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شماره دهم  ،بافت جدا تافته

زمــان و تأثی��ر ژرف آن ب��ر روی ه��ر رون��دی غی��ر قاب��ل ان��کار اس��ت .ایــن تأثیــر آنقــدر آهســته
و عمیــق پیــش مـیرود کــه گاهــی ،یافتــن علــت وجــودی هــر پدیــدهای را بــه دســت فراموشــی
میســپارد.
زمــان ،قــادر بــه متحــول کــردن هرگونــه فرهنــگ ،شــخصیت و هویتــی میباشــد کــه تــوان
محافظــت از خــود را نــدارد .ایــن قـ ِ
ـدرت زمــان اســت کــه میتوانــد هــر پدیــدهای را مســتحکم و
یــا حتــی متزلــزل کنــد .پدیــدهای همچــون یــک فرهنــگ ،یــک ســکونت و یــا حتــی یــک بافــت.
ســوال اساســی اینجــا مطــرح میشــود کــه آیــا بــرای بقــا ،بایــد همنفــس بــا روح زمانــه ادامــه
داد !؟ یــا میشــود شــخصیت خــود را در برابــر ایــن روح ســرکش ،بلهــوس و ناپایــدار زمانــه
حفــظ کــرد !؟
تغییــر در ســبک زندگــی و ارزشهــای یــک بافــت در جهــت همراهــی بــا روح زمانــه ،آن بافــت
را دیگــر بــرای خــودش نگــه نمـیدارد؛ بلکــه آنــرا بــرای بلهوســی روح زمانــه میخواهــد.
همــراه نشــدن بــا جهــان امــروز ،فرســودگی آور اســت! پــس بــرای بقــا بایــد جنگیــد و حتــی تــن
بــه ذلــت داد ،هویــت و ارزشهــای خویــش را حــراج کــرد و بــه تــاراج گذاشــت!
بــه نظــر میرســد جمل ـهی فوقالذکــر ،گویــای مجموعــه اقدامــات دولــت و مدیــران شــهری،
طــی ســالیان گذشــته ،بــرای حــلِ مســئلهی بافتهــای جداتافتــه اســت.
خاطــره ابــزار تفحــص گذشــته نیســت،
بلکــه صحنــهای اســت بــرای بــه حــال
آمــدن گذشــته ،صحنــهای اســت بــرای
پیونــد مجــدد بــا محیــط .خاطــره تــا
عمیقتریــن الیههــا را مــیکاود ،بــرای
آنکــه بتوانــد مکانــی جدیــد در خاطــره
شــهری را کشــف کنــد ،پارههــای مجــزا را
کنــار هــم میچینــد تــا کارکــردی مجــدد
بــه آنهــا بخشــد ،فراموششــده را نجــات
دهــد و امیدهــا و آرزوهــای سرکوبشــده
را از نــو برهانــد .

(والتر بنیامین)1989،

در ایــن میــان ،مجموعــه تصمیمــات اخــذ شــده در جهــت حفــظ و احیــای بافتهــای شـ ِ
ـهری
فرســوده (یــا بــه اصطــاح ناکارآمــد) ،ناشــی از تفکــر جــدا تافتگــی اســت .در اینگونــه بافتهــا،
هرگونــه اقدامــی انجــام میشــود تــا بــه نحــوی مســئلهی جــدا تافتگیشــان رفــع شــود امــا در
بســیاری از مواقــع ،چنیــن اقداماتــی نــه تنهــا مســئلهای را حــل نمیکنــد؛ بلکــه باعــث غوطـهور
شــد ِن بافتهــای شــهری در باتـ ِ
ـاق فرســودگی میشــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه تفکــر جــدا
تافتگــی ،تنهــا گریبانگیــر مدیــران و تصمیمســازان شــهری نشــده اســت؛ بلکــه جامع ـهی مــا را
نیــز در بــر گرفتــه و باعــث اضمحــا ِل بیــش از پیـ ِ
ـش برخــی از بافتهــای شــهری شــده اســت.
در ایــن شــماره از نشــریه ،بــه بیــان ابعــاد مختلفــی از فرســودگیِ بافتهــای شــهری از جملــه:
مجموعــه اقدامــات دولــت و مدیــران شــهری در ارتبــاط بــا فرسودهســازی کالبــدی و اجتماعــی،
تأثیــر توســعه و شهرنشــینی شــتابان بــر فرســودگیُ ،محــا ِل عدالــت اجتماعــی در نیــت مداخلــه
در بافتهــای فرســوده ،افســردگی و فرســودگی ،مســکن ناهنجــار و اســکان غیــر رســمی
پرداختهایــم.
امید است حق مطلب را به درستی ادا کرده و تأملی را برانگیخته باشیم.
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ک ک��ه همـ�هی پدیدههــا را بــه
ای��ن یـ�ک متــن علمـ�ی نیس��ت ،ی��ا بهــ عب��ارت دیگرــ از جنـ�س علــم کالسـ�ی 
تعــدادی معیــار و شــاخص میکاهــد و بــه ســنت عالمــان مــدرن ،بــه دنبــال یــک پاســخ قطعــی و مطلــوب
اســت ،نیســت .عرص ـهی پی ـشروی مــا شــهر اســت ،طبیعتــی مصنــوع و در تعامــل بــا طبیعــت ســیال و
دربرگیرنــدهی هم ـهی عناصــر شــهریت ،از جملــه مدی ـران ،شهرســازان و مــردم .در واقــع ،هــدف از ایــن
متــن ،ایجــاد یــک دیــدگاه و یــا حتــی آغــاز گفتوگــو در مــورد ســه پرســش اســت :اول ،آیــا بافتهــای
فرســوده و ناکارآمــد ،بافتهــای جــدا تافتهانــد؟ دوم ،چــه نقــدی بــر روشهــای برخــورد بــا اینگونــه
بافتهــا وارد اســت؟ و ســوم ،چگونــه بایــد پرســش را مطــرح نمــود؟
در پاســخ بــه پرســش اول بایــد گفــت ،بافــت جــدا تافتــه عبــارت خوبــی بــرای توصیــف چهلتکــهی
شــهرهای امروزیــن اســت ،ولــی ایــن جــدا تافتگــی نــه منحصــر بــه بافتهــای ناکارآمــد اســت و
نــه شــهرهای ایــران و کشــورهای در حــال توســعه و نــه بــه مقیــاس ریزشــهری .در واقــع ،در بســیاری از
کشــورها ،جــدا تافتــن بافتهــا ،راهبــردی بـرای مدیریــت کالبــدی ،اجتماعــی و اقتصــادی شــهرها اســت.
تنهــا ،الگــوی ایــن بافتهــای شــهری اســت کــه متفاوتنــد .هویتهــای گاه منفعالنــه کــه بــه ســکونتگاهها
و ساکنینشــان تحمیــل میشــود و گاه از دل خــود آنهــا میرویــد .بــه تورنتــو فکــر کنیــد و چهلتکــهی
ملیتــی آن ،بــه منهتــن و بروکلیــن در نیویــورک ،یکــی در اوج تمــول و دیگــری تبدیلشــده بــه شــهر مــوزهای
از زیســت خیابانــی و تولیــدات برآمــده از خالقیتهــای روزمــره و فــردی و بــه بافتهــای شــهری ویــن
کــه ب ـرای هــر ســبک زندگــی شــکل گرفتهانــد .شــهرهای ایرانــی نیــز از ایــن امرمســتثنی نیســتند .کــدام
بافــت شــهر جــدا تافتــه اســت؟ بافــت ناکارآمــد حاصــل از فرســودگی زیرســاختها و کاربردهــا؟ بافــت
ناکارآمــد حاصــل از زیســت و ســاخت غیررســمی؟ بافــت ناکارآمــد حاصــل از حلشــدن روســتا در
شــهر؟ آیــا چــون تنهــا کالبــد پهن ـهی مســاکن ارزانقیمــت ماننــد دانههــای پــازل بــه خوبــی درهــم چفــت
شــدهاند ،ایــن بافــت جــدا تافتــه نیســت؟ و آیــا هویــت منفعاالنهایــی کــه بــه ســاکنان آن بخشــیدهایم:
«ارزان»« ،مــورد مهــر قرارگرفتــه» آنهــا را متمایــز نکــردهاســت؟ بافــت موزههــای تاریخــی ،محــات
اعیاننشــین و دههــا مثــال دیگــر از بافتهایــی کــه جــدا نامیــده شــدهاند از ایــن دســت هســتند .تأکیــد
میکنــم منفعالنــه نامیدهشــده و بــر روی نقشــه بــا چنــد شــاخص مرزگــذاری شــدهاند .مقصــود آن اســت
کــه هیــچ بافتــی تنهــا در خــود نمیزیــد وهیــچ بافتــی نیــز بــه تنهایــی معضــل نیســت؛ بلکــه ش ـرایط آن
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در برهمکنــش بــا دیگــر بافتهــا شــکل گرفتــهاســت .دیــدگاه مــا ،مدیــران ،طراحــان ،ســرمایهگذاران و
گاه ســودجویان اســت کــه تکــهای از شــهر را بیــرون کشــیده ،نامگــذاری کــرده و انگشــتنما میکنــد.
همانطــور کــه اونگــرس ،برلیــن بعــد از جنــگ جهانــی را بــه جزایــری از شــهر در شــهر تشــبیه کرد ،1شــهرهای
ِ
امروزیــن نیــز هــر یــک بــه دلیلــی و نوعــی از تافتــن انــواع بافتهــا در کنــار هــم ایجــاد شــدهاند .شــاید
بتــوان گفــت ،تنهــا شــباهت تکههــای بافــت ،متمایــز و ویــژه بــودن هــر یکــی از آنهاســت.
حــال راهــکار مــا دربرخــورد بــا ایــن عضــو بیــرون کشــیده شــده چــه بودهاســت؟ بافتهــای ناکارآمــد و
فرســوده ،بــه درد مزمنــی ب ـرای مدی ـران ،تصمیمگی ـران و محققــان شــهری بــدل گشــتهاند .مدیرانــی کــه بــا
ســرعت جادویــی ،آتــش را بــه زیــر خاکســتر دفــن میکننــد و محققانــی کــه ب ـرای دیــدن آتــش نیــاز بــه
اثبــات وجــود آن از ازل دارنــد و عینــک تجربیــات موفــق جهانــی ،آنهــا را از دیــدن هــر راهــکار ناآزمــوده و از
زمینــه برآمــدهای بــر حــذر مـیدارد .راهکارهــای ارائهشــده در ســطح مدیریتــی یــا عــام هســتند و بلندمــدت،
چ ـرا کــه هنــوز تهدیــد ناکارآمــدی بافــت در اولویــت نیســت یــا کوتاهمــدت ،ضربتــی و عملیاتــی در حــد
برطــرف کــردن عالئــم بیمــاری ،چـرا کــه بحـران فـرا رسیدهاســت .اکثــر طرحهــای تحقیقاتــی و دانشــگاهی
نیــز کــه بایــد تــا حــدی بــار مطالعــات میانمــدت را بــر دوش کشــند ،گاه بســیار انتزاعــی هســتند و گاه
بــدون درک عمیــق از ســاز و کار درونــی بافــت و ظرفیتهــا و محدودیتهــای مدیریتــی ،بــه گرتهبــرداری از
نظریــات و تجربیــات موفــق جهانــی روی میآورنــد .شــاید آنچــه بتــوان در هــر دو گــروه بــه وضــوح یافــت،
تمایــل بــه جمعبنــدی ،ارائــه الگوهــای کلــی و نادیدهگرفتــن نیروهــای از پاییــن بــه بــاال و درونــی بافتهــا
اســت .چنیــن راهکارهایــی در اغلــب مــوارد ،کارســازند ولــی در برخــورد بــا پویایــی اجتماعــی -اقتصــادی و
پیچیدگیهــای ایــن محیطهــای شــهری کــه بــا چرخهــای زیســت رســمی و غیررســمی رانــده میشــوند،
ناکارآمــد ظاهــر شــدهاند .ایــن دینامیــک و عــدم قطعیــت تنهــا بــه درون هــر محلــه و بافــت محــدود نمیشــود
بلکــه بــه واســطه مداخــات برنامهریزیشــدهی کالبــدی ،سیاس ـتهای ســرمایهگذار پــرور و ســودآور و یــا
ـود ذات خودســازماندهی ســامانه از محلــی بــه محــل دیگــر و در مقیاسهــای مختلــف در حرکــت
حتــی خـ ِ
اســت .چنیــن پویایــی ذاتــی ،برنامهریــزی و تصمیمگیریهــای قاطعانــه ،کالبــدی و ضربتــی را بیــش از
پیــش غیرکاربــردی میســازد .در ایــن میــان ،نقــش نهادهــا و ســازمانهای تســهیلگر ،کــه بتواننــد در دل
جوامــع و بافتهــای ناکارآمــد شــکلگرفته و بــه مــرور زمــان ،علــم مــورد نیــاز را تولیــد کــرده و از طرفــی
نیازهــا و فرصتهــای اجرایــی را بــا علــم حاصــل از تحقیقــات پیونــد بزننــد ،بســیار کمرنــگ اســت .انــدک
گروههایــی هســتند کــه بــه مطالعــات و اقدامــات عمیــق و زمین ـهای دســت زدهانــد ولــی بــه دلیــل نداشــتن
جایــگاه رســمی ،در بــازهی زمانــی و مکانــی ،محــدود گشــتهاند.
در نهایــت پرســش ایــن اســت کــه چــه رویکــردی را میتــوان بــرای دیــدن شــهر و تبییــن پرســش پیــش
از پاســخ ،بــه ویــژه در بافتهــای معضــلدار در پیــش گرفــت؟ همانطــور کــه گفتــه شــد تکههــای
شــهر ،هــر یــک بــا ویژگــی خــاص خــود از درون و در تعامــل بــا زمینــه و محیــط شــهری خــود در حــال
زیســتند .نمیتــوان بــا ایجــاد یــک نامگــذاری کلــی تحــت عنــوان بافتهــای فرســوده و ناکارآمــد ،تمامــی
تفاوتهــای ســاختاری و عملکــردی تکههــا را انــکار کــرده و بــا نســخهای مشــترک بــه دنبــال برخــورد
بــا آنهــا بــود .بافتهــای بــه اصطــاح فرســوده و ناکارآمــد ،ماننــد هــر بافــت دیگــری دارای ویژگیهــا،
1 Hrtweck , F. andMarot, S.(2013) The City in the City : Berlin: A Green Archipelago , Zurich, Lars Muller
Publishers.
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گاهنامه علمی دانشجویی ارگ
فرصتهــا و تهدیدهایــی هســتند کــه میتواننــد قلمــرو و نــام دیگــری بــرای آنهــا ،فراتــر از عوامــل
معضلآفریــن خارجــی رقــم زننــد .تنهــا درکــی دو ســویه ،از پاییــن بــه بــاال و بالعکــس ،میتوانــد شــناخت
و راهــکار مختــص هــر پهنــه و بافــت را مشــخص کنــد .درکــی صحیــح و برآمــده از عملکــرد روزمــرهی اجـزا،
در مشــارکت بــا مصرفکننــدگان و ذینفعــان فضــا میتوانــد بــه درســتی پرســش در دســت را روشــن ســازد.
چنیــن شــناختی در کنــار درک اکوسیســتم شــهری دربرگیرنــدهی پهنــه و نگــرش واقعبینانــه بــه ظرفیتهــا
و تأثیــرات متقابــل عناصــر ســامانه بــر یکدیگــر و کل ،میتوانــد حرفهمنــدان را از برداشــتهای انتزاعــی
و تصمیمــات کلــی برهاند .بــا چنیــن نگرشــی ،پرتوگالــی بعــد از اشــاره بــه غیرقابــل پیشبینــی بــودن،
خودســازماندهی و پیچیدگــی شــهرها ،بــه بهتریــن نحــو نقــش شهرســاز را تبییــن میکنــد:
«آنچــه ب ـرای مــا بــه عنــوان عالمــان و برنامهری ـزان باقــی میمانــد ،نشســتن و نظــاره
کــردن یــا در بهتریــن حالــت ،مشــارکت در ایــن فرآینــد خودســازماندهی عظیــم اســت.
ً
در اینجــا نیــز ،بــه طــور کلــی زندگــی و مخصوصــا شهرســازی ماننــد صحنــهی
تئاتــر بزرگــی اســت کــه در آن مــا ،تماشــاگران -عالمــان -برنامهری ـزان مینشــینیم و
مینگریــم و گاه بــه دینامیکهــای ایــن پیچیدگــی متغیــر ،واکنــش نشــان میدهیــم.
بــا ایــن کار ماننــد تماشــاگران مــا نیــز نقــش خــود را در بــازی زندگــی پیشرونــده
ایفــا میکنیــم2 .در چنیــن چشــماندازی اســت کــه شهرســازی تاکتیکــی و تکیــه
بــر مشــارکت مردمــی ،نــه فقــط بــه عنــوان منابــع داده ،کــه بــه عنــوان مجریــان و
ایدهپــردازان و خالقــان فضــا اهمیــت مییابــد .ایدههایــی برآمــده از دل کالبــد،
روزمــره ،فرهنــگ و اجتمــاع و شــبکههای رســمی و غیررســمی بافــت کــه میتوانــد
از عناصــر نامتعــارف و بــه ظاهــر تهدیدآمیــز فرصــت بیافرینــد .بهتریــن مثالــی کــه
در ایــن راســتا بــه ذهــن خطــور میکنــد ،محــات خــاق و فعــال در اکوسیســتم
کارآفرینــی هنــد و چیــن هســتند کــه از وجــود کالبــد و ســاکنان بافتهایــی بــه ظاهــر
ناکارآمــد بهــره بــرده و بــدون مداخل ـهی کالن بــه ش ـرایطی برد-بــرد دس ـتیافتهاند.
پاســخ میتوانــد در کالبــد ،فرهنــگ ،اقتصــاد یــا هــر زمین ـهی شــهری دیگــری نهفتــه
باشــد و بــر دیگــر جنبههــا تأثیرگــذارد.
کالم آخــر آن کــه ،تجربیــات موفــق و نظریههــای شــهری کــه الگــوی عمــل اکثــر اقدامــات شــهری و
تحقیقــات دانشــگاهی اســت در پاســخ بــه پرسشــی برآمــده از یــک زمینــه و تاریــخ ویــژه تدویــن شــد ه اســت.
شــاید بــه جــای از برکــردن و جســتوجو در میــان پاســخهای از پیــش تعیینشــده ،باید دقیقتــر واقعیــت
تکههــای شــهری را از بطــن خــود و بــدون پیشفــرض بشناســیم ،نحــوهی شــفاف دیــدن را فرابگیریــم و
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.

8

بافت های فرسوده

شماره دهم  ،بافت جدا تافته

در اسارت ناسازگاری

صفورا مختار زاده
مدرس شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

فرم و عملکرد

هســتی شــهر بــه اعتقــاد ســاموئلز( )2005(1و بــر اســاس مجموعــه تعاریــف کانــزن ،)2دارای یــک ســاختار
چهــار بعــدی بــه نــام مــکان ،فــرم ،عملکــرد و تغیی ـرات (در طــول زمــان) اســت .مــکان ،بســتر قرارگیــری
عناصرــ ف��رم و ش��کلگیری کالبــد شــهر اســت کــه پــس از آن عملکردهــای مختلــف اجتماعــی ،اقتصــادی،
فرهنگــی و غیـ�ره را در خـ�ود ج��ای میدهــد .فــرم ًو عملکــرد در طــول زمــان بــه دلیــل کاهــش ســازگاری بــا
یکدیگ�رـ ،تغیی�رـ میکننــد .البتــه ایــن تغییــر الزامــا تغییــر کالبــدی نیســت؛ گاهــی و شــاید در بیشــتر مواقــع
عملکرده��ای جدی��د در کالبــد قدیــم ش��روع ب�هـ فعالیتــ میکننــد و آنچ��ه ای��ن حرکـ�ت آونگ��ی میـ�ان فــرم
و عملک��رد و گاهــی بس��تر را رقـ�م میزن�دـ ،زم��ان اس��ت .نقـ�ش شهرس��از در ای��ن چرخ��هی حیــات شــهری،
مدیری�تـ ای�نـ تغیی��رات اس��ت ب��ه گون��های ک�هـ بتوان��د در بـ�ازهی زمان�یـ می��ان حـ�ال و اف��ق برنامهریــزی،
عملک��رد و فرــم را در س��ازگارترین حالــت خ��ود ب��ا یکدیگ��ر نگ��هدارد.
ای�نـ مقدمـ�ه بــه نظ��ر م��ن آغـ�ازی قاب��ل تأم��ل ب�رـای خوان��ش ،تحلی��ل و مداخل��ه در بافتهــای فرســوده
اس��ت .آنچهــ ب�هـ عن��وان باف��ت فرسـ�وده ن��ام میبری��م و از س��ایر بافته��ای شـ�هری ج��دا میکنیــم ،در واقــع
بافتهای�یـ هس��تند ک��ه در طـ�ول زمـ�ان نتوانس��تند س�اـزگاری ف��رم و عملکـ�رد را در خ��ود بـ�هدس��ت آورنــد.
ناس��ازگاری ف��رم و عملکــرد موضــوع جدی��دی نیس��ت و ش��اید یک�یـ از ابتداییتری��ن و مهمتریــن مســائل
موــرد توج��ه در بافتهــای شــهری و بــه ویــژه فرســوده بــوده و هســت .امــا نکتــه مهــم کــه کمتــر بــه آن توجــه
شــدهاســت ،ابعــاد مختلــف ناســازگاری میباشــد.
فـ�رم و کالب��د شــهر از چن��د عنص��ر مه��م خیاب��ان ،قطع��ات و س��اختمانها (تودههـ�ا) تشـ�کیل شدــهاســت
ک��ه س��اختار ارتب��اط می��ان آنه��ا را تعریــف میکنــد .ایــن عناصــر دارای یــک ارتبــاط درونــی میــان اج ـزای
خ��ود و یکــ ارتباــط بیرون��ی بــا یکدیگ��ر هس��تند .بهــ عن��وان مث��ال شــبکهی خیابانهــا دارای یــک ارتبــاط
درونــی میــان اج ـزای خــود هســتند و از طرفــی ایــن عنصــر دارای ارتبــاط بیرونــی بــا عناصــر دیگــر چــون
س��اختمانها و قطع�اـت و فعالیته�اـ اس��ت .ناس��ازگاری حت��ی میـ�ان درونیتریــن اجــزای یــک عنصــر
میتوانــد منج�رـ ب��ه ناس��ازگاری ب�اـ عملک��رد آن شــود .بنابرای��ن مجموع��های از عوام��ل بههــم پیوســته در
ناس��ازگاری دارد ک�هـ میتوانــد بــه نتایــج نامطلوبــی
درون و بی�رـون هــر عنصرــ نق��ش عمــدهای در س��ازگاری و
ً
3
از جملــه شــکلگیری بافته��ای فرس��وده منج�رـ ش��ود .ای��ن دقیقـ�ا هم��ان نکت��های اســت کــه الکســاندر
( )1987س��الها پیــش در کتــاب "تئــوری جدیــد طراحــی شــهری" بــه عنــوان انســجام در برابــر ســازگاری
خــوب ،یــاد میکنــد و اکنــون بتــی 2005( 4و  )2008و ســالینگاروس 2000( 5و  )2005آن را یکــی از
مهمترینــ دالی��ل زوال بافته��ای ش�هـری میداننــد.
مارشــال ( )2009ای��ن مفهـ�وم را بــه گون��های دیگـ�ر و در قالـ�ب نظ��م بی�اـن میکنــد ،وی معتقــد بــه ســه نــوع
نظ�مـ نظاممن��د ،ش�اـخص و عملکرــدی استــ .ک��ه بهــ زع��م مــن توضی�حـ کاملتــری از "ســازگاری خــوب"
Samuels

