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سخن سر دبیر
زمــان و تأثیــر ژرف آن بــر روی هــر رونــدی غیــر قابــل انــکار اســت. ایــن تأثیــر آنقــدر آهســته 
و عمیــق پیــش مــی رود کــه گاهــی، یافتــن علــت وجــودی هــر پدیــده ای را بــه دســت فراموشــی 

می ســپارد.
ــوان  ــه ت ــد ک ــی می باش ــخصیت و هویت ــگ، ش ــه فرهن ــردن هرگون ــول ک ــه متح ــادر ب ــان، ق زم
محافظــت از خــود را نــدارد. ایــن قــدرِت زمــان اســت کــه می توانــد هــر پدیــده ای را مســتحکم و 
یــا حتــی متزلــزل کنــد. پدیــده ای هم چــون یــک فرهنــگ، یــک ســکونت و یــا حتــی یــک بافــت.
ــا روح زمانــه ادامــه  ســوال اساســی اینجــا مطــرح می شــود کــه آیــا بــرای بقــا، بایــد هم نفــس ب
ــه  ــدار زمان ــن روح ســرکش، بلهــوس و ناپای ــر ای ــا می شــود شــخصیت خــود را در براب داد !؟ ی

حفــظ کــرد !؟
تغییــر در ســبک زندگــی و ارزش هــای یــک بافــت در جهــت همراهــی بــا روح زمانــه، آن بافــت 

را دیگــر بــرای خــودش نگــه نمــی دارد؛ بلکــه آنــرا بــرای بلهوســی روح زمانــه می خواهــد.
همــراه نشــدن بــا جهــان امــروز، فرســودگی آور اســت! پــس بــرای بقــا بایــد جنگیــد و حتــی تــن 

بــه ذلــت داد، هویــت و ارزش هــای خویــش را حــراج کــرد و بــه تــاراج گذاشــت!
ــران شــهری،  ــت و مدی ــات دول ــای مجموعــه اقدام ــر، گوی ــه ی فوقالذک ــه نظــر می رســد جمل  ب

ــه اســت. ــرای حــِل مســئله ی بافت هــای جداتافت طــی ســالیان گذشــته، ب
ــان، مجموعــه تصمیمــات اخــذ شــده در جهــت حفــظ و احیــای بافت هــای شــهرِی  در ایــن می
فرســوده )یــا بــه اصطــاح ناکارآمــد(، ناشــی از تفکــر جــدا تافتگــی اســت. در این گونــه بافت هــا، 
ــا در  ــع شــود ام ــه نحــوی مســئله ی جــدا تافتگیشــان رف ــا ب ــی انجــام می شــود ت ــه اقدام هرگون
بســیاری از مواقــع، چنیــن اقداماتــی نــه تنهــا مســئله ای را حــل نمی کنــد؛ بلکــه باعــث غوطــه ور 
ــه ذکــر اســت کــه تفکــر جــدا  شــدِن بافت هــای شــهری در باتــاِق فرســودگی می شــود. الزم ب
تافتگــی، تنهــا گریبان گیــر مدیــران و تصمیم ســازان شــهری نشــده اســت؛ بلکــه جامعــه ی مــا را 
نیــز در بــر گرفتــه و باعــث اضمحــاِل بیــش از پیــِش برخــی از بافت هــای شــهری شــده اســت.
ــان ابعــاد مختلفــی از فرســودگِی بافت هــای شــهری از جملــه:  ــه بی در ایــن شــماره از نشــریه، ب
مجموعــه اقدامــات دولــت و مدیــران شــهری در ارتبــاط بــا فرسوده ســازی کالبــدی و اجتماعــی، 
تأثیــر توســعه و شهرنشــینی شــتابان بــر فرســودگی، ُمحــاِل عدالــت اجتماعــی در نیــت مداخلــه 
ــمی  ــر رس ــکان غی ــار و اس ــکن ناهنج ــودگی، مس ــردگی و فرس ــوده،  افس ــای فرس در بافت ه

پرداخته ایــم.
امید است حق مطلب را به درستی ادا کرده و تأملی را برانگیخته باشیم. 



شماره دهم ، بافت جدا تافتهگاهنامه علمی دانشجویی ارگ 

5 4
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گاهنامه علمی دانشجویی ارگ 

شیما روشن ضمیر
هیئت علمی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

ایــن یــک متــن علمــی نیســت، یــا بــه عبــارت دیگــر از جنــس علــم کالســیک  کــه همــه ی پدیده هــا را بــه 
تعــدادی معیــار و شــاخص می کاهــد و بــه ســنت عالمــان مــدرن، بــه دنبــال یــک پاســخ قطعــی و مطلــوب 
ــا طبیعــت ســیال و  ــوع و در تعامــل ب ــی مصن اســت، نیســت. عرصــه ی پیــش روی مــا شــهر اســت، طبیعت
ــن  ــدف از ای ــع، ه ــردم. در واق ــازان و م ــران، شهرس ــه مدی ــهریت، از جمل ــر ش ــه ی عناص ــده ی هم دربرگیرن
ــای  ــا بافت ه ــت: اول، آی ــش اس ــه پرس ــورد س ــو در م ــاز گفت وگ ــی آغ ــا حت ــدگاه و ی ــک دی ــاد ی ــن، ایج مت
ــه  ــا این گون ــورد ب ــای برخ ــر روش ه ــدی ب ــه نق ــد؟ دوم، چ ــدا تافته ان ــای ج ــد، بافت ه ــوده و ناکارآم فرس

ــد پرســش را مطــرح نمــود؟  ــه بای بافت هــا وارد اســت؟ و ســوم، چگون

ــه ی  ــف چهل تک ــرای توصی ــی ب ــارت خوب ــه عب ــدا تافت ــت ج ــت، باف ــد گف ــش اول بای ــه پرس ــخ ب در پاس
ــت و  ــد اس ــای ناکارآم ــه بافت ه ــر ب ــه منحص ــی ن ــدا تافتگ ــن ج ــی ای ــت، ول ــن اس ــهرهای امروزی ش
ــیاری از  ــع، در بس ــهری. در واق ــاس ریزش ــه مقی ــه ب ــعه و ن ــال توس ــورهای در ح ــران و کش ــهرهای ای ــه ش ن
کشــورها، جــدا تافتــن بافت هــا، راهبــردی بــرای مدیریــت کالبــدی، اجتماعــی و اقتصــادی شــهرها اســت. 
تنهــا، الگــوی ایــن بافت هــای شــهری اســت کــه متفاوتنــد. هویت هــای گاه منفعالنــه کــه بــه ســکونتگاه ها 
ــه ی  ــد و چهل تک ــر کنی ــو فک ــه تورنت ــد. ب ــا می روی ــود آن ه ــود و گاه از دل خ ــل می ش ــان تحمی و ساکنین ش
ملیتــی آن، بــه منهتــن و بروکلیــن در نیویــورک، یکــی در اوج تمــول و دیگــری تبدیل شــده بــه شــهر مــوزه ای 
ــن  ــهری وی ــای ش ــه بافت ه ــردی و ب ــره و ف ــای روزم ــده از خالقیت ه ــدات برآم ــی و تولی ــت خیابان از زیس
ــدام  ــتند. ک ــتثنی نیس ــن امرمس ــز از ای ــی نی ــهرهای ایران ــد. ش ــکل گرفته ان ــی ش ــبک زندگ ــر س ــرای ه ــه ب ک
بافــت شــهر جــدا تافتــه اســت؟ بافــت ناکارآمــد حاصــل از فرســودگی زیرســاخت ها و کاربردهــا؟ بافــت 
ــتا در  ــدن روس ــل از حل ش ــد حاص ــت ناکارآم ــمی؟ باف ــاخت غیررس ــت و س ــل از زیس ــد حاص ناکارآم
شــهر؟ آیــا چــون تنهــا کالبــد پهنــه ی مســاکن ارزان قیمــت ماننــد دانه هــای پــازل بــه خوبــی درهــم چفــت 
ــیده ایم:  ــاکنان آن بخش ــه س ــه ب ــی ک ــت منفعاالنه ای ــا هوی ــت؟ و آی ــه نیس ــدا تافت ــت ج ــن باف ــده اند، ای ش
ــالت  ــی، مح ــای تاریخ ــت موزه ه ــت؟ باف ــرده  اس ــز نک ــا را متمای ــه« آن ه ــر قرارگرفت ــورد مه »ارزان«، »م
ــد  کی ــتند. تأ ــت هس ــن دس ــده اند از ای ــده ش ــدا نامی ــه ج ــی ک ــر از بافت های ــال دیگ ــا مث ــین و ده ه اعیان نش
می کنــم منفعالنــه نامیده شــده و بــر روی نقشــه بــا چنــد شــاخص مرزگــذاری شــده اند. مقصــود آن اســت 
ــی معضــل نیســت؛ بلکــه شــرایط آن  ــه تنهای ــز ب ــی نی ــچ بافت ــد وهی ــی تنهــا در خــود نمی زی ــچ بافت کــه هی

بیمارینهنشانه است تب

ــرمایه گذاران و  ــان، س ــران، طراح ــا، مدی ــدگاه م ــت. دی ــه  اس ــکل گرفت ــا ش ــر بافت ه ــا دیگ ــش ب در برهم کن
ــد.  ــت نما می کن ــرده و انگش ــذاری ک ــیده، نام گ ــرون کش ــهر را بی ــه ای از ش ــه تک ــت ک ــودجویان اس گاه س
همانطــور کــه اونگــرس، برلیــِن بعــد از جنــگ جهانــی را بــه جزایــری از شــهر در شــهر تشــبیه کرد1، شــهرهای 
ــاید  ــده اند. ش ــاد ش ــم ایج ــار ه ــا در کن ــواع بافت ه ــن ان ــی از تافت ــی و نوع ــه دلیل ــک ب ــر ی ــز ه ــن نی امروزی

ــودن هــر یکــی از آن هاســت.  ــژه ب ــز و وی ــوان گفــت، تنهــا شــباهت تکه هــای بافــت، متمای بت

ــد و  ــای ناکارآم ــت؟ بافت ه ــه بوده اس ــده چ ــیده ش ــرون کش ــو بی ــن عض ــا ای ــورد ب ــا دربرخ ــکار م ــال راه ح
ــا  ــرای مدیــران، تصمیم گیــران و محققــان شــهری بــدل گشــته اند. مدیرانــی کــه ب ــه درد مزمنــی ب فرســوده، ب
ــه  ــاز ب ــش نی ــدن آت ــرای دی ــه ب ــی ک ــد و محققان ــن می کنن ــتر دف ــر خاکس ــه زی ــش را ب ــی، آت ــرعت جادوی س
اثبــات وجــود آن از ازل دارنــد و عینــک تجربیــات موفــق جهانــی، آنهــا را از دیــدن هــر راهــکار ناآزمــوده و از 
زمینــه برآمــده ای بــر حــذر مــی دارد. راهکارهــای ارائه شــده در ســطح مدیریتــی یــا عــام هســتند و بلندمــدت، 
ــا کوتاه مــدت، ضربتــی و عملیاتــی در حــد  ــد ناکارآمــدی بافــت در اولویــت نیســت ی ــوز تهدی چــرا کــه هن
برطــرف کــردن عالئــم بیمــاری، چــرا کــه بحــران فــرا رسیده اســت. اکثــر طرح هــای تحقیقاتــی و دانشــگاهی 
ــتند و گاه  ــی هس ــیار انتزاع ــند، گاه بس ــر دوش کش ــدت را ب ــات میان م ــار مطالع ــدی ب ــا ح ــد ت ــه بای ــز ک نی
بــدون درک عمیــق از ســاز و کار درونــی بافــت و ظرفیت هــا و محدودیت هــای مدیریتــی، بــه گرته بــرداری از 
نظریــات و تجربیــات موفــق جهانــی روی می آورنــد. شــاید آنچــه بتــوان در هــر دو گــروه بــه وضــوح یافــت، 
تمایــل بــه جمع بنــدی، ارائــه الگوهــای کلــی و نادیده گرفتــن نیروهــای از پاییــن بــه بــاال و درونــی بافت هــا 
اســت. چنیــن راهکارهایــی در اغلــب مــوارد، کارســازند ولــی در برخــورد بــا پویایــی اجتماعــی- اقتصــادی و 
ــوند،  ــده می ش ــمی ران ــمی و غیررس ــت رس ــای زیس ــا چرخ ه ــه ب ــهری ک ــای ش ــن محیط ه ــای ای پیچیدگی ه
ناکارآمــد ظاهــر شــده اند. ایــن دینامیــک و عــدم قطعیــت تنهــا بــه درون هــر محلــه و بافــت محــدود نمی شــود 
بلکــه بــه واســطه مداخــالت برنامه ریزی شــده ی کالبــدی، سیاســت های ســرمایه گذار پــرور و ســودآور و یــا 
حتــی خــوِد ذات خودســازمانده ی ســامانه از محلــی بــه محــل دیگــر و در مقیاس هــای مختلــف در حرکــت 
ــش از  ــی را بی ــدی و ضربت ــه، کالب ــای قاطعان ــزی و تصمیم گیری ه ــی، برنامه ری ــی ذات ــن پویای ــت. چنی اس
ــد در دل  ــه بتوانن ــهیل گر، ک ــازمان های تس ــا و س ــش نهاده ــان، نق ــن می ــازد . در ای ــردی می س ــش غیرکارب پی
ــد کــرده و از طرفــی  ــاز را تولی ــه مــرور زمــان، علــم مــورد نی جوامــع و بافت هــای ناکارآمــد شــکل گرفته و ب
نیازهــا و فرصت هــای اجرایــی را بــا علــم حاصــل از تحقیقــات پیونــد بزننــد، بســیار کمرنــگ اســت. انــدک 
گروه هایــی هســتند کــه بــه مطالعــات و اقدامــات عمیــق و زمینــه ای دســت زده انــد ولــی بــه دلیــل نداشــتن 

جایــگاه رســمی، در بــازه ی زمانــی و مکانــی، محــدود گشــته اند.

ــش  ــش پی ــن پرس ــهر و تبیی ــدن ش ــرای دی ــوان ب ــردی را می ت ــه رویک ــه چ ــت ک ــن اس ــش ای ــت پرس در نهای
از پاســخ، بــه ویــژه در بافت هــای معضــل دار در پیــش گرفــت؟ همان طــور کــه گفتــه شــد تکه هــای 
ــال  ــود در ح ــهری خ ــط ش ــه و محی ــا زمین ــل ب ــود از درون و در تعام ــاص خ ــی خ ــا ویژگ ــک ب ــر ی ــهر، ه ش
ــا ایجــاد یــک نام گــذاری کلــی تحــت عنــوان بافت هــای فرســوده و ناکارآمــد، تمامــی  زیســتند . نمی تــوان ب
ــورد  ــال برخ ــه دنب ــترک ب ــخه ای مش ــا نس ــرده و ب ــکار ک ــا را ان ــردی تکه ه ــاختاری و عملک ــای س تفاوت ه
ــا،  ــری دارای ویژگی ه ــت دیگ ــر باف ــد ه ــد، مانن ــوده و ناکارآم ــالح فرس ــه اصط ــای ب ــود. بافت ه ــا ب ــا آن ه ب

1 Hrtweck , F. andMarot, S.(2013) The City in the City : Berlin: A Green Archipelago , Zurich, Lars Muller 

Publishers.
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فرصت هــا و تهدیدهایــی هســتند کــه می تواننــد قلمــرو و نــام دیگــری بــرای آن هــا، فراتــر از عوامــل 
معضل آفریــن خارجــی رقــم زننــد. تنهــا درکــی دو ســویه، از پاییــن بــه بــاال و بالعکــس، می توانــد شــناخت 
و راهــکار مختــص هــر پهنــه و بافــت را مشــخص کنــد. درکــی صحیــح و برآمــده از عملکــرد روزمــره ی اجــزا، 
در مشــارکت بــا مصرف کننــدگان و ذی نفعــان فضــا می توانــد بــه درســتی پرســش در دســت را روشــن ســازد. 
ــا  ــه ظرفیت ه ــه  ب ــرش واقع بینان ــه و نگ ــده ی پهن ــهری دربرگیرن ــتم ش ــار درک اکوسیس ــناختی در کن ــن ش چنی
ــی  ــت های انتزاع ــدان را از برداش ــد حرفه من ــر و کل، می توان ــر یکدیگ ــامانه ب ــر س ــل عناص ــرات متقاب و تأثی
ــودن،  ــی ب ــل پیش بین ــه غیرقاب ــاره ب ــد از اش ــی بع ــی، پرتوگال ــن نگرش ــا چنی ــی برهاند. ب ــات کل و تصمیم

ــد: ــن می کن ــاز را تبیی ــش شهرس ــو نق ــن نح ــه بهتری ــهرها، ب ــی ش ــازماندهی و پیچیدگ خودس

ــد، نشســتن و نظــاره  ــزان باقــی می مان ــوان عالمــان و برنامه ری ــه عن ــرای مــا ب »آنچــه ب
کــردن یــا در بهتریــن حالــت، مشــارکت در ایــن فرآینــد خودســازمانده ی عظیــم اســت. 
ــه ی  ــد صحن ــازی مانن  شهرس

ً
ــا ــی و مخصوص ــی زندگ ــور کل ــه ط ــز، ب ــا نی در این ج

ــزان می نشــینیم و  ــر بزرگــی اســت کــه در آن مــا، تماشــاگران- عالمــان- برنامه ری تئات
ــم.  ــان می دهی ــش نش ــر، واکن ــی متغی ــن پیچیدگ ــای ای ــه دینامیک ه ــم و گاه ب می نگری
ــده  ــی پیش رون ــازی زندگ ــود را در ب ــش خ ــز نق ــا نی ــاگران م ــد تماش ــن کار مانن ــا ای ب
ــه  ــی و تکی ــازی تاکتیک ــه شهرس ــت ک ــم اندازی اس ــن چش ــم. 2در چنی ــا می کنی ایف
ــان و  ــوان مجری ــه عن ــه ب ــع داده، ک ــوان مناب ــه عن ــط ب ــه فق ــی، ن ــارکت مردم ــر مش ب
ایده پــردازان و خالقــان فضــا اهمیــت می یابــد. ایده هایــی برآمــده از دل کالبــد، 
ــد  ــه می توان ــت ک ــمی باف ــمی و غیررس ــاع و شــبکه های رس ــگ و اجتم ــره، فرهن روزم
ــی کــه  ــن مثال ــد. بهتری ــز فرصــت بیافرین ــه ظاهــر تهدیدآمی از عناصــر نامتعــارف و ب
ــتم  ــال در اکوسیس ــالق و فع ــالت خ ــد، مح ــور می کن ــن خط ــه ذه ــتا ب ــن راس در ای
کارآفرینــی هنــد و چیــن هســتند کــه از وجــود کالبــد و ســاکنان بافت هایــی بــه ظاهــر 
ــرد دســت یافته اند.  ــه شــرایطی برد-ب ــه ی کالن ب ــدون مداخل ــرده و ب ــد بهــره ب ناکارآم
پاســخ می توانــد در کالبــد، فرهنــگ، اقتصــاد یــا هــر زمینــه ی شــهری دیگــری نهفتــه 

ــذارد. ــا تأثیرگ ــر جنبه ه ــر دیگ ــد و ب باش

ــهری و  ــات ش ــر اقدام ــل اکث ــوی عم ــه الگ ــهری ک ــای ش ــق و نظریه ه ــات موف ــه، تجربی ــر آن  ک کالم آخ
تحقیقــات دانشــگاهی اســت در پاســخ بــه پرسشــی برآمــده از یــک زمینــه و تاریــخ ویــژه تدویــن شــده  اســت. 
ــت  ــر واقعی ــده، باید دقیق ت ــش تعیین ش ــخ های از پی ــان پاس ــت وجو در می ــردن و جس ــای از برک ــه ج ــاید ب ش
ــم و  ــدن را فرابگیری ــفاف دی ــوه ی ش ــیم، نح ــرض بشناس ــدون پیش ف ــود و ب ــن خ ــهری را از بط ــای ش تکه ه

بیاموزیــم و تجربیــات خــود را بــدون تــرس از عــدم وجــود الگــوی پیشــین رقــم زنیــم.

2   Portugali, J.2000( ) Self-Organization and the City, Berlin, springer.

بافت های فرسوده
در اسارت ناسازگاری 

فرم و عملکرد صفورا مختار زاده 
مدرس  شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

هســتی شــهر بــه اعتقــاد ســاموئلز1)2005( (و بــر اســاس مجموعــه تعاریــف کانــزن2(، دارای یــک ســاختار 
ــام مــکان، فــرم، عملکــرد و تغییــرات (در طــول زمــان( اســت. مــکان، بســتر قرارگیــری  ــه ن چهــار بعــدی ب
عناصــر فــرم و شــکل  گیری کالبــد شــهر اســت کــه پــس از آن عملکردهــای مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی، 
فرهنگــی و غیــره را در خــود جــای می  دهــد. فــرم و عملکــرد در طــول زمــان بــه دلیــل کاهــش ســازگاری بــا 
 تغییــر کالبــدی نیســت؛ گاهــی و شــاید در بیشــتر مواقــع 

ً
یکدیگــر، تغییــر می  کننــد. البتــه ایــن تغییــر الزامــا

ــه فعالیــت می  کننــد و آنچــه ایــن حرکــت آونگــی میــان   فــرم  عملکردهــای جدیــد در کالبــد قدیــم شــروع ب
و عملکــرد و گاهــی بســتر را رقــم می  زنــد، زمــان اســت. نقــش شهرســاز در ایــن چرخــه  ی حیــات شــهری، 
ــزی،  ــق برنامه  ری ــال و اف ــان ح ــی می ــازه  ی زمان ــد در ب ــه بتوان ــه  ای ک ــه گون ــت ب ــرات اس ــن تغیی ــت ای مدیری

عملکــرد و فــرم را در ســازگارترین حالــت خــود بــا یکدیگــر نگــه     دارد.  
ــوده  ــای فرس ــه در بافت  ه ــل و مداخل ــش، تحلی ــرای خوان ــل ب ــل تأم ــازی قاب ــن آغ ــر م ــه نظ ــه ب ــن مقدم ای
اســت. آنچــه بــه عنــوان بافــت فرســوده نــام می  بریــم و از ســایر بافت  هــای شــهری جــدا می  کنیــم، در واقــع 
ــد.  ــه   دســت   آورن بافت  هایــی هســتند کــه در طــول زمــان نتوانســتند ســازگاری فــرم و عملکــرد را در خــود ب
ــائل  ــن مس ــن و مهم  تری ــی از ابتدایی  تری ــاید یک ــت و ش ــدی نیس ــوع جدی ــرد موض ــرم و عملک ــازگاری ف ناس
مــورد توجــه در بافت  هــای شــهری و بــه ویــژه فرســوده بــوده و هســت. امــا نکتــه مهــم کــه کمتــر بــه آن توجــه 

شــده   اســت، ابعــاد مختلــف ناســازگاری می باشــد. 
ــان، قطعــات و ســاختمان  ها (توده  هــا( تشــکیل شــده   اســت  ــد عنصــر مهــم خیاب ــد شــهر از چن ــرم و کالب ف
کــه ســاختار ارتبــاط میــان آن هــا را تعریــف می  کنــد. ایــن عناصــر دارای یــک ارتبــاط درونــی میــان اجــزای 
ــاط  ــال شــبکه  ی خیابان  هــا دارای یــک ارتب ــوان مث ــه عن ــا یکدیگــر هســتند. ب ــی ب ــاط بیرون خــود و یــک ارتب
ــا عناصــر دیگــر چــون  ــان اجــزای خــود هســتند و از طرفــی ایــن عنصــر دارای ارتبــاط بیرونــی ب درونــی می
ــر  ــک عنص ــزای ی ــن اج ــان درونی  تری ــی می ــازگاری حت ــت. ناس ــا اس ــات و فعالیت  ه ــاختمان  ها و قطع س
ــته در  ــم پیوس ــل به  ه ــه  ای از عوام ــن مجموع ــود. بنابرای ــرد آن ش ــا عملک ــازگاری ب ــه ناس ــر ب ــد منج می  توان
درون و بیــرون هــر عنصــر نقــش عمــده  ای در ســازگاری و ناســازگاری دارد کــه می  توانــد بــه نتایــج نامطلوبــی 
ــاندر3  ــه الکس ــت ک ــه  ای اس ــان نکت  هم

ً
ــا ــن دقیق ــود. ای ــر ش ــوده منج ــای فرس ــکل گیری بافت  ه ــه ش از جمل

ــر ســازگاری  ــوان انســجام در براب ــه عن ــد طراحــی شــهری" ب ــوری جدی ــاب "تئ )1987( ســال  ها پیــش در کت
ــی از  ــالینگاروس5 (2000 و 2005( آن را یک ــی4 (2005 و 2008( و س ــون بت ــد و اکن ــاد می کن ــوب، ی خ

مهم  تریــن دالیــل زوال بافت  هــای شــهری می داننــد.  
مارشــال (2009( ایــن مفهــوم را بــه گونــه  ای دیگــر و در قالــب نظــم بیــان می  کنــد، وی معتقــد بــه ســه نــوع 
نظــم نظام  منــد، شــاخص و عملکــردی اســت. کــه بــه زعــم مــن توضیــح کامل  تــری از "ســازگاری خــوب" 

1 Samuels
2  Conzen

3  Alexander

4  Batty

5  Salingaros
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الکســاندر (1987 و 2004( اســت. وی در اولیــن نظــم بــه ارتبــاط درونــی عناصــر کالبــدی، در دومیــن نظــم 
بــه ارتبــاط میــان عناصــر و ســاختار شــهر و در ســومین نظــم بــه ســازگاری فعالیت  هــا و عملکردهــا بــا فــرم 
اشــاره دارد. وی معتقــد اســت ترکیــب ایــن ســه نظــم موجــب تکامــل فــرم شــهری و بــه تعبیــری انســجام و 
ــاختمان  ها،  ــا، س ــون خیابان  ه ــهری چ ــر ش ــه عناص ــم ک ــه می  کنی ــن مالحظ ــردد. بنابرای ــی می  گ یکپارچگ
ــدا  ــل پی ــر تکام ــتقل از یکدیگ ــزا و مس ــور مج ــه ط ــا ب ــادی و کاربری ه ــی و اقتص ــای اجتماع عملکرده
ــا هــر هدفــی  ــان فــرم و عملکــرد ب ــا هــم تکامــل می  یابنــد. بنابرایــن ســازگاری می نمی  کننــد. بلکــه همــه ب
ــات و فرســودگی بافت  هــای شــهری، برخــوردار  ــژه در حی ــی وی ــره( از اهمیت (تکامــل، انســجام، نظــم وغی

اســت، آنچــه بــه نظــر مــن در مطالعــه  ی بافت  هــای فرســوده کمتــر مــورد دقــت قــرار گرفتــه   اســت.
کیــد بــر دو وجــه ســازگاری فــرم و عملکــرد (مقیــاس و اتصــال  می  خواهــم بــا یــک مثــال ســاده و تنهــا بــا تأ
ــته  ــزی، در گذش ــای مرک ــژه بافت  ه ــه وی ــوده ب ــای فرس ــب بافت  ه ــم. اغل ــن  تر کن ــئله را روش ــد(، مس و پیون
ــا   همــان زمــان کــه کالبــد و عملکــرد ب

ً
نقــش خــود را بــه خوبــی در حیــات شــهری ایفــا می  کردنــد، دقیقــا

یکدیگــر بــه خوبــی منطبــق شــده  بودنــد. بــا تغییــرات عملکــرد در طــول زمــان ایــن بافت  هــا مقیــاس خــود 
را ازدســت می  دهنــد و در سلســله مراتب اتصــال عناصــر از ارتبــاط بــا پیرامــون خــود عقــب  می ماندنــد. در 
برخــی از آن هــا بــه واســطه ی قرارگیــری در مرکزیــت ســاختار شــهری، عملکردهــای جدیــد امــا بزرگ تــر از 
انــدازه  ی یــک محلــه بــه آن هــا تزریــق می  شــوند و در برخــی از آن هــا بــه علــت نبــود پیونــد مناســب، همــان 
ــدند.  ــوش ش ــه خام ــرای همیش ــا ب ــار و ی ــم بی  اعتب ــم ه ــروری و مه ــای ض ــم و عملکرده ــای قدی فعالیت ه
ــا انبارهــای عمده  فروشــی  بــرای مثــال کالبــد یــک محلــه کــه تنهــا ظرفیــت فعالیت  هــای محلــی را داشــته ب
در مقیــاس شــهر پــر می  شــود و محورهــای فعــال امــا در مقیــاس شــهر درون آن شــکل می  گیــرد کــه منجــر 
 ایــن بافــت دیگــر انتظــار مــا را از یــک محلــه 

