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مفهــوم و چیســتی »بازآفرینــی شــهری«۱ کــه در ســال های 
اخیــر بــه  عنــوان سیاســت توســعة شــهری در محدوده هــای 
آســیب پذیر و ناکارآمد شــهرها معرفی شــده اســت، در هاله ای 
از ابهــام و عــدم اجمــاع میــان سیاســت گذاران، صاحب نظران، 
برنامه ریــزان و جامعــة حرفــه ای قــرار دارد. تفــاوت دیدگاه هــا 
در نظریه پــردازی در زمینــة بازآفرینــی شــهری در منابع جهانی 
نیــز بــه ایــن موضــوع دامــن زده و منجــر بــه آن شــده اســت 
کــه سیاســت گذاران و برنامه ریــزان کشــور همــواره تصمیم هــا 
و انتخاب هــای خــود را بــا ارجــاع بــه پیش فرض هــای 
ــان گروه هــای مرجــع، از  شــناختی و هنجــاری مشــترک می
ــه  ــق )Lovering 2007( توجی ــی موف ــارب جهان ــه تج جمل
ــه تعریفــی  ــه نظــر می رســد دســتیابی ب ــن رو، ب ــد. از ای کنن
ــروری  ــادی و ض ــی بنی ــهری گام ــی ش ــن از بازآفرین روش
ــدام در  ــزی و اق ــری، برنامه ری ــه تصمیم گی ــر گون ــش از ه پی

محدوده هــای کارآمــد یــا ناکارآمــد شــهرها باشــد. 
نوشــتار پیــش رو خالصــه ای از گزارشــی اســت کــه بــا هدف 
هم اندیشــی و نزدیــک شــدن بــه تعریفــی روشــن تر از 
بازآفرینــی شــهری در جلســة چهلــم شــورای سیاســت گذاری 
شــرکت بازآفرینــی شــهری ایــران ارائــه شــد. سیاســتی که به 
 عنــوان یکــی از سیاســت های توســعة شــهری از دهــة ۱۹۸۰ 

در دنیــا مطــرح شــده و خــود فراینــدی تحولــی را طــی کــرده 
ــن  ــن ترکیــب و همچنی ــی واژه هــای ای اســت. بررســی معان
ســیر تحــول ایــن سیاســت شــهری در دنیــا چارچــوب اصلــی 

ــد.  ــزارش را تشــکیل می دهن گ

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 فرهنگ هــای واژگان انگلیســی 
بــرای تعریــف regeneration آمــده اســت. معنای ایــن واژه 
هنگامــی کــه در ترکیــب با صفــت urban به معنای شــهری 
و »وابســته بــه شــهر«2 قــرار می گیــرد، همچون یک سیســتم 
ــای  ــدة ارگانیزم ه ــه در برگیرن ــده ک ــات و پیچی ــد حی واج
ــای  ــاخت و جریان ه ــط انسان س ــتم ها، محی ــده، اکوسیس زن
اجتماعــی اســت، روشــن تر می شــود. بررســی تعاریفــی کــه 
نظریه پــردازان بــرای ایــن ترکیــب در منابــع مرجــِع مطالعــات 
شــهری ارائــه کرده انــد، می توانــد در دســتیابی بــه تصویــری 

کامل تــر از ایــن مفهــوم اثربخــش باشــد.
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رابرتــز و ســایکس در کتــاب بازآفرینــی شــهری: یــک کتــاب 
راهنمــا۱، بازآفرینــی شــهری را نگــرش و اقداماتــی جامــع و 
ــرای حــل مشــکالت شــهری در منطقــة هــدف  یکپارچــه ب
تعریــف کرده انــد کــه در نهایــت بــه پیشــرفت و بهبــود پایــدار 
اقتصــادی، کالبــدی، اجتماعــی و محیطــی منجــر می گــردد 
)Roberts and Sykes 2000(. بــه اعتقــاد راوتــز بازآفرینــی 