Conzen
Alexander
Batty
Salingaros
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الکســاندر ( 1987و  )2004اســت .وی در اولیــن نظــم بــه ارتبــاط درونــی عناصــر کالبــدی ،در دومیــن نظــم
بــه ارتباــط می��ان عناص��ر و س��اختار شـ�هر و در س��ومین نظ��م ب��ه ســازگاری فعالیتهــا و عملکردهــا بــا فــرم
اشــاره دارد .وی معتقــد اســت ترکیــب ایــن ســه نظــم موجــب تکامــل فــرم شــهری و بــه تعبیــری انســجام و
یکپارچگ��ی میگ��ردد .بنابرایــن مالحظ��ه میکنی�مـ ک��ه عناص��ر ش��هری چ��ون خیابانهــا ،س��اختمانها،
عملکردهــای اجتماعــی و اقتصــادی و کاربریهــا بــه طــور مجــزا و مســتقل از یکدیگــر تکامــل پیــدا
نمیکننـ�د .بلک��ه هم�هـ ب��ا ه��م تکام�لـ مییابنــد .بنابرایــن ســازگاری میــان فــرم و عملکــرد بــا هــر هدفــی
(تکام��ل ،انس��جام ،نظــم وغی��ره) از اهمیتـ�ی وی��ژه در حی��ات و فرس��ودگی بافتهــای شــهری ،برخــوردار
اسـ�ت ،آنچ��ه بـ�ه نظ��ر م��ن در مطالعـ�هی بافتهـ�ای فرســوده کمت��ر مـ�ورد دق��ت قرــار گرفتـ�ه اســت.
میخواهــم بــا یــک مثــال ســاده و تنهــا بــا تأکیــد بــر دو وجــه ســازگاری فــرم و عملکــرد (مقیــاس و اتصــال
ب��ه وی��ژه بافتهــای مرکــزی ،در گذشــته
و پیون��د) ،مس��ئله را روش��نتر کنـ�م .اغل��ب بافته��ای فرس��وده ً
نق��ش خ��ود را ب��ه خوب�یـ در حیاــت ش��هری ایف�اـ میکردنــد ،دقیقــا همــان زمــان کــه کالبــد و عملکــرد بــا
یکدیگـ�ر بـ�ه خوب�یـ منطبــق ش��دهبودن��د .ب��ا تغیی��رات عملک�رـد در ط��ول زم��ان ای��ن بافتهــا مقیــاس خــود
را ازدس��ت میدهنــد و در سلســلهمراتب اتصــال عناصــر از ارتبــاط بــا پیرامــون خــود عقــب میماندنــد .در
برخــی از آنهــا بــه واســطهی قرارگیــری در مرکزیــت ســاختار شــهری ،عملکردهــای جدیــد امــا بزرگتــر از
اندــازهی یـ�ک محل��ه ب�هـ آنه�اـ تزریقــ میشــوند و در برخــی از آنهــا بــه علــت نبــود پیونــد مناســب ،همــان
فعالیته��ای قدی��م و عملکرده��ای ض�رـوری و مه��م هـ�م بیاعتبــار و یــا بــرای همیشــه خامــوش شــدند.
ب��رای مث��ال کالب��د ی�کـ محلهــ ک��ه تنهـ�ا ظرفی��ت فعالیته��ای محلــی را داش��ته بــا انباره��ای عمدهفروشــی
مقیـ�اس ش��هر درون آن ش��کل میگیــرد کــه منجــر
در مقیاــس شهــر پ�رـ میش��ود و محوره��ای فع�اـل ام��ا در ً
بهــ ترددهـ�ای متع��دد اعـ�م از س��واره و پی��اده میشــود .قطعــا ایــن بافــت دیگــر انتظــار مــا را از یــک محلــه
مسکــونی آرام ب�رـآورده نمیسـ�از و جابهجای�یـ جمعی��ت ساــکن و بوم��ی اتف��اق میافتــد و ایــن امــر یکــی
از نتایــج ناســازگاری فــرم و عملکــرد در بعــد مقیــاس اســت .حــال محلــه دیگــری را تصــور کنیــد کــه اقبــال
نمونـ�هی قبلــی را نداشــته و در مرکــز جغرافیایــی و فعالیتــی شــهر هــم ق ـرار نــدارد .ایــن محــات بــه علــت
نبــود اتصــال کافــی بــه ســاختار جدیــد در یــک نظــام سلســلهمراتبی تعریــف شــده ،نــه تنهــا کالبــد منــزوی
دارد ک��ه عملکرده��ا را نی��ز ب�هـ علتــ جدایـ�ی از بافتهاــی دیگ��ر حت��ی در لبههــای بیرونــی خــود بــه انــزوا
کش��اندهاس��ت .چ��را کهــ میدانیـ�م شــرط الزم بــرای ایج��اد فعالیته��ای جـ�اذب ،اتص��ال و همپیونــدی
می��ان عناصــر از جمل��ه خیابانهـ�ا میباش��د .ح��ال نتیج��هی اینــ ناساــزگاریها بــر اســاس دیــدگاه
لوفــور )2002( 6منجــر بــه گسســت فضایــی و در نتیجــه گسســت اجتماعــی میشــود .چراکــه بــه اعتقــاد
وی ،س��اختار ،کارک��رد و ف��رم ،س��ه ج��زء از ی��ک کل را میســازند کــه اجــزای آن از اســتقالل مشــخص و
خودآیین��ی نس��بی برخوردارنـ�د ،ای��ن کل فراترــ از اجـ�زا اسـ�ت و ب��ه شــهر انس��جام و یکپارچگ�یـ میدهــد
(ترکمــه.)1394 ،
همی�نـ ی��ک اتفاــق س��اده یعن��ی گسســت فضای��ی ب��ه واس��طهی ناســازگاری باعـ�ث میشــود بــه قــول هــاروی
( ،)1973افـراد بــا داشــتن منابــع مالــی و دانــش بیشــتر بـرای ســازگاری بــا تغییـرات قــدرت بیشــتری داشــته
باشــند بنابرای��ن سرــیعتر میتوانن��د خ��ود را بـ�ه سیســتمهای متعادلترــ و منســجمتر برســانند .بلــه ،دالیــل
خیلــی ســاده اســت و بــه قــول بتــی ،قوانیــن بســیار ســاده ،گاهــی ســاختارها و در نتیجــه مســائل را آنچنــان
پیچی�دـه میکننــد ک��ه از ح��ل آن ب�اـز میمانیــم چراکــه مــا همیشــه در برخــورد بــا مســائل پیچیــده بــه دنبــال
دالیــل پیچیــده میگردیــم.
آنچــه گفتــه شــد ،تنهــا بخشــی از ابعــاد ســازگاری فــرم و عملکــرد (از جملــه مقیــاس و اتصــال) هســتند کـ ًـه
میتوانن��د نقــش مهمــی در تغیی��ر بافته��ا و تبدیلــ ش��دن آنه��ا ب��ه بافتهــای فرســوده شــوند و متعاقبــا
مس��ائل پیچیدهتــری را در درون خــود شــکل دهنــد .حــال تصــور کنیــد ســایر ابعــاد ناســازگاری در کنــار
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همیــن دو مــوردی ک��ه اش��اره ش��د ،میتوان�دـ چ��ه مشـ�کالتی را بـ�رای ای��ن بافتهــا رقــم بزنــد.
بــه عنـ�وان راه ح��ل ب��ا توج�هـ ب��ه مسئــلهای کـ�ه بیـ�ان ش��د ،میخواهــم بــه پارگ ـراف اول ایــن متــن برگردیــم
و نقــش یــک شهرســاز را در ایــن چرخــه تغیی ـرات پیــدا کنیــم .بــه نظــر مــن آنچــه در فعــل و عمــل یــک
شهرســاز اهمیــت دارد ،مدیریــت ایــن چرخــه در جهــت ایجــاد ســازگاری اســت .بـرای حــل مشــکالتی کــه
در حاــل حاض��ر در ارتباــط ب��ا بافتهــای فرســوده وجــود دارد ،نیــاز بــه اقدامــات ســاده و امــا خالقانــه داریــم.
بنابرایــن یکــی از ای��ن اقدام��ات ب��ا توجـ�ه ب��ه مس��ئلهای کــه بیــان شــد ،شــناخت ابعــاد ناســازگاری فــرم و
عملکـ�رد در بافته��ای فرس��وده استــ .اماــ یادمـ�ان ن��رود بافتهایــی کــه امــروز بــه عنــوان بافتهــای
کارآم��د میشناس��یم اگ��ر در برنامهریــزی و مدیریــت تغییراتشــان بــه عوامــل و ابعــاد ناســازگاری توجــه
نکنی��م ،آین��ده خوب��ی در انتظارشــان نخواه��د بـ�ود و شـ�اید در اف��ق برنامهریــزی آین��ده ب��ه بافتهــای
فرسـ�ودهی کنونــی اضافــه شــوند.
مـ�ن ب��ه عن��وان ی��ک پژوهش��گر در ایـ�ن حوــزه ،معتقدــم در برخــورد ب��ا هــر مسئــلهی شــهری از جملــه بافــت
فرس��وده ،آنچ��ه اهمی��ت دارد ،شکــلگیری یــک س�اـختار فک��ری اســت ک��ه پیچیدگ�یـ را درک میکنــد ،امــا
توانــد مســئله را بـرای حــل ،ســاده کنــد و بــا بیــان راهحلــی ممکــن ،بــه تغییـرات کمــک کنــد .متأســفانه
می ً
اخیرــا عناوی��ن پژوهش��ی و موضوعاتیــ ک��ه ب��ه ای��ن ح��وزه میپردازنــد ،بــا کلیگویــی و نپرداختــن بــه اصــل
مســئله از ارائ��ه راه��کار باــز میماننــد .همچنیــن تأکیــد تکجانبــه بــر مســائل اجتماعــی و اقتصــادی
بافتهاــی فرس�وـده در پژوهشه��ای اخیــر موجبــ ش��ده کـ�ه وظیف��هی اصلــی یــک شهرســاز فرامــوش شــود.
اگرچ��ه ای��ن مس��ائل جزئ��ی جدانش�دـنی در تحلیــل و برخ�وـرد ب��ا ای��ن بافته�اـ میباشــد و نقــش مهمــی
در ســازگاری ف��رم و عملک�رـد دارد ،اماــ یادماــن ن��رود ک��ه مــا ن��ه جامعهشــناس هســتیم و نــه اقتصــاددان ،مــا
شهرس��ازانی هس��تیم کـ�ه میخواهی��م بــا کم��ک اینــ تخصصهــا و بــا آگاهــی بــر تأثیرپذیــری و تأثیرگــذاری
ـهریســازگارتر بســازیم.
عملکردهــای اجتماعــی ،اقتصــادی و غیــره ،شــهرها و کالبــد شـ ِ
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شماره دهم  ،بافت جدا تافته
عنــوان ایــن پرونــده از نشــریه ارگ – بافــت جــدا
تافتــه -ب ـرای مــن بســیار قابــل تأمــل اســت؛ چ ـرا
کــه بــرای مــن ،یــادآور مطالعاتــم در  5ســالهی
گذشــته در حــوزه فقــر و نابرابــری در شــهرها
اســت .مــن در ایــن نوشــتار بــه دنبــال نوشــتن یــک
متــن آ کادمیــک یــا مقالــه علمــی نیســتم بلکــه
میخواهــم تجــارب تخصصــی ًخــود را پیرامــون
زیســت غیررســمی کــه عمدتــا بــه چگونگــی
زیســتن فقــرا (ســکونتگاههای غیررســمی،
فعالیتهــای اقتصــادی غیررســمی و غیــره) در
شــهرهای قــرن  21اطــاق میشــود بــه نــگارش
درآورم کــه چالــش جدیــدی را در ذهــن مخاطبانــم
ایجــاد نمایــم .قبــل از شــروع بــه نوشــتن پیرامــون
ایــن موضــوع الزم اســت در قالــب یــک مقدمــه
ســیر تحــول رســیدنم بــه جهانبینــی کــه بــه آن
خواهــم پرداخــت را بـرای مخاطبیــن تشــریح کنــم.
ســال  1393بــود کــه مطالعــات خــود را پیرامــون
امنیــت در شــهرها در قالــب پایاننامــه کارشناســی
آغــاز نمــودم .در آن زمــان مــن بــه دنبــال ارائــه یــک
مــدل فضایــی جهــت شناســایی پهنههــای ناامــن
در ســطح شــهر بــودم تــا از ایــن طریــق بتوانــم بــا
راهکارهــای پیشگیــری از جــرم از طریــق طراحــی
محیطــی ،محیــط شــهرها را بــه محیطــی امــن
تبدیــل نمایــم .امــا در آن زمــان اتفــاق جالبــی بـرای
مــن در یکــی از بررســیهای میدانــی کــه جهــت
آزمــون خروجیهــای مــدل در حــال انجــام آن
بــودم ،رخ داد .در یکــی از میادیــن شــهر کــه در
یکــی از پهنههــای ناامــن ق ـرار گرفتهبــود ،مشــغول
برداشــت میدانــی بــودم .بــه نــاگاه صدایــی در میــان
آبنمــای میــدان کــه خشــک هــم بــود ،شــنیدم .بــه
داخــل آبنمــا رفتــم و متوجــه شــدم کــه تعــدادی
معتــاد بــه دلیــل نبــود دیــد کافــی نســبت بــه داخــل
آبنمــا ،آنجــا را بــه محلــی ب ـرای خــواب شــبانه
تبدی��ل نمودهانــد .ایــن اتفــاق جرقــهای در ذهــن
مــن ایجــاد کــرد مبنــی بــر اینکــه امنیــت ،خــود
کارهــای مختلــف شــهری اســت
ِ
معلــول ســاز و ً
و نمیتوانــد صرفــا بــه مباحــث محیطــی مرتبــط
باشــد .بدیــن منظــور مطالعــات خــودم را پیرامــون
علــل ناامنــی در شــهرها متمرکــز کــردم .فقــر و

نابرابــری بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن علــل
ناامنــی در شــهرها در بســیاری از منابــع ذکــر شــده
بــود .بــرای همیــن تصمیــم گرفتــم کــه در دورهی
ارشــد بــر روی موضــوع فقــر شــهری تمرکــز کنــم.
در آن زمــان در گام اول ،ســؤال مــن ایــن بــود کــه
فقــرا چــه کســانی هســتند و بــه لحــاظ فضایــی
چگونــه میتــوان آنهــا را شناســایی نمــود و در
گام دوم ،فرآینــد برنامهریــزی بــرای زیســت ً فقــرا
بایــد دارای چــه چارچوبــی باشــد .امــا دائمــا یــک
ســؤال ذهــن مــن را درگیــر خــود کــردهبــود .اینکــه
آیــا امــکان دارد کــه فقــر ،خــود معلــول باشــد و
نــه علــت؟ مگــر نــه اینکــه ســالیان ســال اســت
ســازمانهای جهانــی و محلــی بــا شــعار توســعه
پایــدار بــه مســئله فقــر و ســکونتگاههای غیررســمی
پرداختهانــد؟ پــس چ ـرا آمارهــای جهانــی نشــان از
افزایــش فقــر و نابرابــری در ســطح جهــان دارد؟
در آن زمــان ســؤال پژوهــش مــن ایــن نبــود ،امــا
تصمیــم گرفتــم در دوره دکتــری بــه ایــن موضــوع
بپــردازم و در حــال حاضــر حــوزه مطالعاتــی مــن بــر
ایــن مســئله متمرکــز اســت .در واقــع مــن بــه دنبــال
ایــن هســتم تــا نشــان دهــم کــه فقــر و زیســت
ـمی فق ـرا ،خــود معلــول اســت و نــه علــت.
غیررسـ ِ
هدفــم از گفتــن ایــن مقدمــه آن بــود کــه بیــان کنــم
ایــن «بافــت جــدا تافتــه» کــه دوســتان از آن ســخن
بــه میــان میآورنــد ،بــه گفتمانــی نــو ظهــور در
ســطح جهانــی تبدیــل شــده اســت و الزم اســت تــا
رویکردهــای جدیــد پیرامــون آن مــورد بحــث ق ـرار
گیــرد .مــن در ایــن بخــش خالصـهای از مطالعاتــی
کــه تاکنــون در ایــن حــوزه انجــام دادهام را در دو
بخــش بــا شــما در میــان خواهــم گذاشــت.
اول :بیاییــد یکبــار بــه عقــب برگردیــم .شــاید بــه
ســالهای خیلــی دور ،زمانــی کــه ب ـرای اولینبــار
کلمــهی غیررســمی بــه عنــوان یــک برچســب
بــه ابعــاد مختلــف زندگــی فقــرا چســبانده شــد.
بســیاری از مطالعــات در ایــن حــوزه صــورت
گرفتــه اســت :اقتصــاد غیررســمی ،مســکن
غیررســمی ،ســکونتگاه غیررســمی و غیــره! امــا چـرا
غیررســمی؟ پــس اولیــن موضوعــی کــه مخاطبیــن
ایــن نوشــتار بایــد بــه آن فکــر کننــد ایــن اســت کــه
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دوگانــه رســمی و غیررســمی چـرا مطــرح شــد؟ آیــا
ایــن دو ،از یکدیگــر مج ـزا ًهســتند یــا بــا یکدیگــر
در ارتبــاط هســتند؟ اساســا رســمی و غیررســمی
بــه چــه معنــا اســت و چــه چیــزی باعــث میشــود
یــک کنــش ،یــک فعالیــت و یــا یــک پدیــده،
غیررســمی و دیگــری رســمی تلقــی شــود؟ در
واقــع علــت اصلــی نامگــذاری آنهــا بــه عنــوان
غیررســمی چیســت؟
دوم :آیــا ایــن کنشهــا یــا پدیدههــای غیررســمی
زیســت قشــر فقیــر جامعــه
تنهــا مختــص بــه
ِ
اســت؟ یــا ســایر اقشــار جامعــه را نیــز شــامل
میشــود؟ تبعــات و نمــود فضایــی آن چیســت؟
فکــر میکنــم اگــر بتوانــم دو مــورد فــوق را بــه
خوبــی تشــریح کنــم ،در واقــع عنــوان ایــن شــماره
از نشــریه را بــا جهانبینــی جدیــد تبییــن نمــودهام.
چــرا کــه بافــت جــدا تافتــه را بــا چارچــوب
دو بخشــی فــوق خوانــدن ،مفهــوم دیگــری را
میرســاند کــه تــا حــدود زیــادی در ادبیــات
مطالعــات غیررســمی نــادر و کمیــاب اســت.
مــورد اول :زمانــی کــه مــا یــک کنــش یــا پدیــده
را رســمی مینامیــم ،در واقــع ،مــا بــه ازائــی
ً
غیررســمی را بــرای آن پدیــد میآوریــم .مثــا
مــا میگوییــم مســکن رســمی و در ازای آن
مســکن غیررســمی داریــم .میگوییــم فعالیــت
اقتصــادی ثبتشــده و رســمی کــه در مقابــل آن
فعالیــت اقتصــادی غیررســمی و ثبتنشــده را
داریــم .بنابرایــن مادامــی کــه «رســمی» داریــم،
«غیررســمی» نیــز خواهیــم داشــت .حــال بیاییــم
ببینیــم چــه چیــزی باعــث میشــود یــک کنــش یــا
پدیــده ،رســمی تلقــی شــود و کنــش یــا پدیــدهی
دیگــری غیررســمی .رسمیشــدن یــک کنــش یــا
پدیــده ،نیــاز بــه یــک مرجــع مشــروعیتبخش
ً
دارد .مثــا در دوران پادشــاهی ،حکــم پادشــاه
هرچــه بــود ،خــواه عادالنــه و خــواه غیرعادالنــه،
انجــام آن دلیلــی بــر رســمی بــودن آن امــر داشــت
و هــر آنچــه خــاف آن انجــام میشــد ،غیررســمی
انگاشــته میشــد .در دوران مــدرن ،مرجــع
مشــروعیتبخش حکومتهــا ،قانــون اســت .در
واقــع قانــون حکمــی را تعییــن میکنــد کــه کنــش
و فعالیتهــای انســانی میبایســتی بــر مبنــای آن

شماره دهم  ،بافت جدا تافته
صــورت پذیــرد تــا رســمی تلقــی شــود .اینجــا
زیســت
نقطــهای اســت کــه تعییــن میشــود
ِ
کــدام اقشــار از جامعــه ،رســمی و دیگــر اقشــار
جامعــه غیررســمی تلقــی شــود .طیــف کنشهــا
و پدیدههــای غیررســمی از اعمــال خــاف قانــون
تــا دور زدن قوانیــن و اســتفاده از خألهــای قانونــی
کســی کــه بــه کنــش
را دربرمیگیــرد .در واقــع
ً
غیررســمی دســت مییــازد ،قطعــا از طریــق شـرایط
رســمی بــه نیازهــا و خواســتههایش نمیتوانســته
پاســخ دهــد .بنابرایــن زیســت غیررســمی افــراد،
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 مجـزای
از بخــش رســمی میدانســت ،متفــاوت اســت .در
واقــع در ایــن خوانــش« ،رســمی» و «غیررســمی»
نــه در عــرض یکدیگــر ،بلکــه دارای ارتبــاط درونــی
و پیچیــده در نظــر گرفتــه میشــوند .بنابرایــن مــا
شــاهد آن هســتیم کــه در بســیاری از کنشهــا و
ونقــل
پدیدههــا نظیــر اقتصــاد ،مســکن ،حمل
ً
بــه دلیــل آنکــه اف ـراد و یــا اقشــار مختلــف اساســا
قــادر بــه رســمی بــودن نیســتند ،بــه غیررســمی
روی میآورنــد و بنابرایــن ظهــور کنــش و پدیــده
غیررســمی در ازای آنچــه رســمی تلقــی میشــود،
صــورت میپذیــرد .حــال یــک ســؤال مهــم بــه
وجــود میآید:آیــا نظــام شهرســازی و مدیریــت
شــهری در زدن برچســب زیســت غیررســمی بــه
زندگــی اقشــار مختلــف جامعــه نقــش دارنــد؟
پاســخ بــه ســؤال فــوق «بلــه» اســت .هــر نظــام
شهرســازی در یــک تسلســل بــا قوانیــن کالن و
اساســی هــر کشــور قــرار دارد .بدیــن معنــا کــه
هــر طرحــی کــه مــا حتــی در مقیــاس محلــه
انجــام میدهیــم ،بایــد در راســتای طرحهــای
منطقــه شــهری (طرحهــای تفصیلــی) ،هــر
طــرح منطقــه شــهری ،در راســتای طــرح شــهری
(طرحهــای جامــع) و الــی آخــر تــا فراهــم آوردن
ارزشهــای ذکــر شــده در قانــون اساســی کشــور
باشــد .در ایــن ســیر ،میــان ســطوح خــرد و کالن
(مقیــاس شهرســازی از محلــی تــا آمایــش ملــی)،
مــا شهرســازان هســتیم کــه بــا ارائــه طرحهــا و

برنامههــا کــه حکــم مقــررات و ضوابــط از مقیــاس
ملــی تــا محلــی را دارد ،مشــخص میکنیــم کــه
کنــش و پدیــده ایجــاد شــده توســط چــه قشــری،
رســمی و یــا غیررســمی باشــد .بنابرایــن بایــد بــه
ایــن نکتــه توجــه شــود کــه شهرســازی خــود بــه
مثابــه ابــزاری در راســتای مشروعیتبخشــی بــه
کنشهــا و پدیدههــای مختلــف بــه منصــهی
ظهــور آمــده اســت .ایــن آغــاز یــک ســؤال
فوقالعــاده انتقــادی اســت و آن اینکــه:
آیــا شــکلگیری کنــش و پدیــده غیررســمی در
شــهرها ،امــری طبیعــی اســت یــا در پــس آن
دســتهای پنهانــی حضــور دارنــد؟
پاســخ بــه ایــن ســؤال را در بخــش دوم مطــرح
مینما یــم .
مــورد دوم :اگــر معتقــد باشــیم کــه کنــش و پدیــده
غیررســمی در عمــل خــاف قانــون ،دور زدن
قانــون ،اســتفاده از خألهــای قانونــی و حتــی
مقرراتزدایــی در راســتای نیــل بــه هــدف و
مقصــودی خــاص صــورت میپذیــرد ،همــه مــا
زیســت غیررســمی را در طــول عمــر خــود تجربــه
نمودهایــم .در یــک مثــال بســیار ابتدایــی شــاید
بـرای شــما پیــش آمــده باشــد کــه بــه صــف طوالنی
نانوایــی رجــوع کردهایــد امــا چــون نانــوا آشــنای
شــما اســت از دور دســتی ب ـرای او تــکان دادهایــد
بــه نشــانهی ایــن کــه مــن در صــف هســتم و بعــد
بــه ناگهــان نانــوا شــما را از تــه صــف فراخوانــده و
بــا احوالپرســی از شــما ،بــه شــما میگویــد کــه
ســام بــه ابــوی محتــرم برســان و هــر مقــدار نــان
کــه بخواهیــد را بــه شــما میدهــد و شــما دیگــر
الزم نیســت در صــف بمانیــد! ایــن همــان زیســت
غیررســمی اســت .قانونــی وجــود نــدارد کــه شــما
اگــر صــف نانوایــی را رعایــت نکردیــد محکــوم
باشــید بــه فــان مجــازات .بنابرایــن شــما بــه ایــن
عمــل دســت میزنیــد تــا راحتتــر بــه هــدف
خــود برســید؛ حــال آن کــه مانــدن در صــف،
هزینـهی زمانــی بســیاری بـرای شــما داشــته اســت.
برگردیــم بــه بحــث اصلــی.
بــا خوانــش جدیــدی کــه در بــاال از مفهــوم
غیررســمی ارائــه نمودیــم ،همــهی اقشــار جامعــه
کنــش و پدیــدهی غیررســمی را تجربــه نمودهانــد.

