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مجموعــه کتابهــای «معرفــی مفاهیــم پیشــاهنگ»
محصــول یــک کار مطالعاتــی بــا عنــوان «برنامــه جامــع
آمــوزش چندروشــی و چندمنظــوره» اســت کــه بــه ســفارش
شــرکت مادرتخصصــی عمــران و بهســازی شــهری ایــران و
بــه همــت دکتــر پرویــز پیــران تهیــه شــده اســت .در ایــن
مجموعــه تــاش شــده تــا مفاهیــم پیشــاهنگ مرتبــط بــا
پــروژه بازآفرینــی محلهیــاری ایــران (میــا) معرفــی شــوند.
نویســنده در کتــاب نخســت (آمــوزش و فراگیــری) بــا
توضیــح ایــن نکتــه کــه در ایــن مجموعــه ،ســاکنان محلــه
را دخیــان اولیــن و تمــام کســانی را کــه خــارج از محلــه
زندگــی میکننــد ولــی بــا محلــه بــه طــور تعریفشــده
و مســتمر در ارتبــاط کاری یــا داوطلبــی هســتند دخیــان
دومیــن یــا «تســهیلگران» خوانده اســت ،به معرفــی اهداف
کتــاب میپــردازد از جملــه «تعریــف و معرفــی آمــوزش
بهطــور کلــی و آمــوزش بازآفرینــی بــا تأکیــد بــر محلــه»،
« تعریــف و معرفــی مشــارکت بــا تأکیــد بــر مشــارکت
عمومــی» « ،سنخشناســی مشــارکت»« ،آشــنایی بــا متــن
ایــران ،محدودیتهــا ،موانــع ،نقــاط قــوت و ضعــف» .در
ادامــه پــس از اشــاره بــه ده قاعــده ســازماندهی محل ـهای

و ده اصــل بازآفرینــی ،بــه انــواع روشهــای آمــوزشدادن و
فراگیــری پرداختــه شــده اســت.
کتــاب دوم (محلــه) بــه موضــوع توســعه اجتماعی-اقتصادی
محلــه در قالــب محلهیــاری ایــران (میــا) میپــردازد.
نویســنده در آغــاز عنــوان میکنــد کــه بــرای تعریــف محلــه
در چارچــوب شــرایط ایــران ،نخســت بــه منابــع و متــون
موجــود نــگاه کــرده ،ســپس بــا اســتنتاج مهمتریــن متغیرهــا
بــه شــرایط ایــران بازگشــته و تعریــف نهایــی را ارائــه کــرده
اســت .او راهحــل و کلیــد طالیــی تحقــق برنامــه آمــوزش
دخیــان و آمــوزش مشــارکتمحور اهالــی محلههــا را
دوری از تقســیم و جداســازی ،و بــا هــم و در کنــار هــم
قرارگرفتــن همــه دخیــان میدانــد .در ادامــه بــا تعریــف
«تســهیلگران نامداخلهگــر» یعنــی همــه افــراد ،نهادهــا،
ســازمانها یــا کمککنندگانــی کــه خــارج از محلــه هســتند
و کار تســهیلگری انجــام میدهنــد ،بــر ایــن موضــوع تاکید
میکنــد کــه ایــن تهســیلگران نبایــد در هیــچ کاری دخالــت
ـاری
کننــد .درواقــع خــو ِد ســاکنان هســتند کــه بایــد محلهیـ ِ
محلــه خــود را شــکل دهنــد و در اولیــن گام بیــن اهالــی،
تقســیم کار انجــام دهنــد.

برنامهریــزی موفــق محلــهای و انــواع مشــارکتهای
همگانــی و چالشهــای مشــارکت همگانــی و برنامهریــزی
مشــارکتمبنا و مشــارکتمحور اشــاره میکنــد .در انتهــا
نیــز ده گام برنامــه آمــوزش و پــروژه بازآفرینی مشــارکتمبنا
و مشــارکتمحور محل ـهای بــه شــرح زیــر پرداختــه اســت:
گام اول :آمادهسازی و راهاندازی؛
گام دوم :سهیمشدن در اطالعات؛
گام سوم :تشخیص منابع؛
گام چهارم :تجسم و تصور آینده؛
گام پنجم :تجزیه و تحلیل نیازها؛
گام ششم :رسیدن به اجماع؛
گام هفتــم :خلــق برنامــه عمــل ،عملنامــه ،نامــه اعمــال،
برنامــه اقــدام؛
گام هشتم :اجرا.
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نویســنده در کتــاب ســوم (دخیــان اولیــن ،دومیــن و ...
(دخیــان تســهیلگر)) بــا تاکیــد بــر اهمیــت مســئله
ِ
دخیــان ،بــر لــزوم شناســایی تمــام کنشــگران دخیــل در
محلــه تاکیــد میکنــد و اولیــن و مهمتریــن الیــه خــط
مقــدم در بیــن دخیــان را ســاکنان محلــه معرفــی میکنــد.
دخیــان الیــه دوم نیــز عبارتنــد از افــراد و ســازمانها و
نهادهــا و درمجمــوع تمامــی کنشــگرانی که بیشــترین رابطه
و دخالــت را در برنامــه یــا پــروژه یــا موضــوع مــورد بحــث
دارنــد .ایــن کتــاب تســهیلگری را بــه بیــان ســاده ،وظیفــه
دخیــان دومیــن ،ســومین و  ...یــا ســازمانها و نهادهــای
خــط مقــدم برنامهریــزی مشــارکتی و از جملــه بازآفرینــی
محل ـهای و شــهری میدانــد و مهمتریــن نقــش تســهیلگر
را نقــش وحدتبخــش و اجماعســاز عنــوان میکنــد .در
ادامــه نیــز بــه هشــت گام تســهیلگری کــه از آمادهکــردن
شــرکتکنندگان تــا ارزیابــی اقــدام و اجــرا و تصحیــح و
اجــرای دوبــاره را دربرمیگیــرد ،اشــاره میشــود.
کتــاب چهــارم (مشــارکت؛ مشــارکتمبنایی و
مشــارکتمحوری) بــر موضــوع مشــارکت متمرکــز شــده
و بــا برشــمردن ویژگیهــا و اصــول مشــارکت بــه
طبقهبندیهــای گوناگــون درخصــوص مشــارکت اشــاره
کــرده اســت .در ادامــه چهــار مرحلــه برنامهریــزی مشــارکت
راهبــردی معرفــی و بــه هشــت درس از برنامهریــزی
مشــارکتمبنا و مشــارکتمحور اشــاره شــده اســت .نویسنده
در انتهــا بــا طــرح بازآفرینــی مشــارکتمبنا و مشــارکتمحور
در محلــه «یــاوران یکدیگــر» بــه هشــت گام برنامهریــزی
مشــارکتی و زیرمجموعههــای هــر گام و مالحظاتــی دربــاره
عملیکــردن آنهــا در ایــران میپــردازد.
ریــزی مشــارکتمبنا
در کتــاب پنجــم بــا عنــوان «برنامه
ِ
و مشــارکتمحور (برنامهریــزی محلــهای)» بــه مهمتریــن
اندیشــهها و طرحهایــی کــه در فراینــد دگرگونــی
برنامهریــزی محلــهای مطــرح شــدهاند ،یعنــی «نوســازی
شــهری»« ،اقــدام محلـهای»« ،توســعه اقتصــادی محلهای»
و «برنامهریــزی محلــهای توســط شــهرداریها» اشــاره
میشــود .نویســنده در ادامــه بــا برشــمردن ســه مــدل
برنامهریــزی محلــهای یعنــی «مــدل عقالنــی»« ،مــدل
ســازماندهی اجتمــاع محلــی یــا کامیونیتی» و «مدل توســعه

