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چکيده
توجه به بافت هاي فرسوده و قديمي و رفع ناپايداري آن ها، به موضوعي جدي و محوري تبديل شده، به گونه اي که 
س��ازمان هاي ذيربط را به تکاپوي س��اماندهي و بازآفرينی بافت هاي مذکور سوق داده و لزوم مداخله در اين بافت ها را 
در دوره هاي مختلف زماني مطرح نموده اس��ت. رويکردهاي مرمت و بهس��ازي شهري در سير تحول و  تکامل خود از 
بازس��ازي، باززنده س��ازي، نوسازي و  توسعة مجدد به بازآفريني و نوزايي شهري تکامل يافته  و در اين مسير، گذاري را 
از ح��وزة توجه صرف به کالبد به عرصة تأکيد بر مالحظ��ات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و هنري تجربه کرده اند. در 
اين پژوهش، با استفاده از روش هاي توصيفي و تحليلي در بستر تاريخي، فرضيه هاي ذيل مورد بررسي قرار مي گيرند:

- مرمت و بهس��ازي شهري دوره هايي از تحول و تکامل را پشت س��ر نهاده و امروز به مرتبه اي از حضور خود رسيده 
که »بازآفريني شهري« و رويکرد متأخر آن يعني »نوزايي شهري« نام نهاده مي شود.

- مرمت و بهس��ازي شهري به صورت فعاليتي يکپارچه و همه جانبه نگر درآمده که جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي، 
زيس��ت  محيطي و کالبدي و ايجاد شرايط مناسب جهت دس��تيابي به توسعه هاي همراه با پايداري و توسعة پايدار در 

آن لحاظ مي گردد.  
در اين مقاله ، دو مسير اصلي دنبال مي شود: اول، تبيين خط سيري که بهسازي و نوسازي شهري را به بازآفريني و 
نوزايي شهري پيوند مي زند و آن را به رويکرد مداخله اي همه جانبه نگر و در عين حال معاصرشونده تبديل مي نمايد. 

دوم،  به مفهوم شناسي رويکرد بازآفريني شهري و تبيين اصول، راهبردها و فرايند آن پرداخته مي شود.

واژگانکليدي: بازآفريني شهري، نوزايي شهري، نوسازي شهري، باززنده سازي شهري، بافت فرسوده

دکتراحمدپوراحمد1،دکترکيومرثحبيبي2،مهنازکشاورز*3

1  استاد دانشکده جغرافيا، دانشگاه تهران

2  استاديار دانشکده شهرسازي، دانشگاه کردستان

 3 دانشجوي دکتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تهران

)تاريخ پذيرش نهايي: 89/8/9(
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سيرتحولمفهومشناسيبازآفرينيشهريبهعنوانرويکردينو
دربافتهايفرسودةشهري*



www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

74

13
89

يز 
 پاي

  
ل  

 او
اره

شم
   

ي 
هش

ژو
 ـ پ

مي
 عل

امه
صلن

ف

مقّدمه
انقالب صنعتي و پيشرفت هاي تکنولوژيکي ناشي از آن، به 
تغييرات بطئي جمعيت س��رعت بخشيد و جمعيت را افزايش 
داد. اين افزاي��ش جمعيت بيشتر متوجة مراکز شهري شده و 
موجب برهم خوردن تعادل ه��اي اجتماعي و محيطي گرديد. 
بر اس��اس گزارش صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، سال 
2008 ميالدي نقطة عطفي مهم در تاريخ جهان اس��ت، زيرا 
براي نخس��تين بار در طول تاريخ بي��ش از نيمي از جمعيت 
جهان يعني حدود سه ميليارد و سيصد ميليون نفر در مناطق 
شه��ري زندگي خواهن��د کرد و پيش بين��ي مي شود که اين 
 رقم تا س��ال 2030 ب��ه حدود پنج ميليارد نف��ر افزايش يابد 

)برک پور،7:1388(.
توس��عة س��ريع شهرنشيني، تأثيرات قابل توجهي بر بافت 
هاي قديمي و تاريخي بر جاي گذاشته است. هستة قديمي و 
تاريخي شهرها، براي اسکان جمعيت زيادي که غالباً مهاجران 
س��ال هاي اخير مي باشند، پيوسته دچار تغيير شکل شده که 
خود تخريب و فرس��ودگي بافت هاي مذکور را به همراه داشته 

است.
بافت هاي قديمي و فرسوده، بافت هايي هستند که در فرايند 
زم��ان طوالني شکل گرفته و تکوين يافته و امروز در محاصرة 
تکنولوژي عصر حاضر گرفت��ار شده اند. اگرچه اين بافت ها در 
گذشت��ه به مقتض��اي زمان داراي عملکرد منطقي و سلس��له 
مراتب��ي بودند، ولي ام��روز از لحاظ س��اختاري و عملکردي 
دچار کمبودهايي بوده و اغلب جواب گوي نياز س��اکنين خود 

نمي باشند )حبيبي و همکاران، 1386: 16(.
باف��ت قديمي و که��ن شهرها به واس��طة قدمت تاريخي و 
وج��ود عناصر ب��ا ارزش تاريخي، موقعيت مناس��ب ارتباطي، 
قرارگيري بازار اصل��ي شهر و قلب تپندة اقتصادي آن و غيره 
داراي ارزش و جايگ��اه منحصر به فردي در س��اختار فضايي 
وکارکردي شهر مي باشد. درحالي که اين گونه بافت ها علي رغم 
دارا بودن پتانس��يل ها و نقاط قوت، در طول زمان با تحوالت 
متع��ددي مواجه شده و بتدريج دچار نارس��ايي و اختالل در 
ابعاد مختلف کارکردي، اقتصادي، اجتماعي، کالبدي، ارتباطي 

و زيست محيطي گرديده اند.
مشک��الت و محدوديت هاي��ي چ��ون ناهمخوان��ي کالبد و 
فعالي��ت، وجود عناصر ناهمخوان شهري، کمي س��رانة برخي 
کاربري ه��ا مانن��د فضاهاي فراغت��ي، فرهنگ��ي و پارکينگ، 
فقدان سلس��له مراتب مناسب در شبکة ارتباطي و عدم امکان 
نفوذپذي��ري به داخل بافت ارگانيک، کاربري هاي ناس��ازگار و 
جاذب ترافي��ک، وجود فضاهاي بي دف��اع و رها شده، کمبود 
فضاهاي عمومي مناسب جهت شکل گيري تعامالت اجتماعي، 
اختالل و نابساماني در نظام کاربري زمين، برخي آلودگي هاي 
زيس��ت محيطي، قرارگيري برخي قسمت هاي بافت در حريم 
آثار تاريخي و ضوابط نارس��اي س��اخت و س��از در آن، خروج 

تدريجي س��رمايه و فعاليت و جايگزيني کارکرد س��کونتي با 
کيفيت بس��يار نازل، موج��ب کاهش اهمي��ت و ارزش بافت 
قديمي و هويت س��از شهرها شده و جابجايي هاي جمعيتي و 
خ��روج گروه هاي با توان مالي باال و حس تعلق خاطر به آن و 
جايگزيني با گروه هاي کم درآمد و فاقد حس تعلق به مکان و 

فضا صورت پذيرد.
همزم��ان با بروز مس��ائل فوق و تأثي��رات آنها بر حوزه هاي 
مختلف، توجه به بافت هاي قديمي و فرسوده و رفع ناپايداري 
آن ه��ا، به موضوعي جدي و مح��وري در شهرها تبديل شده، 
به گونه اي که س��ازمان هاي ذيربط را به تکاپوي س��اماندهي 
و احي��اء اين عناصر و بافت مذکور س��وق داده اس��ت و لزوم 
مداخله در اين بافت ه��ا را در دوره هاي زماني مختلف مطرح 

نموده است.
در ادبي��ات اخير دنيا، واژة »بازآفرين��ي شهري«، به عنوان 
ي��ک واژة عام که مفاهيم ديگري نظير بهس��ازي، نوس��ازي، 
بازسازي، توانمندسازي و روان بخشي را در برمي گيرد، به کار 
م��ي رود. بازآفريني شهري فرايندي اس��ت که به خلق فضاي 
شه��ري جديد با حفظ ويژگي هاي اصل��ي فضايي )کالبدي و 
فعاليت��ي( منجر مي گردد. در اين اقدام فضاي شهري جديدي 
ح��ادث مي شوند ک��ه ضم��ن شباهت هاي اساس��ي با فضاي 
شه��ري قديم، تفاوت هاي ماه��وي و معنايي را با فضاي قديم 
به نمايش مي گذارند)حبيبي، مقصودي،1386: 5(. بازآفريني 
)معاصرسازي( يعني توليد س��ازمان فضايي جديد منطبق بر 
شرايط تازه و ويژگي هاي نو که همگي در ايجاد روابط شهري 
جدي��د و يا تعريف دوبارة روابط شه��ري کهن يا موجود مؤثر 
مي افتد)پيشين:23(. در اين رويکرد توجه به حفظ ارزش هاي 
فرهنگي و حفظ ثروت هاي بومي و تاريخي، انتقاد از ساخت و 
س��ازهاي داراي يک نوع کاربري به جاي کاربري هاي متعدد، 
توجه ب��ه اقدامات کيفي به م��وازات اقدامات کمي، مشارکت 
گروه ه��اي اجتماع��ي در فراين��د بازآفريني و غي��ره مشهود 

مي باشد.
سياست هاي توسعة شهري در کشورهاي توسعه يافته بويژه 
در اروپ��اي غربي و آمريکاي شمالي، در طي دو دهة گذشته، 
عمدت��اً ب��ر برنامه هاي بهس��ازي، بازآفريني و توانمندس��ازي 
شه��ري متمرکز بوده اس��ت. ه��دف از اجراي سياس��ت هاي 
بازآفرين��ي شهري و برنامه هاي تجديد حي��ات شهري، ارتقاء 
شرايط کيفي زندگي در س��کونت گاه ها از طريق ايمن س��ازي 
و مقاوم سازي س��اختمان ها، توس��عه و بهبود زيرساخت هاي 
شهري، تأمي��ن خدمات شهري مورد نياز، آموزش س��اکنان، 
ايج��اد فرصت هاي شغلي، تقوي��ت نهادهاي مديريت محلي و 
دفاتر خدمات محله اي مردم نهاد، الگوس��ازي و ترويج قواعد و 
دس��تورالعمل هاي کيفي ساخت و ساز است. سند برنامه ريزي 
منتش��ره در س��ال 2000 ميالدي توس��ط دولت فرانس��ه1، 
“برنام��ه شهرهاي اجتماعي”2  در آلمان، س��ند “بس��وي يک 
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نوزاي��ي شهري3“  در انگلس��تان و “برنام��ه شهرهاي بزرگ4“  
در هلند از سياس��ت ها و برنامه هاي مرتبط در اين زمينه اند. 
کشورهاي اروپاي غربي هر يک با توجه به س��اختار سياس��ي 
و نظ��ام برنامه ريزي شهري خود بدين امر مبادرت ورزيده اند، 
ولي علي رغم تفاوت ها در قوانين، برنامه ها و مدل هاي مواجهه 
بين کشورها، اس��ناد و قوانين فوق نشان از توجه ويژة آنها به 
موضوع ارتقاء محيطي، توس��عة اقتصادي و شمول اجتماعي5 
است که پايه هاي اساسي سياست باز آفريني شهري را تشکيل 

مي دهند.
در حال حاضر، اس��تفادة بهين��ه از اراضي شهري به منظور 
حداکثر بهره وري از منابع موجود از طريق بهسازي و بازآفريني 
عرصه هاي فرسوده و نابسامان، جلوگيري از توسعه و گسترش 
شهرها در مناطق پيراموني و اس��تفادة مجدد از س��اختارهاي 
تاريخ��ي، از محوره��اي اصل��ي و اولويت ه��اي برنامه ريزان و 
سياس��ت گذاران شه��ري در کشورهاي توس��عه يافته و حتي 
برخي کشورهاي درحال توس��عه است )Izadi. , 2006:19( در 
بازآفريني شهري، توس��عة شهري به مفهوم رشد کمي عناصر 
کالبدي شهر براي اسکان جمعيت و ارتقاء کيفيت زندگي، در 
قالب طرح هاي توس��عة شهري رخ خواهد داد. توسعة دروني 
شهري در حقيقت بکارگيري توان هاي بالقوه و بالفعل موجود 
در برنامه ريزي ه��اي شهري، ت��الش در جهت ايجاد تعادل در 
نحوة توزيع کيفي و کمي جمعيت، هماهنگي ميان بنيان هاي 
زندگي شهري و استفاده از مشارکت و پويش اجتماعي مردم 

و غيره است )آئيني،407:1387(.
بررس��ي سير تحول سياست هاي بهسازي و نوسازي شهري 
به ويژه از قرن نوزدهم تا به امروز، نشانگر اين است که در هر 
دوره اي بر اس��اس شرايط زمانه، رويکرد و نوع نگاه خاصي در 
امر مداخله در بافت هاي قديمي و تاريخي غلبه داشته اس��ت. 
دست اندرکاران نيز در هر مقطع زماني با وقوف بر نقاط ضعف 
هر رويکرد، سعي در اصالح آن داشته و بدون رد کامل رويکرد 
قبل��ي در جهت تکمي��ل آن تالش کرده اند. ب��ه اين ترتيب، 
رويکردهاي مرمت و بهس��ازي شهري در سير تحول و تکامل 
خود از بازس��ازي، باززنده سازي، نوس��ازي و توسعة مجدد به 
بازآفريني و نوزايي شهري تکامل يافته و در اين مسير، گذاري 
را از ح��وزة توجه صرف به کالبد به عرصة تأکيد بر مالحظات 

اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و هنري تجربه کرده اند.
ه��دف از نوشتار حاضر، بازخوان��ي مفاهيم و شرايط حاکم 
بر جريان بهس��ازي و بازآفريني شهري اس��ت. در اين راستا، 
يکي از اهداف مورد نظر، شفاف ساختن سير تحول “بهسازي 
و بازآفرين��ي شهري” با تمرکز بيشت��ر بر رويکردهاي دو دهة 
اخي��ر يعني بازآفريني و نوزايي شهري مي باشد. در راس��تاي 
هدف فوق، در مقالة حاضر، نموداري از مجموعه تحوالتي که 
طي چن��د دهة اخير در زمينة مداخل��ه در بافت هاي قديمي 
و تاريخ��ي شهري به وقوع پيوس��ته، ارائه مي گردد. همچنين 

به ارائه مفه��وم و مشخصه ها و اصول و راهبردهاي بازآفريني 
شهري و تبيين فرايند رويکرد مذکور پرداخته  شده است.