امــا بحــث بــر ســر آن اســت کــهً کنــش و پدیــدهی
غیررســمی شــکلگرفته ،اوال توســط چــه
ِ
تهایی(نهادهــا ،افــراد و غیــره) بــوده اســت
عاملی ً
و ثانیــا در راســتای چــه عملــی صــورت گرفتــه
اســت؟ تــا اینجــا مطالعــات مــن نشــان داده
اســت کــه در شــکلگیری یــک پدیــده یــا کنــش
غیررســمی عاملیتهــای متفاوتــی دخیــل هســتند:
 قشــر فقیــر جامعــه :اگــر زمانــی دیدیــم کــهقشــر فقیــر جامعــه بــه آنچــه کــه مــا ســکونتگاه
غیررســمی ،اقتصــاد غیررســمی ،حملونقــل
غیررســمی و امثالهــم میخوانیــم ،رویآوردهاســت،
او تنهــا و تنهــا بــه دنبــال رفــع نیازهــای اولیــه خــود
میباشــد .بنابرایــن مــن معتقــدم کــه مــا بایــد بـرای
اینگونــه زیســت غیررســمی اعتبــار قائــل باشــیم.
هــر یــک از مــا اگــر در جایــگاه ایــن قشــر از جامعــه
بودیــم ،بــه ایــن کنشهــا دســت مییازیدیــم و بــه
پدیدههــای غیررســمی میپرداختیــم.
شــکلگیری ً
چــرا کــه طبعــا میخواهیــم جــان و مــال خــود
را نجــات دهیــم و بــرای زندگــی بهتــر تــاش
نماییــم .اگــر او خانـهی خــود را بــدون اســکلت بنـ ًـا
میکنــد ،دستفروشــی میکنــد و غیــره؛ او ابــدا
بــه ایــن ســبک از زندگــی عالقـهای نــدارد ،بلکــه او
بــرای ًزندهمانــدن و بقــا تــاش میکنــد .بنابرایــن
اساســا بــه عقیــدهی مــن ،بــه کار بــردن لفظ زیســت
غیررســمی تنهــا بـرای ایــن اقشــار اعتبــاری نــدارد و
آنچــه کــه مطالعــات بــه مــن نشــان دادهاســت ،ایــن
ـمی ایــن قشــر از جامعــه،
اســت کــه زیســت غیررسـ ِ
بیتأثیــر از غیررســمیبودگی ســایر اقشــار جامعــه
نیســت کــه در ادامــه بــه آن خواهــم پرداخــت.
 قشــر متوســط جامعــه :بســیاری از مــا خــود رادر قشــر متوســط جامعــه میپنداریــم .ایــن قشــر،
غیررســمیبودگیهای خــاص خــود را دارد.
در واقــع ایــن قشــر بــه دنبــال آن اســت تــا ارزش
داراییهــای خــود را تــا حــد ممکــن افزایــش دهــد.
امــا در یــک تحلیــل طبقاتــی ،قــدرت شــکلدهی
بــه غیررســمیبودگیهایی جهــت افزایــش
زیــاد ارزش داراییهــای خــود را نــدارد.
بســیار
ِ
در شهرســازی مــواردی از زیســت غیررســمی ایــن
افــراد وجــود دارد؛ بــه طــور مثــال آنهــا تــاش
میکننــد تــا بــا ایجــاد الحاقــات بــه ســاختمانهای
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خــود ،بــه ارزش آن بیفزاینــد .ایجــاد پارکینــگ در
محوطــه خانههــا ،ایجــاد نماهــای جــذاب بــرای
ســاختمانها و یــا تأســیس اتاقهــای جدیــد
در خانههــا کــه همگــی در ضوابــط و مقــررات
شهرســازی کــه مــا شهرســازان تعییــن نمودهایــم،
ممنــوع اعــام شــدهاســت ،از نمونههــای زیســت
غیررســمی ایــن قشــر از جامعــه میباشــد .امــا
یــک تفــاوت بســیار مهــم میــان غیررســمیبودگی
ایــن قشــر بــا قشــر فقیــر جامعــه وجــود دارد.
حاکمیــت در ســطح کالن و نظــام برنامهریــزی
و مدیریــت شــهری حاکــم بــر جامعــه تــا حــدود
زیــادی ایــن غیررســمیبودگیهای بــه ظاهــر
کوچــک آنهــا را پذیرفتــهاســت .بــه طــور مثــال
در ای ـران بــاب شدهاســت کــه زیســت غیررســمی
ایــن قشــر از جامعــه توســط کمیســیونهایی نظیــر
کمیســیون مــاده  100بــه راحتــی تبدیــل بــه کنــش
و پدیــده رســمی میشــود .شــاید در نــگاه ابتدایــی
ایــن کنشهــا و پدیدههــای غیررســمی دارای
تبعــات کمــی باشــند و بــه ظاهــر ناچیــز در نظــر
گرفتــه شــوند ،امــا ایــن نکتــه را در نظــر بگیریــد کــه
همزمــان کــه حاکمیــت و نظــام مدیریــت شــهری
و شهرســازی ،ایــن نــوع غیررســمیبودگی را
رسمیســازی میکنــد ً ،زیســت غیررســمی ،قشــر
فقیــر جامعــه را عمیقــا تهدیــد و حتــی تخریــب
مینمایــد .و ایــن یعنــی آغــاز شــکاف طبقاتــی
میــان طبقــه متوســط و قشــر پاییندســت جامعــه
کــه بــه افزایــش نابرابریهــا ختــم خواهــد شــد.
 قشــر برتــر جامعــه :منظــور مــن از قشــر برتــر،هــر گروهــی اســت کــه دارای قدرتــی –سیاســی،
اقتصــادی یــا اجتماعــی -باشــد کــه او را قــادر
ســازد در جهــت نیــل بــه اهــداف خــود ،کل یــا
بخشــی از جامعــه را بــه گونــهای متأثــر ســازد.
ً
عمدتــا ســرمایهداران کالن ،باندهــای مافیایــی
و توســعهگران کالن در ایــن قشــر قــرار دارنــد.
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کنشهــا و پدیدههــای غیررســمی شــکلگرفته
باالتریــن میــزان
از ســوی ایــن قشــر از جامعــه،
ً
از پنهــان بــودن را دارا اســت .عمدتــا مشــخص
نیســت بنــا بــر چــه ســاز و کارهــای غیررســمیای،
آنهــا بــه اهــداف و امیــال خــود میرســند .امــا
آنچــه کــه واضــح اســت ایــن اســت کــه آنهــا بــر
خــاف دو قشــر قبــل کــه در مواجهــه بــا حاکمیــت
و نظــام شهرســازی و مدیریــت شــهری تســلیم
بودنــد ،قــدرت مانــور بســیار بیشــتری دارنــد .تــا
حــدی کــه آنهــا ،خــود میتواننــد در تعریــف
رســمی و غیررســمی مؤثــر واقــع شــوند .قــدرت
مانــور آنهــا در شــکلدهی بــه کنــش و پدیــدهی
غیررســمی از طریــق عمــل بــه خــاف قانــون ،دور
زدن آن ،اســتفاده از خألهــای آن و بــه خصــوص
مقرراتزدایــی اســت .مثــال عینــی شــکلگیری
اینگونــه زیســت غیررســمی را میتــوان در شــهرک
باســتی هیلــز در محــدوده شــهر لواســان تهــران
دیــد .جایــی کــه ســرمایهداران کالن بــا قــدرت نفوذ
خــود ،تمامــی مقــررات و ضوابــط شهرســازی
و قوانیــن کالن کشــور را نقــض کردهانــد و بــه
زیســت غیررســمی خــود ادامــه میدهنــد .چــون
آنهــا قــدرت دارنــد ،زیســت غیررســمی آنهــا
بــرای حاکمیــت و نظــام شهرســازی و مدیریــت
شــهری قابــل قبــول انگاشــته شــدهاســت .مگــر
چــه تفاوتــی میــان اینگونــه زیســت غیررســمی
و زیســت غیررســمی فقــرا وجــود دارد؟ هــر دو
قشــر دارنــد قوانیــن را دور میزننــد ،خــاف قانــون
عمــل میکننــد و از خألهــای قانونــی اســتفاده
میکننــد تــا بــه اهدافشــان کــه اصلیتریــن آن
انباشــت ســرمایه اســت ،برســند .حــال ســؤال ایــن
اســت کــه حاکمیــت و نظــام شهرســازی و مدیریت
شــهری چ ـرا میــان ایــن دو نــوع غیررســمیبودگی
متفــاوت عمــل میکننــد :
 -حاکمیــت و نظــام شهرســازی و مدیریــت

شــهری :واقعیــت آن اســت کــه حاکمیــت ،خــود
درگیــر اهــداف و خواســتههای سیاســی و اقتصــادی
بســیاری اســت .نگــرش ســنتی بــه شــکلگیری
پدیدههــای غیررســمی در شــهرها ایــن بــود کــه
چــون بخــش رســمی تــوان فراهــم آوردن نیازهــا و
خواســتههای اقشــار مختلــف جامعــه را نــدارد،
کنــش و پدیــدهی غیررســمی شــکل میگیــرد.
امــا نگرشهــای جدیــد بــه ًغیررســمیبودگی
اذعــان میدارنــد کــه اساســا حاکمیتهــا و
نظامهــای شهرســازی و مدیریــت شــهری کــه
ابــزار اصلــی آنهــا در اعمــال نفــوذ در زیســت
شــهروندان هســتند ،خواهــان شــکلگیری زیســت
غیررســمی در شــهرها میباشــند .آنهــا زیســت
غیررســمی فقــرا در شــهرها را میخواهنــد ،چــرا
کــه قوانیــن نظامهــای نئولیبرالیســتی ،نیــروی کار
ارزان میخواهــد و ایــن تنهــا بــا نگاهداشــتن فقــرا
در فقــر امکانپذیــر اســت .نظامهــای نئولیبرالــی
کــه بــا مایــهی پوپولیســت ترکیــب شــدهاند،
نیازمنــد زیســت غیررســمی فقــرا هســتند تــا بــا
نقــاب حمایــت از فقـرا از آنهــا در راســتای جلــب
حمایــت سیاســی ســوء اســتفاده کننــد .بنابرایــن تــا
آنجــا کــه زیســت غیررســمی فقــرا بــه درد آنهــا
بخــورد از آن حمایــت میکننــد و در غیــر ایــن
صــورت آنهــا را از روی نقشــه حــذف مینماینــد.
حاکمیــت و نظــام شهرســازی و مدیریــت شــهری
جامعــه
بــا ً
غیررســمیبودگیهای قشــر متوســط ً
معمــوال کنــار میآیــد؛ چــرا کــه عمدتــا ایــن
قشــر نــه آنچنــان قدرتــی دارنــد کــه بخواهنــد
اعمــال نفــوذ و مــراوده گســتردهای بــا حاکمیــت
داشــتهباشــند و نــه نیازمنــد و فقیــر هســتند کــه
بخواهنــد بــرای حاکمیــت و مدیریــت شــهری بــه
مثابــه یــک بازیچــه بــه حســاب آینــد .امــا رابطــه
زیســت غیررســمی حاکمیــت و نظــام شهرســازی
بــا زیســت غیررســمی گروههــای برتــر حکایــت

جالبــی دارد .از آنجــا کــه ایــن دو دارای قــدرت
نفــوذ باالیــی هســتند ،در زیســت غیررســمی
باشــند.
بــا تمــام وجــود پشــتیبان یکدیگــر می
ً
حاکمیــت بــه خاطــر تأمیــن منافــع خــود کــه عمدتا
جــذب حمایــت سیاســی و اهــداف حزبــی و یــا
منافــع اقتصــادی کالن اســت ،حاضــر میشــود
بــه همــراه ســرمایهداران و گروههــای مافیایــی کــه
بــه دنبــال اهــداف و خواســتههای خــود هســتند،
زیســتی نامشــروع شــکل دهــد .قانــون را دور بزنــد،
از خألهــای قانونــی اســتفاده کنــد و مهمتــر از
همــه ،مقرراتزدایــی کنــد .حاکمیــت و نظــام
شهرســازی و مدیریــت شــهری حالتــی از اســتثنا
را بــرای گروههــای برتــر فراهــم مــیآورد کــه در
ً
آن هــر آنچــه کــه قبــا مقرراتــی نبــوده اســت ،از
طریــق کانالهایــی مقرراتــی و رســمی میشــود
هــای برتــر بــه اهــداف خــود برســند و
تــا گروه
ً
ســپس مجــددا آن کنــش و پدیــده ،غیررســمی تلقــی
میشــود تــا دیگــر گروههــای جامعــه نتواننــد از
عمیــق
آن بهرهمنــد شــوند و ایــن یعنــی شــکاف
ِ
افــزون ایــن طبقــه از ســایر اقشــار جامعــه .در
روز
ِ
حالــت حادتــر ایــن اســتثنا ،کنشهــای فراقانونــی
شــکل میگیــرد کــه بحــث آن از حوصلــه ایــن
نوشــتار خــارج اســت.
نگرشهــای نویــن بســیاری پیرامــون ایــن کــه
کــدام بافــت را بایــد جداتافتــه بدانیــم ،مطــرح شــده
اســت کــه توجــه را از زیســت غیررســمی فقــرای
شــهری بــه زیســت غیررســمی گروههــای برتــر
جلــب میکنــد .جــای بحثهــای بســیاری خالــی
مانــد .امیــدوارم کــه توانســته باشــم تــا حــدودی
ذهــن مخاطبیــن ایــن نوشــتار را بــه چالــش کشــیده
باشــم .
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دانشجوییعباس
گاهنامه علمی عکس از :

شماره دهم  ،بافت جدا تافته

منسوخشدگی1؛ واژهای از واژگان فرسودگی
اصطــاح «منســوخ» اشــاره بــه از بینرفتــن و مطرودشــدن تمــام ویژگیهــای یــک شــی دارد .پدیــدهای کــه
بولتــون 2آ نرا اینگونــه بیــان کــرد« :جدیــد و بهتــر ،قدیمــی و کهنــه را از گردونــه رقابــت خــارج میکنــد».
او طــول عمــر انــواع ســاختمانها را محاســبه کــرد تــا بتوانــد مانــدگاری ســاختمانها را تخمیــن بزنــد و
میگویــد کــه مانــدگاری ســاختمان ،براســاس عملکــرد و ســلیقه ،پیوســته درحــال تغییــر اســت ،کهنگــی و
منسوخشــدن یــک هتــل ســریعتر از یــک بانــک اتفــاق میافتــد.
منسوخشــدگی بــا فرایندهــای بقــا کــه حوزههــای معمــاری و شهرســازی را شــامل میگــردد در ارتبــاط
اســت .ایــن مفهــوم متوجــه بناهــا و پهنههایــی اســت کــه عملکردهــای گذشــته آنهــا را ازدسـتداده و امــروزه
متروکــهاســت .برخــاف تص ًــورات قدیمــی ،یــک ســاختمان و یــا پهنــه بــه ســادگی نمیتوانــد بــه زبال ـهای
تاریخــی تبدیــل شــود و غالبــا تمایــل بــه مانــدگاری بیشــتری دارد ،پیــش از آنکــه پاکســازی شــود .گرچــه
ـود آن :پهنههــای متــروک صنعتــی) ،امــا
منسوخشــدگی شــهری نتیجــه ایجــاد تغییـرات اقتصــادی اســت (نمـ ِ
ایــن رونــد ،بیشــتر بــه دلیــل تغییــر ســلیقهها ،تکنولــوژی و ُمــد 3رویمیدهــد .بهطــور مــداوم ،چرخههــای
مــد بــر ســامت و بهداشــت ،آمــوزش ،سیاس ـتهای همگانــی و نیــز طراحــی داخلــی ســاختمانها تأثیــر
میگــذارد .ســاختمانها بــه همــان ســرعت کــه ســاخته میشــوند ،بــه همــان ســرعت نیــز منســوخ ،متــروک،
تخریــب و یــا بازســازی میشــوند .یکــی از عوامــل مهمــی کــه بهطــور ذاتــی بــه مفهــوم منسوخشــدگی
بازمیگــردد« ،زمــان» اســت .چــرا برخــی از ســاختمانها در طــول زمــان محبوبیــت خــود را حفــظ
میکننــد و برخــی دیگــر قبــل از آنکــه درختــان درون حیاطشــان بــزرگ شــود ،تخریــب میشــوند؟
ســؤال مهمــی کــه بــه مــواردی همچــون تفــاوت در مقیــاس ،نــوع ســاختمان و نحــوه نگهــداری از آن
بازمیگــردد .در دســتهبندی انــواع منسوخشــدگی ،عوامــل و نحــوه تأثیرگــذاری آنهــا بــر یکدیگــر
ـد زوال کالبــدی ســاختمان
(برهمکنــش عوامــل) مهــم اســت .در ابتــدا منسوخشــدگی بیشــتر بــه عنــوان فراینـ ِ
و یــا بخشهایــی از آن مطــرح بــود .بــه تدریــج ،توجــه بــه ســمت تأثی ـرات رفتــاری و محیطــی نیــز جلــب
شــد .باتوجــه بــه طبقهبنــدی ســاختمانها کــه میتوانــد مســکونی یــا غیرمســکونی باشــد ،و نحــوه اســتفاده
از آنهــا و عملکردشــان ،آســیبپذیری و منسوخشــدگی ســاختمان بــه لحــاظ زمانــی متفــاوت میشــود .بــه
عنــوان مثــال ،کلیســا محدودیــت بیشــتری ب ـرای اســتفاده مجــدد دارد ،در حالــی کــه خانههــای شــهری بــه
راحتــی بــه دفتــرکار و یــا خوابــگاه تبدیــل میشــود ،بنابرایــن فضــا و ســاختار ،عاملــی اصلــی و تعیینکننــده
در فراینــد منسوخشــدن بنــا میباشــد .عامــل دیگــر ،نحــوهی مالکیــت بناســت کــه بــر مدیریــت و نگهــداری
آن بســیار تأثیرگــذار میباشــد؛ مثــال بــارز ایــن موضــوع را در چندمالکیتیبــودن ســراهای بــازار اصفهــان
میتــوان دیــد ،کــه هــر نــوع مداخل ـهای را بــه فراینــدی فرسایشــی بــدل ســاخته.
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در مقیاس پهنههای شهری
از اواســط دهــه  1930تــا 1960منسوخشــدگی بــه پارادایمــی کلیــدی بــرای مفهومســازی و مدیریــت
تغیی ـرات در محیــط شــهری امریکایــی تبدیــل گردیــد ،بخشــی از اســتراتژیهای ملــی بهمنظــور پاکســازی
زمیــن شــهری در جهــت بهبــود زندگــی و ســکونت ســاکنین و شــهروندان .توجــه بــه منسوخشــدگی و تجزیــه
و تحلیــل آن نمونــهای از پیشــرفتهای ســالهای میانــی جنــگ اســت کــه بــا همــکاری دولــت ،محیــط
آ کادمیــک ،ســازمانهای حرف ـهای و ســایر بنیادهــا در راســتای چشـماندازی جامــع ،تحــت عنــوان :زندگــی
امریکایــی بــه عنــوان ســازوکاری باکیفیــت ،انجــام شــد .بســیاری از افــراد و نهادهــا در ایــن دوره ،ایــده
1 obsolescence
2 Bolton
3 fashion
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گاهنامه علمی دانشجویی ارگ
« »becoming obsolete America’s cities wereرا مطــرح کردنــد .بــه عنــوان مثــال مشــاور مســکن
ریاســت جمهــوری امریــکا ،مایلــز کلیــم 4در ســال 1953بــه قطعــات فرســوده و منســوخ اشــاره میکنــد و
آنهــا را عامــل بازدارنــده بـرای پویایــی شــهرها میدانــد .ازســویی دیگــر بســیاری از مجــات از دهــه 1960
خ شــده و در حــال مرگانــد؟
ایــن پرســش را مطــرح میکننــد کــه آیــا شــهرهای مــا منســو 
در همیــن دهــه ،ایــن اصطــاح ،بــه عنــوان مترادفــی نزدیــک بــرای لغــت« »blightedو «»decadent
بهکارگرفتــه شــد .در واقــع در دهههــای  ،1940 _1930منسوخشــدگی شــهری معــادل بــا کلماتــی
همچــون ســرطان بــرای شــهرها بــود.
عالیــم ایــن مفهــوم ،در  ،5 West Endبرابــر بــود بــا واژگانــی همچــون :ازدحــام ،خیابانهــای باریــک،
ترافیــک ســنگین ،نابرابــری در بهرهمنــدی از نــور خورشــید و هــوای تــازه ،فضــای بــاز ،پایینبــودن
اســتانداردهای بهداشــتی و گرمایشــی و البتــه بدهیهــای اقتصــادی (ضعــف اقتصــادی) .ایــن موضــوع
خــود را در کاهــش اجارهبهــا ،ارزش داراییهــا و دریافتــی مالیــات نشــان میدهــد .بنابرایــن اگــر محلههــا
و شــهرهای مــا مطابــق بــا نیازهــای جدیــد ســاکنین پیــش نرونــد و نتواننــد خــود را بــا آنهــا همســاز ســازند،
کارایــی خــود را ازدســت میدهــد و منســوخ میگــردد.

تأثیر جریانات اقتصادی بر شکلگیری مفهوم منسوخشدگی شهری
پارادایــم منسوخشــدگی نقــش مهمــی را در اقتصــاد سیاســی آن دوره امریــکا بــازی میکــرد .ایــن پارادایــم،
واحدهــای همســایگی کــه بایــد تخریــب میشــد را مشــخص کــرد و در واقــع چارچوبــی قابلقبــول ب ـرای
تمــام بنبســتهای سیاســی ،مالــی و اجتماعــی آن دوران امریــکا بــود ،چارچوبــی بــرای بازســازی 6و
ارزشگــذاری مجــدد 7شــهری .اســاس اقتصــادی پارادایــم منسوخشــدگی از مفهومــی کــه در اقتصــاد
ســرمایهداری آن دوره امریــکا تحــت عنــوان تخریــب خــاق 8مطــرح بــود ،برگرفتــه شــد؛ یکــی از واقعیتهای
اساســی پیرامــون ســرمایهداری .تخریــب خــاق فراینــدی اســت کــه بهطــور پیوســته ســاختارهای اقتصــادی
را از درون متحــول میســازد و ســاختارهای کهنــه را نابــود کــرده و ســاختار جدیــدی را بــه وجــود م ـیآورد،
واقعیتــی اساســی دربــاره کاپیتالیســم ،کــه اولینبــار توســط «جــوزف شــومپیتر» بــه کار بــرده شــد .ایــن
همــان چیــزی اســت کــه گفتــه منتقدیــن ســرمایهداری را بازگــو میکنــد :ازدس ـترفتن مشــاغل ،نابودشــدن
شــرکتها و ازمیانرفتــن صنایــع ،بخشهــای ذاتــی سیســتم رشــد اســت .بنابرایــن مفهــوم تخریــب خــاق،
بنیــان و اساســی میگــردد بــرای مطرحشــدن مفهــوم منسوخشــدگی شــهرها و روشهــای مواجهــه بــا آن.
تمــام ایــن حــوادث و جریانــات موجــب حمایتهــای مالــی و سیاســی از برنامههــای نوســازی شــهری
4 Miles Coleam
 5محل ـهای در بوســتون امریــکا کــه غالــب ســاکنین آن را مهاجریــن و اقشــار کمدرآمــد تشــکیل داده بــود .در  1950مطالعاتــی
پیرامــون آن انجــام شــد ،نتایــج حاکــی از آن بــود کــه نزدیــک بــه  80درصــد واحدهــای مســکونی در ایــن محلــه اســتانداردهای
پایینــی داشــته و بــه لحــاظ امکانــات و تســهیالت زندگــی ،دارای نواقــص شــدیدی بــود ،تاجایــی کــه برنامهری ـزان بوســتون ب ـرای
توصیــف وضعیــت ایــن محــدوده و مشــکالت آن از اصطــاح زاغــه ( )slumاســتفاده کردنــد.
6 rebuilding
7 revaluing
8 Creative Destruction
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گردید که بودجههایی برای تشخیص و تخریب واحدهای همسایگی منسوخشده اختصاص داده شد.

منسوخشدگی و پایداری
هنگامــی کــه منسوخشــدگی بــه سرنوشــتی اجتنابناپذیــر ب ـرای شــهرها بــدل گشــت ،ساختوســازهای خــاق
بــا طــول عمــر کوتــاه و شــهرهای مســتهلک بهعنــوان اســطورههای مدرنیتــه شــناخته میشــد .امــا اکنــون بــه
بح ـران و تهدیــدی بــدل گشــت کــه بــا اصطــاح جدیــد و امــروزی «پایــداری» جایگزینشــدهاســت .پارادایــم
پایــداری شــامل مجموع ـهای از راهبردهــای متخصصانــه میباشــد .همچــون :ارزیابــی چرخــه حیــات ،9قانــون
حفاظــت تاریخــی و تکنیکهــای اســتفاده مجــدد ســازگاریافته .10تمــام راهبردهــای ارائهشــده در پارادایــم
جدیــد ،راهــی اســت بــرای معکوسکــردن پارادایــم پیشــین .از دیگرســو ،بحــران نفتــی  ،1973حساســیتها
نســبت بــه حفــظ محیطزیســت ،باالخــص زمیــن را بیشــتر کــرد و طــی  30ســال گذشــته ،پایــداری را بــه عنــوان
ایدئولــوژی غالــب معمــاری و شهرســازی نشــان داد .تفــاوت عمــدهای کــه دو پارادایــم فــوق دارد در ایــن اســت
کــه منسوخشــدگی ســه مفهــوم عــدم انســجام ،11جایگزینــی 12و هزینهکــردن 13را تداعــی میکنــد ،در حالــی
کــه پایــداری بــر انســجام ،14محافظــت 15و نظــارت برهزینــه 16در اســتفاده از منابــع طبیعــی و شــهری تأکیــد دارد.
اســتفاده مجــدد ســازگاریافته ،نیــز بــه عنــوان جزیــی جدیــد ،در چارچوبهــای طــول عمــر و چرخــه حیــات،
ً
وارد شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در مفهــوم منسوخشــدگی ،گذشــته از حــال ،کامــا جــدا بــود و تنهــا
بــه آینــده نگریســته میشــد ،در صورتــی کــه گذشــته و حــال همیشــه در کنــار هــم بودهانــد .منسوخشــدگی
ابعــاد و جنبههــای مثبتــی را نیــز در پــی داشــت .ازجملــه توجــه بــه بخشهــای مرکــزی و درونــی شــهرهای
امریکایــی ،پاکســازی نــه تنهــا بهدلیــل مســائل کالبــدی ،بلکــه بهمنظــور توزیــع عادالنهتــر خدمــات شــهری
و نیــز تأمیــن مســکن ،فضــای بــاز و امکانــات اجتماعــی .ایــن مفهــوم هماننــد ســرمایهداری بــه عنــوان نیرویــی
تاریخــی شــناخته میشــود کــه هــردوی آنهــا بــه شــرایط معاصــر پاســخ میدهــد و بــه نقــل از جیمســون:17
«چارچــوب و پیششــرط دســتیابی بــه روشــی جدیــد و جامعتــر ب ـرای مدیریــت تغیی ـرات محیــط ساختهشــده
اســت .بنابرایــن ،منسوخشــدگی مرحل ـهای الزم ،ب ـرای دســتیابی بــه مفهــوم جدیــد پایــداری بــود».

پاسخ مناسب به منسوخشدگی
برخــی افــراد معتقدنــد کــه ،پاســخ مناســب بــرای محــدوده منسوخشــده شــهری ،پاکســازی آن میباشــد.
راهحلــی کــه اواســط دوره نوســازی امریــکا ،اکثریــت بــر ســر آن توافــق نظــر داشــتند ،نوســازی از طریــق تخریــب
و پاکس�اـزی لکهه��ای منس��وخ ی��ا متروک��ه ش��هری .در ایــن جریــان ،ســاکنین و نهادهــا ،مسکنســازی و شــغل را
پیشبینــی میکردنــد .در حالــی کــه ســرمایهداران بــه فکــر ســود خــود بودنــد .نظــر شهرســازان و معمــاران بـرای
life cycle assessment
adaptive reuse
discontinuity
supersession
expendability
continuity
conservation
steward ship
Jameson

9
10
11
12
13
14
15
16
17

21

گاهنامه علمی دانشجویی ارگ
برخــورد بــا چنیــن مســئلهای ،بازســازی از طریــق دســتان هدایتگــر بــود .بنابــر اظهــار نظــر هرولــد ،
منسوخشــدگی ،چالشــی اســت بـرای ســنجش کفایــت انســان بـرای مدیریــت محیطزیســتش .بـرای مقابلــه
بــا منسوخشــدگی پنداشــته میشــود ،کــه ویژگیهــای بــد کالبــد و محیــط قدیمــی را کنــار بگذاریــم و آن را
بــا مــوارد جدیــد جایگزیــن ســازیم.
19

18

اینگونــه انگاشــته میشــد کــه تنهــا راه نجــات ب ـرای محلههــای منســوخ شــده ،توســعه آپارتمانــی اســت.
رونــد شــدت اســتفاده از زمیــن ،از مراکــز و بخشهــای قدیمــی شــهر آغــاز میگــردد و همچــون گردابــی
سرتاســر شــهر را دربرمیگیــرد .همچنــان کــه تراکــم در بخشهــای آپارتمانــی (بــا ایــن ادعــا کــه بــر ارزش
زمیــن افــزوده میشــود) بیشــتر و بیشــتر میگــردد و نیــز بهدلیــل افزایــش ارزش زمیــن (ســوداگری در
بخــش زمیــن) ،تنهــا توســعههای چندگانــه پاســخگو و بهصرفــه میشــود .ســاکنین قدیمــی در آپارتمانهــا
ســاکن میشــوند و محلــه رو بــه زوال حرکــت میکنــد .بــه زودی بــه ســاخت بخشهــای تجــاری و
غیربرنامهریزیشــده در محلــه اجــازه داده میشــود؛ پــس ازآن صنایــع ســبک شــکل میگیــرد و راهحــل
نجــات ،توســعه آپارتمانــی ،درمیــان کاربریهــای مختلــط برنامهریزینشــده بــا شکســت مواجــه میگــردد.
فشــارهایی مبنــی بــر جلوگیــری از منسوخشــدگی شــهرها ازطریــق افزایــش اســتفاده از زمیــن ،همچنــان ادامــه
دارد .چنیــن اســتفادههای بیبرنامــه از زمیــن منجربــه تخلیــه ســاکنین قدیمــی ایــن محلههــا میشــود ،کــه
تهدیــدی بـرای ارزشــمندی و هویــت محلــه اســت.
رونــد بکارگیــری راهحــل پیشــنهادی جهــت مقابلــه بــا منسوخشــدگی شــهری کــه بــا شکســت مواجــه بــوده
اســت.

