موردپژوهی

تجـربه بازآفرینی شهـری
قاهره مصــر

مهرناز عطاران
کارشناس ارشد طراحی شهری از دانشگاه تهران
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فراگیری از تجارب موفق همواره ورای تجربه شخصی آموزههایی را گردهم میآورد که با بررسی همه جانبه
آنها میتوان از نقاط قوت و آزموده ش��ده بهره مند ش��د .در این راس��تا در این نوشتار به تجربه بازآفرینی
ش��هری قاهره مصر به عنوان تجربهای موفق در س��طح جهان پرداخته شده است.تجربهای مشارکت محور
که با برنامه ریزی در س��طوح مختلف و اجرای دقیق و صحیح منجر به حداکثر بهرهوری طرح شده است.
از ای��ن رو پ��س از معرفی قاهره و محله درب االحمر ،در ابتدا برنامههای بازآفرینی ش��هری قاهره معرفی
ش��ده اس��ت .س��پس برنامه بازآفرینی محله درب االحمر قاهره در قالب برنامهریزی کالن آن ،پروژههای
تعریف ش��ده و ابزارهای سازمانی ومشوق محلی ارائه گشته است .درآخر یکی از پروژههای پایلوت تعریف
شده در این برنامه تحت عنوان "پارک فرهنگی برای کودکان قاهره"معرفی شده و جمع بندی از مباحث
در دو دس��ته فرآیند تجربه بازآفرینی قاهره و راهبرد و سیاس��تهای قابل تعمیم در زمینههای اقتصادی،
اجتماعی -فرهنگی و کالبدی صورت گرفته است.
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چکیده

 -1مقدمه

قاهره ،پایتخت مصر وبزرگترین ش��هرآفریقا و میانه ش��رقی اس��ت و واقع در کرانه رود نیل و در ش��مال
مصر می باش��د .وس��عت ش��هر قاهره 453کیلومتر مربع و مرکز تاریخی آن که مورد باززنده س��ازی قرار
گرفت��ه چهارکیلومتر مربع اس��ت .محله درباالحمر نیز در مرکز تاریخی قاهره واقع ش��ده اس��ت .درب
االحمر،منطقهای متراكم و فقیر در بخش تاریخی قاهره است و مشهور به جنایت و دادو ستد مواد مخدر
بوده اس��ت .ش��هر قاهره با وجود بهره مندی از اس��تعداد و فرصتهایی قابل توجه همچون غنای معماری
و برخورداری ازمعماری اس�لامی ارزشمند ،واقع ش��دن یادمانهای عمده در نزدیكی یكدیگر و گردآمدن
طبیعی آنها ووجود یکپارچگی اجتماعی میان اقش��ار مختلف آن با مش��کالت فراوانی روبرو بوده اس��ت،
همچون:
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عدم وجود محدودهای قانونی برای حفاظت و احیاء در چارچوب برنامهای سازمان یافته از سوی دولت
ویا سایر نهادها
وضعیت نامناس��ب زیرساختهای شهری ،بخصوص حل نش��ده ماندن معضل آبهای سطحی یكی از
مهمترین عوامل ویرانی سریع یادمانها و بناها
عدم توجه به ش��هرتاریخی با تمركز قدرت و ثروت در خارج از ش��هر تاریخی و وجود اجتماعات محلی
بدون استطاعت مالی
همپوشانی و تداخل مسئولیتها و سردرگمی مقامات گوناگون در زمینه مدیریت شهر تاریخی
ایجاد آلودگی صوتی و بصری به دلیل فعالیت صنایع گوناگون (از تصفیه مس ،انبارهای الوار و كارگاه
برش سنگ مرمر گرفته تا تعمیر اتومبیل) در ساختمانهای تاریخی یا در كنار آنها
واگذاری حفاظت از یادمانها به شورای عالی میراث باستانی اما با اعتبار ساالنه مرمت پنج یا شش بنا
تراکم بسیار باالی جمعیتی،باال بودن نرخ بیکاری و مهاجرت از بافت قدیمی
کمبود شدید مسکن و اسکان جمعیت در اطراف گورستانها و مقبره های تاریخی
ناکارامدی شبکه ارتباطی و تداخل حرکت سواره و پیاده(حبیبی1386 ،؛ )143-144