شــهری راهبــردی اســت کــه ســاختاردهی مجــدد اقتصــادی، 
اجتماعــی و محیطــی، مهندســی مجــدد و خلق مجدد شــهر- 

منطقــه را بــا روش هــای مختلــف زیــر ترکیــب می کنــد: 
ایجــاد فراینــدی مــداوم از ســاختاردهی مجــدد کالبــدی  	
ــداف  ــه  اه ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــهری ب ــترة ش در گس

ــی؛  ــردی محیط راهب
ــا  ــه ب ــرای مواجه ــاغل و اقتصــاد ب ــوع در مش ــاد تن ایج 	

ــدن؛ ــی ش ــرات جهان مخاط
ــات  ــق اقدام ــی از طری ــای اجتماع ــت توانمندی ه تقوی 	

ــوم؛ و ــش س ــاد بخ ــی و اقتص اجتماع
برنامه ریــزی شــهری و محیطــی بــرای شــهر ـ منطقــه  	

.)Ravetz 2000( ــدار ــعة پای ــوب توس ــک چارچ در ی
در تعریــف کریــس کاچ و همــکاران 2۰۰۳ بازآفرینــی شــهری 

ــه  ــی ک ــت در جای ــادی اس ــای اقتص ــدد فعالیت ه ــد مج رش

ــد.  ــا از بیــن رفته ان ــا افــول مواجــه شــده ی ایــن فعالیت هــا ب

1 - Urban Regeneration: A Handbook

ــی  ــی در جای ــرد اجتماع ــم عملک ــهری ترمی ــی ش بازآفرین
ــه رو شــده  ــا نقصــان در عملکــرد اجتماعــی رو ب اســت کــه ب
اســت و همچنیــن بازآفرینــی شــهری ترمیــم کیفیــات 
ــی اســت  ــادل اکولوژیکــی در جای ــراری تع ــا برق محیطــی ی
 Couch( ــت ــه اس ــن رفت ــادل از بی ــات و تع ــن کیفی ــه ای ک
et al 2003(. انــدرو تالــون2 بازآفرینــی شــهری را بخــش و 

جزئــی مهــم از سیاســت های کالن تــر شــهرها می دانــد. بــه 
اعتقــاد وی بازآفرینــی شــهری سیاســتی فضایــی اســت کــه 
ــی را  ــهری، و جمعیت ــای ش ــهری، فراینده ــای ش محدوده ه
ــل  ــت ح ــد در جه ــی می کنن ــا زندگ ــن محدوده ه ــه در ای ک
ــر  ــه یکدیگ ــود ب ــع موج ــود وض ــا و بهب ــائل و چالش ه مس
مرتبــط می کنــد. وی بازآفرینــی شــهری را محصــول تعامــل 
ــه فرصت هــا و  ــان ایــن فرایندهــا و همچنیــن پاســخی ب می
چالش هایــی کــه بــه واســطة انحطــاط شــهری شــکل گرفتــه 

.)Tallon 2009( می دانــد

ســیر تحــول و تغییــر در شــیوه های اقــدام 
در بافت هــای ناکارآمــد شــهری در جهــان

ــدام و  ــیوه های اق ــی ش ــده، بررس ــه ش ــف ارائ ــار تعاری در کن
عمــل بازآفرینــی شــهری گامــی مهــم در دســتیابی بــه درکی 
ــه  ــا ب ــخ گویی دولت ه ــت. پاس ــوم اس ــن مفه ــن تر از ای روش
ــه ســال های  چالش هــای ناکارآمــدی در شــهرهای جهــان ب

