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در نوشــتة پیــش رو بــه معرفــی مفهــوم بازآفرینــی شــهری
کــه در ایــاالت متحــده بــدان باززندهســازی شــهری گوینــد،
و همچنیــن نقــش و نشــان آن در پــروژهای میپردازیــم کــه
شــرکت بازآفرینــی شــهری ایــران بــرای بازآفرینــی محلـهای
دخیالن
ـهروندان ســاکن محلههــا در کنــار ســایر
مشــارکت شـ
ِ
ِ
تســهیلگر ،کــه همــة آنــان را دخیــان ۱میگوینــد ،بــا عنــوان
«محلهیــاری در ایــران (میــا)» طراحــی کــرده اســت .بازآفرینی
شــهری ۲مفهومــی اســت کــه پــس از فــراز و فرودهــای بســیار
در حیطــة برنامهریــزی شــهری و تجربــة برنامههــای گوناگون
بــا عناویــن مختلــف یــا ،بــه زعــم نگارنــده ،پــس از اســتفاده
۳
از مفاهیــم پیشــاهنگ دیگــری همچــون بازســازی شــهری،
توســعة کامییونیتــی ۴،بازتوســعه یــا توســعة مجــدد شــهری ۵و
نظایــر آنهــا انتخــاب شــده و بــه کار رفتــه اســت .بــا درک
کاســتیهای هــر مفهــوم ،فراگیــر نشــدن و محدودیتهــای
مفاهیــم ،و تحــوالت شــهری در واکنــش بــه دگرگونیهــای
ســرمایهداری ،فرایند جایگزین شــدن مفاهیم پیشــاهنگ ،یکی
بــر جــای دیگــری ،مطــرح شــده و هریــک بــرای مدتــی بــه
کار گرفتــه شــدهاند تــا در نهایــت بــه پیشــنهاد و بهکارگیــری

مفهــوم بازآفرینــی شــهری منجــر شــده اســت .نــکات اساســی
در توجیــه و بهکارگیــری ایــن مفهــوم تأکیــد آن بــر ابعــاد
فیزیکــی یــا کالبــدی و مهمتــر از آنهــا موضــوع فضــا ،ابعــاد
اقتصــادی ،جنبههــا و مســائل و مشــکالت اجتماعــی و تأکیــد
بــر زیسـتبوم یــا ابعــاد محیــط زیســتی و همچنیــن مدیریــت
مشــارکتمبنا و مشــارکتمحور گروههــای هــدف برنامهریــزی
بــا یــاری تســهیلگران نامداخلهگــر اســت.
در کنــار مباحــث مــورد اشــاره ،بــه تجزیــه و تحلیــل گــذرای
بحثــی بســیار مهــم و تعیینکننــده پرداختهایــم کــه نگارنــده
بیــش از ســی ســال در هــر فرصتــی بــر آن پــای فشــرده و
خواســتار توجــه دقیــق و ژرف بــدان اســت ،یعنــی دیالکتیــک
عــام و خــاص .تأکیــد وافــر مقالــه بــر ایــن نکتة اساســی اســت
کــه گرچــه بازآفرینــی و تجــارب مربــوط بــه ایــن مفهــو ِم حال
پررونــق و فراگیــر بــه طــور عــام ،ماننــد هــر موضــوع و حیطــة
دیگــر علمــی ،بــه بشــریت تعلــق دارد و همــگان موظــف بــه
اســتفاده از آن هســتند ،بایــد توجــه داشــت کــه بهرهگیــری از
هــر مفهــوم و موضوعــی نباید بــه رونویســی و تقلیــد از یافتهها
یــا دارایــی موجــود آن مفهــوم و حیطــه (عــام) یــا بــه زبــان
ســاده تقلیــد بیکــم و کاســت منتهــی شــود ،بلکــه آن مفهــوم
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