 -2برنامه های بازآفرینی شهری قاهره

آس��یبپذیریكالبدی واجتماع��ی بافتهای تاریخی واحتمال بروز توس��عههای ش��تابزده ونابجا منجر به
جایگزینی تدریجی س��اكنین محلی و ازبین رفتن بافت شهری س��نتی شد .از این رو برنامههای بهسازی
مختلفی برای هدایت توس��عه آن تدوین ش��د .اولین برنامه" ،طرح  1980یونسکو» میباشد .قاهره کهن
در س��ال  1979به ثبت میراث جهانی رس��ید وتیمی از معماران ،برنامهریزان و محافظت کنندگان برای
برنامهای مشخص تشکیل شد .در این طرح شش زون دارای الویت با محدودیت ساخت و سازهای جدید،
بازسازی بناهای قدیمی و دادن عملکردهای جدید به آن بایکپارچگی مالکیت زمین (معاوضه)تعریف شد،
اما این طرح تا برنامه سال  1997UNDPاجرا نشد.
برنامه بعدی "طرح جامع  1988منطقه قاهره بزرگ)“ (GCRمیباشد .هدف این برنامه  :حفظ بافت
س��نتی از طریق قوانین کنترل س��اختمان در تلفیق با فضاهای باز و بهبود زیرساختهای آن (شبکه معابر
ومحدودیت دسترس��ی س��واره به آن) بوده و اقدامات آن :ایجاد فضاهای عمومی ،تبدیل زمینهای بایر به
کاربریهای مختلط جهت ارتقای منظر ش��هری ،الویت حفاظت بناهای ش��اخص ،ارتقای آگاهی عمومی و
توسعه فعالیتهای تجاری جهت جذب توریست بوده است (نقش پیراوش1385 ،؛ .)69-70

 -1احیاء و باززنده سازی کلیت بافت تاریخی از نظر اقتصادی-اجتماعی و فیزیکی در قالب برنامه بلندمدت
سیستماتیک

-2تقویت پایه اقتصادی قاهره کهن به عنوان یک مدل با کاربردی گسترده تر(تقویت زیرساختها ،افزایش
توریست ،بهبود ارزش زمین و)...

-3رسیدن به تثبیت شرایط اقتصاد ملی در اتحاد با جامعه

-4تحریک فرآیند توانبخشی با حمایت از قاهره تاریخی در قاهره بزرگ

-5تامین مسکن با توجه به نیازهای کنونی در ترکیب با کاربریهای مختلط
-6تامین مصالح ساختمانی با دوام با الزام استفاده از طریق قدرتی برتر
-7هماهنگ کردن اجزاء مقدماتی با استراتژی های مالی و اقتصادی

س��ه جزء اصلی ای��ن طرح  :ط�رح راهبردی(طراحی مس��یرهای پیاده،نقاط ویژه،کفس��ازی و جانمایی
س��اختمانهای نوس��از) ،طرح بازشناس�ی محدودههای ویژهبرای س��رمایه گذاری بین المللی وایجاد
نهادهای دولتی و عمومیبرای نظارت عملیاتی با قدرت اجرایی الزم میباشد.توجه به مشارکت عمومی
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در سال " 1997پروژه بهسازی قاهره تاریخی )”1997(UNDPاز سوی برنامه توسعه سازمان ملل و
ش��ورای عالی میراث باس��تانی در دستور كار قرار گرفت .هدف این طرح  :حفاظت میراث شهری و ارتقای
كیفی س��طح زندگی س��اكنان شهر تاریخی میباشد و تاکید اس��تراتژی اقدام بر هفت نکته به صورت زیر
است:
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به عنوان سرفصل بیانیه حفظ میراث جهانی نیز همواره در تمامی طرحها مدنظر قرار گرفت(نقش پیراوش،
1385؛  70-75و حبیبی1384 ،؛ .)98