2 - Andrew Tallon

محور تربیت، از پروژه های محورهای شهری
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ــش  ــمی دان ــکل گیری رس ــی دوم و ش ــگ جهان ــس از جن پ
ــتان  ــکا و انگلس ــگاه های امری ــهری در دانش ــزی ش برنامه ری
ــدی  ــا در رون ــه دولت ه ــان اســت ک ــن زم ــردد. از ای بازمی گ
ــات را  ــت ها و اقدام ــاوت از سیاس ــه ای متف ــی مجموع تحول
در پاســخ گویی بــه مشــکالت شــهرها بــه اجــرا درآورده انــد. 
ایــن تغییــرات را کــه بازتابــی از تغییــرات جهانــی و تحــول در 
ــهری  ــعة ش ــزی توس ــون برنامه ری ــا و فن ــا، روش ه انگاره ه
هســتند می تــوان در ســه بازة زمانــی ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰)بازســازی 
شــهری(، ۱۹۶۰ تــا ۱۹۸۰)نوســازی شــهری(، و ۱۹۸۰تا کنــون 
ــرد  ــیم بندی ک ــر( تقس ــدم و متأخ ــهری متق ــی ش )بازآفرین

)نمــودار ۱(.
بازســازی شــهری۱ کــه در لغــت بــه معنی از نو ســاختن اســت 
در ســال های ابتدایــی پــس از جنــگ جهانــی دوم بــه عنــوان 
ــس از جنــگ  ــه اضطــرار موجــود در شــهرهای پ پاســخی ب
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 بافت هــای 
فرســوده و کثیف و هســته های ناســالم شــهری تأکید داشت و 
نگاهــی موضعــی بــه میــراث تاریخی شــهر را ترویــج می کرد. 
ایــن سیاســت در دورانــی مطرح شــد کــه برنامه ریزی شــهری 
عملــی بــرای اصــالح اجتماعــی شــمرده می شــد و ماهیتــی 
تکنوکراتیــک و مبتنــی بــر ابزارهــا و روش هــای کّمی داشــت 

1 - urban reconstruction 

و ابــزاری حکومتــی بــرای تنظیم اقتصــادی و کالبــدی جوامع 
بــه شــمار می رفــت. طرح هــای جامــع2 و بلوپرینت هــا  
ــن  ــهری را در ای ــعة ش ــای توس ــداول برنامه ه ــای مت الگوه

دوران شــکل می دادنــد.
سیاســت نوســازی شــهری، کــه غالب تریــن سیاســت توســعة 
شــهری در محدوده هــای ناکارآمــد شــهرهای جهــان در 
ســال های۱۹۶۰ تــا ۱۹۷۰ شــناخته می شــود، بــا باززنده ســازی 
شــهری )نوســازی اجتماعــی ـ فرهنگــی( یا توســعة مجــدد از 
طریــق تملــک و تجمیــع مــالزم اســت. مداخــالت گســتردة 
کالبــدی ـ فضایــی، بی توجهــی بــه جوامــع محلــی، وگرایــش 
دولــت بــه جــذب بخــش خصوصــی از طریــق در اختیــار قــرار 
دادن زمیــن و یارانــه  از مهم تریــن راهبردهــای اجرایــی در این 
سیاســت بــه  شــمار می رونــد. بــا طــرح نظریــة سیســتمی در 
ایــن دهــه، برنامه ریــزی شــهری همچنــان بــا نــگاه از بــاال به 
پاییــن در پــی طراحــی شــهر بــه  عنــوان یــک سیســتم و ابزار 
هدایــت اجتماعــی بــود. در ایــن دوره، دامنــة برنامه ریــزی بــه 
ــز گســترش یافــت امــا اهدافــش از  حوزه هــای اجتماعــی نی
تأمیــن حداقــل نیازهــا از قبیــل مســکن، آمــوزش، بهداشــت، 

تغذیــه و رفــاه اجتماعــی فراتــر نرفــت.
ــروز  ــا ام ــال های ۱۹۸۰ ت ــهری از س ــی ش ــه بازآفرین اگرچ
ــول  ــه اف ــخ گویی ب ــا در پاس ــت دولت ه ــن سیاس اصلی تری
ــد  ــای ناکارآم ــود در محدوده ه ــای موج ــهرها و چالش ه ش