داراییمحــور کامیونیتــی» بــه شــرح هرکــدام میپــردازد.
ســپس بــا ارائــه تعاریفــی از مشــارکت همگانی بــه ویژگیها
و اصــول حاکــم بــر اجــزای ایــن نــوع مشــارکت ،اصــول

بازآفرینی شهری؛ یک کتاب راهنما

نویسندگان :پیتر رابرتز ،هیو سایک
مترجمان :محمدسعید ایزدی ،پیروز حناچی
انتشارات دانشگاه تهران
سال چاپ1393 :
قیمت 20000 :ریال
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کتــاب راهنمــای بازآفرینــی شــهری 1را انتشــارات ســیج بــا همــکاری
انجمــن بازآفرینی شــهری انگلســتان 2در ســال  2000منتشــر کــرده و
ویرایــش دوم آن نیــز در ســال  2017بــا نــام بازآفرینــی شــهری عرضه
شــده اســت .پیتــر رابرتــز ،هیــو ســایکس و ریچــل گرینجــر 3در ایــن
کتــاب میکوشــند ،بــا ترکیــب موضوعــات نظــری و کاربــردی ،درکی
جامــع از مهمتریــن ابعــاد بازآفرینــی شــهری و راهنمایــی عملــی برای
تمــام کســانی کــه درگیــر فرایندهــای بازآفرینــی شــهری هســتند به
دســت دهنــد.
بازآفرینی شــهری موضوعی اســت کــه به صورت گســترده در سراســر
جهــان بــه بحــث گذاشــته شــده ،امــا بــه نظــر میرســد ایــن بحثها
نتوانســته بــه بســط برداشــتی فراگیــر از ایــن سیاســت کمــک شــایان
توجهــی کنــد .بــه اعتقــاد نویســندگان ایــن کتــاب ،نگاهــی بــه منابع
و متــون بازآفرینــی شــهری مــا را بــا طیــف گســتردهای از اطالعــات
پراکنــده در حوزههــای جــذاب و پرطرفــدار روز همچــون شــراکت،
باززندهســازی اقتصــادی ،مقابلــه بــا تبعیــض و محرومیتهــای
اجتماعــی ،جــذب ســرمایهگذاریها بــه شــهر ،حمایــت از توســعة
پایـدار شــهری ،و وفــاداران قدیمــی پروژههــای بــزرگ و مهــم مواجــه
میکنــد .امــا بــه رغــم ایــن گســتردگی ،هنــوز نیــاز بــه کتابــی مرجع
کــه بتوانــد عناصــر بنیــادی بازآفرینــی شــهری یعنــی ابعــاد اجتماعی،
1- Urban Regeneration: A Handbook
2 - British Urban Regeneration Association
3 - Peter Roberts, Hugh Sykes, Rachel Granger

اقتصــادی ،محیــط زیســتی و کالبــدی را در کنــار مباحــث اجرایــی،
مدیریتــی و پایــش و ارزیابــی گــرد آورد و از طریــق بررســی مصادیــق
و تجــارب جهانــی ،تصویــری روش ـنتر از آنهــا ارائــه کنــد احســاس
میشــود.
نویســندگان در مقدمــهای بــر ویرایــش دوم ،هــدف ایــن کتــاب را
اســتخراج شـواهدی از تجــارب موفــق جهانــی و ترکیــب ایــن آموزهها
بــا تعاریــف ،ضرورتهــا و کارکــرد سیاســت بازآفرینی شــهری معرفی
کردهانــد .آنــان بــا بهرهگیــری از ترکیبــی از نظریــات ،توضیحــات،
مصادیــق و تجــارب مســتقیم ،ســعی در فراهــم آوردن راهنمایــی
جامــع ،دســترسپذیر و کاربــردی بــرای مخاطبــان داشــتهاند .در
حقیقــت ،ایــن کتــاب میکوشــد تــا دالیــل و زمینههــای تشــدید
مســائل و چالشهــای شــهری ،تغییــرات موفقیتآمیــزی کــه در
حوزههــای نظــر و عمــل بازآفرینــی شــهری بــه وجــود آمــده اســت ،و
همچنیـن آموزههــای حاصــل از تجــارب موفق یــا ناموفق جهانــی در
پاسـخگویی بــه چالشهــای دیرپــا و پیچیــدة شــهرها را شــرح دهــد.
این کتاب مقدمـهای یکپارچه و همهجانبــه در زمینة بازآفرینی شــهری
اســت کــه مــروری جامــع بــر مباحــث نظــری و کاربــردی را در چهــار
فصــل بــه شــرح زیــر در اختیــار مخاطبــان قـرار میدهــد.
فصل اول) زمینة بازآفرینی شهری

در ایــن فصــل ،ســاختار کتــاب و منطــق کالن  آن ترســیم و ســپس
زمین ـه ،خاســتگاه ،تعریــف و اه ـداف بازآفرینــی شــهری بــه بحــث

گذاشــته میشــود و راهبردهــا و نقــش شـراکت در تحقــق بازآفرینــی
شــهری بــه قلــم انــدرو کارتــر 1تبییــن میگــردد .رابرتــز در این بخش
تعریفــی از بازآفرینــی شــهری بـه عنـوان مفهومــی جدالبرانگیــز ارائه
کــرده اســت« :چشـمانداز و اقدامــی جامــع و یکپارچــه کــه منجــر بــه
حــل مســائل شــهری میشــود و بــه دنبــال ایجــاد بهبــود پای ـدار در
شـرایط اقتصــادی ،کالبــدی ،اجتماعــی و محیطــی یــک محــدودة در
معــرض تغییــر اســت».
فصل دوم) موضوعات و محورهای اصلی

فصــل دوم بــا موضــوع بازآفرینــی اقتصــادی و تأمیــن مالــی را دیویــد
نــون 2و همکارانــش آغــاز میکننــد و بــا چهــار بخــش دیگــر شــامل
ابعــاد کالبــدی و محیطــی ،جنبههــای اجتماعــی ،اشــتغال و مهــارت ،و
توســعة مســکن تکمیــل میشــود .ایــن بخشهــا از یــک ســاختار
مشــابه پیــروی میکننــد و  بــا خالصـهای اولیــه از موضوعــات اصلــی
آغــاز میشــوند و بــا جمعبنــدی نهایــی ایــن موضوعــات و نتایــج مهم
اقدامــات معاصــر در حــوزة بازآفرینــی شــهری بــه پایــان میرســند.
فصــل ســوم) موضوعــات کلیــدی در مدیریــت بازآفرینــی
شــهری

