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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.

تعاریف

«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.
smhabibi@ut.ac.ir
s.khabiri@modares.ac.ir
1 - urban regeneration
2 - connected with a town or city

محور تربیت ،از پروژههای محورهای شهری

رشــد مجــدد فعالیتهــای اقتصــادی اســت در جایــی کــه
ایــن فعالیتهــا بــا افــول مواجــه شــده یــا از بیــن رفتهانــد.
1 - Urban Regeneration: A Handbook

ســیر تحــول و تغییــر در شــیوههای اقــدام
در بافتهــای ناکارآمــد شــهری در جهــان
در کنــار تعاریــف ارائــه شــده ،بررســی شــیوههای اقــدام و
عمــل بازآفرینــی شــهری گامــی مهــم در دســتیابی بــه درکی
روشــنتر از ایــن مفهــوم اســت .پاســخگویی دولتهــا بــه
چالشهــای ناکارآمــدی در شــهرهای جهــان بــه ســالهای
2 - Andrew Tallon
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رابرتــز و ســایکس در کتــاب بازآفرینــی شــهری :یــک کتــاب
راهنمــا ،1بازآفرینــی شــهری را نگــرش و اقداماتــی جامــع و
یکپارچــه بــرای حــل مشــکالت شــهری در منطقــة هــدف
تعریــف کردهانــد کــه در نهایــت بــه پیشــرفت و بهبــود پایــدار
اقتصــادی ،کالبــدی ،اجتماعــی و محیطــی منجــر میگــردد
( .)Roberts and Sykes 2000بــه اعتقــاد راوتــز بازآفرینــی
شــهری راهبــردی اســت کــه ســاختاردهی مجــدد اقتصــادی،
اجتماعــی و محیطــی ،مهندســی مجــدد و خلق مجدد شــهر-
منطقــه را بــا روشهــای مختلــف زیــر ترکیــب میکنــد:
ایجــاد فراینــدی مــداوم از ســاختاردهی مجــدد کالبــدی
در گســترة شــهری بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف
راهبــردی محیطــی؛
ایجــاد تنــوع در مشــاغل و اقتصــاد بــرای مواجهــه بــا
مخاطــرات جهانــی شــدن؛
تقویــت توانمندیهــای اجتماعــی از طریــق اقدامــات
اجتماعــی و اقتصــاد بخــش ســوم؛ و
برنامهریــزی شــهری و محیطــی بــرای شــهر ـ منطقــه
در یــک چارچــوب توســعة پایــدار (.)Ravetz 2000
در تعریــف کریــس کاچ و همــکاران  2003بازآفرینــی شــهری

بازآفرینــی شــهری ترمیــم عملکــرد اجتماعــی در جایــی
اســت کــه بــا نقصــان در عملکــرد اجتماعــی روب ـهرو شــده
اســت و همچنیــن بازآفرینــی شــهری ترمیــم کیفیــات
محیطــی یــا برقــراری تعــادل اکولوژیکــی در جایــی اســت
کــه ایــن کیفیــات و تعــادل از بیــن رفتــه اســت (Couch
 .)et al 2003انــدرو تالــون 2بازآفرینــی شــهری را بخــش و
جزئــی مهــم از سیاس ـتهای کالنتــر شــهرها میدانــد .بــه
اعتقــاد وی بازآفرینــی شــهری سیاســتی فضایــی اســت کــه
محدودههــای شــهری ،فرایندهــای شــهری ،و جمعیتــی را
کــه در ایــن محدودههــا زندگــی میکننــد در جهــت حــل
مســائل و چالشهــا و بهبــود وضــع موجــود بــه یکدیگــر
مرتبــط میکنــد .وی بازآفرینــی شــهری را محصــول تعامــل
میــان ایــن فرایندهــا و همچنیــن پاســخی بــه فرصتهــا و
چالشهایــی کــه بــه واســطة انحطــاط شــهری شــکل گرفتــه
میدانــد (.)Tallon 2009

