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مفهــوم و چیســتی «بازآفرینــی شــهری» ۱کــه در ســالهای
اخیــر ب ـ ه عنــوان سیاســت توســعة شــهری در محدودههــای
آســیبپذیر و ناکارآمد شــهرها معرفی شــده اســت ،در هالهای
از ابهــام و عــدم اجمــاع میــان سیاسـتگذاران ،صاحبنظران،
برنامهریــزان و جامعــة حرفـهای قــرار دارد .تفــاوت دیدگاههــا
در نظریهپــردازی در زمینــة بازآفرینــی شــهری در منابع جهانی
نیــز بــه ایــن موضــوع دامــن زده و منجــر بــه آن شــده اســت
کــه سیاسـتگذاران و برنامهریــزان کشــور همــواره تصمیمهــا
و انتخابهــای خــود را بــا ارجــاع بــه پیشفرضهــای
شــناختی و هنجــاری مشــترک میــان گروههــای مرجــع ،از
جملــه تجــارب جهانــی موفــق ( )Lovering 2007توجیــه
کننــد .از ایــن رو ،بــه نظــر میرســد دســتیابی بــه تعریفــی
روشــن از بازآفرینــی شــهری گامــی بنیــادی و ضــروری
پیــش از هــر گونــه تصمیمگیــری ،برنامهریــزی و اقــدام در
محدودههــای کارآمــد یــا ناکارآمــد شــهرها باشــد.
نوشــتار پیــش رو خالصـهای از گزارشــی اســت کــه بــا هدف
هماندیشــی و نزدیــک شــدن بــه تعریفــی روشــنتر از
بازآفرینــی شــهری در جلســة چهلــم شــورای سیاسـتگذاری
شــرکت بازآفرینــی شــهری ایــران ارائــه شــد .سیاســتی که به
عنــوان یکــی از سیاسـتهای توســعة شــهری از دهــة 1980
* دکتری شهرسازی ،استاد تمام دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
** دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

**

در دنیــا مطــرح شــده و خــود فراینــدی تحولــی را طــی کــرده
اســت .بررســی معانــی واژههــای ایــن ترکیــب و همچنیــن
ســیر تحــول ایــن سیاســت شــهری در دنیــا چارچــوب اصلــی
گــزارش را تشــکیل میدهنــد.
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«رشــد یــا منجــر بــه رویــش مجــدد چیــزی شــدن»« ،دوباره
کســی یــا چیــزی را قدرتمند و نیرومند ســاختن» و «نوســازی
یــا مرمــت بــدن یــا بخشــی از آن در یــک سیســتم بیولوژیکی
بعــد از ایجــاد زخــم و در فراینــدی طبیعــی» از جملــة معانــی
مشــترکی اســت که در اغلــب فرهنگهــای واژگان انگلیســی
بــرای تعریــف  regenerationآمــده اســت .معنای ایــن واژه
هنگامــی کــه در ترکیــب با صفــت  urbanبه معنای شــهری
و «وابســته بــه شــهر» ۲قــرار میگیــرد ،همچون یک سیســتم

واجــد حیــات و پیچیــده کــه در برگیرنــدة ارگانیزمهــای
زنــده ،اکوسیســتمها ،محیــط انسانســاخت و جریانهــای
اجتماعــی اســت ،روش ـنتر میشــود .بررســی تعاریفــی کــه
نظریهپــردازان بــرای ایــن ترکیــب در منابــع مرجـ ِع مطالعــات
شــهری ارائــه کردهانــد ،میتوانــد در دســتیابی بــه تصویــری
کاملتــر از ایــن مفهــوم اثربخــش باشــد.
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1 - urban regeneration
2 - connected with a town or city

