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رشــد جمعیــت شــهرهای بــزرگ در کشــورهای در حــال توســعه ،دســتگاههای مســئول در بخــش تامیــن مســکن را بــر آن داشــته تــا
بــه دنبــال راه حلهــای مطلــوب در زمینــه تامیــن مســکن شــهری باشــند .تجربیــات کشــورهایی ماننــد امریــکا بعــد از جنــگ جهانــی
دوم از جملــه اولیــن تجربیــات از ایــن دســت هســتند.در ایــران طــرح شــهرک ا کباتــان و طــرح مســکن مهــر ،هــر یــک در دوران خــود
در حومــه شــهرها جانمایــی شــده انــد .مســئله اصلــی پژوهــش پیــش رو بررســی پیامدهــای نامناســب اجتماعــی ،فرهنگــی و شــهری
ناشــی از ایــن حاشــیه گســتری شــهری اســت .هــدف اصلــی ایــن مقالــه بررســی پتانســیلهای موجــود در بافتهــای فرســوده و
حائــز اهمیــت کالبــدی در قلــب شــکل گیــری شــهرها بــه منظــور تامیــن مســکن و ایجــاد ســرزندگی فضایــی در قالــب شــریان زندگــی
اجتماعــی ودر مقایســه بــا مناطــق حومــه شــهری اســت پژوهــش بــا تکیــه بــر روش اســتداللی و توصیفــی بــه مقایســه منطقــی عوامــل
مــورد نظــر پژوهــش بــا طر حهــای توســعه مســکن مبتنــی بــر بــاز آفرینــی بافتهــای فرســوده و حائــز اهمیــت درون شــهری پرداختــه
اســت .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد عوامــل نامناســب توســعه مســکن حاشــیه شــهری عبارتنــد از-1:عــدم مشــارکت جمعــی
ســا کنان-2تقابل فرهنگــی خانوارها-3مشــکالت دسترســی بــه شــهرهای مبــدا -4هزینــه بــاالی تامیــن زیرســاختها -5صعوبــت
مدیریــت کالن-6تقابــل الگوهــای زندگی-7تاثیــرات زیســت محیطــی نــا مناســب -8نــا امنــی اجتماعــی .همچنیــن عوامــل مناســب
انتخــاب بافــت فرســوده و حائــز اهمیــت درون شــهری بــه منظــور تامیــن مســکن ارزان قیمــت عبارتنــد از -1:احیــای بافتهــای مولــد
هســته اولیــه شــهری -2ایجــاد تنــوع فعالیتهــا در مرا کــز تــک فعالیتی-3بــاال بــردن ســطح امنیت-4تقلیــل هزینــه طــرح و امــکان
ایجــاد طــرح مکمــل مــوازی -5ســهولت مدیریــت کالن-6امــکان توســعه طــرح -7رشــد ارزش اقتصــادی بافــت فرســوده -8کنتــرل
رشــد نامناســب شــهر .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه توســعه درونــزای شــهری در مقابــل روشهــای متــداول توســعه شــهری در
شــهرهای تاریخــی مناســب تــر اســت

 .1مقدمه

در یــك جامعــه آرمانــی ،انســانها دارای كرامــت و عــزت
ـام
نفسانــد و ایــن عــزت و كرامــت بایــد حفــظ شــود و محــور تمـ ِ
تصمیمــات و سیاس ـتگذار نیــز بــا چنیــن باشــد .چنانچــه
میدانیــم ،در اندیش ـهی دینــی انســان موجــودی ،عاقــل،
مختــار ،شــریف و برخــوردار از كرامــت ،اســت .كرامــت انســانی
برتریــن گوهــری اســت كــه خداونــد تبــارك و تعالــی بــه انســان
ارزانــی داشــت و بــه عیــن آن -انســان را از دیگــر موجــودات خــود
برتــر و متمایــز ســاخت .عنصــری كــه بــر اســاس آن انســان از
ـام فرشــتگان مأمــور شــدند
ســایر موجــودات برتــری یافــت و تمـ ِ
كــه در برابــر ایــن كرامــت كرنــش كننــد و او را بزرگــوار و خــود را
خــوار نماینــد]1[.
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چــرا رشــد جمعیــت و لــزوم دســت یابــی بــه راهکارهــای مناســب
و بلنــد مــدت در جهــت تامیــن مســکن مهمتریــن دغدغههــای
سیاســت گــذاری کالن شــهری اســت؟ اقدامــات صــورت گرفته
پیرامــون تامیــن مســکن در تمامــی کشــورهای جهــان و
همچنیــن مدیریــت کالن جهانــی اســت .اقداماتــی همچــون
کنفرانــس دوم ســازمان ملــل در مــورد مناطــق مســکونی کــه
در ژوئــن  ۱۹۹۶در اســتانبول ترکیــه ،مســائل مربــوط بــه توســعه
اســکان بشــر و مدیریــت آن در قــرن  21را بررســی کــرد .ایــن
طــرح تحــت عنــوان برنامــه اســکان بشــر ســازمان ملــل متحــد
شتــر مرکــز ســکونتگاههای انســانی ســازمان ملــل
“ کــه پی 
نامیــده میشــد از طریــق دفــاع ،تنظیــم خــط مشــی ،ظرفیــت
ســازی ،ایجــاد دانــش و تقویــت و مشــارکتهای دولتهــا
و جامعــه مدنــی از توســعه پایــدار ســکونتگاههای انســانی
حمایــت می کنــد ]2[ .ایــن برنامــه همچنیــن مســئول اســت
تــا بــه جامعــه بین المللــی کمــک کنــد و هــدف توســعه هــزاره
دربــاره بهبــود زندگــی حداقــل صــد میلیــون زاغــه نشــین و
کاهــش نســبت افــراد فاقــد دسترســی دائمــی بــه آب آشــامیدنی
ســالم بــه نصــف تــا ســال  2020را تحقــق بخشــد .در بخشــی از
م آمدهایـم تــا از ایـن فرصـت
ایــن اعالمیــه آمــده اســت “ گــرد هـ 
ی همه“
ی بــرا 
ی “مســکن كاف 
ف جهانـ 
اســتفاده كــرد ه و بــر اهــدا 
ن بشــر ب ـه محل ـی ام ـن ،بهداشــتیتر ،داشــتن
و تبدی ـل اســکا 
ت بیشــتر بــرای زندگـی ،عادالنــه تــر ،پایــدار و مؤثرتــر صحـه
قابلیـ 
م مــورد نظــر مــا در کنفرانـس“ ،ســر پنــاه
گذاریـم .دو موضــو ع مهـ 
ن بشــر در دنیــای
كاف ـی بــرای هم ـه“ و “توســعه پایــدار اســکا 
شــهر گــرا” مله ـم از منشــور ســازمان مل ـل اس ـت و بــا هــدف
تأییــد مجــدد مشــاركتهای موجــود و ایجــاد مشــاركتهای
ح بینالملل ـی ،مل ـی ،و محل ـی
ل در ســطو 
ت عم ـ 
جدیــد جه ـ 
ن اس ـت .بخــش
ی انســا 
ت زندگ ـ 
ط زیس ـ 
بــرای بهبــود محی ـ 
مســكن همــواره بــه عنــوان بخــش كلیــدی اقتصــاد شــهری
مطــرح بــوده اســت و ده تــا ســی در صــد ســرمایه گــذاری در
ایــن بخــش بیــن دو تــا هشــت درصــد تولیــد ناخالــص ملــی،

ســی درصــد تشــكیل ســرمایه ناخالــص را در كشــورهای در
حــال توســعه بــه خــود اختصــاص میدهــد.از ســویی دیگــر،
مســكن بــه عنــوان دارایــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت
و بیســت تــا پنجــاه درصــد ثــروت مولــد اغلــب كشــورها را شــامل
میشود.شــهرهای حامــی عدالــت اجتماعــی آن دســته از
شــهرهایی هســتند کــه ســهم بیشــتری از مســکن بــا ترا کــم
بــاال دارند.بــا توجــه بــه چنیــن نیــاز روز افزونــی آنچــه پیــش از
هــر چیــز در فرآینــد تامیــن مســکن در شــهرها میبایســت مــورد
نظــر قــرار گیــرد ،توجــه بــه جانمایــی صحیــح ســایتهای هــدف
بــه منظــور تامیــن مســکن و همچنیــن همســو بــا برنامــه رشــد
و توســعه شــهرها میباشــد .عــدم جانمایــی صحیــح میتوانــد
تبعــات جبــران ناپذیــری را بــه کالبــد اجتماعــی  ،فرهنگــی
و توســعه شــهرها و ســا کنان آن وارد نمایــد .رشــد فزاینــده
شــهرها در مناطــق حومــه شــهری پــس از جنــگ جهانــی دوم
ا گــر چــه در ابتــدا موفــق بــه نظــر میرســید امــا در ســالهای
بعــد بــه بــروز مشــکالت عمــدهای در زمینههــای گونا گــون
شــهری و اجتماعــی منجرشــد .از طرفــی لــزوم بــاز زنــده ســازی
بافتهــای فرســوده و تا کیــد برنامــه توســعه در توجــه بــه
بافتهــای فرســوده و حائــز اهمیــت کالبــدی در مرا کــز شــهری
نیــاز بــه توجــه بــه ایــن مقولــه را در بحــث تامیــن مســکن تا کیــد
مینمایــد.

