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چکیــده | وقــوع هــر زلزلــۀ کوچــک و بــزرگ در کشــور، بــه صــورت مقطعــی توجــه مســئوالن کشــور را بــه 
ــای  ــران در خانه ه ــت ته ــر از جمعی ــون نف ــه میلی ــش از س ــد. بی ــب می کن ــران جل ــیب پذیری ته ــی آس بزرگ
ناپایــدار زندگــی می کننــد. از طرفــی تهــران در میــان ســه گســل فعــال قــرار دارد کــه بــا شــرایط موجــود در 
صــورت وقــوع زلزلــه بــا درجــه مرکالــی بــاال، ســرپناه و حیــات بســیاری از شــهروندان تهرانــی بــا تهدیــد جــدی 
مواجــه خواهــد شــد. بحرانــی کــه بــه جهــت تراکــم بــاالی جمعیــت و ضعــف مدیریــت بحــران، می توانــد بــه 
یــک فاجعــۀ جهانــی تبدیــل شــود. ازســوی دیگر بــا تعریــف شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی از بافت هــای 
فرســوده ذیــل ســه شــاخص ریزدانگــی، ناپایــداری و نفوذناپذیــری، در حــدود 80 درصــد مناطــق ناپایــدار از قلــم 
افتــاده و تهدیــد جانــی ذیــل مطلوبیت هــای کیفــی قــرار گرفتــه و موجــب انحــراف برنامه هــای نجات بخشــی 
شــده اســت. ایــن در حالــی  اســت کــه بنــا بــه تقــدم ذاتــی مســئلۀ »حیــات«، نبایــد اقــدام نجات بخشــی در 
ــال راه حــل واقع نگــر  ــه دنب ــد ب ــت مرکــزی بای ــن شــهرداری و دول ــرد. بنابرای ــرار گی ــات ق عــرض ســایر اقدام
بــرای نجات بخشــی ســاکنان بافت هــای فرســودۀ تهــران باشــند. پژوهــش پیــش رو ضمــن طــرح ایــدۀ »هســتۀ 
امــن محلــه« بــه عنــوان برنامــه ای جهــت فعالســازی برنامــۀ نوســازی بافــت فرســوده، بــر رفــع موانــع اولیــۀ 
نوســازی )لــزوم تأمیــن پارکینــگ( و لــزوم مدیریــت عوامــل مشــوق )اعطــای تراکــم، افزایــش ســطح اشــغال و 
پذیــرش کوچک ســازی( بــه عنــوان محرک هــای اصلــی ایــن برنامــه تأکیــد می کنــد و معتقــد اســت هرگونــه 
مداخلــه بــه قصــد نوســازی در بافــت فرســوده، بایــد ضمــن توجــه بــه لــزوم صرفــۀ  اقتصــادی بــرای مالــکان، بــا 
ترســیم راهکارهایــی بــرای مدیریــت شــهری زمینــۀ ارتقــای کیفیــت زندگــی اجتماعــی، توســعۀ مشــارکت و 

رونــق اقتصــادی شــهر را نیــز فراهــم  آورد.
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مقدمـه | مسـئلۀ بافت هـای فرسـوده در شـهر تهـران همـواره از 
چنـد نظـر مورد توجـه مجامع علمی و مدیریتی قرار داشـته اسـت. 
در ایـن راسـتا پیش بینـی حادبـودن وضعیـت بافـت فرسـوده پـس 
از وقـوع بحران هـای قریب الوقوعـی همچـون زلزلـه، بـا درنظرگیری 
وضعیـت ژئوتکنیکـی تهـران در کنـار مسـئلۀ کیفیت پاییـن فضای 
زیسـت شـهروندان در این مناطق، بحران هـای اجتماعی و اقتصادی 
در ذیـل مسـائل مبتالبـِه ایـن پهنه ها دسـته بندی می شـوند. لیکن 
بـه نظـر می رسـد در سـال های اخیـر رویکـرد ذی نفـوذان نسـبت 
بـه اهمیـت ایـن مسـئله دچـار انحراف شـده اسـت و در تشـخیص 

اولویت بخشـی بـه حـل این مسـائل دچـار سـردرگمی و بـی عملی 
و  ایمن سـازی  نجات بخشـی،  ضـرورت  راسـتای  در  شـده اند. 
مشـارکت پذیری طرح هـای معطـوف بـه نوسـازی بافـت فرسـوده، 
طـرح ایـده ای مبتنـی بـر ایجـاد سـاختاری امـن، دائمی، پشـتیبان 
و تسـریع کننده بـه فراینـد نوسـازی به عنوان بسـتری بـرای تأمین 
نیازهـای محلـه و پارکینگ هـای کسـری واحدهای نوسـاز در حالت 
عـادی و سـرپناهی موقـت بـا قابلیـت تأمیـن آذوقـه بـرای مدتـی 
محـدود بـا قابلیـت دسترسـی بـاال در مقیـاس محلـی، می توانـد به 
عنـوان راه حلـی بـرای نوسـازی بافـت و همچنیـن امدادرسـانی در 

هنـگام بحـران مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 The Neighborhood Secure Focal Point, a Strategic Method for
Elimination of the Renovation Stagnation
در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.

مقالۀ پژوهشی
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بیان مسئله 
در حدود نیمی از 615 کیلومتر مربع محدودۀ خدماتی شـهر تهران 
بـه وسـعت 30 هـزار هکتـار، مسـکونی اسـت. از این مقـدار بیش از 
14700 هکتار آن بنابر گزارش رسـمی وزارت مسـکن و شهرسـازی 
و بـه نقـل از »بیت اللهی«، بافت ناپایدار اسـت )پایـگاه خبری وزارت 
راه وشهرسـازی، 1397ب(، بافـت ناپایـدار بلوک هایـی اسـت کـه 
حداقـل 50 درصـد سـاختمان های آن غیرمقاوم بوده )شـورای عالی 
معمـاری و شهرسـازی، 1385( و شـامل خانه هایـی اسـت کـه فاقد 
اسـکلت بتنـی یـا فلـزی هسـتند و در مقابـل زلزلـه هیـچ مقاومت 
دینامیکـی ندارنـد. بـا توجه بـه تراکم باالتـر جمعیـت در بافت های 
فرسـوده نسـبت به متوسـط شـهر و به اسـتناد آمار تقریبی اسـکان 
حداقـل 37 درصـد جمعیـت تهـران در بافت هـای ناپایـدار بنـا بـه 
گفتـۀ »بهـادری« )پایگاه خبری وزارت راه وشهرسـازی، 1397الف(، 
از جمعیـت 9/ 8 میلیون نفری تهران )آمارنامۀ شـهر تهران، 1397( 
می تـوان نتیجـه گرفـت قطعاً بیش از سـه میلیون نفر از شـهروندان 

