اجرای که دینمایم منتشر را خود شدهاصالح ینامهاساس، 8543 سال در و داده نام رییتغ مسکن و نیزم یمل سازمان به

 و درآمدکم مسکن الگوسازی، طریق از هابرنامه اجرای برای بسترسازی و مسکن بخش هایبرنامه تدوین شهری، زمین

 سازمان تیسا) گرددیم انیب سازمان نیا یاساس اهداف از خصوصی، و عمومی بخش مشارکت با یا مستقل طورهب یگذارهیسرما

 (.85318 مسکن، و نیزم یمل

 مسکن از یبخش جبران یبرا یشهر مراکز یهابافت در واقع امالکِ و یاراض از استفاده استیس دوره، نیا در گرید یطرف از

 یوسازن و یبهساز یبرا یزیربرنامه ندیفرآ از یدیجد یدوره آغازگر موجود، یواحدها عیتجم و یاکسازپ تملک، قیطر از از،یموردن

 ،یقتصادا یتوسعه دوم یبرنامه در یشهر دارمسئله بافت استِیس عنوان تحت استیس نیا. است دولت توسط یشهر یهابافت

 دست در هایشهردار ازجمله نفعیذ یهاسازمان ریسا ارکتمش با و دولت توسط که شودیم مطرح کشور یفرهنگ و یاجتماع

 گردد،یم بیتصو 8545 سال در که توسعه دوم یبرنامه یهااستیس رویپ و دوره نیا در(. 88: 8534 ،یزدیا) ردیگیم قرار اجرا

 یهامحله اصالح و ینوساز ود،موج یبناها یبهساز و مرمت دار،مسئله و فرسوده یهابافت اصطالحبه نیزم از نهیبه یاستفاده

 ساخت و ازیموردن یهایکاربر یطراح ،یدارنگه ارزش بدون یِشهر یهابافت از یبخش بیتخر و هایشهردار توسط یمیقد

 یعال یشورا ضوابط چارچوب در فرسوده، یهابافت در یشهر عمران و مسکن بخش در قطعات عیتجم طرح و مربوط یهیابن

 یوندر یتوسعه جهت در و برنامه نیا یهاشنهادیپ از یکی بر یمبتن نیهمچن. شودیم واقع دیتأک مورد ،یشهرساز و یمعمار

 به آغاز 8541 سال از ،یاسالم انقالب از پس یشهر دارمسئله و فرسوده یهابافت با مرتبط ینهادها نیترمهم از یکی شهرها،

                                                      
1 https://www.nlho.ir 

https://www.nlho.ir/
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 یبعد دولت یدوره از ،یرسم صورتبه آن یهاتیفعال که دارد نام رانیا یشهر یبهساز و عمران سازمان نهاد، نیا. کندیم کار

 وزارت مسکن و نیزم یمل سازمان و مسکن امور معاونت فیوظا از یاریبس دولت، ئتیه میتصم با. 8شودیم آغاز

 یشهردار یزیربرنامه و مطالعات مرکز) گرددیم واگذار یشهر یبهساز و عمران سازمان به ها،سال نیهم در ،یوشهرسازمسکن

 (.14: 8531 تهران،

 و میقمست توجه در یعطف ینقطه توسعه، دوم یبرنامه. شودیم نیتدو عیتجم باهدف برنامه نیا در پیت خدمات شرح نیهمچن

 ناطقم اب یهماهنگ در را هاآن دار،مسئله یهابافت یایاح با که کوشدیم و دیآیم حساببه یشهر یهابافت یبهساز به منسجم

 110 یمحدوده ینوساز طرح و یارتیز یشهر یفضا یمعاصر ساز طرح ،یسامانده طرح دوره، نیا در. دهد قرار شهر مختلف

 مناسب نقاط طرح یهیته. ردیگیم قرار کار دستور در ،8545 و 8541 یهاسال در( ع) رضا امام حرم رامونیپ بافت در یهکتار

 سکنم مناسب یالگو جادیا ،یخصوص بخش اعتبارات از استفاده با فرسوده یهابافت در یسازمان یهاخانه احداث طرح ،یسازخانه

 به رهدو نیا که هستند یموارد از ز،ین میقد بافت در یخیتار ارزش با آثار یرامونیپ یهامحدوده یپاکساز و شهرها در یاقتصاد

 و هیته دوره نیا در ز،ین یشهر مرکز یفرهنگ یمجموعه ،یخیتار محور م،یقد بافت یبهساز طرح شصت. گرددیم توجه هاآن

 یهاطرح یکل نظام چارچوب در فرسوده بافت در ینوساز یژهیو طرح یهیته. رسدیم اجرا و تملک یمرحله به ها،آن از یبرخ

 سیتأس دوره، نیا مهم اقدامات گرید از(. 14: همان) شودیم مصوب رانیوزئتیه توسط و دوره نیهم در ز،ین یلیتفص و جامع

 تیفیک به دوره نیا یهااستیس توجه از نشان ،1100 ینامهنییآ بیتصو و سازمان نیا جادیا. است کشور یمهندسنظام سازمان

 نظارت سازندگان، توسط نامهنییآ نیا مفاد حیصح یاجرا بر عمل، در هرچند(. 11: 8538 همکاران، و بیعندل) است وسازساخت

 و شهرهانکال رامونیپ یِسکونتگاه نقاط مشکالت به پاسخ در ،یطرف از. کنندیم یتخط آن از یاریبس و نداشته وجود یقیدق

 وزارت و دولت کار دستور در 8543 سال از و دوره نیهم از زین تهران یشهر مجموعه طرح یهیته تهران، شهرِکالن خصوصاً

 (.83: 8533 زنوز،یهاد) 1دهدیم رخ ،8518 سال در آن بیوتص و یینها نیتدو که ردیگیم قرار یوشهرسازراه

 اسیمق در ینوساز یهابرنامه یهیته ز،یتبر و رازیش تهران، همچون بزرگ یشهرها یبرخ در هایشهردار دوره، نیا در نیهمچن

 زا آن یاجرا و یطراح البته که_ تهران در نواب بزرگراه لیقب از ییهاپروژه. دهندیم قرار خود کار دستور در را بزرگ یهاپروژه

 از ز،یرتب یخیتار یمنطقه در کبود مسجد یپروژه و رازیش در نیالحرمنیب ،_انجامدیم طول به دوره نیا تا اما آغازشده قبل دوره

 یهابافت کل یعرصه به نسبت هاپروژه نیا یعرصه هرچند. بودند هایشهردار تیمحور با یشهر ینوساز یهابرنامه نیترمهم

 .بود زیناچ اریبس هم دوره همان در ،یبهساز و ینوساز ازمندین و فرسوده

 صورت فرسوده و دارمسئله یهابافت با مواجهه در یادیز نسبتاً یعمران اقدامات کهآن رغمیعل ز،ین دوره نیا در تیدرنها اما

 یهاروژهپ یاجرا در یعموم بخش یطورکلبه و یمرکز دولت میمستق دخالت ق،یدق ینظر یمبان وجود فقدان لیدل به رد،یپذیم

 دولت یعموم آمددر به هابرنامه یوابستگ ،یمردم مشارکت به توجه عدم و یکالبد ابعاد بر دیتأک با عیتجم و یپاکساز اسیمقکالن

 بافت یاجتماع_یفرهنگ یهایژگیو به توجه عدم از برگرفته مداخله نقاط حیناصح نشیگز ،یدولت اعتبارات تیکفاعدم ای فقدان و

 ینهیرزمد انتظار مورد جینتا ،یفروشتراکم روند تداوم زین و مداخله مورد یهابافت بستر با مداخالت یوهیش تناسب عدم محالت،

-845: 8513 پوراحمد، و یکالنتر) ،(104-105: 8513 همکاران، و یبیحب) شودینم حاصل فرسوده یهابافت ینوساز و یبهساز

 (.88: 8534 ،یزدیا) و( 43-48: 8538 ،یحناچ) ،(843

 

                                                      
 گیرد.ی دولت هفتم و هشتم مورد بررسی قرار میتر، اقدامات این سازمان در دورهبه طور کامل8 
 گیرد.و هشتم مورد بررسی قرار میی دولت هفتم تر، مفاد این طرح در دورهبه طور کامل 1
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 های هفتم و هشتم، مصادف با دولت1384تا  1376های حدفاصل سال 

، دولت هفتم عصر 8541وشهرسازی در سال با آغاز به کار سازمان عمران و بهسازی شهری وابسته به وزارت مسکن در این دوره،

کند. این سازمان امروزه، از های بهسازی و نوسازی شهری را آغاز میای برنامهریزی و اجرگذاری، برنامهجدیدی در سیاست

، گذارکه نهادی سیاست آید. هدف اصلی این سازمانحساب میهای فرسوده بهنفوذ در موضوع بافتهای ذیترین سازمانمهم

ی درونی، موزون، متعادل و پایدار ابی به توسعهرود، دستیمی به شمارهای عمران و بهسازی ریز و ناظر بر تحقق برنامهبرنامه

های قانونی های موجود کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در درون محدودهشهری، از طریق شناسایی و استفاده کارآمد از ظرفیت

الم، ی سی شهرها و همچنین فراهم کردن امکان زندگرویهبخشی به استقرار جمعیت و جلوگیری از گسترش بیشهرها و تعادل

دولتی بوده که باید برای خود درآمدزایی کند. بر همین  نهادکی(. همچنین این سازمان، 88: 8534ایمن و استاندارد است )ایزدی، 

های ها پروژههایی را در شهرهای مختلف خریداری و تملک کرده و در آن، امالک و زمین8540ی اساس این سازمان در اواخر دهه

 (.8533دهد )هادی زنوز، انجام می اقتصادی و تجاری

ا یابد. سیاست توسعه از درون بهایی، قلمروی جغرافیایی موضوع بهسازی و نوسازی شهری افزایش میبا اتخاذ چنین سیاست

، های غیررسمیسکونتگاهگیرد. بحث صورت جدی، در این دوره موردتوجه قرار میبر اراضی میانی، برای اولین بار بهتکیه

های جهانی نیز از دیگر موضوعاتی است که در این دوره برای نخستین بار، عطف توجه واقع نشینی و همکاری با بانکهحاشی

ی دوم توسعه که ازنظر زمانی شود. طرح بهسازی شهری و اصالحات بخش مسکن از محل وام بانک جهانی در اواخر برنامهمی

 (.81: 8534دی، گردد )ایزمصادف با این دوره است، اجرایی می

گردد. از تصویب می 8543ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصادف با همین دوره، تدوین و در سال ی سوم توسعهبرنامه

 هدایت و های شهریبافت یایاح و بهسازی، نوسازی دوره، به این در شدهتدوین هایسیاست اساس بر برنامه، این اهداف ترینمهم

توان اشاره کرد. در این برنامه، برای نخستین بار به رویکرد ساماندهی و توانمندسازی پرداخته می مناطق وزونم توسعۀ کنترل و

ی سیروس تهران، طرح محله یمحله گیرد، طرحموردتوجه قرار می برنامه در این که شاخصی بسیار هایطرح شود. ازجملهمی

 روند.می شمار بههایی باهدف ساماندهی، بهسازی و نوسازی ان نام برد که طرحتورا می اصفهان طرح جویباره و تهران عودالجان

ی شهری به تجمیع زمین و سرمایه و نیز تهیه طرح های فرسودهدر این دوره، تدوین مقرراتی برای تشویق مالکان اراضی بافت

کت دولت را شاهد هستیم. کمیسیون مرمت و های تاریخی با مشاربافت یایاحگذاری برای حمایت از بخش غیردولتی در سرمایه

ی تاریخی، های مؤثر از جاذبههایی در راستای استفادهگیرد. همچنین سیاستهای تاریخی در این دوره شکل میبناها و بافت یایاح

ن د. در ایخورفرهنگی و طبیعی شهرها و نیز آموزش شهروندان، جلب مشارکت عمومی و ارتقای بهداشت شهرها نیز به چشم می

های قدیم در امر بهسازی و نوسازی، میان بافت جدید و قدیم هماهنگی برقرار گیری از معماری بافتشود با بهرهدوره، سعی می

ها ارتقا یابد )مرکز مطالعات و های خدماتی و تجاری در این بافتشود و سطح بهداشت، امکانات، دسترسی و ایمنی و فعالیت

 (.50و  13: 8531تهران،  ریزی شهرداریبرنامه

عمران و بهسازی شهری ایران بدل گردیده و  یمادر تخصصها، سازمان عمران و بهسازی شهری ایران، به شرکت در همین سال

الحات بهسازی شهری و اص بنامشود. این شرکت با سازوکار جدید خود، مجری طرحی خوش تغییراتی میساختار مدیریتی آن دست

ی همکاری مشترک دولت جمهوری اسالمی ایران با بانک جهانی( که گردد )پروژهل وام بانک جهانی میبخش مسکن از مح

نشینی در ایران است. نخستین بار در این طرح، با نگاهی های غیررسمی و حاشیهسکونتگاههدف آن، ساماندهی و توانمندسازی 

های سکونتگاهاین طرح درنهایت به سند ملی توانمندسازی شود. خروجی های فرسوده توجه میی بافتاجتماعی به مسئله

شهرها های کالنمیلیون دالر، جهت نوسازی به شهرداری 500شود. در این دوره، از منابع وام خارجی تا سقف غیررسمی منجر می
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های رسیدگی به بافت منظورهای بهسازی و نوسازی بههزار نفر، سازمان 800گردد. همچنین در شهرهای باالتر از اعطا می

منظور عمران و بهسازی شهری به یمادر تخصصها، شرکت (. در آن سال8531، 3شود )همان منبع، دار شهری تشکیل میمسئله

یس وشهرسازی تأسمسکن یوزارتخانهها، ستاد ملی توانمندسازی را به نمایندگی از و یکپارچگی در سیاست هیوحدت روایجاد 

د های استانی بر فرآینکرده و با ساختارهای الزم را برای دولت تهیهشود. این ستاد سیاستی آن مییرخانهکرده و میزبان دب

ی آن ستاد ملی عمران و بهسازی شهری و زیرمجموعه یمادر تخصصکند. شرکت ساماندهی و توانمندسازی نظارت می

خ نوزدهم ها در تاریدستی و گردشگری و شورای عالی استانایعتوانمندسازی با همکاری وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی، صن

های غیررسمی را تدوین و پس از تصویب در هیئت دولت سکونتگاه، سندی با عنوان سند ملی توانمندسازی 8511ماه سال بهمن

ی سوم و از طریق برنامه 8543آورند. این در حالی است که از سال ی اجرا درمی، به مرحله_قانون اساسی 851به استناد اصل  _

گذاری، های غیررسمی به ادبیات سیاستسکونتگاهی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز، مفاهیم ساماندهی و توانمندسازی توسعه

هایی که در این سند (. بحث88: 8534( و )ایزدی، 35: 8538ریزی شهری وارد گردیده بود )عندلیب و همکاران، توسعه و برنامه

ثال، در طور مها است. بهسکونتگاهها و ها و رویکردهای قبلی غالب در برخورد با این بافتگیرد کامالً متفاوت از بحثرت میصو

سازی به میان آمده درآمدها و نهادسازی و ظرفیتقالب این سند، سخن از اقدامات اجتماعی، آموزش و یادگیری، مسکن برای کم

های غیررسمی کونتگاهستغییر پیدا کند و در  یلگریتسهبه یک نقش  کنندهباید از یک نقش تعییندولت شود که نقش و بیان می

نند بسیاری های غیررسمی نیز ماسکونتگاهپذیری گام شوند. اصل بانکرفت از مشکالت و مسائل، پیشنیز، مردم خود باید در برون

ققِ نوعی یک مانع اساسی در مسیر تحشود و نبود آن بهپرداخته می از دیگر اصول ذکرشده، برای نخستین بار در این سند بدان

رکت های فرسوده نیز، در این سند موضوع مشاگردد. در ارتباط با بافتهای فرسوده تلقی میرویکرد توانمندسازی در مواجهه با بافت

 کنشگرعنوان یک ها، مردم بهالبته در آنهایی که شود؛ طرحهای نوسازی و بهسازی اشاره میی طرحمطرح گردیده و به تهیه

های کونتگاهسباید نقش پررنگی داشته باشند و یک نیازسنجی صحیح و مشارکت اصولی صورت پذیرد )سند ملی توانمندسازی 

 (.8511غیررسمی، 

 کرمانشاه و بندرعباس لهمختلف ازجم غیررسمیِ شهرهای هایسکونتگاه از تعدادی وجود، مشارکت موردنظرِ این سند، تنها دربااین

(. 35: 8538عندلیب و همکاران، ) ردیپذمی انجام زمینه این در ایارزنده اقدامات و قرارگرفته و بهسازی عمران شرکت کار دستور در

ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز به عملی کردن ی چهارم توسعهدر دولت هشتم و سپس در دولت نهم و مصادف با برنامه

ند های سهایی در راستای اجرای سیاستبندیشود. سازوکارها و گروههای الزم برای آن پرداخته میای این سند و نهادسازیمحتو

ی دولت دهم، برخی مفاد این سند به پذیرد؛ اما بعدتر و در دورههایی صورت میو نهادسازی شدهینیبشیپملی توانمندسازی 

ای توان گفت، اثرات سوء و مسائل ناشی از اجرطورکلی میبنابراین به؛ شود، کنار گذاشته میدالیلی که بدان پرداخته خواهد شد

یند آفرینان این فرآهای پیشین و دخالت مستقیم دولت بدون مشارکت با سایر نقشمقیاس پاکسازی در دورههای بزرگپروژه

اشاره شد دارای  آنچههسازی و نوسازی شهری مبتنی بر های بشود که در این دوره، برنامه(، موجب می88: 8534)ایزدی، 

هی، سازی، ساماندهای قبل بوده و مفاهیمی مثل مشارکت مدنی، بخش خصوصی، نهادسازی، ظرفیتهای ساختاری با دورهتفاوت

های اهنتگسکو)سند ملی توانمندسازی موردتوجه قرار گیرد ی درونی، آموزش و یادگیری و نیازسنجی توانمندسازی، توسعه

های نوسازی همگام با دولت گذاران برای مشارکت در اجرای پروژه(. سیاست تشویق بخش خصوصی و سرمایه8511غیررسمی، 

(. بسیاری از این رویکردها فقط در سطوح نظری و در اسناد، مطرح و پیگیری 88: 8534شود )ایزدی، نیز در این دوره پیگیری می

مقیاس، هم در این های بزرگشوند و همچنان پروژهخورد و برخی نیز کنار گذاشته میها به چشم نمیشده و در اجرا، اثری از آن

کنند. های شهری در سطح کشور پیاده میهای بعدی، نقش پررنگی در فرآیند توسعه و نوسازی و بهسازی بافتدوره و هم در دوره
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ریزی صورت یت شهرهای بزرگ و نیز احداث شهرهای جدید برنامهشود برای اسکان سرریز جمعدر این دوره همچنین سعی می

 های قبلیها در دورهکه پس از مستقل شدن شهرداری_ها باهدف تأمین درآمد گیرد. ایجاد امکان فروش تراکم توسط شهرداری

ر گردد که از دیگدوره میی افزایش تراکم ساختمانی در این واسطه، منجر به کاهش شدید سطح خدمات موردنیاز به_دهدرخ می

 (.31: 8538شود )عندلیب و همکاران، های این دوره تلقی میچالش

 شیپکه در سالیان  هانشین پیرامون آنهای اجتماعی در این شهرها و نواحی حاشیهتشدید مشکالت شهرهای بزرگ، بروز تنش

شهرِ تهران خصوص کالنشهرهای کشور و بهه پیرامون کالندهد، توجه مسئوالن را برخ می 8545در سال  خصوصاًدوره و  نیا از

هزار نفر به بیش  400، جمعیت پیرامونی این شهر از حدود 8543تا  8583های شهر تهران، حدفاصل سالکند. در کالنجلب می

شدت وابسته هها که بنونگیرد. اغلب این کاهای سکونتی بسیاری در این نواحی شکل میاز سه و نیم میلیون نفر رسیده و کانون

روند که با شرایط بد اقتصادی و اجتماعی و می به شماردرآمدی های محروم و کمبه تهران هستند، حاصل اسکان غیررسمی گروه

نرم  وپنجههای شهری و امکانات اشتغال و خدمات اجتماعی دستو تسهیالت و زیرساخت ساتیتأس ینهیدرزمکمبودهای متعدد 

ی طرح مجموعه شهری تهران و این مسائل، موضوع مدیریت و تهیه یجهیدرنتهای فراوانی هستند. ر ناهنجاریکرده و دچا

ی شهری تهران، نخستین طرح گیرد. طرح مجموعهوشهرسازی قرار میشهرهای اطرافِ آن، در دستور کار دولت و وزارت راه

بعد،  سال کیی عالی معماری و شهرسازی به تصویب رسیده و ، توسط شورا8518آید که در سال حساب میمجموعه شهری به

ی مصوبه بر اساسو  8543تر بیان شد، این طرح از سال طور که پیشرساند )البته همانهیئت دولت نیز آن را به تصویب می

ت به اسکان و استقرار جمعیگردد(. هدف این طرح، ساماندهی ی آن آغاز میو مطالعات اولیه قرارگرفتههیئت دولت، در مسیر تهیه 

ت ی شهر تهران، تقویشهری تهران است. راهبرد اصلی این طرح نیز، تمرکززدایی از محدودهی کالنو فعالیت در قلمروی منطقه

ها به تهران منظور خودکفایی نسبی و کاهش وابستگی آناجتماعی و اقتصادی و خدماتی به به لحاظهای جمعیتی پیرامونی کانون

می ی اسکان غیررسشهری، حل مسئلهی کالنشرایط تحقق طرح نیز، ایجاد و استقرار نهاد واحد مدیریت در سطح منطقه است.

های محروم پیرامونی در این مجموعه است. در چارچوب این طرح، کنترل جمعیت شهر تهران با سقف و توسعه و عمران کانون

خت عنوان پایتگیرد و برای شهر تهران، ایفای نقش بهقرار می دیتأکمورد  دداً)سقف جمعیتی طرح جامع دوم(، مج هزار نفر 4130

ه شهری کی کالنشود. ایجاد نهاد واحد مدیریت در سطح منطقهگرفته می در نظرای و جهانی شهر در سطح منطقهو یک کالن

ماند طرح نیز، مغفول و مسکوت می یهانهادشیپی اجرا نرسیده و سایر رغم تصویب، به مرحلهپیشنهاد اصلی این طرح است، به

 (.83: 8533زنوز، هادی)

تصویب  8515ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز در انتهای این دوره تهیه و در تاریخ یازدهم شهریورماه ی چهارم توسعهبرنامه

ی وره، مبتنی بر یکی از مفاد قانونی برنامهکند. اواخر همین دی دولت نهم نمود پیدا میشود اما کاربست اجرایی آن در دورهمی

ی طرح جامع مسکن در دستور کار وزارت ی مسکن تهیهچهارم توسعه و به دستور دولت هشتم جمهوری اسالمی، در حوزه

 یانجامد و درنهایت این طرح نیز همانند برنامهی آن حدود دو سال به طول میگیرد، اما روند تهیهوشهرسازی قرار میمسکن

 8شود.طور کامل تدوین، تصویب و سپس به اجرا گذاشته می، به8513ی دولت نهم و در سال چهارم توسعه در دوره

 نهم دولت با مصادف، 1388 تا 1384 یهاسال حدفاصل 

 38818ق آمار، دهد و طبدر این شهر رخ می 8511ماه سال ی بزرگی که در پنجمین روز از دیلرزهی ناگوار بم و زمینپس از واقعه

(؛ توجه تمام مدیران در 58: 8518گذارد )اردالن و همکاران، خانمان برجای میهزار بی 43000هزار مجروح و  8843هزار کشته، 

                                                      
 گیرد.ی دولت نهم مورد بررسی قرار میی چهارم توسعه و نیز طرح جامع مسکن، در دورهتر، برنامهبه طور کامل8 
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ی در های شهربسیاری از ابنیه و بافت ینابسامانی مخاطرات ناشی از ناپایداری و های بعدازاین فاجعه، معطوف به مسئلهسال

قرار  گیریهای شهری موضوع بحث و تصمیمشود. در شورای عالی معماری و شهرسازی نیز، ناپایداری بافتمیسرتاسرِ کشور 

، با تعیین و تصویب 8513ماه سال شود که درنهایت در یازدهم اردیبهشتگیرد و جلسات بسیاری به محوریت آن ترتیب داده میمی

عمران و بهسازی  یمادر تخصص(، به شرکت 88: 8534شورای عالی )ایزدی،  سه شاخصِ ریزدانگی، ناپایداری و نفوذناپذیری در

های برخوردار در سطح کشور، با عنوان های مذکور، به شناسایی محدودهشود، با توجه به شاخصشهری ایران مأموریت داده می

اتی ی شهری با توضیحات و توصیفهای شهری و اصطالح بافت فرسودهی شهری مبادرت نماید. فرسودگی بافتهای فرسودهبافت

ریت شود. این شرکت نیز مأموریزی کشور میطور رسمی وارد ادبیات برنامهی همین قانون، بهواسطهکه ارائه شد، از همین دوره و به

 833یش از شده( در بهکتار بافت فرسوده )بافتی برخوردار از سه شاخص اشاره 841538خود را آغاز کرده و در اولین گزارش خود،

: 8531ریزی شهرداری تهران، کند )مرکز مطالعات و برنامههکتار بافت فرسوده در شهر تهران را شناسایی می 5111شهر کشور و 

به  رانیگ میتصمازپیش مسئولین و ی شهری باعث توجه بیشهای فرسودهها با عنوان بافت(. شناسایی و معرفی این محدوده55

 شود.ی آن مید گستردهاین معضل شهری و ابعا

ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نیز که از زمان دولت پیش ی چهارم توسعه، برنامه8518گفته شد، در سال  آنچهموازات به

 اندازچشم آرمانیِ یجامعه تحقق یمرحله ترینمهم عنوانبه برنامه اینشود. تهیه و تصویب گردیده بود، به اجرا گذاشته می

باهدف مشارکت دادن _تهران  شهر نوسازی سازمان یایاح برنامه، تأکید بر توجه ایننکات قابل از .گرددمی ارائه کشور یسعهتو

به خانه طرح و تهرانشهر  83منطقه  ع( درعلی ) امام ناحیه برای نوسازی یویژه طرح اولین تصویب و _مردم در فرآیند نوسازی

های فعالیت آن نامهاما ارکانِ سازمان و آیینگردد، ایجاد می 8581ان نوسازی شهر تهران در سال است. سازم تهران در خانه جای

نگر، چندوجهی، این سازمان امروزه با رویکردی کل گیرند.ها، شکل میبه قانون شهرداری 1888و در پی الحاق ماده 8584در سال 

ق یافتن علل اصلی فرسودگی و دستیابی به راهکارهای علمی نوسازی، کند از طریبخشی و مشارکتی و همکارانه تالش میمیان

های عمومی منظور تأمین خدمات، افزایش کیفیت عرصهی شهر تهران، بههای فرسودهبستری علمی و فرهنگی برای نوسازی بافت

ی نوسازی در دو سطح طرح ههای ویژ. در این دوره، طرحو بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی ساکنان محالت هدف فراهم کند

، برای 3ی ی نوسازی در کمیسیون مادهگردد. تصویب اولین طرح ویژهتفصیلی ویژه نوسازی و طرح منظر شهری محله تهیه می

بخشی به سیما شهر تهران، از اتفاقات مهمی است که در این دوره شاهد آن هستیم. هویت 83ی ی امام علی )ع( در منطقهناحیه

مطلق،  ی پایدار، حفاظتوسازها در جهت دستیابی به توسعهبخشی به ساختشهری و روستایی، ضروری دانستن استحکامو منظر 

ای و یههای حاشهای ارزشمند، بهبود محیط زندگی در شهر و روستا، پیشنهاد توانمندسازی ساکنین بافتفعال و بهسازی محدوده

عنوان فرصتی برای توسعه )توسعه از درون( باهدف ممانعت از گسترش ب شهری بههای فرسوده و نامناساحیاء و نوسازی بافت

ازجمله اصول و راهبردهایی هستند که توسط  _شودتری اشاره میطور جدیاین راهبرد در مورد شهر تهران، به_ی شهرها محدوده

 (.51و  58: 8531ریزی شهرداری تهران، و برنامه گیرند )مرکز مطالعاتی چهارم توسعه و در این دوره موردتوجه قرار میبرنامه

ج "منظور ارتقای کیفیت زندگی نیز از دیگر اهداف مهمی است که در بند ها در این حوزه بهبخشی مسکن و کاهش نابرابریتعادل

 58و همچنین اصول  ی مسکنشود. هدف فوق، مبتنی بر شرایط روز جامعه در حوزهی چهارم به آن اشاره میبرنامه 50ی ماده "

قانون اساسی اشاره به این دارد که داشتن مسکنی متناسب با نیاز، حق هر  58گیرد. اصل قانون اساسی مورد تأکید قرار می 85و 

کن کردن فقر و محرومیت داللت قانون اساسی نیز بر تأمین استقالل اقتصادی و ریشه 85ی ایرانی است و اصل فرد و خانواده

                                                      
 ذکر شده است. 41881در برخی منابع این رقم،  8
ها و مستغالت و اراضی و محالت قدیمی و أسیس مؤسساتی با سرمایه خود، خانهتوانند به منظور نوسازی شهرها، ازطریق تها میای که به موجب آن، شهرداریماده1

 های مصوب شهرداری، اقدام نمایند.کهنه شهر را خریداری و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان، طبق طرح
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ی چهارم توسعه و اصول قانونی مذکور، دولت هشتم جمهوری اسالمی باهدف تأمین برنامه 50ی ماده "ج "ی بر بند دارد. مبتن

دهد ی طرحی با عنوان طرح جامع مسکن قرار میمسئول تهیه 8515وشهرسازی را در سال مسکن برای همه، وزارت مسکن

ای هگردد و مسکن واقع در بافتدرآمد ارائه میمشکل اقشار نیازمند و کممنظور حل (. این طرح به8513اقتصاد مسکن،  نامه)فصل

شود )مرکز مطالعات و های این طرح، عطف توجه واقع میای در اهداف، راهبردها و سیاستهای حاشیهسکونتگاهفرسوده و 

گردد، تدوین کامل آن در غاز میآ 8515(؛ طرحی که مطالعات آن از همان سال 55و  51: 8531ریزی شهرداری تهران، برنامه

انجامد. مبانی می به طول 8513ی دولت نهم و سال اُفتد و تصویب آن تا دورهی عملیاتی اتفاق میبرنامه 33محور و  3قالب 

ن یشود. خروجی این طرح، دو سند با عناوگرفته می در نظرساله ساله و در افق بیستهای پنجمحاسبات طرح جامع مسکن در دوره

 مدت و بلندمدت و تصویر بخشهای میاناجرایی است که اولی، اصول، رویکردها و مدل_تحلیلی و سند راهبردی_بندیسند جمع

شود و سند دوم، اهداف، راهبردها و تصویب می 8518ی نخست سال کند و در نیمهآینده ترسیم می سال ستیبمسکن را در 

 کند و در خردادماه سالای منسجم، یکپارچه و جامع تدوین میگونهیِ بخش مسکن را بههای آتها و بر آن اساس، برنامهسیاست

وشهرسازی تهیه و تدوین گردیده و برای تصویب و اجرا، راهی مجلس مسکن وزارترسد. هر دو سند، توسط به تصویب می 8513

تبعیض برای همه، افزایش توان خانوارها در تأمین شوند. تأمین مسکن امن، سالم، در استطاعت مالی خانوار و بدون و دولت می

کن مس فاقداندرآمدها و ی مسکن )خصوصاً برای کمسازی مساکن موجود، ارتقای کمی و کیفی، تولید و عرضهمسکن، مقاوم

ض تبعی ای در برخورداری از مسکن مناسب )خصوصاً عدمهای منطقهبخشی به بازار این حوزه، کاهش نابرابریملکی( و تعادل

میان مسکن نواحی شهری و روستایی(، اصالح مدیریت مسکن و درنهایت، بهبود شرایط سکونتی و ارتقای کیفیت زندگی از دیگر 

ی شود. ذیل محور هفتم طرح جامع مسکن که در ارتباط با برنامهاهداف مهمی است که در این طرح موردنظر قرارگرفته می

هزار  88گردد، شده و اشاره میهزار هکتار بافت فرسوده در سطح کشور شناسایی 51ه است، های فرسودنوسازی و بازسازی بافت

زی هماهنگ ریها در این طرح، فقدان برنامهترین مشکل این بافتی مستقیم دولت دارد. مهمهکتار از کل این اراضی نیاز به مداخله

سازی و مگردد. مقاوبیان می ریگ میتصمه و تعدد نهادهای مسئول و و جامع برای نوسازی و بازسازی و نیز فقدان مدیریت یکپارچ

گیری از های دسترسی، خدمات شهری و فضاهای شهری موردنیاز، جذب جمعیت و بهرهها، ایجاد شبکهسازی ساختمانایمن

وده در های فرسبا بافت هایی است که در مواجههها، سیاستی اقتصادی این محدودهپذیری و نیز ظرفیت بالقوهظرفیت جمعیت

گردد. همچنین ذیل محور هشتم این طرح که در ارتباط مدت و بلندمدت ارائه میمدت، میانهای کوتاهاین طرح و در قالب برنامه

ای شناسایی های فرودست و حاشیهسکونتگاهمیلیون نفر، ساکن  3نشینی و جلوگیری از گسترش آن است، با ساماندهی حاشیه

ت و زیسهای ارتباطی و فضاهای شهری، آلودگی محیطها کمبود خدمات شهری، کمبود شبکهترین مشکالت آنه مهمشود کمی

ی ها مبتنی بر مشارکت و توانمندسازنشینگردد. مدیریت ساماندهی حاشیهشان اشاره میبودن واحدهای مسکونی مقاوم ریغنیز 

سترش نشین، اصالح ساختار نظام بیمه و گدرآمد و حاشیههای کمین مسکن گروهساکنین، تلفیق نظام حمایت اجتماعی با نظام تأم

ای تا ستاد توانمندسازی های خودیار محلهدرآمد و مشارکت از طریق تعاونیدرآمد، توانمندسازی خانوارهای کمآن به خانوارهای کم

نار مفاهیم شوند. در کها، بیان میسکونتگاهالت این ترین راهکارهایی هستند که برای حل مشکمحلی، استانی و ملی از برجسته

اده از های غیررسمی در استفسکونتگاهدارِ ادبیات سند ملی توانمندسازی بازسازی، نوسازی و نیز بهسازی، طرح جامع مسکن، وام

 (.8513کن، اقتصاد مس نامهرود )فصلمی به شمارسازی و نهادسازی هایی از قبیل توانمندسازی، ظرفیتانگاشت

شود که حاصل تالش های اخیر تلقی میی مسکن در دهههای حوزهترین طرحتوان گفت این طرح یکی از مهمدرمجموع، می

ی چهارم توسعه و منطبق بر ها پس از تصویب برنامهاست. این گروه 8513تا  8515های گروه مطالعاتی در حدفاصل سال 18

وردهای مطالعاتی همچنین طرح جامع مسکن متکی به دستادهند. وعی طرح را انجام میمصوبات این برنامه، مطالعات موض
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دیگر، بیانشده است. بهریزان انجامگران و برنامهی بخش مسکن، توسط پژوهشریزی توسعهدهه برنامه متعددی است که در چهار

 8541های ویژه حدفاصل سالوشهرسازی، بهرت مسکنهای وزاشده در سازمان ملی زمین و مسکن و سایر معاونتمطالعات انجام

تاز و نوآور ها پیشگیرد. این طرح در بسیاری از زمینههای این طرح قرار میای از یافتهساز و پشتیبان بخش عمدهتا آن زمان، زمینه

 یی در انرژی، کیفیتجوها در بخش مسکن، صرفهدرآمدها، مالیاتاست. مسکن اجتماعی، مسکن قابل استطاعت و مسکن کم

ه بمدت برای پیگیری تحوالت بازار مسکن، همگی از موضوعاتی مدت و میانمسکن و الگوهای کوتاه و نشینیمسکن، حاشیه

 دارند )همان(.ای ناند، پیشینهشدههایی که پیش از طرح جامع مسکن تهیه و تدوینروند که با این دقت و تفصیل در طرحمی شمار

( و اجرایی شدن 8511ی مسکن مهر در همین دوره )در سال ی پروژهم این موارد، اندکی بعدتر و با پرداختن به ایدهرغم تماعلی

، برخی دیگر از مفاد طرح جامع _های اجرایی طرح جامع مسکن استای که یکی از سیاستپروژه_ی دولت بعدی آن در دوره

از طرفی، قانون ساماندهی و  8شوند.تا حدودی به دست فراموشی سپرده می های موردتوجه آنمسکن و نیز راهبردها و سیاست

های مسکن گذار قانونی اجرای پروژهشود که پایهتصویب می 8514ی مسکن نیز در همین دوره و در سال حمایت از تولید و عرضه

 آید.حساب میهای بعدی بهمهر در دوره

گردد. وزیران تصویب و سپس ابالغ می، توسط هیئت8514ی مسکن در ششم خردادماه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه

های ژه گروهویمسکن و به فاقدانمنظور تأمین مسکن شهری و روستایی و سهولت دسترسی این قانون، دولت به 8ی مبتنی بر ماده

 ی شهری وهای فرسودهو نوسازی بافت ی مناسب، ارتقای کمی و کیفی مسکن تولیدی کشور، بهسازیدرآمد به خانهکم

های الزم از قبیل تأمین زمین های مسکونی موجود، موظف است از طریق حمایتسازی واحدهای غیررسمی و مقاومسکونتگاه

الیاتی، های مقیمت، اعمال معافیتی مسکن، تأمین تسهیالت بانکی ارزانشدهمناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام

ی مسکن با رعایت قوانین ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول گذاری در بخش تولید و عرضهافزایش ظرفیت سرمایه

شود نسبت به واگذاری زمین تحت این قانون، به دولت اجازه داده می 1ی شهرسازی و معماری مبادرت نماید. همچنین در ماده

 هایی مشخصقیمت در قالب برنامهی ارزانصورت اجارهبرداری بهگذاری حق بهرهتملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط و یا وا

 هایی از قبیلِ:عمل نماید؛ برنامه

 با  ساز و در تناسبهای مسکن و یا خیرین مسکنی مسکن توسط بخش غیردولتی، تعاونیحمایت از تولید و عرضه

 ای؛صورت اجارهبرداری از واحد مسکونی بهمدت بهره

  های متولیشرط تملیک( از طریق نهادهای غیردولتی دستگاهی مسکن )اجاره و اجاره بهحمایت از تولید و عرضهیا 

 ساز؛مسکن واقفاندرآمد و خیرین و های کمگروه

 های نوین و رعایت الگوی مصرف ی مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناورییا حمایت از تولید و عرضه

 های تولید مسکن؛گذارهای داخلی و خارجی در اجرای طرحیت از سرمایهمسکن؛ یا حما

 می های غیررسسکونتگاهی شهری و های فرسودهی مسکن در بافتو یا حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه

 (.8514ی مسکن، توسط بخش غیردولتی )قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه

 نیروستاها موظف و مکلف است. همچن یکالبد یدر قبال توسعه یمسکن انقالب اسالم ادیبن ز،یقانون ن نیا 8 یاساس ماده بر

 یهاافتب در مسکن دیتول یهاطرحدرآمد و کم یهاگروه یژهیمسکن و دیتول یهاطرح یهیکل کند،یم انیقانون ب نیا 81 یماده

 ماندهیباق کارمزد بدون طیتقس و ساخت تراکم و ساخت عوارض یهانهیهز درصدپنجاه حداقل فیتخف مشمول شهرها، یفرسوده

                                                      
 گیرد.ی دولت دهم مورد بررسی قرار میی مسکن مهر در دورهتر، پروژهطور کاملبه1 
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 در را نیقوان ریسا و قانون نیا یاجرا از یناش هایشهردار یسو از شدهاعمال فیتخف درصد صد معادل دیبا زین دولت و بود خواهد

 )همان(. دینما پرداخت و منظور یسنوات یبودجه حیلوا

 با شهر نیا سوم جامع طرح تهران، شهر سطح در، 8511 سال در و مسکن جامع طرح بیتصو از عدب سال کی گر،ید یطرف از

 طرح نیا. رسدیم بیبه تصو یو شهرساز یمعمار یعال یتوسعه و عمران شهر تهران، در شورا یراهبرد_یساختار طرح عنوان

 ینهیدرزم که ییهااستیس ازجمله. دهدیم قرار خود کار دستور در را فرسوده یهابافت ینوساز و یبهساز راهبرد خاص، طوربه

 است قطعات عیتجم یراستا در یقیتشو یهااستیس اعمال است، دهیگرد توجه اریبس بدان طرح نیا در فرسوده یهابافت با مواجهه

 یموضوع و یموضع طرح یتعداد تهران، شهر جامع طرح قالب در(. 8531، 55 تهران، یشهردار یزیربرنامه و مطالعات)مرکز 

 (.8511 تهران، سوم جامع)طرح  گرددیم ارائه فرسوده یهابافت با ارتباط در خاص، طوربه

 ار یمتنوع یهابرنامه و هاطرح مستقل، ینهاد لیتشک با مجزا طوربه زین هایشهردار دولت، با زمانهم و دوره نیا در نیهمچن

 یبازه یبرا و دوره نیا در که است یشهر منظر طرح ها،طرح نیا از یکی. آورندیدرم اجرا به و کرده نیتدو مختلف یشهرها در

 یراستا در و محله محور و منسجم یبرنامه یارائه لزوم جهت به و تهران شهر ینوساز سازمان توسط، 8513 تا 8518 یسالهپنج

 دنبال و هیته ،ییروستا و یشهر منظر و مایس به یبخشتیهو بر یمبتن توسعه چهارم یبرنامه یراهبردها از یکی کردن ییاجرا

 را یشهر منظر یهاطرح تهران، شهر یمحله 40 یبرا، 8511 تا 8513 یهاسال حدفاصل تهران شهر ینوساز سازمان. شودیم

 اجرا کامل طوربه ای و رسندینم اجرا یمرحله به هاطرح نیا از کیچیه ،ییاجرا نظام وجود عدم لیدل به اما کند؛یم نیتدو

 و بی)عندل شوندیم محالت در ینوساز خدمات دفاتر و یلگریتسه دفاتر یریگشکل سازنهیزم بعدتر ها،طرح نیا. شوندینم

 (.380-815: 8513 ب،ی)عندل و( 10 و 33: 8538 همکاران،

 ،یازو نهادس ییاجرا نظامبه دم توجهعو منسجم،  کپارچهی یکردیگفت، عدم وجود رو توانیدوره م نیدر ارتباط با ا یطورکلبه 

 فیتعر عدم طورنیفرسوده و هم یهامختلف بافت یهاگونه یمرتبط برا یهادستگاه ریجامع با مشارکت سا یابرنامه نیعدم تدو

و  ییبه حضور فعال و مشارکت مردم، سبب فقدان کارا یتوجهیدر کنار ب هاگونهنیازا کیهر  یمتناسب برا یمواجهه کردیرو

 (.8531 ران،یا یشهر ینیبازآفر شرکت تیسادوره شد ) نیدر ا یو بهساز ینوساز یهاالزم برنامه یاثربخش

 مصادف با دولت دهم1392تا  1388های حدفاصل سال ، 

 81ه از ماد ی. در بخشدهدیدوره رخ م نیا لیاست که در اوا یاز اتفاقات مهم یکی یو خدمات نوساز یلگریتسهدفاتر  لیتشک

 یو خدمات نوساز یلگریتسهدفاتر  یانداز(، به راه8514و عرضه مسکن ) دیاز تول تیو حما یقانون سامانده ییاجرا ینامهنییآ

در  جهی. درنتشودیاشاره م یررسمیغ یهاسکونتگاهفرسوده و  یهابافت یو توانمندساز یهسازب ،یدر امر نوساز عیباهدف تسر

وان با عن شده حیتشر کردیآن، رو ندیهماهنگ در فرآ تیریو تحقق مد ینوساز انیجر عیتسرو  لیمنظور تسه، به8511سال 

. ردیگیتهران، در دستور کار قرار م 83در منطقه  بختخوب ینمونه یشهر تهران و در محله یفرسوده یهادر بافت یلگریتسه

 یو محله میکررباط آباد،یخان ،یآباد، باغ آذرنعمت یودهبافت فرس یمحدوده 3، در 8511در همان سال  تسهیلگریدفاتر  نیاول

. بر رسدیشهر تهران م یفرسوده ختلفدر نقاط م تسهیلگریدفتر  11آمار به  نی، ا8513. در سال شوندیم جادیا ...اده عبدازامام

 تیمحالت، فعال یهبافت فرسود در یدفاتر تحت عنوان دفاتر خدمات نوساز نیتاکنون، ا 8538از سال  ،یاساس مصوبات قانون

 یزیراست )مرکز مطالعات و برنامه یدفاتر، جلب مشارکت ساکنان و بخش خصوص نیا یهااستیاز س یکی. دهندیخود را ادامه م

 (.58-51: 8531تهران،  یشهردار

 و فرسوده یهابافت یو نوساز یبهساز اء،یاز اح تیقانون حما بیتصو دهد،یدوره رخ م نیکه در ا یاتفاقات مهم گریاز د اما

و  یبهساز اء،یاز اح تیاست  )قانون حما یاسالم ی، توسط مجلس شورا8513سال  ماهیدوازدهم د خیدر تار یناکارآمد شهر
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 ازدهم،یدولت  یبوده که بعدتر و در دوره ثیقانون از آن ح نیا تی(. اهم8513 ،یو ناکارآمد شهر فرسوده یهابافت ینوساز

سه  فرسوده همان یهابافت صیقانون، مالک عمل تشخ نی. در اشودیمشابه مطرح م یبا عنوان یمل یسند یقانون یهپشتوان

با  یمنظور فراهم آوردن امکان نوسازبه هک گرددی( ذکرشده و اشاره م8513)مصوب  یو شهرساز یمعمار یعال یشاخص شورا

 التیتسه ،یشهر یفرسوده یهادر بافت یمسکون یواحدها ینوساز یبرا یفرسودگ یهابردن شاخص نیو از ب عیتجم یالگو

 (.58و  55: 8531تهران،  یشهردار یزیرارائه خواهد شد )مرکز مطالعات و برنامه هایتوسط دولت و شهردار ییهاو مشوق

در  دادیرو نیتر. مهمشودیم بیتصو 8530دوره و در سال  نیدر ا ز،یکشور ن یو فرهنگ یاجتماع ،یپنجم توسعه اقتصاد یبرنامه

 کردیبا رو یالتبه مداخ ینگرش از مداخالت صرفاً کالبد رییو شروع تغ ینیبازآفر اتیپنجم توسعه، ورود به ادب یسالهپنج یبرنامه

 یاهودهطرح جامع مسکن در محد یو بازنگر هیاول ته دهد؛یدوره رخ م نیدو اتفاق مهم در ا یطورکلاست. به یو فرهنگ یاجتماع

 سهیلگریتنهاد  قیبستر مشارکت ساکنان از طر جادیو دوم ا یتوانمندساز یاساس کردیبا رو ایاسکان پا هدف تحت قالب برنامه

 شود،یبدان توجه م یشهر یفرسوده یهابرنامه در ارتباط با بافت نیدر ا که یمهم اریو بس یهدف. از اصول اساس یهادر محدوده

به  ژهیدر محالت هدف، توجه و تسهیلگرینهاد  جادیها، ابافت نیمشارکت در امر مداخله در ا لیاز قب یبه موارد توانیم

 یهاو داده اطالعات گاهیپا یروزرسانبه در جهت یو استفاده از تکنولوژ یشهر یهامحدوده نیا نیساکن یبرا یقیتشو یهااستیس

در  یطور رسمفرسوده به یهادرصدِ بافت 80ساالنه  یو بازساز اءیاح دیبا دوره، نیبافت فرسوده اشاره کرد. عالوه بر آن، از ا

اعتبارات و  ددرص 30حداقل  صیبه تخص نیپنجم توسعه، همچن ی. در برنامه_ شودیکه البته محقق نم_ردیدستور کار قرار گ

 ی)برنامه شودیفرسوده اشاره م یهاتباف یدر محدوده ازمندانیمسکن مهر، مسکن جوانان و ن یپروژه یبرا ییاعال التیتسه

 (.8530پنجم توسعه، 

صورت به نیاز زم یبردارحق بهره ی(، تحت عنوان واگذار8513طرح جامع مسکن ) ییاجرا یهااستیاز س یکیمهر  مسکن

همه  یمسکن برا نیو عرضه مسکن و باهدف تأم دیاز تول تیو حما یساله است که در قالب قانون سامانده 33بلندمدت  یاجاره

 نیا شدن یی. اجراردیگیشده و در دست اجرا قرار مموردتوجه دولت واقع _است هبود زیطرح جامع مسکن ن یکه اساساً هدف کل_

 یدر سند مل ترشیپ یحت ایکه در طرح جامع مسکن و  یگرید یهااستیو س کردهایرو یادیتا حد ز شودیسبب م استیس

، به _یو نهاد یفرهنگ ،یبا اجتماع الغ یهااستیو س کردهایرو_شده بود بدان پرداخته ،یررسمیغ یهاسکونتگاه یتوانمندساز

در  گسترده مسکن یو عرضه دیمربوطه با تمام توان، به تول یهاسازمان گریو د هایشده و دولت، شهردارسپرده یدست فراموش

مسکن مهر  یهادوره، به ساختِ پروژه نیدر ا زیدولت ن یاز بودجه یادیمسکن مهر مشغول شوند. بخش ز یهاقالب پروژه

 .ابدییم صیخصت

 یوشهرسازمسکن ریو توسط وز شودیمطرح م 8511سال  یقانون بودجه 1 یتبصره "د"بر بند  یمسکن مهر، در ابتدا مبتن یدهیا

 ازین نیطرح، تأم نیهدف از ا کهنیاشاره به ابا  زیطرح جامع مسکن و ن یهاشنهادیپاز  یکی برهیدولت نهم  در همان سال، با تک

 ینمسکیب یحل مسئله ینوعطرح به نیهدف ا_گرددیمسکن است، ارائه م فاقداندرآمدها و مسکن مردم و خصوصاً فقرا، کم

ت دهم لتر است که در دوکم اریدر طرح جامع مسکن بس مسکن مهر یبرا شنهادشدهی. البته حجم پ_قشر از جامعه بود نیا یبرا

که  گرددیدولت نهم مقرر م ی. در دورهابدییم شیافزا سالدر  یواحد مسکون ونیلیم 338در سال، به  یهزار واحد مسکون 10از 

 یهاژهپرو یدولت دهم، اجرا یدر سطح کشور به مردم واگذار شود؛ در دوره نیزم ای یو پانصد هزار واحد مسکون ونیلیمکیساالنه 

 دیآیاجرا درم یمرحلهبه  دولت نیواحد مسکن، مصادف با آغاز به کار ا ونیلیم 8از  شیشروع و ساخت ب یدطورجمسکن مهر به

 شودیداده م لیتحو 8531تا خردادماه سال  یو پانصد هزار واحد مسکون ونیلیمکیمعادلِ  یعنیدرصدِ آن  یتر از سکه البته کم

 ستیو دو ونیلیمکیساختِ حدود  ،ی. از طرفردیکار دولت دهم انجام گ انیتا پا تسیبایم زین ییروستا یهامسکن یمابق لیو تحو
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 یمسکن مهر به مردم، در دوره لی. الزم به ذکر است که ساخت و تحوشودیم لی، تکم8535تا سال  یشهر مسکن مهرهزار 

خش ب ن،یاست که ارزش زم نیبر ا یمبتنمسکن مهر  یریگشکل ی. مبناابدییهمچنان ادامه م زیو دوازدهم ن ازدهمی یهادولت

 ینهیاز هز نیکاهش ارزش زم ایطرح بنا دارد تا با حذف  نی. ادهدیرا به خود اختصاص م سکنم یشدهتمام ینهیاز هز یاعمده

ر بطرح مسکن مهر  ن،یدرآمد کاهش دهد؛ بنابراو کم فیاقشار ضع یمسکن را برا نیتأم ینهیهز یتا حد مسکن یشدهتمام

ا ساخت طرح، ب نیدر ا شدهنییبه اهداف تع دنیرس کهمعتقدند  یاریاست. بس یجهت احداث مسکن مبتن نیبلندمدت زم یاجاره

 نیکه ا دریمسکن مهر صورت بگ یساز یدر امر صنعت یاقدامات مؤثر دیبا ل،یدل نینخواهد شد و به هم ریپذهرگز امکان یسنت

 یخبر گاهیاز پا به نقل) شودیم یطرح مسکن مهر تلق یاساس راداتیاز ا یکیموضوع،  نیهم اتفاق تاکنون هرگز رخ نداده است و

 (.8535، یشهرساز و وزارت راه

ز و رقابت وساساخت انیجر کی جادیطرح باعث ا نیمثال، اعنوانرو بوده است. بهروبه زین یگریطرح البته، با مشکالت مهم د نیا

 یبها دیشد شیطرح پس از افزا نیا نی. همچنگرددیشهرها م یدرون یبه لزوم توسعه یتوجهیشهر و ب یدر خارج از محدوده

 شودیول مپ دیو تول یکردن آن مجبور به استقراض از بانک مرکز ییاجرا یو دولت برا ردیگیم راردر دستور کار ق رانیمسکن در ا

درآمدها مسکن به کم یمنظور عرضهمسکن مهر که به یدهیا ،یف. از طرگرددیتورم م شیو افزا ینگیامر موجب رشد نقد نیکه ا

 مسکن یهااگرچه پروژه ،ییناتوان است. از سو رفت،یم به شماراهداف مهم آن  گریمسکن که از د متیدر مهار ق د،یمطرح گرد

الالن، احتکار مسکن توسط د و یبازبورس رینظ یلیگردد اما به دال ترشیآن ب یمسکن از تقاضا یتا عرضه شوندیمهر سبب م

همچنان  ز،یمسکن مهر ن یهاپروژه یپس از ساخت و اجرا جهیو درنت ردیگیبه خود م ادیز بیو با ش یصعود یمسکن رشد متیق

 یموجب پروژهدوره و به نیکه در ا ییهامسکن گر،ید ییخود نباشند. از سو یمسکن برا نیدرآمدها قادر به تأماز کم یتعداد

. ندتهس یآب و برق و گاز و تلفن دچار مشکالت رینظ هیشهر بوده و ازنظر امکانات اول یهیدر حاش گردند،یم جادیهر امسکن م

؛ ردیپذیکُند صورت م اریاما روند آن بس گرددیم عیبعد، ترف انیشده در طول سالاز مساکن ساخته یمشکالت در برخ نیاگرچه ا

و مشکل  ودشیمسکن حل نم فاقداناز  یبرخ یمسکنیمشکل ب ز،یمسکن مهر ن یهاپروژه یگفت که با اجرا توانیم ن،یبنابرا

 یاز واحدها یاریبس ن،یعالوه بر ا ابد؛ییشکل م رییتغ یبه بدمسکن یمسکنیمسکن، از ب فاقداندرآمدها و از کم گرید یاعده

به  گاهچیالزم و حداقل امکانات، ه ییو روبنا ییربنایاز خدمات ز یدرست و عدم برخوردار یابیمکان عدم لی، به دلمسکن مهر

 .شودیمتوقف م یاسالم یتوسط مجلس شورا دیمهر جد مسکن، ساخت 8533. در آخر و در سال شوندیداده نم لیمردم تحو

بر  یتنمبآن  روِیکه پ یاستیدولت داللت دارد و س یسازپنجم توسعه که بر کوچک یاز اهداف برنامه یکیبر اساس  نیهمچن

نگهبان،  یشورا دیمجلس و سپس تائ ی، با رأ8530خردادماه  58 خیدوره و در تار نیدر ا شود،یم ریتدب هاوزارتخانهکاهش تعداد 

پس با عنوان و ازآن شوندیم لیتبد وزارتخانه کیو به  شدهادغام گریکدیبا  یوترابرو راه یوشهرسازمسکن یهاخانهوزارت

 (.منبع قبل )همان دهندیخود ادامه م یهاتیبه فعال ،یوشهرسازراه یوزارتخانه

 یلیطرح تفص بیو تصو هیبه ته توانیم دهد،یدوره و البته در سطح شهر تهران رخ م نیکه در اواخر ا یاتفاقات مهم گرید از

 ژه،یو یضوابط نیو تدو یتیحما یهااستیبه جهت س شود،یم ییاجرا 8538سال  یطرح که از ابتدا نیشهر تهران اشاره کرد. ا

 نیا از یفرسوده و موارد یهابافت یبرا یقیتشو یهاو عوارض، تراکم یاتیمال یهاتیمعافهمچون  ژهیو التیازجمله ارائه تسه

فرسوده بوده است )مرکز مطالعات و  یهابافت ینوساز یمناسب برا یکه محرک رودیم به شمار ییهااز آن دسته طرح ل،یقب

 (.51: 8531تهران،  یشهردار یزیرهبرنام

در  ژهیوفرسوده و به یهادر قبال بافت یادوار قبل یهااستیاز اقدامات و س یاریالزم بس ییگفت عدم کارا توانیم یطورکلبه

وره د نیدر ا یو بهساز ینوساز یهااستیدر س دنظریها و تجدبرنامه یبرخ رییتغ سازنهیزم اس،یمقبزرگ ینوساز یهاپروژه
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 تا با کنندیتالش م یتریطور جددوره، به نیدر ا یبخش عموم تر یطورکلبهو  یاساس، دولت و شهردار نی. بر همشودیم

. دنیرا فراهم نما یبخش خصوص طورنیو مشارکت مردم و هم ینیآفرنقش یهانهیزم ،یافزاراقدامات نرم یتمرکز بر مجموعه

 مت،یقزانار التیتسه ،یقیو تشو یتیحما یهابسته فیآن، تعر یجهیو درنت یمات نوسازو دفاتر خد تسهیلگریدفاتر  جادیا

 اسکان موقت، کمک یعهیود کشور، کمک یهایساختمان در شهردار یعوارض صدور پروانه فیتخف لیاز قب ژهیو یهافیتخف

 هیزم، تهال یهایدسترس جادیود شبکه معابر و ابهب یاعتبارات خاص برا زدانه،یقطعات ر عیتجم یبرا گرید یهابالعوض و مشوق

ر دفات یاندازدستورالعمل راه نیتدو ،یفرسوده و ناکارآمد شهر یهابافت یو نوساز یبهساز اء،یاز اح تیطرح حما بیو تصو

 ،یازسرهنگو ف یبخشیآگاه ،یرسانمتعدد اطالع یهابرنامه یاجرا زیو ن بار نیاول یمحالت برا یو خدمات نوساز تسهیلگری

 بیدر جهت ترغ یمردم یسازتیمنظور ظرفهستند که به یدوره با عنوان بسترساز نیدر ا آمدهعملبهازجمله اقدامات  یهمگ

مر واقع اقدامات در ابتدا مثمر ث نی. ارندیگیصورت م ینوساز یندهایحضور فعال و گسترده در فرآ یفرسوده برا یهاساکنان بافت

 یهاوسازها در بافتساخت شیتبع آن افزاوساز و بهامر ساخت در گذارانهیو سرما یردم، بخش خصوصو مشارکت م شوندیم

محالت در  ازیدوره، همچنان خدمات موردن نیوسازها در اساخت شیمشارکت مردم و افزا باوجوددارند؛ اما  به دنبالفرسوده را 

ش بخ گذارانهیاز سرما یاریبس هم ی. از طرفگرددینم نیتأم یور کافطشده و بهشهرها، مورد اغفال واقع یفرسوده یهابافت

راف ها انصبافت نیوساز در افرسوده، از مشارکت در ساخت یهابافت یژهیو یبانک التیتسه یسود باال لیبه دل ،یخصوص

 یشهردار یزیرطالعات و برنامه( و )مرکز م81: 8534 ،یزدی)ا شودیم نهیزم نیدر ا گرید یبه چالش لیتبد زین نیو ا دهندیم

 (.51: 8531 تهران،

 یو نوساز یبهساز ندیفرآ بیو ترغ قیدر تشو التیاستفاده از ابزار تسه زیو ن کردیرو رییکه اشاره شد، تغ یتمام اقدامات رغمبه

وجود م یهانهیتوجه به زمو بدون  اسیمقعمدتاً بزرگ یکردیبر رو ز،یدوره ن نیدر ا ینوساز یهاغالب بر پروژه دید ،یمشارکت

م آوردن فراه زیمسکن و ن نیتأم یفهیکه وظ_ یوشهرسازمسکن یوزارتخانهاستوار است. ادغام دو  یخیو تار یاجتماع ،یکالبد

و ساخت راه و جز آن مربوط  یبه اُمور عمران ترشیآن ب یفهیکه وظ_ یوترابرو راه _مردم است یسکونت از هر نظر برا طیمح

اقتدارگرا  یکردیحوزه با رو نیاز اقدامات ا یاریدولت در بس میمستق یداخلهم ،یاست. از طرف دینوعِ د نیا انگرینما یخوبهب _است

 یشهر ینیشرکت بازآفر تیدارد )سا یرا در پ های، نابسامانکنشگرانبا حداقل مشارکت ممکن با مردم و  زیو ن نییو از باال به پا

 (.8531 ران،یا

 صیاتخاذشده را تخص یهااستیاز س یبرخ یاجرا یدر راستا یکاف یو بودجه التیالزام، تسه رغمیدولت دهم عل ،ییسو از

 یو توانمندساز یسامانده کردیرو گر،ید یی( و از سو51: 8531تهران،  یشهردار یزیر)مرکز مطالعات و برنامه دهدینم

ه محور توج شیوبکم زیدولت نهم ن یشده و در دورهف توجه واقعهشتم عط ولتد یکه در دوره زین یررسمیغ یهاسکونتگاه

که  ردیگیم در نظرآن  نیگزیرا جا یگرید یهاو دولت برنامه شودیکنار گذاشته م یتا حد متعدد لیدوره و به دال نیاست، در ا

 .شودیکارآمد واقع نم و مؤثر یکاف یاندازهبه

 دولت یازدهم و بخشی از دولت دوازدهم مصادف با 1398تا  1392های حدفاصل سال 

گردد. شورای عالی ی بهسازی و نوسازی شهری آغاز میهایی کامالً متفاوت درزمینههایی جدید و برنامهسیاست در این دوره،

کند تصویب می 8535های فرسوده را در سال های بافتای در خصوص ارزیابی مجدد شاخصمعماری و شهرسازی ایران، مصوبه

شود. در می فرسوده ناکارآمد، جایگزین بافت گذاری، مفهوم بافتریزی و سیاستدر ادبیات برنامه بار نیاولکه بر اساس آن، برای 

های فرسوده های بافتای که میان اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی ایران پیرامون موضوع ارزیابی مجدد شاخصجلسه

 84/03/8535ها در تاریخ های هدف بهسازی و نوسازی شهری و راهکارهای اجرایی مداخله در آنهی شناسایی محدودنامهو شیوه



   

 
 

25 

ی های صورت گرفته و اجماع میان متخصصین و نیز مفاد برنامهی بم و ارزیابیشود که پس از زلزلهگردد، بیان میبرگزار می

لف های فرسوده و ناکارآمد در سطوح مختیکرد مواجهه با بافتپنجم توسعه و تغییر نگرش صورت گرفته در آن، ضرورت تغییر رو

ها، باید در شده است و مفهوم بازآفرینی شهری نیز در مواجهه با این بافتگذاری، مدیریتی و اجرایی بر شورای عالی ثابتسیاست

سازی عمران و به یدر تخصصماای، تحت مدیریت شرکت کنندهشود، شرکت مشاور تهیهدستور کار قرار گیرد. سپس مقرر می

ی شورای عالی به های توسعه و عمران کشور، سه شهر را که توسط دبیرخانهشهری، بر اساس معیارهای جمعیت، وسعت و طرح

ی شورای موردبررسی و مطالعه قرار دهد و نتایج آن را ظرف مدت پنج ماه به دبیرخانه یمورد پژوهعنوان گردد، بهآن ابالغ می

و اتخاذ تصمیم توسط شورای عالی معماری و شهرسازی،  مقالهگردد که تا زمان اتمام این ئه نماید. همچنین اعالم میعالی ارا

های فرسوده و ناکارآمد مالک عمل خواهد بود )مرکز ی بافتدرباره _88/01/8513ی مورخ مصوبه_ارتباط ی پیشین دراینمصوبه

 (.51 -54: 8531 ریزی شهرداری تهران،مطالعات و برنامه

های فرسوده و بر ادبیات روز جهان در بحث مواجهه با بافتشناسی و تحلیل تجارب پیشین و نیز با تکیهاز سویی دیگر، با آسیب

هری پایدار بازآفرینی ش"ی پنجم توسعه به رویکرد بازآفرینی، این رویکرد نوین با عنوان دقیق ی برنامهناکارآمد و همچنین اشاره

 گیرد.صورت جدی در دستور کار این دولت قرار میو به بار نینخسترای ، ب"

 ه سبببوشهرسازی برای پیگیری بحث قابلیت زندگی در شهرها است که ترین سیاستِ وزارت راهبازآفرینی شهری پایدار، اصلی"

د شناخت این نظام معرفتی قادر خواهی فضایی بر پایه_زیستی و کالبدیتوجه توأمان به راهکارهای اقتصادی، اجتماعی، محیط

 (.1: 8531)آخوندی، "8گشا باشدهای ناکارآمد شهری، راهبود در مقابله با ماهیت چندوجهی معضالتِ بافت

هایی که در پی تغییرات و ظهور نیازهای نسلِ جدید در گویی به مسائل و چالشبازآفرینی شهری پایدار، رویکردی است در پاسخ

گیرد. در این سیاست، شهر مدلی ساده از یک مصنوع ایستا نیستند. در عوض، شهر همچون یک سیستم واجد شهرها شکل می

ی انسان هها، محیط ساختهای زنده، اکوسیستمها، ارگانیزمی انسانحیات، پویا، در حال تغییر و تحول دائمی، پیچیده و دربرگیرنده

های ها و ابزاربنابراین، با این نوع نگرش، روش؛ شودریزی میو برای آن برنامههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درک و جریان

دهند. بازآفرینی شهری، رویکردی است که با نگاهی پویا محور، کارایی خود را از دست می های کمی و کالبدسنتی از قبیل روش

رها تسری ی شهه خُرد و سیستمی به کلیت پیکرهنگر و نو نه ایستا، چندوجهی و نه کالبدیِ صرف، فراگیر و نه موضعی، کل

ت در ی شهرها در قالب جامعیریزی توسعهتر شدن فرآیندهای برنامهتر شدن و سیاسییابد. نگاهی که حرکت به سمت ارزشیمی

ی رصهع گیری دری تصمیمزیستی، کالبدی و همچنین اصالح شیوهرویه و محتوا و توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، محیط

ی گذارد. بازآفرینی شهری، دربرگیرندهریزان شهری میگذاران و برنامهروی سیاستهای شهری را پیشعمومی برای تولید برنامه

گیری و درمان مشکالت ای پایدار است تا ضمن پیشگونهنگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای هدایت روند رشد شهرها به

 شهرها گردد. در این تعریف، رویکرد بازآفرینی شهری یریپذ ستیزیفیت زندگی شهروندان و قابلیت شهری، منجر به ارتقای ک

های فضایی مختلف از محلی تا سرزمینی با تأکید بر محور محلی و در های منعطف در مقیاسای متصل از اقدامات و برنامهشبکه

ی و خصوصی، ، بخش عمومکنشگراننفعان و عامل و مشارکت تمام ذیشود. رویکردی که مبتنی بر تی پایدار تلقی میمسیر توسعه

آوری شهرها، ارتقای هویت شهری و اصالح ، افزایش تابیفقر شهرگیری از بازتولید ویژه مردم است و پیشمدیریت شهری و به

 (.83و  88: 8534رود )ایزدی، می به شمارهای اصلی آن سیستم حکمروایی شهری از سیاست

                                                      
ن در وبهسازی شهری ایراوشهرسازی در ارتباط با بازآفرینی شهری پایدار در کتابِ گزارش عملکرد شرکت مادرتخصصی عمرانواضع رسمی وزیر وقت راهیکی از م 8

 دولت یازدهم
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، در ایران نیز از 8گیردپردازی شده و پایگاه قانونی میدر انگلستان نظریه 10های قرن بازآفرینی شهری که در آخرین سال رویکرد

های فرسوده و ناکارآمد شهری پیشنهاد با بافت عنوان رویکرد اصلی مواجههوشهرسازی، بهاوایل دولت یازدهم و توسط وزارت راه

ائه ها ارهای یازدهم و دوازدهم در این سالاست، تعریفی از رویکرد بازآفرینی شهری بود که دولت مدهباالآدر سطر  آنچهشود؛ می

 کرده و در راستای دستیابی به آن، همچنان در تالش هستند.

ی سند جدیدی در دستور کار وزارت آورد، تهیهدولت به رویکرد بازآفرینی روی می ازآنجاکهی دولت یازدهم و در دوره

، محتوای آن را به استناد اصل 8535وزیران در تاریخ شانزدهم شهریورماه گیرد. سندی که نهایتاً هیئتوشهرسازی قرار میسکنم

، 8513های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت 81ی قانون اساسی و نیز ماده 851

کند. این سند، سند ملی راهبردی جمهور، مفاد آن را ابالغ میهرماه همان سال، معاون اول رئیسو در دوم م رساندبه تصویب می

های فرسوده و ناکارآمد شهری نام دارد و هدف آن راهبری مدیریت یکپارچه، ایجاد نوسازی و توانمندسازی بافت و احیاء، بهسازی

گردد رویکرد بازآفرینی شهری پایدار، پایگاه قانونی ت که موجب میوحدت رویه و مشارکت عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی اس

ز پردازی شود. سندی که با عنوان سند ملی بازآفرینی نیهای تبعی آن در یک سند رسمی مفهومو این رویکرد و سیاست داکردهیپ

 ی احیاء، بهسازیاسالمی درزمینه های دولت جمهوریشود و مرجع تعاریف مشترک، اهداف، اصول، راهبردها و سیاستشناخته می

رود )سند ملی راهبردی احیاء، می به شمارهای غیررسمی و توانمندسازی ساکنان آن سکونتگاهنوسازی شهری و ساماندهی  و

 (.8535های فرسوده و ناکارآمد شهری، نوسازی و توانمندسازی بافت و بهسازی

 تمام کهاین منظوربه چارچوب گردد. اینبازآفرینی شهری پایدار تدوین می ، چارچوب جامع8535اندکی بعدتر و در همین سال 

 حقیقت در .شودمی تدوین گیرد، انجام واحد نظری رویکرد یک با شهری ایران بهسازی و عمران تخصصی مادر شرکت هایفعالیت

 های فرسوده و ناکارآمد درنمندسازی بافتنوسازی و توا و کردن سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی عملیاتی باهدف چارچوب این

 و درونی عوامل تحلیل و شناسایی فرادست، اسناد گام )بررسی 8 در چارچوب این تدوین شود. فرآیندمی تنظیم علمی فرآیند یک

 هایبرنامه با کالن و فرادست اسناد بین واسطی عنوانبه تحلیل( هایشهر و استخراج ماتریس بازآفرینی چارچوب تعریف بیرونی،

 (.54: 8531ریزی شهرداری تهران، گردد )مرکز مطالعات و برنامهمشخص می اجرایی

ارآمد های فرسوده و ناکنوسازی و توانمندسازی بافت و های سند ملی راهبردی احیاء، بهسازیاز طرفی، در بند دوم یکی از مصوبه

ها و اقدامات نهادهای ها، برنامهر همگرایی و هماهنگی سیاستمنظوشود که به، اشاره می8535مورخ شانزدهم شهریورماه 

مدخل، ستادهای ملی، استانی و شهرستانی بازآفرینی شهری پایدار شکل خواهد گرفت. ستاد بازآفرینی شهری در سطح ملی ذی

اد در ی این ستشد. دبیرخانه وشهرسازی اداره خواهدرئیسی وزیر راهجمهور و نایبعضو رسمی بوده که به ریاستِ رئیس 18دارای 

شود. همچنین بر اساس بند چهارم همین بهسازی شهری ایران( مستقر می و عمران مادر تخصصیوشهرسازی )شرکت وزارت راه

ی نامهاد، ابتدا آیینی ستی فعالیت ستادهای ملی و استانی بازآفرینی توسط دبیرخانهی نحوهنامهی آیینمصوبه مبنی بر لزوم تهیه

های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری تهیه و به های هدف برنامهها و محلهی فعالیت ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدودهنحوه

گردد. سپس اندکی ابالغ می 8538ای مورخ بیستم آبان ماه سال رسد و طی نامهتصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار می

ای در تاریخ گردد و طی نامهماده تهیه و تصویب می 4ی فعالیت ستادهای استانی نیز، در ی نحوهای برانامهبعدتر، چنین آیین

های فرسوده و نوسازی و توانمندسازی بافت و )سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی 1گرددآبان ماه همان سال ابالغ می وسهستیب

                                                      
وسط دپارتمان مدیریت لرد راجرز( که تبه سوی یک رنسانس شهری )گزارش پایانی کارگروه ویژهبه: Towards an Urban Renaissance گزارش8

پردازی این رویکرد است؛ این گزارش توسط محمدسعید های قانونی و نظریهرسد، از نخستین پایگاهچاپ میدر لندن به 8333ونقل و مناطق در سال محیط، حمل
  ایزدی ترجمه شده و انتشارات دانشگاه تهران، آن را در قالب یک کتاب به چاپ رسانده است.

 8_1، نمودار 85ی وبهسازی شهری ایران در دولت یازدهم، صفحهتر، رجوع کنید به: گزارش عملکرد شرکت مادرتخصصی عمرانبرای اطالعات بیش2
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و  88: 8531بهسازی شهری ایران در دولت یازدهم،  و عمران مادر تخصصی( و )گزارش عملکرد شرکت 8535ناکارآمد شهری، 

83.) 

قت به قلم وزیر وهای فرسوده و ناکارآمد شهری که نوسازی و توانمندسازی بافت و ی سند ملی راهبردی احیاء، بهسازیدر مقدمه

ی این سند و دالیل تغییر از ضرورت تهیهی تحریر درآمده است، به رشته 8وشهرسازی و دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدارراه

ای از های گستردهگردد که محدودههای و رویکردهای پیشین به این رویکرد سخن به میان آورده شده و بیان میگذار از سیاست

فی، ا، بحران هویت و افت منزلت اجتماعی، عدم ایمنی کیفقر شهرای از قبیل سطح شهرهای کشور امروزه با معضالت پیچیده

ختلف که در اصول مگردد نظر به اینرو هستند. همچنین بیان میکمبودهای خدماتی و زیرساختی و نهایتاً ناپایداری بافت روبه

، دستیابی به عدالت اجتماعی مورد تأکید قرارگرفته و 8808انداز جمهوری اسالمی ایران در سال قانون اساسی و نیز سند چشم

های توجهی به سرنوشت بخشی از شهرنشینان ساکن در پهنههای دولت اسالمی بوده، کماز اولویت مبارزه با فقر و محرومیت

شهری، فاقد هرگونه توجیه منطقی است. درنتیجه، ارتقا کیفیت زندگی مبتنی بر احترام به حقوق شهروندی، کرامت انسانی 

شهری در عین رعایت اصل عدالت و برابری، از موضوعاتی  هایو نیز حفظ هویت تاریخی و فرهنگی این دسته از بافت شهروندان

گردد، این سند با اتخاذ رویکردی مربوطه قرار گیرد. در ادامه عنوان می یهاوزارتخانهاست که حتماً باید در دستور کار دولت و 

دارد با  ر نظردرآمد شهری نبوده و های ناکامتفاوت با رویکرد اسناد پیشین، به دنبال برخورد صرفاً کالبدی برای حل مسائل بافت

ل و مشکالت نفوذان، بر حل مسائنفعان و ذیی ذیزبانی و مشارکت کلیهافزایی، همو مبتنی بر هم رانهیشگیپرویکردی چندُبعدی و 

کالت به با مشجاننگری رویکرد این سند به هدف اعمالِ برخوردی متوازن و همهها فائق آید. یکپارچه بودن و کلموجود این بافت

ه بدان ها، از موارد مهم دیگری است کاقتصادی و کالبدی در مسیر بهبود و ارتقای کیفیت زندگی در این بافت-گوناگون اجتماعی

ولتی های دی دستگاههایی مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ مجموعهگردد که برخورداری از چنین ویژگیشود و بیان میاشاره می

ی آن شارکت مردم و فعاالن غیردولتی و بخش خصوصی و جز آن است و تنها یک دستگاه دولتی از عهدهها، مو شهرداری

های مرتبط با رویکرد بازآفرینی شهری گیرینفوذان در تصمیمنفعان و ذیهایی، ذیبرنخواهد آمد. با تأکید بر چنین گزاره

مردم  ، نقش مشارکتدارندبر عهدهو مدیریت اجرا را  تسهیلگریی ها که به ترتیب وظیفهشده و در کنار دولت و شهرداریمشخص

سند ملی راهبردی احیاء، گردد )تری از قبل تصویر میعنوان مجری( در امور مربوطه، نقش مهم و پررنگو بخش خصوصی )به

 (.8535های فرسوده و ناکارآمد شهری، نوسازی و توانمندسازی بافت و بهسازی

سوده و های فرفرآیند بازآفرینی بافت کنشگرانکنید: اگر بخواهیم مثلثِ نیز مالحظه می 8ی که در شکل شمارهطور البته، همان

ناکارآمد را ترسیم کنیم، دولت، شهرداری و بخش خصوصی، سه رأس این مثلث قرارگرفته و مردم، در کانون این رویکرد قرار 

 گیرندمی

 

                                                      
 عباس آخوندی8 
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 فرسوده و ناکارآمد یهابافت ینیبازآفر ندیفرآ کنشگرانمثلث -8 ریتصو
 ازدهمی دولت در رانیا یشهر یبهساز و عمران مادر تخصصی شرکت عملکرد گزارشمنبع: 

 

دیگری نیز در فرآیند بازآفرینی  کنشگرانترسیم شد؛ اما  8ی اصلی در فرآیند بازآفرینی شهری، در شکل شماره کنشگرانالبته 

 یل هستند:شهری دخ

 که در طرح مفهومی فوق، باید در کنار مردم قرار گیرند؛8نهادهای مردمو سازمان لگرانیتسه : 

 توانند یکی دیگر از رئوس باشند؛ البته در نزدیکیِ رأس بخش خصوصی و یا : که در طرح مفهومی فوق، میتوسعه گران

بهسازی شهری ایران در  و عمران مادر تخصصیت ها )گزارش عملکرد شرکعنوان یکی دیگر از مجریشهرداری، به

 (.30: 8531دولت یازدهم، 

شده ی این سند، به یک سؤال و ابهام بزرگ در ارتباط با سند تهیهدبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در بخش دیگری از مقدمه

از اجرای مفاد سند ملی توانمندسازی و ساماندهی شده ی کسبگیری از تجربهکند، این سند با بهرهدهد؛ او اشاره میپاسخ می

های غیررسمی، بیش از یک دهه فعالیت مستمر و همچنین تمرین ساختار نهادی ستادهای ملی، استانی و شهرستانی سکونتگاه

 امانابسنهای نوسازی بافت و گذاری در امر احیاء، بهسازیهای غیررسمی باهدف سیاستسکونتگاهتوانمندسازی و ساماندهی 

ورای دستی و گردشگری و نیز شوشهرسازی، کشور و سازمان میراث فرهنگی، صنایعراه یهاوزارتخانهشهری، به پیشنهاد مشترک 

ربط در فرآیند بازآفرینی باهدف ارتقای کیفیت زندگی و های ذیی دستگاهمنظور جلب همکاری و مشارکت کلیهها، بهعالی استان

ی ی عوامل مرتبط در سطح مله، بازیابی هویت شهری و حکمروایی محلی و ایجاد وحدت رویه بین کلیهراهبری مدیریت یکپارچ

رورت ها ضدولت شده است. نگارنده با این گزاره ئتیهاسالمی، تقدیم -و محلی با رویکرد ضوابط شهرسازی و معماری ایرانی

یشین گیری از تجارب اسناد پساند که سند ملی بازآفرینی با بهرهری چنین سندی را بیان کرده و این مدعا را به اثبات میتهیه

ی تر کند. همچنین در بخش دیگری از مقدمهها را کامل و دربرگیرندهدارد تا محتوای آن در نظرخصوصاً سند ملی توانمندسازی، 

های احیاء، های هدفِ برنامهار محدودهشود که ترتیبات نهادیِ ستادهای ملی، استانی و شهرستانی بازآفرینی پایدسند، بیان می

یئت های غیررسمی )مصوب هسکونتگاهنوسازی شهری، جایگزین ترتیبات نهادی ستادهای توانمندسازی و ساماندهی  و بهسازی

ی نوسازی شهری )محدوده و های هدف نیازمند احیاء، بهسازی( شده و با فراگیری کلیه محدوده83/88/8511دولت در تاریخ 

روستایی(  یهای شهری با پیشینههای غیررسمی و پهنهسکونتگاه، _ی شهرهافرسوده_میانی  نابسامانهای اریخی شهرها، پهنهت

                                                      
1 NGO 

 دولت

 مردم

بخش   شهرداری

خصوصی
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ازی نوسازی و توانمندس و گذارد )سند ملی راهبردی احیاء، بهسازیفعالیت خواهند کرد که این نیز خود بر مدعای قبلی صحه می

 (.8535هری، های فرسوده و ناکارآمد شبافت

های بافت تری ازی بزرگی رویکرد بازآفرینی و مبتنی بر این سند قانونی، محدودهدهد زین پس در سیطرهاین موضوع نشان می

 ی شهرها، جزئی از شهر و حیات آن وابسته به توسعهشهری، هدف اقدامات نوسازی و بهسازی قرارگرفته و تمامی این محدوده

حال افقی و گذاری کنونی کشور که از سازوکاری تمرکزگرا و درعینن گذار از ساختارهای اداری و سیاستگردد. همچنیتلقی می

های و افقی، برخوردار از هماهنگی مراتب عمودیاست به ساختاری با سلسله موازی کاریبخشی برخوردار بوده و دچار پراکندگی و 

های شرطرغم خصلتِ محلی آن(، از پیشملی محتوای این سند )البته علی-خشینگر و منسجم به دلیل ماهیتِ فراببخشی، کلدرون

 شود.ها و راهبردهای بازآفرینی ذکر میتحقق سیاست

ساکنان  مثال، ارتقای کیفیت زندگیعنوانشود؛ بهاهداف کمی بسیار دقیقی نیز، ذیل رویکرد بازآفرینی شهری درنظرگرفته می

محله  158ای که بازآفرینیِ گونهشود، بهه.ش، هدف قرار داده می 8800فت ناکارآمد تا پایان سال هکتار با 11000محله و  8558

 و عمران مادر تخصصی، به پایان رسد )گزارش عملکرد شرکت 8533هکتار آن، باید از سال شروع اقدامات تا سال  88000و 

 (.85: 8531بهسازی شهری ایران در دولت یازدهم، 

های فرسوده و ناکارآمد شهری از تاریخ ونوسازی و توانمندسازی بافتشاره شد، سند ملی راهبردی احیاء، بهسازیا آنچهمطابق 

ی احیاء، های دولت جمهوری اسالمی درزمینهتصویب به بعد، مرجع تعاریف مشترک، اهداف، اصول، راهبردها و سیاست

ها رود. اهداف، اصول، راهبردمی به شمارو توانمندسازی ساکنان آن  های غیررسمیسکونتگاهونوسازی شهری و ساماندهی بهسازی

ده ها در قالب جداولی نمایش داای از آناند و در این قسمت خالصهشدههایی که مبتنی بر انگاشت بازآفرینی تدوینو سیاست

وضوع بازآفرینی تاکنون تولید و ارائه هایی که دولت یازدهم و دوازدهم در می محتوا و سیاستشود. هدف این است که خالصهمی

 کرده است، موردبررسی قرار گیرد.

جدول  شده است، در قالبی بهسازی و نوسازی ارائههادر ابتدا، تعاریفی که در این سند از مفاهیم و رویکردهای مرتبط با سیاست 

 ، کنار هم گردآمده است.8ی شماره
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 ینوساز و یبهساز با مرتبط یکردهایرو و میمفاه فیتعار-8جدول 

 فیتعار عنوان

 سازی()باززنده اءیاح
 کپارچگیی و اصالت حفظ با فییک یارتقا و حفاظت منظوربه اقدامات، مجموعه از هدفمند ندییفرآ

 .است هدف هایمحله و هامحدوده در

 .است مداخله حداقل با هدف هایمحله و هامحدوده جانبههمه و دوباره بخشیتوان و تیتقو بهسازی

 نوسازی
 مناسب طیشرا بازگرداندن برای کالبدی و فرهنگی اجتماعی،_یاقتصاد منظر از نگرجامع ندییفرآ

 .است هدف هایمحله و هامحدوده رساندن ایپو تعادلی به و نو ارتباطاتی مبنای بر زندگی

 شهری نییبازآفر
 تیفیک ارتقای منظوربه کالبدی و طییمح اجتماعی، اقتصادی، هایصهعر در جانبههمه توسعه ندیفرآ

 .شهراست باقی با وندیپ در هدف هایمحله و هامحدوده در زندگی

 هدف هایمحله و هامحدوده
 ساماندهی هایبرنامه مشمول نوسازی، و بهسازی اء،یاح مصوب یهاطرح موجببه که ییهامحدوده

 .شوندیم سند نیا در

 ررسمییغ هایونتگاهسک

 یهاسکونتگاه یتوانمندساز یمل سند دوم بند موضوع مشخصات واجد که ییهامحدوده و هامحله

 زدهشتاب صورتبه شهرها محدوده از خارج ای درون در نیقوان و ضوابط از خارج ،یررسمیغ

 مشکالت دارای زین هاآن اغلب و بوده شهری هایسرانه و خدمات دیشد ضعف دچار و اندشدهساخته

 .هستند تیمالک حقوقی

 ساماندهی

 نوسازی و بهسازی ،اءیاح سازی،باززنده هایبرنامه قیطر از هدف هایمحله و هامحدوده نییبازآفر

 هاسکونتگاه نیا در تیفعال و ستیز سکونت، تیفیک طیشرا ارتقای و ساکنان یتوانمندساز به منجر که

 .شودیم

 یتوانمندساز
 ندیفرآ در مشارکت و خود زندگی اداره برای ساکنان فرهنگی و اقتصادی_یاجتماع توان شیافزا

 .است هدف هایمحله و هامحدوده ساماندهی

 درونی یتوسعه

 زییربرنامه و ییشناسا با شهری، داریپا و متعادل موزون، یتوسعه به ابییدست باهدف شهری یاتوسعه

 کردن فراهم اصل بر که است شهر محدوده درون در توسعه موجود هایتیظرف از نهیبه استفاده برای

 شهروندان زندگی فییک طیشرا ارتقای و ساکنان یتوانمندساز و استاندارد و منیا سالم، زندگی طیشرا

 .است استوار

 شهرها خییتار محدوده

 تعامل از و بوده شهر خییتار_فرهنگی هایشارز کنندهمنعکس که شهر از ییهابخش ای بخش

 متشکله، ساختار و شکلی هاییژگیو لحاظ به و گرفتهشکل خیتار طول در رامونیپ طیمح و انسان

 توسط شهری، خییتار و فرهنگی هایمحدوده قالب در )که است شهری هایپهنه ریسا از زیتماقابل

 (.شوندیم نییتع گردشگری و یدستعیصنا فرهنگی، راثیم سازمان

 های فرسوده و ناکارآمد شهریردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتمنبع: سند ملی راهب
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 طیشرا و اجتماعی اقتصادی، تیوضع بهبود بر یمبتن یاندازچشم سند، نیا که شودیم اشاره یگرید قسمت در ف،یتعار نیبعدازا

 :کهینحوبه دارد؛ هدف هایمحله و هامحدوده ساکنان طییمح

 هاآن بر شهر، طیمح نیانگیم سطح در شهری هایرساختیز و خدمات عمومی، فضاهای یسرانه مسکن، یاستانداردها -1

 .باشد شده محقق

 .باشد داریپا توسعه و بهسازی و بهبود جهت در کارکردی و کالبدی تحول یوسوسمت -2

 بهتر ندهیآ سویبه شرفتیپ و تالش و هاآن معنوی و مادی هایتوان جیبس منظوربه ها،خانواده در شیآسا و دیام احساس -3

 .باشد مشهود

 گرد موارد نیا ،1 یشماره جدول قالب در که گردندیم انیب سند یهااستیس و راهبردها اهداف، سند، از یگرید بخش در سپس

 .اندآمده هم

 ینیبازآفر یهااستیاهداف، راهبردها و س -1جدول 

 سیاست راهبرد هدف

 گسترش از گیریپیش و نگریپیش

 نابسامان هایمحله و هامحدوده

 اقتصادی، هایجنبه از شهری

 کالبدی و زیستی اجتماعی، محیط

 

 مشارکت شهروندی، فرهنگ ارتقای

 محلی نهادهای همکاری و

 

 تأمین و محله ایمنی کیفیت، ارتقای

 شهری مطلوب خدمات و هازیرساخت

 

 و انساکن اجتماعی وضعیت بهبود

 با درآمد و شغلی هایفرصت ایجاد

 درونی ظرفیت به توجه

 میراث یایاح و پایدار حفاظت

 فرهنگی هویت و تاریخی فرهنگی،

 شهرها

 

 پایدار زندگی سبک 

 ،اءیاح حوزه به مربوط اقدامات انجام

 چارچوب در نوسازی و بهسازی

 شهرها توسعه گذاریسیاست نظام

 درونی توسعه اولویت سیاست با

 

 مدیریت برای مناسب قانونی و نهادی بسترهای ایجاد

 .شهری کشور یکپارچه مدیریت تحت هامحدوده

 هایظرفیت شناسایی طریق از درونی توسعه بر تأکید

 شهرها. رویهبی گسترش از پرهیز و شهرها درون در موجود

 توسعه بین پیوند ایجاد و فقرزدائی هایبرنامه به توجه

 شهرها. اجتماعی - اقتصادی و کالبدی

 خانوارهای مالی استطاعت در زندگی فضای تأمین

 استاندارها. حدنصاب رعایت با درآمدکم

 بهبود منظوربه بندیریزی مناسب برای بودجهبرنامه

 شهری. عمران و رسانیخدمات

 وساز.ساخت مجوز صدور مراحل و مقررات سازیشفاف

 اختمانس ملی مقررات دقیق و کامل اجرای بر تأکید

 سازیمقاوم و وساز(بخشی )ساختاستحکام باهدف

 زلزله. برابر در های موجود()ساختمان

های های تشویقی و حمایتی برای تأمین کاربریایجاد بسته

 موردنیاز در جهت استفاده از فضاهای موجود.

