
پیشــاهنگ«	 مجموعــه	کتاب	هــای	»معرفــی	مفاهیــم	
ــع	 ــه	جام ــوان	»برنام ــا	عن ــی	ب ــک	کار	مطالعات محصــول	ی
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	
ــا	 مجموعــه	تــالش	شــده	تــا	مفاهیــم	پیشــاهنگ	مرتبــط	ب
ــا(	معرفــی	شــوند.	 ــران	)می ــاری	ای ــروژه	بازآفرینــی	محله	ی پ
نویســنده	در	کتــاب	نخســت	)آمــوزش	و	فراگیــری(	بــا	
توضیــح	ایــن	نکتــه	کــه	در	ایــن	مجموعــه،	ســاکنان	محلــه	
ــه	 را	دخیــالن	اولیــن	و	تمــام	کســانی	را	کــه	خــارج	از	محل
ــده	 ــور	تعریف	ش ــه	ط ــه	ب ــا	محل ــی	ب ــد	ول ــی	می	کنن زندگ
ــالن	 ــی	هســتند	دخی ــا	داوطلب ــاط	کاری	ی و	مســتمر	در	ارتب
دومیــن	یــا	»تســهیل	گران«	خوانده	اســت،	به	معرفــی	اهداف	
ــوزش	 ــی	آم ــف	و	معرف ــه	»تعری ــردازد	از	جمل ــاب	می	پ کت
ــا	تأکیــد	بــر	محلــه«،	 به	طــور	کلــی	و	آمــوزش	بازآفرینــی	ب
ــارکت	 ــر	مش ــد	ب ــا	تأکی ــارکت	ب ــی	مش ــف	و	معرف »	تعری
ــا	متــن	 عمومــی«،	»	سنخ	شناســی	مشــارکت«،	»آشــنایی	ب
ــف«.	در	 ــوت	و	ضع ــاط	ق ــع،	نق ــا،	موان ــران،	محدودیت	ه ای
ادامــه	پــس	از	اشــاره	بــه	ده	قاعــده	ســازمان	دهی	محلــه	ای	

و	ده	اصــل	بازآفرینــی،	بــه	انــواع	روش	هــای	آمــوزش	دادن	و	
ــه	شــده	اســت. ــری	پرداخت فراگی

کتــاب	دوم	)محلــه(	بــه	موضــوع	توســعه	اجتماعی-اقتصادی	
محلــه	در	قالــب	محله	یــاری	ایــران	)میــا(	می		پــردازد.	
نویســنده	در	آغــاز	عنــوان	می	کنــد	کــه	بــرای	تعریــف	محلــه	
ــون	 ــع	و	مت ــه	مناب ــران،	نخســت	ب ــرایط	ای ــوب	ش در	چارچ
موجــود	نــگاه	کــرده،	ســپس	بــا	اســتنتاج	مهمتریــن	متغیرهــا	
بــه	شــرایط	ایــران	بازگشــته	و	تعریــف	نهایــی	را	ارائــه	کــرده	
اســت.	او	راه	حــل	و	کلیــد	طالیــی	تحقــق	برنامــه	آمــوزش	
دخیــالن	و	آمــوزش	مشــارکت	محور	اهالــی	محله	هــا	را	
ــم	 ــار	ه ــم	و	در	کن ــا	ه ــازی،	و	ب ــیم	و	جداس دوری	از	تقس
ــف	 ــا	تعری ــه	ب ــد.	در	ادام ــالن	می	دان ــه	دخی ــن	هم قرارگرفت
ــا،	 ــراد،	نهاده ــه	اف ــی	هم ــر«	یعن ــهیل	گران	نامداخله	گ »تس
ســازمان	ها	یــا	کمک	کنندگانــی	کــه	خــارج	از	محلــه	هســتند	
و	کار	تســهیل	گری	انجــام	می	دهنــد،	بــر	ایــن	موضــوع	تاکید	
می	کنــد	کــه	ایــن	تهســیلگران	نبایــد	در	هیــچ	کاری	دخالــت	
کننــد.	درواقــع	خــوِد	ســاکنان	هســتند	کــه	بایــد	محله	یــارِی	
ــی،	 ــن	اهال ــن	گام	بی ــد	و	در	اولی ــه	خــود	را	شــکل	دهن محل