فصــل چهــارم) تجــارب جهانــی و چشــمانداز بازآفرینــی
شــهری

فصــل چهــارم بــه بررســی آموزههــای بــه دســت آمــده از تجــارب
ســایر مناطــق جهــان میپــردازد .بخــش آغازیــن  از ایــاالت متحــده
شــروع میشــود .جــاش شــات 4در ایــن بخــش نشــان میدهــد
کــه چگونــه ارتبــاط بیــن سیاسـتهای بازآفرینــی شــهری در امریــکا
و انگلســتان (دولــت تونــی بلــر در حــوزة ســامت ،آمــوزش و اشــتغال)
1 - Andrew Carter
2 - David Noon
3 - Dalia Lichfield
4 - Josh shut
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ایــن فصــل بــر بعــد مدیریتــی بازآفرینــی شــهری تکیــه دارد و بــه
موضوعــات حقوقــی در زمینــة توســعة اراضــی ،ارزیابــی و پایــش،
مدیریــت و ســازماندهی میپــردازد .ایــن بخشهــا بــر جنبــة
اجرایــی و عملیاتــی اقدامــات بازآفرینــی شــهری تمرکــز دارنــد .بـرای
مثــال در بخــش  11ایــن فصــل کــه دالیــا لیچفیلــد  3نگاشــته اســت،
مدلــی کارآمــد از فراینــد هدفگ ـذاری اقدامــات تــا اج ـرا ارائــه شــده
اســت .مطالعــة ایــن بخــش بایــد بــا توجــه بــه ایــن نکتــه باشــد کــه
چارچوبهــای نهــادی و فضایــی بازآفرینــی شــهری در طــول زمــان
و در شــهرها و کشــورهای مختلــف متفاوتانــد کــه بازتابدهنــدة  
ترجیحــات سیاســی ،اولویتهــای حکومتهــا و آگاهیهــای در حــال
تغییــر از حــوزة اقدامــات بازآفرینــی شــهری اســت.

در حــد فاصــل ســالهای  1960تــا  1990حفــظ شــده اســت .تجــارب
بازآفرینی شــهری در اســترالیا و حاشــیة ســلتیک در ویرایش دوم کتاب
مــورد بررســی و مقایســة تحلیلی با دیگــر تجارب قـرار گرفتــه و زمینة
بحــث در خصــوص آینــدة جریانهــای بازآفرینــی فراهــم آمده اســت  .
در فصلهــای مختلــف ایــن کتــاب ،پیشــینه و زمینههــای سیاســت
بازآفرینــی شــهری بررســی میشــود و نقــش ویــژة تأمیــن مالــی،
محیـط زیســت ،ابعــاد اجتماعــی و جوامــع محلــی ،همچنین اشــتغال،
آمــوزش و مهارتآمــوزی در بازآفرینــی شــهرها مــورد توجــه قــرار
میگیــرد .ایــن اثــر بــر اهمیــت مدیریــت بازآفرینــی شــهری ،توجه به
مباحــث و چالشهــای مرتبــط بــا زمیــن ،و ضــرورت پایــش و ارزیابــی
برنامههــا و اقدامــات بازآفرینــی تأکیــد دارد.
ممکــن اســت بــا گذشــت قریــب بــه دو دهــه از انتشــار ویرایــش اول
کتــاب ،برخــی از مباحــث آن روزآمــد نباشــد ،امــا اهمیــت مطالعــة این
اثــر در تبــادل تجــارب و آموزههــای حاصــل از آنهــا در نقــاط مختلــف
جهــان اســت که میتوانــد بـرای خواننــدگان یــادآور اقدامات مشــابه در
دیگــر نقــاط جهان باشــد.
هریــک از تجربههــای بازآفرینــی شــهری بــا چالشهــای خــاص
و متفاوتــی روبــهرو بودهانــد و متناســب بــا زمینههــای بومــی بــه
راهحلهــای ویــژهای دســت یافتهانــد .ایــن موضــوع بــه معنــای نفــی
اهمیــت و ارزش درسآمــوزی از ایــن تجــارب نیســت .از دســت دادن
زمــان و منابــع در فرایندهــای اخت ـراع مجــدد چــرخ مؤیــد ضــرورت
توجــه بـه آموزههــای دیگــر شــهرها و کشــورها در بازآفرینــی شــهری
اســت .آنچــه واجــد اهمیــت اســت درک فراینــد بازآفرینــی شــهری به
عنـوان چرخـهای طوالنــی مــدت از اقدامات منعطــف اســت .فرایندی
کــه دربرگیرنــدة راهحلهــای ســریع و کوتاه مــدت نیســت و در مواجهه
بــا چالشهــا و مســائل شــهری در نقــاط مختلــف جهــان ،راهحلهای
قطعــی و دائمــی و الگوهــای ثابتــی ب ـرای تمامــی ش ـرایط پیشــنهاد
نمیکنــد.
مطالعــة ایــن کتاب بــه همــة کنشــگران و افـراد درگیــر و تأثیرگـذار در
فرایند بازآفرینی شــهری ،دانشــجویان برنامهریزی شــهری و منطقهای
و مدیریــت و مطالعــات شــهری ،و معماران توصیه شــده اســت .مروری
نظاممنــد و کلنگــر بــر پیشــینه ،زمینههــا و ابعــاد سیاســت بازآفرینــی
شــهری در  انگلســتان ،در کنــار بررســی تجــارب جهانــی ،نقطــة قوت
ایــن اثــر اســت کــه توانســته آن را بــه مجموعـهای جامــع و مرجعــی
کلیــدی در منابــع و مطالعــات بازآفرینــی شــهری تبدیــل کند.

معرفی مجمـوعه کتابهای «راهنمای بازآفرینـی
فضاهای عمومـی شـهری»
نویسندگان :سمانه خبیری ،نینا الوندیپور
انتشارات شرکت بازآفرینی شهری ایران
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شــهرها در ارتبــاط با شــهروندان اســت کــه معنــا مییابند .از
ایــن رو ،حیــات شــهرها در گرو هدایت روند توســعة شــهری
بــه نحــوی اســت کــه بــه نیازهــای شــهروندان پاســخ داده
شــود و کیفیــت زندگــی آنــان بهبــود یابــد .امــروزه فضاهای
عمومــی شــهری باکیفیــت پیشنیــاز توســعة اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی شــهرها شــمرده میشــوند .شــهرهای
خــوب ،شــهرهایی بــا خیابانهــا ،میدانهــا ،گذرهــا و
مرکــز محلههــا ،رودکنارههــا ،فضاهــای ســبز و پارکهــا،
زمینهــای بــازی و پایانههــای باکیفیــت و ســرزنده را
بــه ذهــن متبــادر میکننــد .در حقیقــت ،کیفیــت فضاهــای
عمومــی شــهرها تفــاوت کیفیــت زندگــی شهروندانشــان را
بــه نمایــش میگذارنــد.
در واقــع ،فضاهــای عمومــی شــهری از اصلیتریــن
عرصههــای شــهر بــه شــمار میرونــد کــه احیــا و بازآفرینــی
آنهــا در ســاختار فضایــی و اجتماعــی شــهرها میتوانــد
زیسـتپذیری و کیفیــت را در کل سیســتم شــهر تزریــق کند
و توســعه بدهــد و تأثیــر شــگرفی بــر ارتقــای کیفیــت زندگی
شــهروندان بــر جــای بگــذارد .ایجــاد و تقویــت فضاهــای
عمومــی باکیفیــت ،بهویــژه در محدودههــای ناکارآمــد
شــهری و بــا تأکیــد بــر گروههــای آســیبپذیر اجتمــاع،

