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 چکیده
امروزه توسعه پایدار دیگر یك مفهوم انتزاعی نیست بلكه به دنبال بروز پیامدهای ناشی 
از توسعه لجام گسیخته چند دهه اخیر كه حیات بشری را تا آستانه فروپاشی كشانده 
اقتصادی، مجموعه ای  ابعاد محیطی، اجتماعی و  این واقعیت دارد كه  بر  است، گواه 

درهم تنیده است كه توسعه منفك آن ها از یكدیگر غیرقابل تصور و ناممكن است.
به جرئت می توان گفت كه »هم پیوندی« و »تمام شمولی«، دو  انگاری  پایه چنین  بر 
و  امری مقطعی  نه  توسعه  نگاه،  این  در  پایدار هستند؛ چراكه  توسعه  واقعی  همزاد 
موضعی است و نه تک بعدی بلكه هم زمان هم بر درازای زمان و گستردگی مكان داللت 
دارد و هم بر تنوع و تكثر اجتماعی و اقتصادی. بدین معنا كه رفتار بشری تنها زمانی 
بر ابعاد سه گانه محیطی، اجتماعی و اقتصادی دوام پذیری خواهد داشت كه در سطح 

گسترده منصفانه و یا حداقل تحمل پذیر باشد.
کلیدواژه ها: بافت های ناكارآمد، بازآفرینی شهری، توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی، 

پایداری، تاب آوری، عدالت اجتماعی، حق به شهر، حقوق شهروندی.

 مقدمـــه
نقدی كه در چند دهه اخیر در سراسر جهان به برنامه های توسعه شهری وارد گردیده، 
مصرف گرایی و سوءاستفاده بیش ازاندازه از منابع )خاك، آب و انرژی(، دوقطبی شدن 
شهرها از زاویه اجتماعی و اقتصادی و به تبع آن تشدید فواصل اجتماعی و اقتصادی 
شهروندان در نبود حق به شهر و رعایت حقوق شهروندی برای اقشار میانی و فرودست 
و باالخره تسری بی عدالتی همراه با مدیریت جانب دارانه شهر بوده است كه مجموعه ای 
از كاستی ها را در طول زمان انباشته و به حال حاضر انتقال داده است. كاستی هایی 
تا  گردیده  موجب  آن ها  شدت  بلكه  دارد  »پایداری«  با  معناداری  فاصله  نه تنها  كه 
»تاب آوری« كه یك مفهوم خاص دال بر ایجاد نابسامانی در زمان بروز سوانح و ناظر 
بر چندوچون بازگشت به شرایط عادی بوده است، امروزه به سبب فراگیری بحران در 
تمامی ابعاد سه گانه محیطی، اجتماعی و اقتصادی به مفهومی عام و قابل تعمیم بر كل 
شرایط حاكم بر شهرها مبدل گردد و رسیدن به »پایداری« بدون دستیابی به »تاب آوری« 

را ناممكن كند.
غفلت جهانی در سازگار نمودن برنامه ها و طرح های توسعه شهری با الزامات پایدار و 
پرداختن دیرهنگام به آن ها، درمجموع، برون رفت از نابسامانی های گسترده موجود را 
امری دشوار كرده و تالشی مضاعف و همه جانبه در تمامی سطوح از سیاست گذاری در 
مقیاس كالن تا اقدامات اجرایی در مقیاس خرد را به طور هم زمان و فراگیر طلب  می كند.

بروز  دنبال  به  و  جهانی  آگاهی  به  نسبت  تأخیر  دهه  چند  با  باالخره  نیز  ایران  در 
بافت های  ناكارآمدی  و  شهرها  زیست پذیری  خصوص  در  هشداردهنده  پیامدهایی 