تقســیم	کار	انجــام	دهنــد.
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ــن	و	...	 ــن،	دومی ــالن	اولی ــوم	)دخی ــاب	س ــنده	در	کت نویس
)دخیــالِن	تســهیل	گر((	بــا	تاکیــد	بــر	اهمیــت	مســئله	
ــل	در	 ــزوم	شناســایی	تمــام	کنشــگران	دخی ــر	ل ــالن،	ب دخی
ــط	 ــه	خ ــن	الی ــن	و	مهمتری ــد	و	اولی ــد	می	کن ــه	تاکی محل
مقــدم	در	بیــن	دخیــالن	را	ســاکنان	محلــه	معرفــی	می	کنــد.	
ــازمان	ها	و	 ــراد	و	س ــد	از	اف ــز	عبارتن ــه	دوم	نی ــالن	الی دخی
نهادهــا	و	درمجمــوع	تمامــی	کنشــگرانی	که	بیشــترین	رابطه	
و	دخالــت	را	در	برنامــه	یــا	پــروژه	یــا	موضــوع	مــورد	بحــث	
دارنــد.	ایــن	کتــاب	تســهیل	گری	را	بــه	بیــان	ســاده،	وظیفــه	
ــا	ســازمان	ها	و	نهادهــای	 ــن،	ســومین	و	...	ی دخیــالن	دومی
ــی	 ــه	بازآفرین ــزی	مشــارکتی	و	از	جمل ــدم	برنامه	ری خــط	مق
محلــه	ای	و	شــهری	می	دانــد	و	مهمتریــن	نقــش	تســهیل	گر	
ــد.	در	 ــوان	می	کن ــاز	عن ــش	و	اجماع	س ــش	وحدت	بخ را	نق
ادامــه	نیــز	بــه	هشــت	گام	تســهیل	گری	کــه	از	آماده	کــردن	
ــح	و	 ــرا	و	تصحی ــدام	و	اج ــی	اق ــا	ارزیاب ــرکت	کنندگان	ت ش

ــود. ــاره	می	ش ــرد،	اش ــاره	را	دربرمی	گی ــرای	دوب اج
و	 مشــارکت	مبنایی	 )مشــارکت؛	 چهــارم	 کتــاب	
ــده	 ــز	ش ــارکت	متمرک ــوع	مش ــر	موض ــارکت	محوری(	ب مش
بــه	 برشــمردن	ویژ	گی	هــا	و	اصــول	مشــارکت	 بــا	 و	
ــاره	 ــارکت	اش ــوص	مش ــون	درخص ــای	گوناگ طبقه	بندی	ه
کــرده	اســت.	در	ادامــه	چهــار	مرحلــه	برنامه	ریــزی	مشــارکت	
راهبــردی	معرفــی	و	بــه	هشــت	درس	از	برنامه	ریــزی	
مشــارکت	مبنا	و	مشــارکت	محور	اشــاره	شــده	اســت.	نویسنده	
در	انتهــا	بــا	طــرح	بازآفرینــی	مشــارکت	مبنا	و	مشــارکت	محور	
ــه	هشــت	گام	برنامه	ریــزی	 ــاوران	یکدیگــر«	ب ــه	»ی در	محل
مشــارکتی	و	زیرمجموعه	هــای	هــر	گام	و	مالحظاتــی	دربــاره	

عملی	کــردن	آن	هــا	در	ایــران	می	پــردازد.	
ــارکت	مبنا	 ــزِی	مش ــوان	»برنامه	ری ــا	عن ــم	ب ــاب	پنج در	کت
ــن	 ــه	مهمتری ــه	ای(«	ب ــزی	محل ــارکت	محور	)برنامه	ری و	مش
دگرگونــی	 فراینــد	 در	 کــه	 طرح	هایــی	 و	 اندیشــه	ها	
ــازی	 ــی	»نوس ــده	اند،	یعن ــرح	ش ــه	ای	م	ط ــزی	محل برنامه	ری
شــهری«،	»اقــدام	محلــه	ای«،	»توســعه	اقتصــادی	محله	ای«	
و	»برنامه	ریــزی	محلــه	ای	توســط	شــهرداری	ها«	اشــاره	
ــدل	 ــه	م ــمردن	س ــا	برش ــه	ب ــنده	در	ادام ــود.	نویس می	ش
ــدل	 ــی«،	»م ــدل	عقالن ــی	»م ــه	ای	یعن ــزی	محل برنامه	ری
ســازماندهی	اجتمــاع	محلــی	یــا	کامیونیتی«	و	»مدل	توســعه	