ابــزار قدرتمنــد سیاســتگذاران و برنامهریــزان شــهری
در برقــراری عدالــت فضایــی و مقابلــه بــا تبعیضهــای
اجتماعــی اســت.
ـتابان شــهری شــدن
ایــن در حالــی اســت کــه در رونــد شـ ِ
ت این
کشــور در دهههــای گذشــته ،نقــش ،اهمیــت و ظرفیـ 
فضاهــا در شــکوفایی اجتماعــی ،اقتصــادی و زیسـتمحیطی
شــهرها بــه خوبــی در برنامههــای توســعه و مدیریت شــهری
مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و کمیــت و کیفیــت فضاهــای
عمومــی در شــهرهای کشــور تضعیــف شــده اســت .ایــن
امــر در نواحــی ناکارآمــد شــهرها شــدت بیشــتری داشــته و
فشــار و تنشهــای روانــی فزاینــدهای را بــه ســاکنان ایــن
محدودههــا کــه در شــرایطی نابرابــر زندگــی میکننــد وارد
ســاخته اســت.
پــس از تصویــب ســند ملــی راهبــردی احیــا ،بهســازی،
نوســازی و توانمندســازی بافتهــای فرســوده و ناکارآمــد
شــهری در ســال  ،1392بازآفرینی شــهری به عنوان سیاست
اصلــی دولــت در حــل چالشهــای پیچیــده در محدودههــای
ناکارآمــد شــهرها تعریف شــد .انتخــاب بازآفرینی شــهری به
عنــوان سیاســت اصلــی وزارت راه و شهرســازی در ارتقــای
کیفیــت زندگــی و شــاخصهای زیسـتپذیری شــهرها درک
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و شناســایی مفهــوم و اصــول بازآفرینــی شــهری و چگونگی
اعمــال آنهــا در طرحهــا ،برنامههــا و پروژههــای مرتبــط
بــا فضاهــای عمومــی شــهرها را بــه گامــی ضــروری در
تحقــق اهــداف ســند ملــی در ارتقــای کیفیــت زندگــی و
زیسـتپذیری در شــهرها بــدل کرده اســت .همچنیــن تأكيد
ســند ملــي بــر «تأميــن ســرانة فضاهــاي عمومــي در ســطح
ميانگيــن شــهر»« ،تجهيــز و توســعة فضاهــاي عمومــي»
و «اجــرای پروژههــاي محــرك توســعه در محدودههــاي
ناكارآمــد شــهرها» در چشــمانداز و اصــول هــادي ايــن
ســند و نیــز توجــه بــه تقويــت و بهرهگيــري از ظرفيتهــا
و قابليتهــاي كالبــدي ،اجتماعــي ،اقتصــادي و محيطــي
محدودههــاي تاريخــي در سياســتهاي منــدرج در ایــن
ســند مبیــن ضــرورت تبییــن چارچ وبهــا و اصولــي اســت
كــه هدايتگــر اقدامــات بازآفرينــي و احيــاي فضاهــاي
عمومــي شــهرها باشــند.
سیاســت بازآفرینــی شــهری دربرگیرنــدة نگــرش و اقداماتــی
جامــع و یکپارچــه در جهــت هدایــت رونــد رشــد شــهرها
بــه گونـهای پایــدار اســت تــا در نهایــت ،ضمــن پیشــگیری
و درمــان مشــکالت شــهری ،بــه ارتقــای کیفیــت زندگــی
شــهروندان و قابلیــت زیس ـتپذیری شــهرها منجــر شــود.
براســاس ایــن تعریــف ،بازآفرینــی شــهری متشــکل اســت از
شــبکهای متصــل و همافــزا از برنامههــا و اقدامــات منعطــف
در مقیاسهــای فضایــی مختلــف ،از مقیــاس موضعــی و
محلــی تــا مقیاسهای فراتر شــهری ،منطقهای و ســرزمینی،
بــا تأکیــد بــر برنامههــا و اقدامــات محلیمحــور و در مســیر
اهــداف توســعۀ پایــدار .ایــن برنامههــا و اقدامــات ،در تمامــی
ســطوح ،تعامــل و مشــارکت حداکثــری و بهرهمنــدی تمامی
کنشــگران و ذینفعــان ،بخــش عمومی ،خصوصــی ،مدیریت
شــهری و بهویــژه مــردم را از مزایــای توســعه به همــراه دارد
و بــه پیشــرفت و بهبــود پایدار اقتصــادی ،اجتماعــی ،کالبدی
و محیطــی در شــهرها و زندگــی شــهروندان منجــر میشــود.
کاهــش فقــر شــهری ،پیشنگــری و پیشــگیری از بازتولیــد
فقــر ،افزایــش تــابآوری شــهرها در برابــر تغییــرات و بالیــا،
کاهــش آســیبهای اجتماعــی ،ارتقــای هویــت شــهری
و منزلــت مکانــی ،حفاظــت پایــدار از میــراث ملمــوس و
غیرملمــوس در شــهرها ،حفاظــت از زیس ـتبومها و بهبــود