 -3بازآفرینی محله درب االحمر قاهره
114
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برنامهریزی کالن
در راس��تای برنامه بهسازی قاهره،مش��كالت بافت کهن شهر قاهره (محله درب االحمر)با موسسات ملی و
ش��هرداری ،نمایندگان محلهها ،تجارمحلی و همچنین افراد ساكن یا شاغل درمنطقه درمیان گذاشته شد
و برنامه مداخالت آتی (توس��عه فرهنگی) باتوجه به مخاطرات توس��ط بنیاد آقاخان تدوین ش��د(Saleh
. )Lamei,2011عمده مشکالت و معضالتاین محله درآمد پایین خانوادهها و زمینه ضعیف اقتصادی،
وضعیت نامناسب مسكن به علت دسترسی محدود به اعتبارات و عدم امنیت روز افزون درمورد حق مالكیت
(تخریب) ،فرس��ایش و تخریب مداوم بناهای تاریخی ،نبود تس��هیالت اساس��ی اجتماعی و عدم تخصیص
اعتبار مناس��ب جهت بازس��ازی و ارتقاء زیرس��اختها بوده و در عین حال اس�تعدادها و فرصتهایی
همچون برخورداری از الگوی س��نتی و پیاده مدار با پیوس��تگی مس��كن؛ فضای باز  ،تجارت  ،مس��جد و
مكانهای گردهمایی اجتماعی ،وجود مجموعهای بی نظیر از آثار و ابنیه تاریخی ،هس��ته مس��كونی متراكم
با حس همس��ایگی قوی واش��تغال اغلب به فعالیت های مولد ،اقامت طوالنی س��اكنین نه ازسر اجبار كه
ازروی انتخاب و عالقمند به س��رمایه گذاری باوجود منابع محدودش��ان و وجود پیش نیازهای اجرای یك
طرح توانمندس��ازی ورونق بخشی به مسكن و اقتصاد منطقه برمبنای خصوصیات اجتماعی ومنابع محلی
در این محله وجود داشته است.
سیاس��تهای كلی و تعدادی پروژه پایلوت درجهت بهبود ش��رایط زندگی با ابزار حفاظت و توسعه برنامه
ریزی ش��ده محدوده ازدرون این تبادل نظرها و بررس��یها اس��تخراج گردید .باززندهس��ازی توامان كالبد
واقتص��اد به عن��وان راهبرد دراز مدت به منظور معكوس كردن الگوی كنونی فرس��ودگی وبهبود زندگی،
تفریح وكار برای س��اكنین انتخاب شد.چش�م اندازاین راهبرد،حمایت هس��ته مس��كونی پایدار توس��ط
س��امانهای ازكارگاهها ومش��اغل كوچك ،زیرساختهای كارآمد و تس��هیالت اجتماعی و افزایش جذابیت

آن به كمك فضاهای ش��هری تمیز و آثار تاریخی تعریف ش��د.كلید دس�تیابی به چش��مانداز را فراهم
ساختن شرایط یك اجتماع پایدار و خودكفا و یا به عبارتی بهبود اوضاع اقتصادی ،توجه به مسائل توسعه
اجتماعی و ارتقای كالبدی وبه طور مشخص ،فرصت های پایدارشغلی برای جوانان جویای كار ،تسهیالت
آموزش��ی و بهداشتی و مهمترازهمه ،توانمندس��ازی گروههای اجتماعی و سازمانهای محلی برای پیشبرد
و تقوی��ت اقدامهای آتی درمحدوده دانس��تند(The Arab Bureau for Design and Technical
2008 ،Cansultations؛ .)54-60
پروژههای تعریف شده
پروژههای تعریف شده به صورت كالبدی و با رویکرد اجتماعی در سه دسته پیش بینی شد:
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الف  -بازسازی و استفاده مجددازابنیه و ساختارهای تاریخی
در این راس��تا برنامههایی تدوین شد که درهماهنگی با شورایعالی آثار تاریخی و اداره اوقاف (مالك واقعی
ابنیه) الزام اجرایی یافت .گستره راه حلهای ارائه شده ازشناسایی روشهای مناسب بازسازی تاجستجوی
كاربریهای سازگار جدید و تقویت نقش این ابنیه درسازمان كالبدی و زندگی اجتماعی شهر مورد بررسی
قرار گرفت .برنامههای مذکور عبارتند از:
حفاظ��ت بلند م��دت ازبناهای تاریخی برای حفظ كاراكتر معماری (جذب گردش��گر و ارتقای س��طح
زندگی)
ادغام بناهای تاریخی درفعالیتهای اجتماعی  ،تفریحی و آموزشی
انتخاب سه پروژه توسط بنیاد آقاخان برای آغاز كار (اقدامات مستقیم و عملی):
 -1حفاظت ازمسجد ام السلطان شبان
 -2بازسازی مجموعه خیربك (تشكیل شده ازچندین ساختمان مرتبط)
 -3رونق بخشی واستفاده مجدد از مكان مدرسه سابق درب شوغالن