 مصالح از استفاده و طراحی ضوابط راهنمای تنظیم

 و و شهرسازی قلیمیا هایویژگی متناسب با ساختمانی

 استان. هر هدف هایمحدوده و هامحله معماری
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 سیاست راهبرد هدف

 گسترش از گیریپیش و نگریپیش

 نابسامان هایمحله و هامحدوده

 اقتصادی، هایجنبه از شهری

 کالبدی و زیستی اجتماعی، محیط

 

 مشارکت شهروندی، فرهنگ ارتقای

 محلی نهادهای همکاری و

 

 أمینت و محله ایمنی کیفیت، ارتقای

 شهری مطلوب خدمات و هازیرساخت

 

 و ساکنان اجتماعی وضعیت بهبود

 با درآمد و شغلی هایفرصت ایجاد

 درونی ظرفیت به توجه

 میراث یایاح و پایدار حفاظت

 فرهنگی هویت و تاریخی فرهنگی،

 شهرها

 

 پایدار زندگی سبک

 مستغالت و زمین بازار شکست رفع

 سرمایه بازار و شهری

 و مستغالت ینازار زمرفع شکست ب

 یهشهری و بازار سرما

 زمین سازیآماده هایطرح موقعبه اجرای بر تأکید

 شهری. زمین عرضه متناسب منظوربه

 باکیفیت قیمتارزان مسکن هایبرنامه تنظیم و تهیه

 ها.آن اجرای بسترسازی مناسب

 ساختمانی نوین هایفناوری از استفاده ترویج و تشویق

 و باکیفیت در استطاعت ارزان و سریع ختسا منظوربه

 .درآمدکم هایگروه

 فرآیند در ساکنان به مناسب ایمشاوره و فنی خدمات ارائه

 .هاآن مسکونی واحدهای نوسازی و بهسازی ،اءیاح

 هامحدوده در مسکن تولید به سازانانبوه تشویق و حمایت

 .هدف هایمحله و

 هایبرنامه تنظیم و هاطرح تهیه

 و بهسازی سازی(،)باززنده اءیاح

 واقعی نیازهای بر اساس نوسازی

 زندگی، کیفیت بهبود منظوربه

 و هامحله هویت و ارتقای تقویت

 هامحدوده

 

 بافت گسیختگیازهم به منجر گسترده مداخالت از اجتناب

 محالت. اقتصادی و اجتماعی کالبدی،

 بهسازی ،اءیاح هایطرح در ساکنان گسترده جابجایی و

 .نوسازی و

 .شهر نگر رویکرد با ریزیبرنامه و گذاریسیاست

 رویکرد بندی نیازهای ساکنین باشناسایی و اولویت

 .مشارکتی ریزیبرنامه

 معابر شبکه ساماندهی طریق از نفوذناپذیری مشکل رفع

 بینیپیش .تخریب کالبدی کمترین و ضوابط رعایت با

ساکنین  موقت سکانا و رضایت جلب برای الزم تدابیر

بنای  تجدید و تخریب که هاییمحله و هامحدوده

 امکان و بوده ضروری هاآن در جوارهم هایساختمان

 .نماید سلب هاساکنین آن از را سکونت

 و مالکان استطاعت حد در جدید مسکونی فضاهای تولید

 طرح. اجرای از محدوده قبل ساکن در مستأجران

منظور به ترکیبی و سیال هایربریکا از استفاده پیشنهاد

 ضابطه.بی هایتعریض از جلوگیری

 استفاده با بصری آلودگی از جلوگیری و شهری منظر حفظ

 .ایمنطقه و بومی محیطی هایاِلمان از
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 سیاست راهبرد هدف

 گسترش از گیریپیش و نگریپیش

 نابسامان هایمحله و هامحدوده

 اقتصادی، هایجنبه از شهری

 کالبدی و زیستی اجتماعی، محیط

 

 مشارکت شهروندی، فرهنگ ارتقای

 محلی نهادهای همکاری و

 

 تأمین و محله ایمنی کیفیت، ارتقای

 شهری مطلوب خدمات و هازیرساخت

 

 و ساکنان اجتماعی وضعیت بهبود

 با درآمد و شغلی هایفرصت ایجاد

 درونی ظرفیت به توجه

 میراث یایاح و پایدار حفاظت

 رهنگیف هویت و تاریخی فرهنگی،

 شهرها

 

 پایدار زندگی سبک

 

 ،اءیاح نهیدرزممشارکت اهالی  جلب

 نوسازی و بهسازی

 

 هایسازمان محله، شوراهای گیریشکل تسهیل

 .لگریتسه نهادهای سایر و نوسازی خدمات دفاتر نهاد،مردم

 فرهنگ ارتقای منظوربه آموزشی هایبرنامه برگزاری

 ین.ساکن اجتماعات همکاری جلب و شهروندی

 و هازیرساخت تأمین جهت دولتی منابع بندیاولویت

 .توسعه محرک رویکرد شهری با پایه خدمات

های بلوک در مستغالت مالکان تعاونی تشکیل از حمایت

 زمین. مجدد تنظیم و تجمیع نیازمند

 -مردمی هایتشکل هایپروژه اجرای به دهیاولویت

 ها.تعاونی بر تأکید با محلی

 ایجاد و گذاریایهسرم تسهیل

 بخش گذاریسرمایه جهت انگیزش

 های هدفمحدوده در خصوصی

 

 هایکاربری برای دولتی اراضی واگذاری در تسهیل

 فرهنگی(. و بهداشتی ورزشی، )آموزشی، عمومی

 عوارض در تخفیف و قیمتارزان بانکی تسهیالت اعطای

 مورد. حسب پروانه صدور

 ادارات توسط یدجد مالکیت اسناد صدور در تسهیل

 اسناد.ثبت

 از استفاده و طراحی ضوابط راهنمای نویسپیش تنظیم

و  اقلیمی هایویژگی به توجه با مناسب ساختمانی مصالح

 .هامحله معماری و شهرسازی

 جامع هایطرح روزبه عمومی رسانیاطالع سامانه ایجاد

 شهری. نوسازی و بهسازی ،اءیاح هایطرح و تفصیلی و

 و امالک خرید از دولتی نهادهای و هاشهرداری اجتناب

 و عمومی هایکاربری موردنیاز اراضی استثنایبه اراضی

 شهر. خدماتی
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 سیاست راهبرد هدف

 گسترش از گیریپیش و نگریپیش

 نابسامان هایمحله و هامحدوده

 اقتصادی، هایجنبه از شهری

 کالبدی و زیستی اجتماعی، محیط

 

 کتمشار شهروندی، فرهنگ ارتقای

 محلی نهادهای همکاری و

 

 تأمین و محله ایمنی کیفیت، ارتقای

 شهری مطلوب خدمات و هازیرساخت

 

 و ساکنان اجتماعی وضعیت بهبود

 با درآمد و شغلی هایفرصت ایجاد

 درونی ظرفیت به توجه

 میراث اءیاح و پایدار حفاظت

 فرهنگی هویت و تاریخی فرهنگی،

 شهرها

 

 پایدار زندگی سبک

و  اجتماعی اقتصادی، وضعیت بهبود

 ساکنان محیطی شرایط

 

 عمومی، آموزش خدمات تأمین ویژه هایبرنامه تهیه

 تفریحی. تأسیسات ایجاد و درمانی بهداشتی،

 ایجاد و پایه هایمهارت ای،حرفه فنی هایآموزش توسعه

اقتصادی  بنیه تقویت منظوربه پایدار و خرد اشتغاالت

 .ساکن خانوارهای

 ساکن کار جویای بیکاران یکپارچه اطالعات نکبا تهیه

 .متقاضیان برای مناسب شغل افتنیدر منظور تسهیلبه

 طریق از ساکنین خرد سرمایه تجمیع و مشارکت از حمایت

بازسازی  و اشتغال ایجاد منظوربه قانونی مالی نهادهای

 مسکن. نوسازی و بهسازی

 هایقابلیت و هاظرفیت از استفاده

 و اقتصادی و اجتماعی کالبدی،

 ،اءیاح جهت در اماکن محیطی

 نوسازی و بهسازی

 رویکرد با فرهنگی و تاریخی هایعرصه حیات تجدید

 محیطی از طریق طراحی شهری. کالبدی هویت حفظ

 تجدید باهدف تاریخی و گردشگری هایجاذبه از حمایت

 هاآن کالبدی بهبود وضعیت و اقتصادی اجتماعی، حیات

 گذاری.سرمایه تقویت طریق از

 از حفاظت بر تأکید و گسترده کالبدی مداخالت از اجتناب

 .اجتماعی و کالبدی ساختاری نظام وحدت

 با تاریخی و فرهنگی هایکارکرد عرصه و نقش بازتعریف

 .شهری اقتصاد نیازهای به توجه

 و هامجموعه بناها، تک اءیاح و حفاظت ریزیبرنامه

 سازییکپارچه باهدف هاهمحدود تاریخی هایعرصه

 اقتصادی توسعه ساختار با نواحی این اقتصادی ساختار

 .شهر

 مناسب مالی تأمین نظام تنظیم

 هابرنامه و هاطرح تحقق برای

 هایمحله و هامحدوده در شهری عمران هزینه بینیپیش

 ها.شهرداری ایسرمایه بودجه از خاصی ردیف در هدف

 .سنواتی قوانین در ستقلم ایبودجه ردیف ایجاد

 پیشنهاد و مالیاتی درآمدهای از حاصل منابع از استفاده

 .مربوط مقررات و قوانین اصالح

 مالی ابزارهای سایر از استفاده و مشارکت اوراق انتشار

 .قانونی

 .قانونی مالی نهادهای ظرفیت از استفاده

 یفرسوده و ناکارآمد شهر یهابافت یدسازو توانمن یو نوساز یبهساز ،اءیاح یراهبرد یمنبع: سند مل
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ه از ها، در این مقالگیرد که برای تسهیل و تدقیق ارزیابی آنهای این سند، ابعاد مختلفی را دربر میاهداف، راهبردها و سیاست

، لهیسونیبدو های سند شناسایی گردد شود تا تمرکز راهبردها و سیاستاستفاده می 5ی در جدول شماره 8PESTELروش تحلیلی

های فرسوده و ناکارآمد شهری، موردسنجش قرار گیرد. شده در سند و در مواجه با بافتها با اهداف کالن طرحمیزان سازگاری آن

شده در یک سند است. در ابتدا شکل ریزیهای ارزیابی و سنجش دستیابی به اهداف برنامه، یکی از روشPESTELروش تحلیلی 

، بُعد قانونی و 8330شود اما در دهه می مطرح( ETPS) یاجتماعشاخص اقتصادی، تکنولوژیکی، سیاسی و  8اصلی این روش با 

راوانِی کثرت و ف به دلیلشود. در این قسمت، تر می، تکمیلزمان مرور به گردند و این روشبُعد محیطی به این روش اضافه می

رد راهبپردازیم. اعدادی که در محلِ تقاطع هر این روش می به کمکاهبردها شده در سند، به تحلیل و ارزیابی رهای طرحسیاست

راهبرد های آن گیرند، امتیازاتی است که بر اساس میزان ارتباطِ محتوایی آن راهبرد و نیز سیاستستون( جای میبُعد )سطر( با هر )

 وطه، سنجیده و درنظرگرفته شده است.با بُعد مرب است( شدهاشاره 1ی ها در جدول شمارهکه به برخی از آن)

 

 PESTELروش  سند به یراهبردها یابیارز -5جدول 

ف
دی
ر

 

 راهبردها

PESTEL 

ی )
نون

قا
L) 

ی )
یط

مح
E) 

ک
وژی

نول
تک

 (T)
 

اع
تم

اج
 (S) ی

ی )
صاد

اقت
E) 

ی )
اس

سی
P) 

1 
 ارچوبچ در نوسازی و بهسازی احیاء، یحوزه به مربوط اقدامات انجام

 درونی توسعه اولویت سیاست با شهرها توسعه گذاریسیاست نظام
8 5 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 8 سرمایه بازار و شهری زمین، مستغالت بازار شکست رفع 2

3 
 و بهسازی سازی(،باززندهاحیاء ) هایبرنامه تنظیم و هاطرح تهیه

 تقویت دگی،زن کیفیت بهبود منظوربه واقعی نیازهای بر اساس نوسازی

 هامحدوده و هامحله هویت و ارتقای
1 8 8 5 1 1 

 1 8 5 8 1 1 نوسازی و بهسازی احیاء، ٔ  مشارکت اهالی درزمینه جلب 4

5 
 بخش گذاریسرمایه جهت انگیزش ایجاد و گذاریسرمایه تسهیل

 های هدفمحدوده در خصوصی
1 1 8 1 1 3 

 8 1 8 8 8 8 ساکنان حیطیم و شرایط اجتماعی اقتصادی، وضعیت بهبود 6

7 
 و اجتماعی، اقتصادی کالبدی، هایقابلیت و هاظرفیت از استفاده
 نوسازی و بهسازی ،اءیاح جهت در اماکن محیطی

8 1 8 5 5 5 

 8 3 8 8 8 1 هابرنامه و هاطرح تحقق برای مناسب مالی تأمین نظام تنظیم 8

 131 135 133 831 138 831 میانگین امتیازات 9

  

                                                      
1 Political: سیاسی_ Economic: اقتصادی_ Social: اجتماعی_ Technologic: تکنولوژیک_ Enviromental: محیطی 

_ Legal: قانونی 



   

 
 

36 

 30 ی محتوایبررسو نیز  5ی جدول شماره آمده ازدستو امتیازات به راهبردهادر ارزیابی  PESTELبا استفاده از روش تحلیلیِ 

ی توان نتیجه گرفت که تمرکز عمده، میاست( شدهاشاره 1ی ها در جدول شمارهکه به برخی از آنسند )شده در سیاست طرح

کمتر  شود. توجه به بعد محیطیی بعدی به ابعاد اقتصادی و سیاسی توجه میفرهنگی( بوده و در درجه) یاجتماعها بر بُعد سیاست

رغم توجه یاست. از طرفی علشده بوده و در بُعد تکنولوژیک و حتی بُعد قانونی، گویی تدابیر خاصی اندیشیده نشده از ابعاد اشاره

 ریگ بانیگراقتصادیِ -مواجهه با مشکالت اجتماعیهایی دقیق و اجرایی در سیاست غالب به ابعاد اجتماعی و اقتصادی، عدمِ طرحِ

ها اریگونه ناهنجو بزه، اعتیاد، تضادهای اجتماعی، پایین بودن اعتماد، نزاع و ازاینها و محالت شهری از قبیل جرم این نوع محدوده

ازوکارِ و س یسازمان انیمعالوه بر این، توجه به روابط بخشی و  توجه است.های این سند، کامالً ملموس و قابلدر میان سیاست

های فرسوده و ناکارآمد، از موارد دیگری است که در ی بافتعملکرد نهادها در مواجهه با موضوعات مشترک مرتبط با حوزه

نهادی در بطنِ راهبردها و ی کلیدی نهادسازی و ترتیبات دیگر، به مقولهبیانخورد. بههای این سند به چشم نمیسیاست

دی شود. البته اندکی بعدتر، دستورالعملی اجرایی، ذیل سند ملی راهبرطورِ شفاف، دقیق و کامل پرداخته نمیهای این سند، بهسیاست

فته رهایی صورت گگردد که در آن نهادسازیهای فرسوده و ناکارآمد شهری تهیه میونوسازی و توانمندسازی بافتاحیاء، بهسازی

. عنوان این شودمحلی و میانی اشاره می لگرانیتسهطور مثال، به نقش نهادهایی از قبیل شود. بهتر میو ترتیبات نهادی شفاف

 محور است که توسطها و محالت ناکارآمد مبتنی بر رویکرد اجتماعبازآفرینی محدوده یساز انیجردستورالعمل، دستورالعملِ 

سازمانِی -گردد. این دستورالعمل، نظام مدیریتیتهیه می 8535بهسازی شهری ایران در سال  عمران و مادر تخصصیشرکت 

 کند:گونه تشریح میها و محالت هدف را اینبازآفرینی محدوده یساز انیجرفرآیند 

 یلگریتسهیانی با م در سطح .گیردتغییر در سه سطح کالن صورت می ایجاد برای سازمانی بازآفرینی، حرکت-سازوکار مدیریتی در

ی وظیفه ازآنپسگیرد. محلی قرار می لگرانیتسه بر عهده هاآن یتوانمندساز و شدهشناسایی هدف، افراد تأثیرگذار محالت در

طور سازی مشارکتی و همینمحلی است تا با انجام اقدامات مشارکتی در سطح محله همچون تفکر گروهی، تصمیم لگرانیتسه

جزء را به سطوح باالتر انتقال داده و در فرآیندی برگشتی، در سطوح میانی  نیخردتربازخورد و نتایج حاصل از ها، ی آنمستندساز

 شدنلیتبد زمان تا 1ی یابی و الگوسازی شود تا در اختیار سطوح ملی قرار گیرد. این چرخه و فرآیند، مطابق با شکل شمارهارزش

 .داشت خواهد تداوم هدف، محالت و هامحدوده نیریزی و بازآفریبرنامه نظامبه مدل این
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 هااز عاملیت کیشهری و نقش هر  ینیبازآفر یساز انیجرفرآیند  یاتیچارچوب عمل -1 ریتصو

 محوراجتماع کردیبر رو یها و محالت ناکارآمد مبتنمحدوده ینیبازآفر یساز انیجر ،ییمنبع: دستورالعمل اجرا

 

 انیواسط م ،یانیم لگرانیتسه یو از طرف کندیگذر م یانیبه دولت و برعکس، از سطح م یسطح محل یدرواقع، سازوکار دسترس

ه الگوها به نفع جامع نیو از ا نندیرا بب گریهای همدتا الگوها و روش کنندیها کمک مهستند و به آن زین یهای محلخودِ گروه

اعضای  یندسازتوانمبستر  رد،یگیشکل م یانینهادهای مختلف در سطح م نیای که بو شبکه تباطرخود استفاده کنند. با ا یمحل

 (.5 ی)مطابق با شکل شماره شودیفراهم م یجامعه محل

 

 

 سازیمیو تصم یریگمیتصممرکز توسعه محله و نهاد توسعه محله در سطوح  گاهیجا -5 ریتصو
 محورها و محالت ناکارآمد مبتنی بر رویکرد اجتماعبازآفرینی محدوده یساز انیجرلعمل اجرایی، منبع: دستورا
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سازی( قرار سطح تصمیممحله )ی آن توسعه مرکز در محله، هر در ساکن مردم میان از معتمد نمایندگانی مدل، این اساس بر

 و شهری مدیریت عمومی، های دولتی،دستگاه از نمایندگانی و محله توسعه مراکز از از تعدادی نمایندگانی سپس گیرند.می

 سطح، از دو دولت در و مردم ارتباط بدین ترتیب، دهند.می تشکیل را گیری(سطح تصمیممحل ) توسعه نهاد نهاد،مردم هایسازمان

واضح و  .شودمی پذیرامکان ارکتسطح مش حداکثر رعایت با و افتهیانتظام  طوربه توسعه محله، نهاد و محله توسعه مرکز طریق

تواند منجر به تمرکززدایی از دولت مرکزی ی محله، میمبرهن است که وجود این دو نهاد، یعنی مرکز توسعه محله و نهاد توسعه

 (.8ی مطابق با شکل شمارهشود )ی موردبحث درزمینه

 

 از دولت مرکزی یید توسعه محله در چارچوب تمرکززدامرکز توسعه محله و نها گاهیجا-8 ریتصو
 محورها و محالت ناکارآمد مبتنی بر رویکرد اجتماعبازآفرینی محدوده یساز انیجرمنبع: دستورالعمل اجرایی، 

 

صادی، اقتی ی ششم توسعهدهد و آن تصویب برنامهتاکنون اشاره شد، در این دوره، اتفاق مهم دیگری نیز رخ می آنچهعالوه بر 

نکته حائز ، توسط مجلس شورای اسالمی است. 8533اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در روز چهاردهم اسفندماه 

 یهایلگریتسهدر کنار  یمحله محورهای ناکارآمد شهری و تأکید بر رویکرد اهمیت این برنامه، توجه خاص و ویژه به بافت

های ی شهرها و بافتاعم از حاشیه) یشهرهای فرسوده و ناکارآمد اروند و بازآفرینی بافتی سواحل مکران، پیشین است. توسعه

گردد که دولت موظف است ی محوری این برنامه ذکر میهای تاریخی و مناطق روستایی یکی از پنج مسئلهفرسوده(، بافت

ترین اهداف این برنامه، بهبود یکی از مهمخش اهداف، ی خود اعمال نماید. در بی ساالنهها را در بودجههای مرتبط با آنطرح

هایی های اجتماعی در این مناطق از طریق سیاستهای غیررسمی و جلوگیری از بروز آسیبسکونتگاهکیفیت زندگی ساکنان 

در  اسبهای منسکونتگاههمچون آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع، ترویج مهاجرت معکوس و نیز ایجاد شغل و 

ریزی برای مدیریت و توزیع مناسب فعالیت، شود، برنامهگردد. از دیگر اهدافی که در این برنامه بدان توجه میروستاها اشاره می

نه ده ای که ساالگونهنشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت است بهی حاشیهجمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه
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گردد نشینی اقدام گردد. همچنین مبتنی بر این برنامه، دولت موظف میدهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیهدرصد نسبت به سامان

 3محله در  8800ی این برنامه، خود قرار داده و در طول دوره دستور کارمحله را در  140تا ساالنه بهسازی، نوسازی و بازآفرینی 

 هایسکونتگاهشهرهای مشهد، قم، شیراز و زاهدان به دلیل برخورداری از  شهر تحت پوشش آن قرار گیرد. از این میان،کالن

کنند های خاص ملی دریافت میصورت مستقل در امر بهسازی و نوسازی، ردیفغیررسمی متعدد و حساسیت باالیی که دارند، به

 (.8533ی ششم توسعه، برنامه)

عمران و بهسازی شهری ایران ابالغ  مادر تخصصیی شرکت نامه، اصالحات اساس8534ماه از طرفی، در سیزدهم اردیبهشت

این شرکت به شرکت بازآفرینی شهری ایران است. یکی از علل این  نام رییتغی جدید نامهترین اتفاق در این اساسگردد. مهممی

ل کالبدی، به ندارد و در کنار مسائشود که شرکت بازآفرینی تنها بر مسائل کالبدی تمرکز تغییر نام به این موضوع نسبت داده می

 (.8534وشهرسازی، از پایگاه خبری وزارت راه به نقلدارد )های فرهنگی و اجتماعی و نیز مشارکت عمومی و مردمی، توجه حوزه

 جامع طرحدهد. ی دولت یازدهم رخ میی زمانی و در دورهبازنگری طرح جامع مسکن نیز، از دیگر اتفاقاتی است که در این بازه

ی چهارم توسعه، در مسیر ، پیرو یکی از مفاد قانونی برنامه8وشهرسازی دولت هشتمو به دستور وزیر راه 8515مسکن که در سال 

وشهرسازی شود؛ به دستور وزیر راهساله به اجرا گذاشته می 10و برای یک افق  شدهبیتصو 8513گیرد و در سال تدوین قرار می

رغم پوشش مناسب طرح جامع شود که علیگونه توجیه میشود. دلیل بازنگری آن، اینواقع می یزنگرموردبا، 1دولت یازدهم

های مختلف، اهداف کمی این طرح از قبیل میزان در بازار مسکن و برای دهک اجراقابلمسکن از منظر برنامه، سیاست و ابزارهای 

خوانی ندارد و نیاز به ها، با وضعیت روز جامعه انطباق و هماین سالوام، حجم تقاضا و جز آن، به دلیل تحول شرایط کشور در 

 (.8531، 5ی دنیای اقتصادسایت روزنامهدارد ) روز شدنبهبازنگری و 

ی اصالحات شهری، برنامه نابسامانهای سکونتگاهدرآمد، ی مسکن خانوارهای کممحورِ برنامه 4بازنگری طرح جامع مسکن که در 

مین مالی ی نظام تأای، تقویت صنعت ساختمان، بهبود و توسعهریزی شهری و منطقهن با تأکید بر نظام برنامهدر سیاست زمی

ها دولت هایگردد. در بخش اول، سیاستاست، دو بخش کلی را شامل می شدهمیتنظی جاریاستمسکن، مسکن روستایی و بازار 

مثال، برای تأمین مسکن عنوانگیرد. بهموردبررسی و ارزیابی قرار می محور طرح، 4و خصوصاً دولت یازدهم در هریک از این 

، 3و طرح مسکن حمایتی 8ها و اقدامات دولت یازدهم از قبیل طرح مسکن اجتماعیدرآمدها که محور اول این سند است، سیاستکم

اما ؛ شوندطور دقیقی بازنگری میمسکن مهر، صندوق توسعه پشتیبان مسکن، افزایش حق مسکن کارگران و مواردی مشابه، به

ی بازه_سال آینده  80هایی برای افق بینیروز و پیشهای بهدر بخش دوم، برخی از محاسبات طرح جامع مسکن، دوباره و با داده

صی و وطور دقیقی منابع مالیِ بانکی و منابع مالیِ بخش خصها، بهبینیگیرد. این پیشانجام می _8803تا  8531زمانی طرح 

محور طرح  4هایی اجرایی در هر یک از گیرند. همچنین اهداف و برنامهی عمومی را دربرمیطور یارانه از محل بودجههمین

 های نهادسازی همچون تشکیل صندوق ضمانت تسهیالتدرآمدها، برنامهشود. برای محور اول یعنی تأمین مسکن کمبینی میپیش

ای در بخش مسکن، های حمایتی و یارانهمسکن اجتماعی، تشکیل بانک اطالعاتی از برنامه ریزیمسکن، ایجاد نهاد برنامه

های سکونتگاهمنظور رسیدگی به وضعیت خانوارهای ساکن در اندازی نهادهای محلی بهسازی و ارتقاء تدریجی مسکن بهراه

شوند. در بینی میبارات موردنیاز برای هریک پیشغیررسمی، تأمین مسکن اقشار نیازمند از طریق اعطای وام خرید مسکن و اعت

                                                      
 زادهعلیعلی عبدال 8
 عباس آخوندی 1

3 https://donya-e-eqtesad.com/ 
 الحسنهاجاره و وام قرضکمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک8 
 کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بالعوض3 

https://donya-e-eqtesad.com/
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ته ها پرداخهای دولتشهری که محور دوم این سند است نیز، هم به بازنگری اقدامات و سیاست نابسامانهای سکونتگاهبحث 

شهری در طرح جامع  نابسامانهای های اجرایی. در این محور نیز، ابتدا جایگاه محدودهبینی اهداف و برنامهشود و هم به پیشمی

از  گردد. راهبردهاییبینی میها ارائه و پیششود و سپس راهبردهایی برای حل مشکالت آنها بررسی میمسکن و مشکالت آن

شهری  ابساماننهای سکونتگاهقبیل یکپارچگی برنامه، بودجه و مدیریت ساماندهی، بهسازی، نوسازی، توانمندسازی و تواناسازی 

های دهگیری از بیرون راندن ساکنان از محدوتقدم بهبود کیفیت فضاهای سکونتی و بهسازی مسکن باهدف پیشدر سطح محلی، 

های قدیم و مرکزی شهر تنظیم اجتماعی بافت_ی اقتصادیهای بالقوهمندی از ظرفیتهای غیررسمی، بهرهسکونتگاههدف در 

ی و ارتقاء تدریجی مسکن، بهسازی شهری و اسکان مجدد و درنهایت ، ساماندهرانهیشگیپو  رانهیشگیپهایی در ابعاد برنامه

های شهری ها، مجموعهدرآمدها و ضوابط و مقررات شهرسازی و تأمین زمین در استانهای تأمین مسکن کمکردن برنامهمحلی

 (.8531طرح جامع مسکن، ) ابدیو شهرها و روستاها. در محورهای دیگر نیز تقریباً همین روند ادامه می

توان گفت که تمرکز دولت از ابتدا، معطوفِ ورود به ادبیات جدید بازآفرینی بوده است. طورکلی میاما در ارتباط با این دوره، به

 اثرات و پیامدها بررسی برای زمان گذشت به نیاز اقدامات، بودن معاصر به جهتهرچند این دوره همچنان به پایان نرسیده است و 

ها و اقداماتی که این دوره صورت گونه گفت که گرچه در بسیاری از پروژهتوان ایناست؛ اما می آینده در ه و ناکارآمدفرسود بافت بر

ی ی اجراییِ کامل، مبتنی بر تعاریف اصیل رویکرد بازآفرینخورد، اما یک پروژهپذیرد، نامی از رویکرد بازآفرینی نیز به چشم میمی

ان چندنه یتوان به نوپا بودن و سبقهتوان یافت. این موضوع را میعاد را همچنان در سطح کشور نمیی اباز منظر همه همآنو 

های اصولی و الزم برای اجرای این رویکرد در سطوح مختلف توان به عدم مبادرت برای نهادسازیزیاد این رویکرد ارتباط داد؛ می

ندان، به منظران و حرفهی برخی از صاحبتوان منطبق بر اندیشهتباط داد؛ میها ارملی، استانی، شهرستانی و محلی در این سال

ن پدیده را در توان علت اینهادی کشور ارتباط داد؛ یا می-مفهوم و رویکرد بازآفرینی با زمینه و بستر سیاسی و قانونی تطابقِ عدم

خصوص تحلیل نیروهای قدرتی همچون بخش عمومی به های فرسوده و ناکارآمد جست و جویا شد؛ بابافت یاسیاقتصاد سبستر 

میدان  ایدش کهان نفوذنفعان و ذیها و دیگر ذی، ساکنان این بافتلگرانیتسهو  توسعه گراندولت و شهرداری، بخش خصوصی، 

، دیبدون ترد داشته باشد؛ تواندهایی نمیای جز بقا و تداوم چنین بافتها با یکدیگر، در شرایط کنونی نتیجهی آنی مبارزهو عرصه

گیری، ای که امروز میان تعاریف و رویکرد بازآفرینی در سطح نظریه و اسناد با سطح تصمیمدالیل دیگری را هم برای فاصله

های اشاره گردید، در همین دوره، پروژه آنچهرغم تمام توان برشمرد. علیسازی و یا حرفه و اجرا وجود دارد نیز میتصمیم

اند ستهتوان _طور کاملاما غال با در یک بعد خاص و نه به_بر تعاریف رویکرد بازآفرینی اند که با تکیهقیاسی بودهمکوچک

آباد، های عبدلی بازآفرینی محلههایی از قبیل پروژه. پروژهدارندنگاههای امید را زنده هایی داشته باشند و سرچشمهموفقیت

ی بازآفرینی به حدی از رونق ی بودند و پس از اجرای پروژهروبه اضمحاللهای نامتعارف و که بافت آباد و دالوران در تهراننعمت

ی بسیار ی طبیعچای در مراغه که باعث شد یک عرصهی صوفیی بازآفرینی رودخانهی اقتصادی دست یافتند؛ یا پروژهو توسعه

و مرکز  ی کبابیانی بازآفرینی مرکز محلهدوباره به دست آورد؛ پروژه ، پویایی و سرزندگی محیطی خود راروبه افولمهم و البته 

ی بازآفرینی محور مشهد در گرگان، پروژهی سبزهی بازآفرینی مرکز محلهی کلپا در همدان، پروژهی حاجی و مرکز محلهمحله

بالغی  یی بازآفرینی محلهنو در ساری، پروژهانبار ی آبی بازآفرینی مرکزمحلهزمان در سنندج، پروژهتاریخی آقا امام_فرهنگی

های ی بازآفرینی محور محتشم کاشان نیز، از دیگر پروژهو پروژه ی بازآفرینی محور داوودقلی و دلجویی در زنجانقزوین، پروژه

اند هواگذار و اجرایی شد ها نیزو برخی از آن آغازشدهاند که توسط دولت یازدهم ها بودهمقیاس بازآفرینی شهری در این سالکوچک

ی ا یک مجموعهو ی تک بنا اءیاحهای بازآفرینی بسیاری نیز وجود دارند که در مقیاس پروژه .اندافتهیدستهایی در اجرا و به موفقیت

 یی بازآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی در بوشهر، پروژهو یا در دست تصویب و اجرا هستند؛ پروژه اجراشدهمسکونی 
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و  ی تاریخی زندیهی بازآفرینی مجموعهی امامی در کرمان و یا پروژهی بازآفرینی خانهی داروغه در مشهد، پروژهبازآفرینی خانه

 به شمارها سرا، همگی از این قبیل پروژهساری یچند عملکردی ی بازآفرینی مجموعهخان در شیراز و پروژهی مدرسهمجموعه

 13و  11و  11و  18و  15: 8531وبهسازی شهری ایران در دولت یازدهم، عمران مادر تخصصیشرکت گزارش عملکرد ) روندمی

 (.31و 

 ی اجرایی بازآفرینی در این دورههای پروژهشهر در تهران، از دیگر نمونههای سیروس و پیکانهای بازآفرینی محلههمچنین پروژه

فردی گیری و اجرا هستند، اما تاکنون نیز دستاوردهای منحصربهی تصمیمر مرحلهها هرچند کماکان دروند. این پروژهمی به شمار

 لگریتسهیی شهر، اگرچه این پروژه همچنان در مرحلهی پیکانی بازآفرینی محلهاند. در ارتباط با پروژهدر ابعاد مختلف داشته

ردم در فرآیند بازآفرینی این محله، یک دستاورد مهم ی اجرا و ساخت نرسیده است، آمار مشارکتِ صددرصدی مبوده و به مرحله

رسوده و های فاما بازآفرینی، آخرین مفهومی نیست که در این دوره، در بحث بافت ؛گرددو ماندگار در فرآیند این پروژه تلقی می

در  ها و سازمان نوسازییشویم؛ مسکن امید، جدیدترین سیاستی است که بخش عمومی، دولت، شهرداررو میناکارآمد با آن روبه

 شود.ی دولت دوازدهم طرح میورزند. این سیاست در دورههای فرسوده و ناکارآمد، به اجرای آن اهتمام میقبال بافت

ر قالب بازسازی واحدهای مسکونی مسکن امید به مرکزیت بخش عمومی و مشارکت بخش خصوصی دهای سیاست پروژه

، یکی از سازوکارهای تأمین و پشتیبانی مسکن در های محرک بازآفرینی شهریاجرای طرحو و ناکارآمد های فرسوده بافت

 بربالغدر زمینی  تهران نخستین طرح مسکن امید شهر عنوانبهروژه بهاران شرقی پ شود.شهری محسوب می ناکارآمدهای عرصه

واحد تجاری در مجاورت  15واحد مسکونی و  518بلوک و با تعداد  3مترمربع در قالب  هزار 84و با زیربنای ناخالص  هکتار 1

 شدهفیتعرای در کشور برای بازآفرینی هزار واحد مسکونی محله صدیک .است شدنساختهدر حال  81های فرسوده منطقه بافت

 1 .های جدید برای بازآفرینی به این مجموعه افزوده خواهد شدمحله هرسالسال انجام شود و  1که عملیات اجرایی آن باید در 

 به نقل از) استگذاری شده امید هدفبازآفرینی یا طرح مسکن  هایپروژه برای ،محله با بافت فرسوده در کشور 400هزار و 

 (.8531، 8همشهری آنالین

 هکتار مساحت شهری ناکارآمد هزار 888شهر و در  385محله در  1400وشهرسازی این است که در حال حاضر ارزیابی وزارت راه

ها ساله، وضعیت این محله 3ز خواهد در دو فاوشهرسازی میمیلیون نفر است. وزارت راه 80ها، محل سکونت است. این محله واقع

وشهرسازی نقش دولت و وزارت راه .(8534، 1به نقل از ایلنا) استمحله را در نظر گرفته  8558سال اول  3را بهبود بخشد و در 

قیمت، تخفیف در انشعابات، صدور پروانه و تعرفه خدمات در مسکن امید، عمدتاً نقش حمایتی مانند اعطای تسهیالت ارزان

 هزار 800واحد از این  هزار 40ر حال حاضر برای د .سازندهای فرسوده میمهندسی است و واحدها را خود مردم و مالکان خانهنظام

رای ب توسعه گرانو مردم اقدام به امضای قرارداد با سازندگان و  صادرشده، پروانه ساختمانی است شدهیزیربرنامهواحدی که 

که نمونه  شدهگنجاندههای بزرگ هم در این برنامه هرچند که پروژه ؛اندواحد کرده 10تا  3د ساخت مسکن در احجام کوچک مانن

به نقل از سایت مشرق ) استواحدی خلج اراک  500واحدی بهاران شرقی تهران و پروژه  518واحدی تبریز،  8800های آن پروژه

 (.8531، 5نیوز

کنند که در اصطالح به این مجموعه می نظراعمالها و ابزارهایی وانین، روشطور مستقیم یا غیرمستقیم در قالب قها بهدولت

ن های مدیریت زمیتوان یکی از عرصهگویند. با این تعریف، مسکن امید را میهای زمین شهری میها، سیاستقوانین و روش

تعریف بر فرآیند بازآفرینی در ایران، قابل های حاکمگذاری عمومی در ارتباط است و با توجه به نگرششهری دانست که با سیاست

                                                      
1 https://www.hamshahrionline.ir 
2 https://www.ilna.ir 
3 https://www.mashreghnews.ir 

http://www.hamshahrionline.ir/news/323113/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.hamshahrionline.ir/news/323113/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.hamshahrionline.ir/
https://www.ilna.ir/
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در  های هماهنگنهادی نیاز دارد و بدون سیاست شده، به هماهنگی بینو تبیین است. مسکن امید با توجه به ماهیت تعریف

 طبا مشکالت جدی مواجه خواهد شد. محی شدهگرفته در نظریابی به اهداف یِ مدیریت شهری و تأمین مسکن در دستحوزه

های نهادهای مربوط به بازآفرینی و تأمین مسکن در قالب مسکن امید را فراهم باید شرایط مناسبی برای فعالیت، توانمند کننده

تواند در ب ی ظرفیتیهای ظرفیتی در این عرصه نیز، مستلزم اتخاذ راهبردهایی است که از طریق توسعهنماید و پر کردن شکاف

 و مدیریت تأمین مسکن، به شرایط پایدارتری دست یابد.گام بردارد  جلوروبهمسیر 

 

 فرسوده و ناکارآمد در هر دوره یهامواجهه با بافت یها استیاز س یاخالصه -3 ریتصو

 یریگجهینت          

 هتوان بها، میی این عنوانملهاز ج است؛ شدهواقع موردپژوهش مختلفی عناوین با شهری فقر یمسئله که است دهه چندین

آن اشاره  ثالام و نشینیزاغه نشینی،غیررسمی، حاشیه هایسکونتگاههای ناکارآمد، های فرسوده، بافتدار، بافتمسئله هایبافت

 برای عددیتم هایبرنامه و هاطرح گشایی است، در ادوار مختلف،برای ترفیع هر مشکلی نیاز به یک فرآیند مشکل ازآنجاکه کرد.

ها و سطوح مقیاس در نیز دولتی هاینامهبخش و قوانین برخی و شدهنیتدو ی فقر و نمودهای گوناگون آن در شهرمسئله با مقابله

 اما؛ دش پرداخته بدان طور کاملحاضر به مقاله در که اندگردیده اجرایی و همین مسئله تصویب به پرداختن راستای در مختلف،

و  است؛ همان موضوعی که ضرورت این نوشتار مسئله، در سالیان گذشته تر شدن ابعاد اینعمیق و تر شدنگسترده مهم، ینکته

های تی فقر و بافهای مواجهه با مسئلهکوشند سیاستهایی که میرساند. پژوهشهایی از این قبیل را به اثبات مییا پژوهش

اتی برای حل ها و ارائه پیشنهادی تحلیل و ارزیابی این سیاستحتی با ورود به عرصهفرسوده و ناکارآمد را توصیف و تبیین کرده و 

یا  ی مهم در مواجهه با یک مسئلهها، پا را فراتر گذارند. نکتهای و محتوایی سیاستها و یا حل مشکالت رویهمشکالت این بافت

 ت؛اس کلی بعد دو به آن در منظور تدوین سیاست، ضرورت نگاهمشکل به

 های قدرت و نیروهای اثرگذار بر پیدایشآن، شناسایی دیفرانسیل مختلف ابعاد مسئله یا مشکل و صحیح درک و فهم نخست،

 گویند. یابیمشکل ها؛ که بدان های هریک از آنها و نیز اقدامات و کنشمسئله، روابط نهادی میان آن
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 گشایی گویند.مسئله یا مشکل؛ که بدان مشکل به پاسخ مناسب و عقالنی برای راهکارها و پیشنهادات یافتن دوم،

 یافتگیبسط به بسا این روند،چه و بود نخواهد برخوردار کافی دقت از نیز، دوم گام عمالً نشود، طی یدرستبه اول گام که مادامی

اکارآمد های فرسوده و نی بافتئلهبودیم تا با محوریت مس بر آن، مقالهشود؛ در مسیر این  جدید منجر مشکالت بروز و آن مسئله

 یموردبررسهایی را ربط در مواجهه با چنین بافتهای دولت و دیگر نهادهای ذیدقت طی کنیم و سیاستشهری، گام اول را به

 قرار دهیم.

 ،واحد ایپدیده عنوانبه شهری ناکارآمد و فرسوده هایبافت به نسبت مختلف، ادوار در هادولت که شد حاضر مشاهده مقالهدر 

 دولت هر که اقداماتی نخستین از یکی رسدمی به نظردیگر،  یریبه تعب. اندنکرده اتخاذ را اییکپارچه ی منسجم ورویه هرگز

 از که تاس هاییسیاست رساندنِ سرانجام به در اغفال یا و کنار گذاشتن زند،دست بدان می خود یکابینه کارآمدنروی محضبه

ل عدم ، روشن شد که یکی از علبنابراین در مسیر این مقاله؛ و نیاز به تدقیق و تکمیل دارد بوده انجام حال در قبلی دولت یدوره

ار ای شهرهای کشور، عدم وجود یک سازوکهای فرسوده و ناکارآمد در بستر مسئلهدستیابی به اهداف تدبیرشده در مواجهه با بافت

و  مند را تا دستیابی به هدف، هدایتای درست و نظامه و مدون است که بتواند مسیر و رویهنهادی ساختاریافته، یکپارچ_قانونی

های رمانسوی آترین مانع نیل بهرود و ما معتقدیم از این بُعد، بزرگمی به شمار یروند کارراهنمایی کند؛ علت مذکور، یک ایراد 

 شود.ه و ناکارآمد، ترسیم میهای فرسودگونی است که در مسیر ترفیع مسائل بافتگونه

ه کایراد از میان ایرادات محتوایی است  ترینی کشور را مهمریزی توسعهاما از بُعد نظری، ناکارآمدی تصمیمات در نظام برنامه

 وریمارود. بر آن بمی به شمارهای فرسوده و ناکارآمد در شهرهای امروزی گیری فقر و نیز بافتترین علل شکلیکی از برجسته

 و مساحت ،جمعیت روزافزون است و تغییرات کنندهو تعیین اساسی ای،پایه اصالحات ی کشور، نیازمندریزی توسعهبرنامه نظام

 النک سطح در که است هاییتصمیمات و سیاست درون ماندگار محصول ،یزیهر چ از بیش های فرسوده و ناکارآمد،بافت شمار

 . شودمی ذاتخا ی کشورتوسعه ریزیبرنامه

، در کنار است گرفتهشکل بزرگ شهرهای پیرامون در هازاغه و غیررسمی هایسکونتگاه ترین تعدادتوجه به این نکته که بیش

 ی زیر در بُعد نظری رسانید:های اسنادی و آماری، ما را به نتیجهبررسی

 سبب ،اندقرارگرفته واحد کلیتی سرزمینیِ یسیطره حتت که کشور هایاستان و هاشهرستان شهرها، به آمایشی دیدگاه وجود عدم

 یافتهیتر توسعهکمشهرهای  در هاییدافعه تبعو به تهران همچون ی مرکزییافتهتوسعه تربیش شهرهایدر  هاییجاذبه ایجاد

 شهرهای دِمقص به افتهیتوسعهتر کم شهرهای از که رودمی به شمار هاییمهاجرت از بسیاری علت موضوع، این. است شده پیرامونی

 غالباً  اسب،من اقتصاد از یعدم برخوردار به دلیل دهند،می شکل را هامهاجرت این که جمعیتی. افتدمی اتفاق افتهیتوسعه ترشیب

 رخی ازب میان، این در آورند.پدید می را خودرویی هایسکونتگاه و گیرندمی جای بزرگ شهرهای پیرامون در برنامهبی صورتبه

وند؛ البته شمی علت بر شوند هم در بسیاری از موارد، مزیدمی وضع یریگمیتصم مختلف نهادهای توسط که قوانین و هاسیاست

 8531تا  8531های را حدفاصل سال ناکارآمد شهری و فرسوده هایبافت با مواجهه های دولت درسیاست حاضر، فقط مقاله الزم

 مساحت و جمعیت روند صعودی افزایش و هاییشدن چنین بافت دارمسئله که نیست مفهوم و این بدان است داده قرار یموردبررس

شده است؛ بلکه هدف این  اتخاد هابافت این قبال در انقالب اسالمی از پس که بوده نادرستی تصمیمات محصول فقط ها،آن

رایی هایی را توصیف، چاسالمی در مواجهه با چنین بافت انقالب از پس های مختلفدولت هایبر آن بود که سیاست ، اساساًمقاله

مد شهری های فرسوده و ناکارآگیری و فزونی بافتها را در شکلثیر این سیاستو سپس در قلمروی زمانی مزبور، تأ ها را تبیینآن

گیری توان نام برد که در شکلرا میتحلیل و واکاوی کند. در غیر این صورت، لحظات بسیاری در دوران پیش از انقالب اسالمی 
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حظاتی دستیابی به چنین ل به دنبال، مقالهاند؛ اما این ها موثر بودههای فرسوده و ناکارآمد شهری و افزایش تعداد این محدودهبافت

 در دوران پس از انقالب اسالمی است.

 و فرسوده هایو فزونی بافت گیریشکل بر اثرگذار یهاتصمیم ترینمهم از را یکی 10 یدهه یشهر نیزم توان قوانینلذا می

تاها روس از را بسیاری هایمهاجرت شوند،می اتخاذ یشهر نیزم قوانین وضع با که تصمیماتی. ها دانستزاغه و ناکارآمد شهری

ی این شهرها سودهفر و قدیمی هایبافت در مهاجر، جمعیت از ایعمده بخش. شوندمی شهرهای بزرگ باعث شهرها و خصوصاً به

آمد فرسوده و ناکار هایبافت انواع مساحت و جمعیت افزایش برای شوندمی علتی گونه،این و گردندمی ها ساکنحاشیه در یا و

 به دلیل ،افتهیکاهش تهران خصوصاً و بزرگ شهرهای به مهاجرت روند اگر اخیر نیز، هایسال درها. خصوص زاغهشهری و به

 شهرهای از معکوس مهاجرت روند اند؛شده شهرها این در مسکن باور غیرقابل افزایش سبب که است مسکن بازار ندالال یسوداگر

 ترکم شهرهای از مهاجرت تر،طور کلییا به و هاآن پیرامون کوچک شهرهای یا و این شهرها حواشی به یافتهتوسعه تربیش

 گذشته یانسال در مسکن، یحوزه در شدهتوصیف تحوالت محصول یافته،سعهتو شهرهای پیرامون کوچک شهرهای به یافتهتوسعه

 صورت شهر کرج به شهر تهران از جمعیت مهاجرت به مربوط آماری یهادادهیرو که بر تحقیق یک ، درمثالعنوانبه. است بوده

 هر تهران مهاجرتش از ترقیمتبهتر و ارزان دستیابی به مسکن به دلیل مهاجران از سهم ترینبیش نشان داده شد که پذیرفته است،

 ،جهیدرنت دارند، آماری تفاوت میلیون 5 از بیش تهران شهر شب و روز جمعیت کندمی ثابت یآمار هایبررسی طرفی، از. اندکرده

 های آنیهتهران و یا حاش پیرامونِ شهرهای دیگر یا و کرج مثل شهری به سمت تهران از که مهاجران از توجهی قابل بخش

 محل به شب و کرده کوچ تهران به صبح هر اشتغال، و کار برای چراکه دهندمی شکل را تهران روز جمعیت کنند،می مهاجرت

عمیم ی کشور نیز، قابل بسط و تیافتهتوسعه یبزرگ شهرهاگردند و این تحلیل در مورد شرایط برخی دیگر از بازمی خود زندگی

 رد شهری ناکارآمد و فرسوده هایبافت مختلف هایگونه گیریشکل لحظات نخستین ه یکی ازلحظ این است. در مجموع،

 هادهاین دیگر و هادولت که دیگری تصمیمات ها و لحظاتی که توصیف شدند،سال آن یادامه در. است خود بوده جدید فرماسیون

 هریش هایبافت یفرسوده ساز و روند این تشدید باعث اند،دهکر اتخاذ های مختلف تا به امروزادوار و سال در نفوذذی و نفعذی

نقش  و ترپررنگها، ، تصویر شدند و مبرهن است نقش برخی از آنمقالهاند؛ لحظاتی که در متن این گردیده هازاغه پیدایش و

 اند.تر بودهرنگبرخی دیگر، کم

ی شریح مسئله، گام اول در تبندی و تلخیص شد، جمعنوشتار ری اینگیدر مبانی نظری توصیف و تبیین و در نتیجه آنچهبنابراین 

، قالهمشود. در این تلقی می یابیمشکل ی رود که همان مرحلهمی به شمارهای فرسوده و ناکارآمد شهری یعنی بافت این مقاله

 چراکه؛ وده استنبگشایی ل مسئله و مشکلو ارائه و تدقیق راهکارهایی برای حورود به گام دوم، تدوین پیشنهادها  هدفی مبتنی بر

که  بر این باورند نگارندگانگفته شد،  آنچهرغم تمام توصیفی و تبیینی است و قصد تجویز ندارد. علی مقالهیک  حاضر اساساً مقاله

 هایتباف با اجههمو در هاسیاست و راهبردها و ملی کالن تصمیمات ایران، در توسعه بر غالب گفتمان و ایدئولوژی در بازنگری

 میان درست نهادی روابط تعریف ها،سیاست تدوین در سرزمین به دیدگاه آمایشی یک از گیریبهره ناکارآمد شهری، و فرسوده

 یمحل رد سلیم عقل از گیریبهره نهادی یکپارچه و مدون،_نفوذان، تعریف یک سازوکار قانونینفعان و ذیقدرت، ذی نیروهای

 ریموازی کا از جلوگیری نیز و کشور شهرهای ایمسئله بستر با  هاآن سازیمتناسب و باز ترجمه و ربیغ رویکردهای یساز

 ور، همگیکش یتوسعه ریزیبرنامه یعرصه در خوب حکمروایی نظام یک به دستیابی قانونی و یخألها پوشش سازمانی و نهادی،

 چنین کنونِا وضع یدهندهشکل هایریشه گشایش و شناخت دقیق و فعلی روند یادامه از جلوگیری در بهاییگران نقش توانندمی

 .کنند ایفا هاییبافت
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                                                                         تبیین راهکارهای اجرایی بازآفرینی شهری:

 های هدفو کیفیت زندگی شهری در محدوده یریپذ ستیزارتقای قابلیت 

 

 1محمدسعید ایزدی

 

 مقدمه          

اعث ب شهرهاکالن ژهیوبههای جمعیت در شهرهای کشور های پنجاه و شصت و در نتیجه جابجاییتغییرات و تحوالت شهری دهه

های تبافدر نواحی فرودست شهری، تخلیه  بدمسکنیو  بروز پدیده اسکان غیر رسمی چونای بروز مسائل و مشکالت عدیده

ل دالیه بهای شهری در طرح اتخاذشدههای ها و برنامهسیاست. و تنزل کیفیت زندگی در این مناطق شده است هاشهر یمرکز

ترین عمده .این مناطق منجر شده است مسائلبلکه در مواردی به تشدید را مانع نشده، مختلف نه تنها روند تنزل کیفیت زندگی 

سازد، ی شهرها مطرح میریزی برای توسعهرا در فرایند برنامه هامحدوده نیبا ا هِاجهمو استِیدر س رییتغاین دالیل که ضرورت 

 عبارتند از: 

 ؛شهرها یهدیچیپ تینسبت به ماه یتوجهیو ب یشیفقدان نگاه آما 

 در مدیریت شهری؛ موثرمختلف  یهادستگاه یگرائهمو  یعدم وفاق مل 

 ی؛طیمحستیو مالحظات ز یاقتصاد ی،اجتماع یتوجه به سرزندگ بودکمو  یباشناسیو ز یتوجه صرف به ابعاد کالبد 

 ؛ جاماندهبهبودن آثار  بیشهرها و در معرض خطر تخر یخیتار –یفرهنگ یهاها و ثروتبه ارزش یتوجهیب 

 ناکارآمد یهاتوسعه محدوده یهابرنامهدر  های موجودظرفیت، عدم توجه به وسازساخت منیناانازل و  تیفیک. 

ت محترم دولت در تاریخ فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب هیئ هاید ملی راهبردی بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتسن

 یفرسودگ"های نظری از رویکرد درخصوص تغییر انگاره 81/3/35های شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ، مصوبه5/4/8535

 اءیاحدرخصوص رویکردهای اصلی حفاظت و  88/1/31و مصوبه به مورخ  نی شهریو تأکید بر مفهوم بازآفری " یناکارآمد"به  "

های هدف بازآفرینی شهری، تصویب نامه تعیین محدودهدرخصوص شیوه 88/1/34و ابالغیه مورخ  و فرهنگی های تاریخیمحدوده

راستا  همین در متعددی هستند که قانونی الزامات،  83/88/31ی ملی بازآفرینی شهری در ستاد ملی بازآفرینی شهری مورخ برنامه

توسعه،  ششم برنامه قانون 18 و 10 ،33 های ماده احکام هااند. اسناد فوق و در فرادست همه آنهای اخیر تبیین گردیدهدر سال

در  ی،شهر یزیرمرسوم برنامه یابزارهاو  ها، روشندهایدر فرا یشیبازاندعنوان ضرورتی برای رویکرد بازآفرینی شهری را به

های غیر رسمی های ناکارآمد میانی، سکونتگاههای تاریخی، پهنه؛ شامل محدوده1های ناکارآمد شهریمواجهه با محدوده

در  یاصل استیعنوان سبه الذکرفوقی در اسناد شهر ینیانتخاب بازآفردهند. قرار می دیتأکیی، مورد روستا ۀنیشیبا پ یهاپهنهو

                                                      
 ms.izadi@basu.ac.ir: استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان 8

 عالی شهرسازی و معماریشورای 88/1/34آن ، ابالغیه مورخ  اجرایی یراهکارها و شهری هدف بازآفرینی ناکارآمد هایمحدوده و هامحله شیوه نامه شناسایی 1
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فاهیم مروشن از  یچارچوب نیی، ضرورت تبعنوان نقاط محرک توسعه شهریهای ناکارآمد و بهدر محدوده یدگزن تیفیک یارتقا

بر  .سازدمطرح میرو  شیپ ها درریزی و اقدام در این محدودهبرنامهبه منظور اعمال در را  استیس نیااجرایی  راهکارهایو  پایه

ت بازآفرینی شهری از طریق چه قوانینی، توسط چه نهادهایی و در چارچوب سازد که  سیاسمشخص می ،روسند پیش این اساس

رینی ریزی برای بازآفبرنامه در جیرا یرهاها و ابزاروش فرایندها، اصالح یبرای بسترتولید چه اسنادی محقق خواهد شد. این سند 

 های هدف خواهد بود.ها و محدودهمحله

 

 ی شهر ینیبازآفر فیتعر          

ار  به ی شهری پایدی نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای هدایتِ روند رشد و توسعهیاست بازآفرینی شهری دربرگیرندهس

 نوسازی و بهسازی احیاء، راهبردی یسند ملشهرها است. بر اساس  یریپذ ستیزمنظور  ارتقای کیفیت زندگی شهری و قابلیت 

(، اهداف کالن و اصول هادی برای تحقق سیاست بازآفرینی در دو 8535شهری ) رآمدناکا و های فرسودهبافت توانمندسازی و

 شوند.درمان به شرح زیر تعریف می حوزه پیشگیری و

ارآمد؛ های ناکها و اقدامات الزم برای جلوگیری از گسترش و بازتولید محدودهرود که برنامهانتظار می ی پیشگیری،در حوزه

 توزیع ، تدوین و به اجرا رسند. در این مقیاس بر8های جامع با اتخاذ رویکرد نوین، در مقیاس طرحید ملسن " کی"مطابق راهبرد 

 گسترش از پرهیز شهرها و پایدار درون توسعه هایظرفیت به توجه با سرزمین توسعه و آمایشی رویکرد با فعالیت و جمعیت متوازن

 اراضی از گیریها بهرهگردد. این طرحکید میشود تأمی محیطیزیست ناگوار ارآث و طبیعی منابع تخریب که موجب شهرها رویهبی

شهری  نوسازی و احیاء، بهسازی هایی برنامهذخیره اراضی یمثابهبه شهرها را یمحدوده در واقع متخلخل و ناهمگون ناکارآمد،

-اقتصادی و ی کالبدیپیوند میانِ توسعه ایجاد رزدائی،فق هایدهند. برنامهشهری مورد توجه قرار می توسعه هایطرح چارچوب در

های جامع با رویکرد نوین، از دیگر طرح چارچوب در درآمدکم خانوارهای مالی استطاعت در زندگی فضای و تأمین شهرها اجتماعی

 های ناکارآمد شهرها است.گیری از گسترش محدودهنگری و پیشارکان مهم در پیش

 های هدف و در چارچوبها و اقدامات درمانی در مقیاس بافتسیاست اجرایی بازآفرینی، ناظر بر تدوین برنامه ی درمان،در حوزه

 هایستایسشوند. اجرا می توسعه شهرها است که در قالب تدوین برنامه بازآفرینی در مقیاس محله گذاریسیاست در هماهنگ نظام

و  فرهنگی -کالبدی، اجتماعی -سازمان فضایی یمعاصر سازهدف که مبتنی بر های محله و های در محدودهنیبازآفراجرایی 

 ستیبه مقصود ن یواف ییتنهابه یکالبد ینوسازمحوری؛ بدین معنا که ( محله 8: دهدمیمد نظر قرار را دو اصل اقتصادی است، 

محوری؛  ( مشارکت1. ردیمدنظر قرار گران نیز فرهنگی محله در ای تیبر هومتکی  محله ی و اقتصادیسازمان اجتماعاحیاءی  دیو با

 و در فرایندی دوسویه بین تسهیلگریی؛ شوراهای محله، خانه محله، دفاتر نوسازی و امحله تیرینظام مد یازنگربه معنی ب

؛ ودبب شی را سشتیو مع یفرهنگ ،یمال ییبا هر سطح توانا کنشگران  امکان مشارکت همهکه  مدیریت محلی و شهروندان است

 آن است.  یو انفراد یدر شکل جمع یسازمان اجتماع نیا ییافزاتوان ن،یادیبن موضوع ن،یبنابرا

 

 

 

                                                      
 5/11/8534در تاریخ  های جامع شهریویکرد نوین در تهیه طرحمصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری در اتخاذ ر 8
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 یو اهداف راهبرد یهدف اصل          

راهبردی  است. اهداف شهرها یریپذ ستیز تیشهروندان و قابل یزندگ تیفیک یارتقاهدف اصلی در سیاست بازآفرینی شهری، 

های هدف بر اساس انداز بازآفرینی در محدودهشوند. الزم به ذکر است چشمتعریف می یسند ملمندرج در آن نیز مطابق اهداف 

کوشد از طریق اهداف راهبردی محیطی ساکنان است و می شرایط و اقتصادی، اجتماعی وضعیت ، بهبودیسند ملمندرجات 

 کند.  محقق هاآن محیط بر شهر میانگین طحس ها را دردر این محدوده یریپذ ستیزهای توسعه پایدار و شاخص

و  یندیفرا ابعاد دراز راهکارها  یااعمال مجموعه درگروهای هدف های و محدودهو اصول بازآفرینی در محلهاهداف  تحقق

مصوبه،  بود که به موجب این خواهد ریز شرح به های هدفها و محدودههای بازآفرینی در محلهتدوین و اجرای برنامه یِموضوع

بازآفرینی و ستادهای متناظر استانی و  یستاد ملدولتی، عمومی، مدیریت شهری، نهادهای غیردولتیِ عضو  از کنشگرانهریک 

 ها خواهند بود. شهرستانی موظف به اجرای آن

 

 ییاجرا یراهکارها          

 ؛ شهر نگرو رویکرد  یراهبرد-ییفضا نگرشی هدف با ی بازآفرینی محله یا محدودهتدوین برنامه .8

  این برنامه؛ مقیاس محله یا محدوده هدف برای مدیریت و راهبری فرایند تهیه در 8نهاد توسعه دهیسازمان-

 محله توسط نهاد توسعه محله؛ یجامعه محل یهاو داشته هاییدارا ییشناساو مشکالت و  شناخت مسائل-

در   یگذاراستیس مقیاس و هاویژگی به توجه با و توسعه اهداف مسیر در طف؛منع و بلندمدت یکپارچه، جامع، اندازچشم تبیین-

 های هدف؛ محالت و محدوده

 روندها؛ هدایت در منعطف و مشخص عملیاتیِ اهداف تعیین-

ها و اقدامات هماهنگ و متصل از برنامه یامجموعه در قالبهای هدف های محالت و محدودهبرای حل چالش ارائه راهکار-

ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، کالبدی، ) یچندوجهدر شکلی همپیوند با ساختارهایِ  کالن و به صورت ( 8 تصویر (افزاهم

 زیست محیطی، ذهنی و روانی(؛ 

 

 

                                                      
قانون حمایت از احیاءء، بهسازی و نوسازی  8راز صالحیت ماده ها توسط دستورالعمل احاندازی نهاد توسعه محله توسط نهادهایی انجام خواهد شد که صالحیت آنراه 8

 های فرسوده تائید شده باشد. بافت

 ارکان برنامه ها و اقدامات بازآفرینی شهری -8 ریتصو
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 در های هدف و پایبندی به آنمحالت و محدوده :بازآفرینی های  برنامهتعیین نقش و سهم درست کنشگران در تدوین و اجرای  

و  یشهر، شهردار ی)ستاد استان، ستاد شهرستان، شورا یمحلهای تیریمد یهمکارکید بر نقش محوری فرایند اقدامات با تأ

  ( عبارتند از:1 تصویر) ینیبازآفرو مردم. شبکه اصلی کنشگران ( رهیغ

 یمهبرنا یدر تهیه فعال شارکتم اصلی یقاعده و پایه بازآفرینی شهری به عنوان نفعیذ جامعه نیترمهم و اولین ؛مردم-

نهاد و های مردمسازمانهای هدف مشتمل بر ساکنان، شاغالن، مستاجرین، مالکان و مراجعان، ها و محدودهبازآفرینی محله

 ، نهادهای دانشگاهی، توسعه گری محله، نهاد نهاد توسعه، لگرانیتسههای مردمی، تشکل

  مدخالن،و دیگر ذی گذارهیسرماای، جامعه حرفهبخش خصوصی؛ -

شوراها  به وابسته شورایاری هایشهری و انجمن های نوسازیشهر، سازمان اسالمی شوراهای ،هاشهرداری مدیریت شهری-

کننده فرایند بازآفرینی مطابق با اعضای ستادهای مندرج گذار، ناظر و هدایتهای اجرایی، نهادهای سیاستکلیه دستگاهدولت؛ و 

نامه نحوه فعالیت ستادهای استانی ( و آیین15/8/8538ی مورخ ستاد ملی بازآفرینی، مصوب ستاد ملامه نحوه فعالیت ندر آیین

 (15/8/8538ی مورخ ستاد ملبازآفرینی)مصوب 

 

 کنشگران بازآفرینی شهری -1 ریتصو

 

از ابتدا  اهبرنامه و هاسیاست اعمال از حاصل تغییرات عملیاتی و اهداف تحقق از ای؛مستمر و دوره ارزیابی و مستندسازی، پایش-

 ها؛رویه ارتقای و بازنگری منظور به

ریزی مشارکتی: از طریق جلب مشارکت حداکثری تمامی کنشگران سازوکار برنامه فراهم آوردنهای همکاری و ایجاد شبکه .1

 ویژه مردمو بازیگران به

 ؛15/8/38تاریخ یستاد ملنامه مصوبه شهرستان براساس آیین تشکیل ستادهای استان و-

ط مدیریت های بازآفرینی توستوسط دولت و مدیریت اجرایی برنامه تسهیلگریریزی، حمایت و گذاری، برنامهایفای نقش سیاست-

 شهری؛

های ه به منظور ایجاد یا تقویت شبکهی محلاندازی نهاد توسعههای اجتماعی و نهادی موجود و راهها و داراییشناسایی ظرفیت-

 های هدف؛ریزی مشارکتی در بازآفرینی محله و محدودههمکاری در تحقق برنامه

اد نههای مردمکارگروه تشکل ینامهنییآهای همکاری بر اساس نهاد در قالب شبکههای مردمگیری از ظرفیت تشکلبهره-

  بازآفرینی؛  یستاد مل15/5/8531مصوب 

 ؛ردیانجام پذ یمشارکت یزیرو بدون توجه برنامه یبخش دولت یبا مداخله صرفاًکه  یو اقدام میاز هرگونه تصم زیپره-
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 های هدفها و محدودهشناسایی، ایجاد و تقویت نهادهای پشتیبان اجرای برنامه بازآفرینی محله .5

عاالن ای و فهای حرفهصنفی و کارفرمایی، تشکل های، انجمنتوسعه گرریزی جهت شناسایی و جلب مشارکت نهادهای برنامه-

برنامه  ییاجرا نامهنییآچون  جادشدهیاهای های بازآفرینی به کمک استفاده از ظرفیتصنعت مسکن و ساختمان در اجرای برنامه

 هیات وزیران؛ 8534/ 80/05؛ مصوب داریپا یشهر ینیبازآفر یمل

 ها؛برنامه اجرای به منظور تهیه و لگرانیتسهی محله و توسعه هادهاین مشارکت جلب و شناسایی جهت ریزیبرنامه-

 های بازآفرینی شهری فراهم نمودن ابزارهای مالی و قانونی پشتیبان برنامه .8

تغییر ضوابط مالک عمل حقوقی و  عنداللزومها و شناسایی موانع و ارائه پیشنهادهای الزم در زمینه اخذ مجوزها و دستورالعمل-

 هدف. هایها و محدودههای  بازآفرینی شهری در محلهبرای تسهیل تحقق برنامهمالی 

و بازارهای مختلف با تعیین نقش و سهم   های هدف از منابعها و محدودهها و اقدامات بازآفرینی در محلهپایدار برنامه مین مالیأت-

ـ  38315/ت13301مصوبه شماره 81های دولتی؛ ماده هریک از دستگاه  48853/ت 14408مصوبه شماره  83و ماده  رانیوزئتیهه

کنندگان ، مردم و سایر مشارکترانیوزئتیههـ  38315/ت13301مصوبه شماره 3ماده  1ها؛ تبصره ، شهرداریرانیوزئتیههـ 

 کاهش اتکای برنامه به منابع دولتی؛ باهدف

های افزایی سرمایهآوری و همهدف با تعریف سازوکارهای جمع ها و محالتساکنان محدوده های مشارکت مالیاستفاده از ظرفیت-

حاکمیتی و استفاده از ابزارهای متنوع تأمین  الحسنهقرضعمومی،  یریسپرده پذبازآفرینی محله،  پروژه، صندوق دارسهامخُرد، 

 ی صرف بر ابزارهای پولی و بانکی؛مالی به جای تکیه

 های هدف؛ها و محدودهی هر یک از اقدامات بازآفرینی در محلهبرا ی تأمین مالیی طرح ویژهتهیه-

 و شهرسازی؛ شرکت بازآفرینی شهری ایران؛از اعتبارات در اختیار وزارت راه  منظور استفاده اهرمیبهتدوین سازوکاری -

 قانون ساماندهی. 88اده اجرایی م نامهدر آیین شدهینیبشیپای ها و ابزارهای مالی، پولی و بیمهاستفاده از ظرفیت-

 هدف یهاها و محدودهدر ساکنان محله یسکونت یتمندیرضا یارتقا .3

ون چ جادشدهیاهای ، به کمک استفاده از ظرفیتهدف یهامحدوده ها ومحله مسکن در دیبه تول توسعه گران قیو تشو تیحما-

 هیات وزیران؛ 8534/ 80/05؛ مصوب داریپا یشهر ینیبازآفر یبرنامه مل ییاجرا نامهنییآ

از یابی برآمده از نیهای هدف مبتنی بر نیازسنجی و مکانهای بازآفرینی محالت و محدودههای مسکن در برنامهتعریف پروژه-

 ی؛ زیربنایی و روبنایی؛اامکان توسعه خدمات محله نظر گرفتندر جامعه هدف و منطبق با الگوی زندگی آنان با 

 ناشی از اجرای شدن ساکنانو جلوگیری از بیرون رانده هدف یهادرآمد ساکن در محدودهکم یهاگروه تیمالک تیامن نیتضم-

 ؛یساز انیاعهای توسعه و برنامه

 ها؛ی و جذابیت ماندگاری در محلهاجتماع تیامن شیبرافزا دیکأساکنان  با ت یاجتماع تیو وضع التیبهبود خدمات، تسه-

های درآمدی پایین و متوسط جامعه؛ دهک یبرا ریاستطاعت پذو  ؛ در سمت عرضهمتیرزان قمسکن ا دیو تول تأمیناز  تیحما-

 نیریو خ یمحل ینهادها ،یبخش خصوص ها،یتعاون ،هایشهردار تیسکونت با استفاده از ظرف یبا توجه به الگوهادر سمت تقاضا 

های مجلس شورای اسالمی و استفاده از ظرفیت 8514؛ مصوب  و عرضه مسکن دیاز تول تیو حما یدر چارچوب قانون سامانده

 ت وزیران؛هیئ 8534/ 80/05؛ مصوب داریپا یشهر ینیبازآفر یبرنامه مل یینامه اجرانییآدر  جادشدهیا

های تشویقی پذیر با تعریف بستهی مسکن استطاعتبه سمت تولید و عرضه سرمایه شدهیزیربرنامهتعریف سازوکارهای هدایت -

گران ها و محالت هدف برای توسعهها و سایر ابزارهای ایجاد تبعیض مثبت در محدودهها، تخفیفها و بخشودگیمعافیتمتنوع، 

 و فعاالن صنعت مسکن و ساختمان؛
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ها و محالت ها در محدودهنسل جوان و خانه اولی ژهیوبههای درآمدی پایین و متوسط جامعه دهک یبراتقویت قدرت خرید -

مدت انانداز میهای پسانداز مسکن یکم و انواع حسابهای خوداتکا چون صندوق پسرینی به کمک استفاده از صندوقهدف بازآف

 و بلندمدت؛

 ودیعه اسکان موقت؛ الحسنهقرضبهره ساخت و پرداخت تسهیالت کم-

 وساز؛منظور افزایش بازدهی ساختبه یساختمان ریغهای ریزی کاهش هزینهبرنامه-

 های بازآفرینی شهریها و اقدامولی در تهیه و اجرای برنامهشمهمه .1

به  کید بر توجههای بازآفرینی با تأاجرای برنامهدر تهیه و  آفرینی همگانی مشارکت و نقشهای عادالنهفراهم آوردن فرصت-

مد، آدرکم یهاکان و سالمندان، گروهکود یسن یهاشامل گروه ریپذبیسآ یهابر زنان، گروه دیکأبا ت؛ تیجمع یتمامنیاز و خواست 

های شهری مورد غفلت قرار که در طرح ریپذبیسآ یهاهگرو ریو سا یقوم یها، گروهیو حرکت یتوان جسمکم یهاافراد و گروه

 گیرند؛ برای مثال مستاجران؛می

های هدف مطابق با مصوبه و محدوده های بازآفرینی محالتها و طرحدر برنامه توجه به مسائل و نیازهای زنان جامعه هدف-

 ی؛تیعدالت جنس کردیرو یسازنهینهادشورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص  88/8/34مورخ 

 قسمتی از هویت شهر عنوانبههای هدف تاریخی شهرها و محله-های فرهنگیمحدوده اءیاححفاظت و  .4

در قالب مفهوم توسعه مطابق موضوع مصوبه مورخ  فرهنگی-های تاریخیمحدوده اءیاحرعایت رویکردهای اصلی حفاظت و -

 های هدف؛ها و محدودههای بازآفرینی در محلهدر تهیه و اجرای برنامه 80/5/8531

ها و ها و میراث ملموس و ناملموس تاریخی در محلهشناخت عمیق دانش تاریخی زیست سرزمینی در شهرها و شناسایی ارزش-

شهرسازی و معماری ایران در ابالغ محدوده بافت تاریخی  یعال یشورا 14/4/8538س مصوبه مورخ های هدف؛ بر اسامحدوده

 یراشوهای تاریخی بر اساس مصوبه ها و محدودهها و اقدامات بازآفرینی محلهها در قالب برنامهمندی از آنشهر کشور و بهره 811

، مصوب " یفرهنگ-های تاریخیمحدوده اءیاحاصلی حفاظت و رویکردهای "شهرسازی و معماری  مطابق با ابالغیه  یعال

 ؛88/1/8531

ی ها بر روی نقشه کاربری اراضبه همراه حریم آن باارزشیا معاصر  شدهثبتتاریخی -فرهنگی  باارزششناسایی و انعکاس آثار -

 های هدف.ها و محدودههای بازآفرینی محلهدر اسناد طرح

ی شهرسازی و معماری بر روی نقشه یعال یشورا 14/4/8538خ روریخی مصوب شهرها؛ مصوبه مبافت تاهای انعکاس محدوده-

های ها و اقدامهای مذکور در برنامههای بازآفرینی و رعایت کامل مقررات سازمان میراث فرهنگی برای بافتکاربری اراضی طرح

 بازآفرینی شهری؛

های های تاریخی در محدودهسازی تک بناها، محورها و بافتیاء و باززندهبرای اح های موضعی و موضوعیپیشنهاد تهیه طرح-

 عنوان یک کلیت یکپارچه و منسجم(؛کید بر آثار فرهنگی و تاریخی ملموس و غیرملموس بهبا تأهدف )

و نیز  گ مقیاسهای کالبدی بزرهای واجد ارزش از طریق پرهیز از مداخلهکید بر حفظ و ارتقای کیفیت فضایی موجود بافتتأ-

 ها شود؛های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و جز آنموجب از بین رفتن شواهد ناظر بر ارزش کهینحوبههرگونه مداخله کالبدی 

 تخریب بناها، تعریض و ایجاد معابر، افزایش ارتفاع و تراکم؛

 آب با نظارت و راهبری ستادهای استان تاریخی هایسازه احیاءء نیز و تاریخی هایبافت در قدیمی آبی هایابنیه حفظ اقدام برای-

 ستاد ملی بازآفرینی شهری؛ 5/88/31و شهرستان طبق مصوبه 

 های هدف ها و محدودههای زیستی شهر، محلهحفاظت از محیط طبیعی و سرمایه .1
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های و محدوده هازآفرینی محلههای باهای طبیعی در برنامهبومشناسایی منابع و میراث طبیعی به منظور حفاظت و تقویت زیست-

 هدف؛

ها و ها، قنوات و دیگر منابع آبی در طرحها، چاهها، مسیلی منابع آبی؛ دریا، دریاچه، رودخانهرعایت عرصه و حریم مصوب کلیه-

 های بازآفرینی؛برنامه

النه قانون توزیع عادره یک ماده دو ها مصوب وزارت نیرو؛ بر اساس تبصرودخانه های حد بستر و حریمجانمایی و تثبیت نقشه-

رود  های بازآفرینی فضاهایهای غیررسمی واقع در حریم منابع طبیعی و در تهیه طرحدر تهیه برنامه اسکان مجدد سکونتگاهآب 

 های شهری؛های غیرمجاز در محدوده حریم کمی و کیفی رودخانهو جانمایی کاربری وسازجلوگیری از ساخت منظوربه یکنار

های ها و اقدامای در قالب برنامهها به شبکه فضاهای عمومی شهری و محلهآن کناری و اتصالفضاهای آب اءیاححفاظت و -

ها و رودخانه اءیاحشهرسازی و معماری پیرامون  شورای عالی 8/80/8531های هدف مطابق مصوبه محدودهها و بازآفرینی محله

 ؛یرود کناربازآفرینی فضاهای 

افت، الگوی بندی بشناسی )مورفولوژی( شامل الگوی دانههای اقلیمی و بستر شهر در الگوی توسعه شهر، ریخته به ویژگیتوج-

 های هدف بازآفرینی؛ها و محدودهطراحی معابر و فضاهای شهری در محله

 های هدف؛ها و محدودهی محلههای بازآفرینو اقدام هاهای پاک( در برنامههای نو )انرژیهای انرژیتوجه به قابلیت-

  های مرتبطهای و اقدامسازی مصرف انرژی در برنامهبهینه باهدفگیری از معیارهای شهرسازی و معماری همساز با اقلیم بهره-

 های هدف بازآفرینی ها و محدودهتوسعه درونی و پایدار اجتماع محلی در محله .3

 وکارهای محلی؛و اجتماعی افراد و کسب های اقتصادیوانمندیتوسعه ت و ییمهارت افزاهای اجرای برنامه-

های بیکار، کید بر توانمندسازی گروهانی ساکن و فعال در محدوده؛ با تأمندی از ظرفیت و توان منابع انسبخشی به بهرهاولویت-

 ؛  های هدفها و محدودهبازآفرینی محلههای اجرایی و عملیاتی کارها و پیمانکاران محلی در برنامهوتوان و کسبو کم کم مهارت

های هدف بر اساس نیازهای ها و محدودههای بازآفرینی محلهها و اقدامها در برنامهفعالیت و تنوع یسرزندگ یارتقاتوجه به -

 جامعه هدف؛

 رعایت حقوق شهروندی و توسعه عرصه عمومی  .80

وگو اندیشی، گفتهای نوین فناوری ارتباطات و ایجاد فضاهای همسامانهمندی از آرای شهروندان و ساکنان از طریق جلب و بهره-

 های هدف؛ها و محدودههای بازآفرینی محلهها و اقدامو مشارکت آنان پیرامون برنامه

 ی؛شهر داریپا ینیبازآفر یندهایو تعامل با مردم در فرا ییپاسخگو زانیو م تیشفاف شیافزا-

دام ها و هرگونه اقها، برنامهرسانی عمومی سیاستآگاهی بخشی و اطالع و دیگر ابزارهای خالقانه در هااستفاده از ظرفیت رسانه-

های و دیگر شهروندان در مراحل تهیه، اجرا و نظارت بر طرح های هدف بازآفرینی به ساکنان، مالکانها و محدودهدر محله

 های اطالعاتی؛رانت گیری از ایجادمنظور ایجاد شفافیت و پیشبازآفرینی به

 های هدفمحدوده ها ومحلههای بازآفرینی نهاد در مراحل تهیه، اجرا و نظارت بر طرحهای مردمگیری از ظرفیت سازمانبهره-

  ی؛نیبازآفر یستاد مل 15/5/8531نهاد مصوب مردم یهاکارگروه تشکل نامهنییآبر اساس 

های راه و شهرها توسط اداره کلارزشمند مراکز  یبناها درهای گفتمان خانهگیری ی الزم برای شکلآوردن زمینهفراهم -

هری و های شو مدیریت نهاد غیردولتی، به منظور ایجاد فضای گفتگو در خصوص چالش یگر یتولها با شهرسازی یا شهرداری

 نیز ترویج و الگوسازی برای استفاده مجدد از بناهای باارزش؛

 ؛هدف یهادر ساکنان محدوده یشهروند یهاتیمسئول فرهنگ، اخالق و جیترو-
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 ؛های هدفی همه ساکنان محالت و محدودهاجتماع تیو بهبود امن تیتقو  برای یزیربرنامه-

 ها و اقدامات؛شهری در تنظیم برنامه اتخاذ رویکرد محرک .88

 ؛گزاف یهانهیهز لیتحم بدون ساز انیجرو  رگذاریتأثخرد اما  اسیمقدر اقدامات بخشی به اولویت-

تغییرها و اقدامات از  یارهیزنج جادیا منجر به کهینحوبههای هدف ها و محدودههای بازآفرینی در محلهها و اقدامتعریف برنامه-

 شوند؛در شهر  یزندگ تیفیک یارتقا یبرا یمحرک ،جیتدربههای بالفصل ای و خودجوش در محدودهتوسعه

 نه از زمین؛ایجاد تعادل و استفاده بهی .81

 های هدف.های بازآفرینی محالت و محدودهزای شهرها در برنامهتوجه به توسعه درون-

 صیو تخص ینحوه استفاده از اراضی در تعیین عدالت اجتماع یو برقرار ستیزطیدر حفظ مح داریاصول توسعه پابه توجه -

 های هدف.ها و محدودهدر محله هاتیو فعال هایکاربر

غیر رسمی  هایکید بر سکونتگاههای ناکارآمد شهرها با تأدر محدوده نیزم یمرسریو غ یرسم تیحقوق مالکت شناختن به رسمی-

 های بازآفرینی.در تهیه و اجرای برنامه

های دهها و محدوونقل عمومی در محلهکید بر الگوی توسعه مبتنی بر حملجایی با تأم حرکت، دسترسی و جابهبهبود نظا .85

 هدف؛

 ونقل همگانی و راهنمای آن؛در خصوص توسعه مبتنی بر حمل شورای عالی 11/05/8531توجه به الزامات مصوبه -

 های هدف؛روی در سطح محلهمحلی در فواصل قابل پیاده و خدماتفراهم آوردن امکان دسترسی و استفاده از امکانات -

 هدف یهاها و محدودههمحل ینیبازآفر آوری شهری دررعایت مالحظات و الزامات تاب .88

 اجتماعی، اقتصادی، محیطی به صورت توامان؛  یآورتاب یوندیهم پ ضرورتبهتوجه -

و راهنمای ابالغی آن  شورای عالی 88/01/8531با اعمال مصوبه مورخ هدف  یهادر محدوده بحران تیرینظام مد یزیربرنامه-

 ؛"الزم ها و اسناد افند غیرعامل و تولید نقشهدستورالعمل الزامات و مالحظات دفاعی و پد"در خصوص 

ها محله های بازآفرینیدر  تدوین برنامه وسازساخت محدودکنندهو سایر عوامل  های گسلی، نوع خاک، شیب زمینشناسایی پهنه-

 مصوبه 1 دبن درخصوص 88/1/34 مورخ 500/801145 شماره های هدف بر اساس رعایت الزامات شیوه نامه ابالغیهو محدوده

  معماری؛ و شهرسازی شورای عالی

 ؛هدف یهامحدوده و هادر محله هیابن یسازمقاومو  یبخشاستحکامساختمان در  یمقررات مل قیکامل و دق یاجرا-

 ؛موجود یهاتیاز ظرف یمندو بهره یبوم یمعمار یهابا توجه به  ارزش وسازساخت تیفیو ک هاوهیاصالح  و بهبود ش-

 ؛ساکنان یزندگ یدر الگو یاتیح یو امر نینو یعنوان بخشهب یشهر یآورتاب یسازفرهنگ-

 های هدفهای عمومی و بناها در محالت و محدودهکالبدی عرصه -کیفیت فضایی ارتقامدیریت سیمای شهری و  .83

در تدوین ضوابط و الگوهای  های هدفها و محدودهمحله ...و فرهنگی، اقتصادی-های اقلیمی، تاریخی،اجتماعیتوجه به ویژگی-

 های معماری و شهرسازی بومی؛گیری از آموزهاستقرار توده و فضا و احداث بناها با بهره

 شهرسازی و معماری درخصوص ارتقای کیفی سیما و منظر شهری شورای عالی 1/80/8538رعایت مصوبه  مورخ -

و  یرساناطالعسازی، ایدار شهری از طریق آموزش، گفتمانو راهکارهای بازآفرینی پ ها، راهبردهاسازی سیاستنهادینه .81

 ترویجی -های فرهنگیفعالیت
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های با استفاده از تمامی ظرفیت داریپا یشهر ینیکنشگران بازآفر هیهدف و کل یهاو گسترش نظام آموزش گروه یسازآگاه-

و  مایصداوسهای آموزش عالی، ها و موسسه، دانشگاه، وزارت ارشادمایصداوس، وپرورشآموزشدولتی، عمومی و غیر دولتی اعم از 

 غیره.

 ی و شهرستان یاستان ،یمل یستادهاهای عضو و دستگاه یشهر تیریدانش در مد تیریو مد یسازتیظرف-

 بازآفرینی  فرهنگ  یهاهیپا یریگبر شکل رگذاریتأث یفرهنگ یمشترک با نهادها یهمکار-

 بافت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی اجتماعات محلی شوند؛ یختگیگسزهماپرهیز از اقداماتی  که منجر به  .84

 شوند؛ای از شهر مییا محدوده که به هر طریقی منجر به خروج ساکنان اصلی از محله پرهیز از اقداماتی-

 ها شوند؛سعه آنوکارهای محلی را تحت شعاع قرار داده و مانع از رونق و توپرهیز از اقداماتی که اقتصاد و کسب-

 های کهن شوند؛ها و محلهبندی و ساختار فضایی محدودهپرهیز از تعریض معابر به نحوی که منجر به برهم زدن استخوان-

مجدد  کیتفکو  عیدر صورت ضرورت تجم یانیکوچک و م اسیو حفظ مق ییفضا یسازمانده یو الگوها یکالبد تیتوجه به هو-

 هدف. یهادر محله یثبت یهاپالک

ها و ی در محلهفرهنگمیراث ملموس و ناملموس  ها و منابع طبیعی،ارزش بیتخرهایی که منجر به پرهیز از اجرای پروژه-

 های هدف شوند؛محدوده

 های هدف؛ ریزی برای حفظ و تقویت حس تعلق ساکنان محلهلزوم برنامه-

لی و کاربران مح صاء خواست و نیاز واقعی ساکنان، مالکان، مستاجرانهایی که بدون احها و پروژهپرهیز از تهیه و اجرای برنامه-

 باشند.  شدهنیتدوو بدون مشارکت آنان و به صورت از باال به پایین 

ی های سن، گروهبرزنانکید های جمعیتی با تأت و همراهی گروههایی که بدون مشارکها و پروژهپرهیز از تهیه و اجرای برنامه-

 باشند؛ شدههیتهتوانان جسمی و حرکتی ندان، کمکودکان و سالم

 الذکرضمانت اجرایی راهکارهای فوق .81

ها موضوع نامه شناسایی محدودههای جامع با رویکرد نوین مطابق با شیوههای ناکارآمد در تهیه طرحلزوم توجه به محدوده-

 ری؛شهرسازی و معما شورای عالی 88/1/8534مورخ  500/801145ابالغیه شماره 

ی و سازی ابزارهای مالبر فرایندهای تحقق راهکارها و فعال یستاد ملعنوان دبیرخانه نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران به-

 قانونی موجود در این راستا؛

ها حلهدر م های بازآفرینیهای عضو ستاد در فرایندهای تحقق برنامهنظارت دبیرخانه ستادهای استانی بر اجرای تکالیف دستگاه-

 های هدف؛و محدوده

 های هدفها و محدودههای بازآفرینی در محلهبرداری صحیح از برنامه و اقدامها در زمینه اجرا و بهرهمدیریت شهرداری-
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 بریتانیا: در پایدار توسعه و شهری بازآفرینی

 ورپولیل  از شراکت روپ واکِ یانمونه 

 سی سال بازآفرینی شهری در بریتانیا، آلمان و فرانسه:
 و وابستگی به مسیر اهمیت زمینه
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 2لیورپول واکِ روپ شراکت از اینمونه :1بریتانیا در پایدار توسعه و شهری بازآفرینی
 

 4کشاورزمیرزامحمدی نمحمدامی -3کوهستانی سمیه: ترجمه

 

 میان دکیان هماهنگی بریتانیا، شهری سیاست در موازی هاییشاخه عنوان به شهری بازآفرینی و پایدار توسعه پیدایش رغمعلی

 توسعه به سبتن اقتصادی بازآفرینی الخصوصیعل و شهری بازآفرینی به دستیابی بر تربیش کیدتأ با عمل، در و داشته وجود هاآن

 و هازمین بازیافت طریق از شهری، هایبازآفرینی تمام که نمود ادعا چنین توانمی. خوردمی چشم به توازن عدم نوعی ر،پایدا

؛ نمایندمی کمک پایدار توسعه به ترفشرده هاییتوسعه نمودن تجهیز و بیرونی هایتوسعه تقاضای کاهش متروکه، هایساختمان

. نماید فراهم املک طور به را پایدارتر هاییتوسعه ملزومات بایستمی همچنان بریتانیا شهری تسیاس نیز، استراتژی چنین تحت اما

 به را (واک روپ شراکت) 3بولد خیابان/ دوک خیابان یمورد پژوه لیورپول، در بازآفرینی هایسیاست بررسی طریق از مقاله این

 در محلی اقدامات دادن جای ازآنجاکه. دهدمی قرار یموردبررس شهر، مرکز در مجاورت و مختلط کاربری با ایمحدوده عنوان

  با ورپول،لی در یشهرکالن مقیاس در هاسیاست به پرداختن از پیش مقاله بنابراین، است، اهمیت حائز ملی هایسیاست چارچوب

 در سپس و گشته آغاز ملی  طحس در شهری بازآفرینی هایسیاست در پایدار توسعه اصول دربرگیرندگی میزان درباره هاییبحث

 تصادیاق ینیبازآفر که حاکی از آنست نتیجه. است ورزیده اهتمام واک روپ یعنی مطالعه، مورد محدوده بررسی به خردتر، سطح

 همحدود یا و شهر بردن پیش برای هاییراه و بوده بازآفرینی کنندهتیهدا نیروی تریناصلی امالک، توسعه باز تردقیق طور به و

 دارد. وجود پایدار، بازآفرینی فرایند به دستیابی برای مطالعاتی
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 مقدمه          

 داخل هایمحدودهقانون  یبتصو  زمان از. است شدهلیتبد بریتانیا شهری هایسیاست در اصلی عناصر از یکی به بازآفرینی

 اداره و " ینیبازآفر واحد یبودجه" معرفی با 3583 سال در و شدند معرفی ابتکارات از ایمجموعه ،8341 سال در 8یشهر

 از یکی عنوان به نیز، زیستیمحیط پایدارِ توسعه ،8330 دهه ابتدای از. رسید خود اوج به ،1انگلیسی شراکت انگلستان، بازآفرینی

 بازآفرینی اهمیت به دولت،  تا شد باعث پایدار، توسعه در( 8338انگلستان ) استراتژی. شد پدیدار شهری هایسیاست در مهم عناصر

 و نموده استفاده ممکن حالت کارآمدترین به موجود وضع افتهیتوسعه هایزمین از " که توسعه پایدار الگوی با همکاری در شهری

 Department of) برد یپ ،"کندمی تبدیل کار و زندگی برای هامکان نیترجذاب به را هاآن حالنیدرع

Environment,1994,p158) .یشهر سیاست در موازی هاییشاخه عنوان به شهری بازآفرینی و پایدار توسعه پیدایش رغمعلی 

 الخصوصیلع و شهری بازآفرینی به دستیابی بر تربیش کیدتأ با عمل، در و داشته وجود هاآن میان اندکی هماهنگی بریتانیا،

 هایرینیبازآف تمام که نمود ادعا چنین توانمی. خوردمی چشم به نتواز عدم نوعی پایدار، توسعه به نسبت اقتصادی بازآفرینی

 توسعه به ؛8ترفشرده شهرهایی و 5پیرامونی هایتوسعه تقاضای کاهش متروکه، هایساختمان و هازمین بازیافت طریق از شهری

 پایدارتر هاییسعهتو ملزومات بایستمی همچنان بریتانیا شهری سیاست نیز، استراتژی سطح چنین تحت اما؛ نمایندمی کمک پایدار

 Urban Task Force" 1گروهِ   هدایت منظور به 3راجرز لرد انتصاب با کارگر حزب ،8334 سال در. نماید فراهم کامل طور به را،
" 

ban task Ur) 4"شهری رنسانس یک یسوبه" نام به این گروه نهایی گزارش انتشار با. داد نشان مساله این از را خود شناخت

force, 1999)، ِدیفرارس پایدار توسعه به آن کمک و بریتانیایی شهر یک در بازآفرینی هایسیاست گرفتن درنظر زمان . 

 (Ropewalks Partnership) 1بولد خیابان/ دوک خیابان یمورد پژوه لیورپول، در بازآفرینی هایسیاست بررسی طریق از مقاله این 

 محلی اقدامات دادن جای که آنجا از. دهدمی قرار یموردبررس شهر، مرکز در مجاورت و مختلط کاربری با ایمحدوده عنوان به را

 لیورپول، در یشهرکالن مقیاس در هاسیاست به پرداختن از پیش مقاله بنابراین، است، اهمیت حائز ملی هایسیاست چارچوب در

 سپس و تهگش آغاز ملی  سطح در شهری بازآفرینی هایسیاست در پایدار توسعه اصول دربرگیرندگی میزان درباره هاییبحث  با

 ینیبازآفر که کندمی بیان یریگجهینت. است ورزیده اهتمام واک روپ یعنی مطالعه، مورد محدوده بررسی به خردتر سطح در

 یا و شهر ردنب پیش برای هاییراه و ودهب بازآفرینی کنندهتیهدا نیروی تریناصلی امالک، توسعه باز تردقیق طور به و اقتصادی

 .دارد وجود پایدار، بازآفرینی فرایند به دستیابی برای مطالعاتی محدوده
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 یمل استیس ینهیزمشیپ          

 به توجه با و جامعه بطن از که است تصمیماتی اخذ به ملزم پایدار توسعه ،8338 سال در انگلستان دولت استراتژی به استناد با

 ابهاماتی هاگرچ. باشند شدهگرفته طبیعی، منابع از حفاظت و محیطی هایآلودگی رساندن حداقل به جهت در هاآن محیطی راتیتأث

 است ایتوسعه پایدار، توسعه": برانتلد کمیسیون توسط پایدار توسعه تعریف .دارد وجود نیز ستیزطیمح به دولت تعهد با رابطه در

 ندوقص تعریف".سازد برآورده خود، نیازهای نمودن برطرف در آینده  هاینسل توانایی انداختن خطر به بدون را امروزه احتیاجات که

 در. "بانیپشت هایسیستم 8تحملِ قابل ظرفیت در زندگی عین در زندگی کیفیت سطح ارتقا": طبیعت برای وحش حیات جهانی

 بهتر سالم اقتصاد یک بلکه: نیست کمتر اقتصادی یتوسعه معنای به پایدار توسعه": کندمی بیان اینطور انگلستان دولت مقابل،

 دبهبو و جدید هایگذاریسرمایه و گیرد کار به مردم نیاز نمودن برطرف راستای در را منابع از یاستفاده و تولید که است

 توسعه میان سیاسی مصالحه برای شتال این( Department of Environment,1994,p7) ".است افزاهم اغلب زین ستیزطیمح

  که پایداری هایسیاست در ذاتی ضعف و دوگانگی و بوده تضاد در پایدار توسعه دیگر تعاریف با زیستی،محیط پایداری و اقتصادی

 .شدبامی 1"سیاست سبزها شدهتعدیل " رویکرد یک تربیش سیاست این. آوردمی به وجود کند،می نفوذ نیز اقدامات سطح تا

 ثابت ایهسیاست از یکی که است اگرچه پر واضح. دارد داللت پایدار توسعه از متفاوت هایدیدگاه وجود به موضوع این همچنین،

 Smith)."ابدی کاهش شاناکولوژیکی ردپای و شده ترجذاب زندگی برای بایستمی شهرها": اینکه از عبارت است زمینه این در

et al,1998, p 213) به قادر شهروندان آن در که ست شهری پایدار شهر" دارد اذعان و ندیگزیبرم را مشابهی دید نیز جراردت 

 آینده، ای و حال زمان در افراد سایر زندگی شرایط یا و طبیعی جهان سالمت انداختن خطر به بدون خویش نیازهای ساختن برطرف

 ایبر باشد، مشروع سیاسی هدف یک است ممکن اقتصادی توسعه که این باوجود بنابراین؛ (Girardet, 1999, p419) "باشند

 :یلیامزو و وایتلگ اسمیت، نظر نقطه از. است داده کاهش را اکولوژیکی ردپای که آید دست به محیطی در بایستمی پایداری

 مدت، کوتاه در. دارد بستگی دهستن موجود قبل از که شهرهایی از پایدار محیط تولید به ،(یتا حدود) داریپا توسعه آوردن به دست"

 میان در اما ؛شود پدیدار زندگی سبک در تواندمی ترمشخص تغییرات اما آید؛می پدید فیزیکی حواس در محدودی تغییرات تنها

 تنها. دهد رمف تغییر تواندمی زندگی سبک آن تسهیل و بازتاب منظور به مصنوع محیط فرم بالفاصله، و لحظه در شروع با مدت،

 و رفتار رد تدریجی تغییر مدت، یک طول در کهیطوربه باشد؛می شبه یک و رادیکال افراطی، تغییر یجابه نمودن هدایت الزام،

 که از آنچه تر دربارهکامل نظری بحث). (Smith et al. 1998, p. 213). شود ساختانسان محیط در جانبی تغییرات به منجر عمل

از جمله   یراخ از متون یدر تعداد توانرا می است ازین مورد یمحل یداریپا به یابیمنظور دست به یهرش هاییاستس و یزیربرنامه

., 1998)et al(Smith  و همچنین ) Selman,1996(و جو نمود جست(. 

 در. کنیم اشکنک انیابریت هایبرنامه و بازآفرینی هایسیاست در رویکرد این بازتاب میزان با رابطه در اگر نیست جهتبی بنابراین،

 و 5رینیبازآف واحد بودجه شهری، بازآفرینی مالی پشتیبانی برای دولت استفاده مورد سیاسی اصلی هایمحرک اخیر، هایسال

 مسائل به اندکی توجه بودجه، کسری چالش برای دولت توسط شدههیته زودهنگامِ راهنمای. بود8انگلیسی هایشراکت آژانس

 ساختن تیح. نمودمی کیدتأ اجتماعی اختالط و اشتغال ایجاد اقتصادی، توسعه هایشاخص روی بر شدت به و داشت زیستیمحیط

                                                      
1 carrying capacity 
2 light green 
3 SRB :Single Regeneration Budget 
4 EP 
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 در توانمی را دولت هایاولویت. شدمی تلقی مثبت شاخصی عنوان به کنندهتیحما اقتصادی هایفعالیت اساس بر نیز بزرگراه

.  نمود مشاهده 1"شهری بازآفرینی بر محیطی بهبودهای راتیتأث" نوانع با و 8333 سال در 8DOEبرای شدههیته پژوهشی گزارش

 ردنآو فراهم و توسعه موانع بردن بین از منظرسازی، مانند) محیطی بهبود هایپروژه ثیراتأت میزان بررسی به پژوهش، این

 بهبود رایب اکولوژیکی، دالیل یا و خودش به خاطر صرفاً مالحظاتی، گونه هیچ اما بود؛ محدود اقتصادی بازآفرینی بر( زیرساخت

 .(PIEDA, 1995) نبود قائل محیطی

 ،SRB ایبودجه چالش راتیتأث با رابطه در و داشته ستیزطیمح به اندکی توجه مشابه طور به نیز، SRB از دیگری جدیدتر ارزیابی

 ازآفرینیب امنیت، جرم، مسکن، ،یسازمان توسعه  کار، بازار در هاخروجی از وسیعی طیف طریق از دستاوردها که کرد خاطرنشان تنها

 ,.Brennan et al) بود نشده آن راتیتأث یا و زیستیمحیط منافع به ایاشاره گونه هیچ و انددشدهیتول اجتماعی توسعه و کالبدی

 دپارتمان ،SRBدر رابطه با  یک،سطح استراتژ یکدر  یحت دهدیدر خالصه گزارش نشان م یمالحظات چنین فقدانِ. (1998

 . گیردیدر نظر نم یتاولو یکرا به عنوان  یطیمح پایداری ،5و مناطق ونقلحمل زیست،محیط

 یهامحور در محدوده ملکو  ینزم هایبازآفرینی یلتسه برای ،8335است که در سال  یدولت نهادی انگلیسی، هایشراکت آژانس

 محیط یطاو بهبود  شر یشغل یهافرصت ی،رشد اقتصاد ارتقاء آن، یف اصلاست. اهدا شدهسیتأسدر سراسر انگلستان  ازیموردن

ا در رابطه ب یحیمنابع صر توانیم یسخت به انگلیسی هایشراکت. در رابطه با (English Partnerships, 1994) باشدیم یستیز

در سال  EPگزارش ساالنه  مثال، نوانع ه. بیافت یگذاراستیس یاتیِو چه در سطح عمل یکچه در سطح استراتژ یدار،توسعه پا

جنبه  یک ه.  اگرچ(English Partnerships, 1998)شدیرا شامل نم پایدار محیطی بازآفرینیاز  یحیگونه منبع صر هیچ، 8331

 هایین)مانند باز مصرف زم دارد؛ وجود ،اندبوده EPتوسط  یگذارهیسرما یمهکه به صورت ن ییهااز پروژه یاریدر بس یطیواضح مح

 یبغا ظرن به است، پایدار محیطی بازآفرینیکه شامل  تریعوس یکردمتروکه(، اما رو یهااستفاده مجدد از ساختمان یاو  ،8یاقهوه

)  بود دنظرم ابتدا از مهم مالحظات از یکی عنوان به که ست طراحی مساله به انگلیسی شراکتدر تضاد با نگرش  ینا ؛ کهآیدیم

 یاست: سند "یطراحزمان  " ،و مؤثر کلیدی یهنشر یکمعمارانه داشت(.  ییهانهیزمشیپ اجرایی، مدیر اولین که لدلی این به شاید

 ،خود یخوب  برا یشهر طراحی برای EPو سازندگان امالک در رابطه با تعهدات  دهندگانتوسعهبه  یرساناطالع باهدف شفاف

 .  (English Partnerships, 1996) یدارابه توسعه پ یلن برای متمرکزی هدف یچاما بدون ه

ر همچون ارزش پول بود، اما د یبر مسائل آن تمرکزِ تریشکه گرچه ب دهدینشان م انگلیسی هایشراکت آژانساز  یراخ ارزیابی

در  هتوسع برای یگونه منع چیهکه  متمرکزشده یاقهوه هایینزم یبر رو الیدر ح EPاشاره نموده است که  یهقض مثبت طرف

 است که: نموده اذعان پروژه فرایند بررسی و ارزیابی با رابطه درهمان گزارش  چهسبز نداشته است. اگر یهامحدوده

 تبایسیم پروژه زیستیمحیطاثرات  یابیارز یکه برا ییهابر سر شاخص ی اوقاتگاه EP یکه اعضا کندیم یانگزارش ب ینا"

 EP یمنظور، اعضا ین. به ایدنما یتر بررسها را نقادانهتمام پروژه یطیمح یامدهایپ ستباییم EP"؛ "هستند ارجاع دهند، مردد 

 تریعیها در سطح وسارگان سایراز  بایستیدارند و م احتیاج زیستیمحیطاز منظر  یطراح یهاپروژه یابیجهت ارز ییبه ابزارها

قرار  یابیمورد ارز یشههم رونیادرک نشده و از  EPتوسعه  نیرامد توسط اغلبها پروژه زیستیمحیط یامدهای. پیرندمشورت گ

                                                      
1 Department of Environment 
2 The impact of environmental improvements on urban regeneration 

 .، دپارتمان محیط زیست، به دپارتمان محیط زیست، حمل و نقل و منطقه تغییر یافت8334در سال 3 

4 Brown Fields 
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 .PA Consulting Group, 1999, pp) "شوند. یقتشو یطیاثرات مح یابیشرکت در ارز یبرا بایستیم EP ی. اعضاگیرندینم

5–9) 
 از لکهب است، خوردهشکست یطیمح اثرات و منافع دادن قرار مدنظر در تنها نه ارگان این که است مساله این از واضح بیانی این

 در ،8یانسازمفرهنگ نه و هاشرکت سیاست نه که دارد وجود نیز محکمی استنباط. است شده تجهیز ناقص عمل، این برای ابتدا

 .نیستند زیستی محیط  پایداری نگران حاضر حال

 کرد منتشر ،SRB مشارکت اصلی یگذارهدف اب "داریپا بازآفرینی" با رابطه در مناسب دستورالعمل یک DETR ،8331 پاییز در

 هدف و دهدمی ننشا بخشی بین مسائل در را چالش بیشترین شاید پایدار توسعه به دستیابی": نمودمی اشاره موضوع این به که

 رد که یعمل هایراه برخی و بازآفرینی هایمشارکت با مواجهه در استراتژیک مساله دو هر یسازبرجسته به کمک راهنما این

 ,Department of the Environment, Transport and the Regions). باشدمی شوند؛ داده نشان است ممکن مسائل این هاآن

1998, p. 2)را که حداقل به همان  یعیوس یفبود، ابن راهنما تعر شدهرفتهیپذ 8338 یکه در استراتژ یکردی. با ادامه دادن رو

 "وان: به عن یدارارائه داد. توسعه پا نمود،یتوجه م اقتصادی رشد بهبه همان اندازه هم  شدیقائل م یتهما یداریپا یاندازه که برا

 ثابتی و باال سطح حفظ طبیعی، منابع از محتاطانه استفاده ،زیستیمحیطهر شخص، محافظت مؤثر  یاجاتکه احت یاجتماع یندیفرا

 .(Department of the Environment, Transport and the Regions, 1998) "ردیگمی در نظر را، اشتغال و اقتصادی رشد از

وده اما نب دقیق. راهنما آیندیم به وجود یاتاز نظر یااست که رشته زیستمحیط پایداری به متضادی تعهدات چنین چارچوب در

 ،ستیزطیحمداشته است: تجارت و  یرز ینناواز ع یارشته تحت زیستیمحیطو  یو اقدامات مثبت اجتماع هایاستبر ارتقاء س یسع

 حداقل رساندن به ی،امن و دسترس یهاراه فقرزدایی، یهاو برنامه یمحل اندازپس هاییاستس ید،خر هاییاستو س یمحل بازار

. هریش راکزم و پایداری آموزش ،باز یها و فضاهاپارک ی،جنگل هایینو زم جنگلداری انرژی، ی،به کمک اجتماعات محل پسماند

 یام. از تمشودیم استفاده ارزیابیمقاله و در  ینبعدها در طول ا که دهدیم یشنهادپ یداریپا یستچک ل یک نیچنهم گزارش

 رخ محلی استراتژی در چارچوبکه  رودیانتظار م شوند،یواقع م یتمورد حما EPتوسط  که SRB بازآفرینی یهاها و پروژهبرنامه

محدوده  یبر رو رشانیثأت دلیل هب هایییاستس ینچن یتدر نظر گرفتن ماه ینبنابرا؛ باشند یمحل هاییاستس هکنندلیتکمو  دهند

 .یمانموده یبررس شهری بازآفرینی یباتجربه یشهر یورپول،عوامل را در شهر ل یناست. ما ا یتحائز اهم مطالعه، مورد

 

 محلی استیس ینهیزمشیپ          

طرح  ینا"شهر:  ینمود. با استناد به شورا یه( را ته1UDP) واحدش توسعه طرح اولین لیورپول شهر شورای ،3083 دهه طول در

شورا  ینزم یکاربر هاییاستس یرا برا ایینهطرح زم یناست. ا ینها از زمو استفاده آن یندهآ یهابا توسعه رابطه در اولدر درجه 

 Liverpool) " دینمایم یجادا ،ستیزطیمح ارتقاءبه حفظ و  یازو ن ونقلحملو  دیهمچون مسکن، اشتغال، خر یمسائل باب در

City Council, 1996, p. 5) .شدهمیتقس یکاستراتژ هدفاست که به سه  شهری بازآفرینیهدف برتر  یمدع لیورپول شهر شواری 

را  یچارچوباند که شده تدقیق یعموم یاستس 1 اهداف توسط ین. ا5ینابرابر کاهش ،زیستیمحیط بهبود شهری، بازآفرینیاست: 

تند )به هس یاقتصاد رکود بازگشت نگران ی،عموم هاییاستس ین. اآوردیم فراهمها طرح یتوسعه در باق یقدق هاییاستس یبرا

 اول( و عبارتند از: یاستطور مشخص س

                                                      
1 Organizational Culture 
2 Unitary Development Plan 
3 reduction of inequality 
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آوردن  راهمف خرید، تجهیزات یفیو ک یاختن کمس امن)مسکن(،  ساختانسان محیط تقویت و حفظ باز، فضاهای تقویت و حفظ 

 تسیزطیمح تقویت و حفظ ی،خدمات اجتماع یعمناسب و توز یطشرا ینتأم ارتقاء ،ونقلحمل هاییرساختالزامات متعادل ز

 .لیورپول

 یریوگجل آن، یمرکز یهاو محدوده شهر درونی بخشدر  الخصوصیعل ،یگذارهیسرما ینع در یقتشو طرح، این اصلی هدف

رح به در ط جدیصورت  به زیستیمحیطمالحظات  باآنکه. باشدیو مصنوع شهر م یعیطب یراثو محافظت از م یرامونیاز رشد پ

 گونهنیاا ر یدارتوسعه پا ،که اوالً شورا استاز آن  یحاک شواهد. شوندیآن محسوب نم یشرانپ یرویاما ن ،اندشده دهیکش یرتصو

جامعه با توجه  تیمااست که تصم یندارد ا یازکه ن یزیچ یست،کمتر ن یتوسعه اقتصاد یبه معنا یدارتوسعه پا": کندیم یرتفس

که باالتر  DETR یدبه د یاربس یرتفس ین. ا(Liverpool City Council, 1996, p. 35) "شوند اتخاذ  یطیمح راتیتأثمناسب به 

آن را  یادیز هایسال یورپولاست که ل یاقتصاد هاییتود فعالرک شکست طرح، اولیه اهداف از" است. دوماً یکمطرح شد نزد

تالش " ،UDP آشکار نقش زیستی،محیطموضوع بهبود  به توجه با. (Liverpool City Council1996, p. 31) "است تجربه کرده 

 و منابع حفظ. (p. 31)است  "یمحل ستیزطیمحو محافظت و ارتقاء  سودمند یهانمودن توسعه یلتسه یانم یتضادها حل یبرا

 اولویتی ای برتری گونه هیچ نیز "ها استراتژی" بخش در حتی و نشدهانیب استراتژیک هدف یک عنوان به انرژی مصرف کاهش

 .است نشده داده آن به

شان وسعهت یهاطرح در زیستیمحیطمالحظات  یریکارگبهرا ملزم به  یمحل مقامات زیست،محیط دپارتمان ،8330 دهه اوایل از

 یک. یرندگ قرار زیستیمحیط هاییابیتحت ارز ،یسازآماده ینداز فرا یبه عنوان بخش بایستیها مطرح که کرد پیشنهاد و نمود

راهنما مفهوم  ین. در قلب ا(Department of the Environment, 1993)منتشر شد  8335در سال  یزعمل مناسب ن یراهنما

 .داشت قرار شد،یم سنجیده زیستیمحیط یارهایبا مع یاستکه در آن هر س 8"هایاستس یراتثأت یسماتر"

 راتیتأث ،ینیبشیپقابل  یرمحتمل اما غ راتیتأث ،بدون ارتباط یاو  یراثرات ارائه شد که عبارتند از: بدون تأث یابیارز یاسمق 3 

در مقابل  بایستیم هایاستس یشده بود که تمام دیکأدانش. ت یاو  ینیبشیپ یتقطع عدم ،مشخصاً مضر راتیتأث ید،مشخصاً مف

 یابی،ارز نیا یجنتا ییهپا بروجود داشته باشد.  یسدر ماتر یخال یجا یچه یدمحتمل در نظر گرفته شوند و نبا یراتثأت یتمام

ه استفاده شور بود که بمسئوالن ک یناز اول یورپولشهر ل ی. شوراشوندیتر متوسعه مطلع یهاطرح یطیاز اثرات مح گذاراناستیس

 بییاارز ینمسئول یرتوسط سا یو محل یساختار یهااز طرح ی)گرچه تعداد اندک یدمبادرت ورز UDPدر محصوالت  یکتکن یناز ا

: یسطح 5 یابیو استفاده از ارز عدد 88به  83از  یارهابا کاهش مع یکتکن ینا یسازسادهبر  یمکار تصم ینانجام ا یشدند(. ط

بود، گرفتند.  شدهگرفتهدر نظر  DOEکه توسط  یرمغا راتیتأثاز  یاجمالت اضافه یجابهبدون نظر،  یا یقطع یرغ یرتأث ،تمثب یرتأث

تر مثبت یرا در جو UDPو  شدهساده ارزیابی این که این به امیدواری دلیل هاما ممکن است ب نیست؛ مشخص ییراتتغ ینا یلدال

 UDP جزئی یاستس 881سودمند  رابطهرا که در آن  یابیارز 8. جدول باشد بوده کرده،تر قبول قابل یاسینشان داده و از منظر س

 . دهدینشان م کند،یم شناسایی زیستیمحیط یارهایرا در تناسب با تمام مع

 دهدیان منش یارزیابشرط،  ینا بادارد.  ینموده بستگ یقتدق هایاستس یابیشهر در ارز یکه شورا یاتیفرض به 8جدول  کاربرد

 یطمح وصالخصیعل) یمحل یطمح یفیترا در ک یرتأث یشترینمحتمل است که ب شهری، بازآفرینی یاصل باهدف طرح، اینکه 

 یبرا یمشارکت محل یسوبهاما در گام نهادن  کند؛یم یشنهادرا پ یعیاز منابع طب یاندک محافظت( داشته باشد و ساختانسان

 است. یفضع یاربس یجهان یداریپا

                                                      
1 policy impact matrix 
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 8"اکتشر یهامحدوده" عنوان هنقاط شهر را ب ینتراز محروم یشهر تعداد ی، شوراشهری بازآفرینی یاز استراتژ یبخش عنوان به

شرکتی نیز با  8333در سال  . دادیرا پوشش م شهر جمعیت %33 ،محدوده 81این  .نمود شناسایی بازآفرینی هاییتفعال برای

 جریان سمت به انحصاری وامعها کمک به ادغام جآن یینها تاسیس شد که مقصود 1تحادیه اروپاا 8جایزه  صندوق ساختمانی

 اروپا بود. یهاتحاد یخالقانه 5"یرهایمس" طریق از اجتماعی و اقتصادی اصلی

 زیستیمحیط یارهایاز مع یکبه هر  یدر سودرسان UDP هاییاستسهم س -8جدول 

 هایاستس سهم 

 %1 هاییجابجا

 %13 حمل و نقل یمدها

 %1 هوا کیفیت و انرژی مصرف

 %21 گیاهی پوشش و درختان

 %22 وحش حیات

 %11 آب کیفیت

 %22 معدنی منابع از حفاظت

 %21 عمومی دسترسی و باز منظر،فضاهای

 %31 فرهنگی میراث

 %33 ساختانسان محیط کیفیت و شخصیت

 %31 زندگی کیفیت

که  ییارهایبا مع یتفاوت اندک شودیاستفاده م یورپولشهر ل یتوسط شورا که زیستیمحیط یارهایمع

 یبترک" عنوان هب " یزندگ یفیتک" یازدهم یاراست، دارد. مع شدهاستفاده DOE یدر سند راهنما

ه کاال، ب یدسترس برابر هاییتموقع یمنی،و ا یتحس امن یبر رو یر. تأثباشدیتمام موارد فوق م راتیتأث

 ارزیابیمنبع:   -است ظاهرشده شودیحساب م دو بارکه  یعنصر عنوان به بنابراین "خدمات و امکانات.