ً
ــه ترددهــای متعــدد اعــم از ســواره و پیــاده می  شــود. قطعــا ب

ــی  ــر یک ــن ام ــد و ای ــاق می  افت ــی اتف ــاکن و بوم ــت س ــی جمعی ــاز و جابه جای ــرآورده نمی  س ــکونی آرام ب مس
از نتایــج ناســازگاری فــرم و عملکــرد در بعــد مقیــاس اســت. حــال محلــه دیگــری را تصــور کنیــد کــه اقبــال 
نمونــه  ی قبلــی را نداشــته و در مرکــز جغرافیایــی و فعالیتــی شــهر هــم قــرار نــدارد. ایــن محــالت بــه علــت 
نبــود اتصــال کافــی بــه ســاختار جدیــد در یــک نظــام سلســله مراتبی تعریــف شــده، نــه تنهــا کالبــد منــزوی 
دارد کــه عملکردهــا را نیــز بــه علــت جدایــی از بافت  هــای دیگــر حتــی در لبه  هــای بیرونــی خــود بــه انــزوا 
ــدی  ــال و هم  پیون ــاذب، اتص ــای ج ــاد فعالیت  ه ــرای ایج ــرط الزم ب ــم ش ــه می  دانی ــرا ک ــت. چ ــانده  اس کش
میــان عناصــر از جملــه خیابان  هــا می  باشــد. حــال نتیجــه  ی ایــن ناســازگاری  ها بــر اســاس دیــدگاه 
ــه اعتقــاد  ــه گسســت فضایــی و در نتیجــه گسســت اجتماعــی می شــود. چراکــه ب لوفــور6 (2002( منجــر ب
ــخص و  ــتقالل مش ــزای آن از اس ــه اج ــازند ک ــک کل را می  س ــزء از ی ــه ج ــرم، س ــرد و ف ــاختار، کارک وی، س
ــد  ــی می  ده ــجام و یکپارچگ ــهر انس ــه ش ــت و ب ــزا اس ــر از اج ــن کل فرات ــد، ای ــبی برخوردارن ــی نس خودآیین

ــه، 1394(. (ترکم
 همیــن یــک اتفــاق ســاده یعنــی گسســت فضایــی بــه واســطه  ی ناســازگاری باعــث می  شــود بــه قــول هــاروی 
)1973(، افــراد بــا داشــتن منابــع مالــی و دانــش بیشــتر بــرای ســازگاری بــا تغییــرات قــدرت بیشــتری داشــته 
ــل  ــه، دالی ــر و منســجم  تر برســانند. بل ــه سیســتم  های متعادل ت ــد خــود را ب ــن ســریع  تر می  توانن  باشــند بنابرای
خیلــی ســاده اســت و بــه قــول بتــی، قوانیــن بســیار ســاده، گاهــی ســاختارها و در نتیجــه مســائل را آن چنــان 
پیچیــده می  کننــد کــه از حــل آن بــاز می  مانیــم چراکــه مــا همیشــه در برخــورد بــا مســائل پیچیــده بــه دنبــال 

ــم. ــده می گردی ــل پیچی دالی
آنچــه گفتــه شــد، تنهــا بخشــی از ابعــاد ســازگاری فــرم و عملکــرد (از جملــه مقیــاس و اتصــال( هســتند کــه 
 
ً
ــا ــوند و متعاقب ــوده ش ــای فرس ــه بافت  ه ــا ب ــدن آن ه ــل ش ــا و تبدی ــر بافت  ه ــی در تغیی ــش مهم ــد نق می  توانن
ــار  ــازگاری در کن ــاد ناس ــایر ابع ــد س ــور کنی ــال تص ــد. ح ــکل دهن ــود ش ــری را در درون خ ــائل پیچیده  ت مس

6  Lefebvre

ــد. ــم بزن ــن بافت  هــا رق ــرای ای ــد چــه مشــکالتی را ب ــن دو مــوردی کــه اشــاره شــد، می  توان همی
ــه پارگــراف اول ایــن متــن برگردیــم  ــه مســئله  ای کــه بیــان شــد، می  خواهــم ب ــا توجــه ب ــه عنــوان راه حــل ب ب
ــک  ــل ی ــل و عم ــه در فع ــن آنچ ــر م ــه نظ ــم. ب ــدا کنی ــرات پی ــه تغیی ــن چرخ ــاز را در ای ــک شهرس ــش ی و نق
شهرســاز اهمیــت دارد، مدیریــت ایــن چرخــه در جهــت ایجــاد ســازگاری اســت. بــرای حــل مشــکالتی کــه 
در حــال حاضــر در ارتبــاط بــا بافت  هــای فرســوده وجــود دارد، نیــاز بــه اقدامــات ســاده و امــا خالقانــه داریــم. 
ــرم و  ــان شــد، شــناخت ابعــاد ناســازگاری ف ــه مســئله  ای کــه بی ــا توجــه ب ــن اقدامــات ب ــن یکــی از ای بنابرای
ــای  ــوان بافت ه ــه عن ــروز ب ــه ام ــی ک ــرود بافت  های ــان ن ــا یادم ــت. ام ــوده اس ــای فرس ــرد در بافت ه عملک
ــه  ــازگاری توج ــاد ناس ــل و ابع ــه عوام ــان ب ــت تغییرات ش ــزی و مدیری ــر در برنامه  ری ــیم اگ ــد می شناس کارآم
ــای  ــه بافت  ه ــده ب ــزی آین ــق برنامه  ری ــاید در اف ــود و ش ــد ب ــان نخواه ــی در انتظارش ــده خوب ــم، آین نکنی

فرســوده  ی کنونــی اضافــه شــوند.
 مــن بــه عنــوان یــک پژوهشــگر در ایــن حــوزه، معتقــدم در برخــورد بــا هــر مســئله  ی شــهری از جملــه بافــت 
فرســوده، آنچــه اهمیــت دارد، شــکل گیری یــک ســاختار فکــری اســت کــه پیچیدگــی را درک می  کنــد، امــا 
می  توانــد مســئله را بــرای حــل، ســاده کنــد و بــا بیــان راه حلــی ممکــن، بــه تغییــرات کمــک کنــد. متأســفانه 
 عناویــن پژوهشــی و موضوعاتــی کــه بــه ایــن حــوزه می  پردازنــد، بــا کلی گویــی و نپرداختــن بــه اصــل 

ً
اخیــرا

ــادی  ــی و اقتص ــائل اجتماع ــر مس ــه ب ــد تک جانب کی ــن تأ ــد. هم چنی ــاز می  مانن ــکار ب ــه راه ــئله از ارائ مس
بافت  هــای فرســوده در پژوهش  هــای اخیــر موجــب شــده کــه وظیفــه  ی اصلــی یــک شهرســاز فرامــوش شــود. 
ــی  ــش مهم ــد و نق ــا می  باش ــن بافت  ه ــا ای ــورد ب ــل و برخ ــدنی در تحلی ــی جدانش ــائل جزئ ــن مس ــه ای اگرچ
در ســازگاری فــرم و عملکــرد دارد، امــا یادمــان نــرود کــه مــا نــه جامعه  شــناس هســتیم و نــه اقتصــاددان، مــا 
گاهــی بــر تأثیرپذیــری و تأثیرگــذاری  شهرســازانی هســتیم کــه می  خواهیــم بــا کمــک ایــن تخصص  هــا و بــا آ

عملکردهــای اجتماعــی، اقتصــادی و غیــره، شــهرها و کالبــد شــهریِ ســازگارتر بســازیم. 
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محمد جواد نوری
مدرس شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

عکس از : محمد اسدی

ــدا  ــت ج ــریه ارگ – باف ــده از نش ــن پرون ــوان ای عن
ــل تأمــل اســت؛ چــرا  ــرای مــن بســیار قاب تافتــه- ب
ــاله ی  ــم در 5 س ــادآور مطالعات ــن، ی ــرای م ــه ب ک
شــهرها  در  نابرابــری  و  فقــر  حــوزه  در  گذشــته 
اســت. مــن در ایــن نوشــتار بــه دنبــال نوشــتن یــک 
ــه  ــتم بلک ــی نیس ــه علم ــا مقال ــک ی کادمی ــن آ مت
ــون  ــود را پیرام ــی خ ــارب تخصص ــم تج می خواه
 بــه چگونگــی 

ً
زیســت غیررســمی کــه عمدتــا

غیررســمی،  (ســکونتگاه های  فقــرا  زیســتن 
اقتصــادی غیررســمی و غیــره( در  فعالیت هــای 
ــگارش  ــه ن ــود ب ــالق می ش ــرن 21 اط ــهرهای ق ش
درآورم کــه چالــش جدیــدی را در ذهــن مخاطبانــم 
ــه نوشــتن پیرامــون  ــل از شــروع ب ــم. قب ایجــاد نمای
ــه  ــک مقدم ــب ی ــت در قال ــوع الزم اس ــن موض ای
ــه آن  ــه ب ــی ک ــه جهان بین ــیدنم ب ــول رس ــیر تح س
خواهــم پرداخــت را بــرای مخاطبیــن تشــریح کنــم. 
ــون  ــود را پیرام ــات خ ــه مطالع ــود ک ــال 1393 ب س
امنیــت در شــهرها در قالــب پایان نامــه کارشناســی 
آغــاز نمــودم. در آن زمــان مــن بــه دنبــال ارائــه یــک 
ــن  ــای ناام ــایی پهنه ه ــت شناس ــی جه ــدل فضای م
ــا  ــم ب ــا از ایــن طریــق بتوان ــودم ت در ســطح شــهر ب
راهکارهــای پیش گیــری از جــرم از طریــق طراحــی 
محیطــی، محیــط شــهرها را بــه محیطــی امــن 
تبدیــل نمایــم. امــا در آن زمــان اتفــاق جالبــی بــرای 
ــت  ــه جه ــی ک ــی های میدان ــی از بررس ــن در یک م
آزمــون خروجی هــای مــدل در حــال انجــام آن 
بــودم، رخ داد. در یکــی از میادیــن شــهر کــه در 
ــود، مشــغول  ــرار گرفته ب یکــی از پهنه هــای ناامــن ق
برداشــت میدانــی بــودم. بــه نــاگاه صدایــی در میــان 
آب نمــای میــدان کــه خشــک هــم بــود، شــنیدم. بــه 
ــم و متوجــه شــدم کــه تعــدادی  داخــل آب نمــا رفت
معتــاد بــه دلیــل نبــود دیــد کافــی نســبت بــه داخــل 
ــبانه  ــواب ش ــرای خ ــی ب ــه محل ــا را ب ــا، آن ج آب نم
ــن  ــه ای در ذه ــاق جرق ــن اتف ــد. ای ــل نموده ان تبدی
ــود  ــت، خ ــه امنی ــر این ک ــی ب ــرد مبن ــاد ک ــن ایج م
ــت  ــهری اس ــف ش ــای مختل ــاز و کاره ــوِل س معل
ــط  ــی مرتب ــث محیط ــه مباح  ب

ً
ــا ــد صرف و نمی توان

باشــد. بدیــن منظــور مطالعــات خــودم را پیرامــون 
علــل ناامنــی در شــهرها متمرکــز کــردم. فقــر و 

از مهم تریــن علــل  بــه عنــوان یکــی  نابرابــری 
ناامنــی در شــهرها در بســیاری از منابــع ذکــر شــده 
ــه در دوره ی  ــم ک ــم گرفت ــن تصمی ــرای همی ــود. ب  ب
ارشــد بــر روی موضــوع فقــر شــهری تمرکــز کنــم. 
ــه  ــود ک ــن ب ــن ای ــؤال م ــان در گام اول، س در آن زم
ــی  ــاظ فضای ــه لح ــتند و ب ــانی هس ــه کس ــرا چ فق
چگونــه می تــوان آن هــا را شناســایی نمــود و در 
ــرا  ــت فق ــرای زیس ــزی ب ــد برنامه ری گام دوم، فرآین
 یــک 

ً
بایــد دارای چــه چارچوبــی باشــد. امــا دائمــا

ســؤال ذهــن مــن را درگیــر خــود کــرده  بــود. اینکــه 
ــد و  ــول باش ــود معل ــر، خ ــه فق ــکان دارد ک ــا ام آی
ــت  ــال اس ــالیان س ــه س ــه اینک ــر ن ــت؟ مگ ــه عل ن
ــعه  ــعار توس ــا ش ــی ب ــی و محل ــازمان های جهان س
پایــدار بــه مســئله فقــر و ســکونتگاه های غیررســمی 
پرداخته انــد؟ پــس چــرا آمارهــای جهانــی نشــان از 
ــان دارد؟  ــطح جه ــری در س ــر و نابراب ــش فق افزای
ــا  ــود، ام ــن نب ــن ای ــش م ــؤال پژوه ــان س در آن زم
ــوع  ــن موض ــه ای ــری ب ــم در دوره دکت ــم گرفت تصمی
بپــردازم و در حــال حاضــر حــوزه مطالعاتــی مــن بــر 
ایــن مســئله متمرکــز اســت. در واقــع مــن بــه دنبــال 
ــت  ــر و زیس ــه فق ــم ک ــان ده ــا نش ــتم ت ــن هس ای
غیررســمِی فقــرا، خــود معلــول اســت و نــه علــت. 
هدفــم از گفتــن ایــن مقدمــه آن بــود کــه بیــان کنــم 
ایــن »بافــت جــدا تافتــه« کــه دوســتان از آن ســخن 
ــور در  ــو ظه ــی ن ــه گفتمان ــد، ب ــان می آورن ــه می ب
ســطح جهانــی تبدیــل شــده اســت و الزم اســت تــا 
رویکردهــای جدیــد پیرامــون آن مــورد بحــث قــرار 
گیــرد. مــن در ایــن بخــش خالصــه ای از مطالعاتــی 
ــام داده ام را در دو  ــوزه انج ــن ح ــون در ای ــه تاکن ک

ــت.  ــم گذاش ــان خواه ــما در می ــا ش ــش ب بخ
ــه  ــم. شــاید ب ــه عقــب برگردی ــار ب ــد یک ب اول: بیایی
ــار  ــرای اولین ب ــه ب ــی ک ــی دور، زمان ــال های خیل س
کلمــه ی غیررســمی بــه عنــوان یــک برچســب 
ــد.  ــبانده ش ــرا چس ــی فق ــف زندگ ــاد مختل ــه ابع ب
ایــن حــوزه صــورت  بســیاری از مطالعــات در 
مســکن  غیررســمی،  اقتصــاد  اســت:  گرفتــه 
غیررســمی، ســکونتگاه غیررســمی و غیــره! امــا چــرا 
غیررســمی؟ پــس اولیــن موضوعــی کــه مخاطبیــن 
ایــن نوشــتار بایــد بــه آن فکــر کننــد ایــن اســت کــه 



شماره دهم ، بافت جدا تافتهگاهنامه علمی دانشجویی ارگ 

15 14

دوگانــه رســمی و غیررســمی چــرا مطــرح شــد؟ آیــا 
ایــن دو، از یکدیگــر مجــزا هســتند یــا بــا یکدیگــر 
ــمی  ــمی و غیررس  رس

ً
ــا ــتند؟ اساس ــاط هس در ارتب

بــه چــه معنــا اســت و چــه چیــزی باعــث می شــود 
یــک کنــش، یــک فعالیــت و یــا یــک پدیــده، 
غیررســمی و دیگــری رســمی تلقــی شــود؟ در 
ــوان  ــه عن ــا ب ــذاری آن ه ــی نام گ ــت اصل ــع عل واق

ــت؟ ــمی چیس غیررس
ــمی  ــای غیررس ــا پدیده ه ــا ی ــن کنش ه ــا ای دوم: آی
تنهــا مختــص بــه زیســِت قشــر فقیــر جامعــه 
ــامل  ــز ش ــه را نی ــار جامع ــایر اقش ــا س ــت؟ ی اس
ــت؟ ــی آن چیس ــود فضای ــات و نم ــود؟ تبع می ش
فکــر می کنــم اگــر بتوانــم دو مــورد فــوق را بــه 
خوبــی تشــریح کنــم، در واقــع عنــوان ایــن شــماره 
ــن نمــوده ام.  ــد تبیی ــا جهان بینــی جدی از نشــریه را ب
بافــت جــدا تافتــه را بــا چارچــوب  چــرا کــه 
را  دیگــری  مفهــوم  خوانــدن،  فــوق  بخشــی  دو 
ادبیــات  در  زیــادی  تــا حــدود  کــه  می رســاند 

مطالعــات غیررســمی نــادر و کمیــاب اســت. 
ــده  ــا پدی ــش ی ــک کن ــا ی ــه م ــی ک ــورد اول: زمان م
ازائــی  بــه  مــا  واقــع،  را رســمی می نامیــم، در 
 
ً
آن پدیــد می آوریــم. مثــال بــرای  را  غیررســمی 

آن  ازای  در  و  رســمی  مســکن  می گوییــم  مــا 
مســکن غیررســمی داریــم. می گوییــم فعالیــت 
اقتصــادی ثبت شــده و رســمی کــه در مقابــل آن 
را  ثبت نشــده  و  غیررســمی  اقتصــادی  فعالیــت 
ــم،  ــمی« داری ــه »رس ــی ک ــن مادام ــم. بنابرای داری
ــم  ــال بیایی ــت. ح ــم داش ــز خواهی ــمی« نی »غیررس
ببینیــم چــه چیــزی باعــث می شــود یــک کنــش یــا 
ــده ی  ــا پدی ــش ی ــود و کن ــی ش ــمی تلق ــده، رس پدی
ــا  ــش ی ــک کن ــدن ی ــمی. رسمی ش ــری غیر رس دیگ
ــروعیت بخش  ــع مش ــک مرج ــه ی ــاز ب ــده، نی پدی
پادشــاه  پادشــاهی، حکــم   در دوران 

ً
مثــال دارد. 

ــه،  ــواه غیرعادالن ــه و خ ــواه عادالن ــود، خ ــه ب هرچ
انجــام آن دلیلــی بــر رســمی بــودن آن امــر داشــت 
و هــر آنچــه خــالف آن انجــام می شــد، غیررســمی 
مرجــع  مــدرن،  دوران  در  می شــد.  انگاشــته 
ــت. در  ــون اس ــا، قان ــروعیت بخش حکومت ه مش
ــش  ــد کــه کن ــن می کن ــون حکمــی را تعیی ــع قان واق
ــای آن  ــر مبن ــتی ب ــانی می بایس ــای انس و فعالیت ه

ــا  ــود. این ج ــی ش ــمی تلق ــا رس ــرد ت ــورت پذی ص
زیســِت  می شــود  تعییــن  کــه  اســت  نقطــه ای 
ــار  ــر اقش ــمی و دیگ ــه، رس ــار از جامع ــدام اقش ک
ــا  ــف کنش ه ــود. طی ــی ش ــمی تلق ــه غیررس جامع
ــون  ــالف قان ــال خ ــمی از اعم ــای غیررس و پدیده ه
ــی  ــن و اســتفاده از خأل هــای قانون ــا دور زدن قوانی ت
را دربرمی گیــرد. در واقــع کســی کــه بــه کنــش 
 از طریــق شــرایط 

ً
غیررســمی دســت می یــازد، قطعــا

ــته  ــته هایش نمی توانس ــا و خواس ــه نیازه ــمی ب رس
ــراد،  ــمی اف ــت غیررس ــن زیس ــد. بنابرای ــخ ده پاس
یــک علــت نیســت؛ بلکــه معلولــی از سیســتم 
قانونــی حاکــم بــر جوامــع اســت. ایــن نــوع خوانش 
از ســکونتگاه غیررســمی، اقتصــاد غیررســمی و ... 
بــا خوانــش ســابق کــه بخــش غیررســمی را مجــزای 
از بخــش رســمی می دانســت، متفــاوت اســت. در 
واقــع در ایــن خوانــش، »رســمی« و »غیررســمی« 
نــه در عــرض یکدیگــر، بلکــه دارای ارتبــاط درونــی 
ــا  ــن م ــوند. بنابرای ــه می ش ــر گرفت ــده در نظ و پیچی
شــاهد آن هســتیم کــه در بســیاری از کنش هــا و 
حمل ونقــل  مســکن،  اقتصــاد،  نظیــر  پدیده هــا 
 
ً
ــا اقشــار مختلــف اساســا ــه دلیــل آنکــه افــراد و ی ب
ــمی  ــه غیررس ــتند، ب ــودن نیس ــمی ب ــه رس ــادر ب ق
ــده  ــش و پدی ــور کن ــن ظه ــد و بنابرای روی می آورن
ــود،  ــی می ش ــمی تلق ــه رس ــمی در ازای آنچ غیررس
ــه  ــم ب ــؤال مه ــک س ــال ی ــرد. ح ــورت می پذی ص
وجــود می آید:آیــا نظــام شهرســازی و مدیریــت 
ــه  ــمی ب ــت غیررس ــب  زیس ــهری در زدن برچس ش

ــد؟ ــش دارن ــه نق ــف جامع ــار مختل ــی اقش زندگ
ــام  ــر نظ ــت. ه ــه« اس ــوق »بل ــؤال ف ــه س ــخ ب پاس
شهرســازی در یــک تسلســل بــا قوانیــن کالن و 
ــه  ــا ک ــن معن ــرار دارد. بدی ــور ق ــر کش ــی ه اساس
هــر طرحــی کــه مــا حتــی در مقیــاس محلــه 
راســتای طرح هــای  در  بایــد  انجــام می دهیــم، 
هــر  تفصیلــی(،  (طرح هــای  شــهری  منطقــه 
ــهری  ــرح ش ــتای ط ــهری، در راس ــه ش ــرح منطق ط
ــم آوردن  ــا فراه ــر ت ــی آخ ــع( و ال ــای جام (طرح ه
ــور  ــی کش ــون اساس ــده در قان ــر ش ــای ذک ارزش ه
ــرد و کالن  ــطوح خ ــان س ــیر، می ــن س ــد. در ای باش
(مقیــاس شهرســازی از محلــی تــا آمایــش ملــی(، 
ــا و  ــه طرح ه ــا ارائ ــه ب ــتیم ک ــازان هس ــا شهرس م

برنامه هــا کــه حکــم مقــررات و ضوابــط از مقیــاس 
ــه  ــم ک ــخص می کنی ــی را دارد، مش ــا محل ــی ت مل
ــری،  ــه قش ــط چ ــده توس ــاد ش ــده ایج ــش و پدی کن
ــه  ــد ب ــن بای ــد. بنابرای ــمی باش ــا غیررس ــمی و ی رس
ــه  ــود ب ــازی خ ــه شهرس ــود ک ــه ش ــه توج ــن نکت ای
ــه  ــزاری در راســتای مشروعیت بخشــی ب مثابــه اب
منصــه ی  بــه  مختلــف  پدیده هــای  و  کنش هــا 
ســؤال  یــک  آغــاز  ایــن  آمــده  اســت.  ظهــور 

فوق العــاده انتقــادی اســت و آن اینکــه:
آیــا شــکل گیری کنــش و پدیــده غیررســمی در 
شــهرها، امــری طبیعــی اســت یــا در پــس آن 

دارنــد؟ حضــور  پنهانــی  دســت های 
پاســخ بــه ایــن ســؤال را در بخــش دوم مطــرح 

 . یــم می نما
مــورد دوم: اگــر معتقــد باشــیم کــه کنــش و پدیــده 
زدن  دور  قانــون،  خــالف  عمــل  در  غیررســمی 
حتــی  و  قانونــی  خألهــای  از  اســتفاده  قانــون، 
و  هــدف  بــه  نیــل  راســتای  در  مقررات زدایــی 
ــا  ــه م ــرد، هم ــورت می پذی ــاص ص ــودی خ مقص
ــه  زیســت غیررســمی را در طــول عمــر خــود تجرب
ــاید  ــی ش ــیار ابتدای ــال بس ــک مث ــم. در ی نموده ای
بــرای شــما پیــش آمــده باشــد کــه بــه صــف طوالنی 
ــنای  ــوا آش ــون نان ــا چ ــد ام ــوع کرده ای ــی رج نانوای
ــد  ــکان داده ای ــرای او ت ــتی ب ــت از دور دس ــما اس ش
ــه نشــانه ی ایــن کــه مــن در صــف هســتم و بعــد  ب
ــوا شــما را از تــه صــف فراخوانــده و  ــه ناگهــان نان ب
ــه  ــد ک ــما می گوی ــه ش ــما، ب ــی از ش ــا احوال پرس ب
ــان  ــه ابــوی محتــرم برســان و هــر مقــدار ن ســالم ب
ــر  ــما دیگ ــد و ش ــما می ده ــه ش ــد را ب ــه بخواهی ک
الزم نیســت در صــف بمانیــد! ایــن همــان زیســت 
غیررســمی اســت. قانونــی وجــود نــدارد کــه شــما 
ــوم  ــد محک ــت نکردی ــی را رعای ــف نانوای ــر ص اگ
ــه ایــن  ــه فــالن مجــازات. بنابرایــن شــما ب باشــید ب
عمــل دســت می زنیــد تــا راحت تــر بــه هــدف 
خــود برســید؛ حــال آن کــه مانــدن در صــف، 
هزینــه ی زمانــی بســیاری بــرای شــما داشــته اســت. 

ــی. ــث اصل ــه بح ــم ب برگردی
مفهــوم  از  بــاال  در  کــه  جدیــدی  خوانــش  بــا 
ــه  ــار جامع ــه ی اقش ــم، هم ــه نمودی ــمی ارائ غیررس
ــد.  ــه نموده ان ــمی را تجرب ــده ی غیررس ــش و پدی کن

امــا بحــث بــر ســر آن اســت کــه کنــش و پدیــده ی 
چــه  توســط   

ً
اوال شــکل گرفته،  غیررســمِی 

ــت  ــوده اس ــره( ب ــراد و غی ــا، اف عاملیت هایی(نهاده
 در راســتای چــه عملــی صــورت گرفتــه 

ً
و ثانیــا

اســت؟ تــا این جــا مطالعــات مــن نشــان داده 
ــش  ــا کن ــده ی ــک پدی ــکل گیری ی ــه در ش ــت ک  اس
غیررســمی عاملیت هــای متفاوتــی دخیــل هســتند:
- قشــر فقیــر جامعــه: اگــر زمانــی دیدیــم کــه 
ــکونتگاه  ــا س ــه م ــه ک ــه آنچ ــه ب ــر جامع ــر فقی قش
حمل ونقــل  غیررســمی،  اقتصــاد  غیررســمی، 
غیررســمی و امثالهــم میخوانیــم، روی  آورده  اســت، 
او تنهــا و تنهــا بــه دنبــال رفــع نیازهــای اولیــه خــود 
می باشــد. بنابرایــن مــن معتقــدم کــه مــا بایــد بــرای 
ــل باشــیم.  ــار قائ ــه زیســت غیررســمی اعتب این گون
هــر یــک از مــا اگــر در جایــگاه ایــن قشــر از جامعــه 
ــه  ــم و ب ــن کنش هــا دســت می یازیدی ــه ای ــم، ب بودی
ــم.  ــمی می پرداختی ــای غیررس ــکل گیری پدیده ه ش
ــود  ــال خ ــان و م ــم ج  می خواهی

ً
ــا ــه طبع ــرا ک چ

را نجــات دهیــم و بــرای زندگــی بهتــر تــالش 
نماییــم. اگــر او خانــه ی خــود را بــدون اســکلت بنــا 
 
ً
ــدا ــره؛ او اب ــد و غی ــی می کن ــد، دست فروش می کن
بــه ایــن ســبک از زندگــی عالقــه ای نــدارد، بلکــه او 
ــن  ــد. بنابرای ــالش می کن ــا ت ــدن و بق ــرای زنده مان ب
 بــه عقیــده ی مــن، بــه کار بــردن لفظ زیســت 

ً
اساســا

غیررســمی تنهــا بــرای ایــن اقشــار اعتبــاری نــدارد و 
آنچــه کــه مطالعــات بــه مــن نشــان داده  اســت، ایــن 
اســت کــه زیســت غیررســمِی ایــن قشــر از جامعــه، 
ــه  ــار جامع ــایر اقش ــمی بودگی س ــر از غیررس بی تأثی

ــه آن خواهــم پرداخــت. نیســت کــه در ادامــه ب
ــود را  ــا خ ــیاری از م ــه: بس ــط جامع ــر متوس - قش
ــر،  ــن قش ــم. ای ــه می پنداری ــط جامع ــر متوس در قش
دارد.  را  خــود  خــاص  غیررســمی بودگی های 
ــا ارزش  ــت ت ــال آن اس ــه دنب ــر ب ــن قش ــع ای در واق
دارایی هــای خــود را تــا حــد ممکــن افزایــش دهــد. 
ــکل دهی  ــدرت ش ــی، ق ــل طبقات ــک تحلی ــا در ی ام
افزایــش  جهــت  غیررســمی بودگی هایی  بــه 
بســیار زیــاِد ارزش دارایی هــای خــود را نــدارد. 
در شهرســازی مــواردی از زیســت غیررســمی ایــن 
ــالش  ــا ت ــال آن ه ــور مث ــه ط ــود دارد؛ ب ــراد وج اف
می کننــد تــا بــا ایجــاد الحاقــات بــه ســاختمان های 
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ــگ در  ــاد پارکین ــد. ایج ــه ارزش آن بیفزاین ــود، ب خ
ــرای  ــذاب ب ــای ج ــاد نماه ــا، ایج ــه خانه ه محوط
جدیــد  اتاق هــای  تأســیس  یــا  و  ســاختمان ها 
در خانه هــا کــه همگــی در ضوابــط و مقــررات 
ــم،  ــن نموده ای ــازان تعیی ــا شهرس ــه م ــازی ک شهرس
ــوع اعــالم شــده  اســت، از نمونه هــای زیســت  ممن
ــا  ــد. ام ــه می باش ــر از جامع ــن قش ــمی ای غیررس
ــمی بودگی  ــان غیررس ــم می ــیار مه ــاوت بس ــک تف ی
ایــن قشــر بــا قشــر فقیــر جامعــه وجــود دارد. 
حاکمیــت در ســطح کالن و نظــام برنامه ریــزی 
ــدود  ــا ح ــه ت ــر جامع ــم ب ــهری حاک ــت ش و مدیری
ظاهــر  بــه  غیررســمی بودگی های  ایــن  زیــادی 
ــال  ــور مث ــه ط ــت. ب ــه  اس ــا را پذیرفت ــک آن ه کوچ
ــمی  ــت غیررس ــه زیس ــت ک ــاب شده اس ــران ب در ای
ــر  ــن قشــر از جامعــه توســط کمیســیون هایی نظی ای
ــه کنــش  ــه راحتــی تبدیــل ب کمیســیون مــاده 100 ب
و پدیــده رســمی می شــود. شــاید در نــگاه ابتدایــی 
دارای  غیررســمی  پدیده هــای  و  کنش هــا  ایــن 
ــر  ــز در نظ ــر ناچی ــه ظاه ــند و ب ــی باش ــات کم تبع
گرفتــه شــوند، امــا ایــن نکتــه را در نظــر بگیریــد کــه 
ــهری  ــت ش ــام مدیری ــت و نظ ــه حاکمی ــان ک هم زم
را  غیررســمی بودگی  نــوع  ایــن  شهرســازی،  و 
ــر  ــمی، قش ــت غیررس ــد، زیس ــازی می کن رسمی س
ــب  ــی تخری ــد و حت  تهدی

ً
ــا ــه را عمیق ــر جامع فقی

ــی  ــکاف طبقات ــاز ش ــی آغ ــن یعن ــد. و ای می نمای
ــه  ــت جامع ــر پایین دس ــط و قش ــه متوس ــان طبق می
ــد. ــد ش ــم خواه ــا خت ــش نابرابری ه ــه افزای ــه ب ک

ــر،  ــر برت ــن از قش ــور م ــه: منظ ــر جامع ــر برت - قش
ــی،  ــی –سیاس ــه دارای قدرت ــت ک ــی اس ــر گروه ه
اقتصــادی یــا اجتماعــی- باشــد کــه او را قــادر 
ــا  ــود، کل ی ــداف خ ــه اه ــل ب ــت نی ــازد در جه س
بخشــی از جامعــه را بــه گونــه ای متأثــر ســازد. 
مافیایــی  باندهــای  کالن،  ســرمایه داران   

ً
عمدتــا

و توســعه گران کالن در ایــن قشــر قــرار دارنــد. 