تهرانـی در خانه هـای ناپایـدار زندگـی می کنند.
بنا به گفتۀ »عکاشـه« تهران در میان سـه گسـل فعال مشـا، شمال 
و ری قـرار دارد کـه قـدرت آنها بیش از هفت ریشـتر اسـت )ایسـنا، 
1395(. در همین راسـتا تحلیل سـازمان نقشـه برداری پس از زلزلۀ 
اردیبهشـت و خـرداد 1399 نیـز نشـان داد کـه بخـش فعال شـدۀ 
گسـل مشـا، سابقۀ ایجاد سـه زلزلۀ پنج تا هفت ریشـتری در تهران 
را داشـته اسـت )نانکلـی، 1399(. در صـورت وقوع چنیـن زلزله ای، 
بزرگتریـن فاجعـۀ تاریـخ رخ خواهـد داد، بزرگتـر از آتشفشـان های 
تخمیـن  همه گیـر.  بیماری هـای  و  جهانـی  جنگ هـای  تاریخـی، 
تلفـات زلزلـه به صـورت علمـی نخسـتین بار در گزارش هـای جایکا 
)مرکـز تحقیقـات ژاپـن( (JICA, 2000) در طـرح ریـز پهنه بنـدی 
زلزلـۀ تهران منتشـر شـد و پـس از آن سـازمان های ایرانی همچون 
سـتاد مدیریـت بحـران و پژوهشـگاه زلزلـه گزارش هایـی منتشـر 
کردنـد کـه آمارهـای قبلی را باالتـر می برد. بـر این اسـاس می توان 
نتیجـه گرفـت کـه در شـرایط امـروز و بنـا بـه گفتۀ »نجـار« رئیس 
سـازمان مدیریت بحران کشـور، در صورت وقوع زلزلۀ هفت ریشـتر 
در تهـران قطعـاً دو میلیـون نفر )به شـکل مسـتقیم( تحت تأثیر این 
زلزلـه قـرار می گیرنـد و خانه ها و بعضاً جانشـان را از دسـت خواهند 

داد )همشـهری آنالین، 1399(.
بـا تعریف شـورای عالی معماری و شهرسـازی از بافت های فرسـوده 
در سـال 1384، سـه شـاخص ریزدانگـی )بلوک هایـی کـه بیـش از 
51 درصـد پالک هـای آنها مسـاحت کمتر از 211 مترمربـع دارند(، 
ناپایـداری )بلوک هایـی کـه بیـش از 51 درصد بناهـای آن ناپایدار و 
فاقـد سیسـتم سـازه اسـت( و نفـوذ ناپذیـری )بلوک هایـی که بیش 
از 51 درصـد معابـر آن عـرض کمتـر از شـش متر دارند( بـه عنوان 
معیارهـای تعییـن محـدودۀ بافت هـای فرسـودۀ شـهری انتخـاب 
شـد )حائـری، 1386، 10(. موضوعـی کـه در میـدان عمـل مقولـۀ 
خطرجانـی خانه هـای ناپایدار را ذیل مطلوبیت هـای کیفی قرار داد و 

موجـب انحراف برنامه های نجات بخشـی به سـوی اقدامـات تبلیغاتی 
شـد. از سـوی دیگـر به رغـم تصویـب برنامـۀ 10 سـالۀ نوسـازی در 
سـال 1385 از سـوی مدیریت شـهری و شـرکت عمران و بهسـازی 
شـهری و تعییـن محـدودۀ اقدام عاجل با سـه معیار فوق و گذشـت 
چهـار سـال از پایـان این برنامـه، بنا به گفتـۀ »نژاد بهـرام« حداکثر 
45 درصـد از بافت هـای فرسـوده واجـد سـه شـرِط شـهر تهـران به 
عنوان شـهر پیشـرو در فرایند نوسـازی، از گردونۀ فرسـودگی حذف 
شـده اند )تسـنیم، 1399( و حـدود 60 درصـد بافت هـای مصـوب و 
90 درصـد بافت هـای ناپایـدار تهـران و بیش از این در دیگر شـهرها 

دسـت نخورده برجـای مانده اسـت.
شـرایط اقتصـادی و سیاسـی کشـور و وجـود تحریم هـای گسـترده 
در کوتاه مـدت چشـم اندازی از درآمـد کالن بـرای دولـت ترسـیم 
نمی کنـد. در عیـن حـال خطـر رخـداد زلزلـه و مرگ چنـد میلیون 
نفـر سـاکن تهـران هـر لحظـه افزایـش می یابـد. در مناطقـی کـه 
مســئلۀ »حیات« در فرایند نوسـازی بافت فرسوده وجود دارد، هیچ 
دسـتگاهی حق ندارد نجات بخشــی را در عــرض ســایر اقدامــات 
قــرار دهـد. نجــات بخشـــی باید هـــدف اول و راهبــرد اصلــی 
هـــر نـــوع مداخلـــۀ نوســـازانه در شهرها باشد و ســازمان های 
نوســازی کشــور بــراســاس آن برنامه ریــزی و تجدیـد سـازمان 
شـوند. بـه نحـوی کـه هـر وظیفـه ای جـز نجات بخشـی از سـازمان 
نوســازی منتـزع شــود )منصوری، 1399(. در نتیجه شهرداری در 
وهلـۀ اول و دولـت مرکـزی در وهلـۀ ثانـی موظف هسـتند راه حلی 
کـه در کوتـاه مـدت قابـل تحقق باشـد برای نجات بخشـی سـاکنان 

بافت هـای فرسـوده تهـران طراحـی کنند.

پیشینۀ تحقیق
پس از انقالب اسـالمی در اواخر دهۀ 60 شمسـی نخسـتین اقدامات 
رسـمی در وزارت مسـکن و شهرسـازی بـرای احیـای بافت هـای 
تاریخـی شـهری در قالـب تعریف پروژه هـای خاص ایـن نواحی آغاز 
شـد. قبـل از آن و در سـال های پیـش از انقـالب نیـز طرح هایـی 
از جملـه بافـت تاریخـی شـیراز بـه صـورت مـوردی و نـه در قالـب 
سـازمانی مرتبـط بـا احیـای بافت هـای تاریخـی یـا فرسـوده انجـام 
شـده بود. نخسـتین مواجهۀ وزارت مسـکن با احیـای بافت تاریخی 
در شـهر کرمـان تحت عنـوان »طرح احیـای بافت قدیـم« بود. پس 
از آن دفتـری در وزارت مسـکن بـرای ایـن رده فعالیت هـا تشـکیل 
شـد که در سـال 1376 به عنوان سـازمان عمران و بهسـازی شهری 
در قالـب حقوقـی درآمـد. این سـازمان در مدتی طوالنـی طرح های 
مختلفـی بـا عناوینـی متفـاوت و غالبـاً با نـام سـاماندهی بافت های 
فرسـوده، مسئله دار، حاشـیه ای، غیررسـمی و امثال آن را در دستور 
قـرار داد و در ادامـه بـه تأسـیس پنـج شـرکت عمـران و بهسـازی 
بـا مشـارکت بخـش خصوصـی بـرای کل کشـور اقـدام کـرد که هر 
منطقـۀ کشـوری بـه یکـی از آنهـا سـپرده شـد. رویـۀ شـرکت های 
مذکـور در مداخله هـای خود در بافت های فرسـوده شـهری به ایجاد 