 .یورپولل UDPاز  یمؤلف بر اساس اطالعات

 

 ردرویک توسعه برای محلی اجتماعات بر کیدشانتأ ،" رهایمس" رویکرد بودن خالقانه منظور به که است یمدع شهر شورای

 اصلی جریان در هاییفرصت از تا دهدمی اجازه مردم به رویکردی چنین. است مشکالت حل برای اقدام هایبرنامه و ودشانخ

 وسعهت مانند هازمینه سایر در را اروپا اتحادیه توسط شده یگذارهیسرما هایبازآفرینی و برده بهره اشتغال و آموزش تحصیالت،

 نهادهایی ،شراکت(ها )آژانس این. (Liverpool City Council, 1997) نمایند تکمیل زیستی،یطمح و زیرساختی بهبود و اقتصادی

 نیاز چن یکیروپ واک  یمحدوده موردی مطالعهشهر هستند.  یتحت کنترل شورا یاتااندازهمستقل هستند که فقط  یمهن

 .8یسدوک/ کورنوال یاباناست: خ یمحل یهامشارکت

 که شد تدوین پایدار توسعه و ستیزطیمح با رابطه در 18 دستور کار ،(ریواجالس متحد ) ملل سازمان سکنفران طی 8331 سال

 یهادولت یتمام ینبنابرا ؛بود یدر سطح محل یاقدامات یازمنداز برنامه ن یبود. بخش اعظم 18در قرن  یدارتوسعه پا یبرا یابرنامه

دستور  یلدر حال تشک یورپولشهر ل ی(. شورا3Local Agenda 21 ) نمودندیم ایجاد محلی 18دستور کار یک بایستیم یمحل
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قدم  یداریپا هاییاستشد که به سمت س یمدع یورپولشهر ل یشورا محلی، 18دستور کار یلتشک یندفرا ی. طشد محلی 18کار

قرار  یابیمورد ارز یداریپا یارمع یددر برابر تعدا یندهشورا در آ هاییاستس یدار،توسعه پا یکم یابینهاده است. به منظور ارز

 :شوندیم یانجمالت ب یسر یکموارد به صورت  ین. اگیرندیم

 شدند رسانیده حداقلبا چرخه بسته به  هاو پسماند و هدر رفت شدهاستفادهبه طور مؤثر  منابع. 

 است. دشدهمحدوباشند  یبها بدون آسآن یآورتابقادر به  یعیطب هاییستمکه س یبه سطوح آلودگی 

 گرددمی حفظ و شده قلمداد باارزش طبیعی، تنوع. 

 مزد  هک حالیدر  شدهییشناسا مزد بی کار ارزشاقتصاد متنوع را دارند.  یکدر  بخشتیرضا شغلی فرصتشانس  همه

 .شودیم یمکارها عادالنه بوده و عادالنه تقس

 عالوه بر مراقبت  یماریاز ب یشگیریکه بر پ و خدمات سالمت یندو خوشا یزامن، تم یطیمردم با خلق مح سالمت

 .شودیدارند، حفظ م یدکأت یمارانمناسب از ب

 شوندیبه خودرو محدود نم و آیندینم به دست زیستیمحیط هایینههز باافراد  دیگربه کاال، خدمات، امکانات و  دسترسی . 

 دارند.  یبه مهارت و دانش دسترس همه(Liverpool City Council, 1997b, pp. 4–5) 

 دوک/بولد یابانخ یمحدوده 

 یابانبوده است. خ یشهر گذاراناستیسها مورد توجه دهه یزن یورپولاز ل ییهابخش تر،یمیقد یصنعت یاز شهرها یاربس مانند

و  یزدانهفشرده، بشدت ر یاربس یابه عنوان محدوده ،8لند-کمرکز شهر و دا یکنندهمتصلهاست. مکان یناز ا یکیدوک/بولد 

بود.  یعمدتاً کشاورز محدوده، 81. تا اواسط قرن استکه رشد کرده  تبار گرجی یهاو مسکن یمیقد یانبارها یبا برخ ،متراکم

 یا هایافطناب ب ،یرانیکشتصنعت  یازهاین ینتأم ی. برایافت امتداددوک/بولد  یابانابتدا ساخته شد و توسط خ 1ورهانو یابانخ

ه بزرگ رو ب یهاباغشهر و  یهاو خانه مناسب. امالک یافتندتوسعه  بولد خیابان موازات به بخصوص ؛واک( طناب )روپ یگذرها

و فشار  کرده رشد سرعت به بولد و دوک خیابان میان محدوده. شد ساخته بازرگانان طبقه یبرا 8پار یابانو خ 5ولتنهلم میدان

توسعه  یاانباره یابه کارگاه و  یلها تبدخانه از یها و برخکرده بود. باغ ترشیتوسعه را ب یاسو مق ینشدت استفاده از زم ی،تجار

 یهاالنکتابخانه و س یکرد. دارا ییرتغ یپر رونق تجار خیابان یک به بولد خیابان قرن، اواسط تاشدند و از دست رفتند.  تجاری

 هایکاربر یره ساب بازرگانان مسکن ازآنجاکهو  شد یرو فقشلوغ  یابانخ یکبه  یلدوک تبد یابان. در مقابل خدمطالعه و کنسرت ش

 .بود شدهانباشتهآن به بندر بود،  یکیها و انبارها که نشانگر نزدمحدوده با کارگاه ینداشت و ا یازن

 در یریرگارا به محدوده وارد کرد. با قر یتو محروم یفروپاش صنعتی، ساختار تغییر و بندر به یتوجهیب گذشته، سال 50 طول در

 بازآفرینی و مرکز شهر توسعه باز فرآینداز  یعیامالک و مستغالت، محدوده به طور وس دهندهلیتشک بخش نه و شهر مرکز حاشیه

 یار،سب یهاغفلت باوجودو  ماندهیباقعمدتاً  یابانخ یخیتار یالگو حال، این با. شدگذاشته کنار جنگاز  پس هایسال در امالک

 یابانشهر محدوده خ یکه شورا یها هنگامساختمان اینوجود دارند.  یخیو تار یمعمار یهامناسب از دوره ساختمان یتعداد

 حال ویژگیِشدند.  ییآن را داده است(، شناسا یشافزا یشنهادپ UDP یراًکرد )که اخ یینتع یدوک/بولد را به عنوان محدوده حفاظت

، 3سی/کورنوالدوک خیابان شراکتِ یمنطقه یتمرکز شهر است. جمع مجاورت در مختلط و یبا کاربر یامحدوده، منطقه ینحاضر ا
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 یباً است. تقر شدهزده ینتخم 8338نفر در سال  8113بوده و تنها  واک روپ شراکت موردی مطالعهبزرگتر از  یکم یامحدوده

. اندشدهمیتقس هاینیو چ پوستاناهیس یهادر گروه یکه به صورت مساو دهندیم یلتشک یقوم هاییترا اقل یتجمع ینا 83%

 یتجمع یانرا م %80 یکارینرخ ب 8338سال  یبود، سرشمار 8335شغل در سال  1150 یمحدوده دارا ینکه ا یتواقع ینا باوجود

 .(Liverpool City Council, 1993a)ثبت نموده است.  یمحل

 رقی،ش سمت در و یکطرفه خود غربی طول نصف دربولد  نیابادوک بوده که دوطرفه است. خ خیابان ی،غرب-شرقی یاصل محور

 یراب  یجنوب-یحرکت در جهت شمال ،هابودن آن یکطرفه یاو  یکبار هاییابانبسته بودن اکثر خ باوجود. باشدیراه م یادهپ

 قه است. در طولمنط ینا یاصل هاییژگیمتروک از و هایینمخصوصاً پارک در زم ،اییهسواره دشوار است. پارک حاش یکتراف

 ها،یادهپ یمحدوده، کمبود امکانات جذاب برا ینا یگراست. در سمت د وربولد و هانو هاییابانخ یانم یادهپ یاصل یانروز، جر

 شود؛یم شناختهبا نرخ جرم باال  یامحدوده عنوان همحدوده ب یناست. ا بازداشتهرا  یادهپ یانجر جرم، از ترس و فقیر محیط

 یالتیتسه یادوچرخه و  یبرا یریگونه مس یچ. ه(Thompson & Partners, 1997)مربوط به خودرو و سرقت  ییهامخصوصاً جرم

 که است موجود محدوده این درامالک  110در محدوده وجود ندارد. حدود  یسواردوچرخه یقآن به منظور تشو یبرا ینگیپارک

 یامتروک  %88 ی،خال امالک محدوده %11، 8334. در سال ستا یاز صاحبان خصوص یتعداد کم دست در آن از عظیمی بخش

 .(Liverpool City Council and English Partnerships, 1997)بودند.  متروک نیمه

 8310 یهاسال ی، ط18به  1از  یهم کف خال طبقاتتعداد  یشرا با افزا هایتفعال یرو سا یفروشخرده یعسر کاهش بولد، خیابان

 نشانعدد  را  88 بهتعداد  ینبا کاهش ا یاز احیاء طبقات اول خال ییهانشانه منطقه ،8333کرد. گرچه در سال  تجربه 8330تا 

 یابانکناره خ یخال یانبارها یلبا تبد یاقتصاد یتوسعه در جهشی" 8333تا  8330 یهاسال بین. (Fowles, 1997, p. 71)داد 

 یکاربر) یانباردار و سبک صنایع ید،در رکود تول یگونه کاهش یچه دادن نشان با کدو خیابان "، رخ داد.یدجد یهابولد به کافه

 ,Fowles) دهدیمتناقض از خود ارائه م یریمتروک، تصو یهاخانه یوعمداوم ش یشو افزا 8333تا  8310 یهاسال ینب ،غالب(

1997, p. 88). 

 یاریشهر بس ی، شورا8310است. اواخر دهه  شنهادشدهیپ حدودهم بازآفرینی یبرا مبتکرانه طرح یتعداد یر،سال اخ 80طول  در

بخش "محدوده به  ینا یلبر تبد تصمیم شهر، شورای با همکاری با CEL. فروخت CEL8محدوده را به  ینخود در ا هایییاز دارا

و مختلط  یکالراد یشنهادپ ینا در .گرفت کنند، زندگی و کاربتوانند  یعیصنا ینکه در آن مردم مرتبط با چن ی، مکان"خالق  یعصنا

 یهامجدد ساختمان یریکارگبه یقمنتشر شد، از طر 5"یاتیسرزنده و ح یمراکز شهر"در رابطه با  1URBEDقبل از گزارش یکه حت

 ،یتخصص یهایفروشخردهشده در محدوده؛ توسعه مسکن،  یستل یهااز ساختمان یاریبس یتو متروک و حفظ و تقو یخال

 یروهایموجب جذب ن بازآفرینی، هاییاستراتژ ینچن رفتیم ید. امنمایدیم یلرا تسه یوییاستود یو فضاها یتجار هاییکاربر

شهر  ی. شورا(Morris, 1992, p. 8)محدوده باشد  یاقتصاد اءیاحفرم دادن به ستون فقرات  برای مدو  یطراح یقی،موس ی،ارسانه

 اوایل مسکن رکود سفانهمتأاستان بود، واگذار کرد.  یریتمد یگاهکه در جا CELبه  امالک و مستغالت را 500از  یشب یتحق مالک

 یا. شوردرآمدموقت  یقتعل به بازآفرینیبه دادگاه احضار شد و پروژه  شرکت؛ قرارداد یقربان را CELامالک  شرکت ،8330 دهه

مرکز شهر شد.  یهاجدا افتاده در طرح یادهطرح، پرون ینارتقا دهد و ا "خالق بخش "شهر هرگز نتوانست محدوده را به 

                                                      
1 Charterhouse Estates Limited 
2 Urbanism Environment and design 
3 Vital and Viable Town Centres 
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(Liverpool City Council, 1993) .تر،یشب یبا اختالط کاربر یاارتقاء محدوده با ،8330 دهه اوایل تخیلی تصویر حدودی تا 

 .(Fowles, 1997, p. 62) یافت یلشده بود، تعد یرنسبت به آنچه در ابتدا تصو یمسکون یهاشامل توسعه

 تبردوک/بولد را سفارش دادند که اک خیابان بازآفرینی یاستراتژ انگلیسی،شراکت  آژانسو  یورپولشهر ل ی، شوار8338سال  در

 فراهم اطرافش نواحی و شهر مرکز بین را ای 8"شدهگم یوندپ"محدوده  ینکه ا کردیم یانب یاستراتژ اینمان سال منتشر شد. ه

بود که  دهشنهادشیپاست.  یزشمتما یتو شخص یخیمعمارانه و تار یفیتمنطقه، ک هاییلپتانس یتمام بازنمودن کلیدِ و آورده

 ،هاتمانباشد و ساخ یخصوص گذارانهیسرماو  یاجتماع، بخش عموم یانم یبر اساس مشارکت بایستیم محدوده بازآفرینیپروژه 

 .بود خواهند دقیق نظارت نیازمند ،اندآورده به وجودرا  محدوده بافتکه  ییو فضاها هایابانخ

 یلتسه یدفتر معماران مستقر در لندن( را برا یک) 1متعاقباً تامسون و شرکاء لیورپول، شهر شورای و انگلیسیشراکت  آژانس

به منظور فراهم  یاچندروزه ریزیبرنامه نشست، 8334سال  مارس ماه درگماردند.  محدوده یخالقانه برا ینمودن برنامه مشارکت

 یدیلمسائل ک ی،محل یها و نهادهامتشکل از سازمان یشرانگروه پ یکآن برگزار شد.  ییاجرا یاستبرنامه اقدام و سآوردن اساس 

د. شرکت کردن یدادرو ینو پنجاه نفر در ا یسترا فراهم نمود. دو هزار بروشور پخش شد و دو نشستدستور جلسه  ورا فهرست 

 البته ود؛ب وسیع عمومی یگذارهیسرما یا و جامع طرح به نیازبدون  بازآفرینی،حال  در محدودهبود که  خودِ  ینغالب نشست ا دید"

 خیابان مثال، برای. (Thompson & Partners, 1997) ".نمودینم برآورده را گذارانهیسرما انتظارات که کندی بسیار سرعت با

 میدان باز توسعه 8333 سال در و شد تجهیز دیدج شهری مبلمان به و یسازکف دوباره 8338 سال در شهر شورای توسط بولد

ه نشست متعاقباً ب یجبرده شد. نتا یشپ یزیآمتیموفقبه صورت  Urban Splash یو گروه طراح یمحل یهاتوسط توسعه 5کنسرت

شد.  یجاد، ا8334ساختمان در تابستان  یمشاور طراح ینتوسط مهندس یسیانگل شرکاءشهر و  یشورا یبرا یرسم یاستراتژ یک

 سی،انگلیشراکت  آژانش یس،دوک/کورنوال خیابان شرکاءتوسط  شود،یم شناخته 8یکپارچه اقدام برنامه عنوان هکه ب یاستراتژ ینا

 واقع شد.  ییدمورد تأ ینفعذ یهاحزب یرو سا 3سایدمرسیدفتر دولت در  یورپول،شهر ل شورای

شد که با عنوان  یستأس 8334در سال  جدیدی بازآفرینیسازمان  یمی،عظ یبرنامه ینچن یچیدگینمودن پ هماهنگمنظور  به

ازمان س ینو فروش آن است. ا یسیمحدوده با طناب ر یخیارتباط تار ،آن یگذارنامکه علت  شودیشناخته م "واک روپ شراکت"

 یینها یتکه مسئول شهر است یمسئول آن شورا یاست. بدنه یاجتماعات محل و بازآفرینی یهاسازمان یانم یهمکار ینوع

 آژانسشهر،  یعضو از شورا 84متشکل از  شرکاء یئتجلسات ه یط یاصل یماتشرکاء و منابع را به عهده دارد. تصم یریتمد

شان متصل به روپ واک است( و شرکاء )که منطقه 1تکستث-بای گرن مسیرهای شراکت ،داوطلب یهابخش انگلیسی،شراکت 

 می. تشوندیگرفته م ی؛محل هایینیمحدوده است( و اجتماع چ ین)روپ واک کامالً داخل ا یسدوک/کرنوال یابانخ یرهایمس

 . باشندیشرکاء پاسخگو م یرهمد یئتمتشکل از هفت کارمند دفاتر موجود در قلب محدوده به ه ییاجرا

نشست  هاییدهبا استفاده از ا 8310ر دهه در اواخ CELتوسط  که اییهاول یو استراتژ هایدهعمدتاً بر اساس ا یکپارچه، اقدام برنامه 

 یوکارهاکسباز  یتعداد یبر رو ریزیپی بر سعی بازآفرینی، یبرگزار شد( شکل گرفت. استراتژ 8334 مارس در که) ریزیبرنامه

 یازاتامت ودت م بلند پیشنهادات  یراز سا همچنین استراتژی این. داشتخالق و اقتصاد شبانه  یعبر صنا یدکتأموجود در محدوده با 

صورت  به نیبازآفریمنافع  یافتناز تعلق ینان برنامه اطم ینا یتسهام ساختمان مطلع شده است. مأمور یتتوسط شخص شدهفراهم
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مناطق با  ی،عموم یاز تجارت و آموزش، عرصه یتتمرکز دارد: حما یموضوع اصل 5 یرو بر یکپارچه اقدام برنامه. بود یمحل

 یشغل هاییتبه موقع یامن ساکنان محل یو آموزش، دسترس یتجار یتتوسعه(. هدف حما یها)پروژه یرگذاهیسرما یتاولو

 به شویقت اشتغال، مولد عنوان هب یعمران یهااستفاده از پروژه ها،ینینمودن محله چ یعشامل وس یژهو یشنهادات. پباشدیم یدجد

اء شرک ی،عموم ی. در عرصهباشدیم "خالق  یعصنا"و تمرکز بر یتجار رقابت یتبه منظور تقو یدجد هایتکنولوژی از استفاده

 منابع. نندک مقابله شوند،یم یدهد یخصوص یگذارهیسرماموانع  عنوان هکه ب یفضع یو تجربه بصر یطیدارند با تنزل مح یدام

ده تا صرف ش یتامن یهاها و شاخصساختمان یبازساز یشنهادی،موجود و پ یادینم یابان،در منظر خ یطیمح یطبهبود شرا یبرا

 ساختانانس یطمح فیزیکی بازآفرینیانتخاب کنند.  یکار و زندگ یخلق کرده که مردم آن را برا " داریپا"خالق، امن و  یطیمح

 ینا یتشده است. موقع یگذارهدفدارند،  یاتیمختلط سرزنده و ح یتیفعال یهاکانون یجادها که قصد در ااز پروژه یدر تعداد

 است. شده دادهنشان  8ها در شکل پروژه

 

 شراکت روپ واک یکپارچهیبرنامه اقدام  یداریپا یابیارز          

ؤلف، شکل م یهایابیو ارز شدهیآورجمع ینیبازآفر ندیفرا یاصل گرانیمصاحبه با باز قیکه از طر یاطالعات یهیبحث بر پا نیا

 یعمل یاست تا راهنما شدهاستفاده، شدهفراهم داریپا ینیبازآفر یکه توسط دولت برا یباز چارچو ،یابیارز نیگرفتهاست. در ا

روپ واک در برابر  یاستراتژ یابیارز یبرا (Department of the Environment, Transport and the Regions, 1998مناسب )

 اند.شده دهیکشبه بحث  ریدر ز و شینما 1در جدول شماره  هاافتهیباشد.  یداریپا یارهایاز مع یتعداد

 یاجتماع مشارکت 

به  هیاند. عالقه اولبه باال بوده نییو پا نییباال به پا یندهایاز فرا یبیشدند، ترک کپارچهیبرنامه عمل  دیکه منجر به تول یاتفاقات

اه به همر یسیاء انگلشرکت، شرک یشد. با فروپاش جادی( ایخصوص دهندهتوسعهشهر و چارترهوس ) یمحدوده از سمت شورا

 ،یعموم دیشکل دهنده آن محدوده شدند. با عوا یاصل گرانیباز -امالک و مستغالت دهندهتوسعههر دو -فرنسون وکرودن  

مشارکت  ختنیشهر در برانگ یاتفاق افتادند. اگرچه شورا زین باز توسعه یبرد و تعداد شیرا پ یابانیشهر چند پروژه خ یشورا

 تیجمع ترشیکنشگرانه عمل کرده بود، اما ب سی/کورنوالوکد ابانیاز جمله شرکاء خ ،یمشارکت  یرهایام از مسدر هر کد یاجتماع

ز که گرفته شد، ا یاعمده کیاستراتژ ماتیپس از تصم راً،یاند. اختا جنوب روپ واک ساکن بوده سیدر محدوده کورنوال یمحل

اقدامات  نی. ادآم به عملشرکاء، دعوت  رهیمد ئتیو ارائه در ه یزیرنشست برنامه قیمشارکت از طر یبرا یاجتماعات محل

ده بحث ش یگرید ی. در جادهدیقرار م ینیبازآفر ندیدر فرا محدودشده اریرا با اراده بس یاما همچنان مردم محل اندشیستاقابل

صندوق چالش بودجه واحد "طرح  ریاخ یهاینیمشارکت اراده دارند. بازب یِاتیتنها در سطح عمل یمشارکت یهااست که گروه

طول  در کیدر سطح استراتژ یداوطلب به ندرت مشارکت یهاکه در مرحله اول، حداقل اجتماع و گروه دهدیم نشان، "  ینیبازآفر

 Quoted) (Foley et al., 1997)اند. شده ریها بوده درگآن یاجرا یاکه مشارکت الزمه ییهااند و تنها در طرحداشته دهیمرحله مزا

in Duffy and Hutchinson, 1997, p. 352). در روپ واک کمتر از آن است  یکه تجربه مشارکت دیبه نظر آ نطوریممکن است ا

 توجه شود. 1موضوع را به چالش بکشد. به شکل  نیکه ا

 و کار اقتصاد 

ظر گرفته در ن یامنطقه ای یارمنطقهیز اسیقاست که به طور متناسب در م یمفهوم ،یبا مصرف محل یمحل داتیارتباط تول دهیا

 به وجود یدوره زمان کیرا در  یمحل یمشاغل ساختار ،ینیبازآفر ندی. بدون شک، فرایچند بلوک ساختمان اسیتا در مق شودیم
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هارت و ( با مشاغل کم میفروشخردهو  یها مورد انتظار است )فراغت، گردشگرآن رشدها که بخش ی. اگرچه در برخآوردیم

 ییهاتیعالف نیداشته باشند؛ هرچند که چن یقدرت اجتماع محل شیدر افزا یسهم اندک شودیکه باعث م شوندیشناخته م درآمدکم

 ،یهرمنظر ش یو آگاه یشهر یطراح طهیح جزبهحاصل کنند.  نانیو کارآفر دهندگانتوسعهصاحبان امالک،  یرا برا یمنافع فرع

 آژانس شراکت روپ واک وجود ندارد.  ایو  IAPتوسط  یاز تجارت محل یستیزطیمح یبهبود آگاه دال بر یگونه شواهد چیه

 ونقلحمل 

را کاهش  قلونحمل یتقاضا نیآورده و بنابرا به وجودتر فشرده یشهر ،ینیبازآفر دهیکرد که ا انیب توانیم ک،یسطح استراتژ در

 شیاست. کاهش استفاده از خودرو، افزا فیضع اریبس داریپا ونقلحمل یهااستیبا س IAP یهمکار ،یاما در سطح محل دهد؛یم

هستند؛  ورپولیل LA21و  UDPپرتکرار در اسناد  یمل یهااستیاز س ،یروادهیپو  یسواردوچرخه ،یعموم ونقلحمل تیجذاب

 لونقحملبر بهبود  یمبن یقیطرح دق گونه چیه ،حال نیامعقول است. با  IAPاهداف در  نیمثبت به سمت ا یتوقع حرکات نیبنابرا

آژانس  یطهیفراتر از ح یعموم ونقلحملکاال وجود ندارد. ممکن است گفته شود تدارکات  لیو تحو یآورجمع ایو  یعموم

تفاوت  و شوندیم یاتیعمل یمذاکره و متقاعدساز قیاز طر هایشده که اکثر استراتژ قیشراکت روپ واک است، اما از قبل تصد

حائز  زیمحدوده ن نیا رد یعموم ونقلحملو ارتقاء  جیمذاکرات، سخت است. ترو ریو سا یعموم ونقلحملبهبود  انیئل شدن مقا

و  ودشیپوشش داده نم یدوک/اسالتر  به خوب ابانیخ یهسته یها، مخصوصاً حوالاست، چراکه مشخصاً توسط اتوبوس تیاهم

بهبود  یبرا یتوسعه امالک پاسخ یهاطرح تاشد  یلیدر شب، دل هاآنتوسط  یصشخ تیسؤال رفتن امن ریخودرو و ز کیتراف

 .ندینما مینظت یعموم ونقلحمل

 

 ریاخ ینیدوک/بولد، به همراه پروژه بازآفر ابانیخ یمحدوده -8 ریتصو
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 Concert Square :8330 دهه یلادر محدوده در او یزوریکاتال یهااز توسعه یکی. 

 Arthouse Square :مرکز هنر  ؛هاساختمان یرشرکت و سا ماندهیباق یمحوطه یلتبد یط رودیم یدکه ام مکانی

 شود. یجادا یمسکون هاییرستوران و کاربر ید،جد

 Wolstenholme Square :به وجودساعته  18 یمکان عموم رودیکه انتظار م گرفتهشکل "8یمکر" شبانه کالب حول 

 آورد.

 The Bluecoat Triangle :یخی تارهای اتاق شاملbluecoat یجادامکان ا به آنمتروکه متصل  هایینبوده اما زم 

 .کندیم یجادو مرکز شهر را ا Mersey ینب یدجد یابانخ یک

 Chinatown :که  مکانیIAP و تریشب یهایگذارهیسرماجذب  یبرا یاز نقاط قوت اقتصاد محل یکیبه ساخت  یدام 

 .دارد اجتماعی و توریستی مقصد عنوان همحدوده ب توسعه ینهمچن

 Dukes Terrace :را فراهم  پشتبهپشت مساکن و بازرگانان هجدهمی قرن مساکن از یتعداد احیاءء برای فرصتی

 آورده است.

 Henry Street :هاییکاربر یرو سا یکونمس یبه کاربر یلتبد یاست که برا یخیمتروکه تار یهااز کارگاه یامحدوده 

 یذبهجا یکاکتشافات  است:  یپارک مل یشنهادیپ یتسا ،هانوور یابانخ یاست. تا قسمت غرب شدهدادهاختصاص 

 .رسیدیم به نظرمحتمل  یرغ بردش پیش پروژه این طرحگرچه در  زمان  ی،موضوع یستیتور

 یبرداربهرهالق و خ یعصنا اکتشافات، ملی پارک. بود خواهد سنگین کترافی دکنندگانیتول به مربوط بازآفرینی، یهااز طرح تعدادی

 یقتشو یبرا یتالش اندک حال، این با کنند،یم یدتول یکآنها تراف یداده که همه یشنهادرا پ یفراغت هاییلو پتانس یاز گردشگر

 . است هشد یموتور وهایخودر یجابه ونقلحمل یمدها یراستفاده از سا یبرا یدکنندگانبازد

واهند بود خ یادهپ یتبا اولو هایاباناز خ تعدادی. بخشدیرا بهبود م یادهپ عابران یطاست که شرا یارمع یشامل تعداد IAP استراتژی

خواهد  یجادا یموتور یهنقل یلوسا یحرکت یدر الگو ییراتیتغ براین، عالوه. شوندیم یسازراه ادهیپ هایاباناز خ ترییشو تعداد ب

 اصلی کریدور و محدوده به رو اصلی دروازه عنوان به خیابان این طرفی از ؛دوک وجود دارد یاباندر رابطه با طرح خ یبهامشد. ا

 یعبور یرمس آن به شدنلیتبداز  یریجلوگ یبر کنترل سرعت برا یمبتن یماتیتصم یگر،د یو از طرف شنهادشدهیپ ونقلحمل

است. در حال  شدهحفظ یعبور یرهایاز مس یگرد یدوک و برخ یاباندر خ اییهحاش ظاهراً پارک ،حالنیدرعاست.  شدهگرفته

که در سال  1ساسترانس یهزاره یرمس بجز ندارد؛ وجودپارک دوچرخه  یبرا یامن یالتتسه یچه یاو  یادوچرخه یرمس یچحاضر ه

 یابان،خ ینا یمتناقض برا یکیتراف یهاطرح باوجود. کردیدوک عبور م یاباناز خ بایستیم کهبود  شدهداده یشنهادپ 8313

 .دارد وجود ینگو پارک یموتور نقلیه وسایلو منافع  سواراندوچرخه یتامن یانم اغتشاشبروز  احتمال

 جمعیت 

ت امالک و مستغال باز توسعه یندفرا یقاز طر و آلودهمحروم  هایینحذف زم محدوده، این جمعیت در شدهیزیربرنامه اصلی کاهش

و رشد  تریشب یکتراف یدتول محتملِ یامدپ ی،صوت یآلودگ یشگفت که افزا توانیم ی،ااقدامات مقابله یریکارگبهت. بدون اس

سبز  هایتیاسس یقاز طر هایآلودگ ین. اشودمی منجرهوا  یآلودگ به ترافیک، افزایش همچنینشبانه خواهد بود.  یاقتصاد فراغت

                                                      
1 Cream nightclub 
2 Sustrans Millenium Cycle Route 
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 ینب از برای نقششان به توجهی اندک بااما  ،وجود دارد درختانکاشت  یبرا ییهاطرح نکهیباا. شوندیم یلنمودن محدوده تعد

 .جهانی گرمایش از جلوگیری و اتمسفر آلودگی بردن

 Rope Walks Partnership یکپارچهیطرح اقدام  یداریپا -1جدول 

 - یمنف یرتأث * یبی/ ترکیخنث یرتأث + ثیرمثبتأت پایداری شاخص

 اجتماعی مشارکت

 یمحل یهایریگمیتصماقدامات و  یقتشو-

 توسعه یهاساختن جامعه در طرح یردرگ-

 یندگیتحت نما یهادر نظر گرفتن گروه-

 

+ 

+ 

 

 

 

* 

 

 کار و اقتصاد

 یبا مصرف محل یمحل یداندادن تول یوندپ-

 اشتغال یشافزا-

 محلی تجارت از زیستیمحیط یبهبود آگاه-

 

 

+ 

 

* 

 

* 

 

 ونقلحمل

 یسواردوچرخهو  یروادهیپ یقتشو-

 یعموم ونقلحملاستفاده از  یقتشو-

 کامیون و خودرو از استفاده نمودنمحدود -

 
 

* 

 

 

- 

- 

 آلودگی

 (ین)سرو صدا، هوا، آب و زم یمحل هاییکاهش آلودگ-

 

 

 

* 
 

  انرژی

 یحداکثر یانرژ یبازده-

 پسماند(ها )هدررفت یا ریپذ دیتجداز منابع  یانرژ یدتول-

 

 

* 

* 

 

 و منابع هاهدررفت

 هارفت هدرکاهش -

 یرتعم یااستفاده مجدد  یقتشو-

 یافتیمحصوالت باز یا یافتباز یقتشو-

 

 

 

* 

* 

* 

 

 ینزم یها و کاربرساختمان

 یفراهم آوردن رفاه محل-

 ناتوانان برای دسترسیبهبود -

 هاساختمان یاستفاده مجدد/نگهدار-

 

 

 

+ 

 

* 

* 

 

 باز فضاهای و وحش حیات

 یمنافع اجتماع یباز برا یاستفاده از فضاها یقتشو-

 یجانور یو زندگ یعیطب یاهانگ یتتقو-

 
 

* 

 

 

- 
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 منابع و رفت هدر انرژی؛ 

 شهر، ایشور. ندارد وجود ،ریپذ دیتجد منابع طریق از آن تولید یا و انرژی وریبهره یدنبه حداکثر رسان یبرا یمحل یاستس هیچ

برنامه  یقاز طر IAP اما؛ در نظر دارد یمسکون یهادر خانه یانرژ وریبهره و بندییقاز بهبود عا یتحما یبرا هایییاستتنها س

 و عواید که است شدهانیب گونهنیا درواقع. دهد ارائه یانرژ یرهذخ ینهرا در زم تریمقتدرانه هاییطراح توانستیم یتی،حما

ه ندرت اند. بکارآمد داشته یانرژ هاییبر طراح یمنف یریثأشان بر ارزش پول، توسواس گونه یدکتأبا  گذشته 8یتدول هاییارانه

ه ب یاگونه اشاره یچو ه شوندیواقع م یقکارآمد در محدوده مورد تشو یباانرژ یهاساختمان که شده استگفته هایاستدر س

، دهشاشارهدرباره هدر رفت و استفاده منابع  هایییاندک به نگران یاربس یزن IAP در. نشده است ریپذ دیتجد هاییاستفاده از انرژ

 . گیردیها که در ادامه مورد بحث قرار مموضوع استفاده مجدد از ساختمان جزبه

 ینزم یها و کاربرساختمان 

 یهاطرح یقداشته و از طر یدکتأ یگفرهن یوندهایو پ یخیتار ی، منظر شهرشدهساخته یراثبر محافظت از م ها،یاستراتژ

 هب یرأثت سیاست، ایناند. داشته یافتبه باز یاعمده کمکمتروک،  هایینها و استفاده مجدد از زمساختمان یبازساز یشنهادیپ

بر استفاده  یو اثر مثبت داشته هاقسمت یگرها در داستفاده یرمسکن و سا یبرا یدجد هاییناستفاده از زم یزانبر کاهش م سزایی

ها داشته ساختمان ییبر استفاده مجدد از طبقات باال یمحدود یدکتأتنها  ینجاتا به ا اقداماتدارد. اگرچه  یمجدد از مصالح ساختمان

. ندگیریقرار م مورداستفاده یسودآور طرزبه  همکف طبقات حال، این با ؛قرار دارند یمتروک و غفلت بار یتکه اغلب در وضع

 ،از محدوده یباز اندک بوده است. امروزه، قسمت اعظم یمختلط با تراکم باال با فضا یااز گذشته محدوده واک، روپ محدوده

 ابانیشرکاء خ تریعدر محدوده وس یاست. حت ییناما پا رشد، بهاگرچه رو  یاقتصاد یتفعال یزانو م یتو جمع رهاشدهو  متروک

رکود  ینا ،حال حاضر یبوده است. اگر استراتژ 8318آن در سال  یتاز جمعکمتر  %53 8338در سال  یتجمع یس،/کورنوالدوک

 خواهد بود.  یکاف شدهفراهمبه شهر فشرده کند، تعداد مساکن  یانیو کمک شا یدرا معکوس نما

 باز فضاهای و وحش حیات 

. در کندیاشاره م " تیامن هاییارها و معراه یادهپ یاندازهبهمنظر  یهاو طرح یمنظر شهر"به  ،IAP یعموم یعرصه بخش

 ی،نبات تیاوحش و ح یاتمانند ساکنان ح یعیبه مسائل طب یتوجه اندک ی،اما استراتژ دارند، وجود یاهداف کامالً معقول که یحال

سطوح  یشباعث افزا ی،عموم یتوسعه و عرصه یهامنطقه داشته است. کامالً محتمل است که طرح 1"یسبز ساز"تعادل آب و 

 وحش یاتح یهابومستیز یباعث حذف برخ ،متروکه هایینزم باز توسعهو  شودیآب م یاننمودن جر یلتسه یجابهسخت 

 (، خواهد شد.بارزیان و ناخوشایندهرچند )

 

 یریگجهینت          

 یرسسازش و تف برای یو تالش ممتد خوردمی چشم به یداردوپهلو به توسعه پا ومبهم  نگرشی محلی، سطوح تا ملی سطح از

و  ونقلحمل ،ستیزطیمحدپارتمان "از  ییهاآن بخش یوجود دارد. حت یاز اهداف توسعه اقتصاد یتحما یمجدد مفهوم آن برا

دارند.  یدارابه توسعه پ یاندک تعهد ،اندمسئول شهری بازآفرینی هاییاستکه در قبال س یزن انگلیسیشراکت  آژانسو  "منطقه

محافظت از  یشنهادپ UDP  شهر است. اگرچه یبه طور واضح مبارزه با مشکالت اقتصاد لیورپول، یکپارچه هتوسع طرح اول اولیت

                                                      
1 Government subsidies 
2 greening 
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 یداریابه پ یاز آن است که کمک تریفاما ضع دهد؛یرا ارائه م شدهساخته یراثو م یعیو طب یمنظر شهر ی،محل یطمح یفیتک

 یریارگکبهدال بر  یاما شواهد اندک ،را عقد نموده یداریاز اصول پا یبرخ یورپولل یمحل  یتهکم که یحالکرده باشد. در  یجهان

 واک وجود دارد.  روپ بازآفرینیها در آن

از  سازمان، چندین مسئولیت به بازآفرینی هایینه. هزیافتها توسعه از سازمان یبه تعداد یشهر بازآفرینی فرآیند شهر، درون در

 یهاو بخش یدولت هایتا سازمان ونقلحمل متصدیان ،یساز لیر خصوصی، آب ایهشرکت و یخصوص دهندگانتوسعهجمله 

لزامات ا یریتی،مد یستمدستور جلسه، س سازمان، هر. است شدهلیتبد واک، روپشراکت  آژانسمانند  ،داوطلبانه انجمن مسکن

 یستجومذاکره، ج ییتوانا ،زیستیمحیط یهاسهدستور جل یاجرا ساز یدکل یتموقع ینخود را دارد. در ا هاییتو اولو یگذارهیسرما

 یخائتالف که مجبور بودند بر یها، درست مانند شرکاء دولتسفانهمتأاقدامات است.  یمشارکت برا و ائتالف ییو برپا یهمکار

 شانییواناتکه  ییهاها صرف نظر از مصالحهسازمان نیز بازآفرینی یندپا بگذارند، در فرا زیررا  خود یاسیس یها دستور جلسهاز 

 داشتند.  یقدرت انتخاب محدود نمود،یم یفرا تضع یداریارتقاء پا یبرا

ها با نقوت آ نقطهشد.  یاتیعمل هاآن یقطر از بازآفرینی هاییاستاست که س ییهااز آن سازمان یکی واک، روپشراکت  آژانس

 و یخیتار یهااز جاذبه یمتروک و محافظت و نگهدار یهاساختمان و هاینو استفاده مجدد از زم اءیاحدر  یدار،توجه به توسعه پا

سال گذشته  50در طول  یتانیابر یشهر هاییاستس یاصل یردر مس یقو هاییاستس یاسی،. از منظر سباشدمی یمعمار

 یحدوده را از غنام ،هاسازمان یرو سا EP ی،چالش شهر ید،سا یتوسعه مرس شرکت یتجربه ی،است. از منظر محل شدهیجاساز

حافظت م یدر حوزه یقو هاییاستدر س اییرینهسنت د لیورپول، شهر شورای. ساخت برخوردار بازسازی فرآیند یدانش و تجربه

 یکینشان داد و  " یطراحزمان "به هنگام  ییهخوب با نشر یشهر یطراح بهتعهد خود را  EPدارد.  یاز ساختمان و کنترل طراح

 یسازآمادهبه منظور  یشهر یطراح یلها از تحلآن یرسم استفاده ،CEL یشنهادیپ یهاطرح یاتخصوص ینتراز جالب

 بایییمالحظات ز یتکه اهم یگرانیوجود باز یزخوب و ن یشهر ینسبت به طراح یتعهد ینبنابرا؛ محدوده بود یبرا یشانهاطرح

 ده وجود داشت.محدو یشناسانه را در محدوده، محتمل سازند، از دوران گذشته

 و نفعانذی مشارکت ترویج برای دولت نگرانی نداشت،در محدوده وجود  یاقدامات اجتماع یااز مشارکت  یقو یاسابقه اگرچه

 یخود را نسبت به مشارکت عموم یبود تا تعهد متواضعانه یآن کاف یاقدامات ابتکار یقمشارکت از طر برای شهر شورای تعهد

 رهبری تحت محور )-اجتماع یجابهمحور -و توسعه دهنده یینباال به پا یتاقدامات همچنان در وضع ینا حال، این باکند.  ینتضم

 .ماند خواهند باقی ،(اجتماع

 یبرابر حسط( یسبز سازو  یافتو هدر رفت، باز یعاتضا کاهش انرژی، آلودگی، ،ونقلحمل) زیستیمحیط یداریپا یهاجنبه سایر

 یمل هاییاستس و 8تاچر وزیریستنخ دوراندر  توانیرا م یدارپا ونقلحملتعهد به  فقدانندارند.  یخیتار داتتعه یاو   با توسعه

جست و جو  ورزید،یمبادرت م 8331از سال  یساخت کمربند داخل یشنهادیشهر که به طرح پ یو فرهنگ شورا  یسازیخصوص

 واجد هک شهری درگذشته بود.  یی،هاطرح ینبه چن ینگرش دولت مل اییهپا ییراتاز تغ یادیز یارزمان بس که یحالنمود؛ در 

 یاصل هایینگران که ییاروپاست، جا یهاتحاد یانگینم %43کمتر از  یناخالص مل یدسرانه تول که ییجا ؛اروپاست اتحادیه شرایط

 یداریاپ یبرا یاندک یاسیس یتکه هدا یستتعجب ن یجا ،است یتمحروم یهاجنبه یرو سا بیکاریفقر و  یدرباره یاسی،س

 یدبا یاکه  رسدیم نظر به شود، ثبت بازآفرینی دستور جلسهمستحکم در  صورت هب یدارآنکه توسعه پا یوجود دارد. برا یطیمح

 آید؛ ه وجودب مرتبط بازآفرینی یهاو سازمان یدولت ینهادها ی،خصوص دهندگانتوسعه هاییتدر فرهنگ و اولو یاساس ییراتیتغ

 .بازگردد ،به محدوده دارند یعیبلند مدت و وس یکاستراتژ یدکه د منتخب یمحل ریزان برنامه اختیاراتتحت  فرآیند، اینکه ای
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 1و وابستگی به مسیر اهمیت زمینه سی سال بازآفرینی شهری در بریتانیا، آلمان و فرانسه:

 

 ترجمه:

 4محبوبه ایزدپناه- 3هما معصومی- 2شیما مافی

 

 مقدمه          

ی آن، دوره طوالنی و در ادامه 5ی بازسازیی دورهواسطهدر سراسر اروپای غربی، سیاست شهری پس از جنگ جهانی دوم به

ر، تغییرات تشود. بریتانیا به دلیل اینکه پیشهای شهری، شناخته میمراکز شهری و زیرساخت "یسازمدرن "و  هازاغهپاکسازی 

 تری را نسبت به بسیاری از همسایگان خود تجربه کرده بود، در رأس این جبهه قرار داشت.تر صنعتی و زوال شهری عمیقسریع

مسائل مرتبط با  ویژهحال کشورهای دیگر نیز تغییر را تجربه کردند. دیری نپایید که فرانسه نیز مشکالت نوظهور شهری، بهبااین

مدرن ، غرب نیز در حال ترویج رویکرد پست0891ی در دهه را احساس کرد و پاسخ داد. 6های اجتماعیمسکن و محرومیت

سال از زمانی که این تغییرات سیاست  01معروف شد. امروزه  "(7ی دقیق )محتاطانهنوسازی شهر"به که  سیاست شهری بود

ی ربهی تجگذرد؛ به همین دلیل سؤاالت جالبی در مورد گسترهشهری در سراسر اروپای غربی شروع به آشکار شدن کردند، می

شود. این مطالعه با نگاهی به ها مطرح میهای مشابه سیاسی به آناین کشورها از مشکالت شهری مشابه یا متفاوت و واکنش

حت تأثیر تا چه حد ت هاحلسه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان، به دنبال بررسی این است که تعریف مشکالت شهری و توسعه راه

وده است؛ ب 9"ریمسوابسته به "ای تکامل است، اقتصادی، نهادی و فرهنگی هر کشور قرارگرفته و تا چه گستره–بستر اجتماعی

ها در هر کشور از دیدگاه نظریه وابستگی به مسیر تا چه حد به درک این فرآیند کمک برای مثال، در نظر گرفتن تکامل سیاست

 کند.می
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 یشهر ینیبازآفر          

عنوان فرآیند پاکسازی و توسعه ها بهنامه، اصطالحی است که بسیاری از لغت1ازی شهریچیست؟ نوس 8"یشهربازآفرینی "اما 

هری در های شکنند. این نوع مداخله، یک طنین خاص توصیفی از سیاستهای یک منطقه شهری تعریف میمجدد فیزیکی زاغه

ر آمریکا، در همین دوره از این واژه نیز برای های میانی قرن بیستم است. عالوه ببسیاری از شهرهای آمریکای شمالی در دهه

 شود.ارجاع دهی به فرایند مشابه در انگلیس و اروپا نیز استفاده می

نشده بود، توجه را به وضعیت وخیم ، به طرقی که قبالً بیان8340و اوایل  8310های اواخر دهه تعدادی از مطالعات و گزارش

ای که در پی آن ایجاد و بازسازی اقتصادی 8348کردند، جلب کرد. رکود سال دگی میشهری و کسانی که در آن زنمناطق درون

نوعی به که بود یشهردرونمناطق از  یاسیشروع باز تجسم س 8340ی دهه"الیزوری برای تغییر عمل کردند. شد، همچون کات

مشخص گردید  .(Ward, 1994, p. 197) " شد یستیز طیو مح یاقتصاد ،یاجتماع ،یادیبن مشکالت اساسی ییافزاهم منجر به

تر است، ناشی از عللی فراتر از سطوح محلی و در سطوح گسترده قرار دادهکه محرومیت رو به رشدی که این مناطق را تحت تأثیر 

ای که هلشهری نیاز بود؛ مداخسیاسی در مناطق درون مداخالتهای جدیدی از . واضح بود که شکلاستالمللی اقتصاد ملی و بین

تر ستردهکه عالوه بر مسائل کالبدی، مسائل گ ها و توسعه مجدد فیزیکی باشدفراتر از رویکرد سنتی و نسبتاً محدود پاکسازی زاغه

 اجتماعی و اقتصادی را موردتوجه قرار دهد.

در سال  5ایدورای بخش مرزیساستفاده کرد، گزارشی بود که برای ش« بازآفرینی»ترین اسناد سیاسی که از اصطالح یکی از قدیمی

 تهیه گردید: 8343

ازنظر ظاهر، )شوند و نواحی دارای کمترین میزان کشش و جذابیت، در زمان انحطاط و یا حتی رشد کم، نیروهای بازار کم می

دهد، خ میرشوند. در چنین وضعیتی که کاهش جمعیت داده و متروکه میها( جمعیت خود را ازدستقابلیت دسترسی و دیگر ویژگی

دهد نشان می تر آمریکایینواحی متروکه را آغاز کنند. تجربیات برخی شهرهای صنعتی قدیمی بازآفرینیممکن است نیروهای بازار، 

را به  محیطی، اقتصادی و اجتماعیکه حتی با فرض اینکه چنین اتفاقی رخ دهد، فرآیندی بسیار طوالنی دارد و مشکالت زیست

 (Merseyside County Council, 1975: 7).قبول خواهد بودکه غیرقابلدنبال خواهد داشت 

ماید. ریزی نطرح " یشهرباهدف بازآفرینی مناطق  "هایی در چارچوب همین سند، شورای بخش مرزیساید بر آن شد تا استراتژی

است نمایان ی جدید از سیایی را به این حوزهشده است، پدید آمد تا رویکرد بریتانیها که در دو جمله کوتاه زیر خالصهاین استراتژی

 کند: بازآفرینی شهری.

را ارتقا  کند، محیطویژه در مناطق با مشکالت حاد متمرکز میها و بهگذاری و توسعه را در شهرستاناستراتژی پیشنهادی، سرمایه

های مناطق ها، توسعه را در لبهند. این فعالیتکهای متروکه و بالاستفاده تشویق میدهد، مسکن و توسعه اقتصادی را در مکانمی

 (Merseyside County Council, 1975: 7).رساندشده به حداقل میساخته

ی سیاستی شهرهای اصلی همچون لیورپول، منچستر ابتکارهاعنوان ماهیت مشکل شهری، همراه با ترکیب شواهد در حال ظهور به

 های سیاستی خود را ارتقا دهد.اد که واکنشو سایر شهرها، به دولت این امکان را د
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اولین اقدام جدی دولت در "شده بود ( که الیحه بر اساس آن تنظیم8344زیست، )گروه محیط 8کاغذ سفید مناطق درونیسیاست 

های سیاست یی عطفی در توسعه. این اتفاق نقطه"کنددوران پس از جنگ بود ... تا ماهیت و علل مشکالت شهری بریتانیا را درک 

 -شهریمناطق درون - و نشان داد که قسمت مشخصی از بافت شهری (Atkinson & Moon, 1994, p. 66)شد شهری قلمداد می

های مناطق ، یکی از شاخصهبازآفرینیفقدان رشد خود به خودی و "های مختص خود نیاز دارد. با توجه به کاغذ سفید، به سیاست

 .((HMSO, 1977, p. 9quoted in Atkinson & Moon, 1994, p. 70 "است درونی 

، به همراه یک سری تغییرات سیاستی مرتبط، به مقامات محلی اختیارات و منابع 8341شهری در سال قانون بعدی مناطق درون 

 .بازآفرینی شهریالزم را برای این رویکرد جدید داد: 

ن نویسندگان توافق باالی میا دهندهی کوتاه زیر، نشانهری پدیدار شد. گزیدهاز آن زمان تاکنون، تعاریف بسیاری برای بازآفرینی ش

های مختلف است: فرآیند بازآفرینی شهری فرآیندی است که در آن دولت یا اجتماع محلی های مختلف در زمانزمینهدارای پیش

–Couch, 1990, pp. 2)ک منطقه شهری هستند گذاری، اشتغال، مصرف و ارتقای کیفیت زندگی در یبه دنبال بازگردانی سرمایه

3). 

های بازآفرینی شهری در انگلستان عبارت است از: ارتقا کیفیت زندگی مردم محلی ، اولویت دولت بریتانیا برای برنامه8338در سال 

 (.DOE ،1994)های مختلف و بین گروه در نواحی نیازمند به کاهش شکاف بین مناطق محروم و سایر مناطق

شده است: بازآفرینی شهری مستلزم اقدام اجتماعی، ارائه 5، مدیر اجرایی صندوق بازآفرینی ایگلو1عریف جدیدتر توسط کریس براونت

های چندگانه، باهدف معکوس سازی سیر تنزل و ایجاد های دارای محرومیتاقتصادی و کالبدی برای کمک به مردم، در محله

  (Brown, 2006).جوامع پایدار است

پیشنهاد کرد که: بازآفرینی شهری  1، مدیر اجرایی انجمن بازآفرینی شهری بریتانیا3، جان الد8ساختمانی در همان نسخه از نشریه

شود که به دنبال پیشرفت پایدار در شرایط اقتصادی، اندازی جامع و یکپارچه است که منجر به حل مشکالت شهری میچشم

 .(Jon Ladd, Building, February, 2006)ک منطقه است محیطی یفیزیکی، اجتماعی و زیست

 

 یالمللنیب یهاسهیدر مقا ریمس یهایوابستگ ییو شناسا یو زمان ییبستر فضا           .

، بریتانیا اولین کشور بزرگ اروپایی غربی بود 8340ی اقتصادیِ زمان نیز موردتوجه بود. در دهه -تر تاریخی و سیاسیبستر وسیع

قبای اصلی نسبت به ر ی پساصنعتی را آغاز کرد. به همین ترتیب در پایان دههبه رکود دچار شد و فرآیند تبدیل به یک جامعهکه 

توجهی طور قابلی تولید ناخالص داخلی بهتوجه باالتر و سرانهاروپایی، آلمان غربی و فرانسه، در انگلستان بیکاری به مقدار قابل

 تر بود.کم

، در اروپا بریتانیا را در خط مقدم فرایند تکامل 8343دی و تغییرات شهری این دوره به همراه واکنش مندرج در الیحه بستر اقتصا

ی بازآفرینی ساله 50ی ی بریتانیا در کنار آلمان و فرانسه، تجربهی تجربه. اکنون از طریق مقایسهقرارداداین نوع سیاست شهری 
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ه عنوان رویکردی برای تحلیل سیاست این است کالمللی بهی بینشود. مزیت بزرگ مقایسهمی شهری در این کشورها نشان داده

اقتصادی گام بردارد، خود را با سایر کشورها  -دهد تا خارج از ساختار و سازمان خود و بستر اجتماعیبه ناظر این امکان را می

ای مطالعه مقایسه 8ریچارد رز میالدی، 40کند. در اواسط دهه  مقایسه کرده و از دیدگاهی جدید و بیرونی به کشور خود نگاه

 تا چه حد وجود یک مشکل مشترک منجر به یک واکنش"توجیه کرد که  سؤالتغییرات شهری بریتانیا و آلمان را با پرسیدن این 

گیرد، ورهای دیگر درس باز کش تواندیمتا چه حد یک کشور  متفاوت هستند باهم هااستیس ازآنجاکهشود؟ سیاسی مشترک می

 ,Rose, 1974) رندیبگاز تجربه بریتانیا و آلمان درس  توانندیمچگونه شهروندان و متخصصان امور شهری در کشورهای دیگر 

ix)؟ 

مطرح  اریتوسعه بسدرحال ییافته و هم در کشورهاهم در کشورهای توسعه یمناطق شهر یهاکه در آن چالش یازمان با دورههم

اد و تأثیرات اقتص راتییهای تغبه چالش یدگیدر رابطه با رس شرفتهیتأمل بر تجارب سه اقتصاد پ، (UN Habitat, 2009) استبوده 

 ساکن هستند. یجهان در حال حاضر در مناطق شهر تیجمع تیاکثر راکهچ موقع است،بجا و به یامر یشهر یآن بر نواح

ال قرارگرفته است. در س و بررسی موردبحثی اروپا هیاتحادزآفرینی شهری در اروپا و ی پایدار شهری و باهای اخیر، توسعهدر سال

کشورهای عضو  (EU Ministers for Urban Development, 2007) 1، منشور الیپزیک در مورد شهرهای اروپایی پایدار1004

هایی کرد که شامل استراتژی " ییاروپاندمرکزی سازمان ارضی متوازن مبتنی بر ساختار شهری چ"این اتحادیه را ملزم به ارتقای 

ی اقتصادی محلی، تحصیالت و آموزش در مناطق محروم پایدار، توسعه ونقلحملفراهم کردن  زیست کالبدی،برای ارتقای محیط

حت حمایت را تصویب کردند، ت "81بیانیه تولدو"زمانی که وزرای توسعه شهری  1080این جنبش در سال . (Urbact, 2007)بود 

(. این بیانیه در راستای پشتیبان سند جامع به 1080اروپا،  اتحادیه پایدار توسعه دولت اسپانیا قرار گرفت و ادامه یافت )وزرای

یک استراتژی اروپایی برای رشد هوشمند، پایدار و  – 1010اروپا "تصویب رسید که نمایانگر اهداف اتحادیه اروپا تحت عنوان 

اقتصاد بازار اجتماعی اروپا برای قرن بیست  اندازچشماین امر سه اولویت را برای حمایت از  (.1080کمیسیون اروپا، بود ) "–فراگیر 

بزتر و ارتقا اقتصاد رقابتی کارآمدتر، س –توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری، رشد پایدار  -و یکم مشخص کرد؛ رشد هوشمند

پرورش اقتصادی با نرخ اشتغال باال که منجر به انسجام اجتماعی و ارضی  -و رشد فراگیر صرفه تربهمقرونازنظر استفاده از منابع، 

ج توسعه نیاز به تروی"کند و بیانیه تولدو عنوان کرد که چگونه سیاست شهری به رسیدن به چنین اهدافی کمک می. گرددیم

ن همچنی کرد؛ ترپررنگ "ها شهرها و شهرکمناطق شهری اروپا، ، پایدارتر و به لحاظ اجتماعی فراگیرتر را در هوشمندترشهری 

را موردتوجه قرارداد. به همین منظور وزیران برای دستیابی به هدف  " ندهیآاروپا در  تحکیم دستور کار شهری اتحادیه" این بیانیه

 دوم، خود را متعهد به حمایت از اقدامات مشترک برای ارتقای موارد زیر کردند:

  های بودجه ساختاری(؛مثال در برنامهعنوانابعاد شهری در سیاست منسجم اتحادیه اروپا )بهتقویت 

 ی انسجام ارضی؛نهیدرزمتر بین مسائل ارضی و شهری و تقویت ابعاد شهری همبستگی قوی 

  ی هماهنگپژوهش، مطالعات تطبیقی و آمار، تبادل بهترین تجارب و انتشار دانش در مورد موضوعات شهری و تقویت

 ها؛همه آن

 شهر و رویکردهای یکپارچه از طریق تقویت و توسعه ابزارهایی برای اجرای منشور الیپزیک در تمامی  داریتوسعه پا

 سطوح؛

 یی که شهرهای اروپایی در آینده با آن مواجه خواهند شد.هاچالش نیترمهمگرفتن  در نظر 
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ری یکپارچه و پتانسیل استراتژیک آن برای توسعه شهری هوشمندتر، پایدارتر بازآفرینی شه"ی نهیدرزماعالمیه با یک سند مرجع 

ها و تمامی این بحث .(EU Ministers for UrbanDevelopment, 2007)همراه است "و ازلحاظ اجتماعی فراگیر در اروپا 

رکت ح " یطورکلعه شهری بهطور خاص و در توسدرک مشترک از رویکرد یکپارچه در بازآفرینی شهری به"موضوعات به سمت 

 کنند:را به شکل زیر تعریف می " کپارچهیبازآفرینی شهری "کند. وزیران اتحادیه اروپا می

عنوان یک هتا بتواند شهر را ب ، باشداندبودهمعمول  حالتابهکه باید فراتر از مقاصد خرد و رویکردهایی که  شدهیزیربرنامهفرآیندی 

عنوان اجزای کل سازمان شهری، باهدف توسعه کامل و متعادل کردن پیچیدگی و تنوع ساختارهای را به کل کارکردی و اجزای آن

 EU Ministers for Urban)وری زیستی محیط را تحریک کند نیز بهره حالنیدرعاجتماعی، اقتصادی و شهری در برگیرد و 

Development, 2007) ت و اهداف بازآفرینی شهری در سطح اروپا وجود دارد که به بنابراین بحث سیاسی مداومی در مورد ماهی؛

ی هامسیمکانی تجربیات در سطح قاره است )برای مثال، از طریق مبادلهدنبال بررسی مطالعات تطبیقی در مورد مسئله و 

 (.http://www.eukn.orgاتحادیه اروپا مانند شبکه دانش شهری اروپا  تیموردحما

کر شد، هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت بازآفرینی شهری و آنچه در سه کشور بزرگ اروپایی رخ داده، در بستری که در باال ذ

ی بریتانیا )انگلستان(، آلمان و فرانسه به دنبال توضیح و مقایسه ماهیت و تکامل مشکالت بازآفرینی شهری و . در مطالعهاست

 اما آیا انتخاب این سه کشور برای مقایسه؛ اندذشته با آن مواجه شدهها در سه دهه گهایی هستیم که هر یک از این کشورسیاست

مناسب است؟ انگلستان، فرانسه و آلمان سه کشور از چهار کشورِ اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا هستند. بریتانیا و فرانسه تراکم جمعیت 

. هر جمعیت مشابهی دارند؛ فرانسه تا حدی پائین تر استمشابهی دارند اما تراکم جمعیت آلمان اندکی باالتر است. بریتانیا و آلمان 

های اخیر بازسازی صنعتی و تغییرات شهری سریع و مداخله دولت برای بهبود اثرات سه کشور شامل شهرهایی هستند که در دهه

مندی وجود جالب و ارزش های سیاستی،اند. برای انجام مقایسه، شباهت کافی در این مشکالت و واکنشاین تغییرات را تجربه کرده

اما  ؛توجه در بازآفرینی شهری، وجود دارندکشورهای دیگری نیز در اروپا خصوصاً در اسکاندیناوی و هلند، با میراث قابلدارد. 

ا . در جنوب اروپا، اسپانیا و ایتالیا کشورهایی باست شدهانتخابشان متفاوت از سه کشور مقیاس این کشورها و مشکالت شهری

فرهنگ و اقلیم، مقایسه تجربیات این کشورها با بریتانیا را  و هایی در ساختار شهریهای شهری کالن هستند؛ اما تفاوتیتجمع

 سازد.دشوارتر می

شناختی دشواری را به همراه دارد. یک مسئله کلیدی مربوط به المللی، مسائل روشهای شهری تطبیقی در سطح بینپژوهش

یا  های تغییرات شهری؟هدف آن کمک به توسعه نظریه )بازآفرینی شهری( است؟ یا توضیح برخی جنبههدف مطالعه است: آیا 

شود و المللی مطرح میشود؟ آیا از دیدگاه بینهای این حوزه؟ و این پرسش برای چه کسی پاسخ داده میکمک به توسعه سیاست

 به دنبال تبیین تغییرات شهری از طریق مطالعه تطبیقی یا پاسخ به درخواست یک کشور خاص است؟ بسیاری از نویسندگان

 & ,for example: Andersson,2001; Cheshire, 1995; Hall & Hay, 1980; Van den Berg,Drewett)المللی هستند بین

Klaassen, 1982) سی سایر پژوهشگران رویکردهای سیاسی اتخاذشده در موضوعات خاص در کشورهای مختلف را باهدف برر

حلی، ی و مامنطقهی ملی، هانهیزمهای مشابه در کشور خود در ، برای پرداختن به چالش" استیسانتقال "پتانسیل و شرایط 

 ,Booth, Breuillard,Fraser, & Paris, 2007; Hambleton, 2007; Marshall). قراردادندی موردبررس

2009;Nathan&Marshall, 2006)  
ورد ای را در مهای مختلف اجتماعی و منطقهای که نتایج کلی مدلبردن ادبیات گسترده سؤالزیر هدف ما به چالش کشیدن و 

 نجایر اداند، نیست. ی شهری در جوامع مختلف مطرح و بررسی کردههای اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی ناشی از توسعهچالش

ظر آشکار من کیسه کشور از  یبررس قیشده از طرمشخص یاستیس یکردهایو رو یشهر یدهیاز پد " یروخوان"به دنبال  زیما ن
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 یسهم هاسندهینو .میستین نیاقتصاد نو یایجغرافروایت  ایمدار و قانون برال،یلوئن دولت، هینظر ،سیاسی_اقتصادیو اساس  ینظر

 اند؛شدهفراهم یجوانب فکر نیایی که با چنهوتحلیلتجزیهاند؛ هکرد دیدارند را تائیا باشند و  داشته توانندیم هالیوتحلهیکه تجز

 تیماه یبر رو قیو تحق یدر مناطق شهرتر ساختار پروبلماتیزه کردن تأثیرات گستردهآشکار کردن و  ینهیمثال، درزم یبرا

ای طقهلی، منهای مختلف مبازآفرینی شهری در محیط یبامطالعهداری، تمایل داریم تا سرمایههای دولت به شهر در جوامع واکنش

تر تأثیرات ساختاری جهانی بر روی فرآیند بازآفرینی را به اشتراک بگذاریم که ی نقش اساسیدرباره 8و محلی، دیدگاه لوورینگ

 کند:بیان می

ی همدهندگان و غیره، قطعاً نقش مناشران، توسعهتوسط سیاستمداران محلی، برنامه ریزان،  " یشهربازآفرینی "های توسعه پروژه

ی مانهزبازیگران صرفاً عامالن یک مکتب روح تاریخی  "آن "کند که ایفا می " سمیبرالینئولسوی گرایشی جهانی به"در ساخت 

 بارزاتم درنهایت هاآن کنند.شده را اجرا نمیها یک نسخه از پیش نوشتهداری جهانی نیستند. آنی سرمایههاسهیدسو یا  1ویگی

 .باشند داشته ایآزادانه اثرات تا شودمی باعث کل در که دهندارهایی انجام میک محلی هایانتخاب خاص،

حوزه  ساختار یتکامل ندیمنطق مطالعه فرا یشهرها که حام ینیمشروط و منوط به بستر اقدامات الزم بازآفر تیامر بر ماه نیا

به  مختلف در شکل دادن " یزیرهای برنامههنگفر"همچنین این امر،  بر اهمیت  .کندیمختلف است، تأکید م یهاملت یاسیس

زی بازآفرینی ریو همچنین ماهیت مسائل و یا مشکالتی که در سیاست و برنامه ریزی در نقاط مختلفماهیت تجارب گوناگون برنامه

ی سیاست ه تطبیقبر این، منطق پشتیبان انجام مطالع عالوهبوده و تأکید کرده است.  رگذاریتأث، شدهمطرحشهری توسط جامعه 

 کند.های مختلف ملی را توجیه میبازآفرینی و عمل در محیط

شان ، تواناییهای اجتماعی مختلفعنوان ابزاری برای درک و توضیح پدیدهیکی از مزایای استفاده از تحقیقات تطبیقی سطح ملی، به

های شده در بخشرویکرد اتخاذشده و مطالب ارائههای اجتماعی به موضوعات مختلف است. در نشان دادن تأثیر بستر در واکنش

کند و در ادامه فرایند را با توصیف کلی شرایط موجود در سه کشور، بحث درباره تکامل سیاست آتی، همین موضوع را بیان می

کند. ، کامل میها در طول دوره مطالعاتیهای مشخص و نتایج خاص حاصل از آنتر برنامههای گزینشیبازآفرینی شهری و بررسی

ابت نیست های مختلف ملی، ثبازآفرینی شهری در محیط "بستر "شود تا این حقیقت که ها، کوشش میوتحلیلدر ارائه این تجزیه

و اهمیت یکسان تمامی ابعاد زمانی و عددی  های اخیر در نظرگیریصورت مداوم در تکامل است، نشان داده شود. در سالو به

تلف طور مثال، تأثیر عوامل مخای و محلی(، فضایی )بهات ساختاری نیروهای جهانی بر روی تنظیمات ملی، منطقهطور مثال اثر)به

در  «یروابستگی به مس»موردتوجه قرارگرفته است. مفهوم  " ندیفرآمکان و "کالبدی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی( و ابعاد 

های فعلی و بروندادهای حاصل سلسله تصمیمات، بر اهمیت ایسه دقیق موقعیتها ظهور کرده است تا برای مقتعدادی از رشته

های سیاسی تأکید کند. ازنظر بوث، پرواضح است که در مطالعه مکانی، مشکالت و واکنش-بررسی دقیق فرایند تکامل تاریخی

ه ی گذشته که منجر برخدادهانگی ای برای آگاهی از چگوهای شهری، پتانسیل قویریزی و سیاستهای برنامهقیاسیِ تجربه

خاص  یای که به نتیجهاند، وجود دارد که احتمال دارد این وقایع الگوهای رفتاری و رویکردهای سیاسیای از وقایع شدهسلسله

ج پویا و ایها و نتدهد تا بررسیشدند را دچار تغییر یا چالش کرده باشند. پتانسیل موجود به مطالعات تطبیقی اجازه میمنجر می

، شرایط و 5"ر بستمتناسب با وقایع "، باشد، اندشدهتجربهتواند فراتر از نتایج خوبی که از پیش ی را ارائه دهند؛ این میبامعناتر

 ریزی، مشکالت شهری و رویکردهای سیاسی کمک کند.ی مختلف برنامههافرهنگتواند به که می های مختلفمحیط

                                                      
1 Lovering 
2 Whiggish historical zeitgeist 
3 context matters 



   

 
 

80 

 "هایی که مکان با محالت خطر مقایسه تاریخ و سرگذشت مسیر، وابستگی شناسایی و زمانی بعد از کامل احتمال دارد تا آگاهی

 .(Booth, 2011) ".را کاهش دهد "دهد نمایش نمی عملکردشان از نمایشی سوداگرانه و ای جالبتر از بستر پیشینهچیزی بیش

های رویدادی با الگوهای نهادی یا زنجیره"ممکن است کند که تأکید می "مشروط "وابستگی مسیر بر اهمیت رویدادهای 

 اجتماعی ساختارهای که شده است استدالل (.Mahoney, 2000, 507 cited in Booth, 2011)را آغاز کنند  " یقطعهای ویژگی

بازگشت  فرایندعواقب و پیامدهای کلی وقایع در  ممکن است چراکه یابند؛می تکامل مسیر به وابسته هایروش به کنشگران و

در هردو حالت ممکن  که (Gains, John, & Stoker, 2005 citedin Booth, 2011)این چرخه، منجر به تکامل یا حتی افول شوند 

هی رویدادها شوند(. گامثال اقدامات یا رفتارهایی که از مسیر ایجادشده منحرف میعنوانیی برای تغییر گردد )بهرویناست منجر به 

نام  8ایهای گمانهپیدا کنند، این همان چیزی است که ماهونی آن را لحظه "تداخل"ی مختلف ممکن است با یکدیگر در مسیرها

 .(cited in Booth, 2011 2000) گذاشته است

مقاله،  نیا است؛ شدهگنجاندهمقاله  نیا اتِیکه در ادب یبر توجه به بستر و زمانِ بررس یمبتن یسهیمقا تِیتأکید بر اهم ییِبا شناسا

 . گنجاندن و در نظر گرفتن این مسئله با توجه به موضوعندیبیتکامل در سه دولتِ مزبور را تدارک م حال از بسترِ در ییوگوگفت

ای شده است، دارای اهمیت ویژهاین سه کشور انتخاب " یشهرسال بازآفرینی  50"ای که برای بررسی ی زمانیمقاله و دوره

ه ها در اواخر دههای پاسخگویی به آنرویدادها در درک کامل شرایط و محیط شهری و سیاست تأثیربرای مطالعه است. این دوره 

وجه به شده است. با تانتخاب –ی مناطق شهری درونی بریتانیا حهیالی همچون قانونبا معرفی عناصر کلیدی  خصوصبه –8340

 شود، نیاز به تغییر دوره و موضوعریزی و سیاست شهری ناشی میحوزه برنامه "درون " ی مطالعاتی عمدتاً ازاینکه انتخاب دوره

 تری وجود دارد.پدیده بازآفرینی شهری در طول دوره، در چارچوب تاریخی و فضایی گسترده

ی از توسعهها و نیز تفسیرهایی که در تحلیل 1" ییشگویپ"عالوه بر آن،  این بسیار مهم است که از احتمال انحراف به مسیر 

فایده "گذشته ذیل بازآفرینی شهری وجود داشته است، اجتناب شود تا به درکی از وقایع که تحت تأثیر شرایط فعلی یا منطق 

ه ای در تجربیات سای ممتاز که در آن بازتاب مقایسهلحظهعنوان کنونی به "سالگرد "ساله  50دارد، یا دیدن دوره  قرار 5"ادراک 

در زمان "به این دلیل که پژوهشگران در حال بررسی مسئله  گریدعبارتبه) افتیدستشود، رینی شهری ارائه میکشور با بازآف

 هستند(. "حال 

های دهد که در دورهاقتصادی و کالبدی ارائه می –ی مختلف ملی اجتماعیهانهیزمی از اگستردهشرح  1بر این اساس، بخش 

جانبه از فرایند آمده است. ارائه گزارشی همهدست( به1000تا اواخر دهه  8340از اواخر دهه )مدنظر این مقاله در هر سه کشور 

کالبدی سه کشور در این دوره زمانی، فراتر از  –محیطی و مکانی های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیستتکاملی تمامی جنبه

 تحول یآت بحث برای ایزمینهپیش قصد دارد تا اردی از این اطالعات،حال این مقاله با ارائه تنها مودامنه مقاله حاضر است. بااین

وابسته "تا چه حد  کند که این تکاملارائه دهد. بخش سیاست این موضوع را بررسی می کشور، هر در شهری بازآفرینی سیاست

مات ی تصمیواسطهده و تا چه حد بهششده توسعه دادههای از پیش تعیینتا چه حد بر اساس هنجارها و اولویت بوده " ریمسبه 

( و 1088بوث،  – "مشروط "کند که چگونه رویدادهای تاریخی خاص )یا قبلی محدود گشته است. نتایج این مقاله تأکید می

 اند.ها(، تکامل سیاست بازآفرینی شهری و عملکرد این کشورها را شکل دادهشرایط شهری )یا ادراکات این

                                                      
1 conjectural moments 
2 presentism 
3 benefit of hindsight 
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 های رویکردهای بازآفرینی شهریها و تفاوتوق، هدف ما در این بررسی، توصیف، تحلیل و توضیح شباهتبا آگاهی از مطالب ف

ای که تکامل سیاست در آن وابسته به مسیر بوده است را بررسی کنیم. هدف آلمان، فرانسه و بریتانیا است تا اثر بستر و گستره

ها و اجرای آن، کمکی کیفی به نظریه کلی بازآفرینی شهری زئیات سیاستهای دقیق در مورد ججای ارائه توصیهاین است که به

ا ریزی و بازآفرینی کمک کند تداشته باشیم. همچنین امید بر آن است که مرور این اتفاقات به محققان و دانشجویان برنامه

ای و پشت میزی یا بازدید میدانی، نههای بازآفرینی، چه از طریق مطالعه کتابخاچارچوبی متفاوت از مالحظات سیاسی و پروژه

ن دیدگاه در تریالمللی هستم، اما هیچ شکی وجود ندارد قویفراهم کنند. باوجوداینکه ما نویسندگان این مقاله مدعی سطوح بین

ه بپردازد( از ی دو کشور آلمان و فرانسترین نتایج ما )عوض اینکه به مقایسهقوی این مطالعه تطبیقی، دیدگاهی بریتانیایی است.

 آید تا بین دو کشور دوم.با تجربیات آلمان و فرانسه به دست می طریق مقایسه تجربیات بریتانیایی

ها و روندها، ها، گرایشها، تفاوتگیریِ شباهتهای اندازهعنوان شاخصهای کمی است که بهی بعدی، مقایسه دادهمسئله

هایی همچون آلمان، فرانسه و بریتانیا که شباهت باالیی با یکدیگر دارند، مشکالت حال حتی میان کشورشده است. باایناستفاده

ط، ها، تعریف متفاوت شرایها وجود دارد؛ مشکالتی همچون قابلیت دسترسی به دادهی عدم قابلیت مقایسه دادهفراوانی درزمینه

 که توسط ی کمیسیون اروپاهای منتشرشدهی. دادهآوری، سطح تجمع و سؤاالت تفسیرهای جمعها و روشی برداشت دادهدوره

ای و ها از سطوح ملی به منطقهدهد که چگونه هنگام تغییر مقیاس پژوهشوضوح نشان میاند، بهشدهبررسی 8سازمان آمار اروپا

ئل صدد حل این مسارود؛ اگرچه از جهاتی، توسعه حسابرسی شهری درها از بین میی دادهریپذ سهیمقاای، کیفیت و زیر منطقه

طور مثال، در بریتانیا امکان دسترسی است. به شدهیآورجمعتری برای اهداف مربوط به سیاست های بیشاست. اطالعات و داده

 تری همچون اندازه واحد مسکونی،های نسبتاً ضعیفان ملک و دادهصاحبهای بسیار خوبی از قبیل قیمت فروش مسکن به داده

تری در مورد اندازه های قویشود، دادهقابل، در آلمان و فرانسه که اجاره مسکن برحسب مترمربع در هرماه بیان میوجود دارد. در م

 های دقیق کمتری در مورد میزان سرمایه وجود دارد.مسکن و داده

 ی زیرین است.هاهای شهری، فهم اهمیت بسترهای عمیق و الیهالمللی مشکالت و سیاستهای بیندشواری دیگر مقایسه

مقایسه بریتانیا و آلمان )و فرانسه( صرفاً سؤالی "کند که ( به ما یادآوری می81، ص. 1008هرسون ) آلمانی –ای انگلیسی پروژه

مربوط  تر جامعه، تاریخ و هویتمحیطی نیست. بلکه به سؤاالت اساسیهای سطح پائین زیستهای اقتصادی و سیاستاز شاخص

ر کشوری شوند، ه فراگرفتههای متقابل ملی که ممکن است ی درسهاشنهادیپها یا ها و شباهتتوضیح تفاوت . پیش از"شود می

ورسوم مختص به خود را دارد که باید موردتقدیر و جغرافیا، تاریخ، اقتصاد و ساختار اجتماعی، نهادهای سیاسی، فرهنگ و آداب

اند و با فرآیند و پیامدهای تغییر اقتصادی و بازآفرینی شهری مواجه شدهتوجه قرار گیرد. طی سی سال گذشته، هر سه کشور 

ای های پیچیدههای بسیار، تفاوتاند. در عین وجود شباهتها را دنبال کردههمگی اهداف مشابه رنسانس شهری و نوسازی محله

 خصوصممکن است مشابه باشند؛ به در حالی است که اهداف سیاسیمیان تجربیات هر یک از این کشورها وجود دارد. این 

صادی و اقت –مشاهده است که هر کشور ازلحاظ شرایط اجتماعی های شهری قابلی اروپا بر سیاستهیاتحادی تأثیر رشد هنیدرزم

 همحیطی و از یک نقطه متمایز کار خود را آغاز کرده و این توسعه سیاسی را در بستر نهادی و فرهنگی متفاوتی شکل دادزیست

لیدی های کبنابراین پرسش؛ کندشده برای حل مشکالت شهری کمک میها به تمایز رویکردهای پذیرفتهاین تفاوت است.

 اند از:عبارت

 اقتصادی، نهادی و  –ها، تحت تأثیر بسترهای متفاوت اجتماعی حلی راهتا چه حد تعریف مشکالت شهری و توسعه

 فرهنگی هر یک از کشورها بوده است؟

                                                      
1 Eurostat 
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 های نامهیعنی آیا منطقی است که بگوییم بر؛ بوده است " ریمسوابسته به "چه اندازه سیر تکامل سیاست در هر کشور  تا

شده توسط های تعیینبر اساس هنجارهای نهادی وابسته به مسیر و اولویت"یافته و بازآفرینی شهری در هر کشور توسعه

های هر کشور از منظر نظریه چه حد در نظر گرفتن تکامل سیاستتا  (.1003)مارشال  "کنند ملت، عمل می -دولت

 کند؟وابستگی به مسیر، به درک این فرآیند کمک می

ورد دهیم. بررسی بستر با بحث در مبنابراین، بخش بعدی را به مطالعه و مقایسه بسترهای ملی فضایی و نهادی اختصاص می

کند. پس از تثبیت این چارچوب، در نوسازی محله هر کشور ادامه پیدا می ماهیت مناطق شهری و بازآفرینی کلیدی و مشکالت

ای را ارائه های مقایسهپردازیم. بخش چهار نیز برخی بازتاببه بررسی تکامل سیاست بازآفرینی شهری در هر کشور می 5فصل 

 شود.ذاران ارائه میگهای سیاستشده و برخی از درسگیری ارائهکند، درنهایت در بخش پایانی نتیجهمی

 

 یکیزیو ف یاقتصاد -یاجتماع یمل یبسترها           .

 شهری، یاستس یهاشرفتیپ رسد که بسیاری ازمی نظر به. است شهری تطبیقی مطالعات مهم بسیار ابعاد از یکی بستر و زمینه

 به دیدیش تمایل کشور هر در گذاراناستسی جدید، مشکلی با هنگام مواجهه بدان معنی است که این .باشند مسیر به وابسته

 ارانگذهای سیاستفرصت و هامحدودیت .داشت خواهند اند،بوده مورداستفاده درگذشته که هاییحلراه کردن سازگار و استفاده

 گذاریستیاس هایگزینه توضیح منظوربه بنابراین،؛ شوندمی نهادی تعیین – سیاسی و اقتصادی - اجتماعی شرایط یواسطهبه

اقتصادی قیود و محدودیت برای مداخله،  شرایط .کنیم درک را بسترها این باید باشد الزم اگر خاص، کشور یک شده درانجام

 مسکن، در گذاریسرمایه بر طور مشابهبه جمعیت تراکم و کند. توزیعگذاری داخلی ایجاد میازجمله امکان رشد بومی یا سرمایه

 ساختمان طراحی در هاانتخاب ها نیز برفرم و ساختار شهری هایسنت و الگوها گذارد.صرفی تأثیر میم خدمات و هازیرساخت

 عاملی انانگلست داخلی شهری مناطق در تک خانواری مسکن به تمایل و شیوع رسدمی نظر به مثال،عنوانگذارند. )بهمی تأثیر

 تغییر دهایفرآین بر کلیدی تأثیر نیز شهری حکمرانی هایارزش و لشک .است( کشور آن در آینده شهری شکل تعیین برای مهم

 کنندمی بیان( 81008) همکاران، و هاتچینز پارکینسون، مثال، طوربه) داشت خواهند گذاری،سیاست هایواکنش ماهیت و شهری

بنابراین ((؛ 31. )ص) "بود اهد تر خوبودن بیش فعال و تجربه برای ظرفیتشان باشد، تربیش شهرها مالی استقالل هرچه" که

 شهری هایتسیاس هایمکانیسم و ابزار یافتن راهی برای انتقال و شهری دالیل تغییرات به دنبال بیان که هاییتوضیح مباحثه

 را ایالت هر هریش متفاوت بازآفرینی بخش به این دلیل بستر این .شودتر میهستند، از طریق درک بهتر بستر، آسان کشورها بین

تحت تأثیر بسترهای اجتماعی اقتصادی، نهادی  ها،حلراه توسعه و شهری مسائل تعریف تا چه اندازه دهد تا نشان دهدتوضیح می

 اند؟و فرهنگی بوده

 شرایط اقتصادی 

 اقتصادی یبازساز میانه در بریتانیا 8341 سال در. بود کنونی وضعیت از متفاوت بسیار منطقه هر اقتصادی شرایط پیش، سال سی

 حتت ترکم غرب، و فرانسه اقتصاد مقابل، در .پیدا کند ادامه تاچر نیز در دوره بایستمی که بود 8345 سال نفتی بحران ناشی از

یکاری سطوح ب کشور نسبتاً  این دو. بودند برخوردار جنگ از پس اقتصادی رونق جای آن ازبه و گرفتند قرار 8345 سال بحران تأثیر

 کشور سه هر 8310 دهه اواخر در(. ببینید را 1 و 8 شکل)باالتری نسبت به بریتانیا داشتند  داخلی ناخالص سرانه تولید وتر پایین

 اخیر، دوران حال دربااین .کردند اجتماعی، احساس تحول و بیکاری باالی سطوحدر کنار  اقتصادی را بازسازی طور کامل فشاربه

                                                      
1 Parkinson, Hutchins, et al. 
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 ،1004 سال از پس بحران زمان تا حاضر یا حداقل در حال درخشید و صنعتیدوران پسا خورشید نور زیر در شدتبه بریتانیا اقتصاد

 .کشور دارد میان سه داخلی ناخالص تولید سطح سرانه باالترین و بیکاری نرخ ترینکم

 اقتصادی گیآشفت در از دو کشور دیگرتر های اجتماعی، سریعبریتانیا با باال بودن فقر، بیکاری و ناآرامی بررسی، دوره این آغاز در

 میزان ،8340 دهه پایان در .کرد صنعتی را آغازپسا جامعه یک بازسازی فرآیند که بود اروپایی بزرگ کشور اولین او .رفتیفروم

 .ودب غربی آلمان و فرانسه توجهی کمتر ازطور قابلو سرانه تولید ناخالص ملی به باالتر توجهیقابل میزان به بیکاری

 هایشهرک و اشهره از ازجمله بسیاری ،"یسنت" تولید هایبخش به شدیدی وابستگی که هاییحوزه بر ویژهبه اقتصادی بازسازی 

دوران  "صادیاقت "معجزه " فرهنگی و محیطیزیست اجتماعی، اقتصادی، هایهزینه طور نامتناسبیبه که بریتانیا غربی و شمالی

 "هرش درونی " مناطق در زیادی، حد نیز نه منحصراً بلکه تا حاصل شهری مشکالت .گذاشت ، تأثیرکردندتحمل می را 8"تاچر

 .بودند متمرکز شهری مناطق این

 

 ایتانی: فرانسه، آلمان و بریکاریمدت در نرخ ببلند راتییتغ -8 ریتصو
 .اندشدهدادهبه سازمان ملل متحد ارجاع  8338از سال  یها( اشاره دارد. دادهیآلمان )آلمان غرب هیتنها به اتحاد ،8330تا سال  یهانکته: داده

 1003اقتصادی جهان، آپریل  اندازچشمی پول، پایگاه داده یالمللنیمنبع: صندوق ب 
 

 5فرمان تحت آلمان بود، 1 (ونیتاریستم، راست جناح) دارو باالی با حجم انگلستان اقتصاد درمان دنبال به تاچر مارگارت کهدرحالی

 سمت به قدم ،8میتران فرانسوا خود، سوسیالیست جدید رئیس فرمان تحت فرانسه، و دموکرات سوسیال دولت اشمیت،هلموت 

 محلی دولت اندنر حاشیه و سازیخصوصی ملک، مبتنی بر بازآفرینی با انگلستان کههنگامی رو،ازاین .گذاشت اقتصادی اصالحات

ود برای پیدا کردن گرایش سیاسی خ و انگلستان تجربیات از یادگیری برای فرصتی نو آلمان و فرانسه کرد،می نرم وپنجهستد

 .داشتند اقتصادی، روابط و محلی حاکمیت موجود ساختارهای تغییر

 با سهم مقایسه در را( اشتغال از %51) تولیدی بخش ترینبزرگ همچنانآلمان . دارد وجود کشور هر اقتصاد ساختار در هاییتفاوت

 بخش هب تر وابستهبیش انگلستان داراست. این در حالی است که ساختار اقتصادی انگلستان درصدی 15 و فرانسه درصدی 13

                                                      
1 Thatcherite 

 
2 monetarist 
3 Helmut Schmidt 
4 Mitterrand 
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 بخش ترینبزرگ ها، فرانسهدر مقابل این است. درصد 11 درصد و در آلمان 48و در فرانسه ( اشتغال از درصد 43 حدود) خدمات

 .دارد( 135 جدول: 51 ای،منطقه هاگرایش) ورزیکشا

 کشور سه بین اساسی هایتفاوت برخی از این 5 شکل نمودار. است متفاوت نیز مناطق بین ثروت توزیع و نسبی اقتصادی قدرت

کشور،  جنوب در فعالیت ثانوی مناطق و در کنار 8فرانس دو ایل و پاریس اطراف در خروجی ترینبیش فرانسه در .دهدمی نشان را

 .است متمرکز ایمدیترانه مناطق و 5آلپ رون ،1تولوز اطراف

 

 : فرانسه، آلمان و انگلستانیناخالص داخل دیبلندمدت سرانه تول راتییتغ -1 ریتصو
 1003اقتصادی جهان، آپریل  اندازچشمی پول، پایگاه داده یالمللنیمنبع: صندوق ب

 

 

 1001، فرانسه، آلمان و انگلستان در سال NUTS 2ساکنان مناطق  یبه ازا یناخالص داخل دیسرانه تول-5 ریتصو
 Eurostatمنبع: 

 

                                                      
1 Ile de France 
2 Toulouse 
3 Rhone Alps 
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کم و  یخروج میان شرق با تفاوت ترینبیش آلمان در. دارد قرار سطح خود ترینپایین در کشور روستایی مرکز در هااین خروجی

 این، خروجیعالوه بر  .است افتهیتمرکز 5فرانکفورت و 1اشتوتگارت ،8مونیخ شهرهای رب با خروجی باال وجود دارد که درغ و جنوب

 لندن، طرافا دارد، بدیهی است که در را خروجی سطح باالترین با توجه به اینکه بریتانیا. است کم شمالی نیز روستایی مناطق

 ولز، از هاییبخش و شمالی ایرلند اسکاتلند، شمال روستایی مناطقجز به عالیت و سراسر کشور،ف ثانویه مناطق و 8میدلندز و جنوب

خصوصیات  االتر وب انگلستان نسبت به دو کشور دیگر، تراکم احتماالً بدان جهت است که این اتفاق .است افتهیگسترشو  شدهپخش

 .تری داردشده بیش ترشهری

 شهری سیستم و جمعیت تراکم و توزیع 

 ی آینده جمعیتکه در دهه رودمی انتظار آن .دارد جمعیت نفر میلیون 11 آلمان و نفر میلیون 11 مجموعاً حدود فرانسه و بریتانیا

 بر عالوه (.ببینید را 8 شکل) یابد کاهش درصد 033 حدود آلمان و در مقابل جمعیت افزایش درصد 1 حدود تا فرانسه و انگلستان

 درصد است که در 5838حدود  آلمان در سال( 18-83 به جمعیت سال 13 باالی نسبت جمعیتمسن )گی افراد وابست نسبت این،

نده تا آی یدهه پایان تا شود که این شاخصبینی میباشد. پیشمی باالتر بریتانیا، درصد 1834 و فرانسه درصد 1331 با مقایسه

 جمعیتی وضعیت آلمان بنابراین؛ خواهد یافت افزایش انگلستان، در درصد 1131 و فرانسه درصد در 5131 آلمان، درصد در 5335

 .دارد و خواهد داشت بریتانیا یا فرانسه با بسیار متفاوت

 الگوهای و جمعیت تراکم تضاد سطح ،3 شکل .است متفاوت از یکدیگر بسیار کشور هر سه جغرافیای که خاطرنشان کرد به باید

تحت  3ایِ هستهتک کشورهایاساساً  فرانسه، و( انگلستان ویژهبه) ازلحاظ ساختاری، بریتانیا .دهدمی نشان کشور را هر شهرنشینی

 در مقابل آلمان، (دهندمی تشکیل را خود کشور جمعیت از %81 حدود هرکدام پاریس، و لندن) پایتختی هستند؛ شهر یک حاکمیت

است(  شهر آلمان تریندرصد جمعیت کشور، بزرگ 8با  برلین،) است( برلین) مهم شهر یک با 1ایچندهسته شهری ساختار دارای

 رینتبیش دارای (انگلیس ویژهبه) از میان این سه کشور، بریتانیا شده،نشان داده 8 جدول در که طورهمان (.ببینید را 3 شکل)

بته الاست ) متمرکزشده آن رد فرهنگی و سیاسی قدرت عمده که شهری و شهر مرکزی مهمی همچون لندن است؛ جمعیت تراکم

 سهفران برخالف بریتانیا، (.است شدهشناخته رسمیت به سیتأستازه  دولت در 80بلفاستو  3کاردیف ،1گالسکو/  4ادینبورگ ظهور

 مسئله این کشور، دو هر در .شودمرکزی و غالب محسوب می همچون لندن، پاریس نیز شهری اما دارد را تراکم ترینکم

 .کندایجاد می ،است شدهواقع پایتخت شهر از خارج در که اقتصادی یتوسعه کمیت و ماهیت بر شدیدی هایمحدودیت

                                                      
1 Munich 
2 Stuttgart 
3 Frankfurt. 
4 midlands 
5 monocentric 
6 polycentric 
7 Edinburgh 
8 Glasgow 
9 Cardiff 
10 Belfast 
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 ایتانیفرانسه، آلمان و بر شدهینیبشیو پ یفعل یهاتیجمع-8 ریتصو
 Europop 2008 ییگراهم یوی، سنارتیجمع یهاینیبشی، پEurostatمنبع: 

 

 ایتانیفرانسه، آلمان و بر تیو تراکم جمع یساختار شهر -3 ریتصو
 Eurostatمنبع: 

 نگیفره و سیاسی - اقتصادی قدرت و شهری، برتری هیچ که است ایچندهسته دارای ساختار آلمان مقابل دو کشور دیگر، در

 ، اقتصاد هری آنواسطهبه که دارد اقتصادی آلمان و پراکنده توسعه گسترده ای بر ماهیتتأثیر اساسی همین امر .ندارد گیریچشم

 .بریتانیایی یا فرانسوی خود، مقایسه شود همتایان با تواندمی تنهاییشهر به

 آلمان نسبت در مقابل، .اندشدهواقعاین دفاتر در پاریس  %18ها در لندن و در فرانسه، شرکت دفاتر اصلی کل %44 در بریتانیا تا 

و  (%81) 1فرانکفورت ،(%85) 8هامبورگ ،(%84) مونیخ شهرهای از تعدادی بین ایپراکنده بسیار توزیع به دو کشور دیگر دارای

 (.Bel & Fageda ،1004) است ،(%81) 5هوفدوسل

                                                      
1 Hamburg 
2 Frankfurt 
3 Dusseldorf 
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 ایتانیو اندازه شهر در فرانسه، آلمان و بر تیتراکم جمع -8جدول 

 .تیهای جمعسبات مؤلفین از سرشماری: محامنبع
 

 حاصل ،مقایسه شود یا فرانسه بریتانیا شهرهای از بسیاری با تواندمی آلمانی شهر هرامر که  این شد، اشاره باال در که طورهمان

 اری ازای متعادل بسیاقلیمی درون منطقه توزیع به این نوع توسعه اقتصادی .اقتصادی است توسعه دامنه و ماهیت گسترش

 از ، با برخورداری از برخی(غربی آلمان حداقل یا) کند. شهرهای آلمانمی کمک ثروت و درآمد مدیریتی، های تخصصی،شغل

 شوندترین شهرهای اروپا محسوب میپذیررقابت اجتماعی، جزو شرایط و محیطیزیست کیفیت و زندگی استانداردهای باالترین

(Parkinson et al., 2004). و بقسا شرق بین شدیدی تضاد آلمان، غربی مناطق میان عملکردی متوسط اختالفات خالف وجودبر 

 ادهافتعقب محیطیزیست و اجتماعی شرایط و اقتصادی عملکرد ازلحاظ نکهیبر اعالوه  دیجد 8دارد. شهر لندر وجود غربی آلمان

 ,Bontje, 2004; Kronthaler)گریبان است بهدست "رهاشهکوچک شدن "پدیده  و جمعیت زدایی است، در آینده نیز با خطر با

2005;Turok & Mykhnenko, 2007). 