 .2فرآیند پژوهش
 .1-2سوال پژوهش
لــزوم جایگزینــی توســعه درونــزای شــهری در مقابــل روشهــای
متــداول توســعه شــهری در باززنــده ســازی هویــت شــهری
معمــاری اســامی ایــران ؟
-2-2روش پژوهش
هــدف اصلــی ایــن مقالــه بررســی پتانســیلهای موجــود در
بافتهــای فرســوده و حائــز اهمیــت کالبــدی در قلــب شــکل
گیــری شــهرها بــه منظــور تامیــن مســکن و ایجــاد ســرزندگی
فضایــی در قالــب شــریان زندگــی اجتماعــی ودر مقایســه بــا
مناطــق حومــه شــهری اســت بــرای ایــن منظورمقالــه حاضــر بــه
بررســی متــون و کنوانســیونهای بیــن المللی در زمینه توســعه
یپــردازد و همچنیــن بــا
مســکن شــهری و اســناد راهبــردی م 
اســتفاده از مطالعــات انجــام شــده پیرامــون تجربیــات دو دهــه
اخیــر در زمینــه مســکن انبــوه بــه تحلیــل دســتاوردهای مثبــت
و تبعــات منفــی ناشــی از سیاس ـتهای مختلــف پرداختــه
اســت.در پایــان بــا اســتناد بــر یافتههــای پژوهــش بــه تدویــن
مزایــای اســتفاده از ســایتهای درون شــهری و مخصوصــا
بافــت فرســوده شــهری و لــزوم پرداخــت بــه فراینــد توســعه
درونــزا میپــردازد.

 .3-2بیان مسئله

 .3پیشینه پژوهش
 .1-3تجربیــات مبتنــی بــر گســترش حومــه شــهری در خــارج
ایــران
بــا شــروع قــرن بیســتم و رواج تفکــرات عملــی مبنــی بــر
پوزتیویســم و اثباتگرایــی تجربــی حا کــم بــر علــوم ،تفکــرات
طــرح شــهری و توســعه آن نیــز از قاعــده کلــی تبعیــت میکنــد
و بــه همیــن دلیــل شــیوههای تفکــر مباحــث شــهری یکبــاره
از مســائل انتزاعــی و کلــی بــه مــوارد عینــی و جزیــی تبدیــل
میگــردد و توجــه بــه مســائل عمومــی و روزمــره همچــون
بهداشــت ،حمــل و نقــل ،میــدان و فــرم شــهری جــای خــود

امــا آنچــه حاصــل تفکــرات ســلطه گریــز و خــود مختــار بــود
همــان نــا هماهنگــی مدیریتــی در مباحــث شــهری مبتنــی
بــر آن بــود.از طرفــی دیدگاههــای آن بــه حــق مالکیــت فــردی
نیــز معتــرض بــود لــذا بــه مــرور میتــوان دیدگاههــای مبتنــی

3
ش ـمـ ــاره7-1
بهار 1396
فـص ــلن ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
اریا یمالسا یرامعم یرهش تیوه یزاس هدنززاب و یرهش یازنورد هعسوت

در مقالــه پیــش رو راهبــرد «اســتدالل منطقــی» بــه عنــوان
اســتراتژی تحقیــق مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .ایــن
مقالــه بیشــتر جنبــه «توصیفی-تحلیلــی» دارد ،در ایــن مقالــه
بــا اســتفاده از راهبــرد «اســتدالل منطقــی »و تکنیــک «تحلیــل
محتــوا» و «اســتنتاج منطقــی» میکوشــد تــا مطالــب را دســته
بنــدی نمــوده و بــه صــورت منســجم تدویــن نمایــد و در نتیجــه
راه را بــرای نیــل بــه هــدف مــورد نظــر همــوار ســازد.همچنین
از تا کتیکه ـای مطالعــه و مشــاهده اســنادی بــا اســتنداد بــه
مطالــب منــدرج در کتــب و مقــاالت علمــی و اســناد معتبــر و
مشــاهدات و یافتههــای تحلیلــی میدانــی بــه عنــوان ابزارهــای
تحقیــق اســتفاده شــده اســت .تجربیات کشــورهای توســعه در
زمینــه تامیــن مســکن در قالب کتــب و پژوهشهــای ،کادمیک
بــه میــزان قابــل توجهــی راه را بــه منظــور مطالعــات صحیــح و
اســتنتاج منطقــی بــرای معمــاران و مدیــران شــهری در حیطــه
مقولــه مســکن در ایــران همــوار نمــوده اســت و نتایــج تحقیــق
یپــردازد کــه از تجربیــات نــا
پیــش رو بــه ارائــه راهکارهایــی م 
مناســب گذشــته پنــد گرفتــه و بــا تکیــه بــر ظرفیتهــای بومــی
و منطق ـهای هــر نقطــه میباشــند همچنیــن معتقــد اســت کــه
سیاســتهای حومــه گســتری ناشــی از تالشهــای تامیــن
مســکن در ســالهای گذشــته بــه مقــدار زیــادی قابــل نقــد
هســتند و نتوانســته انــد تــا پاســخی مناســب بــه اهــداف مــورد
نظــر برنامههــای توســعه مســکن را داشــته باشــند .از طرفــی
بخــش عمــده از ایــن راهبردهــای مســکن حومــه شــهری نــه
تنهــا مســکن نفــوس نیازمند مســکن شــهرهای مبــدا را بــرآورده
نکــرده انــد بلکــه بــه رشــد فزاینــده مهاجریــن بــه شــهرها منجــر
شــده و از طرفــی موجــب ایجــاد حاشــیه نشــینهای اقمــاری در
اطــراف همــان طر حهــای اولیــه تامین مســکن حاشــیه شــهرها
شــدهاند کــه عمومــا بیضابطــه و خــارج از حیطــه متصــور
طر حهــا بودهانــد کــه خــود مزیــدی بــر تمامــی مشــکالت ناشــی
از چنیــن برنامههایــی اســت.