نمودار  .1روند تحول سیاستهای توسعة شهری در محدودههای ناکارآمد شهری در جهان
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پــس از جنــگ جهانــی دوم و شــکلگیری رســمی دانــش
برنامهریــزی شــهری در دانشــگاههای امریــکا و انگلســتان
بازمیگــردد .از ایــن زمــان اســت کــه دولتهــا در رونــدی
تحولــی مجموعــهای متفــاوت از سیاســتها و اقدامــات را
در پاس ـخگویی بــه مشــکالت شــهرها بــه اجــرا درآوردهانــد.
ایــن تغییــرات را کــه بازتابــی از تغییــرات جهانــی و تحــول در
انگارههــا ،روشهــا و فنــون برنامهریــزی توســعة شــهری
هســتند میتــوان در ســه بازة زمانــی  1950تا (1960بازســازی
شــهری) 1960 ،تــا (1980نوســازی شــهری) ،و 1980تاکنــون
(بازآفرینــی شــهری متقــدم و متأخــر) تقســیمبندی کــرد
(نمــودار .)1
بازســازی شــهری 1کــه در لغــت بــه معنی از نو ســاختن اســت
در ســالهای ابتدایــی پــس از جنــگ جهانــی دوم بــه عنــوان
پاســخی بــه اضطــرار موجــود در شــهرهای پــس از جنــگ
مطــرح شــد و ،در حقیقــت ،محملــی بــرای اهداف سیاســی و
ایدئولوژیــک بــود .این سیاســت بــر بهبود عملکرد ســکونت ،و
تأمیــن نــور و هــوا و بهداشــت بــه معنــای عــام در بافتهــای
فرســوده و کثیف و هســتههای ناســالم شــهری تأکید داشت و
نگاهــی موضعــی بــه میــراث تاریخی شــهر را ترویــج میکرد.
ایــن سیاســت در دورانــی مطرح شــد کــه برنامهریزی شــهری
عملــی بــرای اصــاح اجتماعــی شــمرده میشــد و ماهیتــی
تکنوکراتیــک و مبتنــی بــر ابزارهــا و روشهــای ک ّمی داشــت

و ابــزاری حکومتــی بــرای تنظیم اقتصــادی و کالبــدی جوامع
بــه شــمار میرفــت .طرحهــای جامــع 2و بلوپرینتهــا
الگوهــای متــداول برنامههــای توســعة شــهری را در ایــن
دوران شــکل میدادنــد.
سیاســت نوســازی شــهری ،کــه غالبتریــن سیاســت توســعة
شــهری در محدودههــای ناکارآمــد شــهرهای جهــان در
ســالهای 1960تــا  1970شــناخته میشــود ،بــا باززندهســازی
شــهری (نوســازی اجتماعــی ـ فرهنگــی) یا توســعة مجــدد از
طریــق تملــک و تجمیــع مــازم اســت .مداخــات گســتردة
کالبــدی ـ فضایــی ،بیتوجهــی بــه جوامــع محلــی ،وگرایــش
دولــت بــه جــذب بخــش خصوصــی از طریــق در اختیــار قــرار
دادن زمیــن و یارانـ ه از مهمتریــن راهبردهــای اجرایــی در این
سیاســت بـ ه شــمار میرونــد .بــا طــرح نظریــة سیســتمی در
ایــن دهــه ،برنامهریــزی شــهری همچنــان بــا نــگاه از بــاال به
پاییــن در پــی طراحــی شــهر بــهعنــوان یــک سیســتم و ابزار
هدایــت اجتماعــی بــود .در ایــن دوره ،دامنــة برنامهریــزی بــه
حوزههــای اجتماعــی نیــز گســترش یافــت امــا اهدافــش از
تأمیــن حداقــل نیازهــا از قبیــل مســکن ،آمــوزش ،بهداشــت،
تغذیــه و رفــاه اجتماعــی فراتــر نرفــت.
اگرچــه بازآفرینــی شــهری از ســالهای  1980تــا امــروز
اصلیتریــن سیاســت دولتهــا در پاســخگویی بــه افــول
شــهرها و چالشهــای موجــود در محدودههــای ناکارآمــد