شــکل گرفته  غیررســمی  پدیده هــای  و  کنش هــا 
ــزان  ــن می ــه، باالتری ــر از جامع ــن قش ــوی ای از س
 مشــخص 

ً
از پنهــان بــودن را دارا اســت. عمدتــا

نیســت بنــا بــر چــه ســاز و کارهــای غیررســمی ای، 
ــا  ــند. ام ــود می رس ــال خ ــداف و امی ــه اه ــا ب آن ه
آنچــه کــه واضــح اســت ایــن اســت کــه آن هــا بــر 
خــالف دو قشــر قبــل کــه در مواجهــه بــا حاکمیــت 
و نظــام شهرســازی و مدیریــت شــهری تســلیم 
ــا  ــد. ت ــتری دارن ــیار بیش ــور بس ــدرت مان ــد، ق بودن
حــدی کــه آن هــا، خــود می تواننــد در تعریــف 
ــدرت  ــوند. ق ــع ش ــر واق ــمی مؤث ــمی و غیررس رس
ــده ی  ــش و پدی ــه کن ــکل دهی ب ــا در ش ــور آن ه مان
غیررســمی از طریــق عمــل بــه خــالف قانــون، دور 
زدن آن، اســتفاده از خأل هــای آن و بــه خصــوص 
مقررات زدایــی اســت. مثــال عینــی شــکل گیری 
این گونــه زیســت غیررســمی را می تــوان در شــهرک 
ــران  ــان ته ــهر لواس ــدوده ش ــز در مح ــتی هیل باس
دیــد. جایــی کــه ســرمایه داران کالن بــا قــدرت نفوذ 
خــود، تمامــی مقــررات و ضوابــط شهرســازی 
و قوانیــن کالن کشــور را نقــض کرده  انــد و بــه 
ــون  ــد. چ ــه می دهن ــود ادام ــمی خ ــت غیررس زیس
ــا  ــمی آن ه ــت غیررس ــد، زیس ــدرت دارن ــا ق آن ه
ــت  ــازی و مدیری ــام شهرس ــت و نظ ــرای حاکمی ب
ــر  ــت. مگ ــده  اس ــته ش ــول انگاش ــل قب ــهری قاب ش
ــمی  ــت غیررس ــه زیس ــان این گون ــی می ــه تفاوت چ
و زیســت غیررســمی فقــرا وجــود دارد؟ هــر دو 
قشــر دارنــد قوانیــن را دور می زننــد، خــالف قانــون 
عمــل می کننــد و از خأل هــای قانونــی اســتفاده 
می کننــد تــا بــه اهدافشــان کــه اصلی تریــن آن 
انباشــت ســرمایه اســت، برســند. حــال ســؤال ایــن 
اســت کــه حاکمیــت و نظــام شهرســازی و مدیریت 
ــمی بودگی  ــوع غیررس ــن دو ن ــان ای ــرا می ــهری چ ش

متفــاوت عمــل می کننــد :
مدیریــت  و  شهرســازی  نظــام  و  حاکمیــت   -

ــود  ــت، خ ــه حاکمی ــت ک ــت آن اس ــهری: واقعی ش
درگیــر اهــداف و خواســته های سیاســی و اقتصــادی 
ــکل گیری  ــه ش ــنتی ب ــرش س ــت. نگ ــیاری اس بس
ــه  ــود ک ــن ب ــهرها ای ــمی در ش ــای غیررس پدیده ه
ــا و  ــم آوردن نیازه ــوان فراه ــمی ت ــش رس ــون بخ چ
خواســته های اقشــار مختلــف جامعــه را نــدارد، 
کنــش و پدیــده ی غیررســمی شــکل می گیــرد. 
غیررســمی بودگی  بــه  جدیــد  نگرش هــای  امــا 
و  حاکمیت هــا   

ً
اساســا کــه  می دارنــد  اذعــان 

نظام هــای شهرســازی و مدیریــت شــهری کــه 
ــت  ــوذ در زیس ــال نف ــا در اعم ــی آن ه ــزار اصل اب
شــهروندان هســتند، خواهــان شــکل گیری زیســت 
ــت  ــا زیس ــند. آن ه ــهرها می باش ــمی در ش غیررس
ــرا  ــد، چ ــهرها را می خواهن ــرا در ش ــمی فق غیررس
ــروی کار  ــتی، نی ــای نئولیبرالیس ــن نظام ه ــه قوانی ک
ــرا  ــتن فق ــا نگاه داش ــا ب ــن تنه ــد و ای ارزان می خواه
ــی  ــای نئولیبرال ــت. نظام ه ــر اس ــر امکان پذی در فق
شــده اند،  ترکیــب  پوپولیســت  مایــه ی  بــا  کــه 
ــا  ــا ب ــتند ت ــرا هس ــمی فق ــت غیررس ــد زیس نیازمن
نقــاب حمایــت از فقــرا از آن هــا در راســتای جلــب 
حمایــت سیاســی ســوء اســتفاده کننــد. بنابرایــن تــا 
ــا  ــه درد آن ه ــرا ب ــمی فق ــت غیررس ــه زیس ــا ک آن ج
بخــورد از آن حمایــت می کننــد و در غیــر ایــن 
صــورت آن هــا را از روی نقشــه حــذف می نماینــد. 
ــهری  ــت ش ــازی و مدیری ــام شهرس ــت و نظ حاکمی
بــا غیررســمی بودگی های قشــر متوســط جامعــه 
 ایــن 

ً
 کنــار می آیــد؛ چــرا کــه عمدتــا

ً
معمــوال

ــد  ــه بخواهن ــد ک ــی دارن ــان قدرت ــه آن چن ــر ن قش
ــت  ــا حاکمی ــترده ای ب ــراوده گس ــوذ و م ــال نف اعم
ــه  ــتند ک ــر هس ــد و فقی ــه نیازمن ــند و ن ــته  باش داش
ــه  ــهری ب ــت ش ــت و مدیری ــرای حاکمی ــد ب بخواهن
ــه  ــا رابط ــد. ام ــاب آین ــه حس ــه ب ــک بازیچ ــه ی مثاب
ــازی  ــام شهرس ــت و نظ ــمی حاکمی ــت غیررس زیس
ــت  ــر حکای ــای برت ــمی گروه ه ــت غیررس ــا زیس ب

ــدرت  ــن دو دارای ق ــه ای ــا ک ــی دارد. از آن ج جالب
غیررســمی  زیســت  در  هســتند،  باالیــی  نفــوذ 
بــا تمــام وجــود پشــتیبان یکدیگــر می باشــند. 
 
ً
حاکمیــت بــه خاطــر تأمیــن منافــع خــود کــه عمدتا
ــا  ــی و ی ــداف حزب ــی و اه ــت سیاس ــذب حمای ج
منافــع اقتصــادی کالن اســت، حاضــر می شــود 
ــه  ــی ک ــای مافیای ــرمایه داران و گروه ه ــراه س ــه هم ب
ــتند،  ــود هس ــته های خ ــداف و خواس ــال اه ــه دنب ب
زیســتی نامشــروع شــکل دهــد. قانــون را دور بزنــد، 
از خألهــای قانونــی اســتفاده کنــد و مهم تــر از 
همــه، مقررات زدایــی کنــد. حاکمیــت و نظــام 
ــتثنا  ــی از اس ــهری حالت ــت ش ــازی و مدیری شهرس
ــه در  ــی آورد ک ــم م ــر فراه ــای برت ــرای گروه ه را ب
ــت، از  ــوده اس ــی نب  مقررات

ً
ــال ــه قب ــه ک ــر آنچ آن ه

طریــق کانال هایــی مقرراتــی و رســمی می شــود 
ــند و  ــود برس ــداف خ ــر بــه اه ــای برت ــا گروه ه ت
 آن کنــش و پدیــده، غیررســمی تلقــی 

ً
ســپس مجــددا

ــد از  ــه نتوانن ــای جامع ــر گروه ه ــا دیگ ــود ت می ش
ــِق  ــکاف عمی ــی ش ــن یعن ــوند و ای ــد ش آن بهره من
ــه. در  ــار جامع ــایر اقش ــه از س ــن طبق ــزوِن ای روزاف
ــی  ــای فراقانون ــتثنا، کنش ه ــن اس ــر ای ــت حادت حال
شــکل می گیــرد کــه بحــث آن از حوصلــه ایــن 

ــت.  ــارج اس ــتار خ نوش
نگرش هــای نویــن بســیاری پیرامــون ایــن کــه 
کــدام بافــت را بایــد جداتافتــه بدانیــم، مطــرح شــده 
ــرای  ــمی فق ــت غیررس ــه را از زیس ــه توج ــت ک اس
ــر  ــای برت ــمی گروه ه ــت غیررس ــه زیس ــهری ب ش
جلــب می کنــد. جــای بحث هــای بســیاری خالــی 
ــدودی  ــا ح ــم ت ــته باش ــه توانس ــدوارم ک ــد. امی مان
ذهــن مخاطبیــن ایــن نوشــتار را بــه چالــش کشــیده 

ــم .  باش
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عباس کیانی 

عکس از : عباس کیانی 

منسوخ شدگی1؛ واژه ای از واژگان فرسودگی

اصطــالح »منســوخ« اشــاره بــه از بین رفتــن و مطرودشــدن تمــام ویژگی هــای یــک شــی دارد. پدیــده ای کــه 
ــه رقابــت خــارج می کنــد«.  ــه را از گردون ــر، قدیمــی و کهن ــد و بهت ــان کــرد: »جدی ــه بی ــون2 آن را این گون بولت
ــد و  ــن بزن ــاختمان ها را تخمی ــدگاری س ــد مان ــا بتوان ــرد ت ــبه ک ــاختمان ها را محاس ــواع س ــر ان ــول عم او ط
می گویــد کــه مانــدگاری ســاختمان، براســاس عملکــرد و ســلیقه، پیوســته درحــال تغییــر اســت، کهنگــی و 

ــد. ــاق می افت ــک اتف ــک بان ــریع تر از ی ــل س ــک هت ــدن ی منسوخ ش

ــاط  ــردد در ارتب ــامل می گ ــازی را ش ــاری و شهرس ــای معم ــه حوزه ه ــا ک ــای بق ــا فراینده ــدگی ب منسوخ ش
اســت. ایــن مفهــوم متوجــه بناهــا و پهنه هایــی اســت کــه عملکردهــای گذشــته آنهــا را ازدســت داده و امــروزه 
متروکــه  اســت. برخــالف تصــورات قدیمــی، یــک ســاختمان و یــا پهنــه بــه ســادگی نمی توانــد بــه زبالــه ای 
ــه مانــدگاری بیشــتری دارد، پیــش از آن کــه پاکســازی شــود. گرچــه   تمایــل ب

ً
ــا تاریخــی تبدیــل شــود و غالب

منسوخ شــدگی شــهری نتیجــه ایجــاد تغییــرات اقتصــادی اســت (نمــوِد آن: پهنه هــای متــروک صنعتــی(، امــا 
ایــن رونــد، بیشــتر بــه دلیــل تغییــر ســلیقه ها، تکنولــوژی و ُمــد3 روی می دهــد. به طــور مــداوم، چرخه هــای 
ــر  ــز طراحــی داخلــی ســاختمان ها تأثی ــر ســالمت و بهداشــت، آمــوزش، سیاســت های همگانــی و نی مــد ب
می گــذارد. ســاختمان ها بــه همــان ســرعت کــه ســاخته می شــوند، بــه همــان ســرعت نیــز منســوخ، متــروک، 
ــدگی  ــوم منسوخ ش ــه مفه ــی ب ــور ذات ــه به ط ــی ک ــل مهم ــی از عوام ــوند. یک ــازی می ش ــا بازس ــب و ی تخری
بازمی گــردد، »زمــان« اســت. چــرا برخــی از ســاختمان ها در طــول زمــان محبوبیــت خــود را حفــظ 

ــوند؟ ــب می ش ــود، تخری ــزرگ ش ــان ب ــان درون حیاط ش ــه درخت ــل از آن ک ــر قب ــی دیگ ــد و برخ می کنن

ــداری از آن  ــوه نگه ــاختمان و نح ــوع س ــاس، ن ــاوت در مقی ــون تف ــواردی همچ ــه م ــه ب ــی ک ــؤال مهم  س
یکدیگــر  بــر  آنهــا  تأثیرگــذاری  نحــوه  و  انــواع منسوخ شــدگی، عوامــل  در دســته بندی  بازمی گــردد. 
(برهم کنــش عوامــل( مهــم اســت. در ابتــدا منسوخ شــدگی بیشــتر بــه عنــوان فراینــِد زوال کالبــدی ســاختمان 
ــه تدریــج، توجــه بــه ســمت تأثیــرات رفتــاری و محیطــی نیــز جلــب  ــا بخش هایــی از آن مطــرح بــود. ب و ی
شــد. باتوجــه بــه طبقه بنــدی ســاختمان ها کــه می توانــد مســکونی یــا غیرمســکونی باشــد، و نحــوه اســتفاده 
ــه لحــاظ زمانــی متفــاوت می شــود. بــه  از آنهــا و عملکردشــان، آســیب پذیری و منسوخ شــدگی ســاختمان ب
عنــوان مثــال، کلیســا محدودیــت بیشــتری بــرای اســتفاده مجــدد دارد، در حالــی کــه خانه هــای شــهری بــه 
راحتــی بــه دفتــرکار و یــا خوابــگاه تبدیــل می شــود، بنابرایــن فضــا و ســاختار، عاملــی اصلــی و تعیین کننــده 
در فراینــد منسوخ شــدن بنــا می باشــد. عامــل دیگــر، نحــوه ی مالکیــت بناســت کــه بــر مدیریــت و نگهــداری 
ــان  ــازار اصفه ــراهای ب ــودن س ــوع را در چندمالکیتی ب ــن موض ــارز ای ــال ب ــد؛ مث ــذار می باش ــیار تأثیرگ آن بس

ــه فراینــدی فرسایشــی بــدل ســاخته. می تــوان دیــد، کــه هــر نــوع مداخلــه ای را ب

در مقیاس پهنه های شهری

ــت  ــازی و مدیری ــرای مفهوم س ــدی ب ــی کلی ــه پارادایم ــدگی ب ــا1960 منسوخ ش ــه  1930 ت ــط ده از اواس
ــد، بخشــی از اســتراتژی های ملــی به منظــور پاکســازی  ــرات در محیــط شــهری امریکایــی تبدیــل گردی تغیی
زمیــن شــهری در جهــت بهبــود زندگــی و ســکونت ســاکنین و شــهروندان. توجــه بــه منسوخ شــدگی و تجزیــه 
ــط  ــت، محی ــکاری  دول ــا هم ــه ب ــت ک ــگ اس ــی جن ــال های میان ــرفت های س ــه ای از پیش ــل آن نمون و تحلی
کادمیــک، ســازمان های حرفــه ای و ســایر بنیادهــا در راســتای چشــم اندازی جامــع، تحــت عنــوان: زندگــی  آ
ــده   ــن دوره، ای ــا در ای ــراد و نهاده ــیاری از اف ــد. بس ــام ش ــت، انج ــازوکاری باکیفی ــوان س ــه عن ــی ب امریکای

1 obsolescence

2 Bolton
3  fashion
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ــکن  ــاور مس ــال مش ــوان مث ــه عن ــد. ب ــرح کردن »becoming obsolete America’s cities were« را مط
ــه قطعــات فرســوده و منســوخ اشــاره می کنــد و  ریاســت جمهــوری امریــکا، مایلــز کلیــم4 در ســال1953 ب
آنهــا را عامــل بازدارنــده بــرای پویایــی شــهرها می دانــد. ازســویی دیگــر بســیاری از مجــالت از دهــه 1960 

ــد؟ ــال مرگ ان ــده و در ح ــوخ  ش ــا منس ــهرهای م ــا ش ــه آی ــد ک ــرح می کنن ــش را مط ــن پرس ای

 »decadent« و »blighted«ــت ــرای لغ ــک ب ــی نزدی ــوان مترادف ــه عن ــالح، ب ــن اصط ــه، ای ــن ده در همی
به کارگرفتــه شــد. در واقــع در دهه هــای 1930_ 1940، منسوخ شــدگی شــهری معــادل بــا کلماتــی 

ــود. ــهرها ب ــرای ش ــرطان ب ــون س همچ

ــک،  ــای باری ــام، خیابان ه ــون: ازدح ــی همچ ــا واژگان ــود ب ــر ب ــوم، در West End 5، براب ــن مفه ــم ای عالی
ترافیــک ســنگین، نابرابــری در بهره منــدی از نــور خورشــید و هــوای تــازه، فضــای بــاز، پایین  بــودن 
ــوع  ــن موض ــادی(. ای ــف اقتص ــادی (ضع ــای اقتص ــه بدهی ه ــی و البت ــتی و گرمایش ــتانداردهای بهداش اس
ــا  ــر محله ه ــن اگ ــد. بنابرای ــان  می ده ــات نش ــی مالی ــا و دریافت ــا، ارزش دارایی ه ــش اجاره به ــود را در کاه خ
و شــهرهای مــا مطابــق بــا نیازهــای جدیــد ســاکنین پیــش نرونــد و نتواننــد خــود را بــا آنهــا همســاز ســازند، 

ــردد.  ــوخ می گ ــد و منس ــت می ده ــود را ازدس ــی خ کارای

یانات اقتصادی بر شکل گیری مفهوم منسوخ شدگی شهری تأثیر جر

ــازی می کــرد. ایــن پارادایــم،  پارادایــم منسوخ شــدگی نقــش مهمــی را در اقتصــاد سیاســی آن دوره امریــکا ب
ــرای  ــول ب ــی قابل قب ــد تخریــب می شــد را مشــخص کــرد و در واقــع چارچوب واحدهــای همســایگی کــه بای
ــازی6 و  ــرای بازس ــی ب ــود، چارچوب ــکا ب ــی آن دوران امری ــی و اجتماع ــی، مال ــت های سیاس ــام بن بس تم
ــاد  ــه در اقتص ــی ک ــدگی از مفهوم ــم منسوخ ش ــادی پارادای ــاس اقتص ــهری. اس ــدد7 ش ــذاری مج ارزش گ
ســرمایه داری آن دوره امریــکا تحــت عنــوان تخریــب خــالق8 مطــرح بــود، برگرفتــه شــد؛ یکــی از واقعیت های 
اساســی پیرامــون ســرمایه داری. تخریــب خــالق فراینــدی اســت کــه به طــور پیوســته ســاختارهای اقتصــادی 
را از درون متحــول می ســازد و ســاختارهای کهنــه را نابــود کــرده و ســاختار جدیــدی را بــه وجــود مــی آورد، 
ــن  ــد. ای ــرده ش ــه کار ب ــومپیتر« ب ــوزف ش ــط »ج ــار توس ــه اولین ب ــم، ک ــاره کاپیتالیس ــی درب ــی اساس واقعیت
همــان چیــزی اســت کــه گفتــه منتقدیــن ســرمایه داری را بازگــو می کنــد: ازدســت رفتن مشــاغل، نابودشــدن 
شــرکت ها و ازمیان  رفتــن صنایــع، بخش هــای ذاتــی سیســتم رشــد اســت. بنابرایــن مفهــوم تخریــب خــالق، 
ــا آن.  ــه ب ــای مواجه ــهرها و روش ه ــدگی ش ــوم منسوخ ش ــدن مفه ــرای مطرح ش ــردد ب ــی می گ ــان و اساس بنی

ــهری    ــازی ش ــای نوس ــی از برنامه ه ــی و سیاس ــای مال ــب حمایت ه ــات موج ــوادث و جریان ــن ح ــام ای تم

4  Miles Coleam

5  محلــه ای در بوســتون امریــکا کــه غالــب ســاکنین آن  را مهاجریــن و اقشــار کم درآمــد تشــکیل داده بــود. در 1950 مطالعاتــی 
پیرامــون آن انجــام شــد، نتایــج حاکــی از آن بــود کــه نزدیــک بــه 80 درصــد       واحدهــای مســکونی در ایــن محلــه اســتانداردهای 
پایینــی داشــته و بــه لحــاظ امکانــات و تســهیالت زندگــی، دارای نواقــص شــدیدی بــود، تاجایــی کــه برنامه ریــزان بوســتون بــرای 

توصیــف وضعیــت ایــن محــدوده و مشــکالت آن از اصطــالح زاغــه (slum( اســتفاده کردنــد.
6  rebuilding

7  revaluing

8  Creative Destruction

گردید که بودجه هایی برای تشخیص و تخریب واحدهای همسایگی منسوخ شده اختصاص داده شد.

منسوخ شدگی و پایداری

هنگامــی کــه منسوخ شــدگی بــه سرنوشــتی اجتناب ناپذیــر بــرای شــهرها بــدل گشــت، ساخت وســازهای خــالق 
ــه  ــون ب ــا اکن ــد. ام ــناخته می ش ــه ش ــطوره های مدرنیت ــوان اس ــتهلک به عن ــهرهای مس ــاه و ش ــر کوت ــول عم ــا ط ب
بحــران و تهدیــدی بــدل گشــت کــه بــا اصطــالح جدیــد و امــروزی »پایــداری« جایگزین شــده  اســت. پارادایــم 
پایــداری شــامل مجموعــه ای از راهبردهــای متخصصانــه می باشــد. همچــون: ارزیابــی چرخــه حیــات9، قانــون 
ــم  حفاظــت تاریخــی و تکنیک هــای اســتفاده مجــدد ســازگاریافته10. تمــام راهبردهــای ارائه شــده در پارادای
ــیت ها  ــی 1973، حساس ــران نفت ــو، بح ــین. از دیگرس ــم پیش ــردن پارادای ــرای معکوس ک ــت ب ــی اس ــد، راه جدی
نســبت بــه حفــظ محیط زیســت، باالخــص زمیــن را بیشــتر کــرد و طــی 30 ســال گذشــته، پایــداری را بــه عنــوان 
ایدئولــوژی غالــب معمــاری و شهرســازی نشــان داد. تفــاوت عمــده ای کــه دو پارادایــم فــوق دارد در ایــن اســت 
ــی  ــد، در حال ــی می کن ــردن13 را تداع ــی12 و هزینه ک ــجام11، جایگزین ــدم انس ــوم ع ــه مفه ــدگی س ــه منسوخ ش ک
کیــد دارد. کــه پایــداری بــر انســجام14، محافظــت15 و نظــارت برهزینــه16 در اســتفاده از منابــع طبیعــی و شــهری تأ

ــات،  ــد، در چارچوب هــای طــول عمــر و چرخــه حی ــی جدی ــوان جزی ــه عن ــز ب اســتفاده مجــدد ســازگاریافته، نی
 جــدا بــود و تنهــا 

ً
وارد شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در مفهــوم منسوخ شــدگی، گذشــته از حــال، کامــال

ــدگی  ــد. منسوخ ش ــم بوده ان ــار ه ــه در کن ــال همیش ــته و ح ــه گذش ــی ک ــد، در صورت ــته می ش ــده نگریس ــه آین ب
ــهرهای  ــی ش ــزی و درون ــای مرک ــه بخش ه ــه ب ــه توج ــت. ازجمل ــی داش ــز در پ ــی را نی ــای مثبت ــاد و جنبه ه ابع
ــهری  ــات ش ــر خدم ــع عادالنه ت ــور توزی ــه به منظ ــدی، بلک ــائل کالب ــل مس ــا به دلی ــه تنه ــازی ن ــی، پاکس امریکای
و نیــز تأمیــن مســکن، فضــای بــاز و امکانــات اجتماعــی. ایــن مفهــوم هماننــد ســرمایه داری بــه عنــوان نیرویــی 
ــون17:  ــل از جیمس ــه نق ــد و ب ــخ می ده ــر پاس ــرایط معاص ــه ش ــا ب ــردوی آنه ــه ه ــود ک ــناخته می ش ــی ش تاریخ
ــط ساخته شــده  ــرات محی ــرای مدیریــت تغیی ــر ب ــد و جامع ت ــه روشــی جدی »چارچــوب و پیش شــرط دســتیابی ب

ــود«. ــداری ب ــد پای ــه مفهــوم جدی ــرای دســتیابی ب ــه ای الزم، ب ــن، منسوخ شــدگی مرحل اســت. بنابرای

پاسخ مناسب به منسوخ شدگی

ــد.  ــازی آن می باش ــهری، پاکس ــده ش ــدوده منسوخ ش ــرای مح ــب ب ــخ مناس ــه، پاس ــد ک ــراد معتقدن ــی اف برخ
راه حلــی کــه اواســط دوره نوســازی امریــکا، اکثریــت بــر ســر آن توافــق نظــر داشــتند، نوســازی از طریــق تخریــب 
و پاکســازی لکه هــای منســوخ یــا متروکــه شــهری. در ایــن جریــان، ســاکنین و نهادهــا، مسکن ســازی و شــغل را 
پیش بینــی می کردنــد. در حالــی کــه ســرمایه داران بــه فکــر ســود خــود بودنــد. نظــر شهرســازان و معمــاران بــرای

9  life cycle assessment

10  adaptive reuse

11  discontinuity

12  supersession

13  expendability

14  continuity

15  conservation

16  steward ship

17  Jameson
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ــر اظهــار نظــر هرولــد19،  ــود. بناب ــا چنیــن مســئله ای، بازســازی18 از طریــق دســتان هدایت گــر ب  برخــورد ب
منسوخ شــدگی، چالشــی اســت بــرای ســنجش کفایــت انســان بــرای مدیریــت محیط  زیســتش. بــرای مقابلــه 
بــا منسوخ شــدگی پنداشــته می شــود، کــه ویژگی هــای بــد کالبــد و محیــط قدیمــی را کنــار بگذاریــم و آن را 

بــا مــوارد جدیــد جایگزیــن ســازیم.

ــی ا ســت.  ــرای محله هــای منســوخ شــده، توســعه آپارتمان ــه انگاشــته می شــد کــه تنهــا راه نجــات ب این گون
ــی  ــون گرداب ــردد و همچ ــاز می گ ــهر آغ ــی ش ــای قدیم ــز و بخش ه ــن، از مراک ــتفاده از زمی ــدت اس ــد ش رون
سرتاســر شــهر را دربرمی گیــرد. همچنــان کــه تراکــم در بخش هــای آپارتمانــی (بــا ایــن ادعــا کــه بــر ارزش 
ــوداگری در  ــن (س ــش ارزش زمی ــل افزای ــز به دلی ــردد و نی ــتر می گ ــتر و بیش ــود( بیش ــزوده می ش ــن اف زمی
ــه می شــود. ســاکنین قدیمــی در آپارتمان هــا  ــه پاســخگو و به صرف ــا توســعه های چندگان ــن(، تنه بخــش زمی
ســاکن می شــوند و محلــه رو بــه زوال حرکــت می کنــد. بــه زودی بــه ســاخت بخش هــای تجــاری و 
ــل  ــرد و راه ح ــکل می گی ــبک ش ــع س ــس ازآن صنای ــود؛ پ ــازه داده می ش ــه اج ــده در محل غیربرنامه ریزی ش
نجــات، توســعه آپارتمانــی، درمیــان کاربری هــای مختلــط برنامه ریزی نشــده بــا شکســت مواجــه می گــردد. 