بن��ا بر رويکرد مقاله که بررس��ي ويژگي ها و مفاهيم مرمت 
و بهس��ازي شهري معاصر اس��ت، دو پرسش اصلي قابل طرح 

مي باشد:
-  مرمت و بهسازي شهري چه خط سيري را براي رسيدن به 

وضعيت کنوني طي نموده است؟
-  ويژگي ها و راهبردهاي بازآفريني شهري چيست؟

بر اين اس��اس فرضيه هاي پژوهش حاض��ر را مي توان چنين 
مطرح کرد:

- مرم��ت و بهس��ازي شهري دوره هايي از تح��ول و تکامل را 
پشت س��ر نهاده و امروز به مرتبه اي از حضور خود رسيده که 
“بازآفريني شهري” و رويکرد متأخر آن يعني “نوزايي شهري” 

نام نهاده مي شود.
- در اي��ن دوران مرمت و بهس��ازي شهري به صورت فعاليتي 
يکپارچه و همه جانبه نگر درآمده که در آن جنبه هاي اجتماعي، 
اقتصادي، زيس��ت محيطي و کالبدي و ايجاد شرايط مناسب 
جهت دستيابي به توسعه هاي همراه با پايداري و توسعة پايدار، 

لحاظ مي گردد. 
بر اين اس��اس، پژوهش دو مس��ير اصلي را دنبال مي کند: 
اول، تبيين خط سيري است که بهسازي و نوسازي شهري را 
ب��ه بازآفريني و نوزايي شهري پيوند مي زند و آن را به رويکرد 
مداخل��ه اي همه جانبه نگر و در عين حال معاصرشونده تبديل 
مي نمايد. مسير دوم، مفهوم شناسي رويکرد بازآفريني شهري 
و تبيين اصول، راهبردها و فرايند آن مي باشد. فرايندي که با 
عنوان کلي “ بهسازي و بازآفريني شهري” بازشناخته مي شود 
و واج��د مجموعه اي از اصول عام يا جهاني و ضروريات خاص 
يا محل��ي مي باشد و در هر مکان جغرافيايي کاربس��تي ويژه 
مي يابد. اقدامات رويکرد مذکور، مس��تلزم مهيا ساختن بستر 

مناسب و طي مراحلي است. 

روشتحقيق
در پژوه��ش حاضر، روش تحقيق، توصيفي- تحليلي بوده و 
بر اساس داده ها و اطالعات حاصله از مطالعة منابع کتابخانه اي 
و اسناد و نوشته هاي مربوطه سعي گرديده با استفاده از روش 
توصيفي – تحليلي، داده ها و اطالعات گردآوري شده، بررسي 
و تحليل گردد. همچنين با استفاده از روش هاي تاريخي، سير 
تکامل بهس��ازي و بازآفريني شهري مورد بررسي و توجه قرار 

گرفته است.

ادبياتموضوع
نظري��ات بهس��ازي و بازآفريني بافت هاي که��ن و قديمي 
شهرها، گاه به طور صريح و گاه به طور ضمني در تفکرات برخي 
انديشمن��دان نظير اوژن و يوله لودوک )1879-1814(. جان 
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راس��کين)1900- 1818 (، کامليو بويي تو )1836-1914(، 
فردريش انگل��س)1895-1820(، اميل زوال)1840-1902(، 
کاميلو س��يته )1903-1843(، لوکوبوزي��ه)1887-1965(، 
لوئيزممف��ورد)1895-1990(،   ابنزره��اوارد)1850-1928(، 
جين جکوب��ز)1916-2006(،   آلدولئوپل��و)1887-1948(،   
کوين لين��چ)1984-1918(،  کريس��توفر الکس��اندر)1936(، 
ريچ��ارد راجرز و برخي ديگر ارائه شده اس��ت. در ادامه جهت 

بررسي ادبيات موضوع به برخي از آنها اشاره خواهد شد.
از منش��ور آت��ن)1933( ت��ا منش��ور آمس��تردام)1975( 
بي��ش از چهار دهه ط��ول کشيد تا کشورهاي توس��عه يافته 
از پرداخت��ن ب��ه تک بنا غاف��ل شوند و به مداخل��ه در مراکز 
ارزشمند قديمي و تاريخ��ي با هدف تجديدحيات)بازآفريني( 
و روان بخش��ي6 آنه��ا بيانديشند. در اين فاصل��ه، قانون آندره 
مال��رو)1962( در جلوگي��ري از تخري��ب بافت ه��اي قديمي 
در فرانس��ه، تجربة انگلس��تان از پنج شه��ر تاريخي و تعميم 
نتايج آن به منظور دس��تيابي به معيارهاي بهس��ازي و مرمت 
شه��ري بولونيا)ايتالي��ا-1975( در دقيق س��ازي مفاهيم اين 
عرصة حس��اس تأثير اساسي داشته است. اعمال سياست ها و 
برنامه هاي بهس��ازي و بازآفريني در مراکز شهرها و بافت هاي 
تاريخي و قديمي به چند دهة اخير محدود نمي شود. الکساندر 
تامسون، در سال 1868 پيشنهاد اسکان 10 هزار نفر خانوادة 
کارگ��ري را در بافت شطرنجي فشردة مرکز گالس��کو مطرح 
س��اخت. وي معتقد بود که تراکم زي��اد براي احياء واحدهاي 
تج��اري و فضاهاي عمومي و بازياب��ي ارزش اقتصادي امالک 
مرکز شهري حياتي اس��ت. طرح پيشنهادي تامس��ون يکي از 
نخس��تين بيانيه هاي بازآفريني و نوزايي شهري محسوب مي 

شود )فرخ زنوزي،8:1380(.
کاميلوسيته )1903-1843(، خواستار ساماندهي فضاهاي 
شه��ري ب��ود و درصدد زنده ک��ردن بافت ه��اي کهن شهري 
برآم��د و راه حل هاي تزئين��ي شهري را عن��وان کرد)حبيبي 
و ديگ��ران،24:1380(. وي اعتق��اد داش��ت نباي��د ميراث و 
يادگارهاي گذشته را با ويژگي وااليي که داشته اند به سادگي 
ره��ا کرد، بلکه باي��د از آنها الهام گرفت و مباني آن را شناخت 

)شماعي، 167:1385(.
کرير)1922(، پيوستگي کامل ميان فضاهاي جديد و قديم 
را ضروري دانس��ته و معتقد اس��ت که کارکردهاي شهري را 
نبايد از هم جدا ک��رد. لئوناردو بنه ولو)1933(، بر همجواري 
محوطة تاريخي و بافت هاي پيراموني، با حفظ تفاوت در کالبد 
و عملکرد تأکيد م��ي ورزد. همچنين به اهميت بهبود شرايط 
زيست ساکنان بافت هاي شهري مجاور آثار تاريخي مي پردازد 
)پور جعفر،15:1388(. ليچفيلد7 به ضرورت درک بهتر فرآيند 
فرسودگي و توافق بر روي چيزهايي که فرد سعي دارد به آن 
برس��د و نحوة رس��يدن به آنها اشاره مي کند. دانيس��ون8 در 
س��خنراني خود در زمينة نحوة مواجه��ه با راه حل هاي جديد 
حل مسائل، نظرش اين است که بايد  بر روي مسائل و نواحي 

که مشک��الت آنها با هم مرتبط بوده و هماهنگ و هم نس��خ 
.)Roberts,2000:17( هستند، تمرکز کنيم

کوين لينچ و جين جکوبز از جمله انديشمندان و نظريه پردازان 
قرن بيس��تم هس��تند که در زمينة بهسازي و نوسازي شهري 
بر اساس شهرس��ازي انس��انگرا اظهار نظر کرده اند. به اعتقاد 
لينچ بايد در جريان بهس��ازي و نوس��ازي شهري، برنامه ريزي 
ب��ا مشارکت م��ردم و مشاوره ب��ا متخصص��ان و هماهنگي با 
مس��ئوالن و مردم شهر صورت گي��رد )شماعي،195:1385(. 
جين جکوبز )1961(، در زمينة بافت هاي فرس��وده و قديمي 
و در اصطالح وي»بافت هاي مس��ئله دار مزمن« به اصل روابط 
انساني همسايگي و موضوع خودترميمي و مشارکت مردم در 
امر بهسازي و بازآفريني تأکيد داشت )پاکزاد،128:1386(.  

در سال 1996، اس��تيون تيزدل، همراه با گروه کاري خود 
» ب��ا ارزيابي مجدد کيفيت محله هاي تاريخي شهري« ميدان 
پاپونير و محلة پاسترز را در شهرهاي سياتل و نيويورک آمريکا 
مورد بررسي قرار داده و آن را در اثري با همين عنوان منتشر 
نمود)حبيب��ي و ديگران،34:1386(. ريچارد راجرز در س��ال 
1998 ب��ا گروه کار خود، مأموري��ت يافت داليل زوال شهري 
را در انگلس��تان بررس��ي کند و اصولي را براي ارتقاء کيفيت 
شهري در انگلس��تان ارائ��ه دهد. حاصل کار گزارشي اس��ت 
به نام » به س��وي نوزايي شهري«، ک��ه در آن گزارش، طيف 
گس��ترده اي از پيشنهادات آينده نگران��ه را ارائه کرد. گزارش 
ح��اوي بي��ش از 100 راهکار در زمينه ه��اي طراحي شهري، 
مديريت، ترابري، بازآفريني مراکز تاريخي و قديمي و غيره را 
شامل مي شود )فرخ زنوزي،9:1380(. وي رمز انعطاف پذيري 
در طرح ها را در پايداري آنها مي داند و معتقد اس��ت، پايداري 
حاصل نمي شود، مگر در ارتب��اط با محيط پيرامون )حبيبي، 

مقصودي،53:1386(. 
کريستوفر الکساندر)1936(، در رابطه با بافت هاي فرسودة 
شه��ر و محوطه هاي تاريخي، بر ايجاد نظم ارگانيک، اندام واره 
يا س��ازمند، اس��تفادة گس��ترده از مشارکت مردم تأکيد مي 
کند )پ��ور جعف��ر،15:1388(. همچنين به اصول��ي از قبيل 
مشارکت مردمي، نظم ارگانيک، تعادل پايدار)با معاصرس��ازي 
عناص��ر فرعي مي توان به تعادل پايدار رس��يد( و هماهنگي با 
س��ازمان اقتصادي، اجتماعي، محيطي اعتقاد داشت)حبيبي، 

مقصودي،50:1386(. 

س�يرتحولوتکاملبازآفرينيشهريوسياستهاي
بهسازيونوسازي

در بررسي سير تکاملي بازآفريني شهري نگاهي به بيش از 
يک قرن تجربة تئوري بهس��ازي و بازآفريني شهري از بعد از 
انقالب صنعتي تا اوايل قرن حاضر، ضروري به نظر مي رس��د. 
اين مطالعه بيانگ��ر مراحلي متفاوت با اندکي هم پوشاني اين 
دوره هاي تاريخي است. هر کدام از اين دوره ها با هدف مرمت 
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و بهس��ازي و نوسازي بافت هاي قديمي شهري، بيانگر سطوح 
مختلفي از مداخله، دگرگوني در مفهوم و محتوي و وارد شدن 

جنبه ها و عرصه هاي جديد در مقولة مرمت شهري است.

1- قرن نوزدهم و پيامدهاي انقالب صنعتي
حفاظ��ت از ثروت ه��اي فرهنگي در ق��رون گذشته همواره 
ب��ه مثابة ام��ري آييني مورد عمل بوده اس��ت، اما از اواس��ط 
ق��رن هجدهم و اواي��ل قرن نوزدهم مي��الدي، با شکل گيري 
تئوري ه��اي مرمت معم��اري، اين امر شکل ت��ازه اي به خود 
گرفت )صحي زاده، ايزدي،12:1383(. با ويراني هاي ناشي از 
انقالب کبير فرانسه و تحوالت و پيامدهاي انقالب صنعتي در 
بريتانيا و فرانس��ه مرحلة اول شکل گرفت. کليساها و بناهاي 
مذهبي بس��ياري آسيب ديدند. در س��ال 1837، کميسيوني 
به نام “کميس��يون ملي يادمان هاي تاريخي” براي حمايت از 
آن آثار تأس��يس شد )نراقي، 1379: 78(. همزمان با اقدامات 
حفاظتي و نگاهداشت آثار تاريخي و ارزشمند، دو جريان هم 
از نيم��ة دوم قرن نوزدهم به بعد منج��ر به تغييرات عمده اي 
در سازمان فضايي- اجتماعي بافت هاي شهري گرديد. نخست 
اقدامات ب��ارون هوس��مان در پاريس با تخري��ب بخش  هايي 
از مح��الت پر جمعي��ت و احداث بولوارهاي وس��يع که خود 
سرمنشاء مداخالت وسيعي در بافت هاي شهري سايرکشورها 
گرديد، از س��وي ديگر قوانين و برنامه هاي صيانتي انگلستان 
براي جواب گويي ب��ه نيازها و حل مشکالت شهرهاي قديمي 
ک��ه پا به مرحله صنعتي گذارده بودند )فالمکي،168:1386(. 
ق��رن 19 ميالدي، توجه به حفاظت صرف از س��اختمان هاي 
منفرد با گرايش به مرمت س��بکي رايج9 )وابسته به تقليد( که 
توسط ويوله لودو10 در فرانسه، شينکل11 در آلمان، و اسکات12 
در انگلس��تان مورد حمايت و توسعه قرار مي گرفت، به عنوان 
تفک��ر غالب در اروپا مطرح و مورد عمل بود. از س��وي ديگر، 
در اواخ��ر قرن 19 ميالدي جنبش جدي��دي بر پايه تفکرات 
جان راس��کين13 شکل گرفت که تاکنون نيز به عنوان يکي از 
گرايش هاي عمده مورد توجه و عمل اس��ت. جنبش حفاظت 
مدرن14 با تالش هاي ويليام موري��س15 و با انتشار اعالميه اي 
توس��ط انجمني که خود او بني��اد نهاد، کار خود را آغاز نمود. 
آن��ان بر نگهداري و مراقبت مس��تمر از آثار تاريخي و حداقل 
مداخل��ه در اين ابني��ه تأکيد مي ورزيدند )پيک��ارد به نقل از 

صحي زاده و ايزدي،14:1383(. 
طب��ق قوانين ع��الوه بر توجه ب��ه حفاظ��ت از يادمان ها و 
اشي��اء عتيق��ه و هنري، بر حفظ وياله��ا و پارک ها و باغ ها و 
ب��ه طورکلي حفاظت از زيربناهاي طبيعي و چشم اندازها نيز 
تأکيد ش��د. ويژگي اين مرحله به طور عم��ده توجه به حفظ 
تک بناهاي تاريخي اس��ت ک��ه در ايران نيز مص��داق دارد و 
تا تاريخ 1352 شمس��ي )1973 ميالدي( ادامه داشته اس��ت 

)نراقي،78:1379(.