هستۀ امن محله، روش استراتژیک برای خروج از رکود نوسازی
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انحصـار و رانـت منتهـی می شـد کـه سـوء اسـتفاده های فراوانی به 
بـار آورد و موجـب بدنامـی و تعطیلـی نسـبی فعالیـت آنها شـد. به 
تقلیـد از وزارت مسـکن، شـهرداری های مختلـف نیز بعضـاً به تهیۀ 
طرح هایـی بـا عناوین مختلف بـرای مداخلـه در بافت های فرسـوده 

پرداختند.
در سـال 1373 »کرباسـچی« شـهردار تهـران بـا احیـای سـازمان 
نوسـازی، کـه در سـال 1343 برای اقدامـات خرد و غالبـاً با رویکرد 
بهسـازی تأسـیس شـده و نیمه تعطیل بود، بزرگراه نواب را در بافت 
فرسـوده احـداث کـرد و برای تأمیـن هزینۀ پـروژه، سـاختمان های 
بلندمرتبـه ای در دو طـرف آن سـاخت. در سـال 1383 »قالیبـاف« 
شـهردار تهران، »علیرضا عندلیب« را به مدیریت سـازمان نوسـازی 
منصـوب کـرد که تا سـال 1385 در آن مسـئولیت فعالیت داشـت. 
ایـن دوران مهمتریـن اتفاقـات نوسـازی شـهری در ایـران رخ داد. 
مهمتـر از همـه، ارتقـا و ترویـج ادبیـات نوسـازی بود کـه از تعاریف 
ترجمـه ای، سـلیقه ای و ناقـص خارج شـد و نسـبت بـه اصطالحات 
پیشـین نقدهـای مؤثـری صـورت گرفت. پس از آن نقد سـه شـرط 
مصـوب شـورای عالـی شهرسـازی به عنـوان تعریف فرسـودگی بود 
که سـازمان نوسـازی آن را قبول نداشـت و فرسـودگی در تهران را 
فقـط ذیل شـرط ناپایـداری تعریف کرد و دو شـرط دیگر را شـرایط 

مدیریتـی بـرای تعییـن اولویت هـا به حسـاب آورد.
تدویـن الگـوی جدیـد مداخلـه در بافت های فرسـوده تحـت عنوان 
»طـرح نوسـازی منظـر شـهری محلـه« نخسـتین بـار رویکردهای 
مداخلـه ای در شـهر را ذیـل دو مؤلفـۀ »نـگاه سیسـتمی« و »توجه 
بـه وجـه ادراکـی در کنـار کالبـد شـهر« قـرار داد. ایـن الگـو که در 
دورۀ مدیریـت عندلیـب چندبـار به هنـگام شـد، در دوران بعد از وی 
و بـه خصـوص بـا اعمال نظر »شـفیق«، طـرح تفصیلی تهـران کنار 
گذاشـته شـد و از آن رویکـرد تنهـا دفاتـر تسـهیلگری محلـی ادامه 
پیـدا کـرد کـه بـا تحریـف وظایـف اولیـۀ خـود، کار نوسـازی را بـه 

تجمیـع پالک هـا تقلیـل داد.
طـرح جامـع تهـران کـه در سـال 1386 تصویـب شـد، هیـچ اقدام 
خاصـی بـرای بافت هـای فرسـوده نکـرد و تنها بـا تعییـن پهنه های 
فرسـوده نوسـازی آنهـا را بـه طـرح دیگـری واگـذار کـرد کـه هرگز 
تهیـه نشـد. وزارت راه و شهرسـازی کـه جایگزیـن وزارت مسـکن 
و شهرسـازی شـده بـود در سـال 1397 شـرکت بازآفرینی شـهری 
را جایگزیـن سـازمان عمـران و بهسـازی کـرد و بـا تصویـب الیحـۀ 
بازآفرینـی شـهری در همـان سـال در هیئـت دولـت، تـالش کـرد 
تـا چارچـوب نظـری و جامعـی از رویکـرد به مسـئلۀ نوسـازی ارائه 
کنـد. بـه مـوازات این اقـدام نیز در مصوبـۀ جدیدی از شـورای عالی 
شهرسـازی، تعریف فرسـودگی از سه شـرط قبلی به ماتریس جدید 
و پیچیـده ای شـامل بیش از شـصت مؤلفـه تغییر کرد کـه وزن آنها 
برحسـب مـورد تفـاوت می کنـد. فراینـد انحالل سـازمان عمـران و 
بهسـازی و تدویـن رویکـرد جدیـد وزارتخانـه که از سـال 1392 در 
دورۀ »عبـاس آخونـدی« و مدیریت »سـعید ایزدی« به مدت شـش 

سـال طـول کشـید، به تعطیلـی نسـبی فعالیت های نوسـازی دولت 
و متعاقـب آن شـهرداری های کشـور انجامید. امروزه بنابـر آمارهای 
رسـمی، مشـوق های دولتی بـرای نوسـازی کارایی خود را از دسـت 
قانونـی ساخت وسـاز  تنهـا سـند  تفصیلـی کـه  و طرح هـای  داده 
در شـهرداری هسـتند، هیـچ توجهـی بـه ویژگی هـای اختصاصـی 
بافت هـای فرسـوده ندارنـد. در واقـع طـرح تفصیلـی تهـران مانـع 
قانونـی بـر سـر راه نوسـازی خانه هـای فرسـوده اسـت کـه در کنـار 
مضیقه هـای سـرمایه ای و حمایتی به طور سیسـتمی یـک دور باطل 
را در چرخـۀ نوسـازی ایجاد کـرده که موجب رکود ساخت وسـاز در 

بافت هـای فرسـوده شـده اند. 
 ریزدانگـی پالک هـا و نفوذناپذیـری معابـر موجود در بافت فرسـوده 
از منظـر شـرایط محیطـی حاکم و الـزام قانونی، و تأمیـن پارکینگ 
بـه ازای هـر واحد مسـکونی در قوانیـن باالدسـتی )معاونت معماری 
و شهرسـازی شـهرداری تهـران، 1391، 5( از منظـر قوانیـن مربوط 
بـه ساخت وسـاز منجـر بـه ایـن مسـئله شـده اسـت کـه در صورت 
از  امـکان اسـتفاده  بـه علـت عـدم  نوسـازی پالک هـای موجـود، 
سـاختار چندسـطحی برای رمـپ طبقاتـی پارکینگ به دلیـل ابعاد 
پـالک و معبـر، امکان تأمیـن پارکینگ کافی وجود نخواهد داشـت؛ 
در نتیجـه تعـداد واحـد کمتـری قابـل اسـتحصال خواهـد بـود که 
ایـن امر بـه ازمیان رفتـن انگیزۀ صرفـۀ اقتصادی نوسـازی در نتیجۀ 
کاهـش تراکـم و نهایتـاً کاهـش جمعیت پذیری بافت منجـر خواهد 
شـد. از سـمت دیگر میزان تملک ماشـین شـهروندان افزایش یافته 
و بـرای بسـیاری از افـراد خودروی شـخصی به منبع ارتـزاق تبدیل 
شـده اسـت. در ایـن شـرایط بـدون پیش بینـی پارکینـگ مـورد 
نیـاز کـه از یک سـو گذرهـای موجـود را بـه توقفـگاه تبدیـل کـرده 
و از سـوی دیگـر کارکـرد اجتماعـی گـذر را نیـز تحت الشـعاع قـرار 
می دهـد )حاجی علی اکبـری، 1396، 57(، صـدور پروانـۀ سـاخت 
بـدون پارکینـگ تقریبـاً غیرممکـن اسـت. در ایـن فراینـد همـواره 
کوچـک بـه کوچک تر تبدیـل خواهد شـد و برایند شـرایط محلی و 
شـرایط قانونـی، در قالـب دوری باطل منجر به رکود نوسـازی بافت 

