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چکیده:
تغییرات اساســی در اقتصاد ،صنعت ،جمعیت شناســی و مسائل سیاســی از عوامل دوباره شکل دهی محیط زیست در شهرهای
اروپایی است .این تغییرات سبب به وجود آمدن یک منطق رقابت به شکلی پویا و پیچیده شده است .در تالش برای تبدیل شدن
به یک محیط جذاب برای شــهروندان ،ســاکنان ،تجار و بازدیدکنندگان و ابقای این وضعیت ،شهرها استراتژی خاص خود را با
توجه به این موضوع که سیاست دول محلی باید براساس نقاط ضعف و قوت شهرها مورد توجه بیشتری قرار گیرد ،طلب میکنند.
در چند دهه اخیر بســیاری از شــهرهای تاریخی شاهد توسعه یابی مجدد به سوی اســتفاده های فراصنعتی که اغلب مرتبط با
فرهنگ ،گردشــگری و تکنولوژی هستند ،بودهاند .چنین اســتفادههای (فراصنعتی) پتانسیل الزم را برای خلق شهرهای پایدارتر
با قابلیتهای باالتر برای زندگی را بوجود میآورند ،به خصوص در شــهرهای صنعتی قدیمی ،سیاست ،تکنولوژی و بودجههای
جدید برای بکارگیری مجدد این ســایتهای صنعتی قدیمی (ســنتی) ،مورد استفاده قرار گرفتهاند .از نمونههای بارز این موضوع
نمونههای مطالعاتی در کشور ایتالیا ،مانند جنوا ،اشاره نمود.
در این شهر ،برنامههایی برای بازسازی مناطق بندری قدیمی ،محل اسکلهها و مراکز تاریخی ،طرح ریزی شدهاند .با این رویکرد،
صنعت در جنوا به سمت افزایش رقابتهای اقتصادی ،رهسپار شده است.
توسعه سیستم حمل و نقل ،خدمات و زیرساختها ،نوید نوسازی قابل مالحظه عملکردهای شهری ،همراه با رشد عمده اقتصادی
مرتبط با فعالیتهای فرهنگی و گردشگری را میدهند .برنامه های بازآفرینی در مناطقی که صنعت در آنها محو و یا دچار افول
شــده است ،سبب باز ســودآوری تجاری و نیز افزایش قابلیت تولید ،شده است .امروزه ،جنوا بعد از گذشتن از یک بحران شدید،
هویت و نقش خود را در سیستم اقتصادی و اجتماعی ایتالیا ،مجدداً بدست آورده است.
این مقاله به تحلیل فرآیند بازآفرینی در شهر جنوا و بررسی عوامل تاثیرگذار بر این فرآیند و مراحل طی شده میپردازد .مهمترین
درســی که می توان از مورد مطالعاتی جنوا گرفت این اســت که مراحل بازآفرینی شهری نتیجه یک رویکرد جامع در مداخالت
شهری ،سیاستهای فرهنگی وارتباط بین سنت و نوآوری ،است.
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سابقه:
شــهر جنوا درشــمال ايتاليا در منطقه لیگوریا واقع شده است .این شهر مركز منطقه اي واقع بر روي يك خليج طبيعي است و بر
روی نوار باریکی از زمین به عرض 9کیلومتر در  22کیلومتر طول ،بین دریا و کوهها بنا گردیده ،این شــهر را می توان به ســه
بخش تقسیم كرد :مرکز ،بخش غربی و بخش شرقی .دربخش مرکزي ،تمركز میراث فرهنگی و تاریخی ،فعالیت های خدماتي
عمده و دفاتر عمومی وجود دارد ،بخش غربی محل فعالیتهاي صنعتي و قسمت شرقی عمدت ٌا مسکونی است .قرارگیری شهر بین
دریا و کوهها ،گسترش شهر را در مرحله رشد توسعه شهری محدود مي كند.