درانتها

مأخذ:نگارنده

پارادایــم منسوخشــدگی شــهری ،پدیــدهای جدیــد بــرای قــرن بیســتم بــود .در مقابــل سیاســتهای
پاریــس قــرن نوزدهــم انجــام دادنــد .ایــن پارادایــم
تقســیمبندیای کــه افــرادی همچــون هوســمان ،در
ِ
تحوالتــی را در تاکتیکهــای ارزیابــی مناطــق شــهری ایجــاد کــرد و همــکاری میــان ســرمایه و دولــت،
اقتصــادی رقابتپذیــر را فراهــم کــرد .در امریــکای اواســط قــرن
جوامــع مدنــی و شــهری و ارزشهــای
ِ
بیســتم ،منسوخشــدگی ،پارادایــم غالــب ب ـرای مدیریــت تغیی ـرات شــهری بــود .در حالــی کــه در سرتاســر
ً
دنیــا ،اصطــاح منسوخشــدگی ،بیشــتر در مباحــث نوســازی شــهری مطــرح بــود و اصــا ارتباطــی بــه
ســرمایهداری و امریــکای مصرفگــرای پــس از جنــگ نداشــت.
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در اواســط دهــه  1960بــود کــه اجمــاع نخبــگان شــهری پیرامــون پارادایــم منسوخشــدگی از هــم پاشــید
نمــود آن شکســت طــرح  West Endبــود کــه بــه گفتــه هربــرت گانــس West End« :20یــک زاغــه
و
ِ
شــهری نبــود و منسو ًخشــدگی ،بــه خــودی خــود مضــر نیســت و قضاوتهــای صورتگرفتــه پیرامــون
ایــن محــدوده ،صرفــا براســاس وضعیــت اقتصــادی طبقــه متوســط بــوده اســت» .در تاریــخ شهرســازی
درســی کــه از تجربــه  West Endبوســتون گرفتـ ه شــد هنــوز هــم مــورد اســتفادهاســت و آن ،فراموشنکــردن
تأثیــرات انســانی پاکســازیهای کالن و جایگزینــی واحدهــای همســایگیای اســت کــه هنــوز زندهانــد.
جیــن جیکوبــز در  1961در کتــاب خــود بیــان میکنــد کــه شــهرها بــه ســاختمانهای قدیمــی نیــاز دارنــد؛
زمــان ،کارایــی یــا عدمکارایــی ســاختمانها را مشــخص خواهــد کــرد.

منابع :
1.
Arthur, B. G., & Simon, E. (1986). THE URBAN PATTERN, city planning and design. D.
Van Nostrand Company, Inc.
2.
Aggregate(Group). (2012). Governing by Design: Architecture, Economy and Politics in the
Twentieth Century. Pittsburgh PA, United States. University of Pittsburgh Press.
3.
Andre, T. & Kees, V. D. (2011). Obsolescence and the end of life phase of buildings.
Management and Innovation for a Sustainable Built Environment.
4.
Costa, P. (2017). From urban amnesia to creative reuse: the paradigm shift in the understanding
of obsolete spaces in Lisbon.
5.
Elizabeth, R. B. Growing Urban Obsolescence and Tax Policy. American Journal of
Economics & Sociology.
6.
Dallas, R. (2014). The Sydney Metropolitan Strategy as a zoning technology: analyzing the
spatial and temporal dimensions of obsolescence. Environment and Planning D, (32), pages 127-108.
7.
Bill Randolph (2002) ‘Third city suburbs’, Australian Planner, 178-173 ,39:4.
8.
https://en.wikipedia.org/wiki/Obsolescence.
9.
https://statiscape.wordpress.com/04/01/2015/urban-obsolescence/
الحســینی ،محمدصــادق و رنجبــر ،محســن؛ تخریــب خــاق؛ روزنامــه دنیــای اقتصــاد؛ شــماره1847؛ تاریــخ
.10
.1388 //04 /27

بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه ســاختارها و بناهــای قدیمــی شــامل :دوکلیســا ،یــک خانــه تاریخــی ،یــک
مدرســه و دفتــر خدمــات اجتماعــی اشــاره کــرد کــه در  West Endبــا وجــود کهنــه و قدیمــی بودنشــان،
حفــظ شــد و عامــل منسوخشــدن محلــه نبــود .آنهــا ســازههایی تاریخــی بودنــد کــه در واقــع تناقــض در
پارادایــم منسوخشــدگی را نمایــش مــیداد؛ چــرا ایــن ســاختمانها دارای ارزش اســت و میتــوان آنهــا را
حفــظ کــرد در حالــی کــه نمیتــوان باقــی ســاختمانها را از تخریــب مصــون نگــه داشــت؟
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پنجشــنبه  30دی  .1395ســر کالس نشســتهام .صندلیهــای اطرافــم را بچــه خبرنگارهایــی پــر
کردهانــد کــه هــر کــدام اگــر دبیــر بخــش اجتماعــی فــان خبرگـزاری یــا مســئول صفحــه ورزشــی
ک��م ک�مـ یک��ی دو س��ال ساــبقه دارنــد در نوشــتن و قل��م زدن .خــودم را بــه
بهم��ان روزنام��ه نباش��ندِ ،
لطــف و پارتیبــازی بچههــای روزنامــه همشــهری اصفهــان جــا دادهام در ایــن جمــع 8 .صبــح
تــا  7عصـ�ر ،دو روز در هفتـ�ه ،ردیـ�ف دوم.
هفتههــای اول سپریشــده و مــن جســورتر .ســؤال میپرســم ،بحــث میکنــم و بــا پررویــی
ب��رای خواندــن تمری�نـ ی��ک پاراگراف��ی کالس��یم داوطل��ب میش��وم . ...هنــوز محتاطــم و بــاز هــم
سوــتی میدهمــ .س�وـتی میده�مـ و باــز ه��م ک�مـ نمیــآورم .ای�نـ ح��س غرب��ت -کــه همــه در
چیـ�زی شـ�ریکاند و تــو نیســتی ،کــه همــه چیــزی بدیهــی را میداننــد و تــو نمیدانــی -مــدام
هســت و هــر کالس دو ســاعتهای کــه شــروع میشــود راهــی بــرای نشــاندادن خــودش پیــدا
میکن��د .مــن امــا کــم نمــیآورم.
پنجشــنبه  30دی  .1395ســر کالس نشســتهام .دومیــن کالس صبــح اســت و قبــل از ناهــار .ردیــف
ُ ُ
جلــو یکــی از پســرها تلفنــش را برم ـیدارد .چنــد ثانیــه فیلمــی بــدون صــدا میبینــد ،نــچ نچــی
میکن��د و ب��ه بغ�لـ دس��تیش نشـ�ان میده��د .ای��ن نــوع رفتاره��ا بینشــان زیــاد اســت .انــگار نــه
انــگار ردیــف اول نشســته و مــدرس بخــت برگشــته بــا او دو متــر هــم فاصلــه نــدارد .ممکــن اســت
همیــن اآلن روی تلگرامــش پیامــی آمــده باشــد کــه درمــورد فــان موضــوع خبــر میخواهیــم.
ً
ی��ک خــط برایـ�ش فرس��تادهاند و مثـلا ای��ن چنــد ثانیـ�ه فیل��م را .همی�نـ آن ممک��ن اس�تـ لپتاپــش
ُ
را بــاز کنــد و نــه دقیق ـهای خبــر تایپشــده را بفرســتد؛ یــک دقیقــه ســریعتر از آن یکــی گوشــی
بــه دســتی کــه پشــت ســرم نشســته.
امــا لپتــاپ برنمــیدارد .خــم میشــود بــاز بــه ســمت کنــار دســتیهایش و ایــن دفعــه ســه
نفــری فیلــم میبیننــد .پــچ پچشــان شروعنشــده ،چنــد نفــر از همردیفهــای مــن هــم بــه
تلفنهایش��ان خی�رـه ش��دهاند .از فاصلــه دو متــری چشــمم میخــورد بــه صفحــه یکــی از ایــن
نمایشــگرهای ِدم دســتی .ســاختمانی را گویــا خ ـراب میکننــد و مــن نمیفهمــم ماج ـرا چیســت.
همــه در چیزــی ش��ریکاند و مــن نیســتم .همــه ،چیــزی بدیهــی را میداننــد کــه مــن از آن
بیخبــرم .ایــن "همــه" البتــه ،اســتثنایی هــم دارد .از هفتــه دوم بــا دختــر دیگــری دوســت شــدهام.
او بــود کهــ پیش�نـهاد کرــده ب�وـد ناه��ار را بـ�ا همــ باش��یم .متفاوتی�مـ ،خیل�یـ! راحــت جلــو آم�دـه و بــا
یــک دختــر خیلــی متفــاوت چــادری دوســت شــده بــود .ایــن راحتــی ادامــه پیــدا میکــرد ،در
همــه چیــزش ،جــز نوشــتن .پــدرش مدیــر مســئول یــک مجلــه خانوادگــی ســرگرمی طــور اســت.
در کالس ســاکت مینشــیند و معلــوم اســت کــه تجربــه ای ندارد،حتــی بــه قــدر تــاش هــای نیــم
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دقیق ـهای را برنــده شــود.
هـ�ر دویمــان کــم خوراکیــم .ناهــار اگــر نیــاورده
باشــیم یــک پــرس غــذای بــزرگ میگیریــم و هــر
کــدام نصفــش را برمیداریــم .موقــع تحویلگرفتــن
نصفههــای ســاندویچی کبــاب ترکــی ،پســر ردیــف
اولـ�ی جلویمــان ســبز میشــود ،در حالــی کــه
دخت��ر ناشناس�یـ همراهیـ�ش میکن��د .ایــن برخــورد
ناگهان��ی را ب��ا خ��وش و بش��ی از س��ر میگذرانی��م.
قبــل از شــروع کالس بــاز ســر و کلــهاش پیــدا
میشــود .روی صندلیهاــی ردیــف میبینــد و بــا
لبخن��دی متظاهرــ ام��ا محترمانهــ ،بــه س��متمان
میآیــد .صحبــت را بــا متلکــی بــه مــدرس ســاعت
ناهــار میپرســد،
پیــشرو شــروع میکنــد ،از
ً
چیــزی را کــه خــورده پســندیده و نهایتامیرســد بــه
ایــن تأکیــد ،کــه خواهــرش هــم بــا او موافــق بــوده.
از ایــن تابلوتــر دیگــر نمیشــود :برداشــت دیگــری
نکنیــد ،خواهــرم بــود! روی صحبتــش بــا مــن
نیســت ،بــا دوســت چنــد هفتــهای اســت کــه او
هــم موقــع ناهــار در فکــر فــرو میرفــت و مشــغول

عکس از  :نگین محمد شریفی
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ح�لـ معم��ا بـ�ود .خ��دا را ش�کـر که روش��نگری ش��د.
مــن ســرم را گــرم میکنــم بــه کار خــودم .زوج
بیربطــی هســتند و خنکــی پســر ردیــف جلویــی
ب�هـ ماج�رـا دامـ�ن میزن��د .چنــد بــار ،ســنگین،
متلک�شـ انداخت��هام و دشمــنی پنه��ان و بیخــودی
بینمــان شــکل گرفتــه .تلفنــش را بیــرون آورده و
فیلــم چنــد ثانیــهای را بــه دوســت چنــد هفتــهای
نشــان میده��د .الزم نیســت ســرم را بــاال بیــاورم
تـ�ا ببینـ�م سـ�اختمان ،کــه از صبــح حداقــل صــد بــار
در دســت ایــن و آن آوار شــده ،وســیله شــده و ایــن
ب��ار ب��رای هدف��ی دیگـ�ر پاییــن میریــزد .الحــق
کـ�ه صحنـ�ه خنکـ�ی اسـ�ت .پسـ ِ�ر دسـ�ت و پـ�اداری
اســت ،امـ�ا از دختره��ا عجیــب ،انتظ��ار ســادگی
دارد و همیــن بــه خنــدهام میانــدازد.
کالس شــروع میشــود و مدتــی طــول میکشــد
تــا حرفشــان را تمــام کننــد .بعدازظهــر قدمــی
برنمــیدارد ،بهانــهای هــم جــور نمیشــود .شــب
کــه بــه خانــه میرســم خبــر را میشــنوم؛
پالسکو فرو ریخته.

هزار حجلهها

امــاک و مســتغالت ســهم عمــدهای از ثــروت
شهرنشــینها را تشــکیل میدهــد .هــر تغییــری
در ارزش ایــن داراییهــا اثــری بلندمــدت در فقیــر
یــا ثروتمندتــر شــدن مــا و نســلهای بعــدی مــا
خواهـ�د داشـ�ت .بخشـ�ی از اهمیـ�ت فرآیندهـ�ای
بازســازی و نوســازی از ایــن موضــوع نشــأت
میگی�رـد؛ چــرا ک��ه همگامــی بــا شــرایط روز،
امــکان افزایــش کیفیــت و بهــرهوری ایــن بخــش
مهــم از دارایــی خانــوار را فراهــم میســازد .بــا ایــن
وجــود ،تغییــر ســبک زندگــی و الگوهــای مالکیــت،
نوســازی را بــه فرآینــدی پیچیــده و چنــد بعــدی
تبدیــل کــرده اســت .زندگــی آپارتمانــی ،مــا را ناچار
خواهــد ســاخت بیســت یــا ســی ســال بعــد ،بـرای
نوســازی خانــه خــود بــا کســانی بــه توافــق برســیم
رنــگ در یــا مقــدار
کــه امــروز ،حتــی درمــورد
ِ
شــارژ ماهیانــه هــم بــا آنهــا اشــتراک نظــر نداریــم.
آپارتمانیشــدن بــه نظــر ،آینــدهای غیرقابــل
اجتنــاب بــرای مــا و دیگــر ســاکنین کالنشــهرها
اســت ،فردایــی کــه آن را پذیرفتهایــم و بــه ســرعت
ـروز مــا میشــود .در ســالهای اخیــر
تبدیــل بــه امـ ِ
بــرای نخســتینبار شــاهد صــدور پروانههــای
ســاختمانی بــا تراکمــی بیــش از  20طبقــه در شــهر
اصفهــان بودهایــم %60 .واحدهــای مســکونی
اصفهــان در آمارگیــری ســال  95بــه عنــوان
واحدهــای آپارتمانــی ثبــت شــدهاند و ایــن ســهم
رو بــه افزایــش دارد .چنیــن انتخابــی شــاید تنهــا
گزینــه ممکــن باشــد .بــه نظــر میرســد ســکونت
و فعالیــت در شــهرهایی بــا ایــن حــد از جمعیــت،
فعالیــت و امکانــات جــز بــا پذیــرش الگــوی
اســتقرار عمــودی امکانپذیــر نباشــد .شــاید از
مســئلهای صحبــت میکنیــم کــه مدتهاســت
حــل شــده .بــا ایــن وجــود وقتــی امــری تــا ایــن
انــدازه عمیــق در زندگــی بخــش گســتردهای از
جامعــه نفــوذ میکنــد ،الزم اســت هــر تردیــدی
بــه دقــت مــورد بررســی و موشــکافی ق ـرار گیــرد.
بیــش از  2ه��زار م��ورد از آپارتمانهــای شــهر
اصفهــان عمــری حداقــل  10ســاله دارنــد .اغلــب
ایــن ســکونتگاههای عمــودی طــی یــک یــا دو دهــه

آینــده نیازمنــد تخریــب کامــل و نوســازی خواهنــد
بــود .بــه نظــر میآیــد زمــان کافــی وجــود دارد،
امــا بخشــی از آنهــا بــا عمــری بیــش از  40ســال،
مدتهاســت بــه مرحلــه فرســودگی جــدی رســیده
و بــه تصویــری هشــدار دهنــده درمــورد فــردای
محتمــل کالنشــهری اصفهــان تبدیــل شــدهاند.
علیرغــم برخــورداری از ســهم جغرافیایــی
مناســب نســبت بــه شــهر ،ســطح باالیــی از
دسترســی ،فضــای ســبز غنــی و پارکینگهــای
مناســب ،نوســازی آپارتمانهــای محلــه کــوی
بهــار اصفهــان بــه رؤیایــی ُمحــال تبدیــل شــده
اســت .هــر آپارتمــان  4یــا  5طبقــه ،بیــن  20تــا 30
خانــوار را در خــود جــایداده و ایــن بــدان معناســت
کــه تعمیــر یــا نوســازی -هــر اقــدام کوچــک یــا
بزرگــی -رضایــت تمامــی مالــکان را نیازمند اســت.
در حالــی کــه یــک آپارتمــان نوســاز میتوانــد بیــش
از چهــار برابــر قیمــت کنونــی بــه فــروش رســیده
و ســود سرشــاری را نصیــب ســرمایهگذاران
کنــد ،هیــچ عالمتــی از تمایــل بــه ساختوســاز،
تعمیــر یــا نوســازی وجــود نــدارد .بــا ســاکنین
کــه صحبــت کنیــد دلیــل آن مشــخص میشــود.
کســب توافــق بیــن خانوادههــای مختلــف بــه
انــدازهای دشــوار اســت کــه پــس از گذشــت 40
ســال و علیرغــم نیــاز مفــرط ســاکنین طبقــات
باالیــی ،هیــچ یــک از  41بلــوک ســاختمانی محلــه
حتــی ً موفــق بــه نصــب آسانســور نیــز نشــدهاند.
قطعــا هیــچ واحــدی نمیتوانــد بــه تنهایــی
نوســازی کنــد و کســب توافقــی عادالنــه بیــن
مالکیــن هــر ســاختمان نیــز بــه فرآینــدی طوالنــی،
پیچیــده ،پــر از ریســک و نزدیــک بــه غیرممکــن
نیازمنــد اســت .ســرمایهگذاری بـرای نوســازی هــر
یــک از آپارتمانهــای ایــن محلــه مســتلزم کســب
موافقــت حداقــل ســی نفــر مالــک اســت کــه هــر
ویــژهای هســتند ،ایــن واحــد
کــدام دارای شــرایط ً
س��اختمانی احتم��اال بزرگتری��ن داراییشــان
اســت و مخالفــت حتــی یــک نفــر از آنهــا ،بــه
ســادگی کل پــروژه را بــا شکســت مواجــه خواهــد
ســاخت.
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هیــچ چیــز کــوی بهــار را در کنــار بافتهــای فرســوده و محلههــای پاییندســت شــهر نمینشــاند .هیــچ
چیــز ،جــز ســاختمانهایی کــه عمــر آنهــا بــه نیــم قــرن نزدیــک شــده ،مالکانــی کــه بالتکلیــف و گریزاننــد
و قیمــت فــروش ،کــه روزب ـهروز از محلههــای مجــاور بیشــتر فاصلــه میگیــرد .کــوی بهــار آین ـهای اســت
کــه فــردای اســتقرار "متوســط"های شــهری را در بلندمرتبههــا نشــان میدهــد؛ هشــداری کــه بایــد آن را
جــدی گرفــت.
اگــر امــروز پنــج هــزار نفــر در پررونقتریــن نقــاط شــهر اصفهــان بــا چنیــن مســئلهای روبــهرو هســتند،
پانــزده ،بیســت یــا ســی ســال آینــده چــه تعــداد شــهروند دیگــر درگیــر خواهنــد شــد؟ آنهایــی کــه
زمیــن داده و هــوا خریدهانــد ،کمــی کــه بگــذرد دیگــر نخواهنــد توانســت نســبت بــه طعــم تلــخ و گــس
تصمیمگیریهــای جمعــی بیتف��اوت باش��ند .اگ��ر س��از و کارهــای گروهــی تقویــت نشــوند ،فرســودگی
دیگــر مختــص فقـرای شــهری نخواهــد مانــد ،مرزهــای شــناخته شــده را رد میکنــد و بــه روزمــرهی طبقــات
متوســط و حتــی ســرمایهگذاران و ســازندگان حرفــهای تبدیـ�ل خواهـ�د شـ�د.

پالسکونشینی

شــورای شــهر ته ـران  21صندلــی دارد .تعدادشــان ب ـرای مــن مهــم نبــود ،ب ـرای جریانهــای سیاســی مهــم
بــود کــه پالســکو را میــدان جنــگ کردنــد و هدفشــان شــماره صندلیهــا بــود.
پالســکو  17طبقــه داشــت 42 ،متــر ارتفــاع .ایــن هــم زیــاد مشــغولم نکــرد .آتشنشــانها را درگیــر کــرد کــه
باقیمان��ده عزیزانشــان را از البـهالی ســنگینی ارتفــاع آوار شــده طبقــات و تعــداد آنهــا ،بیــرون میکشــیدند.
بیــش از  3ســاعت در آتــش ســوخت و حوالــی ســاعت  ،11ناگهانـ�ی ،ف��رو ریخ�تـ .دقیقتــرش بــه کار مــن
نمیآمــد؛ بــه درد همتاهــای تهرانــی همکالس ـیهای روز پنجشــنبهام میخــورد ،کــه خبرهــا را  9دقیق ـهای
میبندنــد.
 54س��ال؛ ایـ�ن عـ�ددی بـ�ود کـ�ه بـ�ه آن فکر کـ�ردم 54 .ســال ،بیشــتر از عمــر فرســودهترین مسکونینشــینهایی
ک��ه میشناس��م ،آن هــم در قل��ب تج��اری -فعالیتــی گرانتریــن شــهر ایــران ،جایــی کــه اجــاره ماهیانــه
مغازههایــش از تمــام پسانــداز مــن -تــا همیــن امــروز -بارهــا و بارهــا بیشــتر اســت.
فرســودگی بــه فقــر و غنــا محــدود نمیشــود ،مســئلهای هوشــمند اســت ،نفــوذ میکنــد ،منطبــق میشــود
و گســترش مییابــد .امثــال پالســکو فراواننــد .تعدادشــان را نمیشــماریم.
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بوم��ی .ایــن دســت مشکلگشــاییها امــا ،هــر یــک را بــه نوعــی طــی دو دهــه گذشــته تجربــه کردهایــم و
اگــر بــه ارزیابــی نتیجــه تــن داده بودیــم ،برایمــان واضــح میشــد کــه حتــی میــدان نقشجهــان نیــز نتوانســته
محــرک توســعه بافــت پیرامونــش شــود؛ خانههایــی کــه کمتــر از یــک کوچــه آن طرفترنــد؛
میتوانستــیم ببینی��م س��نگتراشها و جلفــا بــه ســکونتگاه پیرمردهــا و پیرزنهایــی تبدیلشــده کــه ناچــار،
ســالهای پایانــی عمــر خــود را در انــزوای اجتماعــی و در میانــه هیاهــوی کافههــا و بوتیکهــا ســپری
میکننــد.
ش��ک میکردی��م کــه راهحلهایم��ان -حتیــ در هم��ان قالبهــای ذهن��ی و آرمان��ی -شـ�اید جــواب
نمیدهنــد ،شــاید حتــی گاهــی ،خــود بــه بخــش گرهخــوردهای از مســئله تبدیــلشــوند.

شیوع

برخــاف تصــور رایــج تنهــا  %22از فرســودگی رســمی اصفهــان عنــوان "تاریخــی" را دارا اســت .از هــر 10
متــر بافــت فرســوده ایــن شــهر ،هشــت متــر آن بــه ســکونتگاههایی تعلــق دارد کــه طــی دهههــای اخیــر
شــکلگرفته و بــه دالیــل مختلــف از چرخــه بازســازی و همگامــی بــا شــهر جــدا ماندهان��د .بــا مســئلهای
روب ـهرو هســتیم کــه نــه آن را میشناســیم و نــه برایــش راهحــل قابلتضمینــی س ـراغ داریــم؛ مســئلهای کــه
واژههایــی چــون "مــرز محــدوده مصــوب" و پیشفرضهایــی ماننــد "حاشیهنشــینهای محــروم" مانــع از
درک گســتردگی و حــد شــیوع آن شــده اســت.