را بــه مســائل کلــی همچــون طبقهبنــدی نظــام مســکن داد.
نوربــرت شــوئنوئر در بخشــی کتــاب خــود بــا عنــوان «مســکن،
حومــه ،و شــهر» بــه بررســی ســیر رونــد گســترش حومــه نشــینی
در اطــراف شــهرها پــس از جنــگ دوم جهانــی پرداختــه و
میگویــد «:افزایــش نــوزادان در خانوادههــای جــوان ،از
ســویی ،و افســران و ســربازان بازگشــته از جنــگ ،از ســویی
دیگــر ،بحــران کمبــود مســکن را بــه دنبــال داشــت .در نتیجــه
تعــداد بیشــماری از خانوادههایــی کــه بچــه کوچــک داشــتند،
بــرای بهرهمنــد شــدن از محیــط زندگــی بهتــر ،شــهرها را بــه
قصــد حومههــا تــرک کردنــد .دولتهــا نیــز بــا اتخــاذ سیاســت
کمــک بــه ایــن خانوادههــا بــه ایــن حرکــت شــتاب بخشــیدند و
بدیــن ترتیــب ،ایــن حرکــت تدریجــی بــه یــک حرکــت سیلآســا
تبدیــل شــد ]3[ ،وی در ادامــه یکــی از پیامدهــای منفــی
حرکــت جمعیــت شــهری بــه ســمت حومــه را چنیــن ببــان
م ـیدارد »:پیامــد منفــی سیاســت توســعه مناطــق مســکونی
بــه ســمت حومههــا هنگامــی آشــکار شــد کــه مجموعههــای
تجــاری و همچنیــن مؤسســات فرهنگــی و آموزشــی نیــز بــه
دنبــال آنهــا روانــه حومههــا شــدند .بــرای اولینبــار در
دهــه١٩٥٠م .ســاختمانهای تجــاری بــا تســهیالت فــراوان
و پارکینــگ در کنــار مســیرهای اصلــی منتهــی بــه خــارج از
شــهر ســاخته شــدند .نظریــات مبتنــی بــر گســترش بــرون
شــهری بــر پایــه تفکــرات آرمانگرایــی شــهری بودنــد کــه ایــن
مكتــب یافتــن راه حــل مشــكالت شــهرهای بــزرگ را در خــارج
از ایــن شــهرها میدانســت كــه بــه ایجــاد نوعــی اجتماعهــا یــا
شــهرهای جدیــد منجــر میشــود .در ایــن مكتــب انســان بــه
صــورت یــك عنصــر بیولوژیــك مطــرح اســت .رابــرت آون ،شــارل
فوریــه ،پیــر ژوزف پــرودن  ،ویكتــور كونســیدران ،بنجامیــن وارد
ریچاردســون وهانــری دوســن ســیمون از بــزرگان ایــن مكتــب
هســتند .ایــن تفکــرات نشــات گرفتــه از ایدههــای اقتدارگریــزی
یــا آنارشیســم بــود کــه در زبــان سیاســی بــه معنــای نظامــی
اجتماعــی و سیاســی بــدون دولــت ،یــا بــه طــور کلــی جامعـهای
فاقــد هرگونــه ســاختار طبقاتــی یــا حکومتــی اســت .آنارشیســم
برخــاف بــاور عمومــی ،خواهــان «هــرج و مــرج» و جامعــه
«بــدون نظــم» نیســت ،بلکــه همــکاری داوطلبانــه را درســت
میدانــد کــه بهتریــن شــکل آن ایجــاد گروههــای خودمختــار
اســت .طبــق ایــن عقیــده ،نظــام اقتصــادی نیــز در جامع ـهای
ـار یــک قــدرت ســازمانیافته بهتــر خواهــد شــد
آزاد و بــدون اجبـ ِ
و گروههــای داوطلــب میتواننــد بهتــر از دولتهــای کنونــی از
پــس وظایــف آن برآینــد[4[ .
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بــر انســانگرایی را نیــز از آن جــدا دانســت.مکاتب دیگــر همســو
بــا گســترش حومههــای شــهری همچــون مکتــب شــیکا گو نیــز
از نظــام ســلطه گریــز برآمدنــد بــا ایــن تفــاوت کــه بــر دیدگاههایــی
چــون داروینیســم اجتماعــی اســتوار بودنــد ،اصولــی کــه بــر مبنــای
آن قویتریــن یــا اصلحتریــن بایــد باقــی بمانــد و در جامعــه رشــد
و نمــو کنــد ،درحالیکــه ضعیــف و یــا نامناســب بایــد رهــا شــود تــا از
بینبرود ،منشــااینعقیدهاز فیلســوفانگلیسیهربرتاسپنسر
اســت ،و چیــزی در ایــن مــورد در نوشــتههای خــود دارویــن وجــود
نــدارد.درحالیکــهاغلــبمحققــانبــهارتبــاطتاریخیمیــاننظریه
دارویــن و برخــی انــواع داروینیســم اجتماعــی اذعــان دارنــد ،آنهــا
ً
معتقدنــد کــه داروینیســم اجتماعــی لزومــا حاصــل اصــول تکامــل
زیســتی نیســت  ،پیــروان آن بینظمــی جامعــه صنعتــی در اروپــا را
ناشــی از كــم بــودن زمیــن در شــهر میداننــد ،بدیــن ترتیــب الگــوی
روســتا شــهررابــرایحــلمشــكالتشــهریارائــهمیدهنــدوتوجه
بــه طبیعــت را نیــز در ســطح وســیعی مطــرح میكننــد .در ایــن
مكتــب توجــه بــه ا كولــوژی یــا محیــط طبیعــی اهمیــت ویــژهای
دارد ،بــه طــوری كــه محیــط انســانی در دل آن مطــرح میشــود.
تا کیــد ایــن مکتــب بــر اصــل رقابــت میــان فــرد و بنگاههــای
اقتصــادی در دســتیابی بــه عرصههــای مطلــوب اســت کــه بــه
وضــوح میتــوان بیــان داشــت چنیــن رقابتــی را از پیــش بــه نفــع
قدرتهــایاقتصــادیمیتــواناز پیــشبرندهدانســت ،عرصهای
کــه در آن شــهرهایی چــون نیویــورک بســتر و جوالنــگاه بنگاههــای
بــزرگ اقتصــادی درون شــهری هســتند .و در کشــورهای در حــال
توســعه نیز به ورود صنایع و فعالیتهای اقتصادی و اداری کالن
درون بافــت شــهری منجــر شــده انــد.
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در اوایــل قــرن بیســتم مکتــب مدرنیســم بــا تفکــرات مبتنــی شــهر
حــول محــور مدرنیســم و قطــع بــا گذشــته و تاریــخ و زمــان نــگاه
یپــردازد .ایــن
میكنــد و فقــط و فقــط بــه مســائل معمــاری م 
مکتــب همچــون دیگــر مکاتــب دوران معاصــر خویــش ا گرچــه
حوم هگــرا بــه معنــای صــرف نیســت امــا بــه رشــد عمــودی شــهرها
وام دار اســت و در مقیاس گســترده برنامهای نیز در منع گســترش
حومههــای شــهری و حفــظ میــراث ارزشــمند بافتهــای شــهری
در بســترمناســباتفرهنگــیواجتماعــیرابهدلیلتفکــراتعاری
از تاریخگرایــی نــدارد .انســان در ایــن مكتــب عنصــری بیولوژیــك و
دارای عملكردهــای «ســكونت ،كار ،رفــت و آمــد و اوقــات فراغــت»
در یــك ناحیــه خــاص اســت .آنــان الگوهای «شــهر  -پارك» «شــهر -
شــیئی» «شــهر-عمودی» «عملكــرد گرایــی» و «تولیــد انبــوه» را در
شــهر ابــراز میدارنــد .مفهــوم انســان بیولوژیــک بــه دیــدگاه مکتــب
یگــردد کــه بــا انســانگرایی متفــاوت اســت،
انســان محــوری بــاز م 
انســانمرکزی یــا انســانمداری یــا مردممیانگاهــی ،دیدگاهــی
اســت کــه انســان را در مرکزیــت یــا محــور گونههــای جانــوری یــا
مهمتریــن آنهــا تصــور میکنــد ،یــا ارزیابــی واقعیــت از چش ـمانداز
ً
منحصــرا انســانی اســت .ایــن اصطــاح میتوانــد برابــر انســانگرایی

اســتفاده شــود ،درحالیکــه اصطــاح اول بیشــتر بــه برتــری انســان
اشــارهدارد ]5[،انســانمحوریمفهومــیعمــدهدر اخــاقمحیــط
زیســتی و فلســفه محیــط زیســتی اســت ،کــه در آنهــا دیــدگاه
انســانمحــور ،ریشــه مشــکالت ایجــاد شــده بــه علــت تعامــل بشــر
بــا محیــط زیســت انگاشــته شــد ه اســت .هرچنــد ،دیــدگاه انســان
ً
محــور ،عمیقــا در فرهنگهــای مــدرن بشــری و اعمــال آ گاهانــه
آنهــا تعبیــه شــد ه اســت .در دیــدگاه انســان محــور توجــه بــه
دغدغههــای انســانی نادیــده گرفتــه میشــود]6[.
.2-3تجربیاتمبتنیبر گسترشحومهشهریدر ایران
شــهرک ا کباتــان در تهــران پیــش از انقــاب اســامی از جملــه
طر حهایــی بــود کــه در حومــه تهــران جانمایــی و ســاخته شــد و
در زمــان خــود بــه دلیــل دوری از شــهر در چنــد ســال اول تكمیــل
واحدهــای مســكونی ،شــهرك از امكانــات و مرا كــز خدماتــی
مناســبی برخــوردار نبــود و ســا كنین بــرای برطــرف كــردن نیازهــای
خــود ،مجبــور بــه مراجعــه بــه مركــز شــهر بودنــد .امــا در ســالهای
بعــد امكانــات خدماتــی ایــن مجموعــه رشــد کــرد و هما كنــون
بخــش اعظــم نیازهــای خدماتــی ســا كنین در درون شــهرك
تأمیــن میشــود و نیــاز كمتــری بــه مراجعــه بــه خــارج از شــهرك
دارنــد .ولیکــن تــا زمــان پایــان خط متــرو تهران در ایســتگاه شــهرک
کمــا کان دارای مشــکالت رفــت آمــد بــود و در حــال حاضــر نیــز
همچنــان در ســاعات پایانــی شــب بــا مشــکالت امنیتــی و عبــور و
مــرور روبــرو میباشــد .طر حهــای اجرایــی دولــت نهــم در دهــه80
و نــود نیــز از جملــه طر حهایــی بودنــد کــه در زمینــه تامیــن مســکن
وارد عمــل شــدند  ،در ایــن پژوهــش بــه بحثهــای پیرامونــی در
زمینــه سیاس ـتهای مســکن مهــر پرداختــه نمــی ود و موضــوع
مــورد نظــر پژوهــش جانمایــی پروژههایــی از ایــن دســت و تحلیــل
پیامدهــای ناشــی از آن و ارائــه راه کار مناســب از اهــداف پژوهــش
پیــش رو میباشــد.
 .3-3برنامههای قانون گذار در تامین مسکن در
بافتهای فرسوده
در ماده یک قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مســکن
مصــوب مجلــس شــورای اســامی آمــده اســت « :مــاده یــک بــه
منظــور تأمیــن مســکن و ســهولت دسترســی فاقدیــن مســکن
بــه ویــژه گروههــای کــم درآمــد بــه خانــه مناســب ،ارتقــا کیفــی و
کمــی مســکن تولیــدی کشــور ،حمایــت از ســرمایه گــذاری در امــر
تولیــد مســکن بــا اســتفاده از فنــاوریای نویــن و تولیــد صنعتــی
مســکن ،بهســازی و نوســازی بافتهــای فرســوده شــهری و
ســکونتگاههای غیر رســمی و مقاوم ســازی واحدهای مســکونی
موجــود ،دولــتموظــفاســتاز طریــقحمایتهــایالزماز قبیــل
تأمیــن زمیــن مناســب کاهــش یــا حــذف بهــای زمیــن از قیمــت
تمــام شــده مســکن ،تأمیــن تســهیالت بانکــی ارزان قیمــت،