فشــارهایی مبنــی بــر جلوگیــری از منسوخ شــدگی شــهرها ازطریــق افزایــش اســتفاده از زمیــن، همچنــان ادامــه 
ــه ســاکنین قدیمــی ایــن محله هــا می شــود، کــه  ــه تخلی دارد. چنیــن اســتفاده های بی برنامــه از زمیــن منجرب

تهدیــدی بــرای ارزشــمندی و هویــت محلــه اســت. 

رونــد بکارگیــری راه حــل پیشــنهادی جهــت مقابلــه بــا منسوخ شــدگی شــهری کــه بــا شکســت مواجــه بــوده 
اســت.

درانتها

پارادایــم منسوخ شــدگی شــهری، پدیــده ای جدیــد بــرای قــرن بیســتم بــود. در مقابــل سیاســت های 
ــم  ــن پارادای ــد. ای ــام دادن ــم انج ــرن نوزده ــِس ق ــمان، در پاری ــون هوس ــرادی همچ ــه اف ــیم بندی ای ک تقس
ــت،  ــرمایه و دول ــان س ــکاری می ــرد و هم ــاد ک ــهری ایج ــق ش ــی مناط ــای ارزیاب ــی را در تاکتیک ه تحوالت
ــرن  ــط ق ــکای اواس ــرد. در امری ــم ک ــر را فراه ــادِی رقابت پذی ــای اقتص ــهری و ارزش ه ــی و ش ــع مدن جوام
ــی کــه در سرتاســر  ــود. در حال ــرات شــهری ب ــرای مدیریــت تغیی ــم غالــب ب بیســتم، منسوخ شــدگی، پارادای
ــه  ــی ب  ارتباط

ً
ــال ــود و اص ــرح ب ــهری مط ــازی ش ــث نوس ــتر در مباح ــدگی، بیش ــالح منسوخ ش ــا، اصط دنی

ــت.  ــگ نداش ــس از جن ــرای پ ــکای مصرف گ ــرمایه داری و امری س

ــک  ــی، ی ــه تاریخ ــک خان ــا، ی ــامل: دوکلیس ــی ش ــای قدیم ــاختارها و بناه ــه س ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــه عن ب
ــه و قدیمــی بودن شــان،  ــا وجــود کهن ــر خدمــات اجتماعــی اشــاره کــرد کــه در West End ب مدرســه و دفت
ــض در  ــع تناق ــه در واق ــد ک ــی بودن ــازه هایی تاریخ ــا س ــود. آنه ــه نب ــدن محل ــل منسوخ ش ــد و عام ــظ ش حف
ــا را  ــوان آنه ــت و می ت ــاختمان ها دارای ارزش اس ــن س ــرا ای ــی داد؛ چ ــش م ــدگی را نمای ــم منسوخ ش پارادای

ــت؟ ــه داش ــون نگ ــب مص ــاختمان ها را از تخری ــی س ــوان باق ــه نمی ت ــی ک ــرد در حال ــظ ک حف

18  remade

19  Herrold

مأخذ:نگارنده

ــید  ــم پاش ــدگی از ه ــم منسوخ ش ــون پارادای ــهری پیرام ــگان ش ــاع نخب ــه اجم ــود ک ــه 1960 ب ــط ده در اواس
ــه  ــک زاغ ــسWest End« :20 ی ــرت گان ــه  هرب ــه گفت ــه ب ــود ک ــرح West End ب ــت ط ــوِد آن شکس و نم
ــون  ــه پیرام ــای صورت گرفت ــت و قضاوت ه ــر نیس ــود مض ــودی خ ــه خ ــدگی، ب ــود و منسوخ ش ــهری نب ش
ــازی  ــخ شهرس ــت«. در تاری ــوده اس ــط ب ــه متوس ــادی طبق ــت اقتص ــاس وضعی  بر اس

ً
ــا ــدوده، صرف ــن مح ای

درســی کــه از تجربــه West End بوســتون گرفتــه  شــد هنــوز هــم مــورد اســتفاده  اســت و آن، فراموش نکــردن 
ــد.  ــوز زنده ان ــه هن ــت ک ــایگی ای اس ــای همس ــی واحده ــازی های کالن و جایگزین ــانی پاکس ــرات انس تأثی

جیــن جیکوبــز در 1961 در کتــاب خــود بیــان می کنــد کــه شــهرها بــه ســاختمان های قدیمــی نیــاز دارنــد؛ 
ــا عدم کارایــی ســاختمان ها را مشــخص خواهــد کــرد. زمــان، کارایــی ی

20  Herbert Gans
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مریم حجتی نجف آبادی
کارشناسی شهرسازی 

ــر  ــی پ ــه خبرنگارهای ــم را بچ ــای اطراف ــته ام. صندلی ه ــر کالس نشس ــنبه 30 دی 1395. س پنجش
کرده انــد کــه هــر کــدام اگــر دبیــر بخــش اجتماعــی فــالن خبرگــزاری یــا مســئول صفحــه ورزشــی 
بهمــان روزنامــه نباشــند، کــِم کــم یکــی دو ســال ســابقه دارنــد در نوشــتن و قلــم زدن. خــودم را بــه 
ــح  ــع. 8 صب ــن جم ــا داده ام در ای ــان ج ــهری اصفه ــه همش ــای روزنام ــازی بچه ه ــف و پارتی ب لط

تــا 7 عصــر، دو روز در هفتــه، ردیــف دوم.
ــی  ــا پرروی ــم و ب ــث می کن ــم، بح ــؤال می پرس ــورتر. س ــن جس ــده و م ــای اول سپری ش هفته ه
بــرای خوانــدن تمریــن یــک پاراگرافــی کالســیم داوطلــب می شــوم... . هنــوز محتاطــم و بــاز هــم 
ــه در  ــه هم ــت- ک ــس غرب ــن ح ــی آورم. ای ــم نم ــم ک ــاز ه ــم و ب ــوتی می ده ــم. س ــوتی می ده س
ــدام  ــی- م ــو نمی دان ــد و ت ــی را می دانن ــزی بدیه ــه چی ــه هم ــتی، ک ــو نیس ــریک اند و ت ــزی ش چی
ــدا  ــودش پی ــان دادن خ ــرای نش ــی ب ــود راه ــروع می ش ــه ش ــاعته ای ک ــر کالس دو س ــت و ه هس

ــی آورم. ــم نم ــا ک ــن ام ــد. م می کن
پنجشــنبه 30 دی 1395. ســر کالس نشســته ام. دومیــن کالس صبــح اســت و قبــل از ناهــار. ردیــف 
ــچ ُنچــی  جلــو یکــی از پســرها تلفنــش را برمــی دارد. چنــد ثانیــه فیلمــی بــدون صــدا می بینــد، ُن
ــه  ــگار ن ــاد اســت. ان ــوع رفتارهــا بین شــان زی ــه بغــل دســتیش نشــان می دهــد. ایــن ن ــد و ب می کن
انــگار ردیــف اول نشســته و مــدرس بخــت برگشــته بــا او دو متــر هــم فاصلــه نــدارد. ممکــن اســت 
ــم.  ــر می خواهی ــوع خب ــالن موض ــورد ف ــه درم ــد ک ــده باش ــی آم ــش پیام ــن اآلن روی تلگرام همی
 ایــن چنــد ثانیــه فیلــم را. همیــن آن ممکــن اســت لپ تاپــش 

ً
یــک خــط برایــش فرســتاده اند و مثــال

ــه ســریع تر از آن یکــی گوشــی  ــک دقیق ــر تایپ شــده را بفرســتد؛ ی ــه ای خب ــه دقیق ــد و ُن ــاز کن را ب
بــه دســتی کــه پشــت ســرم نشســته.

ــه  ــه س ــن دفع ــتی هایش و ای ــار دس ــمت کن ــه س ــاز ب ــود ب ــم می ش ــی دارد. خ ــاپ برنم ــا لپ ت ام
ــه  ــم ب ــن ه ــای م ــر از هم ردیف ه ــد نف ــده، چن ــان شروع نش ــچ  پچش ــد. پ ــم می بینن ــری فیل نف
ــن  ــی از ای ــه یک ــه صفح ــورد ب ــمم می خ ــری چش ــه دو مت ــده اند. از فاصل ــره ش ــان خی تلفن هایش
نمایشــگرهای دِم دســتی. ســاختمانی را گویــا خــراب می کننــد و مــن نمی فهمــم ماجــرا چیســت. 
ــن از آن  ــه م ــد ک ــی را می دانن ــزی بدیه ــه، چی ــتم. هم ــن نیس ــریک اند و م ــزی ش ــه در چی هم
بی خبــرم. ایــن "همــه" البتــه، اســتثنایی هــم دارد. از هفتــه دوم بــا دختــر دیگــری دوســت شــده ام. 
او بــود کــه پیشــنهاد کــرده بــود ناهــار را بــا هــم باشــیم. متفاوتیــم، خیلــی! راحــت جلــو آمــده و بــا 
ــرد، در  ــدا می ک ــه پی ــی ادام ــن راحت ــود. ای ــده ب ــت ش ــادری دوس ــاوت چ ــی متف ــر خیل ــک دخت ی
همــه چیــزش، جــز نوشــتن. پــدرش مدیــر مســئول یــک مجلــه خانوادگــی ســرگرمی طــور اســت.
در کالس ســاکت می نشــیند و معلــوم اســت کــه تجربــه ای ندارد،حتــی بــه قــدر تــالش هــای نیــم 
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دقیقــه ای را برنــده شــود.
ــاورده  ــر نی ــار اگ ــم. ناه ــم خوراکی ــان ک ــر دوی م ه
ــم و هــر  ــزرگ می گیری ــرس غــذای ب ــک پ باشــیم ی
کــدام نصفــش را برمی داریــم. موقــع تحویل گرفتــن 
نصفه هــای ســاندویچی کبــاب ترکــی، پســر ردیــف 
ــه  ــی ک ــود، در حال ــبز می ش ــان س ــی جلوی م اول
دختــر ناشناســی همراهیــش می کنــد. ایــن برخــورد 
ــم.  ــا خــوش و بشــی از ســر می گذرانی ــی را ب ناگهان
قبــل از شــروع کالس بــاز ســر و کلــه اش پیــدا 
ــا  ــد و ب ــف می بین ــای ردی ــود. روی صندلی ه می ش
ــمت مان  ــه س ــه، ب ــا محترمان ــر ام ــدی متظاه لبخن
می آیــد. صحبــت را بــا متلکــی بــه مــدرس ســاعت 
می پرســد،  ناهــار  از  می کنــد،  شــروع  پیــش رو 
می رســد بــه 

ً
چیــزی را کــه خــورده پســندیده و نهایتا

کیــد، کــه خواهــرش هــم بــا او موافــق بــوده.  ایــن تأ
از ایــن تابلوتــر دیگــر نمی شــود: برداشــت دیگــری 
نکنیــد، خواهــرم بــود! روی صحبتــش بــا مــن 
ــه او  ــت ک ــه ای اس ــد هفت ــت چن ــا دوس ــت، ب نیس
هــم موقــع ناهــار در فکــر فــرو می رفــت و مشــغول 

حــل معمــا بــود. خــدا را شــکر که روشــنگری شــد. 
مــن ســرم را گــرم می کنــم بــه کار خــودم. زوج 
ــی  ــف جلوی ــر ردی ــی پس ــتند و خنک ــی هس بی ربط
ــنگین،  ــار، س ــد ب ــد. چن ــن می زن ــرا دام ــه ماج ب
ــودی  ــان و بی خ ــمنی پنه ــه ام و دش ــش انداخت متلک
ــرون آورده و  ــش را بی ــه. تلفن ــکل گرفت ــان ش بین م
ــه ای  ــد هفت ــت چن ــه دوس ــه ای را ب ــد ثانی ــم چن فیل
ــاورم  ــاال بی ــرم را ب ــت س ــد. الزم نیس ــان می ده نش
تــا ببینــم ســاختمان، کــه از صبــح حداقــل صــد بــار 
در دســت ایــن و آن آوار شــده، وســیله شــده و ایــن 
ــق  ــزد. الح ــن می ری ــر پایی ــی دیگ ــرای هدف ــار ب ب
کــه صحنــه خنکــی اســت. پســِر دســت و پــاداری 
ــادگی  ــار س ــب، انتظ ــا عجی ــا از دختره ــت، ام اس

ــدازد. ــده  ام می ان ــه خن ــن ب دارد و همی
ــد  ــول می کش ــی ط ــود و مدت ــروع می ش کالس ش
تــا حرفشــان را تمــام کننــد. بعدازظهــر قدمــی 
ــب  ــود. ش ــور نمی ش ــم ج ــه ای ه ــی دارد، بهان برنم

ــنوم؛ ــر را می ش ــم خب ــه می رس ــه خان ــه ب ک
پالسکو فرو ریخته.

هزار حجله ها
امــالک و مســتغالت ســهم عمــده ای از ثــروت 
شهرنشــین ها را تشــکیل می دهــد. هــر تغییــری 
ــر  ــدت در فقی ــری بلندم ــا اث ــن دارایی ه در ارزش ای
ــا  ــدی م ــل های بع ــا و نس ــدن م ــر ش ــا ثروتمندت ی
ــای  ــت فرآینده ــی از اهمی ــت. بخش ــد داش خواه
نشــأت  موضــوع  ایــن  از  نوســازی  و  بازســازی 
می گیــرد؛ چــرا کــه هم گامــی بــا شــرایط روز، 
ــش  ــن بخ ــره وری ای ــت و به ــش کیفی ــکان افزای ام
مهــم از دارایــی خانــوار را فراهــم می ســازد. بــا ایــن 
وجــود، تغییــر ســبک زندگــی و الگوهــای مالکیــت، 
ــدی  ــد بع ــده و چن ــدی پیچی ــه فرآین ــازی را ب نوس
تبدیــل کــرده اســت. زندگــی آپارتمانــی، مــا را ناچار 
خواهــد ســاخت بیســت یــا ســی ســال بعــد، بــرای 
نوســازی خانــه خــود بــا کســانی بــه توافــق برســیم 
ــدار  ــا مق ــِگ در ی ــورد رن ــی درم ــروز، حت ــه ام ک
شــارژ ماهیانــه هــم بــا آنهــا اشــتراک نظــر نداریــم.
غیرقابــل  آینــده ای  نظــر،  بــه  آپارتمانی شــدن 
ــهرها  ــاکنین کالن ش ــر س ــا و دیگ ــرای م ــاب ب اجتن
ــه ســرعت  اســت، فردایــی کــه آن را پذیرفته ایــم و ب
تبدیــل بــه امــروِز مــا می شــود. در ســال های اخیــر 
پروانه هــای  صــدور  شــاهد  نخســتین بار  بــرای 
ســاختمانی بــا تراکمــی بیــش از 20 طبقــه در شــهر 
مســکونی  واحدهــای   %60 بوده ایــم.  اصفهــان 
عنــوان  بــه   95 ســال  آمارگیــری  در  اصفهــان 
ــهم  ــن س ــده اند و ای ــت ش ــی ثب ــای آپارتمان واحده
ــا  ــاید تنه ــی ش ــن انتخاب ــش دارد. چنی ــه افزای رو ب
ــکونت  ــد س ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــن باش ــه ممک گزین
و فعالیــت در شــهرهایی بــا ایــن حــد از جمعیــت، 
فعالیــت و امکانــات جــز بــا پذیــرش الگــوی 
اســتقرار عمــودی امکان پذیــر نباشــد. شــاید از 
مســئله ای صحبــت می کنیــم کــه مدت هاســت 
ــن  ــا ای ــری ت ــی ام ــود وقت ــن وج ــا ای ــده. ب ــل ش ح
انــدازه عمیــق در زندگــی بخــش گســترده ای از 
ــدی  ــر تردی ــت ه ــد، الزم اس ــوذ می کن ــه نف جامع
ــرد.  ــرار گی ــکافی ق ــی و موش ــورد بررس ــت م ــه دق ب
آپارتمان هــای شــهر  از  از 2 هــزار مــورد  بیــش 
ــد. اغلــب  ــل 10 ســاله دارن اصفهــان عمــری حداق
ایــن ســکونتگاه های عمــودی طــی یــک یــا دو دهــه 

آینــده نیازمنــد تخریــب کامــل و نوســازی خواهنــد 
ــود دارد،  ــی وج ــان کاف ــد زم ــر می آی ــه نظ ــود. ب ب
امــا بخشــی از آن هــا بــا عمــری بیــش از 40 ســال، 
مدت هاســت بــه مرحلــه فرســودگی جــدی رســیده 
ــردای  ــورد ف ــده درم ــدار دهن ــری هش ــه تصوی و ب
ــده اند. ــل ش ــان تبدی ــهری اصفه ــل کالن ش محتم

جغرافیایــی  ســهم  از  برخــورداری  علی رغــم 
از  باالیــی  ســطح  شــهر،  بــه  نســبت  مناســب 
دسترســی، فضــای ســبز غنــی و پارکینگ هــای 
مناســب، نوســازی آپارتمان هــای محلــه کــوی 
ــده  ــل ش ــال تبدی ــی ُمح ــه رؤیای ــان ب ــار اصفه به
اســت. هــر آپارتمــان 4 یــا 5 طبقــه، بیــن 20 تــا 30 
خانــوار را در خــود جــای داده و ایــن بــدان معناســت 
ــا  ــک ی ــدام کوچ ــر اق ــازی- ه ــا نوس ــر ی ــه تعمی ک
بزرگــی- رضایــت تمامــی مالــکان را نیازمند اســت. 
در حالــی کــه یــک آپارتمــان نوســاز می توانــد بیــش 
ــیده  ــروش رس ــه ف ــی ب ــت کنون ــر قیم ــار براب از چه
ســرمایه گذاران  نصیــب  را  سرشــاری  ســود  و 
ــاز،  ــه ساخت وس ــل ب ــی از تمای ــچ عالمت ــد، هی کن
ــاکنین  ــا س ــدارد. ب ــود ن ــازی وج ــا نوس ــر ی تعمی
ــود.  ــخص می ش ــل آن مش ــد دلی ــت کنی ــه صحب ک
کســب توافــق بیــن خانواده هــای مختلــف بــه 
ــت 40  ــس از گذش ــه پ ــت ک ــوار اس ــدازه ای دش ان
ــات  ــاکنین طبق ــرط س ــاز مف ــم نی ــال و علی رغ س
باالیــی، هیــچ یــک از 41 بلــوک ســاختمانی محلــه 
ــده اند.  ــز نش ــور نی ــب آسانس ــه نص ــق ب ــی موف حت
تنهایــی  بــه  نمی توانــد  واحــدی  هیــچ   

ً
قطعــا

نوســازی کنــد و کســب توافقــی عادالنــه بیــن 
مالکیــن هــر ســاختمان نیــز بــه فرآینــدی طوالنــی، 
ــن  ــه غیرممک ــک ب ــک و نزدی ــر از ریس ــده، پ پیچی
نیازمنــد اســت. ســرمایه گذاری بــرای نوســازی هــر 
ــب  ــتلزم کس ــه مس ــن محل ــای ای ــک از آپارتمان ه ی
موافقــت حداقــل ســی نفــر مالــک اســت کــه هــر 
ــد  ــن واح ــتند، ای ــژه ای هس ــرایط وی ــدام دارای ش ک
دارایی شــان  بزرگ تریــن   

ً
احتمــاال ســاختمانی 

ــه  ــا، ب ــر از آن ه ــک نف ــی ی ــت حت ــت و مخالف اس
ــا شکســت مواجــه خواهــد  ــروژه را ب ســادگی کل پ

ــاخت. س
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ــچ  ــاند. هی ــهر نمی نش ــت ش ــای پایین دس ــوده و محله ه ــای فرس ــار بافت ه ــار را در کن ــوی به ــز ک ــچ چی هی
چیــز، جــز ســاختمان هایی کــه عمــر آن هــا بــه نیــم قــرن نزدیــک شــده، مالکانــی کــه بالتکلیــف و گریزاننــد 
ــه ای اســت  ــرد. کــوی بهــار آین ــه می گی ــه روز از محله هــای مجــاور بیشــتر فاصل و قیمــت فــروش، کــه روزب
ــد آن را  ــه بای ــداری ک ــد؛ هش ــان می ده ــا نش ــهری را در بلندمرتبه ه ــط "های ش ــتقرار "متوس ــردای اس ــه ف ک

جــدی گرفــت.
ــتند،  ــه رو هس ــئله ای روب ــن مس ــا چنی ــان ب ــهر اصفه ــاط ش ــن نق ــر در پررونق تری ــزار نف ــج ه ــروز پن ــر ام اگ
ــه  ــی ک ــد؟ آن های ــد ش ــر خواهن ــر درگی ــهروند دیگ ــداد ش ــه تع ــده چ ــال آین ــی س ــا س ــت ی ــزده، بیس پان
ــس  ــخ و گ ــم تل ــه طع ــبت ب ــت نس ــد توانس ــر نخواهن ــذرد دیگ ــه بگ ــی ک ــد، کم ــوا خریده ان ــن داده و ه زمی
ــودگی  ــوند، فرس ــت نش ــی تقوی ــای گروه ــاز و کاره ــر س ــند. اگ ــاوت باش ــی بی تف ــای جمع تصمیم گیری ه
دیگــر مختــص فقــرای شــهری نخواهــد مانــد، مرزهــای شــناخته  شــده را رد می کنــد و بــه روزمــره ی طبقــات 

ــد. ــد ش ــل خواه ــه ای تبدی ــازندگان حرف ــرمایه گذاران و س ــی س ــط و حت متوس
پالسکونشینی

شــورای شــهر تهــران 21 صندلــی دارد. تعدادشــان بــرای مــن مهــم نبــود، بــرای جریان هــای سیاســی مهــم 
ــود. ــد و هدفشــان شــماره صندلی هــا ب ــود کــه پالســکو را میــدان جنــگ کردن ب

پالســکو 17 طبقــه داشــت، 42 متــر ارتفــاع. ایــن هــم زیــاد مشــغولم نکــرد. آتش نشــان ها را درگیــر کــرد کــه 
باقیمانــده عزیزان شــان را از البــه الی ســنگینی ارتفــاع آوار شــده طبقــات و تعــداد آن هــا، بیــرون می کشــیدند.
بیــش از 3 ســاعت در آتــش ســوخت و حوالــی ســاعت 11، ناگهانــی، فــرو ریخــت. دقیق تــرش بــه کار مــن 
ــه ای  ــا را 9 دقیق ــه خبره ــورد، ک ــنبه ام می خ ــی های روز پنجش ــی هم کالس ــای تهران ــه درد همتاه ــد؛ ب نمی آم

می بندنــد.
54 ســال؛ ایــن عــددی بــود کــه بــه آن فکر کــردم. 54 ســال، بیشــتر از عمــر فرســوده ترین مسکونی نشــین هایی 
ــه  ــاره ماهیان ــه اج ــی ک ــران، جای ــهر ای ــن ش ــی گران تری ــاری- فعالیت ــب تج ــم در قل ــم، آن ه ــه می شناس ک

مغازه هایــش از تمــام پس انــداز مــن- تــا همیــن امــروز- بارهــا و بارهــا بیشــتر اســت.
ــق می شــود  ــد، منطب ــا محــدود نمی شــود، مســئله ای هوشــمند اســت، نفــوذ می کن ــه فقــر و غن فرســودگی ب

ــماریم. ــان را نمی ش ــد. تعدادش ــکو فراوانن ــال پالس ــد. امث ــترش می یاب و گس
سایش سکونتی

ــر از هــر نقطــه دیگــری در شــهر اســت. عجیــب نیســت، دشــواری  تراکــم جمعیتــی مرکــز اصفهــان پایین ت
ــی و  ــای ترافیک ــد، تزاحم ه ــکل گرفته ان ــش ش ــال ها پی ــه س ــی ک ــی در بافت های ــای خدمات ــن کاربری ه تأمی
محدودیت هــای ارتفاعــی، ســرمایه را از ایــن مناطــق بــه حاشــیه می رانــد؛ ســکونت، قــوام خــود را از دســت 
ــب  ــا غال ــهم قدیمی ه ــد، س ــت وجو می کنن ــری جس ــای دیگ ــرپناه را ج ــد س ــای جدی ــد، خانواده ه می ده

ــد. ــش می یاب ــاکنان افزای ــن س ــوار، س ــد خان ــش بع ــا کاه ــان ب ــود و هم زم می ش
بایــد امــا توجــه داشــت کــه ایــن الگــو، تنهــا کوچــه پس کوچه هــای پــر پیــچ پشــت مســجد جامــع عتیــق را 
ــه  ــه شــهر اصفهــان اســت و سال هاســت کــه دیگــر ب ــه جلفــا کهن ســال ترین محل ــد. محل توصیــف نمی کن
ــدارد. راه حــل فرســودگی را در افزایــش ارزش اقتصــادی جســت وجو  ــه ســکونتی، موضوعیــت ن ــوان گزین عن
می کنیــم، در پروژه هــای نیم بنــدی کــه عنــوان پرطمطــراق محــرک توســعه را بــه دوش می کشــند، در 
بازآفرینــی عرصه هــای عمومــی و در بهره گیــری از اندوخته هــای فرهنگــی بــرای بازنمایــی معماروارگی هــای 
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ــم و  ــه کرده ای ــته تجرب ــه گذش ــی دو ده ــی ط ــه نوع ــک را ب ــر ی ــا، ه ــایی ها ام ــت مشکل گش ــن دس ــی. ای بوم
اگــر بــه ارزیابــی نتیجــه تــن داده بودیــم، برایمــان واضــح می شــد کــه حتــی میــدان نقش جهــان نیــز نتوانســته 

ــد؛ ــر از یــک کوچــه آن طرف ترن محــرک توســعه بافــت پیرامونــش شــود؛ خانه هایــی کــه کمت
ــار،  ــه ناچ ــده ک ــی تبدیل ش ــا و پیرزن های ــکونتگاه پیرمرده ــه س ــا ب ــنگ تراش ها و جلف ــم س ــتیم ببینی می توانس
ــپری  ــا س ــا و بوتیک ه ــوی کافه ه ــه هیاه ــی و در میان ــزوای اجتماع ــود را در ان ــر خ ــی عم ــال های پایان س

می کننــد.
شــک می کردیــم کــه راه حل هایمــان- حتــی در همــان قالب هــای ذهنــی و آرمانــی- شــاید جــواب 

نمی دهنــد، شــاید حتــی گاهــی، خــود بــه بخــش گره خــورده ای از مســئله تبدیــل  شــوند.

