رویکردها وسیاستهای نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی
شهری پایدار)
سیدحسین بحرینی  -استاد دانشگاه تهران ،پردیس هنرهای زیبا
محمد سعید ایزدی  -استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
مهر انوش مفیدی - 1دانشجوی دکترای شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ دریافت1393/03/18 :
تاریخ پذیرش1393/09/10 :

واژگان کلیدی  :بازسازی شهری،نوسازی شهری ،بازآفرینی شهری،بازآفرینی شهری پایدار،پایداری اجتماعی.

 1نویسنده مسئول مقالهmehbanmofidi@ut.ac.ir :
این مقاله برگرفته از رساله دکترای اینجانب با عنوان” نقش ارتقاء کیفی قلمرو عمومی در بازآفرینی شهری پایدار” میباشد
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رویکردها وسیاستهای نوسازی شهری
(از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)

چکیده:
این مقاله به بررسی سیرتحول رویکردها و سیاستهای نوسازی شهری از نخستین اقدامات در چارچوب بازسازی تا
بازآفرینی شهری پایدار میپردازد .در دهههای اخیر ،سیاستهای متعددی در رویارویی با مسئله افت کیفیت محیطی،
منزلت اجتماعی و سرزندگی اقتصادی شهرها (به ویژه در نواحی درونی آنها) مطرح و برنامههای گونا گونی در این خصوص به
اجرا درآمدهاند .در یک نگاه تحلیلی_تاریخی مراحل متمایزی در فرآیند تکاملی این سیاستها قابل تشخیص هستند .طی
سه دهه اخیر در کشورهای توسعه یافته متأثر از دگرگونیهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و همچنین در گذار از اقتصاد
صنعتی به اقتصاد خدماتی به منظور حل معضالت و تنگناها در محدودههای شهری رو به افول ،رویکردهای مختلفی در
تئوری و عمل تجربه شدهاند .ادبیات موجود در این عرصه تا آغاز هزاره سوم میالدی به این رویکردها و عوامل مؤثر بر آنها و
همچنین تأثیرات آنها بر تحوالت شهرها به شکل مشروحی پرداخته است .در سالهای اخیر با اولویت یافتن پارادایم(الگو)
پایداری ،توسعه پایدار و رویکرد بازآفرینی شهری پایدار ،عرصه موضوعی جدیدی در ادبیات جهانی مطرح شده است.
پرسش این پژوهش و هدف اصلی مطالعه نیز در راستای تبیین این رویکرد نوین و ابعاد و مؤلفههای آن شکل گرفته است،
مبنی بر اینکه ابعاد و مؤلفههای "بازآفرینی شهری پایدار" چیستند و چگونه متأثر از "پایداری اجتماعی" به عنوان رویکرد
متأخر تبیین میگردند .روش تحقیق پژوهش حاضر متأثر از ماهیت پرسش پژوهش بر مبنای مطالعه اسنادی  ،کتابخانهای
و همچنین روش تحلیل محتوا و استدالل منطقی تهیه و تنظیم شده است .در مقاله حاضر دیدگاههای اندیشمندان و
عوامل مؤثر بر دگرگونیها از حدود نیمه دوم قرن بیستم میالدی تا کنون استخراج ،طبقهبندی و تحلیل شدهاند .نتایج
حاصل از پژوهش بیانگر آن هستند که رویکرد یکپارچه ،کاربرد مفهوم مشارکت در همکاری بخشهای خصوصی و دولتی،
تأ کید بر هویت محلی و حس مکان ،شهرها به عنوان مکانهای رقابتی  ،محیطهایی به لحاظ اجتماعی همه شمول و به
لحاظ اقتصادی شکوفاو عرصههای عمومی سرزنده از ّ
اهم مؤلفهها و معیارهای بازآفرینی شهری پایدار با اولویت پایداری
اجتماعی میباشند.
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.1مقدمه
بیتردید «تغییر»الزمه زندگی بشر و تداوم وتکامل است و با میزان و
شتاب متفاوت ردپایی را از خود در زمان و مکان بر جای میگذارد.
در دهـههــای اخیر رشــد شتابان شهرنشینی ،توسعه وگسترش
بیرویه شهرها ،تنگناها ،معضالت و پیچیدگیهایی را به همراه
داشته است .از پیامدهای این پدیده ،شدت یافتن ضرباهنگ
"تغییر" فضایی_ کالبدی شهرها بــه طــور اعــم و مــرا کــز شهری،
ً
بافتهای کهن و اصــوال بخشهای مرکزی شهرها به طوراخص
بوده است که اغلب سبب افت منزلتهای اجتماعی ،نابسامانی
در سازمان فضایی_کالبدی ،زوال اقتصادی و نا کارآمدی کارکردی
در این محدودهها شده است.
کشورهایی کــه دررف ــع ایــن معضالت و ترمیم تخریبها و زوال
بافتهای شهری ،مدیریت تغییر و باززندهسازی وتجدید حیات
شهرها ویا بخشهایی از شهرهایشان به تالشهای منسجمتری
پرداختهاند(مانند کشورهای امریکای شمالی ،اروپای غربی و به
ویژه بریتانیا )رویکردهای مختلفی را در تئوری وعملتا کنون تجربه
نمودهاند.
در یک نگاه تحلیلی_تاریخی به این رویکردها و نتایج آنها مالحظه
م ـیگــردد کــه سیاستهای اجتماعی و اقــتــصــادی مختلفی در
رویارویی با تنزل محیطی ،اجتماعی واقتصادی در بخشهایی
از شهرهای پسا_صنعتی مطرح شــدهانــد .در رونــد تغییرات این
سیاستها مــراحــل مختلفی بــراســاس ویــژگ ـیهــای برجسته و
همچنین چارچوبهای سیاستی و نهادی متعدد قابل تعریف
هستند که در تطابق با شرایط زمانه به اجــرا درآمــدهانــد .بزویک
وشنکوا( )2006عوامل دیگری را نیز شناسایی نموده و بیان میدارند
که گرچه عوامل اقتصادی ،سیاسی واجتماعی محرکهای مهمی
دراین تغییرات بودهاند ،عناصر مختلف دیگری نیز مانند صحنه
سیاسی وایــدئــولــوژیــهــای حــا کــم بــر محیط ســیــاسـتگــذاریهــا،
رویکردها ،حمایتهای مالی و نوع برنامههای به اجرا درآمده در
این رویارویی تآثیرگذار بودهاند(.)Beswick&Tsenkova, 2002:6
در بــرخــی بــررسـیهــا و پــژوه ـشهــا ،تقسیمبندیهای تحوالت
براساس مقاطع زمانی(دهههای نیمه دوم قرن بیستم میالدی)
ً
مورد مالحظه قرار گرفتهاند .iدر پژوهش حاضر ،صرفا از دیدگاه
رویــکــردهــای مؤثر بــر دگرگونیها،جمعبندی از رونــد طــی شده
ازحـ ــدود نیمه دوم قــرن بیستم تا کنون بــا اتــکــا بــه بــررسـیهــا و
پژوهشهای معتبر انجام پذیرفته و مؤلفهها و معیارهای رویکرد
متآخر یعنی بازآفرینی شهری پایدار با اولویت پایداری اجتماعی
تشریح و تحلیل میگردند.
.2روششناسی تحقیق
ماهیت پرسش این پژوهش از نوع کیفی بــوده و درنتیجه روش
تحقیق این مقاله به منظور تدقیق چارچوب مفهومی ،از مطالعات
اســنــادی وکتابخانهای وهمچنین "تحلیل محتوا" و "استدالل
منطقی" تشکیل میگردد .درهر"تحلیل محتوا"،کار محقق استنباط
ازرویدادهادرباره جنبههای خاصی ازمتن آنهاوتوجیه استنباطها
برحسب شناخت عوامل پایداردرنظام موردنظرمیباشد .تحلیل