2 -masterplans 

نمودار ۱. روند تحول سیاست های توسعۀ شهری در محدوده های ناکارآمد شهری در جهان
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شــهری شــناخته می شــود، خــود در همیــن دوران دســتخوش 
تحــول  در ماهیــت و عمل شــده اســت. در ســال های ۱۹۸۰تا 
ــوب  ــهری در چارچ ــی ش ــدم بازآفرین ــت متق ۱۹۹۰، سیاس
پروژه هایــی بــزرگ  مقیاس،کوتــاه مــدت، جــدا از هــم، فاقــد 
عمومیــت، و محصــول  محــور بــا تأکیــد بــر بخــش خصوصی 
معنــا یافــت و فاقــد چارچوبــی اســتراتژیک و یکپارچــه بــرای 
توســعة مناســب در تمــام شــهر بــود. امــا از دهــة ۱۹۹۰، بــا 
گســترش انتقادهــا و بروز تبعــات عمیق اجتماعــی و اقتصادی 
ــول  ــار تح ــهری دچ ــی ش ــدف، بازآفرین ــای ه در محدوده ه
ــود  ــر خ ــای متأخ ــهری در معن ــی ش ــت بازآفرین ــد. سیاس ش
بــر جنبــة راهبــردی تأکیــد دارد و پاســخ گویی بــه گســتره ای 
ــر و از  ــکلی جامع ت ــهری را در ش ــای ش ــیع تر از چالش ه وس
طریــق برنامه ریــزی فضایــی در مقیاس هــای مختلــف ملــی، 
منطقــه ای، شــهری و محلــی یکپارچــه می ســازد. بازآفرینــی 
ــد  ــر ضــرورت تمرکز زدایــی تأکی شــهری در دوران معاصــر ب
دارد و تغییــر رویــه از توجــه صــرف بــه برنامه ریــزی کالبــدی 
و موضوعــات کاربــری زمیــن بــه ســمت توجــه گســترده تر به 
موضوعــات اجتماعــی، اقتصادی، محیط زیســتی و سیاســی را 

ــد. ــرار می ده ــتور کار ق در دس
ــه  ــه در س ــی ک ــز اقدامات ــد اســت تمرک ــز)2000( معتق راوت
دهــة آخــر قــرن گذشــته در حــوزة بازآفرینــی شــهری انجــام 
گرفتــه بــر مناطــق بســیار کوچــک و موضوعاتی محــدود بوده 
اســت. بــه زعــم وی، شــکل گیری سیاســت شــهری ـ ملــی 
ــی  ــرای بازآفرین ــردی یکپارچــه ب ــت پیشــگامانة راهب و فعالی
ــات  ــت اقدام ــن اس ــرورت دارد. ممک ــه ض ــطح منطق در س
کوچــک در جایــگاه خــود مؤثــر باشــند، امــا نیــاز اســت کــه 
یــک سیاســت گذاری شــهری ـ ملــی همــة ایــن اقدامــات را 
در بربگیــرد و هدایــت کنــد تــا بــه همــان هــدف در مقیــاس 

کالن تــر دســت یابنــد. 
ــن  ــزی شــهری در ای ــر در انگاره هــای برنامه ری بررســی تغیی
دوران می توانــد توضیــح روشــن تری بــرای چگونگــی تحــول 
سیاســت بازآفرینــی شــهری در مواجهــه بــا افــول شــهرها بــه 
دســت دهــد. توهم ســایبرنتیک یا امــکان مهندســی اجتماعی 
و اقتصــادی بــه کنــار مــی رود و بســیج اجتماعــی و گفت وگــو 
و یادگیــری اجتماعــی بــه معنــای نویــن عمــل برنامه ریــزی 
ــا وارد  ــوم  فض ــردد؛ مفه ــدل می گ ــن دوران ب ــهری در ای ش
ــه  ــرورت توج ــود؛ ض ــهری می ش ــزی ش ــان برنامه ری گفتم