شیوع
برخــالف تصــور رایــج تنهــا 22% از فرســودگی رســمی اصفهــان عنــوان "تاریخــی" را دارا اســت. از هــر 10 
ــر  ــای اخی ــی دهه ه ــه ط ــق دارد ک ــکونتگاه هایی تعل ــه س ــر آن ب ــت مت ــهر، هش ــن ش ــوده ای ــت فرس ــر باف مت
ــا مســئله ای  ــد. ب ــهر جــدا مانده ان ــا ش ــازی و همگامــی ب ــل مختلــف از چرخــه بازس ــه دالی شــکل گرفته و ب
ــم؛ مســئله ای کــه  ــی ســراغ داری ــش راه حــل قابل تضمین ــه برای ــه آن را می شناســیم و ن ــه ن ــه رو هســتیم ک روب
ــع از  ــروم" مان ــین های مح ــد "حاشیه نش ــی مانن ــوب" و پیش فرض های ــدوده مص ــرز مح ــون "م ــی چ واژه های

درک گســتردگی و حــد شــیوع آن شــده اســت.
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سهیل باقری 
دانشجوی کارشناسی شهرسازی 

دانشگاه هنر اصفهان

 در حرف هــا بیشــتر شناخته شــده اســت و عــالوه بــر 
انســان ها، بــرای اشــیا نیــز قابــل لمــس اســت. هــر 
ــی  ــر و نفرات ــود درگی ــه خ ــادی را ب ــای زی ــاله خانواده ه س
ــدا  ــر پی ــرد واگی ــه ف ــرد ب ــد. از ف ــه می کن ــار اضاف ــه آم را ب
ــه  ــاید ب ــد. ش ــرایت می کن ــه س ــه جامع ــا ب ــد ام نمی کن
ــه  ــداری ب ــگ هش ــچ گاه زن ــه هی ــت ک ــل اس ــن دلی همی
ــان  ــز نمای ــگ قرم ــه رن ــی ب ــد، وضعیت ــدا در نمی آی ص
نمی شــود؛ زیــرا فردیــت بــر جمعیــت الویــت دارد. 
روی  بــر  را  مقــاالت  و  پایان نامه هــا  کــه  همزمــان 
هــم تلنبــار کــرده و نظریه هــا را از چــپ بــه راســت 
می کشــاند و از داروینیســم اجتماعــی بــه مارکسیســم 
را  خانواده هایــی  طــرف  آن  از  می رســد،  آنارشیســم  و 
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ــر و  ــی را تلخ ت ــرم پدران ــرق ش ــدا، ع ــم ج ــتر از ه بیش
آرزوی کــودکان و جوانــان را بــه حداقــل راضــی می کنــد. 
ــیاری  ــل بس ــا، عام ــیاری از نخندیدن ه ــل بس ــر عام فق
کــه  همان طــور  اســت.  بزهکاری هــا  و  انزواهــا  از 
می توانــد انســان را در برگیــرد، از دیــوار خانه هایشــان 
بــاال مــی رود. نماهــا را آجــر زبــره می کنــد، طبقــات دوم 
و ســوم را نیمــه کاره رهــا، گاه خانه هــا را بــه ســرپناه تبدیــل 
ــا  ــه و چوله ه ــک، چال ــگ و باری ــا را تن ــد، کوچه ه می کن
را افزایــش می دهــد. احســاس امنیــت را ســلب می کنــد. 
ــد.  ــه می کن ــدا تافت ــا را ج ــل و بافت ه ــا را مخت کاربری ه
البتــه بافت هــای جــدا تافتــه، گونه هــای متفاوتــی دارنــد؛ 
ــردن  ــی گ ــل اصل ــد عام ــا می توان ــن بافت ه ــی از ای بعض

ــدم  ــه ق ــا ک ــان و کوچه ه ــرا در خیاب ــد؛ زی درد باش
می زنیــد، بایــد مــداوم ســرتان بــاال باشــد تــا بتوانیــد 
ــتا  ــن راس ــد، در همی ــاهده کنی ــاختمان ها را مش س
ــد تنهــا  ــی هــم هســتند کــه شــما می توانی بافت های
ــد.  ــا بپردازی ــای آن ه ــه تماش ــه ها ب ــت شیش از پش
بعضــی دیگــر از بافت هــا وجــود دارنــد کــه عامــل 
اصلــی مصــرف ســوخت در شــب ها هســتند. 
ــدا ماشــین خــود را  ــد ابت ــن بافت هــا بای شــما در ای
برداریــد و یــک آهنــگ مالیــم بگذاریــد و همانطــور 
ــدن  ــه تابی ــد، ب ــت داری ــود را در دس ــی خ ــه گوش ک
ــکان،  ــورت ام ــد و در ص ــه دهی ــرخ زدن ادام و چ
ــد.  ــم کنی ــم فراه ــر را ه ــراد دیگ ــرای اف ــتن ب نشس
ــد  ــرأت نداری ــر ج ــما دیگ ــم، ش ــر ه ــی دیگ نوع
ماشــین خــود را تــکان دهیــد و از یــک ســاعتی بــه 
ــان  شــاهدمصرف  ــا هم چن بعــد وارد آن شــوید، ام
ســوخت باالیــی هســتیم؛ بــه دلیــل چــرخ زدن 
ــر  ــه ه ــت ک ــت اس ــه درس ــی، البت ــوران انتظام مام
ــن  ــا ای ــی دارد، ام دو بافــت مصــرف ســوخت باالی

ــا. ــت کج ــا و آن باف ــت کج باف
ــد  ــاد دیده ای ــوص، زی ــه خص ــای ب ــت ه ــاید باف ش
خانه هــای  و  باریــک  کوچه هــای  همچنیــن  و 
فرســوده در مرکــز شــهر و نقــاط مســاعد شــهر 
ــه  ــی ک ــر آن های ــالوه ب ــا ع ــد، ام ــاهده کرده ای مش
از مقابل شــان عبــور می کنیــد،  شــاید هــر روز 
ــود دارد  ــوده تری وج ــه و فرس ــدا تافت ــای ج بافت ه
ــی  ــد و حت ــور نمی کنی ــان عب ــال از مقابل ش ــه اص ک
هیــچ عالقــه ای هــم نداریــد کــه ایــن کار را انجــام 
دهیــد. بافت هایــی کــه عــالوه بــر مــوارد ذکــر 
شــده، خــود باختــه هســتند. بــه توســعه شــهری کــه 
از رشــد درخــت ســریع تر و ساخت وســازهایی 
ــد.  کــه از کاشــت نهــال چشــمگیرتر اســت، باختن
بــه خــارج از حریــم شــهری، باختنــد. بــه توســعه ای 
ــوب  ــه جن ــمال ب ــرب و از ش ــه غ ــرق ب ــه از ش ک
رفــت، باختنــد. بــه روســتا و زندگــی روســتایی کــه 
ــه  ــد. ب ــدارد، باختن ــی ن ــاد در آن معنای ــر اقتص دیگ
ــغلی در  ــت ش ــر فرص ــه دیگ ــی ک ــهرهای کوچک ش
ــا  ــن باختن ه ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــت، باختن ــا نیس آن ه
ــا  و باختن هــای دیگــر، بــه خــود نیــز باختنــد؛ گوی
ــده  ــردگی ش ــرای افس ــتری ب ــودگی ها بس ــن فرس ای
ــن  ــرای ای ــتری ب ــردگی ها بس ــن افس ــا ای ــه بس و چ

فرســودگی. تصــور بــر ایــن اســت کــه باختنــد امــا 
در واقــع شــهر ظرفــی اســت کــه جامعــه در داخــل 
ــتقیم  ــاط مس ــرف در ارتب ــن ظ ــه و ای ــرار گرفت آن ق
ــه  ــته ب ــرف وابس ــی ظ ــه نوع ــت و ب ــه اس ــا جامع ب
ــا  ــرف. ب ــه ظ ــته ب ــروف وابس ــت و مظ ــروف اس مظ
ــروف  ــمتی از مظ ــود قس ــر می ش ــض، مگ ــن فرای ای
ــرد و  ــرف را دربرنگی ــوی آن کل ظ ــود و ب ــراب ش خ
بــه مــرور زمــان کل مظــروف را از بیــن نبــرد؟ پــس 
عامــل منفــی بــرای یــک بخــش از مظــروف نیســت، 
بلکــه تهدیــدی بــرای کل بــه حســاب می آیــد. 
ــود  ــه وج ــد ک ــی را ببین ــت ظرف ــن اس ــال ممک ح
داخلــی آن بــه ظاهــر، خرابــی در خــود نــدارد 
بویــی هــم استشــمام نمی کنیــد و مســئله ای  و 
نمایــان نیســت، امــا زمانــی کــه وارد عمــق مســئله 
می کنیــد،  نــگاه  دیگــر  زوایــای  از  و  می شــو ید 
ــا  ــه بس ــته و چ ــود داش ــی وج ــه خوب ــکالت ب مش
ــت.  ــدن نیس ــل دی ــا قاب ــت و تنه ــر اس ــرایط بدت ش
ــدا  ــک بیمــاری شــیوع پی ــی کــه ی ــال زمان ــرای مث ب
می کنــد، بــه ایــن دلیــل کــه شــما بــه خوبــی 
در تلویزیــون و فضــای مجــازی مشــاهده و بــا 
ــد، از  ــت می کنی ــورد صحب ــن م ــان در ای اطرافیان ت
گاهــی پیــدا می کنیــد  علــل و روش هــای انتقــال آن آ
کــه همیــن امــر موجــب می شــود شــما اقداماتــی را 
ــرای پیشــگیری از ابتــالی خــود و دیگــران انجــام  ب
ــد. امــا یک ســری مســائل اجتماعــی همچــون  دهی
ــمی و  ــکان غیررس ــوده، اس ــای فرس ــر، بافت ه فق
ــود. در  ــده نمی ش ــا دی ــت ام ــت اس ــل روی ... قاب
ــرار  ــهر ق ــرده ش ــت پ ــا در پش ــود دارد ام ــهر وج ش
ــی از  ــه حاک ــن نتیج ــت ای ــوان گف ــرد. می ت می گی
ــد، و  ــه عم ــا ب ــل ی ــه جه ــئوالن ب ــات مس تصمیم
برنامه ریــزی متخصصــان اســت کــه عالمــت را 
ــرد و  ــت را در برنمی گی ــا عل ــد ام ــح می کن تصحی
ســبب می شــود اوضــاع بــه ظاهــر مناســب و حتــی 

ــد. ــوه کن ــا جل ــواردی زیب در م
زیــر ذره بیــن بــردن، حکــم صــادر کــردن و قضــاوت 
نمــودن در مــورد دولت مــردان، سیاســت مداران، 
برنامه ریــزان و مشــاوران، موضوعــات متعــددی 
را دربرمی گیــرد کــه مجــال آن بــرای گفتــن در 
ــث  ــن مثل ــوم ای ــع س ــا ضل ــت ام ــتار نیس ــن نوش ای
کــه جامعــه می باشــد، می توانــد بــا مشــاهده و 
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ــه  ــل ب ــن عل ــرای شــناخت علــت، از یک ســو جهــت شناســایی ای درک کــردن و اراده ب
مســئوالن کمــک کنــد و از طرفــی می توانــد تلنگــری بــرای مســئوالن باشــد کــه بداننــد 
ــارکت  ــه مش ــتن و ن ــا ندانس ــا ب ــا تنه ــه بس ــد. چ ــش گرفته ان ــتباهی را در پی ــیر اش مس
مــردم، زمینــه بــرای ســو اســتفاده کــردن مســئوالن فراهــم می شــود. شــاید بــا مطالعــه 
در مــورد اســکان غیررســمی و بافــت فرســوده، روش و راهکارهایــی را بــرای مقابلــه بــا 
ــهر  ــک ش ــمت های تاری ــد و قس ــاهده کنی ــه مش ــی ک ــا زمان ــد، ام ــت بیاوری آن به دس
 اســکان و بافــت چــه 

ً
ــازه آن موقــع متوجــه خواهیــد شــد کــه اصــال خــود را ببینیــد، ت

ــود  ــث می ش ــا باع ــوده دارد. دیدن ه ــو و فرس ــمی، ن ــمی، غیررس ــه رس ــت ک ــز اس چی
ــیم و در  ــم، بشناس ــور کنی ــان را تص ــم، خوانده های م ــتر بخوانی ــویم، بیش ــکاو ش کنج
گاه یــا  مقابــل همدیگــر مســئول باشــیم و بــا همیــن دیدن هــا، آن حــس کوشــِش خــودآ
گاه کــه بــرای پیش گیــری از یــک بیمــاری در وجــود مــا پیــدا می شــود در مــورد  ناخــوآ

ــود. ــاد می ش ــز ایج ــائل نی ــن مس ای

مریضزنده ، اما        
علی برومند 

دانشجوی کارشناسی شهرسازی
 دانشگاه هنر اصفهان

عکس از : امید کیانی 
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ــی،  ــای اجتماع ــائل و پیچیدگی ه ــه مس ــت ک ــهری اس ــای ش ــوده ای در فض ــالت فرس ــوده، مح ــت فرس باف
اقتصــادی و فرهنگــی و شــیوه خــود را دارد .ایــن محــالت و بافت هــا از یــک ســو دارای ریشــه های ســکونتی 
ارزشــمند بــا غنــای فرهنگــی، اجتماعــی و معمــاری اســت و از طــرف دیگــر بــه جهت فرســودگی شــدید، نبود 
دسترســی مناســب بــه خدمــات شــهری و بهداشــتی، وجــود مشــکالت اجتماعــی و امنیتــی و آســیب پذیری 
در برابــر زلزلــه، ســیل، آتش ســوزی و نیــز عــدم تطابــق بــا زندگــی امــروز شــهری و شهرســازی مــدرن، دارای 

مشــکالت رو بنایــی و زیرســاختی هســتند.
بافت های فرسوده به سه دسته زیر تقسیم می شود: 

الف - بافت های دارای میراث فرهنگی
ب - بافت های شهری (فاقد میراث فرهنگی(

ج - بافت های حاشیه ای (سکونتگاه های غیررسمی( 
ــي  ــهري، بافت های ــراث ش ــاي داراي می ــزارش، بافت ه ــن گ ــاس ای ــی: براس ــراث فرهنگ ــای دارای می بافت ه
گاهــي  هســتند کــه دربرگیرنــده آثــار به جــاي مانــده از گذشــته و جایگزین ناپذیــري هســتند کــه مي تواننــد در آ
جوامــع از ارزش هــاي فرهنگــي و گذشــته خــود کمــك کند.حفــظ آنهــا عــالوه بــر برانگیختــن غــرور ملــي و 
ایجــاد حــس هویــت، بــر کیفیــت زندگــي نیــز مي افزایــد. ایــن آثــار کــه بــه یکــي ازســه دوره باســتان،دوره 
تاریخــي و یــا معاصــر تعلــق دارنــد، یــا بــه ثبــت آثــار ملــي رســیده اند یــا در لیســت میراث هــاي بــا ارزش 

ســازمان میــراث فرهنگــي و گردشــگری قــرار مي گیرنــد.
ــي  ــهري(، بافت های ــراث ش ــد می ــهري (فاق ــاي ش ــی(: بافت ه ــراث فرهنگ ــد می ــهری (فاق ــای ش بافت ه
هســتند کــه درمحــدوده ی قانونــي قــرار دارنــد و داراي مالکیــت رســمي و قانوني انــد؛ امــا ازنظــر برخــورداري 

از ایمنــي، اســتحکام و خدمــات شــهري دچــار کمبــود هســتند.
ــمي(،  ــکونتگاه هاي غیررس ــیه اي (س ــاي حاش ــمی(: بافت ه ــکونتگاه های غیررس ــیه ای (س ــای حاش بافت ه
ــه  ــارج ازبرنام ــد و خ ــرار دارن ــور ق ــهرهاي کش ــهرها و کالن ش ــیه ش ــتر درحاش ــه بیش ــتند ک ــي هس بافت های

ــد. ــکل گرفته ان ــعه، ش ــمي توس رس
ــا  ــاال متوجــه می شــویم کــه بافــت فرســوده دارای جنبه هــای مثبــت و منفــی می باشــد کــه ب طبــق نوشــتار ب
گذشــت زمــان، مشکالت شــان روز بــه روز در حــال افزایــش اســت. بــا ایــن حــال، آیــا می بایســت تمامــی 
ایــن محــالت را تخریــب و پــس از آن متناســب بــا رویکــرد مدرنیســم بــه صــورت مجــدد بازســازی کــرد و 

ــد( ــا .... (کاری کــه شــهرداری ها می کنن ــرد؟ ی بیشــترین بهــره اقتصــادی را ب
ــی و  ــای فرهنگ ــی، ارزش ه ــای فرهنگ ــی بافت ه ــد ول ــی دارن ــکالت فراوان ــه مش ــت ک ــت اس ــه، درس بل

اجتماعــی چــه می شــوند؟! 
یخ شهر را به دوش می کشند، کمرشان را نشکنید! توجه: این محالت، تار

ــه اقتصــاد شــهر هــم کمــک  ــد ب ــا بافــت فرهنگــی( می توانن ــم کــه ایــن محــالت (ب ــم ادعــا کن مــن می توان
ــه ایــن ســرمایه های پنهــان (محــالت دارای بافــت  ــه طــرح، ب ــه ارائ کننــد و اگــر شــهرداری ها قبــل از هرگون
ــد،  ــری کنن ــا تصمیم گی ــازی آنه ــا نوس ــازی و ی ــرای بهس ــد و ب ــه کنن ــی( توج ــی و تاریخ ــوده، فرهنگ فرس
ــه ایــن مناطــق شــوند و  ــا اســتفاده از بافــت تاریخــی ایــن محــالت، باعــث جــذب توریســت ب می تواننــد ب

اقتصــاد شــهر را از ایــن طریــق شــکوفا کننــد.

ــه و  ــم، بلندمرتب ــه ه ــبیه ب ــاختمان های ش ــدن س ــرای دی ــچ گاه ب ــت ها هی ــه  توریس ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــور  ــی و محص ــای قدیم ــن و خیابان ه ــدن میادی ــرای دی ــه ب ــد؛ بلک ــفر نمی کنن ــهرها س ــه ش ــت، ب بی هوی

ــد. ــذت می برن ــان ل ــد و از دیدنش ــهرها می رون ــدن ش ــه دی ــه ب ــت ک اس
ایــن محله هــا دارای همبســتگی و پیوســتگی هســتند کــه در محله هــای جدیــد چنیــن چیــزی دیــده 
ــا از  ــط خیابان ه ــه توس ــتیم ک ــاختمان ها هس ــده ای از س ــرم پراکن ــاهد ف ــد ش ــای جدی ــود و در محله ه نمی ش
هــم جــدا شــده اند و ایــن رویکــرد باعــث می شــود رابطــه ای میــان ســاختمان ها بــر قــرار نشــود و همبســتگی 
و ســازگاری میــان عرصــه و اعیــان محــالت بــر قــرار نشــود. ایــن رویکــرد بــه علــت تــردد خودروهــا می باشــد 
ــس  ــت (پ ــم اس ــش مدرنیس ــای جنب ــی از رویکرده ــود یک ــه خ ــده ک ــود آم ــالت به وج ــطح مح ــه در س ک
ــار  ــا در اختی ــند ت ــین ها باش ــار ماش ــا در اختی ــود خیابان ه ــث  می ش ــن کار باع ــی(، ای ــالب صنعت از انق

انســان های درون آن کــه زندگــی را در محله هــا برقــرار می کننــد.
ــی در  ــای اجتماع ــه نیازه ــه ب ــد توج ــه بای ــیم ک ــوع می باش ــن موض ــاهد ای ــا ش ــت مدرن م ــش پس در جنب
اولویــت قــرار گیــرد (بــر اســاس ایــن موضــوع کــه انســان یــک موجــود اجتماعــی اســت( و مــا بایــد عــالوه 
بــر نیازهــای اقتصــادی، بــه نیازهــای اجتماعــی و فرهنگــی هــر شــهر توجــه داشــته باشــیم. جنبــش مدرنیســم 
ــای  ــه مقوله ه ــی ک ــت، در صورت ــدی می نگریس ــورت تک بع ــه ص ــهر و ب ــادی ش ــای اقتص ــه مقوله ه  ب

ً
ــا صرف

ــا یــک دیگــر می باشــند.  ــط ب  مرتب
ً
اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی کامــال

ــد  ــی می توان ــل اساس ــرد، دو عام ــن رویک ــیم. ای ــمی می رس ــکان غیررس ــه داغ اس ــث همیش ــه بح ــال ب ح
ــد: ــته باش داش

1- مهاجرت جمعیت روستایی به مادر شهرها.
2- افرادی که به هر دلیلی جذب اقتصاد شهر نشدند و از توانایی مالی برخوردار نیستند.

دولــت همــواره از ایــن رویکــرد می خواهــد بــا ایجــاد شــهرهای میانــی جلوگیــری کنــد و مانــع از ایــن شــود 
کــه جمعیــت روســتایی یــا روســتا شــهری، بــه مادرشــهرهایی مثــل تهــران، مشــهد، اصفهــان و ... ســرازیر 
شــوند؛ امــا در عمــل، ایــن اتفــاق نتوانســته اســت جلــوی مهاجرت هــا را بــه خوبــی بگیــرد. دالیــل اصلــی آن 
را می تــوان بــا دو علــت اساســی توضیــح داد: خدمــات ناکافــی در ایــن شــهرها و شــغل نامناســب کــه خــود 

ــوط می باشــند. ــر مرب ــد تدابی نیازمن
امــا حــال بــا پدیــده ی پیــش رو چــه کنیــم؟! خانه هــای ایــن مهاجــران را بگیریــم و از اطــراف شــهر بیرونشــان 

کنیــم؟! یــا ... (رویکردهایــی کــه امــروزه شاهدشــان هســتیم(
این سیاست، اشتباه خوِد دولت بوده و آنها هم از سر ناچاری به اسکان غیررسمی روی آورده اند.

اول از همــه مــا بایــد بــرای ایــن افــراد، خدمــات عادالنــه ای در نظــر بگیریــم و از طــرف دیگــر، ایــن مهاجران، 
نیــروی کار ارزان بــرای اقتصــاد دولــت بــه حســاب می آینــد کــه بــا ارائــه خدمــات درســت بــه آن هــا، می تــوان 
از ایــن نیــروی انســانی بــه نحــو احســنت اســتفاده کــرد. ایــن کار ســبب می شــود کــه اقتصــاد ایــن محــالت 
رشــد کنــد کــه در کل، بــه رشــد ایــن نواحــی می انجامــد. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه می بایســت از ایــن 
رونــد مهاجــرت و افزایــش ایــن محــالت بــه شــدت جلوگیــری شــود؛ زیــرا کــه مادرشــهرها دیگــر پاســخگوی 

جمعیتــی بیشــتر نبــوده و ایــن کار بــا آمایــش درســت ســرزمین، تحقــق شــدنی می باشــد.
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در شــهر می گشــتیم. وقتــی اطــراف فلکــه ی ماندگار 
یــر مدرســه برویــم   می گویــم از ز

ً
هســتیم، معمــوال

ــک  ــه ی ــت ک ــوری اس ــی عب ــط خیابان ــه االن فق ک
طرفــش صخره هــا و کنده کاری هــای محــدوده ی 
ــان،  ــام غریب ــه ش ــت ک ــه اس ــار تقرچ ــن آبش پایی
مــردم جمــع می شــوند و آنجــا شــمع روشــن 
ــر از  می کننــد و طــرف دیگــرش در ارتفاعــی پایین ت
 متروکــه 

ً
ســطح خیابــان، خانه هــای قدیمــی و بعضــا

و مخروبــه وجــود دارد کــه جــوی آب از کوچه هایش 
حیــاط  در  پراکنــده ای  درخت هــای  و  می گــذرد 
خانه هــا یــا کوچــه و مخروبه هــا اســتوارند و در 
همیــن طــرف، چشــمه و مســجد تاریخــی خانعلــی 
ــته در  ــا در گذش ــتند. ام ــی هس ــود باق ــوت خ ــه ق ب
همیــن خیابــان، مکتب خانــه ی بزرگــی بــوده اســت 
ــد؛  ــدس می باش ــردم، مق ــرای م ــدوده ب ــن مح و ای
بــه همیــن علــت امــروزه هم چنــان بــه آنجــا 
ــر  ــای زی ــی و صخره ه ــم. خانعل ــه می گویی مدرس

تقرچــه را کــه رد کردیــم، یــک زمیــن پــوچ، خیلــی 
ــمم  ــه چش ــی، ب ــر معمول ــن بای ــک زمی ــتر از ی بیش
ــردم و  ــض ک ــه بغ ــدم ک ــه نش  متوج

ً
ــال ــد. اص آم

گفتــم: مســجد محمدیــه! زده   بــا چشــمان زل 
ــل  ــال قب ــه س ــم ک ــرای مادربزرگ ــم ب ــه دل در لحظ
فــوت کــرده بــود تنــگ شــد؛ بــرای زن عمــو آقایــار 

ــم.  ــوک خان ــرای مل ــی ب و حت
ــا،  ــن آنه ــه مرکزی تری ــه دارد ک ــت محل ــمیرم هف س
خواجــگان اســت. مرکــز قدیمــی محلــه، کوچــه ی 
ــر مدرســه  ــه حــدود، زی ــوده اســت. ب خواجــگان ب
بــازار و حمــام قدیمــی  تــا میدانــی کــه در آن 
محلــه وجــود داشــته و در امتــداد آن تــا اداره ی 
بــرق امــروز را کوچــه ی خواجــگان میگفته انــد. 
ــه ی  ــی در محل ــجد کوچک ــه، مس ــجد محمدی مس
کــه  خواجــگان، حوالــی کوچــه ی خواجــگان، 
ــود.  ــا ب ــالگی آنج ــج س ــا پن ــن ت ــی م ــل زندگ مح
خانــه ی  از  اتاقــی  خانه مــان  کــه  همان جایــی 

س از : عطیه صابریان
عک

پدربــزرگ بــود. از دو مطبــخ مشــترک اســتفاده 
آنهــا  بــه  کــه  زیرزمین هایــش  در  می کردیــم. 
ــی  ــون محل ــار ن ــت یکب ــد وق ــم، چن ــاق می گفتی ط
ــج،  ــا، برن ــان طاق ه ــد. در هم ــه می ش ــه پخت یوخ
کیســه های  در  هــم  آلوچــه  و  لواشــک  عــدس، 
ــزرگ دوز، نگــه داشــته می شــد.  ــد تکــه ی مادرب چن
ــود  ــاط ب ــش در حی ــام و توالت ــت. حم ــه داش طویل
و در تاریکــی شــب، تــرس و مصیبتــی وجــود 
ــم و  ــش می گویی ــم از خاطرات ــوز ه ــه هن ــت ک داش
ــت  ــوار از خش ــس دی ــم. جن ــش می خندی ــه ترس ب
ــری  ــه داالن مختص ــاط ک ــود. در ورودی حی و گل ب
بــود، برایمــان طنــاب محکمــی را دوالیــه و آویــزان 
ــازی  ــاب ب ــتیم و ت ــتکی می گذاش ــد و بالش می کردن
 از ایــوان و پشــت بــام، بــه 

ً
می کردیــم. معمــوال

ــه ای  ــان خان ــتیم. هم ــایه ها راه داش ــه ی همس خان
ــب ها در  ــه، اس ــع تعزی ــرم، موق ــه ی مح ــه در ده ک
حیاطــش می ماندنــد. تعزیه خوان هــا در خانــه ی 
ــازی مــا،  بغلــی لبــاس عــوض می کردنــد. محــل ب
ــا  ــه آنج ــت ب ــه راح ــود ک ــی ب ــام خانه های ــت ب پش
راه پیــدا می کردیــم و بیشــتر پشــت بــاِم حمــام 
کوچــه -کــه متروکــه بــود- بــود. از گنبــد ماننــدی 
ــود،  ــام ب ــه ی حم ــور و تهوی ــرای ن  ب

ً
ــاال ــه احتم ک

ــم  ــدس می زدی ــم و ح ــگاه می کردی ــش ن ــه داخل ب
کــه کجــا فــالن زن را ســوزانده اند و جن هــا در 
کــدام قســمت ســاکن هســتند. خانواده هــا همیشــه 
نگــران ســقوط مــا از آنجــا بودنــد . روی همــان 
بــام هــم می نشســتیم و تعزیــه می دیدیــم. اگــر 
 آقایــان 

ً
جشــن شــادی و عروســی هــم بــود معمــوال

ــدر  ــه ی پ ــدند. خان ــع می ش ــه جم ــان کوچ در هم
بــزرِگ دیگــرم هــم همان جــا بعــد از آهنگــری حــاج 
خســرو، تــه یــک داالن بــود. مســجد محمدیــه هــم 
حــدود خانه هــای آنهــا بــود کــه در بچگــی، گاهــی 
ــر  ــدم و بزرگ ت ــراه می ش ــی هم ــا یک ــاز ب ــت نم وق
ــن  ــرای روش ــه ب ــان ک ــام غریب ــب ش ــدم، ش ــه ش ک
ــک  ــا ی ــم، حتم ــه می رفتی ــر مدرس ــمع زی ــردن ش ک
 شــمع هــم در ایــن مســجد روشــن می کــردم. 
ــم، اواســط دهــه ی هشــتاد از  ــزرِگ پدری ــا و پدرب م
ــی  ــه کس ــه را ب ــم و خان ــرت کردی ــه مهاج آن محل
فروختیــم کــه همــان موقع بــا بولــدوزر صافــش کرد 

و از آن فقــط درخــت گردویــی کــه در حیــاط بــود، 
ــم ســؤال  ــی از خــاک. برای ــده اســت و تل ــی مان باق
اســت کــه اگــر برنامــه ای بــرای آنجــا نداشــت، چــه 

عجلــه ای بــود بــرای خــراب کردنــش؟
ــر  ــاال دفت ــد و ح ــت ش ــه مرم ــی کوچ ــام قدیم  حم
ــم  ــش را ه ــراف بام ــراث فرهنگــی اســت. اط می
دیــواری آجــری بــا طــرح ســنتی در آورده انــد و دیگر 
ــه آن و  ــیدن ب ــرای رس ــه ای ب ــچ بچ ــرای هی ــی ب راه
ــت.  ــا نیس ــا در آنج ــکاوی آن ه ــرای کنج ــی ب مجال
ــت از  ــالی اس ــد س ــم، چن ــادری ام ه ــزرِگ م ــدر ب پ
آنجــا بــه خانــه ی دیگــری در خیابــان دیگــر هجــرت 
ــب  ــد و صاح ــراب کردن ــت. داالن را خ ــرده اس ک
جدیــد خانه شــان، همــان دیــوار خشــت و گل و گاه 
آجــر قدیمــی را بــا ســیمان ســفید جــال داده اســت 
و ســقف خانــه کــه بــا دارهــای چوبــی پایــدار بــود 
را پــی وی ســی (PVC( کــرده اســت؛ مثــل اینکــه 
ــا  ــش، ب ــردن خارهای ــان ک ــرای پنه ــاقه ی گل را ب س
ورقــه ی پالســتیکی پوشــانده باشــند. از زبــان چنــد 
ــی  ــا زندگ  در آن خانه ه

