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چکیده:
از اواخر دهه  ١٩٧٠و اوایل دهه  ٨٠میالدی" ،بازآفرینی شهری" به عنوان یکی از سیاستهای اصلی دولت های
اروپای غربی و آمریکای شمالی در مواجهه با مسایل و مشکالت مناطق نابسامان و ناکارآمد شهری مورد توجه
قرار گرفته اس��ت .اگر چه واژه بازآفرینی ش��هری از این دوره در ادبیات توسعه شهری متداول شده ،ولی معرف
رویکردی نوین ،یکپارچه و جامع از سیاس��ت های توس��عه و نوسازی شهری است که در دوره های پیش با ادبیات،
مدل و مکانیزم متفاوتی مورد عمل بوده اس��ت .این سیاس��ت معرف رویکردی جدید به برنامههای نوسازی شهری
است که با تشکبل شرکتهای توسعه شهری در انگلستان آغاز و به تدریج روند تکاملی خود را طی نموده است .در
مناطق تاريخي و مركزي شهرها که سهم عمده ای از عرصه های نابسامان شهرها را تشکیل می دهند ،با سیاست و
برنامه های دیگری نیز روبه رو هستیم که با گرايش و تمايل به حفظ و نگهداري از بافت و عناصر ارزشمند آن ،سعی
در حفاظت و باززنده س��ازی این عرصه ها را دارد .این سیاس��ت و برنامههای اجرایی آن نیز همگام با سیاستهای
نوسازی ،مسیر تکاملی خود را پیموده است .اين مقاله ضمن مروري برروند تحوالت دو سیاست فوق به تحلیل ابعاد
بازآفرینی شهری به عنوان سیاستی جامع در مواجهه با چالشهای روبروی مدیران و برنامه ریزان شهری می پردازد.
این مطالعه نشان می دهد که در رویکرد نوین حفاظت ،جامع نگری در توجه به ارزش ها و همچنین توجه به محیط
تاریخی به عنوان یک ثروت اقتصادی و اجتماعی و نیز یک منبع فرهنگی عظیم بعنوان اصول محوری مطرح است.
از سوی دیگر در این رویکرد نوین ،واژه حفاظت که عموم ًا بر نگهداشت صرف و ارتقاء ساختار های تاریخی تاکید
داشت با مفهوم مدیریت تغییر در محیط های تاریخی مورد استفاده قرار گرفته است .این خود نشانگر این مهم است
که امروزه حفاظت و نوسازی به مثابه دو جريان مكمل مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری قرار گرفته
و متوليان امر برای تحقق برنامه های خود به تدوين سياستهاي مشترك بر پایه رويكردي متعادل ،همه جانبه نگر و
يكپارچه در ارزش گذاري بافتهاي شهري پرداخته و برنامه هاي خود را بر این مبنا استوار ساخته اند.
واژگان کلیدی :بازآفرینی ش��هری ،نوسازی ،حفاظت ،بافت های نابسامان و ناکارآمد ،مدیریت تغییر،
ارزش گذاری ،سیاستهای یکپارچه

روند تکامل سیاست ها و برنامه های نوسازی و بهسازی شهری:

سیاس��تها و برنامه های حفاظت ،از مجموعه ای از دس��تورالعمل های محدود به منظور تقویت و نگهداری
از س��اختمان های منفرد تاریخی ،به عرصه ای گس��ترده برای باز زنده س��ازی شهری و توسعه اقتصادی مبدل
گردیده اند .تحول در سیاست ها و رویکردهای حفاظت ،فضای جدیدی را برای فعالیت های این نهضت فراهم
نموده است .توسعه قلمرو و فعالیت حفاظت از بناهاي منفرد به تمامیت بافت از یکسو و توجه توامان به میراث
فرهنگی و طبیعی از س��وی دیگر ،تحول رويكردی در اس��تفاده مجدد از ابنيه و آثار تاريخي و گرايش به تجديد
حيات كاركردي و نیز اس��تفاده های اقتصادی موثرتر از بناهای تاریخی و همچنین توجه به صنعت توریس��م به
عنوان فرصتی برای توس��عه و رش��د اقتصادی س��اکنین و یا مجاورین مناطق تاریخی از مهمترین این تحوالت
بش��مار می روند .از اواس��ط دهه هفتاد میالدی رویکرد حفاظت یکپارچه مورد تاکید قرار گرفته که در آن ضمن
توج��ه همه جانبه به طیف متنوعی از ارزش ها اع��م از اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به تعمیم قلمرو حفاظت
در بسترهای سیاسی ،برنامه ریزی وآموزشی پرداخته می شود .توجه به اقتصاد حفاظت و ایفای نقش محوری
توسعه در سیاست ها و رویکرد های حفاظتی به عنوان رویکرد متاخر حفاظت یکپارچه ،موج جدیدی در سیاست
ها و برنامه های این نهضت بوجود آورده است.