بر  مبتنی  توسعه  و  شهری  بازآفرینی 

حمل ونقل همگانی
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شهری، مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست، ارتقای كیفی شهرها، ایمنی شهرها و 
شهروندان، حق به شهر، عدالت اجتماعی و اقتصادی و ... به تدریج در حال تبدیل شدن 
به یك حساسیت و مطالبه  عمومی از سوی شهروندان و توجه مسئولین به این دغدغه ها 
»پهنه بندی  راهنماها همچون  و  کارها  پاره ای شیوه نامه ها، دستور  تدوین  شده است. 
حریم«، »پدافند غیرعامل«، »بازآفرینی شهری«، »توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی« 
و ... خود نشانی دال بر درك اهمیت این نیازها از سوی مسئولین است، هرچند كه تا 
پوشش كامل و همه جانبه این اسناد بر تمامی دغدغه های موجود راهی نه چندان آسان 

در پیشرو است.
در این میان دو سند »شیوه نامه بازآفرینی شهری« و »راهنمای ملی توسعه مبتنی بر 
حمل ونقل همگانی« ازجمله اسنادی هستند كه به سبب سنخیت كامل با مقاصد توسعه 
پایدار، تأثیر مستقیم و به نسبت زودهنگام بر زندگی  شهروندان و باالخره برخورداری 
از جایگاه قانونی مناسب و همچنین تخصیص منابع مالی به نسبت مناسب در مقایسه 
با سایر برنامه های توسعه شهری، بهترین فرصت برای به آزمون گذاردن اراده جمعی در 

دستیابی به ارتقای كیفیت محیطی، اجتماعی و اقتصادی می باشند.
آنچه در تنظیم اسناد بازآفرینی شهری هدف مسلم است بازگشت زیست پذیری مجدد 
به شهرها، برخورداری از هویت و ارتقای كیفیت زندگی شهروندان می باشد. بنابراین جز 
جلوگیری از اتالف و تخریب منابع )خاك، آب و انرژی(، رفع هرگونه آلودگی از آن ها، 
تأمین ایمنی شهر و شهروندان در مقابل عوامل خطرآفرین طبیعی و انسان ساخت و 
 پاسخگویی مناسب در مواقع بحران، حفاظت از هویت های طبیعی، تاریخی و فرهنگی 
و تسری عدالت اجتماعی و اقتصادی، رفع محرومیت و تأمین نیازهای خدماتی و رفاه 
به شهر  انگاری دیگر حقوق شهروندی و حق  با چنین  ندارد.  شهروندان راهی وجود 
یك مفهوم مجرد و منحصر به داشتن یك چهاردیواری فاقد هر نوع امكانات و الزامات 
زیستی نیست، بلكه تأمین مسكن در مفهومی بسیار گسترده تر و فراتر به عنوان بخشی 
از ارتقای كیفیت شهر و زندگی شهروندی معنا می یابد. ازاین رو، محالتی همچون محالت 
قدیمی و هسته های اولیه شهرها كه علیرغم داشتن سهم قابل توجه در معرفی بخشی 
از شناسنامه   هویتی شهر، به سبب نبود شرایط كالبدی و محدودیت در تحرك پذیری، 
فقدان ارتباط با اقصی نقاط شهر، عدم دسترسی مناسب به امكانات شهری و خدمات 
اجتماعی و رفاهی و در كل فاقد شرایط زیستی می باشند و یا روستاهای قدیمی پیوسته 
به شهرها كه از توسعه هم نواخت و هم زمان با سایر نقاط شهری محروم مانده اند و 
یا بافت هایی كه حاشیه ای تلقی می شوند و در محرومیت كامل و به دوراز هر ارزش  
شایسته انسانی با انباشتی از ناكارآمدی ها در اشكال متفاوت و با شدت های متفاوت 
دست وپنجه نرم می كنند در كانون توجه و دارای اولویت بازآفرینی محسوب می گردند.

به منظور روشن شدن ضرورت اجرای هم زمان و توأمان دو سند »بازآفرینی شهری« و 
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»توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی« در زیر به سنخیت اهداف مدنظر »توسعه مبتنی 
بر حمل ونقل همگانی« و كاربرد استانداردهای 8 گانه آن با اهداف بازآفرینی شهری 

اشاره می گردد.