2-  حفاظت و توسعه در نيمه اول قرن بيستم
تح��والت عم��دة اقتص��ادي، اجتماعي و سياس��ي در نيمة 
نخست قرن بيستم ميالدي، موجب بروز تقابل هاي گسترده اي 
در فرآيند برنامه ريزي و سياست گذاري هاي شهري گرديد. از 
يک سو جنگ هاي جهاني و نياز به بازسازي گستردة ويراني ها، 
شيوع تفکر نوگرايي در اوايل اين قرن و نيز پيامدهاي انقالب 
صنعتي، گرايش به توسعه را شدت مي بخشيد و از سوي ديگر 
پي گي��ري انديشه هاي حفاظت ب��ا آميخته اي از فن آوري روز 
و همچني��ن شروع حمايت ها در مقياس بين المللي که منجر 
ب��ه تدوين اولين منشور مرمت معماري در کنگرة 1931 آتن 
گردي��د، موجبات ت��داوم جنبش حفاظ��ت مي گرديد)صحي 
زاده، اي��زدي،12:1383(. در مواد ن��ود و پنج گانة منشور آتن 
تأکي��د بر پيوندهاي ناگسس��تني بين مجموع��ه اي از شرايط 
کالبدي، ساختماني، بهداشتي، مقياس و تناسب هاي فضايي، 
ويژگي ه��اي تاريخ��ي و جغرافيايي و کيفيت فضاي زيس��تي 
شهر هويداس��ت. با اين حال در عصر توس��عة  سريع شهرهاي 
صنعت��ي و مداخله هاي شتابان و نامعقول، نه تنها محيط هاي 
تاريخي آسيب ديدند، بلکه مضامين تاريخي- هنري بسياري 
از يادمان ها نيز به طور مستقيم و يا بر اثر تغيير ويژگي محيط 

اطرافشان تغييرکرد)نراقي،79:1379(.

3- دهة 1950 رويکرد بازسازي16 شهري
جنگ جهان��ي دوم نگرش هاي نوس��ازي شهري را متحول 
کرده بود، چرا که نقشه هاي بازسازي جزئي از تکاپوي جنگي 
به شمار مي آمدند. بازسازي به مثابة مجاهده اي اخالقي عليه 
غول ه��اي پنجگانة بيان شده توس��ط بدريج در گزارش زمان 
جنگ خود، تلقي مي شد. اين غول ها شامل بطالت، نيازمندي، 
نادان��ي، بي خانماني، و بيماري بود)رابرتز ماريون،1381 :35-

.)15
ميراث س��ال هاي جنگ جهاني دوم در اروپا، فرس��ودگي و 
فروپاشي س��ازمان شهري بسياري از شهرها در قارة اروپاست. 
ب��ا حجم وس��يع تخري��ب و آوار ناش��ي از جن��گ، نگرش به 
مرم��ت کالبدي و بازس��ازي شهري به عن��وان اولويت اول در 
دس��تور کار قرار گرفته است. ويراني و تخريب گستردة ناشي 
از جنگ فرصت مناس��ب براي اجراي طرح ه��اي جاه طلبانة 
مرم��ت شهري را فراهم آورد )مرم��ت فرصت طلبانه(. فرصتي 
که موجب شد بس��ياري از مدرنيست ها آرمان ها و ايده هاي 
خود را در قالب اين رويکرد اجرا کنند)حاجي پور،1386: 7(. 
روند بازسازي در مقياس کالن تحت تأثير آراء مدرنيست ها 
بخصوص پس از جنگ تشديد شد. نوگرايان احساس مي کردند 
ک��ه شهرهاي معاصر اساس��اً پاس��خ گوي چالش ه��اي »عصر 
مدرن« نيس��تند. اهميت مشکالت داللت ب��ر اين امر داشت 
ک��ه دگرگوني هاي بزرگي ضرورت دارد. مهم ترين بازتاب اين 
ايده در بازس��ازي شهرهاي منهدم ش��ده در حمالت هوايي، 
 .)Izadi,2006:15(پس از پايان جنگ در سال 1945 روي داد
فرانکو بيانچيني آغاز رويکرد بازسازي را آغاز دهة 40 مي داند 
و دهة 40،50 و60 ميالدي مقارن با س��ال هاي پس از جنگ 
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جهان��ي دوم را، تحت عن��وان “عصر بازس��ازي”17  مي نامد. 
عص��ري که در آن، بحث مح��وري و غال��ب، تأکيد بر رشد 
اقتص��ادي، برنامه ريزي رفاه، بازس��ازي کالبدي و نوس��ازي 
شهري بوده و عملکردگراي��ي در قالب قوانين منطقه بندي، 
جبريت تکنول��وژي، اولويت به حرکت ماشين، طراحي شهر 
ب��راي اتومبيل و تأکيد و اجراي پروژه هاي ضربتي مس��کن 
انبوه، براي پاسخ به بحران مسکن ناشي از جنگ، عمده ترين 
مشخصه هاي اي��ن نوع نگاه به مرمت شهري اس��ت)حاجي 
پ��ور،1386: 7(. در واق��ع، انديشة منطقه بندي بر اس��اس 
کارکرد، توليد انبوه، توسعة سيستم دسترسي ها و طرح هاي 
خيابان کشي متأثر از چيرگي اتومبيل، بي تفاوتي نس��بت به 
ميراث گذشته، تنديس گرائي در آرايش و خلق ساختمان ها، 
و توجه ص��رف به برنامه ري��زي فيزيک��ي، مؤلفه هاي عمدة 
برنامه ري��زي و ط��رح هاي بازس��ازي جامع در اي��ن دوران 

بودند)صحي زاده، ايزدي،1383 :3(.

4- دهـــة 1960، مرمـت شـهــري بــا رويکــرد 
باززنده سازي18 )تجديد حيات شهري(

از اوايل دهة 60، دلس��ردي نس��بت به اقدامات بازسازي 
و پاکس��ازي طرح هاي توس��عة مجدد آغ��از گرديد و خود 
زمينه س��از بروز واکنش هاي گس��ترده اي ش��د. از اين رو در 
اين دوران گستره ها و مناطق تاريخي شهرها از ارزش گذاري 
مجدد و قاب��ل مالحظه اي برخوردار شدند. بس��ط قوانين و 
آيين نامه ه��اي حفاظت از آثار تاريخي، منشورها و معاهدات 
و همکاري ه��اي بين المللي و ظهورگروه ها و نهادهاي با نفوذ 
ب��راي امر حفاظت، همگي بر شروع تحوالت جديدي گواهي 
مي دادن��د. روند پيش گفته اي ک��ه با شروع جنبش حفاظت 
م��درن و در اواخر ق��رن نوزدهم آغاز گشته ب��ود، با تعميم 
بين��ش حفاظ��ت از بناهاي منفرد به مجموعه ه��ا، زمينه ها، 
چش��م اندازه��ا و همچني��ن فضاهاي بين بناه��ا و فضاهاي 
شه��ري تکامل مي يابد و موجب ظه��ور موج دوم رويکرد به 
حفاظت مي گردد. نکته قاب��ل توجه ديگر در اين روند، آغاز 

رويکرد به س��وي اس��تفادة مجدد از ابنيه و آث��ار تاريخي و 
گراي��ش به تجدي��د حيات کارکردي و باز زنده س��ازي آنان 
است. اکنون با ملحوظ داشتن ارزش هاي فرهنگي- تاريخي، 
زيبايي شناس��ي، معماري و بافت شه��ري، ضرورت »احياء 
عملکردي« و »توانمندس��ازي باف��ت«19 نيز مورد توجه قرار 
مي گيرد)صحي زاده، ايزدي،3:1383(. در اين رويکرد ضمن 
توجه به نوس��ازي و ارتقاء وضعيت کالب��دي محالت، احياء 
اقتصادي و اجتماعي محالت مورد توجه و تأکيد جدي قرار 
مي گي��رد. ب��ه عبارتي، در اين دوره مرم��ت شهري، بيش از 
آن ک��ه بازس��ازي و مرمت کالبدي را مد نظ��ر داشته باشد، 
ب��ه جنبه هاي اقتصادي- اجتماع��ي و توانبخشي خانوارهاي 
ک��م درآمد شهري توج��ه دارد. م��وج اول اصالت بخشي به 
محالت شهري20 نيز در اي��ن مرحله اتفاق مي افتد. با وجود 
اي��ن، رويکرد توانبخشي و تجديد حيات شهري در اين دهه، 
به هيچ وج��ه توفيق تبديل شدن به يک رويکرد مس��لط و 

غالب را نيافت )حاجي پور،19:1386(.

5-  دهـة 1970، مرمـت شـهري بـا نگرش نوسـازي 
شهري21 

روند گس��ترش تفک��ر حفاظت در ده��ة 1970 ميالدي، 
همچن��ان با توس��عة قوانين، نهادها و مؤسس��ات مس��ئول، 
به وي��ژه با رون��د تمرکز زدايي و واگذاري ق��درت بيشتر به 
دولت هاي محلي مورد پي گي��ري قرار مي گرفت. همزمان با 
اقدامات حفاظت در اين دو دهه، برنامه هاي توس��عة شهري 
کماکان در چارچوب طرح هاي بازسازي جامع پس از جنگ 
و در ادامه به شکل طرح هاي نوس��ازي شهري تداوم داشت. 
روند رو به افزايش مس��ائل شهري و افول کيفيت در مناطق 
مرک��زي شهرها، سياس��ت گذاران شه��ري را وا مي داشت تا 
برنامه هاي نوسازي و طرح هاي کالبدي از يک سو و طرح هاي 
توانمندس��ازي و باززنده سازي از سوي ديگر بدنبال پاسخي 

براي اين مسائل برآيند. 

 تصوير شماره1: پروژه بهسازي شهري جهت توانبخشي به بافت کهن شهري
)تغييرکاربري فضاي جمعي کليسا به ايستگاه مرکزي مترو در ايتاليا(
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تصوير شماره2: طرح نوسازي با هدف افزايش عمر بناي شهري
)مداخله هاي جزئي با حفظ عملکرد اصلي، باعث نگهداشت اين دو اثر در طي صدها سال شده است(

در مواجه��ه با مس��ائل اقتصادي و ناهنجاره��اي اجتماعي 
بافت هاي شهري، برنامه هاي توانمند سازي تمرکز فعاليت هاي 
خود را بر محور رفع محروميت هاي اجتماعي اس��توار گردانده 
و ب��ا پي گيري »پروژه هاي توس��عة گروه ه��اي اجتماعي« و 
توجه به »رويکرد آسيب شناس��ي اجتماع��ي« تالش نمودند 
ت��ا از طريق توجه ب��ه ارزش ه��ا و نفع اجتماع��ي )اقدامات 
اجتماع مدار(، انگيزه هاي س��اکنان را ب��راي تداوم زندگي در 
اين مناطق افزايش دهند. رويکرد ديگر در فرآيند نوس��ازي بر 
بعد فعاليت اقتص��ادي از طريق تغييرکاربري يا ايجاد فعاليت 
هاي جايگزين به شکل«بازسازي کارکردي« يا »تنوع بخشي 
کارکردي« تأکي��د مي ورزيد. اين روند در مواردي که برحفظ 
کاربري هاي موجود ولي با کارآمدي و سوددهي بيشتر تأکيد 
داش��ت، به عن��وان »بازآفرين��ي کارکردي« م��ورد عمل قرار 

مي گرفت)صحي زاده، ايزدي،1383 :15(.

6- دهة 1980، مرمت شهري با نگرش توسعه مجدد22 يا 
بازآفريني اقتصاد مدار

در يک نگ��اه اجمالي به رويدادهاي ده��ة 1980 مي توان 
گفت که سياس��ت هاي نوآورانة ده��ة 1970 در دهة 1980 
نيز تداوم داشت. هرچند اصالحات اساسي بعداً صورت گرفت. 

در ط��ول دهة 80، جرياني با جهت گي��ري دور شدن از اين 
ايده که دولت مرکزي بايد يا مي تواند همة منابع مورد نياز را 
جهت پشتيباني از سياست مداخله فراهم کند، صورت گرفت. 
 اين رويکرد جديد با تأکيد بيشتر بر نقش مشارکت همراه شد 
)Roberts, 2000:19(. در واق��ع، در ده��ة 1980، سياس��ت 
بهسازي و بازآفريني با نئوليبراليسم همراه شد. از جمله، نقش 
نداشتن دولت هاي محلي در ادارة امور شهرها را مي توان ذکر 

.)McDonald, 2009:52( کرد
در ده��ة 1980، نگ��رش اقتص��ادي به بافت ه��ا و محالت 
فرس��وده و رو به زوال شهري در کانون توجه سياست شهري 
قرار دارد که از طريق توسعه هاي مجدد شهري صورت گرفته 
اس��ت. در واقع توس��عة مجدد شهري کماکان نگاه بازسازي و 
مداخ��الت کالبدي را مد نظر دارد، ام��ا توجه به مکانيزم هاي 
اجرايي و مالي نوسازي، چارچوب هاي حقوقي - قانوني و نگاه 
درآمدزاي��ي به ام��ر مرمت شهري از ويژگي ه��اي اين نگرش 
مرمت اس��ت. توس��عة مجدد، آميخت��ه اي از نگاه بازس��ازي، 
بهسازي و بازآفريني در مرمت شهري است. مقولة مشارکت و 
دخالت همة گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذ در اين رويکرد، امري 

مهم قلمداد مي شود )حاجي پور،18:1386(. 

تصوير شماره3: دو نمونه از پروژه هاي بهسازي شهري )استحکام بخشي به بناهاي شهري(

ساختماني با قدمت بيش از 400 سال در فرانکفورت آلمان با کاربري پذيراييساختماني با قدمت 500 سال در ليون فرانسه

خانه بهسازي شده در بافت قديمساختمان قديمي شورا که قباًل ساختمان شهرداري بوده است
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تصويرشماره4: نمونه هايي از پروژه هاي بهسازي بافت شهري
)احداث محورهاي پياده روي، کف سازي و بدنه سازي ميادين شهري(

تجديد س��اختار اقتصادي ناشي از تغييرات اقتصاد جهاني 
در ده��ة 80 ميالدي با انتق��ال فعاليت هاي صنعتي به بخش 
خدمات )صنعت زداي��ي(، موجب تحوالت شگرفي در فرآيند 
اقدامات توسعه و نوس��ازي شهري گشت. اين تجديد ساختار 
توليد، نواحي بس��ياري را که در داخل شهرها قباًل به فعاليت 
هاي صنعت��ي مشغول بودند، رها شده باقي گذاشت. مناطقي 
همچون کارخانه هاي صنايع س��نگين، کارگاه ه��ا و باراندازها 
که از س��رچشمه اصلي اشتغال محروم شده بودند، به بس��تر 
جديدي براي بروز مس��ائل شهري تبديل گشتند و بازس��ازي 
مناطق قديمي به کانون فعاليت هاي بازآفريني شهري تبديل 
ش��د. براي مقابله با اي��ن معضالت شهري و در تداوم تحوالت 
جنبش توس��عه و نوسازي، رويکردي جديد شکل مي گيرد که 
از اي��ن پس در ادبيات توس��عه شهري ب��ا واژة »باز آفريني« 

همراه مي گردد )صحي زاده، ايزدي،8:1383 (. 