 بسیاری ترقبع اجتماعی، شرایط و محیط کیفیت و زندگی استانداردهای پذیری اقتصادی،رقابت دارند در تمایل انگلستان شهرهای

 دولت وزیر ،1میلیبند صحبت دیوید ر اساس تفکر عمومی و. ب(Parkinson et al., 2004)کنند حرکت  خود اروپایی همتایان از

 خاص نگرانی 8350ی از دهه .ندارند حضور " قهرمانی شهرها لیگ " در ، شهرهای بریتانیا1001 سال در محلی جوامع و محلی

 ،8310 دهه از بیکاری نرخ زیاد کاهش رغمعلی بوده است. مختلف مناطق میان اقتصادی رشد نرخ اختالف تداوم بریتانیا،

 .است انگذارسیاست هاینگرانی از برخی موضوع همچنان که چیزی ؛است ماندهیباق مناطق میان توجه عملکردیقابل هایتفاوت

 شمال این کشور ایمنطقه رشد آژانس سه توسط که است طرحی(، NWGS) شمالی راه رشد استراتژی انگلستان، در مثالعنوانبه

(RDAs )13 های این کشور، به ارزشی معادلمابقی بخش و انگلستان شمال میانحدفاصل احداث پل در  آن، هدف و یافتهتوسعه 

 رشد پتانسیل" شمالی مناطق روی بر گذاریسرمایه و شمال انگلستان در تقویت کار شراکتی منظوربه ایده، این .پوند است میلیارد

 .(North West Development Agency, 2005) گیردصورت می "بومی

از  است، "جهانی شهر" پایتخت که غیرازبه شهرهایی که دارد وجود( هست ایتانیبر آنچه در مشابه) ایدیرینه نگرانی فرانسه در

 حال،. بااین(Fraser & Lerique, 2007, p. 147)( ایتالیا و آلمان طور مثال:بهبمانند )عقب  اروپایی کشورهای شهرهای برخی از

 مانند جدیدی هایزیرساخت در گذاریسرمایه و اقتصادی رشد جمعیت، رشد شاهد 8330 دهه ای درشهرهای منطقهبسیاری از 

نقش  تیتقو در ضمن) روندها نیا برساخت ی، دولت فرانسه قصد خود مبتن1001در سال  بودند. تراموای شهری هایسیستم

 یمادرشهرها ریاز سا تیحما زیو ن ییاروپا نینخست یشهرها یسوبه 3مارسی و 8لیل ،5ی لیونتوسعه ی( و ارتقاسیپار یجهان

                                                      
1 Lander 
2 David Miliband 
3 Lyon 
4 Lille 
5 Marseille 



   

 
 

88 

 در آلمان یامنطقه یهاهیعنوان سرمابهدرخشندگی و نفوذ جهانی،  از یکسانی یبه درجه یابیدر دست یشهر یهاو شبکه یدیکل

 کرد.  دییرا تا ایتالیا ای و

 رزشا که است هاآن کنترل از فراتر اغلب تا حدی شهرها، یمایهسر که است آن از حاکی اقتصادی های ساختاریبحث ،حالنیباا

 شهر مورد در( 8335) 8نایجر طور مثال،به .بردمی السؤ را زیر اقتصادی بازآفرینی برای محلی یا ایمنطقه ابتکارات اثربخشی و

 :است عامل چهار از ، حاصل5نگدوکپیشگام ال شهر عنوانظهورش به و شهر آن سریع رشد که کندمی بیان ،1مونپلیه فرانسوی

 پایتخت به مونپلیه آن در که دولتی اختیارات تفویض فرآیند( 1) ؛8311 سال از پس الجزایر از بازگشتی مهاجران هجوم( 8)

 برای IBM تصمیم( 5) ؛(8بزیر نیمز،)مثالً  کند جذب را مهمی ثالث توابع توانست همسایگانش هزینه و به شد تبدیل ایمنطقه

ات مؤسس و دانشگاه رشد کار، اجتماعی ساختار در تغییر و شغل هزار چندین ، منجر به ایجادانهیرابزرگ کارخانه یک اندازیاهر

ی نقش فعال مقامات محلی در تشویق برخی از رغم امکان مالحظهعلی. (Negrier, 1993, pp. 135–136) فرعی شد تحقیقاتی

 خصوصی ذارانگسرمایه توسط یا( پاریس در) مرکزی دولت توسط کلیدی تصمیمات از یاریبس روشن است که کامالًاین تحوالت، 

 .است شدهگرفته دیگر جاهای از

 کاهش، این حال،بااین " .کردرا تجربه می نساجی صنایع افول ،8310و  8330های در دهه لیل شهر مرکزی سوی کشور،در آن

 واالنسین فوالد مجتمع و جنوب منتقل به سنگزغال صنعت چراکه بود 3نورد نطقههای کل مسرمایه عمومی کاهش از بخشی تنها

 طوربه دهه همان در کهیطوربه بشدت سرعت گرفت 8340 سال از بعد سنتی افول این قبیل صنایع .بود شدهفیتضع سرعتبه نیز

 ت تا اینکه از طریق دولت مرکزی و شروعاین روند کاهشی ادامه داش .(Fraser & Baert, 2003, p. 88) "بود  مشهود خاص

که منجر  دیگرد شناسایی( لیل ازجمله) فرانسه سراسر در ایمنطقه رشد هایقطب از تعدادی ،"معمولی دولتی ریزیبرنامه فرآیند"

 است، درک این بناشده سوم بخش مشاغل توسعه بر که اخیر اقتصادی موفقیت به معکوس شدن این روند کاهشی شد. کلید

برای  مطلوبی اربسی مکان است اما شدهواقعحاشیه کشور فرانسه  در ازلحاظ جغرافیایی() لیل شهرکالن که بااینکه که بود واقعیت

 بلژیک، با مرزهای مشترک آرامش در همین راستا، حفظ (.38. ص) "بوده است اروپا غرب شمال اقتصادی مهم مناطق با ارتباط

 .ودب محلی کارآفرینی و ابتکارات از حمایت در مهمی هایپیشرفت بزرگراه، شبکه و Ligne Grande Vitesseکانال  تونل شدن باز

 افزایش ای این حجم ازمنطقه صرفاً عوامل امکان اینکه"این پیام واضح را با خود دارد که  1رور منطقه اقتصادی بازسازی یتجربه

 اجتماعی و اقتصادی ندارد. تاریخ را توجیه کند، وجود 8330وایل دهه و حتی ا 8310 دهه ، اواسط8340 دهه پایان بیکاری نرخ

او  وجودنیباا"  .(Bomer, 2001, p. 25)کرد  تحلیل المللیبین و ملی هایسیاست و تاریخ به توجه بدون تواننمی را منطقه

، "به مشا اقتصادی مشکالت با مواجهه غمرکند که آلمان بهکند و خاطرنشان میمی را تائید ملی و ایمنطقه هاینقش اختالف

 جنبش از بزرگی هایبخش و سبز حزب 1(SPD) هایی از حزب سوسیال دموکرات، بخش4به دلیل مقاومت اکثریت لندرها

های بخش عرضه نئولیبرال و مونیتاریست، از بریتانیا از مسیر تاچریت در سیاست "رفاهی هایسازمان و کارگری هایاتحادیه

 رکیبیحاصل ت ،شدهاستفاده رور منطقه اقتصادی بازآفرینی تحریک برای که سیاسی ابزارهای .(Bomer, 2001, p. 25)نکرد پیروی 

                                                      
1 Negrier 
2 Montpellier 
3 Languedoc 
4 Nimes, Beziers 
5 Nord region 
6 Ruhr 
7 La¨nder 
8 Social Democrat Party (SPD) 
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 در گذاریسرمایه و 8340 و 8310 هایدهه در جدید دانشگاه پنج که شامل تأسیساست )بوده  زمینی و فدرال دولت ابتکارات از

ارات اند نیز وجود داشتند، این ابتکمحلی بوده حاصل ابتکارات تردیگری که بیش هایتوسعه ،عالوه. است(ارتباطات  و ونقلحمل

 توسعه استراتژی) دورتموند پروژه و( آلمان است در هاپروژه ترینموفق از یکی حاضر حال در) 8دورتموند تکنولوژی پارک شامل

 یجاکامل  طوربه تواندخدماتی می هایشغل ایجاد که رور مانند ایمنطقه برای کندمی بیان بومر ( است.باال آوریفن با اقتصادی

 "کند که بیان می 1بیِد او با استناد به استدالل .وجود دارد هاییمحدودیت توجهیتا حد قابل کند های تولیدی را پرشغل یخال

 مک دیگر، به نسبت مناطق با مقایسه در ورر سنتی صنایع از خارج هم و داخل در هم خدمات تجارت محور، برای نوآوری پتانسیل

 راین،باند؛ عالوهشدهواقع دیگری چون مونیخ، مناطق در سنتی طورمحور بهدانش صنایع که جهت استاست. این کم بودن ازآن

 .(Bomer, 2001, pp. 26–27) " نیست پذیرامکان قدیمی صنعتی منطقه طی یک یا دو دهه در محیطی چنین ایجاد

 ساختار شهری فرم و 

 ماهیت بر هاآن ی تصرفنحوه و فرم مسکن، بازار ماهیت اختالط و وضعیت کاربری زمین، شهری، مناطق فیزیکی ساختار

 .گذاردمی تأثیر ها،آن برای ممکن راهکارهای از وسیعی طیف و هستند مواجه آن با مقامات که شهری مشکالت

ق است؛ این مناط شهری و نوسازی محالت رو به افول اقتصادی بازسازی مشکالت اب به مقابله مجبور کشور هر زمانطور همبه

ای قرار های مسکن اجتماعی حاشیهمجتمع در هم محدوده شهر و درون در شوند، هممی فرانسه دیده و انگلستان در ویژهکه به

وجه باید ت اما دارند، شد، ذکر باال در که ادیاقتص ساختار تغییرات در ریشه محالت در محرومیت موجود مشکالت حدی تا .دارند

 در 8اورتون و 5هال واکس هامثال، نسل طوربه .بودند دوره موردمطالعه محروم از تربسیار قبل هامحله این از داشت که بسیاری

 .بودند کشور شهر هایمحله ی فقیرترینزمره در 3لیورپول

 با( هریش مناطق در ویژهبه) مسکن بازار در هر دوره کشورها، است؛ از یکدیگر متفاوت بسیار کشور هر تجربه این بخش نیز در

مساکنی که  زا باالیی بسیار سطح آلمان، ویژهبه دیگر کشورهای با مقایسه بریتانیا در مختلفِ خود را دارند. مشکالت و هاویژگی

 رد و حتی بریتانیا در. است زیاد بسیار شهریمناطق درون در این تفاوت (.ببینید را 1 جدول)را دارد شده اشغالتوسط مالکشان 

ر آلمان د از بریتانیا و ترکم است؛ در فرانسه این نرخ تصرف از رایجی شکل توسط مالک شهری، تصرف مسکن داخلی مناطق

 حلراه و شهریروند مسکن مشکالت ماهیت برای عمیقی پیامدهای امر این دید، خواهیم بعداً که طورهمان .کمتر از هردو است

 .دارد هاآن

 با این اوصاف، است.( Eurostat) درصد 14 و در آلمان درصد 83درصد، در فرانسه  10 های آپارتمانی بریتانیانرخ سکونت در واحد

 رو هستیم.بهور هستند، مالک نیز عمدتاً که مساکن تک خانوار قدیمی و نسبتاً هایخانه هایی باانگلستان، با محله در برای نوسازی
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 )%( ایتانیاشغال مسکن در فرانسه، آلمان و بر زانیم -1جدول 

 
 . Karlskrona ،Bovoket(، 1008اروپا ) هی(، آمار مربوط به مسکن در اتحاد1003، سوئد )یزیرمسکن، ساختمان و برنامه یمل ئتیمنبع: ه

 شود.تاریخ دوباره به آلمان ملحق می بعدازآن و شودیمربوط م یبه آلمان غرب 8313آلمان قبل از  یها براتوجه: داده

 

 مدرن سبتاًن یبلندمرتبه هااز آن توجهیقابل بخش است که (هاآپارتمان) خانواری چند تر شامل الگویفرانسه بیش شهری مناطق

 مسکن هایمعمجت تری دارند. این موضوع حتی در موردبیشی ( بریتانیا، اجاره)بلندمرتبههستند که نسبت به واحدهای آپارتمانی 

 هریش هایچالش از یکی .ها وجود دارد، نیز صادق استفرانسه در آن شهری اجتماعی مشکالت از بسیاری که ایحاشیه اجتماعی

ای است که در هحوم بلندمرتبه اسیمقبزرگمسکن اجتماعی  هایمجتمع اجتماعی مشکالت به پرداختن ،8340 دهه از کلیدی

 مناطق از مهاجرت ساخته شدند تا نیاز به مسکن ناشی از رشد جمعیت، 8"بزرگ های گروه"عنوان تحت  8310و  8330های دهه

 سریع را برطرف سازد. شدن صنعتی و شهری مناطق به روستایی

ای، های مسکن اجتماعی حاشیهمجتمعجمله من بلندمرتبه، هایساختمان ای در مناطق مسکونیاجتماعی عدیده مشکالت

د کردند؛ در کنار این فراین شروع به ویران شدن آپارتمانی هایساختمانها سالطی  در بسیاری از این مناطق .است متمرکزشده

اشتغال منجر شد تا بسیاری از ساکنان ثروتمند برای نزدیکی  مراکز در خوب ونقلحمل ارتباطات و امکانات کمبود زوال کالبدی،

 %15) انجوان مناطق نرخ بیکاری این از بسیاری ها حرکت کنند یا در مساکن تک خانواری ساکن شوند. دربه مراکز، به سمت آن

 81 ( به" یشهرمناطق حیاتی ") "1مناطق شهری حساس"در  و است بسیار باال و حاد( شهری مناطق در ساله 18 تا 83 افراد از

 .رسدنیز می درصد

 مورد در ملی هایبحث به منجر و درنوردید را فرانسه شهرهای از بسیاری ایحومه هایشورش از عظیمی جمو ،1003 سال در

"crise des banlieues" (شهر هایحومه بحران )منجر فرانسه شهرهای در امالک قیمت شدید افزایش اخیر، هایسال در .شد 

اهد اعیان در برخی نقاط ش همچنین .تبدیل بشود فرانسه سراسر بزرگ شهرهای اساسی در یامسئله شد تا استطاعت مالی افراد به

سکن رسد بازآفرینی مبتنی بر بازار خصوصی ماست. به نظر نمی محدودشده داخلی شهری مناطق به تربیش که میهستنیز  5سازی

 ی هستند، داشته باشد.ترین میزان مشکل و سختکه محالتی با بیش 8گیری در حومه، تأثیر چشم" ییایتانیبرسبک "به 

 از تربیش آلمان شهریدرون مناطق اجتماعی اختالط. هستند عادی خانواری، بسیار ای چنداجاره مساکن آلمان، شهرهای در 

دارد، اما در آلمان نسبت به دو  وجود غربی شهرهای مسکن اجتماعی هایمجتمع اجتماعی در مشکالت اگرچه .است انگلستان

د شوند؛ البته تا حدودی تجربه شهرهای لندر جدیشده و بهتر نگهداری میاین مساکن کمتر است، بهتر ساختهکشور دیگر تعداد 

 )آلمان شرقی سابق( متفاوت از سایر نقاط آلمان است.

 پذیرفانعطا ساختمانی نوعیبه هستند. تراس داررو به خیابان و  درونی شهری مسکونی منطقه خاص انگلیس، طوربه و بریتانیا در

 کوچک قدرهر قطعه مسکونی آن اندازه دیگر، سوی از باشد.کاربری می تغییر یا تبدیل تقسیم، به قادر که بر اساس تقاضا، است

                                                      
1 Grands ensembles 
2 zones urbaines sensibles 
3 gentrification 
4 banlieues 



   

 
 

91 

ی قدیمی توان آن را تخریب یا بازسازی کرد، درنتیجه برای بازسازی و پاکسازی محوطهنمی همسایگان بر تأثیر بدون است که

 (.1)شکل  ستنده عمومی مداخله نیازمند

 احتمس با منفرد هایساختمان :است محوطه دار آپارتمانی بلوک درونی شهرهای آلمان، شهری مناطق در ساختمان نوع ترینرایج

 هاطورمعمول این ساختمانبه (.1 شکل) هستند مشترک مرکزی هایپلکان اطراف در جداگانه هایآپارتمان هایگروه شامل زیاد که

 کونیغیرمس تجاری یا فروشیخرده اغلب در طبقه همکف .ساختمان دارند در پشت مشترکی باز فضای تفاع وار طبقه تا شش

حیاط  محوطه ردکارب و اتومبیل رفاهی، پارکینگ امکانات و سایز تر در موردها بیشمشکالت این نوع آپارتمان .کنداستقرار پیدا می

 انفرادی ساختمان براین، هرعالوه .شوندمی اجاره داده مسکن انجمن یا وصیخص مالکی توسط معموالً هااین آپارتمان .است

 صورت گیرد. یا تغییر نوسازی، بدون تأثیر بر امالک مجاور، بازسازی، کافی بزرگ است تا اندازهبه

بنابراین  ،باشد حد متفاوتوا خیابان یا بلوک یک در توجهیقابل طوربه تواندوضعیتشان می و بر اساس قدمت هاآپارتمان یاجاره

 هستیم. کوچک هایمحله در اجتماعی باال شاهد اختالط

 

 Couchمنبع: . گیپزیو ال ورپولیمسکن در ل یهاطیمح سهیمقا -1 ریتصو

 

نشان  5 ولجد در که طورهمان .است متفاوت زمان طول در و کشورها های دیگر، میانهم چون شاخص مسکن عرضه نرخ

ی وجود مسئله حدی امر تا این .است ماندهعقب دیگر کشور دو از مسکن ساختار ازنظر انگلستان مطالعاتی، دوره طول شده، درداده

 .دهدمی توضیح را این کشور نسبی مسکن کمبود مساکن قدیمی و

تک وجود مالکان قدیمی و  هری، همچوندرونی ش جوامع در موجود مشکالت با طورمعمولبه در بریتانیا، نوسازی یک محله

 زندگی شرایط کلی گذشته، سال 50 حال طیبااین .که عمدتاً مالک نیز هستند، مواجه است از محله بزرگی ی بودن بخشخانوار

ر که فرایند اعیان سازی درون شهرها، منج است شدهثابت .است افتهیبهبودسابق،  شورای مسکونی امالک از بسیاری در ویژهبه

مناطق دور از حاشیه شهر،  و شهری مراکز ویژه در مناطق درونی شهری،براین، بهعالوه .شودبه بازار خصوصی مسکن می

 کند.توجهی تغییر میگذاری به شکل قابلسرمایه

 40 از شیب بریتانیا در .دارد وجود کشور سه این مسکن نحوه تصرف در هاییتفاوت های قبل گفته شد،قسمت در که طورهمان

این  درصد، بیشترین سهم را دارد. 83درصد و آلمان  33است که در نسبت با فرانسه  شدهاشغالها توسط مالکانشان خانه درصد

 مالکین توسط شدهاشغالمسکن  نرخ انگلستان شهریدر مناطق درون .است زیاد هر کشور( بسیار) درونی شهری مناطق در تفاوت

تمامی  .است است( %80 از ترطور مثال در دورتموند کمبه) کم نسبتاً آلمان شهریدر مناطق درون ماراین آ رسد امامی %80 به

 .دارد حلشانراه و شهریمسکن درون مشکالت ماهیت در مورد عمیقی مفاهیم این مسائل،

 تقاضای یواسطهبه مالیش شهرهای عنوان مشکلی حاد در برخی از مناطق داخلیمسکن به بازار ، شکست8330 دهه اواخر در

درصد باالی  که بود ازآنجا مشکل .(Mumford &Power, 1999)آمد  وجود و در بعضی از موارد خاص، رها کردن مسکن، به پایین
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 گذاریسرمایه ارزش هم و رفاهی ارزش دارای هایی که همخانه است؛ شدهاشغالمالکشان  یواسطهبه های موجود در بریتانیاخانه

 به سبتن کمتری مالی بازده منطقه های یکخانه که شوند متوجه بالقوه گذارانسرمایه یا موجود مالکان اینکه محضبه .هستند

رسد که به نظر نمی شود.کمتر می تر و سودآورترای امنمنطقه نسبت به منطقه آن در گذاریسرمایه به دارد، تمایل دیگر مناطق

 با توجه به آنچه گفته شد، هنوز .های ملکی رخ دهدشدت خانهشان، این مسئله بهارزش صرفاً رفاهیای، به دلیل های اجارهدر خانه

 شهری ناطقم بررسی یا ساختاری سیاسیای قابلعنوان پدیدهمشکلی حاد، به عنوانبه "مسکن  بازار شکست" فرانسه یا در آلمان

 شود.درونی شناخته نمی

 53 تقریباً .کندمی گذاریتری دارد و در عرضه مساکن جدید، نسبتاً کمتر سرمایهر مساکن قدیمینسبت به دو کشور دیگ بریتانیا

 مسکن، ملی هیئتاست )درصد  14 آلمان و در درصد 55 فرانسه این آمار در شد؛ ساخته 8383 سال از قبل بریتانیا مسکن از درصد

 8340 دهه اوایل در .دهندمی توضیح را هاتفاوت این حدی اسی تاسی و تاریخی مسائل (.1003 سوئد، ریزی،برنامه و ساختمان

 این از پوشیچشم هاسال از فرانسه بعد _ استقبال کرد مسکن نوسازی هایاز سیاست زودتر بریتانیا نسبت به دو کشور دیگر

 .شد جهانی مواجه جنگ بازسازی برنامه بزرگ با آلمان و شد مواجه مسکن شدید کمبود با ،8330ی مسئله، در دهه

 کشور متفاوت سه این بین زیادی حد تا همآن قدمت میانگین و مسکن شده است، ماهیتنشان داده 5 جدول در که طورهمان

 مصرف و چیدمان مانند عواملی ازنظر و است امروزی مسکن نیازهای با متناسب ترکم باشد، تر و غیر مدرنقدیمی بازاری که است.

 در مناطق یمیقد مساکن اکثر که است این انگلستان، داخلیِ مهاجرت نرخ با کشوری در دیگر مسئله .دارد متریک کارایی انرژی،

که دارای )مناطقی چون لندن و جنوب شرقی  به نسبت تریضعیف اقتصادی اند که رشدشدهانگلستان واقع غربی شمال و شمالی

 اند.م است( تجربه کردهها کصرفه در آنبهمسکن مقرون تر هستندرشد بیش

 نفر، 8000 هر به ازا خانه 4 فرانسه 8310 سال در داشت. کشور دیگر دو به نسبت کمتری سرانه مسکن تقریباً همیشه بریتانیا

 جدول )به تغییر یافتند 538 و 338 ،138 به ارقام در هر یک از این کشورها این 1000 سال ساخته بود؛ در 833بریتانیا  و 138 آلمان

 در نفر 814 با مقایسه در نفر، 8000 هر به ازای مسکن 850 تنها اکنون بریتانیا که دهدآمار تجمعی نشان می .کنید( مراجعه 8

 (.1003 سوئد، ریزی،برنامه و ساختمان مسکن، ملی هیئت) دارد فرانسه در نفر 830 و آلمان

 ایتانیه، آلمان و برنوع و قدمت مساکن در فرانس -5جدول 

 Karlskrona ،Bovoket(، 1008اروپا ) هی(، آمار مسکن در اتحاد1003، سوئد )یزیرمسکن، ساختمان و برنامه یمنبع: هیئت مل
 

 ایتانین و برنفر ساکن در فرانسه، آلما 8000هر  ینفر ساکن و خانه به ازا 8000هر  یشده به ازا لیتکم یهاخانه -8جدول 

 Karlskrona ،Bovoket(، 1008اروپا ) هی(، آمار مسکن در اتحاد1003، سوئد )یزیرمسکن، ساختمان و برنامه یمنبع: هیئت مل

 در .خواهد داشت وجود دولت مداخله به کمتری بهتر کار کند، نیاز مسکن بازار هرچه حاکی از آن است که هاداده رفتههمیرو

های باسیاست (دکننرا تجربه می کمتری اقتصادی رشد که مناطقی در قدیمی یک بازار مسکن شامل) بازار رایطش ترکیب بریتانیا

 جهیتوقابل مشکالت گذاری بودند،های زیادی تحت سرمایهبحث شده در مورد نحوه تصرف مسکن و مساکن جدیدی که سال
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کرده اد شهری، ایجدرون مناطق برخی در بازار شکست و جنوب ییافتهگسترش مناطق در تورم، و مسکن به ی دسترسینهیدرزم

نیز  الکشانمای که عمدتاً خانواریباید در نظر گرفت که در بریتانیا نسبت به دو کشور دیگر، اکثر جمعیت در مساکن تک است.

 گذاراناستسی برای را هاییچالش تند،های هر کشور هسها و ویژگیها که نمایانگر آرمانویژگی این دو هر کنند.هستند، زندگی می

کنند.میایجاد 
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 اکبريعلیحاجی  کاوه دکتر با مصاحبه

 شهر تهران سازمان نوسازي مدیر عامل

 »شهري ناکارآمد هايعرصه با مواجهه رهیافت و هاسیاست تبیین«با موضوع : 

 يکمال اطهار با مصاحبه

 اقتصادي پرسش_ي مطالعات سیاسیت علمی موسسهئعضو هی

 »ي شهريهاي توسعهي برنامهي گمشدهنهادسازي، حلقه «با موضوع : 

 

 يدریدکتر آرش ح با مصاحبه

 وفرهنگاستادیار دانشگاه علم

 »انایر در شهري يتوسعه يپروژه ماندگاردرون ناکارآمد، هايبافت و فقر بازتولید و تولید«با موضوع : 

 

 بصیرت میثم دکتر با مصاحبه

 تهران دانشگاه شهرسازي دانشکده استادیار

 »شهري ناکارآمد هايعرصه نوسازي  براي الزامی مفهومی؛ مدل«با موضوع : 

 دکتر شادناز عزیزي با مصاحبه

 ي مطالعات شهريگر و متفکر حوزهپژوهش

ي  هاي توسعهها و برنامهرحسازوکار مشارکتیِ منسجم، علتی بر ناکارآمدي طیک  بودن«با موضوع : 

 »شهري
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 بیوگرافی:

 و شـهری ریزیبرنامـه رشـته دارای مـدرک دکتـری و تهـران شـهر نوسـازی سـازمان عامـل اکبـری، مـدیرعلیحـاجی کاوه 
وســازی و بــازآفرینی از های ناســت. ایشــان در زمینــه بهشــتی شــهید شهرســازیِ دانشــگاه و معمــاری از دانشــکده ایمنطقــه

 است.  لیف و منتشر کردهزمینه تاکنون چندین مقاله نیز، تأتجارب نظری و اجرایی متعددی برخوردار بوده و در این 
 

 را مختلفننی هایسیاسننت و رویکردهننا ناکارآمنند، و فرسننوده هننایبافت یحننوزه در هاسننال اینن  در 

 داگنس  کنه طنورآن اگنر یعننی؛ اسنت نهنادی منان  ین  خنود هاسیاسنت تعدد ای . ایمبوده شاهد

 کنه رسنیممی نتیجنه این  بنه کننیم؛ نگناه قضنیه بنه هسنتند، بنازی قواعد نهادها، که گویدمی 8نورث

. نیسننت مشننخ  و روشنن  خیلننی ناکارآمنند، و فرسننوده هننایبافت بننا مواجهننه در مننا بننازی قواعنند

 کرد؟ ایدب چه نهادها، و هاسیاست تعدد ای  با که است ای  اول پرسش

 که دارند وناگونیگ انواع شهری مشکالت. است توسعه رویکردهای تکوینی و تکمیلی سیر اقتضایِ و ناپذیراجتناب هاسیاست تعدد

 که رودمی به شمار مشکالتی آن دسته از ندارد، وجود نظر توافق همآن عنوان یدرباره حتی که ناکارآمدی و فرسودگی مشکل

 روزب باعث است ممکن نباشد، نگرکل و فراگیر صورتبه اگر مشکالت گونهاین با مواجهه. است دارریشه و بوده 1بدقلق بسیار

 متفاوت یهاسیاست شود،می شناخته شهرها در مشکل این که بیستم یِسده دوم ینیمه از نیز جهان در. بشود دیگری مشکالت

 ه دنبالب را پیامدهایی ها،سیاست ها،دوره برخی در. هستیم شاهد یکسان یپدیده همین با برخورد در را متناقضی موارد برخی در و

 این مبخواهی اگر. شدمی تبدیل دستور کار یک به پیامد، همان با مقابله برای سیاستی بعدی، هایدوره در که اندداشته خود

 اجرا به عمومی بخش توسط و داشته سازیاکپ یجنبه هاسیاست تربیش ،8310 یدهه اوایل تا مثال کنیم، مرور را هاسیاست

. ردیدگ اضافه قبلی هایسیاست به اجتماعی نگرش آن، یجهیدرنت که داشت به دنبال را پیامدهایی ها،سیاست این. آمددرمی

 یگفرسود موضوع با برخورد در نیز زیستیمحیط رویکرد و شدهمطرح پایدار یتوسعه و زیستیمحیط هایبحث ،8340 یدهه

 مداخله ینحوه و هستیم شاهد را خصوصی بخش سروری ما و کشدمی عقب کمی عمومی بخش ،8310 یدهه در. شودمی غالب

                                                      
1 Douglass North 
2 Wicked problem 

 شهری ناکارآمد هایعرصه با مواجهه رهیافت و هاسیاست تبیین
 

 اکبریعلی کاوه حاجی دکتر با مصاحبه

 

 شهر تهران سازمان نوسازی مدیر عامل

کننده: امیر قاسمی و محمدامین کشاورز مصاحبه

 حمدیمیرزام
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 ها،هدور این تمام در واقع در. گرددمی مطرح هاسیاست دربرگیرندگی و دربرگیری موضوع نیز، 8330 یدهه در. کندمی تغییر کامالً

 یدهه تا ناآگاهانه یا آگاهانه. است طورهمین هم ایران در. کرد مالحظه توانمی را 8عمل و رنظ بین دیالکتیکی و وبرگشترفت

 یکردرو به عمومی بخش که است دهه همین در بار نیاول برای بود و نگرفته قرار توجه مورد ناکارآمد و فرسوده هایبافت ،8580

 ،8545 سال از و بود جنگ و انقالب ثیرتأ تحت هاسیاست ،آنازپس. آوردمی روی تهران شهر سطح در فقط همآن پاکسازی

 هرهاش در فرسودگی مشکل به دوره، این در. شودمی آغاز بهسازی و نوسازی هایسیاست دوباره توسعه، دوم یبرنامه تصویبِ

 و بزرگ شهرهای سمت به جمعیت هجوم و هستیم آن شاهد ،8510 و 8530 هایدهه در که اتفاقاتی به دلیل اما شودمی توجه

 سئوالنم. شودمی جلب هاخانمانبی و متوسط یطبقه برای مسکن مینتأ موضوع به مسئولین و هادولتی توجه تهران، خصوصاً

 فایتک هااین اما برند؛می بهره نیز زمین سازیآماده و جدید شهر ایجاد همچون هاییسیاست از جمعیت، این مسکنمین تأ برای

 همین عدب هاسال که جویدمی بهره نیز شهرها میانی هایبافت از پایین، به باال از رویکردی با دولت دلیل، نیهم به و کندنمی

 به جهانی بانک ،8510 یدهه هایسال در. کندمی وارد شهرها یپیکره بر را بسیاری جانبی اثرات میانی، هایبافت در مداخالت

 هایسکونتگاه در شهرسازی و مسکن وزارت همکاری با جهانی بانک. شودمی وارد ایران در ناکارآمد و فرسوده هایبافت یعرصه

 زیریبرنامه مشارکت، مثل موضوعاتی بار،اولین برای شودمی باعث امر همین. دهدمی انجام را مداخالتی شهر پنج  غیررسمیِ

 هایبافت هک یافت درخواهید کنید، بررسی دقیق صورتبه ماش وقتی یا. گردد مطرح ایران در باال به پایین از همکاری مشارکتی،

 یابقهس ما بنابراین؛ است شدهفیتعر و شناسایی ایران در که است سال سیزده مجموع در امروزی، تعریف با ناکارآمد و فرسوده

 نوپا، موضوع این با مواجهه در که ایمبوده ناگزیر ها،سال این در پس. نداریم مسئله تشخیص و شناسایی در زیادی و طوالنی

 .است بوده رناپذیاجتناب امری ها،سیاست تعدد و نیست وارد ایرادی هم خیلی پس. کنیم روزرسانیبه و بازنگری را مانیهااستیس

 اینکته اما؛ پذیرفت صورت ناکارآمد هایبافت قبال در دوره هر هایسیاست بر مروری قسمت، ای  به تا 

 وفاق و ییرأهم ی  چرا که است ارتباط ای  در داده، اختصاص خود به را ما هایالؤس از دیگر یکی که

 ی ا طول در مثال، طوربه ندارد؟ وجود سیاست ی  روی بر سازتصمیم و ریگ میتصم نهادهای در همگانی

 ردنک اجرایی و سند تهیه و بازآفرینی بطئی فرآیند تدوی  به مشغول شهرسازی و راه وزارت که هاسال

 نابرای ب؛ هستند پاکسازی به قائل نهادهایی و افرادی دولت، یبدنه در است، بوده آن به مربوط هایسیاست

 هک شهری ناکارآمد و فرسوده هایبافت نوسازی قبال در مشخ  سیاست ی  چرا که است ای  پرسش

 ندارد؟ وجود باشند، داشته توافق آن مورد در هاسازمان و نهادها تمامی

 عمدتاً  ،8510 یدهه یمیانه از قبل تا ایران در. است نپذیرفته صورت عقبی به بازگشت یعنی ندارم؛ اعتقاد طوراین من بتهال

 ناکارآمد و فرسوده هایبافت قبال در متمرکز عمومی، بخش و مقتدر دولت به متکی و اقتدارگرایانه پایین، به باال از رویکردهایی

 از اما؛ داشتند وجود همدان جوالنِ قبیلِ از نقضی هایمثال هم دوره همان در البته. پاکسازی مچونه رویکردهای. هستند حاکم

 بودهن هم موفق البته که نواب یپروژه مثل هاییپروژه در چراکه. شودمی وارد رویکرد این در هاییتَرَکْ یک ،8510 یدهه یمیانه

 شروع وسعهت خدمات دفاتر و تسهیلگری دفاتر شود،می وارد خصوصی بخش است، گذاشته برجای را زیادی نسبتاً  جانبی اثرات و

 مختلف، هایبخش ظرفیت و توان از استفاده و دربرگیرندگی و گرددمی مطرح مشارکت مفهوم. کنندمی گریمیانجی و فعالیت به

 ،مثالعنوانبه. کشدمی عقب پا حدودی تا و کندمی تجدیدنظر هم عمومی بخش هاسال این در بنابراین؛ شودمی غالب رویکرد

 تدوین و تهیه بازآفرینی ملی سند قبلی، دولت یدوره در و بعدتر. کندمی فعالیت به شروع ،8511 سال در تسهیلگری دفتر اولین

                                                      
1 Theory and Action 
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 مبتنی ،ورحمردم م مشارکتی، جامع، یمداخله یک برای شودمی کوبیده که است محکمی میخ مثابهبه سند این تصویب و شودمی

 اینامهنآیی آن اجرارساندنبه برای و دارد ابعاد تمام در مترقی هاییسیاست که سندی. چندبُعدی و پارچهیک محلی، اجتماعات بر

 سویی، از. دهستن فرسودگی درگیر کشور، جمعیت از درصد ستیب حاضر، حال در که داشت درنظر باید. گرددمی تدوین نیز اجرایی

 تولید زیادی بسیار مشاغل بخش، این و است وابسته مسکن بخش به ایران اقتصاد از زیادی درصد که معتقدند جمهورریاست

 کجاست؟ نمسک ساخت برای مناسب فضای. دارند نیاز مسکن به جوانان دارد؛ وجود هم مسکن تولید به نیاز دیگر، سوی از. کندمی

 مینأت هایفرصت از یکی فرسوده، هایبافت پس. دارند ینابسامان و ارآمدناک مورفولوژی که شهرها میانیِ هایبافت همین در

 از یکیدر جمهورریاست که طورهمان ،توسعه گران که هستید شاهد شما ،حالنیدرع اما؛ است شهروندان موردنیاز مسکن

 چرا؟. شوندنمی هم مسکن اختس برای حتی ناکارآمد هایبافت هایعرصه در عمل وارد راحتیبه فرمودند، خود هایسخنرانی

 داخلهم آید،می دولت که است ییجاهمان ،نجایا. دارند بسیاری هایپیچیدگی ناکارآمد، هایبافت چون است؛ روشن بسیار دلیل

 حدودی تا را اهپیچیدگی و کندمی گریمیانجی مردم، و توسعه گر همان یا خصوصی بخش بین لگریتسه یک نقش در و کندمی

 سیاست یک ایده، این. کندمی واگذار مسکونی هایمجموعه ساخت برای شرایطی، با را دولتی هایزمین ،مثالعنوانبه. کندمی حل

 دارد وجود هم نظراتفاق آن مورد در که است بازآفرینی سیاست همان اصلی سیاست اصلی؛ سیاست یک نه و البته است پشتیبان

 از که بوده ازینوس پشتیبان و حمایتی ابزار یک ایده، این نوعیبه. است پشتیبان و حامی سیاست یک مسکن ساخت و مینتأ و

 ،8513 سال در مثالعنوانبه. بودیم کرده شروع تهران در را سیاست این ترپیش ما البته. است هم خوبی بسیار ابزار من، دید

 مردم هایخواسته و مطالبات ،(ع) یعل امام یناحیه در ،8518 سال اواخر دارم به خاطر. گرفتمی انجام نوسازان مسکن هایپروژه

 ار دیگر هاییخانه حاضرند فقط ،شانیهاخانهلیتحو دربرابرِ مردم که شدیم متوجه و گرفت قرار یموردبررس

.  شد دناکارآم هایبافت مجاورت در شهرداری به متعلق اراضی در مسکونی واحد هزار 80 ساخت به منجر امر، همین .بپذیرند

 رسید؛ افتتاح به تهران در 8531 فروردین 81 داشتند، یدکتأ آن بر بسیار نیز جمهورریاست که هم ایران امید مسکن پروژه اولین

 بهاران، یپروژه در. شد شروع خصوصی بخش و نوسازی سازمان مشارکت با که ایپروژه. 81 یمنطقه در شرقی بهاران یپروژه

 معابری ات شده تملک باید پالک تعدادی که داریم ناکارآمدی هایمحله پروژه، این اطراف در. بودیم روروبه مسکونی واحد صد با ما

 سبزی فضای تا شود تملک باید پالک 30 باید آن برای. ندارد وجود سبز فضای مترمربع یک دیگر، ایمحله در. شود بازگشایی

 شده،شارها سیاستِ و است جنس این از سکونتی فضاهای دیگر و مسکن مینتأ و وسازساخت بحث در دولت مداخالت. گردد ایجاد

 .نیست کار در ایرویه تغییر و گردیده مطرح پشتیبان ابزار و سیاست یک عنوانبه
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 اما رسد؛می به نظر پیشرویی یایده خورد،می به گوش امید مسک  از آنچه. شد مطرح امید مسک  بحث 

 از دیگری یگونه امید، مسک  که دارند اعتقاد و نیستند بی خوش خیلی آن به سبتن که هستند کسانی

 نآ خروجی که دهید توضیح و دیبازکن کمی را امید مسک  ایده لطفاً. است نوی  عنوانی با مهر مسک 

 است؟ داشته آوردهاییدست چه تاکنون و چیست

 سهمی ز،نی مسکن تولید هایبرنامه در سهم به لحاظ. است تیبانپش سیاست یک امید مسکن یایده کردم، عرض که طورهمان

 800 است؛ شدهنیتدو ناکارآمد و فرسوده هایبافت در شهری مسکن مینتأ برای دولت توسط اخیراً  که ایبرنامه. دارد حداقلی

 هایبافت در وسازساخت ایبر که واحدی هزار 800 با مقایسه در که شدهگرفته در نظر امید مسکن برای مسکونی واحد هزار

 این کارکرد. ردیگیدر برم را درصدیده سهم یک مهر، مسکن تکمیلی واحد هزار 300  و است شده لحاظ ناکارآمد و فرسوده

 یامالک ساکنان و مالکان آن، هدفِ هایگروه و است محالت نوسازی راستای در آن از جوییبهره و مسکونی واحد تولید برنامه،

 هاترت سازوکار نجایا بنابراین،؛ گیرندقرارمی طرح در ناکارآمد، و فرسوده هایبافت یمحدوده در هاآن ملک که روندمی به شمار

 تعیین بحث پس. کنندمی دریافت دیگر ملکی کنند،می واگذار را خود ملک کهاین قبال در ساکنان، و مالکان یعنی دارد؛ وجود

 عنوان حتت که داریم هاییفرمول ما بنابراین،؛ پذیردمی صورت تهاتر متر، دربرابر متر سازوکار با و ندارد وجود نجایا در نیز قیمت

 واحد مترمربع ونیمیک تا کی مالک، هر طرح، این در. رسید تهران شهر شورای تصویب به ،8511 سال خانه جایبه خانه طرح

 مینأت دولت یا و شهرداری اراضی از واگذارشده هایملک این زمین که کندمی دریافت خود واحد مترمربع کی یبه ازا مسکونی

 اختصاص ونتاکن کار این برای را زمینی دولت و کندمی مینتأ تنهاییبه تهران شهرداری را زمین سهم این تهران، در البته. شودمی

. دهدمی انجام را ساخت که است خصوصی بخش این و کندمی آماده را ساخت مجوز و زمین فقط تهران، شهرداری .است نداده

 ضیانمتقا به را واحدها این خصوصی بخش. کندمی ارائه خصوصی بخش به را وسازساخت تسهیالت نیز دولت قسمت، این در

 تسهیالت محل از بنابراین؛ کند کمک خانه مینتأ راستای در مسکن فاقدان به که است این بخش، این در دولت سیاست. فروشدمی

 ند،ک مینتأ را خود مسکن ها،پروژه این از خواهدمی که کسی تا است بازکرده هاپروژه این برای ویژه کانال یک یکم، دوقصن

 ها،پروژه این هدف گروه دومین گفت توانمی بنابراین؛ بگیرد درصد 133 قیمتارزان تسهیالت تومان میلیون 810 سقف تا بتواند

 واحد یک دارند که اندکی هایسرمایه با توانندمی و دارند قرار درآمدی پایین هایدهک در که تندهس مسکن فاقد هایگروه عمدتاً

 خود توسط که اولی. ایمکرده تعریف مقیاسبزرگ امید مسکن یپروژه 80 ایمتوانسته امروز به تا تهران در ما. کنند خریداری را

 کردیم عریفت تاکنون نیز دیگر یپروژه ده ،رازآنیبه غ ؛به کنار شرقی، انربها یپروژه یعنی گردید، افتتاح جمهورریاست شخص

 یهیهت حالِ در هستند، خصوصی بخش از همه که ما توسعه گران است، منعقدشده مشارکتشان قراردادِ ها،پروژه این از تاپنج که

 ییعن؛ ایمداده قرار اول اصل عنوانبه را کیفیت ما ،نجایا در. کنند شروع را وسازساخت و بگیرند را مجوزها که هستند هاطرح

 ایم؛کرده تعریف دخو برای سطح دو در را باکیفیت مسکن. بسازیم حداقلی مسکن کهآن جایبه. بسازیم باکیفیت مسکن خواهیممی

 و باشد کنزدی کنند،می ندگیز هامحدوده آن در که کسانی زندگیِ  الگوهای به که بسازیم یاگونهبه را هاخانه کهاین اول ینکته

 اصول. طبقه 3 یا 8 نهایتاً یعنی است؛ درصد130 گرفتیم در نظر که تراکمی حداکثر مانیهاپروژه در ما. نباشد باال نیز آن تراکم

 در. تاس ساخت کیفیت روی دوم ینکته. ایمکرده تعریف هاآن برای را خصوصینیمه و خصوصی و عمومی فضاهای و محرمیت

 شمالی مناطق حد در کیفیتی شوند،می ساخته شهر جنوبی هایمحدوده در عمدتاً هاپروژه کهاین وجود با کردیم سعی ،زمینه این

 .دارند قبولی قابل کیفیت و هستند ییاعتناقابل هایطرح ،مانیهاطرح بنابراین؛ کنیم فراهم هاآن برای را شهر
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 یتوانهپش بر مبتنی و بازآفرینی  ملی سند رویکردهای تداوم رد امید مسک  یایده که گفت توانمی آیا 

 است؟ 1386 سال یخانه جایبه خانه سیاست قانونی

؛ است دهگردی مطرح ملی مقیاس در امید مسکن اما کرد اجرایی را آن تهران شهرداری که است سیاستی خانه، جایبه خانه سیاست

 یکی .ستا متفاوت هاآن گذاریسیاست سطوح ولی باشد درست گزاره ای  شاید محتوایی به لحاظ بنابرای 

 یا و شدهبیتصو 8531 سال در که بازآفرینی ملی یبرنامه. ملی مقیاس در دیگری و شدهمطرح شهر یک مقیاس در هاآن از

 زآفرینیبا ملی یبرنامه رد. است نشده داده امید مسکن یبرنامه به اصالت کجا چیه کنید، مطالعه که را آن اجرایی ینامهآیین

 رئوس این از یک هر کار محتوای و نقش سهم،. خصوصی بخش و هاشهرداری دولت، دارد؛ سرأ سه برنامه این که شودمی مطرح

 در ربناییزی و روبنایی خدمات مینتأ فقط دولت نقش که است شده یدکتأ اجرایی، ینامهآیین در مثال طوربه. است شدهمشخص

 ؛بیاورد دولت را آن هفتاد درصد و بیاورند هاشهرداری را منابع این درصد یس که است شدهاشاره حتی. است ارآمدناک محالت

 و افزارینرم نهادی، سِرأ سه شامل شدهطرح آن در که هاییمثلث و بوده پابرجا همچنان بازآفرینی ملی یبرنامه بنابراین،

 وزارت گذشته، سال از مثال طوربه. اندواردشده آن به نیز جدید کنشگران اتفاقا. رودمی پیش را خود مسیر همچنان افزاری،سخت

 همین اب بتواند تا است قرارداد هدف را غیررسمی هایسکونتگاه و است شده عرصه این وارد مقتدر کنشگر یک عنوانبه کشور

 تهران رب عالوه که هستیم این شاهد امروزه. کند پیدا را راهکارهایی محلی اجتماعات خود کمک به و توسعه و تسهیلگری رویکرد

 و صلیا یبرنامه که کنیم دقت فقط ما. اندخودکرده دفاتر اندازیراه به شروع شهرها از بسیاری دارد، محلی یتوسعه دفتر 10 که

 مسکن یرنامهب کل که یافت اهیمدرخو صورت این در. کنیم ادراک را هریک جایگاه و نقش و بدهیم تمیز هم از بتوانیم را پشتیبان

 از که آنجا مثال، ورطبه. کندنمی ایجاد بازآفرینی یبرنامه یعنی اصلی یبرنامه در خللی و است نوسازی پشتیبان برنامه یک امید،

 دارمق نیا هاشهرداری و است بزرگی رقم رقم کنند، مینتأ را خدمات مینتأ منابع از درصد یس تا شودمی خواسته هاشهرداری

 یهبالاستفاد هایزمین ذکرشده، نهادهای که است این ایمسئله چنین حل برای راهکار یک ندارد؛ هم دولت حتی ندارند؛ منابع

 میان ادیتض و مغایرت هیچ بنابراین؛ کنند وارد درصدیسی سهم آن در را مسکن این خودِ سپس و کرده مسکن به تبدیل را خود

 .هستند گریهمد مکمل هابرنامه این و نداشته وجود کردید، اشاره که ییهابرنامه و هاسیاست

 فرآیند ی  تعریف با آینده در که هستند یابا پشتوانه و نوی  هایسیاست نوسازی، سازمان هایسیاست 

 واق  کارآمد و موثر ها،بافت فرسودگی و ناکارآمدی مشکست حل ینهیدرزم توانندمی اجرایی، مشخ 

 قرار بحث مورد تاکنون آنچه رغمعلی چرا که است ای  آن و شودمی مطرح نجایا در پرسشی اما؛ شوند

 معیتیج به لحاظ چه فرسوده، و ناکارآمد هایبافت است، پذیرفته صورت امروز به تا که هاییتسش و گرفت

 هستند؟ دشانیبازتول و افزایش حال در کشور رسمی آمارهای بر منطبق مساحتی، به لحاظ چه و

 هر به یزن بازآفرینی ملی سند در. گیریپیش و درمان: میداربخش دو ناکارآمدی و فرسودگی مشکل با رویارویی هایسیاست در ما

 که تیمهس روروبه دارمسئله بافتی با ما طبیعتاً درمان، بحث در. هستند برخوردار یکسانی اعتبار از دو هر و شدهاشاره بخش دو

 یتکیف و شوند حل آن مشکالت تا دارد همراهانه و همکارانه و مشارکتی یبرنامه یک به نیاز و دارد مشکالتی و هانیازمندی

 هایبافت گیریِشکل باعث که عواملی. کنیم سِیر باالتری تحلیل سطح به باید گیری،پیش بحث در اما؛ یابد ارتقا آن در زندگی

 ناکارآمدی و فقدان فرسوده، هایبافت گیریشکل اولِ روز از. ایمنطقه ریزیبرنامه پازل شناخت؛ درستیبه باید را شوندمی ناکارآمد

 به کوچک شهرهای از و شهرها به روستاها از هامهاجرت موج باعث عاملی چه ،8550 یدهه. دریافت توانمی را سطح این در

 شودیم باعث هااین. بزرگ شهرهای حاشیه در توسعه کزتمر و فقر بیکاری، اشتغال، الگوی برهم خوردن شود؟می بزرگ شهرهای
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. دآورن به وجود را غیررسمی هایسکونتگاه و کنند اشغال را بزرگ شهرهای اطراف کشاورزی اراضی و آزاد اراضی جمعیتی، که

 وجود عدم نیز، امروزه .شودمی شروع زمان آن از هستیم، مواجه آن با نیز اکنون ما که هابافت ناکارآمدیِ و فرسودگی یمسئله

 برقرار ار توازن اشتغال، و فعالیت جمعیت، موضوعی هایعرصه در بتواند که ایمنطقه موثر هایسیاست و سرزمین آمایش برنامه

 دیگر، ایمنطقه در دهد،می رخ خشکسالی یپدیده ای،منطقه در که هنگامی است مبرهن. است شده سبب را امر این سازد،

 سکونت برای را مکان آن و بیاورند هجوم شهری یمنطقه یک به گردها زیر اگر همچنین. گیردمی شکل یررسمیغ یسکونتگاه

 در هامون یدریاچه آب وقتی ،مثالعنوانبه .گرفت خواهد شکل غیررسمی یسکونتگاه دیگر، ایمنطقه در کنند، نامناسب

 منطقه این زا بود، وابسته دریاچه این آب به هاآن معاش و کردندمی زندگی آن کنار در که مردمانی شد، خشک وبلوچستانسیستان

 شهر  یغیررسم هایسکونتگاه همچنین. کردند بازتولید را زابل و زاهدان چابهار، اطراف در غیررسمی هاییسکونتگاه و کرده کوچ

 کونت،س کیفیت حداقل از یعدم برخوردار به دلیل اردبیل، و شرقیآذربایجان از مهاجرانی زیرا است؛ افزایش حال در مدام نیز، رشت

 ازتولیدِب آن تبعبه و هامهاجرت از موجی مصنوع، یا طبیعی خواه مسئله، یک آمد شیپ بنابراین؛ کنندمی مهاجرت شهر این به

 یوزهح در و یمکنمی تحلیل را مسائل محله و شهر سطح در درمان، یحوزه در پس. شد خواهد سبب را غیررسمی هاییسکونتگاه

 هرانت در جمعیت رشد دانید،می که طورهمان دیگر، مثالی عنوانبه. فضایی یتوسعه و ملی و ایمنطقه سطح در گیری،پیش

 و واضح. است افزایش حال در زیاد شیب با جمعیت تهران، اطراف شهرهای اما؛ است شدهثابت و رسیده توازن به کلی طوربه

 یاقتصاد و اجتماعی هایگروه که شده باعث تهران، شهر در مستغالت و امالک قیمت حدوحصربی تنباال رف که است مبرهن

 تهران شهر رد اشتغالشان که افرادی شود،می باعث وضعیت این. شوند دچار یابیمسکن نا وضعیت به بدمسکنی وضعیت از خاصی

 گیریکلش باعث ،درگذشته که اتفاقی همان. شوند طرد ییمبگو است بهتر یا و بروند هاحاشیه به اجبارا سکونت، برای است،

 در رگاهه که کرد درک را نکته این باید پس. بشود جدیدی شهرهایاسالم آمدهدستبه باعث تواندمی نیز امروزه و شد شهراسالم

 .گیردیم شکل غیررسمی یسکونتگاه دیگر ایمنطقه در که است این آن نمود بدهد، رخ ایمسئله ای،منطقه

 و ناکارآمد هایبافت با مواجهه در نوسازی سازمان یآینده و کنونی هایسیاست آخر، السؤ عنوانبه 

 و ی تبی را سازمان خود مستقل هایسیاست چه و دولت مکمل هایسیاست چه غیررسمی، هایسکونتگاه

 کنید؟ ارائه را خود پایانی بندیجم  و کرده تشریح

 دلب تهران شهر نوسازی سازمان به را نوسازی سازمان کردیم سعی گذرد،می سازمان این بر بنده یریتمد از که یسال کی در 

 ،گذشته سالیان طول در سازمان اقدامات طرفی، از. بود گرفتهشکل پیش سال 30 آن، براساس سازمان، که ایفلسفه همان کنیم؛

 که ردیمک سعی ما. است بوده متمرکز مسکن نوسازی از حمایت بر ز،نی عرصه این در و بوده معطوف میانی هایبافت یعرصه به

 از یک ره در کهاین اما؛ بگیرند قرار توجه مورد ،اندشدهدهید بازآفرینی ملی سند در که هاییگروه همه و شود فراگیر اقدامات، این

 در و هستیم ریزیبرنامه حال در و مسیر ابتدای در هاعرصه برخی در. است متفاوت کامالً داریم، قرار جایگاهی چه در هاعرصه

 تمرکز هرانت غیررسمی هایسکونتگاه و ناکارآمد و فرسوده هایبافت روی بر تالش، تمام با ما. ایمفرارفته تربیش دیگر، برخی

. کنیممی پرهیز رویتک از است، یچند انتظام و یدستگاه نیب بخشی،بین امر یک نوسازی که میدار اعتقاد چون و ایمکرده

 مدناکارآ و فرسوده هایبافت یعرصه به نیز وزارت کشور ازآنجاکه ایم،کرده امضا وزارت کشور با که اینامهموافقت براساس

 دفاتر این که ایمکرده دایر را دفاتری غیررسمی، گاهسکونت 88 در و ایمشده کشور اجتماعی امور سازمان مجری است، واردشده

 ار هاییشناسروان و حقوقی هایکارشناس دفاتر، این در ما حتی و دهندمی انجام مددکاری و فرهنگی و اجتماعی اتاقدام غالبا

 در. کنندب سنددار را خود هایخانه مردم تا ایمکرده کمک مان،ثبتی کارشناسان از کمک گرفتن با همچنین. ایمکارگرفتهبه نیز

 درگیر بسیاری ایضابطه و حقوقی هایمحدودیت با کهآن جز و فرحزاد و کَن مثل شهر به شدهالحاق روستاییِ هایمحدوده
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 حال در نیز، محلی اجتماعات کمک با و ایمشده مشارکتی شهری طراحی وارد و بوده موضعی هایطرح یتهیه حال در هستند،

 هاییطمح کیفیت ارتقای و همگانی قلمروهای یبهساز روی اقدامات تربیش تاریخی، هایبافت در. هستیم هاییبرنامه تدوین

 یفرهنگ میراث و تاریخی بافت یاداره مناطق، هایشهرداری مثل مرتبط نهادهای حمایت و کمک با هم باز که دارد تمرکز عمومی

 رسالا حال در و مایکرده تدوین را تاریخی بناهای اءیاح و مرمت از حمایت تشویقی یبسته. هستیم موثری اقدامات انجام حال در

 در ،8یسکونتگاه ریغ ناکارآمد هایعرصه در. شدمی احساس شدتبه تاکنون، آن فقدان که ایبسته. هستیم شهر شورای به آن

 حال در ،10 و 81 ،83 مناطق در اسالم انیفدائ یحاشیه اراضی یتوسعه یبرنامه مثال، طوربه. هستیم هاییبرنامه تدوین حال

 در. مکنی شناسایی را ریزیبرنامه مستعد هایمحدوده که هستیم سنجیامکان حال در نیز، هامحدوده یبقیه رد. است تکمیل

 یستهب مسکن، یحوزه در. ایمکرده ترگسترده را اقداماتمان رود،می به شمار سازمان مداخالت اصلی یعرصه که میانی هایبافت

 که هدف ینا به ایم؛کرده بازنگری عدالت و کیفیت اصل دو بر مبتنی را آن و کرده هدفمند را مسکن نوسازی از حمایت تشویقی

 همطالب کیفیتی شود،می داده که مشوقی هر مقابل در بعدی، یدرجه در و بشوند توزیع عادالنه هامشوق تمام اول، یدرجه در

 ارسال هرش شورای به تصویب، برای و شدهلیتکم یورماهشهر تا احتماالً که هستیم سازیمقاوم ینامهشیوه یتهیه حال در. گردد

 ارتقای و ازیبهس و سکونت پشتیبان خدمات مینتأ شود،می مسکن نوسازی از که حمایتی با متناسب کردیم سعی. گردید خواهد

 جهیزت و ساماندهی حله،م مراکز ایجاد سبز، فضاهای ایجاد برای را هاییپروژه. دهیم قرار توجه مورد نیز، را عمومی محیط کیفیت

 کنند،می یفاا نقشی هازمینه این در که اجرایی هایدستگاه سایر همکاری با محلی، هایپارکینگ مینتأ و پیاده اولویت با محورهای

 برخی و اندسیدهر نیز برداریبهره به حتی ها،آن از برخی و شدهانجام امروز به تا که هستند اقداماتی آن تمام ها،این. ایمکرده آغاز

 .هستند سازیپیاده و اجرا دست در همچنان دیگر،

                                                      
1 Brownfields 
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 بیوگرافی:

ــاددان ــنده، اقتص ــاری، نویس ــال اطه ــرپژوهش و کم ــعه گ ــز و توس ــو نی ــدرس و عض ــهی م ــی تئ ــه علم ــات یموسس  مطالع
ــی ــادی-سیاس ــه اقتص ــت. او در زمین ــش اس ــعیت پرس ــد وض ــکن و نق ــر، مس ــل فق ــهایی از قبی ــهی نیتع ــورژ یافت وازی ب

 های بسیاری را تاکنون صورت داده است. مستغالت، پژوهش

 

  ها در کاست  از فقر و نابرابری ی شهری و نقش ای  برنامههای توسعهی برنامهرا درباره خود لیتحلابتدا

 ارایه بفرمایید؟ 

یان تواند فقر و نابرابری را از م، نمیآیدمی به دستای مازاد اقتصادی کافی نداشته باشد که با رشد پایدار اقتصادی اگر جامعه

بنیان مایه رشد پایدار اقتصادی است، اگر و در جهان حاضر اقتصاد دانش شهرها محل اصلی تولید ثروت ازآنجاکهبردارد. حال 

گردد و یزون مها افبینیم فقر و نابرابری، تورم و بیکاری در آنطور که میبنیان نیابند، همانشهرهای ایران توسعه شهری دانش

امعه فایده است، بلکه باعث به هدر رفتن منابع اندک ج. اقداماتی مجزا به نام بازآفرینی نیز نه تنها بیافتدیمها مؤثر تحریم بر آن

تقدم  اجرا شود و ریزی وبنیان برنامهپیوند با توسعه شهری دانشباید هم شدهفیتعربه نام بازآفرینی  آنچهبه عبارت دیگر ؛ شودمی

، 8511انداز طرح جامع تهران مصوب دانید چشماما تاکنون ضد این ضرورت عمل شده است. می؛ بنیان استمنطقی با توسعه دانش

نیان برای بی فضا را با اقتصاد دانشپایه، هوشمند و جهانی بود. گروه مطالعاتی اقتصاد )به مدیریت من(، رابطهتهران شهری دانش

نیان را بدر ایران تا طرح شیراز، سهم اقتصاد دانش بار نیآخرن تعریف کرد. در طرح جامع تهران، ما برای اولین و اولین بار در ایرا

 «رونق بخشیدن به بخش مسکن»اما این طرح را رئیس جمهور وقت برای ؛ و مناطق شهر تعریف نمود در اقتصاد ایران، شهر تهران

تهران چون وارد اقتصاد یعنی ؛ بود 8513-30زار شغل در تهران در دوره ه 500از دست رفتن  همآنمثله کرد. حاصل 

برای  توانستند کاری مؤثر. در نتیجه دولت و شهرداری نمیتری گشتبنیان نشد، دچار فقر و نابرابری بیشدانش

را هم  های الزمادسازیای سنجیده برای نههای فرسوده به انجام برسانند، بخصوص که برنامههای غیررسمی و بافتسکونتگاه

 اندازند. که هنوز هم می های سنجیده را دور انداختندنداشتند، یا بهتر بگویم برنامه

 ی شهریهای توسعهی برنامهی گمشدهنهادسازی، حلقه

 مصاحبه با کمال اطهاری

 اقتصادی پرسش_ی مطالعات سیاسیت علمی موسسهئعضو هی

 قاسمی پور اصل و امیرکننده: بهزاد ملکمصاحبه
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ت بنیان شهر شیراز، دعوی اقتصادی دانشبعد از یک دهه، توسط معاونت مالی وقت شهرداری شیراز برای تهیه برنامه توسعه  

اتفاق آرایِ شورای شهر شیراز تصویب به 8531ی آن تضمین کند. این برنامه در بهار شدم تا بتواند درآمد پایدار را برای شهردار

شود به سرنوشت طرح جامع تهران دچار نشود. در ی توسعه اقتصادی شهری محسوب میشد، امیدوارم این پروژه،که اولین برنامه

ان شهری، بنیمحور توسعه بجای توسعه دانش شهر شیراز، بورژوازی مستغالت قصد داشت با تعریف کردن گردشگری به عنوان

اند، دهیرس 8شدگیقفلبست یا  ها و جز آن به بنسازیهای مسکن و مالکه برنامه بعدازآنزیرا ؛ های قصرالدشت را تصاحب کندباغ

رای در اختیار ی بگردشگر یسازمحورنمود، اکنون به دنبال تر مسکن را لکوموتیو اقتصاد معرفی میبورژوازی مستغالت که پیش

توقف بنیان شهر شیراز، این اقدام حداقل بروی کاغذ می اقتصادی دانشاما با تصویب برنامه توسعه؛ گرفتن زمین و منابع مالی است

های شهری است: تحقق اقتصاد دانش بنیان در شهر اش با دیگر برنامههای اساسیدر سند مصوب آن گویای تفاوت هدفشد. بند 

فی های مدنی، صنها )خصوصی و تعاونی( و مردم )انجمنهای عمومی، بنگاههری شیراز، حاصل تالش مشترکِ دستگاهو منطقه ش

توسعه اقتصادی و اجتماعی و ارتقاء زیست محیطی خواهد   باهدفنهاد( برای آموختن، آفریدن، گسترش و بکار گرفتن دانش و مردم

و نیز مدیریت ساماندهی محیط نوآوری را  هااین تالش یوندیهم پیا دبیرخانه  1اهبود. در این میان شهرداری شیراز  نقش رشدگ

 . ایفا خواهد نمود

یب سند با تصواز خصایص این سند تقدم نهادسازی به تعریف پروژه بود در گزارش شورای اسالمی شهر شیراز چنین آمده است: 

ر در ایران، شهر و منطقه شهری شیراز دارای یک برنامه توسعه اقتصاد برنامه راهبردی توسعه اقتصادی شهر شیراز، برای اولین با

تی ای برای تحقق اقتصاد مقاومریزی شهری و منطقهکه گامی نو در برنامه محلی در چارچوب اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان است

قش کشور، ساماندهی ایفای این نبرای نخستین بار در . محسوب شده و جایگاهی پیشرو به مدیریت شهری شیراز بخشیده است

 رارگرفتهقدر چارچوب طرح آمایش استان مورد تأیید  وبودجهبرنامهتوسط مدیریت شهری شیراز، از طرف استانداری فارس و سازمان 

های همچنین زمینه نهادی مشارکت مردمی آن با تشکیل نهاد همیاران توسعه پایدار شیراز، با موافقت و مشارکت انجمن. است

 ریزی مشارکتی توسطه همراه ساماندهی نهاد بودجهب سازان استان فارس،مدنی، چون خانه صنعت و معدن و تجارت و انجمن انبوه

این فرآیند دارای نقشه راه اجرایی مشخصی است که اجرای آن . اسالمی و شهرداری شیراز فراهم آمده است اسالمی شهر شورای

ای، محله و مکان محورهای های اجتماعی، یا تشکلهای دولتی، خصوصی و شرکتارکت دستگاههای پیشتاز، با مشدر قالب پروژه

 . و از این پس در دستور کار قرار دارد شدهفیتعر

به شهرداری نقشی محوری برای  وبودجهبرنامهشود برای اولین بار توسط دولت )استانداری( و سازمان طور که مشاهده میهمان

است. نقشی که درباره کاستن از فقر و نابرابری نیز صادق است.  شدهدادهپارچه در توسعه اقتصادی شهر یت یکهماهنگی و مدیر

بنیان را برای دوم در ایران، برای استان فارس و شهر شیراز محاسبه کرد. این در حالی همچنین در این برنامه گروه ما اقتصاد دانش

های ایران دهها و پژوهشکو تمام دانشگاه بنیان تعریف و محاسبه نشده بوداقتصاد دانش بود که با شگفتی تمام در برنامه ششم،

را جای اقتصاد دانش محاسبه کرده بودند. توضیح این که هرچند ترجمه آن شاخص  5KEIو به تبعیت از بانک جهانی  اشتباهبه

بوده و محاسبه اقتصادی ندارد. این غفلت ناشی  8ی دانششود که در واقع ارزیاباقتصاد دانش است، اما با دقت در آن مشخص می

دانش  این ضعف شدید در حالتابهشناسد یا باور ندارد. منظورم این است وقتی از آن است که محیط آکادمیک بیرون از خود را نمی

                                                      
1 lock-in 
2 growth hub 
3 Knowledge economy index 
4 knowledge assessment 
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ت تا توانسته باشد. این وضعیمیاش چیزی جز ازدیاد فقر و نابرابری نریزی ایران وجود داشته، نتیجهتوسعه، نهادسازی و برنامه

 گذاری و مدیریت شهری در ایران کوتاه نشود ادامه خواهد داشت.  زمانی که دست بورژوازی مستغالت از قانون

 وعی به بحث ناند و بهرسیده بستب ها به مالبود. اشاره کردید  زیبرانگتأملای مطرح کردید که بسیار نکته

ی دیگر، ای  مهم است که ی نوی  برای انباشت سرمایه اشاره کردید. نکتههادیوید هاروی یعنی عرصه

شما بورژوازی مستغست ای   به نظرهای نوینی طم  دارد. ذات سرمایه همواره برای تصاحب چنی  عرصه

 دهد؟کند و اقدامات خود را آگاهانه انجام میطور کاملی بررسی میخوبی ادراک کرده و بهموضوع را به

درصد  50تا  10گذار است. سود صاحب کارخانه در بهترین حالت چیز تأثیراقتصاد رانتی بر همه چراکهچنین است؛  سفانهمتأته و الب

بنابراین صاحب کارخانه ؛ کنددرصد را در یک سال تصاحب می 800برد سودی نزدیک به است، ولی کسی که از رانت بهره می

ان کند و تولیدکنندگها نفوذ میی بخشت و جبران تورم به رانت روی بیاورد. رانت در همهمجبور است برای باقی ماندن در رقاب

شوند. در اقتصاد رغم میل باطنی در دام بورژوازی مستغالت گرفتار میآورند و علیهم برای بقای خود به سمت رانت روی می

 انیرانت جوخیرشده در ایران با قانون دیکته شده توسط وجود دارد. این دولتِ تس 8" رشدهیتسخدولت " بنامتوسعه، یک واژه 

معماری و شهرسازی با مجاز کرده فروش تراکم بوده است. باید توجه  شورای عالی همآنی شود. اولین تسخیرشدهتسخیر می

حتی قانون ها پذیرد و تمام بخشرانت صورت می یواسطهبهها و جز آن مستمری عدم پرداختداشت که تشدید بیکاری، 

ی قابل توجه این است که هر نهادی چطور و چگونه و از چه مجرایی وارد مناسبات نیروی گیرد. نکتهالشعاع رانت قرار میتحت

ورد ی تفکر کالبدی خویش همواره می پیشینهواسطهریزان و معماران بهدر حقیقت چیزی که برنامهشود. دهنده به فضا میشکل

 کند و نهادها، روابطگذاری میی نهادها و اجتماع با فضا است. جامعه، روابط خود را بر اساس نهاد بنیان، رابطهدهندغفلت قرار می

هاروی  هآنچیابد، در نتیجه در ایران ها است. این روابط در فضا تجلی میی آنتاریخی هستند که جامعه برساخته یتکرارشونده

 رانت روبرو هستیم. شدن یشهربلکه ما با شدن سرمایه رخ نداده، گوید شهریمی

 

 ی ی شهرها، یعنی پدیدهریزی توسعهی برنامههای اخیر کشور ما در عرصهبا توجه به مشکل سال

نظرتان را راج  به معضست  را نیز به خودش اختصاص داده است، لطفاً  نامهویژهفرسودگی که موضوع 

ش ها بر روی آن پژوهه نواحی اسکان غیررسمی که شما نیز سالویژهای فرسوده و ناکارآمد، بهکنونی بافت

 های ناکارآمد ایران چقدر است و آیا اساساً اید، بیان کنید. تخمی  شما از جمعیت امروز ساک  در بافتکرده

 های ناکارآمد موافق هستید؟های بازآفرینی برای مداخست در بافتبا اعمالِ سیاست

و برای استان تهران نزدیک به سه میلیون نفر ساکنِ در چنین  ونیم میلیون نفران انجام دادم، حدود یکبرآوردی که برای شهر تهر

میلیون نفر هستند  10های ناکارآمد، در حدود ی بافترسد درکل ایران نیز ساکنانِ مجموعهدهد. به نظر میهایی را نشان میبافت

میلیون ساکنِ مناطق فرسوده و تاریخی هستند. البته هیچ آماری  1غیررسمی و سکانهای اها، ساکن بافتمیلیون نفر از آن 88که 

ها نگیری از گسترش آهای الزم برای ساماندهی و پیشدقیق نیست و خالف برخی برای آغاز نهادسازی کامالًدر هیچ کجای دنیا 

روزه دیگر، مالکی برای خروج از این مناطق نیست. اماش گذاشت. باید به این نکته توجه داشت که داشتن سند، خنباید مته به خش

اند. من این اصطالح را برای گرفتار مانده 5فقر فضایی یولی هنوز در تلهاند، سند گرفته 1صورت دوفاکتوبه هابسیاری از این بافت

                                                      
1 Capture state 

 چه که عمالً وجود دارد، است.معنای آندر زبان فرانسه بوده که در زبان فارسی اصطالحا به De factoمعادل  1 
3 spatial poverty trap 
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ی جالب هله فضایی فقر است. نکتاولین بار در طرح جامع مسکن استفاده کردم. در واقع، ساماندهی و توانمندسازی برای شکستن ت

طور مثال، مسئولیت مسکن اجتماعی به وزارت رفاه اعطا شد. در حالی که این برخالف های نهادی است. بهدیگر در ایران ملغمه

رِ های مختلف نظیمفاد طرح جامع مسکن بود. در این طرح آمده بود که باید در پی تدوین یک سیاست اجتماعی مسکن، ارگآن

هری ریزی شافزایی داشته باشند. موضوع این است که اعتبارات مسکن، زمین و برنامهوشهرسازی و وزارت رفاه باهم همرت راهوزا

شود طور میچ آنگاهو شهرسازی است،  و مسکن روستایی )از طریق بنیاد مسکن( در اختیار وزارت راه بازآفرینی شهری اصطالحبهو 

اجتماعی گردد؟! این یک ملغمه ناسازگار نهادی ناشی از نوفئودالیسم در بوروکراسی است که  که  وزارت رفاه مسئول مسکن

ند. در این کنها برای ازدیاد قلمروشان با دیگری در ستیزاند و هر طرح جامعی را مانند یک سرزمین تکه تکه میهرکدام از دستگاه

اس، تحلیل یآا با یک روش اقتصادسنجی بسیار پیشرفته منطبق بر جیشوند. مثال دیگر: ممنوال، نهادها هر روز کژکارکردتر می

؛ در حقیقت چگال فقر نسبی را در اندشدهواقعدرصد اهالی آن فقیر هستند، در کجاها  30کردیم که در تهران محالتی که بیش از 

ان ی اسکها دارای پیشینهدام محله، کمثالعنوانبهکه بندی کردیم. اینها را دستهمحالت مشخص کردیم. سپس این محله

ی یشینهاند و کدام یک پبرای از بین بردن فقر داشته یبه رشدها حرکت را غیررسمی هستند و کدام یک نیستند؟ و یا کدام محله

عات و اطال های میدانیدهد؟ در انتها اطالعات را با روشها گسترش فقر را نشان میغیررسمی بودن را ندارند ولی روند کنونی آن

ایی است هها متفاوت باشد و اولویت با بافتی دولت هم باید در این بافتدفاتر نوسازی مطابقت دادیم. سپس بیان کردیم مداخله

! برای چه؟ یدخلع اشکنندههیتهی اسکان غیررسمی هستند. این طرح در ستاد شهرستان تصویب شد، اما مشاور که دارای پیشینه

گوید سه چیز را نباید می 8پسندید.  کارل پوالنیمستغالت که دستگاه مربوطه را تسخیر نموده، چنین طرحی را نمیچون بورژوازی 

ها اما دولت تسخیرشده توسط بورژوازی مستغالت چند دهه است که کاری جز این به بازارسپاری؛ به بازار سپرد: انسان، طبیعت و پول

 صورت نداده است. 

های ناکارآمد، توجه به کلیت نهادی و قانونی و فضایی آن است. قبال گفتیم مداخله در بافت ینهیدرزمی مهم دیگر نکته

یک خیابان  توانید بازآفرینی را برایکند و شما در یک اقتصاد رانتی نمیبا پویایی کل شهر و کل جامعه معنا پیدا می یتوانمندساز

ددکارانه م صورتبه همآنهای قبلی، توجه افراطی به امر اجتماعی الت دیگر پروژهیا یک قسمت از شهر انجام بدهید. یکی از مشک

 هانری لفور، علوم گسیخته در مقابل واقعیت آنچهیعنی ؛ و عدم تعریف ارتباط پروژه با پویایی کل شهر و حتی محله بوده است

ک بزرگ در آن ساخته شد، اکنون تبدیل به یک فضای که یک پار دروازه غاری بازآفرینی مثال پروژه؛  خواندپارچه شهر مییک

فضا با  یکه بنا به مُد روز بین میدان پیروزی و امام حسین بدون توجه به رابطه یراه ادهیپشده است. یا در  ضد دفاعبالدفاع و 

ر فکر کردند چون از امهای اجتماعی در محالت پیرامونش باال گرفت. بعد هم پویایی اقتصادی و اجتماعی فضا اجرا شد، آسیب

ی جامعه و فضا را اند چنین شده. در این باره به مسئول طرح اجتماعی آن هشدار دادم که شما کل رابطهاجتماعی غفلت کرده

؛ بنابراین درک شما 5شناسانهشناسی یا جامعهاست و نه یک امری مختص جامعه 1جامعوی() الیسوسکه یک امر  گیریدنادیده می

هند، دی فرهنگ ارجاع میبتر است و وضع بدتر خواهد شد که شد. به همین گونه امروزه بسیاری از امور را به مسئلهاز موضوع ا

قتصادی شناسی یا اها و مسائل شهری به تنها یک امر فرهنگی یا جامعهدر حالی که فرهنگ یک دال بسیط است و تقلیل پروژه

صویب ی نهادی در تام به انجام برسانم، توجه به مقولهایی که مسئولیتی داشتههام در طرحدرست نیست. کاری که من کوشیده

ی شهری طور مثال، برای طرح مجموعهگذار شهری است. بههای قانونمعماری و شهرسازی و سایر نهاد شورای عالیمصوبات در 

مصوبات امور مدیریت شهری را که در حوزه معماری و شهرسازی درخواست کردیم که  شورای عالی، از نهاد 8518تهران در سال 

                                                      
1 Karl Polanyi 

 شود.های علوم اجتماعی و انسانی را شامل میکل مباحث اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر شاخه2 
 ی علوم جامعویشناسی به مثابه زیر مجموعهعلم جامعه5 
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ی زیرا تصویب امور مدیریت؛ عنوان شروط تحقق، تصویب و به هیات دولت ارائه دهداختیار وزارت مسکن و شهرسازی نیست به

ق قمعماری و شهرسازی نبوده و ما با این پیشنهاد سعی در تح شورای عالی)اقتصادی، اجتماعی و جز آن( در چارچوب اختیارات 

ت. ی دیگر، نقش دولت در این نهادسازی اسنگر داشتیم. نکتههای حکومتی به عنوان یک مصوبه کلامور نهادی پروژه در دستگاه

ی ی ارتباط با اقتصاد شهری، شیوهپذیر کردن، شیوهمثال بانک؛ های ناکارآمد یکسان استدر تمام انواع بافت هامؤلفهبرخی از 

پیوند شده بود ها در برنامه چهارم توسعه، طرح جامع تهران و طرح جامع مسکن همن قبیل. نهادسازی اینمشارکت و مواردی از ای

ه های مصوب را گرفت و بر ملغمکه در دولت قبل کنار گذاشته شد و در دولت فعلی هم ناگهان واژه بازآفرینی جای همه نهادسازی

 ناسازگاری نهادی افزود.  

های نهادی نگر و فراهم آوردن بستربه بازآفرینی، بدون یک مدل کل یتوانمندسازاز  م که صرف تغییر واژهکن یدکتأباید  درنهایت

ها برای نهادینه کردن رویکرد ما سالهای زیادی را نیز به جامعه وارد کرده است. براساس آن، کاری عبث بوده که ضرر

های توسعه و بخشی و فضایی  تسش کرده امههای قانونی و نهادی برندر چارچوب یتوانمندسازنگر کل

ها آن را جایگزین ختهیگسازهمو در آخر تعاریفی انتزاعی و  ها را بر هم زده و به دور ریختبودیم و ای  تغییر تمام آن

 نمود.

 ان ی اسکگردد، آیا پیدایش پدیدهمیی ای  بحث که به قانون اصسحات ارضی بازبا توجه به پیشینه

 ها نیست؟ ی آنداری و صنعتی شدن و تداوم رویه، ضرورت وجود پیدایش سرمایهغیررسمی

من این کتاب را نوشتم تا نشان بدهم جهش ممکن نیست و ما تنها "کند: کتاب سرمایه بیان می شگفتاریپکارل مارکس در 

ا گفتم که به حرف آن دسته از مدیران و این ر "دردتر کنیم.تر و کمتوانیم راه پیمودن یا زایمان تکاملِ بشر را کوتاهمی

یند تا گوهای غیررسمی وسعت گرفته، میکنی که چرا سکونتگاهها را نقد میهاشان برخورد کنند که وقتی آنمیرزابنویس

 و رنج کوشند دست خود را از ازدیاد دردهای میگآنبچه طوربهها های غیررسمی هم خواهد بود. آنداری هست، سکونتگاهسرمایه

طور که نه تنها توانیم و باید از درد و رنج مردم بکاهیم، هماناین که جهش ممکن نیست، ما می رغمبهمردم بشویند! در واقع 

انباشت که  یداری و چرخهاند؛ اما بدون درک قوانین حاکم بر سرمایهجنوبی کردههتر، بلکه کشورهایی چون کرکشورهای پیشرفته

اما شما ؛ اندازندسال پیش می 30توانیم. برخی هنوز تقصیر را به گردن اصالحات اراضی در دهد، هرگز نمییها را شکل مشهر

طور خاص دولت پهلوی دوم که یک حکومت رانتی و در پی ایجاد امکانات یک جامعه مثل کشور ما که در حال تحول است و به

ند، شهرها کید. در ابتدا، مالکیت را در روستاها خصوصی و رعیت را آزاد میبگیر در نظرگذاری بوده را برای تکوین سیستم سرمایه

 یخواهد آن را وارد حوزهبحث نیروی کار مزدبگیر است که می همی دوم اند. در مرحلههم که از اول دارای مالکیت خصوصی بوده

کران فالیسم هم هست. در این میان روشنکه هرچند مطلوب نهایی نیست، پیش زمینه سوسی سرمایه بکند شدن یشهرشهری یا 

کارانه برای نابودی روستا بوده و باعث مهاجرت شده و کردند اصالحات اراضی یک امر فریبرادیکال پیش از انقالب فکر می

منفی  یماندند!! اما در حقیقت، رابطهشده است، گویا کشاورزان باید رعیت می یررسمیاسکان غمهاجرت نیز خود باعث پیدایش 

مکانیزاسیون، علت اصلی مهاجرت بود. در کشورهای اروپایی هم نیروی  یواسطهبهبین رشد تولید کشاورزی و اشتغال کشاورزی 

غیررسمی در آن وسعت نگرفت. روشن فکر رادیکال دچار  سکونتگاههای آمریکا و استرالیا مهاجرت کرد که مازاد کشاورزی به قاره

است کردند اصالحات اراضی، سیزیرا فکر می؛ ، بعد از انقالب مسکن اجتماعی در ایران شکل نگرفتدلیل نیبه هماشتباه شد و 

ود. شای بوده، امکان بازگشت مهاجران به روستا وجود دارد و اگر مسکن اجتماعی بسازیم، باعث افزایش مهاجرت میکارانهفریب

 ها اصطالحاً های غیررسمی گشت. اینگاهگسترش سکونت ولی چون جلوگیری از مهاجرت ممکن نبود، در عمل تنها باعث
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ها را بر اساس هر تفکر یا سرمشقی که بسازید، مسیر آینده آن را تعیین یعنی این که شما نهاد؛ های نهادسازی هستندناخُردبنی

ناپذیر بوده است و اجتنابگذرد. اصالحات اراضی امری ، اطالعات جدید از فیلتر فرهنگ شما می8کند. به قول داگالس نورثمی

نون و اک افتد ولی در آن تمام مهاجرین در شهر صاحب شغل هستندگیرد، مهاجرت اتفاق میصورت می ونیزاسیمکان کهیوقت

بود چون شدن توسعه ناما این مدرن؛ شدن بودکار به جریان مدرن در عمل پیوستن نیروی درگذشتهگاه غیررسمی بیکار! سکونت

 140بندی ی حداقل قطعه( با ارائه ضابطه8583مثال طرح جامع تهران )مصوب  طوربهکه هنوز هم ندارد.  ود نداشتدانش آن وج

مترمربع بود. در نتیجه اولین  800بندی قبل از آن متوسط قطعه چراکهدرآمد از تهران شد. مترمربع، باعث بیرون راندن مهاجران کم

ها از گاه. این سکونتشکل گرفتمترمربع  810بندی حدود شهر باشد با متوسط قطعهگاه منفصل غیررسمی که اسالمسکونت

ارم توسعه ی چهبودند. حکومت پهلوی دوم در برنامه شدهکنار گذاشتهلحاظ اقتصادی به شهر پیوسته بوده، ولی از لحاظ اجتماعی 

سازی هدار به ساختن جاده و خانتند. در نتیجه، سرمایهکارگران هس اسکان دادنهای صنعتی، موظف به بیان کرد که صاحبان مجتمع

ما  دهد. پسبرد در اختیار کارگران هم قرار می_ سازی، بخشی از حاصل فرآیند انباشت را در یک بازی بردمال یجابهپردازد و می

 بود. در حقیقت حکومت دری ضعف، عقالنیت ارتباطی در آن زمان کمابیش عقالنیت ابزاری مدرن شدن را داشتیم. ولی نقطه

آید، یم به دستکه با دموکراسی و مشارکت  زمان پهلوی دوم، در پی مدرنیزاسیون بود اما به دلیل عدم وجود عقالنیت ارتباطی

 عقالنیت ارتباطی موجودیت یابد.  کهآن، بدون شدهرنگهرگز موفق نشد. به نظر من اکنون آن عقالنیت ابزاری کم 

 ه ی اصطسحی کهای دولت راج  به بازآفرینی است؛ دربارهموضوع بحث ما، نقد سیاست کهبا توجه به آن

ثیر أطور مشخ  وارد ای  موضوع و تتر توضیح دهید و بهی نهادی، بیشتر  اشاره کردید یعنی ملغمهپیش

 آن در بقای بورژوازی مستغست شوید.

نی پایه و جهاانداز طرح جامع تهران، آن را شهری هوشمند، دانشافت. چشمنباشد، فقر افزایش خواهد ی ارزش افزااگر کل اقتصاد، 

اید، تبدیل بنیان و جهانی نشدهها محقق نشده است. در حقیقت شما در دورانی که دانشکدام از اینکند. در حالی که هیچمعرفی می

 شود.م برقرار نمیعدالت ه کنید و طبیعتاً ییرزش افزااتوانید شوید. در یک حکومت نئوفئودال شما نمیبه یک کشور نئوفئودال می

 شناس، جامعهمعمار پادشاهانترین عامل توسعه دانش است. گوید کمیابمی 1آیا تنها حکومت مقصر است؟ نه صرفا؛ جرالد مِیِر حاال

 ی خودش در ایند، در حد و اندازهدهخود تقلیل می پادشاهان و هرکس دیگری که شهر فراگیر را، به رشته پادشاهان، اقتصاددان

رایط رغم شهای اوایل انقالب، نظیر دولت سوم و چهارم شاهد این هستیم که رویکرد دولت علیوضعیت مسئول است. ما در دولت

ازگار ی ناسبه ملغمهو جای خودش را  باختهرنگتدریج ها، رویکرد توسعه است. ولی این رویکرد بهی کاستیرغم همهجنگی و علی

 های نهم و دهم که با خودخصوص، رئیس دولتدهد. چون مدلی برای توسعه وجود ندارد. بهمی ضد توسعهو  کژ کارکردنهادیِ 

دولت را مستقل از  کامالًانداخته، سازمان برنامه را منحل و  به دورپنداری، برنامه چهارم و از آن جمله طرح جامع مسکن را  دانا

د برنامه گوینمی رانت جوییکه دولت حاضر نیز اسیر آن است. امروزه هم برای تداوم  ایگونهبهکند، دال میجامعه مدنی یا نوفئو

هرگز اینطور نیست؛ بلکه طرح جامع با مدیریت واحد یعنی با دیکتاتوری رد شده است. طرح  نهطرح جامع در غرب رد شده است. 

طور مثال اول باید نهادسازی هم نیازمند مدل است. به طوری که دل است؛ همانتواند رد بشود، زیرا توسعه نیازمند مجامع نمی

جزای نهادی افزایی اشود همباشد. به عالوه بدون مدل نمی وندیهم پبرای بازآفرینی مدلی جامع تدوین کرد که با پویایی کل شهر 

دل، باید نهادها را تعریف کنیم و تنها نباید به عقالنیت یعنی بر اساس م؛ آیدمی به وجودایجاد شود وگرنه ملغمه ناسازگار نهادی 
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نهادها در  8گیدنز به قولسازی اکتفا کنیم، مردم را نیز باید قانع کرد تا نهاد سازگار با جامعه برپا گردد. ابزاری در چارچوب مدل

انون تقلیل که به یک قرد اجتماع بشود. نه اینشعور مردم جای دارند و توافق اجتماعی باید وجود داشته باشد. بازآفرینی نیز باید وا

داده شود. باید توجه داشته باشیم که قانون، نهاد نیست. توافق جمعی، نهاد است. در حال حاضر قانون تنها تبدیل به لوله ارتباط 

 باهمانین ه همین دلیل قووابسته در یک دستگاه شده است، ب خوارانرانتآن و  شدنفربهبوروکراسی نوفئودال به درآمد نفت برای 

 .متنافرندناسازگار و 

  عنوان سیاست پشتیبانآن را به نظرتان را راج  به مسک  امید که دولت دوازدهم اخیراً کهپرسش آخر ای 

 برای بازآفرینی مطرح کرده است، ارائه دهید؟

موضوع این است که بدون  !ای نومسک  امید هم ادامه همی  ارتباط به درآمد نفت است که اشاره شد با جامه

بخش کرد، ولی در ایران خودداناپنداری بیماری مسری مدیران شود کار توسعهمدل توسعه و چارچوب نهادی برآمده از آن نمی

ها برای تحقق آن  وجود داشته باشد، در ایران پارچه دستگاهی جامع واحد توسعه و مدیریت یکباید یک برنامه که یحالاست. در 

های دمد. این برنامههایی ناقص وجود دارد که هر مدیر جدید یک دستگاه با الفاظی نو در شیپور میمدیریت واحد با برنامه تنها

د روز بدتر شده است. بازآفرینی، انواع مسکن امیی واگرا و متنافر دارند و برای همین وضعیت جامعه روزبهناقص، با یکدیگر رابطه

اه مسکن و جایگ گفته، هدر دادن وقت و سرمایه و افزودن به رنج مردم است. باید رابطهپیش لیبه دالت، هایی از این دسو سیاست

یط اش با محاجتماعی در چارچوب سیاست اجتماعی، رابطه مینتأی آن با نظام امید در ساختار توسعه شهری مشخص شود؛ رابطه

چنینی های ناکام اینکار و یا رشد اقتصادی مشخص شود، وگرنه به سرنوشت شهرهای جدید و مسکن مهر، بازآفرینی و سیاست

 افزایدی ناساز نهادی موجود میواقع مسکن امید بر ملغمهخواران بودند. بهدرآمدها و به کام رانتکه تنها به نام کم شودگرفتار می

 مثال یکی از نواقص طوربهخواری تبدیل خواهد گشت. باشد تنها به راهی جدید برای رانت شدهنیتدو تیحسن نا و اگر هم ب

و میانجی بین  کنندهوصلها تعریف شود، این برنامه است. اگر 1های توسعهو پهنه 1ی عملشهرسازی ایران، عدم تعریف برنامه

ث و باع نشدهفیتعرهای شهری ما که در برنامه های توسعه یا عملآن است. پهنههای خرد و کالن اقتصادی، اجتماعی و جز طرح

ف نموده ها را تعریی اقتصادی شیراز، گروه ما اینی راهبردی فضایی توسعهشود. در برنامهها میسردرگمی و عدم پیوند بین طرح

ساختار نوفئودال ما برای تحقق آن وجود ندارد و در مدیریت را هم تدوین کرده است، اما چون اراده سیاسی الزم در  اشنامهوهیشو 

 های خرد و کالن بازآفرینی، پیادهخواهیم طرحها قرار گیرد. اگر ما میشهری شجاعت الزم، شاید این برنامه هم کنار دیگر برنامه

ی توسعه یتصاد دانش داریم؛ نیاز به برنامهیِ اقسازی، بازسازی بافت تاریخی و جز آن را تعریف کنیم، نیاز به یک مدل توسعهراه

م ها هستیم؛ نیاز به سیاست اجتماعی واحد داریی توسعه براساس آنشهری براساس آن داریم، نیازمند تعریف یک خوشه و یا پهنه

استفاده از برای ساماندهی مشارکت مردم و  5و مواردی از این قبیل. پیمودن همه این مسیرها هم نیازمند فناوری اجتماعی

یریم گکوبیدن حقوق و مزایا میکنیم و برای آب در هاونها بودجه عمرانی خرج میهای اجتماعی و نمادین است. بدون اینسرمایه

 رویم تا بر درد و رنج مردم بیفزاییم.های خارج از کشور میو به همایش

                                                      
1 Anthony Giddens 
2 Action plan 
3 Development area 



   

 
 

109 

 

 بیوگرافی:

پژوهشــگر برتــر دانشــکده علــوم ، مــه طباطبــایی تهــرانالع شناســی دانشــگاهدکتــری جامعــهی آموختــهآرش حیــدری دانــش
 گ است. هیئت علمی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهن و  عضو 8538 این دانشگاه در سالاجتماعی 

 

 

 شناسی غالب بر فقر و شناسی است. هستیای نیازمند شروع از سطح هستیبررسی هر پدیده

رابری و ی فقر و نابکنید؟ به ای  معنا که از دید شما، پدیدهوصیف میهای غیررسمی را چگونه تسکونتگاه

 است؟ شدهادراکی ما چگونه های غیررسمی، در جامعهی سکونتگاهتجلی کالبدی آن در عرصه

 شدهلیتبدر ی شهشناسانه برای جامعه و بدنهفقیر، به یک بحران انگل 8فیگورکنم که را از این نقطه شروع می السؤپاسخ به این 

ی فقر را در تاریخ دنبال کنیم، به آغازین لحظات پیکربندیِ حیات مدرن در ایران ی این خوانش از پدیدهاست. اگر ردِ تبارشناسانه

 8183هجری قمری )حوالی  8111گشت؛ یعنی قحطی سال  میبر خواهعنوان پایتخت سیاسی ایران طور خاص در تهران بهو به

ی زدگان به دارالخالفهی قحطیای که هجوم گستردهبود. دوره دهیدرنوردها ایران را ری که طی آن ساله.ش( و وباهای مکر

اکن ی شهر س، بیرون از دروازهاندگرفتارشدههایی که به مصائبی ناصری را شاهد هستیم و در سطح بعد، حجم انبوهی از انسان

با این تغییرات در سطح عینی و مادی، یک دگرگونی در  زمانهم کنند.اد میاصطالح غیررسمی را ایجهای بهسکونتگاهشوند و می

تخیلی جدید که بنا است شهر را اداره کند. اینکه چرا این تخیل در این  برآمدسطح ذهنیتِ حکمرانی نیز در حال اتفاق افتادن بود، 

طح قدر بگویم که برخورد این دو س. همیناست صلارز شد نیازمند بحثی مفنقطه تولید شد و چگونه با این تحولی جمعیتی هم

به تنظیم  مفهوم که ما نیاز معروف شد؛ به این« تنظیمات ایرانی»به آورد که  به وجودگفتمانی و غیر گفتمانی وضعیت جدیدی را 

د. البته که فقر شومیبدل به فیگوری نوپدید « تنظیمات»است که فقر و فقیر در دل گفتمان  نجایادولت و تربیت ملت داریم. در 

ردارهایی گیرد و کاند، آنچه جدید است تخیل جدیدی است که حول فقر و فقیر شکل میو فقیر همیشه در طول تاریخ وجود دشته

ان قحطی شود. در زممی ریپذ تیرو. فقیر در سطحی جدید و با شکل و تعریفی نو، کشدیبرماست که از دل این تخیل جدید سر 

معیت همچون محل جشود، فهم ، جمعیت همچون محل ثروت و بحران بازنمایی می«تنظیمات»اش با گفتار مانیزو وبا و هم

میر وگپذیرترند، مرثروت امری نوپدید در دل گفتمان تنظیمات ایرانی است. در هنگامۀ بحران این فقرا هستند که از همه آسیب

                                                      
1 Figure 

 یتوسعه یپروژه ماندگاردرون ناکارآمد، هایبافت و فقر بازتولید و تولید

 نایرا در شهری
 

 مصاحبه با دکتر آرش حیدری

 وفرهنگاستادیار دانشگاه علم

 پور اصل و امیر قاسمیکننده: بهزاد ملکمصاحبه
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دید پایین آمدن مداخل دولتی است و پ کاسته شدن از جمعیت به معنای کند.بیماری و بحران به شدت فقرا را درگیر می ۀجیدرنت

آیی بحران برای دربار به معنای خاص و اقتصاد به معنای عام. لذا جمعیت همچون محل ثروت و یا بحران شناسایی شد و پرسشی 

نوعی هآید که ببه وجود می« احتسابیه»ن هایی همچودر همین دوره است که انجمن "با فقرا چه باید کرد؟"جدید سر برکشید که 

بندیِ ی پیکری فقیر درنتیجهبنابراین پدیده؛ رودمی به شمارحمایت از فقرا  8نهاد و یا عمومیِ غیردولتیِ های مردمجزء اولین سازمان

ای دیدهشود: پپذیر میها در سطحی دیگر رؤیتجدید شهر، برآمدن تخیالتی جدید در حکمرانی جدید و دگرگونی در حرکت جمعیت

رانی به معنای عام است. می شهری، بازآرایی دولت و حکومت و تحول در منطق حکالگوهای توسعه 1درون ماندگارکه محصول 

د که آینوجود میبه ییهایدئولوژیا، حالنیدرعاجتماعی است، اما -برآمدن فقیر محصول تحول و تغییر در درونِ حیات تاریخی

ر و کند که ربطی به جریان حرکت درون ندارد. فقمثابه یک انگل بیرونی بازنمایی میفرآیندها ندارند و فقرا را به به این یتوجه

آنچه  درون ماندگاربینند، در حال که فقر و فقیر چیزی جز محصول اصیل و فقیر را همچون انحراف و آسیبی از مسیر اصلی می

خودِ  رون ماندگاردمنطقِ توسعه نیست بلکه محصول  یختیکج رفقر و فقیر آسیب یا  نامند نیست.یر توسعه میسمسیر اصلی و م

توسعه و  هایهمین منطق است. فقر و فقیر محصول مدرنیتۀ کج ریخت، مدیریت غلط، فقدانِ آگاهی، ناتوانی در پیاده کردن مدل

ین پدیده ا یهایخاص بودگدر حیات تاریخی است با داری و منطقِ توسعه سرمایه درون ماندگارجز آن نیست، فقر و فقیر محصول 

ذارانه گشناسانه، خلقیات پژوهانه، سیاستگرایانه، روانشناسانه، خیریههای آسیبشود. ایدئولوژیبرای آنچه جهان سوم نامیده می

پردازی مفهوم جاربه هنالبته شناسانه تالش دارند فقر را همچون عنصری بیرونی نسبت به بدنی یکدست و آن با خوانشی انگل و جز

سیستم است. در این ایدئولوژی فقر و فقیر تبدیل به عاملی بیرونی برای تنظیم و مداخلۀ  درون ماندگارکنند، در حالی که فقر کامالً 

یی هادستگاهشود. برای مثال در هنگامۀ قحطی و وبا در دوران قاجار با برآمدن دم و های نرم و سختش میحکومت و دم و دستگاه

ها کای از تکنیمجموعه درنهایتاست که « الصحهحفظ» ینوعبهها همچون بلدیه، نظمیه و جز آن مواجهیم که منطقِ بنیادین آن

تواند دری دیگر به فهم تبارشناسانۀ نسبت فقر و قدرت باز ها برای مدیریتِ تن فقرا است. وارد شدن به این بحث میو تاکتیک

عنوان مثال اند، اما با تکرارهای متفاوت. بهگونه در تاریخ سیر کنیم، چنین لحظاتی در تاریخ به کرات تکرار شدهکند. اگر همین

 درون ماندگاره.ش نیز شاهد هستیم؛ برآمدن طیف جدیدی از فرودستان که محصولِ  80ی تکرار متفاوت این لحظه را در دهه

ای از فرودستان شهری را یعنی یک دگرگونی ساختاری عمیق که مجموعه؛ در طول اصالحات ارضی هستند شده یطی رویه

  8شود.و بعدها است که این جمعیتِ فرودست تبدیل به یکی از نیروهای انقالب می 5کندتولید می

های سکونتگاه وهای فرسوده ی فقر و یا بافتبرای پدیده»بنابراین، اصل ماجرا این نیست که در منطق رایج این سؤال را بپرسیم که 

این است که چنین سؤالی از متن به حاشیه است و از موضعِ خودِ همان قدرتی  لشیدل، «غیررسمی چه راهکاری باید ارائه داد؟

 شناسانه بیآسشود که چنین چیزی را تولید کرده است. تالش برای پاسخ به این سؤال تکراری است که انبوهی پژوهش طرح می

شناسانه است و نه طرح های انگلتولید کرده است، این شیوۀ طرح سؤال خودش یکی از همان ایدئولوژیگذارانه را و سیاست

های مختلف )در قالب کردارهای حکمرانی و دستگاه آنچهتوان گفت که بخش اعظم صراحت می. بهدرون ماندگارای مسئله

ی دندهترین نیات، در واقع بخشی از چرخدهند، ولو با خیرخواهانهی فقر انجام میورزی( نیز در مقابله با پدیدههای اندیشهنظام

دهد. برای مثال اینکه نیت فالن فعال ها خیلی چیزی را توضیح نمینیت واردکردنتولید فقر است. به همین معنا است که 
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دهندۀ صادق است یا نه؟ خیلی توضیح دست است یا نه؟ آیانهاد، فالن مدیر، فالن مسئول و جز آن چیست؟ آیا پاکهای مردمسازمان

فرایند نیست. مسئله این است که اعمال چه نتایجی دارند. یک سیاستِ آزادسازی چه از جانب یک فرد بد طینت صادر شود چه 

اش روشن است: کاستن از خدمات عمومی به نفع بخش خصوصی و به حراج گذاشتنِ زندگیِ یک فرد شریف و اخالقی، نتیجه

دیگر را دید و ای  پدیده را  فقر، باید ی  سطح  1ۀشناسان یهسترای فهم بتوان گفت که . پس میفرودستان

داری دانست. تا زمانی که ای  سیستم به هستی خود ادامه دهد، فقر نیز ادامه خواهد سرمایه درون ماندگار

زی جز شناسانه چیکنشِ روانکرد.  حظهشناسی و اختالل روانی مالی دانش روانتوان بین شبکهمثل نسبتی که میداشت. 