 اهداف توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی
این اهداف در ابعاد سه گانه پایداری عبارت اند از:

- ابعاد محیطی
تحدید  و  جاده ای  شبكه  احداث  كاهش  با  محیط زیست  تخریب  از  جلوگیری  )الف( 

بهره برداری از خودروی شخصی؛ و
)ب ( پیشگیری از انتشار گازهای گلخانه ای با كاهش مصرف سوخت های فسیلی ناشی 

از استفاده از خودروی شخصی.

- ابعاد اجتماعی
الف( تأمین سالمت )جسمی و روحی( شهروندان با زیست پذیر كردن محیط های شهری 

و فرا شهری؛
ب ( ایمن سازی سفر با كاهش حوادث؛

ت ( تأمین آرامش و آسایش، با كاهش اضطراب رانندگی و طول مدت سفر؛
برای  )به ویژه  دسترسی  جهت  برابر  فرصت های  ایجاد  با  اجتماعی  عدالت  تحقق  ث ( 
)پایه و رفاهی(، كار و فعالیت،  از/ به كانون های سکونتی، خدمات  اقشار فرودست( 

اوقات فراغت؛ و
بر  مبتنی  تحرك پذیری شهروندان  افزایش  با  اجتماعی  مراودات  به  بخشیدن  رونق  ج ( 

شناخت الگوهای سفر.

-ابعاد اقتصادی
الف( بهره گیری از صرفه های ناشی از تمركز جهت كاهش  هزینه های احداث و تأمین 

زیرساخت ها؛
با تدوین  از حمل ونقل همگانی  ایجاد و بهره برداری  پایدار در  تأمین منابع مالی  ب ( 
سوی  از  بالفعل(  و  بالقوه  پتانسیل های  )به كارگیری  سودمند  طرح های  و  برنامه ها 

نهادهای متولی؛
و  و خصوصی  دولتی، عمومی  بخش های  كردن سرمایه گذاری  و سودمند  ت ( هدایت 
بر  مبتنی  توسعه  در  با مشاركت  یك  اختیارات هر  و  در چارچوب وظایف  شهروندان 

حمل ونقل همگانی جهت تقویت، رونق و پویایی مراودات اقتصادی و بازار؛
ث ( كاهش هزینه سفر در سبد هزینه های خانوارها؛ و

ج ( دستیابی به توسعه یكپارچه در تمامی سطوح تدوین برنامه، طرح ریزی و برنامه ریزی 
اجرا.

 استانداردهای توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی
این استانداردها عبارت اند از:

الف( گسترش حركت پیاده با ایجاد محله های مشوق پیاده روی؛
اولویت  بخشیدن  به   شبکه   وسایل  حمل و نقل غیر  با  از دوچرخه   استفاده  افزایش  ب ( 

موتوری؛
از  متراکمی  شبکه های  ایجاد  طریق  از  ارتباطی  شبكه های  در  هم پیوندی  ایجاد  ت ( 

خیابان  و  گذرهای ایمن؛
نزدیك  موقعیت های  به  توسعه  دادن  سوق  با  حمل ونقل  از  مطلوب  بهره گیری  ث ( 

ایستگاه های حمل ونقل همگانی با کیفیت باال؛
تنوع  و  كاربری ها  اختالط  بر  مبتنی  برنامه های  تدوین  طریق  از  آمیختگی  ایجاد  ج ( 

طبقات اجتماعی و اقتصادی؛
ح ( تعدیل تراكم از طریق بهینه سازی میزان تراکم متناسب با ظرفیت حمل ونقل همگانی؛

خ ( ایجاد فشردگی با ایجاد و توسعه محدوده های دارای تراكم بهینه و دارای دسترسی 
كوتاه به ایستگاه؛ و

از  استفاده  تسهیل  با  تحرك پذیری  افزایش  طریق  از  طراحی  در  رویکرد  تغییر  د ( 
حمل ونقل همگانی جهت کاهش خودرو محوری و بهبود بخشیدن به مسیرهای حركت 

غیر موتوری.
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عکاس: سید مهرداد شریفی.