جنوا يك شهر بندري پر جمعيت با جمعیت  605000نفر ،با تراكم جمعيتي  2,515نفر در كيلومتر مربع می باشد ،در سال ،2000
16857مورد ثبت شده غير از اتباعي كه در جنوا زندگي مي كنند وجود داشته که از آمریکای التین ،آفریقای شمالی و اروپا شرقی
به این شــهر آمده اند .اين شهر دچار عدم تداوم حضور ساکنان اســت .شمار جمعيت نه نتها در شهر و در منطقه شهري كاسته
شده ،بلکه تركيب آن نيز دچار تغییر شده است .در واقع ،در سالهاي اخير به طور قابل مالحظه اي جمعيت به سمت کهولت پیش
رفته است .این کاهش جمعیت به علت تبعیت کردن از بحرانهای اقتصادی است که در جنوا اتفاق افتاده است.
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تعداد فرصتهای شغلی حاصل از صنعت سنتی ،صنعت پتروشیمی ،صنعت مکانیکی و خود بندر ،در دهه  1970و  1980به شدت
کاهش یافته است .بسیاری از شرکتها از شهر مهاجرت کردند .بندر جنوا مانند بسیاری دیگر از موارد در دریای مدیترانه ،متحمل
تغییرات ساختاری در جریان تجارت جهانی شد.
در ســال  ،1999شورای شهر ،در کنفرانس استراتژیک شهرجنوا ،فرايندي را كه بوسیله نقشه تفصيلي شهر ،تغییر شکل شهر به
شــهری که در آن فرصتهای شغلی به همراه شــرایط بهتر محیطی و اجتماعی منتهی گردد ،آغاز کرد .در واقع ،یکی از اهداف
مرکز شــهر تاریخی اينســت كه به تدریج تمام انواع فرسودگي را حذف كند و قابلیت زندگی در آن را افزایش دهد ،به طوری که
شهر قدیمی می تواند تصویر فرهنگی شهر و شكل جديدي از مركز توريستياش عرضه كند.
طرح عملياتي برای مرکز شــهر تاریخی جنوا نشــان دهنده یکی از مراحل در این فرایند تغيير شكل است .این طرح به خودی
خود ،یک راهنمای خوب برای سیاســت های مختلف كه در حال حاضر توســط دولت شهر به منظور احیای مرکز شهر تاریخی
آغاز شــده ،می باشد .در این مفهوم ،طرح بســیار متفاوت از برنامههای معمول است :در واقع ،این طرح ،به دور از ارائه امیدها یا
خواسته ها ،نشان دهنده تحقيقات است.
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عقيده مشترک در پشت بسیاری سیاستها با ديد تجدید حیات مرکز این است که شهر قدیمی نباید بسیار متفاوت از شهر حاضر
باشد .در واقع ،این منطقه به سیاستهای توان بخشی که هویت خاص آن حفظ مي كند ،نياز دارد؛ فضای عمومي خود ،راه زندگی
خود ،همزمان با حفظ ارزشهای تاریخی ،با حداقل فرسودگي فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی ،همراه با بيشترين ایمنی و پاکیزگی.
در دهه گذشته ،شهر با يك فرسودگي كلي قابل توجه كه اثرات مهمی بر فعاليتهاي تجاري داشته ،مواجه بوده است.
مشــکل در دسترسی به مرکز شــهر به علت باريكي خیابانها وجود دارد و تراكم باالي شهری دامنه کمی برای توسعه فعالیت
های بزرگتر موجب گردیده ،در حال حاضر دو سوم از کسب و کار واقع در جنوا در قالب شرکت های متوسط و کوچک هستند.
در طی قرن بيستم ،مرکز تاریخی به تدریج از بخشهای جدیدتر این شهر جدا شده و بزرگراهی مرتفع و پر سر و صدا به شکل
یک مانع بصری بین شــهر قديم و دریا ســاخته شده است ،رشد ترافیک ،روشنایی نامناسب خیابان و زباله ریخته شده در خیابان
ها ،همه به مشکالت مرکز تاریخی اضافه کرده است.
یک بعد جدید برای شهر :
تا قبل از سال  1980تصویری از جنوا به عنوان يك مكان صنعتی و فعاليتي درجه سه ،تحت فشار سنگین تجسم یافته است.