شــاخصهای زیسـتمحیطی ،ارتقــای کارایــی نظــام حمـل
و نقــل شــهری ،همپیونــدی و یکپارچگــی شــبکههای
شــهری ،و ارتقــای حکمروایــی شــهری از اصلیتریــن
نمودهــای اجــرای سیاســت بازآفرینــی در توســعة شــهرها
برشــمرده میشــوند .قابلیتهــا و ظرفیتهــای ارزشــمند
فضاهــای عمومــی شــهری بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی
شــهروندان و تأثیرگــذاری بر ارتقــای ابعاد متفــاوت فرهنگی،
اجتماعــی ،اقتصــادی ،بهداشــت و ســامت ،حم ـل و نقــل
و جابهجایــی ،و محیطزیســت شــهرها ،ایــن فضاهــا را بــه
محرکــی قدرتمنــد در بازآفرینــی شــهرها بــدل کــرده اســت.
تعریــف فضاهــای عمومــی شــهری در طــول زمــان
دســتخوش تغییــر و تحــول شــده اســت .در مجموعــه
کتابهــای «راهنمــای بازآفرینــی فضاهــای عمومــی
شــهری» ،فضاهــای مذکــور فضاهایــی بــاز در شــهر بــرای
کنــش متقابــل و تعامــات اجتماعــی تعریــف شــدهاند که در
مالکیــت بخــش عمومــی هســتند و همــة شــهروندان امکان
دسترســی و بهرهمنــدی از ایــن فضاهــا را به صــورت رایگان
دارنــد .ایــن مجموعــه بــه پیشــنهاد دفتــر مطالعــات کاربردی
و امــور ترویجــی شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایــران
بــا هــدف دســتیابی بــه درکــی روشــنتر و صحیحتــر از
مفهــوم و اصــول بازآفرینــی شــهری و همچنیــن آگاهــی از
چگونگــی اعمــال ایــن اصــول بنیــادی در برنامههــای «ارتقا
و بهســازی زیرســاختهای شــهری و محلــهای و توســعة
فضاهــای شــهری» در پنــج جلــد بــا موضوعــات زیــر تدوین
شــده اســت :مفاهیــم و الزامــات ،خیابانهــا و میدانهــای
شــهری ،خیابانهــا و میدانهــای محلــی ،آبکنارههــا ،و
پایانههــای راهآهــن و قطــار شــهری.
در ایــن مجموعــه کوشــش شــده اســت بــه ســه ســؤال
چرایــی ،چیســتی و چگونگــی تهیــه و اجــرای برنامههــای
بازآفرینــی فضاهــای عمومــی شــهری ،در قالــب محتــوا،
ســاختار و فرمــی مشــخص و اندیشیدهشــده پاســخ داده
شــود .همچنیــن از آنجــا کــه انتقــال مفاهیــم بــه طیــف
متنوعــی از مخاطبــان در کشــور از جملــه مدیــران دولتــی،
مجموعــة مدیریــت شــهری ،جامعــة حرفـهای و تخصصــی و
ســازمانهای مردمنهــاد مــورد تأکیــد بــوده اســت ،تــاش
شــده تــا مفاهیــم بــه زبانــی ســاده و قابــل فهــم بــرای همة
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مخاطبــان شــرح داده شــود و در انتهــا نیــز مجموعـهای غنی
از منابــع بــرای مطالعــة بیشــتر عالقهمنــدان و پژوهشــگران
معرفــی شــده اســت.
در جلــد نخســت ،مفاهیــم و الزامــات مرتبــط بــا چگونگــی
تحقــق بازآفرینــی فضاهــای عمومــی شــهری تعریــف و در
انتهــا ،بیســت اصــل کالن بازآفرینــی فضاهــای عمومــی
تبییــن میشــود .در هریــک از جلدهــای ایــن مجموعــه،
بــا ارائــة شــواهد و مصادیقــی از تجــارب موفــق جهانــی،
چگونگــی اعمــال هریــک از اصــول بازآفرینــی در گونههــای
ـده اســت .به
مختلــف فضاهــای عمومــی شــهری تشــریح شـ 
بــاور نویســندگان ،تجــارب معرفــی شــده در ایــن کتابهــا
در بســتری متفــاوت از چالشهــای اقتصــادی ،اجتماعــی،
زیســتمحیطی و مدیریتــی شــکل گرفتــ ه و روشهــای
مختلفــی بــرای تحقــق اهــداف بازآفرینــی شــهری در
پیشگرفتهانــد؛ و آنچــه در درسآمــوزی از ایــن تجــارب
حائــز اهمیــت اســت ،توجــه به ایــن شــرایط ویــژه در هریک
از نمونههــا و شناســایی مالحظــات و اصــول کالن در
برنامهریــزی و طراحــی ایــن پروژههاســت.
مجموعــه کتابهــای «راهنمــای بازآفرینــی فضاهــای
عمومــی شــهری» در حقیقــت راهنمایــی کاربــردی اســت
کــه روشهــا ،رویههــا و چگونگــی اعمــال اصــول ایــن
بازآفرینــی را در شــهرهای مختلــف جهــان در قالــب بررســی
تجــارب موفــق ترســیم میکنــد .آشــنایی بــا ایــن تجــارب،
بهویــژه در شــهرهایی کــه بــا نــرخ بــاالی رشــد جمعیــت
و منابــع مالــی محــدود توانســتهاند اصــول و ایدههــای
بازآفرینــی شــهری را در فضاهــای عمومی شــهر بــا موفقیت
بــه مرحلــة اجــرا برســانند ،میتوانــد راهنمــای عمــل مدیران
و سیاســتگذاران شــهری در احیــای فضاهــای عمومــی
شــهری ایــران باشــد.
تجــارب ارائــه شــده در ایــن کتابهــا بر ســه مرحلة اساســی
در بازآفرینــی فضاهــای عمومی شــامل برنامهریــزی ،طراحی
و مدیریــت فضــای عمومــی تأکیــد دارنــد .بــر ایــن اســاس،
در توضیــح هریــک از تجــارب ،پیشــینهای مختصــر از آن
بــه همــراه برنامههــا ،اقدامــات ،ابزارهــا و روشهــای مــورد
اســتفاده بــرای تحقــق هریــک از اصــول بازآفرینــی ارائــه
شــده اســت .تبییــن اصــول بیسـتگانة بازآفرینــی فضاهــای

عمومــی شــهری و بررســی تجــارب موفــق جهانــی در ایــن
مجموعــه کتابهــا نشــان میدهــد کــه بازآفرینــی فضاهــای
عمومــی در گام نخســت نیازمنــد تغییــر اساســی نگرشهــا
نســبت بــه فرایندهــا و ابزارهــای برنامهریزی شــهری اســت.
فضاهــای عمومــی ماهیتــی پیچیــده و چندوجهــی دارنــد و
تحقــق اهــداف بازآفرینــی در ایــن فضاهــا در گــرو توجــه
توأمــان بــه ابعــاد مختلــف توســعة پایــدار اســت .فضاهــای
ط
عمومــی شــهری عناصــری منفــرد و مجــزا از محیــ 
ن رو ،اتخاذ رویکرد شــهرنگر در
ی خود نیســتند .از ایـ 
پیرامونـ 
بازآفرینــی فضاهــای عمومی ضروری اســت .از ســوی دیگر،
ســازماندهی فراینــد بازآفرینــی فضاهــای عمومــی بایــد از
طریــق ایجــاد ســاختارها و رویههــای مدیریتــی و نهــادی
و همچنیــن برنامهریــزی بــرای نگ ـهداری و مدیریــت بلنــد
مــدت و بهینــة ایــن فضاهــا انجــام پذیــرد .همچنیــن الزم
اســت نهادهــای پشــتیبان بــا هــدف ارتقــای نقــش ســاکنان
و ایجــاد شــبکههای همــکاری مشــترک بیــن کنشــگران
بخــش عمومــی ،خصوصــی و مــردم در بازآفرینــی فضاهــای
عمومــی برنامهریــزی و راهانــدازی شــوند.
توجــه بــه تأثیرگــذاری حداکثــری بــر محیــط پیرامونــی و بر
کل سیســتم شــهر ،اصلــی کانونــی در موفقیــت برنامههــا و
طرحهــای بازآفرینــی فضاهــای عمومــی در شــهرها بــوده
اســت .از ایــن رو ،هــر گونــه برنامــه و اقــدام در فضاهــای
عمومــی شــهرها بایــد بــه گونــهای تعریــف و عملیاتــی
شــود کــه بتوانــد همچــون محــرک و کاتالیــزوری ،بــا خلــق
زنجیــرهای از واکنشهــا در ســطح شــهر ،رونــق اقتصــادی،
اجتماعــی ،فرهنگــی ،کالبــدی و محیــط زیســتی را بــه کل
سیســتم شــهر تزریــق و احیــای کل شــهر بــهعنــوان یــک
سیســتم را هــدف قــرار بدهــد.
ســاختارهای متمرکــز و نخبهگــرا و رویکردهــای بــاال بــه
پاییــن نمیتواننــد پاس ـخگوی نیازهــای شــهروندان امــروز
در فضاهــای عمومــی و حــق بــه شــهر آنــان باشــند .از ایــن
رو ،تغییــر اساســی در نظــام برنامهریــزی بــا ســهیم کــردن
و مشــارکت تمامــی کنشــگران ،تأثیرگــذاران و تأثیرپذیــران
اجتنابناپذیــر خواهــد بــود .برنامههــا و اقدامــات بازآفرینــی
فضاهــای عمومــی شــهری بایــد در چارچــوب رویکــرد
محلیگرایــی و بــا تأکیــد بــر اعطــای قــدرت بــه اعضــای