فرسـوده شـده اسـت )تصویر 1(.
»دور باطـل نوسـازی« چرخـه ای اسـت کـه طـی سـالیان طوالنـی 
از عوامـل قانونـی و اقتصـادی مؤثـر در نوسـازی بافت های فرسـوده 
به وجـود آمده اسـت. بر فرض آنکـه دولت و شـهرداری بودجۀ کافی 
بـرای نوسـازی خانه هـای فرسـوده ندارنـد، نظریـۀ »هسـتۀ امـن« 
مطـرح می شـود. اولیـن شـرط برای مشـارکت مـردم در نوسـازی و 
اسـتفاده از سـرمایه های شـهروندان، اقتصادی بـودن فرایند سـاخت 
اسـت کـه بـا مانع طـرح تفصیلـی مواجـه می شـود: تراکـم در قبال 
تأمیـن پارکینـگ داده می شـود. لـذا خانه هـای فرسـوده نمی توانند 
از تراکـم موردنظـر بهـره ببرند و نوسـازی اقتصادی نمی شـود. طرح 
تفصیلـی بـه دالیل قابل دفـاع از ایجاد تقاضـای پارکینگ در خیابان 
جلوگیـری می کنـد. امـا این یک روی مسـئله اسـت و روی مهم آن 

رکـودی اسـت کـه فرایند نوسـازی ایجـاد می کند.
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نظریۀ هستۀ امن محله
»هسـتۀ امـن محلـه« مجموعه ای محلـی و خدماتی مبتنـی بر یک 
پارکینـگ )طبقاتـی( تجمیعـی اسـت کـه در مرکـز کـوی یـا محله 
و ترجیحـاً در جـوار خدمـات دیگـر محلـی ماننـد مسـجد و پـارک 
احـداث می شـود. خانه هایـی کـه در قلمـروی آن اسـت می تواننـد 
پارکینـگ ضـروری را در »هسـتۀ امـن« پیش بینـی کننـد و اعطای 
تراکـم بـه آنهـا تا سـقف متعارف شـهر بالمانع اسـت. حذف شـرط 
پارکینـگ امـکان کوچک سـازی واحدهـا را نیـز فراهـم  می کنـد. در 
ایـن رویکـرد توقـف خـودرو در معابـر ممنـوع شـده و از تعریـض 
بـه ضـرورت، جلوگیـری می شـود. سـطح اشـغال  کوچه هـا مگـر 
خانه هـا بـا رعایـت نورگیـری تـا 100 درصـد در قطعـات کوچـک 
افزایـش می یابـد. در صـورت عدم سـاخت در کل زمین، بـا دریافت 
تراکـم حداکثـری، دیـوار پـالک حذف و حیـاط آن با کوچـه تلفیق 
می شـود. منظرکوچه هـا بـه عنـوان فضـای جمعـی طراحـی و بـا 
بـه خانه هـا  فضـای سـبز تجهیـز می شـود. دسترسـی ماشـین رو 
بـرای خدمـات، امـور اضطراری و دسترسـی بـه پارکینگ هـای قباًل 
ساخته شـده به صـورت مدیریت شـده پیش بینی می شـود. »هسـتۀ 
 امـن«، باشـگاه فعالیت هـای جمعـی محلـه اسـت کـه بـا میـدان 
تره بـار و فضـای چندمنظـوره بـرای مراسـم آیینـی و اجتماعـات در 
کنـار مسـجد محـل، مرکـز کـوی یـا محلـه را ایجـاد می کنـد. این 
مجتمـع نقطـۀ عطـف محلـه اسـت که بـا معماری سـبز بـه صورت 
بـاغ معلـق طراحی می شـود و بخشـی از عرصۀ محله تلقی می شـود 

و شـهرداری موظـف بـه نگهداری مشـاعات آن اسـت.
تحقـق راهبردهـای هسـتۀ امـن محلـه پاسـخ مؤثـری برای هشـت 
هـدف توسـعه ای در بافت هـای فرسـوده اسـت کـه اقدامـات جاری 
مدیریت شـهری در تحقق آنها دسـتاورد قابل دفاعی نداشـته اسـت. 
در پاسـخ بـه این ارزیابی عموماً مدیریت شـهری بـه موانع اقتصادی 
یـا قانونی بـرای انجام طرح های توسـعه ای و ارتقـای کیفیت زندگی 

در بافت هـای فرسـوده اسـتناد می کنـد. هشـت محور ذیـل همزمان 
بـه ارزیابـی و بررسـی نقـش نظریـۀ »هسـتۀ امـن محلـه« در رفـع 
موانـع و ارتقـای بهـره وری و فعلیـت دادن به ظرفیت هـای موجود در 
بافت هـای فرسـوده بـرای تحقق برنامه های نجات بخشـی و نوسـازی 

بافت می پـردازد.
توسعۀ مشارکت و تحقق نوسازی •

بزرگـی مسـئله و کمبـود منابـع انسـانی و مالـی بـرای مدیریـت و 
اجـرای نوسـازی 14 هـزار هکتـار بافـت فرسـودۀ تهـران موجـب 
شـده کـه راهکارهـای ده سـالۀ اخیـر علی رغـم تعییـن تکلیـف در 
برنامه هـای توسـعه )سـالی 10 درصـد از بافت هـای فرسـودۀ شـهر 
نوسـازی شـود( بـدون نتیجـه بمانـد. در سـال 1399 بنابـر آخریـن 
آمـار عملکرد شـهر تهـران به گفتۀ نـژاد بهرام، در حـدود 45 درصد 
در 3268 هکتـار بافت رسـمی فرسـوده کـه واجد شـرایط بهره وری 
از تشـویق های دولتـی بوده اند محقق شـده )ایسـنا، 1399( و بخش 
باقی مانـدۀ بافـت به دلیـل عدم امکان اسـتفاده از مشـوق های دولت 
دچـار رکـود اسـت. همچنیـن آمـار روشـنی از نوسـازی در 11 هزار 
هکتـار باقی مانـده نیـز در دسـت نیسـت و بـا تعمیـم نرخ متوسـط 
حداکثـر 10  می تـوان  مذکـور  بافت هـای  در  تهـران  ساخت و سـاز 