ــردازد.	 ــدام	می	پ ــرح	هرک ــه	ش ــی«	ب ــور	کامیونیت دارایی	مح
ســپس	بــا	ارائــه	تعاریفــی	از	مشــارکت	همگانی	بــه	ویژگی	ها	
ــوع	مشــارکت،	اصــول	 ــن	ن ــر	اجــزای	ای ــم	ب و	اصــول	حاک
انــواع	مشــارکت	های	 و	 برنامه	ریــزی	موفــق	محلــه	ای	
ــی	و	برنامه	ریــزی	 ــی	و	چالش	هــای	مشــارکت	همگان همگان
ــا	 ــد.	در	انته ــاره	می	کن ــارکت	محور	اش ــارکت	مبنا	و	مش مش
نیــز	ده	گام	برنامــه	آمــوزش	و	پــروژه	بازآفرینی	مشــارکت	مبنا	
و	مشــارکت	محور	محلــه	ای	بــه	شــرح	زیــر	پرداختــه	اســت:

گام	اول:	آماده	سازی	و	راه	اندازی؛
گام	دوم:	سهیم	شدن	در	اطالعات؛

گام	سوم:	تشخیص	منابع؛
گام	چهارم:	تجسم	و	تصور	آینده؛
گام	پنجم:	تجزیه	و	تحلیل	نیازها؛

گام	ششم:	رسیدن	به	اجماع؛
ــه	اعمــال،	 ــه،	نام ــه	عمــل،	عمل	نام ــق	برنام ــم:	خل گام	هفت

برنامــه	اقــدام؛
گام	هشتم:	اجرا.
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کتــاب	راهنمــای	بازآفرینــی	شــهری1	را	انتشــارات	ســیج	بــا	همــکاری	
انجمــن	بازآفرینی	شــهری	انگلســتان2		در	ســال	2000	منتشــر	کــرده	و	
ویرایــش	دوم	آن	نیــز	در	ســال	2017	بــا	نــام	بازآفرینــی	شــهری	عرضه	
شــده	اســت.	پیتــر	رابرتــز،	هیــو	ســایکس	و	ریچــل	گرینجــر3	در	ایــن	
کتــاب	می	کوشــند،	بــا	ترکیــب	موضوعــات	نظــری	و	کاربــردی،	درکی	
جامــع	از	مهم	تریــن	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	می	رســد	ایــن	بحث	ها	
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	گســترده	ای	از	اطالعــات	
ــراکت،	 ــون	ش ــدار	روز	همچ ــذاب	و	پرطرف ــای	ج ــده	در	حوزه	ه پراکن
باززنده	ســازی	اقتصــادی،	مقابلــه	بــا	تبعیــض	و	محرومیت	هــای	
ــعة	 ــت	از	توس ــهر،	حمای ــه	ش ــرمایه	گذاری	ها	ب ــذب	س ــی،	ج اجتماع
پایــدار	شــهری،	و	وفــاداران	قدیمــی	پروژه	هــای	بــزرگ	و	مهــم	مواجــه	
می	کنــد.	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

ــی،	 ــار	مباحــث	اجرای ــدی	را	در	کن ــط	زیســتی	و	کالب اقتصــادی،	محی
مدیریتــی	و	پایــش	و	ارزیابــی	گــرد	آورد	و	از	طریــق	بررســی	مصادیــق	
و	تجــارب	جهانــی،	تصویــری	روشــن	تر	از	آن	هــا	ارائــه	کنــد	احســاس	