28

عکس از  :سجاد عطریان

سایش سکونتی

تراکــم جمعیتــی مرکــز اصفهــان پایینتــر از هــر نقطــه دیگــری در شــهر اســت .عجیــب نیســت ،دشــواری
تأمیــن کاربریهــای خدماتــی در بافتهایــی کــه ســالها پیــش شــکل گرفتهانــد ،تزاحمهــای ترافیکــی و
محدودیتهــای ارتفاعــی ،ســرمایه را از ایــن مناطــق بــه حاشــیه میرانــد؛ ســکونت ،قــوام خــود را از دســت
میدهــد ،خانوادههــای جدیــد ســرپناه را جــای دیگــری جســتوجو میکننــد ،ســهم قدیمیهــا غالــب
میشــود و همزمــان بــا کاهــش بعــد خانــوار ،ســن ســاکنان افزایــش مییابــد.
بایــد امــا توجــه داشــت کــه ایــن الگــو ،تنهــا کوچــه پسکوچههــای پــر پیــچ پشــت مســجد جامــع عتیــق را
توصی��ف نمیکندــ .محل��ه جلف��ا کهنســالترین محلــه شــهر اصفهــان اســت و سالهاســت کــه دیگــر بــه
عنــوان گزینــه ســکونتی ،موضوعیــت نــدارد .راهحــل فرســودگی را در افزایــش ارزش اقتصــادی جس ـتوجو
میکنیــم ،در پروژههــای نیمبنــدی کــه عنــوان پرطمطــراق محــرک توســعه را بــه دوش میکشــند ،در
بازآفرینــی عرصههــای عمومــی و در بهرهگیــری از اندوختههــای فرهنگــی ب ـرای بازنمایــی معماروارگیهــای
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سهیل باقری
دانشجوی کارشناسی شهرسازی
دانشگاه هنر اصفهان
در حرفهــا بیشــتر شناختهشــده اســت و عــاوه بــر
انســانها ،بــرای اشــیا نیــز قابــل لمــس اســت .هــر
ســاله خانوادههــای زیــادی را بــه خــود درگیــر و نفراتــی
را بــه آمــار اضافــه میکنــد .از فــرد بــه فــرد واگیــر پیــدا
نمیکنــد امــا بــه جامعــه ســرایت میکنــد .شــاید بــه
همیـ�ن دلی�لـ اس�تـ ک��ه هیـ�چگاه زنــگ هشــداری بــه
صــدا در نمیآیــد ،وضعیتــی بــه رنــگ قرمــز نمایــان
نمیشــود؛ زیــرا فردیــت بــر جمعیــت الویــت دارد.
همزمــان کــه پایاننامههــا و مقــاالت را بــر روی
هــم تلنبــار کــرده و نظریههــا را از چــپ بــه راســت
میکشــاند و از داروینیســم اجتماعــی بــه مارکسیســم
و آنارشیســم میرســد ،از آن طــرف خانوادههایــی را
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بیشــتر از هــم جــدا ،عــرق شــرم پدرانــی را تلختــر و
آرزوی کــودکان و جوانــان را بــه حداقــل راضــی میکنــد.
فقــر عامــل بســیاری از نخندیدنهــا ،عامــل بســیاری
از انزواهــا و بزهکاریهــا اســت .همانطــور کــه
میتوانــد انســان را در برگیــرد ،از دیــوار خانههایشــان
بــاال م ـیرود .نماهــا را آجــر زبــره میکنــد ،طبقــات دوم
و ســوم را نیمـهکاره رهــا ،گاه خانههــا را بــه ســرپناه تبدیــل
میکنــد ،کوچههــا را تنــگ و باریــک ،چالــه و چولههــا
را افزایــش میدهــد .احســاس امنیــت را ســلب میکنــد.
کاربریهــا را مختــل و بافتهــا را جــدا تافتــه میکنــد.
البتــه بافتهــای جــدا تافتــه ،گونههــای متفاوتــی دارنــد؛
بعضــی از ایــن بافتهــا میتوانــد عامــل اصلــی گــردن

درد باشــد؛ زیــرا در خیابــان و کوچههــا کــه قــدم
میزنیــد ،بایــد مــداوم ســرتان بــاال باشــد تــا بتوانیــد
ســاختمانها را مشــاهده کنیــد ،در همیــن راســتا
بافتهایــی هــم هســتند کــه شــما میتوانیــد تنهــا
از پشــت شیشــهها بــه تماشــای آنهــا بپردازیــد.
بعضــی دیگــر از بافتهــا وجــود دارنــد کــه عامــل
اصلــی مصــرف ســوخت در شــبها هســتند.
شــما در ایــن بافتهــا بایــد ابتــدا ماشــین خــود را
برداریــد و یــک آهنــگ مالیــم بگذاریــد و همانطــور
کــه گوشــی خــود را در دســت داریــد ،بــه تابیــدن
و چــرخ زدن ادامــه دهیــد و در صــورت امــکان،
نشســتن بــرای افــراد دیگــر را هــم فراهــم کنیــد.
نوعــی دیگــر هــم ،شــما دیگــر جــرأت نداریــد
ماشــین خــود را تــکان دهیــد و از یــک ســاعتی بــه
بعــد وارد آن شــوید ،امــا همچنــان شــاهدمصرف
ســوخت باالیــی هســتیم؛ بــه دلیــل چــرخزدن
مامــوران انتظامــی ،البتــه درســت اســت کــه هــر
دو بافــت مصــرف ســوخت باالیــی دارد ،امــا ایــن
بافــت کجــا و آن بافــت کجــا.
شــاید بافــت هــای بــه خصــوص ،زیــاد دیدهایــد
و همچنیــن کوچههــای باریــک و خانههــای
فرســوده در مرکــز شــهر و نقــاط مســاعد شــهر
مشــاهده کردهایــد ،امــا عــاوه بــر آنهایــی کــه
شــاید هــر روز از مقابلشــان عبــور میکنیــد،
بافتهــای جــدا تافتــه و فرســودهتری وجــود دارد
کــه اصــا از مقابلشــان عبــور نمیکنیــد و حتــی
هیــچ عالق ـهای هــم نداریــد کــه ایــن کار را انجــام
دهیــد .بافتهایــی کــه عــاوه بــر مــوارد ذکــر
شــده ،خــود باختــه هســتند .بــه توســعه شــهری کــه
از رشــد درخــت ســریعتر و ساختوســازهایی
کــه از کاشــت نهــال چشــمگیرتر اســت ،باختنــد.
بــه خــارج از حریــم شــهری ،باختنــد .بــه توســعهای
کــه از شــرق بــه غــرب و از شــمال بــه جنــوب
رفــت ،باختنــد .بــه روســتا و زندگــی روســتایی کــه
دیگــر اقتصــاد در آن معنایــی نــدارد ،باختنــد .بــه
شــهرهای کوچکــی کــه دیگــر فرصــت شــغلی در
آنهــا نیســت ،باختنــد .عــاوه بــر ایــن باختنهــا
و باختنهــای دیگــر ،بــه خــود نیــز باختنــد؛ گویــا
ایــن فرســودگیها بســتری بــرای افســردگی شــده
و چــه بســا ایــن افســردگیها بســتری بــرای ایــن

فرســودگی .تصــور بــر ایــن اســت کــه باختنــد امــا
در واقــع شــهر ظرفــی اســت کــه جامعــه در داخــل
آن قــرار گرفتــه و ایــن ظــرف در ارتبــاط مســتقیم
بــا جامعــه اســت و بــه نوعــی ظــرف وابســته بــه
مظــروف اســت و مظــروف وابســته بــه ظــرف .بــا
ایــن فرایــض ،مگــر میشــود قســمتی از مظــروف
خ ـراب شــود و بــوی آن کل ظــرف را دربرنگیــرد و
بــه مــرور زمــان کل مظــروف را از بیــن نبــرد؟ پــس
عامــل منفــی بـرای یــک بخــش از مظــروف نیســت،
بلکــه تهدیــدی بــرای کل بــه حســاب میآیــد.
حــال ممکــن اســت ظرفــی را ببینــد کــه وجــود
داخلــی آن بــه ظاهــر ،خرابــی در خــود نــدارد
و بویــی هــم استشــمام نمیکنیــد و مســئلهای
نمایــان نیســت ،امــا زمانــی کــه وارد عمــق مســئله
میشــوید و از زوایــای دیگــر نــگاه میکنیــد،
مشــکالت بــه خوبــی وجــود داشــته و چــه بســا
شــرایط بدتــر اســت و تنهــا قابــل دیــدن نیســت.
ب ـرای مثــال زمانــی کــه یــک بیمــاری شــیوع پیــدا
میکنــد ،بــه ایــن دلیــل کــه شــما بــه خوبــی
در تلویزیــون و فضــای مجــازی مشــاهده و بــا
اطرافیانتــان در ایــن مــورد صحبــت میکنیــد ،از
علــل و روشهــای انتقــال آن آگاهــی پیــدا میکنیــد
کــه همیــن امــر موجــب میشــود شــما اقداماتــی را
ب ـرای پیشــگیری از ابتــای خــود و دیگ ـران انجــام
دهیدــ .اماــ یکســری مســائل اجتماعــی همچــون
فقــر ،بافتهــای فرســوده ،اســکان غیررســمی و
 ...قابــل رویــت اســت امــا دیــده نمیشــود .در
شــهر وجــود دارد امــا در پشــت پــرده شــهر قــرار
میگیــرد .میتــوان گفــت ایــن نتیجــه حاکــی از
تصمیمــات مســئوالن بــه جهــل یــا بــه عمــد ،و
برنامهریــزی متخصصــان اســت کــه عالمــت را
تصحیــح میکنــد امــا علــت را در برنمیگیــرد و
ســبب میشــود اوضــاع بــه ظاهــر مناســب و حتــی
در مــواردی زیبــا جلــوه کنــد.
زیــر ذرهبیــن بــردن ،حکــم صــادر کــردن و قضــاوت
نمــودن در مــورد دولتمــردان ،سیاســتمداران،
برنامهریــزان و مشــاوران ،موضوعــات متعــددی
را دربرمیگیــرد کــه مجــال آن بــرای گفتــن در
ایــن نوشــتار نیســت امــا ضلــع ســوم ایــن مثلــث
کــه جامعــه میباشــد ،میتوانــد بــا مشــاهده و
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زنده  ،اما مریض

شماره دهم  ،بافت جدا تافته

علی برومند
دانشجوی کارشناسی شهرسازی
دانشگاه هنر اصفهان
درکک��ردن و اراده ب��رای ش��ناخت علتــ ،از یکســو جهــت شناســایی ایــن علــل بــه
مســئوالن کمــک کنــد و از طرفــی میتوانــد تلنگــری بـرای مســئوالن باشــد کــه بداننــد
مســیر اشــتباهی را در پیــش گرفتهانــد .چــه بســا تنهــا بــا ندانســتن و نــه مشــارکت
مــردم ،زمینــه ب ـرای ســو اســتفاده کــردن مســئوالن فراهــم میشــود .شــاید بــا مطالعــه
در مــورد اســکان غیررســمی و بافــت فرســوده ،روش و راهکارهایــی را بـرای مقابلــه بــا
آن بهدســت بیاوریــد ،امــا زمانــی کــه مشــاهده کنیــد و قســمتهای تاریــک شــهر
ً
خــود را ببینیــد ،تــازه آن موقــع متوجــه خواهیــد شــد کــه اصــا اســکان و بافــت چــه
چیــز اســت کــه رســمی ،غیررســمی ،نــو و فرســوده دارد .دیدنهــا باعــث میشــود
کنجــکاو شــویم ،بیشــتر بخوانیــم ،خواندههایمــان را تصــور کنیــم ،بشناســیم و در
مقابــل همدیگــر مســئول باشــیم و بــا همیــن دیدنهــا ،آن حــس کوشــش خــودآگاه یــا
ِ
ناخــوآگاه کــه ب ـرای پیشگیــری از یــک بیمــاری در وجــود مــا پیــدا میشــود در مــورد
ایــن مســائل نیــز ایجــاد میشــود.
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بافــت فرســوده ،محــات فرســودهای در فضــای شــهری اســت کــه مســائل و پیچیدگیهــای اجتماعــی،
اقتصــادی و فرهنگــی و شــیوه خــود را دارد .ایــن محــات و بافتهــا از یــک ســو دارای ریش ـههای 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 آســیبپذیری
در برابــر زلزلــه ،ســیل ،آتشســوزی و نیــز عــدم تطابــق بــا زندگــی امــروز شــهری و شهرســازی مــدرن ،دارای
مشــکالت رو بنایــی و زیرســاختی هســتند.
بافتهای فرسوده به سه دسته زیر تقسیم میشود:
الف  -بافتهای دارای میراث فرهنگی
ب  -بافتهای شهری (فاقد میراث فرهنگی)
ج  -بافتهای حاشیهای (سكونتگاههای غیررسمی)
بافتهــای دارای میــراث فرهنگــی :براســاس ايــن گــزارش ،بافتهــاي داراي ميــراث شــهري ،بافتهايــي
هســتند كــه دربرگيرنــده آثــار بهجــاي مانــده از گذشــته و جايگزينناپذيــري هســتند كــه ميتواننــد در آگاهــي
جوامــع از ارزشهــاي فرهنگــي و گذشــته خــود كمــك كند.حفــظ آنهــا عــاوه بــر برانگيختــن غــرور ملــي و
ايجــاد حــس هويــت ،بــر كيفيــت زندگــي نيــز ميافزايــد .ايــن آثــار كــه بــه يكــي ازســه دوره باســتان،دوره
تاريخ��ي و ي��ا معاص��ر تعلـ�ق دارندــ ،ي��ا بهــ ثبتــ آث��ار ملــي رســيدهاند يــا در ليســت ميراثهــاي بــا ارزش
ســازمان مي ـراث فرهنگــي و گردشــگری ق ـرار ميگيرنــد.
بافتهــای شــهری (فاقــد میــراث فرهنگــی) :بافتهــاي شــهري (فاقــد ميــراث شــهري) ،بافتهايــي
هســتند كــه درمحــدودهی قانونــي قـرار دارنــد و داراي مالكيــت رســمي و قانونيانــد؛ امــا ازنظــر برخــورداري
از ایمنــي ،اســتحكام و خدمــات شــهري دچــار كمبــود هســتند.
بافتهــای حاشــیهای (ســكونتگاههای غیررســمی) :بافتهــاي حاشــيهاي (ســكونتگاههاي غيررســمي)،
بافتهايــي هســتند كــه بيشــتر درحاشــيه شــهرها و كالن شــهرهاي كشــور قــرار دارنــد و خــارج ازبرنامــه
رســمي توســعه ،شــكل گرفتهانــد.
طبــق نوشــتار بــاال متوجــه میشــویم کــه بافــت فرســوده دارای جنبههــای مثبــت و منفــی میباشــد کــه بــا
گذشــت زمــان ،مشکالتشــان روز بــه روز در حــال افزایــش اســت .بــا ایــن حــال ،آیــا میبایســت تمامــی
ایــن محــات را تخریــب و پــس از آن متناســب بــا رویکــرد مدرنیســم بــه صــورت مجــدد بازســازی کــرد و
بیشــترین بهــره اقتصــادی را بــرد؟ یــا ( ....کاری کــه شــهرداریها میکننــد)
بل��ه ،درســت اســت کــه مشــکالت فراوانــی دارنــد ولــی بافتهــای فرهنگــی ،ارزشهــای فرهنگــی و
اجتماعــی چــه میشــوند؟!

توجه :این محالت ،تاریخ شهر را به دوش میکشند ،کمرشان را نشکنید!

مــن میتوانــم ادعــا کنــم کــه ایــن محــات (بــا بافــت فرهنگــی) میتواننــد بــه اقتصــاد شــهر هــم کمــک
کننــد و اگــر شــهرداریها قبــل از هرگونــه ارائــه طــرح ،بــه ایــن ســرمایههای پنهــان (محــات دارای بافــت
فرســوده ،فرهنگــی و تاریخــی) توجــه کننــد و بــرای بهســازی و یــا نوســازی آنهــا تصمیمگیــری کننــد،
میتواننــد بــا اســتفاده از بافــت تاریخــی ایــن محــات ،باعــث جــذب توریســت بــه ایــن مناطــق شــوند و
اقتصــاد شــهر را از ایــن طریــق شــکوفا کننــد.
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بایــد توجــه داشــت کــه توریســتها هیــچگاه بــرای دیــدن ســاختمانهای شــبیه بــه هــم ،بلندمرتبــه و
بیهویــت ،بــه شــهرها ســفر نمیکننــد؛ بلکــه بــرای دیــدن میادیــن و خیابانهــای قدیمــی و محصــور
اســت کــه بــه دیــدن شــهرها میرونــد و از دیدنشــان لــذت میبرنــد.
ایــن محلههــا دارای همبســتگی و پیوســتگی هســتند کــه در محلههــای جدیــد چنیــن چیــزی دیــده
نمیشــود و در محلههــای جدیــد شــاهد فــرم پراکنــدهای از ســاختمانها هســتیم کــه توســط خیابانهــا از
هــم جــدا شــدهاند و ایــن رویکــرد باعــث میشــود رابطـهای میــان ســاختمانها بــر قـرار نشــود و همبســتگی
و ســازگاری میــان عرصــه و اعیــان محــات بــر قـرار نشــود .ایــن رویکــرد بــه علــت تــردد خودروهــا میباشــد
کهــ در ســطح مح�لات بهوجــود آمـ�ده ک��ه خــود یک��ی از رویکردهاــی جنب��ش مدرنیسـ�م اسـ�ت (پــس
از انقــاب صنعتــی) ،ایــن کار باعــث میشــود خیابانهــا در اختیــار ماشــینها باشــند تــا در اختیــار
انســانهای درون آن کــه زندگــی را در محلههــا برقــرار میکننــد.
در جنبــش پســتمدرن مــا شــاهد ایــن موضــوع میباشــیم کــه بایــد توجــه بــه نیازهــای اجتماعــی در
اولویــت قـرار گیــرد (بــر اســاس ایــن موضــوع کــه انســان یــک موجــود اجتماعــی اســت) و مــا بایــد عــاوه
نیازهــای اقتصــادی ،بــه نیازهــای اجتماعــی و فرهنگــی هــر شــهر توجــه داشــته باشــیم .جنبــش مدرنیســم
بــر ً
صرفــا بــه مقولههــای اقتصــادی شــهر و بــه صــورت تکبعــدی مینگریســت ،در صورتــی کــه مقولههــای
ً
اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی کامــا مرتبــط بــا یــک دیگــر میباشــند.
حــال بــه بحــث همیشــه داغ اســکان غیررســمی میرســیم .ایــن رویکــرد ،دو عامــل اساســی میتوانــد
داشــته باشــد:
 -1مهاجرت جمعیت روستایی به مادر شهرها.
 -2افرادی که به هر دلیلی جذب اقتصاد شهر نشدند و از توانایی مالی برخوردار نیستند.
دولــت همــواره از ایــن رویکــرد میخواهــد بــا ایجــاد شــهرهای میانــی جلوگیــری کنــد و مانــع از ایــن شــود
کــه جمعیــت روســتایی یــا روســتا شــهری ،بــه مادرشــهرهایی مثــل ته ـران ،مشــهد ،اصفهــان و  ...س ـرازیر
شــوند؛ امــا در عمــل ،ایــن اتفــاق نتوانســته اســت جلــوی مهاجرتهــا را بــه خوبــی بگیــرد .دالیــل اصلــی آن
را میتــوان بــا دو علــت اساســی توضیــح داد :خدمــات ناکافــی در ایــن شــهرها و شــغل نامناســب کــه خــود
نیازمنــد تدابیــر مربــوط میباشــند.
امــا حــال بــا پدیــدهی پیـشرو چــه کنیــم؟! خانههــای ایــن مهاجـران را بگیریــم و از اطـراف شــهر بیرونشــان
کنیــم؟! یــا ( ...رویکردهایــی کــه امــروزه شاهدشــان هســتیم)
خود دولت بوده و آنها هم از سر ناچاری به اسکان غیررسمی روی آوردهاند.
این سیاست ،اشتباه ِ
اول از همــه مــا بایــد بـرای ایــن افـراد ،خدمــات عادالنـهای در نظــر بگیریــم و از طــرف دیگــر ،ایــن مهاجران،
نیــروی کار ارزان بـرای اقتصــاد دولــت بــه حســاب میآینــد کــه بــا ارائــه خدمــات درســت بــه آنهــا ،میتــوان
از ایــن نیــروی انســانی بــه نحــو احســنت اســتفاده کــرد .ایــن کار ســبب میشــود کــه اقتصــاد ایــن محــات
رشــد کنــد کــه در کل ،بــه رشــد ایــن نواحــی میانجامــد .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه میبایســت از ایــن
رونــد مهاجــرت و افزایــش ایــن محــات بــه شــدت جلوگیــری شــود؛ زیـرا کــه مادرشــهرها دیگــر پاســخگوی
جمعیتــی بیشــتر نبــوده و ایــن کار بــا آمایــش درســت ســرزمین ،تحقــق شــدنی میباشــد.
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در شــهر میگشـ ًـتیم .وقتــی اطـراف فلکـهی ماندگار
هســتیم ،معمــوال میگویــم از زیــر مدرســه برویــم
کــه االن فقــط خیابانــی عبــوری اســت کــه یــک
طرفــش صخرههــا و کندهکاریهــای محــدودهی
پاییــن آبشــار تقرچــه اســت کــه شــام غریبــان،
مــردم جمــع میشــوند و آنجــا شــمع روشــن
پایینتــر از
میکننــد و طــرف دیگــرش در ارتفاعــی ً
ســطح خیابــان ،خانههــای قدیمــی و بعضــا متروکــه
و مخروبــه وجــود دارد کــه جــوی آب از کوچههایش
میگــذرد و درختهــای پراکنــدهای در حیــاط
خانههــا یــا کوچــه و مخروبههــا اســتوارند و در
همیــن طــرف ،چشــمه و مســجد تاریخــی خانعلــی
بــه قــوت خــود باقــی هســتند .امــا در گذشــته در
همیــن خیابــان ،مکتبخان ـهی بزرگــی بــوده اســت
و ایــن محــدوده بــرای مــردم ،مقــدس میباشــد؛
بــه همیــن علــت امــروزه همچنــان بــه آنجــا
مدرسـ�ه میگوییــم .خانعلــی و صخرههــای زیــر

تقرچــه را کــه رد کردیــم ،یــک زمیــن پــوچ ،خیلــی
بیشــتر از یــک زمیــن بایــر معمولــی ،بــه چشــمم
ً
آمــد .اصــا متوجــه نشــدم کــه بغــض کــردم و
بــا چشــمان زل زده گفتــم :مســجد محمدیــه!
در لحظــه دلــم بــرای مادربزرگــم کــه ســال قبــل
فــوت کــرده بــود تنــگ شــد؛ ب ـرای زن عمــو آقایــار
و حتــی ب ـرای ملــوک خانــم.
ســمیرم هفــت محلــه دارد کــه مرکزیتریــن آنهــا،
خواجــگان اســت .مرکــز قدیمــی محلــه ،کوچـهی
خواجــگان بــوده اســت .بــه حــدود ،زیــر مدرســه
تــا میدانــی کــه در آن بــازار و حمــام قدیمــی
محلــه وجــود داشــته و در امتــداد آن تــا ادارهی
بــرق امــروز را کوچــهی خواجــگان میگفتهانــد.
مســجد محمدیــه ،مســجد کوچکــی در محلــهی
خواجــگان ،حوالــی کوچــهی خواجــگان ،کــه
محــل زندگــی مــن تــا پنــج ســالگی آنجــا بــود.
همانجایــی کــه خانهمــان اتاقــی از خانــهی

پدربــزرگ بــود .از دو مطبــخ مشــترک اســتفاده
میکردیــم .در زیرزمینهایــش کــه بــه آنهــا
طــاق میگفتیــم ،چنــد وقــت یکبــار نــون محلــی
یوخــه پختــه میشــد .در همــان طاقهــا ،برنــج،
عــدس ،لواشــک و آلوچــه هــم در کیســههای
چنــد تک ـهی مادربــزرگدوز ،نگــه داشــته میشــد.
طویلــه داشــت .حمــام و توالتــش در حیــاط بــود
و در تاریکــی شــب ،تــرس و مصیبتــی وجــود
داشــت کــه هنــوز هــم از خاطراتــش میگوییــم و
بــه ترســش میخندیــم .جنــس دیــوار از خشــت
و گل بــود .در ورودی حیــاط کــه داالن مختصــری
بــود ،برایمــان طنــاب محکمــی را دوالیــه و آوی ـزان
بالشــتکی میگذاشــتیم و تــاب بــازی
میکردنــد و
ً
میکردیــم .معمــوال از ایــوان و پشــت بــام ،بــه
خانــهی همســایهها راه داشــتیم .همــان خانــهای
کــه در دهــهی محــرم ،موقــع تعزیــه ،اســبها در
حیاطــش میماندنــد .تعزیهخوانهــا در خانــهی
بغلــی لبــاس عــوض میکردنــد .محــل بــازی مــا،
پشــت بــام خانههایــی بــود کــه راحــت بــه آنجــا
بــام حمــام
راه پیــدا میکردیــم و بیشــتر پشــت ِ
کوچــه -کــه ً متروکــه بــود -بــود .از گنبــد ماننــدی
کــه احتمــاال بــرای نــور و تهویــهی حمــام بــود،
بــه داخلــش نــگاه میکردیــم و حــدس میزدیــم
کــه کجــا فــان زن را ســوزاندهاند و جنهــا در
کــدام قســمت ســاکن هســتند .خانوادههــا همیشــه
نگــران ســقوط مــا از آنجــا بودنــد .روی همــان
دیدیــم .اگــر
بــام هــم مینشســتیم و تعزیــه می
ً
جشــن شــادی و عروســی هــم بــود معمــوال آقایــان
در همــان کوچــه جمــع میشــدند .خانــهی پــدر
ـزرگ دیگــرم هــم همانجــا بعــد از آهنگــری حــاج
بـ ِ
خســرو ،تــه یــک داالن بــود .مســجد محمدیــه هــم
حــدود خانههــای آنهــا بــود کــه در بچگــی ،گاهــی
وقــت نمــاز بــا یکــی همــراه میشــدم و بزرگتــر
کــه شــدم ،شــب شــام غریبــان کــه بــرای روشــن
کــردن شــمع زیــر مدرســه میرفتیــم ،حتمــا یــک
شــمع هــم در ایــن مســجد روشــن میکــردم.
ـزرگ پدریــم ،اواســط ده ـهی هشــتاد از
مــا و پدربـ ِ
آن محلــه مهاجــرت کردیــم و خانــه را بــه کســی
فروختیــم کــه همــان موقع بــا بولــدوزر صافــش کرد