محتوا نقش مهمی در روششناسی ابزارهای پژوهشی نیز دارد؛
زیرا دارای توان تحلیل پدیدههای مشاهده نشده با میانجیگری
دادههای مرتبط با پدیدهها میباشد (کریپندورف.)1388 ،از این
رو در مقاله حاضر با بررسی وتحلیل محتوای نظریهها وکاربرد آنها
و همچنین با کاربرد استدالل منطقی،جمع بست مؤلفههای
بازآفرینی شهری پایدار تبیین میگردند.
.3مبانی نظری تحقیق
پس از انقالب صنعتی در رویارویی با دگرگونی ساختار اقتصادی
وپیامد ها وتبعات اجتماعی_فرهنگی آن ،سرعت آرام تغییرات و تأثیر
بطئی آن بر کالبد شهرها با تغییراتی پرشتاب و تأثیرگذارجایگزین
شد .رویــارویــی با پدیدههای گونا گون در چارچوب توسعههای
شهری و د رهمه ابعاد آن (بــه ویــژه از زمانی که آهنگ تغییرات
شتاب بیشتری یافت و ّردپای این تغییرات در شهرها به جا گذاشته
شــد) از یکسو متأثر از اندیشهها و رویــدادهــای مختلف صورت
پذیرفته واز سویی دیگر در راستای نیازهای زمــان شکل گرفته
اســت .در حــوزه نظریهها واقداماتی که با عنوان"مرمت شهری"
شناخته میشود ،رویکردهایی شاخص درنیمه دوم قرن بیستم
که خود از زیرشاخههای سیاستگذاری دیگری تشکیل شدهاند،
از سوی نظریهپردازان دردورههای زمانی_ تاریخی مورد مداقه قرار
گرفتهاند .پژوهش حاضر پس ازنگاهی اجمالی به رویکردهای پیش
از بازآفرینی ،بر بازآفرینی شهری و بازآفرینی شهری پایدار تأ کید
خواهد داشت.
.3.1رویکردهای مرمت شهری پیش از بازآفرینی
ســیــاسـتهــا و بــرنــام ـههــای ن ــوس ــازی و ب ــازس ــازی ش ـهــری در هر
دوره متناسب بــا رویــکــردهــای قــالــب ،نیروهای مؤثر و هدایتگر
(اقتصادی ،سیاسی واجتماعی)وهمچنین شرایط و ویژگیهای
محیطی،اقتصادی و اجتماعی شهرها دارای مشخصهها وابعادی
معرف دوره و سیاست قالب برآن مطرح بودهاند .بازسازیهای
کالن مقیاس پاپ سیکتوس پنجم 1در رم با هدف تبدیل نمودن
شهر رم به پایتختی برای جهان مسیحیت یا برنامههای نوسازی
شهری کالن مقیاس هوسمان 2در پاریس ،همچنین برنامههای
تخریب ونوسازی گسترده موسولینی در رم( )1934و نوسازیهای
گــســتــرده اســتــالـیــن ( )1935و هیتلر در مسکو و بــرلـیــن معرف
سیاستهای نــوســازی حا کمان شهری بــا انگیزههای سیاسی
و اقتصادی بــوده اســت .بــازســازیهــای پس از جنگ ،تخریب و
نوسازیهای گسترده بر پایه دیدگاههای مدرنیستی دهههای
 50و 60میالدی نیز بیانگر رویکردهای متفاوتی به فرآیند تغییر
و نوسازی شهری بودهاند .این فرایند تکامل اندیشه ،رویکرد و
سیاستهای نوسازی شهری با گذر از بازسازیهای کالن مقیاس
دهه پنجاه میالدی ،3نخستین توجهات به مسائل اجتماعی اواخر
دهه  ، 60باززندهسازی و بهسازی دهه هفتاد4و توسعههای مجدد
)1 Pope Sixtus V (1590-1585
)2 Haussman (1853
3 Large-Scale Urban Reconstruction(clearance ,comprehensive
)redevelopment
4 Urban Revitalization and area improvement

جدول ::1ویژگیهای بارز رویکردهای بازسازی ونوسازی
ابعاد

بعداقتصادی

بعد کالبدی

بعد اجتماعی

رویکردها

رویکرد بازسازی

رویکرد نوسازی
توسعه مجدد)
تجدید حیات و
(بهسازی

بعد زیست
محیطی

اندیشهها ورویدادهای
مؤثر

 تأ کید بررشد اقتصادیپروژه های ضربتی -ع ـ ـ ـ ــدم ت ـ ــوج ـ ــه بــه -ف ــق ــدان اهمیت بـ ــازسـ ــازی پــیــامــدهــای -مسکن انبوهمسائل وپیامدهای وارزشه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــای
ـای
ـ
ـ
ه
ب ـ ــازس ـ ــازیجنگ جهانی
زیستمحیطی در
اجتماعی اقدامات
جامع
 برنامهریزی رفاهمجموعه اقدامات
ـازی
ـ
ـ
ـ
ـ
ـس
ـ
ـ
ـ
ـ
ک
ـا
ـ
ـ
ـ
ـ
پکینزی
 تسلط اقتصادتوسعه ای
 س ــرم ــایـ ـهگ ــذاری بخش م ـ ـ ــح ـ ـ ــلـ ـ ـ ـهه ـ ـ ــایفقیرنشین
عمومی

 آرمانهای مدرنیستی تسلط فلسفی عقالنیتابزاری
 دیـ ــکـ ــتـ ــاتـ ــوریهـ ــایسیاسی
 برنامهریزی مبتنی برنگاه از باال به پایین

 ت ـ ـ ــداوم ف ــق ــداناه ــم ــی ــت وارزش
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــای زی ـ ــس ـ ــت
م ـ ــح ـ ــی ـ ــط ـ ــی در
اقدامات توسعه ای

 ت ــأث ــی ــر ن ــگ ــرشه ــایاجـ ــتـ ــمـ ــاعـ ــی و ع ــل ــوم
اج ــت ــم ــاع ــی در حــیــطــه
شـ ــهـ ــرسـ ــازی و م ــرم ــت
شهری
 ع ـ ـ ـ ـــدم مـ ــوفـ ــقـ ــیـ ــتپروژههای کالن مقیاس و
توسعه انبوه

 توسعه اقتصادی عالوه برتوسعه کالبدی
 آغاز مشارکتهای دولتیوخصوصی
 شکلگیری شرکتهایتوسعه وعمران با تأ کید بر
بازدهی اقتصادی

 تداوم توسعههایکـ ــالـ ــبـ ــدی ه ــم ــراه
بـ ــا ب ــازن ــگ ــریه ــای
اجتماعی وم ــوازی
شدن با بحث های
ساماندهی
 در توسعه مجددطـ ــرح هـ ــای کــان
مــقــیــاس وتــوســعــه
های جدید

 تــوجــه بــه «رویــکــردآسـ ـ ــیـ ـ ــب ش ــن ــاس ــی
اجتماعی
باپیگیری «پروژه های
ت ــوس ــع ــه گ ــروهه ــای
اجتماعی»
 محرومیتزدایی ازمحدودههای مرکزی
شهرها
 تـ ــلـ ــف ـ ـیـ ــق نـ ــگـ ــاهاجتماعی وانسانی به
مرمت شهری

مأخذ:نگارندگان :براساس جمع بست تحلیلی

1 Urban Redevelopment with focus on commercial and property
development
2 Fordism
3 Post Fordism

”4 “Divided Cities
”5 “ Islands of renewal in seas of decay
6 Regeneration
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رویکردها وسیاستهای نوسازی شهری
(از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)

دهه هشتاد با تأ کید بر توسعه امــا ک و مرا کز تجاری 1به عالوه
توسعه قلمرو فعالیت به سوی رویکرد جامعنگر پیشرفته که عالوه
بر توجه به ویژگیهای کالبدی_ محیطی و ارتقای آن ،به تحول در
ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز متعهد میگردد.
در یک جمعبندی(جدول )1ویژگیهای بارز رویکردهای بازسازی
و نوسازی در ابعاد اقتصادی،اجتماعی،کالبدی،زیستمحیطی و
همچنین اندیشهها و رویدادهای مؤثر در شکلگیری آنها مورد
مقایسه قرار میگیرند:
.3.2گذار از نوسازی به بازآفرینی
شهرها در دهـههــای پایانی قــرن بیستم ،دگرگونیهای عظیمی
در صنعت،اقتصاد ،محیط زیست ،سیاست وجامعه را شاهد
بودهاند که انعکاس آن در چرخش رویکردها و سیاستهای شهری
واصالحات متعاقب آن ،قابل تأمل هستند .تحوالتی مانند حرکت
اقتصاد جهانی از فوردیسم 2به پسافوردیسم ،3رشد اقتصاد متکی بر
فعالیتهای خدماتی ،پدیده جهانی شدن و شروع توجه ّ
جدی به
محیط زیست که هریک به تنهایی وزنه سنگینی در این تحوالت به
شمار میروند،آغازگر ایجاد تغییراتی در شهرها به ویژه در هستههای
مرکزی و بافت درونی آنها بودهاند.
ت ـ ــی ـ ــزدل( )1996اش ـ ــاره م ـیکــنــد ک ــه در نتیجه ب ــه ه ــم خ ــوردن