درصـد نوسـازی در کل بافت هـای فرسـوده شـهر را احتمـال داد.
در ایـن شـرایط دولـت و شـهرداری نیـز بـه دلیـل نبود منابـع مالی 
هیـچ اقدامی بـرای تحریـک نوسـازی نمی توانند انجام دهنـد. رکود 
حاصـل از تـورم بـا رکود حاصـل از موانع قانونی نوسـازی و شـرایط 
طـرح تفصیلی بـه صورت هم افـزا چشـم انداز هرگونه احتمـال رونق 
جریـان نوسـازی را از میـان می برند. شـرایط اقتصادی پیـش رو نیز 
حاکـی از آن اسـت کـه در میان مـدت انتظـار تزریـق منابـع مالـی 
متناسـب بـا نیازهای بافت فرسـوده را نمی توان داشـت. لـذا تنها راه 
نجـات قریـب بـه نیمـی از جمعیت تهـران از خطـر زلزلـۀ احتمالی، 

نوسـازی واحدهای مسـکونی آنها به دسـت خودشـان اسـت.
شـرایط »هسـتۀ امـن محلـی« بـا حـذف پارکینـگ از شـرط صدور 
پروانـه، امـکان دریافت حداکثر تراکم مناسـب را فراهم مـی آورد. در 
نتیجـه ساخت وسـاز توجیـه اقتصـادی پیـدا می کند و سـرمایه های 
خـرد محلـی بر محـور نوسـازی متمرکز می شـوند. مزیـت اقتصادی 
سیاسـت هسـتۀ  امـن موجـب می شـود نوسـازی خانه های فرسـوده 
در شـهرهای  علی الخصـوص  ایـران،  بیکـران شـهرهای  درگسـترۀ 
بـزرگ کـه مسـکن قیمت باالتـری دارد، بـدون نیاز به منابـع دولتی 
بـه صـورت پایـدار محقـق شـود. تجربـۀ اعطـای مشـوق های تراکم 
یـا کم کـردن شـرط پارکینـگ در سـال های گذشـته نیـز از هجـوم 

مالـکان بـرای نوسـازی واحدهـای خـود حکایـت می کند.
ارتقای کیفیت فضایی شهر •

تحلیـل آخرین برنامه های شـهرداری در خصوص گسـترش فضاهای 
جمعـی خردمقیاس در سـطح محـالت )برنامۀ مصوب شـورا(، توجه 
بـه ارتقـای کیفیـت کوچه هـای بافت هـای فرسـوده )ماننـد طـرح 
کوچـۀ رنگـی و دیگر طرح های سـازمان زیباسـازی( و آمـار فضاهای 

هستۀ امن محله، روش استراتژیک برای خروج از رکود نوسازی

شرایط  از  منتج  دور  از  ناشی  فرسوده  بافت  نوسازی  در  رکود  ایجاد   .1 تصویر 
محیطی و شرایط قانونی. مأخذ: نگارنده.
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سـبز و جمعی در محالت فرسـوده نسـبت به کل شـهر )هادی زنوز 
و برمکـی، 1389، 58-59( از یک سـو و مقایسـۀ تراکـم جمعیـت 
محـالت فرسـوده نسـبت به متوسـط شـهر از سـویی دیگـر، حاکی 
از آن اسـت کـه محـالت فرسـوده از فقـر فضـای اجتماعـی نیز رنج 
می برنـد. کوچک بـودن، تراکـم بـاال و فقـدان پارکینگ موجب شـده 
بخـش اعظـم اتومبیل هـای سـاکنان در معابـر متوقف شـود و معابر 
فقـط در حد رفت و آمد حداقلی فضای آزاد داشـته باشـند. در نتیجه 
در غیـاب فضاهـای جمعی، کوچه هـا و خیابان ها نیز بـه دلیل توقف 
خـودرو فاقـد توان الزم بـرای کارکردهای زندگی اجتماعی هسـتند.

سیاسـت »هسـتۀ امن محلـه« با ایجـاد پارکینگ مسـتقل، کوچه ها 
و معابـر را بـه زندگـی شـهری بازمی گردانـد تا عالوه بر روان بخشـی 
حرکـت سـواره، امـکان حضور و رونـق زندگی پیـاده در معابر فراهم 
شـود. از ایـن طریق مفهـوم »کوچه« احیا می شـود و از طریق ایجاد 
خاطـرۀ جمعـی در میان سـاکنان محله، تعلق به مکان افزوده شـده 
و نظـارت اجتماعـی بـر زندگی شـهری گسـترش می یابـد. همۀ این 
عوامـل موجـب ارتقـای کیفیـت زندگـی در محله می شـود. روشـن 
اسـت کـه عرصه هـای مذکور فرصـت بی نظیـری بر افزایـش حضور 
عناصـر طبیعـت در شـهر و ایجاد باغ هـای عمومی فراهـم می آورند.

پدافند غیرعامل •
شـهر تهـران در مجـاورت چندین گسـل فعـال از جمله گسـل های 
مشـا، گسـل شمال تهران و گسـل ری شـمالی و جنوبی با پتانسیل 
بـاالی خطـر لـرزه ای قرار گرفتـه و در سـده های گذشـته زلزله های 
قدرتمنـدی تجربـه کـرده اسـت. اینکه در هـر لحظه یـا در آینده ای 
نزدیـک زلزلـۀ مشـابهی رخ دهـد و خسـارات مالـی و جانـی زیادی 
بـه بـار آورد دور از انتظـار نیسـت )صفـاری و پوالدونـد، 1396، 
109(. پایدارتریـن اقـدام بـرای کم کـردن آسـیب زلزلـه، نوسـازی 
بافت هـای فرسـوده و تجهیـزات و خدمـات زیربنایی شـهری اسـت 
کـه کمیـت و گسـتردگی آنهـا امـکان تحقـق آن در کوتاه مـدت را 
کـم می کنـد (JICA, 2000). سـتاد مدیریـت بحـران شـهر تهـران 
بـرای کم کـردن خسـارت های زلزلـۀ اجتماعـی، دو رویکـرد اصلـی 
پیش بینـی سـوله های بحـران و اختصـاص اراضـی اسـکان جمعیت 
را پیـش رو دارد. در حالی کـه بنـا بـه گفتۀ »حناچـی« تاکنون 100 
سـولۀ مدیریـت بحـران در تهـران سـاخته شـده )خبرگـزاری مهر، 
1399( و اراضـی پیش بینـی شـده نیـز بـا فاصلـۀ زیـاد از بافت های 
در معـرض خطـر، مسـاحت  کـم و بـدون زیرسـاخت های الزم فقط 
عالمت گـذاری شـده اند. تجربـۀ زلزله هـای پی درپـی ایـران حاکی از 
آن اسـت کـه اوالً مهمترین امدادرسـانی ها در مقیاس محلی صورت 
می گیـرد، ثانیـاً خانواده هـای زلزلـه زده به سـختی حاضر به اسـکان 
در فاصلـۀ دور از خانـۀ خـود می شـوند. بنابرایـن سـرمایه گذاری بـر 
توانمندسـازی مـردم، محـالت و جامعـه )در قالـب مدیریت مقیاس 