اجتمــاع محلــی و محلههــا تدویــن و اجــرا شــوند ،بــ ه
گون ـهای کــه بتواننــد ضمــن پرهیــز از تضعیــف پیوندهــای
اجتماعــی ـ فرهنگــی ســاکنان و کســب وکارهــای خــرد
محلــی ،صاحــب نقش و ســهمی در توســعة اجتمــاع و اقتصاد
محلــی محدودههــای ناکارآمــد شــهری باشــند.
ماهیــت پیچیــده و در حــال تغییــر شــهرها اتخــاذ روشهــای
منعطــف و تغییرپذیــر و مستندســازی ،ارزیابــی و پایــش را
در بازآفرینــی فضاهــای عمومــی ایجــاب میکنــد .توجــه
بــه مدیریــت فضاهــای عمومــی پــس از برنامهریــزی و
طراحــی ایــن فضاهــا از دیگــر اصــول بازآفرینــی فضاهــای
عمومــی اســت کــه تأثیــر حیاتــی بــر موفقیــت عملکــردی
ایــن فضاهــا دارد.
بازآفرینــی فضاهــای عمومــی همچنیــن نیازمنــد اتخــاذ
رویکــردی میاندانشــی و بهرهگیــری از مجموعــهای از
تخصصهــا در حوزههــای برنامهریــزی شــهری ،طراحــی

شــهری ،جامعهشناســی ،اقتصــاد ،هنــر ،جغرافیــا ،محیــط
زیســت و دیگــر حوزههــا در کنــار یکدیگــر بــرای مواجهــه
بــا مســائل و ابعــاد مختلــف ناکارآمــدی در این فضاهاســت.
تضمیــن پایــداری اجتماعــی و فرهنگــی ،زیســتپذیری
اقتصــادی و پایــداری محیــط زیســتی از مهمتریــن
موضوعــات در بازآفرینــی فضاهــای عمومــی اســت.
ایفــای نقــش مؤثر در بازآفرینی فضاهای شــهری در ســاختار
سیاســتگذاری ،برنامهریــزی و مدیریــت شــهرها مســتلزم
شــناخت و درک کامــل ایــن اصــول اســت .در چنین بســتری
اســت کــه میتــوان امیــد داشــت برنامههــای بازآفرینــی
فضاهــای عمومــی شــهری ،ضمــن توجه بــه عدالــت فضایی
از طریــق احیــای فضاهــای عمومــی ســرزنده ،امــن ،ایمــن و
همهشــمول ،توســعة عرصــة عمومــی و کنشــگری فعاالنــة
شــهروندان را موجب شــوند.
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معرفی نویسندگان
رعنــا امیرطهماســبی 1معمــار ،شهرســاز و عالقهمنــد بــه
نظامهــا ،سیاســتها و خروجیهــای 2مرتبــط بــا طراحــی
در جهــت بهبــود و تنظیــم شــرایط ســکونتگاههای انســانی
اســت .وی دارای تجربــه در زمینههــای تحلیــل سیاســت،
طراحــی و اجــرای برنامــه در جوامــع محلــی و توســعة
اقتصــاد محلــی ،حفاظــت از شــهرهای تاریخــی ،طراحــی
و ارتقــای ســکونتگاه و چارچوبهــای مدیریــت اراضــی
اســت .او عــاوه بــر بانــک جهانــی ،در گــروه معمــاری پِلی ـ
کالرک180ـ پِلــی( 3نیویــورک) ،مهندســین مشــاور باونــد
(تهــران ـ ایــران) و بنیــاد آقاخــان نیــز تجربیــات حرف ـهای
کســب کرده اســت .امیرطهماســبی دانشآموختة کارشناســی
4
ارشــد مطالعــات شــهری پیشــرفته و برنامهریــزی شــهری
از انســتیتو تکنولــوژی ماساچوســت و همچنیــن کارشناســی
ارشــد معمــاری دانشــگاه آزاد تهــران اســت.
ماریانــا اُرلــوف 5عضــو مرکــز شــهرهای پایــدار راس 6در

انجمــن منابــع جهانــی 7اســت .وی عضــو گــروه توســعة
شــهری اســت و وظیفــة هماهنگــی میــان برنامهریــزی
شــهری ،کاربــری اراضــی و برنامههــای توســعهای
لونقــل محــور را عهــدهدار اســت .پیــش از پیوســتن
حم 
بــه انجمــن منابــع جهانــی ،وی بــه عنــوان مشــاور بخــش
شــهری بانــک جهانــی در پروژههــای مبتنــی بــر اعطــای
وام 8و پروژههــای دانشمحــور( 9در حــوزة امریــکای التیــن و
10
دریــای کارائیــب) ،و در واحــد جهانی شــهر و انعطافپذیری
در زمینــة توســعة اقتصــاد محلــی ،ارتقابخشــی بــه زاغههــا،
برنامهریــزی مســکن و کاربــری اراضــی فعالیــت داشــته
اســت .وی دانشآموختــة علــوم سیاســی و ارتباطــات
بینالملــل از دانشــگاه کاتولیــک الپالتــای آرژانتیــن 11و
سیاسـتگذاری عمومــی و برنامهریزی شــهری 12از دانشــگاه
میشــیگان اســت.
ســامه َوهبــا 13سرپرســت بخــش مدیریــت ریســک بالیــای
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)7 - World Resources Institute (WRI
8 - lending projects
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11 - Catholic University of La Plata, Argentina
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منطقــة افریقــا در بانــک جهانــی اســت .پیــش از ایــن
ســمت ،وی مدیــر واحــد جهانــی شــهر و انعطافپذیــری و
مســئول مشــارکتها ،تحلیلهــا ،راهبردهــا و سیاس ـتهای
شــهری بانــک جهانــی در ســطح بینالملــل بــوده اســت.
وی همچنیــن رهبــری بخــش توســعة پایــدار در برزیــل را
عهــدهدار بــوده اســت .بــه عنــوان یــک متخصــص شــهری،
تمرکــز وی بــر مســکن ،برنامهریــزی اراضــی و توســعة
اقتصــاد محلــی در حــوزة امریکای التیــن و دریــای کارائیب،
خــاور میانــه و شــمال افریقاســت .پیش از پیوســتن بــه بانک
جهانــی ،وی در انجمــن مطالعــات مســکن و توســعة شــهری
رتــردام 1و مرکــز مطالعات توســعة شــهری هاروارد 2مشــغول
فعالیــت بــوده اســت .وی دانشآموختــة دکتــری برنامهریزی
شــهری از دانشــگاه هــاروارد اســت.
انــدرو آلتمن3متخصــص در زمینة شــهرهای در حال تحول 4و
پیادهســازی مشــارکتهای عمومــی ـ خصوصــی اســت .وی
مدیــر اجرایــی شــرکت پــارک المپیک لنــدن و مســئول تهیة
طــرح جامــع برنامهریــزی و توســعة تبدیــل پــارک المپیــک
 2012لنــدن (بــه مســاحت حــدود  240هکتار) بــه یک مرکز
رشــد بینالمللــی 5جدیــد بــوده اســت .وی همچنیــن معــاون
توســعه و برنامهریــزی اقتصادی شــهردار و رئیس کمیســیون
برنامهریــزی شــهری فیالدلفیــا بــوده اســت .زمانــی کــه
آلتمــن مدیــر برنامهریــزی شــهر واشــنگتن بــود ،بــا تبدیــل
ســازمان برنامهریــزی ایــن شــهر بــه ســازمانی پیشــرو در
حرفــة برنامهریــزی ،بــه یــک برنامهریــز شــهری شــناخته
شــده و بینالمللــی تبدیــل شــد .انــدرو آلتمــن دارای تجــارب
کاری در بخــش خصوصــی نیــز هســت و هماکنــون مدیــر
6
عامــل شــرکت توســعة امــاک و مســتغالت فایواســکوئرز
لونقــل محــور و
در واشــنگتن (متمرکــز بــر پروژههــای حم 
خالقانه شــهری) اســت .وی دانشآموختة کارشناســی ارشــد
برنامهریــزی شــهری از انســتیتو تکنولــوژی ماساچوســت
ا ست .