تعادل کالسیک اقتصادی و صنعتی ،پیامدآن متروک ماندن
بسیاری از محدودههای شهرها(مرا کز تولید،کارخانهها ،صنایع
کشتیسازی ،ماشینسازی و )....و تالشی بــه منظور احیای
عملکردی و اقتصادی است ( .)Tiesdell et al.,1996عدم کارآیی
رویـکــرد" نــوســازی شــهــری"در دوران گــذار مــورد توجه بسیاری از
اندیشمندان قــرار گرفته و به عناوین مختلف از آن شرایط یاد
شده است".راهبردهای نوسازی شهری مبتنی بر رشد اقتصادی
جانبدارانه در دهه « 80شهرهای تقسیم شده»"Fainstein et al.,(4
 )1992و" جزایر نوسازی در دریای زوال" ( 5)Berry,1985را تولید کرده
بود و به طرز فزایندهای مشهود بود که نوسازی بر مبنای امال ک و
مستغالت ،پایداری قابل اعتمادی برای بازآفرینی اقتصادی پایدار و
با ثبات ارائه نمینماید(.)Ng,M.K.,2001
در چنین شرایطی است که در تداوم جنبش بازسازی و نوسازی،
رویکرد جدیدی شکل میگیرد که از آن پس به مــرور در ادبیات
توسعه شهری با واژه بازآفرینی 6همراه میگردد .در مراحل اولیه،
ً
این رویکرد عمدتا بر پایه مداخلههایی بزرگ مقیاس و با همراهی
شرکتهای خصوصی و به صورت پروژههایی عظیم و برخوردار از
دیدگاههای اقتصادی کالن استوار بود .به این ترتیب کشورهای
غربی هریک براساس ساختار سیاسی و نظام برنامهریزی خود ،
بدین امر مبادرت میورزیدند .اما مسئله این بود که هنوز نحوه
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برخورد با امر توسعه از دیدگاههای قیم مآبانه ،از باال به پایین،
غیرتعاملی ،جزئینگر و بخشی بــرخــوردار بــودنــد" .صــح ـیزاده و
ای ــزدی" بیان مـیدارنــد که "در انگلستان دولــت محافظه کــار با
تشکیل شرکتهای توسعه وعمران شهری(1)UDCsسیاستهای
بازآفرینی رابرپایه توسعه زمین و مستغالت آغاز نمود"(صحی زاده
وای ــزدی .)8 :1383،بنابراین نمونه شاخص بازآفرینی اقتصادی
در سیاست هــای شهری بریتانیا از طریق ایــن شرکتها تحقق
ی��اف��ت".از طریق شــرکـتهــای توسعه شهری بــود کــه چارچوب
شرا کتی همه پروژههای بهسازی و نوسازی به حرکت در میآمدند»
(.)Beswick&Tsenkova,2002گــرایــش عمده این مداخالت که با
عنوان پروژههای شاخص(پرچم) 2با طرح تجدید ساخت "کنری
ً
وارف" 3آغاز شد ،عمدتا تأمین کننده منافع اقتصادی کارفرمایان بود
(صحیزاده وایــزدی .)8 :1383،در روند تحوالت در سیاستهای
توسعه شهری ،پیامد این نوع نگاه و توجه بیش از حد به بازدهی
اقتصادی از طریق توسعه مستغالت ،انتقاداتی را در برداشت که
در پاسخ به آن ،دیدگاهی که دیگر در محافل علمی و نهادهای
اجرایی ،رویکرد» بازآفرینی شهری» 4شناخته میشد ،با حرکت
به سوی شکل جامعتری از سیاستگذاری و اعمال تمرکز بر روی
راهحلهای یکپارچه و کلنگر ،همچنین توجه به خواستهای
جــوامــع محلی ،بــر پــایــه دیــدگــاههــای مشارکتی و در همراهی با
تغییرات زمانه ،میرفت تا در انتقال و اتصال قرن بیستم میالدی به
هزاره سوم نقشی کلیدی را در سیاستهای توسعه شهری به ویژه
در بهسازی و نوسازی شهری در نواحی درونی شهرها ایفا نماید.
پس از آن نیز در مسیر این گذار و در دهههای اخیر متأثر از پارادایم
پایداری ،بازآفرینی پایدار تجربه میگردد (نمودار .)1
.3.3بازآفرینی شهری
واژه « »Regenerationاز ریشه فعل  Regenerateبه معنای احیا
کردن ،جان دوباره بخشیدن ،احیا شدن ،از نو رشد کردن بوده و

رویکردها وسیاستهای نوسازی شهری
(از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)

Urban Development Corporations
Flagship Projects
Canary Wharf
Urban Regeneration

1
2
3
4

همچنین در تعریف این عبارت گفته میشود که به معنای بازتولید
طبیعی ،بخشی از یک تمامیت زنده میباشد که در معرض نابودی
قرارگرفته است ( ،Robert,2000به نقل از لطفی .)79:1390 ،این
واژه به شکل گستردهای پس از  ،1995به عنوان جایگزینی برای
نوسازی شهری در عرصه ادبیات شهرسازی جریان یافت".کوچ"
این جایگزینی را چنین بیان مینماید:
"بازآفرینی شهری از آرمانها و دستاوردهای نوسازی شهری که به
صورت فرآیندی از تغییرات کالبدی اساسی دیده میشود و تجدید
حیات شهری که هرگاه نیاز به اقدام را پیشنهاد میدهد ،در تدقیق
یک رویکرد باشکست مواجه میگردد ،بسیارفراتر حرکت میکند"
(.)Couch,1990:2
واژه بازآفرینی شهری معانی متفاوتی را در ذهــن افــراد مختلف
متبادر میسازد و در عمل میتواند در طیفی از فعالیتهای بزرگ
مقیاس برای ارتقای رشد اقتصادی تا مداخالت در حد محلهها و
واحدهای همسایگی به منظور ارتقای کیفیت زندگی بگنجد .در
بریتانیا نهاد«شرا کت انگلیسی» ،5بازآفرینی را به عنوان مجموعه ای
از فعالیتهای هدفمند مطرح میسازد که تنزل کالبدی ،اجتماعی
و اقتصادی را در محیطهایی که بــازار نتوانسته بــدون حمایت
دولت موفق بر حل آن شود ،تغییر دهند( .)CLG, 2008:G7رابرتز
در مقدمه کتاب بازآفرینی شهری یکی از جامعترین نگرشهارا در
تعریف بازآفرینی ارائه نموده است:
"بازآفرینی شهری فرآیندی اســت که به خلق فضاهای شهری
جدید با حفظ ویژگیهای اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی) منجر
میگردد .بازآفرینی شهری ،عبارت است از دید جامع و یکپارچه
و مجموعه اقــدامــاتــی کــه بــه حــل مسائل شـهــری بینجامد ،به
طوری که بهبود دائمی در شرایط اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی
و زیستمحیطی بافتی کــه دستخوش تغییر شــده را بــه وجــود
آورد"(.)Roberts,2000:19
رابرتز و سایکس در یک جمعبندی در ســال 2000و در آغــاز هزاره
سوم میالدی براین عقیدهاندکه سه موضوع کلیدی :نیاز به یک
رویکرد جامع که موضوعات اجتماعی و اقتصادی سر و کار
5 English Partnership

نمودار  :1رویکردهای غالب در مقاطع زمانی

ح

(نوزایی شهری)

(بازآفرینی پایذار)
بازآفرینی جامع یکپارچه

(توسعة اجتماعی وتنوع بخشی کارکردی)

بازآفرینی پیشرفته

2000

بازآفرینی فرهنگ -مبنا
بازافرینی حفاظت -مبنا

بازآفرینی سیما -محور

بازآفرینی رویذاد -محور

بازآفرینی اجتماع -محور

نوسازی وبهسازی های کالن مقیاس

60و1950

1990

2010

اقتذارگرایانه)

باززنذه سازی و بهسازی

1980

(تمایالت نیروهای سیاسی

1970
بازآفرینی شهری متقذم

( توسعه های مجذد با رویکرد
امالک ومستغالت)

()

1930
بازسازی های پس ازجنگ
(غلبة رویکردهای مذرنیستی)

نمودار :2فرآیند بازآفرینی شهری

ﻧﻴﻤﺮﺥ)ﻣﻮﺟﻮﺩ( ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻮﻣﻲ؛
ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ،
ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﻭ

ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ

ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ.

ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ

ﻧﻴﻤﺮﺥ)ﻣﻮﺟﻮﺩ( ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻗﺎﺭﻩﺍﻱ ﻭ ﻣﻠﻲ)ﺩﺭ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﻭ

ﺍﺭﻭﭘﺎ(،

ﻧﮕﺮﺍﻧﻲﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،

ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ،

ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖﻫﺎ ،ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻭ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ ،ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻣﺮﺩﻣﻲ،

ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎ

ﻧﮋﺍﺩﻱ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ

ﻭﺭﻭﻧﺪﻫﺎ:

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻤﻬﺠﻮﺭﻣﺎﻧﺪﻩ.

-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﻧﻴﻤﺮﺥ)ﻣﻮﺟﻮﺩ( ﻣﺤﻴﻄﻲ

-ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ

-ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ

ﺷﻬﺮ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ،
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ

ﻫﺎﺩﻳﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱﻫﺎﻱ

ﻣﻮﺟﻮﺩ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ

ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ،
ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻱ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ،
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ،

ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ

ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﺔ
-ﺷﻬﺮﻱ:

-ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺎ-ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﺎﺏ،
ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ،ﺭﻳﺨﺖﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺷﻬﺮﻱ.
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ﻣﺤﻴﻄﻲ:

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:

ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ:

-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﺎﺏ،

 -ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ

-ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﻜﻦ

-ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻬﻴﻨﻪﻱ ﺍﻧﺮژﻱ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ،ﻣﻴﺮﺍﺙ

-ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻱ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ

-ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﺮﻓﻴﻊﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ

ﺟﺪﻳﺪﺍﻟﺘﺎﺳﻴﺲ

-ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ

 -ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﻠﻲ،

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﻣﺮﺩﻡﺭﻫﺒﺮ،

-ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ

 -ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ

ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻣﺤﻼﺕ ﺩﺭﻭﻧﻲ،-ﻃﺮﺡﺭﻳﺰﻱ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻱ

-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮﻣﻲ

ﺷﻬﺮﻫﺎ/ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺎﻱﺭﻗﺎﺑﺘﻲ
،ﺳﺮﺯﻧﺪﻩﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻼﻣﺖ  ،ﺑﻪ
ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﻮﻝ

مآخذ :نگارندگان،جمع بندی تحلیلی براساس رابرتز(  )2000وشنکوا()2001

علمی-پژوهشی

ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ -ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﻭﻣﻮﺟﻮﺩ

-ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ

رویکردها وسیاستهای نوسازی شهری
(از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)

-ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ

-ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺷﻬﺮﻱ

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺠﺪﺩ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ

 -ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺍﺭﺗﻘﺎء ﻭﺿﻌﻴﺖ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ:
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رویکردها وسیاستهای نوسازی شهری
(از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)

دارد ،تدوین چشم انداز راهبردی یکپارچه بلند مدت و در پیش
گرفتن اهداف توسعه پایدار ،ماهیت ،محتوا و شکل نظریه و عمل
بازآفرینی شهری را در آینده تعریف خواهند کرد (Roberts and
.)Sykes,2000
نکته مهم این است که بازآفرینی شهری در راستای یک فرآیند
معنادار میگردد ».فرآیند بازآفرینی شهری» به طور خالصه شامل
تجزیهوتحلیل ،اجرا  ،خروجیها و نتایج حاصل میباشد .در این
فرآیند براساس دیدگاههای متأخر ،نهتنها خروجیها بلکه نتایج
و پیامدهای آن حا کی از نگاه هــزاره سوم برمبنای محیطهای
شهری سرزنده و قابل زندگی ،سالمت و به لحاظ اقتصادی
ً
شکوفا اعتبار مییابند(نمودار .)2اصوالچرخش حرکت در توسعه
َ
مــجــدد و بــازآفــریــنــی شهرها از رویــکــردهــای کالبدی و گــاه صرفا
اقتصادی به سوی نگرشهای یکپارچه و با تأ کید بر ویژگیهای
فرهنگی_ اجتماعی ،سرزندگی و رونق اقتصادی و مقوله کیفیت
ارتقا یافته عرصههای عمومی به بلوغ خود میرسد.
.3.4بازآفرینی شهری پایدار(:1)SURپارادایم تأثیرگذاری که به
عنوان روی��ک��ردی جامع در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی ،زیستمحیطی و کالبدی در ایــن تصمیمگیریها در
سطحی گسترده مطرح شــده "،پ ــای ــداری"و بسط آن درمفهوم
"توسعه پایدار"بوده اس��ت .پارادایم "پــایــداری" یا"توسعه پایدار"
در پی دستیابی به شیوههای بهینه رفع چالشها ،بحرانهای
زیــسـتمــحــیــطــی ،مــعــضــات تــوســعــه شــهــری بــه مــنــظــور ارتــقــای
کیفیت زندگی و ایجاد موازنه بین” رشد و توسعه”و"حفاظت از
محیطزیست”مطرح شده اس��ت .همچنین از اوایــل دهه 1990
مفهوم «پ��ای��داری»بــه نحو گــســتــردهای بــا واژه "شــهــری"در ابعاد
مختلف همراه شــده و مقولههایی چون "شهر پایدار" و "توسعه
شهری پایدار" در ادبیات جهانی مطرح شدهاند.
جریان تغییر دیدگاهها و تمرکز بر ابعاد پایداری در توسعه
در این
ِ
شهری انتظار میرود که ا گر شهرها بخواهند به عنوان موتورهای
رشد اقتصادی موفق عمل کنند ،میبایست سیاستگذاریها
را در بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی یکپارچه
نمایند .به عبارتی دیگر آنچــنــان که کمیسیون اروپــایــی اعالم
میدارد":میبایست تعادلی بین ارتقای رقابتهای اقتصادی،
ادغام و انسجام اجتماعی و مناقشات مسائل زیستمحیطی
برقرار گردد"( .)EC,2006در ادامه و همزمان با مطرح شدن مسائل
اجتماعی و فرهنگی در توسعه و به ویژه توسعه مجدد در برنامه
شهرهای پایدار( در بــازه زمانی دهه  90میالدی) ،عــاوه بر ابعاد
زیستمحیطی واقتصادی ،ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز اهمیت
خاصی یافتند .پس از آن درآغــاز هزاره سوم "محیط"به موضوعی
سیاسی با اهمیتی جهانی تبدیل شده و جهان به مقطعی ویژه از
رابطه محیط و جامعه رسیده است (عبدی دانشپور.)420:1387،
سیر تحول در نگاه به توسعه و مطرح شدن ابعاد چندگانه یاد شده
 ،همراستایی اقدامات احیا و باززندهسازی با مقوله "پایداری" را نیز
در برگرفت:
"اهداف "شهر پایدار"با اقداماتی که به منظور بازسازی و بازآفرینی