امروزه جنوا به عنوان یک نمونه بازآفرینی شــهری و اجتماعی -اقتصادی دیده می شــود .یک شهر با گذشته درخشان به عنوان
جمهوری دریایی ،خانه بزرگی از اکتشافات ،مرکز ایالتی که برای مدت زمان طوالنی صنعت را در اختیار داشت .پس از یک بحران
بلند مدت اقتصادی توانسته خود را احيا و در حال حاضر خود را با برنامه ریزیهای آینده وفق دهد.
امروز این شــهر دارای یک تصویر متفاوت اســت ،هنوز هم بر اركان ســنتی اقتصادي اش از جمله تجارت ،بندر و صنعت و با
گسترش بخش فن آوری پیشرفته و رو به رشد صنعت گردشگري استوار است ،شرایط اجتماعی شهر نیز تغییر کرده است ،جنوا
در حال تبدیل شدن به یک شهر همیشه چند فرهنگی و چند قومی است ،كه مقري آزاد براي اروپا و بقیه جهان است.
با توجه به موقعیت جغرافیایی جنوا ،در واقع پلی ارتباطی بین اروپاي شــمالي ومديترانه ،جنوا به عنوان يك شــهر بازآفريني شده
پر از پتانسیل و فرصت است .همچنين شهر ،خود را به عنوان بهترين مركز براي ترافيك زميني و دريايي وبه عنوان یک منطقه
جذاب برای ســرمایه گذاران ،با توجه به ارتباط بســیار خوب با بنادر دیگر بین المللی و قاره اروپا معرفی کرده است .یک فرهنگ
جدید منتشر و شهر را دگرگون كرده است ،آن را فعال كرده و طوري ساخته كه بازديدكنندگان براي كشف آن عالقهمند شوند.
جنوا امروز ابعاد جدیدی به دســت آورده است .رویدادهای فرهنگی مانند اهداف فرهنگي عمده جنوا ،ميراثي را كه بيشتر از سال
 2004است را رها ميكند.
استراتژی شهری:
فرايند بازآفريني شــهري كه در جنوا اتفاق افتاده ،تجدید حيات تعدادی از مناطق را بوســیله پروژه هایی که به دنبال احیای بعد
اقتصادی و اجتماعی هســتند ،از طریق ایجاد بخش کســب و کارهای کوچک و صنایع هنري ،ديده اســت .تحوالت روزافزون
اجتماعی و اقتصادی بوســیله کمک های مالی نهادهاي طراحی شده محلی و ملی و اروپایی -برای تحریک توسعه کسب و کار
و رشد اشتغال -راحت اتفاق می افتد .این فرصت به منظور تشویق و حمایت از کسب و کار جدید ،به ویژه در کوره فوالد سازی
مرکز قدیمی جنوا ،سنترو استريكو ،منظور شده است ،این برنامه با ماهیت چند بعدی و یکپارچه ،شامل اقدامات و پروژههایي که
هم زمان بر شرایط فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی تاثیر میگذارد ،میباشد.
اقدامات از انواع مختلف هستند:
اهداف عملیاتی در مرکز شهر تاریخی با خدمات جدید (فضای سبز و مناطق ورزشي ،مدارس ،تيمارستان ،مراکز دانشگاهي همراه
با خدمات اجتماعی)؛
اقدامات در مناطق و ساختمانها :در وهله اول ،سنگفرش خیابان و نوسازی شبکههای تاسیساتی (تکنولوژیک)؛
اقدامات اصلی در پایان فرایند توسعه مجدد اسکله که باید آغازگر ارتباط جدید با شهر قدیم باشد ،و به طور کلی اصالحگر شهر
و سیستمهای اساسی شهر باشد.

99

شماره41-42
100

یکی دیگر از مجموعه اقدامات مربوط به دسترســي اســت ،موضوع تعيين كننده برای تجدید حیات مرکز شــهر تاریخی ،پياده
محوری بســیاری از بخش های شــهر قدیمی است که توسط سیستمی از مناطق پارکینگی جدید و حمل و نقل عمومی خوب،
حمايت شده است .از اقدامات عمده در زمینه اجتماعی ،طرح ایمنی و برنامه ریزی برای کمک بیشتربه مراکز مسکونی و پذیرایی
است.