ب -ارتقای فضاهای باز و محیط شهری وكسب اطمینان ازتداوم درنگهداری مناسب آنها
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با توجه به روبه تخریب بودن فضاهای بازعمومی و ضروری بودن درك صحیح از چگونگی استفاده از آن
درآینده گفتگوهایی بین بنیاد آقاخان با ساكنین درمورد استفادههای منفی و مثبت ازاین فضاها صورت
گرفت که طرحهای پیشنهادی منتج ازگفتگوها دربرگیرنده سه دسته زیر میباشند:
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–1منظرخیابانهای تجاری :ش��امل ساماندهی عملكردهای متداخل ،تابهبود كیفیت كفسازی ،روشنایی
و عالمت گذاری ،همچنین نماها وویترین مغازهها (مؤثردرجذب وافزایش تجارت)

–2میدانهای مهم عمومی وفضاهای اصلی گردهمایی :س��اماندهی تفصیلی وبرنامه ریزی فضایی (دارای
تاثیر بسزا دربهبود سیمای منقطه و جذب گردشگران)
 -3میدانه��ای كوچ��ك محلهای :غالباً درقس��متهای درونیتر درب االحمر ومعم��وال درارتباط با مقابر

بزرگان ویا مساجد محلهای (مورد توجه جهت بهسازیهای ساده وكم هزینه ،به منظور تشویق تماسهای
خودمانی زندگی اجتماعی )

ج -بهبود ذخیره موجود مسكن وتوانمند ساختن آن برای تداوم بقاء

نمونههایی جهت بازسازی و رونق بخشی و ساخت ابنیه جدید پیشنهاد گردید ونقش طراحان پروژه تنها
محدود میشد به تسهیل ارتباط وفراهم سازی بستر فنی ومشاوره با طرفین و تدوین برنامههای اعتباری
مس��كن سازی.تعدادی پروژه نمونه درمكانهای مش��خص برای تحقق هركدام از فعالیتهای ذكرشده در
راستای برنامه انجام شد( )Guido Meli ,104-1047,2008و(The Arab Bureau for Design and

2008 ،Technical Cansultations؛ .)54-60

ابزارهای سازمانی ومشوق محلی

ابزارهای سازمانی ومشوق محلی برای اجرایی شدن پروژهها به صورت زیر برشمرده شده است:

باطل س��اختن احكام غیر مولد شهرس��ازی به خصوص احكام تخریب صادر ش��ده برای پاك س��ازی
محوطههای اطراف ابنیه تاریخی و مسیرهای سواره اجرا نشده
اعالم درب االحمر به عنوان یك محدوده ویژه حفاظتی و دارای ضوابط ویژه

تاس��یس کارگروهی با مس��ئولیت برنامهریزی ومدیریت مداوم در مح��دوده وبه خصوص برای تحقق
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پروژههای مس��كن ،دارای اهمیت اساس��ی برای خوداتكا ماندن منطقه بود.بزرگترین مشكل در این زمینه
پیش��روی بافت مس��كونی ،دسترس��ی محدود به اعتبارات خانه س��ازی و عدم امنیت حق مالكیت بود که
منجربه خالی گش��تن تدریجی منطقه ازساكنین و بروز ناپایداری اقتصادی و اجتماعی شده بود .از این رو
راهبردی دوبخش��ی توصیه شد :بهسازی تدریجی مسكن موجود و تشویق به توسعه مجدد ساختمانهای
مخروبه وزمینهای خالی برای حل مش��كل مسكن ،با توجه به بررسیها برآورد شد که هزینههای اساسی
بهسازی تاحدزیادی توسط خودساكنین قابل پرداخت است که ازصرف هزینههای هنگفت بعدی جلوگیری
میکند.