بافتهای کهن و قدیمی و مناطق مرکزی شهر باید صورت گیرد،
ً
کامال هماهنگ بوده و در حقیقت مکمل و حامی یکدیگرند .زیرا در
"شهر پایدار" نیز هدف این است که قبل از مصرف و یا تخریب اراضی
مهم طبیعی و یا اراضی بایر در اطراف شهر ،از زمینهای موجود در
داخل شهر استفاده به عمل آید .تأ کید بر ایجاد فضاهای با دوام
و احیا و استفاده مجدد از بناها و عناصر موجود در شهر ،وجه
مشترک مفیدی را بین دو هدف پایداری وحفظ بناها و آثار تاریخی
و بافتهای تاریخی و قدیمی شهری پدید میآورد"(بحرینی،
.)32:1376
.3.4.1بازآفرینی شهری پایدار
از دهه  90میالدی به این سو ،دگرگونیهایی در رویکرد بازآفرینی
در ابعاد مختلف صورت پذیرفتند که در همسویی با بحثهای
توسعه پایدار نیز مــورد توجه قــرار گرفتند :سادهترین درسهــای
گرفته شــده از بازآفرینی دهـ ـهه ــای70و 80مــیــادی ایــن بــود که
بازآفرینی چیزی بیش از بحث آجر و مالت بوده است .در ادغام با
فرآیند تغییر ،ظهور بحث پایداری بوده است و همچنین ادرا ک
این
ِ
این مقوله که شهرها به طرز فزایندهای ناپایدار میگردند وکیفیت
زیستمحیطی بــرای نسلهای آیــنــده بــه شــدت کاهش و تنزل
م ـییــابــد(" .)Blackman,1995هاپکینز و دیگران" ( )1996پارادایم
نوینی را معرفی مینمایند که هرگونه طرح بازآفرینی میبایست به
تمایالت و سیاستهای اقتصادی_ اجتماعی پایدار و واقعی ،مرتبط
با مسائل گستردهتری توجه داشته باشند(.)Hopkins et al .,1997
این دیدگاه توسط"بلک من" نیز حمایت میگردد؛ چنانچه اذعان
میدارد که":هرگونه تالشی برای ادغام بازآفرینی شهری و توسعه
میبایست به عنوان«اصل راهبر»و بنیادی سیاست شهری آینده،
اهداف «پایداری»رادر بر داشته باشد"(.)Blackman,1995
رابرتز نیز بیان م ـیدارد که :بازآفرینی شهری قصد دارد ،نیروها و
عوامل مختلفی را که موجب انحطاط شهری میشوند ،شناسایی
کــرده و پاسخ مثبت و پایداری فراهم آورد که به بهسازی دائمی
کیفیت زنــدگــی شهری بینجامد .همچنین شــرا کــت ،راه ـبــرد و
پایداری(جدول )2گروهی از رویکردها را شکل میدهند که نیروی
محرکه بازآفرینی موفق هستند(.)Roberts,2000
به این ترتیب از دهه  1990به مرور ،نظریه شهرهای پایدار با رویکرد
بازآفرینی مرتبط شده است .بنابراین تعاریفی از بازآفرینی شکل
میگیرند که به اهداف پایداری نزدیک شدهاند:
•بازآفرینی شهری یک رویکرد جامع ،یکپارچه و کلنگر است
که سه هدف ((2)3Eاقتصاد،برابری ومحیط) رادر بر میگیرد؛
باحفظ رقابت اقتصادی ،کاهش نابرابری ،حفاظت و نگهداری
محیطزیست که حا کی از نسل جدیدی از مشارکتها برای
توسعه سیاستها شامل شکلهای نوآورانهای از بخشهای
خصوصی_ عمومی و سازمانهای غیردولتی میباشد (Gibson
.)& Kocabas ,2001
•بازآفرینی شهری پــایــدار ( ،)SURتوسعه مــجــددی اســت که
تأثیرات بلندمدت پایدار ایجاد نماید ودر عین حال به مسائل
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی توجه داشته باشد .این

1 Sustainable Urban Regeneration

2 Economy,Equity,Environment

جدول :2رویکردهای بازآفرینی موفق

ویژگی ها

رویکردها
شرا کت

بازآفرینی شهری آزمایشگاهی برای توسعه شرا کت فراهم آورده است .توسعه تدریجی  ،شرا کت های اجتماع محلی
و کمکهای سازمانهای بخش داوطلبی و درک کلی از این موضوع است که شرا کت پاسخ معتبری به کمبود منابع
یا فقدان قدرت ارائه میدهد.

راهبرد

بازآفرینی شهری یک رویکرد راهبردی را ارائه میدهد ،به جای آنکه مجموعه ای از مداخالت و اقدامات غیرمنسجم
ارائه دهد.
"این نقش راهبردی ،گسترهای از سایر مزایا ،شامل تدوین چارچوبی که بتوان در برنامههای اقدام مربوطه به کار
گرفت ،ایجاد پایهای برای تعریف بیشتر نقشها و تعهدات توسعه یافته بینا شرا کتی ،معرفی رویکردی که بتواند به
برنامهریزی تکتک پروژهها کمک کند و تدوین روشی که بتواند به تضمین استفاده کارا و کارآمد منابع کمک کند
را تولید کرده است".

پایداری

"بازآفرینی شهری پایدار میبایست تا کید خاصی بر ترویج فعالیتهای اقتصادی و مشاغل جدید داشته باشد که
کیفیت محیطی را ارتقا می بخشند .این امر میتواند از طریق در پیش گرفتن رویکرد مدرنیزه کردن ا کولوژیکی محقق
شود".

مأخذ:نگارندگان با اقتباس از ()Roberts,2000
جدول :3مؤلفهها ویژگیهای بارز رویکردهای بازآفرینی و بازآفرینی شهری پایدار

ابعاد

بعد اجتماعی

بعد اقتصادی

بعد کالبدی

رویکردها

رویکرد
بازآفرینی شهری

بعد زیست
محیطی

 تأثیرمقوله اقتصادخالق

 تقویت نقش مردم در  -اس ـ ــت ـ ــف ـ ــاده از  -تـ ــشـ ــدیـ ــد ت ــأث ــی ــرطراحی واجرای طر حها زمینهای قهوهای بـ ـ ـ ـ ـ ــح ـ ـ ـ ـ ـ ـثهـ ـ ـ ـ ـ ــای
زیــس ـتمــحــیــطــی در
و بازیافت آنها
وپایداری شدن آنها
ط ـ ــرح ه ـ ــای تــوســعــه
 تــقــویــت نــهــادهــای  -استفاده بهینه ش ـ ــه ـ ــری وتـ ــوسـ ــعـ ــهمجدد
مــدنــی ومشارکتهای از سرمایههای
 بازیافت زمینهایم ــردم ــی در ط ــراح ــی و کالبدی
محدوده های شهری
اجرا
ت ــأث ــی ــر روی ــک ــرده ــاییــکــپــارچــه در مــســائــل
اجتماعی

 تأثیر رویــکــردهــاییکپارچه در مسائل
رویکرد
اقتصادی
بازآفرینی شهری پایدار  -تأثیر ادغام اقتصاد
وفــرهــنــگ وصــنــایــع
فرهنگی

مأخذ :نگارندگان براساس جمع بست تحلیلی از منابع

 آغ ـ ـ ـ ــاز ت ـ ــوج ـ ــه بــه  -تأثیر تغییر ساختارهایمـ ــعـ ــضـ ــات زی ــس ــت اق ــت ــص ــادی وخــدمــاتــی
شـ ــدن اقــتــصــاد(حــرکــت
محیطی
از ف.ردی ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــم ب ــه
 توجه به محدودیت پسافوردیسم) حرکت به سوی شکلمنابع زمین وانرژی
جــامــعــتــری از سیاست
گ ـ ــذاری واع ــم ــال تمرکز
بـ ــر روی راهحـ ـ ـله ـ ــای
یکپارچه
 ت ــأث ــی ــر روی ــک ــرده ــایمبتنی بر شرا کت
 تأثیر پارادایم پایداری وتوسعه پایدار
 تـ ـ ـ ـ ــداوم ت ــغ ــی ــی ــراتساختاری اقتصادی
 تــأثــیــر اقــتــصــادخــاقبــر انــدیــش ـههــای مرمت
شهری
 تــأثــیــر انــدیــش ـههــاینوشهرسازی،شهرفشرده
و رشد هوشمند
 تـ ــقـ ــویـ ــت و تــســلــطرویکردهای یکپارچه
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رویکردها وسیاستهای نوسازی شهری
(از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)

 شرا کت بخش هایدولــتــی،خــصــوصــی و
داوطلبانه
 تــغــیــیــر مــاهــیــتشهرها از مرا کز تولید
به مرا کز مصرف
 ت ــآث ــی ــر اق ــت ــص ــادخـ ــدمـ ــات-مـ ــحـ ــور
بـ ــر ابـ ــعـ ــاد مــخــتــلــف
بازآفرینی

 آغ ــاز تــوجــه بــه مــردم  -ت ـ ـ ــداوم تــوســعــهونــقــش مــشــارکــت های مــجــدد اســتــفــاده از
زمینهای قهوهای
محلی
و بازیافت آنها
 اس ــت ــف ــاده از نقشفرهنگ در جامعه در اس ــت ــف ــاده بــهــیــنــه
اجـ ــرای ســیــاسـتهــای از س ــرم ــایـ ـهه ــای
کالبدی
بازافرینی
پرهیز از پروژههای
کالن مقیاس
تــأ کــیــد بــر احیایمرا کز شهری