7-دهه1990،نگاهبازآفرينيشهري
در ده��ة 1990، مرم��ت شهري ب��ا نگ��رش بازآفريني در 
دس��تور کار قرار گرفت. نوعي رويک��رد مداخله اي که با نگاه 
به گذشته و بدون پاک س��ازي هويت ه��اي تاريخي دوره هاي 
مختل��ف، به خلق هويتي جديد متناس��ب ب��ا شرايط زندگي 
مردمان عصر حاض��ر مي انديشد)حاجي پ��ور،18:1386(. به 
اين ترتي��ب سياس��ت بازآفريني در کشوره��اي غربي شکل 
گرفت و در دهة90 سياس��ت جديدي تح��ت عنوان« چالش 

شهرها« بوجود آمد. بگونه اي که اقدامات نوس��ازي با گرايش 
صرف کالبدي مورد انتقاد دولت هاي محلي قرار گرفت. بر اين 
اس��اس از دولت هاي محلي خواسته شد تا با مشارکت بخش 
خصوصي، بخش دولتي و داوطلبان پيشنهادهايي براي انجام 
پروژه ه��اي بازآفريني در ناحية خود ب��ه دولت مرکزي ارائه 
دهند )کالنتري،75:1384(. سياس��ت«چالش شهرها« توجه 
به مس��ائل گروه هاي اجتماعي درون شهرها را مس��تقيٌا مورد 

تأکيد قرار داد.
نظ��ر ب��ه رويکرده��اي اجتماع م��دار دهه ه��اي 1960 و 
اواي��ل1970، از طريق تأکيد بر مشارک��ت اين گروه ها و ارائه 
آموزش ه��اي فني و حرفه اي به آنان در س��ال 1994 دولت با 
ارائه سياس��تي تکميلي تحت عنوان »بودجه براي بازآفريني« 
به يکپارچه سازي منابع مالي جهت اين گونه اقدامات گرايش 

.)Izadi, 2006:19 ( پيدا کرد
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جدول شماره1: سير تکامل بازآفريني شهر

 نوع سياست
هر دوره

دهه1950
بازسازي

دهه 1960
باززنده سازي دهه 1970 نوسازي دهه 1980

توسعه مجدد
دهه1990
بازآفريني

 راهبرد اصلي و
جهت گيري

 بازسازي و گسترش
 مناطق قديمي تر

 شهرها و شهرک ها
 اغلب براساس يک
 طرح جامع، رشد

حومه نشيني

 تداوم راهبردهاي دهه
 1950، رشد حومه اي
 و حاشيه اي؛ برخي
 تالش هاي اوليه در

توانمند سازي

 تمرکز  بر  روي
 نوسازي در جاي اوليه
 خود و  طرح هاي  واحد
  همسايگي؛ کماکان

توسعه در حاشيه شهر

 طرحهاي  متعدد
  بزرگ براي توسعه و
 توسعه مجدد پروژه
 هاي کالن مقياس
 پرهزينه  پروژه هاي

خارج از شهر

 حرکت به سوي شکل
 جامع تري از سياست
 گذاري و اعمال تمرکز
 بر روي راه حل هاي

يکپارچه

 دست اندرکاران با 
 نفوذ  و گروه هاي

ذينفع

 دولت ملي و محل،
 پيمان کاران  و

  توسعه دهندگان
 خصوصي زمين و

امالک

 حرکت به سوي توازن 
 بيشتر ميان بخش هاي
عمومي و خصوصي

 نقش  رو به  افزايش
 بخش   خصوص 
  و تمرکززدايي  با

  واگذاري  قدرت بيشتر
 به دولت محلي

 تأکيد برنقش بخش
 خصوصي و کازگزاران
خاص افزايش شراکت

 شراکت به عنوان
رويکرد غالب

کانون اقتصادي
 سرمايه گذاري بخش

 عمومي با مداخله
نسبي بخش خصوصي

 ادامه روند دهه
 1950 با افزايش اثر
 سرمايه گذاري بخش

خصوصي

 محدوديت منابع
 بخش عمومي و رشد
 سرمايه گذاري بخش

خصوصي

 تسلط بخش خصوصي
 با تأمين گزينشي

 بودجه از سوي بخش
عمومي

 توازن بيشتر ميان
 بودجه تأمين شده از
 سوي بخش عمومي،
خصوصي و داوطلبانه

محتواي اجتماعي
 بهبود معيارهاي
 زندگي و ساخت

مسکن
بهبود اجتماعي و رفاه  اقدام اجتماع مدار و

اختيار بيشتر
 گروه هاي اجتماعي
 خوديار  با  حمايت

 بسيار  گزينشي  دولت
 تأکيد بر نقش

گروه هاي اجتماعي

تأکيد فيزيکي
 جايگزيني نواحي
 دروني و توسعه

حاشيه اي

 تداوم برخي
 رويکردهاي دهه
 1950 موازي با

توانمندسازي نواحي

 نوسازي  هاي گسترده
 بيشتر در مناطق
شهري قديمي تر

 طرح هاي بزرگ
 جايگزيني و توسعه

 جديد،  طرح هاي کالن
مقياس  پر هزينه

 ميانه رو تر از دهه
 1980، توجه به

 ميراث و نگاهداشت
ابنيه

رويکرد محيطي
 منظرسازي و تا

 حدودي گسترش
فضاي سبز

بهسازي هاي گزينشي
 بهسازي  محيطي
  همراه با برخي

ابتکارات

 افزايش توجه به
 رويکردي گسترده تر
نسبت به محيط

 معرفي  ايده
  گسترده تري  از
 پايداري محيط

مأخذ: رابرتزبه نقل از صحي زاده و ايزدي،2000.

از اواي��ل تا اواس��ط دهة 1990، شرکت ه��اي ناحيه محور 
محلي در جهت جبران خس��ارت س��رمايه هاي عمومي شکل 
گرفت. سياس��ت مذکور نشان داد که اجراي موفق پروژه هاي 
بازآفريني مس��تلزم کنترل منابع، نيروها، انرژي و ابتکار عمل 
جوامع محلي و رويکرد پايين به باال، به منظور ايجاد س��رماية 
 ,McDonald ( اجتماع��ي و تشويق جوامع خوديار اس��ت

.)2009:52
در واقع از دهة 1990 به بعد، چارچوبي جديد براي فرآيند 
تجديدحيات شهري فراهم شد که براس��اس آن و در تعريفي 
جديد، مرمت شهري مفهومي جامع است که به معناي بهبود 
وضعي��ت نواحي مح��روم در جنبه هاي اقتص��ادي، کالبدي، 
اجتماعي و فرهنگي اس��ت. نکت��ة ديگر اين که مرمت در اين 
ديدگاه توجه و تأکيدي خاص بر مقياس محلي، تنوع فرهنگي 
و کنش متقابل ميان انس��ان و مکان زندگ��ي او دارد)حاجي 

پور،1386: 18(.

8-ه�زارةس�وم،مرمتش�هريب�ارويک�ردنوزايي
)رنسانس(شهري23

هم زيستي و هم نشيني مسالمت آميز سبک ها و فرهنگ ها، 

آخرين مرحله تحول و دگرگوني در مفهوم مرمت با آغاز هزارة 
سوم و ورود به قرن 21 است که تعريفي جديد از بازآفريني و 
نوزايي شهري مي باشد. در اين تعريف، ابعاد فرهنگي و هنري 
به وج��ه غالب تبديل ش��ده و تئوري هاي مختلف س��عي در 
توجي��ه توجه به مقوله هاي هنري و فرهنگي در خلق و ايجاد 
محيط هاي سرزنده و پوياي شهري دارند و به نظر مي رسد که 
ب��ا آغاز اين دوره، نقش و عملک��رد شهرها با تغييري بنيادين 

روبه رو شده است.
در نوزاي��ي شه��ري، توج��ه به ابع��اد هن��ري و فرهنگي و 
اصال��ت بخشي به محالت شه��ري از طريق آن، به عنوان يک 
ابزار اساس��ي در کانون سياس��ت عمومي ب��راي تجديدحيات 
اقتص��ادي و کالبدي محالت و بافت هاي روبه زوال شهري در 
سال هاي آغازين قرن بيست و يکم تبديل شده است )حاجي 
پور،19:1386(. ايدة نوزايي شهري، مبنا قرار دادن طراحي را 
شرط الزم براي موفقيت برنامه هاي بازآفريني شهري مي داند 
و معتقد اس��ت ترويج س��بک زندگي پاي��دار و شامل نمودن 
هم��ه گروه هاي اجتماعي در شهر و فعاليت هاي آن با طراحي 
محيط فيزيکي در ارتباط اس��ت. با تأکي��د بر اين موضوع که 
طراحي بايد با س��رمايه گذاري ب��ر بهداشت، آموزش، خدمات 
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اجتماع��ي، امني��ت جامعه و اشتغال هم��راه باشد تا به شرط 
کافي ب��راي موفقيت برنامه ه��اي بازآفريني بدل گرد)صحي 

زاده، ايزدي،1383 :16(. 

»بازآفريني«؛رويکردمتأخر»مرمتوبهسازي«
بازآفريني شهري به دنبال حل مشکالت فرسودگي شهري 
از طريق بهس��ازي مناط��ق محروم و در ح��ال اضمحالل در 
شهرهاس��ت. اين رويکرد تنها به دنبال باززنده س��ازي مناطق 
متروکه نيس��ت، بلکه با مباحث گسترده تري همچون اقتصاد 
رقابت��ي24 و کيفيت زندگي25 به خصوص براي کس��اني که در 
محالت فقيرنشين زندگي مي کنند، س��روکار دارد. به صورت 
اي��ده آل بازآفريني شه��ري مشتمل بر فرمول��ه کردن اهداف 
سياس��ي، اج��راي آن ازطريق برنامه هاي اجراي��ي و بازنمايي 
مداوم عملک��رد اس��ت. واژة Regeneration از ريشة فعل 
Regenerate به معناي احياء کردن، جان دوباره بخشيدن، 
احياء شدن، از نو رشد کردن، گرفته شده اس��ت. در مطالعات 
شه��ري به معن��اي احي��اء، تجديد حي��ات، معاصرس��ازي و 

بازآفريني به کار مي رود. 
اين رويکرد مفهوم جامعي است که به معناي بهبود وضعيت 
نواح��ي محروم در جنبه هاي اقتص��ادي، کالبدي، اجتماعي و 
فرهنگ��ي مي باشد. اين نوع نگاه به مرمت، پاس��خي در مقابل 
چالش هاي نوظهوري چون جهاني شدن، تغييرات ساختاري و 
عدم تعادل هاي فضايي ناشي از رشد گستردة شهرها مي باشد. 
معاصرس��ازي تأکيد خاص بر مقياس محل��ي، تنوع فرهنگي 
و کنش متقابل ميان انس��ان و مکان زندگ��ي او دارد)حاجي 
پ��ور،16:1386(. در ايج��اد تعري��ف کارب��ردي از بازآفريني 
شهري، شناخت و بررس��ي روابط ميان ويژگي هاي کالبدي و 
واکنش هاي اجتماعي؛ ضرورت جابجايي کالبدي برخي عناصر 
شه��ري مهم؛ اهميت بهبود وضعي��ت اقتصادي به عنوان پايه 
و اس��اس رفاه زندگي شهري و کيفيت آن؛ ضرورت اس��تفادة 
بهينه از زمين هاي شهري و ممانعت از توسعة بي رويه شهرها؛ 
و اهميت شناس��ايي بازتاب سياس��ت هاي شهري انجمن هاي 
اجتماع��ي غالب و نيروهاي سياس��ي. و موض��وع جديدي به 
نام »توس��عة پايدار« بايد مورد بررسي و شناخت قرار گيرند. 
بنابراي��ن بازآفرين��ي شه��ري عبارت اس��ت از: دي��د جامع و 
يکپارچه و مجموعه اقداماتي که به حل مس��ائل شهري منجر 
شود، به طوري که بهبود دائمي در شرايط اقتصادي، کالبدي، 
اجتماعي و زيس��ت محيطي ناحيه )منطقه(اي که دستخوش 

.)Roberts, 2000:17( تغيير شده، را فراهم مي کند
بازآفريني را مي توان اصلي ترين رويکرد »مرمت و بهسازي 
و نوسازي شهري« در دوران معاصر تلقي نمود. اين رويکرد با 
توج��ه به ابعاد و اصول بازآفريني شهري و به گواه رويدادهاي 
سال هاي اخير، چند راهبرد اصلي را در دستور کار خود داشته 

است.

راهبردهايبازآفرينيشهري
1- فرهنـگ ابـزاري در«بازآفرينـي« )بازآفرينـي فرهنگ 

محور26( 
از ده��ة 1980 ب��ه بع��د، بازآفريني مبتني ب��ر فرهنگ به 
صورت موج عظيمي، پروژه هاي بازآفريني را در سراس��ر اروپا 
تحت تأثير قرار داده و بازآفريني فرهنگ محور و اس��تفاده از 
س��رمايه هاي فرهنگي27 »خود را به عنوان گزينه اي موفق در 
عرصة »مرمت و بهسازي و نوسازي شهري« مطرح کرده است 
)kearns and philo،1993:14(. توجه به نقش فرهنگ، استفاده 

از ارزش هاي تاريخي و فرهنگي به عنوان منابعي براي توسعه 
و همچني��ن توجه به گذران اوقات فراغ��ت مردم، مهم ترين 

وجوه اين گرايش هستند.
از زماني که سياس��ت گذاران و مقامات مس��ئول شهري به 
سمت »فرهنگ« به مثابه ابزار بازآفريني شهري روي آوردند، 
اهمي��ت کيفيت محيط ه��اي تاريخ��ي به عن��وان بخشي از 
نوآوري ها و ابتکار عمل هاي بازآفريني شهر به طور روز افزوني 
آشکارگرديده اس��ت)ايزدي به نقل از پندل بري،2006 :20(. 
خط مشي ه��اي فرهنگي با ايجاد مشاغلي که به اداره کنندگان 
آن مشاغ��ل، تبلي��غ و تروي��ج و محل هاي برگ��زاري مربوطه 
مث��ل کافه ها، رس��توران ها و غي��ره مرتبط اس��ت، به عنوان 
تأمين کنن��ده منافع اقتص��ادي تلقي گردي��د:« بدين ترتيب، 
مداخالت فرهنگي بيش از آنکه محصول ثانوي رشد اقتصادي 

.)Izadi,2007:17( »باشند، نيروي محرکة آن بودند
نهض��ت موزه س��ازي در اروپا، که به ويژه بع��د از فروپاشي 
ديوار برلين، به حرکتي چشم گير براي زنده کردن خاطره هاي 
جمعي و ايج��اد هويتي تازه و«منحصر ب��ه فرد«براي شهرها 
و شهرنشينان تبديل شده اس��ت، يکي از نشانه هاي اس��تفاده 
 از اب��زار فرهن��گ در مرم��ت و بازآفرين��ي شه��ري مي باشد 
ب��ه  واق��ع  در   .)Bianchini and Parkinson,1993:113(
تدري��ج فرهن��گ و پروژه هاي فرهنگ��ي در بازآفريني شهري 
اهمي��ت وي��ژه اي پي��دا کرد. ب��ه گون��ه اي ک��ه بازآفريني را 
مي ت��وان با پروژه هاي فرهنگي يا هن��ري معتبر و آبرومند که 
 مزاي��اي اقتصادي و اجتماع��ي متعددي دارن��د، تقويت کرد