اعمــال معافیتهــای مالیاتــی و تأمیــن ســایر نهادههــای مــورد
نیــاز بخــش مســکن در چهارچــوب مفــاد ایــن قانــون ،تدویــن
نظامــات و مقــررات ملــی ســاخت و ســاز اعمــال نظــارت بــر تحقــق
آنهــا و افزایــش ظرفیــت ســرمایهگذاری در خــش تولیــد و عرضــه
مســکن بــا هــدف تامیــن مســکن بــرای فاقدیــن مســکن (جهــت
هــر خانــوار یکبار)بــا رعایــت مقــررات ملــی ســاختمان و الگــوی
مصــرف مســکن و اصــول شهرســازی و معمــاری اقــدام کنــد]7[ .
فاقدیــن مســکن بــه ویــژه گروههــای کــم درآمــد در راس برنامـهای
تامیــن مســکن قــرار دارنــد از طرفــی تا کید بــر اســتفاده از بافتهای
فرســوده در راس انتخــاب بــرای تمامــی ســایتهای مــورد نیــاز
اســت .در مفــاد قانــون برنامــه پنجــم توســعه در بحــث مســکن نیــز
بــهوضــوحمیتــوانبــهراه کارهایتوســعهمســکندر حیطــهمورد
نظــرآ گاهــییافــت.در پیوســتیــکمفــادقانــونبرنامــهپنجســاله
پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران مصــوب جلســه علنــی
مــورخ 1389/10/15مجلــس شــورای اســامی آورده شــده اســت.

.4تعاریفواصطالحات
.1-4تعریفمفهومتوسعهدرونزایشهری

.2-4تعریفحاشیه گستری
بخــش عمــده اى از تحلیلهایــى كــه دربــاره ى حاشــیه
نشینى(اســكان غیررســمى) در ایــران نوشــته شــده اســت و
گزارشهــاى رایــج در رســانههاى همگانــى ،موجودیــت ایــن
پدیــده را ،بــه تعبیــت از متــون اقتصــاد سیاســى شــهرى رایــج در
دهــه شــصت میــادی و اوایــل دهــه هفتــاد میــادى ،ناشــى از
موجودیــت نظــام ســرمایه دارى و جهانــى ،تبعــات آن همچــون
وابســتگى ،مهاجــرت ناشــى از ویرانــى روســتاها ،ناموزونــى شــدید
توســعه منطقــه اى و رشــد شــتابان كالن شــهرها عنــوان گردیــده
اســت ]11[،مکتــبمدرنیســمبــاتفکــراتمبتنــیشــهرحــولمحور
مدرنیســموقطــعبــا گذشــتهوتاریــخوزمــاننــگاهمیكنــدوفقطو
یپــردازد .ایــن مکتــب همچــون دیگر
فقــط بــه مســائل معمــاری م 
مکاتــب دوران معاصــر خویــش ا گرچــه حومــه گــرا به معنــای صرف
نیســت امــا بــه رشــد عمــودی شــهرها وام دار اســت و در مقیــاس
گســترده برنامــه ای نیــز در منــع گســترش حومههــای شــهری و
حفــظ میــراث ارزشــمند بافتهــای شــهری در بســتر مناســبات
فرهنگــی و اجتماعــی را بــه دلیــل تفکــرات عــاری از تاریــخ گرایــی
نــدارد.

.5پیامدهاینامناسبحاشیه گستری
.1-5عدممشارکتجمعیسا کنان
بــه دلیــل جایگیــری ایــن طر حهــا در خــارج از محــدوده شــهری
امکانــات نظارتــی در امــر اداره امــور روزمــره مــدت زمانــی پــس از
بهــره بــرداری و بــه صــورت زمــان بــر بــه آنهــا افــزوده میشــود  ،از
طرفــی اغلــب بهــره بــرداران ایــن دســت طر حهــا بــه خصــوص
در شــهرهای کوچــک کــه میــزان غرابــت کمتــری بــا فرهنــگ
مشــارکتی زندگــی در طر حهــای مســکن انبــوه را داشــته انــد
در امــور جمعــی اداره واحدهــای مســکونی دچــار مشــکل
میشــوند .از طرفــی در مجموعههــا نیــز خــود در ارتبــاط بــا
یکدیگــر و در قالــب مفهــوم اجتمــاع بلوکهــا هیــچ گاه تعریــف
«محلــه» را بدســت نــداده و در غالــب روح اجتماعــی در
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در هــر كشــوری بــه منظــور تضمیــن اســتحكام اقتصــاد اجتماعــی
جامعــه در راســتای ارتقــا توســعه ملــی ،تهیــه مســكن بــرای عمــوم
مقول ـهای اساســی اســت ]8[.دسترســی بــه امكانــات و خدمــات
مســكن در میــان طبقــات درآمــدی از زمینههــای توانمنــد
ســازی و ایجــاد شــرایط مســاعد رفــاه اقتصــادی و اجتماعــی بــرای
بهرهمنــدی و افزایــش تــوان اســتفاده از فرصتهــای آموزشــی،
بهداشــتی ،وماننــداینهــادر جهــترشــدســرمایهانســانیاســت.
[ ]9در فرانســه بــا افزایــش ترا كــم محلــه بــل ویــل ،پروژههــای بــزرگ
دولتــی جهــت ســاماندهی آن طراحــی و در فاصلــه ســالهای
 1932تــا 1956طر حهــای متفاوتــی بــا عنــوان ســاماندهی مطــرح
شــد  .ماهیــت ایــن طر حهــا دخالــت در چنــد نقطــه مهــم شــهری
توســطدولــتبــود كــهاجــرایآنهــاباعملیــاتتخریبوبازســازی
همــراه میشــد“ .عملیــات نوســازی شــهری” كــه در فاصلــه
ســالهای  1960تــا  1970بــا هــدف ســاماندهی محلــه مطــرح
شــد .در ایــن طــرح ســاماندهی بــه مثابــه نوســازی شــهری تعریــف
شــد كــه از طریــق عملیــات تخریــب و نوســازی بلوكهــای ناســالم
تبلــور كالبــدی یافــت  .از دهــه 70بــه بعــد ،پروژههــای “منطقــه
ســاماندهی مشــاورهای زا ک “ 2جانشــین طر حهــای نوســازی
شــهری شــد  .در ایــن طر حهــا ســاماندهی ،ســاخت محــات
جدیــد با فعالیتهــای اقتصادی و تجهیــزات شــهری در مجاورت
محــات مذكــور تعریــف میشــد ]10[ ،برنامهریــزان شــهری
نخســتین كســانیبودنــد كــهمكتــبمدرنیســمرامــوردانتقــادقرار
دارنــد .آنــان در رویارویی با چهارچوب نظری مدرنیســم (مســكن،
كار ،رفــت و آمــد و اوقــات فراغــت) ،مطالعــات شــهری را مطــرح و
شــهرها را در قالــب مفاهیمــی چــون خوش ـههای شــهری ،جابــه

جایــیجمعیــتومســكنبررســی كردند.بــهدنبالایــنانتقادها،
وان آیــك نیــز بــا طــرح مباحــث مــردم شناســی و طراحــی شــهری و
معمــاری از ایــن مكتــب بــه دلیــل یكنواختــی و بیهویتــی كالبدی
آن انتقــاد كــرد .ایــن دیدگاههــا بــر مکاتــب مبتنــی بــر انســانگرایی
مبتنــی بودنــد و بــه همیــن دلیــل دغدغــه آنهــا بــرآورده کــردن
نیازهــای انســانی در غالــب فرهنــگ و تاریخگرایــی اســتوار بــود و بــر
توپوگرافــی و احیــای بافتهــای موجــود شــهرها تا کیــدی خــاص
دارد.در ایــن مكتــب تفكــر ناحیه بندی در شــهر وجود ندارد .شــهر
فقــط از طریــق ســازمانهای اجتماعــی فرهنگــی زنــده میشــود.
برگشــتبــه گذشــتهوتوجــهبــهزیبایــیشناســی از مشــخصاتآن
اســت.