اندیشه و رویدادهای
مؤثر
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مسئله چشمانداز بلندمدت سه ستون پایداری را در بر میگیرد
که در قلب و هسته اصلی بحث قرار گرفته اســت(Hemphill et
.)al.,2002
•بازآفرینی شهری میتواند ابــزاری مؤثر بــرای ارتقای پایداری
و تقویت کــان سطح کیفیت زنــدگــی بــاشــد؛ چنانچه اصــول
«تشویق به مشارکت» ،ساخت شخصیت اجتماعی ،پیشرفت
عدالت ،ارتقای محیط  ،حیات بخشی و تقویت رشد اقتصادی
متعاقب آن قابل مشاهده باشند (.)Ng,M.K.,2005
•در بازآفرینی پــایــدار شــهــری ،گونههای جدید نــهــادی شکل
میگیرند که تالش میکنند برنامههای بازآفرینی اجتماعمدار
را به شکل یکپارچه و از پایین به باال به صورتی که همه افراد
ذینفع را شامل گردد ،بسط و توسعه دهند .رویکرد بازآفرینی
پایدار شهری ،یک راهبرد یکپارچه از فرآیند تصمیمسازی را ارائه
میدهد که فرا گیر ،رقابتآمیز و از لحاظ محیطی پایدار است
(.)LUDA, 2003
راجــرز در گزارش"به سوی نوزایی شهری"میگوید که از تجربیات
شهرهایی چون"بارسلونا" و "آمستردام" آموختیم که "نوسازی
شــهــری میبایست بــراســاس طــراحــی بــاشــد ،امــا ب ــرای پــایــدار
کردن آن الزم است این فرآیند با توجه به زمینههای اقتصادی
و اجتماعی شهر صــورت گ ــی ــرد"(.)Urban Task Force,1999
همچنین در گزارش استدالل شده که شهر فشرده و چندمرکزی 1و
دارای کاربریهای مختلف که طرفدار پیادهروی ،دوچرخهسواری
و حملونقل عمومی اس ــت ،پــایــدارتــریــن فــرم شهری محسوب
مـ�یشـ�ود(" .)Ibidبازآفرینی پایدار» تصویری مثبت ایجاد میکند،
تصویری از یک اجتماع قــوی و متعادل به وجــود مــیآورد که از
لحاظ اقتصادی قابل رقــابــت ،از لحاظ اجتماعی منسجم و
از لحاظ محیطی پایدار میباشد .بنابراین مفاهیم کلیدی که
بازآفرینی شهری پایدار را شکل میدهند ،در راستای توسعه پایدار،
چهار اصل پذیرفته شده کلی توسعه پایدار »،پیشرفت اجتماعی
که نیازهای همه را بــرآورده کند ،محافظت مؤثر از محیطزیست،
استفاده از منابع طبیعی و حفظ سطوح بــاالی اشتغال و ثابت
رشــد اقـ ــتـ ــصـ ــادی»( )DETR,2000هستند .دری ــک جمع بندی
مشخصههای بارز رویکردهای بازآفرینی شهری و بازآفرینی شهری
پایدار ارائه میگردد(جدول:)3
.4.3.2بازآفرینی پایدار وپایداری اجتماعی
گرچه همه اصول یاد شده توسعه پایدار در بازآفرینی پایدار مطرح
هستند ،دیدگاه غالب ومتأخر ،بحث "پایداری اجتماعی"است
که در"مــکــان پــایــدار" تجلی مییابد .گفته میشود کــه» پایداری
اجــتــمــاعــی قطعیت تــوســعــه اس ــت ،در حــالــی کــه پــایــداریهــای
زیستمحیطی و اقتصادی اهداف توسعه پایدار و ابزارهای رسیدن
به آن میباشند»(.)Assefa & Frostell, 2007
پــژوهـشهــای قبلی در رابـطــه بــا پــایــداری اغلب بــه دغدغههای
اقتصادی و زیستمحیطی محدود میشدند و در مطالعات اخیر
پــایــداری اجتماعی و به طــور کلی بعد اجتماعی توسعه پایدار و
نقش مردم وخواستهایشان به طرز فزاینده ای اهمیت یافتهاند.
1 many-centered

تمرکز بیشتر بر این بعد ،در رویکردهای توسعه شهری و به ویژه
ً
بازآفرینی نیز قویا تأثیر داشته اســت .در نــمــوداری که کلنتونیو
ودیکسون()2011در پژوهشی مبتنی بر»بازآفرینی شهری و پایداری
اجتماعی»(رویکرد متأخر) ارائه مینمایند(نمودار )3در سیر تکاملی
بازآفرینی ازتوسعه کالبدی دهههای  40و 50میالدی وسپس دوره
رفاه اجتماعی دردهــه  60میالدی گذر کــرده ،تسلط دیدگاههای
اقتصادی برتوسعه در دهههای  70و 80میالدی رامالحظه نموده و
آنگاه تا مقوله مشارکت اجتماعات محلی (که به نوعی از بنیانهای
پایداری اجتماعی محسوب میگردد) پیش میرود و تجلی آن را
در دهه آغازین قرن حاضر میالدی در "مکانهای پایدار"که نقطه
ثقل پـ�ایـ�داری اجتماعی اسـ�ت ،لحاظ مینماید (&Colantonio
 .)Dixon,2011بنابراین تکامل بازآفرینی شهری در راستای"رویکرد
اجتماعی""،اجتماعات محلی"و"مکانهای پــایــدار" معنادار
میگردد.
کلنتونیو ودیکسون( )2011با اعتقاد بر اینکه در سالهای اخیر
شناخت مقوله "پــایــداری اجتماعی" به عنوان بخش و اساسی
توسعه پایدار به حساب آمده ،بحث"بازآفرینی شهری پایدار" را در
ابعاد سیاستی و نهادی مورد تأیید قرار میدهند .پژوهش آنها در
چندین شهر اروپایی حا کی از این دگرگونی در دیدگاهها میباشد:
"تحلیلی زمانی از مضامین پایداری اجتماعی بیانگر این است که
چگونه مضامین سنتی چون نیازهای اساسی ،شامل مسکن و
سالمتی زیستمحیطی  ،تعلیم و تربیت و مهارتها ،عدالت ،کاهش
فقر و سرزندگی ،به طور فزایندهای کاملترشده و یا با مفاهیمی چون
هویت،حس مکان و فرهنگ ،قدرتمند شدن مشارکت و دسترسی،
سالمتی و امنیت ،سرمایه اجتماعی ،رفاه ،شادی،کیفیت زندگی
نمودار :3سیر تکاملی سیاستهای بازآفرینی (رویکرد متأخر)
توسعه مجدد کالبدی
Physical Redevelopment
1940s &1950s
رفاه اجتماعی
Social Welfare
1960s

رونق اقتصادی
Economic Prosperity
بازآفرینی مبتنی بر امال ک ومستغالت
Property- led Regeneration
1980s
مشارکت اجتماعات محلی
Community Partnership
1980s
مکانهای پایدار
Sustainable places
2000s
مأخذ )(Colantonio & Dixon,2011

بازآفرینی شهری

مشارکت مردمی

1 Liveability

پتانسیل باالی موفقیت

پایدار

پتانسیل پایین موفقیت

 PPPsمشارکت بخش های خصوصی وعمومی

مأخذ)Bevilacqua et al.2013(:

ســازمــانهــای داوطــلــب و مــردم را شامل گــردد ،رهنمود ساخته
(".)Ng,M.K.,2005بــویــا ک ودیگران "در پژوهشی که ارائه
است
ِ
نمودهاند نقش مشارکت مردم را در فرآیند تصمیمسازی ،عاملی
اساسی در اطمینان از ارتقای کیفیت ابتکارعملهای بازآفرینی
پــایــدار بــررســی نــمــودهانــد .هرچه مشارکت مــردم و شرا کتهای
خصوصی_ عمومی ( 2)PPPsافزایش یابند ،بازآفرینی پایدارتری
محقق میگردد (نمودار.)4
ً
نکته بــا اهمیت ایــن اســت کــه بــاال رفتن کیفیت زنــدگــی ،اصــوال
ازشاخصهای بسیار مهم بازآفرینی شهری پایدار میباشد ،در
نتیجه زمانی که «بازآفرینی شهری پایدار» به خوبی تحقق پذیرد،
میبایست به ارتقای کیفیت زندگی کمک نماید" .ان جی" ارزیابی
فرآیند بازآفرینی شهری پایدار را برپایه پنج بعد "مشارکت جامع
توسط دستاندرکاران مختلف""،ساخت جوامعی با ویژگیها و
شخصیتی که میراث تاریخی را محترم شمارد""،توزیع برابر و عادالنه
سود هزینه برای تمام طرفهای ذیربط""،ارتقای کیفی محیط" و
"تقویت رشد اقتصادی" بنا مینهد (.)Ng.,2005
در بریتانیا (ســال )2003طرح جوامع پایدار 3معرفی شده است که
چشمانداز چگونگی توسعه جوامع را در  20ســال آینده معرفی
مینماید و در این دیدگاه توجه اصلی به سوی مسائل اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی با توجه به نیازهای نسل آینده جلب
شــده اســت .ایــن اجــزا توسط وزرای اروپــایــی در بریستول مــورد
موافقت قرار گرفتند و کشورهای مختلف برابعاد متفاوتی تأ کید
داشتهاند؛ کشورهای اسکاندیناوی بر پایداری زیستمحیطی و
آلمان برپایداری اجتماعی و توانمند ساختن اجتماعات محلی تمرکز
داشتهاند .در بازبینیهای انجام شده (ODPM,2003a;Roberts
)and Jeffrey, 2006دول ــت بریتانیا هر هشت بخش را با اهمیت
یکسان پیشنهاد نموده است(نمودار " .)5جوامع پایدار مکانهایی
هستند که مردم میخواهند در حال و آینده در آنها زندگی کنند.
آنها نیازهای سا کنین موجود و آینده را برطرف میسازند .آنها به
2 Public Private Partnerships
3 Sustainable Communities Plan
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و منافع شبکههای اجتماعی و به عبارتی اهــداف نرم در مقابل
اهداف سخت جایگزین میگردند"(.)Colantonio & Dixon,2011
"توروک" نیز با تأ کید بر ویژگیهای مکان معتقد است که"بازآفرینی
شهری در جوهره و ذات خود برآن است تا با شرکت دادن سا کنین
و دیگر ذینفعان وذینفوذان با در بر گرفتن اهداف و فعالیتها
و با کار مشترک بین تمامی دستاندرکاران ،طبیعت مکانرا تغییر
ده ـ ـ�د"( .)Turok,2004:111همچنین رویکرد بازآفرینی شهری به
این نتیجه رسیده است که برای اجرای موفق پروژههای بازآفرینی
به مهار قدرتها و بستن نیروها ،منابع و ذخایر انرژی ،ابتکار عمل
جوامع محلی ،رویکرد از پایین به باال به قصد بنا نهادن سرمایه
اجتماعی و مشارکت جوامع محلی به صورت خودیاری در توسعه
نیاز میباشد (.)McDonald et al. ,2009
بنابراین الزمه بازآفرینی شهری پایدار ،همکاری اجتماعات محلهای
و رسیدن به توافق عمومی است .الزم است یک اتحاد و ائتالف
راهبردی تشکیل شود و ظرفیت گروههای ذینفع برای مشارکت و
رهبری فرآیند بازآفرینی شهری توسعه یابد .برای این کار الزم است
تا اجتماع محلهای ،چشماندازی از محله و منطقه بازآفرینی شده
را بسط و توسعه دهد؛ آنگاه این چشمانداز سیاستهایی را برای
پایدار کردن بازآفرینی فراهمآورد(.)LUDA,2003
ّ
این مسئله در مقوله «قابلیت زندگی» 1و ارتقای آن نیز تجلی مییاید.
بوهل()2002بیان میدارد که این واژه درشهرهای امریکایی اغلب
به کار گرفته میشود .بر طبق نظر بوهل این مفهوم بر محیط فیزیکی
روزمــره داللت داشته و بر مکانسازی تأ کید دارد(.)Bohl ,2002
به وی��ژه در عرصه قابلیت زندگی ،هم هر سه بعد محتوایی که
توسعه پایدار برآن تأ کید دارد(اقتصاد،ا کولوژی وبرابری) و هم ابعاد
مفهومی سه بعدی «فضاهای عمومی»«،سامانه های حرکتی»
ِ
و«طراحی بناها» قرار میگیرند .از این روست که به نظر میرسد
آنچه اهمیت دارد ،طراحی ،کیفیت مکان ،مقیاس آن ،اختالط و
ارتباطات میباشند؛ تمام موضوعاتی که حس مکان و آ گاهیهای
مردم را نسبت به محله خودشان تصریح مینمایند(Calthorpe
.)and Fulton, 2001:274
از سویی دیگر الگوهای زندگی روزمره نهتنها در منظر شهری تأثیر
میگذارند ،بلکه در نتیجه تعامل خودجوشی که بین مردم مختلف
در ایــن مکانها اتفاق میافتد ،معنایی جدید نیز مییابند؛ در
راستای چنین اهدافی است که مشارکت مردم به معنای تقویت
امکان موفقیت ابتکارعملهای بازآفرینی معنادار مـیگــردد؛ در
واقع یکی از مفاهیم تکرارشوندهای که شهرهای پایدار را احاطه
نموده ،نقش مشارکت عمومی و جامعه مدنی گسترده در کمک
به شکل دادن واجرای این برنامهها میباشد .در واقع چشمانداز
یک جامعه شهری خودپایدار (خودکفا در پایداری) جایی است که
مردم نقشی اساسی و محوری در برنامهریزی ،طراحی و سرپرستی
آن ایفا مینمایند.
مشکالت فزاینده اجتماعی در محلههای محروم و آسیبپذیر
به سوی «کشف مجدد اجتماع محلی» و نوعی مشارکت جدید
کــه نهتنها شامل شــرا کــت بخش خصوصی و دولــتــی باشد بلکه

نمودار  :4ارتباط بین مشارکت اجتماعات محلی و مشارکت
بخشهای خصوصی _عمومی در تحقق بازآفرینی شهری

نمودار  :5هشتبخش جامعه پایدار

مأخذ)ODPM,2006( :
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محیطزیست حساس هستند و در کیفیت باالی زندگی سهم دارند،
به خوبی طراحی و ساخته شدهاند ،امن هستند و فرصتهای
برابر و خدمات خوب برای همه ارائه مینمایند"(.)ODPM,2003
مسئله مهم وجود جامعه محلی قوی ،منسجم و فعال است و
در هر حال برنامه بازآفرینی شهری پتانسیل بسیار قوی در ایجاد
جوامع پایدار دارد.
پــس از "بیانیه رتــردام"1در"مــنــشــور الیــپــزیــگ" i2در بــاره شهرهای
اروپایی پایدار ( )EU Ministers,2006اعضای اتحادیه اروپا مدل
ای ــدهآل شهرهای اروپــایــی را ترسیم کــرده و بر راهبردها و اصول
مشترکی در ارتباط با توسعه شهری موافقت نمودند .در نتیجه
مفهوم «مشارکت» در ابتکار عملهای شهری ( EUاتحادیه اروپا)
در برنامههای متعددی 3در هم آمیخته است که با پیشنهادهایی
بــرای تــجــارب سودمند بــراســاس شــرا کــت بخشهای داوطــلــب،
خصوصی و عمومی همراه بــوده اســت .همچنین استقرار تعداد
زیادی از شرا کتهای خصوصی_ عمومی )PPPs( 4را در برنامههای
بازآفرینی شهری تشویق کــرده است که یکی از مظاهر حرکت به
سوی برنامههای مالی پایدار برای شهرها و توسعه یک مجموعه از
سرمایهگذاریهابامشارکتمسئولینمحلی،سرمایهگذاراننهادی،
بانکها و پیمانکاران خصوصی و مانند آنها بوده است".کلنتونیو
ودیکسون" بیان م ـیدارنــد که ایــن مسئله اهمیت زی ــادی دارد
که روشــن شود چگونه ازدهــه  90برنامه های بازآفرینی ،تحریک
فعالیتهای اقتصادی وحفاظت زیستمحیطی را با سرزندگی
Rotterdam Urban Acquis of 2004
)Leipzig Charter(2006,2007
 URBANIIو URBANI
PublicPrivate Partnerships