ً
ــال ــه قب ــالمندانی ک ــر س نف

راحت تــر  خانه هــای  بــه  حــاال  و  می کردنــد 
ناشــکری  می گوینــد:  کــه  شــنیدم  رفته انــد، 
ــات  ــان، اوق ــه ی  قدیمی م ــی در کوچ ــم ول نمی کنی
خوشــتری داشــتیم. منظورشــان کوچــه ی بــزرگ 
ــن اســم چقــدر  ــم ای خواجــگان اســت کــه نمی دان
ــه  ــی، ک ــدان قدیم ــا االن در می ــت ام ــمیت داش رس
ــش  ــد و روی ــی زده ان ــت، تابلوی ــت آن را داش مرکزی
نوشته شــده میــدان امــام حســین. امــا مــا هنــوز بــه 
همــان اســم می شناســیمش؛ خواجــگان، یعنــی 
ــن  ــا همی ــه ت ــر مدرس ــیر زی ــا مس ــین. گوی بزرگ نش
ــت  ــرار اس ــم ق ــه اش ه ــین و ادام ــام حس ــدان ام می
خیابــان اصلــی شــود و بــه ارزش امــالک اطرافــش 
 فقــط بــه ارزش 

ً
ــا ایــن شــرایط احتمــاال بیافزایــد؛ ب

مــادی اش. از وقتــی کــه زمیــن خالــی را جــای 
ــی  ــدود دو ال ــا االن ح ــدم، ت ــه دی ــجد محمدی مس
ــت؛  ــور اس ــوز همان ج ــذرد و هن ــال می گ ــه س س
ــه اش  ــجد، خان ــایه ی مس ــد همس ــی. می گوین خال
شــاید  نمی کنــد.  عقب نشــینی  و  نمی دهــد  را 
ــی  ــین ب ــرای ماش ــد ب ــرعت گیری باش ــه اش، س خان

ــدن .  ــرعت مدرن ش ــر س ــر و پ فک
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جیِب 
1. داداش چند ؟؟

زمین و آسمان به یک اندازه ناپدید شده اند.
ــازی  ــطه اقتصادی س ــداری بواس ــوع از ناپای ــن ن ای
تمــام فضاهــای زندگــی مــا اتفــاق می افتــد. 
زندگــی  عرصه هــای  تمــام  امــروز  واقــع  در 
مــا بــه معادلــه ی صریــح و بی تعــارف داداش 
ــه  ــی ب ــر نگاه ــت. اگ ــده اس ــته ش ــد؟ فروکاس چن
دوروبرمــان بیندازیــم، البتــه اگــر موفــق بــه دیــدن 
ــه  ــئله را ب ــن مس ــهر ای ــای ش ــویم! جرثقیل ه ش
مــا یــادآوری می کننــد. در وضعیتــی هســتیم 
ــهر  ــن ش ــد. در ای ــم را نمی بین ــم، چش ــه چش ک
ــنگینی  ــای س ــم، جرثقیل ه ــدم بزنی ــه ق ــا ک هرکج
ــا  ــرف خیابان ه ــرف و آن ط ــه این ط ــم ک را می بینی
بــه آســمان ها رفته انــد. در ایــن وضعیــت آدم 
ــن  ــا بی ــه آی ــد ک ــر می کن ــودش فک ــا خ ــدام ب م
یک ســری  بیــن  یــا  می کنــد  زندگــی  آدم هــا 

ســاختمان و ماشــین؟

2. قطع فرآیند جهانی شدن شهر
اســت.  شــده  تحمــل  غیرقابــل   دیگــر  شــهر 
ترافیــک، آلودگــی هــوا، ازدحــام جمعیــت، ســبز 
ــه  ــواره در گوشه گوش ــای بدق ــه برج ه ــدن روزان ش
ــی در  ــا زندگ ــن روزه ــه ای ــت ک ــی اس آن نمادهای
ــل  ــت. عوام ــرده اس ــل ک ــل تحم ــهر را غیرقاب ش
ــتند  ــل هس ــت دخی ــن وضعی ــروز ای ــادی در ب زی
کــه فــروش تراکــم نیــز در میــان آن هــا بــه چشــم 
می خــورد. بــه راســتی ایــن پدیــده از کجــا شــکل 
گرفــت و دارای چــه اثــرات اقتصــادی و اجتماعــی 

ــت؟ اس
بــه دنبــال قطــع کمک هــای دولتــی بــه شــهرداری 
ــهری  ــت ش ــد مدیری ــبک جدی ــهر، س در اداره ش
"خودکفایــی"  یــا  "خودگردانــی"  بــر  مبنــی 
شــهرداری ها، منجــر بــه ابــداع شــیوه درآمدزایــی 
جدیــد در شــهرداری تهــران بــه نــام فــروش تراکــم 
ــهرهای  ــی ش ــان در تمام ــرور زم ــه م ــه ب ــد ک ش
ــه  ــد ک ــه ش ــرد و این گون ــدا ک ــترش پی ــور گس کش
تــالش بــرای کســب ارزش اضافــی از طریــق تولید 

زهرا ظهیری
دانشجوی کارشناسی شهرسازی 

دانشگاه هنر اصفهان

ــی  ــده خودگردان ــن پدی ــد. ای ــاز ش ــاختمان آغ س
شــهرداری ها کــه در زمــان آقــای کرباســچی 
منجــر بــه تراکــم فروشــی شــد، فرصتــی را بــرای 
ــا دو  ــک ی ــه ی ــه خان ــرد ک ــاد می ک ــک ایج هرمال
ــهرداری(  ــهم ش ــت س ــا پرداخ ــود را ب ــه خ طبق
ــن  ــه چندی ــم( ب ــری و تراک ــر کارب ــوارض، تغیی ع
ــب  ــی را نصی ــود هنگفت ــد و س ــل کن ــه تبدی طبق
خــود کنــد. بــه ایــن ترتیــب تمامــی ســرمایه ها بــه 
دنبــال کســب رانــت برآمدنــد و هیچ گونــه ارزشــی 
کــه به وســیله آن رشــد و توســعه اقتصــادی حاصل 
شــود تولیــد نشــد. در صورتــی کــه توســعه کشــور 
مبتنــی بــر انباشــت مــداوم ســرمایه مولــد اســت. 
ــد  ــادی در چن ــان اقتص ــی کارشناس ــق بررس طب
دهــه گذشــته، فــروش تراکــم ابــزار اصلــی ایجــاد 
ارزش مبادلــه و توزیــع رانــت شــده اســت. وقتــی 
در شــهری فــروش تراکــم وجــود دارد تمامــی 
ســرمایه گذاران حتــی ســرمایه گــذاران خــرد هــم 
و  می آورنــد  روی  زمین هــا  کوچک تریــن  بــه 
بــه ایــن ترتیــب تمامــی فضاهــای مناســب شــهر 
ــن  ــدرن از بی ــطح م ــری در س ــرای فعالیت پذی ب
مــی رود. بــه عبــارت دیگــر، فــروش تراکــم یعنــی 
ــی  ــهر؛ یعن ــک ش ــدن ی ــد جهانی ش ــع فرآین قط
ســکونت جمعیــت بیشــتر بــدون تأمیــن امکانــات 

ــتر. بیش
نتیجــه تمامــی ایــن اقدامــات مســاوی بــا از 
ــام و  ــهر، ازدح ــتی ش ــای زیس ــن فضاه ــن  رفت بی
ــر  ــا ب ــدن فض ، حاکم ش

ً
ــا ــتر و نهایت ــی بیش آلودگ

ــت. ــان اس انس
آن  شــاهد  امــروز  تهــراِن  در  کــه  همان گونــه 
هســتیم؛ باالرفتــن برج هــای مســکونی و تجــاری 
ــات  ــام مطالع ــدون انج ــهر ب ــه ش در گوشه گوش
ــب  ــت مناس ــخیص موقعی ــرای تش ــی ب کارشناس
ــده  ــه، سبب ش ــاختمان های بلندمرتب ــداث س اح
تــا کریــدور هوایــی شــهر در غــرب تهــران بســته 

ــود. ــهر ش ــاد در ش ــی ب ــع از جابجای ــود و مان ش

3. پالس  کو؟؟
آلودگــی  و  شــهری  ارتفــاع  بحــث  از  فــارغ 
هــوا، تبعــات دیگــری کــه می بینیــم افزایــش 
ــگاه  ــه ن ــه هم ــر اینک ــت. بخاط ــن اس ــت زمی قیم
ــد. اگــر  ــه شــهر دارن ــودآوری و کاســب کاری ب س
کــه شــهرداری بخواهــد فضــای عمومــی بســازد، 
ــدارد.  ــادی ن ــه اقتص ــش صرف ــازد، برای ــارک بس پ
ــک  ــت در ی ــش می توانس ــال پی ــال ده س ــر مث اگ
محلــه ده پــارک بســازد امــروزه بــا توجــه بــه 
ــارک را  ــول همــه آن ده پ ــن، پ افزایــش قیمــت زمی
بایــد روی هــم بگــذارد بلکــه بتوانــد پــول ســاخت 
ــم  ــان ه ــذر زم ــد. در گ ــن کن ــارک را تأمی ــک پ ی
ایــن وضعیــت بدتــر مــی شــود. در مــورد همیــن 
 پالســکو توقــع مــردم ایــن اســت کــه آن 

ِ
موضــوع

ــی  ــی جواب ــود ول ــاخته ش ــودی س ــای یادب ــا بن ج
ــکان  ــه آن م ــت ک ــن اس ــود ای ــنیده می ش ــه ش ک
 ًًدرســت 

ً
بــه لحــاظ اقتصــادی ارزش دارد و اصــال

ــرود. ــدر ب ــور ه ــت این ط نیس
4. طال را دادند، مس را گرفتند

شــهرداری درآمــد پایــدار نــدارد، ردیــف درآمــدی 
دارد، امــا درآمــدی نــدارد، شــهر هزینــه دارد. بایــد 
ــای  ــروش دارایی ه ــرد. ف ــن ک ــهر را تأمی ــه ش هزین
ــی،  ــه شهرفروش ــت ب ــروف اس ــه مع ــهرداری ک ش
راه حلــی اســت کــه شــهرداران از زمان کرباســچی 
تــا قالیبــاف بــه طــور جــد دنبــال کرده انــد. 
ــنده  ــا بس ــروش زمین ه ــه ف ــا ب ــهرداری ها تنه ش
ــتند.  ــراج گذاش ــه ح ــز ب ــمان را نی ــد و آس نکردن
هرکــس کــه پــول بیشــتری بدهــد شــهر مــال 
اوســت. اگــر در یــک زمیــن مرکــز تجــاری بــزرگ 
و مرتفعــی ســاخته شــود شــهرداری پــول بیشــتری 
ــان،  ــک آپارتم ــل ی ــد و در مقاب ــب می زن ــه جی ب
ــدارد  ــه دوطبقــه عایــدی ن ــا یــک خان مســکونی ی
پــس ســازنده بــرج و مرکــز تجــاری در ایــن 
رقابــت همیشــه برنــده اســت. فــروش زمیــن 
ــت. در  ــته اس ــراه داش ــه هم ــت را ب ــش قیم افزای
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حال حاضر تهران با همه کمبودهایش در قیمت با لندن در رقابتی تنگاتنگ است!!!!
یم! 5. ساختمان بکار

ــال  ــه دنب ــی ب ــازمان های عموم ــتند. س ــخصی هس ــت ش ــود و منفع ــال س ــه دنب ــی ب ــازمان های خصوص س
ــرو  ــان و مت ــاخت اتوب ــی س ــش خصوص ــرای بخ ــت. ب ــور اس ــذ این ط ــت کم روی کاغ ــی. دس ــع عموم نف
ــه  ــا ورود ب ــی ب ــش عموم ــدارد. بخ ــم ن ــرمایه ای ه ــت س ــدارد. بازگش ــودی ن ــه و... س ــه و کتابخان و مدرس
ــی  ــز فرهنگ ــجد و مرک ــازد، مس ــراه می س ــی بزرگ ــازمان عموم ــد. س ــران می کن ــأل را جب ــن خ ــه، ای عرص
ــه  ــک منطق ــد در ی ــر می خواهی ــت. اگ ــی نیس ــی و عموم ــش خصوص ــن بخ ــی بی ــهر فرق ــازد، در ش می س
چیــزی بســازید بایــد زمیــن را بخریــد، بایــد هزینــه بپردازیــد. شــهرداری بــرای ســاخت اتوبــان و بزرگــراه و 

ــول بدهــد. ــک برج ســاز و شهرســاز پ ــدازه ی ــه ان ــد ب مراکــز فرهنگــی و فضــای ســبز بای
ــد و  ــت می ده ــی را از دس ــز عموم ــاخت مراک ــای س ــوان هزینه ه ــهرداری ت ــن ش ــت زمی ــش قیم ــا افزای ب
مجبــور می شــود بــا فــروش بیشــتر زمیــن و آســمان ایــن تــوان را دوبــاره به دســت بیــاورد. زمیــن و باغ هــا و 
درختــان را می دهــد تــا بجــای آن ســاختمان بکارنــد. جمعیــت شــهر افزایــش می یابــد و امکانــات و منابــع 
ــه  ــن چرخ ــود. ای ــیم می ش ــینان تقس ــتری از شهرنش ــداد بیش ــن تع ــود و بی ــر می ش ــم وکم ت ــدام ک ــود م موج

پــوچ تــا ورشکســتگی و نابــودی شــهر ادامــه می یابــد.

ین  6. ویتر
شــهرها ویتریــن پیشــرفت هرکشــوری هســتند و در عیــن حــال بایــد بــه صــورت انســان مدار توســعه یابنــد 
و شــرایط زندگــی همــراه بــا آرامــش بــه دور از ترافیــک تــوأم بــا فضــای ســبز و اوقــات فراغــت را بــه همــراه 
داشــته باشــند و بــه طــور کلــی شــهرها بایــد بــه گونــه ای باشــند کــه درآن انســان درآرامــش بــه اشــتغال و 

زندگــی بپــردازد.
تراکم فروشــی کم تریــن جایــی در قوانیــن شهرســازی دارد و تخلــف و جــرم محســوب می شــود و درآمــد آن 
نامشــروع اســت. امــروزه شــاهد پیامدهــای شــوم آن از طریــق آلودگی هــای بی ســابقه هــوا و ترافیک هــای 
ــای  ــه صحنه ه ــروز ب ــد، ام ــدن بودن ــر و تم ــد هن ــه مه ــا ک ــهرهای م ــتیم. ش ــهرهای مان هس ــنگین در ش س

ــده اند. ــل ش ــده ای تبدی نگران کنن
7. طبقه همکف

شــهر، باغ هــا و فضاهــای ســبزش را از دســت می دهــد تــا مرکــز خریــد داشــته باشــد. مرکــز خریــد نمــاد 

مدرنیتــه اســت. ایــن روزهــا مراکــز تجــاری تبدیــل بــه شــهرهای عمــودی شــده اند. دریــک طبقــه فروشــگاه 
مــواد غذایــی، در طبقــه ای دیگــر پوشــاک و لبــاس و در طبقــه ای دیگــر وســایل الکترونیــک عرضــه می شــود. 
ــه  ــر طبق ــه در ه ــم ک ــاپ ها ه ــتوران ها و کافی ش ــرار دارد. رس ــی ق ــینما و کتاب فروش ــر س ــی دیگ درطبقات
ــاال  ــم، ح ــی را می دیدی ــای خیابان ــا نمایش ه ــا ی ــان نوازنده ه ــر در خیاب ــر قبل ت ــد. اگ ــان می دهن ــودی نش خ
ــم،  ــهربازی می رفتی ــارک و ش ــه پ ــح ب ــرای تفری ــل ب ــا قب ــر ت ــتند. اگ ــودی هس ــهرهای عم ــن ش ــه در ای هم
حــاال بــه شــهربازی کــه در طبقــه همکــف قــرار دارد رجــوع می کنیــم. مرکــز تجــاری، امــروز جایــی بــرای 
ــهرهای  ــن ش ــی ای ــا برپای ــت. ب ــورده اس ــره خ ــن گ ــردن و پول پرداخت ــا خرج ک ــح ب ــت. تفری ــرگرمی اس س
ــه مــرور حــذف می شــوند. شــهر  عمــودی قشــرهای کم درآمــد و ضعیــف از عرصــه اجتمــاع طردشــده و ب
ــی و  ــه کودک ــی ک ــد. فرزندان ــی نداری ــا جای ــر در اینج ــما دیگ ــد ش ــت می گوی ــهر هس ــه در ش ــام آنچ و تم
ــا  ــان ب ــردن برای ش ــد و تفریح ک ــقف گذرانده ان ــاری و زیرس ــز تج ــاپ ها و مراک ــان را در کافی ش نوجوانی ش
خریــد گــره خــورده، درآینــده چطــور می خواهنــد چیــزی خلــق کننــد و مولــد باشــند؟ وقتــی مصرف گرایــی 
ــی  ــازند وقت ــزی بس ــد چی ــت می دهن ــود زحم ــه خ ــور ب ــرده چط ــوذ ک ــا نف ــن روح آنه ــا ُب ــرف، ت و مص

ــد؟؟؟ ــا آن را بخرن ــد و آنه ــد کن ــد دیگــری تولی ــد منتظــر بمانن می توانن

8. دولت یازدهم
بررســی اثــرات فــروش تراکــم بــر شــهر و زندگــی شــهروندان ســبب شــد تــا بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهم 
ســبک و ســیاق فــروش تراکــم دچــار تغییــرات کوچکــی شــود. در اولیــن گام، شــورای عالــی شهرســازی در 
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پاســخ بــه دغدغــه مقــام معظــم رهبــری درخصــوص صیانــت از باغــات، مصوبــه معــروف 8 بنــدی 
ــدار  ــای پای ــه درآمده ــن الیح ــرد. گام دوم، تدوی ــالح ک ــر اص ــوارد دیگ ــو و در م ــواردی لغ را در م
شــهری بــود. در ایــن الیحــه پیشــنهادهایی بــرای افزایــش ســهم درآمدهــای پایــدار شــهری جهــت 
توقــف تراکم فروشــی شــده اســت. براســاس ایــن الیحــه بــه مدیریــت شــهری اجــازه داده شــده تــا 
از شــهروندان متناســب بــا فعالیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی آنهــا عوارضــی را بــه عنــوان درآمــد 
پایــدار دریافــت کننــد. بــه عنــوان مثــال میــان عــوارض دریافتــی از شــهروندی کــه زبالــه بیشــتری 
ــی  ــا آن کس ــد ب ــتفاده می کن ــهر اس ــتری از ش ــی بیش ــات رفاه ــه از امکان ــا آن ک ــد ی ــد می کن تولی
ــن  ــکات ای ــن ن ــاوت وجــود دارد. از مهم تری ــد، تف ــل می کن ــه شــهر تحمی ــری را ب ــه کم ت کــه هزین
الیحــه می تــوان بــه افزایــش یــک درصــدی ســهم شــهرداری ها از عــوارض مالیــات بــر خدمــات، 
ــر  ــت، دو براب ــهم دول ــد از س ــادل 50 درص ــالک مع ــال ام ــرای نقل وانتق ــوارض ب ــه ع ــاد پای ایج
شــدن نــرخ عــوارض نوســازی در مــاده 5، حفــظ اختیــارات شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا نــام 

بــرد. همچنیــن مالیــات بــر خانه هــای خالــی بــه عنــوان پیشــنهاد اعــالم شــده اســت.

تسنیم مهدوی
دانشجوی کارشناسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
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هــر کشــور از تعــداد زیــادي شــهر و روســتا تشــکیل شــده کــه هــر یــک جمعیــت زیــادي را در خــود جــاي 
ــاکن  ــا س ــد آنه ــهرها و 63 درص ــاکن ش ــان، س ــت جه ــد از جمعی ــال 1970 ، 37 درص ــت. در س داده اس
ــه روســتاها افزایــش یافــت  ــار جمعیــت شــهرها نســبت ب روســتاها بودنــد. در ســال 2007 بــراي اولیــن ب
ــه  ــد ک ــته باش ــم گیري داش ــر چش ــال 2050 تغیی ــت در س ــن جمعی ــع ای ــه توزی ــود ک ــي مي ش ــش بین و پی

درســت برعکــس وضعیــت ســال 1970 اســت.

افزایــش جمعیــت شهرنشینان(شــهروندان( بــر اهمیــت نقــش شــهر و تأثیــري کــه بــر کشــور و حتــي جهــان 
ــهرها  ــداد ش ــهرها و تع ــاکن در ش ــت س ــان، جمعی ــذر زم ــا گ ــت. ب ــزوده اس ــذارد اف ــود مي گ ــون خ پیرام
بیــش از پیــش افزایــش خواهــد یافــت و نیــاز بــه یــک برنامه ریــزي جامــع و کامــل درجهــت توســعه و علــي  

الخصــوص بهبــود وضــع معیشــتي مــردم دارد.

ــا نگاهــي گــذرا و ســریع بــر ســیر شــکل گیري و گســترش شــهرها درمي یابیــم کــه تعــداد بســیار زیــادي  ب
ــز اهمیــت مي باشــد.  در شــهرها تخلیــه شــده اند و ایــن موضــوع بســیار حائ

ً
از جمعیــت روســتاها، عمــال

ــطح  ــار در س ــکن نابهنج ــکل گیري مس ــبب ش ــه س ــتغالت ک ــرمایه داري مس ــام س ــدرت نظ ــش ق ــا افزای ب
ــش  ــه افزای ــه ب ــه باتوج ــده ک ــل ش ــي تبدی ــه کاالی  ب

ً
ــن و مســکن عمــال ــت؛ زمی ــده اس ــروز ش ــهرهاي ام ش

روزافــزون رقابــت بــر ســر مالکیــت، روز بــه روز بــر قیمــت آن هــا افــزوده مي شــود و ایــن مهــم، زمیــن و 
مســکن را بــه کاالیــي جهــت انباشــت ســرمایه بــدل ســاخته اســت. بــه همیــن ســبب عــد ه اي از مهاجــران 
وارد شــده بــه شــهر، هم چنیــن برخــي از مالــکان ســابق زمیــن و مســکن، یــا بــي ســرپناه مي ماننــد و یــا در 
ســرپناه نامناســب شــب و روز مي گذراننــد؛ در نتیجــه، ایــن موضــوع کمبــود مســکن را بــه امــري همیشــگي 
بــدل مي ســازد. البتــه تنهــا راهــکار موجــود بــراي جبــران کمبــود مســکن؛ رشــد عمــودي مــکان (آپارتمــان 
ســازي( اســت کــه در دراز مــدت قــادر اســت بــا برنامه ریــزي مناســب، ایــن بحــران را تــا حــدودي برطــرف 

ســازد.

ــه در مســکن  ــر کــرده و بیتوت ــن را حادت ــود مســکن و زمی ــه شــهر، کمب ــان ب ــان و مهاجــرت آن ازدواج جوان
ــم  ــز مه ــا و مراک  در پایتخت ه

ً
ــا ــکان، خصوص ــا و م ــراي ج ــت ب ــت. رقاب ــده اس ــبب ش ــار را س نابهنج

سیاســي، بــر قیمــت زمیــن افــزوده و توانایــي مــردم را بــراي ســکونت در آن هــا کاهــش داده اســت. تراکــم 
و انبوهــي بســیار، نبــود زمیــِن بــازي، نبــودن نــور کافــی، هــواي کــم، فقــدان تســهیالت و تأسیســات، نــه 
تنهــا بــراي افــراد فقیــر و قشــر کارگــر؛ بلکــه بــراي اکثــر جمعیــت ســاکن در شــهر، بــه خصیصــه اي بــراي 

شــهر بــدل شــده اســت.

 بــه ایســتگاه هاي مهاجرتــي بــراي ســکونت موقــت گروه هــاي خــارج از قانــون 
ً
محــالت فقیر نشــین بعضــا

ــد.  ــکونت مي گزینن ــار در آن س ــه ناچ ــز ب ــد نی ــم درآم ــراد ک ــا اف ــت؛ ام ــده اس ــل ش ــب تبدی ــت تعقی و تح
ــا  ــدي آن ه ــع درآم ــه وض ــار را ب ــاکن نابهنج ــردم در مس ــکونت م ــت، س ــا قطعی ــوان ب ــال نمي ت ــن ح ــا ای ب
نســبت داد و گفــت کــه آنهــا در شــرایط بــدي ســکونت دارنــد. بایــد پاســخ ایــن ســوال را بیابیــم کــه آیــا 

ســکونت در روســتا دشــوارتر از شــهر بــوده اســت؟

ــه ایــن ســوال بایــد مــوارد مختلفــي از جملــه فقــر و معضــل مســکن، نــوع مشاغل،آســیب  بــراي پاســخ ب

  هــای اجتماعــي و جــرم، روابــط قومــي عشــیره اي و... را مــورد بررســي قــرار دهیــم.

بــا مــروری بــر مــوارد بــاال درمی یابیــم کــه راهــکار ارائــه شــده بــرای جبــران کمبــود مســکِن مهاجــران وارد 
شــده بــه شــهرها، اگــر بــا برنامه ریــزی مناســب انجــام نپذیــرد؛ خــود عاملــی اســت بــر ایجــاد فرســودگی 

در شــهرها، آلونــک نشــینی و ســکونت در حاشــیه شــهرها.

ــکونت گاه های  ــود س ــرای بهب ــی ب ــه کاف ــود بودج ــران، نب ــاختی مهاج ــی و زیرس ــای خدمات ــن نیازه تأمی
ــم و بســیاری از مــوارد دیگــر کــه ورود مهاجــران و سکونتشــان در مســاکن نابهنجــار  ــِل ترمی نابهنجــار قاب
را بــه دنبــال دارد، از جملــه مســائلی اســت کــه ســبب ایجــاد فرســودگی در شــهرهای امــروز شــده اســت.

منابع

ــران در مــورد شهرنشــیني  ــراردادن مجموعــه ده جســتار دکترپی ــا ق ــا مبن ــه ذکــر اســت ایــن جســتار ب الزم ب
ــد  ــا ناکارآم ــوده ی ــای فرس ــکل گیري بافت ه ــاب و ش ــه ایج ــار؛ زمین ــکن نابهنج ــون، مس ــتابان و ناهمگ ش

نوشــته شــده اســت.

س از : محمد اسدی 
عک
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عقیل جمشیدی 
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی 

شهری دانشگاه تربیت مدرس

ــازی  ــا فرسوده س ــاط ب ــهرداری ها در ارتب ــت و ش ــات دول ــه اقدام ــن مجموع تبیی
کالبــدی و اجتماعــی کشــور

احیــا و نوســازی بافت هــای فرســوده شــهری، یکــی از مهم تریــن چالش هــا و دغدغه هــای مدیریــت 
شــهری و دولــت اســت کــه هرکــدام در راســتای وظایــف و حــد و حــدود قانونــی خــود مداخالتــی در ایــن 

بافت هــا انجــام داده و می دهنــد.

به عنوان مثال: تصویب سند بازآفرینی شهری توسط هیئت دولت.

ــش  ــر نق ــوع دیگ ــتقیم و ن ــه مس ــی مداخل ــود دارد: یک ــرد وج ــا دو رویک ــن بافت ه ــازی ای ــا و نوس در احی
 مداخــالت مســتقیم، 

ً
حمایتــی و پشــتیبانی ایــن دو نهــاد در مواجهــه بــا ایــن بافت هــا. در کشــور مــا عمدتــا

کــه بیشــتر رویکــرد غالــب در کشــورهای جهــان ســوم اســت، بــه صــورت اســتحصاِل زمیــن بــرای عرضــه 
مســکن توســط دولــت و یــا بــا همــکاری بخــش خصوصــی و در برخــی مــوارد، طراحــی و برنامه ریزی هــای 

ــد. ــام ش ــد انج ــای ناکارآم ــم بافت ه ــد ترمی ــعارهایی مانن ــور و ش تخصص مح

ایــن رویکــرد بــه دالیلــی بــا شکســت مواجهــه شــد؛ یکــی از دالیــل عمــده ایــن شکســت، عــدم بازگشــت 
ــد  ــه ش ــای صورت گرفت ــت هزینه ه ــع و هدررف ــع مناب ــث تضیی ــه باع ــود ک ــده ب ــت ترمیم ش ــه باف ــاکنین ب س
ــاالرانه  ــک و فن س ــزی تکنوکراتی ــی و برنامه ری ــوان طراح ــرد را می ت ــن رویک ــت ای ــر شکس ــل دیگ و از دالی
ــن  ــه در ای ــن ک ــل ای ــه دلی ــردم ب ــارکت م ــدم مش ــن، ع ــه پایی ــاال ب ــرد ب ــی رویک ــه نوع ــا و ب ــن بافت ه در ای
ــه بافــت فرســوده، عــدم  ــدی ب  کالب

ً
ــا ــگاه صرف ــان، ن ــا عــدم نظرخواهــی ازآن بافت هــا حضــور نداشــتند و ی

ــه ابعــاد فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی و در  شــناخت واقعیت هــای وضــع موجــود بافــت و بی توجهــی ب
ــه شــمار آورد. نظــر نگرفتــن  نیازهــای ســاکنان ب

در رویکــرد دیگــر کــه بیشــتر در کشــورهای در حــال توســعه بــه کارگرفتــه  می شــود، دولــت و شــهرداری بــه 
ــت و  ــی دول ــد، یعن ــت می کنن ــود را تقوی ــتیبانی خ ــی و پش ــش حمایت ــت، نق ــتقیم در باف ــه مس ــای مداخل ج
 در حــوزه قانون گــذاری، سیاســت گذاری، تســهیل گری و ارائــه بســته های 

ً
نهاد هــای عمومــی منحصــرا

تشــویقی و نیــز نظــارت و کنتــرل در مقیــاس کالن و ملــی وارد می شــوند. در ایــن رویکــرد، دولــت می توانــد 
ــف و  ــعابات مختل ــبکه انش ــگان و ارزان ش ــذاری رای ــم از واگ ــاکنین اع ــاز س ــورد نی ــات م ــعه خدم در توس
ــات  ــای تأسیس ــد کانال ه ــهری مانن ــاخت های ش ــاد زیرس ــا در ایج ــعه و ی ــرک توس ــای مح ــداث پروژه ه اح
شــهری، شــبکه معابــر و ارائــه ســایر بســته های حمایتــی و تشــویقی از جملــه پرداخــت وام هــای بلندمــدت 
ــرد و  ــن رویک ــازی ای ــی و نهادینه س ــش عموم ــا دان ــی و ارتق ــی و مهندس ــات فن ــه خدم ــز ارائ ــره و نی و کم به

شــیوه در ســطح جامعــه اقــدام کنــد.