ه لقحاند که هیچ کس را در این صلبستاندارهای سالمت در عمل آنقدر نیست. مترها و ا« سالمت روان»تر کردنِ دایرۀ تنگ

 وتشریح کرده است. بررسی علمی یعنی تمرکز روی همین کردارها  یخوببهراهی نباشد. فوکو در تاریخ جنون چنین فرایندی را 

 ها و شعارها. نتایج متعین نه نیت

 خوانش، از 3خود از کتاب تاریخ جنون فوکو در  گفتارآمد. شما در  انیبه م 2صحبت از کتاب تاریخ جنون 

 جایبه را اعتیاد ، آن در که کردید اشاره و گفتید سخ  دارد، وجود اعتیاد یجدیدی که امروزه از پدیده

 خوانش  ای. است شده اعتیاد تربیش تکثیر و بازتولید سببِ اتفاقاً امر ای  و دانندمی بیماری ی  جرم،

 و سود کسب برای داریسرمایه همواره که است نگاهی نوع بر مبتنی واق  در واحد، یپدیده ی  از جدید

 فقر ییدهپد مورد در شما، تفسیر بر رسد که منطبقمی به نظر. دارد نیاز آن به تربیش اقتصادی انباشت

 آیا واقعا ای  گونه است؟. است  یچنهم

 ترینسازپول از یکی فقر تعبیر، این در. هستیم مواجه «صرفه سازبه» جدیدِ نیروی یا قدرت یک با نئولیبرالیسم ظهور یدوره از

 به یازن چراکه ت،نیس صرفهبه دیگر مجرم معتادِ ،صرفهبه فرآیندِ این در. دهدمی رخ شهرهاکالن و شهرها در که است اتفاقاتی

 یک مثابهبه و است صرفهبه شد، بیان که اهدافی با و سیستمی چنین در که است بیمار معتاد این پس دارد؛ آن جز و غذا و زندان

دۀ اش هم بر عههای درمانیشد و البته هزینه خواهد درمان هابیمارستان در چراکه کند! نقش تواند ایفایمی «نمونه کارآفرین»

 سازصرفهبه قدرت همان این و است چرخش حال در عظیم اقتصادی یچرخه یک معتاد، یک بدن حول. اش استو خانوادهخودش 

 هایسکونتگاه یاد،اعت فقر، مثل هاییپدیده باید حاکم، نئولیبرالیستیِ ساختار با نسبت در و فکری بستر این در بنابراین؛ است

باید و شاید در نظام دانشِ علوم  کهچندان اتفاق این اما؛ کرد تحلیل و خوانش را آن جز و ناکارآمد و فرسوده هایبافت غیررسمی،

نه بازوی اجرایی، نه درمانگر و نه جز آن؛ فیگور  دهد. فیگور دانشمند نه ژورنالیست است، نه هنرمند،انسانی در ایران رخ نمی

. گفت سخنهماست که از دل آن بتوان از چیزی به نام راهکار  دهندۀ وضعیتدانشمند دروهلۀ اول مولد نظام مفهومیِ توضیح

  دانشمند  فیگور .کرد دایپتوان به راحتی چنین فیگوری را داری در ایران هم نمیسرمایه وسختسفتحتی در بین منتقدانِ  سفانهمتأ

 منتقدان قدهاین به را ما کهآن نه شود،یم متعین ایران در ما تکین زندگی و حیات در نئولیبرالیسم چگونه که بدهد توضیح باید

شود بدون مطالعه و نه اینکه هاروی مهم نباشد حتماً مهم است، مگر می دهند، ارجاع هاروی قبیل از داریسرمایه نظام رادیکالِ

عنی یهای نظری از وضعیت سخن گفت. ماجرا این است که توضیح وضعیت تدریس نظریه نیست. توضیح وضعیت فهم این نظام

ند نیست و البته نیازم یباز هینظر، این کار لزوماً زیچکیبا وضعیت و نشان دادن چگونگیِ ممکن شدن  درون ماندگارمواجهۀ 

یگر. د زیچکی یباز هینظراست، پرتاب مفاهیم و  زیچکیانداز نظری وضعیت را توضیح دادن انداز نظری است. با چشمچشم
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م و رسمی هم دارند، دو سطر درک از تاریخ ایران ندارند؛ اگر بخواهند برای مثال شرایط پدیدآیی خیلی از افرادی که اس سفانهمتأ

ه چ« سازیصنعت فرهنگ»ها بپرسی آدورنو در برای مثال افتند، اما اگر از آنرا توضیح دهند به لکنت می دروازه غارمنطقۀ 

نو مهم است اما زمانی که به کار فهم و توضیح و مداخله در وضعیت گوید شاید بتوانند چیزی عرضه کنند. البته دانستن آدورمی

کارند هاند اتفاقاً عمیقاً محافظبیاید نه اینکه به درد ژستِ روشنفکری بخورد. این فیگورها که خود را مبارز، چریک، منتقد جای زده

ترین شعارها را سر دهند و یا فهم ینکه رادیکالچراکه به خاطر ناتوانی در توضیح وضعیت از مداخله در وضعیت هم عاجزند ولو ا

ای هها است که این فیگورها و شبه سلبریتیو تشویق و کف و سوت دریافت کنند. سال فرو بکاهندوضعیت را به آه و ناله 

کنید بررسی می ها را همها از آناند و جالب است وقتی رزومۀ خیلیی انتقادی حاکمدانشگاهی و غیر دانشگاهی بر فضای اندیشه

مه کنید. البته این جریان سرتاپا با جریانی که در منطقِ ترجسروته چیزی پیدا نمیو بی پاشکستهای سخنرانی دست و جز مجموعه

گراهای ایرانی هم نقدهایی زد اما دست آخر توان به ترجمهای از متون را تولید کرده است یکسر متفاوت است. اگرچه میمجموعه

ای که تولید کرده است یک اثر عینی و مشخص بر وضعیت داشته است که با همۀ انتقادات بتنی بر ترجمه با مجموعهجریانِ م

 ای که بدان وارد است یک نیروی مشخصِ انتقادی است. ریشه

از  . سخن گفتنزنیمپیچیدۀ، لزوماً حرف نمی ریفهم ناپذنظمِ زنیم از یک هاویۀ بیوقتی از حیات اجتماعی حرف می درهرحال 

شرایط امکانِ پدیدآیی و اثرات متعینِ یک نیروی جدید.  در فضای غالب وقتی  درون ماندگارتاریخی یعنی فهِم -حیات اجتماعی

 بیآس شناسان شروع به تحلیلدهد، لشگر آسیبهای یک دگرگونی و تغییر قرار میو ما را در آستانه آوردیسر برمنیروی جدیدی 

صویری ها سال است که تکشانند. دهمی یشناس یماریبی و مشابه یک پزشک از باال به پایین، همه چیز را به ورطهکرده  8شناسانه

حیات اجتماعی. اینکه جامعه در عمل،  درون ماندگارکنند بدون دیدن نقاط مقاومت و منطقِ هاویه گون از جامعۀ ایران تصویر می

من، نیروهای اجتماعی در حال مناقشه هستند و جامعه از خود در  یدهیبه عقده است. در حال دفاع از خود بو باقدرتهمواره و 

شده است اما هنوز در حال مقاومت است. وظیفۀ منتقدِ دانشمند  وپارلتبرابر بازار، به هر شکلی تاکنون دفاع کرده است، اگرچه 

الب درگیر در مناسک خاص خودش است و مجموعه آن است اما نظام دانش غ یسازبرجستهنشان دادن این نقاط مقاومت و 

دنی ماندگی، فقدان آموزش، فقدانِ جامعۀ ممدرنیته، ناآگاهی، عقب-اند: سنتخاصیت شدهواژگانی که از فرط استعمال پوسیده و بی

ضلی است را بریزند نیز مع درون ماندگارهای نقد توانند بنیانو فقدانِ مواردی از این قبیل. البته دستمالی کردنِ مفاهیمی که می

دون نشان ش در ایران، پرتاب کلمۀ کاپیتالیسم ببس عظیم: پرتاب همین واژۀ نئولیبرالیسم بدون نشان دادن چگونگی متعین شدن

خاصیت سازی نقد است. به این مجموعه اضافه نیروی دیگری از بی غیره در حیات اجتماعی و اشینیعدادنِ منطقِ عمل و اثرات 

میل حکمرانی از مفهوم نقد را پازل ما تک یهاودستگاهدممنطقِ متصلب و بسته و پوسیدۀ مدیریتی در کشور و فهم فشل کنیم 

ن را بدل به و آ فرو بکاهندترین عمل ممکن خاصیتدست اند تا نقد را به بیشود. در سطوح گفتمانی نیروهایی بس عظیم هممی

 یه رفته است. به حاش درون ماندگار، رادیکال و البته روشمندصفانه و نقد سازنده نمایند. نقدِ تعابیری همچون: نقد دلسوزانه، نقد من

 چه"ی کند و با ایدهچیز را به فقدان تبدیل میهستند: ژانر فقدان. ژانری که همه 1تکرارهای متفاوت یک ژانرالگوهای رایج نقد 

های مختلف بنا ی اصل فقدان در سویهبنای تحلیل چنین باشد و بر پایهکند. مشخص است که وقتی ممی نقدبه، شروع " میستین

سازی شود، آموزش داده شود. در این ژانر خودِ جامعه شود که باید آگاهی بخشی شود، فرهنگشود، جامعه بدل به یک نیستی می

وند شتعریف برای خود قائل می ورزی یک کار اندیشههای انتقادی و محافظهشود و ورژنهمچون یک هستیِ واجد اثر تحلیل  نمی

نگار، هنرمند و جز آن، همه و همه معنای آگاهی بخشی است. حاال عالِم، فعال اجتماعی، روزنامهنقش مبهم و البته بی همآنو 

                                                      
1 Pathologic 

 ز کتاب تاریخ جنون فوکوبرگرفته ا 1



   

 
 

113 

یکال( و راد کارمحافظهشوند و دست در دست هم )می ددانمعنای آگاهی بخشی وارد میبرای تکلیفِ مبهم و در بسیاری اوقات بی

سانه است، حاال آنچه هست شناو معرفت شناسانه یهستکنند. آنچه هست دیگر فاقد ارزش های خود میجامعه را آماج ایدئولوژی

ا هستیِ شود تاست نه شرایط امکانِ کنش، مقاومت، تغییر و جز آن، آنچه هست بدل به نیستی می مقداریب نظمیک هاویه بی

 یبارندوهاکند و تالش موضوعیت یابد. خرمند که بر فراز جامعه ایستاده است و دلسوزانه نقد می بخشیآگاهمدیر -خیالیِ روشنفکر

دهد خلق خام را تا آگاه شوند. به شکلی مضحک و مبتذل چنین فیگورهایی بدل به پیچد و انذار میکه از درد دانستن به خود می

ی که در بینیم فردگیرند که یکباره میاری اوقات چنان این نقش را جدی میشوند و در بسیمنتقدان رادیکال وضعیت نیز می

ادیکال شود و به رمی بخشیآگاهموقعیتِ یک مدیر است و باید در باب عملکردش به مردم گزارش دهد بدل به فیگور روشنفکر 

 کند.دهد و آگاهی بخشی میترین شکل ممکن شعار می

ای هکنند و از این حیث بروندادشان چیزی جز تکنولوژیشناسانه( میک هستیِ پاتولوژیک )آسیبجامعه را بدل به یها این رویه

گرچه تواند حرف بزند اشود که نمیبه فرودستی بدل می  خود و کثرت گانگیتر نخواهد بود. جامعه در بساداری و کنترل بیش

 کند.مقاومت می

 ال و ی اتصتری  بحث در ای  قسمت، نحوهن گفت که مهمتوای نکاتی که شما طرح کردید، میدر نتیجه

های های کلی انتزاعی با شرایط متعی  تاریخی ما در ارتباط با پدیدهپیوند برقرارکردنِ میانِ مفاهیم و ایده

زدنِ بی  ای  دو سطح در چنینی در ایران است. چرا پلهای فرسوده و ناکارآمد و مسائلی ای فقر و بافت

 گیرد؟ درستی شکل نمیها نیز بهی در پژوهشایران حت

کنیم، دانم. البته منظور این نیست که چرا از دانش بومی استفاده نمیمی استعمار زدهی این موضوع را بنده در نظم دانش دلیل عمده

ه از ربی استفاده نکردم بلکاندازد. اگر دقت کنید من از اصطالح دانش غگرایی میی بومیآن نوع تفکر نیز ما را به ورطه چراکه

نیز از  ناییگرایبومانداز در نظام فکری است. خود ، نوعی وضعیت مواجهه و چشمیاستعمار زدگاستفاده کردم.  استعمار زدهدانش 

و  های مثل هرندی بودی محلهوجودآورندهجای ادراک انتظامی که بهبرند. در این نوع تفکر، بهرنج می استعمار زدهنوعی تفکر 

شود و یا کل فرایند تولید و ممکن زدگی ادراک میعقلی و آشوباند، هرندی محصول بینیروهایی که در ایجاد آن درگیر بوده

ی که هرندی محصولِ یک انتظام ساختاری در ادارهشود؛ حال آنداری و نولیبرالیسم خالصه میگویی دربارۀ سرمایهبه کلی شدنش

در بطنِ نظم نوین جهانی. برای توضیح هرندی کافی نیست  یسومجهاننولیبرالیسم -داریصِ سرمایهاز نوع خا همآنشهر است 

گرایی سخن بگوییم و یادمان برود که ما درونِ نظمِ جهانی جای داریم و یکسر در وضعیتی پیرامونی در از تخیلی به نام بومی

ی خاص اای جدا بافته است و لذا باید برای ذاتِ خاصش نظریههکند ایران تافتفکر می گرا یبومسیستم جهانی هستیم؛ نسخۀ 

زمان است که نیازمند تحلیلی خاص با در نظر گرفتنِ -داشت. ذاتِ خاصی وجود ندارد، آنچه خاص است شرایطِ استقرار در فضا

آبانه های روشنفکرمبا ژست ها و تغییرات است نه حواله دادن همه چیز به ذاتی خاص و خیالی. از دیگر سو  کافی نیستتفاوت

ی هم ها نظریه درس بدهیم، کافآن توضیحِ شرایط امکان و پدیدآیی چیزها و اثرات متعین یجابهمفاهیم انتقادی پرتاب کنیم و 

ای جموعهکنیم و م ریپذ تیرؤبا کل  ارتباطیبگذارانه هرندی را همچون جزئِی و سیاست شناسانه بیآسنیست که با الگوهای 

وان امر جزئی تانداز نظری چگونه میتولید کنیم. مسئله اینجا است که با یک چشم آموزشو  سازیخاصیت مثل فرهنگهکار بیرا

ود پذیر کرد. برای این کار حتماً باید تجربی و عینی بها را توضیحرا در بطن امر کلی توضیح داد و شرایط امکان پدیدآیی و تفاوت

ویستی. هرندی چیست؟ چگونه ممکن شده است؟ چه نسبتی با فرایندهای توسعۀ شهری دارد؟ چه منطق اما نه در معنایی پوزیتی

های ملک و مسکن چه نسبتی با تولید این منطقه دارند؟ چه الگوهایی از حیات در آن مقاومتی در آن جاری است؟ سیاست-قدرت
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 های بهنجارسازی در آنکند؟ چه مکانیسمو بازتولید می یدجاری است؟ منطق عمل نهادهای حکمرانی چگونه این منطقه را تول

 اند؟ و بسیاری سؤال دیگر. جاری و ساری

نیز  رانیگ میتصمنویسند، حتی مسئولین و گران و منتقدان در نقد سیستم میهایی که پژوهششاید در بطن جستارها و پژوهش

ترین رویکردها است. زمانی که هرندی را یک ای، از محافظهمسئله خطابِ نقدی رادیکال قرار گیرند؛ اما این طرز نگرش به چنین

هایی از خاصیت است. پس به تحلیلو بی سوژه محورکنیم، فهم ما از مسئله، یک ادراک عقلی خوانش مینظمی ناشی از بیبی

نس. در حالی موضوع اصالً این هایی از این جو کلیشه« مدیریت نداریم، نظم نداریم»آوریم که برای مثال این قبیل روی می

کننده، خواهد شهر تهران را برای نهادهای ادارهای که میدهد. شبکهی قدرتی است که شهر تهران را شکل مینیست. موضوع شبکه

ود الوجکنیم، ممکنها اشاره میی بزرگی از رویدادهایی که به آنای است که مجموعهصرفه و سودآور کند. درون چنین شبکهبه

ای دهند تا محلهانجام می باهمدستی ی کردارهایی که نهادهای مختلف، مردمان، نیروهای اجتماعی در همشوند. در نتیجهمی

ند: کی دانش با چند راهبرد، فهم این موضوع را سخت و ناممکن میمثل هرندی یا کهریزک و یا جز آن پدیدار شود. حال، شبکه

را در  ای مثل هرندیی محلهگذارانه؛ این راهبرد حل مسئلهتر تشریح شد. دوم، راهبرد سیاستپیش اول، راهبرد فقدانی کردن؛ که

ا اگر داند چه خبر است و یگوید که با داد و فریاد باید دولت را از مسئله آگاه کرد گویی دولت نمیداند و میگروی اقدام دولت می

این آپاراتوس است. در این راهبرد،  درون ماندگارجا است که وجود چنین چیزی خواهد بکند! مسئله اینالقمری میبداند چه شق

شود. دولتی کند، ادراک میگیری میچیز تصمیمشود، بلکه دولت یک سیستمی که از باال برای همهطور متکثر ادراک نمیدولت به

ه دولت این الگو توجه ندارد ک« کندمعه توجه نمیشناسان و فیلسوفان و بقیه اقشار جابه حرف جامعه»که گوش شنوایی ندارد و 

قدانِ منت اصطالحبهمویرگی است که در همه چیز حاضر است و بسیاری از  شبکهاست. دولت و حاکمیت یک  8یک امر بسط یافته

ون جهید، مسئله ررادیکال چیزی جز کارگزار همین دولت بسط یافته نیستند. مسئله این نیست که از این دولت بسط یافته باید بی

هایی ممکن شده است. توهم روشنفکر بیرونِ از وضعیت چنین استراتژِی این دولت بسط یافته چه استراتژی این است در درون

بخشد. فراموش نکنیم که بیرونی وجود ندارد همه چیز در درون است و درون همین وضعیت است اثر مقاومتی را موضوعیت میبی

دارد.  هایی با راهبرد دومگذارانه؛ این راهبرد البته قرابتسیاست -شناسانه بیآسشود. سوم، راهبرد کن میکه مقاومت و جز آن مم

ها آن بر شناسانه بیآسکنند، هستی جامعه و فرهنگ، همچون یک هستیِ که به تَنِ جامعه نگاه میدر این راهبرد، به محض آن

شهر -ودروسازخ-که این پدیده را در نسبتِ رانندهجای آنک انسان نگاه کنند، بهشود. این گروه وقتی به رانندگی بد یمتجلی می

و جز  ناآگاه بودن، بودن فرهنگیبسومی بودن، کنند که محصول جهانای فهم میوکولهفهم کنند، آن را تجلی یک فرهنگ کج

نظم عینی و  درون ماندگار، فهم باهماری افراد فروکاستن. این سه راهبرد در همک یوخوخلقعنی همه چیز را به یآن است 

ی یک کند. وظیفهنظم میزده و بیاما نظام دانشِ غالب در جهانِ ما، وضعیت را آشوب؛ کنندیافته در حیات ما را ناممکن میتعین

نظمی یز را به بیچکند. وقتی همه رشیفهم ناپذکه مضاعف ها است، نه آنموقعیت کردن ریپذفهمگر، و عالم پژوهش دانشمند

ل فراتر این است که پا را از این سطح تحلی دانشمندی عزیمت یک بنابراین نقطه؛ ایمرا نداشته دانشمندارتباط دهیم، عملکرد یک 

؛ کنش را ترسیم کند در حالنیروهای  1بگذارد؛ نظمی را تشخیص دهد، آن نظم را دریابد، نیروهای موثر بر آن را بشناسد، میدان

ی یک های مختلف؛ وظیفههای نیرواست. میدان مبارزه 5ای همچون هرندی یک میدان مبارزهاین، هستی اجتماعی محلهبنابر

نظم، برخالف تصور رایج، الزاما بار معنایی  8ها است. در این تعبیر، انگاشتمبارزه و انتظام آن در حال، نمایشِ نیروهای دانشمند

                                                      
1 Extended state مفهومی از گرامشی؛   
2 Field 
3 Battle field 
4 Concept 
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کرد که در بحث  بندیتوان جمعگفته شد، می آنچهی ها است. در نتیجهکه و سیستمی از نسبتمعنای یک شبمثبت ندارد؛ بلکه به

لبی بحث ی فقدان تنها سمبتنی بر نظریه دانشمنداناصطالح پردازها و منتقدان و بههای غیررسمی، غالب نظریهسکونتگاهفقر و 

ناسیِ آن، شا ایجابی سخن گفتن یعنی شناختن یک نظم و هستیام« چه نداریم و چه نیستیم»و یا « چه چیز نیست»کنند که می

برانداختن آن. این نگاه غالب فهم در الیه  درنهایتپذیر کردن آن و توضیح تاریخی و انضمامی آن، تعین بخشیدن به آن، فهم

یات ی ادبی سینما، در عرصهرصهی دانشگاه، در عکند: در عرصهمقاومت را ناممکن می رونیازاالیه زندگیِ ما رسوخ کرده است و 

تر است، درک ما از فقر و فرودستی و تجلی آن در ملموس مثالشی سینما که شود که در عرصهانداز سبب میو جز آن. این چشم

 رودستیهای رایج در مورد فقر و فکه در عمل چیزی جز بازتولید کلیشه شدهتجلیل ها غیررسمی منتهی بشود به آثاریسکونتگاه

توانند از بیننده آبغوره هم بگیرند، در رسانۀ ملی انبوهی از نیستند و این روزها ذیل ژانر اجتماعی بازار خوبی هم دارند و البته می

های جنجالی ژانر رایج اجتماعی است و فروکاست زندگِی رایج تولید گزارش ینگارروزنامهها در حال تولید است. در این برنامه

کشد و البته کمی احساسات سینمایی آه می خواندنشهای محیرالعقول که خواننده با ای از گزارشبه مجموعهفرودستان شهری 

یستم، که س ینفرونیلیمدهنهاد، تیمار کردن ده نفر از میان های مردمشود به سازمانکند، در کنش اجتماعی هم بدل میپیدا می

 بگذریم از اینکه در«. شوداگر هر کس از خودش شروع کند جامعه اصالح می»که کند و بسط یک دروغ بزرگ ها را تولید میآن

ین ای خفته است و صاحبان برخی از اگرایانه چه الگوهای اقتصادی و سیاسیخیریه اصطالحبههای پس چند درصد از این فعالیت

رچه شی است برای بیرونی فرض کردن فقر و فقیر اگهم تال ییگرا هیریخهای مولتی میلیاردر چه افراد یا نهادهایی هستند. خیریه

ردی کند که با فعلی اخالقی و فای شخصی میکند اما در عمل فقر را بدل به پدیدههای اخالقی بر مهر و محبت تأکید میبا ژست

ته کمک یم. البقابل رفع است. در حالی که این ادعا یک دروغ بزرگ است. معنای این حرف این نیست که به دیگران کمک نکن

کردن به دیگران یک فعل فردی و اخالقی است. این فعل فردی و اخالقی چه ربطی به حل معضل فقر دارد؟ فقر محصول ساختار 

افراد  تکتکگرایانه ادعاهای بزرگ و دروغی دارد. جامعه مجموع اقتصادی و طبقاتی و الگوی ادارۀ جامعه است، کنش خیریه

ا است، هاز منطقی از روابط و نسبت شدهلیتشکشود. جامعه  وبلبلگلد به هم کمک کنند همه چیز افرا تکتکنیست که اگر 

ها در ها. آدمآدم تکتکها و جز آن است. فقر، محصول این روابط است نه روابط درگیر شدن انبوهی از نیروها، نهادها، قدرت

اما دروغ بزرگ اینجا است که راه حل مبارزه با فقر ؛ خوب است زندگیِ فردیشان ممکن است به همدیگر کمک کنند که خیلی هم

رف بس است ح»و فهمِ فرایندهای تولید و بازتولید فقر را ناممکن کنیم بعد با شعارهای پوکی که  میفرو بکاهها را با این کمک

واقف نیست  اشیریگشکلهای رطش. عملی که به پیشمیبخشتداومشرایط انضمامیِ تولید بحران و فقر را « بیایید عمل کنیم

د. باز هم نخواهد بو هولناکشگرایانه در عمل چیزی جز بازتولیدِ فقر و تکرار چرخۀ نوعی جادوگری است البته این جادوگری خیریه

ارهای ها در طول تاریخ رفتنیست. انسان« ها به یکدیگرکمک انسان»گرایی و نهادهای متصل به آن لزوماً کنم خیریهتأکید می

. آنچه ای نیست، حمایت کردن، مراقبت کردن و جز آن چیز تازه«دست همدیگر را گرفتن»اند، اصطالحاً تعاونی و مساعدتی داشته

رسد کار نان و این نهادها روی این امر بشری و این منطقِ اخالقیِ زندگیِ اجتماعی است که به نظر می سوارشدنتازه است 

ها به یکدیگر جلوه دادن ریاکاری عمیقی است که نتایج را مخالفت با کمک انسان ییگرا هیریخفت با هم شده است. مخال یدارآب

شود روی این ماجرا تأمل پوشاند. یک وقتی میهای اجتماعی را میبه عنوان راهکارِ بحران ییگرا هیریخنهادی و عینی بسط 

 نشان داد.  یروشنبهتری کرد و عناصر آن را بیش
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 ها و ای  نقطه از تحلیل شما، ای  درک از مسئله در ما شکل گرفت که باید ارتباط و پیوندِ میانِ پدیده تا به

ی مفاهیم کلی و انتزاعی مثل فقر، فرودستی، اعتیاد و جز آن را با شرایط انضمامی و متعی  تاریخی جامعه

مان نسبت مفاهیم مزبور دانشیانداز موجود در نظام خودمان فهم کنیم. سپس موض ، نوع نگرش و چشم

ان ی خودم، به شرایط انضمامی جامعهمیگذر کنقرار داده و ادراک کردیم. از ای  مرحله هم که  یموردبررسرا 

ی ی نظم و نیروهایخواهیم صحبت را در ارتباط با شهر تهران ادامه داده و به مقولهطور خاص میرسیم. بهمی

شده تر اشارهها و مفاهیمِ پیشهای موجودِ حولِ پدیدهداخل شویم. نظم که در سطح ای  شهر وجود دارند،

در شرایط متعی  تاریخی شهر تهران را چگونه ادراک کنیم؟ نیروها و عناصر موثر و دارای نقش در ای  

 ها، کدام موارد هستند؟نظم

ه در ک شناسانه بیآسیم، اما نه با یک رویکرد مهاجرت باید حرف بزن بنامای من برای شروع صحبت از تهران، از لحظه به نظر

سازی کنیم و آموزش بدهیم تا کسی آخر به راهکارهای منسوخی از این قبیل برسیم که: تهران را گران کنیم؛ در تهران فرهنگ

ی نظریه های شهر تهران، باید در نسبت باها. برآمدن اجتماعی از فرودستان در حاشیهکلیشه جنس نیامهاجرت نکند و یا 

عنوان پیرامون. همین نسبت های غیررسمی اطراف آن بهسکونتگاهعنوان مرکز با خوانش شود. نسبت تهران به 8پیرامون_مرکز

ه در ای است کعنوان پیرامون نیز وجود دارد. این منظومهعنوان مرکز و سایر شهرهای کشور بهشهرها بهمیان تهران و دیگر کالن

پیرامون -نظم جهانی بر اساس منطق مرکز گویدمی 1طور که والرشتاینهمانی ما مبتنی بر آن است. و توسعه گرفتهشکلکشور ما 

سومی. تهران، شهری توان طرح کرد؛ خصوصاً در جوامع جهاننیز می مدل والر اشتاین را درونِ جوامع مختلفشود. بندی میشکل

ا الکواکبی رپیرامون، مجمع-ی مرکزدارد. پس به اعتقاد من، نظریه ین اولجهاهای سومی، محلهاست که در بطن یک شهر جهان

و چه در سطح کشور، یعنی نسبت شهر تهران با سایر اقمارِ  باهمها به وجود آورده که چه در درون شهر تهران، یعنی نسبت محله

شود تهران جایی است که نیروی کار به آن وارد می توانید چنین الگویی را مبنای تحلیل خود قرار دهید. در این مدل،آن، شما می

ها، چه به شکل ی توزیع فرصتگیرد. شبکهها جای میی توزیع فرصتدر شبکه افتهیانتظام و وقتی وارد شد، در یک آرایش کامالً 

شهر تهران و چه در سطح  ای با پیرامون دارد. این مدل چه در سطحمشروع و چه به شکل نامشروع، برخورد نامتوازن و ناعادالنه

گویند. اتفاقاً شرط بقای تهران به این معنای کنونی، تولید همین می 5اصطالح، به آن نابرابریکند که در کشور، وضعیتی ایجاد می

توان یعنی می؛ دارد 80ی مرتبط با دهه یخاستگاهآید که می به نظری توزیع نامتوازن، ها و این شبکهها است. این نابرابرینابرابری

؛ پس برای فهم وضعیت کنونی تهران، نیاز به فهم تهران پس از اصالحات 80ی گفت که وضعیت کنونیِ ما پیوستاری است به دهه

 ییودودهای رایج چنین منطقی را در ارضی داریم؛ یعنی شرایط امروز، پیوستی به آن دوران است، حتی اگر غبار شعارها و ایدئولوژی

ترین از مهم یکینیاتوان گفت تداوم آن است و نیست، اما می 80ی د. البته تهران امروز دقیقاً تکرار تهران دههمنازعه نپذیر

لیل تاریخی در منطق تح-تحلیل اجتماعی یجابهمان باید در نظر بگیریم تا تاریخی-لحظاتی است که در فهم حیات اجتماعی

شوند. به ین نمیتعی پرسروصداهای بزرگ و زندگیِ اجتماعی لزوماً با اتفاق یبندشکل هایای نیفتیم. آغازگاهایدئولوژیک و کلیشه

و   شهرباالشود، به گردد. جایی که تهران دوپاره و چندپاره میی کنونی شهر تهران به آن دوران بازمیرسد آغازگاهِ پیکرهمی نظر

ی تهران ای، به مستعمرهای که زندگی در نقاط حاشیهد. لحظهشوگردد و منطق زندگی در آن دگرگون میشهر تقسیم میپایین

ن، قطعه کرده و از دلِ آهایی را با برداشتی که دارد، قطعهکند و زمینگردد. حکومتی مرکزی که سیاستی را اجرایی میبدل می

یدِ یی است که تهران با شکل جد، جاآنجاپایتخت و -یعنی هجومی به سمت دارالخالفه؛ کندانباشتی از فرودستان را تولید می
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رسد که وضعیت کنونی ما، تداوم همان روزها بوده و به تعبیری دیگر، تکرار متفاوتی از می به نظرشود و کنونی خود پیکربندی می

رنتیجۀ د ، کارگران و جز آن دید کهفروشاندستتوان در حجم انبوه  مسافرکشان، گفته شد را نیز می آنچهی آن است. آخرین نمونه

 آیند تا زنده بماند. مسافرکشانی که حاالبینند و  به تهران میشده میحاشیه زندگیِ خود در پیرامون را ویران-همین منطق مرکز

زاق خود که ذیل طرح انضباط شهری محل ارت یفروشاندستدیگر با تصویب طرح آلودگی هوا معلوم نیست بتوانند دوام پیدا کنند، 

 حاشیه است. -های مبارزه با فقرا که محصول همین منطق مرکزو بسیاری دیگر از سیاست بینندیرا در مخاطره م

 جهانی مقایسه کنیم، به چند یهاباتجربههای فرسوده و ناکارآمد را ی مواجهه با بافتما اگر بخواهیم عرصه 

  از 2فاوال کتاب درخشان و ؛1ها برزیل است؛ فاوالهارسیم. یکی از آنکشور بسیار مهم در ای  زمینه می

جا زندگی کرده است و کار او کشیدن نظم از دلِ  همی  فاوالها بوده است. او سه که چهار دهه آن 3پرلم 

نسل از زندگی در فاوالها را بررسی کرده و از بطِ  ای  بررسی، انتظام موجود در ای  فاوالها را در دلِ آن 

مشخصی داشته و  4شناسیدهد که او روشنشان می نظمی ظاهری بیرون کشیده است. ای بی

ی مواجهه ما با ی عزیمت و نحوهاما نقطه؛ شناسی متفاوتی بیرون آمده استشناسی او از دلِ جهانروش

ار نظر ایراد کخورد. بهچشم میدر نهادهای دولتی نیز به متفاوت است. ای  تفاوت خصوصاً  کامالًها پدیده

شده است که فقط فقر  ایگونهبهآمار ما  خاطر  یبه همشناسانه. است و هم روش شناسانه یهستما، هم 

 میصمتال اساسی ای  است که نهادهای مسئول، هم با سرعت باال. سؤکنیم آند میو فرسودگی را بازتولی

ادی هسازی نشوند و ظرفیتکه نهادهای جدیدی ایجاد میهستند؟ ای  یکارچهدر حال انجام  کنشگرو  ریگ

 تواند دلیلی بر حل مسئله باشد یا خیر؟ گیرد، آیا میشکل می

اربردی انجام باید کار ک»کنم؛ را شروع می السؤاید، پاسخ به این ای که شما نیز بسیار شنیدهی سطحی و کلیشهمن با یک جمله

تنها یک جادو است. شاید یک عمل، جواب ها. عمل بی نظریه، و از این قبیل گزاره« باید عمل کرد حرف زدنجای به»، «بدهیم

آن  یاعمال کنندهدهد، اما های سنتی. جواب میهم بدهد و موثر واقع گردد اما مبنایی در نظریه ندارد؛ مثل بسیاری از درمان

اند، م دادهو مسئوالن تاکنون انجا رانیگ میتصم آنچهکنم آغاز تمام دهد. این جادو است. من ادعا نمیداند چرا جواب مینمی

اما  ؛بندی بسیاری از این کردارها محصول یک بستر گفتمانی استنظری بوده است اتفاقاً سخنم این است که شکل یپشتوانهیب

ظری و گفتمانی های نشرطآیند و بدون پرسش از پیشهایی کرداری به سطح میشود کلیشهزمانی که این بستر گفتمانی پنهان می

هند. دشوند که گویی دارند حقیقتی محض را انجام میشان بدیهی میزنند. انقدر این اعمال برایبه عمل می تولیدشان مدام دست

ناسک بنر کنند. مای از اعمال را به شکل مناسکی تولید میکنند و مجموعهمناسک پژوهشی در ایران از چنین منطقی تبعیت می

ی شهر رخ ای از اعمالی که در حال حاضر در ادارهمثال آن.  بخش عمدهو ا بزرگداشتسازی، سخنرانی، همایش زدن، فرهنگ

ای از تحقیقات را تولید و بازتولید ی شهر، مجموعهدهد، شکلی از جادوگری و مناسک وسواسی است. امروزه ما در فضای ادارهمی

اند. تکرار وسواسی همان کلیشه است. دچار تکرارهای وسواسی شده یتیبه رواهای کّمی، وجود حساسیت به دلیلکنیم که می

ولید حال ت شهر درچرخد. نظام دانشی که در فضای مدیریتی شود و دور خود میای تولید میجادوگرانه به شکلچیزی که مداوم 

وجود برای بازتولید سیستم م البته است. 3کند که علم کاربردیدانش و پژوهش است بر این شکل مناسکی استوار است و ادعا می
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ر پژوهشی، کنند. همعنا بین پژوهش کاربردی و پژوهش بنیادین برقرار میادارۀ شهر و سرزمین حتماً کاربردی است! یک تمایز بی

بسا خود وضعیت است؛ به این معنا، هر پژوهشی کاربردی خواهد بود. از طرفی به یک وضعیت نوعی مداخله در فهم وضعیت و چه

 کند. این نظم کلی موجود، یک انتظامی دارد و اقتصاد سیاسیک دانش بنیادین را نیز بازتولید میمشخصی نیز مربوط بوده و ی

است. هر سازمانی هم که باشد فرقی ندارد و این  خوردهگرهدر ایران، به این وضعیت و تولید علم مبتنی بر تکرار وسواسی  8علم

اً از روی نادانی که اتفاق یعنی این بحران معرفتی؛ ی انباشت نیز استهی وسواسی، یک چرخیافته است. این چرخهیک انتظام تعین

ای هم نیست بلکه از نظم مشخصی برخوردار است، نظام دانش ما را تحت سیطره خود قرار داده است. از طرفی دیگر بخش عمده

پس این نقدهای کلیشه که کسی به  های نظام دانشی ما است.افتد، محصول همین یافتهدر مدیریت شهری ما اتفاق می ازآنچه

-های علمی وجود ندارد و چندان معنادار نیستند. مسئله این نیست که ما با علمکند و گوش شنوایی برای یافتهدانش توجه نمی

ر گای دیخورند و مجموعه، مسئله اینجا است که مجموعۀ بزرگی از گفتارهای علمی با منطق ادارۀ شهر گره میمیمواجهغیرعلم 

 انیست محصول نوع خاصی از علم و عقل است که همین نوع خاص ر یعقلیبو  یعلمیبروند. وضعیت موجود محصول کنار می

وزها البته قرار گرفت. این ر« کنندمدیران به علم توجه نمی»ن را به نیستی بدل کرد و در کلیشۀ باید با آن مواجه شد نه اینکه آ

تمایز خیالی دانش کاربردی از دانش بنیادین سبب منطق خاصی از علم هم جای دارند. د و اتفاقاً در انمدیران ما همه دکتر هم شده

باید  بنابراین ما همواره از بیرون؛ ی وضعیت موجود سخت و ناممکن شودیافتهشده است که شرایط سخن گفتن از شرایط تعین

اکاوی قرار دهیم و به راهکارهایی برای مداخلۀ نهادهای حکمرانی در و و یموردبررسی پژوهش خود، عنوان اُبژهمسئله شهر را به

ای رایج هشوند در عمل در خدمت بازتولید سیاستهایی که تولید میحلشهر برسیم تا وضعیت را کنترل کنند. از این حیث راه

له این هم بپاشاند. در این منطق دیگر مسئهایی از منافع را از اما مسئله آن سیاستی است در علم که بتواند  شبکه؛ کنندعمل می

گاه ر، سکونتاین است که معتاد، فق السؤگاه غیر رسمی را چه کنیم؟ نیست که معتاد را چه کنم یا فقیر را چه کنم یا بافت سکونت

شان مغیر رسمی محصول چه منطق و سیاستی است و چگونه باید از شر آن سیاست خالص شد بدیهی است چنین تحقیقاتی اس

نند و بدیهی کهای ویرانگر را ویران میبشود بنیادی و راهبردی بعد هم بنیادی را غیر عملیاتی بفهمند. بله این تحقیقات سیاست

بزند  ها حرفگردند که راجع به جزئیات آناست به انگ نظری بودن و غیر کاربردی بودن نواخته شوند. نهادها دنبال پژوهشی می

نزند اما مسئله این است که پژوهش راستین و انتقادی و راهبردی درگیر در همین ترکیب است. جداسازی  نبشایترکاما دست به 

های قدرت است. به این تعبیر، چنین تحقیقی و چنین سخنانی، منافع شبکه مینتأهدف ، دراصل، باگریکدیها از انواع پژوهش

ای مثل هرندی، راهکاری از جنِس شود که برای محلهی تلقی میشود و تحقیقی، کاربردناکارآمد و غیرکاربردی تلقی می

خشی ما دارند. ببخشی ارائه کند؛ به این مفهوم که در هرندی، تعدادی شهروند ناآگاه ساکن هستند که نیاز به تربیت و آگاهیآگاهی

نهاد های مردمدهندگان و سازمانآموزشبسیاری وجود دارد؛ لشگر مددکاران و  یهاودستگاهدمبخشی، طبیعی است که برای آگاهی

ه شما چنین تحلیلی اما زمانی ک؛ و نیز با سطوح باالتر نیز روشن نیست گریکدیها با قابلیت تولید دارند و البته نسبت آن کهآنو جز 

یگر ی تهران است، دتوسعه فرآیندِ  درون ماندگارها، ای همچون هرندی و یا محالتی مشابه آنارائه دهید که تولید و بازتولید محله

 هم 5بوردیو نیست، رقم و عدد فقط 1نیز کاربردی نخواهد بود. پوزیتیویسم پژوهشتانها وجود ندارد، پس فضایی برای آن دستگاه

 داشته رقم و عدد تهران، با ارتباط در پژوهشی که کندمی اقتضا 8منطق پژوهش. بردمی به کار خود هایپژوهش در رقم و عدد
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 ارتباط یک در را هاآن و بداند جدا کل از را جز خواهدمی که است اندازچشم یک پوزیتیویسم ها نیست.پوزیتیویسم این .شدبا

 نگاه نوع ینا یجهیدرنت و بیندنمی تهران شهر یعنی آن یدربرگیرنده سیستم به پیوستاری را هرندی مثل ایمحله. بیندنمی

 8ماتیکپربل را تهران شهر تواندنمی دیگر نگاه این. شودمی منتهی هرندی ساکنان بخشیاهیآگ به ما راهکارهای است، مشخص

 راهکار هاآن حل رایب که شودمی این مسائل، به نگاهی چنین ینتیجه. چندگانه متکثر هستی یک مثابهبه تهران :بخواند و ببینید

 همان نقطه، این. کنیم فهم را تهران یتکینه وضعیت باید فقط و طفق ما کهآن حال. شودمی ارائه 1تهران تطبیقی یمطالعه

 از. است خیتاری جعلی کاربردی،-بنیادی یدوگانه بنابراین؛ کندمی اثربخش و رادیکال کاربردی، را تحقیقات که است اینقطه

 کنیم؛نمی ارائه مسائل حل برای راهکاری و زنیمنمی کاربردی حرف که است این ما به نگاه گرچه. آمد بیرون باید دانشی نظام این

 باید هاکمپ که است این من راهکار اولین. کنم ارائه راهکار اعتیاد مثل ایمسئله برای خواهممی اکنون من. نیست گونهاین اما

 دهند،می نشان هایبررس. است درآوردن پول حال در که قدرتی برای اما نیست؛ عملی قطعا نیست؟ عملی راهکار این آیا. شوند جمع

کارهای هم پیمان یخواب ابانیخوجود دارد،  مالی ها گردشدر گرمخانه میلیون 3-5 حدود زمستان، در خوابکارتن هر بدنِ حول

 گویندب تا کنند جمع دورهم را پردازنظریه کلی. نیست عملی ما راهکارهای چرا که است روشن کامالً تعبیر این به خودش را دارد!

 خانهکیاست که او در  نیبعدازاخواهد انجام شود خواهد،هر اقدامی که میمی اول خانه خواب ابانیخ خواهد؟می چه خوابنکارت

 اصالح ،یابخو ابانیخ مشکل حل کارراه. نکنید ارائه را زدنکمپ کارراه توانید،نمی اگر اما کنید تأمین را آن توانیدمی اگر. باشد

 تربیت یدروغ بزرگ است. ایده شی یکفروکاست این معضالت به تربیت و آگاهی بخ. است ایران در نمسک سیاسی اقتصاد نظام

 بیعتاً ط کردید، ادراک انگارانهساده رویکردی با را مردم شما وقتی. دست استهم فقدان به مردم زندگی کردن تبدیل با  ملت،

 ایجاد را تیوضعی چنین شما جتماعی او را به رسمیت بشناسید. وقتیمنطق زندگی ا کهآن نه و کنید تربیت را آن که خواهیدمی

 گیرندمی به عهده را ردیف تربیت یوظیفه شناسانروان. شودمی بازتولید و تولید مختلف اشکال در کنندهتربیت فیگور طبیعتاً کردید،

 از امروزه اما است؛ منفجرشدن حال در موزشآ شدت از گذشته یدهه چند طی ایران یجامعه. اجتماعی تربیت شناسانجامعه و

 سازیفرهنگ و بخشیآگاهی آموزش، از شوید، جویا جامعه مشکالت حل برای یکارراه ایعامه فرد حتی یا و پردازنظریه هر

 و کمیتیحا دهاینها دست نیستی، به اجتماعی زندگی تبدیل با چراکه شود؛ اصالح باید ما انسانی علوم بنابراین؛ کندمی صحبت

 جنگ یک است؛ شده فقرا اجتماعی زندگی به قدرت هجوم سبب که ایپدیده. است بازکرده ایمداخله هرگونه انجام برای را دولت

 که جومیایم، هبوده شاهد سفید خاک یمحله به هجوم در را آن مصداق که مفهومی. یافتهتعین یلشکرکش یک فقرا، با عیارتمام

 نه. 5«نیست گفتن سخن توان را فرودست» که شود. انگارمی برده مختلف محالت به مختلف هایبرنامه و راهبردها با اکنون

ن همان و ای کنیممی معرفی فرودستان سخن نمایندگان عنوانبه را خود ما واقع در ندارند؛ گفتن سخن توان فرودستان کهاین

 کنندمی حبتص فرودستان از که نیروهایی بازنمایی یعنی این. کندفرایندی است که فرودست را به شکلی مضاعف فرودست می

هستم و اتفاقاً بخشی از آن را همدست  بدبین فرودستان مطالعات از طیفی به من که است علت نیبه هم. فرودستان بازنمایی نه و

 از حصب هفت ساعت که قطاری به است؛ تهران در روز مختلف ساعات در حرکت آهنگضرب فرودستی. بینمفرودست سازی می

 توجه هم برعکس مسیر در خط همان قطاربه دارد؛ بمبئی شبیه محیطی که کنید توجه کندمی حرکت تجریش به سمت کهریزک

 در اما خط کی در استکهلم و بمبئی تالقی. شودمی برعکس روند این هنگامشب. کشدمی تصویربه را استکهلم گویی کنید،

 .کندمی متجلی نیز شهر در را خود چطور که ببینید را جنوب و شمال یاستعاره. فرودستی عنیی این وارونه: هایجهت

                                                      
1 Problematic 
2 Bench marking 

 عنوان مقاله ای از گایاتاری اسپیواک 5 
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 ذاتی دپیون و دیالکتیکی یرابطه باید رویکردی چه با و چگونه که کنممی طرح در ای  ارتباط را آخر السؤ 

 شهر بعدتر نیمبتوا تا کنیم درک تهران شهر همچون کل ی  با را هرندی یمحله همچون جز ی  بی 

 کنیم؟ ادراک جهانی شهرهای با ارتباط در و جهانی سیستم یعنی تربزرگ کلِ ی  داخل نیز را تهران

 ت،نیس ما مدنظر راهکار ارائه پرسش، ای  در. بینیممی خوبیبه 1هازاغه سیاره کتاب در را آن رد که موضوعی

 چرایی فهم برای عمل راهنمای ی  در پیِ نوعیبه. است ما السؤ پژوهش هایعرصه کردنمشخ  بلکه

 .هستیم ناکارآمد هایمحله و فقر روزافزون یپدیده بازتولید

 اندازشمچ سر بر مسئله. کند روشن ما بر را پژوهش هایعرصه که ندارد وجود عجیبی و خاصی روش که بگویم واضح صورتبه من

 مثل هاییروش. آوردند روی کیفی هایروش به همه و شد کّمی هایروش به انتقاداتی ایدوره. صرف شناسیِروش نه و است

 نای موضوع. شد داده اصالت هاآن به نقدها، همین ینتیجه در که بودند هاییروش از آن، جز و آمیخته روش و گفتمان لیتحل

 یعنی بفهمد؛ "خود  یراب" ،"خود در " وضعیت یک از را خود اکنون یلحظه بتواند سومی، بایدجهان گرپژوهش که است

 هایزمان و هاتاریخ نیروها، از انبوهی یبه معنا است. 5چندوجهی تعین واجد ما اکنون یلحظه. 1اکنون یلحظه نگاریِنقشه

. چیزها آییِپدید چگونگی فهم یعنی؛ نیروها اینفهم  یعنی پژوهش. اندگشته عیان ما بر و اندشدهفشرده ایلحظه در که متفاوت

مدند؟ در ها چگونه پدید آگاهاین سکونت که دهیم پاسخ سؤال این به باید گاه غیر رسمی،سکونت موضوع با انجام پژوهشی ایبر

 های انضباطی قرار گرفتند؟ در نسبت جزء و کل چطور باید توضیح داده شوند؟ و براینسبت چه نیروهایی؟ چگونه آماج  سیاست

 تولید را وجودم وضعیت چنین نیروهایی، برآیند. کنیم پیدا را مهم تاریخی لحظات برگردیم؛ ختاری به باید پاسخ به این سؤاالت

 است گریدکی با نیروها تمام برخورد حاصل است، بدن نوعی نیز خود که فضا حقیقت، در. است چندوجهی تعین همان این و کندمی

 نوشتن آن، از منظور که تاریخی دارد، تاریخی یک لحظه این. ناکنو یلحظه شود: نگارینقشه باید که است ایلحظه همان این و

در نسبت  را یخواب ابانیخ یپدیده ما اگر ،مثالعنوانبهترسیم محل منازعه و میدان نبرد نیروها است.  منظور بلکه نیست، تاریخچه

و جز  یکمرانحمرکز پیرامون در الگوی پایین، منطق  و باال به تهران شدندگرگون مسکن، یاسیاقتصاد س خشکسالی، برخورد با 

 که یریمبگ نتیجه همآن از بعد ندارند، سالمت روان  هاخواب ابانیخ بگوییم کهاین نه. دهیم ارائه کارراه توانیممی بفهمیم آن، 

 چه طی کند مشخص گرپژوهش که است این ماجرا اصل است. شده هاآن یخواب ابانیخ سبب روانسالمت وجود عدم همین

. دهیم باید نشان توانیممی که روشی هر با را فرآیند این حاال. است شده الوجودممکن تهران این تعداد خیابان خواب در فرآیندی

. هرچه و هرچه ای و بزنیم حرف مسکن از خواهیممی بکنیم، خواهیممی تاریخی تحلیل بگیریم، کمک خواهیممی سیاسی اقتصاد از

 در پس. مکنی ادراک را آن بر موثر نیروهای و داده توضیح را هاخوابکارتن این تولید مَنشَأهای توانیممی ل،تحلی نوع این در چون

سکن مَ خواهد؟می چه خواب ابانیخ. مسکن یاسیاقتصاد س اصالح شودمی حلراه. هاسرچشمه این بستن شودمی حلراه نتیجه،

 خیر، اگر .داشت خواهیم خواب ابانیخ هم باز طبیعتاً خیر، اگر خیر. یا است ممکن یا. بدهیم خانه باید خواب ابانیخ به. نه مُسکن

 کنونا یلحظه که زنیممی حرف اندازیچشم گوییم ازفهم این لحظات سخن می از وقتی پس. کنیم رها باید خود حال به را هاآن

 یلحظه که است این نیز ما بنیادین مشکل کشد؛می تصویر به را آن در فعال نیروهای و مبارزه یعرصه و کندمی  ریپذ تیرؤ را ما

به  و ردیمگمی آینده برای هاییکارراه به دنبال اکنون، یلحظه از نادرست تعریف این با و ایمنکرده درک یدرستبه را اکنونمان

 .شوندمی تکرار ما هایچرخه که است خاطر نیهم

                                                      
1 Planet of Slums 
2 Mapping the present 
3 Over Determination: مفهومی از فروید و آلتوسر 
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 بیوگرافی:

 رشــته در نیــز را خــود ارشــد کارشناســی و کارشناســی مقــاطع و بــوده تهــران دانشــگاه از شهرســازی دکتــری بصــیرت، میـثم
ــرایش ــازی )گ ــه شهرس ــهری ریزیبرنام ــه( ش ــرانجام ب ــانده س ــون رس ــت. وی اکن ــتادیار اس ــردیس اس ــای پ ــای هنره  زیب

  .است تهران دانشگاه

 

 زمانی هایدوره در که است زیبار نکات از های ناکارآمد،عرصه با مواجهه رویکردهای و هارهیافت تعدد 

 ریبسیا نظریات و محتوا تاکنون ها،عرصه ای  نوسازی هدف راستای در یعنی؛ خوردمی چشم به مختلف

 از ایران، در ایمنطقه و شهری سطح در ناکارآمد هایعرصه تولید سرعت ،حال یدرع اما؛ است دشدهیتول

 فاهیم،م تعدد بحث و کنیدمی ارزیابی چگونه را سئلهم ای  دلیل. است گرفته پیشی هاآن نوسازی سرعت

 در ما یجامعه نهادی و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، بستر با حتی مواردی در که هایینظریه و هارهیافت

 دانید؟می عواملی چه از ناشی را بوده تعارض

 تلفمخ هایدولت تالش از گرفتهتأنش دوره، هر در مختلف هایرهیافت و اسناد تولید گریدانیببه و رویکردها و مفاهیم تعدد

 هدف و ودهب سیاسی منطق یک کار این  پسِ منطقِ واقع، در. است پیشین هایدولت به نسبت بهتر عملکرد گزارش ارائه برای

 خوانیهم ما یجامعه بستر با که نظریه یا و رویکرد یک کهاین دلیل اما؛ است تربیش یبودجه دریافت مشخصی، طوربه آن،

 نیستیم هآگا اصسً ما تر،ساده بیان به. است مشخص و جامع نوسازی مدل یک نداشتن است، قرارگرفته اجرا مسیر در اما نداشته

 اسم یک دارای ایدوره هر در که ناکارآمد یا فرسوده هایبافت اصالً و کنیم نوسازی خواهیممی را ایپدیده چه که

 نوسازی و تحول روند اما است فزونی به رو ایران در فرسوده بافت مساحت خیر؟ یا آیندمی حساببه همسئل یک ما برای اند،بوده

. هستند میسردرگ نوعی دچار هابافت این دانستن مسئله در عمومی بخش که است این هم مشکل تریناصلی. است کُند بسیار آن

 و نکرده درک خود یجامعه بستر در را نوسازی مختلف ابعاد مچنانه ،شهرها در بهسازی و نوسازی سابقه سال همه نیازاپس ما

 تعددیم رویکردهای یکسان، یمسئله یک به نسبت همواره نتیجه، در .ایمبوده ناتوان آن برای درست مفهومی مدل یک ساخت در

 یدوره رد کس هر دیگر، بیان به. اندبوده تعارضاتی دارای یکدیگر به نسبت حتی رویکردها، این مواردی در که ایمکرده ارائه را

 چنانهم و ایمنداده تشخیص درست را ناکارآمد و فرسوده هایبافت اصلی یمسئله ازآنجاکه. است داده انجام خطاهایی آزمون خود،

 اکارآمدن و فرسوده هایبافت. هستیم مبهم و گنگ ها،بافت این با برخورد در هم هنوز ایم،نکرده ترسیم روشن مفهومی مدل یک

 مشکالت دارند؛ عملکردی و کالبدی فرسودگی ها،بافت این. هستند مشکالتی دارای مختلف، منظرهای از ایران، در

  شهری ناکارآمد هایعرصه نوسازی  برای الزامی مفهومی؛ مدل
 

 بصیرت میثم دکتر با مصاحبه

 تهران دانشگاه گروه شهرسازی استادیار

 مین کشاورز قاسمی و محمدا امیر :کنندهمصاحبه
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 را هاییافتب چنین مشکالت و مسائل که است طبیعی. هستند نهادی_مدیریتی و حقوقی مسائل دارای دارند؛ فرهنگی_اجتماعی

 هایافتب مجدد تولید ،ادشدهی وسازِساخت هایی،بخش در اتفاقا و کرد وفصلحل تواننمی مسکن، وسازساخت هایپروژه اجرای با

 هایعرصه یا فرسوده هایبافت نوسازی برای یکپارچه و منسجم مدل یک به ما بنابراین؛ شد خواهد سبب را فرسودگی و فرسوده

 و الگو .نباشیم مختلف هایطرح در سیاسی تعارضات و هارویکرد تعدد شاهد دیگر تا داریم نیاز کشور سطح در شهری ناکارآمد

 هریش یتوسعه هایطرح به رویکرد، و الگو این نگاه. است امید مسک  الگوی هم شهرداری و دولت کنونی رویکرد

 است مک م البته و شوندمی مطرح پایی  به باال از فقط رویکردهایی چنی . نیست متصل شهر سیاسی اقتصاد و

 و سیل از ناشی مشکالت روزها، این در .شودنمی فکر هرگز هاآن سازمانی_نهادی مسائل به اما شوند، هم اجرا

 به و رندنگنمی مسئله به جانبههمه هم باز هرچند بشود؛ عمومی،حداکثری بخش دخالت شده باعث طبیعی بالیای دیگر و زلزله

 کنمس مثل هاییطرح بنابراین؛ شودنمی توجه آن جز و عملکردی ،اجتماعی مدیریتی، نهادی، هایزیرساخت و قانونی هایبحث

 رخ که تیتغییرا با و آینده در که نیست مشخص و است ناکارآمد و فرسوده هایبافت با برخورد در جدید ادبیات یک فقط هم امید

 و مفاهیم تغییر این نتیجه، در. دبو خواهد حدودی چه تا آن نشدن یا و شدن اجرایی میزان و رویکرد این ینتیجه داد، خواهد

 هم باز. است مختلف هایدولت در سیاست ثباتیبی یدهندهنشان ناکارآمد، و فرسوده هایبافت یپدیده با برخورد در رویکردها

 کارآمد یهخلمدا و اقدام برای کامل و جامع مدل یک سپس و کرده تعریف درستیبه را مسئله صورت باید ابتدا در که کنممی تکرار

 هم اگر و کنیم تعریف کامل طوربه را مسئله صورت ایمنتوانسته همچنان ما. دهیم توسعه زمان مروربه را آن و کنیم ترسیم را

 هایبافت مساحت کردن مشخص به اقدام که مواردی. ندارد وجود آن روی بر بخشیمیان و همگانی وفاق کردیم، ارائه تعریفی

 آن ینشانه همگی کنید؛ مالحظه را شودمی هابافت این سنجش و ارزیابی هایشاخص تعیین یا و شهرها رد ناکارآمد و فرسوده

 هایِ الشت راستا همین در. هستیم مسئله صورت از تعریف آن روی بر وفاق و کامل تعریف یک به دستیابی حال در تازه که است

 بیبه ترت هک نوسازی سازمان و بازآفرینی شرکت قبیل از مستقل ینهادهای ایجاد با که است گرفته صورت  هم تحسینی قابل

 و نوسازی احیاء، و داده قرار گشاییمشکل مسیر در را شدهطرح یمسئله صورت ،دارندبر عهده را شهرداری و دولت نمایندگی

 دولت حداکثری یمداخله به دلیل اره،اش مورد اقدامات که معناست بدان این. کنند اجرایی را ناکارآمد و فرسوده هایبافت بهسازی

 وضوعم چراکه است؛ هم طبیعی کامالً امر یک البته و پذیرفته صورت ناکارآمد و فرسوده هایبافت مشکالت حل در شهرداری و

. یستن پذیرامکان راحتی به موضوع، این به خصوصی بخش ورود و است عمومی کاالی یک موضوع ناکارآمد، و فرسوده هایبافت

 هاافتب این در نفعذی نهاد دو عنوانبه شهرداری و دولت با اقتصادی رقابت یک در را خود خصوصی بخش که زمانی خصوصبه

 راهمف اقدامی هرگونه انجام برای ایزمینه و است اقتدارگرایانه جنس از ایمداخله شهرداری، و دولت یمداخله بنابراین؛ ببیند

 .است آورده

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

123 

 ًی  تاًیماه ها،زاغه با برخورد ینحوه کتاب، ای  در ؛استشده  ترجمه 1هازاغه یسیاره عنوان با تابیک اخیرا 

 به بایدن آیا. شودمی تشریح حکمروایی نظام و سیاسی اقتصاد بستر و زمینه با ارتباط در و سیاسی امر

 امنظ اصسً آیا کهای  تراصلی الؤس و نگریست؟ منظر ای  از را ناکارآمد و فرسوده هایبافت یمسئله

 ستند،ه اندک افزا و بطئی فرآیند ی  دارای که بازآفرینی مثل مفاهیمی که دهدمی را اجازه ای  ما حکمروایی

 اجرا رد ما به نظر که شد طرح منظر ای  از السؤ ای  بگیرند؟ شکل گام،بهگام و تدریجی صورت همی  به

 دافاه که تدریجی فرآیند ی  از کردن پیروی تا هستیم وسازساخت و موضعی هایپروژه پیِ در تربیش

 ابقس یبدنه رویکرد بی  که نظرهاییاختسف ،مثالعنوانبه. دارد اقتصادی و نهادی فرهنگی، اجتماعی،

 کهآن بر مبتنی داشت وجود دوازدهم و یازدهم دولت رئیس رسمی موض  و وشهرسازیراه وزارت

 برای تسش در دولت رئیس اما بود ابعاد یهمه در بازآفرینی فرآیند اجرای برای تسش در خانهوزارت

 نظام کهای  اول، دارد؛ چیز دو از نشان ای  بنابرای ؛ وسازهاساخت فرآیند تسهیل و بخشیدنسرعت

 بدی  دبتابرنمی را رویکردی چنی  ها،بافت ای  سیاسی اقتصاد کهای  دوم، و ندارد وجود واحدی حکمروایی

 خریبت الگوهای همان تربیش و نبوده رویکرد ای  به قائل که دارند و داشته وجود دهندگانیتوسعه که معنا

 ی ا هرگز بازآفرینی، از هدف کهیدرحال. دانندمی مناسب هاییبافت چنی  برای را وسازساخت و تجمی  و

 چیست؟ باره یدرا شما نظر. است نبوده

 دارد؛ وجود حکمروایی مفهوم خود از که است مختلفی هایتلقی ،کنماشاره سؤال این به پاسخ در واهمخمی من که اینکته

 مدیریت نه و است وسازهاساخت و هاپروژه اجرای مدیریت حکمروایی، مفهوم از موارد تربیش در هادولت تلقی ،مثالعنوانبه

 سطح هاحثب طبیعتاً فرآیند، مدیریت در. است بطئی و گامبهگام کردید هاشار شما که طورهمان که بازآفرینی و نوسازی فرآیند

 مشارکت ن،بود چندبُعدی نوآوری، مالی، منابع مینتأ ،الگوسازی نهادسازی، به باید فرآیند مدیریت در. دارند تریعمیق و ترکالن

 هک است این اساسی هایگره از یک بنابراین؛ شود ارائه آن برای یکپارچه و جامع مفهومی مدل یک و شود توجه محوری مردم و

 صمشخ هاآن چیزهمه و بندیزمان مالی، منابع که هستند هاییپروژه هم هاپروژه این. ایمرفته نوسازی هایپروژه اجرای دنبال ما

 توانیمنمی ام طرفی از. است دهنشینیبشیپ منسجم فرآیند یک در و قبل از که آیدمی پدید مشکالتی هاآن اجرای طول در اما است،

. هستند ساکن همچنان مردمانی محله آن در چراکه بریزیم، به هم را محله یک اجتماعی سازمان نوسازی، یپروژه اجرای اسم با

 و ارکتیمش فرآیند یک فرآیند. شود مشخص هاسهم و هانقش فرآیند، این در و شود ترسیم روشن فرآیند یک باید نتیجه، در

  اکنون. ودش انجام خودشان طریق از فرآیند زیادی حد تا و بکنند ورود هاپروژه این در نفعذی هایگروه یعنی باشد زیرکت برانگمشا

 عمیقی طورهب اگر اما شود اجرایی شکل بدین فرآیندهایی تا است گرفته صورت هاییتالش ،توسعه محلی دفاتر طریق از تهران، در

 بر نیز تریبیش رثیتأ و داشته مذکور دفاتر از تربیش قدرتی محله، ملکی معامالت بنگاه که رسیممی کتهن این به کنیم ارزیابی

. ایمبوده گریزیمردم شاهد ما نوسازی بحث در ناکارآمد، و فرسوده هایمحدوده از بسیاری در دلیل همین به و دارد شهروندان

 ،ه گرانتوسع و مردم از بسیاری و ندارد اینتیجه اما شدمی درنظرگفته هافتبا این نوسازی برای تسهیالت و مشوق که هم هرچه

 یک ورمحپروژه نگاه این اوالً گفت، توانمی پس. کنندنمی شرکت نوسازی فرآیندهای در و نکرده کمک دفاتر این به همچنان

 به بینندب ناگهان مردم کهاین نه باشد؛ مندنونقا و هدفمند شفاف، باید خوب حکمروایی نظام یک فرآیند ،دوماً. است بزرگ آسیب

 اقدام جامان عدم نیست، لطف از خالی آن به اشاره که دیگری ینکته. است شده تملک شانیهاخانه ای،برنامه یا طرح یپشتوانه

 هابافت این در. است هابافت این ساکنان و شهروندان تعلق حس تقویت راستای در ناکارآمد، و فرسوده هایبافت در موثری
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  ای در امروزه که کاری تنها. است نپذیرفته صورت شهروندان ظرفیتی ارتقای و سازیظرفیت جهت اقدامی همچنین،

 دهنش شهروندان ظرفیت ارتقای موجب همآن که است ایتوسعه محله دفاتر ایجاد گرفته، صورت هابافت

 را رانتوسعه گ و مردم تا دهیم ارتقا ایمتوانسته دفاتر، ای  ایجاد با را خودمان فنی نهادهای ظرفیت فقط و

 کنار رد حکمروایی، نظام ضعف همان یا نوسازی فرآیند مدیریت نظام ضعف بنابراین؛ کنیم درگیر نوسازی هایپروژه در

 هایطرح پذیریِتحقق برای مانع ترینبزرگ کند،می نرم وپنجهدست آن با ما یجامعه امروزه که اقتصادی عدم ثبات شرایط

 . است نوسازی

 

 ها،آن وزارت یدوره در کهای  بر مبنی دارد وجود نقدی وشهرسازی،راه وزارت سابق یبدنه با ارتباط در 

 فکرت ای  انگرینما خوبیبه گزاره ای  واق  در. شد مطرح نظری هایبحث گیرد، صورت کاری کهآن از بیش

 صورتبه و نشود اجرایی ایپروژه که زمانی تا هادانشگاهی و نمنداحرفه و مردم از بسیاری که است

 گیرندمی نتیجه ،ادشدهی یِدوره منتقدان بنابرای ؛ ندارند قبول را فرآیند آن اصسً نبینند، را آثارش ملمو 

 زج و میازندیب جا را جدید ادبیات ی  کنیم، نظری هایبحث دهیم، تشکیل پنل بیاییم کهآن جایبه ما که

 و ترملمو  بهتر، خروجی کنیم، مسکونی هایواحد نوسازی هایپروژه اجرای صرف را انرژی همی   آن،

 میتصم یجامعه در هم و مندانحرفه یجامعه در هم که تفکر از نوع ای . داشت خواهد یتریریگاندازهقابل

 کنید؟می ارزیابی چگونه را دارد وجود رانیگ میتصم و سازان

 تریشپ که است حرفی همان بعدی، ینکته. است مشخص کامالً که این دارد؛ وجود ما کشور در دانشی و علمی اندگیمعقب یک

 دهش باعث موضوع همین. نداریم ناکارآمد و فرسوده هایبافت یپدیده با برخورد در مشخصی مفهومی مدل یک ما. کردم مطرح

 کالبدی وسازین دنبال که کنیم مشخ  باید. نیست روشن خودمان با فمانیتکل و ایمافتاده گیر مختلف مفاهیم بین ما که

 طریق از وانیمتمی که هستیم شهر کالبدی نوسازی دنبال به اگر اقتصادی؛_اجتماعی نوسازی یا هستیم شهر

 نوسازی دنبال به اگر اما؛ کنیم پیدا دست آن به کالبدی، هایسیاست اعمال و مسک  وسازساخت

 بشود، رفی ت اقتصادی زوال باید که معنا بدی . بود خواهد متفاوت مسیر طبیعتاً هستیم، صادیاقت_اجتماعی

 ملع منسجم و یکپارچه حکمروایی، نظام همان یا مدیریتی_نهادی ساختار و بشود اصسح اجتماعی نظام

 حرکت و رودمی پیش کُند و فرسایشی اندکی فرآیند و مسیر نوسازی، یگونهاین در. بازآفرینی و احیاء همان یعنی این و کند

 هم مردم ودخ هرچند. باشیم صبور تربیش باید که است مشخص داریم، مدنظر را نوسازی یگونهاین اگر. است گامبهگام و بطئی

 وزارت که تیامااقد و بازآفرینی رویکرد شدنمطرح اخیر، سالیان در. ببینند را نتیجه زودتر خواهندمی و نیستند صبور خیلی قطعا

 تیراسبه و است بوده اقتصادی_اجتماعی نوسازی به دستیابی راستای در اند،داده انجام بازآفرینی شرکت و وشهرسازیراه

 دریجیت از جدا ها،سیاست این شدن اجرایی و تحقق عدم دلیل اما؛ اندشدهبیتصو و تدوین راستا این در هم موثری هایسیاست

 که است نای من پیشنهاد بنابراین؛ گرددبرمی هاسال این در کشور اقتصادی شرایط به اجرا، یمرحله تا نآ مسیر بودن طوالنی و

 کیآن براساس و است نوسازی تعاریف و اشکال این از یک کدام هدفمان که کنیم مشخص کنیم؛ روشن را تکلیف امروز همین

  .بگیرند معنا و گرفته جای مدل آن داخل نیز هاسیاست تا کنیم طراحی را مفهومی مدل
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 رائها سیاست ای  از را خود ارزیابی و کنید صحبت تربیش امید مسک  هایپروژه سیاست مورد در ابتدا 

 . کنید تشریح را ناکارآمد و فرسوده هایبافت با مواجهه در هاشهرداری جایگاه و نقش سپس. بفرمایید

. یستندن متصل ما مسکن هایسیاست به ناکارآمد، و فرسوده هایبافت قبال در ما هایسیاست کردم، اشاره ترپیش که طورهمان

 باطارت در. بشود تعریف و مشخص پدیده این با مواجهه در بازیگران و نفعانذی و نفوذانذی از هریک نقش اول یدرجه در باید

 که وجیهت این با نرفتند؛ طرح این سراغ هاسال هرسازی،وشراه سابق وزیر آن سرأ در و خانهوزارت قبلی یبدنه هم امید مسکن با

 در که ستا بوده این نگاه ،گریدانیببه. برویم جدید طرح یک سراغ سپس و برسانیم اتمام به را مهرها مسکن ساخت باید اول ما

 خواهیم پیش دولت توسط یینپا به باال از حداکثریِ یمداخله و گریتصدی سمت به هایی،پروژه چنین اجرای با مسکن، یحوزه

 کثریحدا یمداخله به قائل و داشت دیگری رویکرد دوازدهم، دولت اما؛ کردندنمی ارزیابی مثبت را موضوع این و رفت

 از اهینگ چنی . دانستمی کشور اقتصاد از بخشی اءیاح و شدن فعال را، مداخله ای  ینتیجه چراکه. بود

 و دانستندمی ملی اقتصاد گیرِضربه همچنان را مسک  بخش که است ودهب دلیل ای  بر مبتنی دولت، جانب

 هزار هارصدچ عدد این اما؛ گیرند بهره ملی اقتصاد یتوسعه برای فرصت ای  از تا بودند تسش در ترتیب بدی 

 بسب اجرا، در را مهر مسکن به امید مسکن شدنلیتبد خطر است، آن برساخت قرار و است شدهمطرح اخیراً که مسکونی واحد

 از. ستا خطرناکی و زیاد بسیار گذاریسرمایه برای شدهاعالم میزان کشور، امروز هایگرفتاری و منابع به با توجه یعنی؛ شودمی

 ندرو در و دیگر هایمکان در نیز  هاآن باقی و است شدهگرفته در نظر جدید، شهرهای در هامسکن این از نیمی ساخت طرفی،

 وزهن چیست، آن تعریف کهاین اما اند؛گذاشته امید مسکن یپروژه را طرح این اسم. شد خواهد ساخته شهرها، موجود یهابافت

 یپروژه که کنممی فکر طوراین شخصهبه اما،؛ هستم مطلع کردم، اشاره که حدی همین در نیز من و نیست روشن دقیقی طوربه

 برای سال 1 فقط و قرارگرفته اجرا مسیر در هم دیر بسیار البته که است دوازدهم دولت هایسیاست نهایی بندیجمع امید، مسکن

 هب مسکونی واحدهای تحویل آن از پس و طرح این کامل اجرای احتماالً درنتیجه،. است ماندهباقی وقت آن کامل سازیپیاده

 که اقیاتف مشابه دقیقاً. است اهمیت حایز پروژه ینا به نسبت بعدی دولت رویکرد و کشید خواهد بعدی دولت یدوره به مردم،

 همچنان و کرد خود درگیر نیز را دوازدهم و یازدهم هایدولت یعنی بعدی هایدولت دوره، آن در و داد رخ نیز مهر مسکن برای

 در ژهپرو ای  سازیپیاده مورد در م  که هم خطری. است نرسیده اتمام به پروژه این واحدهای تمام تحویل نیز

 ها،بافت ای  درون هایمحدوده برخی کردن رها و سازیپاک کنم،می حس ناکارآمد و فرسوده هایبافت

 را پروژه این اجرای شروع توانایی که است بعید دولت طرفی، از و؛ است امید مسک  یپروژه اجرای شروع منظوربه

 اقتصادی هایفعالیت بر مبتنی زیادی حد تا که کردیم طراحی را دیجدی مالی مینتأ مدل یک ما کند، ادعا کهاین مگر باشد داشته

 وجود مه توانایی و قدرتمند و مقتدر خصوصی بخش خیلی مسکن، یحوزه در ما، کشور در سفانهمتأ که است خصوصی بخش

 یاجازه رداریشه و دولت که زمانی تا مسکن بحث در خصوصی، بخش این، بر عالوه. است بزرگ گره یک خود این که ندارد

 خود است نامحتمل خیلی سازد،می جدید شهر نیز و کندمی صادر را جدید شهری هایمنطقه در مسکن ساخت و شهرها گسترش

 و حقوقی مشکالت است، مطرح مسکن تملک بحث ها،بافت این در چراکه کند؛ فرسوده هایبافت در مسکن ساخت درگیر را

 است هم یطبیع. کندمی سخت را گذارسرمایه و خصوصی بخش کار قبیل، این از مسائلی و رددا وجود بسیاری اجتماعی و قانونی

 سه ایخانه ساخت سراغ بسازد، برج ،روبه گسترش و جدید مناطق دیگر یا و 11 یمنطقه در بتواند خصوصی بخش که زمانی تا

 همم کارهای از یکی بنابراین،؛ رودنمی قانونی و راثیمی مشکالت از حد آن با چنینی،این هایمحدوده یا و عودالجان در طبقه

 کلش شهری یتوسعه هایطرح از تخلف انگاریِجرم برای مکانیزمی باید نیز دولت. باشد هاییگره چنین حل باید هاشهرداری
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 یپدیده با مواجهه در مشخص مفهومی مدل یک ایجاد همان تر،مهم شد گفته آنچه یهمه از که کنممی تکرار هم باز اما؛ بدهد

 .است ناکارآمد و فرسوده بافت

 ودهفرس هایبافت با مواجهه در نهاد ای  که نقشی و تهران شهر ریزیبرنامه و مطالعات مرکز با ارتباط در 

 .بفرمایید را نظرتان نیز، کند ایفا تواندمی ناکارآمد و

 هایزهحو در و باشد شهرداری متفکر مغز که است داشته دوش بر را وظیفه این ،تاکنون گیریشکل بدو همان از مطالعات مرکز

 نظر به اکنون اما است شده دور خود اصلی مسیر از نهاد این و گرفتهشکل تحوالتی هاییدوره در البته. بدهد ایده آن به مختلف،

. ساندبر پایان به و کرده شروع را دیج کار یک نیز، هابافت این با مواجهه یحوزه در که است قادر مطالعات مرکز ،بنده شخصی

 ،گریدانیببه. گیرندمی قرار موردپژوهش ،یفرا بخش صورتبه موضوعات و دارد وجود مختلفی هایتخصص ،مرکز این در چراکه

 یزن هاییایده و کرده پژوهش مختلف مسائل و موضوعات با ارتباط در تواندمی که است آن انسانی منابع ،مجموعه این ظرفیت

 . شود واقع ثمر مثمر و کند تولید
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  بیوگرافی:

سـه بعـد اکولـوژي، کالبـد و جامعـه       يسـو سـاز  هـم منـد بـه   شناسی اجتماعی و عالقـه شادناز عزیزي متخصص بوم

  شهري به سمت توسعه پایدار شهري است. 

  

 تان از مواجهه با دو موضوع اساسی فقر و با توجه به تجربیات کاري چند سال اخیر خود، روایت شخصی

  کنید.نابرابري را مطرح 

، باید میکنیمي در راستاي مباحث فقر و نابرابري را شروع اپروژهابتدا اجازه دهید یک کلیتی براي شما ترسیم نمایم. وقتی ما یک 

ي موجود در ایران دارند، این است که در قالب یک سند هاو پروژه هاطور دقیق چارچوب آن را محدود نماییم. یک آفتی که طرحبه

ت. گویی به تمام ابعاد توسعه پایدار نیسپروژه قادر به پاسخطرح یا هر  کهیدرحالابعاد یک موضوع بپردازند؛  یتمامبهخواهند می

هاي آرمان یبه عبارتبه هفده مورد تقلیل یافت.  بعدهامورد بود اما  صدیسهاي توسعه پایدار مطرح گردید، نزدیک به وقتی آرمان

طور مثال، باشند و کلمات بار معنایی دارند. بهکلمات قابل فهم می تکتکاند بلکه در قالب دهتوسعه پایدار ابتدایی حذف نش

. شاید در یک شده باشدپاسخی براي آن لحاظ  مشخصاًکه شمولی را در قسمتی از اهداف قرارداد، بدون آنتوان کلمه همهنمی

هاي خردتر موضعی یا طرح_اما باید توجه کرد یک طرح موضوعی دباش شدهاستفادهگذاري از مفاهیم مختلفی سند در سطح سیاست

مپین طور مثال در دفتر هبیتات ایران، زمانی که کبه .کندو یا حتی یک پروژه، کدام یک از مفاهیم را به صورت واقعی پشتیبانی می

وي گمفاهیمی استفاده شود که پاسخ اندازي، از مجموعهي شد، تالش ما بر این بود در یک چنین سند چشماندازراهملی شهر 

، ما سند با عنوان شهر دلخواه ایرانیان  تعریف نمودیم؛ این سند، تنها سندي روازآنایران از شهرهاي خود باشد و  مردم هايخواسته

ند وان یک سعنهاي توسعه پایدار بهتهیه و در اکوادور در زمان تصویب آرمان در دنیا هاي ملیبود که توسط یکی از کمپین

تیبانی ها با امکان پشها و پروژههستیم، تعریف طرح دنبالش آنچهاز آن پس  و خواست مردم ارائه شد هیبر پاانداز در سطح ملی چشم

  بود. اي و جهانیدر انطباق با اسناد فرادست در سطح ملی، منطقه از مفاهیم این سند

  

سازوکار مشارکتیِ منسجم، علتی بر ناکارآمدي یک  نبود

 ي شهريهاي توسعهها و برنامهطرح

 

 مصاحبه با دکتر شادناز عزیزي

 ي مطالعات شهريگر و متفکر حوزهپژوهش

 هاپور اصل و مهدي صادقیبهزاد ملک :کنندهمصاحبه
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  چگونه متوجه شدید که ایرانیان چه گریدانیببهای  طرح را توضیح دهید؟  شناسیروش دیتوانیمآیا ،

 هایی را برای شهرهای خود موردنظر دارند؟مطلوبیت

هایی با قابلیت پاسخگویی در آوری داده و اطالعات در سطح عموم مردم، شامل طرح پرسشهای جمعبا استفاده از انواع تکنیک

های عمومی، همچنین با استفاده از فضاهای مجازی، ، فیلم، عکس، نوشته و با حضور در مدارس و مکانهای مختلفِ نقاشیفرم

 هایی عمیق با اهل فن، اهل هنر و فلسفه، اهلبا قابلیت بارگذاری نظرها بر روی وب سایت دفتر هبیتات، مصاحبه رسانی واطالع

ها در چند بخش اقتصاد طرح پژوهشی؛ و به طور کلی، داده های مختلفدین و علوم دینی، نظرمندان و افراد اثرگذار در حوزه

 موردپژوهشو انسجام اجتماعی  شهری، توسعه فضایی، چارچوب شهری، مسکن و خدمات پایه ستیزطیمحشهری، اکولوژی و 

و  ، جوامع مدنی، عموم مردمنهادمردمهای ی عمومی یعنی سازمان، یک حوزه، حوزهقرار گرفت. این دریافت اطالعات از دو حوزه

واع در شهر، مانند ان رگذاریتأثی سیاسی است، یعنی نهادهای مختلف در سطح شهر و حوزه دوم که یک حوزه اثرگذاردیگر افراد 

ها، در قالب تعدادی کارشناسان ما در هریک از بخش؛ های مرتبط صورت گرفتهای مرتبط با شهرداری و دیگر سازمانسازمان

ها را جویا شدند. مقیاس پژوهش ما، کل ایران بود اندازهای آنها، اهداف و چشم، مشکالت، چالشبرده شدهنامز دو حوزه ا سؤال

و انتظار  موردالمللی، نتایج وهشت شهر در این طرح مشارکت داشتند. در واقع، موضوع این است که یک سری اسناد بینکه چهل

سازی کرده و در سطح محلی در کشور خودمان توانیم آن را بومیث مطرح است که ما چطور میهایی را دارند، حال این بحخواسته

 با توجه به فرهنگ و در راستای اسناد ملی آن را عملی کنیم.

هر بود که  شدهمطرحها در ایران آغاز کردم این چارچوب سازی این طرحزمانی که من فعالیت خود را برای محلی کردن و بومی

رای را ب مشخص و اهداف خرد منحصری هایای خود، باید آرمانهای خود و نیز متناسب با بستر مسئلهبراساس ویژگی یکشور

 بایست اهداف خرد متفاوتی را نسبت به کشورهایوضوع تغییرات آب و هوایی میتوسعه دنبال نماید. برای مثال در کشور ایران، م

ین و آمریکا با چ کند اصالًوارد می وهواآبزیرا میزان درصد تغییراتی که بر یش گیرد صنعتی و با سطح درآمدی باال کنونی در پ

ر دترین موضوعات از نظر من مهمقابل قیاس نبوده و نیست. اما تالش برای کاهش اثرات آن بر روی کشور خیلی مهم است. 

آغاز  8(SDG11) داریپای من در راستای شهر این تجربهبنابر؛ مشارکت استخدمات و و  ایران، شهر پایدار، آموزش، نوآوری، تولید

ر یک مورد دیگر که حتما باید دگیرد. شهری قرار می ینیبازآفرسند ملی  بیش از هر سند ملی دیگر در ذیل اهداف ؛ کهگردید

قبال هر این است که ها مدنظر قرار داد های زیرمجموعه یک سند فرادست و افزایش اثر بخشی آنها و پروژهارتباط میان طرح

 1083ال سو اجتماع بود توجه کند اما در  ستیزطیمحبایست به سه پایه اصلی پایداری که اقتصاد، یک از اهداف توسعه پایدار می

و  در سطح اثرگذاری جامعه جهانی 5(CSOی مدنی )های جامهو سازمان  1(NGOنهاد )های مردمگرفتن سازمان باقدرت ژهیوبهو 

ل یک شهر بنابراین اگر شما دنبا؛ دیگر نیز اضافه شد که اولی شراکت و دیگری نیز صلح است پایه، دو نهادمردمهای کمپینانواع 

 را مورد برسی قرار دهید. اهداف عملیاتی خودشده، دلخواه شهروندان هستید، نیاز دارید که در هر پنج مورد مطرح

 

 

                                                      
1 Sustainable Development Goals 
2 Non-governmental organizations 
3  civil society organization 

https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society
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 تر مربوط به مباحث، گرایش شما بیشحال یدرعهستید؛ ی آمایش سرزمی  ی رشتهآموختهشما دانش 

پارچه و یک یرشته یبُعدی بوده و یا ت  یرشته یزیستی است. در دیدگاه شما، آمایش سرزمی  محیط

 چندبُعدی است؟

ی، اسی اجتماعشنویژه آمایش سرزمین دارم، در فضایی به نام بومهای مقیاس کالن و بهبا زاویه نگاهی که من به تهیه طرح

ان زیست، فقط منظورمگوییم محیطای، وارد حوزه شهری کردم تا بدین بپردازم که وقتی میی منطقهمفاهیم آمایشی را از حوزه

کنیم و شود و آن محیطی که ما در آن زندگی میابعاد بیولوژیک نیست بلکه محیط اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی را نیز شامل می

ا یکدیگر بها مناسب آن بیعدم ترک نه نبود این ابعاد بلکه جداناپذیر هستند. در واقع مشکل ما در آمایش سرزمین،ابعاد آن از هم 

 است.

  همواره برخورد ما با موضوع فقر شهری از ی  منظرِ باال به پایی  بوده است و حتی اگر رویکردمان مشارکتی

 در عمل تتانیرواخواهم ایم. میبران را اعمال کردهشناخت مناسب از کار بدون هم باشد، در عمل، برخوردی

 و در ارتباط با مردم حول ای  موضوع را برای ما شرح دهید.

توانم یک موضوعی که االن در آن مشغول هستم را برای شما شرح دهم. ما ، میکنماشارهاگر بخواهم به تجارب خودم 

های هیرکانی است. یم که بحث آن تثبیت حریم یکی از جنگلای در منطقه آزاد انزلی در دست داراکنون پروژههم

هایی که برای رصد این موضوع تشکیل دادیم، به ما اطالع دادند دوربین 1ای برای مدیریت خطرروزی که جلسه

 ،اند؛ متوجه شدیم که روستاییانِ پیرامون این جنگلها به کار گذاشته بودیم، شکسته شدههای جانوری این جنگلگونه

ها است و وقتی ورود نیروی متخصص را متوجه شده، احساس خطر شان از این جنگلمعیشت و درآمد اقتصادی

گیری ها با خود برای شکلها از زندگی فقر است  و همراه  کردن آنهمراه شدن با مردمی که تجربه واقع آناند. کرده

به پا کردن کفشی آهنی دارد نیاز به زمان دارد، نیاز به خارج بینانه از تغییر و تحول نیاز انداز روشن و واقعیک چشم

 و استفاده از روش های نوین همکاری و مشارکت و تأمین منابع دارد. اداریشدن از چارچوب های خشک بروکراسی 
 

 ار ی بسیهایدوراهاز  یکی یاگیرد که زیست و معیشت مردم صورت میبحث تعارض بی  محیط نجایا

کی تا حد توان اکولوژی افتد. برای مثال، برداشت از جنگلها اتفاق میرود که در مشارکتمی ربه شماسختی 

ای و براسا  آن ی برای معیشت مردم وجود ندارد. اگر تجربهنیگزیجاممک  است و از طرفی دیگر، هیچ 

 ، برای ما شرح دهید.دیدارنهیزمراهکار و پیشنهادی در ای  

ای از این جنگل را خشک کرده و به زمین کشاورزی تبدیل های قابل مالحظهدم مساحتدر خصوص جنگل فتاتو، مر

 ونیلیم برای حدود دوازده راتشییتغشناسی است و آخرین گیری آن، دوره سوم زمیناند. جنگلی که هسته شکلکرده

 جایگزینی وجود آنجاهای اما برای محلی؛ های خاک و آب استسال پیش است. این جنگل یک فیلتر طبیعی آالینده

بینند و نه به عنوان یک منبع عنوان یک منبع طبیعیِ تأمین نیازهای خود میها ارزش جنگل را اغلب بهندارد و آن

ای ، برمقصر دانستها را هم شود آن؛ البته نمیزنندیمآن  کردنخشکاساس، دست به  نیبر هماکولوژیکی؛  باارزش

 ها بدونهایی که تهیه و اجرای آنها و پروژهو از سوی دیگر تکرار طرح ت و کافی ندارند؛آگاهی درس از یک سو کهاین

کنندگان و مجریان با جامعه محلی بوده باعث ایجاد از مفهوم کیفیت زندگی میان تهیه ایجاد یک درک مشترک

 ها قهری عمل کرد.پس هرگز نباید با آن، دلسردی برای مردم بومی شده است

                                                      
1 Risk 
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گردی ترکمن وجود دارد. در این ی بومکلبه بنامای ، مجموعهآنجادر جنگل گلستان؛ در  زنمیمیگری مثال نمونه د

با ریختن آهک در زیر  ها هموساز وجود دارد، خود محلیهایی که برای ساختهای گلستان، به غیر از رانتجنگل

ی برای اهالی تیو فعالگردی، یک شغل ی بومود کلبهکنند. ولی با وررا خشک کرده و مزرعه ایجاد می هاآندرختان، 

در واقع  پسها شکل گرفت. گردی بود که با استفاده از خود محلیی طبیعتتورهاآن مناطق ایجاد شد و آن ایجاد 

اندازی کردند و جامعه گردی را راهزندگی میان افرادی که  کلبه بوم برپایه یک درک مشترک از یشتیمع نیگزیجا

 بان جنگل شدند.ی محیطنوعبه هایمحلادامه نیافت و حتی همان  هاجنگلایجاد شد و دیگر تخریب  محلی
 ای بوده و با معیشت و فرهنگ مردم در ارتباط پس ما دریافتیم که مفهوم مشارکت، مفهوم بسیار پیچیده

  کنند و نزدیگی میی غیررسمی زندهاسکونتگاهنفر در ایران در  ونیلیماست. طبق آمار رسمی، دوازده 

؛ از اندشدهلیتبدگاه غیررسمی نشینی و سکونتدر ایران به حاشیهشده درصد از کل مساحت ساخته 25

اما ؛ بحث مشارکت مطرح است توجه شده و هم ییفقرزداای، هم به بحث های توسعهطرفی، در سیاست

و ما مدام بازتولید فقر و  شوندنمی وجود دارد و آن، ای  است که ای  دو به هم وصل خألی   نجایادر 

غایب است، بحث اقتصاد سیاسی و معیشت  نجایا آنچهگاه غیررسمی را شاهد هستیم. در واق ، سکونت

 بیان شد، ارائه کنید. ازآنچهمردم است. با ای  مقدمات، تجربه شخصی خود را در عمل 

های مربوطه است، بلکه به ها و سازمانمالی شهرداری وجود دارد، نه تنها بحث پشتوانه نجایادر واقع مشکلی که در 

شود. شما دو عنوان دارید؛ یکی فقر و دیگری نابرابری. آن چیزی که امروزه ها نیز مرتبط میبحث تخصیص نامناسب آن

هر ش درستی انجام گیرد و شما بتوانید آنتر در جامعه ما وجود دارد، نابرابری است. اگر یک تغییر بخواهد بهبیش

های این های خود را معطوف به یافتن ریشهفعالیتدلخواه را پیاده کنید، نیازمند آن هستید که حجم عظیمی از 

 حل مسئله ای که خود معلولی است با واسطه. نابرابری ها، و به عبارتی طرح مسئله درست کنید به جای صرفاً
های ما غلط است و آگاهی مناسب ضروری است. رویکرد سازمانهای مشارکتی بسیار تخصیص زمان و بودجه مناسب برای بحث

بودجه کافی وجود ندارد. حتی اگر وارد فاز اجرا هم بشوند، باز  سفانهمتأهم دنبال مشارکت باشند،  و اگردر این زمینه وجود ندارد 

رداری کار شهمان اجرا، کار به پیمانهم مشکالتی وجود دارد. برای مثال، ما یک طرح مشارکتی در کردستان را پیش بردیم و در ز

های باالی خارج از شرح خدمات توسط گروه متخصص و سپرده شد که به دالیلی از قبیلِ کمبود مالی، بوروکراسی و نیز هزینه

کار  بود و ی طرحکنندههای گروه تهیهریزیاجرای کار متفاوت با برنامه عمالًزمانی،  به لحاظمالی و چه  به لحاظتوان پروژه چه 

عنوان به راه ادهیپی برای مردم است، اجرای پروژه راه ادهیپاز آن جهت که  ای،از دست نیروی کار متخصص خارج شد. در پروژه

درآمدهایی بود و متخصصین برای ایجاد امکان حضور مردم در مسیر اجرای آن نیز تالش بسیاری کردند طرح اصلی، نیازمند پیش

 باید، محقق نشد. آنچهشده، در روند پروژه مشکالتی پدید آمد که رغم برنامه مناسبِ مشارکتیِ دیدهاما متأسفانه علی

، ازآنپسکه مراحل اجرا و  و سپس در مرحله اجرا و پس از اجرا مشارکت در چند مرحله باید نمود پیدا کند. اول در تهیه طرح

در واقع عالوه  .باال استگیری یک فرایند بطئی و از پایین به شکل های کوچک محلی شکل گیرد؛ اینزمانی است که باید گروه

ند تا در اجرای باش گرفتهشکلاز بدنه مردمی   کامالًهایی شدن طرح توسط مردم، نیازمند این هستیم که از قبل، گروهبر دموکراتیزه

اند؛ اما نهادهای محلی از پایین به باال طرح کردهگیری ی شکلها دخالت کنند. مفهوم شورایاری را دکتر پیران بر پایهاین طرح

ه ب راًیاخشرکت بازآفرینی شهری هم که ؛ عوض شد و امروزه دیگر هیچ ارتباطی با یک انجمن محلی ندارند کامالًها هدف آن

گوی د پاسخفتد و بتوانخرد بوده است، امیدوارم باز در دام این نهادسازی صوری و فرمایشی نیا لگرانیتسهنهادسازی در سطح  دنبال

 ارنشتاین باشد. های منوط به کنترل شهروندی از نردبان مشارکتگویی به پلهمشارکت مردمی در قالب پاسخ



   

 
 

131 

 ما با به همکاری ش توجه با المللی خودتان را مطرح نمایید.ها، مدخلی شد که تجارب بی اکنون ای  صحبت

ها را برای ما هادها وجود دارد که در ایران وجود ندارد؟ آنهایی در ای  نالمللی، چه ظرفیتنهادهای بی 

 شرح دهید.

سازی دو محور از محورهای اصلی شهر بیجار راه ، پیادههایکی از پروژهتوانم در قالب یک پروژه برای شما مثال بزنم؛ موضوع می

 8پایدار سازمان ملل یک برنامه را به نام مسیر محلی ی توسعههاحلهرابا آغاز این پروژه، شبکه  زمانهم ؛در استان کردستان است

در این  ؛سازی در کشورهای مختلف را دارندهای توسعه پایدار امکان بومیکند. با طرح این موضوع که چطور آرمانمطرح می

لی، چطور ی اصیی مسئلهبرنامه با اشاره به تجارب مختلف، به ما آموزش داده شد که ابتدا چطور طرح مسئله باید کرد و با شناسا

چند روایی ریزی در راستای حکم، با فرایند برنامهآنجادهی به آن را در ارتباط با زمینه و بستر پیگیری نمود. من در باید نحوه پاسخ

ود ببنابراین اولین حرکت، این ؛ موریتی برای کار کردن داریدیت و چه مأآشنا شدم. اولین گام این است که شما چه ظرف 1یسطح

که  یچند سطحسپس در طول پروژه، آن را در قالب حکمروایی ؛ بازتعریف نماید شان را مجدداًکه ما از کارفرما خواستیم مسئله

، چند مرحله دارد: مرحله اول، اطالعات افزایی نهادیمشارکت نهادی یا به عبارتی هممرتبط با مشارکت نهادی است، پیاده کردیم. 

ی ، توسعه مشترک. در پروژه طرح نوسازی محلهچهارممرحله  نهایتاً ه دوم، مشاوره؛ مرحله سوم، دیالوگ و؛ مرحلییافزا یآگاهو 

ه، با یعنی در طی یک جلس؛ ی اول، ما با سازمان نوسازی همین بحث بازتعریف مسئله با کارفرما را مطرح کردیمکَن نیز در مرحله

له، باید تغییر یابد و باید از یک سطح باالتر از موضوع بررسی گردد. در مرحله دوم حوزه کارفرمایی اشاره نمودیم که این طرح مسئ

آوری نظرات نهادهای مرتبط پرداختیم با شروع بحث مشاوره، ما وارد ارتباط با نهادهای سطح محلی شدیم و با مشاهده، به جمع

های لسات جداگانه با این نهادها نظیر اصناف، گروهی با محله نام دارد. در طی جنینشهمکه این اولین سطح مشارکت است و 

 ها معرفی کردیم.پرداختیم و خودمان را نیز به آن هاآننهاد به شناسایی مهای مردهنرمندان و سازمان

ارد فضا ه وای ک؛ ما در مشارکت، سناریونویسی نداریم؛ یعنی از لحظهکنماشارهباید در اینجا به مشکلی که ما در مشارکت داریم، 

ر دام پوپولیستی باشد، د نیرازایغو اصولی باشند. اگر  شدهیزیربرنامهها و ابزارها، ها، تاکتیکشویم تا آخر کار باید تمامی تکنیکمی

دو مرحله، در تهیه طرح و شناخت، از سطح نهاد عبور کردیم و وارد سطح مشارکت و ارتباط با مردم  نیبعدازاافتیم. فهمی میو کج

ز پایین به ا کامالًیک رویکرد  چراکهگیری مشارکت واقعی مردم یعنی کنترل مردمی وجود ندارد، یم. متوجه شدیم امکان شکلشد

هایی وجود ندارند. پس با یک در ایران، چنین سازمان نیاز است که اصالً  5(CBOمبنا )های اجتماعباال هست و به وجود سازمان

 های اولیه مشارکت واقعی با مردم پیشگام یسوبهمسئله و سپس با ارتباط نهادهای محلی،  ، با تغییریچند سطححکمروایی 

 رفتیم.
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 ها به تثبیت و هنگامی که ما در زاغه خوردهشکست 1کند که امروزه جریان خودیاریمای  دیویس عنوان می

را  خوردهکستش یهیرو یپردازیم، حقوق ساکنان در جهت افزایش حس تعلق و مشارکت می

در عرصه  ی  رقابت عمسً اجتماع شکل بگیرد  کهای  یجابهکه نوعی نمایش و تقلب است و  میاگرفتهشیپ

آورد، می ی و امنیتها رأکه برای دولت ای  رویکرد به ای  دلیل ؛ وافتدثبت مالکیت بی  ساکنی  اتفاق می

ال ل سؤدلی  یبه همدهد. صورت مسئله را تغییر میاما در عمل، ای  رویکرد، فقط ؛ بسیار تحت ترویج است

 ؟دیدانیمدر خودیاری را صحیح  فشیوظادولت از  دنیپس کشم  از شما ای  است که آیا پا 

های بسته به کشور و محدوده . در مفهوم زاغه، ما معانی متفاوتیمیاشده اغراقما امروزه در مفهوم خودیاری بسیار دچار  بله

 رایپیم که البته اشتراکاتی هم با یکدیگر دارند؛ برای مثال، ما در امریکای التین، فاوالها راداریم. در قاهره و مصر با جغرافیایی دار

اند، اما در موضوعی که شما طرح کردید، اشتراکاتی نیز دارند. ی جغرافیایی بسیار متفاوتها از نظرِ زمینهرو هستیم؛ این، روبهشهرها

های غیررسمی سکونتگاه یشناسگونهی دقیقی از مطالعه ازآنجاکه ؛ وباشد هانیای ران داریم، شاید ترکیبی از همهچیزی که ما در ای

های مختلف است، در عمل، در اقدامات و ها و پروژهشده در انواع طرحدر ایران نداریم و یا اگر هم داریم بسیار پراکنده و پخش

 کنیم.شاید فقط نمادین هستند، استفاده میها، از رویکردهایی که گیریتصمیم

خواهم یک تجربه شخصی دیگر را با شما در این موضوع، مطرح کنم. در زمانی که زلزله ورزقان در آذربایجان شرقی اتفاق می

زدگان ه زلزلهبی تئاترهای عروسکی برای کودکان، برگزارافتاد، با جمعی از دوستان تصمیم گرفتیم که با استفاده از فرهنگی مانند 

ی ها بود. سازمان مدیریت بحران، برارو شدم، در موضوع خودیاری به روستاییانگیزی که با آن روبهکمک کنیم. یک اتفاق اعجاب

یان، اما روستای؛ قراردادرا در اختیارشان  ازیموردن، مصالح شانیهاخانهو برای بازسازی  ، تعدادی سولههاییروستانگهداری احشام 

ی خود را اجاره دادند تا از سود حاصله شدههای ساختهها زندگی کردند و خانهها ساکن شدند و تا دو سال در آندرون آن سوله خود

گری از کنیم، خودِ کاربر، تلقی دیچیزی که ما به عنوان کیفیت زندگی تلقی می اساساًبتوانند به شهرهای مجاور مهاجرت کنند. 