1
2
3
4

اجتماعی و فرهنگی مرتبط ساخته است .در این رویکرد نوین،
مفهوم اجتماع محلی و واحد همسایگی در مرکز توجه تحلیلها قرار
گرفتهاند( .)Colantonio and Dixon,2011در جدول4جمعبندی از
نظریهها و منابع مورد بررسی ،مؤلفهها و معیارهای بازآفر ینی شهری
پایدار بارویکرد پایداری اجتماعی(رویکردمتأخر)ارائه میگردد.
.4نتیجه گیری
در بــررســی ســیــر تکوینی نــوســازی ش ـهــری بــه عــنــوان بخشی از
توسعههای شهر ،مالحظه مـیگــردد که نــوع نگاه به روشهــای
مداخله و اقدامات حاصل از پروژههای ضربتی ،کالن مقیاس با
پیش زمینههای آمرانه واجباری و تأ کید بیشتر بر ابعاد کالبدی
و اقتصادی و همچنین تسلط اندیشههای مدرنیستی و عدم
توجه به پیامدهای اجتماعی_ فرهنگی در رویکردهای پیش از
بازآفرینی ،به سوی اقداماتی قابل انعطافتر ،تدریجی ،خردمقیاس
و جامعنگر تغییر نموده است .در این مسیر تأ کید بیشتر بر ابعاد
اجتماعی_ فرهنگی ،موضوعات اقتصادی ،تدوین چشماندار
راهبردی یکپارچه و بلند مدت صــورت پذیرفته و در پی مطرح
شدن پــارادایــم پایداری و مقوله توسعه پایدار ابتدا دغدغههای
زیستمحیطی ق ــوت یــافــتــنــد ،سـپــس در جــریــان سـیــر تکاملی
بازآفرینی ،رویکرد پایداری اجتماعی تقویت شده و نقش پررنگ
مردم و اجتماعات محلی و تالش برای پایدار نمودن اقدامات به
کمک ایجاد انگیزه در مردم محلی و همچنین مشارکت بخشهای
خصوصی در سرمایهگذاریها و هماهنگی با بخشهای دولتی از
اهمیت ویژهای برخوردار شده است .این تغییرات در شیوههای
عمل از رویــدادهــا و اندیشههای حا کم بر هر زمــان در حرکت از
اندیشههای تحکمآمیز و اقتدارگرایانه به سوی نگرشهای مردم

جدول:4جمع بندی ابعاد ومؤلفههای بازآفرینی شهری پایدار
نظریه پردازان ومأخذ

ابعادبازآفرینی شهری پایدار باتأ کیدبرپایداری اجتماعی

 (ODPM, 2006).برنامهای جهت ایجاد جوامع پایدار از طریق برقراری خدمات عمومی بهتر ،تقویت برنامههای اقتصادی ،گسترش
 Office of the Deputy ...سرمایهگذاریهای بخش خصوصی به منظور فرصتهای بیشتر و ارتقاء کیفیت زندگی
 2003, 2004خانههای ارزان قیمت ،حملونقل عمومی مناسب،مدارس،بیمارستانها فروشگاهها و محیطی امن و پا ک
هدایت ورهبری محلی،شهرهایی بامنابع کافی وجذاب،طراحی وبرنامهریزی پایدار زیستمحیطی ،سرمایهگذاری برای
ایجاد رفاه مشترک و برای همه اجتماع،خدمات وکیفیت خوب قابل دسترس برای همه(.)b0002,RTED
) (Ng,M.K.,2005مشارکت جامع تمام ذیمدخالن ،ساخت جوامعی با ویژگیها و کارا کتری که میراث تاریخی را محترم شمارد ،توزیع
برابر و عادالنه سود هزینه برای تمام طرفهای ذیربط ،ارتقا محیط و تقویت رشد اقتصادی
&  Hemphill, Berryپیشرفت اجتماعی که نیازهای همه را برآورده کند ،محافظت موثر از محیطزیست ،استفاده از منابع طبیعی ،حفظ
 McGrealسطوح باالی اشتغال و ثابت رشد اقتصادی
معیارهای زیستمحیطی واجتماعی مانند کارایی منابع ،مدیریت بر فضای سبز ،خدمات کلیدی ومشارکت جوامع
محلی
 2011 Andrea Colantonioتأ کید برسه مضمون مشارکت،اختالط اجتماعی وسرمایه اجتماعی؛
 and Tim Dixonجایگزین شدن مضامین سنتی چون نیازهای اساسی ،شامل مسکن و سالمتی زیستمحیطی تعلیم وتربیت و
مهارتها ،عدالت ،کاهش فقر و سرزندگی ،بامفاهیمی چون هویت ،حس مکان و فرهنگ ،قدرتمند شدن مشارکت و
دسترسی ،سالمتی و امنیت ،سرمایه اجتماعی ،رفاه ،شادی ،کیفیت زندگی و منافع شبکههای اجتماعی؛ اهداف نرم
در مقابل اهداف سخت
 LUDA,2003کنسرسیومی از همه گروههای ذینفع؛تشکیل گروههای نهادی جدید؛راهبرد یکپارچه؛ برنامه فرا گیر؛ ایجادتعادل بین
توسعه اقتصادی-اجتماعی و محیطی؛ توافق جمعی استراتژیک
 APA Sustaining Placesمحیط زندگی سرزنده شامل کاربریهای متنوع ،حمل ونقل ،انرژی ،زیرساختها؛ مکانهای سبز جهت زندگی و کار؛
 Task Forceکیفیت باالی زندگی؛ هماهنگی باطبیعت؛ اقتصاد منعطف در برابر تغییرات مثبت و منفی؛ عدالت در راستای تأمین
 Godschalk andمسکن ،سالمت و قابلیت زندگی شهروندان و گروه های مختلف؛ اجتماعات سالمت ،منطقهگرایی مسئوالنه
Anderson 2012

مأخذ :نگارندگان براساس جمع بندی تحلیلی از نظریه ها

محور ،اجتماعی و فرهنگگرایانه تأثیر پذیرفتهاند .بنابراین در جمع
بست مقاله در راستای تحقق ارتقای کیفیت زندگی به عنوان هدف
نهایی بازآفرینی شهری پایدار ،بر رویکرد یکپارچه ،کاربرد مفهوم
مشارکت در همکاری بخشهای خصوصی و دولتی ،توجه به نقش
مردم و اجتماعات محلی ،تأ کید بر هویت محلی و حس تعلق به
مکان به عنوان اصول تعیین کننده بازآفرینی شهری پایدار تأ کید
میشود .درنتیجه پیشنهاد میگردد که در چشمانداز ،اهداف و
راهبردهای بازآفرینی شهری پایدار با رویکرد پایداری اجتماعی،
شهرها به عنوان مکانهای رقابتی با حفظ جذابیتها و تمایزات
بومی ،محیطهای سرزنده و به لحاظ اجتماعی ،همه شمول و به
لحاظ اقتصادی ،شکوفا و به ویژه واجد عرصههای عمومی سرزنده
در راستای ایجاد مکان پایدار تلقی گردند.
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 iرتردام در سال  2004مفهوم «توسعه شهری پایدار یکپارچه»
( )lSUD()Integrative sustainable urban developmentرا بر مبنای
سامانه اقدامات تنگاتنگ جهت تحقق ارتقاء دائم شرایط اقتصادی،
کالبدی،اجتماعی وزیستمحیطی یک شهر یا محدوده درون یک شهر
مورد توجه قرار داد .کلید این فرآیند« ،یکپارچگی»است که به معنای
این است که تمام سیاستها ،پروژهها و پیشنهادات در ارتباط با یکدیگر
در نظر گرفته خواهندشد.)URBACT, 2010( .
منشور الیپزیگ" دراروپابنای یک سیاست شهری یکپارچه را با تمرکز
بر چالشهای شهری مرتبط بادانش اجتماعی ،تغییرات ساختاری،
زوال ،تغییرات آبوهوایی وحرکت بنا نهاده است .همچنین این رویکرد
ً
گسترده سیاستهای شهری که اخیرا ارتقاء داده شده ،وابتکار عملهای
بازآفرینی یکپارچه را که ابعاد زیستمحیطی ،فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی را ،توسط مشارکتکنندگان با مشارکت قوی مدنی،ترکیب
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 iبرخی از مطالعات انجام شده در موضوع روند تکاملی رویکرها
و سیاستهای توسعه شــهــری نگاهی زمــانــی-تــاریــخــی بــه این
تحوالت دارنــد و مراحل بازسازی،باززندهسازی ،توسعه مجدد،
نوسازی،نوزایی شهری وبازآفرینی را در دهههای نیمه دوم قرن
بیستم تا کنون مورد بررسی قرار میدهندبرای مطالعه بیشتر در
مورد بررسیهایی با توجه به بازههای زمانی ،رجوع شود به رابرتز
( ،)2000حبیبی و مقصودی( ،) 138ایزدی وصــحـیزاده(،)1383
لطفی( ، )1390برخی نیز قائل به تقسیمبندیهای دیگری هستند
ودر دهههایی از نظر زمانی متناظر با منابع قبلی ،دورههــایــی
چــون بــازســازی ،رفــاه اجتماعی،شکوفایی اقتصادی ،بازآفرینی
مالکیت-مبنا،مشارکت مردمی و مکان پایدار را مدنظر قرارمیدهند
(.)Colantonio&Dixon,2011
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شـ ــمـ ــاره نهم
زمـســتــان 1392

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

رویکردها وسیاستهای نوسازی شهری
(از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)