 .)W.caves, 2005:485(
در گزارش��ي که توس��ط ايوانز و شاو در س��ال 2004 براي 
وزارتخانة فرهنگ، رسانه و ورزش انگليس براي آماده سازي يک 
سند خط مشي از مشارکت فعاليت هاي فرهنگي در بازآفريني 
تهيه شده است، انواع مشارکت فرهنگ در زمينه هاي مختلف 

بازآفريني بيان گرديده است)جدول شماره2(. 
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جدول شماره2 : مشارکت فرهنگ در زمينه هاي مختلف بازآفريني

مشارکت فرهنگ 

در بازآفريني کالبدي

• استفادة مجدد از ابنية خالي؛
• ارتقاء کيفيت محيط زيست؛ 

افزايش  و  اموال عمومي  نابودي  کاهش  به  منجر  که  فضا  از  فزايندة عمومي  استفادة   •
امنيت شود؛

• احساس غرور در يک مکان؛
• توسعة يک فضاي کار / زندگي و با کاربري مختلط ) توسعه / زندگي پايدار، شهر فشرده، 

تراکم باال، اثرات زيست محيطي اندک مثاًل در ترافيک و حمل ونقل(؛
• بکارگيري هنرمندان در گروه هاي طراحي؛

• ادغام ايده هاي فرهنگي در برنامه هاي آينده؛

مشارکت  فرهنگ 

در بازآفريني اقتصادي

• سرمايه گذاري دروني )نيروهاي بخش خصوصي – عمومي(؛
• خرج کردن پول بيشتر )تمايل به پرداخت بيشتر( توسط ساکنين و بازديد کنندگان؛

• اشتغال زايي مستقيم و غير مستقيم / ايجاد درآمد؛
• حفظ نگهداشت تحصيل کردگان در محل ) هنرمندان / خالقان(؛

• تنوع مشاغل و نيروي کار )سطح مهارت ها(؛
• محرکي در توسعة مناطق کسب و کار، مراکز خرده فروشي و تفريحي جديد؛

• مشارکت روزافزون بخش خصوصي و عمومي و گروه ها و انجمن هاي داوطلبانه؛
• مشارکت هاي بيشتر در بخش هاي فرهنگ محلي )که به افزايش تمايل به پرداخت 

منجر شود(.
• افزايش قيمت امالک و مستغالت )مسکوني و اداري(؛

مشارکت فرهنگ 

در بازآفريني اجتماعي

• تغيير نگرش و ادراک ساکنين از محل سکونت خويش؛
• تقويت اعتماد به نفس و اشتياق در افراد؛

• ابراز صريح تر ايده ها و نيازهاي فردي و جمعي؛
• افزايش فعاليت هاي داوطلبانه؛

• بهبود و افزايش سرماية اجتماعي معيارها و شبکه هايي که عملکرد جمعي را امکان 
پذير مي سازند؛

• تحول و دگرگوني اعتبار يک مکان و ساکنين آن؛
• مشارکت بخش هاي خصوصي– عمومي و گروه هاي داوطلبانه؛

• دستيابي به سطح آوزش باال؛

مأخذ: ايوانز و شاو به نقل آيت،96:1386

هدف نهايي، بهبود و ارتقاء کيفيت زندگي شهري از طريق 
بهبود و توس��عة ويژگي هاي منحصر به فرد يک مکان و مردم 
آن بود. بکارگيري جنبه هاي گوناگوني از فرهنگ شهري نظير 
هنر، ورزش و آموزش هم به عنوان ابزاري مؤثر براي بازآفريني 
مناطق راکد و هم در مقام اهداف ذاتي، به شکل گس��ترده اي 
در پروژه ه��اي بازآفرين��ي ط��ي دهة گذشت��ه در کشورهاي 
غرب��ي مط��رح بوده اند. در واقع ضمن توجه ب��ه منافع مالي و 
اقتصادي در پروژه هاي شهري، مس��ير اين سرمايه گذاري در 
راس��تاي ايجاد مراکز فرهنگي و هنري و گذران اوقات فراغت 
تعيين مي ش��ود که از اين طريق عالوه بر بازگشت س��رمايه، 
به دليل ايجاد جذابيت ه��اي خاص براي حضور مردم مناطق 
م��ورد عمل نيز کامال تحت تأثير ق��رار مي گيرند)صحي زاده، 

ايزدي،19:1383(. 

2- مباحث زيست محيطي و کالبدي در»بازآفريني« 
پس از حدود سه دهه تمرکز کامل بر رشد اقتصادي و بروز 
نتاي��ج ناخوشايند، اين شيوه از«توس��عه« بر پيکر عرصه هاي 

طبيعي و س��کونت گاه هاي شه��ري و تهديد بس��ياري منابع 
تجديد ناپذير، از اواخر دهة 1960 و  اوايل دهة 1970 به بعد، 
توجه به محيط زيس��ت و مباحث زيس��ت محيطي، به عاملي 
تعيين کننده و اساسي در برنامه ريزي شهري تبديل شد. اين 
برهة زماني را مي توان آغاز توجه جدي به امور زيست محيطي 
تلقي کرد. با طرح  مفهوم »پايداري« و واژه« »توسعة پايدار« 
در ده��ة 1980 و انتشار گزارش برانت لند در س��ال 1987، 
محيط زيست بصورت س��ر فصلي اساسي در مباحث »مرمت 
و بازآفريني شهري« درآمد. به اين ترتيب، محيط زيس��ت به 
ص��ورت بحثي اساس��ي و تعيين کنن��ده در جهت گيري ها و 
طرح هاي شهرسازي و برنامه ريزي شهري، از اين مقطع زماني 

وارد ادبيات شهرسازي شد. 
مهم ترين موفقيت حاصله، پذيرفتن لزوم اجراي کار مطابق 
با اهداف زيس��ت محيطي و کالبدي توسعة پايدار بوده است. 
تفک��ر »شهر فشرده« به عنوان يک شکل س��اخته شدة پايدار 
ب��ه طور فزاين��ده اي ميان سياس��ت گذاران در س��طح ملي و 
اروپاي��ي محبوبيت پي��دا مي کرد. بطور کلي، ب��راي تقويت و 
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شکل دادن به توس��عة شهري و ابتکار عمل ه��اي بازآفريني، 
حمايت گس��ترده اي از اصول توس��عة پايدار صورت مي گيرد. 
راهبردها و برنامه هاي مربوط به brownfield به منزلة کمک 
 .)Izadi,2006:17( به شهرهاي فشرده و پايدار تلقي مي شود
توس��عة شهر فشرده ک��ه ريشه در تعهد به اص��ول طراحي و 
برنامه ري��زي پايدار و عالي دارد، احداث س��امانه هاي حمل و 
نقل شه��ري يکپارچه که نيازهاي دوچرخه س��واران، عابرين 
پي��اده و مس��افرين حمل و نق��ل عموم��ي را در اولويت قرار 
مي دهد. پرداختن ب��ه شکل هاي شه��ر پايدار)فراي،1383(، 
کاس��تن از آلودگي هاي زيس��ت محيطي، کاهش و هدر رفتن 
ان��رژي چه در مرحله س��اخت و چه به هنگ��ام بهره برداري، 
کاهش حجم س��فرهاي شهري، ايجاد بهتري��ن شرايط براي 
حم��ل و نقل عمومي، جلوگيري از تخريب فضاي باز شهري و 
طبيع��ي، حفظ منابع آب و اراضي تاالبي، حل مشکل ترافيک 
و آلودگي ه��اي ناشي از آن و غيره نشان از اين امر دارد که از 
اين پس، بخش مس��تقلي از طرح هاي« مرمت و بازآفريني«، 
به جنبه هاي زيست محيطي و کالبدي و ايجاد شرايط مناسب 
جهت دس��تيابي به توس��عه هاي همراه با پايداري و توس��عة 

پايدار، اختصاص پيدا کرده است.  

3- صنعت زدايي28 فرصتي براي  بازآفريني شهري
از اواخ��ر ده��ة 1970 و اواي��ل 1980، دگرگوني کالبدي 
مناط��ق ويران شده به خص��وص در نواحي قبأل صنعتي نيمه 
ويران، گرايشي بين المللي يافته اس��ت. هال استدالل مي کند 
ک��ه جهاني شدن به موج��ي از صنعت زداي��ي در شهرهايي 
انجامي��د که انبوه��ي از صنايع تولي��دي قديمي تر و با قدرت 
رقابت کمتر را در خود جاي داده بودند. بس��ياري از شهرهاي 
اروپ��اي غربي و ايالت متحده آمريک��ا از مراکز عمدة توليد به 
مراکز عمدة مصرف تغيير يافته اند. صنايع سنگين قديمي قرن 
نوزدهم در معرض نابودي قرار گرفتند و فعاليت هاي اقتصادي 

.)Izadi,2006:15(به بخش خدمات انتقال يافته بودند

و  کارکـردي  4- خدماتـي شـدن، تجديـد سـاختار 
بازآفريني شهري

همزمان با افول صنايع سنگين سنتي، فعاليت هاي اقتصادي 
به بخش س��وم ي��ا بخش خدمات انتقال يافت. اين بازس��ازي 
تولي��د، منابع بس��ياري را در درون شهرها خالي شده و ويران 
رها س��اخته اس��ت:« همة مناطق بدون منب��ع اصلي اشتغال 
آنه��ا رها شدند و از آنجا ک��ه مغازه ها و خدماتي که روزگاري 
از س��وي جمعي��ت شاغل حماي��ت مي شدند، ق��ادر به ادامه 
حي��ات نبودند، موجب تنش هاي اجتماع��ي و افول اقتصادي 
ثانويه گرديد. به اين ترتيب، بازسازي مناطق صنعتي قديمي 
به کان��ون فعاليت ه��اي بازآفريني تبديل ش��د. بخش عمدة 

تالش هاي بنگاه هاي ساختمان سازي ملي و محلي که با هدف 
معاصرک��ردن شالودة اقتصادي مناطقي که عملکرد خود را از 
دست داده بودند، تأس��يس گرديدند، بر هدف جذب سرمايه 
گذاري داخلي متمرکز گشتند . راهکارهايي از قبيل: استفادة 
مؤث��ر از ارض��ي و س��اختمان ها، حمايت از توس��عة صنعت و 
تجارت موجود و جديد، خلق محيط زيس��ت جذاب و حصول 
اطمينان از اين که مس��کن و امکانات اجتماعي در دس��ترس 
مردم ق��رار دارد، شهروندان را تشويق به زندگي و کار در اين 
مناط��ق مي کرد. پ��روژه هايي که توس��ط شرکت هاي بزرگ 
توس��عة شهريUDC(29(  اداره مي شود را به عنوان» پروژهاي 
س��رآمد« و به طور خاص »پروژه ه��اي داراي اعتبار« تعريف 
مي کنند که بر توس��عة مس��تغالت تجاري در مناطق شهري 
فرس��وده تأکي��د دارد )Izadi,2000:17(. در بريتانيا، راهبرد 
ملي دولت حزب کارگر براي نوسازي محالت مواردي از قبيل 
ايج��اد مناطق کاربري آموزشي، مناطق با کاربري بهداشتي را 
شامل مي شد. اين رويک��رد موجب ترويج فعاليت هاي تجاري 
مبتن��ي بر جوامع محل��ي مي گرديد. بخص��وص در بازار آزاد 
دهة 1980، برخي سياس��ت مداران، از مناطق کس��ب و کار 
 )فعاليت هاي تجاري( به عنوان راهي به سوي آينده ياد کردند

 .)W.caves, 2005:485(
بنابراي��ن به رغم تالش هاي مثبت بس��ياري از قبيل ارتقاء 
کيفيت در محيط ساخته شده، افزايش اشتغال در فعاليت هاي 
مربوط به ساخت و ساز و جذب سرمايه گذاري داخلي، برخي 
محققي��ن بر اهميت گنجاندن بخش ه��اي احياءگر اجتماعي 
و اقتص��ادي در پروژه ه��اي مربوط به معاصرس��ازي مناطق 
شه��ري تصريح مي کنن��د)Izadi,2006:19(. ب��ه اين ترتيب، 
بخ��ش عم��ده اي از پروژه ه��اي شهرس��ازي و معم��اري، به 
ايجاد مجتمع هاي تج��اري- اداري و چند منظوره، پارک هاي 
ب��زرگ، موزه هاي مجهز و مراکز فرهنگي و هنري در س��طوح 
بين المللي مربوط مي شود. مي توان گفت که بخش اعظمي از 
طرح ه��اي » بازآفريني شهري«، با هدف تبديل پهنه هايي از 
شهر که روزگاري در راس��تاي »تجارت سنتي« و اقتصاد نوع 
دوم و بعض��اً اول قرار داشته به مراک��زي جهت ارائه خدمات 
 عمومي و ويژه در س��طوح ملي و بين المللي، صورت گرفته اند 

 .)Grif fiths,1993:47(
 

  Brown�eld30  5-توسعة از درون، » باز آفريني«  و
گ��زارش س��ال 1997 دول��ت بريتانيا نش��ان مي دهد که 
فرس��ودگي  هس��ته هاي مرک��زي شهره��ا، نه تنه��ا به دليل 
وضعي��ت اقتصادي خانوارها و س��اکنين اين مراک��ز، بلکه به 
خاطر بحراني شدن کل مکانيسم  اقتصادي بخش هاي دروني 
شهرها مي باشد. ب��ه همين دليل موضوع »احياء اقتصادي31« 
به ميان مي آيد. در انگلس��تان و ايالت متحده، اهميت توسعه 



www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

85

 نو
دي

کر
روي

ان 
عنو

به 
ي  

هر
ي ش

رين
زآف

ي با
ناس

م ش
هو

 مف
ول

تح
ير 

س

از درون، ب��ا ب��ه کارگي��ري واژة»Brownfield«، ب��ه معن��اي 
زمين هاي درون شهرها که قباًل موضوع س��اخت و س��ازهايي 
بوده ان��د )cowan,2005:37(، مط��رح گردي��د. در ط��ي اين 
دوره، س��اختمان سازي روي زمين هاي»بران فيلد«به عنوان 
راه حل��ي براي مشکالت شه��ري رو به رشد معاصر، اهميت و 
برجستگي تازه اي يافت. اکنون، وظيفة استفادة مجدد و بهبود 
منابع موجود به عنوان وظيفة اصلي بازآفريني در سراسر اروپا 
مطرح مي باشد) بازآفريني با محوريت اراضي که قباًل موضوع 
توس��عه هايي بوده ان��د(. گزارش س��فيد شهري که براس��اس 
گزارش لرد راجرز32 با عنوان »به س��وي نوزايي شهري«33 در 
انگلستان تهيه شده، قانون جديد شهرسازي که از طرف دولت 
فرانسه ارائه شده، برنامه شهرهاي اجتماعي در آمريکا و برنامة 
شهره��اي اصلي در هلند، از مثال هاي بارز اين گونه گرايشات 