ــهیل گر؛  ــای تس ــاد نهاده ــویقی، ایج ــته های تش ــه بس ــد ارائ ــی مانن ــت اقدامات ــار دول ــهرداری ها در کن ش
ــا و  ــدور مجوزه ــد ص ــروری از فرآین ــای اداری غیرض ــذف روند ه ــازی و ح ــازی و بهس ــر نوس ــد دفات مانن
ــا را  ــازی بافت ه ــازی و بهس ــرح نوس ــردن ط ــت عملیاتی ک ــر مدیری ــری و تغیی ــریع تصمیم گی ــا و تس پروانه ه

ــد. ــده می گیرن ــه عه ــی ب ــش خصوص ــردم و بخ ــت م ــا محوری ب

مهم تریــن مزیــت رویکــرد تشــویقی و حمایتــی دولــت و شــهرداری ها، وارد کــردن مــردم بــه پروســه احیــا و 
نوســازی بافت هــای فرســوده اســت، کــه خــود پوشــش دهنده بســیاری از عوامــل و دالیــل شکســت رویکــرد 

مداخلــه مســتقیم، می باشــد.
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تأثیر توسعه و شهرنشینی شتابان بر فرسودگی

ــد  ــون؛ مانن ــداف گوناگ ــا اه ــا ب ــهر، مهاجرت ه ــت ش ــش جمعی ــی از افزای ــه ناش ــینی ک ــعه ی شهرنش توس
بهبــود وضعیــت شــغلی، بهبــود وضــع زندگــی و کیفیــت آن اســت، از طرفــی باعــث ایجــاد فشــار بــه زمیــن، 
ــا و در  ــمت حومه ه ــه س ــوم ب ــعه و هج ــر، توس ــرف دیگ ــود و از ط ــع موج ــهری و جوام ــاخت های ش زیرس
ــارت دیگــر، جریان هــای شــتابان  ــه عب ــی شــهر می شــود. ب ــه بافــت درون نهایــت فرســودگی و بی توجهــی ب
ــی،  ــی، توســعه درون زا و جریان هــای بیرون ــه توســعه شــتابان می شــوند و جریان هــای درون توســعه منجــر ب
ــراد  ــه اف ــد ک ــه اوج می رس ــی ب ــودگی زمان ــی فرس ــعه و مانای ــد. توس ــود می آورن ــه وج ــرون زا را ب ــعه ب توس
ثروتمنــد و متمکــن، از بافــت درونــی شــهر و بــرای زیســت بهتــر و مجلل تــر و محیطــی آرام تــر، بــه حاشــیه 
 محیطــی کوچــک و روســتایی بــا تــوان 

ً
شــهر مهاجــرت کــرده و مهاجرانــی بــا فرهنگ هــای متفــاوت و غالبــا

ــی شــهر می شــوند. ــن آن هــا در بافــت درون ــن، جایگزی ــی پایی مال

ــن و  ــت زمی ــش قیم ــوص کاه ــز در خص ــس« نی ــت برگ ــون »ارنس ــی همچ ــوص نظریه پردازان ــن خص در ای
ــا  ــل اجاره به ــوص عام ــت« در خص ــر هوی ــن »هم ــهر و هم چنی ــز ش ــن از مرک ــر فاصله گرفت ــکن در اث مس
ــد  ــان می آورن ــه می ــخن ب ــواران س ــوداگران و زمین خ ــه س ــر مداخل ــکونتگاه ها و تأثی ــی س ــورد مکان گزین درم

ــه مناطــق درون شــهری می باشــد. ــدون توجــه ب ــرون شــهر ب ــه ســمت بی کــه نتیجــه آن، توســعه ب

پیامدهــای منفــِی چنیــن توســعه ای، افزایــش بیــکاری، تغییــر ســاختار های اجتماعــی و اقتصــادی و 
محرومیت هــای اجتماعــی، فرســودگی  بناهــا، رکــود و تخریــب بافت هــای قدیمــی و افــت و تنــزل منزلــت و 

ــت. ــار اس ــت محیطی ناهنج ــات زیس ــگاه آن و تبع جای

ــال  ــوان مث ــه عن ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش ــمندان ارائ ــدادی از اندیش ــط تع ــل توس ــن معض ــرای ای ــی ب راهکارهای
ــاور اســت کــه رشــد از درون  ــن ب ــر ای ــه می دهــد و ب ــوری رشــد شــهر از درون را ارائ ــی« تئ »محســن حبیب

ــود.  ــزوی می ش ــت من ــه باف ــو ب ــی ن ــت و مفهوم ــکل گیری هوی ــث ش ــهر باع ش

ــا توســعه میان افــزا، باعــث احیــای اراضــی قهــوه ای شــهری، اختــالط کاربری هــا  رویکــرد توســعه درون زا ی
بــرای رفــع نیازهــای متنــوع عمــوم، کاهــش اتــالف ســرمایه، انــرژی و زمــان و در نهایــت اصالت بخشــی بــه 

ــود. ــهر می ش ــده ی ش ــد و رهاش ــای ناکارآم بافت ه

افسردگی و فرسودگی

ــع  ــت در وی داشــته و در واق ــی در ایجــاد احســاس رضای ــوان بســتر زندگــی بشــر نقشــی حیات ــه عن شــهر ب
ــینی  ــد شهرنش ــی رش ــد. از طرف ــان می باش ــی انس ــت زندگ ــده کیفی ــی و تعیین کنن ــبک زندگ ــکل دهنده س ش
ــالب  ــال آن، انق ــه دنب ــت و ب ــی اس ــالب صنعت ــی از انق ــه ناش ــی ک ــادی- اجتماع ــایی های اقتص و نارس
شــهری در ایــن قــرن، زمینه ســاز پراکندگــی بــدون برنامــه شــهرها بــه صــورت افقــی شــده اســت. ایــن رشــد 
ــت محیطی  ــی و زیس ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــدی، اجتماع ــامانی های کالب ــم از نابه س ــکالتی اع ــه، مش بی روی
ــی و  ــت زندگ ــش کیفی ــهری، و کاه ــات ش ــهیالت و امکان ــود تس ــن، کمب ــی زمی ــذاری غیراصول ــد: بارگ مانن

رضایــت ســاکنین، مشــکالت ناشــی از تعارضــات فرهنگــی مهاجریــن و از بین رفتــن منابــع طبیعــی در رونــد 
ــای  ــأن  بافت ه ــگاه و ش ــن جای ــدن و از بین رفت ــب فرسوده ش ــه موج ــته ک ــال داش ــه دنب ــهر را ب ــترش ش گس
ــه  قدیــم و درونــی شــهر در اذهــان عمومــی شــد و در برخــی مــوارد مداخــالت بــدون برنامــه و نادرســت ن
تنهــا راهگشــا نبــود بلکــه تشــدیدکننده رونــد فرســودگی بافــت درون شــهر نیــز شــد. از طــرف دیگــر عناصــر، 
اجــزا و فضاهــای بافت هــای شــهری در گــذر زمــان دچــار فرســایش و فرســودگی می شــوند کــه در نهایــت 
باعــث ایجــاد تأثیراتــی بــر زندگــی و کیفیــت زندگــی در آن بافــت می شــود. ایــن تغییــرات شــامل ســکونت، 
ــهیالت  ــش تس ــود و در کاه ــر می ش ــاط دیگ ــت و نق ــه باف ــی ب ــی جابه جای ــت و... و حت ــتغال، بهداش اش
ــر به ســزایی دارد و آســیب های اجتماعــی، فــردی و روانــی را  رفاهــی و رضایتمنــدی مســکونی در بافــت تأثی

بــه دنبــال دارد.

ــی،  ــای اجتماع ــی، ناهنجاری ه ــدی و فعالیت ــدی کالب ــامل ناکارآم ــه ش ــکالتی ک ــت ، مش ــودگی باف فرس
رشــد ناامنــی و کمبــود ایمنــی در مقابــل ســوانح، چندگانگی هــای فرهنگــی، عــدم ســرزندگی در فضاهــا و 
ــزوا و گوشــه گیری  ــه همــراه دارد کــه ایــن مــوارد موجــب ان ــرای ســاکنین ب آلودگی هــای بصــری هســتند را ب

ــود. ــی در وی می ش ــای روح ــردگی و بحران ه ــت افس ــرد و در نهای ف

کیفیــت زندگــی مفهومــی کلــی و ارتباطــی پیچیــده بــا ســالمت جســمانی، وضعیــت روانــی، میــزان آزادی، 
ــرای  ــاری ب ــی معی ــه عبارت ــی دارد و ب ــل محیط ــز عوام ــراد و نی ــخصی اف ــای ش ــی و باوره ــط اجتماع رواب
ــه اقدامــی  ــراد و گروه هــا، از ابعــاد مختلــف زندگــی  اســت. هــر گون ــدی اف ــا عــدم رضایتمن ــدی ی رضایتمن
بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی فــردی و جمعــی و ایجــاد نشــاط و ســرزندگی در بافــت، نیازمنــد شــناخت دقیــق 
ــی در  ــی ادراک ــری و حت ــت محیطی، بص ــی، زیس ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــدی، اجتماع ــف کالب ــاد مختل ابع
بســتر موردنظــر و همچنیــن وارد کــردن متخصصــان علــوم رفتــاری و اقتصاددانــان بــه ایــن فرآینــد بــرای ارائــه 

ــود. ــل ش ــد حاص ــوب و کارآم ــی مطل ــا راه حل ــت ت ــمندانه تر اس ــی هوش نظرات
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توجه ویژه 
به مسکن!!!

عباسعلی دشتی
دانشجوی کارشناسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

سیاست های توسعه زمین و مسکن در ایران و ارتباط آن با بافت های فرسوده و ناکارآمد 

ــاژ و  ــع مونت ــترش صنای ــت گس ــاد در جه ــش اقتص ــد چرخ ــت رون ــه عل ــد ب ــه بع ــه 30 ب ــران از ده در ای
سیاســت های تمرکزگرایــی( کــه باعــث هجــوم روســتاییان بــه شــهرها شــد(، مســائل و مشــکالت جــدی ای 
از جملــه گســترش زاغه هــا در درون و حاشــیه ی شــهرها، افزایــش تراکــم، کمبــود کمــی و کیفــی واحدهــای 
ــور  ــکن به ط ــأله مس ــه مس ــعه(46-1342( ب ــوم توس ــه ی س ــن رو در برنام ــد؛ از ای ــود آم ــه وج ــکونی ب مس

ویــژه پرداختــه شــد.

ــی  ــی، حقوق ــادی، سیاس ــی، اقتص ــای اجتماع ــر ناهنجاری ه ــدا از دیگ ــوان ج ــکن را نمی ت ــکالت مس مش
ــز ایــن مشــکل در کشــورهای درحــال توســعه و  ــی کــرد (چایلــد، 1379( و از طرفــی نی و فرهنگــی ارزیاب
به خصــوص در ایــران بــه دلیــل رشــد ســریع جمعیــت و شهرنشــینی، مهاجــرت داخلــی و مهم تــر از همــه 
ــن و مســکن  ــود خــط مشــی، سیاســت گذاری، اصــول، قواعــد و برنامه هــای مناســب در خصــوص زمی نب

ــور محمــدی، 1379(. ــی درآمــده اســت (داللپ شــهری، به صــورت حــاد و بحران

الزم بــه ذکــر اســت کــه بافت هــای فرســوده قابلیــت بســیار زیــادی بــرای تأمیــن مســکن مــورد نیــاز شــهرها 
در چارچــوب توســعه درونــی دارنــد و از آنجایــی کــه سیاســت های توســعه و تأمیــن مســکن و برنامه هــای 
ــاماندهی  ــای س ــت طرح ه ــند، می بایس ــانی می باش ــداف یکس ــوده دارای اه ــای فرس ــه در بافت ه مداخل
ــفانه  ــا متأس ــوند، ام ــت ش ــه مدیری ــورت یکپارچ ــه ص ــکن، ب ــن مس ــای تأمی ــوده و برنامه ه ــت فرس باف
ــت  ــده اس ــی نش ــر توجه ــن ام ــوده در ای ــای فرس ــت بافت ه ــه ظرفی ــع ب ــر مواق ــر در اکث ــالیان اخی ــی س ط
ــد و  ــرده ان ــل ک ــم عم ــک از ه ــورت منف ــه ص ــوده ب ــت فرس ــای باف ــکن و طرح ه ــعه مس ــای توس و برنامه ه

باعــث هــدر رفــت منابــع شــده انــد. 
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ــازی،  ــی، بهس ــای روانبخش ــد طرح ه ــی مانن ــات مختلف ــهری اقدام ــت ش ــر، مدیری ــالیان اخی ــی س در ط
بازســازی و توانمندســازی و... را در بافت هــای فرســوده بــه انجــام رســانیده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــاز مســکن خانوارهــا، در قالــب برنامه ریزی هــای بخشــی،  ــه نی ــرای پاســخگویی ب ــز ب ــزی نی نظــام برنامه ری
ــعه های  ــده، توس ــازی ش ــن آماده س ــه ی زمی ــهری، عرض ــن ش ــذاری زمی ــل واگ ــی از قبی ــت های متفاوت سیاس
متصــل و منفصــل، شــهرهای جدیــد، مســکن حمایتــی و اســتیجاری، انبوه ســازی مســکن یــا مســکن مهــر 

99 ســاله را در محــدوده ی شــهرها اتخــاذ کــرده و بــه اجــرا گذاشــته اســت(توفیق، 1376(.

حــال بــه اختصــار بــه شــرح سیاســت های بخــش مســکن طــی ســه دهــه گذشــته می پردازیــم تــا تأثیــرات آن 
را بــر پهنه هــای شــهری و هم چنیــن بافت هــای فرســوده، بیــش از پیــش احســاس کنیــم:

- سیاست راهبردی واگذاری زمین شهری:

ــی از  ــه، یک ــف جامع ــار مختل ــاز اقش ــا نی ــب ب ــکن متناس ــن مس ــالمی، تأمی ــالب اس ــروزی انق ــد از پی بع
ــی  ــیع اراض ــذاری وس ــل واگ ــی از قبی ــتا اقدامات ــن راس ــت و در ای ــوده اس ــت ب ــای دول ــن دغدغه ه اصلی تری
شــهری و ســازوکارهای حمایتــی بــه منظــور تأمیــن مصالــح ســاختمانی بــا نــرخ دولتــی را در دســتور کار خــود 
قــرار داد کــه شــاید بتــوان آن را یکــی از بحــث برانگیزتریــن اقدامــات دولــت در بخــش زمیــن و مســکن طــی 
ســه دهــه ی گذشــته بــه حســاب آورد. ایــن امــر باعــث پاییــن آمــدن قیمــت زمیــن پیرامــون شــهرها در دهــه 
نخســت 1پیــروزی انقــالب اســالمی شــد و رشــد و گســترش بافــت شــهرها بــه بیــرون، بی توجهــی بــه مراکــز 
ــای  ــادی از زمین ه ــر اقتص ــتفاده های غی ــوه و اس ــود و بالق ــای موج ــوان ظرفیت ه ــه عن ــی ب ــته های اصل هس

شــهری را در سراســر کشــور ســرعت بخشــید (ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی، 1372(.

- سیاست راهبردی عرضه ی زمین آماده سازی شده:

ــن  ــذاری زمی ــه واگ ــوف ب ــتر معط ــالمی بیش ــالب اس ــه اول انق ــی ده ــت های حمایت ــه سیاس ــی ک از آنجای
ــدون  ــهری ب ــی ش ــیع اراض ــذاری وس ــا واگ ــوارد ب ــیاری م ــود و در بس ــازار ب ــت ب ــر از قیم ــی پایین ت ــه قیمت ب
ــیدند، در  ــام می رس ــه انج ــزوده ب ــت ارزش اف ــازوکارهای بازگش ــی و س ــای ترجیح ــن نرخ ه ــر گرفت در نظ
عمــل مخالــف بــا عدالــت اجتماعــی و منافــع عمومــی در بلندمــدت بــود. بــه همیــن دلیــل در اواســط دهــه 
ــدند.  ــزی ش ــکن طرح ری ــازار مس ــم ب ــور تنظی ــازی به منظ ــای آماده س ــالمی طرح ه ــالب اس ــت انق نخس
ــواب  ــر آن ج ــای غیرمؤث ــه تقاض ــکن، ب ــر مس ــای موث ــه تقاض ــخگویی ب ــای پاس ــه ج ــا ب ــن طرح ه ــه ای البت
دادنــد و تولیــد در بخــش مســکن را  به جــای ســوق دادن بــه ســمت پهنه هــای نامتعــارف و نیازمنــد نوســازی، 
بــا قــدرت بیشــتری بــه ســمت محدوده هــای مطلــوب و دارای منزلــت در نقــاط خاصــی از شــهرهای بــزرگ و 

ــالمی، 1387(. ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــرد (مرک ــل ک ــی منتق ــط و میان ــهرها، متوس کالن ش

- سیاست راهبردی شهرهای جدید:

ــکن و  ــت مس ــل قیم ــت، تعدی ــرریز جمعی ــت س ــدف هدای ــا ه ــد ب ــهرهای جدی ــاد ش ــه 60، ایج در ده
ــورم در قیمــت مســکن و کاهــش ترافیــک زیســت محیطــی مــورد توجــه  ــزون ت ــری از افزایــش روزاف جلوگی

ــق، 1376(. ــت( توفی ــرار گرف ــور ق ــزی کش ــام برنامه ری نظ

ــت از  ــازندگان و حمای ــویق س ــور تش ــه منظ ــت ب ــت و دول ــده اس ــداث ش ــکن اح ــرف مس ــوی مص ــاس الگ ــه براس ــکنی ک 1   مس
ــد. ــت( می کن ــا و وام ارزان قیم ــوارض زیربن ــه، ع ــت یاران ــق پرداخ ــت ( از طری ــا حمای ــه واحده ــداث اینگون ــرداران، از اح بهره ب

 بــرای اهــداف اجتماعــی احــداث می شــود و براســاس حداقل هــای 
ً
2-مســکن اجتماعــی: بــه مســکنی گفتــه می شــود کــه عمدتــا

 پایین تــر از معیارهــای الگــوی مصــرف مســکن تولیــد می شــود (ســازمان برنامــه و بودجــه، 1384(.
ً
قابــل قبــول و احیانــا

در ایــن رویکــرد کــه توســعه بیشــتر بــه بیــرون از محدوده هــای شــهری تمایــل داشــت، بــه توســعه ی درونــی از 
طریــق اســتفاده از ظرفیت هــای بافت هــای فرســوده و ناکارآمــد توجهــی نشــد و در نتیجــه، توســعه درونــی 
ــای  ــکالت محدوده ه ــت و مش ــرار گرف ــد ق ــهرهای جدی ــعه ش ــت های توس ــا سیاس ــبی ب ــازگاری نس در ناس

فرســوده و ناکارآمــد در ایــن مقطــع بــه طــور چشــم گیری رشــد کــرد.

- سیاست راهبردی مسکن حمایتی و اجتماعی:

ــش  ــد در بخ ــم درآم ــط و ک ــار متوس ــدن اقش ــه ش ــی از نادیده گرفت ــکالت ناش ــع مش ــرای رف ــه 70 ب در ده
ــت. ــرار گرف ــت ق ــتور کار دول ــی1 در دس ــی و اجتماع ــکن حمایت ــرح مس ــکن، ط مس

ــور  ــی کش ــی و فرهنگ ــعه اقتصادی-اجتماع ــه دوم توس ــروع برنام ــی2 از ش ــکن اجتماع ــت های مس سیاس
ــی  ــکونی پیش بین ــد مس ــزار واح ــداث 250000 ه ــه اح ــن برنام ــول ای ــد و در ط ــاز ش )1377-1373( آغ
شــد. امــا نکتــه قابــل توجــه اینکــه، میــزان تحقــق مســکن اجتماعــی در ایــن دوره کمتــر از 20 درصــد گــزارش 
ــهری  ــوده ش ــای فرس ــور در بافت ه ــکن مزب ــد مس ــر از 5 درص ــا کمت ــان تنه ــن می ــه در همی ــت ک ــده اس ش
راهبــردی و هدایــت شــدند و بیشــتر از 90 درصــد از ظرفیــت محقــق شــده طــرح مزبــور در اراضــی دولتــی 

ــه پیرامونــی شــهرهای بــزرگ عملیاتــی شــد (ســازمان برنامــه و بودجــه، 1384(. ــر در الی بای

- سیاست راهبردی مسکن مشارکتی:

الگــوی مشــارکتی مســکن کــه از نیمــه دوم دهــه ی 70 تــا اواســط دهــه ی 80 الگویــی غالــب در نظــام تولیــد 
ــمار  ــکن به ش ــش مس ــرمایه در بخ ــذب س ــد ج ــو در فرآین ــی ن ــوان رهیافت ــت را می ت ــمار می رف ــکن به ش مس
ــت  ــرح دول ــن ط ــود. در ای ــردی می ش ــی راهب ــی و خصوص ــای تعاون ــردم و بخش ه ــارکت م ــا مش ــه ب آورد ک
ــارکتی  ــازندگان مش ــه س ــازی را ب ــکن و انبوه س ــی مس ــای جمع ــاخت الگوه ــرای س ــب ب ــای مناس زمین ه
ــارکت،  ــن مش ــت در ای ــد. آورده ی دول ــارکت می کن ــاز مش ــاخت و س ــر س ــا در ام ــا آن ه ــاص داده و ب اختص
زمیــن و آورده ی ســازنده، ســرمایه و مدیریــت ســاخت اســت کــه تســهیالت دولتــی در ایــن مــوارد بــه جانــب 
عرضــه و حمایــت از ســرمایه گذار اعطــا می شــد کــه در زمــان اتمــام پــروژه بــه متقاضیــان انتقــال می یافــت 

ــالمی، 1388(. ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه (مرک

متأســفانه در ایــن طــرح نیــز کمتــر از ظرفیت هــای توســعه ی درونــی بــه نفــع طرح هــای نوســازی و بهســازی 
ــه  ــر پای ــتر ب ــکن بیش ــش مس ــرمایه گذاران بخ ــل س ــد و تمای ــتفاده ش ــهری اس ــوده ی درون ش ــای فرس بافت ه

اســتقرار مجتمع هــای مســکونی بــا تراکــم بــاال در قطعــات زمیــن بــزرگ بــود.

- سیاست راهبردی مسکن مهر یا اجاره ی 99 ساله:

سیاســت های ایــن طــرح بــر تولیــد انبــوه مســکن، عرضــه ی مســکن مطابــق الگــوی مصــرف (کوچک ســازی( 
و ارزان قیمــت بــودن و توانمندســازی اجتماعــی و مالــی خانوارهــا در قالــب حمایــت از بخــش خصوصــی و 

تعاونــی شــکل گرفــت.

بــر پایــه ی آمــار رســمی منتشــر شــده ی وزارت راه و شهرســازی، 20 درصــد تــوان تولیــد مســکن در محدوده ی 
بافت هــای فرســوده بــا طرح هــای مصــوب شــهری بهره بــرداری شــده اند کــه  در مقایســه بــا دوره هــای قبــل 

از اجرایــی شــدن سیاســت مزبــور درحــدود 4 برابــر رشــد را نشــان می دهــد (بیضایــی، 1389(.

از جمله اشتباهاتی که در سیاست مسکن مهر وجود داشت عبارتند از:
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1. یکجــا جمــع کــردن فقــرا و پاییــن آوردن شــأن اجتماعــی آن هــا (نکتــه: ایــن مجتمع ســازی بــه نوعــی چرخــه ی 
فقــر را تــداوم بخشــید(.

2. مکان یابــی نامناســب در بیــرون و حاشــیه ی شــهرها کــه تهیــه خدمــات مــورد نیــاز بــرای اقشــار کــم درآمــد و 
فقــرا را خیلــی ســخت می کــرد.

3.الگوی اشتباه مرتفع سازی.

ــدن  ــود آم ــث به وج ــود باع ــه خ ــر ک ــکن مه ــای مس ــی در مجتمع ه ــازمان فضای ــتن س ــاال و نداش ــم ب 4. تراک
می شــود. اجتماعــی  آســیب های 

5. مســاکن مهــر ایــران بــه نوعــی ساختمان ســازی محــض به جــای شهرســازی احــداث شــده اند، کــه ایــن امــر 
لــزوم ارائــه ی دیگــر خدمــات و یــا کاربری هــا ی دیگــر را الزامــی می کنــد (صرافــی، 1395(.

ــا قدمــت  ــه، قدیمــی و ب ــا شــامل خانه هــا و بافت هــای کهن ــن اســت کــه فرســودگی تنه ــل توجــه ای ــه ی قاب نکت
ــاد  ــد ابع ــه فاق ــی ک ــکن های جدیداالحداث ــا مس ــا و ی ــا، مجتمع ه ــت بافت ه ــن اس ــه ممک ــود بلک ــاال نمی ش ب
کیفــی ســازه ای و فاقــد کیفیت هــای زندگــی اجتماعــی همچــون امنیــت، ایمنــی و راحتــی، ســرزندگی، دسترســی 
بــه کاربری هــای ســازگار و... هســتند نیــز فرســودگی آور باشــند و بــر ناکارآمــدی بافت هــای شــهری دامــن زننــد.
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ــا ســرعت  ــا گذاشــتم، خودروهــا ب ــان کــه پ ــه خیاب ــزل خــارج شــدم. ب مثــل همیشــه صبــح از من
ــوی  ــال هیاه ــن ح ــا ای ــد، ب ــو بودن ــهر در تکاپ ــان ش ــد. مردم ــی می کردن ــان را ط ــیر خیاب مس
ــاره کــرد: ــکارم را پ ــی رشــته اف ــودم کــه صدای ــن اندیشــه ها ب ــود. در ای ــل همیشــه نب خیابان هــا مث

- چقدر شهر امروز خلوته مادر. دوباره مدارس رو تعطیل کردن؟

- بله مادر جان.

ــه  ــل بشــه حــاال شــما گــوش ب ــا مــدارس تعطی ــاد ت ــرف بی ــد ب ــا بچه هــا دعــا می کردن ــان م - زم
زنگیــد وقتــی آلودگــی میشــه مــدارس رو تعطیــل کننــد.

- لبخندی زدم و به نشانه تأیید سرم را تکان دادم.

دیگــر بــه ایســتگاه رســیده بــودم. از اتوبــوس کــه پیــاده شــدم بــه هیاهــوی همیشــگی کــه در شــهر 
ــردم،  ــر می ک ــزرگ فک ــای مادرب ــه حرف ه ــرد و ب ــاد می ک ــهر را ایج ــات ش ــت و حی ــود داش وج
ــات همیشــگی در  ــود. حی ــه شــهرها ب آلودگــی هــوا یکــی از نتایــج شــوک و اســترس وارد شــده ب
ــت  ــد، حرک ــا می رون ــه کج ــد ب ــی نمی دانن ــه گوی ــان ک ــوی مردم ــت، تکاپ ــان نداش ــهر جری ش
ــود کــه در خیابان هــای شــهر جریــان داشــت.  اتومبیل هــا، فعالیت هــا و رخدادهــا ماننــد خونــی ب

به راستی شهر نفس می کشید!!!!

نفســی کــه امــروز ســخت شــده بــود . ایــن تنهــا یکــی از بیماری هایــی بــود کــه شــهر امــروز بــه 
آن مبتــال اســت.