و از آن فقــط درخــت گردویــی کــه در حیــاط بــود،
باقــی مانــده اســت و تلــی از خــاک .برایــم ســؤال
اســت کــه اگــر برنامـهای بـرای آنجــا نداشــت ،چــه
عجلــه ای بــود ب ـرای خ ـراب کردنــش؟
حمــام قدیمــی کوچــه مرمــت شــد و حــاال دفتــر
میــراث فرهنگــی اســت .اطــراف بامــش را هــم
دیــواری آجــری بــا طــرح ســنتی در آوردهانــد و دیگر
راهــی ب ـرای هیــچ بچ ـهای ب ـرای رســیدن بــه آن و
مجالــی بــرای کنجــکاوی آنهــا در آنجــا نیســت.
ـزرگ مــادریام هــم ،چنــد ســالی اســت از
پــدر بـ ِ
آنجــا بــه خانـهی دیگــری در خیابــان دیگــر هجــرت
کــرده اســت .داالن را خــراب کردنــد و صاحــب
جدیــد خانهشــان ،همــان دیــوار خشــت و گل و گاه
آجــر قدیمــی را بــا ســیمان ســفید جــا داده اســت
و ســقف خانــه کــه بــا دارهــای چوبــی پایــدار بــود
را پــی وی ســی ( )PVCکــرده اســت؛ مثــل اینکــه
ســاقهی گل را بــرای پنهــان کــردن خارهایــش ،بــا
ورق ـهی پالســتیکی پوشــانده باشــند .از زبــان چنــد
ً
نفــر ســالمندانی کــه قبــا در آن خانههــا زندگــی
میکردنــد و حــاال بــه خانههــای راحتتــر
رفتهانــد ،شــنیدم کــه میگوینــد :ناشــکری
نمیکنیــم ولــی در کوچــهی قدیمیمــان ،اوقــات
خوشــتری داشــتیم .منظورشــان کوچــهی بــزرگ
خواجــگان اســت کــه نمیدانــم ایــن اســم چقــدر
رســمیت داشــت امــا االن در میــدان قدیمــی ،کــه
مرکزیــت آن را داشــت ،تابلویــی زدهانــد و رویــش
نوشتهشــده میــدان امــام حســین .امــا مــا هنــوز بــه
همــان اســم میشناســیمش؛ خواجــگان ،یعنــی
بزرگنشــین .گویــا مســیر زیــر مدرســه تــا همیــن
میــدان امــام حســین و ادامــهاش هــم قــرار اســت
خیابــان اصلــی شــود و بــه ارزش ًامــاک اطرافــش
بیافزایــد؛ بــا ایــن ش ـرایط احتمــاال فقــط بــه ارزش
مــادیاش .از وقتــی کــه زمیــن خالــی را جــای
مســجد محمدیــه دیــدم ،تــا االن حــدود دو الــی
ســه ســال میگــذرد و هنــوز همانجــور اســت؛
خالــی .میگوینــد همســایهی مســجد ،خانــهاش
را نمیدهــد و عقبنشــینی نمیکنــد .شــاید
خانــهاش ،ســرعتگیری باشــد بــرای ماشــین بــی
فکــر و پــر ســرعت مدرنشــدن .
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زهرا ظهیری
دانشجوی کارشناسی شهرسازی
دانشگاه هنر اصفهان
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زمین و آسمان به یک اندازه ناپدید شدهاند.
ایــن نــوع از ناپایــداری بواســطه اقتصادیســازی
تمــام فضاهــای زندگــی مــا اتفــاق میافتــد.
در واقــع امــروز تمــام عرصههــای زندگــی
مــا بــه معادلــهی صریــح و بیتعــارف داداش
چنــد؟ فروکاســته شــده اســت .اگــر نگاهــی بــه
دوروبرمــان بیندازیــم ،البتــه اگــر موفــق بــه دیــدن
شــویم! جرثقیلهــای شــهر ایــن مســئله را بــه
مــا یــادآوری میکننــد .در وضعیتــی هســتیم
کــه چشــم ،چشــم را نمیبینــد .در ایــن شــهر
هرکجــا کــه قــدم بزنیــم ،جرثقیلهــای ســنگینی
را میبینیــم کــه اینطــرف و آنطــرف خیابانهــا
بــه آســمانها رفتهانــد .در ایــن وضعیــت آدم
مــدام بــا خــودش فکــر میکنــد کــه آیــا بیــن
آدمهــا زندگــی میکنــد یــا بیــن یکســری
ســاختمان و ماشــین؟
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ل تحمــل شــده اســت.
شــهر دیگــر غیرقابــ 
ترافیــک ،آلودگــی هــوا ،ازدحــام جمعیــت ،ســبز
شــدن روزانــه برجهــای بدقــواره در گوشهگوشــه
آن نمادهایــی اســت کــه ایــن روزهــا زندگــی در
شــهر را غیرقابــل تحمــل کــرده اســت .عوامــل
زیــادی در بــروز ایــن وضعیــت دخیــل هســتند
کــه فــروش تراکــم نیــز در میــان آنهــا بــه چشــم
میخــورد .بــه راســتی ایــن پدیــده از کجــا شــکل
گرفــت و دارای چــه اثـرات اقتصــادی و اجتماعــی
اســت؟
بــه دنبــال قطــع کمکهــای دولتــی بــه شــهرداری
در اداره شــهر ،ســبک جدیــد مدیریــت شــهری
مبنــی بــر "خودگردانــی" یــا "خودکفایــی"
شــهرداریها ،منجــر بــه ابــداع شــیوه درآمدزایــی
جدیــد در شــهرداری تهـران بــه نــام فــروش تراکــم
شــد کــه بــه مــرور زمــان در تمامــی شــهرهای
کشــور گســترش پیــدا کــرد و اینگونــه شــد کــه
تــاش بـرای کســب ارزش اضافــی از طریــق تولید

شماره دهم  ،بافت جدا تافته

ســاختمان آغــاز شــد .ایــن پدیــده خودگردانــی
شــهرداریها کــه در زمــان آقــای کرباســچی
منجــر بــه تراکــم فروشــی شــد ،فرصتــی را ب ـرای
هرمالــک ایجــاد میکــرد کــه خانــه یــک یــا دو
طبقــه خــود را بــا پرداخــت ســهم شــهرداری(
عــوارض ،تغییــر کاربــری و تراکــم) بــه چندیــن
طبقــه تبدیــل کنــد و ســود هنگفتــی را نصیــب
خــود کنــد .بــه ایــن ترتیــب تمامــی ســرمایهها بــه
دنبــال کســب رانــت برآمدنــد و هیچگونــه 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.
طبــق بررســی کارشناســان اقتصــادی در چنــد
دهــه گذشــته ،فــروش تراکــم ابـزار اصلــی ایجــاد
ارزش مبادلــه و توزیــع رانــت شــده اســت .وقتــی
در شــهری فــروش تراکــم وجــود دارد تمامــی
ســرمایهگذاران حتــی ســرمایه گــذاران خــرد هــم
بــه کوچکتریــن زمینهــا روی میآورنــد و
بــه ایــن ترتیــب تمامــی فضاهــای مناســب شــهر
بــرای فعالیتپذیــری در ســطح مــدرن از بیــن
مـیرود .بــه عبــارت دیگــر ،فــروش تراکــم یعنــی
قطــع فرآینــد جهانیشــدن یــک شــهر؛ یعنــی
ســکونت جمعیــت بیشــتر بــدون تأمیــن امکانــات
بیشــتر.
نتیجــه تمامــی ایــن اقدامــات مســاوی بــا از
زیســتی شــهر ،ازدحــام و
بیــنرفتــن فضاهــای ً
آلودگــی بیشــتر و نهایتــا ،حاکمشــدن فضــا بــر
انســان اســت.
همانگونــه کــه در تهــر ِان امــروز شــاهد آن
هســتیم؛ باالرفتــن برجهــای مســکونی و تجــاری
در گوشهگوشــه شــهر بــدون انجــام مطالعــات
کارشناســی بــرای تشــخیص موقعیــت مناســب
احــداث ســاختمانهای بلندمرتبــه ،سببشــده
تــا کریــدور هوایــی شــهر در غــرب ته ـران بســته
شــود و مانــع از جابجایــی بــاد در شــهر شــود.
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فــارغ از بحــث ارتفــاع شــهری و آلودگــی
هــوا ،تبعــات دیگــری کــه میبینیــم افزایــش
قیمــت زمیــن اســت .بخاطــر اینکــه همــه نــگاه
ســودآوری و کاس ـبکاری بــه شــهر دارنــد .اگــر
کــه شــهرداری بخواهــد فضــای عمومــی بســازد،
پــارک بســازد ،برایــش صرفــه اقتصــادی نــدارد.
اگــر مثــا ده ســال پیــش میتوانســت در یــک
محلــه ده پــارک بســازد امــروزه بــا توجــه بــه
افزایــش قیمــت زمیــن ،پــول همــه آن ده پــارک را
بایــد روی هــم بگــذارد بلکــه بتوانــد پــول ســاخت
یــک پــارک را تأمیــن کنــد .در گــذر زمــان هــم
ایــن وضعیــت بدتــر مــی شــود .در مــورد همیــن
موضــوع پالســکو توقــع مــردم ایــن اســت کــه آن
جــا ِ
بنــای یادبــودی ســاخته شــود ولــی جوابــی
کــه شــنیده میشــود ایــن اســت کــه آن مــکان
ً
بــه لحــاظ اقتصــادی ارزش دارد و اصــا ًًدرســت
نیســت اینطــور هــدر بــرود.

 .4طال را دادند ،مس را گرفتند

شــهرداری درآمــد پایــدار نــدارد ،ردیــف درآمــدی
دارد ،امــا درآمــدی نــدارد ،شــهر هزینــه دارد .بایــد
هزینــه شــهر را تأمیــن کــرد .فــروش داراییهــای
شــهرداری کــه معــروف اســت بــه شهرفروشــی،
راهحلــی اســت کــه شــهرداران از زمان کرباســچی
تــا قالیبــاف بــه طــور جــد دنبــال کردهانــد.
شــهرداریها تنهــا بــه فــروش زمینهــا بســنده
نکردنــد و آســمان را نیــز بــه حــراج گذاشــتند.
هرکــس کــه پــول بیشــتری بدهــد شــهر مــال
اوســت .اگــر در یــک زمیــن مرکــز تجــاری بــزرگ
و مرتفعــی ســاخته شــود شــهرداری پــول بیشــتری
بــه جیــب میزنــد و در مقابــل یــک آپارتمــان،
مســکونی یــا یــک خانــه دوطبقــه عایــدی نــدارد
پــس ســازنده بــرج و مرکــز تجــاری در ایــن
رقابــت همیشــه برنــده اســت .فــروش زمیــن
افزایــش قیمــت را بــه همــراه داشــته اســت .در
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حال حاضر تهران با همه کمبودهایش در قیمت با لندن در رقابتی تنگاتنگ است!!!!

 .5ساختمان بکاریم!

ســازمانهای خصوصــی بــه دنبــال ســود و منفعــت شــخصی هســتند .ســازمانهای عمومــی بــه دنبــال
نفــع عمومــی .دســتکم روی کاغــذ اینطــور اســت .بــرای بخــش خصوصــی ســاخت اتوبــان و متــرو
و مدرســه و کتابخانــه و ...ســودی نــدارد .بازگشــت ســرمایهای هــم نــدارد .بخــش عمومــی بــا ورود بــه
عرصــه ،ایــن خــأ را جبــران میکنــد .ســازمان عمومــی بزرگــراه میســازد ،مســجد و مرکــز فرهنگــی
میســازد ،در شــهر فرقــی بیــن بخــش خصوصــی و عمومــی نیســت .اگــر میخواهیــد در یــک منطقــه
چیــزی بســازید بایــد زمیــن را بخریــد ،بایــد هزینــه بپردازیــد .شــهرداری بـرای ســاخت اتوبــان و بزرگـراه و
مراکــز فرهنگــی و فضــای ســبز بایــد بــه انــدازه یــک برجســاز و شهرســاز پــول بدهــد.
بــا افزایــش قیمــت زمیــن شــهرداری تــوان هزینههــای ســاخت مراکــز عمومــی را از دســت میدهــد و
مجبــور میشــود بــا فــروش بیشــتر زمیــن و آســمان ایــن تــوان را دوبــاره بهدســت بیــاورد .زمیــن و باغهــا و
درختــان را میدهــد تــا بجــای آن ســاختمان بکارنــد .جمعیــت شــهر افزایــش مییابــد و امکانــات و منابــع
موجــود مــدام کــم وکمتــر میشــود و بیــن تعــداد بیشــتری از شهرنشــینان تقســیم میشــود .ایــن چرخــه
پــوچ تــا ورشکســتگی و نابــودی شــهر ادامــه مییابــد.

شماره دهم  ،بافت جدا تافته

 .6ویترین

شــهرها ویتریــن پیشــرفت هرکشــوری هســتند و در عیــن حــال بایــد بــه صــورت انســانمدار توســعه یابنــد
و شـرایط زندگــی همـراه بــا آرامــش بــه دور از ترافیــک تــوأم بــا فضــای ســبز و اوقــات فراغــت را بــه همـراه
داشــته باشــند و بــه طــور کلــی شــهرها بایــد بــه گون ـهای باشــند کــه درآن انســان درآرامــش بــه اشــتغال و
زندگــی بپــردازد.
تراکمفروشــی کمتریــن جایــی در قوانیــن شهرســازی دارد و تخلــف و جــرم محســوب میشــود و درآمــد آن
نامشــروع اســت .امــروزه شــاهد پیامدهــای شــوم آن از طریــق آلودگیهــای بیســابقه هــوا و ترافیکهــای
ســنگین در شــهرهایمان هســتیم .شــهرهای مــا کــه مهــد هنــر و تمــدن بودنــد ،امــروز بــه صحنههــای
نگرانکننــدهای تبدیــل شــدهاند.

 .7طبقه همکف

شــهر ،باغهــا و فضاهــای ســبزش را از دســت میدهــد تــا مرکــز خریــد داشــته باشــد .مرکــز خریــد نمــاد
مدرنیتــه اســت .ایــن روزهــا مراکــز تجــاری تبدیــل بــه شــهرهای عمــودی شــدهاند .دریــک طبقــه فروشــگاه
مــواد غذایــی ،در طبقـهای دیگــر پوشــاک و لبــاس و در طبقـهای دیگــر وســایل الکترونیــک عرضــه میشــود.
درطبقاتــی دیگــر ســینما و کتابفروشــی قــرار دارد .رســتورانها و کافیشــاپها هــم کــه در هــر طبقــه
خــودی نشــان میدهنــد .اگــر قبلتــر در خیابــان نوازندههــا یــا نمایشهــای خیابانــی را میدیدیــم ،حــاال
همــه در ایــن شــهرهای عمــودی هســتند .اگــر تــا قبــل بــرای تفریــح بــه پــارک و شــهربازی میرفتیــم،
حــاال بــه شــهربازی کــه در طبقــه همکــف ق ـرار دارد رجــوع میکنیــم .مرکــز تجــاری ،امــروز جایــی ب ـرای
ســرگرمی اســت .تفریــح بــا خرجکــردن و پولپرداختــن گــره خــورده اســت .بــا برپایــی ایــن شــهرهای
عمــودی قشــرهای کمدرآمــد و ضعیــف از عرصــه اجتمــاع طردشــده و بــه مــرور حــذف میشــوند .شــهر
و تمــام آنچــه در شــهر هســت میگویــد شــما دیگــر در اینجــا جایــی نداریــد .فرزندانــی کــه کودکــی و
نوجوانیشــان را در کافیشــاپها و مراکــز تجــاری و زیرســقف گذراندهانــد و تفریحکــردن برایشــان بــا
خریــد گــره خــورده ،درآینــده چطــور میخواهنــد چیــزی خلــق کننــد و مولــد باشــند؟ وقتــی مصرفگرایــی
و مصــرف ،تــا ُبــن روح آنهــا نفــوذ کــرده چطــور بــه خــود زحمــت میدهنــد چیــزی بســازند وقتــی
میتواننــد منتظــر بماننــد دیگــری تولیــد کنــد و آنهــا آن را بخرنــد؟؟؟

 .8دولت یازدهم

بررســی اثـرات فــروش تراکــم بــر شــهر و زندگــی شــهروندان ســبب شــد تــا بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهم
ســبک و ســیاق فــروش تراکــم دچــار تغییـرات 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  8بنــدی
را در مــواردی لغــو و در مــوارد دیگــر اصــاح کــرد .گام دوم ،تدویــن الیحــه درآمدهــای پایــدار
شــهری بــود .در ایــن الیحــه پیشــنهادهایی بـرای افزایــش ســهم درآمدهــای پایــدار شــهری جهــت
توقــف تراکمفروشــی شــده اســت .براســاس ایــن الیحــه بــه مدیریــت شــهری اجــازه داده شــده تــا
از شــهروندان متناســب بــا فعالیتهــای اقتصــادی و اجتماعــی آنهــا عوارضــی را بــه عنــوان درآمــد
پایــدار دریافــت کننــد .بــه عنــوان مثــال میــان عــوارض دریافتــی از شــهروندی کــه زبالــه بیشــتری
تولیــد میکنــد یــا آنکــه از امکانــات رفاهــی بیشــتری از شــهر اســتفاده میکنــد بــا آن کســی
کــه هزینــه کمتــری را بــه شــهر تحمیــل میکنــد ،تفــاوت وجــود دارد .از مهمتریــن نــکات ایــن
الیحــه میتــوان بــه افزایــش یــک درصــدی ســهم شــهرداریها از عــوارض مالیــات بــر خدمــات،
ایجــاد پایــه عــوارض بــرای نقلوانتقــال امــاک معــادل  50درصــد از ســهم دولــت ،دو برابــر
شــدن نــرخ عــوارض نوســازی در مــاده  ،5حفــظ اختیــارات شــوراهای اســامی شــهر و روســتا نــام
بــرد .همچنیــن مالیــات بــر خانههــای خالــی بــه عنــوان پیشــنهاد اعــام شــده اســت.

تسنیم مهدوی
دانشجوی کارشناسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
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افزايــش جمعيــت شهرنشينان(شــهروندان) بــر اهميــت نقــش شــهر و تأثيــري کــه بــر کشــور و حتــي جهــان
پيرامــون خــود ميگــذارد افــزوده اســت .بــا گــذر زمــان ،جمعيــت ســاکن در شــهرها و تعــداد شــهرها
بيــش از پيــش افزايــش خواهــد یافــت و نیــاز بــه يــک برنامهريــزي جامــع و کامــل درجهــت توســعه و علـي
الخصــوص بهبــود وضــع معيشــتي مــردم دارد.
بــا نگاهــي گــذرا و ســريع بــر ســير شــکلگيري و گســترش شــهرها درميیابيــم کــه تعــداد بســيار زيــادي
ً
از جمعيــت روســتاها ،عمــا در شــهرها تخليــه شــدهاند و ايــن موضــوع بســیار حائــز اهميــت ميباشــد.
بــا افزايــش قــدرت نظــام ســرمايهداري مســتغالت کــه ســبب شــکلگيري مســکن نابهنجــار در ســطح
ً
شــهرهاي امــروز شــده اســت؛ زميــن و مســکن عمــا بــه کااليــي تبديــل شــده کــه باتوجــه بــه افزايــش
روزافــزون رقابــت بــر ســر مالکيــت ،روز بــه روز بــر قيمــت آنهــا افــزوده ميشــود و ايــن مهــم ،زميــن و
مســکن را بــه کااليــي جهــت انباشــت ســرمايه بــدل ســاخته اســت .بــه هميــن ســبب عـ دهاي از مهاجـران
وارد شــده بــه شــهر ،همچنيــن برخــي از مالــکان ســابق زميــن و مســکن ،يــا بــي ســرپناه ميماننــد و يــا در
ســرپناه نامناســب شــب و روز ميگذراننــد؛ در نتيجــه ،ايــن موضــوع کمبــود مســکن را بــه امــري هميشــگي
بــدل ميســازد .البتــه تنهــا راهــکار موجــود بـراي جبـران کمبــود مســکن؛ رشــد عمــودي مــکان (آپارتمــان
ســازي) اســت کــه در دراز مــدت قــادر اســت بــا برنامهريــزي مناســب ،ايــن بحـران را تــا حــدودي برطــرف
ســازد.
حادتــر کــرده و بيتوتــه در مســکن
ازدواج جوانــان و مهاجــرت آنــان بــه شــهر ،کمبــود مســکن و زميــن را ً
نابهنجــار را ســبب شــده اســت .رقابــت بــراي جــا و مــکان ،خصوصــا در پايتختهــا و مراکــز مهــم
سياســي ،بــر قيمــت زميــن افــزوده و توانايــي مــردم را ب ـراي ســکونت در آنهــا کاهــش داده اســت .تراکــم
و انبوهــي بســيار ،نبــود زميــن بــازي ،نبــودن نــور کافــی ،هــواي کــم ،فقــدان تســهيالت و تأسيســات ،نــه
ِ
تنهــا ب ـراي اف ـراد فقيــر و قشــر کارگــر؛ بلکــه ب ـراي اکثــر جمعيــت ســاکن در شــهر ،بــه خصيص ـهاي ب ـراي
شــهر بــدل شــده اســت.
ً
محــات فقيرنشــين بعضــا بــه ايســتگاههاي مهاجرتــي ب ـراي ســکونت موقــت گروههــاي خــارج از قانــون
و تحــت تعقيــب تبديــل شــده اســت؛ امــا اف ـراد کــم درآمــد نيــز بــه ناچــار در آن ســکونت ميگزيننــد.
بــا ایــن حــال نميتــوان بــا قطعيــت ،ســکونت مــردم در مســاکن نابهنجــار را بــه وضــع درآمــدي آنهــا
نســبت داد و گفــت کــه آنهــا در شـرايط بــدي ســکونت دارنــد .بايــد پاســخ ايــن ســوال را بيابيــم کــه آيــا
ســکونت در روســتا دشــوارتر از شــهر بــوده اســت؟
ب ـراي پاســخ بــه ايــن ســوال بايــد مــوارد مختلفــي از جملــه فقــر و معضــل مســکن ،نــوع مشاغل،آســیب
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هــای اجتماعــي و جــرم ،روابــط قومــي عشــيرهاي و ...را مــورد بررســي ق ـرار دهيــم.
ب��ا م��روری ب��ر م��وارد ب��اال درمییابی��م ک��ه راه��کار ارائ��ه ش��ده ب��رای جب��ران کمب��ود مس��کن مهاج��ران وارد
ِ
ش��ده ب��ه ش��هرها ،اگ��ر ب��ا برنامهری��زی مناس��ب انج��ام نپذی��رد؛ خ��ود عامل��ی اس��ت ب��ر ایج��اد فرسـ�ودگی
در شــهرها ،آلون��ک نش��ینی و سـ�کونت در حاش��یه شــهرها.
تأمی��ن نیازه��ای خدمات��ی و زیرس��اختی مهاج��ران ،نب��ود بودج��ه کاف��ی ب��رای بهب��ود سـ�کونتگاههای
نابهنجـ�ار قابـ�ل ترمی��م و بسیــاری از موــارد دیگ��ر ک��ه ورود مهاج ـران و سکونتشـ�ان در مســاکن نابهنجـ�ار
ِ
را بـ�ه دنبــال دارد ،از جمل��ه مسـ�ائلی اس��ت کـ�ه ســبب ایجــاد فرس�وـدگی در ش��هرهای امرــوز شــده اسـ�ت.
منابع
الزم بــه ذکــر اســت ایــن جســتار بــا مبنــا ق ـراردادن مجموعــه ده جســتار دکترپي ـران در مــورد شهرنشــيني
شــتابان و ناهمگــون ،مســکن نابهنجــار؛ زمينــه ايجــاب و شــکلگيري بافتهــای فرســوده يــا ناکارآمــد
نوشــته شــده اســت.

عکس از  :محمد اسدی

هــر کشــور از تعــداد زيــادي شــهر و روســتا تشــکيل شــده کــه هــر يــک جمعيــت زيــادي را در خــود جــاي
داده اســت .در ســال  37 ، 1970درصــد از جمعيــت جهــان ،ســاکن شــهرها و  63درصــد آنهــا ســاکن
روســتاها بودنــد .در ســال  2007ب ـراي اوليــن بــار جمعيــت شــهرها نســبت بــه روســتاها افزايــش يافــت
و پيــش بينــي ميشــود کــه توزيــع ايــن جمعيــت در ســال  2050تغييــر چشــمگيري داشــته باشــد کــه
درســت برعکــس وضعيــت ســال  1970اســت.

شماره دهم  ،بافت جدا تافته
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تبییــن مجموعــه اقدامــات دولــت و شــهردار یها در ارتبــاط بــا فرسودهســازی
کالبــدی و اجتماعــی کشــور
احیــا و نوســازی بافتهــای فرســوده شــهری ،یکــی از مهمتریــن چالشهــا و دغدغههــای مدیریــت
شــهری و دولــت اســت کــه هرکــدام در راســتای وظایــف و حــد و حــدود قانونــی خــود مداخالتــی در ایــن
بافتهــا انجــام داده و میدهنــد.
به عنوان مثال :تصویب سند بازآفرینی شهری توسط هیئت دولت.
مســتقیم و نــوع دیگــر نقــش
در احیــا و نوســازی ایــن بافتهــا دو رویکــرد وجــود دارد :یکــی مداخلــه
ً
حمایتــی و پشــتیبانی ایــن دو نهــاد در مواجهــه بــا ایــن بافتهــا .در کشــور مــا عمدتــا مداخــات مســتقیم،
ـتحصال زمیــن ب ـرای عرضــه
کــه بیشــتر رویکــرد غالــب در کشــورهای جهــان ســوم اســت ،بــه صــورت اسـ
ِ
مســکن توســط دولــت و یــا بــا همــکاری بخــش خصوصــی و در برخــی مــوارد ،طراحــی و برنامهریزیهــای
تخصصمحــور و شــعارهایی ماننــد ترمیــم بافتهــای ناکارآمــد انجــام شــد.
ایــن رویکــرد بــه دالیلــی بــا شکســت مواجهــه شــد؛ یکــی از دالیــل عمــده ایــن شکســت ،عــدم بازگشــت
ســاکنین بــه بافــت ترمیمشــده بــود کــه باعــث تضییــع منابــع و هدررفــت هزینههــای صورتگرفتــه شــد
و از دالیــل دیگــر شکســت ایــن رویکــرد را میتــوان طراحــی و برنامهریــزی تکنوکراتیــک و فنســاالرانه
مشــارکت مــردم بــه دلیــل ایــن کــه در ایــن
در ایــن بافتهــا و بــه نوعــی رویکــرد بــاال بــه پاییــن ،عــدم
ً
بافتهــا حضــور نداشــتند و یــا عــدم نظرخواهــی ازآنــان ،نــگاه صرفــا کالبــدی بــه بافــت فرســوده ،عــدم
شــناخت واقعیتهــای وضــع موجــود بافــت و بیتوجهــی بــه ابعــاد فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی و در
نظــر نگرفتــننیازهــای ســاکنان بــه شــمار آورد.