محــات رشــد نمــی یابنــد .در نظریههــای مدیریــت و برنامــه
ریــزی شــهرها نیــز بــه دلیــل وجــود چنیــن معضالتــی تمامــی
تالشهــا  ،معطــوف بــه اســتفاده از رویكــرد راهبــردی مشــاركتی
شــده اســت كــه رهیافتهــای حا كــم بــر آن را میتــوان در دو
قالــب فكــری كالن و خــرد تبییــن كــرد]12[ ،
الــف  -مدیریــت متمركــز ،اقتدارگــرا در ســطح كالن یــا بــه
تعبیــری از بــاال بــه پاییــن؛ و(مــورد الــف در بخــش  4-2ایــن
پژوهــش مــورد بررســی قــرار میگیــرد).
ب  -مشــاركت جمعــی ،بســیج اجتماعــی ،برنامــه ریــزی
مشــاركتی یــا از پاییــن بــه بــاال .تبییــن دیــدگاه «ب» در ســطح
ریــز تشــکیل دهندههــای اجتماعــی یــا همــان محــات
میتوانــد بــه ســاماندهی مشــارکت اجتماعــی و در سلســله
مراتــب رو بــه بــاال تســهیل مدیریــت کالن در ایــن اجتماعــات
شــود لــذا عــدم شــکل گیــری غالــب مفهــوم محلــه در مســکن
اجتماعــی بــرون شــهری از معضــات ناشــی از عــدم مفهــوم
رنــج میبردنــد در تبییــن دالیــل عــدم شــکل گیــری محلــه در
مفهــوم ســنتی آن میتــوان مــوارد زیــر را بیــان نمــود:
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علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان

شــکل گیــری بلوکهــا در قالبهــای شــهرکهای فاقــد
هســتههای اجتماعــی.
عدم وجود پیشینه هویتی در روح اجتماعات برون شهری.
عــدم وجــود تعامــل اجتماعــی پایــدار بــه دلیــل داشــتن عالیــق
مشــترک و وابســتگی ریشــه دار در پیشــینه حافظــه مشــترک
اجتماعــی]13[ .
 . 2-5تقابل فرهنگی خانوارها

اریا یمالسا یرامعم یرهش تیوه یزاس هدنززاب و یرهش یازنورد هعسوت

اجتمــاع را میتــوان گروهــی از افــراد دانســت کــه دارای
تعهــدات  ،الزامــات و عالیــق مشــترک هســتند  ،در شــکل گیــری
بلوکهــای مســکونی بــرون شــهری دو دســت گــروه ســا کن
هســتند]14[ .
گروه اول  :سا کنین شهروند گذشته شهر مبداء.
گروه دوم  :سا کنین مهاجر از روستاها و یا شهرهای دیگر.
گــروه اول ،گروهــی از ســا کنین هســتند کــه در شــهرهای مبــدا
ســا کن بــوده انــد و بــا فرهنــگ غالــب بــر جامعــه شــهری خویــش
آشــنا هســتند و ایــن گــروه همــان جامعــه هــدف طر حهــای
مســکن اجتماعــی هســتند.اغلب ایــن افــراد زوجهــای جــوان
و افــرادی هســتند کــه در شــهر مبــدا ســا کن مســکنهای
اســتیجاری بــوده انــد.در اینجــا بایــد متذکــر شــد کــه یکــی از
اهــداف چنیــن طر حهایــی نیــز تامیــن مســکن ارزان بــرای
گروههــای یــاد شــده اســت.گروه دوم ،از ســا کنین را افــرادی

تشــکیل میدهنــد کــه از مناطــق روســتایی تابــع شــهرهای
مبــدا و یــا مناطــق دیگــر و شــهرهای دیگــر تشــکیل میدهنــد
کــه بــه امیــد یافتــن شــغل در شــهرهای بــزرگ بــه ایــن گونــه
مناطــق مهاجــرت میکننــد و غالــب اجتماعــی و فرهنگــی
متفاوتــی دارنــد .ایــن تنــوع فرهنگــی و اینکــه طر حهــای بــرون
شــهری خــود هویتــی کــم ریشــه دارنــد ســبب ایجــاد تفابــات
نــا متعــارف فرهنگــی و اجتماعــی در بیــن دو گــروه یــاد شــده
نمــوده اســت ،افــراد ســا كن در اجتمــاع و جامعــه در فضایــی
ً
زندگــی میكننــد كــه ایــن فضــا صرفــا محصولــی كالبــدی تلقــی
نمــی شــود بلکــه نمــادی از پویایــی اجتماعــی و فرهنگــی نیــز
هســت]12[ .
 . 3-5مشکالت دسترسی به شهرهای مبدا
یکــی از پارامترهــای مهــم در اجــرای پروژههــای تامیــن مســکن
اجتماعــی هزینههــای انجــام پــروژه و در راســتای آن کــم شــده
قیمــت تمــام شــده مســکن در چنیــن طر حهایــی میباشــد تــا
جامعــه هــدف کــه از درآمــد کافــی بــرای خرید مســکن برخــوردار
نیســتند بتواننــد از قــدرت خریــد مناس ـبتری برخــوردار
شــوند لــذا در وحلــه اول ســایتهای خــارج از محدودههــای
شــهری شــاید گزینــه مناســبی بــه برســند و ا گــر چــه جانمایــی
توجیــه منطقــی اولیــه را تاییــد میکنــد امــا در آینــده بــه دلیــل
هزینههــای ناشــی از حمــل و نقــل  ،نبــود امکانــات در هنــگام
ســاخت و لــزوم تامیــن آن از شــهر مبــدا و در زمــان بهــره بــرداری
مشــکالت ناشــی از تامیــن نیازهــای روزمــره بــرای ســا کنین
از شــهرهای مبــدا  ،هزینههایــی بــه مراتــب بیشــتر از آنچــه در
ابتــدا مــورد نظــر بــه عنــوان عامــل مثبــت بــوده اســت را در بــر
دارد ،ایــن هزینههــا در زمــان ســاخت بــه کارفرمایــان و پیمــان
کاران و در زمــان بهــره بــرداری بــه اســتفاده کننــدگان تحمیــل
میشــود کــه بــه مراتــب بیشــتر از مابــه التفــاوت جانمایــی
خــارج از شــهر بــه نســبت جانمایــی درون شــهری اســت.
 . 4-5هزینه باالی تامین زیرساختها
تامیــن زیــر ســاختهای اساســی ماننــد بــرق ،آب و گاز در زمــان
عملیــات ســاختمانی ایــن طر حهــا هزینههــای ســنگینی را بــه
بخشهــای مختلــف تامیــن منابــع اعمــال میکننــد از طرفــی
در افــق آینــده ایــن طر حهــا نهادهــای مدیریتــی شــهری نیــز
میبایســت ایجــاد شــوند کــه خــود نیازمنــد تامیــن منابــع مالــی
جدیــد و تعاریــف زیــر مجموع ـهای جدیــدی در پیکــر نظــام
جــاری مدیریتــی هســتند ایــن گونــه بخشهــا نیــز نیازمنــد
تامیــن نیــروی انســانی شــاغل در ایــن بخشهــا هســتند کــه
لزومــا از درون جامعــه هــدف تامیــن نمیشــوند لــذا حضــور
ایــن گونــه زیــر ســاختها موجــب ســفرهای بیــن شــهر و حومــه

بابــت تامیــن نیازهــای بخــش حومــه و هــدر رفــت منابــع عظیــم
مالــی ،زمانــی و روانــی جامعــه هســتند.
 .5-5صعوبت مدیریت کالن
طر حهــای مســکن اجتماعــی واقــع در حومههــای شــهری در
ابتــدا در حوضــه شــهری تعریــف و مدیریــت میشــوند ایــن نــوع
مدیریــت بــه مــرور ســا کنان ایــن نواحــی را بــا چالشهــای نظیــر
بعــد مســافت در امــکان دسترســی  ،عــدم دریافــت بــه موقــع
تســهیالت مــورد نیــاز شــهروندی و کنــدی در رونــد دریافــت
نیازهــای روزمــره اداری روبــرو میســازد و نهادهــای ارائــه
دهنــده خدمــات را نیــز بــا مشــکالتی چــون اقدامــات نظارتــی
کــم  ،صعوبــت بررس ـیهای محلــی بــه منظــور شناســایی
کمبودهــا و صــرف هزینههــای مــازاد بــه منظــور ارائــه خدمــات
شــهری و مدیریتــی را بــه همــراه دارد .از طرفــی بــه مــرور بــرای
رفــع چنیــن مشــکالتی نهادهــای مختلــف در قالبهــای
جدیــد درون بافتــی ایــن نواحــی تعریــف و جایگزیــن نواحــی
شــهر محــور قبلــی میشــوند ایــن رونــد تغییــر ماهیــت مکانــی
و مدیریتــی در آینــده بــه تقابــل منفــی میــان گروههــای بــرون
شــهری و درون شــهری منجــر شــده و مشــکالت متعــددی را
بــرای مدیــران و شــهروندان فرآهــم میآورنــد]15[ .
 .6-5تقابل الگوهای زندگی

 . 7-5تاثیرات زیست محیطی نا مناسب
در قــرآن کریــم از نابــود کــردن و تخریب محیط زیســت به عنوان
اعتــداء (تجــاوز) نــام بــرده شــده اســت و بــر ایــن اســاس کســانی
کــه رفتــار ناشایســت نســبت بــه محیــط زیســت داشــته باشــند،