ــوب  ــاال در چارچ ــه ب ــن ب ــزی از پایی ــه برنامه ری ــان ب همزم
نظریه هایــی همچــون برنامه ریــزی مشــارکتی یــا برنامه ریزی 
وکالتــی و اقدامــات کشــورها بــرای توانمندســازی دولت هــای 
محلــی مطــرح می گــردد؛ و مضامیــن معیــن و گرایش هــای 
کلــی تحــوالت آینــده کــه از بــاال تعییــن می شــوند 
ــد. در  ــت می کنن ــن را هدای ــای از پایی ــکل گیری برنامه ه ش
حقیقــت، در چنیــن بســتری اســت کــه بازآفرینــی شــهری به  
ــهرها  ــد ش ــای ناکارآم ــدام در محدوده ه ــت اق ــوان سیاس عن

ــود.  ــار تحــول می ش دچ

جمع بندی مفهوم بازآفرینی شهری 
بــر مبنــای بررســی تعاریــف ارائــه شــده از بازآفرینــی شــهری 
در واژه نامه هــا و منابــع تخصصــی و بــا نــگاه بــه ســیر تحــول 
اقدامــات برنامه ریــزی شــهری، ســاختارها و رویکردهــای اصلی 

سیاســت بازآفرینــی شــهری را می تــوان چنیــن برشــمرد:
بازآفرینــی شــهری بــه دنبــال پاســخ گویی مثبــت و پایــدار  	
بــه نیروهــا و عوامــل ایجادکنندة انحطاط شــهری در جهت 

بهبــود کیفیــت زندگی شــهروندان اســت.
ــع  ــرد جام ــا رویک ــت ب ــتی اس ــهری سیاس ــی ش بازآفرین 	
ــه ســاختارهای اجتماعــی،  و یکپارچــه، یعنــی همزمــان ب
نهــادی، پایه هــای اقتصــادی، شــرایط محیطــی و محیــط  
زیســت توجــه می کنــد و نگاهــی شــهرنگر بــه چالش هــا 

و مســائل منجــر بــه انحطــاط شــهری دارد.  
بازآفرینــی شــهری واجــد چشــم اندازی راهبــردی، یکپارچه  	
و بلندمــدت اســت و راهبردهایــی جامع و کامل را در مســیر 

اهــداف توســعة پایــدار تدویــن می کنــد. 
ــاوت  ــا تف ــی ی ــوع داخل ــه تن ــی شــهری توجــه ب بازآفرین 	
شــهرها را مــورد تأکیــد قــرار می دهــد. از ایــن رو، داشــتن 
ســناریویی واحــد بــرای همــة شــهرها را غیرواقع بینانــه و 
نامطلــوب می شــمارد و در عــوض، چارچوبــی منعطــف در 
جهــت ســازگاری بــا شــرایط بســتر و زمینــه را پیشــنهاد 

می کنــد.
بازآفرینــی شــهری مشــارکت حداکثــری تمــام ذی نفعان را  	
ــرد. ــع مشــروع در بر می گی ــه مناف ــگان ب ــتیابی هم ــرای دس ب

بازآفرینی شــهری حفاظت و توســعة ســازمان شــهری اعم  	
از اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، کالبدی و فضایــی را در 

دســتور کار قــرار می دهــد.
ــی  ــب اقدامات ــهری در قال ــی ش ــداف بازآفرین ــم انداز و اه چش
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همچــون »تدویــن چارچوبــی بــرای تحلیل مشــکالت شــهری 
و شــناخت ظرفیت هــای توســعه«، »تولیــد راهبــرد کالن برای 
منطقــه و تدویــن برنامه های تفصیلــی اجرا و اقدام«، »شــناخت 
فرصت هــا و شــرایط الزم بــرای اجــرای طرح هــای بازآفرینی«، 
»توسعة ســازوکارهای نهادی پشــتیبان«، »شناسایی کنشگران 
و تعییــن نقش هــا و مســئولیت ها«، »راه اندازی شــبکة همکاری 
شــرکای مســئول اقدامات« و »پایش، ارزیابی و ســنجش میزان 

پیشــرفت اجرایــی راهبردهــا و اقدامــات« محقــق می گردد. 