اســتراتژی توســط تعامل بین بخش های مختلف طرح جامع به پیش می رود ،ورای اثر دافع ای که هر اقدام می تواند در تمام
زمینه ها داشــته باشد .طرح های عملياتي برای مرکز شــهر تاریخی جنوا نشان دهنده یکی از موثرترین روشها برای حفاظت از
منطقه اســت .در چنین وضعیتی ،مشکل اصلی این اســت که الزم است در دو جبهه عمل شود .یکی این که  ،اقدامات كوچك
مختلف را امتحان کنید ،مخصوص ٌا ،بهره برداری از پيشرفت همه امکانات ،ديگري اينكه براي توسعه بعضي پروژه هاي مهم مي
توان از نيروي جديدي در سيستم سخن گفت .بدیهی است ،تمام اقدامات نمی توانند به عنوان مداخله های عمومی تحقق یابد.
در عوض ،مجريان عمومی بايد اقدامات استراتژیک را ،به منظور سرعت بخشیدن به فرايند دقیق تجدید حیات ،که تنها ساکنان
و مالکان خصوصی می توانند كام ٌ
ال تأمين كنند ،توسعه دهند .اقدامات استراتژیک – پیاده مداری ،اجراي مناطق پارکینگي جديد،
حمل و نقل عمومی ،پروژه هاي بزرگ اجرای خدمات کارآمد برای توسعه اسکله نیمه تمام -در برنامه های شهرداری ها موجود
می باشد .مهمترين مداخالتي كه در جنوا اتفاق افتاده ،نوسازي پورتو آنتيكو است كه رابطه مجدد بين شهر و دريا را برقرار کرده
و تجديد حيات سنترو استریکو می باشد.
( The Porto Anticoپورتو آنتيكو):
حذف موانع قدیمی ،نوســازی و پیاده مدار کردن پورتو آنتیکو و سرزندگی
بخشیدن به مجموعه ای از ساختمان های باستانی که سنترو استریکو را با
شریان حیاتی سنتی شهر( دریای مدیترانه) متصل کرده است .مجموعهای
از پــروژه های معمار معروف رنزو پیانو اســت ،که پرتــو آنتیکو را به یکی
از جاذبــه های اصلی هم برای توریســتها و هم برای ســاکنان محلی با
رســتوران ها ،کافه ها ،سینماها و باغهای عمومی ( که از تغییر یافتن زمین
به یک فضای عمومی مهم) تبدیل کرده است.
طیف گســترده ای از مداخالت به عنوان ساخت و ساز و بازسازي ،تصویر
اسکله شهر را تغییر داده اند .برنامه اتصال مجدد اين شهر با اسكله در سال
 2010با پروژه پونته پارودي به اتمام رسید.
در همین حال ،به عنوان نتیجه تمام این مداخالت ،قلب تاریخی این شــهر
دوباره شروع به تپیدن کرده است.

ديد از باال به بندر پورتو آنتيكو

اسكله بندر پورتو آنتيكو

(The Centro Storicoسنترو استوريكو) :
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با انتقال دانشکده معماری ابتدا دانشجویان و سپس ساکنان و گردشگران
شــروع به کاوش مرکز قدیمی و اوضاع آن نمودند .خیابانهای تاریک و
تنگ ســنتی و پر از رمز و راز ،مجموعهای ازگنجینههای شگفت انگیز را
پنهان كردهاند و جنوا را در اصليترين حالتش نمايش ميدهند.