س از : شهرزاد اخوان
عک

وقتــی بــه شــهرها توجــه می کنیــم می توانیــم جریــان حیــات را در آنهــا ببینیــم. نظــارت مســئوالن و ارگان هــا 
و مشــارکت مــردم هماننــد سیســتم مغــز و اعصــاب وظیفــه هماهنــگ کــردن اجــزای شــهر و نظــارت بــر ســایر 
ــوده و فعالیت هــای مهــم  ــر عهــده دارد. قلمــرو عمومــی فعــال شــهر کــه دارای هویــت ب بخش هــای آن را ب
ــریان های  ــایر ش ــه س ــه ب ــذرد ک ــهر از آن می گ ــی ش ــریان های اصل ــان دارد و ش ــهر در آن جری ــی ش و حیات
کوچــک و بــزرگ دیگــر حیــات و فعالیــت را منتقــل می کنــد، درســت ماننــد قلــب انســان اســت کــه خــون را 
 
ً
بــه تمــام اندام هــا می رســاند و مرکــز حیــات بــدن اســت. مراکــز تجــاری، اداری، اقتصــادی، اجتماعــی و کال
ــوژی  ــدن انســان تشــبیه کــرد. سیســتم های شــبکه ارتباطــی، تکنول ــه اندام هــای ب ــوان ب ــی را شــاید بت فعالیت
ــهر را  ــون ش ــردش خ ــتم گ ــع انرژی،سیس ــبکه مناب ــالب و ش ــبکه های آب و فاض ــات، ش ــات و اطالع ارتباط
ــر از آن مردمــان شــهر  ــزرگ هســتند. مهم ت ــدن ب ــن ب ــد. ســاختمان های شــهر ســلول های ای تشــکیل می دهن

هســتند کــه روح شــهر را می ســازند.

 شهر بدون آدم هایش نفس نمی کشد.

ــار  ــان ها بیم ــد انس ــم مانن ــهر ه ــم ش ــان کنی ــه بی ــت ک ــا نیس ــم، بی ج ــهر می نگری ــه ش ــه ب ــی اینگون وقت
می شــود. 

ــا  ــده اند. ام ــردگی ش ــی افس ــودگی و حت ــوت، فرس ــی رخ ــار نوع ــش دچ ــد مردمان ــا مانن ــروِز م ــهرهای ام ش
ــود؟  ــرده می ش ــهر افس ــه ش چگون

ــردگی  ــه افس ــال ب ــرای ابت ــراد ب ــی اف ــخصیتی (برخ ــای ش ــل ویژگی ه ــه دلی ــد ب ــان می توان ــردگی در انس افس
مســتعدتر هســتند(، ژنتیــک، وقایــع پــر اســترس ( از دســت داد عزیــزان، جنــگ، ســوانح طبیعــی، 
ــودن  ــز نب ــی (، مجه ــت و ناگهان ــترس های مثب ــی اس ــا حت ــا و ی ــت و ناکامی ه ــخت، شکس ــای س بیماری ه
فــرد بــه مهارت هــای زندگــی و حتــی مصــرف برخــی داروهــا و مــواد مخــدر باشــد. افســردگی یــک بیمــاری 

ــد .  ــم رخ ده ــمی ه ــل جس ــه دالی ــد ب ــه می توان ــت ک ــی اس روح

ــا  ــتند ام ــردگی هس ــار افس ــه دچ ــویم ک ــه می ش ــم متوج ــگاه می کنی ــان ن ــور خودم ــهرهای کش ــه ش ــی ب وقت
علــت افســردگی شــهرهای مــا چــه بــوده ؟ چــه اتفاقــی رخ داد کــه شــهرها اندوهگیــن شــدند؟ آیــا روح شــهر 

اندوهگیــن اســت؟

درســت در زمــان رضاشــاه بــود کــه ایــراِن مــدرن شــکل گرفــت، مــردم ایــران کــه در همــان ســنت های خــود 
غــرق بودنــد بایــد خودشــان را بــا ایــراِن مــدرن تطبیــق می دادنــد، نــه تنهــا مــردم بلکــه شــهرها نیــز در حــال 
ــا شــرایط  ــت و خیلی هــا را کــه نمی توانســتند خــود را ب ــا ســرعت پیــش می رف ــری کــه ب ــد. تغیی ــر بودن تغیی
ــهرهای  ــه ش ــب ب ــاخت های مناس ــود زیرس ــدون وج ــه ب ــرون زا ک ــعه ب ــت. توس ــا می گذاش ــد ج ــق دهن تطبی
کشــور مــا وارد شــده بــود بــه همــراه ســرمایه رو بنایــی حاصــل از درآمــد نفــت، آرایــش فضایــی جامعــه را بــه 
هــم زد. اجــرای قانــون لغــو گرفتــن جــواز مهاجــرت از شــهری بــه شــهر دیگــر، اجــرای اصالحــات ارضــی و 
افزایــش قیمــت نفــت، شــوک ها و اســترس های کوچکــی بودنــد کــه در نتیجــه جهانی شــدن بــه شــهرها وارد 
شــد. ایــن شــوک ها نــه تنهــا ســاختار شــهر را تغییــر داد بلکــه بــا تغییــر نگــرش و دیــدگاه مــردم شــهر، روح 
آن را هــم بیمــار کــرد. روحــی کــه می خواســت خــود را بــا تغییــرات تطبیــق دهــد یــا از ســرعت رشــد عقــب 
ــد. مهاجــرت  ــد، مهاجــرت کن ــن ســرعت رشــد می کردن ــا ای ــه ب ــه شــهرهایی ک ــه ب ــر شــد ک ــد، ناگزی نمان
بــه شــهر باعــث تولیــد نامتــوازن و نامناســب ســلول ها شــد، خانه هــا بــا ســرعت در حاشــیه شــهرها شــکل 
ــد نامناســب ســلول های ناخواســته در  ــا خانه هــای اســتاندارد نداشــتند. تولی ــد کــه هیــچ تناســبی ب می گرفتن

شــهرها ســرطانی بــود کــه هــم روح شــهر را درگیــر کــرد و هــم جســم آن را!!!!
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ــد،  ــل ش ــهر تحمی ــم ش ــه جس ــرت ب ــر مهاج ــه در اث ــرطان ک ــود؛ س ــاده ب ــماره افت ــه ش ــهر ب ــای ش نفس ه
شــهر را افســرده تر کــرد، شــهر بــا روح خســته این بــار بایــد عــالوه بــر شــوک جهانی شــدن،  درد و 
ــر  ــدید ت ــی ش ــد خیل ــین ها بودن ــا و حاشیه نش ــه زاغه ه ــرطان ک ــرد. س ــل  می ک ــم تحم ــاری را ه ــج بیم رن
ــت  ــر و گسس ــیدن معاب ــل کش ــه دلی ــه ب ــهر ک ــوده ش ــای فرس ــود. بافت ه ــهر ب ــل ش ــای داخ از بیماری ه
بافت هــاو قطــع ارتبــاط مردمــان آن بــه وجــود آمــده بــود ، قابــل تحمل تــر از ســرطانی بــود کــه در حاشــیه 
ــود  ــا ب ــهرهای م ــه ش ــزرگ ب ــوک ب ــن ش ــه اولی ــا هم ــی این ه ــاخت. ول ــتری می س ــلول های بیش ــهرها س ش
و شــاید بتــوان گفــت مهم تریــن آن،  بــا ایــن حــال ایــن پایــان ماجــرا نبــود. شــوک بــزرگ بعــدی ســاختار 

ــالب !!!! ــاخت. انق ــون س ــاب آن را دگرگ ــتم اعص ــی سیس ــت و حت ــم ریخ ــدن را به ه ــی ب کل

ــازه شــوک های رضاشــاه و پهلــوی  بلــه، انقــالب ســاختار کلــی حکومتــی را دگرگــون کــرد، مردمــی کــه ت
دوم و جهانی شــدن را تجربــه کــرده بودنــد بایــد بــا انقــالب مواجــه می شــدند. شــوکی بــزرگ کــه تــا کنــون 
ــا آرمان هــای حکومــت قبلــی  در کشــورهای معــدودی رخ داد ه اســت. شــوکی کــه آرمان هایــش بــه کلــی ب

متفــاوت بــود.

ــاید  ــد؟! ش ــق می دادن ــترس تطبی ــن اس ــا ای ــود را ب ــه خ ــد، چگون ــده بودن ــوک اول را گذران ــازه ش ــردم ت م
ــم  ــس می کش ــده ام، نف ــد زن ــت بگوی ــه می خواس ــود ک ــهر ب ــته ش ــاد روح خس ــالب فری ــت انق ــوان گف بت
و می خواهــم زندگــی کنــم حتــی بــا وجــود ســرطان در جــای جــاِی بدنــم. انقــالب بــا سیســتم اعصــاب 
ــان  ــردن و درم ــوی بهترک ــه س ــود آن را ب ــای خ ــا آرمان ه ــت و ب ــت گرف ــه دس ــدن را ب ــرل ب ــد، کنت جدی
ــوت  ــا ق ــال ها ب ــن س ــا در اولی ــه تنه ــزرگ ک ــی ب ــی داد. آرمان های ــت م ــش حرک ــرطان ها و بیماری های س
اجــرا شــد. روح شــهر بــا وجــود آنکــه بــه شــوک مثبتــی رســیده بــود، امــا دچــار نوعــی افســردگی ناشــی از 

ــا آن وفــق مــی داد. امــا ... ــد خــود را ب ــاره بای ــزرگ شــد کــه دوب ایــن تحــول ب

ــروع  ــر ش ــرار داد. خب ــر ق ــت تأثی ــا و روح آن را تح ــهرهای م ــدی ش ــزرگ بع ــوک ب ــه ش ــت ک ــری نگذش دی
جنــگ همه جــا را فراگرفتــه بــود. در طــی ایــن اتفــاق بیماری هــای جدیــد بــر اثــر حمــالت در شــهرهای مــا 
بــه وجــود آمــد، گویــی عاملــی خارجــی بــدن شــهر را زخمــی می کــرد و بافت هــای غیــر قابــل ســکونت 
ــود کــه بیمــار شــد، روح شــهر کــه  ــدن نب ــدن شــهر درســت می شــد. امــا فقــط ب و فرســوده بیشــتری در ب
مردمــان آن بودنــد بــه دلیــل از دســت دادن عزیــزان و اثــرات ناشــی از جنــگ بیمارتــر می شــد. مهاجــرت 
بــه شــهرها بــر اثــر جنــگ نیــز افزایــش یافــت و باعــث تشــدید ســرطان در حاشــیه شــهرها و تشــدید بیمــاری 

ــد. ــی ش ــوده داخل ــای فرس در بافت ه

شهرها دچار افسردگی و فرسودگی شده بودند. 

ــر  ــی را از س ــوک های بزرگ ــا ش ــی.  آنه ــم روح ــمی و ه ــم جس ــد؛ ه ــم بیمارن ــروز ه ــا ام ــهرهای م ش
ــاد می زننــد کــه می خواهنــد زندگــی کننــد چــون  ــا ایــن حــال اســتوار مانده انــد. آن هــا فری گذرانده انــد و ب

را می داننــد.  آن  ارزش 

ــم  ــد و جس ــدن وارد می کن ــن ب ــر ای ــری ب ــک دیگ ــوک های کوچ ــا ش ــروز تنه ــخت افزارانه ام ــات س اقدام
ــم و  ــاوره دهی ــود مش ــهرهای خ ــه ش ــه ب ــد ک ــت آن باش ــاید وق ــد. ش ــته تر می کن ــته اش را خس و روح خس
حالشــان را بفهمیــم و بــا آن هــا مهربــان رفتــار کنیــم نــه آنکــه دل بســوزانیم، بلکــه روح اش کــه مردمــان درون 
آن هســتند را بــه تکاپــو انداختــه و در بلنــد کــردن جســم شــهر و قــوی ایســتادن آن از مشــارکتش بهــره بریــم.

شنل1 
1                 اشاره به داستان کوتاه »شنل« از نیکوالی گوگول

جدیدی
بدوزیم  نگین محمد شریفی 

دانشجوی کارشناسی شهرسازی 
دانشگاه هنر اصفهان

nytim
es.com

 , 2015 , m
ay 20 , david w

elsh : طرح  از



شماره دهم ، بافت جدا تافتهگاهنامه علمی دانشجویی ارگ 

61 60

 اکنون بیش از همیشه از تکراِر نو شدن ها و یکنواختِی گوناگونی ها فرسوده و ملولیم.

ــا  ــتگاهی ی ــی، دس ــا رنگ ــت، ت ــی هس ــز نوی ــا چی ــه ت ــده ک ــاور نهاده ش ــن ب ــر ای ــدرن ب ــرف م ع
ــدن  ــو دی ــش ن ــا عط ــده ت ــر باعث ش ــن ام ــرد و همی ــی ک ــد زندگ ــت، بای ــه هس ــی دگرگون ماجرای
ــاز،  ــن نی ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــانه ها ب ــه رس ــوری ک ــه ط ــرد. ب ــاال گی ــه روز ب ــدن روز ب ــوار ش و نون
ــا و  ــا و نارخداد ه ــش رخداد ه ــی آفرین ــم و حت ــخ، توه ــا مس ــد و ت ــر از نوپردازی ان ــه ناگزی بی وقف

پیــش  می رونــد. فراواقعیت  هــا 

ــر  ــی دیگ ــش های آن ــن درخش ــده اند و ای ــه ش ــر کهن ــدن ها دیگ ــو ش ــن ن ــی ای  ول
ــن هنگامــه ای شــاید  ــد. در چنی ــر نمی انگیزانن ــن     انســان مــدرن را ب خاطــر حزی
ــن باشــد  ــل خــوره روح آدم را می خــورد، ای ــن مــالل، کــه مث ــی از ای تنهــا راِه رهای
ــی  ــداِر گذرای ــر پای ــت ه ــی، آن  وق ــرار  ده ــان ق ــه ی آخرالزم ــر لب ــان را ب ــه انس ک
ــاب  ــه کت ــر آید."مقدم ــه نظ ــده ب ــت و تعیین کنن ــدازه بااهمی ــدی و بی ان ــد اب می توان

»هیــچ این جــا می هیچــد«"

در دنیایــی زندگــی می کنیــم کــه ســرعت همــه چیــز در آن بســیار زیــاد اســت. زمــان بــه مفهومــی 
ــدا می شــود کــه ســاعت  ــر کســی پی ــل شــده  اســت. کم ت ــر از هــر زمــان دیگــری تبدی ــا  ارزش ت ب
مچــی بــر دســتش نباشــد (شــاید حتــی تــا چنــد ســال دیگــر کســی را نیابیــم کــه ســاعت هوشــمند 
ــارات  ــن از افتخ ــی رود و ای ــدن م ــریع تر ش ــمت س ــه س ــل ب ــد(. حمل ونق ــته باش ــت نداش ــر دس ب
ــک و  ــد. ترافی ــاب می  آی ــه حس ــهر ب ــر ش ــان ه ــان و متخصص ــه ی مهندس ــتاورد های جامع و دس
ــردن  ــل آن، آلوده ک ــر دلی ــه ظاه ــاید ب ــت. ش ــده اس ــان آزاردهن ــا برایم ــاد رفت وآمد ه ــداد زی تع
ــرعت مان  ــه از س ــد ک ــن باش ــان ای ــی ناراحتی م ــل اصل  دلی

ً
ــاال ــا احتم ــد ام ــت باش محیط زیس

ــم. ــت می دهی ــان را از دس ــود و زم ــته می ش کاس

ــه  ــن ب ــت ِمی ــی را از ایال ــراف مغناطیس ــط تلگ ــا خ ــم ت ــادی داری ــه ی زی ــد:" عجل ــورو می گوی ث
ــند.  ــته باش ــادل نداش ــرای تب ــی ب ــز مهم ــزاس چی ــن و تگ ــت ِمی ــن اس ــا ممک ــیم. ام ــزاس بکش تگ

ــه." ــن معقوالن ــخن گفت ــه س ــت، ن ــن اس ــخن گفت ــر س ــی، تندت ــدف اصل ــه ه ــگار ک ان

ــا  ــه کج ــم ک ــره می کنی ــان را ذخی ــت؟ زم ــمند اس ــان ارزش ــان برایم ــه زم ــش از همیش ــرا بی چ
ــم؟ ــش کنی مصرف

 
ً
ــا ــد و نهایت ــا را مصــرف می کن ــن زمــان اســت کــه م ــم، ای ــا زمــان را مصــرف نکنی ــی اگــر م گوی

زایــل می شــویم، فرســوده می شــویم و تمــام. امــروز زمــان همــه چیــز اســت و انســان دیگــر هیــچ 
ــل  ــی تبدی ــه کاالی ــد مظهــر زمــان گذشــته باشــد. زمــان هــم ب ــز نیســت. انســان تنهــا می توان چی
شــده کــه بایــد مصرفــش کنیــم. زمــان اســت کــه بــه مــا می گویــد چــه کنیــم. همیــن امــر ســبب 
شــده اســت کــه کیفیــت، جــای خــود را بــه کمیــت بدهــد. اهمیتــی نــدارد کــه درس را چگونــه در 
دانشــگاه می خوانــی و چقــدر ایــن درس در رشــته ات بــه کارت خواهــد آمــد. بایــد 100 صفحــه ی 
ــته  ــت داش ــا 3 غیب ــی تنه ــری و می توان ــر از 10 بگی ــد باالت ــی، بای ــان بخوان ــرای امتح ــاب را ب کت
باشــی؛ در غیــر ایــن صــورت الزم اســت ایــن درس را دوبــاره بگذرانــی. همچــون چارلــی چاپلیــن 
ــه ازای  ــه ب ــه او پــول خواهــد داد و ن ــه ازای زمــان ب کــه بایــد ســخت کار کنــد امــا کارفرمــای او ب
کاری کــه انجــام می دهــد. حتــی اگــر فــرد دیگــری جایگزیــن ایــن کارگــر شــود اهمیتــی نــدارد، 

ــی اســت کــه صــرف انجــام کار می شــود1. مهــم آن زمان

 اگــر ماشــین یــا رباتــی هــم ســر 
ً
در ایــن عصــر انســان ها بــا یکدیگــر تفــاوت و تمایــزی ندارنــد. احتمــاال

ــه ســمت و  ــه ب ــن نقطــه اســت کــه جامع ــی نخواهــد داشــت. از همی ــرد، دیگــر اهمیت ــرار بگی جایشــان ق
ــز  ــبب تمای ــه س ــی ک ــان عامل ــت خویش(هم ــان، هوی ــن جری ــراد در ای ــی دارد. اف ــر گام برم ــویی دیگ س
می شــود( را از دســت داده انــد و بــرای یافتــن آن دســت بــه جعــل آن می زننــد. شــاید بــا داشــتن مرســدس 
بنــز بتواننــد ایــن تمایــز را ایجــاد کننــد، شــاید هــم اگــر رنــگ موهایشــان کمــی روشــن تر باشــد! امــا آیــا 
ــت  ــد اهمی ــروز واج ــه ام ــد؟ آنچ ــت می کن ــت رفته کفای ــت ازدس ــای هوی ــرای احی ــن تر، ب ــی روش رنگ
ــواره  ــرف هم ــت و "مص ــت رفته اس ــه ازدس ــت ک ــی اس ــه آن معنای ــت بلک ــین نیس ــا ماش ــروت ی ــت، ث اس

ــد".  ــا می کن ــد معن تولی

انســانی کــه کــم و بیــش فهمیــده اســت کاری کــه انجــام می دهــد دیگــر ارزش خــود را از دســت  داده، بــرای 
بازیافتــن ایــن معنــا هــرروز بیشــتر از دیــروز مصــرف می کنــد؛ آن هــم بــه گونــه ای کــه نقطــه ی پایانــی بــرای 
آن وجــود نداشــته باشــد. مصــرف می کنــد بــرای نزدیکــی بــه آنچــه روزی در دنیــای خیــال، آرزوی رســیدن 
ــال  ــه دنب ــای واقعــی ب ــه آن را داشــت. هــرروز کاالهــای بیشــتری را در ذهن مــان تصــور می کنیــم، در دنی ب
ــم  ــدا می کنی ــی پی ــه دلیل ــت ک ــه اس ــم؛ این گون ــای آن را بپردازی ــم به ــه بتوانی ــم ک ــم و کار می کنی آن می روی

ــراي  ــه اي ب ــت، لحظ ــفت کردن مهره هاس ــه س ــغول ب ــی مش ــر صنعت ــک کارگ ــه در آن ی ــر جدیدک ــم عص ــه فیل ــاره دارد ب 1  اش
ــا یــک ســاعت  ــه دست شــویی، م ــل از ورود ب ــه دست شــویی مــی رود. قب ــه همــکارش می ســپارد و ب اســتراحت، کار خــود را ب
ــی  ــا بازرس ــا آنه ــران ب ــان کار کارگ ــده و زم ــته ش ــا نوش ــر آن ه ــران ب ــخصات کارگ ــه مش ــم ک ــی را می بینی ــواري و کارت های دی
ــر  ــن تذک ــه چاپلی ــده و ب ــر ش ــش ظاه ــه نمای ــا در صفح ــگ کارفرم ــویی، بی درن ــه دستش ــن ب ــد از ورود چاپلی ــود. بع می ش

ــردد.  ــود برگ ــرکار خ ــه س ــد ب ــیده و او بای ــرا نرس ــتراحت ف ــان اس ــه زم ــد ک می ده
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کــه بــه کارمــان ارزشــی بدهــد.

ــال  ــه دنب ــان ب ــن می ــم و در ای ــم و کار می کنی ــت. کار می کنی ــوب اس ــک دوِر معی  ی
ِ

ــروع ــه ی ش ــد، نقط ــن رون ای
فراغتــی هســتیم. اگــر فراغــت، در گذشــته زمانــی بــرای رشــد فــردی و پرداختــن بــه هنــر و فرهنــگ بــود؛ امــروزه 
زمانــی بــرای کار نکــردن اســت. تفریح مــان مصرف کــردن اســت. دیگــر همــان هنــر و فرهنــگ هــم بــا مصــرف 
 تنقالتــی را از بوفــه ی ســالن ســینما بخریــم و پــس از فیلــم بــه مــدِل 

ً
همــراه اســت. بــرای دیــدن فیلــم بایــد حتمــا

ــیم. ــر می اندیش ــیدن بازیگ ــش و لباس پوش ــرز آرای ــو، ط م

بــا ایــن اوصــاف مگــر جــز ایــن اســت کــه مصــرف، معنــای جدیــدی بــه کار، فراغــت و زندگی مــان بخشــیده 
اســت؟ پــس چــه چیــزی در ایــن مفهــوم، فرســودگی و زوال را بــه همــراه دارد؟

ــر  ــه فقیرت ــود، بلک ــر نمی ش ــتن آن دارات ــر داش ــه خاط ــود، ب ــه دار می ش ــاورزی خان ــی کش ــد:" وقت ــورو می گوی ث
ــه ای کــه او دارد." ــه خان ــه ای اســت کــه او را دارد، ن ــن خان می شــود و ای

ــان  ــد. هم ــرل می کن ــط او را کنت ــه رواب ــت ک ــن کاالس ــدارد و ای ــود ن ــی از خ ــل کاال قدرت ــده در مقاب مصرف کنن
چیــزی کــه مارکــس آن را شــیء وارگی می نامــد. انســان ها نســبت بــه خــود و آنچــه می آفریننــد بیگانــه 
ــا آنهــا احســاس نمی کنیــم  می شــوند. تاریــخ و جامعــه بــه اشــیایی تبدیــل می شــوند کــه مــا هیــچ پیونــدی را ب
و تنهــا نقــش نظاره گرانــی منفعــل را داریــم. حــال می تــوان بــه ایــن پرســش پرداخــت کــه آیــا در ایــن جامعــه، 
شــهرهای پایدارتــری خواهیــم داشــت؟ پایــدار بــرای چــه کســی؟ شــهرهایی پــر از مردمــان منفعــل، پاســاژها و 
مال هــای بــزرگ، پایــداری را بــرای کــدام قشــر بــه ارمغــان می آورنــد؟ بــه دنبــال ایــن روحیــه ی مصرفــی کــه بــر 
مــا غالــب اســت، هــرروز سیتی ســنترهای بیشــتری از زمیــن می روینــد کــه خوشــبختی و آزادی را بــه مــا ارزانــی 

ــای آزادی؟! ــن اســت معن ــا ای ــد کــه ســرگرم مصــرف شــویم و آی ــع مــا را آزاد می گذارن ــد امــا در واق می دارن

ــرار دهــد. امــروزه شــهرها  ــت ق ــی ســاکنانش را در اولوی ــاز اصل ــد نی ــی شــود، دیگــر نمی توان شــهر کــه مصرف
ــه  ــوند ک ــی می ش ــهرها طراح ــه ش ــد؛ چراک ــود را می رانن ــی خ ــاکنان دائم ــتند و س ــت هس ــاکنان موق ــرای س پذی

مصــرف شــوند.

ــه  ــود ک ــد نمی ش ــن دوران، کاال تولی ــت. در ای ــد اس ــان تولی ــروز، هم ــرمایه دارِی ام ــه ی س ــرف در جامع مص
توســط مصرف کننــده مصــرف شــود و نیــازی را رفــع کنــد، بلکــه مصــرف اســت کــه تولیــد می شــود. میــل بــه 
چیزهــای خواســتنی در وجــود مــا کاشــته می شــود. ایــن میــل، ســیری ناپذیر اســت و بــه محــض برآورده شــدن 
ــا  ــال (ســرمایه دار( را ت ــِب کاپیت ــر جی ــن ام ــد و همی ــد می کن ــدی را تولی ــی، خواســته های جدی خواســته های قبل
ابــد پــر خواهــد کــرد. از ایــن رو کاال تولیــد می شــود کــه مصــرف شــود و بــه دور انداختــه شــود. چنیــن کاالیــی 

ــس. ــرای خریده شــدن اســت و ب تنهــا ب

تنهــا راهــی کــه می توانــد شــنلی جدیــد بــرای جســم خســته و ســرمازده ی مــا (از مصــرف( بســازد، شــاید ایــن 
باشــد که"شــاعر زندگــی خودمــان باشــیم"2. بیافرینیــم معنایــی را کــه مــدت زیــادی اســت گــم کرده ایــم. ایــن 
ــی دارد را  ــود بیگانگ ــدگی و از خ ــانی از شیء ش ــه نش ــر آنچ ــم. ه ــه تحری ــم ب ــوا دهی ــد فت ــاید الزم باش ــار ش ب

ــد  ــز بای ــا نی ــرد، م ــان را در دســتان خــود می گی ــا می خواهــد همانطــور کــه شــاعر، زب ــد. او از م ــان می کن ــه را نیچــه بی ــن جمل 2  ای
زندگــی را در دســت بگیریــم؛ و آن را بــه چیــزی ارزشــمند تبدیــل کنیــم.

ــر می کنــد. تحریــم کنیــم و ســدی باشــیم در مقابــل جهانــی کــه هــر روز مــا را از خودمــان دورت

منابعی که برای نوشتن این جستار مطالعه شدند :

صمیمی، نیلوفر؛ شیء شدگی از لوکاچ تا هابرماس، پرتال جامع علوم انسانی

عســگری، علــی؛ نصیرســالمی، ســیدمحمدرضا؛ ســلطان زاده، حســین؛ هاشم نژادشــیرازی، هاشــم (1396(؛ معمــاری 
مصرفــی؛ تحلیلــی معناشــناختی بــر پدیــده مصــرف در مراکــز بــزرگ خریــد شــهری، بــاغ نظــر

ذکایی، محمدسعید(1391(؛ مصرف و سبک زندگی:رویکردها، مسائل و آسیب ها

ربیعی، علی، ملکه(1395(؛ مصرف گرایی: از اجبار تا لذت

ــی  ــای انسان شناس ــی، پژوهش ه ــه کاالی مصرف ــه مثاب ــته ب ــان(1393(؛ گذش ــعودی، آرم ــال؛ مس ــزدی، لی ــی ی پاپل
ــران، شــماره2 ای

فینگر، آندرو؛ ترجمه میثم عالی پور؛ هایدگر، مارکروزه و فلسفه تکنولوژی

کتابنامه

الگذاندر، َسمیوئل؛ ترجمه غالمعلی کشانی(1396(؛ دارندگی در بسندگی است، نگاه معاصر

مایلزف استیون؛ مترجمان: مرتضی قلیچ، محمدحسن خطیبی بایگی(1392(؛ شهرهای مصرفی، تهران:تیسا

بدریار، ژان؛ ترجمه پیروز ایزدی(1393(؛ جامعه مصرفی: اسطوره ها و ساختارها
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خشتی از  ارگ

ارگ  یه  نشــر بــا  همــکاری  در  ارگ  از  خشــتی 
 . پــردازد  مــی  شهرســازی  روز  موضوعــات  بــه 

یه ارگ  یافــت شــماره هــای قبلــی کافــی اســت بــه کانــال تلگــرام نشــر بــرای در
یــا کانــال تلگــرام انجمــن علمــی شهرســازی مراجعــه فرماییــد . 

ــام  ــه آیــدی تلگــرام مــا پی ــا ب ــرای مــا ایمیــل کــرده ی نظــرات خــود را ب
ــد.  دهی

khesht.arg@gmail.com
t.me/khesht_arg
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arg_aui 

ArgMag_AUI@yahoo.com

Telegram.me/ Arg_aui
)تلگرام نرشیه علمی دانشجویی ارگ)

telegram.me/shahrsazi_aui
)تلگرام انجمن علمی شهرسازی(

ما را در فضای مجازی دنبال کنید


