
سخن مدیر مسـئول

تحققگفتمان»حقبهشهر«،
شرِطالزمبازآفرینیپایدارشهری

فراینــد شهرنشــینی در ایــران گرچــه فرصت هــای جدیــدی بــرای توســعه همه جانبــه فراهــم آورده اســت، امــا در عیــن 
حــال موجــب بــروز چالش هــای بزرگــی در ابعــاد مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی بــرای شــهروندان 
شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــا گذشــت بیــش از چهــار دهــه از برنامه ریــزی و تهیــه طرح هــای توســعه شــهری 
ــا مســائل و مشــکالت شــهروندان نداشــته ایم. بــه اســتناد تجــارب  توفیقــی در ارائــۀ راه حل هایــی کارآمــد در مواجهــه ب
جهانــی و بررســی سیاســت ها و برنامه هــای توســعه شــهری در کشــورهای توســعه یافتــه، بــه نظــر می رســد کــه سیاســت 
بازآفرینــی شــهری بــا رویکــردی کل نگــر، جامــع و یکپارچــه بــا تاکیــد بــر مقولــه کیفیــت زندگــی، بعنــوان یــک دســتور 
کار شــهری جدیــد می توانــد برنامــه مناســبی بــرای پاســخ گوئی بــه نیازهــای کنونــی شــهروندان باشــد. حضــور مــردم در 
کانــون برنامه هــا و سیاســت های ایــن دســتور کاری جدیــد، ســبب می گــردد کــه بــدون توجــه بــه ســاختارهای اجتماعــی 
و مشــارکِت جامعــه مدنــی نتــوان رو بــه جلــو حرکــت کــرده و بازآفرینــی شــهری پایــدار را محقق ســاخت. فهــم و پذیرِش 
نیــاز بــه مشــارکت شــهروندان توســط مســئوالن و ســکانداران مدیریــت شــهری، یکــی از شــروط الزم تحقــق ایــن فرایند 
اســت. در ایــن میــان عــالوه بــر ضــرورت مشــارکت فردفــرد شــهروندان در تصمیم گیری هــای شــهری، توجــه بــه حقــی 
ــه نظــر می رســد.  ــه عنــوان گفتمــان مهــم و فراگیــِر کنونــی ضــروری ب جمعــی و همگانــی همچــون »حق به شــهر« ب
گفتمــان حق به شــهر می کوشــد کــه دگرگون کــردن شــهرها را بــه تقاضایــی پایــدار و عمومــی توســط همــه شــهروندان 
تبدیــل کنــد و نــگاه بــه فضــا بــه عنــوان مقولــه ای اجتماعــی ســبب گــردد کــه آن هــا حــق کنتــرل بــر فضاهــای شــهری، 
حــق مشــارکت در فرایندهــای تصمیم ســازی و حقــوق دیگــری از ایــن دســت را بــرای خــود بــه رســمیت شــناخته و در 

نتیجــه بــا کاســتن از قــدرت متمرکــِز دولــت، بازآفرینــی پایــدار شــهری را یــاری رســانند.
ــر  ــه ب ــا تکی ــی ب ــداوم شــیوه زیســت در شــهرهای ایران ــا رشــد و بالندگــی ســاختارهای اجتماعــی، ت از ســوی دیگــر، ب
نگاه هــای آمرانــه و از بــاال بــه پاییــن ســازگاری نخواهــد یافــت، بلکــه در ســایه شــکل گیــری و رشــد گفتمان هایــی ماننــد 
»حق به شــهر« قــادر خواهــد بــود بــا برخواســتن از متــن زندگــی اجتماعــی، در شــهرها معنــا یابــد. گفتمــان حق به شــهر 
کــه مفهومــی جمعــی اســت، می توانــد بــا ســنجش و تطبیــق تفاوت هــا و تمایــزات شــهروندان ایرانــی، در فراینــد بازتعریف 
هویــت شــهرهای ایــن ســرزمین، بــه مولفه هایی کــه بن مایــه زندگــی ایرانیــان در ایــن بســتر تاریخی-جغرافیایی-فرهنگی 

بوده انــد، تمرکــز و توجــه کنــد و بســتری بــرای تحقــق بازآفرینــی پایــدار شــهرهای ایــران گــردد. 
شــرکت مــادر تخصصــی عمــران و بهســازی شــهری در راســتای اهــداف و وظایــف خــود در زمینــه ارتقــاء حیــات شــهری 
ــاتید و صاحب نظــران در طــرح و  ــری از نظــرات و تجــارب اس ــا بهره گی ــا ب ــوده اســت ت ــالش نم ــر ت در ســال های اخی
شــکل گیری گفتمــان حــق بــر شــهر بســترهایی را مهیــا ســازد. اختصــاص ایــن شــماره از فصلنامه هفت شــهر بــه موضوع 
"حــق بــر شــهر" یکــی از گام هایــی بــود کــه در ایــن راســتا بــه پیشــنهاد هیئــت تحریریــه محتــرم و بــا دعــوت از اســتاد 
محتــرم جنــاب اقــای دکتــر پیــران بــه عنــوان ســردبیر ویــژه، برداشــته شــد. ضمــن ســپاس و قدردانــی بی پایــان از ایشــان 
کــه بــا بیشــترین میــزان دقــت و ژرفانگــری در تمــام مراحــل تهیــه محتــوا تــا تولیــد نشــریه، نظــارت و همراهــی پربــار و 
صمیمانــه خــود را از مــا دریــغ ننمودنــد، اذعــان مــی دارد کــه تالش هــای انجــام شــده در ایــن شــماره تجربــه ای متفــاوت 
بــرای دســت اندرکاران و خواننــدگان نشــریه هفت شــهر را در پیــش روی قــرار داده اســت. امیــد مــی رود کــه طــرح مباحــث 
ارایــه شــده نقطــه عطفــی را بــرای گفت و گویــی فراگیــر و مســتمر در جامعــه حرفــه ای و دانشــگاهی رقــم زنــد و در طــول 

زمــان موجــب ایجــاد جریان هایــی بــرای تحقــق آرمان هــای حــق  بــه  شــهر گــردد. آرمانــی همچــون حــق تغییــر شــهر 
بــر اســاس خواســت شــهروندان ایرانــی کــه برخواســته از روح حاکــم بــر زندگــی ایرانی اســت، می توانــد به عنــوان حلقه ای 
از منظومــه ای تصــور شــود کــه بازآفرینــی شــهری پایــدار را در نظــام توســعه شــهری ایــران محقق ســازد. از پژوهشــگران، 
مدیــران شــهری، برنامه ریــزان و کلیــه مخاطبــان نشــریه تقاضــا می شــود تــا بــا ارســال نقطه نظــرات ارزشــمند خــود مــا را 

در ارتقــای کیفیــت ایــن اقــدام فرهنگــی– ترویجــی یاری رســانند.

محمدسـعید ایزدی
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