عقیل جمشیدی
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی
شهری دانشگاه تربیت مدرس

در رویکــرد دیگــر کــه بیشــتر در کشــورهای در حــال توســعه بــه کارگرفتــهمیشــود ،دولــت و شــهرداری بــه
بافــت ،نقــش حمایتــی و پشــتیبانی خــود را تقویــت میکننــد ،یعنــی دولــت و
جــای مداخلــه مســتقیم در ً
نهادهــای عمومــی منحصــرا در حــوزه قانونگــذاری ،سیاســتگذاری ،تســهیلگری و ارائــه بســتههای
تشــویقی و نی��ز نظــارت و کنتــرل در مقی�اـس کالن و مل�یـ وارد میشوــند .در ای��ن رویک��رد ،دولــت میتوانــد
در توســعه خدمــات مــورد نیــاز ســاکنین اعــم از واگــذاری رایــگان و ارزان شــبکه انشــعابات مختلــف و
احــداث پروژههــای محــرک توســعه و یــا در ایجــاد زیرســاختهای شــهری ماننــد کانالهــای تأسیســات
شــهری ،شــبکه معابــر و ارائــه ســایر بســتههای حمایتــی و تشــویقی از جملــه پرداخــت وامهــای بلندمــدت
و کمبهــره و نیــز ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی و ارتقــا دانــش عمومــی و نهادینهســازی ایــن رویکــرد و
شـ�یوه در سـ�طح جامعـ�ه اقـ�دام کنـ�د.
شــهرداریها در کنــار دولــت اقداماتــی ماننــد ارائــه بســتههای تشــویقی ،ایجــاد نهادهــای تســهیلگر؛
مانن��د دفات��ر نوس��ازی و بهس��ازی و حـ�ذف روندهـ�ای اداری غیرضــروری از فرآینــد صــدور مجوزهــا و
پروانههــا و تســریع تصمیمگیــری و تغییــر مدیریــت عملیاتیکــردن طــرح نوســازی و بهســازی بافتهــا را
بـ�ا محوریـ�ت مـ�ردم و بخـ�ش خصوصـ�ی بـ�ه عهـ�ده میگیرنـ�د.
مهمتریــن مزیــت رویکــرد تشــویقی و حمایتــی دولــت و شــهرداریها ،وارد کــردن مــردم بــه پروســه احیــا و
نوســازی بافتهــای فرســوده اســت ،کــه خــود پوشـشدهنده بســیاری از عوامــل و دالیــل شکســت رویکــرد
مداخلــه مســتقیم ،میباشــد.
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تأثیر توسعه و شهرنشینی شتابان بر فرسودگی
توســعهی شهرنشــینی کــه ناشــی از افزایــش جمعیــت شــهر ،مهاجرتهــا بــا اهــداف گوناگــون؛ ماننــد
بهبــود وضعیــت شــغلی ،بهبــود وضــع زندگــی و کیفیــت آن اســت ،از طرفــی باعــث ایجــاد فشــار بــه زمیــن،
زیرســاختهای شــهری و جوامــع موجــود و از طــرف دیگــر ،توســعه و هجــوم بــه ســمت حومههــا و در
نهایــت فرســودگی و بیتوجهــی بــه بافــت درونــی شــهر میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،جریانهــای شــتابان
توســعه منجــر بــه توســعه شــتابان میشــوند و جریانهــای درونــی ،توســعه درو نزا و جریانهــای بیرونــی،
توســعه بــرونزا را بــه وجــود میآورنــد .توســعه و مانایــی فرســودگی زمانــی بــه اوج میرســد کــه افــراد
ثروتمنــد و متمکــن ،از بافــت درونــی شــهر و بـرای زیســت بهتــر و ًمجللتــر و محیطــی آرامتــر ،بــه حاشــیه
شــهر مهاجــرت کــرده و مهاجرانــی بــا فرهنگهــای متفــاوت و غالبــا محیطــی کوچــک و روســتایی بــا تــوان
مالــی پاییــن ،جایگزیــن آنهــا در بافــت درونــی شــهر میشــوند.
در ایــن خصــوص نظریهپردازانــی همچــون «ارنســت برگــس» نیــز در خصــوص کاهــش قیمــت زمیــن و
مســکن در اثــر فاصلهگرفتــن از مرکــز شــهر و همچنیــن «همــر هویــت» در خصــوص عامــل اجارهبهــا
درمــورد مکانگزینــی ســکونتگاهها و تأثیــر مداخلــه ســوداگران و زمینخــواران ســخن بــه میــان میآورنــد
کــه نتیجــه آن ،توســعه بــه ســمت بیــرون شــهر بــدون توجــه بــه مناطــق درون شــهری میباشــد.
منفــی چنیــن توســعهای ،افزایــش بیــکاری ،تغییــر ســاختارهای اجتماعــی و اقتصــادی و
پیامدهــای
ِ
ی بناهــا ،رکــود و تخریــب بافتهــای قدیمــی و افــت و تنــزل منزلــت و
محرومیتهــای اجتماعــی ،فرســودگ 
جایــگاه آن و تبعــات زیســتمحیطی ناهنجــار اســت.
راهکارهایــی بــرای ایــن معضــل توســط تعــدادی از اندیشــمندان ارائــه شــده اســت کــه بــه عنــوان مثــال
«محســن حبیبــی» تئــوری رشــد شــهر از درون را ارائــه میدهــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه رشــد از درون
شــهر باعــث شــکلگیری هویــت و مفهومــی نــو بــه بافــت منــزوی میشــود.
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رضایــت ســاکنین ،مشــکالت ناشــی از تعارضــات فرهنگــی مهاجریــن و از بینرفتــن منابــع طبیعــی در رونــد
گســترش شــهر را بــه دنبــال داشــته کــه موجــب فرسودهشــدن و از بینرفتــن جایــگاه و شــأنبافتهــای
قدیــم و درونــی شــهر در اذهــان عمومــی شــد و در برخــی مــوارد مداخــات بــدون برنامــه و نادرســت نــه
تنهــا راهگشــا نبــود بلکــه تشــدیدکننده رونــد فرســودگی بافــت درون شــهر نیــز شــد .از طــرف دیگــر عناصــر،
اج ـزا و فضاهــای بافتهــای شــهری در گــذر زمــان دچــار فرســایش و فرســودگی میشــوند کــه در نهایــت
باعــث ایجــاد تأثیراتــی بــر زندگــی و کیفیــت زندگــی در آن بافــت میشــود .ایــن تغییـرات شــامل ســکونت،
اشــتغال ،بهداشــت و ...و حتــی جابهجایــی بــه بافــت و نقــاط دیگــر میشــود و در کاهــش تســهیالت
رفاهــی و رضایتمنــدی مســکونی در بافــت تأثیــر بهس ـزایی دارد و آســیبهای اجتماعــی ،فــردی و روانــی را
بــه دنبــال دارد.
فرســودگی بافــت  ،مشــکالتی کــه شــامل ناکارآمــدی کالبــدی و فعالیتــی ،ناهنجاریهــای اجتماعــی،
رشــد ناامنــی و کمبــود ایمنــی در مقابــل ســوانح ،چندگانگیهــای فرهنگــی ،عــدم ســرزندگی در فضاهــا و
آلودگیهــای بصــری هســتند را ب ـرای ســاکنین بــه هم ـراه دارد کــه ایــن مــوارد موجــب انــزوا و گوش ـهگیری
فــرد و در نهایــت افســردگی و بحرانهــای روحــی در وی میشــود.
کیفیــت زندگــی مفهومــی کلــی و ارتباطــی پیچیــده بــا ســامت جســمانی ،وضعیــت روانــی ،می ـزان آزادی،
روابــط اجتماعــی و باورهــای شــخصی افــراد و نیــز عوامــل محیطــی دارد و بــه عبارتــی معیــاری بــرای
رضایتمنــدی یــا عــدم رضایتمنــدی اف ـراد و گروههــا ،از ابعــاد مختلــف زندگــیاســت .هــر گونــه اقدامــی
بـرای بهبــود کیفیــت زندگــی فــردی و جمعــی و ایجــاد نشــاط و ســرزندگی در بافــت ،نیازمنــد شــناخت دقیــق
ابعــاد مختلــف کالبــدی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،زیســتمحیطی ،بصــری و حتــی ادراکــی در
بســتر موردنظــر و همچنیــن وارد کــردن متخصصــان علــوم رفتــاری و اقتصاددانــان بــه ایــن فرآینــد بـرای ارائــه
نظراتــی هوشــمندانهتر اســت تــا راهحلــی مطلــوب و کارآمــد حاصــل شــود.

رویکــرد توســعه درونزا یــا توســعه میاناف ـزا ،باعــث احیــای اراضــی قهــوهای شــهری ،اختــاط کاربریهــا
بـرای رفــع نیازهــای متنــوع عمــوم ،کاهــش اتــاف ســرمایه ،انــرژی و زمــان و در نهایــت اصالتبخشــی بــه
بافتهــای ناکارآمــد و رهاشــدهی شــهر میشــود.

افسردگی و فرسودگی
شــهر بــه عنــوان بســتر زندگــی بشــر نقشــی حیاتــی در ایجــاد احســاس رضایــت در وی داشــته و در واقــع
شــکلدهنده ســبک زندگــی و تعیینکننــده کیفیــت زندگــی انســان میباشــد .از طرفــی رشــد شهرنشــینی
و نارســاییهای اقتصــادی -اجتماعــی کــه ناشــی از انقــاب صنعتــی اســت و بــه دنبــال آن ،انقــاب
شــهری در ایــن قــرن ،زمینهســاز پراکندگــی بــدون برنامــه شــهرها بــه صــورت افقــی شــده اســت .ایــن رشــد
بیرویــه ،مشــکالتی اعــم از نابهســامانیهای کالبــدی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و زیس ـتمحیطی
ماننــد :بارگــذاری غیراصولــی زمیــن ،کمبــود تســهیالت و امکانــات شــهری ،و کاهــش کیفیــت زندگــی و
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توجه ویژه
به مسکن!!!
عباسعلی دشتی
دانشجوی کارشناسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
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سیاست های توسعه زمین و مسکن در ایران و ارتباط آن با بافتهای فرسوده و ناکارآمد
در ایــران از دهــه  30بــه بعــد بــه علــت رونــد چرخــش اقتصــاد در جهــت گســترش صنایــع مونتــاژ و
سیاسـتهای تمرکزگرایــی( کــه باعــث هجــوم روســتاییان بــه شــهرها شــد) ،مســائل و مشــکالت جــدیای
از جملــه گســترش زاغههــا در درون و حاشــیهی شــهرها ،افزایــش تراکــم ،کمبــود کمــی و کیفــی واحدهــای
مســکونی بــه وجــود آمــد؛ از ایــنرو در برنامــهی ســوم توســعه( )1342-46بــه مســأله مســکن بهطــور
ویــژه پرداختــه شــد.
مشــکالت مســکن را نمیتــوان جــدا از دیگــر ناهنجاریهــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،حقوقــی
و فرهنگــی ارزیابــی کــرد (چایلــد )1379 ،و از طرفــی نیــز ایــن مشــکل در کشــورهای درحــال توســعه و
بهخصــوص در ای ـران بــه دلیــل رشــد ســریع جمعیــت و شهرنشــینی ،مهاجــرت داخلــی و مهمتــر از همــه
نبــود خــط مشــی ،سیاس ـتگذاری ،اصــول ،قواعــد و برنامههــای مناســب در خصــوص زمیــن و مســکن
شــهری ،بهصــورت حــاد و بحرانــی درآمــده اســت (داللپــور محمــدی.)1379 ،
الزم بــه ذکــر اســت کــه بافتهــای فرســوده قابلیــت بســیار زیــادی بـرای تأمیــن مســکن مــورد نیــاز شــهرها
در چارچــوب توســعه درونــی دارنــد و از آنجایــی کــه سیاس ـتهای توســعه و تأمیــن مســکن و برنامههــای
مداخلــه در بافتهــای فرســوده دارای اهــداف یکســانی میباشــند ،میبایســت طرحهــای ســاماندهی
بافــت فرســوده و برنامههــای تأمیــن مســکن ،بــه صــورت یکپارچــه مدیریــت شــوند ،امــا متأســفانه
طــی ســالیان اخیــر در اکثــر مواقــع بــه ظرفیــت بافتهــای فرســوده در ایــن امــر توجهــی نشــده اســت
و برنامههــای توســعه مســکن و طرحهــای بافــت فرســوده بــه صــورت منفــک از هــم عمــل کــرده انــد و
باعــث هــدر رفــت منابــع شــده انــد.
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در طــی ســالیان اخیــر ،مدیریــت شــهری اقدامــات مختلفــی ماننــد طرحهــای روانبخشــی ،بهســازی،
بازســازی و توانمندســازی و ...را در بافتهــای فرســوده بــه انجــام رســانیده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
نظــام برنامهریــزی نیــز ب ـرای پاســخگویی بــه نیــاز مســکن خانوارهــا ،در قالــب برنامهریزیهــای بخشــی،
سیاس ـتهای متفاوتــی از قبیــل واگــذاری زمیــن شــهری ،عرض ـهی زمیــن آمادهســازی شــده ،توســعههای
متصــل و منفصــل ،شــهرهای جدیــد ،مســکن حمایتــی و اســتیجاری ،انبوهســازی مســکن یــا مســکن مهــر
 99ســاله را در محــدودهی شــهرها اتخــاذ کــرده و بــه اج ـرا گذاشــته اســت(توفیق.)1376 ،
حــال بــه اختصــار بــه شــرح سیاسـتهای بخــش مســکن طــی ســه دهــه گذشــته میپردازیــم تــا تأثیـرات آن
را بــر پهنههــای شــهری و همچنیــن بافتهــای فرســوده ،بیــش از پیــش احســاس کنیــم:
 سیاست راهبردی واگذاری زمینشهری:بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی ،تأمیــن مســکن متناســب بــا نیــاز اقشــار مختلــف جامعــه ،یکــی از
اصلیتریــن دغدغههــای دولــت بــوده اســت و در ایــن راســتا اقداماتــی از قبیــل واگــذاری وســیع اراضــی
شــهری و ســازوکارهای حمایتــی بــه منظــور تأمیــن مصالــح ســاختمانی بــا نــرخ دولتــی را در دســتور کار خــود
قـرار داد کــه شــاید بتــوان آن را یکــی از بحــث برانگیزتریــن اقدامــات دولــت در بخــش زمیــن و مســکن طــی
ســه دهـهی گذشــته بــه حســاب آورد .ایــن امــر باعــث پاییــن آمــدن قیمــت زمیــن پیرامــون شــهرها در دهــه
نخســت 1پیــروزی انقــاب اســامی شــد و رشــد و گســترش بافــت شــهرها بــه بیــرون ،بیتوجهــی بــه مراکــز
هســتههای اصلــی بــه عنــوان ظرفیتهــای موجــود و بالقــوه و اســتفادههای غیــر اقتصــادی از زمینهــای
شــهری را در سراســر کشــور ســرعت بخشــید (ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی.)1372 ،
 سیاست راهبردی عرضهی زمین آمادهسازی شده:از آنجایــی کــه سیاســتهای حمایتــی دهــه اول انقــاب اســامی بیشــتر معطــوف بــه واگــذاری زمیــن
بــه قیمتــی پایینتــر از قیمــت بــازار بــود و در بســیاری مــوارد بــا واگــذاری وســیع اراضــی شــهری بــدون
در نظــر گرفتــن نرخهــای ترجیحــی و ســازوکارهای بازگشــت ارزش افــزوده بــه انجــام میرســیدند ،در
عمــل مخالــف بــا عدالــت اجتماعــی و منافــع عمومــی در بلندمــدت بــود .بــه همیــن دلیــل در اواســط دهــه
نخســت انقــاب اســامی طرحهــای آمادهســازی بهمنظــور تنظیــم بــازار مســکن طرحریــزی شــدند.
البتــه ایــن طرحهــا بــه جــای پاســخگویی بــه تقاضــای موثــر مســکن ،بــه تقاضــای غیرمؤثــر آن جــواب
دادنــد و تولیــد در بخــش مســکن را بهجــای ســوق دادن بــه ســمت پهنههــای نامتعــارف و نیازمنــد نوســازی،
بــا قــدرت بیشــتری بــه ســمت محدودههــای مطلــوب و دارای منزلــت در نقــاط خاصــی از شــهرهای بــزرگ و
کالنشــهرها ،متوســط و میانــی منتقــل کــرد (مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی.)1387 ،
 سیاست راهبردی شهرهای جدید:در دهــه  ،60ایجــاد شــهرهای جدیــد بــا هــدف هدایــت ســرریز جمعیــت ،تعدیــل قیمــت مســکن و
جلوگیــری از افزایــش روزافــزون تــورم در قیمــت مســکن و کاهــش ترافیــک زیســت محیطــی مــورد توجــه
نظــام برنامهریــزی کشــور قــرار گرفــت( توفیــق.)1376 ،
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 1مســکنی کــه براســاس الگــوی مصــرف مســکن احــداث شــده اســت و دولــت بــه منظــور تشــویق ســازندگان و حمایــت از
بهرهبــرداران ،از احــداث اینگونــه واحدهــا حمایــت ( از طریــق پرداخــت یارانــه ،عــوارض زیربنــا و وام ارزان قیمــت) میکنــد.
ً
-2مســکن اجتماعــی :بــه مســکنی گفتــه میشــود کــه عمدتــا بـرای اهــداف اجتماعــی احــداث میشــود و براســاس حداقلهــای
ً
قابــل قبــول و احیانــا پایینتــر از معیارهــای الگــوی مصــرف مســکن تولیــد میشــود (ســازمان برنامــه و بودجــه.)1384 ،
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در ایــن رویکــرد کــه توســعه بیشــتر بــه بیــرون از محدودههــای شــهری تمایــل داشــت ،بــه توســعهی درونــی از
طریــق اســتفاده از ظرفیتهــای بافتهــای فرســوده و ناکارآمــد توجهــی نشــد و در نتیجــه ،توســعه درونــی
در ناســازگاری نســبی بــا سیاســتهای توســعه شــهرهای جدیــد قــرار گرفــت و مشــکالت محدودههــای
فرســوده و ناکارآمــد در ایــن مقطــع بــه طــور چش ـمگیری رشــد کــرد.
 سیاست راهبردی مسکن حمایتی و اجتماعی:در دهــه  70بــرای رفــع مشــکالت ناشــی از نادیدهگرفتــه شــدن اقشــار متوســط و کــم درآمــد در بخــش
مســکن ،طــرح مســکن حمایتــی و اجتماعــی 1در دســتور کار دولــت قــرار گرفــت.
سیاســتهای مســکن اجتماعــی 2از شــروع برنامــه دوم توســعه اقتصادی-اجتماعــی و فرهنگــی کشــور
( )1373-1377آغــاز شــد و در طــول ایــن برنامــه احــداث  250000هــزار واحــد مســکونی پیشبینــی
شــد .امــا نکتــه قابــل توجــه اینکــه ،میـزان تحقــق مســکن اجتماعــی در ایــن دوره کمتــر از  20درصــد گـزارش
شــده اســت کــه در همیــن میــان تنهــا کمتــر از  5درصــد مســکن مزبــور در بافتهــای فرســوده شــهری
راهبــردی و هدایــت شــدند و بیشــتر از  90درصــد از ظرفیــت محقــق شــده طــرح مزبــور در اراضــی دولتــی
بایــر در الیــه پیرامونــی شــهرهای بــزرگ عملیاتــی شــد (ســازمان برنامــه و بودجــه.)1384 ،
 سیاست راهبردی مسکن مشارکتی:الگــوی مشــارکتی مســکن کــه از نیمــه دوم دهـهی  70تــا اواســط دهـهی  80الگویــی غالــب در نظــام تولیــد
مســکن بهشــمار میرفــت را میتــوان رهیافتــی نــو در فرآینــد جــذب ســرمایه در بخــش مســکن بهشــمار
آورد کــه بــا مشــارکت مــردم و بخشهــای تعاونــی و خصوصــی راهبــردی میشــود .در ایــن طــرح دولــت
زمینهــای مناســب بــرای ســاخت الگوهــای جمعــی مســکن و انبوهســازی را بــه ســازندگان مشــارکتی
اختصــاص داده و بــا آنهــا در امــر ســاخت و ســاز مشــارکت میکنــد .آوردهی دولــت در ایــن مشــارکت،
زمیــن و آوردهی ســازنده ،ســرمایه و مدیریــت ســاخت اســت کــه تســهیالت دولتــی در ایــن مــوارد بــه جانــب
عرضــه و حمایــت از ســرمایهگذار اعطــا میشــد کــه در زمــان اتمــام پــروژه بــه متقاضیــان انتقــال مییافــت
(مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی.)1388 ،
متأســفانه در ایــن طــرح نیــز کمتــر از ظرفیتهــای توســعهی درونــی بــه نفــع طرحهــای نوســازی و بهســازی
بافتهــای فرســودهی درون شــهری اســتفاده شــد و تمایــل ســرمایهگذاران بخــش مســکن بیشــتر بــر پایــه
اســتقرار مجتمعهــای مســکونی بــا تراکــم بــاال در قطعــات زمیــن بــزرگ بــود.
 سیاست راهبردی مسکن مهر یا اجارهی  99ساله:سیاسـتهای ایــن طــرح بــر تولیــد انبــوه مســکن ،عرضـهی مســکن مطابــق الگــوی مصــرف (کوچکســازی)
و ارزانقیمــت بــودن و توانمندســازی اجتماعــی و مالــی خانوارهــا در قالــب حمایــت از بخــش خصوصــی و
تعاونــی شــکل گرفــت.
بــر پایـهی آمــار رســمی منتشــر شــدهی وزارت راه و شهرســازی 20 ،درصــد تــوان تولیــد مســکن در محدودهی
بافتهــای فرســوده بــا طرحهــای مصــوب شــهری بهرهبــرداری شــدهاند کــه در مقایســه بــا دورههــای قبــل
از اجرایــی شــدن سیاســت مزبــور درحــدود  4برابــر رشــد را نشــان میدهــد (بیضایــی.)1389 ،
از جمله اشتباهاتی که در سیاست مسکن مهر وجود داشت عبارتند از:
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 .1یکجــا جمــع کــردن فقـرا و پاییــن آوردن شــأن اجتماعــی آنهــا (نکتــه :ایــن مجتمعســازی بــه نوعــی چرخـهی
فقــر را تــداوم بخشــید).
 .2مکانیابــی نامناســب در بیــرون و حاشــیهی شــهرها کــه تهیــه خدمــات مــورد نیــاز بـرای اقشــار کــم درآمــد و
فق ـرا را خیلــی ســخت میکــرد.
.3الگوی اشتباه مرتفعسازی.
 .4تراکــم بــاال و نداشــتن ســازمان فضایــی در مجتمعهــای مســکن مهــر کــه خــود باعــث بهوجــود آمــدن
آســیبهای اجتماعــی میشــود.
 .5مســاکن مهــر ای ـران بــه نوعــی ساختمانســازی محــض بهجــای شهرســازی احــداث شــدهاند ،کــه ایــن امــر
لــزوم ارائ ـهی دیگــر خدمــات و یــا کاربریه ـای دیگــر را الزامــی میکنــد (صرافــی.)1395 ،
نکت ـهی قابــل توجــه ایــن اســت کــه فرســودگی تنهــا شــامل خانههــا و بافتهــای کهنــه ،قدیمــی و بــا قدمــت
بــاال نمیشــود بلکــه ممکــن اســت بافتهــا ،مجتمعهــا و یــا مســکنهای جدیداالحداثــی کــه فاقــد ابعــاد
کیفــی ســازهای و فاقــد کیفیتهــای زندگــی اجتماعــی همچــون امنیــت ،ایمنــی و راحتــی ،ســرزندگی ،دسترســی
بــه کاربریهــای ســازگار و ...هســتند نیــز فرســودگی آور باشــند و بــر ناکارآمــدی بافتهــای شــهری دامــن زننــد.

منابع
دالل پورمحمدی ،محمدرضا(( ،1379 .برنامهریزی مسکن)) ،انتشارات سمت ،تهران.
بیضایــی ،فرهــاد(( ،1389 .محورهــای پیشــنهادی بخــش مســکن در برنام ـهی پنجــم توســعه کشــور)) ،مرکــز مطالعــات تکنولــوژی
دانشــگاه علــم و صنعــت ،گــروه سیاســتگذاری ،شــمارهی6
توفیق ،فیروز(( ،1376 .الگوی پویایی مسکن برای ایران)) ،سازمان ملی زمین و مسکن ،وزارت مسکن و شهرسازی.
ســازمان بودجــه و برنامــه(( ،1384 ،ارزیابــی سیاســتهای توســعه بخــش زمیــن و مســکن در مقاطــع برنامههــای پنجســاله))،
برنامــهی اول تاســوم.