1 - urban reconstruction

2 -masterplans

جمعبندی مفهوم بازآفرینی شهری

بــر مبنــای بررســی تعاریــف ارائــه شــده از بازآفرینــی شــهری
در واژهنامههــا و منابــع تخصصــی و بــا نــگاه بــه ســیر تحــول
اقدامــات برنامهریــزی شــهری ،ســاختارها و رویکردهــای اصلی
سیاســت بازآفرینــی شــهری را میتــوان چنیــن برشــمرد:
بازآفرینــی شــهری بــه دنبــال پاسـخگویی مثبــت و پایــدار
بــه نیروهــا و عوامــل ایجادکنندة انحطاط شــهری در جهت
بهبــود کیفیــت زندگی شــهروندان اســت.
بازآفرینــی شــهری سیاســتی اســت بــا رویکــرد جامــع
و یکپارچــه ،یعنــی همزمــان بــه ســاختارهای اجتماعــی،
نهــادی ،پایههــای اقتصــادی ،شــرایط محیطــی و محیـط
زیســت توجــه میکنــد و نگاهــی شــهرنگر بــه چالشهــا
و مســائل منجــر بــه انحطــاط شــهری دارد.
بازآفرینــی شــهری واجــد چشـماندازی راهبــردی ،یکپارچه
و بلندمــدت اســت و راهبردهایــی جامع و کامل را در مســیر
اهــداف توســعة پایــدار تدویــن میکنــد.
بازآفرینــی شــهری توجــه بــه تنــوع داخلــی یــا تفــاوت
شــهرها را مــورد تأکیــد قــرار میدهــد .از ایــن رو ،داشــتن
ســناریویی واحــد بــرای همــة شــهرها را غیرواقعبینانــه و
نامطلــوب میشــمارد و در عــوض ،چارچوبــی منعطــف در
جهــت ســازگاری بــا شــرایط بســتر و زمینــه را پیشــنهاد
میکنــد.
بازآفرینــی شــهری مشــارکت حداکثــری تمــام ذینفعان را
بــرای دســتیابی همــگان بــه منافــع مشــروع دربرمیگیــرد.
بازآفرینی شــهری حفاظت و توســعة ســازمان شــهری اعم
از اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،کالبدی و فضایــی را در
دســتور کار قــرار میدهــد.
چشــمانداز و اهــداف بازآفرینــی شــهری در قالــب اقداماتــی
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شــهری شــناخته میشــود ،خــود در همیــن دوران دســتخوش
تحــول در ماهیــت و عمل شــده اســت .در ســالهای 1980تا
 ،1990سیاســت متقــدم بازآفرینــی شــهری در چارچــوب
گ مقیاس،کوتــاه مــدت ،جــدا از هــم ،فاقــد
پروژههایــی بــزر 
ل محــور بــا تأکیــد بــر بخــش خصوصی
عمومیــت ،و محصــو 
معنــا یافــت و فاقــد چارچوبــی اســتراتژیک و یکپارچــه بــرای
توســعة مناســب در تمــام شــهر بــود .امــا از دهــة  ،1990بــا
گســترش انتقادهــا و بروز تبعــات عمیق اجتماعــی و اقتصادی
در محدودههــای هــدف ،بازآفرینــی شــهری دچــار تحــول
شــد .سیاســت بازآفرینــی شــهری در معنــای متأخــر خــود
بــر جنبــة راهبــردی تأکیــد دارد و پاسـخگویی بــه گســترهای
وســیعتر از چالشهــای شــهری را در شــکلی جامعتــر و از
طریــق برنامهریــزی فضایــی در مقیاسهــای مختلــف ملــی،
منطق ـهای ،شــهری و محلــی یکپارچــه میســازد .بازآفرینــی
شــهری در دوران معاصــر بــر ضــرورت تمرکززدایــی تأکیــد
دارد و تغییــر رویــه از توجــه صــرف بــه برنامهریــزی کالبــدی
و موضوعــات کاربــری زمیــن بــه ســمت توجــه گســتردهتر به
موضوعــات اجتماعــی ،اقتصادی ،محیط زیســتی و سیاســی را
در دســتور کار قــرار میدهــد.
راوتــز( )2000معتقــد اســت تمرکــز اقداماتــی کــه در ســه
دهــة آخــر قــرن گذشــته در حــوزة بازآفرینــی شــهری انجــام
گرفتــه بــر مناطــق بســیار کوچــک و موضوعاتی محــدود بوده
اســت .بــه زعــم وی ،شــکلگیری سیاســت شــهری ـ ملــی
و فعالیــت پیشــگامانة راهبــردی یکپارچــه بــرای بازآفرینــی
در ســطح منطقــه ضــرورت دارد .ممکــن اســت اقدامــات
کوچــک در جایــگاه خــود مؤثــر باشــند ،امــا نیــاز اســت کــه
یــک سیاسـتگذاری شــهری ـ ملــی همــة ایــن اقدامــات را
دربربگیــرد و هدایــت کنــد تــا بــه همــان هــدف در مقیــاس
کالنتــر دســت یابنــد.
بررســی تغییــر در انگارههــای برنامهریــزی شــهری در ایــن
دوران میتوانــد توضیــح روشـنتری بــرای چگونگــی تحــول
سیاســت بازآفرینــی شــهری در مواجهــه بــا افــول شــهرها بــه
دســت دهــد .توهم ســایبرنتیک یا امــکان مهندســی اجتماعی
و اقتصــادی بــه کنــار مـیرود و بســیج اجتماعــی و گفتوگــو
و یادگیــری اجتماعــی بــه معنــای نویــن عمــل برنامهریــزی
شــهری در ایــن دوران بــدل میگــردد؛ مفهــوم فضــا وارد
گفتمــان برنامهریــزی شــهری میشــود؛ ضــرورت توجــه