در حالیکــه كه بعضي از بخشهای شــهر قدیمی در وضعيت بد مرمتي
باقی مانده ،سيســتم جديد روشنایی عمومی و سنگفرش جديد خیابانها
به شــهروندان جنوا کمک کردهاند كه منطقه قرون وســطایي شهرخود
را دوباره کشــف كنند .این تجدید حیات مقدمه ای برای وظیفه شهری
اســت که ثروت یک ناحیه مســلط را دوباره به دست آورد ،که بخشی از
آن نتیجه واقع شــدن در ثروتهای اروپاست .به طور ویژه برنامه شهر
ابزار اساســی برای بازآفرینی جنوا را همین نشان میدهد .در این نواحی
اهداف پروژهها بر روی قسمت هایی فرسوده شهر که با مشکالتی چون
ســطوح باالی بیکاری ،شرایط محیطی و مســکن کم ارزش ،امکانات
ناکافی و خدمات عمومی ،بزهکاری نوجوانــان و جنایتکاری مواجه اند،
قرار گرفته اســت .جنوا تنها یکی از شــهرهای ایتالیاست که کمکهای
مالی از شهرهای یک و دو را دریافت میکند .شهر دو جنوا برروی شرایط
اقتصادی و امنیت عمومی -از طریق کمک کردن به قســمتهای ضعیف
جامعه برای نمونه ،فراهم کردن امکان برای سالخوردهگان ،جوامع مهاجر
و جوانان -تمرکز کرده است .کمک به قشرهای ضعیف جامعه پروژههای
طراحی شده خدمات رسانی اجتماعی و بهبود مقررات خدمت دهی را در
بر می گیــرد .به طور ویژه به پروژه هایی که بــرای مقابله با پدیده کم
توجهی به کهنســاالن ،مهاجرت جوامع و جوانــان راهی ارائه میدهند،
اولویت داده می شود.
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نقش فرهنگ و رویدادها به عنوان یک موتورمحرك برای بازآفريني :
شــهرهای سراســر جهان اغلب در مورد نقش فرهنگ و سیســتمها و شیوههای مدیریتي كه آنها ســعي در اجرا دارند ،صحبت
ميكنند.
صدها نفر از مردم بر روی چنين خط مشياي ایستادهاند که داستانهای خود را در مورد بارسلونا ،بیلبائو و یا برلین ،در مورد جنوا
یا گالسکو ،کپنهاگ ،شیکاگو و یا کلن ميگويند .فرهنگ براي این شهرها چيست؟
تعریــف ارتباط بین فرهنگ و توســعه اقتصادی ،بین مشــکالت اجتماعي فرهنگ ،بین فرهنــگ و ارتقا محیط ،بین فرهنگ و
گردشــگری مهم است ،این ارتباطات مهم هســتند ،فرهنگ بسیار زياد در توسعه اقتصادی و اجتماعی یک شهر اهمیت دارد اما
اولين سؤال اين نيست .ماهيت فرهنگ تنها در مورد تولید کاال یا مصرف انبوه و یا بازسازماندهي فرهنگ به عنوان یک صنعت
نيســت .سیاست فرهنگی محصول تفکر بهم پيوســتن است .فرهنگ معموال از سیاست های عمومی دیگر جدا شده است .هیچ
جایی مهم تر از شهرها وجود ندارد ،مدیریت شهرها به صورت سیستم هاي كلي مهم است ،از حمل و نقل تا آموزش و پرورش،
از سالمت تا شغل .جنوا مثل بسیاری شهرهای دیگر ،در فرهنگ و توانايي دگرگوني (تغيير شكل) خود سرمایه گذاری کرده است.
رویدادهای بزرگ می تواند فرصتی به منظور تغییرات و اصالحات در یک بازه کوتاه زماني که معموال امکان پذیر خواهد بود ،در
اختيار شهر قرار دهد .این مورد در طول بیست سال گذشته در جنوا رخ داده است .رویدادهای مهم مانند مراسم کلمبوس در سال
 G8 ،1992در سال  2001و به تازگی شهر سال به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا ،در آزاد گذاشتن یک شهر به سمت فرایند
تغییر کمک کرده اند و موقعیت فرهنگی جنوا را در میان اروپای پویا تغییر داده است .معرفي جنوا به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا
تولد دوباره فرهنگی شــهر را تأیید كرده اســت .شهر حقیقت هنری و گنجینه فرهنگی را به اعتبار مجموعه خانه هاي تاریخی و
مدرن اش در  30موزه در اطراف شهر و تئاترها ،کلیساها ،انجمنهای فرهنگی نشان میدهد .رسمیت بین المللی میراث فرهنگی،
تاریخی و هنری این شهر ،در كنار تعهد های گروههای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی شهر ،جنوا را مستعد گردشگري مي سازد.