محلـی( مناسـب ترین اقـدام به حسـاب می آیـد )امینـی، 1398(.
برنامـۀ هسـتۀ امـن محلـه، مجموعـه ای مقـاوم در برابر زلزلـه پدید 
آورد کـه بـا بهره گیـری از سـرویس های خدماتـی، سـطحی بـزرگ 

و  سرپوشـیده قابـل تبدیـل بـه محـل اسـکان موقـت خانواده هـای 
وجـود  بـه  آنهـا  خانه هـای  بـه  فاصلـه  نزدیک تریـن  در  زلزلـه زده 
مـی آورد. آشـنایی سـاکنان و قابلیـت مدیریـت مجروحـان زلزلـه و 
کم کـردن نیـاز به تردد گسـترده در سـطح شـهر، مزیت های نسـبی 

»هسـتۀ امـن محلـه« بـه عنـوان پدافنـد غیرعامل اسـت.
تقویت همبستگی اجتماعی •

در تجربه های جهانی، مهاجرت های درون شـهری از مهمترین آفت های 
نوسـازی بافت هـای فرسـوده اسـت و بـا مهاجـرت ســـاکنان بومی و 
قدیمـی محلـه، ارزش هـای غنـی فرهنگـی رفته رفتـه به فراموشـــی 
سـپرده شـده و احسـاس تعلق به خانه، محله و شـهر کم رنگ می شود 
)حسـین زاده، افشـین مهر و برارپـور، 1390، 125-127(. نظریه هـای 
مختلف نوسـازی به تداوم سـکونت شـهروندان و پرهیز از جابه جایی 
گسـترده بـه عنوان عامل تقویت همبسـتگی اجتماعی عقیـده دارد. 
از ایـن رو با توجه به نقش ســـرمایۀ اجتماعـي در مباحث مربوط به 
نوســـازي شـــهري متأثر از دیدگاه هاي متأخر نوســازي شــهري 
کـه طـي آن فراینـد اهمیـت بیشـتري از پیامـد پیـدا می کنـد، بـر 
ظرفیت ســـازي اجتماعي تأکیـد مي نماید. لذا ســـرمایۀ اجتماعي 
به شـــمار  نوســـازي  اهـداف  از  اولیـه  دارایـي  همچـون  جوامـع 
مي آینـد )زیـاری، عباسـی فـالح، حیـدری و نجفـی، 1397، 407(. 
تجربـۀ نوسـازی های گسـترده کـه محصـول تجمیـع پالک هـای 
خـرد و ایجـاد سـاختمان های متراکـم و بلندمرتبـه باشـد، به دالیل 
مختلـف از جملـه طوالنی شـدن سـاخت  و حـذف مالـکان از رونـد 
ساخت  وسـاز، نشـان می دهـد کـه اغلـب سـاکنان قبلـی در مرحلـۀ 
احـداث سـاختمان های جدیـد اقـدام بـه تـرک محلـه و زندگـی در 
محـالت جدیـد می کننـد. متعاقبـاً ارتباط هـای همسـایگی میـان 
سـاکنان جدیـد به دلیـل ناشـناس بودن حداقلـی می شـود و زمینه 
بـرای شـکل گیری بحران هـای اجتماعـی و فرهنگی فراهـم می آید. 
آنچنـان کـه در پروژۀ نـواب رخ داد و با اجرایی شـــدن پـروژۀ نواب 
و مهاجـرت سـاکنان قدیمـی و جایگزینـی قشـــر جدیـدی در این 
منطقـه، احسـاس تعلـق از بین رفته اســـت )سـیاف زاده، میره ای و 

نوده فراهانـی، 1392، 34(.
نوسـازی بـر پایۀ »هسـتۀ امن محلـه« این امـکان را ایجـاد می کند 
کـه مالکان رأسـاً به نوسـازی واحدهای خود بپردازنـد و ضمن ادامۀ 
سـکونت در محلـۀ خـود کـه ارتقـای کیفـی نیـز پیـدا کرده اسـت، 
زمینـۀ تـداوم همبسـتگی اجتماعـی و تقویـت روح جامعه شـدن را 
فراهـم آورنـد. حضـور طوالنی مدت سـاکنان محله و تداوم شـناخت 
در رشـد  مؤثـر  عوامـل  از جملـه  آنـان،  اجتماعـی  ارتباط هـای  و 
همبسـتگی اجتماعـی به مثابـۀ یکـی از راهبردهـای توسـعۀ پایـدار 

شـهر است.
اصالح الگو و تولید مسکن ارزان •

گرانـی مسـکن در تهـران به حدی رسـیده که نه تنها خانه دارشـدن، 
بلکـه اجـارۀ خانـه را نیـز بـه امـری دور از دسـترس طبقـات فقیر و 
جوانـان تبدیـل کـرده اسـت. نرخ رشـد قیمت مسـکن در ده سـال 

سیدامیر منصوری
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گذشـته در حـدود 11 برابـر بـوده اسـت )کریمـی، 1399(. گرانـی 
مسـکن موجـب شـده کـه متقاضیـان خانه هـای کوچـک به طـور 
فزاینـده ای افزایـش یابنـد درحالی کـه بـه دو دلیل الگوی مسـکن و 
ضوابط شـهرداری نسبت به تولید مسـکن کوچک، انقباضی برخورد 
می شـود. لـذا دو عامـل »گرانـی و انـدازه«، تأمیـن مسـکن توسـط 
طبقـات متوسـط و جوانـان را دور از دسـترس قـرار می دهد. دولت و 
شـهرداری تهران تغییر الگوی مسـکن و احداث مسکن کوچک مقیاس 
را بـه عنـوان راه حـل معرفـی کرده انـد )بی.نـا، 1399، 44( درحالی که 

موانـع پیـش گفته تحقـق این رویکـرد را ممکن نمی سـازد.
برنامـۀ »هسـتۀ امـن محلـه« با اصالـت دادن بـه پالک هـای موجود 
و رفـع مانـع تراکـم مـورد تقاضـا )کـه هم اکنـون معـادل پارکینگ 
اسـت(، امـکان احـداث واحدهـای کوچـک و تغییـر الگوی مسـکن 
را بـه نفـع طبقات محـروم فراهـم می سـازد. صرفۀ اقتصـادی تولید 
مسـکن کوچک و ارزان بـرای مالکان که اجارۀ آن می تواند پشـتوانۀ 
اقتصـادی خانـوار محسـوب شـود، بـه رونـق تولید و عرضۀ مسـکن 
شـهری-که هم اکنـون در تهـران بـه سـمت صفـر میـل می کنـد-