همزمــان بــه برنامهریــزی از پاییــن بــه بــاال در چارچــوب
نظریههایــی همچــون برنامهریــزی مشــارکتی یــا برنامهریزی
وکالتــی و اقدامــات کشــورها بــرای توانمندســازی دولتهــای
محلــی مطــرح میگــردد؛ و مضامیــن معیــن و گرایشهــای
کلــی تحــوالت آینــده کــه از بــاال تعییــن میشــوند
شــکلگیری برنامههــای از پاییــن را هدایــت میکننــد .در
حقیقــت ،در چنیــن بســتری اســت کــه بازآفرینــی شــهری ب ه
عنــوان سیاســت اقــدام در محدودههــای ناکارآمــد شــهرها
دچــار تحــول میشــود.

جدول  .1اقدامات انجامشده در بافتهای ناکارآمد شهری ایران
دوره ها

قبل از انقالب

1358-68

رویکردها

  نوگرایی -سنت ستیزی -دولت مرکزیاقتدارگرا
  عدم توجه به نهادهای اجتماعی ،ساکنانو مالکان

  توجه صرف به ابعاد کالبدی  -ابعاد مشارکتی بسیار محدود

شیوه های اقدام

 تخریب و نوسازیهای گسترده و  تغییرساختارموجود و جایگزینی عناصر جدید
  -گسترش بی رویه شهر

طرحهای توسعه شهری

  نسل اول طرح های جامع وتفصیلی

 انزوای مراکز قدیمی  طرح های روان بخشی و بهسازی موضعیمحالت قدیمی
  همزمان گسترش شتابان و افقی شهرها  -زوال مراکز شهری