زمـینه
کتــاب بازآفرینــی اراضــی شــهری بــا هــدف پاسـخگویی بــه
تقاضــای رو بــه رشــد کشــورهای مخاطــب بانــک جهانــی
در مــورد نحــوة مدیریــت تقاضــا بــرای زمینهــای شــهری
نوشــته شــده اســت .امــروزه شــهرها بــا رشــد جمعیــت و
تقاضــای فزاینــدة زمیــن شــهری مواجه هســتند .بســیاری از
شــهرها اراضــی اســتفاده نشــدة شــهری در حومة خــود دارند
و بــه دنبــال روشهایــی بــرای اســتفاده از ایــن اراضــی در
جهــت رشــد اقتصادیانــد .شــهرها چگونــه بــه تقاضــای رو
بــه افزایــش زمیــن پاســخ میدهنــد؟ در بســیاری از مــوارد،
شــهروندان بــه اجبار بــه نواحی حاشــیهای کمتراکــم و جدید
شــکل گرفتــه در پیرامــون شــهرها نقــل مــکان میکننــد که
خــود منجــر بــه گســترده شــدن پراکنــش شــهری میشــود.
شــهرهای پایــدار امــا ،بــا تکیــه بــر چش ـمانداز قــوی خــود
بــرای آینــده ،از طریــق افزایــش تراکــم هســتههای شــهری
موجــود در اراضــی اســتفاده نشــده و مخروبــة شــهری بدیــن
تقاضــا پاســخ میدهنــد .تراکــم باالتــر بــا رشــد اقتصــادی
و یکپارچگــی اجتماعــی همــراه اســت .ســاختن شــهرهای
متراکمتــر بــه معنــای کاهش انتشــار کربــن و آلودگــی کمتر
نیــز هســت .بــه همیــن دلیــل بازآفرینــی اراضــی اســتفاده
نشــدة شــهری و توســعة درونزا بــه توســعة پایــدار شــهرها
نیــز کمــک میکنــد.
توســعة اراضــی اســتفاده نشــدة شــهری نیازمنــد
معکوسســازی رونــد زوال اقتصــادی ،اجتماعــی و کالبــدی
نواحــی شــهری اســت .هــدف ایــن پروژههــا اصالحــات
زیســتمحیطی در اراضــی قهــوهای ،خلــق رودکنارهــای
پویــا ،و  بهبــود وضعیــت رکــود اجتماعــی و اقتصــادی شــهر
درونــی اســت .امــا در بیشــتر مــوارد ،تنــزل کیفیــات نواحــی
شــهری یــا آلودگــی اراضــی قهــوهای بــه مرحلـهای رســیده
اســت کــه فراینــد بازآفرینــی شــهری بــه صــورت طبیعــی و
از طریــق نیروهــای بــازار آغــاز نمیشــود .در ایــن مــوارد،
ســرمایهگذاریهای بخــش عمومــی بــه عنــوان کاتالیــزور
آغازگــر امــر توســعه میشــود .پروژههــای بازآفرینی شــهری
مجموع ـهای از مداخــات را دربرمیگیرنــد کــه دولتهــای
محلــی ،بــا مشــارکت بخــش خصوصــی و اجتمــاع محلــی،
بــه منظــور بهبــود شــرایط و افزایــش اســتفاده از نواحــی
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شــهری موجــود در جهــت اصالحــات جمعیتــی و اقتصــادی،
بــه عنــوان گزینــة مقابــل توســعة نواحــی شــهری جدیــد در
حومــة شــهرها ،انجــام میدهنــد.
پروژههــای بازآفرینــی شــهری ماهیــت پیچیــدهای دارنــد و
تأمیــن اعتبــار بــرای آنهــا بــه ســختی صــورت میپذیــرد.
ایــن پروژههــا نیــاز بــه یــک دولــت محلــی توانــا دارنــد کــه
بتوانــد تمامــی اجــزای مــورد نیــاز بــرای چنیــن پروژههــای
دارای ماهیــت میانبخشــی و ذینفعــان متعــدد را در کنــار
هــم قــرار دهــد .ایــن پروژههــا همچنیــن نیازمنــد ســاختار
نهــادی مناســب بــرای فرایندهــای بلندمــدت هســتند کــه
بتوانــد فــارغ از نوســانات سیاســی یــا گذارهــای بوروکراتیک،
طرحهــا را پایــدار ســازد .تأمیــن اعتبــار بــرای پروژههــای
بازآفرینــی شــهری نیــز بــه دلیــل تصــور بخــش خصوصی از
ماهیــت پرمخاطــرة این حــوزه ،در مقایســه با ســرمایهگذاری
بــرای توســعههای جدیــد ،چالشــی دیگر محســوب میشــود.
در بســیاری از شــهرها ،اراضــی هــدف بازآفرینــی شــهری
دارای نظــام مالکیتــی خــرد و نیازمنــد تجمیــع و تطبیــق
مجــدد هســتند .وجــود ســکونتگاههای غیررســمی و امالک
اســتیجاری نیــز ،بــه دلیــل نیــاز بــه اقداماتــی بــرای توســعة
برابــر ،بــر پیچیدگــی ،هزینــه و زمــان تأمیــن اســکان مجــدد
میافزایــد .بــا وجــود تمــام ایــن مشــکالت ،نمونههــای
موفقیتآمیــز بســیاری از بازآفرینــی عادالنــه در شــهرها
وجــود دارد .ایــن شــهرها یــا بــر بخــش خصوصی فعــال خود
ســرمایهگذاری کردهانــد یــا در صــورت فقــدان محرکهــای
الزم بــرای ورود بخــش خصوصــی به حــوزة ســرمایهگذاری،
یــک محیــط تنظیمــی جــذاب بــرای تحریــک مشــارکت
طراحــی کردهانــد.
جامعـة هدف
ایــن کتــاب ابــزاری کاربردی بــرای مدیران شــهری و مراجع
رســمی برنامهریزی اســت و طیــف گســتردهای از گزینههای
انتزاعــی و اجرایــی را بــرای آنهــا فراهــم میکنــد .نمیتوان
گفــت کــه یــک جعبــه ابــزار کامــل اســت ،امــا مدلهــای
بســیاری را بــرای شــهرها ارائــه میدهــد تــا پروژههــا بــا
توجــه بــه شــرایط منحصــر بــه فــرد هــر شــهر (وضعیــت
مالــی ،ظرفیــت فنــی ،زمانبنــدی و اولویتهــا) اجــرا
شــوند .ایــن کتــاب میتوانــد کاربــردی دوگانه داشــته باشــد:

مقدمـهای بــرای یــک تیــم فنــی کــه بــه دنبــال یادگیــری
تمامــی مفاهیــم بازآفرینــی هســتند ،و مجموعـهای جامــع از
گزینههــای موجــود بــرای اجــرای یــک پــروژة بازآفرینــی.
ایــن کتــاب راهنمــا بــا نمونههــای مســتقل طراحــی شــده
اســت کــه خــود جامــع و واضــح هســتند .بــرای مثــال ،اگــر
یــک مقــام رســمی شــهری عالقهمنــد بــه یادگیــری راههای
مختلــف اســتفاده از زمیــن بــرای بازآفرینــی شــهری باشــد،
مطالعــة ایــن کتــاب راهنمــا نقطــة شــروع خوبــی اســت.
ساخـتار
کتــاب بــه دو بخــش بــا ایــن عناویــن تقســیم میشــود:
«کتــاب راهنمــا» و «نمونههــای مطالعاتــی» .بخــش اول
دارای  3قســمت مجزاســت .قســمت نخســت جعبــه ابــزار
اســت و فراینــد یــک پــروژة بازآفرینــی شــهری را براســاس
رونــد مطالعــة موضوعــات کلیــدی ،برنامهریــزی ،تأمیــن
اعتبــار و اجــرا تشــریح میکنــد .هریــک از ایــن چهــار
فــاز شــامل ابزارهــای مشــخص بــرای اجــرا هســتند کــه بــا
مثالهــای مرتبــط از نمونههــای مطالعاتــی موجــود نمایــش
داده شــدهاند .برخــی از ابزارهــای بــه کار برده شــده در کتاب
اینهاســت :تحلیلهــای ســطح کالن و ســطح خــرد در
فــاز اول؛ ابزارهــای مختلــف برنامهریــزی ماننــد طرحهــای
جامــع ،و همچنیــن مجموعهای از تســهیالت ســازمانی برای
پروژههــای بازآفرینــی در فــاز دوم؛ مجموعـهای از ابزارهــای
اقتصــادی (تأمیــن مالــی مبتنــی بــر مالیــات و مناطــق بهبود
کســب و کار) و ابزارهــای تنظیمــی (حقــوق توســعة قابــل
انتقــال و تراکــم تشــویقی) در فــاز ســوم؛ و مجموع ـهای از
مالحظــات مرتبــط بــا رهبــری و تجزیــه و تحلیــل ریســک
در فــاز چهــارم .بــا مطالعــة قســمت جعبــه ابــزار ،خواننــده
بــه درکــی روشــن از راههــای مختلــف پیگیــری یــک پروژة
بازآفرینــی ،ابــزار در دســترس ،پیچیدگــی موضــوع و نقــاط
عطــف اصلــی موجــود در رونــد دســت مییابــد.
ســاختار قســمت دوم مبتنــی بــر داراییهایــی اســت کــه
شــهرها میتواننــد بــا اتــکا بــر آنهــا پروژههــای بازآفرینــی
شــهری را اجــرا کننــد .ایــن داراییهــا کــه مســتقیم ًا از
اقدامــات بازآفرینــی شــهری متأثــر میشــوند عبارتانــد از
زمیــن ،جامعــة محلــی و محیــط زیســت .زمیــن و محی ـط 
زیســت گاه یــک مســئولیت و بــار نیــز محســوب میشــوند

.regeneration.worldbank.org

نتایـج
ایــن کتاب راهنمــا فهرســتی از راههای جذب ســرمایهگذاری 
بخــش خصوصــی در طرحهــای بازآفرینــی شــهری را
فراهــم میکنــد .هــدف ارائــة طیفــی از ابزارهــای مــورد
1 - gentrification
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(بــه دلیــل پیشــی گرفتــن هزینههــای تصفیــة اراضــی و دفع
زبالــه از منافــع قابــل تصــور بــرای آنهــا) .ایــن قســمت بــه
ابزارهــای مختلــف مدیریــت ،حفاظــت و اســتفاده از ایــن
داراییهــا بــرای اجــرای موفقتــر یــک پــروژة بازآفرینــی
اشــاره میکنــد .مطالعــة قســمت دوم اطالعاتــی در مــورد
چگونگــی مشــارکت یــا ممانعــت ایــن داراییهــا در اجــرای
پروژههــا بــه دســت میدهــد.
قســمت ســوم نگاهــی دارد بــر تأثیــرات اجتماعــی مثبــت
و منفــی پروژههــای بازآفرینــی شــهری و ابزارهــای
قابــل اســتفاده بــرای جلوگیــری از تأثیــرات ناخواســته
ماننــد اعیانیســازی 1یــا جایگزینــی جمعیــت .همچنیــن
مجموعـهای از اجــزای اجتماعــی را بــا یک برنامــة اجتماعی
گســتردهتر بــرای پروژههــای بازآفرینــی پوشــش میدهــد.
ایــن فهرســت جامع نیســت ،امــا به خواننــده توانایی بررســی
و انتخــاب اجــزای اجتماعــی مناســب بــرای پــروژة بازآفرینی
مــورد نظــر را میدهــد .بخــش اول بــا ارائــة خالص ـهای از
درسهــای آموختــه شــده در پروژههــای بازآفرینــی شــهری
و اســتخراج تجــارب اصلــی از نمونههــای مطالعاتــی مــورد
نظــر کتــاب پایــان مییابــد.
بخــش دوم کتــاب شــامل  8نمونــة مطالعاتــی اســت کــه
هریــک بــه تفکیــک به بررســی فازهــای مطالعــة موضوعات
کلیــدی ،برنامهریــزی ،تأمیــن اعتبــار و اجــرا میپردازنــد و
اطالعــات بیشــتری بــرای مطالعــه و تحقیــق بــه دســت
میدهنــد .ایــن نمونههــای مطالعاتــی شــامل پروژههــای
بازآفرینــی شــهری در بوئنــوس آیرس ،ســانتیاگو ،شــانگهای،
احمدآبــاد ،ســئول ،واشــینگتن ،ســنگاپور و ژوهانســبورگ
میشــوند .مثالهــای مربــوط بــه  ابزارهــای اســتفاده شــده
در ایــن نمونههــای مطالعاتــی بــه تفصیــل در کتــاب تشــریح
شــدهاند .ابزارهــای ارائــه شــده در کتــاب از طریــق ایــن
شــبکة آنالیــن نیــز قابــل دســترساندhttp://urban- :

نیــاز دولتهــا و برنامهریــزان محلــی اســت تــا از طریــق آن
توالــی اقدامــات بــرای بهرهبــرداری از داراییهــای عمومی و
جــذب ســرمایهگذاریهای بخــش خصوصــی در پروژههــای
بازآفرینــی بــه شــکلی نظاممنــد شناســایی شــود .انتخــاب و
میــزان اســتفاده از ایــن ابزارهــا بســتگی بــه ظرفیتهــای
فنــی و نهــادی هر شــهر ،و میــزان اســتقالل و توانایی آن در
مدیریــت منابــع مالــی شــهرداری دارد .نمونههــای مطالعاتی
موجــود در ایــن کتــاب بــه ایــن بحــث میپردازند کــه چگونه
شــهری بــا داراییهــای ارضــی قابــل توجــه میتوانــد از
ابــزار مناســب بــرای دســتیابی بــه اهــداف بازآفرینــی بهــره
ببــرد .در مــورد شــهرهای بــا داراییهــای عمومــی محــدود
نیــز ایــن کتــاب راهنمــا بــه ارائــة روشهــای ممکــن بــرای
بهرهبــرداری از قــدرت قانونگــذاری دولتهــای محلــی
در جهــت ایجــاد انگیــزه بــرای ســرمایهگذاری خصوصــی در
طرحهــای بازآفرینــی میپــردازد .امیــد اســت دولتهــای
محلــی بتواننــد بــا اســتفاده از ایــن اطالعــات بــه ســمت
توســعة درونزا ،افزایــش تراکــم هســتههای شــهری خــود و
ســاخت محیطهــای شــهری خوشــایندتر کــه به شــهروندان
فرصــت تجربــة توأمــان زندگــی ،کار و کامیابــی را بدهنــد
حرکــت کننــد.