می انجامد.
توسعۀ مشارکت و مفهوم شهروندی •

مشـارکت، کلیدواژۀ مدیریت شـهری در دنیای امروز و آینده اسـت. 
در ایـران امـا بـه دلیـل صلب بـودن سـاختارهای مدیریتـی، رویکرد 
توسـعۀ مشـارکت علی رغـم آنکـه در شـعار اغلـب مدیـران شـهری 
وجود داشـته، در کمترین حد خود باقی مانده اسـت. قانون اساسـی 
جمهـوری اسـالمی، شـوراها را از ارکان مدیریـت کشـور دانسـته و 
در سـال 1377، بیسـت سـال پـس از پیـروزی انقـالب، اولیـن بـار 
شـوراهای شـهر و روسـتا تشـکیل شـد. در طی 22 سـال گذشـته 
چندبـار انتخابـات شـوراها تکرار شـده اسـت، ولی اکنـون نارضایتی 
گسـترده ای از توقـف قانونمنـد زمینه هـای مشـارکت در امور شـهر 
و روسـتا به وجـود آمـده اسـت. اختیـارات شـورا در حد پاییـن اولیه 
متوقف شـده و دولت مرکزی از طریق وزارت کشـور و اسـتانداری ها 
همچنـان قیومیـت شـوراها را بـر عهـده دارد تـا حدی کـه امـروزه 
شـوراهای شـهر در واقـع شـورای شـهرداری بـه حسـاب می آینـد. 
اختیـارات قانونـی شـوراها نیز نشـان دهندۀ همین واقعیت اسـت که 
شـوراها تنهـا با شـهرداری تعریـف می شـوند )اللمـی، 1385، 82(. 
دیـوان عدالـت اداری در آخریـن اقـدام خـود انتخابات شـورایاری ها 
)نماینـدگان محـالت( را به اسـتناد تفسـیر خـاص از قانون شـوراها 

باطـل اعـالم کـرد )پایگاه خبـری دیـوان عدالـت اداری، 1399(.
بـه مـوازات موانـع قانونـی و سـاختاری مشـارکت، سـازمان فضایـی 
شـهر تهـران نیز براسـاس نظام شهرسـازی مدرن و منبعـث از طرح 
جامـع اول تهران )مشـهور بـه طـرح گروئن-فرمانفرماییان( توسـط 
ویکتـور گروئـن )Victor Gruen( معمـار آمریکایـی طراحی شـد و 
سـاختار آن بـه صـورت سـلولی پیش بینـی شـد کـه در نتیجـۀ آن 
تقسـیمات مسـبوق به سـابقۀ اجتماعی-کالبدی محله ها ازبین رفت.

بازتولیـد مرکـز محلـه،  از طریـق  رویکـرد »هسـتۀ امـن محلـه« 

زمینه سـاز احیای هویت محله و شـکل گیری تدریجی آن اسـت. در 
ایـن صـورت زمینۀ جغرافیایی و خدماتـی پیدایش اجتماعات محلی 
فراهـم می شـود و رشـد تدریجـی فعالیت هـای محلـه بـه توسـعۀ 
مشـارکت و پیدایـش دموکراسـی مشـارکتی مبتنـی بـر جغرافیـا و 
مـکان زندگـی شـهروندان خواهـد انجامیـد. ایـن رویـه می توانـد به 
انتقـادات فزاینده به مدل دموکراسـی نمایندگی که شـورای شـهر و 
شـورایاری ها براسـاس آن عمـل می کننـد نیـز تـا حد زیادی پاسـخ 

دهد.
رونق اقتصاد شهری •

ساخت وسـاز اسـاس اقتصـاد شـهری تهـران اسـت؛ بـه طـوری کـه 
در سـال های اخیـر کـه بـه دلیـل تحریم هـا، سیاسـت های انقباضی 
وزارت راه و شهرسـازی و برنامه   هـای شـهرداری، سـاخت مسـکن 
دچـار رکـود بی سـابقه ای شـد؛ درآمـد شـهرداری متأثـر از آن بـه 
شـکل مسـتقیم با کاهش جدی مواجه و توسـعۀ و عمران شـهر نیز 
متوقف شـد. با اینکه سـهم بودجۀ عمرانی سـال 1399 شـهر تهران 
بـه 47 درصـد از کل بودجـۀ شـهرداری رسـید و نسـبت بـه سـال 
1398 رشـد 43 درصـدی داشـته اسـت، امـا درمقابـل هزینه هـای 
نگهداشـت شـهر )خدمـات شـهری( نیـز در الیحـۀ بودجـۀ 1399 
نسـبت بـه بودجـۀ مصـوب سـال 1398 به میـزان 58 درصد رشـد 
کـرد. همچنیـن براسـاس این بودجـه، پرداخـت حقوق و دسـتمزد 
کارکنـان شـهرداری در مجمـوع 34 درصـد رشـد داشـته اسـت 
)دنیـای اقتصـاد، 1398(. امـا بنـا بـه گفتـۀ »مظاهریـان« در میانۀ 
راه بـا افزایـش هزینه هـای شـهرداری )به ویـژه هزینه های پرسـنلی( 
و عـدم تحقـق درآمدهـای پیش بینـی شـده، شـهرداری مجبـور 
بـه تدویـن و ارائـۀ اصالحیـۀ بودجـه متمـم بـه شـورای شـهر شـد 
)اقتصادآنالیـن، 1399(. ایـن موضـوع در کنار کسـری 38 درصدی 
بودجـۀ شـهرداری در شـش ماهۀ اول سـال )تعـادل، 1399( تأمین 
هزینـۀ پروژه های عمرانـی جدید، تعمیر و نگهداری زیرسـاخت های 
شـهری و ... پـس از تأمیـن هزینه هـای اجتناب ناپذیر و مـازاد منابع 
احتمالـی ممکـن خواهـد بـود )ایرنـا، 1399( و با این روند بسـیاری 
از طرح هـا و برنامه هـای عمرانـی شـهرداری متوقـف خواهنـد شـد.

رشـد بیـش از سـه برابـری قیمـت مصالـح، زمیـن و دسـتمزدها و 
عـوارض قانونـی کـه عناصـر تعیین قیمت مسـکن هسـتند، موجب 
افزایـش قیمـت متوسـط مسـکن تهـران از 58 میلیـون ریـال بـر 
مترمربـع در سـال 1396 بـه 270 میلیون ریال بر مترمربع در سـال 
1399 شـده اسـت. این درحالی اسـت کـه تعداد پروانه هـای صادره 
در بـازۀ زمانـی سـال 1392 تـا 1398، در حـدود 50 درصد کاهش 

داشـته باشـد )خبرگزاری فـارس، 1399(.
خـروج از رکـود اقتصـاد شـهری تهـران وابسـته بـه سـرمایه گذاری 
کالن و مشـارکت گسـترده ای اسـت کـه هیچ کـدام از لـوازم آن در 
شـهرداری تهـران یـا دولـت موجود نیسـت. لـذا برنامه های توسـعۀ 
شـهری همچنان متوقف می ماند. چنانکه رئیس شـورای شـهرتهران 
)محسـن هاشـمی( در آذرمـاه 1398 اظهارداشـت در طـول هفـت 
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سـالی کـه از عمـر دولـت )یازدهـم و دوازدهم( می گـذرد حتی یک 
اتوبـوس هـم بـه ناوگان شـهری افـزوده نشـده )عصرایـران، 1398( 
و در بودجـۀ شـهرداری نیـز بـه شـرحی که آمـد، رقم مؤثـری برای 
ایـن کار در نظـر گرفتـه نشـده و تأمیـن منابـع آن بـه عهـدۀ دولت 