در سال  2004اتحاديه اروپا جنوا را به همراه شهر فرانسوي ليل ،پايتخت فرهنگي اروپا اعالم كرد ،در سال  2006بخش قديمي
شهر ،در فهرست ميراث جهاني يونسكو ثبت شد.
نتيجه گيري:

بحران اقتصاد جهانی در گریز از نواحی صنعتی قدیمی سیاست جدیدی را پیشنهاد میکند که به تدریج به سمت برنامه های عملی
حرکت می کند ،براین عقیده که که بهبود کیفییت نواحی شــهری به طور حقیقی به دو هدف نائل می شــود :رضايت شهروندان
و تشــویق به سرمایه گذاری اقتصادی جدید .بازآفريني شــهری ويژگي هاي پیچیده اي دربردارد :در مورد جنوا بازآفريني شامل
باززنده سازی مرکز تاریخی و کل منطقه بندر مي شد.
امروز جنوا به عنوان شهری که کامال تصویر خود را تغيير داده است به نظر می رسد .و دلیل آن رها کردن خود از موقعیت صنایع
سنگین و تغییر جهت تمرکزاقتصادی اش برروی بخش جهانگردی و توسعه و بهبود بندرش بود جنوا بدون از دست دادن طراوت
و ســرزندگی اش تغییر کرده اســت اگرچه به خاطر صنعت و بندرش به عنوان یک شهر پویا در رقابت بین المللی اقتصادی وارد
شده است ،این طراوت و سرزندگی نه فقط به دلیل کیفیت بهینه زندگی است ،بلکه به خاطر ثروت و فعالتیهای فرهنگی اش با
سایر شهرهای رقیب اروپایی نیز می باشد.
فرآيندي كه در شــهرهاي اروپايي در بيســت سال گذشته اتفاق افتاده است وچهره آنها را تغيير داده است ،تعریف يك نوآوری
عمیق در رویکرد به تحوالت شهری به حساب ميآيد.
اهداف اصلی پروژه بازآفريني شهری جنوا:
 -ترویج تجدید حیات ساختارهای پیچیده شهری
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 ارتقاء محيط مانند كيفيت زندگي ساكنان و شهر حفظ ساختمانهای ارزشمند و منحصر به فرد از مناطق منتخب بازساماندهي فعاليتهاي اقتصادي واقع در مناطق شهري، در مداخالت شهری،مهمترين درس از مطالعه نمونه موردي جنوا اينست كه فرآيند بازآفريني شهري نتيجه يك رويكرد جامع
. می باشد، ارتباط بین سنت و نوآوری كه يك نقش اساسي ایفا مي كند،سیاست های فرهنگی
 تمام عملیات بازسازی با یک مشارکت اقتصادی عمومی قوی و هدایتی.فرآیند نوسازی جنوا نتیجه یک فرایند دموکراتیک است
 مشارکت بخش خصوصی به طور.) منطقه ای و محلی،که همه مجریان منطقه را مشــارکت دهد تحقق پذیر است (سطوح ملی
 موفقیت بسیاری از کارهای احیاء،ویژه در تغییردادن و عملیات نیروی تازه بخشــیدن به بخش تاریخی بســیار مهم می باشــد
 گروه های عالقمند، کارگران، پس افزایش مشارکت ساکنان محلی،شهری به فهمیدن و آشنایی با نیازهای جامعه بستگی دارد
 فرآیند نوسازی توافق شــهروندان را بر روی استراتژی و عملیات اجرایی پروژه به.و تاجران در فرآیند بازآفرینی مهم می باشــد
 اين توافق براي حفظ انگيزه باززنده سازي شهر به منظور يكي كردن حساسيت هاي مختلف شهروندان در نتايج،دست می آورد
.نهايي مجاز است
. مانند استراتژی و مديريت مهم است، اتفاق نظر اجتماعی و زمينه سازماني،در نتیجه
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