.)McDonald,2009:52( هستند

6- نگرش مشارکتي و تعاملي شرط اساسي »بازآفريني«
فعاليت ه��اي شهرس��ازي دهة 1970، بيشت��ر از نوع روش 
تعاملي بوده اس��ت. در بريتانيا راهبرد ملي حزب کارگر براي 
نوس��ازي محالت، م��واردي از قبيل ايجاد مناط��ق با کاربري 
آموزشي، مناطق با کاربري بهداشتي و مشارکت هاي راهبردي 
محلي با تأکيد بر لزوم مشارکت عامة مردم، برنامه ريزي جوامع 
و مالکي��ت مردم محلي نس��بت به تغيي��ر و تحوالت را شامل 
مي شد. اين رويکرد از پايين به باال، رشد جوامع و فعاليت هاي 
تجاري اقتصادي مبتني بر جوامع محلي را ترويج کرده است، 
کس��ب و کارهايي که گرچه براي احياء شهري کافي نيستند، 
اما مي توانند به ايجاد بازارهاي کار بي واسطه و فرهنگ کسب 
و کار کوچک کمک کرده و به موضوع استفادة مجدد از نيروي 
کار محلي بپردازند. تحقق عملي اختيار دادن به جامعة محلي 
از طريق فعاليت، س��ازماندهي، رهبري و ظرفيت سازي34 در 

جامعة محلي به تغييرات چشمگيري منجر شده است.
نگ��رش مشارکت��ي و تعاملي، ع��الوه بر مورد ف��وق الذکر، 
ک��ار مشارکت��ي چند س��ازمان را نيز شامل مي گ��ردد. هدف 
ايج��اد تفکر و عمل جمعي »گاه ممکن اس��ت به ايجاد تنش 
مي��ان نهادها و س��ازمان ها منجر شود، ام��ا دولت اين هدف 
را ب��ه منزله پيامد نضج گرفتن ديدگاه��ي کل نگرتر و شيوة  
جديدي در مديريت شهري و حکمروايي شهري مي داند. کار 
مشارکت��ي چند س��ازمان با ترغيب مشارک��ت و درگير شدن 
 بيشت��ر در ام��ور شهر، تکمي��ل کننده نظام انتخاباتي اس��ت 

.)W.caves, 2005: 484(

اصولوفرايندبازآفرينيشهري
باز آفريني شهري شامل ابعاد اجتماعي، اقتصادي و زيست 
محيطي در مقياس هاي شهري، منطقه اي و ملي و مشتمل بر 

اصول زير مي باشد: 

- تغييـر و تحوالت اقتصـادي: افزايش فرصت هاي شغلي، 
بهب��ود توزيع ث��روت، پرورش اس��تعدادها، افزاي��ش ماليات 
و مس��تغالت محل��ي، ارتباط ميان عمران و بهس��ازي محلي، 

منطقه اي و شهري، جذب سرمايه گذاري هاي داخلي. 
- تغيير و تحوالت اجتماعي: بهبود کيفيت زندگي و روابط 
اجتماع��ي، کاهش ج��رم و جنايت، غلبه بر بدنام س��ازي35 و 

محروميت اجتماعي36.
کاره��اي  و  س��از  مج��دد  س��ازمان دهي  حکمروايـي:   -
تصميم س��ازي از طريق تفاه��م دموکراتي��ک، افزايش ميزان 
فضاي همکاري و مشارکت، در نظر گرفتن انتظارات مختلف، 
تأکيد ب��ر مشارکت هاي منطقه اي گوناگون، توجه به تعامالت 

ميان سازمان ها و نهاد ها و روابط دروني آنها. 
- تغيير و تحوالت کالبدي: حل مسائل مرتبط با فرسودگي 

کالبدي همراه با اراضي جديد و ضروريات متناسب.
- کيفيت محيط زيست و توسعة پايدار: بازآفريني شهري 
بايد س��بب ارتقاء توس��عة متوازن و مديري��ت اقتصاد جامعه 
و محيط زيس��ت گ��ردد. البته دس��ت يابي به چني��ن رويکرد 
يکپارچه اي، مستلزم احياء خالقيت هاي جامعه و به کارگيري 

آن در بازآفريني مي باشد.

اصوليکبرنامةبازآفرينيمؤثروکارآمددرقرن21
- شکل جامع تري از راهبرد و عمل؛ 

- تأکيد بيشت��ر بر رويکردهاي يکپارچ��ه؛ دگرگوني کالبدي 
همراه ب��ا بهب��ود وضعيت اقتص��ادي، کالب��دي، اجتماعي و 
زيس��ت محيطي يک ناحيه در کنار دو هدف اصلي کارآمدي 

اقتصادي37 و عدالت اجتماعي38؛
- مشارکت چند بخشي با تأکيد بر نقش جوامع محلي؛

- معرفي مجدد يک چشم انداز راهبردي دراز مدت ؛
- قبول اين احتمال که برنامه هاي اجرايي اوليه بايد هم سو با 
تغيير شرايط اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و مديريتي، 

جرح و تعديل يابند؛
- قبول منحصر به فرد بودن مکان. چارچوب هاي س��ازماني و 
فضايي براي بازآفريني هم در طي زمان و هم به لحاظ مکاني 

تفاوت مي کند؛ 
- تع��ادل و موازنه ميان س��رمايه گ��ذاري دولتي خصوصي و 

داوطلبانه؛
- معرفي ايده جامع تري از پايداري زيست محيطي.

Source: Ozlem Guzey, 2006:29
بازآفريني شهري فراتر از اهداف، آرمان ها و دس��تاوردهاي 
نوس��ازي شهري عمل مي کند و بر اين مسئله داللت دارد که 
هر رويکردي در مواجهه با مس��ائل موجود در شهرها بايد در 
م��دت طوالني تر و به طور راهبردي به س��اخت ذهني اهداف 

بپردازد. 
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اصول و راهبردهاي جديد دهة 1990 و اوايل قرن بيست و 
يکم، مشتمل بر موارد ذيل مي باشد: 

- تعهد و توجه بيشتر به حفاظت از محيط تاريخي و اذعان به 
اهميت حفظ ابنيه و فضاهاي اصلي؛

- محوري��ت بيشتري فرهنگ، هن��ر و برنامه هاي تفريحي در 
فرآيند بازآفريني و نوسازي شهري؛

- تأکي��د ب��ه س��هيم ب��ودن جوام��ع در انجام ام��ور و ظهور 
رويکرد«مبتني ب��ر اجتماع« )اجتماع مح��ور( در زمينة رفع 

فرسودگي شهري؛ 
- تأکيد بر افزايش اشتغال، کاهش فقر و محروميت اجتماعي، 
تأمين امکانات محله و برنامه هاي آموزشي به جاي نوس��ازي 

کالبدي صرف؛ 
- وجود تعامل و مشارکت بيشتر ميان بازيگران و دستگاه هاي 
درگير)ک��ار مشارکت��ي(: »بازآفريني کارآمد مس��تلزم دانش، 
مهارت ها و منابع بخش هاي دولتي، خصوصي و جوامع محلي 
اس��ت«. جنبشي مبني بر انتقاد از دخالت مستقيم دولت در 

امر توسعه و حرکت به سوي حکمروايي خوب؛ 
مه��م ترين موفقيت، قبول ضرورت انجام امور مطابق اصول 
توس��عة پايدار بوده اس��ت. به طور کلي ب��راي تقويت و شکل 
دادن به توس��عة شهري و ابتکار عمل هاي بازآفريني، حمايت 
گسترده اي از اصول توسعة پايدار صورت مي گيرد. تفکر شهر 
فش��رده به عنوان شکل شهري پايدار و راهبردها و برنامه هاي 
مربوط به اس��تفادة مجدد از اراضي که قباًل مورد استفاده قرار 
گرفته ان��د، به عنوان وظيفة اصلي بازآفريني در سراس��ر اروپا 

.)Izadi,2006:19( مطرح گرديدند
ب��ا مبنا ق��رار دادن تعريف ف��وق و در نظ��ر گرفتن اصول 
حاک��م ب��ر بازآفريني شه��ري، شکل شم��اره )1( تصويري از 
فعل و انفعاالت عوامل اقتصادي، اجتماعي و زيس��ت محيطي 
و کالبدي را در فرآيند بازآفريني شهري به نمايش مي گذارند. 
نمودار مذکور، همچنين بر تنوع مباحثي که بازآفريني شهري 
دربرمي گي��رد و تعدد خروجي هاي مرتب��ط با آن اشاره دارد 

.)Roberts,2000:20(

بازآفريني شه��ري ماهيتاً فعاليتي مداخله گرانه اس��ت. در 
حالي که بس��ياري از اشک��ال مداخله، بطور س��نتي از طرف 
دول��ت هدايت مي شون��د، ضرورت مداخله ب��ه منظور اصالح 
ناکامي بازار به طور روز افزوني در بخش هاي دولتي- خصوصي 
مورد توافق قرار گرفته اس��ت. مکتب نظارت و کنترل39 نقش 
بس��زايي در يکي از اين اقدام ها داشته تا بتواند اهميت ايجاد 
چارچوب��ي را تشريح و تبيي��ن کند که بت��وان در درون آن، 
اشکال جديدي از تالش جمعي را ايجاد کرده و به کار گرفت. 
واقعيت امر اين اس��ت که به جاي نابودي کنترل و نظارت از 
طري��ق کاهش حوزة فعاليت دول��ت، الگوي جديدي از روابط 
اجتماعي، سياسي و اقتصادي ظهور مي کند )پيشين،21(. در 

فرآين��د بازآفريني شهري، تحليل ه��اي اقتصادي، اجتماعي و 
زيست محيطي صورت مي گيرد. در اين فرايند، داده ها شامل 
محرک ه��اي داخلي تغيي��ر از قبيل راهبرده��اي موجود، در 
دس��ترس بودن منابع، ترجيحات ساکنين، وضعيت مشارکت، 
رهبران و هدايت گران؛ ويژگی های خاص منطقة شهری شامل 
تحليل ها در مقياس شهری، ويژگی های محله ها، سياس��ت ها 
و برنامه ه��ای موج��ود، اهداف و آرمان های خ��اص و نيازها و 
ملزوم��ات آينده؛ محرک هاي خارجي تغيير مانند: جريان هاي 
ک��الن در اقتصاد، سياس��ت هاي ملي و فرامل��ي، راهبردهاي 
شهره��اي رقيب مي باشن��د. خروجي فرايند مذک��ور در ابعاد 
مختلف شامل ابعاد کالبدي، سياس��ت هاي محله اي، توس��عة 
اقتصادي، اقدامات زيست محيطي و سياست محله اي مي باشد 

)شکل شماره1(. 

نوزاييشهري،شکلينوازبازآفرينيشهري
ميان نظريه هاي مرمتي رايج، نوزايي شهري ازجمله نظريات 
متأخري اس��ت که ب��ا تأکيد بر مفاهيمي چ��ون »پايداري«،  
»مشارک��ت م��ردم و حکوم��ت محل��ي« و »ايج��اد اختالط 
اجتماعي«، شکلي نو از معاصرس��ازي شه��ري را ارائه نموده 

است. 
واژة نوزايي، فارس��ي شده کلمة »Renaissance« است. 
اين واژه در س��ال هاي اولي��ة قرن نوزدهم ب��ه فرهنگ لغات 
فرانسه و انگليس��ي راه يافت و بر خالف آنچه ممکن است به 
ذه��ن خطور کند، براي ناميدن مقط��ع تاريخي پس از قرون 
وس��طي که از ايتاليا آغاز شده بود، به مدت بيش از سه قرن، 
واژة ايتاليايي، Rinascimento به کار گرفته مي شده است 

  .)Pavoni ,1997:4(
طرح عنوان نوزايي، بيانگر دوره اي اس��ت که در آن شهر در 
کالبد و محتواي خود از نو زاده مي شود و مفهوم آن با ماهيت 
نوگراي��ي نيز عجين اس��ت. در عين حال، نوع��ي آغاز، شروع 
دوباره و بازگشت به اصل را نشان مي دهد. اين اشاره نمايانگر 
آغاز قرن بيس��ت و يکم همراه با تغيير و تبديلي در س��اختار 

.)Frampton ,1999 :15(اجتماعي و کالبدي شهر مي باشد
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نمودار شماره 1:  فرايند بازآفريني شهري
 مأخذ:رابرتز،20:2003

اي��ن واژه اولين بار در س��ال 1997 توس��ط ريچارد راجرز 
مطرح شد. در آوريل 1998، نخس��ت وزير بريتانيا از ريچارد 
راجرز )معم��ار بنام و نظري��ه پرداز«نوزايي شهري«( تشکيل 
ي��ک گروه کار را خواس��تار شد. نتيجة فعاليت يک س��الة اين 
گروه کار، گزارشي اس��ت به نام به« سوي نوزايي شهري« که 
طيف گس��ترده از پيشنهادهاي آينده نگرايانه را ارائه کرده و 
تحرکي بي س��ابقه را در محيط تصميم گيري بريتانيا و جهان 
موجب شده اس��ت. اين گزارش بيش از 100 راهکار در زمينة 
طراح��ي شهري، حمل و نقل، مديري��ت، تجديد حيات مراکز 
تاريخي و قديم��ي، مهارت هاي فني و س��رمايه گذاري مورد 

ني��از را به ص��ورت لوايح پيشنهادي ب��ه دولت شامل مي شود 
)فرخ زن��وزي،8:1380(. طي تحقيقات دامنه دار و مفصل اين 
گ��روه، علل و عوام��ل »زوال شهري« شهرهاي انگلس��تان با 
خالي شدن هس��ته هاي شهري از جمعي��ت مترادف شناخته 
شد. در اين دوره به تدريج واژة »نوزايي شهري« جايگزين دو 
عنوان متقدم بر خورد يعني » نوس��ازي شهري« و بازآفريني 
شهري« مي شود. از جمله سرفصل هاي مهم نوزايي شهري از 
نظ��ر پيتر هال عبارتند از : اشاع��ة شهرگرايي پايدار، توجه به 
کيفي��ت محيط طبيعي، حمايت از بخش خدمات، وارد کردن 
کارکردها و فعاليت هاي جديد در س��اختار بافت قديمي شهر، 
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تزريق دوباره يا بازگرداندن مجدد جمعيت به شهرها، بازيافت 
اراضي درون شهري. تعريف ديگري براي نوزايي شهري وجود 
دارد که آن را شکلي تکامل يافته از بازآفريني شهري مي داند 
و هدف ديگري به نام »بازگرداندن جمعيت« يا »باززنده سازي 
محت��واي محيط کالب��دي شهرها« به آن اضافه شده اس��ت 

.)Neal,2003 :47(
نوزايي شهري بيشتر بر مجموعه اي از« فرآيندهاي« تغيير 
و انطباق داللت دارد. بر اين اساس، نوزايي شهري فراتر از راه 
حل ها و اهداف زيست محيطي و کالبدي دربرگيرندة مباحثي 
از قبيل: محروميت اجتماعي، توليد ثروت، حکمروايي شهري، 
سالمتي و رفاه، جلوگيري از وقوع جرم، فرصت هاي آموزشي، 
آزادي عمل، کيفيت محيط زيس��ت و طراحي مناسب خواهد 

بود. 
گزارش )گروه کار(  چنين استدالل مي کند که تغيير شکل 

نوزايي شهري در اصول ذيل جست و جو مي شوند: 
امتياز طراحي، قدرت اقتصادي، رفاه اجتماعي و حکمروايي 

.)Cowan ,2005:489( خوب

بحثونتيجهگيري
در پژوهش حاضر، ب��ه بازخواني مفاهيم و شرايط حاکم بر 
جريان بهس��ازي و بازآفريني شه��ري پرداختيم. هر چند در 
البالي مباحث طرح شده، به نوعي پاس��خ پرسش هاي اصلي 
تحقيق ارائه گرديده اس��ت. اما در اي��ن بخش مقاله، بار ديگر 
فرضيه ها و پرسش هاي اصلي پژوهش از نظر گذرانده مي شود 
تا بر اساس يافته هاي مقاله، پاسخ هاي آنها در چارچوب بحثي 
کوتاه و ارجاع دهنده به فرايند و محصول پژوهش، داده شود.