حفاظــت محیــط زیســت در قــرن بیســت و یکــم بــه عنــوان یکــی
از هشــت هــدف توســعه هــزاره و یکــی از ســه پایــه توســعه پایــدار
شــناخته میشــود .همچنیــن در تبییــن تضمیــن پایــداری
محیــط زیســت عــاوه بــر توســعه پایــدار بــه نســبتی از جمعیــت
شــهری کــه در محــات زاغــه نشــین زندگــی میکننــد نیــز اشــاره
ً
شــده اســت .گســترش بــی رویــه شــهری اساســا بــه عنــوان
توســعه بــا ترا كــم پاییــن كــه از رشــد جمعیــت پیشــی گرفتــه،
تعریــف شــده اســت  .گســترش بــی رویــه شــهری فضاهــای
بــاز را از بیــن میبــرد ،منجــر بــه كاهــش كلــی در ترا كــم شــهری
میشــود و اســتفاده بیشــتر از اتومبیــل را تشــویق میكنــد.
[ ]17از طرفــی گســترش رونــد تامیــن مســکن و جانمایــی آن
در محدودههــای خــارج شــهرها موجــب تخریــب کمــر بنــد
ســبز شــهر و از طرفــی بــه عنــوان دیــواره ای جهــت جریــان هــوا
و تصفیــه هــوای شــهری میشــوند .برخــی از ایــن آســیبها
نیــز بــه زیســت گاههــای بومــی گونههــای گیاهــی و جانــوری
آســیبهای جــدی وارد میآورنــد لــذا میتــوان نتایــج مخــرب
ناشــی از ایــن گســترش شــهری را در رابطــه بــا محیــط زیســت
بســیار خطرنــا ک دانســت .دیگــر پیامــد آن بــاال رفتــن میــزان
دمــای شــهری بــه دلیــل رشــد آالیندههــای محیطــی اســت،
مســئله دفــع زبالههــای شــهری در ایــن طر حهــا بــه دلیــل
مشــکالت مدیریتــی و اقتصــادی نیــز از معضالتــی اســت کــه
آســیبهای زیســت محیطــی را تشــدید مینمایــد]18[ .
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امنیــت ،ابعــاد مختلفــی دارد :امنیــت انســانی بــه معنــی حفــظ
حقــوق و امنیــت فــردی ،مالــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی
اســت .امنیــت انســانی دو بعــد دارد ،بعــد حداقلی(كفــاف)
كــه در آن آحــاد جامعــه قــادر بــه تأمیــن و تضمیــن معیشــت
و بقــا و امنیــت خــود هســتند؛ و بعــد ارتقایــی (رفــاه) كــه در
آن مــردم قادرنــد از احســاس مثبــت و آســایش در زندگــی و
امنیــت روانــی -اجتماعــی برخــوردار باشــند ]19[ .پدیــده
ناامنــی دارای دو جنبــه عینــی و ذهنــی اســت ]20[ .یکــی از
پیامدهــای گســترش مســکنهای ارزان قیمــت شــهری رشــد
نــا امنــی اجتماعــی ناشــی از فقــر موجــود از گروهــی ســا کنان
عمومــا مهاجــر اســت کــه بــه دلیــل عــدم محقــق شــدن دالیــل
مهاجــرت و نا کامیهــای اقتصــادی دچــار مشــکالت اقتصــادی
میشــوند .جیــن جیکوبــز در کتــاب زندگــی و مــرگ شــهرهای
بــزرگ آمریــکا ،بــه مســئله امنیــت و عوامــل بازدارنــده فضایــی
وکالبــدی شــهرها و محــات اشــاره مینمایــد .وی بیــان
میكنــد كــه آرامــش فضــای شــهری از ابتــدا بوســیله پلیــس
تأمیــن نمــی شــود ولــی بــا حضــور پلیــس تضمیــن میشــود.
آرامــش فضــای شــهری ابتــدا بوســیله شــبكه ناخــودآ گاه و
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ســبک زندگــی  ،بــه معنــای شــیوه زندگــی خــاص یک فــرد ،گروه،
یــا جامعــه اســت( .وبســتر و مریــام ) 3ایــن اصطــاح نخســتین بار
توســط آلفــرد آدلــر روانشــناس اتریشــی اســتفاده شــد .الگوهــا
یــا ســبک زندگــی ناشــی از تفکــرات فرهنگــی  ،عــادات ،گرایشــات
ناشــی از فرهنــگ مــردم هســتند .تنــوع در گرایشهــا و ارزشهــا
 ،اهــداف و اهــداف مشــترک گروههــای ســا کن در مســکنهای
اجتماعــی بــرون شــهری تعریفــی از یــک اجتمــاع واحــد
فرهنگــی را بدســت نمیدهــد لــذا بــه تبــع آن الگوهــای زندگــی
ناشــی از ایــن تنــوع و یــا بهتــر بگوییــم عــدم همگرایــی فرهنــگ
معــاش جمعــی  ،دارای تضادهــای مختلفــی هســتند کــه در
عرصــه زندگــی اجتماعــی منجــر بــه بــروز مشــکالت فراوانــی بــرای
ســا کنین میباشــند.الزم بــه ذ کــر اســت کــه تنــوع فرهنگــی در
ذات خــود مــورد نقــد ایــن پژوهــش نیســت بلکــه تنــوع فرهنگــی
در بســتر عــدم وجــود بیشــینه فرهنگــی منبعــث از جغرافیــای
فرهنگــی موجــب میشــود کــه افــراد ایــن جوامــع بــه همگرایــی
اجتماعــی و وحــدت جمعــی دســت پیــدا نمیکننــد.

از رحمــت و محبــت خداونــد محــروم خواهنــد بــود]16[ .

پیچیــده اجتماعــی و اســتانداردهای موجــود میــان مــردم
حفــظ میشــود .او در مــورد خــود انتظامــی بــودن یــك خیابــان
چنیــن توضیــح میدهــد میبایــد چش ـمهایی همــواره
خیابــان را بنگرنــد ،چش ـمهای كســانی كــه مــا همــواره آنــان را
مالكیــن طبیعــی و حقیقــی خیابــان مینامیــم .پیــاده روهــای
خیابــان میبایــد بــه صــورت مــداوم مــورد اســتفاده قــرار گیــرد
تــا بــر چش ـمهای ناظــر بــر خیابــان افــزوده شــود و بــه ســا کنین
خیابــان شــیوه نظــارت بــه خیابــان آمــوزش داده شــود]21[.

 .6مزایای توسعه درونزای بافت تاریخی
 . 1-6احیاء بافتهای مولد هسته اولیه شهری
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گســترش روزافــزون شــهرها در بســتر تکنولــوژی در غالبهــای
عمــودی و گســترش در ســطوح افقــی هســتههای مهــم
شــهری را در بــر گرفتــه و بــا تحمیــل شــرایط نامطلــوب در عرصــه
اجتماعــی  ،فرهنگــی و معمــاری آســیبهای جــدی بــه ایــن
بافتهــای حائــز اهمیــت در شــهرها وارد مینمایــد .تبعــات
ایــن آســیبها در ایجــاد فضاهــای نــا امــن شــهری  ،کــم رنــگ
شــدن فعالیتهــای انســان مــدار بــه تبــع کاهــش تمایــل
بــه ســکنی گزینــی اجتماعــی و در نهایــت نیــل بــه تخریــب
بافتهــای فرســوده بــروز مینماید.لــذا در چنیــن شــرایطی بــا
بــاز زنــده ســازی ایــن محیطهــای مولــد شــهری از طریــق احیــاء
زندگــی اجتماعــی مجــدد ،بافتهــای حائــز اهمیــت شــهری را
بــه ســوی ترمیــم و بــاز زنــده ســازی ســوق خواهیــم داد]22[ .
 . 2-6ایجاد تنوع فعالیتها در مرا کز تک فعالیتی

اریا یمالسا یرامعم یرهش تیوه یزاس هدنززاب و یرهش یازنورد هعسوت

تعریــف فعالیتهــای تــک محــور و فاقــد تنــوع در هــر محیــط
شــهری موجــب گســترش ناامنــی در محیــط میشــود و
همچنیــن عرصــه پویــای شــهری و فضایــی را در محیــط
کمرنــگ نمــوده و فضــا را بــه ســمت ایجــاد محیطهــای فاقــد
نشــاط اجتماعــی بــدل میکنــد .دلیــل ایــن امــر وجــود نوعــی
زمانبنــدی اســت اســت کــه فعالیــت بــه محیــط وارد مینمایــد
کــه در آن ســاعات شــبانه روز تعریفــی پــر و خالــی از مفهــوم
انســانی و فعالیــت محیطــی دارنــد و ایــن امــر آســیبهای
جــدی را بــه بافــت وارد مینمایــد زیــرا بافــت را از مفهــوم
اجتماعــی محلــه و فضــای مطلــوب شــهری خــارج نمــوده و
هویــت اجتماعــی آن را کمرنــگ مینمایــد .تنــوع فعالیتهــا
و شناســایی و جانمایــی آنهــا در بســتر شــهری تعریــف محلــه
و بــاز زنــده ســازی هویــت اجتماعــی در غالبهــای فرهنگــی و
معمــاری همــان فضاهــا و وابســته بــه گذشــته آنهــا  ،بــه رشــد
و پویایــی محیطهــای شــهری کمــک نمــوده و زمانهــای پــر
وخالــی را بــه زمانهــای کــم و  ،متوســط و پــر در ســاعات شــبانه
روز بــدل مینمایــد کــه ارتبــاط نزدیکــی بــا مفاهیــم متعــارف
فضاهــای زنــده شــهری دارد.

