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در طی دهه های اخیر باز زنده سازی مراکز شهری و بازآفرینی سایر عرصه های نابسامان شهری در چارچوب
سیاس��ت توس��عه درونی یکی از اولویت های برنامه ریزان و سیاس��تگذاران شهری بوده است .در طول سالهای
گذشته سیاست ها و برنامه های متعددی برای ارتقاء کیفی و ساماندهی این عرصه های شهری به اجرا گذاشته
ش��ده است ،اما ارزيابي تجارب گذش��ته و تحليل سياست هاي پيشين نشان مي دهد كه تحقق اهداف و برنامه
های بهس��ازی و نوس��ازی بافت های شهری مستلزم مش��ارکت کلیه نقش آفرینان بویژه ساکنان و مالکان این
محدوده ها اس��ت .حجم و وس��عت این مناطق از یک س��و و ناکارآمدی برخی اقدامات بویژه پروژه های بزرگ
مقیاس ،بدلیل نیاز به س��رمایه های کالن ،طوالنی بودن فرایند اجرا و تاثیر گذاری بر محیط و بافت پیرامونی
در طول دوره اجرای طرح ،رویکرد قالب توس��عه مجدد و در نتیجه برون رانی بومیان در اثر اجرای چنین طرح
های نوس��ازی کالن مقیاس ،دس��ت اندرکاران را به ارزیابی و تحلیل اقدامات گذش��ته واداش��ته است .بررسی
تجارب گذش��ته نش��ان می دهد که تحقق چنین برنامه هایی صرفا با مشارکت س��اکنان این مناطق میسر می
گردد .مش��ارکت مردم در این فرایند نیز نیازمند فراهم شدن بسترهای الزم و اجرای پروژه های محرک توسعه
در یک س��اختار مدیریتی هماهنگ در مقیاس ش��هری و محلی اس��ت .برنامه ریزی و اجرای پروژهای محرک
توس��عه یکی از راهبردهای بکار گرفته ش��ده جهت فراهم کردن بسترهای الزم برای حضور ساکنان و مالکان

است .برنامه ریزی برای تشخیص مجموعه اقداماتی که بعنوان محرک توسعه (کاتالیست) فرایند بهسازی را با
محوریت س��اکنان بافت تقویت نمایند از ابعاد ویژه ای برخوردار اس��ت .بهبود و توسعه خدمات مورد نیاز ساکنان
محالت ،ارتقاء و تجهیز زیرساخت های محالت بویژه روانبخشی محورهای ساختاری و توسعه شبکه تاسیسات
ش��هری و الگوس��ازی به منظور تقویت حس مکان نزد ش��هروندان از مجموعه اقداماتی بشمار می روند که در
این حوزه شناسایی و بکار گرفته می شوند .همانگونه که ذکر گردید مجموعه اقدامات بر شمرده شده ،در حوزه
قلمرو عمومی و خدماتی محالت برنامه ریزی و به اجرا می روند .برخورداری از یک عرصه مجهز ش��هری و یا
محله ای که ضمن برآورده کردن نیازهای خدماتی و ضروری س��اکنان ،قلمرویی برای فعالیتهای انتخابی و نیز
اجتماعی را فراهم نماید از مهمترین ابعاد برنامه ریزی پروژه های محرک توس��عه محس��وب می گردد .مطالبی
که در پی خواهند آمد به بررس��ی دو تجربه که در این چارچوب برنامه ریزی ش��ده و به اجرا رفته اند می پردازد.
نخست تجربه ای از کشور مصر را پی خواهیم گرفت و بدنبال آن تجربه باز زنده سازی ساختار کهن شهر تبریز
را معرفی می نماییم:

س��ایت پ��روژه  Sayeda zinab :یک منطقه ی پر جنب و ج��وش در قاهره با برآورد جمعیتی دو میلیون نفر
اس��ت .این سایت شامل  1.25هکتار فضای سبز است که س��ابق ًا به باغ  El-Hod El-Marsoudمعروف
بوده اس��ت .این منطقه با خیابان  Qadryو  Abou El-Dahabو س��ایر تس��هیالت اجتماعی مانند مرکز
جوانان و بیمارستان کودکان محدود شده است .محدوده احاطه کننده ی این منطقه دارای بافت شهری تاریخی
و به ش��دت پیچیده ای اس��ت که غالب ًا در وضعیت وخیمی به لحاظ فرسودگی قرار دارد .مسجد ابن طولون* در
مجاورت این منطقه قرار دارد .اقلیم این منطقه گرم و خش��ک می باش��د و در تابستان ها گاهی دما به  40درجه
سانتیگراد می رسد.
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معرفی پروژه :پارک فرهنگی کودکان
موقعیت :مصر قاهره
معمار :عبدلحلیم عبدالحلیم
کارفرما :وزارت فرهنگ مصر
هزینه کل پروژه 228 0000 :دالر
اتمام پروژه1989 :
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پروژه  :در س��ال  ، 1983وزارت فرهنگ مصر یک مس��ابقه ی طراحی ملی برای توس��عه س��ایت El-Hod
 El-Marsoudبا کاربری پارک فرهنگی برای کودکان برگزار کرد .این پروژه در واقع توس��عه مجدد فضای
سبز موجود بود .طرح برنده کاری از عبدالحلیم عبدالحلیم برخی از جنبه های دستورالعمل اصلی را نادیده گرفته
اس��ت .پروژه پارک فرهنگی برخالف دس��تور العمل اولیه در خیابان های اطراف خود بسط پیدا کرده است و حد
و مرز معین و قاطعی ندارد .این امر موجب پیوند میان پارک و محله شده است .پارک شامل کتابخانه ها ،استودیوها،
بازی های کامپیوتری و ویدیویی ،زمین های بازی  ،فواره ها و صحنه های هنر های نمایشی جهت استفاده ی مردم
کم درآمد این منطقه می باشد.
دیوار پارک در قس��مت ش��مالی و مجاور خیابان  Abou El-Dahabبرخالف نرده و حصارهای پارک های
سنتی ،دارای گشودگی های متناوبی است که امکان دسترسی به پارک فرهنگی را در همه جا برقرار می سازد.
یک مس��یر احاطه ش��ده با درختان نخل موجود ،ارتباط آب نمای واقع در نزدیک��ی ورودی اصلی را به انتهای
س��ایت از لح��اظ کالبدی و بصری برقرار می س��ازد .در حالی که کتابخانه و تئاتر ح��س محصوریت را در ضلع
جنوبی سایت تامین می کنند .زبان معماری ساختمان ها دارای بیانی معاصر و در عین حال با هویت است ،و از
به کار بردن فرم های کلیشه ای پرهیز شده است .معمار از خطوط و هندسه ی مسجد ابن طولون و یادمان های
مملوک و عثمان که در مجاورت پارک قرار گرفته اند ،در طراحی پارک اس��تفاده کرده اس��ت .طرح این پارک با
بهره گیری از الگوهای پیچیده هندس��ی متعدد ،که برخی با رنگ های ش��اد رنگ آمیزی شده اند ،دعوت کننده ی
کودکان محلی است.

*Ibn-Tulun
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.کودکان معموال به روش های قراردادی ازعناصر کالبدی طراحی شده استفاده نمی کنند ،بنابراین معمار تالش کرده است که آزادی انتخاب آنان را تا حد ممکن باال ببرد.

طراحی پارک به نحوی اس��ت که برانگیزاننده حس کنجکاوی و خیالپردازی مخاطب باشد .رویکرد معمار برقرار
س��اختن تعادل میان فرم های زاویه دار و منحنی ،به صورت انتزاعی برآمده از عناصر معماری تاریخی و آش��نای
مردم می باشد .تاکید اصلی طراحی بر تشویق حس کاوش و آموزش از طریق تجربه در میان فرم های معماری
است.
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س�اخت و اجرا :گنبد های س��نگی ،طاق ها و س��قف ها را دیوارهای باربر با سنگ های آهکی بومی و ماسه
سنگی حمایت می کنند .تخته های چوبی ،داربست ها و نرده ها ،توسط دستان صنعت گران محلی و در محل
اجرا شده است .کاشی های موزاییکی و مرمری در آب نما ها استفاده شده است.
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پالن و نمای ورودی اصلی در خیابان Qadri
در این پروژه از مراس��م و جش��ن های مردمی به عنوان ابزاری جهت تشویق مشارکت اجتماعی در حین فرآیند
اجرا بهره گرفته ش��ده اس��ت .همچنین نیروی کار و مصالح س��اخت نیز از محل تامین شده است .این پروژه با
بسط حضور خود در خیابان های مجاور ،توانست حس اجتماعی تازه ای را در میان مردم تقویت کند .ساکنین به
این پارک و به محله ی خود افتخار می کنند .این پارک موجب باالرفتن حس اعتماد به نفس آن ها نس��بت به
محل زندگی خود شده است .پارک و خیابان شمالی آن مرکز توجه مردم محلی گشته اند .مشارکت فعال مردم
در فرآیند س��اخت به وس��یله مراسم و جشن ها یک ایده ی نوین است و می تواند محرک پروژه های مشابه در
بازآفرینی و ارتقاء باشد.
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