اقدامهای بازسازی و رونق بخشی ،تدارك خدمات مشاورهای ودیده بانی فعالیتها

فراهم س��اختن مش��وق های مستقیم (بیواسطه)برای س��اكنان به صورت سرمایه گذاری در فضاهای
عمومی و زیرساختها همچنین كمك به بهسازی مسكن
ب��ه كارگیری مش��وقهای غیرمس��تقیم به صورت فرصتهای شغلی،تس��هیالت محل��ه ای و آموزش
ایجاد فرصتهای ش��غلی به صورت مستقیم ،به ش��كل استخدام درساخت پارك االزهر و سایر پروژه ها
وبرنامههای كارآموزی
فراهم آوردن فرصت های بیشتر برای آموزش کودکان و دسترسی آنان به ابزارهای بهبود یادگیری در
همسایگی درب االحمر (مجاور دیوار تاریخی ایوب و پارک االزهر)
ایجاد اقدامات اقتصادی وابسته به اجتماع (خودکفایی) در مناطق فقیرنشین درب االحمر مانند ایجاد
خانه سالمت ،بازسازی مساکن ،فرصتهای اقتصاد خرد و کارآموزی
ارائه فرصتهای ش��غلی در مناطق کم درآمد درب االحمر مانند تولیدی کفش ،کارگاههای س��اخت
مبلمان و تولیدات کاالهای توریستی
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برق��راری دوره ه��ای کارآموزی مانند الکترونیک ماش��ین،تلفنهای همراه ،کامپیوت��ر ،بنایی ،نجاری و
مهارتهای دفتری( )AGA KHAN TRUST FOR CULTURE, 2005

یکی از پروژههای كالبدی با رویکرد اجتماعیدس��ته "ب :ارتقای فضاهای باز و محیط شهری" پروژه
«پارک فرهنگی برای کودکان» میباش��د .این پروژه به پیشنهاد وزارت فرهنگ مصر در زمینی به مساحت
دوازده ه��زار و پانصد مترمربع در منطقهای به نام «س��یده زینب» توس��ط معمار مصری «عبدالحلیم ابراهیم
عبدالحلیم» طراحی و ساخته شد .در اواخر سال 1970م .وزارت فرهنگ مصر یک کانون فرهنگی برای کودکان
دایر کرد که هدف اصلی آن ارتقای فرهنگ کودکان از طریق بازی و تفریح بود .در سالهای بعد فکر تاسیس یک
پارک فرهنگی برای کودکان در صدر این استراتژی و راه حل قرار گرفت .این پروژه که در سال  1992م .موفق
به دریافت جایزه معماری آقاخان شده است ،بیشترین موفقیت خود را مرهون به کارگیری الگوهای ساختاری
منطقه و مشارکت فعال شهروندان آن منطقه میباشد .تمامی کاربران چه پیر و چه جوان شدیدا ً عالقمند به این
پروژهاند و به آن افتخار میکنند.
این پارک بر روی بقایای باغ ویران شدهای ساخته شد که به محل انباشت زبالههای ساختمانی و یك زباله دانی
تاریخی 500ساله ،سی هكتاری و تپه ای با بیش از  130فوت ارتفاع زباله تبدیل شده بودو امنیت ساکنین
منطقه را تهدید میکرد .این در حالی بود که فعالیت و بازی کودکان محله نیز به حاشیه های این پارک محدود
میشد و فقط در زمان برگزاری مراسم و اعیاد ،مردم از این محوطه استفاده میکردند .با وجود این که منطقه سیده
زینب از مناطق فقیرنشین ،قدیمی و پرجمعیت شهر قاهره میباشد و جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر دارد ،اما
در عین حال منطقهای پویا و سرزنده است .سایت این پروژه با ساختمانهای مسکونی و تاریخی متعددی احاطه
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 -4پروژه پارک کودکان در راستای بازآفرینی درب االحمر
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ش��ده است .در این منطقه بلوکهای ساختمانی متعلق به دوران مملوک در کنار مجتمعهای مسکونی مدرن
قرار گرفته است ولی با وجود این همه تنوع ،همه عناصر مجموعه یکپارچه و منسجم به نظر میرسند ،که یکی
از دالیل آن را میتوان نظارت کامل شهرداری و وضع قوانینی برای ساخت و ساز دانست ،بر طبق این قوانین
نظارت کامل بر طراحی نماهای هماهنگ با معماری محل و مصالح بومی وجود دارد (Ministry of Culture,
 1990;2وفراهانی1389 ،؛ .)158
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با توجه به ضعف چشمگیر محیطهای مناسب شهری در تمامی محلههای قدیمی قاهره ،کمبود فضاهای سبز و
نا امنی باغ تخریبی ،سایت پارک و محله مورد نظر انتخاب شد .اهداف کلی طراحی این مجموعه ارتقای فرهنگ
کودکان از طریق طراحی مناسب و ایجاد مجموعهای از تسهیالت فرهنگی به صورت زیر بود :