طرح های توسعه شهریشیوه های اقدام رویکردها دوره ها

قبل از انقالب 
-		نوگرایی-	سنت	ستیزی-	دولت	مرکزی	

اقتدارگرا	
-		عدم	توجه	به	نهادهای	اجتماعی،	ساکنان	

و	مالکان

-	تخریب	و	نوسازی	های	گسترده	و		تغییر	
ساختارموجود	و	جایگزینی	عناصر	جدید	

-		گسترش	بی	رویه	شهر	
-	انزوای	مراکز	قدیمی

-		نسل	اول	طرح	های	جامع	و	
تفصیلی	

-		توجه	صرف	به	ابعاد	کالبدی1358-68
-		ابعاد	مشارکتی	بسیار	محدود

-		طرح	های	روان	بخشی	و	بهسازی	موضعی	
محالت	قدیمی

-		همزمان	گسترش	شتابان	و	افقی	شهرها
-		زوال	مراکز	شهری	

-		گسترش	حاشیه	نشینی

-		نسل	دوم	طرح	های	جامع	و	
تفصیلی	

-		تعادلی	نو	بین	ساختار	جدید	و	قدیم	شهر1369-72
-		محورهای	فرهنگی	

-		بهسازی	مراکز	شهری
-		بازسازی	شهرهای	آسیب	دیده	از	جنگ

-		طرح	آمایش	سرزمین	
-		طرح	کالبدی	منطقه	ای

-		نسل	سوم	طرح	های	جامع	و	
تفصیلی -		مسئله	دار	تلقی	کردن	بافت	های	محالت1373-75

-	تمرکز	بر	ابعاد	کالبدی

-		بازسازی	گسترده	محالت	قدیم	از	طریق	تملک	
و	پاکسازی	اراضی

-	تجمیع	بافت	مسئله	دار	

1376-83
-	توسعه	درونی

-	تشویق	بخش	خصوصی	و	سرمایه	گذاران	
برای	مشارکت	در	اجرای	پروژه	های	نوسازی

-	نهادسازی

-		عمران	و	بهسازی	/	نوسازی	شهری
 - توانمندســازی و ســاماندهای ســکونتگاه های

سمی ر غیر
-		نسل	سوم	طرح	های	جامع	و	

تفصیلی

1384-92
-		تاکید	بر	نقش	گروه	های	اجتماعی،	

تقویت	جایگاه	مالکان	و	ساکنان	و	توجه	به	
نیازمندی	های	آنان	

-		تداوم	اقدامات	نوسازی	شهری	
-		ساماندهی	و	توانمند	سازی	سکونتگاه	های	

غیررسمی	

-		تصویب	سند	ملی	)تهیه	طرح	های	بازآفرینی		بازآفرینی	شهری1392 تاکنون 
شهری(

چالش های موجود و مسـیر پیـش رو
بــه نظــر می رســد کــه اتخــاذ سیاســت بازآفرینی شــهری برای 
ــد  ــور نیازمن ــهرهای کش ــد ش ــای ناکارآم ــدام در محدوده ه اق
ــن  ــدام در ای بررســی ســیر تحــول سیاســت ها و الگوهــای اق
ــعة  ــای توس ــه طرح ه ــوی تهی ــا الگ ــاط ب ــا در ارتب محدوده ه
شــهری اســت. اقدامــات ایــران در بافت هــای ناکارآمد شــهری 
ــه شــرح جــدول در قالــب  ــوان در قالــب هفــت دوره ب را می ت

هفــت دوره بــه شــرح جــدول بــاال بررســی کــرد.