 .3-6باال بردن سطح امنیت
قــرآن کریــم واژه امنیــت را در شــهرهای اســامی در دو واژه بلــد
در حیطــه شــهری و بیــت در حیطــه حریــم شــخصی بــه کار بــرده
اســت ،واژه انتزاعــی بلــد در عبــارت "البلــد االمیــن" بــه معنــای
مــکان امــن [ ]16امنیــت را در قالــب معنــای شــهر در حیطــه
کالن "البیــت" را بــه معنــای خانــه بــه عنــوان حریــم خصوصــی
و شــخصی بــکار بــرده اســت [ ]16لــذا حفــظ "امنیــت اجتماعــی"
و "امنیــت شــخصی" از مصادیقــی اســت کــه در قــرآن بــا مفهــوم
"شــهر" و "مســکن" در ارتبــاط مســتقیم اســت .امنیــت از دو
منظــر «درون بافتــی» و «بــرون بافتــی» در ایــن پژوهــش تعریــف
و مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .تعریــف امنیــت درون بافتــی
بــا مفاهیــم تنــوع فعالیتــی و هویــت محلــه در ارتبــاط اســت،
و بــدان معنــی اســت کــه پارامترهــای پــر و خالــی زمانــی در
ســاعات شــبانه روز کــه بــه آن اشــاره شــد در ســاعات خالــی
خــود ،بــه ایجــاد محیطــی خالــی از فعالیتهــای اجتماعــی
منجــر میشــود کــه میتوانــد در وحلــه اول بیهیــچ گونــه
آســیب متصــور امنیتــی بــه بــروز تــرس روانــی ناشــی از فضــای
خالــی در محیــط بــد شــود و در وحلــه دوم شــرایط را بــرای بــزه
کاری اجتماعــی در ایــن فضــای خالــی از فعالیــت فراهــم آورد و
ایــن ســاعات خالــی را بــه ســاعاتی بــرای انجــام فعالیتهــای
پنهــان و آشــکار بــزهکاران تبدیــل نمایــد .در تعریــف امنیــت
بــرون بافتــی نیــز فضــای نــا امــن ایجــاد شــده از دو طریــق یکــی
فضــای نــا امــن محصــول نــا امنــی درون بافتــی و دیگــری فضــای
نــا امــن محصــول جایگزینــی طبقــات اجتماعــی نــا همگــون و
عمدتــا بــزه کار مــورد بررســی و شناســایی قــرار میگیــرد]23[ .
تعریــف مــورد نظــر پژوهــش پیرامــون امنیــت و مفاهیــم ذکــر
شــده در بــاال در نمــودار تصویــر  1نشــان داده شــده اســت.
 . 4-6تقلیل هزینه طرح و امکان ایجاد طرح مکمل موازی

تصویر 1تعریف مورد نظر پژوهش پیرامون امنیت و مفاهیم مرتبط با آن (منبع :نگارندگان)

در هــر طرحــی کاهــش هزینههــای مــورد نظــر طــرح بــه
منظــور اجــرای آن بــا توجــه بــه امــکان دســتیابی بــه حدا کثــر
خواســتههای تعریــف شــده بــرای آن از مــوارد بســیار مهــم و
تعیــن کننــده سرنوشــت آن طــرح میباشــد ،از ایــن رو میتــوان
دریافــت کــه بــا توجــه بــه مــواردی کــه در اجــرای طر حهــای
مســکن در درون بافتهــای شــهری بــه تفضیــل در مــوارد
قبلــی بیــان شــد  ،کاهــش هزینههــای اجرایــی طــرح یکــی از
مهمتریــن رســت آوردهــای رویکــرد درونزایــی شــهری اســت
و از طرفــی میتــوان بــه دلیــل کاهــش هزینههــا و در نتیجــه
وجــود منابــع مالــی پدیــد آمــده از صرفهجویــی ناشــی از ایــن
درون زایــی بــه ایجــاد طر حهایــی مکمــل ماننــد ســاخت مرکــز
آموزشــی ،کتابخانــه ،پــارک و دیگــر نیازهــای مکمــل طــرح نیــز
پرداخــت]24[ .
 . 5-6سهولت مدیریت کالن
بــا توجــه بــه معایــب مدیریــت شــهری کالن در پدیــده حومــه
گســتری کــه در پژوهــش بــه آن اشــاره شــد ،میتــوان در مقابــل
بــه ایــن نکتــه اشــاره نمــود کــه گســترش درون بافتــی ایــن
امــکان را فراهــم میکنــد کــه در قالبهــای متــداول و جــاری
مدیریــت کالن شــهری بــه نیازهــای خــود پاســخ داده و بــا ایجاد
ســهولت برنامــه ریــزی و دسترســی در عــدم اعمــال هزینههــای
غیــر معمــول بــه مدیریــت شــهری نیــز موثــر باشــد]25[ .
 . 6-6امکان توسعه

 .7-6رشد ارزش اقتصادی بافت فرسوده
یکــی از مهمتریــن دســتاوردهایف توســعه درونــزا بــاز گردانــدن
هویــت اجتماعــی گذشــته بــه بافــت تاریخــی شــهر اســت کــه
موجــب رشــد و شــکوفایی الگوهــای متنــوع بهرهبــرداری
شــده .بــه افزایــش ارزش اقتصــادی بافــت کمــک میکنــد.
ایــن افرایــش ارزش زمیــن از طرفــی رونــد تخریــب بافتهــای
تاریخــی را بــه مــرور متوقــف مینمایــد]26[ .

مهمتریــن چالــش پیــش رو در پژوهــش متوقــف نمــودن رونــد
رشــد حاشــیه نشــینی اســت کــه ایــن مهــم بــا حمایــت از توســعه
درونــزای شــهری محقــق میشــود.

 .7تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
بــا توجــه بــه مطالــب مــورد اشــاره پژوهــش پیرامــون پیامدهــای
نامناســب حاشیهگســتری و مزایــای توســعه درونــزای
بافــت تاریخــی ،بــه منظــور حفــظ و احیــاء هویــت منحصــر بــه
فــرد معمــاری اســامی ایرانــی ،بــه عنــوان روشــی جایگزیــن
روشهــای متــداول و تجزیــه و تحلیــل یافتههــای تحقیــق
میتــوان بیــان نمــود کــه :
 -1هویــت معمــاری اســامی تیــران کــه برگرفتــه از فرهنــگ
و آموزههــای اســامی و هویــت انســانمدار خــود درقالــب
معمــاری اســامی ایرانــی اســت ،در هســته شــکل دهنــده شــهر
تهــران عاملــی تاثیرکــذار بــوده اســت و در رونــد ارایــه طر حهــای
حفاظــت و احیــاء میــراث معمــاری شــهرهایی نظیــر تهــران
میبایســت بــه عنــوان عاملــی کلیــدی و موثــر مــورد مطالعــه و
اســتفاده قــرار گیــرد.و ایــن مهــم در رونــد برنامــه ریــزی توســعه
شــهری و همچنیــن بــاز زندهســازی هســتههای تشــکیل
دهنــده شــهر اســامی تاثیــر مســتقیمی بــر رونــد شــکل گیــری
طر حهــای توســعه شــهری میگــذرد.
 -2در ایــران طــرح شــهرک ا کباتــان و طــرح مســکن مهــر و
طر حهایــی از ایــن دســت  ،کــه هــر یــک در دوران خــود در
حومــه شــهرها جانمایــی شــده انــد ،یکــی از مهــم تریــن عوامــل
رشــد و گســترش حاشــیه نشــینی و یــه تبــع آن گســترش خــارج
از برنامههــای توســعه شــهری بــوده انــد و تبعــات منفــی
اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی را در برداشــتهاند.
 -3توســعه درونــزای شــهری بــه دلیــل در بــر داشــتن پیامدهــای
مناســب همــگام بــا برنامههــای توســعه کالن کشــور و همچنیــن
سیاســتگذاریهای مــورد نظــر شهرســازی و معمــاری  ،هــدف
اصلــی برنامــه ریــزان بــوده اســت کــه در حــال حاضــر کمتــر مــورد
عمــل قــرار گرفتــه اســت ،کــه ایــن موضــوع یکــی از مهمتریــن
مشــکالت پیــش روی شــهرهایی نظیــر تهــران اســت.
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اریا یمالسا یرامعم یرهش تیوه یزاس هدنززاب و یرهش یازنورد هعسوت

یکــی از مهمتریــن اهــداف توســعه درون بافتــی امــکان توســعه
طــرح در درون بافــت و در نهایــت هــدف نهایــی آن  ،تامیــن
مســکن و دیگــری بــاز زنــده ســازی بســتر طــرح و ایجــاد جریــان
صحیــح فرهنگــی و زندگــی در بافــت هــدف اســت ،بــا انتخــاب
هســتههای اصلــی تشــکیل دهنــده شــهرها و بــا اســتفاده از
امکانــات و خصوصیــات منحصــر بــه فــرد آنهــا کــه ناشــی از
توســعه درونــی و خــود پاالیــش شــده در رونــد رشــد و تکویــن
بافتهــای تاریخــی میباشــد  ،امــکان نیــل بــه اهــداف توســعه
طــرح فراهــم شــده و طــرح بــه اهــداف متعــارف خــود دســت
پیــدا مینمایــد.

 . 8-6کنترل رشد نامناسب شهر.