نگار اسالمیه
دانشجوی کارشناسی
شهرسازی دانشگاه هنر
اصفهان

دیوار های
اندوهگین
آجر های
بی لبخند

ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی(( ،1372 ،قانــون اول توســعهی اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی اســامی ایــران و پیوســت آن))،
.1368_1372
صرافــی ،مظفــر(( 1395 .مجموعــه پاورپوینتهــای مشــارکت و توســعه اجتمــاع محلــی)) ،دانشــکده علــوم زمیــن ،دانشــگاه شــهید
بهشــتی.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی(( ،1387 ،عملکرد 30سالهی بخش مسکن)) دفتر امور زیربنایی.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی(( ،1387 ،عملکرد 30سالهذذی بخش مسکن)) دفتر امور زیربنایی.
هنر و معماری ،جستارهای شهرسازی ،بهار و تابستان  ،1396شماره47
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مثــل همیشــه صبــح از منــزل خــارج شــدم .بــه خیابــان کــه پــا گذاشــتم ،خودروهــا بــا ســرعت
مســیر خیابــان را طــی میکردنــد .مردمــان شــهر در تکاپــو بودنــد ،بــا ایــن حــال هیاهــوی
خیابانهــا مثــل همیشــه نبــود .در ایــن اندیش ـهها بــودم کــه صدایــی رشــته افــکارم را پــاره کــرد:
 چقدر شهر امروز خلوته مادر .دوباره مدارس رو تعطیل کردن؟ بله مادر جان. زمــان مــا بچههــا دعــا میکردنــد بــرف بیــاد تــا مــدارس تعطیــل بشــه حــاال شــما گــوش بــهزنگیــد 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
وجــود داشــت و حیــات شــهر را ایجــاد میکــرد و بــه حرفهــای مادربــزرگ فکــر میکــردم،
آلودگــی هــوا یکــی از نتایــج شــوک و اســترس وارد شــده بــه شــهرها بــود .حیــات همیشــگی در
شــهر جریــان نداشــت ،تکاپــوی مردمــان کــه گویــی نمیداننــد بــه کجــا میرونــد ،حرکــت
اتومبیلهــا ،فعالیتهــا و رخدادهــا ماننــد خونــی بــود کــه در خیابانهــای شــهر جریــان داشــت.
به راستی شهر نفس میکشید!!!!
نفســی کــه امــروز ســخت شــده بــود  .ایــن تنهــا یکــی از بیماریهایــی بــود کــه شــهر امــروز بــه
آن مبتــا اســت.
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وقتــی بــه شــهرها توجــه میکنیــم میتوانیــم جریــان حیــات را در آنهــا ببینیــم .نظــارت مســئوالن و ارگانهــا
و مشــارکت مــردم هماننــد سیســتم مغــز و اعصــاب وظیفــه هماهنــگ کــردن اجـزای شــهر و نظــارت بــر ســایر
بخشهــای آن را بــر عهــده دارد .قلمــرو عمومــی فعــال شــهر کــه دارای هویــت بــوده و فعالیتهــای مهــم
و حیاتــی شــهر در آن جریــان دارد و شــریانهای اصلــی شــهر از آن میگــذرد کــه بــه ســایر شــریانهای
کوچــک و بــزرگ دیگــر حیــات و فعالیــت را منتقــل میکنــد ،درســت ماننــد قلــب انســان اســت کــه خــون را
ً
بــه تمــام اندامهــا میرســاند و مرکــز حیــات بــدن اســت .مراکــز تجــاری ،اداری ،اقتصــادی ،اجتماعــی و کال
فعالیتــی را شــاید بتــوان بــه اندامهــای بــدن انســان تشــبیه کــرد .سیســتمهای شــبکه ارتباطــی ،تکنولــوژی
ارتباطــات و اطالعــات ،شــبکههای آب و فاضــاب و شــبکه منابــع انرژی،سیســتم گــردش خــون شــهر را
تشــکیل میدهنــد .ســاختمانهای شــهر ســلولهای ایــن بــدن بــزرگ هســتند .مهمتــر از آن مردمــان شــهر
هســتند کــه روح شــهر را میســازند.
شهر بدون آدمهایش نفس نمیکشد.
وقتــی اینگونــه بــه شــهر مینگریــم ،بیجــا نیســت کــه بیــان کنیــم شــهر هــم ماننــد انســانها بیمــار
میشــود.
ـروز مــا ماننــد مردمانــش دچــار نوعــی رخــوت ،فرســودگی و حتــی افســردگی شــدهاند .امــا
شــهرهای امـ ِ
چگونــه شــهر افســرده میشــود؟
افســردگی در انســان میتوانــد بــه دلیــل ویژگیهــای شــخصیتی (برخــی افــراد بــرای ابتــا بــه افســردگی
مســتعدتر هســتند) ،ژنتیــک ،وقایــع پــر اســترس ( از دســت داد عزیــزان ،جنــگ ،ســوانح طبیعــی،
بیماریهــای ســخت ،شکســت و ناکامیهــا و یــا حتــی اســترسهای مثبــت و ناگهانــی ) ،مجهــز نبــودن
فــرد بــه مهارتهــای زندگــی و حتــی مصــرف برخــی داروهــا و مــواد مخــدر باشــد .افســردگی یــک بیمــاری
روحــی اســت کــه میتوانــد بــه دالیــل جســمی هــم رخدهــد .
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وقتــی بــه شــهرهای کشــور خودمــان نــگاه میکنیــم متوجــه میشــویم کــه دچــار افســردگی هســتند امــا
علــت افســردگی شــهرهای مــا چــه بــوده؟ چــه اتفاقــی رخداد کــه شــهرها اندوهگیــن شــدند؟ آیــا روح شــهر
اندوهگیــن اســت؟
درســت در زمــان رضاشــاه بــود کــه ایـر ِان مــدرن شــکل گرفــت ،مــردم ایـران کــه در همــان ســنتهای خــود
غــرق بودنــد بایــد خودشــان را بــا ایـر ِان مــدرن تطبیــق میدادنــد ،نــه تنهــا مــردم بلکــه شــهرها نیــز در حــال
تغییــر بودنــد .تغییــری کــه بــا ســرعت پیــش میرفــت و خیلیهــا را کــه نمیتوانســتند خــود را بــا ش ـرایط
تطبیــق دهنــد جــا میگذاشــت .توســعه بــرونزا کــه بــدون وجــود زیرســاختهای مناســب بــه شــهرهای
کشــور مــا وارد شــده بــود بــه همـراه ســرمایه رو بنایــی حاصــل از درآمــد نفــت ،آرایــش فضایــی جامعــه را بــه
هــم زد .اجـرای قانــون لغــو گرفتــن جــواز مهاجــرت از شــهری بــه شــهر دیگــر ،اجـرای اصالحــات ارضــی و
افزایــش قیمــت نفــت ،شــوکها و اســترسهای کوچکــی بودنــد کــه در نتیجــه جهانیشــدن بــه شــهرها وارد
شــد .ایــن شــوکها نــه تنهــا ســاختار شــهر را تغییــر داد بلکــه بــا تغییــر نگــرش و دیــدگاه مــردم شــهر ،روح
آن را هــم بیمــار کــرد .روحــی کــه میخواســت خــود را بــا تغییـرات تطبیــق دهــد یــا از ســرعت رشــد عقــب
نمانــد ،ناگزیــر شــد کــه بــه شــهرهایی کــه بــا ایــن ســرعت رشــد میکردنــد ،مهاجــرت کنــد .مهاجــرت
بــه شــهر باعــث تولیــد نامتــوازن و نامناســب ســلولها شــد ،خانههــا بــا ســرعت در حاشــیه شــهرها شــکل
میگرفتنــد کــه هیــچ تناســبی بــا خانههــای اســتاندارد نداشــتند .تولیــد نامناســب ســلولهای ناخواســته در
شــهرها ســرطانی بــود کــه هــم روح شــهر را درگیــر کــرد و هــم جســم آن را!!!!
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طرح از nytimes.com , 2015 , may 20 , david welsh :

نفسهــای شــهر بــه شــماره افتــاده بــود؛ ســرطان کــه در اثــر مهاجــرت بــه جســم شــهر تحمیــل شــد،
شــهر را افســردهتر کــرد ،شــهر بــا روح خســته اینبــار بایــد عــاوه بــر شــوک جهانیشــدن ،درد و
رنــج بیمــاری را هــم تحمــلمیکــرد .ســرطان کــه زاغههــا و حاشیهنشــینها بودنــد خیلــی شــدید تــر
از بیماریهــای داخــل شــهر بــود .بافتهــای فرســوده شــهر کــه بــه دلیــل کشــیدن معابــر و گسســت
بافتهــاو قطــع ارتبــاط مردمــان آن بــه وجــود آمــده بــود  ،قابــل تحملتــر از ســرطانی بــود کــه در حاشــیه
شــهرها ســلولهای بیشــتری میســاخت .ولــی اینهــا همــه اولیــن شــوک بــزرگ بــه شــهرهای مــا بــود
و شــاید بتــوان گفــت مهمتریــن آن ،بــا ایــن حــال ایــن پایــان ماج ـرا نبــود .شــوک بــزرگ بعــدی ســاختار
کلــی بــدن را بههــم ریخــت و حتــی سیســتم اعصــاب آن را دگرگــون ســاخت .انقــاب !!!!
بلــه ،انقــاب ســاختار کلــی حکومتــی را دگرگــون کــرد ،مردمــی کــه تــازه شــوکهای رضاشــاه و پهلــوی
دوم و جهانیشــدن را تجربــه کــرده بودنــد بایــد بــا انقــاب مواجــه میشــدند .شــوکی بــزرگ کــه تــا کنــون
در کشــورهای معــدودی رخ دا دهاســت .شــوکی کــه آرمانهایــش بــه کلــی بــا آرمانهــای حکومــت قبلــی
متفــاوت بــود.
مــردم تــازه شــوک اول را گذرانــده بودنــد ،چگونــه خــود را بــا ایــن اســترس تطبیــق میدادنــد؟! شــاید
بتــوان گفــت انقــاب فریــاد روح خســته شــهر بــود کــه میخواســت بگویــد زنــدهام ،نفــس میکشــم
ـای بدنــم .انقــاب بــا سیســتم اعصــاب
و میخواهــم زندگــی کنــم حتــی بــا وجــود ســرطان در جــای جـ ِ
جدیــد ،کنتــرل بــدن را بــه دســت گرفــت و بــا آرمانهــای خــود آن را بــه ســوی بهترکــردن و درمــان
ســرطانها و بیماریهایــش حرکــت مــیداد .آرمانهایــی بــزرگ کــه تنهــا در اولیــن ســالها بــا قــوت
اجـرا شــد .روح شــهر بــا وجــود آنکــه بــه شــوک مثبتــی رســیده بــود ،امــا دچــار نوعــی افســردگی ناشــی از
ایــن تحــول بــزرگ شــد کــه دوبــاره بایــد خــود را بــا آن وفــق م ـیداد .امــا ...
دیــری نگذشــت کــه شــوک بــزرگ بعــدی شــهرهای مــا و روح آن را تحــت تأثیــر ق ـرار داد .خبــر شــروع
جنــگ همهجــا را فراگرفتــه بــود .در طــی ایــن اتفــاق بیماریهــای جدیــد بــر اثــر حمــات در شــهرهای مــا
بــه وجــود آمــد ،گویــی عاملــی خارجــی بــدن شــهر را زخمــی میکــرد و بافتهــای غیــر قابــل ســکونت
و فرســوده بیشــتری در بــدن شــهر درســت میشــد .امــا فقــط بــدن نبــود کــه بیمــار شــد ،روح شــهر کــه
مردمــان آن بودنــد بــه دلیــل از دســت دادن عزی ـزان و اث ـرات ناشــی از جنــگ بیمارتــر میشــد .مهاجــرت
بــه شــهرها بــر اثــر جنــگ نیــز افزایــش یافــت و باعــث تشــدید ســرطان در حاشــیه شــهرها و تشــدید بیمــاری
در بافتهــای فرســوده داخلــی شــد.
شهرها دچار افسردگی و فرسودگی شده بودند.
شــهرهای مــا امــروز هــم بیمارنــد؛ هــم جســمی و هــم روحــی .آنهــا شــوکهای بزرگــی را از ســر
گذراندهانــد و بــا ایــن حــال اســتوار ماندهانــد .آنهــا فریــاد میزننــد کــه میخواهنــد زندگــی کننــد چــون
ارزش آن را میداننــد.
اقدامــات ســختافزارانه امــروز تنهــا شــوکهای کوچــک دیگــری بــر ایــن بــدن وارد میکنــد و جســم
و روح خســتهاش را خســتهتر میکنــد .شــاید وقــت آن باشــد کــه بــه شــهرهای خــود مشــاوره دهیــم و
حالشــان را بفهمیــم و بــا آنهــا مهربــان رفتــار کنیــم نــه آنکــه دل بســوزانیم ،بلکــه روحاش کــه مردمــان درون
آن هســتند را بــه تکاپــو انداختــه و در بلنــد کــردن جســم شــهر و قــوی ایســتادن آن از مشــارکتش بهــره بریــم.
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یکنواختی گوناگونیها فرسوده و ملولیم.
اکنون بیش از همیشه از تکر ِار نو شدنها و
ِ

عــرف مــدرن بــر ایــن بــاور نهادهشــده کــه تــا چیــز نویــی هســت ،تــا رنگــی ،دســتگاهی یــا
ماجرایــی دگرگونــه هســت ،بایــد زندگــی کــرد و همیــن امــر باعثشــده تــا عطــش نــو دیــدن
و نونــوار شــدن روز بــه روز بــاال گیــرد .بــه طــوری کــه رســانهها بــرای پاســخ بــه ایــن نیــاز،
بیوقف��ه ناگزی��ر از نوپردازیان��د و تـ�ا مس�خـ ،توه��م و حت��ی آفرین��ش رخداده��ا و نارخدادهــا و
ش میرونــد.
فراواقعیته��ا پیـ� 
ولیــ ای��ن ن��و ش��دنها دیگ��ر کهن��ه شــدهاند و ایــن درخشــشهای آنــی دیگــر
خاطــر حزیــن انســان مــدرن را بــر نمیانگیزاننــد .در چنیــن هنگام ـهای شــاید
تنهــا ر ِاه رهایــی از ایــن مــال ،کــه مثــل خــوره روح آدم را میخــورد ،ایــن باشــد
پایــدار گذرایــی
ک��ه انســان را ب�رـ لبهــی آخرالزم��ان قرــا ر دهــی ،آن وقــت هــر
ِ
میتوانــد ابــدی و بیانــدازه بااهمیــت و تعیینکننــده بــه نظــر آید".مقدمــه کتــاب
«هیــچ اینجــا میهیچــد»"
در دنیایــی زندگــی میکنیــم کــه ســرعت همــه چیــز در آن بســیار زیــاد اســت .زمــان بــه مفهومــی
ب��ا ارزشت�رـ از هــر زمــان دیگرــی تبدی��ل ش��د ه اســت .کمتــر کســی پیــدا میشــود کــه ســاعت
مچــی بــر دســتش نباشــد (شــاید حتــی تــا چنــد ســال دیگــر کســی را نیابیــم کــه ســاعت هوشــمند
بــر دســت نداشــته باشــد) .حملونقــل بــه ســمت ســریعتر شــدن م ـیرود و ایــن از افتخــارات
و دســتاوردهای جامعــهی مهندســان و متخصصــان هــر شــهر بــه حســاب میآیــد .ترافیــک و
ایمــان آزاردهنــده اســت .شــاید بــه ظاهــر دلیــل آن ،آلودهکــردن
تعــداد زیــاد رفتوآمدهــا بر
ً
محیطزیســت باشــد امــا احتمــاال دلیــل اصلــی ناراحتیمــان ایــن باشــد کــه از ســرعتمان
کاســته میشــود و زمــان را از دســت میدهیــم.
ثــورو میگویــد ":عجلــهی زیــادی داریــم تــا خــط تلگــراف مغناطیســی را از ایالــت ِمیــن بــه
تگ ـزاس بکشــیم .امــا ممکــن اســت ِمیــن و تگ ـزاس چیــز مهمــی ب ـرای تبــادل نداشــته باشــند.
انــگار کــه هــدف اصلــی ،تندتــر ســخن گفتــن اســت ،نــه ســخن گفتــن معقوالنــه".
چــرا بیــش از همیشــه زمــان برایمــان ارزشــمند اســت؟ زمــان را ذخیــره میکنیــم کــه کجــا
مصرفــش کنیــم؟
ً
گویــی اگــر مــا زمــان را مصــرف نکنیــم ،ایــن زمــان اســت کــه مــا را مصــرف میکنــد و نهایتــا
زایــل میشــویم ،فرســوده میشــویم و تمــام .امــروز زمــان همــه چیــز اســت و انســان دیگــر هیــچ
چیــز نیســت .انســان تنهــا میتوانــد مظهــر زمــان گذشــته باشــد .زمــان هــم بــه کاالیــی تبدیــل
شــده کــه بایــد مصرفــش کنیــم .زمــان اســت کــه بــه مــا میگویــد چــه کنیــم .همیــن امــر ســبب
شــده اســت کــه کیفیــت ،جــای خــود را بــه کمیــت بدهــد .اهمیتــی نــدارد کــه درس را چگونــه در
دانشــگاه میخوانــی و چقــدر ایــن درس در رشــتهات بــه کارت خواهــد آمــد .بایــد  100صفحـهی
کتــاب را بــرای امتحــان بخوانــی ،بایــد باالتــر از  10بگیــری و میتوانــی تنهــا  3غیبــت داشــته
باشــی؛ در غیــر ایــن صــورت الزم اســت ایــن درس را دوبــاره بگذرانــی .همچــون چارلــی چاپلیــن
کــه بایــد ســخت کار کنــد امــا کارفرمــای او بــه ازای زمــان بــه او پــول خواهــد داد و نــه بــه ازای
کاری کــه انجــام میدهــد .حتــی اگــر فــرد دیگــری جایگزیــن ایــن کارگــر شــود اهمیتــی نــدارد،
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ً
در ایــن عصــر انســانها بــا یکدیگــر تفــاوت و تمایــزی ندارنــد .احتمــاال اگــر ماشــین یــا رباتــی هــم ســر
جایشــان ق ـرار بگیــرد ،دیگــر اهمیتــی نخواهــد داشــت .از همیــن نقطــه اســت کــه جامعــه بــه ســمت و
ســویی دیگــر گام برمــیدارد .افــراد در ایــن جریــان ،هویــت خویش(همــان عاملــی کــه ســبب تمایــز
میش�وـد) را از دس��ت دادهانــد و ب ـرای یافتــن آن دســت بــه جعــل آن میزننــد .شــاید بــا داشــتن مرســدس
بنــز بتواننــد ایــن تمایــز را ایجــاد کننــد ،شــاید هــم اگــر رنــگ موهایشــان کمــی روش ـنتر باشــد! امــا آیــا
رنگــی روشــنتر ،بــرای احیــای هویــت ازدســترفته کفایــت میکنــد؟ آنچــه امــروز واجــد اهمیــت
اســت ،ثــروت یــا ماشــین نیســت بلکــه آن معنایــی اســت کــه ازدســترفته اســت و "مصــرف همــواره
تولیــد معنــا میکنــد".
انســانی کــه کــم و بیــش فهمیــده اســت کاری کــه انجــام میدهــد دیگــر ارزش خــود را از دســتداده ،بـرای
بازیافتــن ایــن معنــا هــرروز بیشــتر از دیــروز مصــرف میکنــد؛ آن هــم بــه گونـهای کــه نقطـهی پایانــی بـرای
آن وجــود نداشــته باشــد .مصــرف میکنــد بـرای نزدیکــی بــه آنچــه روزی در دنیــای خیــال ،آرزوی رســیدن
بــه آن را داشــت .هــرروز کاالهــای بیشــتری را در ذهنمــان تصــور میکنیــم ،در دنیــای واقعــی بــه دنبــال
آن میرویــم و کار میکنیــم کــه بتوانیــم بهــای آن را بپردازیــم؛ اینگونــه اســت کــه دلیلــی پیــدا میکنیــم
 1اشــاره دارد بــه فیلــم عصــر جدیدکــه در آن یــک کارگــر صنعتــی مشــغول بــه ســفتکردن مهرههاســت ،لحظــهاي بــراي
اســتراحت ،کار خــود را بــه همــکارش میســپارد و بــه دستشــویی م ـیرود .قبــل از ورود بــه دستشــویی ،مــا یــک ســاعت
دیــواري و کارتهایــی را میبینیــم کــه مشــخصات کارگــران بــر آنهــا نوشــته شــده و زمــان کار کارگــران بــا آنهــا بازرســی
میشــود .بعــد از ورود چاپلیــن بــه دستشــویی ،بیدرنــگ کارفرمــا در صفحــه نمایــش ظاهــر شــده و بــه چاپلیــن تذکــر
میدهــد کــه زمــان اســتراحت فــرا نرســیده و او بایــد بــه ســرکار خــود برگــردد.
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کــه بــه کارمــان ارزشــی بدهــد.

تحریــم کنیــم و ســدی باشــیم در مقابــل جهانــی کــه هــر روز مــا را از خودمــان دورتــر میکنــد.

دور معیــوب اســت .کار میکنیــم و کار میکنیــم و در ایــن میــان بــه دنبــال
ایــن رونــد ،نقط ـهی شـ
ـروع یــک ِ
فراغتــی هســتیم .اگــر فراغـ ِ
ـت ،در گذشــته زمانــی بـرای رشــد فــردی و پرداختــن بــه هنــر و فرهنــگ بــود؛ امــروزه
زمانــی بـرای کار نکــردن اســت .تفریحمــانً مصرفکــردن اســت .دیگــر همــان هنــر و فرهنــگ هــم بــا مصــرف
ـدل
همـراه اســت .بـرای دیــدن فیلــم بایــد حتمــا تنقالتــی را از بوفـهی ســالن ســینما بخریــم و پــس از فیلــم بــه مـ ِ
مــو ،طــرز آرایــش و لباسپوشــیدن بازیگــر میاندیشــیم.

منابعی که برای نوشتن این جستار مطالعه شدند :
صمیمی ،نیلوفر؛ شیءشدگی از لوکاچ تا هابرماس ،پرتال جامع علوم انسانی
عســگری ،علــی؛ نصیرســامی ،ســیدمحمدرضا؛ ســلطا نزاده ،حســین؛ هاشمنژادشــیرازی ،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 آسیبها

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

ربیعی ،علی ،ملکه()1395؛ مصرفگرایی :از اجبار تا لذت

ثــورو میگویــد ":وقتــی کشــاورزی خانــهدار میشــود ،بــه خاطــر داشــتن آن داراتــر نمیشــود ،بلکــه فقیرتــر
میشــود و ایــن خان ـهای اســت کــه او را دارد ،نــه خان ـهای کــه او دارد".

پاپلــی یــزدی ،لیــا؛ مســعودی ،آرمــان()1393؛ گذشــته بــه مثابــه کاالی مصرفــی ،پژوهشهــای انسانشناســی
ای ـران ،شــماره2

مصرفکننــده در مقابــل کاال قدرتــی از خــود نــدارد و ایــن کاالســت کــه روابــط او را کنتــرل میکنــد .همــان
چیــزی کــه مارکــس آن را شــیءوارگی مینامــد .انســانها نســبت بــه خــود و آنچــه میآفریننــد بیگانــه
میشــوند .تاریــخ و جامعــه بــه اشــیایی تبدیــل میشــوند کــه مــا هیــچ پیونــدی را بــا آنهــا احســاس نمیکنیــم
و تنهــا نقــش نظارهگرانــی منفعــل را داریــم .حــال میتــوان بــه ایــن پرســش پرداخــت کــه آیــا در ایــن جامعــه،
شــهرهای پایدارتــری خواهیــم داشــت؟ پایــدار بـرای چــه کســی؟ شــهرهایی پــر از مردمــان منفعــل ،پاســاژها و
مالهــای بــزرگ ،پایــداری را بـرای کــدام قشــر بــه ارمغــان میآورنــد؟ بــه دنبــال ایــن روحیـهی مصرفــی کــه بــر
مــا غالــب اســت ،هــرروز سیتیســنترهای بیشــتری از زمیــن میروینــد کــه خوشــبختی و آزادی را بــه مــا ارزانــی
میدارنــد امــا در واقــع مــا را آزاد میگذارنــد کــه ســرگرم مصــرف شــویم و آیــا ایــن اســت معنــای آزادی؟!

فینگر ،آندرو؛ ترجمه میثم عالیپور؛ هایدگر ،مارکروزه و فلسفه تکنولوژی
کتابنامه
الگذاندرَ ،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 :اسطورهها و ساختارها

شــهر کــه مصرفــی شــود ،دیگــر نمیتوانــد نیــاز اصلــی ســاکنانش را در اولویــت ق ـرار دهــد .امــروزه شــهرها
پذی ـرای ســاکنان موقــت هســتند و ســاکنان دائمــی خــود را میراننــد؛ چراکــه شــهرها طراحــی میشــوند کــه
مصــرف شــوند.
داری امــروز ،همــان تولیــد اســت .در ایــن دوران ،کاال تولیــد نمیشــود کــه
مصــرف در جامعــهی ســرمایه ِ
توســط مصرفکننــده مصــرف شــود و نیــازی را رفــع کنــد ،بلکــه مصــرف اســت کــه تولیــد میشــود .میــل بــه
چیزهــای خواســتنی در وجــود مــا کاشــته میشــود .ایــن میــل ،ســیریناپذیر اســت و بــه محــض برآوردهشــدن
ـب کاپیتــال (ســرمایهدار) را تــا
خواســتههای قبلــی ،خواســتههای جدیــدی را تولیــد میکنــد و همیــن امــر جیـ ِ
ابــد پــر خواهــد کــرد .از ایــن رو کاال تولیــد میشــود کــه مصــرف شــود و بــه دور انداختــه شــود .چنیــن کاالیــی
تنهــا ب ـرای خریدهشــدن اســت و بــس.
تنهــا راهــی کــه میتوانــد شــنلی جدیــد ب ـرای جســم خســته و ســرمازدهی مــا (از مصــرف) بســازد ،شــاید ایــن
باشــد که"شــاعر زندگــی خودمــان باشــیم" .2بیافرینیــم معنایــی را کــه مــدت زیــادی اســت گــم کردهایــم .ایــن
بــار شــاید الزم باشــد فتــوا دهیــم بــه تحریــم .هــر آنچــه نشــانی از شیءشــدگی و از خــود بیگانگــی دارد را
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 2ایــن جملــه را نیچــه بیــان میکنــد .او از مــا میخواهــد همانطــور کــه شــاعر ،زبــان را در دســتان خــود میگیــرد ،مــا نیــز بایــد
زندگــی را در دســت بگیریــم؛ و آن را بــه چیــزی ارزشــمند تبدیــل کنیــم.
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خشتی از ارگ

شماره دهم  ،بافت جدا تافته

خشــتی از ارگ در همــکاری بــا نشــریه ارگ
بــه موضوعــات روز شهرســازی مــی پــردازد .
بــرای دریافــت شــماره هــای قبلــی کافــی اســت بــه کانــال تلگــرام نشــریه ارگ

یــا کانــال تلگــرام انجمــن علمــی شهرســازی مراجعــه فرماییــد .
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نظــرات خــود را بــرای مــا ایمیــل کــرده یــا بــه آیــدی تلگــرام مــا پیــام
دهیــد.
khesht.arg@gmail.com
t.me/khesht_arg

65

گاهنامه علمی دانشجویی ارگ

شماره دهم  ،بافت جدا تافته

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
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