"حفاظت فرایند مدیریت تغییر یک مکان با اهمیت در بستر و بافت شهری که در آن واقع شده است به نحوی که ارزش
های میراثی آن به بهترین شکل پایدار بماند ،در حالی که فرصتها تشخیص داده می شوند تا آشکار کنند یا تقویت کنند
ارزش های این اثر را برای نسل های حال و آینده "

اصول ،سیاس��تها و قواعد راهنما در این س��ند بر رویکردی اس��توار اس��ت که طیف وسیعی از ارزش ها را در
حفاظت یک مکان مورد توجه قرار می ده د ( ارزش شهودی– ارزش تاریخی– ارزش زیبایی شناختی و ارزش
اشتراکی ) .محیط تاریخی در این سند به عنوان یک ثروت اقتصادی و اجتماعی و نیز یک منبع فرهنگی عظیم
برای آموزش مورد توجه است.
همزمان با روند تکاملی اندیش��ه ها و سیاس��تهای حفاظت ،تفکرات و برنامه های نوس��ازی نیز روز به روز
منعطف تر و کامل تر شده اند .سیاست متاخر نوسازی شهری که با واژه باز آفرینی شهری متداول شده است
بیانگر رویکرد تکامل یافته ای در نوس��ازی ش��هری اس��ت که به ورای اهداف ،آرمان ها و دس��ت یافته های
بازس��ازی های کالن مقیاس دهه پنجاه ،باز زنده س��ازی و بهسازی های دهه هفتاد و توسعه های مجدد دهه
هش��تاد میالدی با تاکید بر توس��عه امالک و مراکز تجاری رس��یده اس��ت (روبرت  .)٢٠٠٠،باز آفرینی شهری
سیاس��تی جامع ،در برگیرنده برنامه های ارتقای کیفی بافت های شهری با اهداف یکپارچه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی اس��ت .اگر چه برنامه باز آفرینی ش��هری دهه هش��تاد عمدتا بر پايه توس��عه زمين و مستغالت  ،در
یک چارچوب برنامه ریزی فیزیکی و متمرکز در نواحی صنعتی رها شده و متروک بود ،ولی به تدریج عالوه بر
توسعه قلمرو فعالیت به ویژه در مراکز شهری به رویکردی جامع نگر مبدل گردید که عالوه بر توجه به ویژگی
1.Urban Regeneration
)2. large-scale urban reconstruction (clearance, comprehensive redevelopment
3. urban revitalisation and area improvement
4. urban redevelopment with focus on commercial and property development
5. Land and Property Development
6. John Blewitt
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گرایشات اقتصادی در رویکرد اوایل قرن بیست و یکمی جنبش حفاظت ،نقش جدیدی را برای ساختارهای
تاریخ��ی تبیی��ن نمود .از این پس محیط تاریخی به منبعی مهم درفرآیند بازآفرینی ش��هری مبدل می گردد .در
دهه های اخیر ،گسترش صنعت گردشگری به عنوان نیروی مولد اشتغال و توسعه صنایع وابسته در محیط های
تاریخی و همچنین اس��تفاده مجدد از س��اختارهای تاریخی و خلق فضاهای جدی��د به عنوان مهمترین محرک
توسعه مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران حفاظت شهری قرار گرفته است .در آخرین سند منتشره توسط
می��راث انگلس��تان تحت عنوان "اصول حفاظت :سیاس��ت ها و قواعد راهنما برای مدیری��ت پایدار محیط های
تاریخی" مفهوم حفاظت به شکل گسترده ای به شکل زیر معرفی می شود:
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های فیزیکی محیط و ارتقاء آن ،به تحول در س��اختارهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی پای بند اس��ت .جان
بلوویت ( )٢٠٠٥معتقد است که بازآفرینی با دخیل نمودن اجزاء مرتبط متعدد در این فرایند و با روشی کل نگر
تاثیر ش��گرفی را به دنبال داش��ته است .پارکینس��ون ( )١٩٨٩بر ضرورت وجود نگاهی گسترده تر ،تدوین بسته
های برنامه ریزی جامع تر برای تامین منابع ،آموزش ،بسترس��ازی ،توس��عه سرمایه گذاری و ملزومات اجتماعی
تاکید دارد.
از اواخر دهه نود میالدی به این سو سیاستهای شهری در کشورهای توسعه یافته به ویژه در اروپا و آمریکای
ش��مالی بر موضوع بازآفرینی ش��هری از طریق ارتقاء کیفی فضاها و بافت های ش��هری استوار شده است .سند
برنامه ریزی منتشره در سال  ٢٠٠٠میالدی توسط دولت فرانسه " ،برنامه شهرهای اجتماعی " در آلمان ،سند
" بس��وی یک رنس��انس شهری " در انگلستان و " برنامه شهرهای بزرگ " در هلند از سیاستها و برنامه های
مرتبط در این زمینه اند (کوچ و دیگران  .)٢٠٠٣ ،كش��ورهاي اروپاي غربي هر يك با توجه به س��اختار سياسي
و نظ��ام برنامه ريزي ش��هري خود بدين امر مبادرت ورزیده اند ول��ی علی رغم تفاوت ها در قوانین ،برنامه ها و
مدل های مواجهه بین کش��ورها ،اس��ناد و قوانین فوق نشان از توجه ویژه آنها به موضوع ارتقاء محیطی ،توسعه
اقتصادی و شمول اجتماعی است که هر سه پایه های اساسی سیاست باز آفرینی شهری را تشکیل می دهند.
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دیاگرام زیر به ش��کل خالصه ای تحوالت و س��یر تکاملی سیاست ها و رویکرد ها به حفاظت (محور سمت
راست نمودار) و نوسازی یا به عبارتی بازآفرینی شهری (محور سمت چپ نمودار) را روشن می سازد.