ا شما بنابراین ب؛ نمودها را یاری میخود ساکنان، آن ارزش باباید مطابق  قاعدتاً پی تصوری ایجاد شد که  آن دارد و این اتفاق در

یم این توانهای صرفا مالی میپنداریم که با کمکطور میهایی هستیم و اینفهمینظر هستم که در بحث خودیاری ما دچار کجهم

 گونه نیست.ع، اینمردمان را قدرتمند کنیم در حالی که در واق

  است. شدهمطرحها در ارتباط هستید، بحث مهمی در رابطه با آن، توسط مای  دیو  چون شما با سم 

صادی های اقتها در بعضی مواق  حتی به کارتلگوید که ای اعتماد است و میها، بیاو به شدت به ای  سم 

د، شما . در ای  مورکنندیمی اقتصادی خود را دنبال هاشوند و با عنوان ی  گروه اجتماعی، فعالیتتبدیل می

 نمایید.ها، ای  موضوع را چگونه تحلیل میتجارب خود در ارتباط با سم  با توجه به

محض تشکیل، مالیات بر ها است. چراکه بهشان، بحثِ مالی آنگیریها و نهادها، در همان ابتدای شکلمشکل اصلی این سمن

ین شوند. دوماقتصادی تبدیل می نهادکیتر به بیش خاطر نیهمآید و به ها به وجود میهای جاریِ آنهزینه شود وها وضع میآن

 لگرانیتسهام که فرایند حرکت های مدیریت شهری است. بارها مشاهده کردهی ارتباط بین اعضای سمن و سازمانمشکل، نحوه

ها وجود دارد که حاضر به مذاکره درست ها و سازمانکاری بین سمنیک محافظهکند و تطابق پیدا نمی هابا بضاعت طرح و برنامه

نبود  لبه دلی چراکه. امکارکردهها درگیر جای گروهشده، همیشه افراد را بهام به همین دالیلِ اشارهنیستند. من در تجارب شخصی

فرمایِی های کارهای حوزههایی در ذیل طرحگروه های مناسب مشارکت حوزه سمنی با متخصصین شهری، مشارکت با چنینظرفیت

تواند گروه منسجمی را برای ریزی شهری، طراحی شهری و شهرسازی، کار بسیار دشواری است. در واقع، خودِ شخص میبرنامه
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تا  مبرگزار کردی رود. در همین کارِ بیجار، خودمان کارگاهی با یکی از دوستان، کارایی باالتر میآن صورتخود تشکیل دهد و در 

 در 8ی ارتباط با اشخاص را در این رویکرد از ایشان فراگیریم. این رویکرد در سازمانِ اسکان بشر با عنوان ارتباط شخصینحوه

شود و نه با بنابراین، قرارداد با شخص بسته می؛ اندکارشدهبا شخصِ من وارد  شده است. برای مثال برای یک پروژه گرفتهشیپ

 و شرکت. دنهاکی

  در کار عملی دکتر عزیزی کاررفتهبه: نردبان ارنشتاین 1پیوست 

این و آن را روی نردبان مشارکت ارنشت پی گرفته شود تواندیممشی طور که اشاره گردید فرآیند حرکت مشاور براساس دو خطهمان

و  افزایی نهادیو هم هادموکراتیزه کردن داده مشیِ اول، یعنیها را به ترتیب در خطزیر، آن دو شکلتوان نشان داد؛ در می

سطح  در یاو اقدامات توسعه یبهبود خدمات شهری، شهر یفضاها یسازدر فعال یتحرک اجتماع جادیامشیِ دوم، یعنی خط

 ایم.، نمایش دادهمحالت
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 طرح( یهایها و خروجکردن داده زهیاول ) دموکرات یمشحرکت مشاور بر اساس خط ندیفرا -8 ریتصو
 8531منبع: مهندسین مشاور نگین شهر آینده، 

 

 

 

 

و اقدامات  یبهبود خدمات شهر ،یشهر یفضاها یسازدر فعال یتحرک اجتماع جادیدوم  )ا یمشحرکت مشاور  بر اساس خط ندیفرا -1 ریتصو
منبع: هم -طح محالت(در س یاتوسعه
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 پنل اول:
 های آنو سیاست بازآفرینی شهری خوانشی بر رویکرد

 پنل دوم:

 شهری ینیبازآفر رویکرد پیرامون بازاندیشی و نقد
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 دکتر مجتبی رفیعیان

 رسمد تربیت هنشگادا استاد

 

 دکتر مظفر صرافی

 دانشگاه شهید بهشتی استاد

 مهندس سید محمد بهشتی شیرازی

 ایران عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

 دکتر محمدسعید ایزدی

 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

 

 دکتر غالمرضا کاظمیان شیروان

 دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی

 

 «های آنو سیاست بازآفرینی شهری خوانشی بر رویکرد»پنل اول: 

 
 

 یرزامحمدیم زکشاور نیمحمدام:کنندهتهیه 

 



   

 
 

138 

 "ینیبازآفر"ی محور نخست: خوانشی مجدد پیرامون واژه        

 دکتر محمدسعید ایزدی 

 طالعات، حاکی از شرایطی بحرانیی مو نتیجه قرارگرفته یبررس مورد، وضع موجود شهرها مجدداً و با عینکی کیفی 8531از سال 

رویکرد و نگاه  یجابهبنابراین، سیاست جدید، با رویکرد کیفی و تحت عنوان بازآفرینی، ؛ پذیر بوددیده و آسیبهای آسیبدر بافت

ز استفاده یی قابل توجه آنست که  در تدوین سیاست جدید، از تجارب رویکردهای پیشین ناما نکته؛ قرار گرفتکمی، مورد استفاده 

ر نیز تهای پیشین استخراج شد. شاید الزم باشد نگاهی به زمان کمی قبلشد و در واقع بازآفرینی، از بطن تجارب و برنامه

های غیررسمی با همکاری بانک جهانی سکونتگاهو با همکاری جناب آقای دکتر صرافی، توانمندسازی  8510باشیم. از سالداشته

آغاز گردید و منجر به  باقوتمجدداً  31نیاورد. همین مهم در سال  به دستها برد برنامهرا برای پیش آغاز شد؛ اما قوت کافی

 اده شددتدوین سند ملی بازآفرینی شد. در این سیاست جدید، دیگر تنها درمان مدنظر نبود؛ بلکه اهمیت بسیار زیادی به پیشگیری 

م یت زندگی نسبت به سرعت درمان بود. این تالش برای پیشگیری در قالب مفهوتر بودن  سرعت تنزل کیفو این نیز ناشی از بیش

ی وزارت راه و شهرسازی، به ادراک رساندن نه تنها واژه، بلکه  مفهوم بازآفرینی بود که با بازآفرینی معرفی شد و تالش مجموعه

 پنل تخصصی، این هدف دنبال شد. 810برگزاری بیش از 

 دکتر مظفر صرافی 

به  شد، بینش ما نسبتمی کاربردهبه  "فرسوده بافت  "ی باشد. زمانی که واژهمسئله میب عناوین، برآمده از یک طرح انتخا

کنند که دارای دار استفاده میهای مسئلهبرای بافت Slumدر متون التین نیز، از واژگانی همچون   داد.موضوع را نشان می

معیار  5آن،  در کنارهای ضروری توجه داشتند و ، به افراد و اجتماع و زیرساختزیر چههای گوناگون بود اما بیش از مشخصه

 ی شهروند خوب، شهر خوب را نتیجهشدهفیتعرکه در متون ایران نیز وجود دارد( و در واقع طبق متونِ  بود )شده مطرح فرسودگی

ژگان و مفاهیم تغییر و تکامل یافتند و در آخرین و جدیدترین اما با گذر زمان در کشور ما نیز وا؛ ی خوبدانستند و نه خانهمی

. ته شدگرفی بازآفرینی رسید که در آن، مسئله با ماهیت  اجتماعی و برای اجتماعات و به صورت یکپارچه در نظر مرحله به واژه

ای ی اندیشهدهد که بیانگر یک مسئلهمیو این همان تکامل بینش را نشان  ناکارآمد دادندجای خود را به  فرسودهنیز، واژگانی مثل 

در زبان انگلیسی اسم مصدری است با معنی مولد بودن و تولید  generationای مهندسی. اگر به لغت برگردیم، است تا مسئله

دی صورت گیرد. دوباره باید مولد بشود و در آن دوباره تولی regenerationباید تولیدی اتفاق بیافتد و در  generationکردن، پس در 

 ها و محصوالت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی جدیدی را باید تولید بکند.حال مولد چه چیزی را باید تولید کند؟ مولد خروجی

 مهندس محمد بهشتی 

وت ؛ اما تفای مادی و کالبدی داشته استتر جنبهها بیشکه این سیاست میابییدرم، درگذشتههای توسعه شهری با نگاه به سیاست

 اما در خصوص؛ بود جلوروبهی جدید، همین توجه به زندگی بود که تحت عنوان بازآفرینی شهری مطرح شد و گامی مهم در دوره

شناسی، اصطالحاتی که امروزه مورد استفاده هستند، غالباً ترجمه بوده و برای همین اختالف نظر زیادی را میان صاحبنظران واژه

البته که استثنائاتی  ) یفارس مترجم نیز تنها بر تخصص خود احاطه دارند و نه بر ادبیات ی متخصصاناست. بسیارآورده به وجود

و رسالت  اندگرفتهشکلی خودشان به زمینه با توجهدر متون التین،  کاررفتهبه دارد(. مشکل آنجاست که اصطالحات نیز وجود

مک به این مهم است که مفهومی را به ذهن متبادر ساخته و یاری نماید واژگان نیز، تنها ترجمه و معنی یک واژه نیست، بلکه ک
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ی واژگان، در تبیین مشکل یا معادل داخلی، اثر مستقیم دارد. البته این موضوع . پس توجه به زمینهشود دهیدتا چطور یک مسئله 

ه موضوعات در . نگاه برندیقرار گورد استفاده به معنی کنار گذاشتن تجارب جهانی نیست. تجارب باید به عنوان تجربه و نه اسوه م

ای حتی شهر به شهرِ یک کشور نیز متفاوت است و نباید با این فرض که یک جهانِ واحد داریم همه موضوعات از یک هر زمینه

 ر.یا خیکنیم سازد که آیا ما ایرانی نگاه میدریچه نگریسته شوند. ترمینولوژی در حقیقت این مهم را برای ما محقق می

 دکتر مجتبی رفیعیان 

را ایجاد کند، چالش اصلی است. گاهی سرعت تولید معانی آنقدر زیاد است که هماهنگی آن با  تواند معنااینکه یک واژه، چقدر می

تولیدات نظری مربوط به افول کیفیت زندگی شهری و  نسبت باشود. بازآفرینی شهری، در دهد، دشوار میواقعیتی که نشان می

خواهد بازبیافریند؟ چون آفرینش مجدد برای زمانی است که یک اما واقعاً بازآفرینی چه چیز را مجدداً می؛ سائلی از این قبیل استم

رسد بازآفرینی هنوز آنطور که باید استوار نشده و شاید دلیل آن خواهد تغییر یابد. به نظر میو می شدهکهنهزمینه وجود داشته و 

ای مواجه هستیم که با واژه هر موقعاست. در حقیقت،  ای باشد که از گذشته مورد استفاده بودهب و گستردهوجود واژگان رقی

توان در را نیز نمی " ینیبازآفر"ی بنابراین، واژه؛ ، کار سختی پیشِ رو استداشته باشد در خودای از مفاهیم را خواهد مجموعهمی

دهد. من بازآفرینی را زمانی به واژه در طول زمان هرزشده و کارکرد اصلی خود را از دست می؛ زیرا با این کار، کاربردهرجایی به 

مچون ه یوجهتکای باشد و این متفاوت از واژه برم که نوعی و یکپارچگی و اتصال میان زمینه و فرآیندها وجود داشتهکار می

فت و با خواهند ر نیباز  یزودبهکنند ننشینند، ه آن را حمل مینوسازی و بازسازی است. اگر مفاهیم همچون لباس بر محتوایی ک

د؟ مفهوم، پیشانی کنیم چه تفاوتی وجود دارکه استفاده نمی یبازمانکنیم، این تفسیر، باید بدانیم زمانی که از بازآفرینی استفاده می

ک اندیشه است؛ درون این ویترین باید دهد و نیز ویترین ییک حرکت است و جایی که نوک پیکان را به سمت هدف سوق می

 . شود دایپای میان بازآفرینی و مفاهیم جز آن کاالیی را با مضامین محتوا دار تعریف نمود تا فصل ممیزه

 رضا کاظمیانمدکتر غال 

های صهعر ؛ زیرا ذاتِنبوده استهای شهری استفاده کردیم، صرفاً تغییر و تحول مفهومی  مفاهیمی که تاکنون پیرامون بافت

د توان از دیشود. این موارد را میتوسعه شهری، اقدام و عمل است و تحول، هم در مفهوم، در سیاست؛ برنامه و اقدام نیز باید دیده

اند جایی محیط نهادی شدهاما باید توجه داشت که مفاهیم و رویکردها دچار جابه؛ قدرت، فرهنگی، کنشگری و یا غیره نگریست

باشد  تواند یک چالشجایی خود میاند. این جابهاند و در محیطی دیگر مورد استفاده قرارگرفتهنهادی دیگری آمده یعنی از محیط

ی گیرد، باشد. این چالش با دو نتیجهشود و چطور مورد استفاده قرار میوارد محیطِ نهادی ایران می که یزمانو چالش دیگر اینکه 

لی تواند به دو شکل ک. این انتقال نهادی نیز  میشده است تجربهها دوی آن ایران نیز هر یابد که درمثبت و منفی تجلی می

 باشد:  یموردبررس

خواهیم که یک مفهوم از محیط نهادی دیگر را وارد و چه میزان از جدیت؟ آیا می و تفکرعامالن انتقال: با چه دیدگاه  -1

 ا به علت جدید بودن به همان شکل مورد استفاده قرار دهیم؟کنیم و آن را محلی سازی نماییم؟ و یا یک مفهوم ر

 های الزم برای انتقال و محلی کردن: آیا دانش، قوانین، تکنولوژی، شبکه و سرمایه اجتماعی آن را داریم یا خیر؟ظرفیت -2

 توان تنها در سطح مفاهیم باقی ماند.بنابراین نمی
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 ینیبازآفر ستایس یاجرا یهاشرط شیمحور دوم: پ        

 دکتر مظفر صرافی 

رایطی با توان منتظر ماند تا شیعنی نمی؛ نهفته شده استها و الزامات بازآفرینی، در خود سیاست بازآفرینی بخشی از پیش شرط

 یآن، اقدامات بعدی رخ دهد و این موضوع مرتبط با مسائل حکمروایی و اقتصاد سیاس تبعبهعدالت توزیعی مطلوب فراهم شود و 

ریزی نیز هست. شاید مسئله اصلی توزیع منابع باشد اما برای رسیدن به این مرحله باید منتظر چه چیز ماند؟ در حالی که ابزار برنامه

سوق  آن را تکمیل و به سمت عدالت توزیعی رفتهرفتههای کوچک پرداخته و فضایی با استفاده از فضاسازی خرد به ساخت ظرفیت

 دهد.می

ی ما )به عنوان بخش عمومی یا دولتی( آن منطقه نزول کنیم بدون مداخلهفکر می ازهمه اولرویم اغ یک منطقه میما وقتی سر

ی بخش عمومی هست برای اینکه آن محدوده خودش را باال ، دوگانه شده و احتیاج به مداخله دارد. احتیاج به مداخلهداکردهیپ

به ذکر است که گروه هدف ما مردم ساکن در آن محدوده هستند و وقتی مکانی را بکشد و به حیات باقی شهر متصل شود. الزم 

خواهیم این است که آن مردم در آن محدوده ساکن هستند. نه اینکه مکان را هدف بگیریم. اگر می به خاطرگیریم هدف می

های بیرون آن محدوده باید استفاده کنیم؛ است، برسانیم به باقی شهر، از محرک داکردهیپای را از محرومیت و نزولی که منطقه

بیرون  اتفاق بیافتند و ساکنان را از محدوده یساز یانیاعزندگی اجتماع محلی بهره برساند نه اینکه  سازوکارها باید به این محرکه

صادی و ی اقتتوسعه گذارم، مخالف توجه صرف بهبرانیم. این نوع رهیافت که من اسم آن را بازآفرینی رادیکال )ریشه نگر( می

نگاه کنیم عللی که باعث نزول آن اجتماع شده در اقدامات  کهین بابت ا از نگر شهیری اجتماعی است. فراموش کردن توسعه

ی بازآفرینی هدف بگذاریم، نه اینکه عللی که باعث نزول کالبد شده است. من قبول دارم که بهسازی و نوسازی کالبد، الزمه

. ی اجتماع محلی باشددر خدمت توسعه صورت گرفتهما کافی نیست. شرط کافی آن این است که اقدامات بازآفرینی است ا

تر زا بدل بشود. در بازآفرینی رادیکال فرآیند بازآفرینی از محصول آن مهمی درونی بیرونی را حتماً الزم داریم تا به توسعهمحرکه

وزه های حگیریشوند. اجتماع محلی در تصمیممحور حاصل میانسانی و اجتماع هایاست؛ چون با همین فرآیندهاست که فرآورده
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 ؛ کهدبندی دموکراتیک و توافق آرا برقرار باشگویی، جمعمندی، شفافیت، پاسخعمومی مشارکت کند و در این مشارکت باید قانون

 ها همان اصول حکمروایی شایسته است.این

 رضا کاظمیانمدکتر غال 

نطور که آ "چه باید کرد؟ "ی دهد اما در مرحلههای مناسبی برای این موضوعات ارائه میط به اقتصاد سیاسی، تحلیلمباحث مربو

، ناشی های ناکارآمد است. اولیتر از سرعت ساماندهی بافتهای ناکارآمد بیشکند.  اکنون سرعت تولید بافتباید روشن عمل نمی

دام اما اینها هیچک؛ ریزی و اجراکنندهی برنامهتعادل است و دومی مرتبط با توان مجموعهاز همین موضوع اقتصاد سیاسی و عدم 

آیند و یکبار ها یکبار به دنیا میانسان .توان انجام داد را رها کنیمه میشود که همان میزان فعالیت و کارهایی را کدلیل بر آن نمی

 را در سه طیف مشخص نماییم:بایست تکلیفِ طرز فکر و نگاه حق زندگی دارند. می

 کنیم یا اقتصادیاجتماعی فکر می -

 کنیم یا غیردولتیدولتی فکر  می -

 کنیم یا مکانبه مردم فکر می -

 های ناکارآمد بپردازیم.و بر این اساس به سراغ محلی کردن و بومی کردن مفهوم، سیاست و اقداماتِ مربوط به بافت 

   دکتر مجتبی رفیعیان 

یک مفهوم جدید در فرآیند  نمودن ریفراگچرخند. می دورهمرخه است که در آن برنامه، محصول، فرآیند و روش  به الزامات یک چ 

؛ بلکه  گیردای که بیانگر آن نباشد که چه چیزی قبل و چه چیز بعد قرار میاست؛ چرخه تربزرگای ، مستلزم چرخهیزیربرنامه

کرد. در  طی زمانهمتوان فعل و گفتمان را باشد و با این کار مییم الزامات را دربرداشتهنیروها برای تبیین مفاه  زمانهمآمادگی 

ها تالش شد تا این چرخه تبدیل به گفتمان شود اما نیروهای مختلفِ اثرگذار در سوگیری آن نقش داشتند و این بسیاری نشست

 چرخه هنوز باید در مسیر تکامل حرکت کند.

  مهندس محمد بهشتی 

آوریم؟ تر را به یاد نمیهای قدیمی، زلزلهیزیربرنامهاما چرا در این نظام  زهراستنییبوترین زلزله ما قدیمی یزیربرنامهنظام  در

رخ داد.  ودندشده بمسئله آنجاست که پیش از زلزله و پس از زلزله، رویکرد متفاوتی از نقش مردم و اهالی سرزمینی که دچار زلزله 

سرزمین و این یعنی تغییر نقش مردم از صاحب خانگی به  یخانهصاحبمستأجر سرزمین خود شدند و دولت  مردم تبدیل به

ی ی مردمان بومگوییم که همهاما اکنون می؛ ی ایرانی بوده استهای جامعهبودن از ویژگی ذاتبهقائممستأجری؛ درصورتی که 

ازشهرها، وزارت راه و شهرسازی قصد احداث بلوار در بخشی  یکیدرقبل  د سالچنکنار  بروند و دولت تمام اقدامات را انجام دهد. 

ها مالکان و اهل سرزمین خود و قوت پای اجرا نشدن این پروژه ایستادند؛ چون آن باقدرترا داشت اما مردمان منطقه  از شهر

رزمین داند سدن به معنای کسی است که میهستند.  ما نیز باید به مثابه اهل سرزمین با مسائل مواجه شویم. اهل سرزمین بو

 چیست و کجاست و چه چیز برای آن مطلوب است.
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محور سوم: الزامات نهادی و مدیریتی برای تحقق  توسعه شهری مبتنی      

 بر رویکرد بازآفرینی

 ضا کاظمیانمردکتر غال 

ی بحث بازآفرینی شهری در حقوق و سیاسی. عمده کنیم. حقوق اجتماعی، اقتصادیما حقوق شهروندی را در سه حوزه تعریف می

ست و ای که بسیار کلیدی هگیرد. در موضوع الزامات نهادی و ظرفیتی برای بازآفرینی شهری، به نظر من نکتهاجتماعی قرار می

ی ش اقتصادتواند هم نگرریزی شهری و مدیریت شهری است؛ که میما در آن چالش جدی داریم، یکپارچگی فرآیندهای برنامه

های نهادی مهم و کلیدی در ایران همین مدیریت زیستی و جز آن. یکی از ضعفداشته باشد و هم اجتماعی و کالبدی و محیط

کار  ای و متفرقبرعکس به صورت بخشی، جزیره ؛ وصورت نگرفته است همآنی شهری است. حتی حرکتی به سمت یکپارچه

ق در بازآفرینی شهری که ذاتاً یکپارچه و چند بعدی است، دچار مشکل خواهیم بود. اگر با این مدیریت شهری متفر ؛ وکنیممی

رت سازی در چند مؤلفه باید صوصورت معمول این ظرفیت بهسازی کنیم برای یکپارچه شدن مدیریت شهری، بخواهیم ظرفیت

ها که آنی شهری. اینت کنشگران توسعهسازی نهادی هست، به مفهوم قواعد حاکم بر توسعه شهری و ذهنیگیرد. یک ظرفیت

ین سازگاری توان اسازگار است؟ یا اینکه چگونه می منافعشانچه نظری نسبت به این رویکرد دارند؟ چقدر موافق هستند؟ چقدر با 

ینکه ای شهری به باشد. به زبانی دیگر اقناع کنشگران توسعهسازی نهادی سطح اول این سؤاالت میرا ایجاد کرد؟ ظرفیت

نشگران ی کمنظور، همه نجایاتری خواهند داشت. در است و اگر در آن مشارکت کنند، منفعت بیش نفعشانبازآفرینی شهری به 

عه ریزی توسیعنی اصالح فرآیندهای برنامه؛ فرآیندی هست یسازتیظرفاست؛ چه مردم و چه بخش خصوصی. بحث دوم یک 

ها و رویکرد انطباق داشته باشد. این فرآیند نیازمند اصالح در قوانین، عنوان و محتوای طرحکه با این  ایگونهبهشهری در ایران؛ 

های جامع و تفصیلی شهری روشن کنیم. آیا ها و برنامهرا با طرح فمانیتکلباشد. ما باید باالخره ی شهری میهای توسعهبرنامه

 ارتباطش ریزی مشارکتی وری قابل جمع هستند؟ یا نه؟ تکلیفمان را با برنامههای بازآفرینی شهها با طرحها و برنامهاصالً این طرح

ند سازی فرآیندی باید صورت بگیرد که در فرآیبنابراین یک ظرفیت؛ های توسعه شهری و طرح بازآفرینی مشخص کنیمبا طرح

هری های توسعه شرینی را جایگزین طرحهای بازآفخواهیم طرحی شهری در ایران بازنگری کند. بررسی کنیم که آیا میتوسعه

وسعه ریزان و مجریان ت، برنامهگذاراناستیسها در نظر بگیریم؟ این رابطه باید در اذهان عنوان مکمل آنکنیم یا قصد داریم به

، یذارگاستیسی ای که در سه حوزهسازی در حوزه منابع انسانی است. منابع انسانیشهری تعریف شود. مبحث بعدی ظرفیت

 یعنی دانش و مهارت الزم برای این کار را داشته باشند. ؛ ریزی و اجرا از پس این کار برآیندبرنامه

 دکتر محمدسعید ایزدی 

جتماعی و ا ریزی محله مبنا با رویکردن برنامههمچو یبر اصولرویکرد بازآفرینی شهری پایدار، برای بهبود کیفیت زندگی در شهر 

کید دارد. تأ کلیه کنشگران دخیل تیو مسئولگذاری و تعیین نقش های موجود برای توسعه و سرمایهفیتمشارکتی، شناسایی ظر

های نبهتواند جهای آنان در هدایت توسعه شهرها چگونه باید باشد، مینقش  ها وسهمدر واقع پاسخ به این سؤال که کنشگران  و 

مثلث بازآفرینی شهری نیز، دولت، شهرداری و بخش خصوصی سه رأس این  روشنی از مالحظات نهادی را آشکار سازد. در ترسیم

ی های میان نهادها و متولیانِ امر در برنامهی اهمیت و رابطهدهندهگیرند و این مثلث، نشانمثلث و مردم در کانون آن قرار می

 بازآفرینی است.
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 دکتر مجتبی رفیعیان 

منظور عوامل فرهنگی( به عنوان بعدی مهم در  آن )همراه با میزان تعهد به اجرای ساختاری و فرهنگی هر کشور،  یهانهیزمپس

های فرهنگی فرآیند بازآفرینی شهری، اثرگذار خواهد بود. در کشور ما نیز نیاز به بسترسازی فرهنگی و همچنین حفاظت از داشته

ری از گیهای مدیریتی و بهرهقق این مهم، تحول در شیوههای تحهااما یکی از ر؛ برخوردار است ییباال اریبسو هویتی از اهمیت 

ی سازی نهادی در تمام سطوح محلی و فراتر از آن از جایگاه مهمی برخوردار بوده و الزمههای نوین مشارکت است. ظرفیتگونه

نهاد، فراهم ردمهای مگذاری آن، مشارکت دادن سازمانمدیریت شهری ما از طریق اهمیت دادن به بخش خصوصی و سرمایه

 برد هرچه بهتر سیاست بازآفرینی شهری است. نمودن بستر تعامل نهادها و ارتقا یادگیری، نوآوری و خالقیت، برای پیش

 دکتر مظفر صرافی 

ین ااز و ؛غیر از سطح دولت مرکزی، سطح دولت دیگری را در نظر نگرفته است سفانهمتأدر ایران مشکلی که داریم این است که 

ی فضایی شهر نداریم. شهرداری به همراه حدود سی دستگاه یکپارچه توسعه یکننده تیریمدعنوان ، ما دولتی شهری بهبابت

تی شود. کمبود اصلی ما، وقسازی توسط شورای شهر هم انجام نمیکنند و این یکپارچهمی یریگمیتصمدیگر در شهر مداخله و 

البدی زیستی و نهایتاً کهای اجتماعی، اقتصادی، محیطای از فعالیتن است که مجموعهخواهیم بازآفرینی شهری انجام دهیم ایمی

 رونیازاد. دهنهای متفاوتی به صورت موازی، متباین و گاه مخالف یکدیگر اقداماتی انجام میگیرد و  متولیان و دستگاهانجام می

ع دیگر در این راه این است که نهادهای محلی ضعیف هستند. ما توان یکپارچه عمل کرد. مانی بازآفرینی است و نمیبازدارنده

ها باید توانمندسازی اتفاق بیافتد؛ برای توانمندسازی ها داریم. برای این نهادها و سمناحتیاج به تقویت شوراهای محلی و سمن

سطح ملی هم وضع بشود. در سازی و نهادسازی صورت گیرد و قوانین و مقررات حامی این نهادها در الزم است که ظرفیت

توانند ها مطرح است. در نهادسازی ایجاد نهادهایی مثل شورای محله و مرکز توسعه محله که میسازی، آموزش و مهارتظرفیت

وری ها را حمایت و تصویب کند؛ ضرباشند و قوانینی در سطح کشور که جایگاه این نهادها و لزوم ایجاد آن رندهیگمیتصممجری و 

 است.

 

 یِتوسعه شهر یهااستیدر س ینیبازآفر یکنون گاهیمحور چهارم: جا     

 بحث یِبندو جمع رانیا

 دکتر محمدسعید ایزدی 

شهر،  80در  یسازخانهنقاط مناسب  یابیمکانماه طرحی با عنوان  1شد، ظرف  یزیریپ 45در سال  دارمسئلههنگامی که بافت 

اما ؛ برای اجرای مسکن صورت گرفت شد یگذارهیسرماماه، تخریب و تملک و  1ظرف انتخاب شد و  یسازخانهنقاطی برای 

نقطه بودیم که هنوز به پایان نرسیده بودند. سیستم بیش از دو  80، بازهم  درگیر  همین 31آنجاست که تا سال  بارتأسفی نکته

تصمیم  31اما در سال ؛ پرداختبه مداخله می گریتسهیل یجابهدهه به این شکلِ تملک و ساخت خو گرفته بود و در آن دولت 

بازآفرینی( جایگزین شود. برای جا افتادن یک سیاستِ جدید نیز، زمان و تالش ) دیجدبر آن شد تا این سیاستِ کهنه با سیاست  

 و حتی االن ) دیانجام ای و نهادها نیز آمادگی این تغییر را نداشت و مدت زمان زیادی به طولی حرفهالزم است. از طرفی جامعه

 پروژه نیست و یک رویکرد است. ینیبازآفرشکل گیرد که  یدرستبهنیز ادامه دارد( که این مفهوم 
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  مهندس محمد بهشتی 

های تاریخی عمدتًا ی ما با بافتی مواجههآمده، شیوه به وجوددر طول شش دهه اخیر که برنامه و قوانین برای توسعه شهری 

اما دستاورد کلی این دوره، تخریب است. در اصل به کیفیت اصیل اثر صدمه زده شد. در مواجهه با ؛ بودهتخریب و نوسازی 

ه داشتند. در برعهد آن رابا گارد بسته و بنیه ضعیف، مواظبت از  ییتنهابه، های تاریخی نیز معموالً دستگاه متولی حفاظتبافت

نبه های تاریخی را تنها از جت متولی توسعه شهری هستیم. تا قبل از این، بافتشاهد یک تغییر رفتار جدی در وزاری جدید، دوره

ون، موضوع که اکنکردند. درصورتیهای دیگر کار توجه نمیدیدند و به جنبهتر مسائل فنی را میکردند و بیشکالبدی نگاه می

ای ههای تاریخی دارد؛ یعنی جنبهنگر به بافتجانبه و کل، نگاهی همهشدهطرحبازآفرینی که توسط وزارت راه و شهرسازی 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی، حقوقی و مالی را توأمان در نظر دارد و در کل معطوف به جریان زندگی است و این اتفاقی 

 ترمهم سیارب ین امرپایبندی به ااما  خبر خوبی است ،بسیار بزرگ و مهم است. تغییر رویکرد اتفاق افتاده در وزارت راه و شهرسازی

که مانع ه و از موانعی بود یکینیا ؛ وای باشدتواند پروژهبافت یک فرآیند است. نگاه ما نباید و نمی اءیاحنکته دیگر آنکه  .تاس

کاسته  داًیها شدشد که خوشبختانه امروز از مقبولیت آنهای تاریخی توسط مراجع قانونی و متخصصین ما میدرک واقعیت بافت

 است.دهش

  رضا کاظمیاندکتر غالم 

ی شهری در ایران، عدم تداوم فکری و نظری هست. ی شهری و در تجربیات توسعهیکی از مشکالت ما در رویکردهای توسعه

ی کافی به مفاهیم و رویکردهای جدید تا رسیدنِ به نتیجه یاندازهبهکنیم و پیوستار تئوریک و عملی را اکثر مواقع رعایت نمی

؛ رسندیها حتی به اجرا هم نمرا ارزیابی کنیم و خیلی از آن اتمانیتجربتوانیم دهیم. به همین دلیل، عمالً نمیایی، فرصت نمینه

ی رخهایم؛ چبنابراین باید این تحمل را افزایش دهیم و رواداری را ترویج کنیم؛ اجازه بدهیم که اگر یک مفهوم را در نظر گرفته

 پیاده شود تا بتوانیم آن را ارزیابی کنیم. من فکر مختلفشند. زمان کافی به آن رویکرد بدهیم تا مراحل حیات خودش را طی بک

ی اما چالشی در این زمینه هست که ما مقیاس مداخله؛ کنم که اگر نسبی نگاه کنیم، بازآفرینی در ایران اتفاق افتاده استمی

های شهری؟ بازآفرینی در تجارب جهانی هم های شهری یا به عبارت دیگر پارهبازآفرینی شهری را چقدر بدانیم؟ کل شهر یا فضا

های شهری متمرکز بوده است و کل شهر، هدف اصلی آن نبوده است. در ایران نیز ما از این جنس مداخالت تر در مقیاسبیش

اند. شهرهایی و جایزه هم گرفته شدهتخابانها در جستار کیفیت ایم و به صورت نسبی موفق بوده است. بعضی از این پروژهداشته

دانم اما تا جایی که من می؛ مانند کرمانشاه، همدان، سنندج؛ اما الزم به ذکر است که تهران در این زمینه پیشتاز نبوده است

ن صورت ها در آسازیای که کل شهر را هدف گرفته باشد و این ظرفیتایم. تجربهی بازآفرینی نداشتهدر حوزه شهر نگری تجربه

 .گرفته باشد
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 معرفی اعضای پنل 

  پور یسیعنیما 

  تئاتر و سینما شهر، حوزه پژوهشگر و مترجم

 

  گنجی جواد

 اجتماعی  علوم و فلسفه پژوهشگر و مترجم، نویسنده

 

 نوید پورمحمدرضا

 جم و پژوهشگر دوره دکتری شهرسازینویسنده، متر 

 

 آیدین ترکمه 

گذار و عضو هیئت تحریریه مطالعات محیطی در دانشگاه یورک و بنیاندانشجوی رشته 

 «فضا و دیالکتیک»نشریه انتقادی آنالین 

 فریده شهریاری

و دانش آموخته کارشناسی ارشد سینما ی زبان و ادبیات رشته فارغ التحصیل دکتری 

 از دانشگاه استراسبورگ

 

 پور اصل بهزاد ملک

 نشگاه شهید بهشتیازی داعضو هیئت علمی گروه شهرس

 

 

 شهری ینیبازآفر رویکرد پیرامون بازاندیشی و نقد دوم: پنل

 
 محبی میالد :کنندهتهیه 



   

 
 

146 

  یموضوعات فقر، نابرابر رامونیمحور نخست: گفتمان غالب پ   

 ناکارآمد هایو بافت

 اصل پورملک بهزاد 

 این اب مرتبط کلیدیِ مفاهیم خصوص در بازاندیشی شهری، ناکارآمد هایعرصه و فقر با مواجهه با ارتباط در اساسی یمسئله

 هایعرصه در دولت که هاییسیاست از یک من، هر نظر به. شودمی محسوب آغاز ینقطه درواقع و مهم ها بوده که بسیارموضوع

 آیا و کنیدیم درک چگونه را غالب گفتمان این ،اوالً. است گرفتهشکل غالب و مسلط گفتمانی حول است، گرفته به کار ادشدهی

 را اییهآسیب چه و داده ترویج را مفاهیمی چه گفتمان این ،دوماً خیر؟ ای دارد وجود نابرابری و فقر باب در گفتمانی چنین اصالً

 بتداا است؟ بوده چگونه نابرابری با ترکلی طوربه و عینی و انضمامی سطح با آن یمواجهه و برخورد نوع است؟ گردیده باعث

 .کنیم صحبت موضوع این شناسیآسیب یدرباره

 پور یسیع نیما 

 پرسش اب ساکنبه ابتدا کنممی فکر. گرفت خواهم پی را هاآن بحث، یادامه در که کنممی بیان را کاتین بحث شروع برای من

 نگاهی اب. کنم شروع خیر، یا است داشته وجود هاسال این در شهری هایسیاست برای البیق گفتمان آیا کهاین یعنی شما خود

 یتوسعه گفتمان توانمی امروز، به تا بلدیه قانون اولین تصویب و 8503 سال از تهران، در شهری هایسیاست تاریخ به گذرا

 نوزدهمی رنق اروپایی الگوهای به شدن نزدیک دنبال به اول پهلوی زمان در و ابتدا در الگو این. کرد تصور البق گفتمان را شهری

 در که هستیم مواجه شهری یبازنگرانه هایتسیاس با 80 یدهه در و اراضی اصالحات قانون تصویب زمان در و ازآنپس و بود

 در اقعدرو که سندی. دهم شرح را موضوع این جزئیات، با ادامه در کنممی سعی من و گیردمی قرار قبلی یهااستیباس تناقض

 ینا .کندمی برخورد مختلفی مشکالت به اجرا در ارضی اصالحات همچون شود،می تصویب جامع سند عنوانبه 8580 هایسال

 هایسال در هابرنامه این بازگشت با ما سپس. شوندمی روروبه یاسالهده حدوداً گسست با جنگ و انقالب هایسال در هابرنامه

 متوجه بزنیم، پیوند هم به را 40 و 80 یدهه هایسال یعنی مشخص مقطع دو بخواهیم اگر حاال. هستیم روبرو جنگ از پس

 هستیم روروبه هاپروژه این اجرای در گسست نوعی با ما دوره، دو هر در و دارد وجود مشترکی نکات ،دو دوره هر در که شویممی

 اگزیرین اتفاقات نیز و دوره هر در حاکم یطبقه کافی یاراده نبود ممکن، امکانات و قانونی یبسترها نبود اول، به یوهله در که

 عناصر آن در که فرآیندی. افتدمی اتفاق هادوره این در که گرددمربوط میشهرها  به مهاجرت یا و جمعیت افزایش از قبیل

 سؤال هب بخواهم اگر بنابراین؛ شوندمی بدل شهر قلمرو از جزئی به دیگر معنایی به هم و شوندمی ییقلمرو زدا هم شهریبرون

 فوکو یتحلیل چارچوب در. است داشته وجود شهری یِتوسعه گفتمان عنوان تحت غالب گفتمانی من نظر به بله دهم، پاسخ شما

 را ئلهمس اگر مخصوصاً فلسفی؛ و ذهنی یسویه هم و دارد مادی یسویه هم گفتار بنابراین؛ است واقعیت از جزئی ،1گفتمان نیز

 داریسرمایه در دیجدی یمرحله را شهرنشینی که 1لوفور شهری انقالبکتاب تر،ویژه طوربه و ببینیم 3هاروی یا و 2لوفور منظر از

 به هک شهری یتوسعه از سبک این بنابراین،؛ آوردمی حساببه فضاها از افزودهارزش اخذ فرآیند نیز را شهری فضاهای تولید و
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 آمارها، طبق. است شده نشینیحاشیه نظیر ناگواری اتفاقات به منجر شود،می تلقی نشدهریزیبرنامه و نامتوازن ایتوسعه ناگزیر

 نظر به بنابراین؛ است رسیده نفر میلیون81 حدود در عددی به ایران، در آن تشکیل بدو در نفر هزار400 از نواحی این یتجمع

 .است زده دامن شهرها حواشی بندیشکل و شهری نابرابری به است، داشته وجود هاطرح در که کلی گیریجهت این رسدمی

 

 گنجی جواد 

 یدوره در قطف این. ببیند را شهر تواندمی چگونه دولت کهنیا و دارد وجود شهر و دولت پیوند یبرقرار برای کلی نکات سری یک

 وانندتمی مردم عموم و ردیگیبرم در را مردم عموم که واحدی یعنی شود،می گرفته نظر در کلیت عنوانبه شهر که نیست مدرن

 دولت و شهر ارتباط اساساً و است دولت استقرار محل شهر است، یونان از آن شروع که بشر هگلی تاریخ در. کنند استفاده آن از

 دموکراسی در همواره نابرابری و برابری این. است بوده سیاسی نظم یک هم 1شهر از تلقی و آوردمی وجود به را شهردولت مفهوم

 سیاسی منظ عمالً این و داشتند نقش شهر رد مردم. کردندمی تجربه را آن ایجابی و تجربی صورتبه همگان و داشته وجود یونانی

 هگرفت خود به جدیدی شکل مدرن دوران تا و شده تغییر خوشدست هر بار تاریخ طول در نظم این. است کردهمی درکقابل را

 هرش مکتوب، تاریخ در چه و اسالمی یفلسفه در چه است، نداشته وجود شهر از درکی چنین اساساً ایران تاریخ در ولی. است

 در که درکی عنیی کل، و جز بین پیوند این. روستاست از بیشتر جمعیت با مکانی عموماً  و نیست سیاسی نظم یک عنوانبه مکانی

 شکلی این مدرن یدوره در. نداشت وجود ایران در باشد، داشته را جامعه نمایندگی توان کل اجزای از یکی عنوانبه دولت آن

 داریسرمایه شپیدای با موازی درست. کنیم نگاه دنیا تمام به ترکلی قالب یک در توانیممی ما همین رایب کند،می پیدا ترانتزاعی

 ایران به میتعمقابل که است فرآیند و دوره یک هم این البته. کندمی عنوان را فرد مفهوم و کندمی انتزاعی شدتبه را روابط که

 و ربغ با ارتباط دلیل به را صفویه یدوره بسیاری. دارد وجود اختالف و مناقشه ایران در مدرن دولت پیدایش در حتی. نیست

. نددانمی آن شروع ینقطه را پهلوی حتی و قاجاریه یدوره ایعده و دانندمی مدرن دولت حیات شروع ساالری،دیوان گیریشکل

 افراد یهمه و کرده تجزیه را جمعیت کل دولت که کرد درک 2سیاست زیست مفهوم و فوکو با را موضوع بتوان شاید هم غرب در

 بتوان ،یورکلطبه شاید ایران در البته. کندمی کنترل را شهر اساس، این بر و کندمی آمارگیری بیولوژیک، و برهنه حیات یک در را

 اولین برای اول، پهلوی یدوره در .نمود تبیین را مردم و دولت ارتباط ملت، عنوانبه مردم بازشناسی با بعد، به مشروطه یدوره در
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 نوع و مینز که داشت توجه نکته این به باید. گرددمی متحول زمین با افراد یرابطه و شودمی اعطا مردم به زمین ملکیت سند بار

چند  طی رد خودش حد ترینانتزاعی به سرمایه امروزه. است اساسی اینکته دولت با فرد ارتباط گیریشکل برای آن، بر مالکیت

. است ولتد آن تاریخی شکل با ارتباط در گیردمی خود به کشوری هر در سرمایه که خاصی شکل ولی. است رسیده گذشته سال

 آن فردمنحصربه شکل ولی است، مشترکی هایویژگی دارای دولتی هر در آن عملکردهای و سرمایه گردش و فرآیند است درست

 ندیچ من شود.می تعریف آن در دولت گیریشکل تاریخ با ارتباط در و ثروت توزیع ها،بندیبقهط با ارتباط در ایجامعه هر در

 اآمریک بستر در چطور که دهدمی توضیح نویسنده جادرآن و خواندمیم را جادویی شهرسازی یعنی رو 1دیویس مایک کتاب پیش

 بسیاری در .شودمی گرفته نادیده جمعیتی هایدگرگونی و جرینمها ورود برخوردار است نیز، شهری مطالعات ترینپیشرفته که از

 عنیی؛ است شده اندازه یک به اکثریت و اقلیت میزان عمالً که است بوده یقدربه اقلیت مهاجرین ورود آمریکایی شهرهای از

 تحت تریتزاعیان و ترالنک مفهوم و ملت-دولت از تحلیل شروع برای باید بنابراین؛ نیست اکثریت دیگر ،دپوستیسف اکثریت

 من و است ملت گاهتجلی و محل شهر نیستند، هم از جدا موارد این از کدامچیه. گفت سخن شهر با آن ارتباط و سرمایه عنوان

 برای هک است مهمی ینکته ملت و دولت ارتباط بدانم؛ بنابراین شهر از جزئی را خودم دیگری فرد هر مثل توانممی فرد عنوانبه

 .شود پرداخته بدان دولت، باید شروع تحلیل یقطهن
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 پورمحمدرضا نوید 

 درون را چه مفاهیمی دارد یا نه؟ وجود اصالً است؟ گفتمانی چه شهری مسائل پیرامون البق گفتمان کهاین به کردید اشاره شما  

 اولین. ردک بررسی را موضوع این گامسه در بتوان شاید چیست؟ بودگی غیررسمی و فقر با آن برخورد نوع و دهد؟می پرورش خود

 یرنظ هاییگذشته، انگاشت یدهه دو یکیدر. رودمی کار به حوزه این در که است هاآن معانی و کلمات و مفاهیم به توجه گام،

 اسناد و کادمیکآ محیط در که اندبوده هاییانگاشت دیگر، اصطالح چند و بازآفرینی توانمندسازی، نوسازی، شراکت، مشارکت،

 هک کلمات همین مفهوم به باید من نظر به اول، یمرحله در. است شدهاستفاده هاآن از وفوربه شهری مدیریت نهادهای و موجود

 از یکیآنآورم که در همایشی را به یاد می . کنیم توجه ایم،بوده هاآن از استفاده شاهد گوناگون مجالت و هاهمایش در بارها

 و سازیندهبازز نوسازی، نظیر هاییواژه در کنار نفس،بهرا، خیلی ساده و با اعتماد بازآفرینی یواژه ن ارشد مدیریت شهریمسئوال

 وکم یکی بودند و هدفی واحدها بیشی ایناو، همه ازنظر بُرد؛می کار شان بههای مفهومیداللت گرفتن در نظر ها، بدونآن نظایر

معنا در نظر خانواده و همگونه نیست و یکی از مشکالت جدی ما هم همکردند. خُب قطعاً اینی جستجو میرا از مجراهای تفاوت

 دهدمی شانن شنویم،می شهری یباالرده مسئول یک از را چیزی چنین ی این مفاهیم است. وقتیگرفتنِ نادقیق و غیرمسئوالنه

مفاهیم  این یعنابام را خودمان تکلیف و رفتهعقب به قدمکی بایستی موضوع، گفتمانی گام یعنی دوم پرداختن به گام از قبل که 

 هاآن نداشتنپ یکسان یا گرفتن موازی و هستند متفاوت غایت با یکدیگر به مفاهیم این. کنیم مشخص و تاریخِ تکامل این معنا

 در کنارش سندهای طرح شد، ، مفهوم بازآفرینی30 یدهه در و انگلستان در اگر. است مسئولیتیِ پرهزینهبزرگ، یک بی یک خطای

توان در یک مکان و سرزمین دیگر، نام یک نمی. خودش روشن شود از قبل رویکردهای با آن تمایز وجه تا شد فیتأل بسیاری

گرفت.  ار خواهدی اقدامات ما قربازآفرینی سرلوحه پسنیازابه این بود که  خوشدلتغییر داد و « بازآفرینی شهری»سازمان را به 

است  ماند، رئالیسم شهردر پایان روز باقی می آنچهآمد، اما طور بود و با تغییر نام تغییر رویه و عمل هم به دنبال میاین کاشیا

 و به بازآفرینی با حضور شهرداران محترم سه شهر نهاوند، سیرجان افتهینام رییتغای های تجویزی و وارداتی. در جلسهنه نسخه

ها نکردند. آامغان شاهد بودم که چطور شهرداران و مسئوالن شهری این سه شهر از گنگ و نامفهوم بودن بازآفرینی گالیه مید

باید  یکارچهعمل  یدانند دقیقاً در حوزهاین رویکرد تازه با رویکردهای پیشین نیستند و نمی گفتند که متوجه تفاوتمی صراحتبه

، گاه از سر کنجکاوی و گاه چندسالهعنوان کسی که در این خودم هم به چراکهدانم، مقصر نمیرا ردارها انجام دهند. من این شه

مایزش با برند( و تگونه که این اسناد به کار میام، متوجه معنای دقیق آن )آنضرورت، نگاهی به اسناد بازآفرینی در ایران انداخته

گیری و دقیق شدن بر معنا، مطلقاً، یک وسواسِ محققانه و مطالعاتی نیست، ام. این سخترویکردهای قبلی )و احتماالً بعدی( نشده

 بنیادین برای عمل، در اجرا؛ برای جلوگیری از خطا.  است یضرورتبلکه 

 گفتمانی وهجو درون نظایر آن و بازآفرینی شراکت، نظیر مفاهیم این گفتمانی وجوه بر و بعد از تدقیق مفاهیم، باید اما در گام دوم 

کند. کافی مثل ایران با جایی مثل انگلستان معنا پیدا می ییدرجاکه تفاوت بازآفرینی  است ییجاهمان نجایا. کنیم دیتأک قدرت

اکنون، همان  و نجایااین است که لزوماً بازآفرینی در وضعیت ما،  مسئلهباشد،  شدهترجمهنیست که معنا درست و دقیق منتقل و 

و سرنوشتی را پیدا نخواهد کرد که در انگلستان داشته. واژگان یکسان در بسترهای متفاوتْ معنا و سرنوشتی متفاوت  دداللت، کارکر

ها ساخته شده به آنشان درون بسترهای متفاوت قدرت و حکمرانی، معنایی ضمیمهاینامهورای تعریفِ لغت چراکهکنند، پیدا می

انه شود. به بیان ساده، بازآفرینی در یک بستر آمرانی مفاهیم و اصطالحات وسط کشیده میکه پای وجوه گفتم نجاستیاشود. می

اما الزم است ؛ اشدمعنا و بیهوده بکه اولی اساساً ترکیبی بی بساچهو  بسیار متفاوت با بازآفرینی در یک بستر دموکراتیک خواهد بود

ای برویم یعنی باید به سراغ تجارب و ساختارهای نهادی؛ مانی استهای گفتکه گام سومی را هم طی کنیم و آن صحبت از کنش

خوبی که قرار است مجری و مشوق اجرای بازآفرینی یا هر رویکرد فرضیِ دیگری باشند. راب اتکینسون، محقق و متفکر شهر، به
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د در یک سطح افی نیست؛ بلکه بایکنند، کتر اجتماعی عمل میهایی که در سطح کالندهد که شناسایی و تبیین گفتماننشان می

های تخصصیْ هستند. این گفتمان فرماحکمتر دانش و عمل هایی باشیم که بر قلمروهای تخصصیخُردتر، در پی شناسایی گفتمان

ازِی سیادهبه قابلیت پ نجایاتر، صحبت در آفرینند. به بیان سادههای تخصصی مالزم خویش را میی عمل و سازمانساختار و شیوه

 8584دیگر به سرنوشت نخستین طرح جامع تهران در سال  بارکیگردد. یک رویکرد مشخص با نگاه به ساختارهای نهادی برمی

ی خودش که تلقی درستی از مفاهیم و تمایز میان مفاهیم داشت )گام اول در بحث نگاه کنید: یک طرح دقیق و پیشرو در زمانه

به سندی نگاه کنید که سازمان نظارت  است یکافکه حتی پیش از آن.  34ه خاطر انقالب سال ما( اما در عمل شکست خورد؛ نه ب

لب در قا ینصر اصفهانتدوین کرده )و خوشبختانه به همت دکتر محسن گودرزی و دکتر آرش  31بر گسترش شهر تهران در سال 

بینی اصلی طرح، مثل تعیین مرز و محدوده و پیش هاشنهادیپدهد که چطور ( و نشان میشدهیبررسبازنشر و « 31تهران »کتاب 

که چطور جدیدترین مثالی روشن است از این 84بودند. سرنوشت طرح جامع سال  خوردهشکست 31جمعیت، حتی تا پیش از سال 

نی ن و مکاآمریکا( ممکن است در زما یمتحدهاالتیاشده در یک بستر متفاوت )مشخصاً های شهریِ تدوینو معاصرترین ایده

ی یک بستر گفتمانی متفاوت، درون نهادها و ساختارهای مدیریتی و اجراییِ الزم با آن، ناکارآمد جلوه دیگر، درون مرز و محدوده

 استفاده.  کنند و بی

 ترکمه آیدین 

 ینا خواهیممی که این دلیل به ما فرض این است که مفاهیمی وجود دارد وپیش گیرم؛می پی را آقای پورمحمدرضا بحث من 

 بجای ما .همین نقطه است اصلی، مسائل از یکی اساساً من دید از. کنیم فکر هانهادی آن ساختار به باید کنیم، پیاده را مفاهیم

 بهترین در و کنیممی وارد را آن انتقادی غیر صورتبه و انتخاب را غربی ینظریه یک آن، دگرگونی سیر و ایران تاریخ سر بر بحث

 این من شپرس. هستیم ممکن شکل تریننازل به همآن ایران، در آن سازیپیاده فکر به بستر، درنظرگرفتن بدون ممکن، تِحال

 یریهنظ یک جزبه است؟ شدهطرح ایران در شهری یمسئله یحوزه در هایینظریه چه ایم،نشسته نجایا که امروز همین که است

 و رگردیمب ترعقب به گام یک باید نظرم به. نداریم خاصی چیز است، اولیه گام یک فقط حالت بهترین در من دید از که آبادی

 صورت، این رغی در. نیست غربی هاینظریه گرفتن دهیناد معنای به وجهچیهبه البته این که کنیم پردازیمفهوم را خودمان مسائل

 نمودهای زا یکی. شویممی گرفتارانسانی و مواردی از این دست اسالمی کردن علوم  و نظریه کردن بومی نظیر مختلفی هایدام در

 با ایران در را شهر غالباً حرفه، در هم و دانشگاه در هم. دهدمی نشان را خود شهر مفهوم از استفاده در غالب، جریان رویکرد

 دولت همان گویی شودمی زده حرف ایران در دولت از که زمانی و کنندمی تلقی غربی city همان معادل محض انگاریسهل

 ازجمله میمفاهی هنوز. نیستند مستثنا قاعده این از که ریزیبرنامه و بازار مثل دیگری مفاهیم یا. است مدنظر غربی اروپای مدرن

 یزیررنامهب و بازار امروز که ییجابه ایمرسیده ما حاال. است نشده یپردازهینظر ایران در زمین مالکیت و مدنی یجامعه و دولت

 وجود یدارسرمایه ایران در که است این ما اصلی بحث همچنان. بفهمیم توانیمنمی هم داریسرمایه اصلی سازوکار دو عنوانبه را

 رد دارانهسرمایه شدن یشهر جدیدتر، آن از و ایران در داریسرمایه ولی دارد وجود هاییکتاب معدود که است درست خیر؟ یا دارد

. درک کنیم را خودمان شدن یشهر توانیمنمی ما کنونی شرایط در جهیدرنت و است نشده پردازینظریه سیستماتیک صورتبه ایران

 نام به ایتهرش بعدتر و سازوکار ،نواقصش و آن به پاسخ در که است گرفتهشکل بازار اسم به خاصی سازوکار اساساً ایران در مگر

 ما ثالًم موضوع برگردانیم؛ اصل به را این باید تیدرنها ولی بزنیم حرف گذاریسیاست از یمتوانمی بیاد؟ به وجود ریزیبرنامه

 و سکونت) اشتغال و مسکن درونی نسبت از توانیممی ما آیا ؟هامؤلفه کدام با و شهر کدام کنیم توجه شهری، سیاست گوییممی

 آقای ییکجای است؟ شده پردازینظریه ایران در شهری یمسئله رکن عنوانبه موضوع این آیا بزنیم؟ حرف ایران در( کار
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 ما اندانشگاهی و دانشگاه که است این حقیقت. کرد عمل کارانهمحافظه به نظرم ولی کند، دفاع نظریه از خواست پورمحمدرضا

 یزیست هینظر یمرحله به نظریه فقدان از امروز، ایران در ما ،درواقع بدانیم که شودمی حادتر زمانی مسئله. اندشهری ینظریه فاقد

 باشد ملع راهنمای باید چگونه نظریه مانند ربطیبی هایپرسش شود،می کشیده میان به حرف نظریه از موقع هر عمالً. ایمرسیده

 این برای ظریهن و نیست واسطهبی طوراین عمل و نظریه پیوند کهیدرحال شوند؟می مطرح کاربست به باید چگونه را نظریه این یا

 .باشد عمل راهنمای ماًیمستق که نیست

 

 کرد؟ دیچه با هینظر یب یمحور دوم: در زمانه 

 گنجی جواد 

 عمل هب دست توانیمنمی فقدان این به خاطر و هستیم روروبه اینظریه فقدان با ظاهراً ما و شد طرح هم عمل و نظریه بحث خب 

 توانندمی هچگون نظریات و خورندمی پیوند هم به عمل و نظریه چگونه که دارد جودو فلسفه در بحثی طوالنی کهیدرصورت. بزنیم

 امر یک هب تبدیل و کنند پیدا تاریخی نیروی توانندمی چگونه نظریات که است آن شاهد تاریخ عمل، در ولی بخورند گره هم به

 است؟ یرویین چه شهرسازی متولی ببینیم باید ودشمی صحبت شهرسازی از وقتی نداریم؛ تعارف با یکدیگر ما. بشوند تجربی

 هریش مدیریت و شهرداری کارمندان آیا کیست؟ کند اجرا را شهری جامع طرح مثالً است قرار که کسی و واقعی و تاریخی نیروی

 مثل هاییپدیده ای چیست؟ ما جامعه یدهندهشکل اصلی نیروی عنوانبه دولت با شهرداری یرابطه ؟دارندعهده بر را وظیفه این

 و ابتث مکان یک داشتن شویممی متوجه که ای استنقطه نجایا. کنند عوض یطورکلبه را شهری بافت توانندمی که مهاجرت

 از فتد،بی خطر به امشغلی وضعیت کهاین محضبه من زیرا؛ خوردمی گره ما اشتغال با است، شهر در مهمی بسیار امر که مسکن

 .یدد نخواهیم هم را شهری یهامؤلفه ببینیم، پیوندهای را هااین نخواهیم وقتی تا. کنممی مهاجرت کالً یا و روممی شهر این

 عنوانبه ار نابرابری ما. بگیرد نظر در را هامؤلفه این باید دارد، عهده بر را مقیاسی هر در برنامه و طرح تدوین یوظیفه که هم کسی

 عنوانبه یا و مربوطه سازمان در است قرار ما و آید؟می به وجود هازاغه چرا پرسیم کهمی و کنیممی قبول منفی فرضپیش یک

 گیریکلش تاریخی سیر آمدند؟ به وجود هازاغه چرا اصالً دارد؟ وجود توانی چنین آیا بکنیم؟ هازاغه برای فکری چه مستقل فرد یک

 چگونه سرمایه که دهدیم نشان را کلیت این حدودی تا که است دازانیپرنظریه از دیویس یکی است؟ بوده چگونه هابافت این

 اریدسرمایه شهرهای از سری یک در ظاهراً  نکهیباا شود؟می بیشتر روزروزبه هازاغه مساحت و جمعیت چرا مثالً. گیردمی شکل

 ممکن چیزی چنین چطور مطرح است، این پرسش اما است، انباشت حال در روزروزبه و جز آن، سرمایه لندن نیویورک، مانند

 بیان اهبینیپیش در کهاین کما شود؟ افزوده محروم طبقات شمار به حالنیدرع ولی شود بهتر روزروزبه مادی اوضاع که شودمی

 اجد اگر و هستیم؟ جدا نظم این از ما آیا. خواهد رسید نفر میلیارد دو مرز به آینده چند سال طی در هازاغه جمعیت که شودمی

 این الًمث آیند؟می به وجود چرا هازاغه که کرد درک تواننمی سرمایه منطق با فقط بنابراین هستیم؟ جدا دلیل چه به هستیم،

 شدتبه حصار این بندیتقسیم بمبئی در اند؟آمده پدید ایران در چرا و ریودوژانیرو در چرا آمدند، به وجود بمبئی در چرا هازاغه

 هب هازاغه این تهران در ولی. دارند وجود هازاغه فاصله متر کی با و حصار یک با تجملی بزرگ هایخانه کنار در. است مشخص

 این در ینبنابرا؛ شوندنمی بازنمایی سیاسی نظم در و شوندنمی دیده اصالً یعنی؛ اندشدهخارج شهری نظم منطق از عجیبی طرز

 هر متعین ختاری کلیت، عنوانبه سرمایه بر عالوه که بگیریم نظر در باید ما. کند درک ار خود اجتماعی نیروی باید هرکسی لحظه

 شهر و نیمک پردازینظریه جدا صورتبه هم ایران یدرباره باید ما. است رگذاریتأث غیررسمی اسکان مناطق پیدایش در نیز کشور

 داشت را ورتص این نباید ،تیدرنها ولی. است جهان با نسبت در متفاوتی یهامؤلفه دارای غیررسمی اسکان با ارتباطش و ایرانی
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 خیانت و تندداش نقش شدتبه نشینیزاغه گسترش و گیریشکل در هادولت. است داریسرمایه محتوم یآینده ینینشزاغه رشد که

 ناصرعبدال هند، در نهرو نظیر افرادی. دداشتن مردم عموم برای آلیایده هایها، برنامهدولت از برخی بعد، به شصت یدهه از کردند.

 ظرن در غیررسمی اسکان مناطق ساماندهی برای را متعددی هایبرنامه و بودند هازاغه فهم پی در که کوبا در کاسترو و مصر در

. شد دیلتب حلالین مشکل یک به دوباره اجتماعی نابرابری بعدازآن. کردند رها را آن چند سال از بعد و نشدند موفق اما گرفتند

 مطالعه یک باید بنابراین نیست؛ رندهیدربرگ و شمولهمه مفهوم یک و دارد متفاوتی عملکرد مختلف هایزمینه در داریسرمایه

 یداپ جدیدی شکل بعد به ریگان و تاچر یدوره از داریسرمایه هم جهان در. باشیم داشته ایران تاریخی شرایط یدرباره عمیق

 تحت هادولت که کردند پیشنهاد مقروض هایدولت برای رو هاییسیاست جهانی بانک و IMF مثل نهادهایی یلدل همین به. کرد

. رفت باالتر هرروز زمین قیمت و کردند رها مسکن توزیع و معامالت از را خودشان ، نقشDeregulation نظیر هاییبرنامه عنوان

 قطع رنظی اقدامات این چین اگر که کرد تهیه گزارشی بعدها جهانی بانک و ادند انجام را کار این چین مانند کشوری مثالً ولی

 وضعیت زمین رشد نیویورک همانند اگر و دادمی انجام را و جز آن دولت کردن کوچک زمین، یسرمایه با دولت ارتباطات

 زمین ایآسجنون رشد نظیر اتفاقاتی که کنیم توجه باید ما. شود برابر چندین توانستمی آن درصدی85 رشد داشت، آوریسرسام

 رمایهس نام به کلی مفهوم یک گردن به را مشکالت یهمه توانیمنمی ما و نبوده تصادفی وجهچیهبه تهران در ماه یک حدود در

 .بیندازیم

 پور عیسی نیما 

پردازی یک مشکل است، است؛ نظریه یپردازنظریه مفهوم خود هاآن اولین. کنممی اشاره را نکته چند دوستان، بحث یادامه در

 شناسی،سانان ،یشناسجامعه تاریخ، نظیر دیگر هایحوزه در بلکه. نیستیم مواجه آن با شهری مطالعات یحوزه در فقط مشکلی که

 ایتهکطرح شد که دوستان مطرح کردند. ن ینکات این حرف در راستای .هستیم مواجه ایمشکالت عدیده با جز آن نیز و جغرافیا

 که یانکته و " میهست روروبه نظری مباحث یحوزه در مفاهیم خلط بازتاب نوعی با ما" کرد اشاره آن به جناب پورمحمدرضا که

 یحوزه از ها،حوزه یهمه در ما رسدمی به نظر بنابراین؛ "دارد  وجود مشکالت این نیز دیگر هایدر حوزه" کرد اشاره جناب ترکمه

 شناسیجامعه به مربوط هایبحث تا بودیم انقالب دو وقوع شاهد آن در که سیاست نظیر دیگر هایحوزه تا گرفته شهری مطالعات

 مفهوم هب تبدیل عوامل این ولی داریم زیادی عوامل ما گویی که هستیم مواجه مشکل این دارند، با اندکی خروجی و باال قدمت که

 طرف از. ندکمی جلوه ناممکن امروز، به تا داشته وجود که ایگذشته از عقالنی قرائت یک یارائه بنابراین؛ شوندنمی کانسپت و

 چیزی چون ام که کند تبلیغ را موضوع این تا کندمی تالش سلبی شکل به که هستیم مواجه پردازینظریه از شکلی دیگر، با

 به مفاهیم رودو بستر من، به نظر. موضوعی برسیم هر در کردن کرف از امتناع به باید تاًینها ما. ایمنکرده پردازینظریه ایم،نداشته

 و اساختاره به را مفاهیم این تا کنند تالش یا کنند اجرا را مفاهیم این توانندمی که نهادهایی به هاآن ورود و وارداتی شکل

 این آمدن ودبه وج برای الزم موکراتیکد بستر ما کهنیا به گردد.برمی کنونی شرایط وضعیت بزنند، به پیوند موجود هایفاکت

 آمده دبه وجو حکومت و دولت از نشینیعقب که بوده زمانی افتاده، اتفاقاتی و آمده به وجود چیزی هم اگر. ایمنداشته را مفاهیم

 وجود شروطهم انقالب بنام سیاسی یتجربه یک ایران در. بگیرد شکل نظری گفتمان یک که آورده پدید را امکانی شرایط، و است

 به یازین مخاطب کهآن دلیل به تئاتر. ی تئاتررسانه دوم، و روزنامه یرسانه اولی،. آوردمی پدید را رسانه دو امکان شرایط که دارد

 سیاسی ضایف در گشایشی ما کهنیا ترجالب ینکته اما؛ کند برقرار ارتباط آن با تواندمی سرعتبه و ندارد نوشتن و خواندن سواد

 هایحوزه در مسلط گفتار عمده بخش آن، در نظرم، به که اول گردد؛ پهلویبه دوران پهلوی اول برمی گشایش این که داریم

 محمد نام به ایرانی اساتید از یکی از دارد وجود ایمقاله. بوده است مشروطه انقالب گفتمان مدیون شهری مدیریت نظیر مختلف
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 هجری، 8110 دهه در که معنا این به کند؛می اشاره پاستوری انقالب عنوان تحت تهران بلدیه در اتفاقی به آن در که طرقی توکلی

 لیو کندمی جمع همدان در رژه یک برای را ایران نظامیان هرات، اشغال بحران به توجه با نظامی شوآف یک برای شاهناصرالدین

. شویدمی واجهم کشور نقاط سایر و تهران در بیماری این شیوع با شما سپس و گیردنمی شکل وبا و حصبه شیوع دلیل به رژه این

 در که به این خاطر گذاشت، دولت را آن نام تواننمی هم خیلی البته که وقت دولت مشخصاً و تهران بلدیه که است نقطه این در

 موقعیت و انگلیس و روسیه با مسایگیه یواسطهبهو  باشد غیرشخصی قانون واجد که دولتی نه و داشته وجود مجلسی نه زمان آن

 یچیدهپ حدودی تا امر یک با شما بنابراین؛ دهد شکل را نهادهایی باید که شودمی شرایط این متوجه زمان آن در ایران توجهقابل

 از که یدرزمان درست آورده؛ به وجود سیاسی بحران یک هم و است انداخته خطر به را شهروندان سالمت هم که هستید مواجه

 امعنبی قجری، سلطنت نظیر مسلط هایگفتار و است شده ییزدا تیمشروع روس و ایران هایجنگ یواسطهبه وقت دولت

 نهادها نای. آیدمی وجودبه هابحران این دل از تهران بلدیه یهسته و گیردمی شکل که است نهادهایی اقدامات، این نتایج. اندشده

 ربغ از ادامه، مفاهیمی در کهنیا ترجالب ینکته. آورند به وجود تهران در را آتی شهری یتوسعه هایطرح کنندمی تالش بعدها

 عجیب یفاصله و خوردن شکست و افسردگی دوره یعنی اوضاع این با هم 34 انقالب حتی و مشروطه انقالب در ما. شودیم وارد

 موانع یواسطهبه بسیارشان، دستاوردهای رغمعلی شوندمی وارد غرب از که مفاهیمی از خیلی یعنی؛ هستیم مواجه عمل و گفتار

 یکسری صرفاً هک دیگر دلیل یک و هزار و انقالبیون نکردن ایستادگی و بگیرد شکل بود الزم که نهادهایی و استبداد نظیر موجود

 ایرانی هویت اب تواندمی که مدرنیستی گفتار یک. شوندنمی مشخصی منتهی گیری و اجرایشکل به مفهوم، نه و هستند فاکت

 توسط که انایر شهری یتوسعه سندهای اولین از یکیدر که بود کردم، این برخورد آن با من که دیگر جالب ینکته. بگیرد شکل

 و شودیم توجه دستنیازا اقداماتی و هاخیابان تعریض و قبل حکومت از هاییتخریب به فقط شود،می تدوین بوذرجمهری کریم

 طحس در تهران، شهر مدرنیزاسیون و توسعه از دوران تصورِ گویی. است توجهبی آینده در توسعه یبرنامه یارائه به نسبت

 آن با گذشته هب نسبت پهلوی یدوره در ما را گسستی و است نشده دیده سند در وجهچیهبه آینده و بوده یبلوار کش و کشیخیابان

 سیاست. شودمی گذاشته کنار شهری جامع سند و آیدمی به وجودنیز  8534 انقالب از که گسستی بعد طورهمان هستیم؛ مواجه

 یزو ن رساندند اثبات به را خودشان وفاداری که کسانی برای مسکن ایجاد طریق از یپرور یحام همان ،8534غالب دوران پس از 

 هاییاستس شکست و فقر گسترش و فقر از جدی بندیصورت اهیمبخو اگر بنابراین؛ قبل است حکومت هاینشانه بردن بین از

 لت،دو بین یرابطه به باید گنجی، جواد قول به و من به نظر بدهیم، ارائه تهران در مشخص طوربه و ایران در شهری یتوسعه

 .دهیم قرار موردتوجه بیشتر را آن و بزنیم چکش بیشتر ملت و شهر

 پورمحمدرضا نوید 

 ریزی مستمر برایدر عینِ برنامه های فقر و نابرابریتر شدن شاخصهای جواد گنجی در رابطه با وخیمدهید صحبت اجازه اگر 

 و نویسدمی سازدوران یامقاله 8کمپل میالدی، 30 یدهه ثروت را در پیوند با بحثی جدی در مطالعات شهری پی بگیرم. در تولید

با انتشار این . است شدهنوشته 8331 سال در مقاله نکنم اشتباه اگر. کندمی شهرسازی ردبه شکل جدی وا را پایدار یتوسعه بحث

 این از و است نیبخوش و طلبجاه شدتبه مقاله. گرددمتداول می  پایدار شهری یهای پیرامون آن، ترکیب توسعهمقاله و بحث

  پایدار یعهمقاله در صحبت از توس عتاًیطب. ختصاص پیدا کندا پایدار یبه توسعه باید شهری مطالعات یهسته که کندمی صحبت

 تر برکشد اما به شکل ضمنی تأکیدش بیشرا وسط می اجتماعی برابری و اقتصادی یتوسعه زیستی،محیط حفاظت بُعد سه پای

                                                      
1 Campbell 
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 الً کام پایدار یتوسعه در اعیاجتم عدالت بُعد که کندمی دیگر بیان ایمقاله در 8مارکوزه بعد چند سال. است زیستیمحیط حفاظت

 کنند.تأکید می نظایر آن  و زیستیمحیط هاییتکنولوژ و اقلیم روی ها هر چه بیشتر برپژوهش کهیدرحالاست،  شدهفراموش

 10 .کمپل یمقاله از بعد سال چند فقط  و نود یدهه در انتهای  موقع است؛و به هوشمندانه بسیار هشدار  یک مارکوزه یمقاله

 رروزههای نابرابری شاخص کند. ضمنی به شکست اعتراف می طوربه و نویسدمی ای دیگرمقاله کمپل 1081 سال در و بعد سال

ش، وقتی کند که بیست سال پیاز پیش دارند و این تضادی جدی با مانیفست پایداری دارد. کمپل اذعان می اسفناک تروضعیتی 

و در آن دعوت به حرکت کردن به سمت پایداری و شکست دادن ناپایداری کرده؛ حاال اما بیست ای نوشته تر بوده، مقالهجوان

کند در شرایطی که حصول پایداری یا شکست بیند: شکست نخوردن از ناپایداری.  او اذعان میسال بعد، هدف را چیز دیگری می

ری مساوی کردن، نباختن. این شاید مأموریت این قرن باشد. کردن را یاد بگیریم؛ هن کامل ناپایداری ممکن نیست، باید هنر پات

 از تفادهاس با و نویسدمی پایدار یتوسعه علیه تندی یها مقالهدر همان سال،«ریزیبرنامه نظریه»ی سردبیر مجله ،1گاندر مایکل

« درانگیما»جور کیفیت ست؛ واجد یکا شده تهی دال یک به بدل  پایدار یتوسعه دهد که چطورالکانی، نشان می ترمینولوژی

 پیش از  اشی افالطونی و واجد یک قدرت ایدئولوژیک عظیم که رستگاریزیست؛ یک ایدهحفاظت از طبیعت و محیط یبه بهانه

 ونهای آن درو وعده ی پایدارین تردیدی جدی به توسعهها همه مباین. کند ثابت را آن عمل در نیست الزم و است شدهنیتضم

کربن با ـسراغ گرفت: یک شهر زیرو  مصدر جدید ها را بتوان در شهرمطالعات شهری متأخر هستند. شاید شاهکار این وعده

 ماش ها تحت استیالی استبداد فئودالیِ ابوظبی که در آن فروش نفت منبع اصلی کسب درآمد است. این یعنیهوشمندترین سیستم

 . کنیدمی آلوده را جاهمه اندر کاتبرت برای ترتیب دادن یک نمایش،ماکت، یا به قول الکس یک ساخت برای

ی های آیدین ترکمه باید اضافه کنم این است که من صادقانه به این قضیهی دیگری که در ادامه و در رابطه با صحبتاما نکته

پردازی مفهوم که هستم متوجه م. های حاضر بدبین هستی بومی یا خودی در شرایط فعلی و با عطف به تجربهساختن نظریه

توان پذیر است و چطور می، اما مطمئن نیستم که در وضعیت فعلی چطور این امر امکاناست یضرورمسائل خود و ساختن نظریه 

نمای نا یا راهای باید مبکم، این انتظار نیست که هر نظریهمن، دست یمسئلهجلوی به انحراف یا ابتذال کشیده شدن آن را گرفت. 

ت کنم ارنسعام، مطالعات اجتماعی واقفم و فکر می طوربهو  های نسبت نظریه و عمل در شهرسازیعمل باشد. به پیچیدگی

های این انتقال )از نظریه به عمل و بالعکس( در شهرسازی را نشان داده است برانگیز، پیچیدگیالکساندر با دقت و ظرافتی تحسین

د: وقتی ما تر باشایتر یا شاید کمی پایهمن ساده سؤالمنتشر کرده(. « ریزیی برنامهنظریه»ی جله)در سلسله مقاالتی که در م

ی توانیم نظریهکنیم، آیا میای عمل میاز مبدأ به مقصد تا این حد گنگ، نادقیق و سلیقه ـمثالً بازآفرینیـدر برگرداندن یک مفهوم 

های مرتبط اید؟ مثالً نظریهی شهرسازی در چند سال گذشته نگاهی انداختهشدههای ثبتیهخودمان را بسازیم. آیا به فهرست نظر

ی شهریِ خودی برشماریم؟ من شخصاً پردازی شهرِ خودی و ساختِ نظریهتوانیم مصداق مفهومها را میبا شهر اسالمی. آیا این

کنم  در غرب دفاع افتهینضج مه، از ترجمه و انتقال دقیق مفاهیم هایی، از ترجها و ماجراجوییدهم در برابر چنین تالشترجیح می

 های اندک خودم از تحصیل وها و دالیل این تحقق و امتناع فکر کنم. در حد تجربهو در گام بعدی به شرایط تحقق یا امتناع آن

پردازی و ری زیادی در برابر مفهومی گذشته، به نظرم موانع ساختاهم در دو دهههای ایران، آنپژوهش و آموزش در دانشگاه

 کنم. گونه فکر میکم، در رابطه با شهر اینوجود دارد. دست« خودی»پردازیِ نظریه
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 گنجی جواد 

 درواقع رازی؛ دهم ارائه خواهممی که هاییبحث به بزنم پلی طریق همین از کنممی سعی حاال من شد؛ اشاره خوبی خیلی نکات به 

 تواندمی ،شودمی محسوب انتزاعی سوم جهان کشور یک در و ما ازنظر البته که انتزاعی ظاهربه مسائل از یرکسی به نکردن توجه

 وجود مسائل پیرامون مختلفی هایدیدگاه دنیا، سراسر در همواره شود؛ انضمامی مشکالت از بسیاری گیریشکل و بروز باعث

 به و ببینم را زیچهمه توانمنمی من است معلوم و دارد پرسپکتیو یک ،دارد دید زاویه یک دارد، بدن یک هرکس و است داشته

 از وریتص ایران در شهروندان معموالً که شهر ترافیک در ساده خیلی مسائل از است مهم خیلی ولی باشم؛ داشته اشراف زیچهمه

 بزنیم؛ آسیب آن به توانیممی ما ندارند و ذیرد،بپ ریتأث ما کارهای از تواندمی و دارد جدا حقوقی که جدا فرد یک عنوانبه دیگری

 از برخی ما کشور همین در بگیرم، نظر در که هم ترکلی شکل به. بینیممی عموم مردم رانندگی یشیوه در را این موضوع نمود

 تهی متس به کنندیم میل که هستند جالب نظر این از تهی هایدال این قاًیدق. شوند تهی هایدال به تبدیل تواندمی مسائل

 باید یینیرو یعنی ندارد، را هادال این کردن پر توانایی هرکسی کند، پر را هاآن تواندمی که دارد وجود تاریخی نیروی یک بودن.

 ودشمی انایر در همین، برای کند؛ نمایندگی را دال این تا کند غلبه دیگر نیروهای بر بتواند که جامعه این در باشد داشته وجود

 ثالم زیست،محیط کارشناسان از خانم یک شهری، موضوعات همین در ندید؛ برای مثال، راحتیبه را قبیل این از ایساده نکات

 88000 یعنی؛ دارد وجود بوسمینی 88000 خریداری امکان صدر، پل هایپایه از عدد 5 یهزینه با که کردندمی بیان را صدر پل

یک  من قتیو ولی. گیرد قرار مورداستفاده عمومی نقلیه وسیله یک عنوانبه و کند جاجابه را شهر ردمم تواندمی که نقلیه وسیله

 کارشناسان که میزانی هر به و کنممی احداث را صدر پل است؛ اهمیتبی عمومی ونقلحمل آن در که دارممردم عموم از تلقی

 اربسی هایحرف شاید دارند؟ نیرو چقدر ستیزطیمح کارشناسان مینه خود. ندارد اهمیتی برای من دهند، هشدار من به مربوط

 و هاحبتص این پیامد قتاًیحق اما؛ باشند واقف کند،می وارد شهر بر ستیزطیمح نابودی که عینی آسیب به و بزنند هم خوبی

 است ممکن هاآن از بسیاری د،کنن گیریگوشه است ممکن هاآن از بسیاری شوند،می زندانی هاآن از بسیاری چیست؟ هاکنش

 مثل ما، هرش در انضمامی دیگر مسائل خیلی یا و باشد نداشته ایران در زیستمحیط به ربطی هیچ که دهند انجام دیگری کارهای

 وبمحس بدیهی امر یک ما برای درگذشته اساسی، قانون در اصل یک عنوانبه هاآن بودن گانیرا که مدارس مثل عالی، آموزش

 خصوصی مدرسه کنندمی تصور مردم طبقات یعامه اما دارد وجود هم هنوز دولتی مدارس ظاهراً کهاین با االن ده است، ولیشمی

 موزشآ کیفیت شوند،نمی کارخالف هابچه شود،می نیتأم بهتر مدرسه این در هاآن خصوصی منافع چراکه تری است؛ امن جای

 رویممی هرکجا است؛ شده حاکم امور یهمه در خصوصی مناطق وجود منطق که است مهم ینامر، ا این دلیل است و جز آن. بهتر

 که است شهری عمومی مکان یک گذاریم،می پا آن در ما که مکانی کهیدرصورت دارد، وجود خاص هایگروه یکسری هاینشانه

 سائل،م این همین، کنیم، برای استفاده های شهریمکان از مردم عموم عنوانبه ما است قرار کنند. استفاده آن از ، باید همهدرواقع

 ندیدن عثبا تواندمی که است کلمه بد مفهوم به دیدن انتزاعی و دیدن کلی همین قاًیدق ولی آید؛می نظر به کلی خیلی ظاهراً

 . شود شهری زندگی جزئیات بسیاری از

 ترکمه آیدین 

 -عمومی فکیکت ما برای وقتی. کنیم بررسی ترموشکافانه باید را، خصوصی-عمومی مبحث یعنی کرد بیان گنجی جواد که بحثی

 توانیممین آن در مورد قاعدتاً ایمنگذرانده سر از را ایتجربه چنین تاریخی لحاظ به اصالً و است نیفتاده اتفاق قاًیدق خصوصی

 این نفیم پیامد اما است؛ عمومی فضای کافه، النف فضای یا پارک که کنیممی بیان ما یهمه ضمنی، طوربه حاال بزنیم؛ حرفی

 نوعیبه ،شهری مسئله اگر که است این تر،جدی بحث ولی. شودنمی مفهومی تمایز ایجاد  باعث عمالً که است نظری انگاریِسهل
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 نوناک که بود واهدخ اساسی این هایپرسش از یکی حاال عدالت، و دموکراسی به آن موازاتبه و است مرتبط سرمایه و دولت به

 د؟ز شهری یمسئله پردازینظریه به دست باید چگونه ایران، در خصوصی –عمومی تفکیک فقدان و دموکراسی فقدان با

 وجود که را چهآن یا کرد پردازینظریه باید را باشد باید آنچه دیگر، بحث یا هستند؟ چه ایران در شهری یمسئله متمایز هایویژگی

 . شودمی آغاز هست، آنچه پردازینظریه و از فهم اخیر، مورد این از اول گام ن،م دید از دارد؟

 

 گنجی جواد 

 در ،تاریخی نقطه یک در و ییکجای از هم غرب خود زیرا؛ است دارمشکل ایذره شکل این به غرب و شرق تفکیک بحث درواقع

 شویم حمطر غرب کنندههیتغذ عنوانبه نجایا در ما که دش باعث شد تولید غرب در که مفاهیمی. شد تبدیل غرب به خودش، نظر

 که ار آنچه هر و باشند داشته بنیاد خود عقل یک هاآن که نیست هم طورآن ولی. شود بزرگ دیگری به تبدیل ما برای غرب و

 قدرت و متحکو مورد در دبشو اگر گویدمی لوفور. رسدمی نظر به عجیب کمی موضوع این. کنند یپردازهینظربخواهند،  و بگویند

 یتعداد بازهم یعنی شود؛ خالی قدرت از هاآن جایگاه که است این ایستاد، آن روی بر بتوان و باشد 8شناسانههستی که زد حرفی

. دکر فتعری شوند، پر واقعیت نام به ایمقوله با است قرار که انتزاعی مفاهیم اساس بر را هاآن شودنمی که دارند وجود تهی دال

 ،واقعیت خود بگیریم؟ در نظر را آن انواع بقیه نباید ما و است یکسان مفهوم یک دولت آیا که کردم عرضهم دولت در مورد

 دهندنمی اجازه که شوندمی ساخته 1هاگونیسمآنتا همین اساس بر واقعیت ،درواقع شود؛نمی ساخته هرگز کلیت آن که است ایمقوله

. ندارد ودوج اساساًداشتیم،  اجماع آن در ما همه که دموکراسی واقعیت اسم به چیزی یعنی؛ بگیرد کلش یطورکلبه واقعیت این

 داشته جودو اصلی یمؤلفه یک عنوانبه دموکراسی، در باید مردم اسم که بپذیریم اگر مثالً شود؟می حاصل چگونه اجماع این اصالً

 تحقق یکسان واقعاً در هرکجا آیا و کند؟کند؟ چگونه تحقق پیدا میمی یداپ تحقق مردم مفهوم هرکجا که است این سؤال باشد،

 انضمامی لمسائ خیلی کنممی عرض من است؟ مردم خاص نمایندگی هرگونه بدیلبی شکل تاریسیمپارلمان آیا و کند؟می پیدا

 یا 3مورالیتی مبتنی بر نه هستند، 8اتیکال یارامور، بس که کندمی بیان 5الکان همین کنیم. برای دقت هاآن به باید که دارد وجود

                                                      
1 Ontologic 

 تضادهای آشتی ناپذیر 1 
3 Jacques Lacan 

 ونی و ذهنی آناخالق به معنای در4
 اخالق به معنای بیرونی و جمعی آن 3
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 اورب رایگان آموزش به من مثالً بایستیم، مواضع از یکسری روی بر باید همواره ما دارد؛ وجود ما از بیرون که اخالقی نظام یک

 خودم نم غنی؟ چه و رفقی چه باشند؟ داشته اندازه یک به را رایگان آموزش باید همه که هستم این به قائل یعنی خیر؟ یا دارم

 هب قائل من دارم؟ باور چیزی چه به کردم، عرض قبالً عمومی که ونقلحمل یدرباره نه یا دارم باور را این شخص، یک عنوانبه

 یتهنک دارم؟ دیدی چه باشد، شهرداری داشته نوسازی یا سازمان در نقشی است قرار ظاهراً که کسی عنوانبه هستم، چیزی چه

در  اتفاقاً و دهد مشارکت فرآیند، یک در را ما همه تواندمی که ایلحظه این است: بهترین کنم مطرح خواهممی هک دیگری

 به توجه بدون توانسته تاریخی هایبزنگاه از برخی در که بوده جمعی سیاسی هایکنش همین دارد، وجود نیز ما ی تاریخیتجربه

 ما تاریخی خودآگاهی درجه یک یا کند، ترمدرن پله یک یا درجه یک را ما حداقل و ندک ایجاد تاریخ، گسست در موجود، نهادهای

 اریم،د خود را خاص ، منافعهرکدام که هستیم افرادی کالً کند؛ ما ترپررنگ را کلیت این از کوچکی جز یا یک بخشد، ارتقا را

د نخواهن شاید بقیه که را دهیم، اعمالیرا بروز می اعمالی یک ناگزیر هرکدام و داریم بدنی یک داریم، را خودمان امیال هرکدام

 را مایالتت یکسری باید هستم، کنم وقتی در جامعه فکر نباید اصالً کنم، زندگی جامعه یک در پذیرممی من وقتی اما بروز دهند؛

 شروع و است گانهم به متعلق ومیعم فضای. باشم داشته تنش دیگران با باید بپذیرم که همیشه باید را موضوع این کنم؛ قربانی

 را ماتشانیتصم و زدندمی را خودشان حرف آگورا همان یا باز فضای در آمدندمی همگان است، آتنی دموکراسی همان از آن،

 واندتمی طرق خیلی از هم هاکلیت. این یک درواقع گردد؛برمی هاآن یهمه به زنندمی اگر حرفی که دانستندمی و گرفتندمی

 اهدیدگ یک جانب از که آموزش باشد، یک داشته وجود باید آموزش یک که ندارم را نظر این اصالً اما من ایران در بشود؛ ایجاد

 به که نیکسا یا سلبریتی مانند یگریکدی مثالً که است این آموزش و فرهنگ از ظاهراً  مانتلقی ما چون صورت بگیرد؛ بخواهد

 رکتش انتخابات در خواهیدمی بپذیرند؛ اگر را آن همه و کنند بیان را مطالبی و باشند اجتماعی هایمرجع هستند، رأس در طرقی

 چیزها د؛ اینکنی گوش ثابت مرجع یک حرف به باید بروید، خرید به خواهیدمی کنید. اگر گوش دیگری همین حرف به باید کنید

. است اقتدار اعمال پی در جایگاهی و بوده 8ارباب یک الکان قول هب که است دانشگاه این چیزهای اصلی، خود از یکی ندارد. وجود

 انحرفت کهاین برای شود،نمی پذیرفته شما حرف ندارید، نظری جایگاه اصالً شما دانشگاه از نخواهند، خارج چه و بخواهند چه

 نشده یرویین چنین به تبدیل ما برای هنوز دانشگاه نداریم، را جایگاه این اینجا ما باشید؛ داشته جایگاهی یک باید شود، نمادین

 وانمتمی من که دارد را اقتدار آن خودخودبه خب شود،می تاریخ طور مثال، پروفسورو به خواندمی تاریخ در غرب کسی اگر. است

 در یریتأث هچ ببینید واقعاً ولی ،کارکرده دانشگاه از بیرون طباطبایی آقای نجایا مثالً اما کنم؛ حساب آن روی مرجع یک عنوانبه

های دیدگاه یا یکی از تاریخی مرجع یک عنوانبه واقعاً ایشان کتاب آیا داشتند؟ گرایش ایشان سمت به کسانی چه و داشته جامعه

 معنا یک ی ماهمه برای شهریایران مفهوم آیا است؟ شده درک بفهمیم، را آن تاریخ و ایران کشور آن، طریق از ما اصلی که

 . ودب نخواهید راهگشا نشوید، اجتماعی نیروی یک به تبدیل تا کنممی عرض همین برای و نیست چیزی چنین اصالً دارد؟
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 پورعیسی نیما 

 هب آن در که دارد مدرنیته موج سه عنوان تحت ایمقاله کارمحافظه سیاسی پردازنظریه 8اشتراوس کنم، عرض کوتاه ینکته یک 

 و هست آنچه بین است تنشی کند،می ایجاد سیاسی مدرنیته عنوانبه چیزی اساساً که دینامیسمی که کندمی اشاره موضوع این

 طوری بنابراین هد؛بد تن تنش این که به است ناگزیر پردازینظریه از یهر شکل یعنی هستیم، ناگزیر ما بنابراین باشد؛ باید آنچه

 ناظر شما حثب اصالً کنمنمی فکر البته و است صرف گراییتقلیل از نوعی ست،ه آنچه به برسیم هست کهنیا از که شکل این از

 . باشد قضیه این به

 ترکمه آیدین 

. ویمبش شناخت در خودسرانگی دچار است شده باعث رسیده، ما به طرفآن از که مفاهیمی به مانیانتقاد ریغ نگاه من دید از 

 یمسئله یچهدری از که ایران در ریزیبرنامه و برنامه نقش یعنی؛ گرفت شکل هاامهبرن یدرباره که است بحثی پیرو دیگر، موضوع

 است قرار عمالً برنامه که هست این رایج تلقی. پرداخت آن به توانمی( کردم مطرح ترپیش که موضوعی) پردازینظریه

 خودش ایران رد ریزیبرنامه که نبینیم گونهینا مثال، برای چرا است؟ درست فرضپیش این آیا ولی باشد، وضعیت یبهبوددهنده

 که تاس رویکردی همان این. شودنمی توجه آن به چندان که است موضوعی این است؟ نابرابری بازتولید سیستماتیک عامل

 . داندنمی یخواه یبرابر و دموکراسی از منفک را ریزیبرنامه

 گنجی جواد 

 آیا یست؟چ فرضپیش باشیم؟ داشته چیزی چنین توانیممی واقعاً چگونه باشیم، تهداش عمل در جدالی باید ما. است همین بحث

 تواندیم آمریکا در کالن هایگرفتن شهریه مثال برای خصوصی؟ آموزش یا برسد نتیجه به بهتر تواندمی رایگان آموزش واقعاً

 در مسلط هطبق است؟ چیزهایی چه اساس بر افتدمی شهرها در که اتفاقاتی که ببینم باید آموزش؟ از دیگری الگوی یا شود مؤثر

 تقسیم و تولید در اساسی نقش دولت آیا است؟ افتاده کسی چه دست امروز فضا تقسیم و شهر هستند؟ کسانی چه امروزی شهر

 اهینگ چنین وقتی ؟رگذارندیتأث امر این در حد چه تا مستغالت بورژوازی و کارآفرینان ؟1بزرگ سازندگان یا و دارد عهده بر را فضا

 یک وانعنبه من زمین، تصدیق مالکیت سند ایران در برد؛ نخواهیم ییجابه ره کنیم درک هم از جدا را مسائل و باشیم نداشته

 رد نکنند؛ محسوب شهروند را من و ندهد رخ اتفاق این اصالً است ممکن ولی دادم اختصاص خود به را مکانی که است شهروند

 جودو اصالً ما گویی که کندمی بیان گزارشی در دارد، سکونت نایروبی در که فردی مثال، دهد؛ برایمی رخ تفاقا ها همینزاغه

 قطف هم پلیس و کنندمی نیتأم محلی هایکارخالف هم را هازاغه امنیت حتی و دهدنمی ارائه ما به خدماتی هیچ دولت و نداریم

 این من تیوق تا. شود دگرگون کامالً تواندمی ثابت نظم و نمادین واقعیت بنابراین؛ دشو وارد منطقه این به رشوه دریافت برای

 امر اهدارم؛ ایده سروکار هاایده با الجرم کنم،می قضاوت که هم وقتی و کنم قضاوتی هاآن به راجع توانمنمی نبینم، را مقوالت

 .هستند دیالکتیک یک نیستند، بلکه شدهداده
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به موضوع فقر،  رانیدر ا یمتول ینگاه دولت و نهادها محور سوم: 

 ناکارآمد های و بافت ینابرابر

 قاسمی امیر 

 سائلم و مستغالت و مسکن بر مبتنی رویکرد این است؛ شدهمطرحدر سطح جهانی  بیستم قرن اواخر از بازآفرینی موضوع 

 شدهبیتصو 8535 سال ورماهیشهر 81 در که بازآفرینی سند عنوان تحت سندی در را آن نمود ما ایران، در اما است ینیچننیا

 در که ادعایی ما یعنی؛ است فرسوده هایبافت توانمندسازی و بهسازی و نوسازی احیاء این سند، دقیق عنوان. بینیممی است،

گیریم. ب نظر در را رهنگیف مسائل و دهیم انجام توانمندسازی خواهیممی که معتقدیم و است بزرگی ادعای ،میسنددار این عنوان

 مسائل سمت به را شد که بازآفرینی مطرح هاژورنال و مقاالت در دیگری مسائل ،18 قرن در اوایل درواقع 1000 دهه اوایل در

 و یفرهنگ مسائل خواهیم برایمی اسناد، در طرح رویکرد بازآفرینی با ما اساسی من این است که پرسش سوق داد. فرهنگی

 رف ازاقتضای آن، صحبت ص که فرسوده هایبافت سیاسی یا اقتصاد دادیم؟ انجام کارها قبیل این و از ازی کردهبسترس آموزش

ی توجه خود به امالک و وساز و معطوف کردن عمدهدهد؟ به سمت ساختما را به سمت دیگری سوق می نیست فرهنگی مسائل

 چنینی، اگر محرک اقتصاد ما نبوده، الاقلهای دیگر اینو پروژه مهر ساخت مسکن و وسازساخت همیشه هرحال،مستغالت؛ به

 قصد عاًواق ما آیا که من این است سؤالهای مسکونی بسیاری در حال انجام است؛ است. امروزه هم پروژه بوده ما اقتصاد گیرضربه

 یا و ریمبگی نظر در اجتماعی-فرهنگی محصول یک را آن و کرده درک فرهنگی فرآیندِ فهم یک در را بازآفرینی مفهوم داشتیم

 دهیم؟ ادامه را قبلی یوسازهاساخت جدید، همان ادبیات نمایی وواژه یک با نه قصدمان فقط این بود که

 پورمحمدرضا نوید 

ر به گمحورتر بود. ارویکردهای قبلی با واژگانی تازه و انسان همانفهمم، قضیه بیشتر تداوم طور که من ماجرا را میراستش آن

تمامی د بهتواننهای ساختاری و نهادی، مفاهیم نمیمباحث قبلی برگردم، به دلیل عدم توجه به وجوه گفتمانی مفاهیم و محدودیت

، ی هفتاد )از زمان پایان جنگ( در سازمان نوسازیبه تنوع و تکثر واژگان و اصطالحاتی که از ابتدای دهه بارکیتحقق پیدا کنند. 