بهره گیری از حمایت مردم منطقه و تاثیر نظرات آنان در رابطه با چالشها ،معضالت و نیازهایشان نسبت به
1
سایت
پذیرفتن فضای پارک به عنوان مکان برآوردن نیازهای کودکان
شناسایی منظرههای تشکیل دهنده مکان مانند نشانههای شهری ،الگوهای کاربری ،درختان نخل موجود از
باغ قبلی و  ...و کشف هندسه پنهان بین آنها
استفاده از فرم مارپیچی برای کانسپت کلی پارک برگرفته از فرم مارپیچی مسجد تاریخی طولون در نزدیکی

خود به عنوان نمادی از رشد و نمو و ویژگی مشترک بین کودکان و پارک

طراحی در صدد برانگیختن حسهای کنجکاوی ،فانتزی و بازی در کودکان
استفاده از رنگهای درخشنده برای جذب کودکان
آزادی دادن به فعالیت کودکان در حد فراهم آوردن حق انتخاب برای آنها
استفاده از اشکال ناب و هندسی به نوعی با هدف آموزش به کودکان

اس��تفاده از ریتم به عنوان تم اصلی پارک برای اتحاد قس��متهای نامتجانس پارک و القاء قدرت از بین بردن

مصالح تیز و سخت و بررسی مکانهای نامناسب بازی کودکان
فراهم آوردن فضاهایی برای فعالیتهای خانگی

2

طراحی ورودی اصلی به حالت میدانچه به عنوان مکانی برای نشستن و انتظار والدین
ایجاد کتابخانهای شامل کارگاه هنری ،اتاق مطالعه ،اتاق کامپیوتر ،پروژکتور و گنبدخانه (به عنوان رصدخانه)
ترکیب درختان نخل و سکوهایی در مسیر اصلی مجموعه ،فضایی سایهدار و مناسب برای نشستن خانوادهها
و اجرای فعالیتهای عصرانه
تعبیه فضاهای بازی و تفریح کودکان در مس��یر تراسهای مارپیچی (سکوهای سبز) قابل رؤیت از واحدهای