پرسشهاياصليپژوهش
- مرمت و بهسازي شهري چه خط سيري را براي رسيدن به 

وضعيت کنوني طي نموده است؟
- ويژگي ها و راهبردهاي بازآفريني شهري چيست؟

فرضيههايپژوهشحاضر
- مرمت و بهس��ازي شهري، دوره هاي��ي از تحول و تکامل را 
پشت س��ر نهاده و ام��روز به مرتبه اي از حضور خود رس��يده 
ک��ه »بازآفريني شهري« و رويکرد متأخ��ر آن يعني »نوزايي 

شهري« نام نهاده مي شود.
- در اين دوران، مرمت و بهس��ازي شهري به صورت فعاليتي 
يکپارچ��ه و همه جانبه نگ��ر درآم��ده ک��ه در آن جنبه ه��اي 
اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و کالبدي و ايجاد شرايط 
مناسب جهت دست يابي به توسعه هاي همراه با »پايداري« و 

»توسعة پايدار« لحاظ گردد.
بررس��ي س��ير تحول رويکرده��اي »بهس��ازي و بازآفريني 
شهري«، ضمن گشودن چشم اندازي به تحولي چند دهه اي در 

برداشت ها و رويکردهايي که در اين عرصه وجود داشته است، 
عم��اًل بر اين نکته صحه مي گذارد که »بهس��ازي و بازآفريني 
شهري«، ضمن پيشروي به س��وي تبديل ش��دن به واقعيتي 
»يکپارچ��ه« و »همه جانب��ه« و »فراگير«، بس��ته اي کامل از 
رويکردهاي گوناگون »مرمت و حفاظت شهري« بوده اس��ت 
ک��ه هنوز و پس از گذشت چندين دهه، آثار به خدمت گرفته 
شدن هر کدام از رويکردها را در طرح های بهسازي و بازآفريني 
شه��ري به وضوح مي توان دريافت. باز کردن دامنة »مرمت و 
بازآفريني شهري« در قالب رويکردهاي چهارگانة »بازسازي«، 
»نوسازي« )شامل«توسعة مجدد« و »تجديدحيات شهري«(، 
»بازآفريني« و »نوزايي«، نشان دهندة نوعي سير تکاملي و در 
عين حال تسلط، سنجش و درک صحيح از موقعيت و شرايط 

بکارگيري هر يک از اين رويکردهاست. 
م��روري ب��ر آن چ��ه گذشت، نش��ان مي دهد س��ير تحول 
سياست هاي بهسازي و نوسازي شهري به ويژه از قرن نوزدهم 
تا به امروز، دوره ها و مراحل مختلفي را پشت س��ر گذاشته و 
هر دوره اي رويکرد و نوع نگاه خاصي را بر مبناي شرايط زمانة 
خود مد نظر داشته است و دست اندرکاران در هر مقطع زماني 
با وقوف بر نقاط ضعف هر رويکرد س��عي در اصالح آن داشته 
و بدون رد کامل رويکرد قبلي، در راس��تاي تکميل آن تالش 
کرده ان��د. در واقع توجه به بافت هاي تاريخي و قديمي شهرها 
طي چند دهة اخير شکل هاي گوناگوني به خود گرفته اس��ت. 
اين توجه از پرداختن به ويژگي هاي صرفاً کالبدي آغاز شده و 
ب��ه ابعاد پردامنه تر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ارتقاء يافته 
است. به طور کلي چند دورة عمده و متفاوت در سياست هاي 
روياروي��ي و مواجهه با بافت هاي تاريخي و قديمي)به ويژه در 
اروپا و امريکا( مشاهده شده است که به ترتيب زماني عبارتند 
از: بازسازي، باززنده سازي، نوسازي، توسعة مجدد و بازآفريني 

و نوزايي شهري.
از اواس��ط قرن هجده��م و اوايل قرن نوزده��م ميالدي، با 
شکل گي��ري تئوري ه��اي مرمت معم��اري، ام��ر حفاظت از 
ثروت هاي فرهنگي شکل تازه اي به خود گرفت. در اين دوره، 
حفاظت صرف از س��اختمان هاي منفرد با گرايش به »مرمت 
سبکي رايج«، مورد حمايت قرار گرفت و به عنوان تفکر غالب 
در اروپ��ا مطرح بود. »جنبش حفاظت مدرن« نيز بر نگهداري 
و مراقب��ت مس��تمر از آثار تاريخي و حداق��ل مداخله در اين 
ابنيه تأکيد داشت. در نيمة اول قرن بيستم، رخداد جنگ هاي 
جهاني و بازس��ازي گس��تردة ويراني ه��ا و پيامدهاي انقالب 

صنعتي، گرايش به توسعه را شدت مي بخشيد. 
اواس��ط دهة 1940 و سراسر دهة 1950 که عمدتاً موضوع 
بازس��ازي پس از جنگ در مناطق بمباران شدة شهري مطرح 
بوده، تحت عنوان »عصر بازسازي« قلمداد شده است. دوراني 
که در آن بحث مح��وري و غالب، تأکيد بر »رشد اقتصادي«، 
»برنامه ريزي رفاه«، »بازس��ازي کالبدي« و »نوسازي شهري« 
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بوده است. در دهة 1960 مشارکت مردم و بخش خصوصي در 
سرمايه گذاري ها دامنة فراخ تري يافت و از نقش دولت مرکزي 
کاسته شد. همچنين، ضمن توجه به نوسازي و ارتقاء وضعيت 
کالب��دي محله ها، احياء اقتصادي و اجتماعي مورد تأکيد قرار 
مي گيرد. در واقع موج اول اصالت بخشي به محله هاي شهري 

در اين مرحله اتفاق مي افتد.
در دهة 1970 توجه دست اندرکاران به نوسازي جلب شد. 
در واقع، روند رو به افزايش مس��ائل شهري و افت کيفيت در 
مناطق مرک��زي و قديمي شهرها، سياس��ت گذاران شهري را 
واداشت تا برنامه هاي نوس��ازي و طرح هاي توانمندس��ازي را 
جهت پاسخ به مس��ائل فوق به کار گيرند. در دهة 80 قدرت 
سياس��ي دولت کاهش و مشارکت بخ��ش خصوصي افزايش 
يافت. فعاليت هاي اين دهه، تحت عنوان توسعة مجدد مطرح 
شد. توس��عة مجدد، آميخته اي از نگاه بازس��ازي، بهس��ازي و 

بازآفريني در مرمت شهري است. 
 از دهة 1990 به بعد، مرمت و بهسازي شهري با »نگرش« 
بازآفرين��ي به عنوان رويکرد جديدي مطرح گرديد و مفهومي 
جام��ع به خود گرفت، به گونه اي که به معناي بهبود وضعيت 
بافت ه��اي تاريخ��ي و قديمي و نواحي مح��روم در جنبه هاي 
کالبدي، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و فرهنگي است. 
اي��ن نوع نگاه به مرمت و بهس��ازي، واکنشي اس��ت در مقابل 
چالش هاي نوظهوري چون جهاني شدن، تغييرات س��اختاري 
و ع��دم تعادل هاي فضايي ناشي از رشد گس��تردة شهرها که 
امکان ايجاد رويکردي جامع، يکپارچه و عمل گرا براي پاس��خ 

به مسائل شهري را فراهم آورده است.
 تبدي��ل شدن بهس��ازي و بازآفريني شهري به ابزاري براي 
جامة عم��ل پوشاندن ب��ه راهبردهاي »پايداري«، »توس��عة 
مت��وازن«، »حفاظ��ت از مي��راث«، »ارتق��اء کيفي��ت محيط 
شهري«،«جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي« و غيره، آن را به 
سوي تمام ابعاد و مقياس هاي برنامه ريزي، طراحي و مديريت 
شهري هدايت کرده اس��ت. اين رويک��رد در طول  دهة 90 و 
حتي اوايل قرن بيست و يکم غلبه داشت، »تأکيد بر فرهنگ، 
هن��ر و برنامه هاي تفريح��ي«، »تأکيد بر افزاي��ش اشتغال و 
کاهش فقر و محروميت اجتماعي«، »وجود تعامل و مشارکت 
بيشتر ميان بازيگران و دس��تگاه هاي درگير و حرکت به سوي 
حکمروايي خوب« و توجه اساس��ي به »اصول توسعة پايدار« 

عموميت پيدا کرد.
 س��رانجام در هزارة سوم، رويکرد نوزايي )رنسانس( شهري 
مط��رح گردي��د. در رويکرده��اي پيشين، مرم��ت کالبدي و 
احياء اقتص��ادي و تا حدودي بهبود و ارتقاء وضعيت اجتماعي 
س��اکنان بافت ه��اي شهري مد نظر بوده، ام��ا نوزايي شهري، 
متمرکز شدن بر مقوله هاي فرهنگي و هنري، احياء اقتصادي 
و س��رزندگي اجتماعي را مد نظر دارد. در اين رويکرد، توجه 
به ابعاد فرهنگي و هنري و اصالت بخشي به محله های شهري 

غلبه دارد و بعنوان يک ابزار اساسي درکانون سياست عمومي 
براي تجديد حي��ات اقتصادي و کالبدي بافت هاي رو به زوال 
شهري در س��ال هاي آغازين قرن بيس��ت و يکم تبديل شده 

است.
در اين بررس��ي، تمايل تدريجي مرمت و بهس��ازي شهري، 
ب��ه اليه هاي ناپي��دا و محتوايي شهر و اهمي��ت نوعي ترکيب 
»تعاملي« که در آن درجات هم ارزشي از »مرمت و حفاظت« 
»کالب��دي – فضايي« و«اجتماع��ي – محتوايي«، مورد توجه 
ق��رار مي گيرند، مکش��وف گرديد. تأويل اي��ن واقعيت که در 
تعري��ف »بازآفرين��ي شهري« و »نوزايي شه��ري« نيز نمودار 
اس��ت، همراه شدن مالحظات »توس��عة پايدار«، ويژگي هاي 
»عص��ر اطالع��ات« و ويژگي هاي »الگوي جدي��د اجتماعي« 
ب��ا جريان »بهس��ازي و بازآفريني شه��ري« مي باشد. رويکرد 
بازآفرين��ي شه��ري، طيف وس��يعي از مالحظ��ات اجتماعي، 
اقتص��ادي، فرهنگ��ي و محيط��ي را دربرمي گي��رد. به دليل 
تعامل مداوم ميان اين مالحظ��ات، بازآفريني شهري مفاهيم 
و راهکارهاي��ي نظير »توس��عة پايدار شه��ري«، »حفاظت از 
ميراث«، »مشارکت و آم��وزش« و »گردش گري فرهنگي«را 
شام��ل مي گردد. همچنين، توس��عه هاي کالب��دي شهرها به 
بيرون و بط��ور بي رويه با رويک��رد بازآفريني شهري در تضاد 
است. زيرا اين رويکرد، در راستاي تقويت سياست »توسعه از 

درون« و »بازگشت به شهر« قرار دارد.
ب��ا توجه به مطالب ارئه شده، باز آفريني شهري را مي توان 

چنين ترسيم کرد:
- ب��ه مثاب��ه اب��زاري جهت خط مشي ه��ا و اقدام��ات تعيين 
کنن��ده اي که جه��ت بهبود وضعيت نواحي شهري و توس��عة 

ساختارهاي نهادي طراحي مي شوند،
-  س��اختارهاي نه��ادي که ب��راي حمايت از آماده س��ازي و 

تدارک پيشنهادات خاص ضرورت دارند. 
- عنص��ر مهم ديگ��ر در نظرية بازآفريني شه��ري با عملکرد 
سيس��تم شهري به مثابة يک کليت و ب��ا عملکرد فرايندهاي 
اقتص��ادي، اجتماعي، کالبدي و زيس��ت محيطي که محتواي 

بازآفريني شهري را تعيين مي کنند، مرتبط است.
چهار عنصر اصلي دخيل در فرآيند هاي تغيير شهري عبارتند 

از:
- تجديد س��ازمان صنعت براي به حداکثر رساندن درآمدها؛ 
عامل محدوديت ها شامل دسترس��ي به زمين و ساختمان ها؛ 
عدم جذابيت واقعي نواحي شهري و ترکيب اجتماعي مناطق 

شهري.  
- يکپارچگ��ي، عمده ترين ويژگي بازآفريني شهري اس��ت که 
موج��ب تماي��ز بازآفريني شهري از اقدام��ات ناقص و محدود 
اوليه جهت پيشبرد تغييرات در محيط هاي شهري مي گردد.