ه، به نظرتان عجیب نیست که نتیج ، نگاه کنید. شدهطرحها و دیگر سازمان و بهسازی، سازمان ملی زمین و مسکنسازمان عمران 

عنادار و بوده؟ واقعاً شما چه تفاوت، تنوع، یا تکثرِ م ینیبشیقابل پتا این حد یکسان، واحد و  ایرغم چنین تنوع و تکثرِ واژگانیبه

ین از این مفاهیم متعالی که چند صباحی بر سردر ا کیکدامتوانید نام ببرید؟ ی تهران میذشتهگ یسالهیسملموسی را در تحول 

ما ا  اند؟ آیا بیشتر با یک بازیِ واژگانی طرف نیستیم؟ ی تهران ایجاد کردهتولید و توسعه دررونداند، تغییری را ها نشستهسازمان

ه من قدری کیران صحبت کنم، راستش کمی ماجرا برایم غریب و مرموز است. آندر رابطه با بازآفرینی در ا مشخصاًاگر بخواهم 

کنیم،  بندیوار بخواهیم صورتام، بازآفرینی، اگر که خیلی خالصهی نود خوانده و یافتهدر اسناد بازآفرینی انگلستان در دهه

 ؛نفوذاننفعان و ذیی، رقابت است، رقابت میان ذیبه همین دلیل اسم رمز بازآفرین. 8گراییی جمعدر برابر ایده است یشنهادیپ

گذاری و جدیدتر در مدیریت مناطق و محالت باشد و اساس آن سرمایه ترتر، پربازدهیک فرم رقابتی دیمؤیعنی بازآفرینی قرار است 

ر تی مفهوم بازآفرینی را داما وق؛ است یرقابتو در یک بستر آزاد  وساز بدون دخالت مراجع رسمی و دولتیبرای توسعه و ساخت

دالت ی حیرت است. مثالً تأکید بر عکم برای من مایهرسیم که دستکنیم، به نتایج دیگری میاسناد رسمی خودمان جستجو می

. کردههیتهای که شرکت بازآفرینی در ارتباط با بازآفرینی نامهاجتماعی در اسناد فارسی جای تعجب دارد )رجوع کنید به ویژه
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فی بخش معری رهایییک مسیح، یک ایده همچونکه بازآفرینی اصرار بر این یطورکلبهیا «( هفت شهر»ی ی آخر مجلهارهشم

تی بیشتر یک مفهوم سوسیالیس شدهمطرح نجایاطور که در حلی مفید برای همگان. در حقیقت، بازآفرینی آنراه همچونشود. یا 

نین دانم چرا چاین عکس معنا و کارکرد این مفهوم در انگلستان است. من نمی ؛ وازار آزادرسد تا مفهومی متناظر با ببه نظر می

 اتفاقی افتاده. سهوی بوده یا از عمد؟ مقاصد ایدئولوژیک پشت آن است یا صرفاً یک انتقال غیرمسئوالنه و نادقیق بوده است؟

سنادی که کم با توجه به اکمی عجیب است. مطمئن نیستم، دستفضاهای عمومی در بازآفرینی برای من  اءیاحمثالً این تأکید بر 

بازآفرینی  های بازآفرینی داشته باشد. یا ارتباطای در پروژهام، فضای عمومی چنین نقش حیاتیاز بازآفرینی در انگلستان مطالعه کرده

رایطی که در نظر آوریم، چقدر در غرب از در ش همآناست؛  سؤالطور که در اسناد فارسی آمده، واقعاً محل با حق به شهر، آن

 شاننه همه همآنبر حضور افراد،  است یمتکاست. بازآفرینی مدلی فردگرایانه است،  واردشدهی حق به شهر به بازآفرینی نقد زاویه

شخصی، وارد یک  ی سود و زیانِها با توجه به محاسبهنفوذان. قرار است آننفعان و ذیکه صاحبان منابع و منافع؛ همان ذی

ی پیشرفت است نه عدالت های محلی. در آن، رقابت موتور محرکهمعامله شوند. هدف چیست در این میان؟ کوچک کردن حکومت

 ها و محاسن آن قلمداد کرده، نقدهای وارده بر بازآفرینی را هم جزء ویژگیشدهارائه نجایااما روایتی که از بازآفرینی در ؛ اجتماعی

که در غرب ها منتهی شود، کما اینبافت یساز یانیاعو  شدن یانیاعتواند به بازآفرینی خیلی ساده و صریح می کهایناست. ضمن 

 ینیم. بهای متکی بر آن میی بازآفرینی و اجرای سیاستکمتر نشانی از اشاره به تهدیدهای بالقوه نجایااما در ؛ هم شده است

 ترکمه آیدین 

 دسترسقابل 1دیالکتیک و فضا سایت در که) 8اسمیت نیل مقاله به توجه کنم،می فکر بازآفرینی و یساز یانیاع بحث به پاسخ در

 که کندمی بیان مقاله این در اسمیت نیل. باشد توجهجالب است، کرده تبیین بازآفرینی به را یساز یانیاع تحول نحوه و( است

. ستا کرده جعل یساز یانیاع برای حرفه، و دولت با همدستی را در آن یشهر مطالعات غالب جریان که است معادلی بازآفرینی

 و( مداران و مردمسیاست برای) منفی بار یساز یانیاع برخالف بازآفرینی ندارد، مشکل بازآفرینی عنوانِ با اول نگاه در کسهیچ

 یواژه از ،یازس یانیاع بگوییم کهنیا جای، بهاست بهتر غالب، جریان دید از که است بدیهی جهیدرنت و ندارد طبقاتی بار البته

 .کنیم استفاده بازآفرینی

 پورعیسی نیما 

ویکرد ر است، نکاتی را بگویم. من تحصیلی یرشته که سیاست یحوزه و بازآفرینی یدرباره دوستان حرف تکمیل در فقط من 

 دولت ماس به ایران وجود دارد؛ نهادی در بُنی دو سیاسی رساختا کهنیا الزم به ذکر ینکته. است تاریخی سیاسی، علوم به من،

 ولتید حکومت، از نوع این در. است مشخص انقالب از بعد و قبل در گاهشیجا که فراقانونی نهاد و بوده مردم از آن مشروعیت که

 هر و وسعهت از ما مدارانسیاست فهم بر مبتنی هایسیاست مثالً. بینیدنمی هاسیاست در پیوستگی شما دارد. قرار امور رأس بر

 رب است شروعی شهرسازی، بُعد در. است ترپررنگ جنگ، دوران از پس مفاهیم این وارداتشود. می وارد وارداتی صورتبه چیزی

 ؛ خوددگیرنمی فروشیتراکم از حاصل سود از و مردم از بگیرند، دولت از را شانبودجه کهآن جایبه هاشهرداری که فروشیتراکم

نوید  هک توجهجالب ینکته. کرد مواجه هاآپارتمان رشد با ما را ای،افسارگسیخته شکل به و زده دامن شهر عمودی رشد به امر این

                                                      
1 Neil Smith 
2 http://dialecticalspace.com 
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-سیاست فهم بر مبتنی که هستیم هاییسیاست شاهد ما آونگی، شکل به که است مقوله این کرد، اشاره آن به هم پورمحمدرضا

 هایاستس این که  دولت سازندگی؛ هایسیاست کند. مثلمی پیدا ورود وارداتی شکل به که مفهومی است هر و توسعه از ما گذاران

 بازار آزاد سمت به اقتصاد سوق شاهد نیز، ما کالن اقتصاد ُبعد در. شد 40 یدهه در ینینشهیحاش نظیر زیادی هایبحران به منجر

 و شود لتعدی هاسیاست این که شد منجر انقالبی پسا دولت یک هایدودیتمح و گردید طبقاتی اختالف به منجر که هستیم

 معلوم که ردیدگ پلنگی شتر گاو یک به تبدیل و شد وارد که بازآفرینی رویکرد همانند بنابراین؛ شد اضافه آن به عدالت پسوند

وند شمی اجرا که هاییسیاست یعمده ،دارندهعهدبر  را آن اجرای یوظیفه نهادهایی چه و شود پیاده باید ایزمینه چه در نیست

 آن ینتیجه هک شودمی انجام هاآن سازیپیاده برای تالش و گیردمی صورت ریزیبرنامه شکلی از که گیرندمی شکل گونهاین نیز

 به وجود جدیدی هایرانبح و شودمی کم و اضافه هاآن به جدیدی مفاهیم ها،بحران این به پاسخ در و بوده هابحران از یکسری

. برسد نفجارا ینقطه به تا بیندازد تعویق به قدرآن را هابحران این که است این امروز اسالمی و ایرانی مدیریت هنر تاً ینها ؛ وآیدمی

 مجری و رگذاسیاست بین که است ایبیمارگونه یرابطه به مربوط گذاری،سیاست یحوزه خود در شفافیت عدم این من، نظر به

ی هابحران از ملت عبور دادنِ یوظیفه ایران، در فرا دولت و دولت نهاد. دارد وجود حکومت و دولت اصلی نهاد دو بین حالنیدرع و

 شوندمی هزینه که هاییثروت و هانیز بودجه و هستیم مواجه مدتیکوتاه یهااستیباس همواره ما حالنیباا ،دارندبر عهده را موجود

 .نخواهد بود حسرت جز هاآن یهنتیج و

 گنجی جواد 

 دوستانم و من که است موضوعی البته و دارد قانون با که است تنشی و ریزیبرنامه مفهوم ،داشتوا فکر به را من که ایمسئله 

 معنای هب قانون فهومم اصالً ایران در که رسیدیم نتیجه این به قانون مفهوم باب در تأمل با ما بودیم. مشغول آن به نیز ایدوره

 در همه و باشد داشته زمانی ثبات که کلی مفهوم یک عنوانبه قانون ولی داریم شریعت قانون ایران، در ما. ندارد وجود آن عرفی

 ریزیامهچون برن و بوده تغییر حال در همواره زمانه اقتضای بر بنا نیز، شریعت قانون ندارد. همین وجود باشند، یکسان آن برابر

-گرفتاری به منجر و دکن پیدا تواندمی شکلی هر قانون، این ندارند، قانون با ارگانیکی پیوند هیچ که گیردمی شکل نیروهایی توسط

 دیدج و متأخر شکل در همآن گیرد،می قرار سرمایه مثل سیال زیچکی با پیوند قانون در زمانی که خصوصاً .شود خاصی های

 هایبحران در قیمت ناگهانی سقوط با ولی افتاد دنیا مناطق از بعضی در که اتفاقی. رود باالتر هرلحظه زمین قیمت است قرار کهآن

 قانون اما زمانی که کرد؛ سقوط ناگهان زمین رخ داد و قیمت 8330 یدهه در و ژاپن در که اتفاقی مانند؛ شد گسسته داریسرمایه

 ثابتی قواعد یا،دن شهرهای برخی در مثالً. بزنند دامن آن به توانندمی مسائل از لیخی کند،می پیدا پیوند ما کشور درونی مسائل با

 و تاس سازوساخت حال در دائماً  که شود شناخته شهری عنوانبه تهران که شودمی باعث قوانینی چنین وجود عدم اما دارد، وجود

 آمده تهران به سمیناری برای 8511 سال در وقتی 8آگامبن یوژرژ غرب فیلسوفان از یکی. یابدنمی اتمام آن وسازساخت گاههیچ

 ترینتزش تهران: داد پاسخ وی چیست؟ تهران راجع به شما نظر شد سؤال وی از داشت، سمیناری بهشتی شهید دانشگاه در و بود

 یسبقه با کشوری از آگامبن. ندارند قرار و آرام شهر این مردم چرا و است ساخت حال در تهران، در زیچهمه چرا. دنیاست شهر

ی شهر_فلورانس بوده  مانند شهری گرِواضح و مبرهن بود چنین شخصی که نظاره و شد ایران وارد کهن، یشهرساز و معماری

 خواهد گمیدچار سردر بشود، مواجه تهران مانند هیوالیی با بارهکیبه وقتی_ نداشته زیادی تغییرات تاکنون پیش سال 100 از که

توانم بگویم که باشد. می داشته وجود خاصی یمحله در ایران، بعد به 10 یدهه از دانممی بعید محله؛ من مفهوم همین ای. شد

 ودشانخ مسائل این که است جالب. شودمی متجلی مهر مسکن مثل یزیچکی در هم این و ندارد تعلق احساس ایمحله به کسی

                                                      
1 Giorgio Agamben 
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 ساختن و ردنک علم قد از فقط. دارد فاصله بسیار واقعیت با که هستند ساختمان و محله از انتزاعی تصویر یک و دهندمی نشان را

 از باید مردم و آورد به وجود محله اسم به چیزی شودمی انتزاعی کامالً صورتبه ریزانبرنامه و مسئولین نظر در ساختمان چندین

 .کنند استفاده هاآن

 ترکمه آیدین 

 یشنهادپ به من. کند کار مسئله این روی بر انتقادی رویکرد یک با تا داشت قصد مشهد شهرسازی و راه یاداره پیش وقت چند

شد، یم گوشزد ما به داشتیم جلسه کارفرما با که یهرزمان عمالً  کهاین جالب. شدم دعوت پروژه شبردیپ برای دوستان، از یکی

 همان) ما ادبیات و بگنجانید پروژه این در را موارد مورداشاره باید اشم و ندارد بازآفرینی به ربطی کنیممی طرح ما که موضوعاتی

 هرهایش به تمام راحتیبه رویکرد چنین موضوعی، قصد داشتم بگویم که این انیباب. دهید قرار آن در را( غالب جریان رویکرد

 .دهدمی نشان رکشو در را بازآفرینی هایطرح یتهیه یاست؛ این موضوع، شیوه داکردهیپ تسری ایران

 شهریاری فریده 

 مداشت دوست که بحث یک. شوم بحث در نظر دارم وارد که است مورد در چند ولی است، دیگری یرشته من تخصصی یحوزه

 نشینیزاغه که بینیممی رضاشاه یدوره به برگردیم ما اگر. است ایران در سیستماتیک نشینیزاغه یمسئله کنم طرح اینجا

 و شدند داج هم از شیعه و سنی یکردها از بخشی که صورت این به. افتاد اتفاق دوران آن در ایدئولوژیک صورتهب سیستماتیک

 یک ه،ناحی بومی مردم با شدن خلط با و شدند رهسپار بلوچستان و سیستان سمت به بعدازآن و شدند هدایت قوچان سمت به

 کامالً  آموزش به دسترسی که صورت این به شد ترسیستماتیک حتی 34 نقالبا از بعد روند این. آمد به وجود گسترده ینینشزاغه

 نشینیزاغه که نمکمی فکر من. بشوند شدن یشهر دچار که نداشتند ایعالقه بلوچستان کپرنشینان بعد به ییکجای از. شد نابرابر

 تهران از کمی اگر. ستا گرفتهشکل  شدهتعیین شپی از فرآیندی در یعنی سیستماتیک صورتبه ایران مرزی نواحی در نشینیکپر و

 خواهیم است ودموج ازآنچه ترواقعی تصویری کنیم پیگیری بیشتری دقت با مرزی مناطق در را کپرنشینی یمسئله و شویم دور

 است این بینیممی تهران در ما که ایپدیده یک مثال است، برای سیستماتیک ینوعبه هم تهران در نشینیکپر که البته. داشت

 دیاقتصا فرایند خاطر به هم دلیلش و بیایند بیرون وضعیت این از که ندارند ایعالقه اصالً تهران گداهای از اعظمی بخش که

. ستا متفاوت جریان کنیم، پیگیری مرزها در را مسئله و شویم دور تهران از ما اگر ولی. است رخ دادن حال در که است عجیبی

 اهجیبسی. اندمتفاوت کامالً فرانسه غرب و شرق در نشینیزاغه یمسئله دیگر مثالی در شویم، دورتر کمی هم یرانا مرزهای از اگر

 همچنین و کنندمی دریافت ماهیانه مقرری فرانسه دولت از یورو 8800 مبلغ باشند داشته فرانسوی هویتی اسناد اگر هاکولی یا

 عموماً هااین. شودمی پرداخت هاآن به یورو 500 نیز هاآن نگهداری ازای به که شودمی سپرده هاآن به خیابانی ولگرد هایسگ

 شود،می استفاده فرانسه در که "slum (taudis)" یواژه آیا حاال. روندمی حاشیه به هازمستان و خوابندمی هاخیابان ها درتابستان

 نوشتن ، برایتطبیقی ادبیات یعنی امتحصیلی یرشته یواسطهبه من ترهساد مثالی در دارد؟ آن فارسی یبامعنا یکسان معنایی

 یحوزه در هکیطوربه برگردانم فارسی به را هاواژه توانستممی سختیبه جنگ، سیاسی جغرافیای ینهیدرزم فارسی به ایمقاله

 را "slum" و "praxis" که نباشد مشکلی شاید شما برای. بدهد ما به دقیقی واژگان معنایی بار بتواند ما ی تاریخیحافظه مزبور،

 ترجمه فارسی به را کلمات این ما، رشته مانند ایرشته در باشید مجبور وقتی ولی ببرید، کار به ترجمه بدون و خودش شکل در

. است مفهومی و نظری ضعف از برآمده واژگانی ضعف این که البته و دارد وجود واژگانی ضعف چقدر که شویدمی متوجه کنید،

 وقتی ،جهیدرنت بگیریم؟ نظر در یکی( بلوچستان؟ کدام تازه و) بلوچستانی نشینزاغه با را فرانسوی نشینزاغه توانیممی ما آیا مثالً
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 عانوا و هاویژگی ابعاد، واجد مفهوم این که بگیریم نظر در باید رویم،می پیش و جز آن نابرابری و فقر کردن زهیتئور سمت به ما

 در ریشه یمسئله از ما فهم کمک به کیارستمی، عباس مانند افرادی مستقل، سینمای امروز، به تا 10 یدهه از. است گوناگونی

 بگیریم، عاریه به غرب از را مفهومی داشتیم دوست همیشه ازآنجاکه ولی .(8511 ،همشهری فیلم مثال ترینمهم) اندآمده ایران

 توانیممی یم،شو دور تهران از ما بتوانیم اگر در نظرگاه من،. ایمبوده توجهبی گذشته، خودمان بر که اییهزیست یتجربه و تاریخ به

 .شویم نزدیک بیشتر مفهوم این کردن زهیتئور به
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 منصوره بلخاري باوگو گفت

طق اندیشی در منبی به فهم مجدد این پدیده تا بازهاي ناکارآمد: از ضرورت دستیاافتب«با موضوع : 

 »مواجهه با آن

 فرید قدمی با وگوگفت

 »شهر از دریچه ادبیات«با موضوع : 
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  ه ی را توضیح بفرمایید و سپس به شیوۀ ورود بلگریتسهابتدا مختصری از سابقۀ فعالیت خودتان در حوزۀ

 محلۀ هرندی( و اولی  مواجهه با اینجا بپردازید.حله )مای  

های الام. سسال در محلۀ هرندی فعالیت کرده میون کطور مشخص، یی و بهلگریتسهبگویم که حدود ده سال در حوزۀ  توانمیم

ردها مختلفی با رویک یهاگروهقبل نیز دفاتر توسعۀ محلی زیرمجموعۀ سازمان نوسازی شهر تهران در این محله حضور داشتند و 

 مستقر شدند و رفتند. هاسالهای متفاوتی که البته وابسته به رویکرد سازمان نوسازی هم بوده، در این و سیاست

بنابراین در اولین گام نیاز به شناخت وضع ؛ ی محله بوددر بدو ورود ما به محله، اولین چیزی که به چشم خورد، اوضاع پیچیده

ضع آنچه و درواقعی مداخالت، مطالعات و ریزی الزم بود سابقهمداخله و قبل از هر شکل از برنامه هرگونهدونِ یعنی ب؛ موجود بود

ها و مراکز ها و خیریهبود بررسی شود. مداخالت سازمان نوسازی، شهرداری، نیروی انتظامی و سمن زدهرقمموجود محله را 

 عنوانهبهای گذشته، اولین چیزی که بدی تا تحلیل مسائل اجتماعی در سالپژوهشی و مطالعاتی و غیره از سطح مداخالت کال

یی هاسالی از منظر اجتماعی بود. رواقعیغفضاهای عمومی و تصویری مبهم و  رها شدنکرد ناکارآمدی کالبد و خروجی ارائه می

 هایتوسعه و بهسازی محیطی تا طرحهای متعدد از جنس محرک یی که با اجرای طرحهاسالبرای محله گذشته بود.  پرفشار

ی ورود در چنین شرایطی، نحوه کاهش آسیب و اقدامات انتظامی، مدام مختصات محله را دستخوش تغییراتی از بیرون کرده بود.

رندی ی هشد. محلهی در وضع موجود محله حاصل میکاردستی شناخت، بسیار حساس بود و باید با کمترین در مرحله به محله

جایگاه  کرد. ما اصرار داشتیمورود به محله را دشوار می مسئلههای اجتماعی شده بود. همین شبیه به یک ویترین از آسیب باًیقرت

ن ی نهاد یا سازمانی تلقی نشویم. اینمایندهعنوان بهقصدمان این بود تا جای ممکن  درواقعنکنیم؛ یعنی  برمالمان را حقوقی

لین گفتگو بود که در او گرمداخلهی عمیق ساکنین محله نسبت به نهادهای اعتمادیبی نارضایتی و حساسیت به دلیل سطح باال

 نیراجعمگرفتند. از منظر ساکنین پذیرفتند و به بیانی دیگر جدی نمیشد. ساکنین محله گروه جدید را نمیو مواجهه عیان می

صلی ا نفعانیذاند ویکردها و نیات مختلفی دستی در این محله داشتهها که با رها و خیریهنهادهای دولتی، عمومی و حتی سمن

قر برای محله انتخاباتی( و نمایش ف) یغاتیتبل، شبکی اصطالحاًنفعانی که چیزی جز اقدامات تشریفاتی، سفارشی یا اند. ذیمحله

د. ما چراغ خاموش باش اصطالحاًس و تسهیلگری مصمم به حضوری نامحسو گروهاند. همین تصورات محلی کافی بود تا نداشته

بی به فهم مجدد این پدیده تا های ناکارآمد: از ضرورت دستیابافت

 بازاندیشی در منطق مواجهه با آن 

 ی هرندی مورد پژوهی: محله

 منصوره بلخاری با وگوگفت

 طباطبایی عالمه دانشگاه فرهنگی مطالعات ارشد کارشناسی دارای مدرک

 

 عبداهلل رحمانیان :کنندهمصاحبه
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ها و تصاویر رایج در رابطه با این محله پس پیش از هر چیز در پی شناسایی آنچه در محله جریان داشت بودیم فارغ از برچسب

واند تمین کسچیه مدتکوتاهی در یک بازه قطعاًو  بودیمفهمیدیم که در این محله چه خبر است که البته کار سختی باید می

نکتۀ مهم دیگری که در بدو ورود به محله و در  تواند مناسبات آن را توضیح دهد.می قاًیدقمدعی شود این محله را شناخته و 

وجود های مابهام بر سر اعتبار داده بعضاًخوانی اطالعات موجود محله و ابتدای مرحلۀ شناخت با آن مواجه شدیم، عدم تطابق و ناهم

 سبتاً نها و آمار موجود که های جدید نبودیم و انتظار داشتیم پژوهشدر پی تولید داده عتاًیطبی شناخت ی مرحلهبود. ما در ابتدا

عنوان مطالعاتی و پژوهشی، خود  40گفت که حدود  توانیمای برای این شناخت را فراهم آورند. درواقع پرتعداد بودند، تصویر پایه

 له بود.گواهِ اهمیت بررسی و شناخت این مح

 

 بافت ناکارآمد محله هرندی -8تصویر

 

  ت مشکس یدگیچیدر برابر پ تا قبل از ورود شما به محله درواق که تاکنون و  یو راهکارها کردیرو ،موض

 د؟یکنیم یابیارز او ی یبندچگونه دسته اتخاذ گردیده بود را آن

عنوان طرح، پروژه و رویکردهای رایج را در سطوح  40ا ت 10توان رویکردهای غالب در این برای پاسخ به این پرسش می

 کنم:ی، این رویکردها را در چهار دسته خالصه میطورکلبهریزی و اقدام بررسی کرد. گذاری، برنامهسیاست

عه منگاه این دسته قائل شدن به تاریخ خطی برای محله است. معتقدند از قدیم همواره اقشاری از طبقۀ فرودست جادستۀ اول: 

ن ندارد. های کالها و برنامهگذاریدر این محله ساکن بودند و فقر و اعتیاد ویژگی این محله است که چندان ارتباطی به سیاست

ی شود. تصور این امتداد امکان بررسمانند امتدادی از گذشتۀ آن دیده و تأیید می، ذیل این رویکرد، لحظۀ کنونی محله بهدرواقع

 درواقعکند. می عملی را توجیهکند و شکلی از بیتغییر را ناممکن می هرگونهامید به  اساساًو  افتهیتوسعهای یندهها و تصور آتفاوت

تواند از این منظر، فقر و آسیب، جزئی از ذات این محله است و باید این را پذیرفت و چندان امیدی به تغییر نداشت. این پذیرش می

که هر  طورهمانبود،  شدهمطرحی مناسباتش منجر شود. مثالی در این خصوص در جلسات مهوجود این محله با ه ضرورتبه
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تهران نیز نیاز به بستری برای جذب ضایعات و معضالت اجتماعی دارد و باید این  شهرکالنخواهد، ای سرویس بهداشتی میخانه

ه اقدامات تسهیلگری و پیشگیران هرگونهذیل این رویکرد شود. درواقع هم ختم نمی جانیهمرا پذیرفت. البته این رویکرد به 

 شکست و غیرضروری خواهد بود. بهمحکومپیشاپیش 

در مفهوم پیشین آن است. در این دسته از رویکردها، اصالتی برای محله  محله اءیاحنگاه این دسته، همان نوستالژی دستۀ دوم: 

 ای داشته است و ساکنینمحله در حصار ناصری بوده و از قدیم هویت محله تر اینشوند؛ چون پیشتاریخ آن قائل می به خاطر

باید  های آسیب از بین رفته است واند. ولی حاال این اصالت و هویت با ورود و سکونت گروهاصیل و شریفی اینجا سکونت داشته

اهم کردن بستری مناسب برای اهالی قدیمی احیاء شود. آسیب در این رویکرد امری ست که بر این محله عارض شده و باید با فر

اکنین س -هایی از ساکنین شریفدر دوگانه دائماًها است. ذیل این رویکرد محله را حفظ کنیم چون اصالت با قدیمی هاآنمحل، 

ا های ناجور رشود. راه نجات از این تکهمی تکهتکهها و غیره خوابکارتن -پالک سبزها، اهالی محله-پالک قرمزها پذیر،آسیب

ها را های بزرگ بسازیم و اولیندانند. پس معتقدند باید دروازه بسازیم، مسجدها را فعال کنیم و پارکای میهویت محله اءیاح هم

های گذاریم. از این منظر به رسمیت شناختن وجه آسیب و نابسامانینیز معتقدند نام محله را امید می تیدرنهابه این محله بیاوریم. 

نین دهیم که همان ساک تیاولوی اول ساکنین اصیل را زند. پس الزم است در درجهو تمرکز آسیب دامن می دیتائاجتماعی آن، به 

مان جلب . به عبارتی راهکار هبنددیبرماین عمل، آسیب از محله رخت  واسطهبهاین دیدگاه معتقدند  کنندگانانیباند. قدیمی محله

را تغییر  هافراهم شود. کالبد و نام هاآنای اجتماعی درخورِ است تا از این رهگذر امکان فراهم کردن زمینهتر رضایت ساکنین اصیل

 کنند و امثال آن.ی مطلوب محله را احضار میهایی از گذشتهدهند، گوشهمی

 گرفتهلشکر تمرکزی از آسیب این دسته نگاهی انتظامی و حذفی به محله دارند. از این منظر در این نقطه از شه دستۀ سوم:

خواب و ارتن، ککودک کاراست. اعتیاد،  وندیهم پپاک شود و تصویر دیگری جایگزین شود. در اینجا آسیب با جرم  عاًیسرکه باید 

یک معضل اجتماعی بوده که از اساس نادرست  عنوانبهانگاری و پذیرش آسیب ی آسیبِ حاضر در محله ناشی از یک سهلشبکه

معتقدند از همان زمان که پذیرفتیم اعتیاد یک بیماری ست نه جرم، خودمان مجوز این سطح از آسیب را  هاآنشود. می تلقی

های گاهی دستی امنیتی است که نیازمند مواجههمسئلهآسیب یک  هاآنناخواسته صادر کردیم و حاال وقت مقابله است. از منظر 

و عامالن  میکنپاکی محله را از آسیب معتقدند که ابتدا باید چهره درواقع. هستامنیتی  قضایی و وارد شدن نیروهای انتظامی و

ها از خوابیعنی زمانی که معتادان و کارتن؛ میبخش رونقمحله را  پسازآنآوری و در جای دیگری ساماندهی کنیم. آن را جمع

ی ی اهالی بدانند اینجا جایا و دیوارنویسی و غیره است تا همهه، نظافت خیابانسطح محله جمع شوند، گام بعدی نقاشی دیوارها

 برای مجرمان نیست.

ه نیازمند گذشته، این محل مانندبهگیری ست که باید شکسته شود. ی آسیبی در حال شکلمعتقدند اینجا چرخه دستۀ چهارم:

و مسیر گردش آن را مسدود سازد. سپس خیرین و دروازه و مجوز ورود است و باید نهادی از بیرون این چرخه را شناسایی کند 

یب و بزه ی از فقر، آستصوررقابلیغاز یک وضعیت  کنندیمشروع  هاآنکنند. ، فرصت مناسب را پیدا مینهادمردمبنیادهای بزرگ 

خواهد که بیرونی میفیلم و تصویر بسازند تا لزوم حضورشان در محله را اثبات کنند. از منظر این گروه، محله یک صاحب و ناظر 

اعی رو برای محله نقشۀ اجتمگویند در این محله هیچ نظارت اجتماعی وجود ندارد. ازاینبهتر است نهاد عمومی یا دولتی نباشد. می

داد نظارت وجود ندارد. این امر برای من بسیار عجیب بود؛ چطور ممکن ه نشان میآن خط قرمزی ک دورتادوربود و  شدههیتههم 

کنند هیچ نظارت اجتماعی وجود نداشته باشد. بر مبنای این است جایی که مردمی در محیطی اجتماعی با یکدیگر زندگی می

کردم که در این محله افراد تصور می . مثالً من در بدو ورودماندساکن ای زامبی در این محلهشد که عدهرویکرد بارها مطرح می

تر ب وحشتناکمراتها تعرض کنند یا آزار و اذیت برسانند. این تصور بههای آلوده به آنافتند تا با سرنگراه می هابهیغرمعتاد دنبال 
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راه و م. البته من ابداً معتقد نیستم که اوضاع اینجا بسیار روبهبینسال فعالیت در اینجا می میون کاز آن تصویری بود که بعد از ی

وص به خصام که سرقت و اعتیاد و تعارضات کالمی، بهمدت فعالیت در محلۀ هرندی به این نتیجه رسیده نیبعدازاعادی است. 

و تمرکز آسیب و گره خوردن آن با نشینی هم ،درشدتیی ممکن است اتفاق بیفتد؛ اما وجه تمایز اینجا هرجازنان و دختران، در 

ر این بزهکاری د متمرکز بودن به دلیلکنند و معتقدند که ها توجه میای از آسیبها به چرخهخشونت است. این دسته از نگرش

گیرند. ر بقرا تحت نظرکند در آینده بزهکار خواهد شد و لذا باید مدام شود یا زندگی محله، مسلماً هر کودکی که در اینجا متولد 

ی این محله جمعیت آینده عنوانبههایشان تمرکز کرد. کودکان اهمیت ویژه میابند. کودکان ها و نگرشمعتقدند باید بر روی ارزش

ند این کاما چیزی که من را به این تصور بدبین می؛ شودداده می هاآنیی به هاآموزش بعضاًباید تحت کنترل و نظارت باشند. 

رگز از ه هاسالو کاسبی فقر برای بخش خصوصی که در این  متیقارزانای باشد برای پرورش نیروی کار مینهاست که این ز

 محله هرندی غافل نبوده است.

  وجه اید؛ لطفاً با تاید و اخیراً وارد فاز مداخله شدهسال در ای  محله درگیر مرحلۀ شناخت بوده میون  یشما

 آن دربارهای از وضعیت اجتماعی و اقتصادی محله بیان کنید و صهخس دیاداکردهیپبه شناختی که 

 ها اشاره کردید توضیحی ارائه بفرمایید.هایی که چند بار به آنپیچیدگی

هایی که در بدو ورود با آن مواجه بودیم، هدف ما در مرحلۀ اول شناخت مناسبات اجتماعی و آگاهی از نقش با توجه به پیچیدگی

نشینی رسید این بود که ما در این محله نه با ناهمگنی، بلکه با هماعی در تمرکز آسیب بود. چیزی که به نظر ما میهای اجتمگروه

ا ی همگنی و وحدت رافتیم که زمینهکنیم دائم به صرافت آن میاجتماعی مواجه هستیم. چون وقتی از ناهمگنی صحبت می

پذیریم نشینی اجتماعی بپردازیم و بهرندی را توضیح بدهیم باید اول به این هم فراهم کنیم. برای اینکه پیچیدگی اوضاع محلۀ

نشینی، تقریباً شکل مناسبات اجتماعی و نقش هر گروه مشخص خواهد شد. اصالتی از آنِ وحدتی در کار نیست. با شناخت این هم

ت، اوانی جمعیت یک گروه اجتماعی، سابقه سکونی فررونیازامتفاوت است.  نقششاناند و نسبت و دخیل باهمکسی نیست و همه 

ها ی طی سالنشیناینجا یک هم درواقعزند. به این محله، پیشاپیش شأنی را برایشان رقم می مهاجرتشانی فعالیت شغلی و قصه

ن، همه به یک آتوان وضعیتی را تصور کرد که در یعنی با شرایط کنونی نمی؛ نیست رفعقابلکه تضاد منافع دخیالن  گرفتهشکل

توانیم ی مشارکتی داشتیم تا بی یک برنامهی شناخت نیاز به تهیهمند و برخوردار باشند. برای همین ما بعد از مرحلهنسبت بهره

اید ب دروازه و نقاشی دیواری نبود. البته اءیاحای برای مداخله هاتیاولورا. خب  هاتیاولوکنم می دیتأکرا شناسایی کنیم.  هاتیاولو

فقط ما را  هاتیولوا متأسفانه ؛ وی ساکنین محله بود فارغ از اینکه افغانستانی، غربت و ساکنین قدیمی باشندهاتیاولوبگویم این 

 تر در اینجا فعال بودند قصد نداشتیم درگیرما همانند کسانی که پیش کشاندند.خدمات می نیتأمبه سمت مداخالتی از جنس 

در چیزی که اینجا جریان دارد سهیم هستند.  باهمها حرفمان این بود که همۀ این گروه درواقعشویم.  یادرون محلهمرزبندی 

، رواقعدها افراد خوب و سالمی هستند و بقیه نه. ها بیرون کشید و گفت اینطور نیست که بتوان گروهی را از بین دیگر گروهاین

اتی در وقوع این وضعیت مقصرند. قبالً با پسری به نام علی حرف زده بودم که او نسبت دارند و به درج باهمبه نظر ما مردم اینجا 

ای محلهو همکشد. اکند و صحیح و سالم است و حتی سیگار هم نمیشده و دانشگاه رفته است. علی ورزش می سالهوسهستیبحاال 

 گوید موادشده است. آن پسر به علی نمی موادفروش اشها و همسایۀ بچگیبازیهایی هم داشته که حاال یکی از همبازیو هم

ی فروشند. اگر نیروی انتظامای هستند که ابداً یکدیگر را نمیمحلهها دو همگوید مواد نفروش. اینبفروش و علی هم به او نمی

ارت عمیقی از نظ شکلکی اقاًاتفدهد و این اش را لو نمیبازی کودکیوقت علی همهمین نوع رابطه، هیچ به خاطروارد محله شود، 

 نیسم اا لیدل نیماندگار شدند؛ به هم نجایمحله ا یکه افراد بنا به منافع و ارتباطات درون مینیبیهم م یگاه اجتماعی است.

ها فروشا موادهمه ب نجایگفت که ا توانیمتفاوت است و نم اریبس ینینشهم نیروابط در ا ۀ. درجمیاگذاشته ینینشرا هم تیوضع
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ا و هگروه یارتباطیب حالنیاز ارتباطات و درع یابا ملغمه یهرند ۀدارند. ما در محل هاشفروبا مواد یخوب ۀهمه رابط ایاند دشمن

تفاوت مربوط به  نیشتریوجود دارد، اما ب ییهاتفاوت یاقتصاد یهاگروه به لحاظمحله  نی. در امیمختلف مواجه یهاتیقوم

 حیرا توض محله نیمداخله در ا یدگیچیمسئله، پ نیهم .میکن رضف االضالعیرا مانند متواز یهرند ۀمحل میانتوی. مهاستتیقوم

 ییهاهبازار است و کارگا کیمحله نزد نی. مثالً امیمند کنو داللت میبکش رونیروابط را ب نیاز ا یبرخ میاکرده ی. ما سعدهدیم

 یدونیهم پو  دهندیبه محله م یامردانه ۀمجرد چهر ادِیز تِیجمع نیاست. ا یضرور اریپس حضور کارگر در آن بس رند،یدر آن دا

 به محله ندارند. یحس تعلق چیها هآن یول دارد،یها را کنار هم نگه مآن گرید درشتوزیبا مواد مخدر و هزاران عامل ر

اند. ها ساکنمحله، ترک یجنوب غربو در بخش  میمواجه هست یآباداحمد یهایمحدوده با تمرکز اصفهان نیا شمال شرق در

 تیعمراتب از وضبه یگروهدرون یهاسکونت و رابطه ۀو سابق یاقتصاد تینوع فعال به دلیلدو گروه،  نیمربوط به ا یهابخش

 شتریب و کنندینم فیتعر یهرند ۀها ابداً خود را با محلاست که آن نیدو بخش ا نیا ۀاردرب تیحائز اهم ۀبرخوردارند. نکت یبهتر

ودنشان ب یررسمیغ لیاند و به دلانبارها واقع االضالع،یمتواز نیا گرید ۀ. در دو گوشکنندیم یخودشان را با محالت اطراف معرف

 تیحاکم دارند و یشان به بافت مسکونمعضل غلبه ینوساز سازمانرا دارد،  شانیمنیمعضل ا ینشاندارند. آتش یمبهم تیوضع

در مرکز محله متمرکز  بیآس ۀعمد ؛ وشودیتر مها هرروز سختآن ییشناسا یانبارها را و  حت نیبازار به ا ازیمعضل ن یشهر

و  هادارند. غربت یشتریب رکزرهاشده در دل محله تم یهانیمواد مخدر، زم عیتوز یهاخانه ،ینیمجرد نش ،ینینشاست.  اتاق

 به دلیلست. ا زولهیشدت ابه یگروه ازنظر روابط اجتماع نی. ادندیخاک سف ۀمحل یهاا بازماندهه. غربتشترندیب نجایا هایافغانستان

 به سبب وها ندارند گروه گریبا د یارتباط و مشارکت چیاساساً ه ،یگریتکد تیو انجام فعال یفرهنگ و سبک زندگ یهایژگیو

قادر  یگروه چیه باًیتا اآلن تقر دهدی. مطالعات ما هم نشان مستین سریعمالً م یلگریاز جنس تسه ییها کارهاآن بودن زولهیا

حضور  اتانیمحله دارند. بعد از جر نیدر ا یمدتیسکونت طوالن ۀسابق هایها نبوده است. افغانستانارتباط با غربت یبه برقرار

 نیدوده، اسکونت در مح ۀو سابق اریبس تیجمع رغمیعل یاست؛ ول افتهیشیافزا اریبس نجایها اآن تیجمع انستانطالبان در افغ

 تیامن یینداشتن مدارک شناسا به علتها اند. آنبه سر برده یشدت متزلزلبه تیدر وضع شهیمراتب قدرت همسلسله به لحاظگروه 

بازار  متیقارزان یورین یاند، ولمحله بوده نیا ۀسطح جامع نیترنییدر پا شهی. همستندینبرخوردار  هیندارند و از خدمات اول یشغل

بازار  متیقارزان اریکار بس یرویگروه ن نیاند. درواقع، افراد اکرده نیتأم میرمستقیطور غبه یکار شهردار یرویو ن میطور مستقرا به

 یسبز هصد دست یۀته یبه ازادستمزدش  افتمیدر یافغانستان یباخانممالقات  یط مثالًاند. محدوده نیمستقر در ا یهاو کارگاه

 هزار ستیبدهد،  لیو مرتب کند و تحو یبند، چهارصد جفت دستهلنگه جورابهزار  نیاگر از ب ایتومان است  سه هزارشده بستهنخ

 عیسر یلیها خهستند. آن پرخطرمصرف مواد و مصرف  عرضاز قبل در م شتریب اریبس یهایخواهد کرد. افغانستان افتیتومان در

 عیسر یلیخ ادی. اعتشودیزحمت فراهم مبه شانهیاول یازهای. کار، مسکن، درمان و تمام ندهندیز دست مرا ا شانیاجتماع تیموقع

 نیمحله بودم ا نیدر ا یهدانشگا یکار انیکه در جر شیسال پ 80با  سهی. در مقارساندیم یخوابکارتن یها را به مرحلهآن

 یهاخانواده یاند؛ اغلب مردهامواجه یتربا معضل سخت هایهم افغانستان راًیبود. اخ تصوررقابلیغ شیسال پ 80واقعاً  تیوضع

 شیگروه بر دوش محله افزا نیاند و بار مشکالت اساکن نجایبدون همسر و پدر در ا یهاها و بچهاند و غالباً زنافغان رد مرز شده

خانواده را  یاهیازمندین نیتوان تأم ستین سریم شیکار براها امکان وجود بچه به دلیلبا چهار بچه که  یاست. مثالً زن داکردهیپ

 یکار طورو. اساساً سازشوندیمشاغل م نیترپست ریگافراد در نیو ا شودیم تردهیچیها پآن تیوضع ب،یترتنیانخواهد داشت. به

مشغول کار  یاطیکه در کارگاه خ یغانستاناف ۀطور مثال، بچشدن نداشته باشد؛ بهامکان ماهر یکارگر افغانستان کهشده است  دهیچ

ماهر  و ندیبیآموزش نم کردن یاطیخ یبرا وقتچی. او هدوزدیم نیآستسر ۀدکم ای کندیلباس اتو م ۀقی ایها سال یاست ط

است.  یطوالن اریسافراد ب نیشدن اماهر ۀکار پروسوساز نیهم به دلیلباشد که بازهم  ریگیزرنگ و پوزبر یلیخ نکهیمگر ا شودینم
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 شیهم برا شغل ریی. امکان تغکندیم افتیپانصد هزار تومان در انهیکار از هفت صبح تا شش عصر ماه یدرازا یکارگر افغانستان

شان ها در مورد اصالت و مهاجرتشتر در شرق محله تمرکز دارند. قصهیاست. لرها ب اموختهین یکارکرده اما مهارت شهیچون هم ست،ین

از  یاریو بس هایمتمرکز است و ساق بیکه آس ییاند؛ درست جابعضاً مرکز محله ساکن ایها در مجاورت ت. آناس ادیز

 . کنندیمواد مخدر در آن تجمع م یهاکنندهمصرف

 تیو واقع ریتصاو نیا نیب ۀوجود دارد. رابط گریمردم د نیمحله در ب نیکه از ا دیاشاره کرد یریها و تصاوها به نگاهصحبت نیب در

است  یسانذهن ک ۀوپرداختها ساختهآن شتریب نکهیا ایاند کرده جادیرا ا ریتصاو نیساکنان ا ست؟یچ یخود ساکنان هرند یزندگ

 به سببو  انیسال یط ریتصاو نی. اشوندیمتفاوت ساخته م یهامختلف در رسانه ریتصاو نگرند؟یم محله نیبه ا رونیکه از ب

را  بکشند و آن رونیمحله را ب تیاز واقع یاقادرند لحظه کردهایاند. آن روشدهاتخاذشده ساخته نجایدر امختلف که  یکردهایرو

 ونیزیهر موقع تلو نکهیاند از اناراحت اریکه بس امدهیو شن امهحرف زد نجایو معرف محله نشان دهند. بارها با مردم ا تیهمچون کل

 یادهع گر،ید ی: ما مثل مردم هر جاندیگویها ماند. آنکرده یبردارلمیمحله ف نیدهد از ا را نشان چارهیبدبخت و ب یاخواسته عده

 نیاز ا دهشنشان داده ریتصاو به علتاست که  هکرد رییتغ ی. در حال حاضر اوضاع جورمیآبرودارو  میساکن نجایکه ا میآدم هست

 .میاشده شدت با مشکل مواجهبه مانیازدواج دختر و پسرها یمحله برا

 نادرست بر محله شده است؟ ریتصاو لیها مداخست ناکارآمد و ناموفق منجر به تحمپس به نظر آن 

 نکهی. اکنمیم صحبتهممسائل کنار  دیندارم. فقط راجع به تراکم، تمرکز و تشد یمحله نگاه علت و معلول نیدر ا زیچچیمن به ه

را عامل  یزیچ نکهیا محضبه. چون ستین یقیمحله باشد جمله دق تیبا واقعناهمگون  ریتصاو یقطع لیمداخالت ناکارآمد دل

نرمال شود.  تیضعتا و میبخشکان دیحاال با میکرد دایرا پ شهیر میکنیفکر م مینیبیم تیضعو کی جادیعامل ا ای ریتصو لیتحم

و  آن یهاهیدارد و الزم است که ال نایجر یکه هست زندگ طورنیهم نجاینرمال شود. ا ستیقرار ن تیوضع نجایمن معتقدم ا

 یگریجور د دیبا یزندگ میکن نییتع میتوانیکمک کند. ما نم تیوضع نیا تیریها شناخته شود و مداخالت به کنترل و مدنسبت آن

بح وارد ص.  اگر شما ساعت دو دیکن هیمحله را تخل مییبه پالک قرمزها بگو میتوانیباشد. ما نم یگریشکل د دیباشد، روابط با

اهم ب یارزشیب ییزهایاند و کفش پاره، عروسک و مواد مخدر و چنشسته فیردکه افراد معتاد به دید دیخواه دیشومرکز محله 

 رهایمس یول کیها تارهم تا ساعت دو صبح هنوز باز است. تمام خانه ی. چند بقالاندستادهیهم معطل ا یا. عدهکنندیمبادله م

 توانیچطور م ریتصو نیدارد. با ا انیجر یاشبانه یوزندگاند شده داریکه انگار همه تازه از خواب ب ی؛ جورارنددچراغروشن است و 

از  یاست و تجمع زیظاهر مرتب و تممحله که خلوت و به نیا یهاظهر ریها با تصواز شب ریتصو نیگفت دروازه غار کجاست؟ ا

. ستین حذفقابلاز آن  یبخش چیاست و ه ریتصاو نیا یمحله همه نیمتفاوت است. ا کامالً شودینم دهیافراد معتاد در آنجا د

داخالت م ازمندین نیمحله فراهم کرد و ا نیا یهاتمام گروه یبرا تر بیآسخطرتر، کم کم ریرا در مس یستیهمز نیا طیشرا دیبا

 یدرواقع منظورمان همه میزنیمحله حرف م ریتصوبر  رشانیتأثوجوه است. اگر از مداخالت ناکارآمد و ناموفق و  یدر همه

 دیبا یساکن محله است و چه کس یکند چه کس نییو تع ردیاز محله را در دست بگ یافسار بخش خواهدیست که م ییکردهایرو

 محله را ترک کند. 

محله، مخدوش است و قابل استناد  نیاز آمار و اطالعات درباره ا یناش ریطور که قبالً هم اشاره کردم تصاوهمان گریطرف د از

که  دیومواجه ش یاممکن است با خانه دیکنمحله مراجعه  نیا یهااز خانه یکیعنوان مسئول بهداشت به . مثالً اگر شما بهستین

 نجاستی. ادخورنیمرغ با ساالد و نوشابه مچلو ها،یگران نیاند و در همها نشستهنفر درست وسط زباله هفت یمملو از زباله است، ول

 ست؛یچ یاخانه سفره و نیافراد با چن نیا ۀدانست که رابط دیو نخواه دیشویم جیافراد کامالً گ نیا بودن ازمندینتصور  به سببکه 

ساکن شدند. مثالً در طرح پالک به پالک استناد  نجایدر ا دیخاک سف یبعد از ماجرا هها هستند کها همان غربتآن آنکهحال
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حله م حیصحمنجر به شناخت نا هانیا ؛ وو او هم گفته: نه ؟یمعتاد هست ایآ دندیافراد است، از فرد پرس یبه خود اظهار اطالعات

محله، فقط  نیهفتاد درصد منازل ا یفرسودگ رغمیعل 8533تا  8513 یهاالنامناسب شده است. در س کردیاتخاذ رو جه،یو درنت

 یهاینوساز نیاست که هم نیا یایگو نجایمن ازا ۀاما تجرب؛ است یزیناچ اریبس شده است که رقم یصد پالک نوسازهفت

 کیخصوص مشغول  نیدر محله نشده است. البته در ا ستیز تیفیصورت گرفته هم باعث بهبود شاخص توسعه و بهبود ک

 درسیحال حاضر به نظر م ما درست است. در اتیآن خواهد گفت چقدر فرض یهایکه خروج میهست ینوساز یابیارز یمطالعه

 نیقبل از ا» کرد: انیب ییوگومحله در گفت نیا یکالنتر ۀندیکرده است. نما دیرا تشد بیآس یدگیچیعمالً پ ینوساز نجایدر ا

ا او در دسترس م میانجام بده یاتیو هر وقت الزم بود عمل میدر محله آگاه بود یاستقرار فرد خاص تیکامالً از موقع ها،ینوساز

ل سکونت شک«. ما دشوارتر شده است یبه او و کنترلش او برا ینوساز ساکن شده که دسترس یفرد در آپارتمان نیاما حاال ا؛ ودب

ن در که اآل یباکسهم  گریشش ماه د ایکه آ میمسئله مواجه نی. اغلب با اکندیرا دشوار م یاجتماع یهامحله، انجام طرح نیدر ا

نادرست  یریواضع، تصو ریغ یاطالعات ینهیزم نیا یاریدر موافق بس م؟یارتباط برقرار کن میتوانیم میدار یبه او دسترس یآدرس

 یعوامل نیمحله است. به نظرم چن داریاز اوضاع ناپا یاصهخال نیشود. ا زیمنجر به مداخالت نادرست ن تواندیکه م کندیرا ارائه م

 محله شده است. نادرست به ریتصاو لیمنجر به شکست مداخالت و تحم

  ازی سهایی مانند توانمنداید. ذیل مداخست، پروژهها عنوان کردید که اخیراً وارد فاز مداخله شدهبحث خللدر

 و آموزش را در دستور کار دارید؟ اجتماع محلی

دیک به نتیجه ای نزیم در آیندهکه امیدوار اندشدهفیتعرها هم . البته با توجه به وضعیت خاص و پیچیدۀ محله، این قبیل پروژهبله 

 برسند.

 ی را داشته توانمندسازهای هایی برخوردار باشد تا توان جذب ای  رویکردها و طرحمحله باید از حداقل

باشد. در بی  هفتاد طرحی که بررسی کردید حتماً به بازآفرینی شهری، توانمندسازی اجتماع محلی و 

پرسش م  ای  است که دلیل شکست ای  قبیل رویکردها، ناتوانی . حاال دیاکردهبهسازی محیطی برخورد 

ها و رویکردها بوده است یا به بیان بهتر، اصسً امکان استفاده از ای  محله در جذب امکانات ای  طرح

 رویکردها در ای  محله میسر هست؟

و  یبافیالو ق یاطیخ یاهدف که اگر به عده نیباب بود. با ا ییهایتعاون لیصورت تشکبه یدر دفاتر نوساز یقبالً توانمندساز

تشان مشکال یۀبق یخواهد کرد و خودشان خواهند توانست برا رییمردم تغ یاوضاع اقتصاد زمان مروربهآموزش داده شود بعد  رهیغ

 یط از توانمندسازلغ اریو بس یسطح یاز برداشت یپرداختن به بحث مشارکت، ناش گونهنیو اقدام کنند. به نظرم ا رندیبگ میتصم

محله  نیدر ا ازهایدارد. شکل و سطح ن یمتفاوت یمختلف، معن یهاگروه یبرا یام که توانمندسازتجربه کرده نیاست. من چن

 یاتیمال و فرار گانیرا یاندک و جا یهانهیبا هز کارگاه یسر کی ینیکارآفر تحت عنوانکه  یامتفاوت است. مثالً در دوره اریبس

 شیمنظور افزامحله به یتوانمند نشد. در بحث آموزش، سرا یطرح ابداً کس نینشد و با ا دهیآفر یکار چیشد عمالً ه یزانداراه

ند. بعد هست یها افغانستانکالس نیاکنندگان شد که نود درصد شرکت دهیکرد. د ریآموزش دا یهاسطح سواد مردم محله کالس

. مدرس پرداخت نخواهد شد یبرا یانهیهز جهیدرنت م؛یآموزش بده هایکه به افغانستان میانکرده جادیمحله ا یما سرا»گفتند: 

صورت  نی. به ا«رندیافراد داوطلب آموزش را بر عهده بگ دیصورت با نیا ریباشند، در غ یرانیها اکنندهشرکت ترشیب دیتالش کن

 بودند از طرح کنار گذاشته شدند. یموزآها در حال سوادکالس نیکه در ا یافغانستان یهااز خانم یاریبس
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 یهاهم درست در دل مرکز فروشندهآن یپاتوق محل فینداشتند؛ مثل طرح تعر یقیهم چندان توف یطیمح یبهساز یهاپروژه

هرحال . بهستین داریپا یطیمح یمحله بهساز نی. تجربه نشان داده که در اوارنگارهیدو  یاپارک محله ۀمواد مخدر و پروژ

 جادیها عمالً مانع اها است که حضور آنها و فروشندهکنندهمصرف ۀدر مصادر ای هابخواکارتن ۀطریاز محله در س ییهاشبخ

 میبپرس یهم از ساکنان محل ی. وقتشوندیم یبازنیمثل پارک و زم ،شده یبهساز ای شدهجادیا یمحل با فضاها یاهال انیارتباط م

«. تادتجمع افراد مع یعنیچون وجود سطل زباله  د،یبگذار هسطل زبال میخواهینم: »ندیگویم ت؟سیچ یدرخواست شما از شهردار

ست ا دهیرس ییجامحله به«. هاتجمع افراد معتاد در شب یعنیچون نور چراغ  م،یخواهینم ییچراغ روشنا: »ندیگویهم م یبعض

ختم  میصمت نیبه ا تی. درنهاکندیصورت عکس عمل مدرست به ،یزندگ تیفیارتقا ک یبرا هیاول یازهاین یسر کیکه برآوردن 

 ۀجیتن ای ستین یهدف مطلوب محقق شدن میرا مشخص کن یطیمح یکنندگان بهسازمصرف میتوانیخواهد شد که چون نم

 خواهد داشت. به همراهعکس 

 یگریتول ازمندیخدمات بوده که ن نیتأم یتوسعه محله، عمدتاً در حوزه یبرا یمشارکت یبرنامه هیته یما در مرحله شنهادیپ

فعال کند.  تواندیم یخود را در محله هرند تیظرف نیترشیب ینیبشود گفت ستاد بازآفر دیشا یعنیمربوطه است؛  ینهادها یهمه

 یازمانو سنهاد  چیست. ه ینهاد نیو تعامل ب تیریدر سطح مد یهماهنگ ازمندیمسائل است، ن ینینشطور که همهمان نجایچون ا

ش و آموز ،یطیمح یبهساز ،یانتظام تیریخدمات، مد نیبه سرانجام برساند. تأم تواندیرا نم یمؤثر یمداخله چیه ییتنهابه

 یگدنبال شود و در گردانند یو دولت یعموم یاز کانال نهادها دیبا مرا نیا میدداریدر کنار هم اثرگذار خواهد بود. تأک یتوانمندساز

 مند از خدمات رصد شوند.بهره یهاخدمات و گروه زانیخدمات، م تیفیک شینظارت و پا ستمیس نییآن با تع

 حله م  یحل معضل ا یبرا یبخش عموم نکهیا یعنی یاهیو تغذ ی، درمانیبهداشت یۀخدمات اول ۀلزوم ارائ

ولت د یاقتصاد تیضعراهکار و و  یبودن ا برنهیوارد عمل شود و خدمات ارائه کند. حال با توجه به هز دیبا

طرح   یا یمال  یتأم یبرا یکند، راهکار ینینشعقب یخدمات اجتماع ۀکه سبب شده هرروز از حوز

 د؟یادهیشیاند

محله به  نیو حجم مداخله الزم خواهد داشت و ا تیاندازه فعالمتناسب به یاطرح بودجه نیکه ا میما از روز اول واقف بود .بله

 یتیاو حم ییاجرا یهاتی. درواقع بودجه و ظرفمیکه اآلن در حال انجام آن هست یدارد؛ کار ازین ینهادنیب یلگریاز تسه یسطح

به  ینهادنیب یلگریو حاال در طرح تسه میارا شناخته نجایا یهاتیو اولو ازهایشود. ما ن تیهدا دیاما با شدهفیدر تمام نهادها تعر

ت درس یمشترک و در جا یتهیکم کیدر  ینهاد نیب یها با هماهنگبودجه میخواهی. درواقع، ممیهست یدنبال جذب منابع مال

ارت و نظ ستمیس کیبودجه و اجرا و ارائه خدمات  صیطرح تا تخص شنهادیالزم هست که از سطح پ نهیزم نیشوند. در ا نهیهز

 ییاجرا اتیبا آغاز عمل یابودجه کی صیصورت و صرف تخص نیا ریکند. در غ یابیو ارز شیرا پا ندیشود و فرا فیتعر یشیپا

اجرا،  ندیراف یاست که فارغ از بررس نیا افتندیم طیشرا نیکه در ا یها را با شکست مواجه شود؛ و اتفاق بدممکن است تمام طرح

 .افتدیم ینیبدب درخطرخدمات  نیو لزوم تأم یاجتماع یکردهایو رو رودیسؤال م ریو طرح ز دهیا
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 ت ناکارآمد محله هرندیباف -1تصویر

 

 یه چه نظرمحل رونیاوضاع درون و ب ۀمحله دربار  یساکنان ا دییلطفاً بفرما دیکه داشت یابا توجه به تجربه 

 شود؟ دهیها دمردم از خودشان در برنامه ریتصو  یا شودیدارند؟ چطور م

ا محله خود ر نی. ساکنان ااعتمادندیشان باز محله رونیب ۀشهر، به جامع یهامحله گریاز ساکنان د ترشیب اریمحله بس نیمردم ا

ه محله بنا ب نیا یهاچندان معنا ندارد. هرچند ممکن است گروه نجایا یمحل ۀبه نام جامع یزیچ یعنی داند،یاز جامعه نم یجزئ

دل شدن هستند. مثالً م یحال منزوسرعت در ها بهگروه نیبرقرار کنند، اما عمالً ا یاباهم رابطه یتصادو مسائل اق یشغل لیدال

 گونهنی. اندکیم نیرا تأم یو شغل یدرمان یازهایگرفته تا ن یجنس یازهایفرد، از ن یازهاین ۀدر درون خود هم ینیسکونت مجرد نش

 ها،نیشمجردن یاز همه سبک زندگ ترشیب رسدی. به نظر مشوندیپاسخ داده م یوهگرصورت درونافراد به یازهاین ۀاست که هم

 دیکن یاست که اگر سطح و سرانه را بررس انیها در جرگروه نیا انیم یاست. مناسبات گونهنیو لرها ا نیمهاجر گرید ها،یافغانستان

 ریات تأثها به خدمگروه نیا یکه ذکر شد بر دسترس ی. مشکالتدمند شونبهره هیها از خدمات اولگروه نیا دیمنطقاً با دید دیخواه

. شودیخودشان برطرف م یهاها، بلکه در داخل گروهسطح و سرانه نیا قیمحله نه از طر نیمردم ا ازین ترشیاست و بگذاشته 

ها شکل گروه انیم یا. رابطهدندارن یااز محله رابطه رونیب ۀخدمات، با جامع یسر کیمردم محله، جز هنگام فروش  جه،یدرنت

ه محل نیمردم ا یکه ما از رفتار و زندگ ییهایاز تلق یاریشدن است. بس یل منزوو هر گروه به دست خودش در حا ردیگینم

ن کار با آن کودکا تیما از وضع ی. تلقمیکنیکودکان کار فکر م ایحس تعلق  ۀمتفاوت است؛ مثل آنچه ما دربار تیبا واقع میدار

لکه از ب نند،یبیجامعه نم یبرا یبیخود را همچون آس تیها موقعمتفاوت است. آن اریدارد بس انیکه واقعاً در آن محله جر یزیچ

راد محله، تصور اف  یا در هستند. یبد اریبس تیکردن در وضع یاند و در حال زندگافتاده ریمحله گ نیها در انگاهشان، آن

 بقا یبرا یادنبال چاره دیگرفتار است که با یها از خودشان فردبلکه تصور آن ست،ین بیاز خودشان آس

 ریمردم هرروز و هر ساعت درگ نیکه ا لیدل نیروزمره خود هستند. به ا یازهاین نیاول ریمحله درگ نیافراد اخودش باشد. 

 م،یکن یریگیرا پ یو بحث مشارکت و توانمندساز میها شوسطح وارد رابطه با آن نیدر هم دیبقا هستند، ما هم با یبرا ییترفندها

 شیپ یطیمح یبهساز یبرا یریگمیود، بحث مشارکت را صرفاً در تصمموج یکردهایمانند رو نکهینه ا
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قا خودشان ب یافراد برا نیکه ا ییهایشیانددر دل چاره دیبا یمشارکت یهاکه از خودشان دارند پروژه یریبر اساس تصو. میببر

 یشراکت ۀزخانراهکار آشپ ینیو مجرد نش ینینشها و سبک سکونت اتاقشکل خانه به دلیل توانیشود. مثالً م فیاند تعرانجام داده

خارج و  یررسمیغ تافراد را از حال نیاقتصاد ا دیها بااست. پروژه یررسمیغ یاقتصاد یبافت شهر نیرا دنبال کرد. اقتصاد مردم ا

ون چ کنند؛یم است، آن مصرف را آزاد ادیکه مصرف مواد مخدر ز یدر مناطق ،ییاروپا یبکنند. در کشورها یوارد مناسبات رسم

را که الزم دارد ازآنجا  یو مواد مخدر کندیآن است مراجعه م ینظر نهاد متول ریخاص که ز یهاکار شخص هرروز به مکان نیبا ا

مصرف  زانیم ب،یترت نی. بدمیکرد یابیمحله مکان نیمتر در ا صدهفت ۀکه به فاصل یتی. درست مثل همان مراکز فورکندیم هیته

 به دست دزیو ا تیخطرناک مثل هپات یهایماریب تیاز وضع یقیکار، اطالعات جامع و دق نیا یو درازا شودیم افراد کنترل

ند شد برخوردار خواه زیو حمام تم یبهداشت سیافراد از سرو نیا ن،ی. همچنمیریگیرا تحت کنترل و مراقبت م مارانیو ب میآوریم

 یهاکردیخواهد شد. درواقع، برخالف رو یریجلوگ ابانیدر گوشه و کنار خ هیرویاز مصرف ب یو با کنترل مصرف، از مرگ ناش

باشد.  فرصت کی تواندیتمرکز م گونهنیما، ا ۀدیبه عق آوردیحساب مبه دیتهد یمحله را نوع نیتمرکز در ا جادیگذشته که ا

راهم را ف تیرینظارت و مد یهانهیاز زم یاریع، بسمراکز تجم نیدر ا یاهیو تغذ ی، درمانیبهداشت یۀخدمات اول ۀبا ارائ توانیم

 آورد.

 ها ها و پروژهاعتمادی، نگاه مردم به مدیریت شهری و طرحای  است که ورای مسئلۀ بی خری  پرسشآ

 چگونه است؟

تمادی، اخیرًا اعن بیدر تاریخ و گذشته دارد. عالوه بر ای شهیرعمیقی که  اریبساعتمادی کنم؛ بیاعتمادی اشاره میبه بی بازهممن 

اگر تا دیروز  کهیطوربهگذار بوده است. تغییر اوضاع اقتصادی، ناامیدی بسیار شدیدی بر پیچیدگی وضعیت مردم تأثیر لیبه دل

 اگر بخواهیم به اجرای درواقعچیز بکنند، امروز همین امکان را هم ندارند. توانستند نان را جایگزین همهنیازمندان این محله می

مومی های عای بکنیم، مردم اینجا دسترسی بسیار محدودی به منابع و سرمایهسازی برای مردم این محله اشارههای توانمندطرح

 کم در سطح راهبردهای بقا برای مردم محلۀ هرندی تعریف کنیم.ها را دستها و پروژهاین وظیفۀ ماست که طرح دارند.
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 یدر سطح یناکارآمد موجود در شهر تهران، حت یهامواجهه با بافت از شما یدر ابتدا از تجربه شخص 

 یبه کم دیتوانی. البته ممیشهر تهران شروع کن ا یفقر مشخصاً در مق دهیپد ای یاز تجربه شهر تریکل

 .دیخود بپرداز یهاتجربه یتر برگشته تا شما به دوره بندعقب

 کنمی. حاال که به تجربه خودم در ده سال گذشته نگاه مکندیخود را اصالح م زمان مروربهو  ستیدرجا و ثابت ن یزیتجربه چ

 زیکردن خود است و شهر تهران ن حیاست و تجربه در ذهن من مدام در حال تصح رگذاریتجربه تأث نیقطعاً نگاه امروز من بر ا

 یساعته، گاه نیچند یطوالن یلیخ یهانمن در تهران قدم زدن و راه رفت قیعال نیتراز مهم یکیاست.  طورنیمن هم یبرا

 رگذاریتأث رایخوب ما از شهر بس افتیبر در زیو معتقد هستم دو چ کنمیشهر را با قدم زدن تجربه م شهیساعته در شهر است و همده

ه ب لیما یهرنظام ش کهنیا ایدشوار است و  ایها ممنوع که قدم زدن در آن میقدم بزن ییرهایدر مس کهنیا یکیخواهد بود؛ 

 راهکی ،شیتجر دانیم ایآهن و راه دانیبه سمت م یجمهور دانیرفتن از م ی، برامثالعنوانبه. ستین رهایمس نیما به ا یدسترس

 قیاز طر شدهمشخص یرهایساز م ایو  دیاستفاده کن یرانیتاکس ای یمشخص اتوبوسران یرهایساده آن است که از مس اریبس

 نیا تیمز نیترمهم و دیتا از آن استفاده کن کندیم هیبه شما توص ستمیاست که س یندیفرا نی. درواقع ادیسبه مقصد بر یروادهیپ

 .دینیبب رهایمس نیرا جز ا یگرید یجا چیبود که ه دیقادر نخواه گریاست که شما د نیا ستمیس یبرا هاشنهادیپ

 کنمیم یکه در آن زندگ ییساده من از جا یلیکاخ گلستان است. خها در شهر تهران به نظر من مجموعه محدوده نیباتریاز ز یکی

 یستیتور یاحالتو ب کیش یلیصورت خمترو به کاخ گلستان برسم و به ستگاهیاز ا یروادهیپ یبا استفاده از مترو و باکم توانمیم

 میگر تصمخودم؛ اما ا یبرگردم به محل زندگکنم و دوباره  فیلذت ببرم، تعر ام،یبه وجد ب یمیبخش قد نیا دنی. از دنمیآنجا را بب

معتاد را  راه است، صدها افتنیدشوارتر از  یلیشدن در شهر خگم نیامیجا داخل بافت گم بکنم که به قول بنخودم را همان رمیبگ

رند و به خاطر دا هیشدت سوءتغذبه که است واضح شانمواد هستند و از چهره قیراحت و آشکار در حال تزر یلیکه خ دیخواهم د

روش ف شانیوجود دارند که محتوا ییهایآگه دهد،ینم تیاهم شانیبه بهداشت و غذا کسی اندکه انتخاب کرده ایزندگی سبک

 نیهان اخوا وقتچیه ستمید که سید دیرا خواه ییزهایساله. چ، دوساله و سهسالهکیفروش بچه  یبدن و بچه است: آگه یاعضا

دن است. در حال محقق ش یسیکنترل فرهنگ و کنترل پل نیونقل، ماشبا نظام حمل زیهدف ن نیو ا دینیبنبوده تا شما آن را ب

 نیکه نه ماش یتنگ یهاممنوعه بوده است. کوچه یهاطیمح نیقدم زدن در ا شهیاز تجربه قدم زدن در تهران هم یمن بخش یبرا

کامالً از دسترس نظارت و  شهیدارند و هم یبه آنجا دسترس یل عمومنقوحمل لیها را داشته و نه وساس امکان تردد در آنیپل

 شهر از دریچه ادبیات

  گفتوگو با فرید قدمی

 عبداهلل رحمانیانپور اصل و بهزاد ملک :کنندهمصاحبه

عنوان  30از  شیپنج رمان در کنار ب فیاست که با انتشار و تال یرانیمترجم و منتقد ا سنده،ینو یقدم دیفر

 شناخته شده است.  یفرانسه و عرب ،یسیانگل یهاجهان در زبان اتیترجمه از ادب
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از  یمیظکه بخش ع ریگسترده فق تیجمع نی. ادینیشهر را بب یبود تا چهره واقع یکنترل دور بوده و آنجاست که شما قادر خواه

 لیقب نیمتفاوت هستند. در ا شودیم از آن صحبت یفقر در اروپا که گاه یارهایکامالً با مع شوندیشهر تهران را شامل م تیجمع

 یدر تجربه عاد وجهچیهشد به انیکه ب یموارد نیشدت بحران غذا دارد. اکه به میمواجهه هست یها در شهر تهران ما با فقربافت

 .ندیآیشهر تهران است که به دست م یهاکوچهپسکوچهشدن در ها در گمتجربه نینخواهند شد و ا دهیشهر تهران د

 هم که و آگامب میکه همواره تحت کنترل و نظارت است مواجه  یسراسر ب ییما با فضا ییفوکو ریبه تعب  

 یکیدموکرات یبا فوکو است و معتقد است که ما در ظاهر فضاها نظرهممسائل متمرکز بوده،   یا یرو یلیخ

قرار دارند و اتفاقاً  یترشیبتحت نظارت  یلیگذشته خ یبا فضاها سهیفضاها در مقا  یا کهیدرحال میدار

اتفاق  ییکلمه در آنجاها یواقع یتجربه به معنا  یو ا ردیگیفضاها شکل نم  یدر ا یشهر یتجربه فضاها

و  ستندین ینظارت و کنترل چیتحت ه  یامیبن ریکه به تعب دیریزن بر عهده بگکه شما نقش پرسه افتدیم

 شودیبودن در شهر است که باعث م هیغرب  یه است و همیشهر همواره غرب  یاست که در  یزن کسپرسه

حول  یبنددسته  یمنظور در ابتدا کار   یندهد. به هم ینظارت و کنترل گونهچیزن در شهر ت  به هپرسه

که  رسندیبه نظر م طور یکه در ظاهر ا میشده است دارها ساختهسال  یکه در طول ا یشهر یفضاها

شدت در حال کنترل هستند و آن دسته هستند که به ییدرواق  فضاها یاست ول ازبعموم مردم  یعرصه برا

  یسً ااص ایو  یدر حال فراموش ایهستند  یدر حال نابود ای مرورزمانبهکه خارج از کنترل هستند  ییفضاها

و نه  ددارن ییفضاها آشنا  یکه نه با ا دیجد یهانسل ژهیوبه میشناسیعنوان فضا نمفضاها را امروزه به

لف مخت یهادوره یشهر تهران را برا تیتجربه، روا  یها است. به نظرم اگروه  یا یبرا یتیجذاب چیفاقد ه

ها را تجربه  یا توانندیمختلف م یهاگفت نسل شودیم ییاروپا یدر شهرها کهیدرحال کندیمتفاوت م

 یقدرتحوالت به زانیخود است چون م شینما لامتفاوت در ح یاگونهبه طیدر تهران شرا یداشته باشند ول

 یهانسل یبرا یرا حت دیکه شما بدان اشاره کرد ییکه امکان تجربه کردن فضاها افتدیاتفاق م  یسر

 .کندیهم متفاوت م  ینزد

میشه مایل و ه که افراد فضاهای شهری را کامل تجربه کنند خواهدینم، اگر بخواهم خیلی ساده توضیح بدهم، سیستم یطورکلبه

تر است که این تجربه محدود باقی بماند و ابزارهای کنترلی الزم برای این کار را هم دارد. در اروپا این سیستم کنترلی خیلی نرم

؛ آیندمی باطیانض جوامعِ پی از که گویدمی سخن کنترلی جوامع از باروز «کنترل حدود» مقاله ریتأث تحت فوکو کند؛ میشلعمل می

اهای شوند. یکی از قوانین عجیبی که در مورد فضعبور از ممنوعیت به کنترل. در جامعه کنترلی افراد توسط خود کنترل می یعنی

طبق قانون قادر خواهد بود به زنی طبق ضوابط مدنی جرم محسوب شده و پلیس شهری در ایران وجود دارد این است که پرسه

راین در ایران همچنان این کنترل به شکل ماقبل مدرن خود هم وجود دارد، یعنی ترکیبی بناب؛ جرم ولگردی فردی را بازداشت کند

که  تشهرک باستی هیلز اس ها گندش درآمدهاز کنترل سخت پلیسی و کنترل نرم فرهنگی. یک نمونه شهری اخیر که تازگی

ی اجازه سهرکمحصور که  کامالًک محدوده مسکونی ، یشدهگرفتهیی است و از بورلی هیلز الهام کایآمراسم این شهرک هم  اتفاقاً

ای که متعلق به همه شهروندان شهر ورود نداشته و این آشکارترین نوع خشونت و تبعیض علیه شهروندان است. چون محدوده

 حظات محیطساز در آن به دلیل مالوای که ساختتر اینکه در محدودهاست و جالب قرارگرفتهبوده امروز در اختیار گروهی خاص 

زها برای چیزندگی فقرا و بی محل هماست. پس  بناشدهمحیطی این شهرک ی زیستکاردستبوده و با  رمجازیغ کامالًزیستی 

 رسیده.دورانبهزندگی اعیان و اشراف تازه محل هماکثریت شهروندان ممنوعیت ورود دارد، 
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کند. اولین عامل بحث دارد که تجربه شهری در تهران را محدود میاگر به بحث خود در درون شهر بازگردیم، چند عامل وجود 

نقل عمومی که از ویعنی شما وقتی در چارچوب نظم عمومی و با استفاده از حمل؛ نظم عمومی شهری است واسطهبهدسترسی، 

ش آدم، آگهی فروش آگهی فرو وقتچیههای معمول شهری استفاده کنید کنند از تجربهمسیرهای مشخصی در شهر تردد می

های وحشتناکی را که در شهر وجود دارد اعضا بدن، افراد زیادی که درگیر سو تغذیه هستند و در معرض مرگ قرار دارند و خشونت

 در حال عبور از یک سری مسیرهای معین شهری هستید. کهنیابینید، به خاطر نمی

ت. های ارشاد اسیک نمونه آن حضور گشت ؛ کهکندو محدود میدومین عامل پلیس است. پلیس به شکلی آشکار شما را نهی 

گوید برای عبور از برخی مناطق باید یکسری دیسیپلین خاص را رعایت کنید. پلیس گشت ارشاد به شکلی آشکار به شما می

دان ستاده و مالک عبور از می، برای عبور از میدان ولیعصر با هر لباسی اجازه عبور ندارید، چون گشت ارشاد اینجا ایمثالعنوانبه

افزار که بر بود در قالب یک نرم شدههیتهای شود. چیز جالبی که در این مورد به آن برخوردم این بود که نقشهتوسط او تعیین می

 کرد و این موضوع من را یاد فصل چهارم کتاب اولیسمبنای حضور گشت ارشاد در شهر مسیرهای جایگزین را به شما معرفی می

ه توان از شهر دابلین بدون برخوردن باین است که چطور می سؤالکند و آن ی مطرح میسؤالانداخت. لئوپولد بلوم در این فصل 

توان از شهر تهران بدون برخوردن به است، چطور می شدهلیتبدبه چیز دیگری  قاًیدقای عبور کرد. این موضوع در ایران میخانه

اید هدفی ب حتماًدر شهر پرسه زد و  هدفیبتوان زنی طبق قانون جرم تلقی خواهد شد و نمیفی پرسهگشت ارشاد عبور کرد. از طر

امکان تجربه آن وجود نخواهد  ابداًزنی هایی در شهر شوند که بدون پرسهداشت و علت هم این است که مانع از دیدن صحنه

یا  گوید افراد فقیر وامل هم فرهنگ است. فرهنگ به من میتری به شهر داشت. سومین عداشت تا بتوان نگاه صحیح و عمیق

 نروی. چیزی که در اساس مضحک است. شانیهامحلهها پرهیز کنی و به اند، باید از آنمعتاد خطرناک

 رمسئله دیگری که وجود دارد چه د درواقعهای ممنوعه بوده است. ترین تجربه تهران همین قدم زدن در این محدودهبخشرهایی

در نظر  34اگر نقطه شروع را انقالب  کهنیاو جالب  میمواجهایران و چه در تهران، شکاف شهری چشمگیری است که با آن 

به لحاظ اقتصادی  قاًیدق 34کنند، در سال ترین حالت ممکن زندگی میبگیریم خیلی از افرادی که امروز در میدان شوش به نازل

اند. فرآیندهای ن روز بسیاری از ساکنان باستی هیلز هم در آن موقع در همان وضعیت بودهیی ایستاده بودند که آجاهماندر 

ویژه بعد از پایان جنگ به اقتصاد ما نشت کرد اقتصاد کشور ما را به یک اقتصاد تصادفی و رانتی تبدیل کرد. در ای که بهسیاسی

صحبتی از تصادفی بودن نیست. تصادف در اقتصاد ما خیلی  سفانهمتأ شودهای فراوانی که از رانت میرغم صحبتاقتصاد ما علی

اشد یا بدون ی خلق کرده باافزودهارزشبینیم یک نفر بدون اینکه کار تولیدی انجام داده باشد یا اینکه دخیل است. برای همین می

 کامالً  رطوبهو  ندسالهچکوتاه  زمانکرشد تصاعدی قیمت ملکی یا چیزی طی ی براثرکسب تحصیالت، صرف یک تصادف 

گوییم، ای دیگر پرتاپ شده، بدون داشتن آن چیزی که امروزه بدان تربیت بورژوایی میناگهانی از یک طبقه اقتصادی به طبقه

بینیم که سطح یعنی تحصیالت، تربیت و غیره. بنا به همین دالیل است که در باالترین سطوح اقتصادی شهر تهران افرادی را می

پایین است که اگر شما این افراد را فارغ از زمینه اقتصادی ببینید محال است امکان زندگی  یقدربهشان و شعور اجتماعی برخورد

را  یسگرکیدطرف  از های شهر تهران ساکن باشند.بخش در بهترین کهنیادر شهر را برای این افراد متصور شوید چه برسد به 

 عاش در کردستان در حال کولبری است.بینید که دکترا دارد و برای ممی

 کند تا کمتر از زندگی اینهای شهر تهران منع مینشینها و زاغهنشینکه سیستم ما را از دیدن این حاشیه طورهماناکنون هم

و در طرف  اریزی اقتصادی و شهری پی ببریم، در همین راستهای اشتباه حاکمیت در برنامهبه سیاست جهیدرنتافراد آگاه شویم و 

شود و با حصاری سخت مانع از ساز و غیره میی آتیحتهای شمال شهر مثل باستی هیلز یا مقابل هم مانع دیده شدن شهرک

 شود.می نیمعتجربه شهری محدود به یکسری فضاهای  تیدرنهاشود که تجربه این فضاها توسط سایر شهروندان می
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کنم فردی که در تهران زندگی می عنوانبه: اگر از نگاهی دیگر به مسئله بپردازیم من ها مهم استزمان هم در تجربه مکان مسئله

ای را تجربه بکنم هیچ ی زندگی شبانهطورکلبهاز فضای شهری یا یک کافه استفاده بکنم یا  شبمهیناگر تصمیم بگیرم که پس از 

دیگر هم  مسئلهو ... تنها محدود به ساعاتی خاص از روز است.  ها، سینماهاها، کافهای وجود ندارد. تجربه خیابانامکان عمومی

روی  دهادوبنیق قدرآنتری نسبت به مردان قرار دارد. مراتب در سطح پایینها به فضاهای عمومی بهجنسیت است. دسترسی زن

؛ است امری غیرممکن بدل کرده شناسی و شناخت را بهبا زیبایی توأمتجربه شهر  عمالًهستند که  رگذاریتأثتجربه شهر تهران 

شود شما شناخت درستی از شهر پیدا بکنید و شما به شود شما از تجربه شهر لذت ببرید و نه اجازه داده مییعنی نه اجازه داده می

 ی اندک از شهر تهران محدود خواهید شد.لیخیک سری تجربیات 

های شهری کند، نداشتن سنتریس، برلن، پترزبورگ و ... متمایز میمسئله بعدی که تهران را با سایر شهرهای بزرگ دنیا مثل پا

. است رگذاریتأثهای هنری ما هم این موضوع خیلی های مدرن شهری نداریم که عالوه بر این در جنبشاست. ما در تهران سنت

هم  ک کافه نادری هست که خیلیبینیم یادبیات معاصر ایران بوده می دورانکه به لحاظ خالقیت یکی از بهترین  8580در دهه 

اما امروز همچنین تجربه شهری ؛ دادندیک تجربه شهری را شکل می باهم درواقعها است که مشهور بوده و پاتوق همه نویسنده

، در شهر زوریخ هنوز هم یک کافه خیلی مشهور وجود مثالعنوانبهدر تهران وجود ندارد و این موضوع تبدیل به سنت نشده است. 

 نیمچنهبینیم و حتی اگر چیزی را نمی نیهمچن وجهچیهبهارد به نام کافه ولتر که محل ظهور جنبش دادا بوده است. ما در تهران د

دهد. در امروز تهران، تمایلی برای حفظ کافه نادری به همان شکل سنتی و تمایلی وجود داشته باشد هم سیستم این اجازه را نمی

ار این تمایل وجود ندارد بلکه بالعکس، انگ تنهانهافراد، وجود ندارد و  کردنجمع دورهمای باشد برای نشانههایی مشابه که یا مکان

خواهند روح تهران را هم سفارشی بسازند یا اصاًل اند وجود دارد، چراکه گویا میها که روح تهرانتمایلی برای محو شدن این مکان

ی خیلی معمولی یک بخش مهمی از تاریخ شهر سوزآتشآباد که یک نیما یا میدان حسن روح کنند. مثل خانهآن را مطلقاً بی

العملی از خود نشان دهد. علت این موضوع این است که از منظر سیستم، تهران را سوزاند بدون اینکه کسی متوجه شود و یا عکس

هر تهران با نگاه کسانی که به دنبال تجربه ی مشخص. نگاه شهردار شهاباتجربهی مشخص، نه هامتیباقتهران شهری است 

دمات بایست میزان خی متنوع پس میهامتیباقعقیده شهردار چون تهران شهری است  بهمتفاوت است.  کامالًشهر تهران هستند 

ن حرکت رامترو؛ جالب است که اگر شما از شمال تهران به سمت جنوب ته مثالعنوانبهها متفاوت باشد. هم نسبت به این قیمت

های شمال گاهی نسبت به ایستبرقپله شهرنییپاهای کند. در ایستگاهکنید میزان خدمات و تسهیالت موجود در مترو کاهش پیدا می

ی است که برقلهپای دارد که فقط یک مسیرش شامل سه مسیر پله کالًنمونه ایستگاه مترو نواب  عنوانبهکمتر است.  اریبسشهر 

ن همه ای تنهانهاما در مورد ایستگاه مترو تجریش چندین مسیر پله )شاید ده مسیر( وجود دارد که ؛ خراب استاغلب اوقات هم 

شوند که مبادا چند ثانیه خراب باشند و شهروندان ساکن تجریش دقیق بازرسی می چنانآنی هستند بلکه برقپلهمسیرها دارای 

که  توانان جسمیهای جنوب شهر دچار مشکل شوند. در مترو کموندان ایستگاهاما هیچ اشکالی ندارد که شهر؛ دچار مشکل شوند

 توانان جسمی ندارم و اینکنند که من مسیری برای کمو متروهای شهر تهران خیلی صریح به شما اعالم می اندشدهحذف کالً

ق که در مناط ن معناست که فرودستان اقتصادیهم اهمیتی برای شهرداری ندارند. این بدا واقعاًافراد اهمیتی برای ما ندارند و 

سهیالت خدمات و ت جهیدرنتکنند، از دید شهردار با سایر اقشار ساکن در شمال شهر یکسان نیستند و پایینی شهر زندگی می

 کنند.کمتری دریافت می

یابد. اگر با سرعت معمول در ه میوی ادامو تا پارک شدهشروعجالبی است که از میدان توحید  تجربه اتوبان چمران هم تجربه

تر، اتوبان چمران از میدان توحید شروع به حرکت کنید هرچقدر که به شمال شهر نزدیک شوید خواهید دید که چقدر اتوبان جذاب

 شوند. ولی در عوض در سمت توحید شما با یک صحنه خشنها در مسیر اضافه میها و فوارهتر و سرسبزتر شده و مجسمهخوشگل



   

 
 

180 

نقطه شروع بدترین نقطه است و هرچقدر به سمت شمال حرکت کنید اوضاع بهتر خواهد شد. این  کهیطوربهمواجه هستید 

د کنند خدمات بهتری ارائه کنداند به کسانی که در شمال شهر زندگی میذهنیت حاکمیت است که خود را موظف می دهندهنشان

هر بندی اقتصادی و این فقری که در شاین تقسیم درواقعکمتر اهمیت دهد.  کنندیمو به کسانی که در سایر نقاط شهر زندگی 

ن ی به تشدیدش دارد. اگر لکانی بخواهیم به ایاختهیافسارگسخواهد جبرانش کند بلکه تمایل نمی تنهانهوجود دارد را سیستم 

برعکس است. در یک شهر دموکرات  امالًکسانس وسط است. ولی شرایط در یک شهر دموکرات موضوع نگاه کنیم پای ژوئی

فاق در این ات ابداًشود که های شهر وصول میترین بخشهزینه کردن در محروم منظوربهترین مالیات از طبقات مرفه جامعه بیش

ا در شهر ی رتوانست اتفاق خوبافتد. اتفاق خیلی خوبی که در این زمینه در شهر تهران افتاد و میاز شهرهای ایران نمی کیچیه

 شدتبهن کنندگابد این پروژه اجرا شد که تعداد مراجعه قدرنیارقم بزند افتتاح شهر آفتاب در نقطه جنوبی شهر تهران بود، ولی 

جا شد و همه هم از اینکه نمایشگاه کتاب دوباره به باال و مرکز شهر برگشته استقبال این مجموعه فرهنگی جابه تیدرنهاکم شد و 

ذت ببرند از حضور در آن ل واقعاًتوانست یک توسعه خیلی خوب باشد و به ساختن مکانی که مردم شهر آفتاب می کهیدرحالکردند، 

است وضعیت بهتری پیدا کند و تغییری اقتصادی را در بین  شدهفراموش واقعاًمنجر شود و باعث شود این قسمت از شهر که 

 ها رقم نخورد.از این اتفاق کیچیه متأسفانهساکنین آن منطقه رقم بزند که 

   که در تهران مدام در حال اتفاق افتادن  ینیگز ییجداکنم که بحث ای  موضوع را درک می طور یام

 فرضشیپی   عنوانبهکه ای  موضوع را  های اقتصادی داردهای سیاسی و هم سویههست هم سویه

است که در حالی تسری پیدا کردن در بی   ینیزگ ییجداپذیریم و ی  بحثی هم که وجود دارد ای  می

ق کنند که ای  اتفاتمایل پیدا می جداشدهو  شدهفیتعر کامسًبه فضاهای  کمکممردم است. خود مردم هم 

یعنی ما با یکسری از ساکنی  شهر تهران مواجه ؛ های شهری متفاوتی را رغم خواهد زددر آینده تجربه

ت طبقات فرودست را به رسمی ل با طبقات فرودست جامعه نیستند و ای هستیم که دیگر حاضر به تعام

تواند از باال به پایی  و یا بلعکس باشد. خود مردم هم در سطوح شناسند و ای  به رسمیت نشناخت  مینمی

 VIP ها که همیشه به دنبالهم در فضاهای کوچکی مانند رستوران ینیگز ییجداای به همختلف تمایل فزایند

تا خود فضاهای شهری که برای ما خیلی مسئله است، دارند. ای  قبیل اتفاقات که در حال رخ  شدن هستند

 به ی  ارزش است. شدنلیتبدحال  در های مختلف جامعه مشهود بوده،دادن هستند و در الیه

 ود. تجربه رستوران و کافه رفتناشاره به رستوران باعث شد تا موضوعی جالب به ذهنم برسد که فکر کنم خیلی مهم خواهد ب

میالدی مثل کارهای بودلر یا  83یک تجربه اخص شهری خیلی مهم بوده، چون اگر برگردیم به ادبیات مدرن قرن  عنوانبه

 دلیل به این همآنها مهم بوده، ها و رستورانبینیم که چقدر قدم زدن در بولوارها و چقدر رفتن به کافهکارهای داستایوسکی، می

های تصادفی نشینیشد تا فهم بهتری از هم داشته باشند و همگرفتند که این باعث میکه مردم از طبقات مختلف کنار هم قرار می

 تیرنهادها شد. شخص کنار من در کافه ممکن است از یک طبقه، صنف و یا جریان سیاسی دیگری باشد و این تفاوتایجاد می

 شد. در ایران و در لحظهباعث تحقق و پیشرفت مدرنیته می عمالً برد و ی ما را از شهر باال میمنجر به تعامل شده و تجربه مدن

در مرکز و باالی شهر  عمدتاًها ها و کافهبنا به دالیل اقتصادی، رستوران ازجملهاست،  محدودشده شدتبهاکنون این موضوع 

کنید ی پیدا میتر جگرکی و کباببیش شهرنییپاشود. در رستورانی یافت میکافه و یا  زحمتبه شهرنییپاو در  اندداکردهیپاستقرار 

ل به دلی صرفاًها گیرد و مراجعه به این مکانها شکل نمیهیچ تعاملی در این مکان عمالًها مواردی هستند که این درواقعکه 

 اهمبها گیرد و آدمعامالتی بین مردم شکل میهای مرکز و شمال شهر تاما در کافه یا رستوران؛ است متیقارزانیافتن غذای 

کنم از زنند و امکان دیالوگ بین افراد فراهم است. در دوره شوروی یک اتفاق بسیار بزرگ در روسیه افتاد که فکر میحرف می
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وبی که این که به زبان روسی یعنی میز چ 8هایی شکل گرفت به نام استالووایارستوران درواقعاواخر دوره لنین شروع شد. 

های خیلی بزرگی هستند که همچنان هم در مسکو و پترزبورگ وجود ها مشهورند. استالووایاها غذاخوریها با آن چوبناهارخوری

شوند. میزهای چوبی دارند و به همین خاطر و شلوغ هستند و در تمامی نقاط این شهرها یافت می وآمدپررفتدارند و خیلی هم 

 دتشبهکنند و هستند و غذاهای روسی پخت می سیسروسلفها چوبی است. هنوز هم میزهای این رستوران اند وهم معروف شده

شهرهای دنیا است. با توجه به تجربه  نیترمتیقگراندر مسکو که یکی از  همآناست،  متیقارزانها هم غذاهای این رستوران

هزار  13خوردم به پول ایران در حدود  آنجاسال پیش، غذایی که در  هستند چون دو متیقارزانمعتقدم  رستورانخودم در این 

 تومان داشت. صد هزارتر از قیمتی بیش قطعاًهمان غذا در خود ایران  کهیدرحالتومان بود 

قادر  تی هم ندارند خیلی راحچنانآنپول  درواقعطبقات فرودست که  کهنیاکردند. های استالووایا دو چیز را فراهم میرستوران

 هایی بزرگ و خوب و وقت آزاددر رستوران همآنها تجربه کنند، نشینی تصادفی با سایر افراد جامعه را در این رستورانبودند هم

. خوردند و نیاز به گذاشتن وقت برای آشپزی نداشتندمی غذاکمتری برای کارهای اجتماعی، مطالعه و ... داشتند، چون با پولی بیش

ا را هندیدم که نقش این غذاخوری وقتچیه متأسفانه ها در شوروی به نفع تجربه اجتماعی تمام شد.د این رستورانوجو درواقع

تر بیش آفرینی اجتماعیها باعث نقشکسی در تحوالت شوروی بررسی کند، شایدم خودم یک روزی این کار را بکنم. این رستوران

حاظ مانده به لای دهقانی و عقبنظام سوسیالیستی مردم از جامعه جهیدرنتو  دیگر مردم در شوروی شدند، در کنار عوامل متعدد

های آباد )انتای را در حسنهای خیابانیای بدل شدند که دیگر تاب تحمل نظامی بسته را نداشت. من غذاخوریفکری به جامعه

 ابداً ما ا ی شبانه ارائه کند،بازندگدر ترکیب  همآنن مدل را ای محدود را از ایام که انگار تالش دارد تا تجربهسی تیر( تجربه کرده

جا باید آن ظاهراًکند و اگرچه ها خدمات ارائه میای در آنجا وجود ندارد، فقط یک یا دو ساعت بیشتر از سایر رستورانزندگی شبانه

ست. تر هم اشهر تهران تفاوتی ندارد و گاه گرانهای معمول بینیم که نرخ غذاها با رستورانارائه کند ولی می متیقارزانغذاهای 

 که اهالی اطراف شدهیزیربرنامهشود طوری کورتی که در جنوب شهر طراحی و جانمایی میاین بدین معنی است که حتی فود

ر نقاط شهر سایکنند اغلب از این کاربری حذف شوند و اگر به آنجا مراجعه کنید خواهید دید که کسانی که این فضا را تجربه می

نوب ی که ساکنین جاگونهبهشود اما تجربه تهران قدیم در نظر گرفته می منظوربهجایی در جنوب شهر  درواقعاند. به اینجا آمده

این  به دلیل عدم تناسب قیمتی که با سطح توان اقتصادی اقشار همآنشهر به لحاظ اقتصادی قادر به استفاده از این فضا نیستند، 

 شوید که از شمال شهر بهی مواجه میمتیقگرانهای از شهر تهران دارد و اگر اطراف این فودکورت قدم بزنید با اتومبیل منطقه

 اند.این منطقه مراجعه کرده

 عبا  یاز پژوهشگران مثل آقا یدر حال رقم خوردن است که بعض یکم در شهر تهران اتفاقاتامروزه کم 

 میکنیت محرک یبه سمت میروزمره معتقد هستند اتفاقاً ناخواسته دار یزندگ به نام فضا و یدر کتاب یکاظم

  یبه نام مال که تعداد ا میسازیرا م ییزهایواقعاً در حال رخ دادن است. ما چ یتصادف ینینشکه بحث هم

 کایاست که در امر یکه کامسً فاجعه است و نه آن مال شدهیینقطه از شهر تهران شناسا 62ها در مال

 رانیبا آنچه در ا یکامسً متفاوت یکیزیمشخصات ف شودیساخته م کایدر امر آنچهچون  شودیساخته م

کامسً  یافض  یو  ستندین یشهر  یتراف ریدرگ یلیو خ ندشهر هست رونیدارند و معموالً ب شودیساخته م

داشته  دیدارند و توان خر یرسجامعه به آن دست یطبقات مختلف اقتصاد کایاست و اتفاقاً در امر یمتفاوت

  یکامسً متفاوت است. ا طیها در تهران شراها مراجعه کنند؛ اما در مورد مالمال  یصرف تماشا به ا  ینه ا

و قدم زدن  دنیو مراجعات صرف د شوندیمصرف م یدیخر گونهچیمختلف بدون ه یهاگروهفضاها توسط 
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بعد   یها امال  ینظر فروشندگان مستقر در ا رغمیکه علاست  ریپذهمه دستر  یو برا ردیگیصورت م

 ییجدا نبه هما  یمعتقد هستند که ا یوجود دارد که برخ زین یمنف هیسو حال یمثبت ماجراست. درع هیسو

 یفقط طبقات خاص  یکه ا کندیاحسا  م رونیکه از ب شودیمنجر م یشهر یو خاص کردن فضا ینیگز

 .کنندیضا را مصرف مف  یاز جامعه هستند که ا

تجربه  توانیم .نمیبیماجرا نم نیرا در ا یمثبت هیسو گونهچیماجرا قائل هستند، ه نیا یبرا یمثبت هیکه سو یمن برخالف بعض

 ییگدا درآمدتر همانند تجربهها توسط اقشار کممال نیکرد. تجربه ا هیها را به تجربه شازده و گدا گونه تشبمال نیوگذار در اگشت

و ابدًا  شودنمی بشینص ریجز تحق یحس چیو ه ندیشاهزاده را بب کی یزندگ تواندیشده که م ییوارد فضا یصادفطور تاست که به

 یه نرمانداست ک نیا یو نرماند سیکه معتقد هستند تفاوت پار های. به قول فرانسوکندیکسب نم نیفراتر از ا یاتجربه چیه

ت که اس نیا هیسوکیهست،  طورنیهم هم ما یانقالب کرد. برا توانینم یاما در نرماند استبیز یلیخ ییمنطقه روستا کی

 کی نکهیا یجاهستند به یساختمان عمود کیها انقالب کرد. مال توانیها نمدر مال وقتچیهستند اما ه بایز یلیها خمال

فاق نخواهد ها اتدر مال وجهچیهبه یشهرو به نظر من تجربه  دریگیابداً شکل نم یمال چیدر ه یکنش چیباشند و ه یساختمان افق

مثاًل  نندیافراد فراهم است که بب نیا یامکان برا نیطبقات فرودست جامعه خواهد شد و ا بیاست که نص ریتنها تحق نیافتاد و ا

 شمثال از کفعنواند بهفر نیهم وجود دارد و همه مثل ا یتومان ونیلیم 53کفش  ای یتومان ونیلیم 340لباس عروس 

رفت. شکل نخواهد گ هانیا یدر پ یکنش چیخواهد کرد که ه یادآوریمسائل به ما  نی. درواقع اکنندیاستفاده نم یصدهزارتومان

از دست  هاابانیآن خ یشده و از پخارج هاابانیکوچک از خ یها باعث شده تا اقتصادهامال نیاست که ا نیماجرا ا یبعد هیسو

 خارج شوند. مردم

 که فروش کنندیعنوان م کنمیدارها که صحبت متهران است با مغازه یمیمحله قد کیکه  لیدر محله خودم سلسب یوقت

از  دیافراد به خر لیموضوع هم تما نیشوند؛ و علت ا لیها تعطو ممکن است مغازه داکردهیپ کاهششدت به شانیکاالها

 لیعطتنها باعث تخواهند آمد که نه ندهیکه در آ ییهامال ایاند و که مد شده است ییتارهاپراسیها ایسپه و کوروش  یهافروشگاه

اضافه شدن به تعداد گرسنگان خواهد شد و  جهیو درنت یبرخ یکاریبلکه منجر به ب شوندیکوچک م یکارهاوکسب نیشدن ا

 یکسان ستند،ین یافراد عاد کدامچیه هانیا یعنیشد؛ خاص خواهد  یقدرت و ثروت در دست گروه ترشیمنجر به تمرکز ب تیدرنها

 که از رانت، قدرت و ثروت هستند یشهروندان ستند،ین یشهروندان عاد وجهچیهبه اندایستاده هامالساخت  هایپروژهکه پشت 

 اریبرخورد بس زین یهردارفروشان که شاز دست یکوچک و حت یکارهاوها، کسباز مغازه هاابانیخ کهیبرخوردارند. وقت یادیز

ازآنجا  زین تیقدم زد و امن ابانیدر آن خ توانیشکل نخواهد گرفت و نم ابانیدر خ یاشده، عمالً تجربه یها دارد تهنامناسب با آن

 د مثلهستن دیکه مرکز خر ییهاابانیشب در خ ازدهیاز ساعت هشت صبح تا  یمثالً شما قادر هست کهنیرخت بر خواهد بست. ا

 تیامن کنندهنیمردم تأم نیوجود دارند و حضور هم یمغازه و مشتر شماریاست که ب لیدل نیبه ا دیقدم بزن عصریول ای لیسلسب

وکور سوت یبه شهر لینخواهند شد و تهران تبد دهیتهران د یهاابانیدر خ یمردم گریعوامل کنار زده شوند د نیا یاست و وقت

 ست.یدر آن ن یشهر یاز زندگ یکه خبر شودمی

 یسید پلبهتر برخور انیبه ب ای یاسیس یاست، برخوردها رگذاریهم تأث یلیکه خ میبگو خواستمیم یکه در بخش قبل یزیچ

به  رونیاز ب یهر نگاه یکه برا یزیچکیباشند.  نینشخانه ترشیب یلیخ هایرانیبرخوردها باعث شده که ا نیاست. ا بافرهنگ

کامالً  طیمح کیها و در خود را در خانه یهایدور همو  هایهمه مهمان هایرانیکه ا استموضوع  نیجامعه ما جالب است، ا

جز به ایدن یهاالتیدر اغلب کاپ ایدر پترزبورگ  ایبلغارستان،  تختیپا ا،یسوف ای سیدر پار حالنی. درعکنندیبرگزار م یخصوص

اعث امر ب نیکه ا افتدیاتفاق م یعموم یفضاها ریها و سارستوران وها کافه در دادهایکامالً متفاوت است و همه رو طیتهران شرا
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 کیداشت که  وجود میقد لیکه در قبا ییهامثل جشن قاًیدق وندند،یبه آن بپ ستندیجشن ن ای دادیهم که عضو آن رو یشده کسان

و  مینکیم تریو خصوص یخصوص را مانیهاجشن میدار تهیمدرن انیما کامالً برخالف جر رانی. در ادادمیبه آن  یخصلت همگان

ا انتظار دارد عمالً ب رانیاز ما در ا سیکه پل ی. درواقع فرهنگدهدیانجام م سیاست که پل یصرفاً هم به خاطر سرکوب فرهنگ

 اردا انتظار داز م سیکه پل یاست و آن فرهنگ زیچکیمطلقاً  کنندیم یکه مردم ما در آن زندگ یفرهنگ یعنیتفاوت دارد؛  تیواقع

فقط  اندمیم یاجتماع یو آنچه از زندگ کندیم تریرا خصوص یقیحق یاجتماع یمرورزمان زندگبه نیاست و ا یگرید زیمطلقاً چ

 .شوندیاز خانه خود خارج م کیبوروکرات یاست و مردم صرف کارها یو ادار کیبوروکرات یزندگ

 در مورد آن مطرح کردند که البته به نظر م  ای  گزاره مشکل  شد تهران هنوز مدرن نشده و دالیلیگفته می

دارد به ای  خاطر که تهران به معنای واقعی کلمه مدرن شده اما ای  تجربه مدرن در تهران بسیار متفاوت 

مدرنی که ما در سایر شهرهای مدرن دنیا با آن مواجه هستیم. تجربه مدرن شهر تهران  باتجربهاست 

های های زیری  اتفاقاتی در حال رخ دادن است که در الیهدر الیه درواق و پیچیده است و  هیالهیالبسیار 

تر خواهد بحث در مورد شهر تهران را متفاوت و سخت کامسًنیست و ای  موضوع   یتشخقابلرویی  

ای  تجربه  که است معتقدکرد. اگر کتاب تجربه مدرنیته مارشال برم  را در نظر بگیریم در ای  کتاب برم  

ای  تجربه مدرن بودن در تهران چگونه  نظر شمامدرنیته بسته به هر زمینه متفاوت خواهد بود. حال به 

 است؟

که  دهدینشان م میکنیتهران صحبت م ممرد یهادر مورد چالش میما دار کهنیهم است، یبه نظر من تهران کامالً شهر مدرن

رد هم دا سیپترزبورگ و پار ورک،یویها را مارشال برمن در مورد نبحث نیا قاًی. دقمیکنیمدرن صحبت م یدر مورد شهر میدار

 یکمکی کایو امر یغرب یمسائل ما نسبت به اروپا یبرخ دیشا یعنی؛ میکه ما هست یزیچ زتر اعقب یخیدوره تار کیخب در  یول

 است. یتریمیمسائل قد

 یهاتیدولت مدرن و هم مصائب محدود یمصائب کنترل یعنیهم مصائب مدرن  رانیادر مورد کنترل. ما در  یبه بحث قبل میبرگرد

و هم  میکنیم یکه ما در شهر تهران هم در جهان مدرن زندگ یمعن نیبد م،یمصائب رادار نی. درواقع ما هر دو امیرا دار یسنت

 یند، ولفرهنگ متوقف ک نیت که ما را در ااس لیما تیدارد و حاکم یدر فرهنگ سنت شهیر آن یکه مصائب سنت یسنت یدر جهان

 41که از سال  کندیم جادیرا ا ییهامدرن شدن چالش نیمتفاوت در حال حرکت است که ا ییجامعه مدرن شده و به سمت و سو

امالً ور کطکه مردم را به ییزهایاز چ یکی. میآن هست هدشا یریگطور چشمبعد از انقالب، به بعد به هایسالبه بعد، حداقل در 

 چه به شکل ای یتجربه قدم زدن چه به شکل عاد هاابانخی در. هاآزادراهاست، درست در مقابل  ابانیخ آوردمیگرد هم  یتصادف

هر که در ش یاز نقاط مثبت یکیمدرن را رقم بزند.  یاها را از طبقات کنار هم جمع کند و تجربهقادر است آدم یاسیتظاهرات س

 نی؛ که اهستند هاابانیرنگ شود، خموضوع کم نیداشت که ا لیتما یلیخ باف،یقال یآقا ن،یشیدارد و شهردار پتهران هنوز وجود 

 اریبس نکهیا اینباشد و  سریها مدر آن ادهیبه بزرگراه شوند تا امکان تردد پ لیتبد هاابانیخ نیا ترشیوجود داشت تا هرچه ب لیتما

هر ما در ش یجد یهاها و هدفاز تالش یکی دیکند که به نظر من با دایا در تهران گسترش پهبزرگراه نیدشوار باشد. هرچقدر ا

 شهر تهران را از ما خواهد گرفت. ها باشد، امکان تجربه مدرنبزرگراه نیاز گسترش ا یریتهران جلوگ
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 ه چرا ک کندیم انیپرداخته و ب کایامر یساختار شهرها لیبه تحل یشورش یدر کتاب شهرها یهارو دیوید