  نسل دوم طرح های جامع وتفصیلی

  گسترش حاشیه نشینی1369-72

1373-75

1376-83
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1384-92
 1392تاکنون

  محورهای فرهنگی  -تعادلی نو بین ساختار جدید و قدیم شهر

  مسئلهدار تلقی کردن بافتهای محالت -تمرکز بر ابعاد کالبدی

  -بهسازی مراکز شهری

  -طرح آمایش سرزمین

  -بازسازی شهرهای آسیب دیده از جنگ

  -طرح کالبدی منطقهای

  بازسازی گسترده محالت قدیم از طریق تملکو پاکسازی اراضی

  نسل سوم طرح های جامع وتفصیلی

 -تجمیع بافت مسئله دار

 توسعه درونی  عمران و بهسازی  /نوسازی شهری تشویق بخش خصوصی و سرمایهگذاران توانمندســازی و ســاماندهای ســکونتگاههایبرای مشارکت در اجرای پروژه های نوسازی
غیر ر سمی
 نهادسازی  نسل سوم طرحهای جامع وتفصیلی
  تداوم اقدامات نوسازی شهری  تاکید بر نقش گروههای اجتماعی،به
توجه
تقویت جایگاه مالکان و ساکنان و
 ساماندهی و توانمند سازی سکونتگاههاینیازمندیهایآنان
غیررسمی
بازآفرینی شهری

  تصویب سند ملی (تهیه طرحهای بازآفرینیشهری)
منبع :شرکت عمران و بهسازی شهری ایران 1391؛ ایزدی 1392

همچــون «تدویــن چارچوبــی بــرای تحلیل مشــکالت شــهری
و شــناخت ظرفیتهــای توســعه»« ،تولیــد راهبــرد کالن برای
منطقــه و تدویــن برنامههای تفصیلــی اجرا و اقدام»« ،شــناخت
فرصتهــا و شــرایط الزم بــرای اجــرای طرحهــای بازآفرینی»،
«توسعة ســازوکارهای نهادی پشــتیبان»« ،شناسایی کنشگران
و تعییــن نقشهــا و مســئولیتها»« ،راهاندازی شــبکة همکاری
شــرکای مســئول اقدامات» و «پایش ،ارزیابی و ســنجش میزان
پیشــرفت اجرایــی راهبردهــا و اقدامــات» محقــق میگردد.

چالشهای موجود و مسـیر پیـش رو

بــه نظــر میرســد کــه اتخــاذ سیاســت بازآفرینی شــهری برای
اقــدام در محدودههــای ناکارآمــد شــهرهای کشــور نیازمنــد
بررســی ســیر تحــول سیاس ـتها و الگوهــای اقــدام در ایــن
محدودههــا در ارتبــاط بــا الگــوی تهیــه طرحهــای توســعة
شــهری اســت .اقدامــات ایــران در بافتهــای ناکارآمد شــهری
را میتــوان در قالــب هفــت دوره بــه شــرح جــدول در قالــب
هفــت دوره بــه شــرح جــدول بــاال بررســی کــرد.