نتیجه گیری
پتانســیلهای موجــود در بافتهــای فرســوده و حائــز
اهمیــت کالبــدی در قلــب شــکل گیــری شــهرها بــه منظــور
تامیــن مســکن و ایجــاد ســرزندگی فضایــی در قالــب شــریان
زندگــی اجتماعــی ودر مقایســه بــا مناطــق حومــه شــهری اســت
همچنیــن در برنامههــای توســعه نیــز بــه لــزوم توســعه درونــزا
بــه عنــوان مهمتریــن راهــکار اشــاره شــده اســت .نتایــج تحقیــق
پیــش رو بیــان میدارنــد کــه:
 -1پژوهــش پیــش رو عنــوان م ـیدارد کــه در حیطــه مدیریــت
مســکن میبایــد از تجربیــات نــا مناســب گذشــته پنــد گرفتــه و
بــا تکیــه بــر ظرفیتهــای بومــی و منطقــه ای هــر نقطــه بــه ارائــه
راهــکار متناســب پرداخــت.
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 -2سیاس ـتهای حومــه گســتری ناشــی از تالشهــای تامیــن
مســکن در ســالهای گذشــته بــه مقــدار زیــادی قابــل نقــد
هســتند و نتوانســته انــد تــا پاســخی مناســب بــه اهــداف مــورد نظر
برنامههــای توســعه مســکن را داشــته باشــند .از طرفــی بخــش
عمــده از ایــن راهبردهــای مســکن حومــه شــهری نــه تنها مســکن
نفــوس نیازمند مســکن شــهرهای مبــدا را بــرآورده نکــرده اند بلکه
بــه رشــد فزاینــده مهاجریــن بــه شــهرها منجــر شــده و از طرفــی
موجــب ایجــاد حاشــیه نشــینهای اقمــاری در اطــراف همــان
طر حهــای اولیــه تامیــن مســکن حاشــیه شــهرها شــده انــد.

اریا یمالسا یرامعم یرهش تیوه یزاس هدنززاب و یرهش یازنورد هعسوت

 -3توســعه درونــزا بــا هــدف تامیــن مســکن ،بــه بــاز زنــده ســازی
بافتهــای فرســوده کمــک نمــوده و بــا تا کیــد بــر برنامــه توســعه
در توجــه بــه بافتهــای فرســوده و حائــز اهمیــت کالبــدی در
مرا کــز شــهری نیــاز بــه توجــه بــه ایــن مقولــه را در بحــث تامیــن
مســکن تامیــن مینمایــد.
 -4بــا توجــه بــه مــوارد مثبــت توســعه درونــزا و همچنیــن
چالشهــای موجــود در روشهــای متــداول توســعه شــهری و
تطابــقآنبــامفاد 171تا 176قانونبرنامهتوســعهپنجســالهپنجم
(پیوســت  ،)1پژوهــش پیــش رو اهــداف مــورد نظــر برنامــه مذکــور را
در قالــبمــواردپیشــنهادیارایــهشــدهدر پژوهشبهعنــوانمدلی
همســوبــااهــدافوهمچنیــننیازهــابراســاسیافتههــایتحقیق
تحــتبــاعنــوانمدلتوســعهدرونزابراســاسســنداهدافوپاســخ
بــه چالشهــا ارایــه مینمایــد همچنیــن پویــا بــودن برنامههــای
مشــابه و بــروز شــدن بــر اســاس نیازهــا و برنامههــای آتــی را الزمــه
رشــد و توســعه فرایندهــای توســعه شــهری میدانــد.

پیشنهاد
پژوهــش حاضــر بــه بررســی پتانســیلهای موجــود در
بافتهــای فرســوده و حائــز اهمیــت کالبــدی در قلــب

شــکلگیری شــهرها بــه منظــور تامیــن مســکن و ایجــاد
ســرزندگی فضایــی در قالــب فرآینــد توســعه درونــزا پرداختــه
اســت و مطالعــات انجــام شــده پیرامــون تجربیــات دو دهــه
اخیــر در زمینــه مســکن انبــوه بــوده و بــه تحلیــل دســتاوردهای
مثبــت و تبعــات منفــی ناشــی از سیاس ـتهای مختلــف
پرداختــه اســت ،لــذا پیشــنهاد میشــود:
 -1راهکارهــای بــرون رفــت و تعدیــل نامناســبات ناشــی از
طر حهایــی نظیــر مســکن مهــر بــه عنــوان طــرح پژوهشــی مــورد
مطالعــه قرارگیــرد.
 -2ارائــه برنامههایــی کــه بــه ارائه راهــکار در زمینــه تمرکز زدایی
در شــهرهای بــزرگ و تامیــن مســکن و فعالیــت میپردازنــد ،بــه
عنــوان طــرح پژوهشــی مــورد مطالعــه قــرار گیرند.

پیوستها
پیوســت شــماره  : 1مفــاد قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم
توســعه جمهــوری اســامی ایــران مصــوب جلســه علنــی مــورخ
 1389/10/15مجلــس شــورای اســامی.
مــاده قانونــی  :170وزارت مســکن و شهرســازی موظــف اســت
بــه منظــور تحقــق توســعه پایــدار در مناطــق شــهری و روســتایی،
تعامــات اقتصــادی ،اجتماعــی و کالبــدی فیمابیــن شــهرهای
بــا جمعیــت بیــش از یکصــد هــزار نفــر یــا روســتاهای واقــع در
حریــم آنهــا را از طریــق تهیــه و اجــرای طر حهــای مجموعــه
شــهری ،جامــع و تفصیلــی شــهری بــا رویکــرد اولویــت توســعه
درونــی شــهرها ،بهرهگیــری از ظرفیتهــای توســعه روســتاهای
مســتعد ،صیانــت از اراضــی کشــاورزی و باغهــای واقــع در داخــل
و حاشــیه شــهرها و روســتاها ســاماندهی نمایــد.
مــاده قانونــی  :171الــف ـ شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری
ایــران مکلــف اســت نســبت بــه احصــاء مناطــق ویــژه نیازمنــد
بهســازی و نوســازی در بافتهــای فرســوده و دســتهبندی
طر حهــای واقــع در ایــن مناطــق ،بــا اولویــت:
1ـ طر حهایــی کــه بــه دلیــل وجــود منافــع عمومــی ،اجــرای بــه
موقــع آنهــا ضــروری اســت.
2ـ طر حهایــی کــه از طریــق تدویــن ضوابــط و مقــررات و
مشــارکت مــردم و حمایــت دولــت ،شــهرداریها و دهیاریهــا
بــه مــرور زمــان قابــل انجــام اســت ،اقــدام نمایــد.
ب ـ دســتگاههای اجرائــی ذیربــط موظفنــد بــه منظــور
افزایــش بهــرهوری و اســتحصال زمیــن نســبت بــه احیــاء
بافتهــای فرســوده و نامناســب روســتایی اقــدام نماینــد.
ج ـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند

بــا اعمــال سیاس ـتهای تشــویقی و در چهارچــوب قانــون
حمایــت از احیــاء بافتهــای فرســوده از اقدامــات بخــش
غیردولتــی بــرای احیــاء و بازســازی بافتهــای فرســوده در
قالــب بودجــه مصــوب حمایــت نماینــد.
دـ وزارت مســکن و شهرســازی و شــهرداریها موظفنــد
هرســال در طــول برنامــه حداقــل ده درصــد ( )%10از بافتهــای
فرســوده شــهری را احیــاء و بازســازی نماینــد تســهیالت و
بودجــه مــورد نیــاز همهســاله بــا پیشــنهاد وزارت مســکن و
شهرســازی در بودجــه عمومــی پیشبینــی و در اختیــار وزارت
مســکن و شهرســازی و شــهرداریها یــا مجریــان طر حهــای
نوســازی بــا معرفــی شــهرداری قــرار خواهدگرفــت.
هـــ ـ وزارت مســکن و شهرســازی موظــف اســت ســاماندهی و
احیــاء شــهرهای آســیب دیــده از جنــگ تحمیلــی و اســتفاده از
اراضــی رهاشــده و ســاختمانهای مخروبــه باقیمانــده داخــل
شــهرهای موردنظــر را در اولویــت قراردهــد.
مــاده قانونــی :172بــه منظــور ارتقــاء شــرایط محیطــی پایــدار و
فرا گیــر ســا کنان مناطــق حاشیهنشــین از مزایــای شهرنشــینی
و پیشنگــری و پیشــگیری از ایجــاد ســکونتگاههای غیرمجــاز
دولــت موظــف اســت اقدامــات مذکــور را انجــام دهــد.

مــاده قانونــی  :174شــوراهای اســامی و شــهرداریها و ســایر
مراجــع ذیربــط موظفنــد تــا پایــان ســال اول برنامــه از طریــق
تدویــن نظــام درآمدهــای پایــدار شــهرداریها بــا اعمــال
سیاســتهای مذکــور اقــدام نمایــد.
مــاده قانونــی  :176وزارت مســکن و شهرســازی (ســازمان ملــی
زمیــن و مســکن) مکلــف اســت بــهمنظــور تأمیــن منابــع مالــی الزم
جهــتپرداخــتمعوضنصــابمالکانهاعــماز مــواتوغیرمــواتو
خریــداراضــیموردنیــاز اجــرایطر حهــایمســکنبــهویــژهمســکن
زوجهــایجــوانواقشــار کمدرآمد ،اراضیشــهریدر اختیار خــودرا
بــهصــورتمزایــدهبـ هفــروشرســاندهووجــوهحاصــلرابــهحســاب
خزانـهداری کل کشــور بهعنــواندرآمداختصاصــیواریزنمایدتادر
قالــببودجــهســنواتیبــرایتحققمــواردمذکــور بهمصرفبرســد.
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