تار و ساخ یاسیبا اقتصاد س کندیموضوع مرتبط م  یهستند و ا دانیعموماً فاقد م ییکایآمر یشهرها

 رفت یصورت پذ کانام هادانیم قیاز طر بخشییکه به شکل رها یکه عمسً هرگونه کنش کایامر یاسیس

بوده و  یکامسً عمد کایامر یهرسازدر نظام ش دانیمغفول ماندن م  یدارد را محدود کرده و معتقد است ا

 و کامسً آگاهانه بوده است. ینظم ذهن  یمغفول ماندن بر اسا    یکه ا ستین طور یا

ب را انقال دانی. خود ممیکه در تهران هم شاهد آن هست یاقدام کامالً آگاهانه صورت گرفته است. اتفاق نیا قاًینظر من هم دق به

 یدانیم گریبه چه شده است. عمالً د لیاز چه تبد دانیم نیواضح است که ا مینیبب ریپانزده سال اخ ده، نیاگر در دل تحوالت ا

 ینها انقالبتسازه نه نینداشته و ا دانیم نیبه نام بزرگ ا یربط چهی اندساخته دانیم نیکه در ا یینایگنبد م یوجود ندارد. حت

 .ردیگیرا هم از آدم م دانیر خود مد ستادنیاست و امکان ا یهم ارتجاع یلیبلکه خ ستین

 ترانیدر تهران که هرروز در حال اع یشهر، به تجربه فقر شهر دهیخردتر نسبت به پد یحاال در سطح 

 مسئله و بحث به  یدر حال وقوع هستند و نوع مواجهه ما با ا  یریز یهاهیکه در ال یشدن است و اتفاقات

دن کر زولهیا ایو  یماعسرکوب، انکار، طرد اجت استیا و سهموضوع تا مدت  یشناخته نشدن ا تیرسم

 .میبپرداز

ده و شپاک یشهر یهابوده که افراد فرودست جامعه از محدوده نیبه انجامش داشته ا لیتما شهیهم رانیدر ا ستمیکه س یزیچ

فراد در محالت ا نیبه حفظ ا شیابرهنه گراو پ زیچیبگرسنه، مستضعف،  ر،یانکار وجود افراد فق ینشوند. برا دهیها دمحدوده نیدر ا

ز چاو استیمثال در ونزوئال سعنوانشهر بوده است. به یو اصل یمرکز هایخیابانو  هادانیمها به از خروج آن یریخود و جلوگ

احم فقرا مز مجهز کند که یاگونههم هستند را به لحاظ کار و خدمات به یتوجهکه تعداد قابل یشهر ریبود که محالت فق نیا

 هانینشزاغه یت برانتوانس ستمیس یعنیموفق نبوده،  استیس نیا رانیخوشبختانه در ا ایمتأسفانه  ینشوند، ول تختیچهره مدرن پا

 یاهبخش ریها به ساکند و مانع از ورود آن ییرا اجرا هااستیس لیقب نیا شانزندگیطبقات فرودست جامعه در محل  یو برا

 یوارد مراکز اصل ترشیو ب ترشیب راداف نیاقتصاد ما شروع شد و هنوز هم ادامه دارد، ا یکه روند فروپاش 18ل شهر شود. از سا

اکز افراد را در مر نیما حضور ا شودیم دیتشد یاقتصاد یهاجو نان هستند و هرچقدر که بحرانوواقعاً در جست رایز شوند،میشهر 

نبوده و  یانافراد تهر نیاقشار معتقدند که ا نیمردم از طبقات متوسط در مواجهه با ا ترشی. ببینیممی ترشیب مانشهری یاصل

افراد از کجا به تهران مهاجرت  نیمسائل هم هست که ا نیا رامونیپ یعاتیاند و البته شابه شهر هجوم آورده یناگهان طورنیا

 یل. ومیدیدنمی را ها¬از ما آن کیچیه نای از قبل تا اما ،انداشتههم در تهران حضورد ترشیافراد پ نیا قتیاند؛ اما در حقکرده

در  نیاز ا شیافراد ب نیبوده باعث شده است تا ا هااستیس نیا جهیکه نت یاقتصاد یفروپاش نیغلط و ا یاقتصاد یهااستیس

 یاهاافراد در شهر و در فض نیاکنده شدن امنجر به پر جهیهم نباشند و درنت شاناولیه یازهایخود قادر به رفع ن نینشزاغهمحالت 

 شده است. یمرئ

 جر من دیاتفاق شا  یدر حال رخ دادن است که ناخواسته هم بوده و ا یاتفاق یآن فروپاش جهیدرنت یعنی

 رغم بخورد؟ یگریادغام به شکل د  یشود ا

کر بکنند ف نیفکران جامعه است که در اروشن فهیظو نیدشوار خواهد بود به نظر من. ا یلیخ ردیحاال ادغام صورت گ کهنی. اقاًیدق

 یزنپس ینوع میآن هست دنیکه امروز وجود داشته و ما قادر به د یزیدر قبال آن انجام داد؛ اما چ توانیم یکارکه چه نندیو بب

 کیعنوان نبوده و به یرانافراد ابداً ته نیجامعه است. طبقه متوسط جامعه کامالً معتقد است که ا متوسطافراد توسط طبقه  نیا
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قدر که همان میو قبول کن میریافراد را بپذ نیموضوع و ا نیا دیمردم و ما با نی؛ اما اکنندیموضوع برخورد م نیبا ا یرشهریغ دهیپد

 زلیه یکه در باست کسانی که قدرهمانهستند،  میسه زانیافراد هم به همان م نیا میهست میکه ما در ثروت شهر و کشور سه

وجود دارد ثروت خام  رانیکه در ا یثروت میفهم برس نیهمه ما به ا کهنیها است و ا. مهم مشخص شدن سهمکنندیم یزندگ

از منابع  بوده که یثروت نیکارنکرده و ا ثروت نیا یبرا یوجود ندارد و کس رانیدر ا یدیگفت ثروت تول توانیاست که درواقع م

 نیاز ا زین یاز افراد جامعه قرارگرفته و برخ یبرخ اریرانت و تصادف در اخت قیده و حاال از طرشموجود نفت، گاز و معادن حاصل

، نه به یینه به لحاظ توانا وجهچیهبه دیمشغول به کار است مطمئن باش یاکه در اداره یمثال کسعنواناند. بهمانده بهرهیثروت ب

صرفًا  ندارد، یتیاست تفاوت صالح یفروشدر حال دست رانیشم چیدر پ یباکس دهدیکه انجام م یو نه مقدار کار یتیلحاظ صالح

ف بر مختل یهاتیموقع نیرقم خورده است که ا هاتیاز موقع یها در برخوردارتفاوت نیا یفرد ازاتیامت یکسریبراثر تصادف و 

 نی. اترشیب یبرخوردار تیصالح یباشد برا یه توجهک شودینم دیتول رانیدر ا یبوده است، وگرنه ثروت رگذاریافراد تأث نیدرآمد ا

. شوندیم مندثروت بهره نیا زیاز سرر اهاگ یو برخ زنندیم بیثروت را به ج نیکل ا یاست که برخ یثروت مل کی رانیثروت در ا

 .عاجزندنان و بهداشتشان  نتأمی در که اندماندهسهم  یچنان بآن زین یبرخ

 و  شودیگفته م لیبرز یررسمیغ یهاه اسم فاوال که درواق  فاوال به سکونتگاهمنتشرشده ب یکتاب راًیاخ

 یدگکه در فاوال ساک  بودند زن یانجام داده و با سه نسل از کسان یمتفاوت اریکتاب کار بس  یا سندهینو

 که به دنژایاحمد یراه آقا ریوز طراتاز خا یکیکنم دراشاره یگریکرده است. قبل از آن به نکته جالب د

  یها را از نزدگرفته بودند که فاوال میکه بر آن حاکم شده بود تصم ینیسفر کرده بودند بنا به جو سنگ لیبرز

و همراهان او را گرفته بودند. درواق   ریو پاسپورت وز زای. در بدو ورود، مردم اسلحه به دست آنجا وندیبب

وارد شد   یبا ماش توانیهستند که م رانیا یررسمیغ یهاکه فاوالها مثل سکونتگاه کردندیفکر م شانیا

فرد اصسً   یبود که ا یبیتجربه عج  یم   یبرا  یهم گرفت و خارج شد. ا یعکس  ی تیو درنها

  یترنداشته که بزرگ کنندیم یدر آنجا زندگ یفاوال کجاست و چه کسان که یاز ا یآگاه گونهچیه

خانم  ی. ولاستیدر دن بیعج اریبس یادهیدارند و پد ییتند و حالت گتومواد مخدر در فاوالها هس یهاکارتل

 ها توانستم اعتمادکرده است و در کتابش عنوان کرده است که م  بعد از مدت یپرلم  سه دهه آنجا زندگ

 د هست.ارزشمن اریبس یاتجربه عافراد مصاحبه کنم که در مجمو  یافراد را جلب کنم تا با سه نسل از ا  یا

 یاز عدم آگاه یو ناش یانتزاع شدتبهدور از موضوع و  شدتبه میکه خود ما در حوزه دانشگاه دار یاتجربه

جازه داده ا که یا میکه ما دار یو تصور غلط کنندیم یاست که آن داخل زندگ یو شناخت ما نسبت به کسان

م ه یعنیمواجهه با فقر در دو سطح،  ها سخت هست. درواق مکان  یا هو ورود ب میکه ما داخل بر شودینم

فراد ا  یروزمره با ا یداشته و تجربه زندگ رادیها او هم در سطح پژوهش میکه داشت ییهااستیدر سطح س

 یها)سکونتگاه رانیاست و خاص ا یرانیکه کامسً ا یادهیهم در مورد پدخواهد بود. آن دیما مف یبرا یلیخ

ودش خ تیروا یهرکس یاست ول یجهان دهیپد  یکه ا شودیها گفته ماغهز ارهیدر کتاب س ی( ولیررسمیغ

اق  کامسً متفاوت است. درو دهیپد  یا یریگنحوه شکل یاست ول یکی لیو برز رانیا  یب دهیپد  یدارد و ا

 افراد هنوز شکل نگرفته است.  یهم از ا یشناخت چیه میافراد ندار  یاز ا یشناخت چیما ه

اعث ب یخدمات اجتماع دیشد یهاتیمحدود رانیخاطر که در ا نیاست. به ا ایجاها در دن هیتر از بقمتفاوت یلیخ موضوع رانیا در

 رانیا ریسال اخ کی طیبه شرا توانیمثال هم م یراحت به سمت طبقات فرودست جامعه سر بخورند. برا یلیکه افراد خ شودیم

 متیق یتصاعد شیروند افزا نیاست. البته ما با ا داکردهیپ شافزای ٪800 باًیان تقرخانه در تهر هاجار ریسال اخ کیاشاره کرد. در 
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بوده  نینشدر تهران اجاره یمنطقه متوسط شهر کیدر  شیکه هشت سال پ یکس مینیبیم نیهم ی. برامیمواجه هست 18از سال 

افراد به طبقات  ییجاعامل مهم در جابه کیهران و در ت رانیدر ا ینینش. اجارهستیدر همان محل ن یقادر به زندگ گریامروز د

 یندگقادر به ز گریاست امروز د کردهیم یدر مرکز شهر تهران زندگ شیکه هشت سال پ یاست. کس یو شهر یاقتصاد نییپا

ه وضوع است کم نیا دهندهندنبال خانه بگردد. تجربه من نشا دیها بادرون زاغه ایها و به زاغه کینزد ییو درجا ستیدر مرکز ن

 رامونیدرصد افراد ساکن در پ 10 باًیآن و شمال شهر وجود ندارد. تقر رامونیمرکز و پ نیاغلب ساکن نیب یریگچشم یتفاوت فرهنگ

 رتریپذبیآس نانینشمرکز شدت نسبت به یول م،یهستند که ما در مرکز واجد آن هست یالتیو تحص یمرکز واجد همان سطح فرهنگ

هستند که  نیبزهکار، موادفروش و ... هستند و مدام در معرض ا تیشامل جمع ایباقیفراد در محاصره درصد ا نیچون ا دهستن

افراد که در  نیا ندهی. مسلماً در ده سال آرندیگیهم قرار م طیمح نیفرهنگ ا ریکم تحت تأثو کم نندیبب بیافراد آس نیاز طرف ا

را مرتکب  یخواهند شد و ممکن است که هر نوع خالف ترنیتر و بدبخشن ییهاانسانمراتب ساکن هستند به ینیچننیا یتیاقل نیب

 یداسازج یهاپروژه نیتریستیاز فاش یکیپروژه  نیا میتوجه کندولت نهم و دهم خصوص، اگر پروژه مسکن مهر  نیشوند. در ا

 یهاپروژه شهرک نی. در ااندازدیم هاتیاقل ریو سا اهیهودی یبرا یازدر دوره ن هایسازشهرک ادیمن را  قاًیپروژه دق نیبود. ا

و فاقد  ختیریساختمان ب یکسریشد که  جادیبه گتوها، ا هیشب قاًیاست، دق التیشهر که فاقد هرگونه امکانات و تسه رونیب

و  یماعخدمات اجت گونهچیهبدون  ییهاخانه ریانسان فق یاعده یپروژه برا نی. درواقع در اهستند شناسانهییبایگونه عنصر زهر

 قیو از طر یونقل عمومحمل لیوسا قیها از طرصورت روزانه به شهر مراجعه کرده و شبکار به یساخته شد تا برا یفرهنگ

 کدامچیکنند. شما ابداً در ه یشده توسط دولت زندگساخته یها بدون آلوده کردن چهره شهر از شهر خارج شوند و در گتوهابزرگراه

وجود  یدگامکان زن گونهچیشهر ه رونیشده اغلب در بساخته یهاشهرک نی. در ادینیبینم یتجربه اجتماع گونهچیگتوها ه نیااز 

خشن  ای افسرده یسال به انسان کیکنند ظرف  یآنجا زندگ دیرا ببر کردهلیو تحص یخوب، سالم، اجتماع یهاندارد و اگر انسان

 نیهمچن قاًیبا مسکن مهر کرد دقدولت نهم و دهم  که یخواهند زد. کار بیبه جامعه آس ایو  به خود ایکه  شدخواهند  لیتبد

 بود. یاپروسه
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 ( به شارل 26 س،یمارشال برم  با اشاره به قطعه چشمان مستمندان )مسل پار ته،یطبق کتاب تجربه مدرن

 یریگیپ یموضوع انتزاع  یرا بر  یداقدامات کالب تأثیرو  کردهاشاره سیبودلر و اقدامات هوسمان در پار

ود ب سیکردن پار یو چراغان هاینماساز ،هایبلوار کشهوسمان که شامل  ی. درواق  اقدامات کالبدکندیم

عث با سیاقدامات هوسمان در پار  یو معتقد است ا شودیآن دوره م سیدر پار یشکوه و ابهت جادیباعث ا

انواده خ  یمواجهه قطعه چشمان مستمندان به  یشده و در هم دهیشک رونیخود ب یهایشد تا فقرا از کلون

 یلوارهااز ب یکیرستوران در  یعاشق و معشوق نشسته در   یدر بلوارها با  سیمبهوت از عظمت پار ریفق

 تیوضع  یچپ داشته از ا یهاشیگراکه  یمواجهه باعث شده مرد  ی. اپردازدیم سیپر رزق و برق پار

لو خانواده را از ج  یا تر یداشته بخواهد که هرچه سر یبرالیل یهاشیگرازن که  یود ولش  یغمگ اریبس

  یدو عاشق و معشوق شده و اگر ا  یا انیم یمنجر به بحث جد نظراختسف  یهمرستوران دور کنند و 

 یهاانابیدرون خ یدو را در سنگرها  یقطعاً ا افتادیو در زمان انقسب فرانسه اتفاق م رتریاتفاق چند سال د

ست. ا یریگکه برم  معتقد است که عشق مدرن در حال شکل نجاستیا. و ...  دادیمقابل هم قرار م سیپار

از اقدامات  یخود است که ناش یهاآمدن فقرا از آلون  رونیب  یا جهیعشق مدرن به نظر برم  نت  یا

 یبه موضوع میدانیا امروز مداخست شهرسازانه مها رکه ما آن یبود. درواق  از اقدامات سیهوسمان در پار

بعد از اقدامات هوسمان  درستشهر عشق  سیپار کندیو عنوان م رسدیبه نام عشق مدرن م یانتزاع

به مسئله فقر و رابطه آن با شهر پرداخته و  دید  یبا ا گرید بار یبحث   یشکل گرفت. حاال با توجه به ا

دادن  در حال رخ رانیدر ا ییمورد اگر به نظر شما درجا  یبه ا هیشب یحالت ای بحث  یمشابه ا یااگر تجربه

 .دیکناست اشاره

 ستیبایه مک یلیهنوز آن شما سیاصطالحاً طبقه سوم، شهر پار ای یمناسبات در دوره هوسمان و ظهور طبقه بورژواز رییتغ لیبه دل

با  شود،یگفته م 8ها اسنوبکه به آن یشهر بود درست مثل کار کسانچهره  رییکرد تغ سیکه هوسمان با پار یرا نداشت و کار

 یاشاره دارد که از جمهور یبه مرد 2موپاسان یدر داستان ایدادند.  رییرا تغ دنیسبک لباس پوش یعنی ردندها کو لباس انسان پیت

است و علت  ادهدیقرار م گرانیخود به د یتعد زیشباهت را دستاو نیناپلئون بوده ا هیمرد که شب نیدر فرانسه متنفر است. ا دیجد

دهد.  قیفرد خود را با او تطب نیتا ا شدینم افتی یکس یبوده که در جمهور وعموض نیا لیهم به دل یمرد از جمهور نیتنفر ا

لباس  ای تهیلباس مدرن د،یجد یکه هوسمان لباس آن فرمانروا تهیاست به نام مدرن یگروه نامرئ کی یجمهور یدرواقع فرمانروا

 یها براقرمزا مورداستفاده ما است مانند چراغیدن یشهرها ریو سا سیکه هنوز هم در پار کندیم سیرا تن شهر پار یبورژواز

کرد  ینیبشیرا در شهر پ ییهاکرد. درواقع محل ینیبشیها در شهر را پانسان یکار محل تالق نیکه هوسمان با ا کیکنترل تراف

مردم  یهاشانه ینیرزمیز رددر داستان م یوفسکیقدم بزنند که به قول داستاداشته باشند و کنار هم یم باهم تالقمرد نکهیا یبرا

 یعنی گرایفن یهگل ییارویهم رو افتد،یاتفاق م نجایگفت دو شکل مواجهه ا توانیخورده و بتوانند به هم تنه بزنند. درواقع مهمبه

 تیه درنهاهستند ک گریکدی یکه درصدد نف کندیکه هگل نقل م هیمثل همان دو انسان اول رندیگیرو هم قرار مکه روبه یدو کس

همراه  گریکدیبا  توانندیکه م یهمان ارباب و بنده و هم حالت یانیشود به ب روینفر پ کیو  ردینفر قدرت را در دست بگ کی دیبا

بهه مبارزه قرار ج کیدر  یاسیس یبه شکل ایکنند و  جادیا گریکدیبا و معاشرت مدرن را  ینینشتجربه هم کیشده، تعامل کرده و 

ورت مدرن از شهر در ص یریبه شهر و ارائه تصو دیکه توسط هوسمان انجام شد در پوشاندن لباس جد یکار بیترت. به هر رندیگ

                                                      
1 Snub 
2 Henri Rene Albert Guy de Maupassant 
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 روادهیو پ ابانیخ نیب یگذار زیتما ها،انابیقرمزها، خچراغ ها،یو. لباس بولوارها و پارکرفتیپذینبود هوسمان هم قطعاً صورت م

 نیاست اما در ا یکه همچنان هم هوسمان مینیبیکه ما اآلن م یشکل مدرن نیبه ا هانها و رستوراشدن کافه دایپ تیو درنها

 ارویرو یآن مکان برا رگیها کنار زده بشوند و عمالً دمال نیها و اها و بزرگراهدستاورد مهم با آزادراه نیاست که ا نیلحظه خطر ا

 شدن وجود نداشته باشد.

 نیاند ااز آن داشته و در تالش دیدر تلق یهمه سع یتر لباس روح عصر ما که جملگکامل یانیبه ب ایمن روح عصر ما  دهیعق به

عصر ما در تناسب است.  با روح یها همگها و آزادراهها، بزرگراهمال نیکورن است. الباس را تن کنند، فرهنگ پاپ و پورن و پاپ

 عیبه نابود کردن وقا لیتما بافیدر شهر تهران پس از قال ژهیوبه رانیدر ا ریدو دهه اخ ای کیدر  ودر جهان  ریاخ یهادر دهه

 شهر پست کیشهر مدرن به  کیاست که تهران از  نیاست. درواقع هدف ا داکردهیپ شیافزا شدتبهدر شهر تهران  تهیمدرن

رد. ک سیرا تن شهر پار تهیطور که هوسمان لباس مدرنشود. درواقع همان لیکورن تبدن فرهنگ پاپ، پورن و پاپمردن با هما

که در  یجهان یفضا نیو ا تهیمدرنپست طیبود، در شرا یو برابر یبرادر ،یآزاد یهاآل دهیبا همه ا ییلباس بورژوا کیلباس  نیا

تر از همه زود ورکیویکه از ن ندیشبن ایدن ین غالب است که قرار است بر تن شهرهاکورن بر آروح پاپ و پورن و پاپ میآن هست

از  زیچندارد و همه ییمعنا گریاصوالً عشق د تهیمدرنپست یفضا نیاست. در ا دهیشده و حاال نوبت به تهران هم رسشهرها شروع

درون  یهالیز انسان است و قرار است به اتومبشدن ا یشدن از شهر و شهر در حال ته ی. شهر در حال تهشودیم یمعنا ته

و عشق هم در  خورندیغذا م ییها تنهاکردن هستند، در رستوران دیها در حال خرکه در مال یازهیو مردم منفرد و اتم هازرگراهب

رابطه  نید ندارد و ابه نام عشق وجو یزیچ گریاست و د داکردهیتنزل پرابطه جنسی از معنا شده و صرفاً به  یته تهیمدرنپست

هم  یتاسیس گرید ویآلن بد ریبر وجود فرهنگ بدون هنر وجود دارد به تعب لیتما وزهطور که امراست که وجود دارد. همانجنسی 

معنا خودش را  استیس گرید ایخوب است. درواقع گو تیریو مد ریجا بحث از مدآن را گرفته و همه یجا تیریوجود ندارد مد

 دیلباس جد نیما باشد و ا دیفرما قرن جدکرده و حکم لیاست که در تالش است خود را به ما تحم یدیروح جد نیاداده و ازدست

که چقدر قادر به  دید دیبا تیما بکند و درنها یها و شهرهاعنوان کردم بر تن ما، انسان ترشیکه پ ییهارا با همان مشخصه

 مدرن.روح پست ای میهستما  دانیم نیا روزیو در آخر پ میمقاومت هست
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 رانیپس از انقالب ا ینمایرآمد در سبافت ناکا ریتصو

 رانیا ینمایشهر در س ریدرباره تصو یجستار
 گانهیدر حاش یِمرکز تیروا
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 تصویر بافت ناکارآمد در سینمای پس از انقالب ایران

 2، میالد محبی1سارا فرهپور

 

 از شــده ییبازنمـا تصـویر: هسـتیم روروبـه اساسـی پرسشـی بـا همـواره هنـری یرسـانه یـک یدریچـه از شـهر خـوانش در
 سـاختارهای شـهری فضـاهای یـا و شـهر کشـیدن تصـویر هبـ بـا فـیلم یـک چگونـه است؟ نزدیک واقعیت به حد چه تا شهر

ــاعی ــود اجتم ــاریخی مقطــع در را خ ــان و ت ــایی مک ــایی اشجغرافی ــد؟می بازنم ــا،فیلم در کن ــه فضــاها ه ــایش چگون  داده نم
ــه و شــوندمی ــا چگون ــد دیگــر فضــاهای بعضــی ب ــی فضــاهای ؟شــوندگسســته می دیگــر بعضــی از و خورنــدمی پیون  و درون

 جنسـیت و طبقـه نـژاد، بـه مربـوط اجتمـاعی واقعیـت چگونـه فضـاها و شـوندمی تعریـف چگونه خصوصی و یعموم بیرونی،
 .(111: 8538)منل،  دهند؟می بازتاب را

 

 مقدمه          

 ار شهر یک رد قدرت بر مبتنی روابط ،درواقع روستایی و شهری اندازهایچشم یا غنی، و فقیر محالت کشیدن تصویر به با هافیلم

 موقعیت تواندمی فیلم است که یک آنجا شاید اجتماعی وقایع بازنمایی چگونگی درک برای شروع ینقطه بهترین. دهندمی بازتاب

 هر در بازنمایی این چگونگی ،دگاهید این از(. 11-14منبع:  همان) کند بازنمایی تاریخ از مشخصی مقطع در را محله یا شهر یک

 .سازد روشن ما بر را هادوره این طول در گرفته صورت اجتماعی تحوالت تواندمی آن تحول رسی بررسی و تاریخی یدوره

 ییبازنما          

 که کندمی اشاره نکته این به است و پرداخته در سینما اروپایی شهرهای بازنمایی موضوع به که خود کتاب از بخشی در 5سورلن

 تواندمی سینما در شهرها تصویر از شکلی که انگاشت گونهاین توانمی و کندمی اهمفر را تصور کردن امکان که است تصویر این

 نباشد، یتواقع بر منطبق همواره شاید سینما در شهر تصویر بازتاب گریدانیببه. تأثیرگذار باشد هاآن از ما تصورات گیریشکل بر

 . (830-848: 8543)سورلن،  سازد اجد جسم از یکلبه را خود تواندنمی هرگز تصویر یهرروبه اما

 که است فرآیندی اصلی بخش بازنمایی وی زعمبه. است 8هال استوارت هایاندیشه وامدار چیز هر از بیش بازنمایی مفهوم

 نزبا قواعد با که داندمی زبانی امری را هال، بازنمایی. شودمی مبادله فرهنگ یک اعضای میان و دشدهیتول معنا آن یواسطهبه

 کلش ایرسانه اشکال یهمه ترتیب، بدین. کنندمی عمل زبان شکل به بازنمایی هاینظام یهمه وی، اعتقاد به کند؛می کار

 میانجی بازنمایی، 3آلتوسر تعبیر به. (10: 8531)محمودی،  کنند.می پیروی زبانی منطق از که هستند جهان بازنمایی از خاصی

)حیدری،  دارد ار بیننده هایباور یکاردست توانایی ایدئولوژیک دستگاهی همچون فیلم ترتیب، نبدی و است واقعیت از اینسخه

                                                      
 Sara.farahpoor.1993@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه شهید رجایی: 8

 ilaadmhb.urbandesigner@gmai.comm دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه شهید رجایی: 1

 
3 Pierre Sorlin  
4 Stuart Hall 
5 Louis Althusser 
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 معنا رویکرد، این در. خواندمی 4برساختی امر مثابهبه بازنمایی را آن هال که ما است مدنظر بازنمایی از شکلی در اینجا. (14: 4931

 از که است فرآیندی در بلکه مخاطب، دریافت در تنهانه و است سازنده ذهن در نه شود،می بیان که است چیزی آن خود در نه

 .(14: 4931)محمودی،  ردیگیدر برم را مخاطب آن، دریافت تا پیام تولد یلحظه

 شهر ریتصو          

 شکاف این. کرد خواهد فوران بیرون به هاشکاف درون از زود یا دیر که است شدهسرکوب واقعیتی حاوی خودیخودبه شهر تصویر

 تصویر هک جایی کرد؛ جستجو شهری ناکارآمد هایبافت در یطورکلبه و غیررسمی اسکان نواحی شهر، هایحاشیه در بتوان شاید را

 ینیع یادآور نوعیبه مهرجویی، داریوش یساخته "ها نینشاجاره" آغازین سکانس. شودمی گسست دچار و داردبرمی تَرک شهر

جدا  و زتمای و رفته شهر یحاشیه نواحی سمت به شهر هایخیابان در حرکت با دوربین کهیهنگام است، گسستی چنین بروز

 مخدوش یتیواقع بازنمود ایران، سینمای در دستنیازا هاییروایت بروز. دهدمی قرار تصویر قاب در زیبایی به را مناطق این یافتادگ

 است زیچی آن از ایپوسته تنها که وارونه یا دروغین امری نه هاییموقعیت چنین در درآمده شیبه نما تصویر معنا، بدین. است

 گذرد،می «9شهر رپوستیز» یا «1شهر هایبام زیر» در آنچه نمایش ،رونیازا. دارد جریان قدرت هایالیه و زیرین سطح در که

 که ایتیرو همآن وقایع، پدیداری سطح از است روایتی بلکه حقیقت، یبرهنه نمایش و شهر معضالت وجود علل به دستیازی نه

 .استشده  دور شهر ناب موجودیت از تربیش هرچه سانسور فیلتر از گذر با

 

 
 

 روایت          

 بیان هب. بازشناسیم را اشچیستی که است ضروری بدانیم، " زبان" همچون پردازانشنظریه اکثر فرض مطابق را روایت اگر

 سنگینی فته،گ و گفتن میان انسان، نزد یعنی است؛ گفته هو ما به گفته دارد، اساسی اهمیت و اولویت انسان نزد در آنچه هایدگر،

 گفتن عمل «یگفته یا محتوا» این لذا و گرددبازمی مخاطب و گوینده هستی به که است چیزی آشکارگی گفته. است گفته آن از

 بیان رایب راهی و انسانی یتجربه معنادار یشدهساخته شکل اولین روایت ،گریدانیببه. دارد را اصلی و اساسی اهمیت که است

 ای ازمجموعه هک کندمی تلقی بازنمایی نوعی را روایت روش تحلیل روایت،. دارند بازتفسیر و تفسیر به نیاز که ای استمعانی

 تریمیقع سیستم تا است بر آن و است معانی کندوکاو درصدد روایت تحلیل. دیداری است و شنیداری نوشتاری، هایبازنمایی

 پردازوایتر عناصر یلهیوسبه هابازنمایی این. سازد آشکار را شوندمی بیان روایی فرم راه از که فرهنگی هایپیوند و ارتباطات از

 چهارعنصر بر را دیتأک عناصر این میان نوشتار حاضر از. (94: 4931)امیری، آقابابایی، فدایی،  رسندمی ظهور یمنصه به فیلم در
                                                      
1 Constructional 

 4911ی اصغر هاشمی: اشاره به فیلمی با همین نام ساخته 1
 ی متن به تفصیل بدان پرداخته شده است.اعتماد که در ادامهی رخشان بنیاشاره به فیلمی با همین نام ساخته 9
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 یو کنش در او روانی کیفیت و زندمی رقم را حوادث یرشته " تیشخص". دهدمی قرار راوی و کنش رخداد، شخصیت، اصلی

 از را آن فردشمنحصربه یزمینه و الگو که صیتشخقابل ای استواقعه "رخداد ". یابدمی نمود دهد،می انجام گویدمی آنچه و

 و عمل "کنش " .انددادهیرو خصوصبه زمانی یمحدوده در که است تغییراتی شامل رخداد. سازدمی جدا فیلم وقایع دیگر

 ایدئولوژی ینتبی برای سازفیلم توسط که است تمهیداتی مجموعه راوی و روانی خواه و باشد فیزیکی خواه است، کنشگران حاالت

 (.51شود )همان: می انجام نهایی نظرگاه و

 دو این. «نشینهم ساختار» و «جانشین ساختار: »کندمی اشاره متن در موجود ساختار نوع دو به معنا شناسانه تحلیل در 8سوسور

 و تحلیلی معنای در را زمانهم سوسور. دارد وجود «زمان در» و «زمانهم» مفهوم دو میان که گرددبرمی تمایزی به ساختار نوع

 روابطی به ای،انگاره ساختار تحلیل یا( فیلم اینجا درمتن ) زمانهم یمطالعه بنابراین؛ بردمی به کار تاریخی معنای در را زمان در

 را روایت تکامل ینحوه ای،زنجیره ساختار تحلیل یا زمان در یمطالعه و دهدمی نشان دارد، توجه وجود آن عناصر میان که

 تولید رایب رابطه ترینمهم ازآنجاکه. است متن در نهفته متضاد هایجفت دنبال به متن زمانهم لیلتح ،گریدانیببه. نگردمی

 فیلم متن لتحلی برای قدم تریناصلی فیلم، در دوتایی هایتقابل و تضادها استخراج و کشف تضادها است، تقابل زبان در معنا

باال  رادست،ف و فرودست یطبقه روستا، و شهر بدی، و نیکی تضاد عت،طبی با انسان تضاد مثل تضادهایی ،مثالعنوانبه. است

 لیلتح در. گیردمی قرار موردتوجه تحلیل این در که است هاییتضاد یازجمله شهر یحاشیه و شهر بطن شهر،پایین و شهر

 نوع این در .داریم سروکار هادیدهپ پیدایش سیر با دارد، دیتأک روایت یبرسازنده پیشامدهای تسلسل بر که ایزنجیره ساختار

 اثر اصلی هایشخصیت است کافی اثر، هر ایزنجیره ساخت آوردن دست به برای. دارد را اهمیت ترینبیش حوادث توالی تحلیل

اللی، )اج ابیمدری را اثر تکامل منطق تا میکناستخراج داستان توالی ترتیب به را هاشخصیت این کارکردهای و کرده شناسایی را

 تحلیل وشر به را فیلم هر ابتدا ایران، سینمای در ناکارآمد هایبافت تصویر بازنمایی تحول سیر خوانش برای. (103-188: 8538

 یسهمقای با و ایزنجیره ساختار تحلیل روش از استفاده با سپس و داده قرار کندوکاو مورد ایانگاره ساختار تحلیل و روایت

 این نمودباز خصوص در الگویی به ایمنموده سعی دوره هر در وقایع پدیداری یشیوه نیز و زمان در هاتشخصی کارکرد تغییرات

 . برسیم سینما یرسانه در فضاها

 رانیا ینمایناکارآمد در س یهابافت          

 و هدف و ازسفیلم بینیجهان به تهوابس همواره شهر از شدهارائه تصویر یا روایت. است شهری هایتعارض و تضادها جایگاه سینما

 شناسیستیه خصوص در متفاوتی رویکردهای با انقالب از پس سینمای از دوره هر در بنابراین؛ است تصویر این یارائه از وی غایت

 گاه و هشد اساسی تحول دچار دهه یک طول در گاه که هاییرویکرد. هستیم روبهرو های غیررسمیگاهسکونت و اینواحی حاشیه

 و نگاه وعن و سازانفیلم رویکرد تحول سیر تصویرها، و هاروایت این پس در بتوان شاید اما؛ شوندمی تکرار نیز بعدی هایدوره در

 . نمود ردیابی را اجتماعی زندگی هایعرصه این با جامعه برخورد

 و نافعم گربیان یعنی دارند، ایدئولوژیک ماهیت ی،طبقات یجامعه هر در هنر و هارسانه شناسی،جامعه مارکسیستی رهیافت در

 وسطت خاص نظرات یارائه یبه معنا صرفاً هنر، بودن رهیافت، ایدئولوژیک این از. هستند گوناگون اجتماعی طبقات هایآرمان

)امیری،  است دهودشمحد اجتماعی تولید نظام در فرد خاص موقعیت توسط که دنیا است به نگرشی یشیوه گربیان بلکه نیست، آن

 ،1زواسک انیبه ب. گذاردمی مکتوم را لحظات از ایپاره و کرده آشکار را لحظات برخی ایدئولوژی این. (50: 8533آقابابایی، فدایی، 

                                                      
1 Ferdinand de Saussure 
2 Adolfo Sanchez Vazquez 
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 سیر و تقلمس موجودیت با انسانی خالقیت نوعی چیز، هر از قبل و شناخت برای ابزاری بلکه ایدئولوژیک، فرم یک فقطنه هنر

 .(103: 8538)اجاللی،  است خود خاص تطور

د، بهره انبندی شدههای ناکارآمد صورتآثار سینمایی بعد از انقالب که در بافتتدقیق چارچوب مفهومی، از  منظوربه مقالهاین 

های جود بافتهایی از وها بر اساس نشانههستند. منطق انتخاب این فیلم مشاهدهقابل( 8ها در قالب )جدول گیرد. این فیلممی

ای هکه حاصل استخراج منابع پژوهش و مطالعات نگارندگان است. همچنین نگارندگان، با بررسی فیلم ناکارآمد در فیلم است

 عنوان یکی از انواعهای اسکان غیررسمی بهپژوهش که درصدد بازنمایی تصویر محدوده عنوانبه( و با توجه 8نامبرده در )جدول 

 به که هاییاند. فیلمی سینمای بعد از انقالب زدهنمایندگان چهار دهه عنوانبهاست، دست به انتخاب پنج فیلم  های ناکارآمدبافت

 زوال هب همچون هایینشانه شامل عموماً ارتباط این. اندقرارگرفته یموردبررسدر نوشتار حاضر  دارند ارتباط هابافت این با نحوی

 میان در لقتع حس وجود عدم فیلم، هایلوکیشن در کالبدی فرسودگی تصویری نمود تماعی،اج هایفعالیت و شهری حیات رفتن

 وشتار،ن این در. یابندمی ظهور فیلم روایت در شهر، یحاشیه از شهر یجداکننده مرز همچون که است بصری هاینماد و ساکنین

 تعدد ازنظر که هایی(. فیلم881: 8538زادگان، طوسی، شریف)ندایی  8گیری تعامدی یا هدفمندو پیرو روشِ نمونه هدفمند شکل به

فیلِم  پنج خاب،انت تاًینها و شدهدهیبرگز اندداشته اولویت فضاها، گونهنیا در برداریفیلم مدت طول نیز و ذکرشده مضامین تکرار و

 عنوانبه، شهر زیبا 401ی نمایندگان دههعنوان ، روسری آبی و زیرپوست شهر به10ی ی دههنماینده عنوانبه هانینشاجاره

 انتخاب شدند. 30ی ی دههنماینده عنوانبهزده و مغزهای کوچک زنگ 10ی ی دههنماینده

 

 )جمع بست منابع پژوهش و نگارندگان( رانیپس از انقالب ا ینمایناکارآمد س هایمنتخب از بافت هایلمیف  -8جدول 

 کارگردان سال تولید از بافت ناکارآمد شدهارائهتصویر  لمفی
 داریوش مهرجویی 8513 بافت حاشیه و اسکان غیررسمی هانینشاجاره

 زادهمهدی فخیم 8511 تاریخی و ناکارآمد میانی مسافران مهتاب

 اعتمادرخشان بنی 8514 تاریخی و ناکارآمد میانی زرد قناری

 اصغر هاشمی 8511 و ناکارآمد میانی تاریخی های شهرزیر بام

 کیانوش عیاری 8548 یررسمیاسکان غو  نشینیحاشیه هاآبادانی

 رخشان بنی اعتماد 8545 و اسکان غیررسمی ینینشهیحاش روسری آبی

 مجید مجیدی 8543 تاریخی های آسمانبچه

 مسعود کیمیایی 8543 تاریخی سلطان

 رسول صدرعاملی 8544 و اسکان غیررسمی ینینشهیحاش های کتانیدختری با کفش

 رضا میرکریمی 8543 و اسکان غیررسمی ینینشهیحاش زیر نور ماه

 رخشان بنی اعتماد 8543 و اسکان غیررسمی ینینشهیحاش زیرپوست شهر

 پرویز شهبازی 8518 تاریخی نفس عمیق

و اسکان غیررسمی و بافت ناکارآمد  ینینشهیحاش بایشهر ز
 میانی

 اصغر فرهادی 8511

 داریوش مهرجویی 8511 تاریخی مهمان مامان

 سامان مقدم 8518 تاریخی ستاره کافه

 مجید مجیدی 8511 یررسمیاسکان غو  ینینشهیحاش هاآواز گنجشک

 عبدالرضا کاهانی 8514 تاریخی بیست

                                                      
1 Judgemental or Purposive Sampling 

 ( است.اعتمادها توسط یک کارگردان)رخشان بنینشینی و ساخته شدن آنی حاشیهها به مسئله، به دلیل قرابت نگاه این فیلم40ی انتخاب دو فیلم از دهه2 
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 کارگردان سال تولید از بافت ناکارآمد شدهارائهتصویر  لمفی
 رسول صدرعاملی 8514 تاریخی بسته چشمان با زندگی

 علیرضا امینی 8513 خیتاری انتهای خیابان هشتم

و اسکان غیررسمی و بافت ناکارآمد  ینینشهیحاش هاقصه
 میانی و تاریخی

 اعتمادرخشان بنی 8530

 پرویز شهبازی 8538 تاریخی دربند

 نمکیمسعود ده 8538 تاریخی رسوایی

 عبدالرضا کاهانی 8535 تاریخی استراحت مطلق

د ت ناکارآمو اسکان غیررسمی و باف نشینیحاشیه هلن
 میانی

 اکبر ثقفیعلی 8538

 سعید روستایی 8538 ناکارآمد میانی ابد و یک روز

 سیدجمال سید حاتمی 8538 تاریخی الک قرمز

 وحید جلیلوند 8533 نشینی و اسکان غیررسمیحاشیه بدون تاریخ بدون امضا

 ابراهیم ایرج زاده 8533 تاریخی تابستان داغ

 حسن قراییم 8533 تاریخی سد معبر

 سید محمدرضا خردمندان 8533 و اسکان غیررسمی نشینیحاشیه بعد روز کیوستیب

 هومن سیدی 8531 و اسکان غیررسمی نشینیحاشیه زدهمغزهای کوچک زنگ

 سعید روستایی 8534 بافت ناکارآمد میانی نیموشیش متری

 هانینشاجاره 

 و مسکن یمسئله به ،8مقدس دفاع ژانر یسیطره و 10 یدهه یزدهجنگ فضای جودباو که است هاییفیلم از یکی هانشیناجاره

رسد مالک و وارثِ در و به نظر می شدهواقع شهر یحاشیه در که است آپارتمانی واحد یک فیلم، روایت. پردازدمی نشینیحاشیه

داران محل به تشویق یکی از بنگاه مالک متوفی خانه، شرمبا اهلل انتظامی،سوپرگوشت با بازی عزت عباس آقا .قید حیاتی ندارد

و  شونددار رقیب از موضوع مطلع میبنگاه یلهیوسبهخانه  مستأجراناست. از سوی دیگر  آن فروش و خانه تصاحب درصدد

 گیرد.رقابتی میان دو گروه بر سر تصاحب خانه درمی نیبنیدرا

 جتماعی،ا مشکالت نقد برای ایوسیله تا مصیبت و فقر یا ثروت و قدرت نمایش از ،یابدمی مختلفی معانی هاداستان در خانه

 از فارغ. (818: 1081)مدنی پور،  داستان هایشخصیت اوضاع و روانی هایویژگی انعکاس زندگی، تحول و تغییر روند حکایت

 مدیریتی و ی قانونیو ملغمه ضعف انگرینما ،زیهر چ از بیش هانشیناجاره دارند، آن ساکنین از هریک و خانه که نمادینی کارکرد

ها واجد شخصیت و کنش است. در قبال نشینخانه در اجاره. است 10 یدهه هایسال در ساختمان و مسکن زمین، ینهیدرزم

 ساخت در یساختمان مقررات تیعدم رعا به فیلم یجایجا دهد. درپذیرد و اعتراض خود را نشان میاعمال ساکنین، آسیب می

 رسد.می اثبات به آن پایین ساخت کیفیت ساکنانش، سر برخانه ختنیفرور با تاًینها و شودمی اشاره خانه

یک  یبازنمودی از کل جامعه در نظر بگیریم،  هریک از ساکنین ساختمان را شاید بتوان نماینده عنوانبهاگر اهالی ساختمان را 

شر ی قی بازار، آقا سعدی نمایندهی طبقهو آق قندی نماینده سوپر گوشت عباس آقا ی اجتماعی خاص دانست.قشر یا طبقه

ی سوداگران زمین و مسکن در نظر توان نمایندهی قشر روشنفکر جامعه و دو مشاور امالک را میهنرمند، آقای توسلی نماینده

گر منازعات دائمی دارد. فیلم بیانپرده برمی 10ی گرفت. چنین روابطی از نقش زمین و اهمیت آن در مناسبات شهری اواسط دهه

ها نشینها و تضادها در اجارهی آن است. بازنمود این درگیریهای شهری و حاشیهو حرص و طمع برای تصاحب زمین یشهردرون

                                                      
 ژاتر نیست، بنا به اصطالح رایج در سینمای ایران در اینجا به کار رفته است.هرچند دفاع مقدس اساساً یک  8
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بات میت آن در مناسالبته در قالب طنز و با سرانجامی سوداگران زمین و مسکن در نظر گرفت. چنین روابطی از نقش زمین و اه

های شهری و حرص و طمع برای تصاحب زمین یشهردرونگر منازعات دائمی دارد. فیلم بیانپرده برمی 10ی شهری اواسط دهه

بندی ها البته در قالب طنز و با سرانجامی خوشایند، صورتنشینها و تضادها در اجارهی آن است. بازنمود این درگیریو حاشیه

ها به ارمغان آورده و سوداگری مسکن و نمایندگان را برای آن تواند مالکیت خانهمی تیدرنهااتحاد ساکنین  کهینحوبهشود. می

 او وشنر کارانه است. دیدگاهو شاید حتی محافظه نانهیبخوشای نشینی، مواجههی مهرجویی با حاشیهآن را شکست دهد. مواجهه

آتی از شمال و جنوب تهران هیچ رنگ و بویی از  معضالت و مسائلی که در سایر آثار سینمایی ی ی منطقه و امکان توسعهآینده به

ساز در راستای اثبات این مدعاست که اصالح مناسبات ی اصلی فیلمخورد، ندارد. ایدهنشینی به چشم میبا موضوع حاشیه

، مندی جمعیت رو به فزونی تهران از مسکنبخش بهرهی زمین و مسکن، نویدبوروکراتیک و برطرف نمودن ضعف قانونی در عرصه

 های افقی و سکونت در حواشی شهر است.در گرو توسعه

 

 8513: ییمهرجو وشیدار یساخته ها،نینشاجاره -8 ریتصو
 آبی روسری  

 اعتمادنیب رخشان یساخته " یآب روسری" فیلم در غیررسمی اسکان مناطق انقالب با از بعد یسینما هایاز مواجهه یکی دیگر

 اشلیگکاه منازل و آجرپزی هایکوره با که ماندروستایی می گاهسکونت یک به تربیش فیلم این در آبادنعمت. دهدروی می

 سول رحمانیبه ر معتمدآریا فاطمه بازی با آبادنعمت اهالی از نوبَر نام به کارگر زنی بستن دل روایت آبی، شود. روسریمی شناخته

 اختیار رد ایخانه و کندمی ازدواج نوبر با پنهانی رحمانی. است انتظامی اهللعزت بازی با کند،می کار آن در که ایکارخانه سیرئ

ان نوبر می یتگبسدلرخداد اصلی فیلم، همین  .یابند رهایی آبادنعمت هایخرابه در زندگی از تا دهدمی قرار برادرش و خواهر و وی

های دوتایی در نمایش نمایاند تضاد طبقاتی است. تقابلو رحمانی است؛ اما مضمونی که بیش از همه در روسری آبی رخ می

آباد خوبی نمایانگر تضادهای طبقاتی موجود است. از سوی دیگر، ساکنین نعمتآباد و منزل اشرافی رحمانی بههای محقر نعمتدخمه

شوند، اهر میظ استفاده گرطلب و سو اند و در برابر شهرنشینان که عمدتاً در شمایل منفعتوستایی تصویر شدههمگی در شمایل ر

 دل و بلندنظرند. مردمانی ساده

ی آبی آباد فراگیر باشد. تصویر روسررسد این معضل در نعمترغم اینکه مادر نوبر در دام اعتیاد گرفتار آمده است، به نظر نمیعلی

ی اصلی ساکنان آن است. عمق این نابرابری و شکاف در حس تحقیر گلی است که فقر مسئلهشامل مساکنی کاه عمدتاًاشیه از ح

گاه نوبر به شهر و طیِ راهی طوالنی های گاه و بینشین مشهود بوده و سرزدنی فرادست نسبت به قشر کارگر و حاشیهطبقه

میان محل سکونت وی و مرکز شهر دارد. روایت فیلم اگرچه عمدتاً شامل مسائل عاطفی اتوبوس، نشان از مسافت زیاد  یلهیوسبه

که انکند. چنی ابعاد زندگی عنوان میها در همهی اجتماعی را عامل ناکامی و شکست شخصیتاست، اما بستر کالبدی و طبقه
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ست، اما خواهر و برادر نوبر ناچارند همراه او به کار در فرزند رحمانی از امکان تحصیل در خارج از کشور برخوردار ا مثالعنوانبه

 شوند.ی اعتیاد مادرشان، درگیر مسائلی چون خرید مواد مخدر نیز میواسطهکارخانه مشغول شوند و به

 بازگشت. دردبازگ آبادنعمت در سابق خود منزل به تا دهدمی قرار آهنراه خط مقابل در دست به چمدان را نوبر فیلم، پایانی سکانس

 در تبیین بلکه 8اجتماعی تحرک امکان نفی در تنهانه سازفیلم یایده بازتاب تواندمی رحمانی از جدایی از پس آبادنعمت به نوبر

 باشد شهرنشینان سوی از نشینحاشیه یجامعه پذیرش عدم و یجدا افتادگ

 

 8545اعتماد: ن بنیی رخشاروسری آبی، ساخته -1 ریتصو

 شهر پوست زیر  

 زندگی ات رودمی شهر جنوب ایحاشیه هایگاهسکونت سراغ به دگرباره "شهر  پوست زیر" با و بعد سال شش اعتماد،بنی رخشان

ر دو د اعتمادی نگرش بنیخط روایی و سویه ازآنجاکه. کند روایت را اشخانواده و فروتن محمدرضا بازی با عباس نام به جوانی

گیرد، ر میدر یک پیوستار محتوایی قرا ینوعبهکند و از یک منطق ایدئولوژیک پیروی می« زیر پوست شهر»و « روسری آبی»فیلم 

 ایم.قرار داده یموردبررس، 40ی نمایندگان دهه عنوانبهساز را این دو فیلم از یک فیلم

 دانشگاه لم،فی آغازین سکانس و گذردمی اسالمی شورای مجلس باتانتخا سیاسی فضای خالل در «زیر پوست شهر»فیلم  وقایع

های مادر صحبت. کشدمی رسد، به تصویرمی گوش به نهیزمپس دولت اصالحات در سیرئ سخنرانیِ صدای کهیدرحال را تهران

امعه نارضایتی وی از شرایط جدر خصوص مشارکت در انتخابات، نشان از  مایصداوسخانواده با بازی گالب آدینه در مقابل دوربین 

ل پذیر هستند و مطابق معمودیده یا آسیبی قشری آسیبنماینده ینوعبههای فیلم، و عملکرد دولت دارد. هریک از شخصیت

 اعتماد، مسائل و معضالت اجتماعی مربوط به زنان نقش پررنگی در روایت داستان دارد.های بنیساخته

 یبردارکاله به خارج از کشور از عباس مهاجرت آژانس یک اول، بخش در. کرد خالصه اصلی درخدا سه در توانمی را فیلم 

ی مواد مخدر متعلق به شخصی به نام مرندی تا مرز تن شود برای جبران خسارتش به حمل یک محمولهکند و او مجبور میمی

 خانواده پدر دوم بخش دی و افرادش در امان باشد. درشود تا از دست مرندر پی از دست رفتن محموله، عباس فراری می. در دهد

 مداوم هایخوردن کتک پی در همسایه دختر معصوم تاًینها و کندمی معامله ملکی معامالت دالل یک با را خانه مادر، چشم دورازبه

 .آوردمی روی گریروسپی به و شودفراری می برادرش، از سوی

                                                      
 در. (801-531: 8538)اجاللی،  شودمی دیده بسیار 30 و 80 یدهه فیلم فارسی اصطالح به و انقالب از پیش سینمای در که است مضمونی "اجتماعی تحرک" 8

 .  است گرفته قرار مذمت مورد و شده تصویر ناممکن باالتر اجتماعی یطبقه به ترپایین اجتماعی یطبقه از گذار هافیلم این اغلب
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. شودمی اننمای باال شهر هایرستوران از یکیدر خانواده خوردن شام جریان در فیلم دوتایی هایتقابل و تضادها تریناصلی از یکی

 پشت ار شهر و حاشیه میان مرز آهنراه خط از عبور است؛ با ناصر خانکه در حقیقت متعلق به کارفرمای عباس،  خانواده اتومبیل

 هاآن حضور ینحوه در تضاد این. گیردمی قرار بیننده دید آکس در هرانت هایپایهکوه که شودمی بزرگراهی وارد و گذاردمی سر

 .است مشهود نیز خوردنشان غذا آداب و پوشش نوع رستوران، در

های های گلی جنوب شهر به برجهای تنگ و خانهاز میان کوچه مداومهای فراوانی برخوردار است و از لوکیشن« زیر پوست شهر»

 یروین زیر پوست شهر و در پس فضاهای متفاوت و متضاد، های عریض در حال گذار است. گویی درتوبانسر به فلک کشیده و ا

   .تاندسمی وی از را دختری معصومیت و بردمی تاراج به را خانواده یک دارایی کند،می آواره را جوانی که در جریان است ویرانگری

 

 8543: اعتمادیرخشان بن یساخته« شهرپوست  ریز»-5 ریتصو
 گونگیچ غلط، هایسنت و فقر شهر، نیمرفه نش نواحی و هاآن میان موجود هایتضاد محالت، این از اعتمادبنی وتاررهیت تصویر

، تقالی اعضای هماندیبرجاآنچه  و بربسته رخت فیلم روایی مناسبات از عشق. کندمی توجیه یخوببه را ویرانگر نیروی این برآمدن

یلم در های فکنند. کنش شخصیتنرم می وپنجهدستها ای است که با آنهای عدیدهخانواده برای رهایی از مشکالت و گرفتاری

یرنشین و سرنوشت ساکنین محالت فق یکنندهنییتععامل  عنوانبهروسری آبی در راستای تبیین جبر کالبدی  همچوناینجا نیز 

زدن در این گرداب هستند و اگر هم راه گریزی در پیش گیرند،  وپادستتحمل شرایط و  بهمحکومآنان  ی شهر است.حاشیه

 آن در مرع پایان تا که ای فضایی استتله ها،آن سکونت محل و اجتماعی یطبقه تری در انتظارشان خواهد بود.سرنوشت سیاه

 .نیست تصورقابل شانیبرا واقعیت این از بیرون جهانی اند وآمده گرفتار

 زیبا شهر  

 سینمای در متفاوتی اثر کند،می ایجاد هاشخصیت برای که موقعیتی و روایت نوع لحاظ به فرهادی اصغر یساخته دومین زیبا، شهر

 در اما ،دانسر برآورده شهر یگوشهکی از ینوعبه هرکدام که هستیم روروبه اصلی کاراکتر سه با اینجا در. رودمی شمار به ایران

 به که بوده نوجوانی پسر یعنی اعال، فیلم اصلی شخصیت. هاستآن سکونت محل مشترک یخصیصه آن و اندمشترک نقطه یک

 ست،ا قتل به متهم که اکبر دوست خود برای کندمی تالش تربیت، اصالح کانون از آزادی محضبه و است زندانی سرقت جرم

 و یلمف عنوان با تضادی حامل دارد، قرار بایشهر ز یمنطقه در که تیاصالح ترب کانون. ی مقتول را جلب کندرضایت خانواده

 رابیس که زیبایی شهر. دارند قرار غیررسمی اسکان و میانی ناکارآمد هایبافت یمحدوده در که است فیلم هایلوکیشن یهمه

 قتل هب را وی اکبر که دختری پدر از گرفتن رضایت برای تالش جریان در. شودمی اطالق زندان به حقیقت در و نیست بیش

 هنآراه مجاور ایمنطقه در دارد، شیرخوار کودکی و است مطلقه زنی که فیروزه. بنددمی دل اکبر خواهر فیروزه به اعال رسانده،

 .سازدمی جدا شهر هایبخش دیگر از را شسکونتگاه و او نوبر و عباس، همچونکه  مرزی. کندمی زندگی
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. شودمی روهبرو قریبیان بازی فرامرز با مقتول پدر ابوالقاسم، آقا سوی از ایگره با که است فیلم اصلی رخداد اعال و فیروزه عشق

 وانعن برد،می رنج ذهنی و جسمی ناتوانی از که اشناتنی دختر با اعال ازدواج را رضایت شرط همسرش وساطت با و سرانجام او

 .ذاردگمی نامعلوم و مبهم ما برای را فیلم اصلی هایشخصیت کنش و شودنمی باز فیلم پایان تا که کوری گره. کندمی

 یمحدوده در چه و دارد جای غیررسمی اسکان یمنطقه در که فیروزه زندگی یمحدوده در چه معابر، و مساکن نازل کیفیت

 نیز دو این هایتفاوت ،حالنیدرع اما؛ شودمی دیده آید،می حساببه میانی یفرسوده بافت از بخشی که ابوالقاسم آقا سکونت

 این ن،جز آبه و محدودشده کالبد به زوال و است، فرسودگی ابوالقاسم آقا زندگی محل که آبادشمس یمحله در. است زیتماقابل

 آرام ماا رسدمی نظر به قدیمی رچهاگ محله، هایکوچه چنینهم. رسدمی نظر به روزانه، پویا هایفعالیت کیفیت به لحاظمحله 

 اب آبادشمس یمحله در که دیگری هایشخصیت معدود از. نیست آن کجای چیه در خشونت و درگیری وقوع از خبری و است

 اجتماعی بافت دارای محله که آیدبرمی چنین ها است،کوچه و محله مسجد به محدود که هاییلوکیشن و شویممی مواجه هاآن

 .است سنتی و مذهبی

 از ریخب کشد که در آن،می ریبه تصوگیرد را می قرار غیررسمی اسکان بافت یمحدوده در که فیروزه زندگی یمحدوده عکس،

 هایزمین و اندروییده کشد،می تصویر به را محله باال از که نمایی یجایجا در هاخانه. نیست هاآن معمول معنای به خیابان و کوچه

 میاد غریبه لهمح این تو": که کندمی اشاره مسئله این به فیروزه فیلم، از ییدرجا این، بر افزون. اندازندمی فاصله هاآن نمیا خاکی

 شهر ایهبخش دیگر از گاهسکونت این طردشدگی و جدااُفتادگی مبین تنهانه دیالوگ، این مضمون. "بخره  جنس اومده یعنی

 نوجوانان .کندمی اشاره نیز دارد، ارتباط مخدر مواد دوفروشیخر با ینوعبه که ساکنانش و هالیا یهمه وکارکسب به بلکه است،

 ساکنان. است مشهود وضوحبه اجتماعی بافت در انسجام وجود عدم. اندیافته رشد محالت همین در اعال و اکبر چون بزهکاری

 در تظامیان نیروهای رنگکم شدتبه حضور. گرندنظاره تنها اندیگر اشخاص، بین نزاع وقوع صورت در و شناسندنمی را گریهمد

 این شرایط از مربوطه هایدستگاه آگاهی گواه شود،می مخدر مواد یمعامله با برخورد مورد دو به محدود تنها که قصه جریان

 را خود هایشخصیت هرگز دهدمی ائهار هاگاهسکونت این از که سیاهی تصویر باوجود فیلم. است مؤثر اقدام عدم و هاگاهسکونت

 داشته آن به ودور قبال در انتخابی نه که اندآمده گرفتار موقعیتی در هریک ابوالقاسم و فیروزه اکبر، اعال،. داندنمی کارگناه ذات به

 اعتمادبنی هایمفیل از آنچه مانندبه مسدودی مستقیم مسیر نه کند،می تصویر فرهادی که یبستبن. دارند آن از رفتیبرون راه نه و

 . شودمی منتهی دیگری بستبن به هریک که است پیچیده مسیرهای از هزارتویی بلکه داشتیم، سراغ

 زدهزنگ کوچک مغزهای 

 سینمایی یساخته آخرین در سیدی هومن که هستیم روبهرو غیررسمی هایگاهسکونت از تصویری با ترسیاه مراتببه روایتی در

 با و پلیس با مخدر مواد هایباند مستمر هایدرگیری و هانزاع گاهتجلی "زده زنگ کوچک مغزهای". کندمی ارائه ما به خود

 و شودمی منجر را برادرانش دست به خواهری قتل آمیزد،می درهم خانوادگی و اجتماعی مسائل با که هاییدرگیری. است یکدیگر

 در یلمف آمیزخشونت و تند ریتم. داردبرمی پرده مخدر مواد توزیع و تولید هایباند در کار رایب کودکان پرورش و شدن دزدیده از

به  هم آمیزتوهین و تحقیرآمیز کمی شاید که فیلم یاولیه یایده. شودمی دیده هم فیلم بازیگران سوی از هادیالوگ ادای ینحوه

 عنوان تحت که پدر یا چوپان. کند هدایت را هاآن باید چوپانی که است یگوسفندان عنوانبه جامعه تلقی از حاکی برسد، نظر

 وکارسبک یعمده گویی و است مخدر مواد توزیع و تهیه باند سیرئ آید،درمی تصویر به اصالنی فرهاد بازی با شکور شخصیت

 کور،ش از پس رودمی انتظار که است کسی و شکور ترکوچک برادر محمدزاده، نوید بازی با شاهین. دارد اختیار در نیز را منطقه

 قلب ساوتق و توانایی که شودمی تلقین او به و رشدهیتحق شکور سوی از مدام اما باشد داشته عهده به را تشکیالت این هدایت

 هایساختمان و هاسوله ندارند، کوچه به شباهتی چندان که هاکوچه فیلم، فضاهای. ندارد را مسئولیت این گرفتن عهده به برای الزم
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 و مختلف اقوام از ترکیبی ساکنین اجتماع. هستند غیررسمی اسکان یمحدوده یک با مخاطب یمواجهه دیمؤ همگی ،مخروبه

 یشود، اما جامعهمی شاهین ریاست و شکور دستگیری به منجر که شدهلیتشک اصلی رخداد چند از فیلم. است مهاجران

 شود.تابند و این امر به فروپاشی اجتماع آنان منجر میدر ساختار حکومت را برنمی جادشدهیانشینان تغییر حاشیه

 آمریکای یها 8فاوال در زندگی جریان و فیلم خارجی ینمونه به سازفیلم ارجاعات از خالی فیلم این در شدهارائه تصویر که البته

 هایفیلم پای رد و دارد غرب سینمای به فراوانی یعالقه که دهکر ثابت خود قبلی هایساخته در و نیازاشیپ سیدی. نیست جنوبی

« 1001، 1خدا شهر» یعنی «زدهزنگ کوچک مغزهای» مرجع فیلم ، حالنیدرع .خوردمی چشم به وی هایساخته اغلب در آشنانام

 یدیس سوی از شدهارائه تصویر ینا و نیست نود یدهه آمریکایی گتوهای فیلم به ارجاعات از خالی نیز 5میرلس فرناندو یساخته

بنابراین  ؛کندمی نزدیک سومیجهان غیررسمی هایگاهسکونت یهمه میان مشترک و المللیبین تصویری به تربیش هرچه را

ها میان این فیلم بوده است و گاه حتی مشابهت ریتأثتحت  شدتبه« زدهمغزهای کوچک زنگ»توان نادیده انگاشت که جهان نمی

 تحقیق این تواننمی یهرروبهاما ؛ روددر حد جزییات یک سکانس یا نما نیز پیش می« شهر خدا»و « زدهزنگغزهای کوچک م»

ارادوکس کند. پ جانمایی ناقص، هرچندبومی کشور ما  جغرافیای روی را تصویر این استتوانسته  سیدی که انگاشت نادیده را

، طنز باند مواد مخدر است سیرئبرای کسی که  همآنیرت و ترس از دست رفتن آبرو، موجود در ابعاد شخصیتی شکور مبنی بر غ

 روایت هرگونه از ، عاریزدهزنگ کوچک مغزهای شود.فرهنگی ایران ممکن می 8که پرداخت آن تنها در بستر برداردظریفی در 

 یهمه در هجامع چندپارگی و یختگیگسازهم ندارد و وراثت روابط تعیین جز کارکردی این فیلم، در هم خانواده حتی. است عاشقانه

زند این بخشی از فیلم است که رویکردهای معمول در خصوص ارزش خانواده در سینمای ایران را کنار می .است مشهود آن ابعاد

یلم نطق بازنمایی فهرچند م رسمی، سعی در پنهان کردن آن دارند. یهاگزارشکشد که آمارها و و حقیقت عریانی را به تصویر می

 این ادعا را هم ندارد. اساساًرئال نبوده و  ابداً
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 یریگجهینت          

 روایی منطق در تحولی سیر به خیرا سال چند هایفیلم و 10 و 40 ،10یدهه سینمایی تولیدات در پردازروایت عناصر یمقایسه با 

 چنین هایعلت تفسیر و توضیح برای مجالی نوشتار این در هرچند که رسیممی هاشخصیت یاستحاله و رخدادها و وقایع فیلم،

 صویرت گذشته، هایدهه در. گیرد قرار یابیو ریشه کندوکاو مورد بایستمی که اهمیت حائز است امری اما نیست، دگرگشتی

 کیفیتیب مساکن و باریک و تنگ هایکوچه با که ردیگیدر برمرا  شهر اطراف در افتهیشکل  تازه مناطقی عمدتاًنشینی یهحاش

 .است آن یحاشیه و شهر میان افکن ییجدا عامل و مرز هفتاد یدهه هایفیلم از بسیاری در آهنراه عنصر. شوندمی شناخته

 البته و آوریممی یاد به را آن "(8545) آبی، روسری" و "(8543) شهر، پوست زیر" ،" بایز شهر" چون هاییفیلم از که عنصری

تر به سیر روایی اگر نگاهی دقیق. شودمی تکرار "(8533بعد ) روز کیوستیب " و "(8538هلن )" چون هاییساخته در هم هنوز

دازیم، متوجه این مورد واکاوی قرار گرفت بین لیتفصبهتر پیشنشینی در تولیدات سینمایی پس از انقالب، چنانکه و معنایی حاشیه

نشینی و یهی افقی و حاشنگاه مثبت به توسعه کهینحوبهتر شده است، ها به چه میزان تاریکشویم که نگاه به حاشیهنکته می

 مغزهای کوچک»بزهکاری مفرط در  ، بعد از حدود سه دهه، تبدیل به خشونت سیاه و«هانشیناجاره»پایان خوش ماجرا در فیلم 

، «هانشینجارها»شود. در فیلم ها نیز دیده میها و کنش شخصیتشود. نمود این تحول، عالوه بر کالبد، در تبیین سوژهمی« زدهزنگ

ی س عامهز جنداند، شاهد ساکنینی انمی درون ماندگاری شهر را حاوی فرودستی یا خشونتِ که تصویر، نواحی حاشیهعالوه بر این

کنند. این دیدگاه روشن به به یک آشتی عمومی نیل می تیدرنهاها و دعاوی مابین خود، رغم درگیریجامعه هستیم که علی

ن هایی هستند که کالبد و تن ایفیلم« زیرپوست شهر»و « روسری آبی»شود. های آتی پیگیری نمینشینی اما در دههحاشیه

بدی و گویی این جبریت کال حالنیبااکار نیستند، کار و گناهها ابداً خالفودستی درگیر است. سوژهو فر باغمواسطه مناطق، بی

وار هرا در یک منطق دایر ها شده و گریز از آنهای ساکن در این بافتشرایط محیطی است که بدل به سرنوشت محتوم شوم سوژه

توان این مضمون می وضوحبهاند، اما ها خود مرتکب جرم شدهگرچه سوژهاصغر فرهادی ا ی« شهر زیبا»دهد. در ناممکن جلوه می

ها در قبال کار نیستند. استیصال شخصیتها علیرغم مجرم بودن، گناهها دریافت که سوژهرا از خالل روایت داستان و حتی دیالوگ

ها را اهسکونتگجتماعی و فقر حاکم بر این های حاکم در حل این معضالت، بستر اوضعیت وجود و ناکارآمدی قوانین و دستگاه

وچک های کتوان در فیلم مغزها را میی اوج سیاهی نگاه به حاشیهنقطه درنهایتکند. عامل اصلی بزهکاری معرفی می عنوانبه

هایی یرند. سوژهگهم میاز حاشیه سهیم هستند، بلکه گاهی از آن پیشی  شدهارائهی در تصویر تیره تنهانهها، زده یافت که سوژهزنگ

دارد، ای که توانایی بریدن گوش یک کودک را نسوژه سکونتگاهکنند. در این دزدند و مواد مخدر تولید و توزیع میکشند، میکه می

ه کها نه تنها از آن فراری نیستند، بلی محتومی است که سوژهشود. برخورد دائمی و جرم و فساد، آیندهضعیف و بزدل قلمداد می

در عطش شاهین برای کسب مقام و جایگاه برادر  یخوببهکنند. این منطق برای رسیدن به آن از هیچ تالشی هم فروگذار نمی

چنان فوران التهاب موجود در میان ساکنین این منطقه، آن درنهایت، مشهود است. عالوه بر این مواد مخدرتر در کارتل بزرگ

 انجامد.می ومرجهرجکند که به آشوب و می

ای هها به چه میزان در بازنمایی حقیقت و رئالیسم موجود در حاشیهحال ممکن است این پرسش مطرح شود که هریک از این فیلم

گذرد؟  ایدئولوژیک مسلط می ودستگاهدمها به چه میزان از گذر ایدئولوژی و از این بافت شدهارائهشهری صداقت دارند و یا تصویر 

 در و صریب فرهنگ در تغییر صرفاً یا هستند اجتماعی تحوالت بازتاب جوان، سازانفیلم رویکرد در گرفته صورت تغییرات آیا

  دهند؟می بازتاب را خصوصبه سازفیلم یک سبک و سلیقه تنها ابتدایی یمرحله
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 ینمایس در شهر تصویر که کندمی اادع «ایران سینمای در تهران ذهنی تصویر» عنوان با خود دکتری یرساله در محمودی بهارک

 هاستآن لینس یتجربه و سازانفیلم نگاه نوع از متأثر باشد، هافیلم ساخت تاریخی و زمانی شرایط از متأثر کهآن از بیش ایران،

در  رسدبه نظر میکه تا پیش از انقالب، همواره از داریوش مهرجویی نگاهی نقادانه را سراغ داریم، با این. (113: 8531)محمودی، 

تر خشتر و امیدباندازی روشنهای موجود در دوران پس از انقالب و قوانین شهری تصویبی، چشمها با توجه به سیاستنشیناجاره

های موجود در نظام بوروکراتیک نظمیشود. هرچند مهرجویی در این فیلم نیز به انتقاد از بیی شهر دیده میدر خصوص آینده

اعتماد و از سوی بنی شده ییبازنمادهد. تصویر نشینی ارائه میاین مسائل، تصویر روشنی از حاشیه وفصلحل، اما با پردازدمی

این دو، با  هایدر ساخته شدهمطرحاینکه، مسائل و معضالت  ژهیوبهنماید. بینانه میفرهادی در این میان، تصویری متعادل و واقع

 ها قرابت دارد.ته در آن سالمسائل روز و تحوالت صورت گرف

ینی در ایران نشساز نسل نوی سینمای ایران، با توجه به تصویر متفاوتی که از حاشیهی هومن سیدی فیلماما در خصوص ساخته

 که ندکمی اشاره هنکت این به خدا شهر فیلم تحلیل در منل تر موضوع است. باربارادهد، شاید نیاز به توضیح و تبیین بیشارائه می

 به کهاین ای پردازد؛می نیز شودمی قشربندی فیلم، در شده ییبازنما یجامعه هاآن یواسطهبه که هاییشیوه از انتقاد به فیلم آیا

 شهر لمفی آغازین هایسکانس است؟ در شدهلیتحم حاکم طبقات سوی از که ورزدمی مبادرت ایفضایی تمایزات همان بازتولید

 شودمی طرحم پرسش این اینجا در حال. هستیم آن اکنون وضعیت با گذشته یمقایسه و گتو این گیریشکل یخچهتاری با ما خدا

 گاه،سکونت این اًاساس آیا و پردازدمی افتدمی اتفاق آن در فیلم وقایع که گاهیسکونت پیدایش چگونگی و گذشته به سیدی آیا که

 ایدب هستیم، مخدر مواد شکل در فیلم بر حاکم جنایت و جرم مضمون از سرنخی نبالد به اگر خیر؟ یا دارد مشخصی جغرافیای

 نیست چیزی لم،فی بر روی گفتار تمهید از استفاده با پردازیروایت. بگیریم پرسش به را فیلم بازنمایی از برآمده اجتماعی واقعیت

 ی مغزهایاستفاده. (111: 8538)منل،  واقعی رویدادهای بر داستان بودن متکی بر مبنی فیلم انتهای یداعیه سوبژکتیو بیان جز

 تردید خودیخودبه تشیروا صحت در که فیلمی شخص راوی و وامداری آن به یواسطهبهی روایت، از شیوه زدهزنگ کوچک

 بر وی با شدهامانج هایمصاحبه در سیدی که هرچند. سازدو ایدئولوژیک می متزلزل شدتبه را فیلم منطقی هایپایه هست،

 در رگشتیدگ طی هاگاهسکونت این به مربوط مسائل پرداخت. ورزدمی دیتأک فضاهایی چنین وجود حقیقت و فیلم وقایع صحت

 و گستریگان روایتی به را خود جای بینیم،می فرهادی زیبای شهر در کهچنان تغییر، ایجاد در ناتوانی و فقر روایت از روایت نوع

 و دروغین مناسبات و دادهازدست را خود جایگاه خانواده و عشق چون مضامینی. دهدمی زدهزنگ کوچک هایمغز رد آمیزخشونت

اند و تا چه قضاوت در خصوص اینکه این تحوالت تا چه حد در بطن جامعه مصداق داشته .اندگرفته را هاآن جای غیراخالقی گاهاً

زا توان مجرا هرگز نمی شیهادغدغهساز و ای نیست؛ اما ذهن فیلمتند، کار سادهها هسحد محصول جهان فکری سازندگان فیلم

ته از سازان در این دسشده از سوی فیلمکه مضامین پرداختهکند، متصور شد. کما اینو مستقل از اجتماعی که در آن زندگی می

تری برای سازان نسل نو از جسارت بیش، فیلمنیبنیدراگفت  ها به جامعه دارد. شاید بتوانآن خاطرتعلقو  دغدغهها، نشان از فیلم

 برخوردارند. شانیهادغدغهبیان 

 التمح و میانی بافت در مردم اجتماعی زندگی بازنمایی خصوص در رویکردی تحول چنین که موضوع این به در پایان، اشاره

 کافه" چون یفیلم در کهچنان محله، نوستالژیک و ایندخوش تصویر نیست؛ لطف از خالی کرد، جستجو توانمی نیز تهران قدیمی

 و مسائل گویی. است داده الینحل معضلی از روایتی و خشن و زبر تصویری به را خودش جای شود،می ارائه "(8518ستاره، )

 اریروزگ که ایمحله. است رسیده استخوان به کارد حال دیگر و شده تلنبار همیرو هاسال این تمامی در محالت این مشکالت
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 گرفته صورت جدید یوسازهاساخت از و کند حفظ را آن اش،قدیمی شمایل و شکل همان به داشت آرزو 8" ستاره کافه" یسالومه

 هم هاسال همان در که هرچند. باشد 1"نیموشیش متری" خاکباز ناصر رشد محل و زادگاه تواندمی امروز کرد،می گله محله در

اما  دانست،می اشپوسیده هایآدم و قدیمی یمحله از فرار در را جدید نسل نجات راه تنها 5"بسته چشمان با زندگی" پرستوی

 سکونتقابلریغ و انگیزنفرت بینیم،می "روز  یک و ابد" در روستایی سعید دوربین یدریچه از کهچنان هرگز در این فیلم محله

 نیست.

 

 نگارندگان(ها )متنی فیلم یهامؤلفهتحلیل  -1جدول 

 رخداد اصلی عنوان فیلم
های شخصیت

 اصلی
 سازی فیلمایده هاکنش شخصیت

تضادهای 

 دوتایی

ها نشیناجاره

(1365) 

تالش عباس آقا 

 برای تصاحب خانه

 خراب شدن خانه

، عباس آقا

 سوپرگوشت
 ورزیطمع

ضعف بوروکراسی اداری 

 و قوانین شهری

د امیدوارانه نسبت رویکر

 نشینیبه حاشیه

حاشیه و مرکز 

 شهر

کارگر و 

 کارصاحب

 یآبروسری 

(1373) 

 عشق رحمانی و نوبر

 بیماری رحمانی

 نوبر

 رحمانی

 تمایل به پیشرفت

 کمک به زیردست

فقر، اعتیاد و مشکالت 

 نشینانی حاشیهعدیده
 تضاد طبقاتی

شهر زیر پوست 

(1379) 

 فروش خانه

رار تحت تعقیب ق

 گرفتن عباس

 فرار معصوم از خانه

 عباس

 مادر

 معصوم

 ناصر خان

تالش برای پولدار 

 شدن

تالش برای حفظ 

 خانواده

 فرار از خانه

 طلبیمنفعت

های غیررسمی سکونتگاه

بستر انواع  عنوانبه

 معضالت اجتماعی

 تضاد طبقاتی

کار و خالف

 گناهبی

 بایزشهر 

(1382) 
 عشق اعال و فیروزه

 اعال

 وزهفیر

 آقا ابوالقاسم

تالش برای نجات جان 

 اکبر

درماندگی در برابر 

 مشکالت زندگی

 فرورفتن در انزوا

مشکالت الینحل 

ی فرودست و طبقه

خیزی نواحی اسکان جرم

 غیررسمی

کار و گناه

 گناهبی

شهر زیبا و 

 نواحی مخروبه

مغزهای کوچک 

زده زنگ 

(1396) 

دستگیر شدن شکور 

 و ریاست شاهین

 شکور

 اهینش

 امیر

 کشیرحمی و آدمبی

تالش برای تایید شدن 

 از سوی شکور

خیزی نواحی اسکان جرم

 غیررسمی

تولید و توزیع مواد مخدر 

 در این نواحی

سرایت خطر از این 

سطوح  یتمامبهنواحی 

 زندگی اجتماعی

گوسفند و 

 چوپان

 

  

                                                      
 8518ی سامان مقدم، ساخته« کافه ستاره» 8
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 8514لی، ی رسول صدرعامساخته« بسته چشمان با زندگی» 5
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یرانجستاری درباره تصویر شهر در سینمای ا  

گاندر حاشیه روایت مرکزی  

 بهارک محمودی1

 

نیست اگر قدمت رابطه شهر و سینما را با نگاهی به سن و سال  راهیبکه  روستنیازاچشم سینما در آغاز تولد به شهر گشوده شد. 

ود دلیل اصلی خ گرددیازمبآغازین آن به نیمه اول قرن بیستم  موجکهسابقه جمعیت شهرها افزایش بیاختراع سینما تخمین بزنیم. 

ناخته های ناشرفت. شهروندان جدیدی که باید در خانهمی به شمارآن  واردانتازهبرای اهمیت یافتن سینما برای معرفی شهر به 

ای برای شناخت شهر خود قلمداد کرده و به بیانی دیگر زدند سینما را دریچههای غریبه قدم میگزیدند و در خیابانسکنی می

یک تجربه مدرن ابزاری بود که به اشکالی متفاوت امکان  عنوانبهمخصوص به آن را در سینما آموختند. سینما « واعد بازیق»

تواند شناخت و ادراک ما از شهر را نیز سینما می تاکنونکرد. از آن زمان شهر و زندگی شهری را فراهم می دربارهتخیل ورزی 

 ی آن را جذاب و یا ترسناک جلوه دهد.اگونهبهتحت تأثیر قرار داده و 

در غرب که در ایران نیز از زمان ورود صنعت سینماتوگراف تا به امروز وجود داشته  تنهانهاین پیوند ناگسستنی میان شهر و سینما 

ی شهرهای کهنچناآنای نکته اینجاست که از میان تمام شهرهای ایران، این تهران بوده که بدون هیچ نشان و وجه ممیزه است.

کالم فارغ از جستجوی بی .داده استچون اصفهان و شیراز و مشهد از آن برخوردارند به تخیل سینمایی درباره مفهوم شهر میدان 

و تصویری یگانه از حال و هوای آن روزهای شهر به یادگار  دیدرنوردهای تهران را که به دنبال ساعتی مچی خیابان آقایحاج

ز این همراهی تا به امروز نی و کرد و از دودلی خود از مواجهه با آن سخن گفت؛ باززبانن بود که سینما با نام آن گذاشت، این تهرا

و  خوب حاال دیگر تهران همه جای سینمای ایران است. در چشم سینما، که ییجاهمچنان میان سینما و تهران برقرار است. تا 

ضور این ح .کندیمیی نماجلوهی هر شهری در ایران جابهکند، این تهران است که بد، زشت و زیبا، سنتی یا مدرن، فرقی نمی

پایتخت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و  عنوانبهحاضر تهران در سینمای ایران در کنار اهمیت روزافزون این شهر  جاهمه

 کند.ای چون سینما حکایت میایی آن در رسانههمچنین خیل فزاینده جمعیت ساکن و فعال در این شهر از اهمیت مطالعه بازنم

ا کند، ب، نمای آشنای مصوّت سینمای ایران که به بدی از مردمان این شهر یاد میاینجاست که تهران از همان آغاز اما مسئله

نژاد امیانگیز سیعنی درست از همان زمانی که عبدالحسین سپنتا تهران را از زبان روح؛ استسیاهی و نیرنگ به تصویر درآمده 

ه با هیجان ، توصیفی آمیخت«گن شهر قشنگیه، اما مردمش بدنتهرون؟! تهرون که می»کند: توصیف می گونهنیابازیگر فیلمش 

ت که اس گونهنیا. شده استهای تاریخی گوناگون به اشکال مختلف در سینمای ایران، تکرار و اضطراب از این شهر که در دوره

ی خشن ، تهرانبوده است باربتیمصی گوناگون، تصویری مسئله آمیز، آزاردهنده و هادورهسینمای ایران از پس تصویر تهران در 

 کند.که قهرمانانش را از خود رانده و به دیاری دیگر روانه می

 هاهمدستی در تصویر تلخی 

ه تاریخی مختلف در سینمای ایران به انجام هایی از سه دوراین بخش را با توصیف سه ایماژ از شهر در میان فیلم مندمعالقه

 پردازدیمای از جنوب شهر زندگی معلمی در محله به بازنمایی (، ساخته بهرام بیضایی؛8538 )سال« رگبار» اولین فیلم، برسانم.

ابل ست. تقدر میان ا اشیریتصوغیبت  باوجودآمده است. تصویری از باالی شهر نیست اما همیشه حرفش « آن باالها»که از 

                                                      
 baharak.mahmoodi@gmail.com   ی شهر و سینما:گر حوزهپژوهش 8
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جنوب، شکاف طبقاتی و مسئله اجاره منزل که با پیدا کردن کار پیوند خورده است مضامین محوری این فیلم به شمار  -شمال

 روند.می

( را در جنوب شهر ساخته است. فیلم 8543 )سال« های آسمانبچه»مجید مجیدی از سینماگران پس از انقالب در سینمای ایران 

رای کنند. پدر که کارگر است بای قمرخانومی در جنوب تهران زندگی میکشد که در خانهری را به تصویر میزندگی خانواده فقی

های عریض و طویل آن را وسعت بخشیده و باال و پایین آن را به رود. شهری که بزرگراهتر به باالی شهر میکسب درآمد بیش

نی ی و مسکن و البته تضاد مشهود طبقاتی، مضامینینشاجارهائل مربوط به یکدیگر متصل کرده است. همچنان اما بحران کار و مس

 کنند.هستند که منظر تهران را در این فیلم نمایندگی می

شات از بلندای خیابان میرداماد تهران و ( به کارگردانی مصطفی کیایی، با یک هلی8531 )سال« خط ویژه» تر،و اما خیلی نزدیک

کند عبور کرده و در طول خیابانی حرکت می کریپغولهای ها و برجشود. دوربین از ساختمانخیابان آغاز می تراولینگی از طول این

هر، شود. ششود. این حرکت بر تصویری از یک بنگاه معامالت ملکی متوقف میکه در آن چیزی نزدیک به ده بانک دیده می

ی از دیگران خواهمهسکنند که به دنبال حاکم شده و جوانانی در آن زندگی می . مناسبات پولی و بانکی بر روابط انسانیافتهیتوسعه

پول هستند. این شهر فاسد در سینمای مصطفی کیایی که از کارگردانان جوان این روزهای سینمای ایران به شمار  درآوردنو 

 ی مسکن به تصویر درآمده است.بهااجارهرود، همچنان با بحران کار و می

ی، سازملیفهای گوناگون ها و دورهاز نسل گذاریپهای سال و در ، سینمای ایران سالدیآیبرمها که از توصیف این فیلمهمچنان 

کاری و در غیبت زندگی و بهروزی و خانمانی، گسترش فقر و بینشینان، بیتهران را در منظری از هجوم مهاجران و حاشیه

یم و های ابتدایی دهه پنجاه باشکند در سال. فرقی نمیاست دهیکشاهای شهری به تصویر در فض انکاررقابلیغهای روزمره شادی

، نکته اینجاست که تصویر سینمایی تهران کماکان، در سلطه مسائل شهری و نه فضاهای آن قرار 8530ی هاسالیا هفتاد و یا 

 آورد.غان میبار برای آن به ارمای که تصویری تلخ، مخوف و مصیبت. سلطهداشته است

ایرانی، در آثار خود شهر و مسائل آن را به حال خود رها کرده و به آغوش امن روستا و شهرستان  سازانلمیفاگر تا چهار دهه پیش 

شود که این بار به سودای کار و مسکن، برند، در دو دهه آغازین انقالب نیز شهر در هجوم مهاجرانی به تصویر کشیده میپناه می

 در آرزوی مهاجرت به شهری بار نیاهای اخیر سینمای ایران آیند، اما قهرمانان سالن کرده و با مسائل پایتخت کنار میجالی وط

خواهند حق خود را از حلقوم این شهر و مردمانش خارج از کشور، با مسائل تهران و ساکنان آن سر جنگ دارند و گویی که می

 شود.تصویر شهر و سینما، مفهوم مهاجرت به مفهومی مرکزی تبدیل می که در توصیف روستنیازابیرون بکشند. 

ه یی که با آرزوهای بزرگ خود بکایآمر. داستان مهاجران ابدییمشاید نکته اینجاست که یک شهر بر اساس مهاجران خود توسعه 

ر آن خود را د یاهایرؤجرانی که آمدند تا آمریکا راه یافتند و آن را ساختند در تاریخ سینما و ادبیات جهان ناشناخته نیست. مها

ما مهاجرت ا؛ آمریکایی در هالیوود همراه شده با تصویری تاریخی از توسعه و رشد شهرهای آمریکایی یایرؤتحقق بخشند. تحقق 

اجرت شود. مهلزوم رفع نیازهای اولیه است که محقق می درواقعهای کوچک و بزرگ که با خواسته یاهایرؤدر سینمای ایران نه با 

اند همچنان درگیر مسئله مسکن و پیدا . این مهاجران که چهره شهر را در طول دوران تغییر دادهایرؤتالش برای بقاست نه تحقق 

از آنان دریغ شده است. همین مفهوم مهاجرت  یاپردازیرؤاند و مجال کردن شغل و کسب درآمد در حاشیه شهر و اجتماع مانده

رفته های دهه پنجاه گنشینی در تهران دامن زده است از فیلمهای مختلف به اشکال گوناگونی از حاشیهی دورههااست که در فیلم

دندان مار مسعود »و « های کیانوش عیاریآبادانی»های شصت و هفتاد مثل تا دهه« دایره مینا از داریوش مهرجویی»همچون 

ارگر ساده به یک ک»و همچنین « بیست و استراحت مطلق عبدالرضا کاهانی»هایی چون های اخیر و فیلمتا همین سال «کیمیایی

 «.نیازمندیم از منوچهر هادی
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ن که نشینانشین شدن حاشیهها با تأکید بر نقش محوری فقر در حاشیهشمسی فیلم 40تا  30ی میانه هاسالی که در اگونهبه

ی که در پی کار و یا اضطرار جنگ به نانینشهیحاشکشند. به تصویر می را آشکارا خارج و در حاشیه تهران هاآناغلب مهاجرند، 

 اند.های زندگی همچون کار و سرپناه به تهران آمدهکارگرانی معمولی هستند که در جستجوی حداقل هانیااند. تهران آمده

تند که های اجتماعی جدیدی هسگروه هالمیفدر این  نانینشهیحاشکند. نشینی مفهومی تازه پیدا میی متأخر حاشیههالمیفاما در 

نشینان که کنند. این گروه از حاشیهآن زندگی می تیپرجمعهای مسکونی نه آشکارا در حاشیه تهران بلکه در مرکز شهر و مجتمع

خانه هم دارند اما  اتفاقاً گردند و نه خانه و سرپناه.روند، در شهر نه به دنبال کار میبه شمار می« مطرودان اجتماعی»ی نوعبه

یی چون هااند اشاره به فیلمای دائمیای به استفاده از آن ندارند. اینان کسانی هستند که با جامعه و هنجارهای آن در مبارزهعالقه

 «.های موسمی از مجید برزگرفصل باران»و « سیزده از هومن سیدی»، «نفس عمیق از پرویز شهبازی»

که تنها در پی درآمدی حداقلی و بیمه تأمین اجتماعی بود، فرزندانی داشت که آرزویشان پول درآوردن  «هاآواز گنجشک»آقا کریم 

 است. خوردههگرهای سینماگران نسل امروز نیز . هدفی که با زندگی جوانان تهرانی فیلماورندیدربکردند که پول کار می هاآنبود. 

نماگران دهه چهل و پنجاه سینمای ایران، منظر تهران را بر سر تصاحب آن به خالصه اینکه جدال بر سر تهران که در آثار سی

ین ی نسل جدید وجود دارد. به اعتبار اهالمیفحضور خود تغییر داده بود، همچنان نیز در  تناسببهکشید و چهره شهر را تصویر می

این عبارت اشاره به این امر دارد که حاال «. ه؟تهران مال تویه مگ»گوید: به حامد می« استراحت مطلق»سخنِ سمیرا که در 

بر سر تصاحب تهران، بلکه به جنگ و مبارزه درون آن مشغول هستند. تنهانهمهاجران 
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 1"دستان در ایرانتهی جنبش های خیابانی:سیاست"خوانشی بر کتاب 

 2پور اصلبهزاد ملک

 

هیافتی دستان که نویسنده با اتخاذ رهای غیررسمیِ تهییِ سیاستبارهکتابی که در سطور آتی معرفی خواهد شد کندوکاوی است در

است.  های غیررسمیگاهیِ مطالعاتیِ سکونتمند و منسجم در عرصهشناختیِ نظامیابی به پژوهش جامعهنگارانه در پیِ دستمردم

ِی ـ که دربرگیرنده 8331در سال  گزارشدهبرـ « تصاویر تایمز»ای دارد به نمایشگاهی با عنوان سطرهای آغازین کتاب اشاره

 تیجمع»یِ اخیر بوده و یک عکس مربوط به دادهای صدسالهاز سوی عکاسان سرتاسر جهان از رُخ شدهثبتتصاویر درخشان 

ه ریختند. نویسنده بر این باور است کاشک می« امامِ فقیدشان»یِ باشکوه و گسترده یجنازهعییتشاست که در « متعصبی

(.  کتاب 8 صدارد )وجود « ییتعصّب گراای بین انقالب ایران و برگزارکنندگان نمایشگاه مطمئن بودند که در ذهن بیننده رابطه»

انقالب ایران و حوادث »است که نشان دهد  بر آنو  34چنینی از انقالب های اینادعای نویسنده، پاسخی است به کژفهمی بنا بر

ی کالن و هاجای روایتبدین منظور، به سطوح زیرین انقالب  به«. های مشابه استر از تصویرسازیتمتعاقب آن بسیار پیچیده

 8550 یِدستان از دههها تمرکز کنند ـ توجه شده و در این مسیر جنبش تهیدهند بر ابعاد عمومی سیاستمتداول ـ که ترجیح می

 یواسطهبهیِ تصویری قرین به واقعیت از انقالب ارائه رونیازات. اس قرارگرفته یموردبررس 8534های پس از انقالب تا سال

 دستان شهری در مرکز توجه کتاب قرار دارد.جنبش تهی برژهیوتمرکز 

                                                      
 یِ کتاب ما، تهران.، انتشارات شیرازه8531یِ سید اسداهلل نبوی چاشمی، ؛ ترجمه«دستان در ایرانهای خیابانی:جنبش تهیسیاست»منبع: بیات، آصف،8
 zad.malekpourasl@gmail.combeh: عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی1
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یِ تبیین شده است. مطالعه« پیشروی آرام مردم عادی»دستان ذیل عنوان کتاب هشت فصل دارد. در فصل نخست، جنبش تهی

. 1(81:8531، صادقیرساند )یاری « دستان در روزگار کنونی ماسیاست تهی»و شناخت برخی تغییرات در  تواند به درکاین فصل می

دهد. یِ این فصل را شکل میمایههای غیررسمی در کشورهای جهان سوم، بُنْگاهمنطق پویایِ اقدامات غیررسمی ساکنین سکونت

( و از این منظر مسیر پژوهشی 83صکند )بندی میصورت« مقاومت یِهای روزانهشکل»آصف بیات، پیشروی آرام را در قالب 

تان یِ تهیدسدرباره« انقالبی و انفعالی»یِ گرایی و ناامیدی جدا کرده و دوگانهانفعال، سرنوشت همچونهایی خود را از انگاشت

ش، ، آرام«پیشروی آرام مردم عادی»افتی با عنوان معرفی رهی یواسطهبهپذیرد. او ها را نمییِ قربانی به آنهشهری و اعطایِ چهر

ص ) ردیگدستان در نظر میهای اصلی جنبش تهیای را مشخصههای جمعی دورههمراه با حرکت مدتیطوالنو بسیج  پراکندگی

سیاستِ  زودگذر ـ و البتهـ  یِ علنی و آشکار مبارزه یجابهیِ منفعل نامید ـ هارا شبکه نتوان آ(. تغییرات جزئی و آرام ـ که می13

ود، ها تهدید شمنافع جمعی آن کهیدرصورتشود. البته هایِ رسمیِ دولت محسوب میغیررسمی تهیدستان در مواجهه با سیاست

نویسنده  دیکتأکنند. دلیل ، دفاع میآمدهدستبهشود و از منافعی که در طول زمان های فعال تبدیل میهای منفعل به شبکهشبکه

ل آرام و های غیررسمی اغلب به شکگاهدستان و ساکنین سکونتگیرد که تهیهای خیابانی هم از این منطق نشات میبر سیاست

ها را در ارتباط با ای از پیچیدگیکنند و مجموعهـ را تسخیر مییِ آنبه معنای گسترده خیابان ـ همچونتدریجی فضاهایی 
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ای جمعی و مقامات های مالزم با آن بین یک حرکت تودهها و پیچیدگیای از مناقشههای خیابانی، مجموعهمنظور از سیاست»

ها کوچهپس تواند ازکند. خیابان میگیرد و بروز میها شکل میای در فضای فیزیکی ـ اجتماعی خیاباندوره طوربهمسئول است که 

های عمومی و یا اماکن ورزشی را در برگیرد. خیابان در این مفهوم تنها مکان هندسیِ بروز حرکت تر، پارکهای نمایانرویتا پیاده

ص «)است دهشگرفتهشان هستند، در نظر ساختاری فاقد هرگونه جایگاه نهادی برای بیان نارضایتی ازنظرجمعی برای اقشاری که 

80.) 

شناختی و در نظر گرفتن شرایط خاص شهر ، با اختیار رهیافتی جامعه«جدیددستان ترسیم موقعیت تهی»در فصل دوم کتاب، 

است. در ادامه  قرارگرفته یموردبررس 8534تا زمان انقالب اسالمی در سال  8550یِ دستان از دههتهی« روی آرامپیش»تهران، 

رغم ادعاهای فروان مبنی علی»است:  شدهمطرحدستان شهری در انقالب یِ مهمی در رابطه با جایگاه تهیو در فصل سوم نکته

های یتعاون (.1ص «)یِ انقالب بودنددستان شهری عمدتاً فقط در حاشیههای فاقد امتیاز در انقالب، تهیبر مشارکت فعال گروه

یی و انرژی یِ توزیع مواد غذااصلی حمایتی در روزهای اول انقالب بود که وظیفه سازوکار، دو شوراهای محالتو  اسالم مصرف

ان شدستان ایرانی جهت بهبود وضع زندگییِ تهییِ محلی جامعهمبارزه هرچندرا در برخی مناطق فقیرنشین شهری عهده داشتند. 

 (.888ص نبود )از اقدامات انقالبیونی که قدرت دولت را هدف گرفته بودند،  ترتیاهمکم ضرورتاً

تری ستردهیِ گهای غیررسمی تهیدستان شهری بخشید. انقالب با ایجاد زمینهاستوقوع انقالب، ساختار جدیدی به اقدامات و سی

 وهمان(. فصل چهارم بود )تر یِ نوینی را دمید که جسورانهها روح جدید و تجربهدستان در آنهای همیشگی تهیبرای خواسته

 های جدید، روایتی است از ظهور سیاست«هاکوچهپسسیاست کوچه»و « های مسکنشورش»هایِ به ترتیب ، با عنوانپنجم

و داستان بسیج شدن تهیدستان شهری هم در قلمرو زندگی خصوصی و هم در قلمرو زندگی عمومی. در فصل ششم،  ادشدهی

خته است، فروشان در شهرهای بزرگ ایران پرداو فصل هفتم به بسیج دست قرارگرفته موردبحثجنبش بیکاران به شکل تفصیلی 

                                                      
 های غیررسمی نگاه کنید به:گاهها در عرصه مطالعات سکونتیِ آن با سایر پژوهشیِ آصف بیات و وجه ممیزهنگارانهدر رابطه با اهمیت پژوهش مردم8

 یِ تهیدستان شهری، انتشارات آگاه، تهران.(، زندگی روزمره8531صادقی، علیرضا)
های مقاومت  چالش یِ فرودستان،کتاب علیرضا صادقی یکی از بهترین کارهای تحقیقاتی است که با جدیت زندگی روزمره»تاب چنین نوشته است:بیات در وصف این ک 

 برگرفته از پشت جلد کتاب معرفی شده در این پانوشت(.«)دهدهای اخیر در معرض دید ما قرار میها را در سالآن
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 جیبس. این پذیرفتها، صورت میهایشان در کنار خیابانه در تالش برای تثبیت و حفظ سطح زندگی و تداوم فعالیتبسیجی ک»

(. 3)ص «در سطح محلی باعث تغییر روابط قدرت شد، قدرتی که از کنترل داشتن بر اماکن عمومی و فرصت کاری ناشی شده بود

 آن را در دستور کار خود قرار داده است. فرازوفرودآرام و فصل هشتم بررسی تعهدات و مخاطرات جنبش پیشروی 

در  کهیطوربهگردد، بازمی 34از انقالب  شیوپپسهای نگاری او در سالدستان شهری به مردمیِ تهییِ بیات دربارهبنیان نظریه

، در رابطه با وضعیت مسکن «و انقالبها کارگران کارخانه»یِ ای دربارهدر قالب کار میدانی در پروژه 8510و  8533های سال

های دانشگاهی ها، پژوهشروزنامه همچونمحتوای اسنادی  چنین تحلیلیِ کارگر پژوهش مفصلی انجام داده است. همطبقه

تناد سها نیز در راستای بررسی مدعاهای مطرح شد در کتاب مورد اها و بولتنمنتظر شده در قبل و بعد از انقالب، پوسترها، نشریه

ات، ها و مفروضترین منبع بینشمهم عنوانبهیِ کتاب یِ زندگی شخصی نگارندهتر از این موارد، تجربهاست. مهم قرارگرفته

نوین  گیری بینشیدستان مهاجر، به شکل(. زندگی با مردمانی که تاروپود مطالعه را شکل داده، یعنی تهی5ص است ) شدهیمعرف

ست. قرار داده ا سازان میتصمگران و اجتماعی منجر شده و پژوهش نوینی را در اختیار دانشجویان، پژوهشدر ارتباط با این گروه 

ترناتیوی آل یمثابهبهای بل و حاشیه شدهراندههای اجتماعی گروه عنوانبهدستان را نه زیست تهی شدنمطرحیِ این پژوهش زمینه

های ههای منفعل و چگونگی تبدیل آن به شبکه شناخت آن به تحلیل دقیق شبکهگیرد کهای رسمی در نظر میدر برابر سیاست

ستان های غیررسمی و تهیدگاههایی که در ارتباط با سکونترساند؛ موضوعی که در بیشتر پژوهشفعال در مواقع بحران یاری می

 اند.دهو به دام تقدیرگرایی و ناامیدی غلتی شدهواقعاست مورد غفلت  شدهانجامشهری 