منابع:
 ایــزدی ،محمدســعید( .)1392سیاســتها و برنامههــایباززندهســازی و بازآفرینــی عرصههای تاریخی(،ارائــه پاورپوینت
در جلســه هفتــم شــورای سیاس ـتگذاری شــرکت بازآفرینــی
شــهری ایــران).
 شــرکت عمران و بهســازی شــهری ایران(« .)1391سیاسـتها،برنامههــا و دســتیافتههای جمهــوری اســامی ایــران در
بهســازی و نوســازی شــهری و ســاماندهی و توانمندســازی
ســکونتگاههای غیررســمی» .کارگــروه بهســازی مناطــق
نابســامان شــهری آســیا اقیانوســیه .تهــران ،تیــر .1391
 صحــیزاده ،مهشــید و محمدســعید ایــزدی( ،)۱۳۸۳حفاظــتو توســعه شــهری :دو رویکــرد مکمــل یــا مغایــر؟ ،فصلنامــه
شهرســازی و معمــاری آبــادی ،ســال چهاردهــم ،شــماره .۴۵
 لطفی ،ســهند( .)۱۳۹۱تبارشناســی بازآفرینی شــهری از بازسازیتــا نوزایــی .تهــران ،انتشــارات آذرخــش.
- Couch, Ch. Fraser and S. Percy.(2008).
Urban regeneration in Europe. Blackwell
Science Ltd.
- Lovering, J. (2007). “The relationship between urban regeneration and neoliberalism: Two presumptuous theories and a
research agenda”. Journal of International Planning Studies, 12 (4): 343-366
- Ravetz, J. (2000). City-region 2020: Integrated planning for a sustainable environment. Sustainable City-Region Working Group, Earthscan.
- Roberts, P and S. Sykes. (2000). Urban
regeneration: A handbook. SAGE publications Ltd.
- Tallon, A. (2009). Urban regeneration in
the UK, Routledge.
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بررســی رونــد تاریخــی تحــول و تغییــر در شــیوههای اقــدام
در مواجهــه بــا بافتهــای ناکارآمــد شــهری پرســشهایی
مهــم را پیــش روی سیاســتگذاران و تصمیمگیــران قــرار
میدهــد ،از جملــه:
بازآفرینــی شــهری بــه عنــوان سیاســت دولــت در مواجهــه
بــا بافتهــای ناکارآمــد چگونــه شــیوههای اقــدام در ایــن
محدودههــا را متأثــر میســازد و تغییــر میدهــد؟
آیــا طرحهــای موجــود توســعة شــهری میتواننــد پاسـخگوی
چشــمانداز و اهــداف بازآفرینــی شــهری باشــند؟ و تحقــق
سیاســت نویــن اقــدام در بافتهــای ناکارآمــد بــدون تغییــر
در سلســله مراتــب ،محتــوا و فرایندهــای تهیــة طرحهــای
توســعة شــهری ممکــن خواهــد بــود؟
بازآفرینــی شــهری در مقیــاس محله ،شــهر و منطقــه در نظام
هدایــت توســعة شــهری ایــران چگونــه محقق خواهد شــد؟
ارتبــاط طرحهــای بازآفرینــی شــرکت بازآفرینی شــهری ایران
کــه براســاس ســند ملــی بایــد در مقیــاس محــات و شــهر
تهیــه شــوند چگونــه خواهــد بود؟
نگاهــی گــذرا بــه وضعیــت شــهرهای کشــور و چالشهــای
ش رو ،از جملــه خدمــات پایــه از قبیــل شــبکة آب ســالم،
پیـ 
توزیــع بــرق ،خدمــات زیربنایی ،خدمــات درمانی ،فقر شــهری
مشــتمل بــر فقر درآمدی و بهداشــتی و آموزشــی ،فقــر امنیت،
توســعة نامتعــادل ،ناهماهنگــی و توزیــع نابرابــر خدمــات،
ناکارآمــدی نظــام جابهجایــی ،بحــران هویــت ،تنــزل ارزشها،
افــت منزلــت مکانــی ،بیتوجهــی بــه حفاظــت و حراســت از
میــراث معنــوی و طبیعی ،تــابآوری پایین شــهرها در مواجهه
بــا بالیــا و مخاطــرات ،تنــزل کیفــی محیــط زیســت ،بحــران
آب ،آلودگیهــای زیســتمحیطی ،تخریــب زیســتبومها،
توزیــع نامناســب فضــای ســبز و مســائل دیگر نشــان میدهد
کــه الگوهــای رایــج و نــگاه ک ّمــی در برنامهریــزی بــرای
رفــع موانــع ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندان نتوانســته
پاسـخگوی نیــاز شــهرها و شهروندانشــان باشــد.
بــه نظــر میرســد کــه تغییــر سیاسـتها و الگوهــای مواجهــه
بــا ایــن چالشهــا در چارچــوب سیاســت بازآفرینــی نهتنهــا
در گــرو تغییــر رویکردهــا و تحــول در انگارههــای فکــری
نســبت بــه مســائل شــهرها ،بلکــه بیشــک نیازمند تحــول در
روشهــا و ابزارهــای هدایــت توســعة شــهرها و محدودههــای

ناکارآمــد و دســتیابی بــه روشها و ابزارهایی اســت کــه برآمده
از درک صحیح مفهوم بازآفرینی شــهری از ســویی و شــناخت
زمینــه بــه معنــای شــناخت چالشهــای متفــاوت شــهرهای
ایــران و بســترهای مختلــف فرهنگــی از ســوی دیگر باشــند.