76

دیاگرام شماره  :1سیر تکامل رویکردها ،سیاست ها و برنامه های حفاظت و نوسازی (بازآفرینی) از اواسط
قرن نوزدهم تاکنون
همانگونه که در دیاگرام ش��ماره  1نش��ان داده شده است در دو دهه اخیر نوعی همگرایی و همپیوندی میان
اقدام��ات حفاظت و بازآفرینی تحت عنوان «سیاس��ت بازآفرینی حفاظت مبنا» بوجود آمده اس��ت .از اواخر دهه
7.Planning Act-SRU (Solidarite et au Renouvellement Urbains)-France, 2000
8.Social Cities programme in Germany
9.Towards an Urban Renaissance-Urban White Paper
10.Major Cities programme in the Netherlands
11.Social inclusion

 1990م به بعد نیز رویکرد یکپارچه مورد تاکید قرار گرفته که در چارچوبی اس��تراتژیک یکپارچه س��ازی اهداف
اجتماعی ،اقتصادی و محیطی مورد توجه قرار می گیرد .بر این اساس ،رویکرد یکپارچه بازآفرینی ضمن حفاظت،
بهس��ازی و اس��تفاده دوباره از س��اختمان های تاریخی ،توجه به وقایع و رویدادهای فرهنگی -هنری و ورزشی
و ان��واع فعالی��ت های گذران اوقات فراغ��ت ،توجه به کیفیت و عامل خالقیت در طراح��ی های جدید ،تاکید بر
افزایش همکاری و تعاون میان کلیه کنشگران دخیل ،بر افزایش اشتغال ،کاهش فقر ،محرومیت های اجتماعی
و همچنین مشارکت اجتماعی به عنوان بخشی مهم در فرآیند بازآفرینی تاکید ویژه دارد.
بازآفرینی شهری رویکردی جامع و یکپارچه:

 موضوعات مالي و اقتصادي، دیدگاههای فیزیکی و محيطي بازآفرینی، موضوعات اجتماعي و وابسته به مردم، اشتغال ،آموزش و تربيت و مسكنروبرت ( )2000پس از بررس��ی س��یر تحول دیدگاه ها و برنامه های نوسازی شهری ،تعریفی جامع از بازآفرینی
شهری به شرح زیر ارائه میکند.
"بازآفرینی ش��هری نگرش و كنش��ي است جامع و مانع برای حل مشكالت شهري منطقهی هدف عملیات ،که
در نهایت به يك پيشرفت پايدار اقتصادي ،فیزیکی ،اجتماعي و محيطي خواهد انجامید"
اين تعريف حاوی تمام ويژگيهاي اساسي بازآفرینی شهري است .بر اساس این تعريف ميتوان اصول و مباني
بازآفرینی ش��هري که منعکسکنندهی چالشهاي تغییر و تحوالت شهري و نتایج آن باشد را بشرح زیر معرفی
نمود:
 مبتني بر يك تحلیل كامل از منطقهی شهری مورد نظر بوده و در پی اصالح همزمان ساختار فضایی کالبدیبافت ،ساختار اجتماعي ،پایههای اقتصادي و شرایط محيطي آن منطقه باشد
 در جهت رس��یدن به اصالح همزمان ،از يك اس��تراتژی جامع و كامل استفاده کند ،و با راهحلهای دقيق و ازپیش معلومشده ،قطعی و علمی با مشکالت روبهرو شود
 اطمينان حاصل كند كه اس��تراتژی و برنامههاي اجرايي طرح ش��ده ،در مسیر اهداف «توسعهی پایدار» قراردارند
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در طی دو دهه گذش��ته ،تغییرات س��ریعی به وقوع پیوسته اس��ت که به شکل فزایندهای ،بازآفرینی شهری
اقتصادی نه تنها بریتانیا ،بلکه سرتاس��ر اروپا معرفی
را به عنوان سیاس��ت کلیدی در ایجاد تحوالت اجتماعی و
ِ
کرده اس��ت .از زمان تاس��یس «سازمان بازآفرینی ش��هری بریتانیا» ( )BURAدر س��ال  ،1990بر اهمیت و
گستردگی موضوعات پیرامونی و ادراکی بازآفرینی شهری افزوده شده است .بازآفرینی ،بخشهای مختلف اعم
از خصوصی ،دولتی و داوطلبانه را به کار میگیرد که به هدف نهایی خود ،که بهبود کیفیت زندگی همگان است،
دست پیدا کند (روبرت .)2000 ،بازآفرینی شهری سیاستی جامع و در برگیرنده ابعاد کلیدی پنج گانه زیر است:
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 دارای اهداف عملياتي واضح و مشخص ،قابل بسط به مکان مختلف و دارای كيفيت مطلوب باشد. بهترين استفادهي ممكن را از منابع طبيعي ،اقتصادي ،انساني و غيره کرده باشد. در پی مشارکت حداکثری ممکن و همراهی تمامی ذینفعان باشد. بر اهميت س��نجش ميزان پیش��رفت اجرایی استراتژی اجرا ش��ده ،از طریق رصد میزان اهداف محقق شده،و دیدهبانی تغییرات بنیادین حاصله ،و تخمین تاثیرات نیروهای خارجی و داخلی تحمیلی بر منطقهی ش��هری،
تاکید داشته باشد.
 به ضرورت تجديد نظر در برخي برنامههاي تصویبشدهی اوليه ،در مرحلهی اجرا و در پي برخي تغييرات ورخدادهای پیشبینی نشده واقف باشد.
 متوجه اين حقيقت باشد كه بخشهای مختلف يك استراتژی ،با سرعتهای مختلف به نتیجه خواهند رسید.و ممكن است برای ایجاد توازن منطقي ،ميان مقاصد يك برنامهي بازآفرینی شهري و دستیابی به تمام اهداف
استراتژیک آن ،در نحوهی مديريت منابع و يا تدارک منابع اضافي به بازنگری نیاز داشته باشد( .روبرت)2000 ،
بر این اس��اس بازآفرینی ش��هری حرکتی س��ازمان یافته برای مدیریت تغییرات ش��هری اس��ت که از ابعاد
موضوعی زیر قابل توجه است:
 فعالیتی است که بخشهای مختلف را را درگیر میکند ،از دولتی گرفته تا خصوصی و مردمی، فعالیتی که توانایی اعمال تغییرات اساسی را در ساختار سازمانی خود داشته باشد ،تا بتواند در مقابل تغییراتاقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و سیاسی واکنش نشان دهد،
 روشی برای بسیج تالشهای جمعی و زمینهسازی برای توافق بر روی راهحلهای مناسب است، روش��ی برای تعیین سیاس��تها و فعالیتهای طراحیش��ده به قص ِد بهبو ِد شرایط مناطق شهری ،و توسعهیساختارهای سازمانی الزم ،برای پشتیبانی به جهت نیل به اهداف تعریفشده است.
محورهای موضوعی مورد تاکید این سیاست عبارتند از:

•
•
•
•
•
•
•
•

ش�ماره 34 -33
پاییز و زمستان 89

•
•

تاکید بر همکاری نیروهای محلی با بخش خصوصی و گروه های داوطلب
توجه بیشتر به حفاظت از محیط های تاریخی و نقش ساختارهای تاریخی در باز آفرینی شهری
استفاده از هنر ،فرهنگ و گذران اوقات فراغت به عنوان محرک های برنامه های تجدید حیات شهری
تاکید برمشارکت گروه های اجتماعی دراین فرآیند
ایجاد همبستگی و یکپارچگی میان کلیه نقش آفرینان شهری و سایرگروه های ذی نفع برمبنای شراکت
پرهیز از ساخت و سازهای تک عملکردی و تشویق ساخت پروژه ها با کاربری های متعدد و مختلط
توجه به اقدامات و برنامه های کیفی به موازات اقدامات کمی
تاکید برافزایش اشتغال،کاهش فقر و افتراق اجتماعی ،تامین امکانات اجتماعی و آموزش به جای نوسازی های
صرفا فیزیکی
انتقاد از درگیری بیش از اندازه و مستقیم دولت در امر توسعه
توجه به تنظیم مجدد طرح ها و برنامه ها بر اساس اصول توسعه پایدار
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جمعبندی:
به طور خالصه اهم نکات کلیدی مطرح در تعریف و تشریح سیاست بازآفرینی شهری را می توان در محورهای
زیر تشریح نماییم:
 شناخت سابقهی فعالیتهای مرتبط با بازآفرینی شهری ،ایجاد یک پسزمینهی تاریخی ،شناخت سیرتکاملیدیدگاهها موجود در منطقه و همچنین بررسی نتایج اجرایی هر کدام از سیاستهای مرتبط ضرورت دارد
 هر ش��هر یا عرصه ی خاصی از ش��هر نشاندهندهی ترکیب پیچیده ای از مشکالت و فرصتها است – اینترکیب ،محل ظهور همزمان تاثیرات خارجی و خصوصیات داخلی است
 ش��کل رویکرد به بازآفرینی در طول س��الیان تغییر کرده اس��ت .سیاس��تها و روند عملی اجرای بازآفرینی،نشاندهندهی گرایشات غالب اجتماعی و سیاسی است
 توفی��ق در بازآفرینی مناطق ش��هری ،میتواند به عنوان یک��ی از عوامل مهم موفقیت منطقهای و حتی ملیمحسوب شود
 بازآفرینی ش��هری یک بینش جامع و یکپارچه ،و عملیاتی اس��ت که به حل نهایی مشکالت شهری منتهیمیش��ود .بازآفرینی ش��هری در پی این اس��ت که با ایجاد تغییرات مثبت و پایدار ،مس��بب بهبودی ش��رایط
فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیطی منطقهی عملیات شود.
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