همسایگی اطراف

 -1نمونه این پش��تیبانی متقابل را میتوان جش��نواره کودکان که همه س��اله در ماه نوامبر در مصر برگزار میشود دانست .معموال برپایی چنین
جش��نهایی با حضور س��ران و نمایندگان دولتی صورت میگیرد .اما با پیش��نهاد ش��هروندان منطقه به وزارت فرهنگ برای برگزاری جش��ن با
حضور عموم افراد ،هنرمندان محلی و موس��یقیدانان به همراه نمایش کارهای کودکان ،این جش��ن در پارک فرهنگی کودکان برگزار میش��ود
(فراهانی)162 ;1389،
2 - indoor activity spaces
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تش��ویق کودکان به اکتشاف و آموختن تجربه از میان فرمهای معماری از طریق ایجاد توازن میان شکلهای
منحنی و قائمه
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ایجاد آمفی تئاتر برای برپایی رقصهای محلی و اجرای نمایشهای کودکان
حفظ و نگهداری درختان قدیمی موجود و طراحی متناسب با آنها
اس��تفاده از آبنمایی در نقطه ش��روع محور اصلی پارک به عنوان نمادی از زندگی ،رشد و حیات (فراهانی،
1389؛  162 – 160و Abdelwahab,2009;9-10و )Ministry of Culture,1990;2-20
پارک فرهنگی کودکان قاهره در محلهای فقیرنشین احداث شده است .نکته حائز اهمیت در طراحی و اجرای
آن و به عبارتی دلیل موفقیت آن ،مش��ارکت و پشتیبانی شهروندان و توجه به نیازهای آنان در ساخت پارک
میباش��د .این پارک دارای کارکرد در مقیاس کل قاهره و مش��هور به شش سبز قاهره می باشد و اکنون
جاذب  3000نفر بطور متوس��ط در روز ودر ماه رمضان 14000نفر،گردش��گران داخلی و خارجی اس��ت
(.)AGA KHAN TRUST FOR CULTURE, 2005
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 -5جمع بندی
در تجربه بازآفرینی شهری قاهره،هدف اصلی یعنی تاکید بر نقش میراثی عناصر و بافت تاریخی با جذب
گردشگر و تقویت بنیه اقتصادی شهر تا حد زیادی محقق شده است .عوامل موثر در موفقیت این طرح بر
مبنای مباحث ارائه شده فرآیند سیستماتیک آن به نظر میرسد .این فرآیند شامل گامهای زیر میشود :
الف -مطالعه :بررسی همه جانبه به منظور شناخت مشکالت و معضالت و استعدادها و فرصتهای
موجود در بافت
ب  -برنامه ریزی و طراحی :برنامه ریزی و طراحی مشارکت محور با توجه به پتانسیلهای موجود
و نیاز روز
ه  -اجرا :تعریف نرم افزارهای حامی اجرای طرح همچون لغو و یا ایجاد الزامات قانونی و تعریف
ابزار و مشوقها
ح  -نگهداری :توجه به استمرار طرح و برنامهها و عدم رها شدن پس از اجرا

همچنی��ن برخی از راهبرد و سیاس��تهای این تجربه ،قابل تعمیم به تجربههای بازآفرینی اس��ت ،این
موارد در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و کالبدی به ترتیب عبارتست از:
توجه توامان به كالبد واقتصاد با در نظر داش��تن ش��رایط خاص اجتماعی (حمایت هس��ته مسكونی
پایدار توسط مشاغل كوچك ،تسهیالت آموزشی و )...
فراهم ساختن مشوقهای مستقیم وغیر مستقیم(فرصتهای شغلی وتسهیالت)برایساكنان
توجه ویژه به کودکان و اقشار آسیب پذیر جامعه
درمیان گذاش��تن مس��ائل با تمام گروههای دخیل همچون موسس��ات ملی و شهرداری ،نمایندگان
محلهها ،تجارمحلی و همچنین افراد س��اكن یا شاغل درمنطقه و استخراج سیاستهای كلی و تعدادی
پروژه از درون این تبادل نظرها
تحدید نقش طراح تنها به عنوان تسهیل گر و فراهم کننده بستر فنی و مشاوره با طرفین و تدوین
برنامه
124

استفاده از زمینهای خالی موجود درون بافت و به عبارتی در پیش گرفتن سیاست توسعه درون زا
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ارتقاء و تجهیز فضاهای بازمحلی مطابق نظر ساكنین
بهبود ذخیره موجود مس��كن و تقویت آن بازسازی و استفاده مجدد از ابنیه و ساختارهای تاریخی و
به عبارتی توجه همزمان به عملکرد و کالبد با غنای تاریخی
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