جدول ۱. اقدامات انجام شده در بافت های ناکارآمد شهری ایران

منبع: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ۱۳۹۱؛ ایزدی ۱۳۹2
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بررســی رونــد تاریخــی تحــول و تغییــر در شــیوه های اقــدام 
ــش هایی  ــهری پرس ــد ش ــای ناکارآم ــا بافت ه ــه ب در مواجه
ــرار  ــران ق ــت گذاران و تصمیم گی ــش روی سیاس ــم را پی مه

ــه: ــد، از جمل می ده
ــت در مواجهــه  ــوان سیاســت دول ــه عن بازآفرینــی شــهری ب
ــن  ــدام در ای ــیوه های اق ــه ش ــد چگون ــای ناکارآم ــا بافت ه ب

محدوده هــا را متأثــر می ســازد و تغییــر می دهــد؟ 
آیــا طرح هــای موجــود توســعة شــهری می تواننــد پاســخ گوی 
ــق  ــند؟ و تحق ــهری باش ــی ش ــداف بازآفرین ــم انداز و اه چش
ــر  ــدون تغیی ــدام در بافت هــای ناکارآمــد ب ــن اق سیاســت نوی
ــای  ــة طرح ه ــای تهی ــوا و فراینده ــب، محت ــله مرات در سلس

توســعة شــهری ممکــن خواهــد بــود؟ 
بازآفرینــی شــهری در مقیــاس محله، شــهر و منطقــه در نظام 

هدایــت توســعة شــهری ایــران چگونــه محقق خواهد شــد؟
ارتبــاط طرح هــای بازآفرینــی شــرکت بازآفرینی شــهری ایران 
کــه براســاس ســند ملــی بایــد در مقیــاس محــالت و شــهر 

تهیــه شــوند چگونــه خواهــد بود؟ 
نگاهــی گــذرا بــه وضعیــت شــهرهای کشــور و چالش هــای 
پیــش  رو، از جملــه خدمــات پایــه از قبیــل شــبکة آب ســالم، 
توزیــع بــرق، خدمــات زیربنایی، خدمــات درمانی، فقر شــهری 
مشــتمل بــر فقر درآمدی و بهداشــتی و آموزشــی، فقــر امنیت، 
ــات،  ــر خدم ــع نابراب ــی و توزی ــادل، ناهماهنگ ــعة نامتع توس
ناکارآمــدی نظــام جابه جایــی، بحــران هویــت، تنــزل ارزش ها، 
افــت منزلــت مکانــی، بی توجهــی بــه حفاظــت و حراســت از 
میــراث معنــوی و طبیعی، تــاب آوری پایین شــهرها در مواجهه 
بــا بالیــا و مخاطــرات، تنــزل کیفــی محیــط زیســت، بحــران 
آب، آلودگی هــای زیســت محیطی، تخریــب زیســت بوم ها، 
توزیــع نامناســب فضــای ســبز و مســائل دیگر  نشــان می دهد 
ــرای  ــزی ب ــی در برنامه ری ــگاه کّم ــج و  ن ــای رای ــه الگوه ک
ــی شــهروندان نتوانســته  ــت زندگ ــای کیفی ــع ارتق ــع موان رف

پاســخ گوی نیــاز شــهرها و شهروندانشــان باشــد. 
بــه نظــر می رســد کــه تغییــر سیاســت ها و الگوهــای مواجهــه 
ــن چالش هــا در چارچــوب سیاســت بازآفرینــی نه تنهــا  ــا ای ب
ــری  ــای فک ــول در انگاره ه ــا و تح ــر رویکرده ــرو تغیی در گ
نســبت بــه مســائل شــهرها، بلکــه بی شــک نیازمند تحــول در 
روش هــا و ابزارهــای هدایــت توســعة شــهرها و محدوده هــای 

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