- آخرين عنصر در بازآفريني شهري عبارت از آن است که اين 
عنصر فرآيندي راهبردي بوده و عاملي براي کنترل تصميمات 
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از طريق به کارگيري گزينش راهبردي. با درنظرگرفتن دامنة 
وس��يع موضوعات دخيل در مديريت تغيير شهري و پذيرش 
اين امر که بس��ياري از اقدامات فردي احتماالً محدود و کوتاه 
مدت مي باشد، ض��رورت دارد تا بازآفرين��ي شهري مطابق با 
يک دس��تور کار راهب��ردي، عملياتي شود)رابرت��ز به نقل از 

رابسون،22:2000(.
حاصل ک��الم اين که در فرايند بازآفرين��ي شهري بايد نکات 

ذيل را مد نظر قرار دهيم:
1. ي��ک پيش شرط ب��راي بازآفريني موفق مناطق فرس��ودة 
شه��ري، ادغام و يکپارچه س��ازي رويکردهاي بخشي اس��ت. 
گرچ��ه رويکرده��اي بخشي ممک��ن اس��ت در کوتاه مدت به 
تس��کين مشکالت حاد کمک کند، با وجود اين راه حل هايي 
ک��ه بدون توجه به مس��ائل اجتماعي، تنها به تغيير س��اختار 
فيزيکي منج��ر مي شوند، به احتمال زياد موجب فرس��ودگي 

بيشتر مي گردند.
2. حت��ي در مواردي که برنامه ها و سياس��ت هاي ملي مبتني 
بر يکپارچه سازي بوده، الزاماً در عمل اجرا نشده است. اجراي 
سياست هاي يکپارچه چالشي است که فرايند مستمر آموزش 

را در حين اجرا مي طلبد.
3. ماهيت يکپارچة بازآفريني شهري را بايد با ايجاد نهادهاي 
مناس��ب براي هدايت فرايند مذکور به س��مت ارتقاء کيفيت 
زندگ��ي تقويت کرد. اين نهادها خ��ود بايد از طريق مشارکت 

سياسي اداره و هدايت شوند.
4. هماهنگي، همکاري و توافق اس��تراتژيک مهم ترين عوامل 
در ارتقاء کيفيت زندگي مناطق فرس��وده است. مسائل اصلي، 
توانمندس��ازي و مشارک��ت دهي اجتماعي و ايج��اد توافقات 
دو س��ويه ميان س��اکنين، بهره ب��رداران، س��رمايه گذاران و 

شهرداري هاست.
5. فرايند بازآفريني شهري و ارتقاء کيفيت زندگي در مناطق 
فرس��وده، فرايندي دراز مدت است و نياز به تفکر استراتژيک 
و پايداري دارد. تمرکز کوتاه مدت بر روي بهس��ازي س��اختار 
کالب��دي براي حل مشک��الت عميق اقتص��ادي، اجتماعي و 
زيست محيطي کافي نيست. اين جاست که بازه زماني محدود 
برنامه هاي مالي، تداوم فرايند بازآفريني را محدود مي سازد. از 
آن جا که بسياري از مشکالت بايد در سطحي باالتر از منطقه 
حل شون��د، رويکردهاي يکپارچة فضاي��ي اهميت فزاينده اي 

مي يابند )مولر،31:2003(.
در يک جم��ع بندي نهاي��ي در زمينة رويک��رد بازآفريني 
شه��ري، مي ت��وان گفت که ط��ي چندين دهه، س��ير تکامل 
بازآفريني شهري از بازسازي، باززنده سازي، نوسازي و توسعة 
مجدد به بازآفريني و نوزايي شهري رس��يده اس��ت. به عبارت 
ديگر، مرمت شهري در س��ير تحول خ��ود، گذاري را از حوزة 
توجه ص��رف به کالبد به عرصة تأکيد بر مالحظات اجتماعي، 
اقتص��ادي، فرهنگي و هنري تجربه کرده اس��ت. رويکردهاي 
متأخ��ر مرم��ت و بهس��ازي شه��ري در جس��تجوي »تعامل 

اجتماع��ي« ب��وده و »تأکيد بر نقش گروه ه��اي اجتماعي« را 
در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت. سياس��ت هاي نوسازي 
همچنين ناظر بر نوس��ازي فرهنگ��ي و اجتماعي بوده و ابعاد 
چندگانه و متنوعي پيدا کرده است. در رويکرد بازآفريني، در 
بعد محيطي حرکت از منظرس��ازي صرف و گس��ترش فضاي 
سبز بتدريج به سمت افزايش توجه به رويکرد گسترده تري از 
پايداري محيط و لحاظ کردن ابعاد توسعة پايدار رسيده است. 
اي��ن که راهبرد اصلي و جهت گيري ه��ا نيز به صورت حرکت 
به س��وي شکل جامع تري از سياست گذاري و اعمال تمرکز بر 

روي راه حل هاي يکپارچه بوده است. 
بنظر مي آي��د، نقطه اي که امروز پژوهش حاضر بر آن تکيه 
کرده اس��ت، نقطة عطفي در تاريخچ��ة چندين دهة »مرمت 
و حفاظ��ت شهري« اس��ت ک��ه در آن »تع��ادل«، »تعامل«، 
»يکپارچه نگ��ري« ب��ي س��ابقه اي خودنمايي مي کن��د. البته 
نمي ت��وان اين دوره را »دورة تکامل مطلق« انديشة پشتيباني 
کنندة جريان »مرمت و حفاظت شهري« محسوب داشت، اما 
همي��ن ويژگي هاي برشمرده آن را به مقطعي ممتاز و متمايز 

در طول اين تاريخچه بدل مي کند. 
»بازآفرين��ي شه��ري« ريشه در تجديد نس��ل شهروندان و 
حرکت بس��وي جامع��ه اي جديد همراهي ش��ده و بتدريج در 
مقابل روايت هاي پيش از خود  قرار گرفته و واجد معنايي مثبت 
گرديده است. در رويکرد بازآفريني، غلبه با »فرهنگ گرايي«، 
»نگرش تعاملي«، »توجه به محيط زيست«، »پاسخ به پديدة 
صنعت زدايي«، »خدماتي شدن و تجديد س��اختار کالبدي - 

کارکردي« و »تأکيد بر توسعه از درون« مي باشد.

پيشنهادهاييبرايپژوهشدرزمينةموردبحث
پژوه��ش حاضر مجالي ب��ود براي گشودن مبحثي نس��بتاً 
مبس��وط در زمينة مرمت و بازآفريني شهري و در حد توان و 
ت��ا جايي که در اين مقال بگنج��د، برخي از ابعاد اين واقعيت 
گس��ترده، را دربرگرفته است. در عين حال، ادامة پژوهش در 
اين باره را به فرصتي ديگر و يا سپردن به ساير محققان موکول 
مي نماييم. به عن��وان آخرين بخش از نتيجه گيري پاياني اين 
پژوه��ش، الزم اس��ت بطور خالصه، به عرص��ه هاي پژوهشي 
ديگري در اين زمينه اشاره شود. پيشنهاد سرفصل هايي براي 
ادامة پژوهش، جزئي از سرشت کار تحقيق و يادآور اين نکته 
اس��ت که هر پژوه��ش در چارچ��وب محدوديت هايي گرفتار 
اس��ت که در هر مقطع زمان��ي، همانند آنچه دربارة »مرمت و 
بازآفرين��ي شهري« نيز بيان گرديد، جزئي از تماميت موضوع 
پژوه��ش را دربرمي گيرد و ب��ه همين دليل در جريان تحقيق 
به صورت جرياني م��داوم و تمام نشدني همواره ادامه خواهد 

داشت. 
پيشنهاد س��رفصل هايي براي پژوهش، ب��ه صورت عناوين 

کلي در قالب فهرست زير قابل طرح مي باشد:
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- پژوه��ش ب��راي تدوي��ن چارچوبي جهت »بوم��ي و محلي 
نمودن« دستاوردها و تجارب »مرمت و بازآفريني شهري«؛

- تحقي��ق و مطالعه در زمينة س��ازو کارهاي مالي، اجرايي و 
مديريتي »بازآفريني شهري«؛

- بررس��ي راهکارها و شيوه هاي جل��ب همکاري و مشارکت 
شهروندان در امر »مرمت و بازآفريني شهري«؛

- پژوه��ش در زمين��ة نقش »فرهن��گ« و »آث��ار تاريخي و 
فرهنگ��ي« و »توجه ب��ه گذران اوق��ات فراغت م��ردم«، در 

»مرمت و بازآفريني شهري«؛
- تبيي��ن ارتباط ميان »توس��عة پايدار شه��ري« و »پايداري 

شهري« و »بازآفريني شهري«.

تشکروقدرداني
از مساعدت هاي معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه 
ته��ران ک��ه امکانات اين تحقي��ق را فراهم آوردن��د، تشکر و 

قدرداني مي گردد.

پينوشت
1. Planning Act-SRU )Solidarite et au Renouvellement  
Urbains( - France, 2000.
2. Social Cities programme in Germany
3. Towards an Urban Renaissance-Urban White Paper
4. Major Cities programme in the Netherlands
5. Social inclusion
6. Rehabilitation
7. Lichfield
8. Donnison
9. Pure Preservation and mimetic
10. Viollet-le-Duc)1814-1879(
11. K-F. Schinkel
12. G.G.Scott
13. John Ruskin)1819-1900(
14. Modren Conservation Movement
15. William Morris )1834- 1896(
16. Reconstruction
17. Age of  Reconstruction
18. Revitalization
19. Rehabilitation
20. Gentification
21. Urban Renewal
22. Urban Redevelopment
23. Urban Reinessance
24. Comparative economy
25. Quality of life
26. Cultural-led Regeneration
27. Cultural Capital
28. Deindustrrialization
29. Urban development corporation
30. بحث هاي متعددي دربارة تعريف دقيق اين اصطالح صورت 
اياالت متحده در حال  گرفته اما تعريف پذيرفته شده در اروپا و 
حاضر با زمين يا محوطة ساختماني مرتبط است که سابق بر اين 
استفاده شده يا روي آن ساخت و ساز صورت پذيرفته بود و اکنون 

با مداخله يا بدون مداخله آمادة استفادة مجدد است. 

.1.  Economic Revival
32. Lord Rogers
33. Towards an Urban Renaissance
34. Capacity- bailding
35. stigmatization
36. stigmatization
37. Economic efficiency
38. Social equity
39. regulation school

فهرستمنابعومراجع
1. آئيني، محمد )1387(. بازآفريني بافت هاي فرسوده و نابسامان 
شه��ري، چالش ها، فرصت ها و پيشنهاد اس��تراتژي هاي مناس��ب 
مداخله با اس��تفاده از تکنيک س��وات. همايش سياست ها توسعة 
مس��کن در ايران. جلد اول. تهران: وزارت مس��کن و شهرس��ازي- 
معاون��ت امور مس��کن و س��اختمان- دفتر برنامه ري��زي و اقتصاد 

مسکن.
 2. آيت، نرگس س��ادات )1387(. بازآفريني شهري در بافت کهن 

شهر سمنان. پايان نامة کارشناسي ارشد. دانشگاه تهران.
3.  برک پور، ناصر؛ اس��دي، اي��رج )1388(. مديريت و حکمروايي 

شهري. تهران: دانشگاه هنر، معاونت پژوهشي. چاپ اول.
4. پاکزاد، جهانشاه )1386(. س��ير انديشه ها در شهرساز. انتشارات 

شهرهاي جديد.
5. پورجعفر، محمد رضا )1388(. مباني بهس��ازي و نوسازي بافت 

قديم شهرها. تهران: انتشارات پيام. چاپ اول.
6. حاجي پور، خليل ) 1386(. »مقدمه اي بر س��ير تحول و تکوين 
رويکرده��اي مرمت شهري )دورة زماني بع��د از جنگ جهاني اول 
تا آغ��از هزارة س��وم(«. انديش��ة ايرانشهر، فصلنام��ه اي در زمينة 

شهرشناسي. سال دوم، شمارة نهم و دهم.
7. حبيبي، سيد محسن، مقصودي، مليحه. مرمت شهري. انتشارات 

دانشگاه تهران. چاپ ششم، ويرايش جديد.
8. حبيبي، کيومرث، پور احمد، احمد، مشکيني، ابوالفضل)1386(. 
بهس��ازي و نوس��ازي بافت هاي که��ن شهري. انتش��ارات دانشگاه 

کردستان و سازمان عمران و بهسازي شهري. چاپ اول.  
9. رابرتز ماريون)1381(. » طراحي شهري و تجديد حيات شهري. 

مترجم: معلمي، بهرام. فصلنامة هفت شهر.
10. شماعي، علي. پور احمد، احمد)1384(. بهس��ازي و نوس��ازي 

شهري از ديدگاه جغرافيا. انتشارات دانشگاه تهران 
11. صحي زاده، مهشيد؛ ايزدي، محمد س��عيد)1383(. »حفاظت 
و توس��عه شهري: دو رويکرد مکمل يا مغاير؟ فصلنامة شهرسازي و 

معماري آبادي. سال چهاردهم، شمارة 45.
12.  ف��رخ زن��وزي، عب��اس)1380(. »ضرورت نوزاي��ي شهري« . 

فصلنامة هفت شهر. سال دوم، شمارة چهارم. 
13. فري، هيلدر براند)1387( . طراحي شهري به سوي يک شکل 

پايدارتر شهر. مترجم: بحريني، سيد حسين.
14. فالمکي، محمد منصور)1386(. باززنده سازي بناها و شهرهاي 

تاريخي. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ ششم.
15. کالنتري خليل آباد، حس��ين. پوراحمد، احمد)1384(. فنون و 
تجارب برنامه ريزي مرمت بافت تاريخي شهرها. س��ازمان انتشارات 

جهاد دانشگاهي. چاپ اول.
16. مولر، برنهارد و گروه نويسندگان)2003(. ارتقاء کيفيت زندگي 



www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

92

13
89

يز 
 پاي

  
ل  

 او
اره

شم
   

ي 
هش

ژو
 ـ پ

مي
 عل

امه
صلن

ف

در مناطق وسيع فرس��وده، پروژة لودا )LUDA(. مترجم: شاهويي، 
سيروان. نشر ني.

17- نراقي، فتانه)1379(. »مجموعه ها، مراکز تاريخي و سير تحول 
جنبش حفاظت و صيانت از آثار معماري«، هفت شهر، شمارة دوم.
18. Bianchini, F. & Parkinson, M.)1993(. Cultural 
policy and Urban Regeneration: The Western  
European Experience, Manchestet: Manchester  
University Press. 
19. Cowan, Robert.)2005(. «The Dicthonary of  
Urbanism», Great Britain: Streetwise press.
20. Frampton, K.)1999(. Seven Points for the  
Mhllenniun: An Untmely Manifesto, Architectural 
Record. P15
21. Griffiths, R. (1993). The Politics of cultural Policy 
and Politics. Vol.21)1(. P39-45
22. Izadi, M.S)2006(. Astudy on citycenter  
Regenertion: A comparative analysis of two different  
approaches to the revitalization of historic city centers in Iran.  
Newcastle University.
23. Kearns, G. & Philo, C.)1993(. Selling Places: The 
past as Cultural Capital Past and Present, Oxford:  
Pergamon Press
24. McDonald, S. Naglis, M. & Vida, M. )2009(. Urban 
Regeneration For Sustainable Communites:A Case Study. 
Baltic Journal on Sustainability. 15)1(:49-59.
25. Neal, P. )2003(. Urban Villages and the Making of 
Communities, London: Spon Press. 25 
26. Ozlem, G.)2009(. Urban Regeneration and  
increased comparative power: Ankara in an era of  
globalization. Cities Vol.26.P:27-37
27. Pavoni, R. )1997(. Reviving the Renaissance: 
The Use and Abuse of the Past in Nineteenth-Century  
Italian Art and Decoration, Cambridge University 
Press.
28. Roberts, P. & Sykes, H. )2000(. Urban  
Regeneration: Handbook, Londan. Sage Publications.
29. W.Caves, R.)2005(. Encyclopedia of the city.  
Newyork: Routledge.