گذاشـته شـده است. 
برنامـۀ راهبـردی »هسـتۀ امن محله« بـه دلیل اتکا به سـرمایه های 
خـرد شـهروندان و تـوان ایجـاد ارزش افـزوده در امـالک موجـود از 
طریـق اعطـای تراکـم، امـکان آن را دارد کـه  چـرخ راکـد اقتصـاد 
تهـران را بـه حرکـت در آورد و گام اول رونق اقتصادی شـهر باشـد. 
در صـورت بـه راه افتـادن زنجیرۀ ساخت وسـاز، تقاضای گسـترده ای 
وارد بـازار می شـود کـه در حـدود 150 شـغل وابسـته بـه آن نیـز 
فعـال و در نتیجـه بـه افزایش اشـتغال و تولید منجر می شـود. انجام 
فعالیت هایـی کـه بـه مـوازات ایـن طـرح بـر عهـدۀ شـهرداری قرار 
می گیـرد، ماننـد احـداث هسـته های امـن و نوسـازی معابر شـهری 
نیـز بـه خـودی خـود تقاضـای جدیدی اسـت کـه مبتنی بـر منابع 
جدیـد مالـی کـه از درون ایـن پروژه هـا بـه دسـت می آیـد، تعریف 
می شـوند. ظهـور ایـن حجـم فعالیـت جدید ساخت وسـاز در شـهر، 

عامـل مهـم و پایـدار رونـق اقتصادی خواهـد بود.
شکل گیری سبک معماری انقالب اسالمی •

یکـی از دغدغه هـای مدیـران جمهـوری اسـالمی، فقـدان سـبک 
معمـاری در خـور انقـالب علی رغـم حجم زیـاد ساخت وسـازهایی 
اسـت کـه در چنـد دهه پـس از پیروزی انقالب انجام شـده اسـت. 
ایـن مطالـب مبتنـی بر انتظاری اسـت که شـهروندان از مسـئوالن 
خـود دارنـد تـا هویـت و خواسـت جامعـه را در معمـاری و شـهر 
منعکـس سـازند. اینکـه مهمتریـن نمادهـای تمدن ایرانـی را فقط 
آثـار تاریخـی آن تشـکیل دهند، ضعـف نظام مدیریـت معماری در 
دورۀ جمهـوری اسـالمی تلقـی می شـود. ضعـف مدیریـت معماری 
کشـور در ایجـاد الگـوی مبتنـی بـر فرهنگ اسـالمی و مناسـب با 
شـرایط زمینـه ای )اقلیمـی، اقتصـادی، اجتماعی و فنـی( هنگامی 
آشـکارتر می شـود کـه دسـتاوردهای دورۀ جمهـوری اسـالمی از 
حیـث قـدرت معمـاری بـا آثاری کـه مستشـرقین در دورۀ بیسـت 
سـالۀ حکومـت پهلـوی اول در ایـران بـه وجـود آوردنـد، مقایسـه 
شـود. طراحی و سـاخت تعداد زیـادی مجموعه هـای بزرگ مقیاس 
تحت عنوان »هسـتۀ امن« در سـطح شـهر و مرکز محالت فرصت 
بی نظیـری اسـت کـه مدیریـت شـهری می توانـد بـا مدیریـت آن 

بـه الگـوی معمـاری به هنـگام و مطلـوب انقـالب اسـالمی دسـت 
یابـد. طبعـاً مدیریـت شـهری بایـد از تجربـۀ چهـار دهـۀ گذشـته 
کـه گروهـی انـدک بـا حمایـت سیاسـی، شـرایط امـروز را ایجـاد 
کرده انـد درس گرفتـه و بـا اتـکا به مشـارکت گسـتردۀ متخصصان 
و بـه صـورت شـفاف و نظارت پذیـر، زمینـۀ تـداوم هویـت ایرانی و 

اسـالمی جامعـه در حـوزۀ معمـاری را فراهـم کند.

نتیجه گیری
وسـعت بافت هـای فرسـودۀ تهـران بـا بیـش از سـه میلیـون نفـر 
دهـۀ  دو  در  نوسـازی  متمرکـز  برنامه هـای  شکسـت  جمعیـت، 
سـاکنان  میلیونـی  مـرگ  و  زلزلـه  روزافـزون  خطـر  گذشـته، 
شـرایط  بـا  ارتبـاط  بـدون  تفصیلـی  طـرح  فرسـوده،  خانه هـای 
فرسـودگی و فقـدان منابـع مالـی متمرکـز بـرای راه انـدازی مؤثـر 
نوسـازی، مهمتریـن نشـانه های وقـوع بزرگترین بحران تاریخ بشـر 
در صـورت رخـداد زلزلـۀ تهـران اسـت. بی عملـی و یـأس مدیـران 
دولتـی و شـهری در مواجهه بـا واقعیت موضوع، سـکوت مرگباری 
بـر عرصـۀ مهمتریـن مسـئلۀ تهـران حاکـم کـرده اسـت. تنهـا راه 
خـروج از بحـران و تبدیـل بحـران فرسـودگی بـه فرصت نوسـازی 
و توسـعۀ شـهر، جلـب مشـارکت واقعـی شـهروندان و راه انـدازی 
نوسـازی بـا سـرمایه های خـرد مردمـی و بـه دسـت خـود آنـان 
اسـت. دسـت اندرکاران نوسـازی بـرای تحقـق ایـن مهـم ضمـن 
تأییـد راهبـرد مشـارکت به عنـوان تنهـا راه تحقق هـدف، تاکنون 
راه حـل عملیاتـی ارائـه نداده انـد و هرچـه تحـت عنـوان نوسـازی 
در برنامه هـای مرتبـط یـا بودجـۀ سـاالنه آورده شـده، تأکیـد بـر 

ضـرورت نوسـازی اسـت و نـه روش آن بـه نحـو مؤثـر.
»هسـتۀ امـن  محلـه« برنامۀ کاملی اسـت برای فعال کـردن مالکان 
خانه هـای فرسـوده که مبتنـی بر رفع مانـع اولیـه )پارکینگ طرح 
تفصیلـی(، مدیریـت عوامل مشـوق )اعطـای تراکم، افزایش سـطح 
اشـغال و پذیـرش کوچک سـازی( ضمـن اقتصادی کـردن نوسـازی 
به دسـت مالـکان، با راهکارهایی که برای مدیریت شـهری ترسـیم 
می کنـد زمینـۀ ارتقـای کیفیـت زندگـی شـهری و رونـق اقتصـاد 
شـهری را فراهـم مـی آورد. »هسـتۀ امـن  محلـه« بـازی برد-بردی 
اسـت کـه مالـکان، سـرمایه گذاران، سـازندگان و مدیریت شـهری، 
برنامه هـای  جزئیـات  تشـریح  می شـوند.  منتفـع  آن  از  همزمـان 

عملیاتـی هسـتۀ امـن نیازمند بررسـی های جداگانه  اسـت.
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