می	شــود.	
ــاب	را	 ــن	کت ــدف	ای ــش	دوم،	ه ــر	ویرای ــه	ای	ب ــندگان	در	مقدم نویس
اســتخراج	شــواهدی	از	تجــارب	موفــق	جهانــی	و	ترکیــب	ایــن	آموزه	ها	
بــا	تعاریــف،	ضرورت	هــا	و	کارکــرد	سیاســت	بازآفرینی	شــهری	معرفی	
ــات،	 ــات،	توضیح ــی	از	نظری ــری	از	ترکیب ــا	بهره	گی ــان	ب ــد.	آن کرده	ان
ــی	 ــم	آوردن	راهنمای ــعی	در	فراه ــتقیم،	س ــارب	مس ــق	و	تج مصادی
جامــع،	دســترس	پذیر	و	کاربــردی	بــرای	مخاطبــان	داشــته	اند.	در	
ــدید	 ــای	تش ــل	و	زمینه	ه ــا	دالی ــد	ت ــاب	می	کوش ــن	کت ــت،	ای حقیق
ــه	در	 ــزی	ک ــرات	موفقیت	آمی ــهری،	تغیی ــای	ش ــائل	و	چالش	ه مس
حوزه	هــای	نظــر	و	عمــل	بازآفرینــی	شــهری	بــه	وجــود	آمــده	اســت،	و	
همچنیــن		آموزه	هــای	حاصــل	از	تجــارب	موفق	یــا	ناموفق	جهانــی	در	
پاســخ	گویی	بــه	چالش	هــای	دیرپــا	و	پیچیــدة	شــهرها	را	شــرح	دهــد.	
این	کتاب	مقدمــه	ای	یکپارچه	و	همه	جانبــه	در	زمینة	بازآفرینی	شــهری	
اســت	کــه	مــروری	جامــع	بــر	مباحــث	نظــری	و	کاربــردی	را	در	چهــار	

فصــل	بــه	شــرح	زیــر	در	اختیــار	مخاطبــان	قــرار	می	دهــد.	
فصل اول( زمینۀ بازآفرینی شهری 

در	ایــن	فصــل،	ســاختار	کتــاب	و	منطــق	کالن		آن	ترســیم	و	ســپس	
ــه	بحــث	 ــی	شــهری	ب ــف	و	اهــداف	بازآفرین ــه	،	خاســتگاه،	تعری زمین

بازآفرینی شهری؛ یک کتاب راهنما
نویسندگان: پیتر رابرتز، هیو سایک

مترجمان: محمدسعید ایزدی، پیروز حناچی
انتشارات دانشگاه تهران

سال چاپ: ۱۳۹۳
قیمت: 2۰۰۰۰ ریال
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گذاشــته	می	شــود	و	راهبردهــا	و	نقــش	شــراکت	در	تحقــق	بازآفرینــی	
شــهری	بــه	قلــم	انــدرو	کارتــر1		تبییــن	می	گــردد.	رابرتــز	در	این	بخش	
تعریفــی	از	بازآفرینــی	شــهری	بــه		عنــوان	مفهومــی	جدال	برانگیــز	ارائه	
کــرده	اســت:	»چشــم	انداز	و	اقدامــی	جامــع	و	یکپارچــه	کــه	منجــر	بــه	
حــل	مســائل	شــهری	می	شــود	و	بــه	دنبــال	ایجــاد	بهبــود	پایــدار	در	
شــرایط	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	
نــون2		و	همکارانــش	آغــاز	می	کننــد	و	بــا	چهــار	بخــش	دیگــر	شــامل	
ابعــاد	کالبــدی	و	محیطــی،	جنبه	هــای	اجتماعــی،	اشــتغال	و	مهــارت،	و	
ــک	ســاختار	 ــن	بخش	هــا	از	ی ــل	می	شــود.	ای توســعة	مســکن	تکمی
مشــابه	پیــروی	می	کننــد	و		بــا	خالصــه	ای	اولیــه	از	موضوعــات	اصلــی	
آغــاز	می	شــوند	و	بــا	جمع	بنــدی	نهایــی	ایــن	موضوعــات	و	نتایــج	مهم	
اقدامــات	معاصــر	در	حــوزة	بازآفرینــی	شــهری	بــه	پایــان	می	رســند.	

فصــل ســوم( موضوعــات کلیــدی در مدیریــت بازآفرینــی 
شــهری 

ــه	 ــه	دارد	و	ب ــی	شــهری	تکی ــی	بازآفرین ــد	مدیریت ــر	بع ــن	فصــل	ب ای
ــش،	 ــی	و	پای ــی،	ارزیاب ــعة	اراض ــة	توس ــی	در	زمین ــات	حقوق موضوع
مدیریــت	و	ســازمان	دهی	می	پــردازد.	ایــن	بخش	هــا	بــر	جنبــة	
اجرایــی	و	عملیاتــی	اقدامــات	بازآفرینــی	شــهری	تمرکــز	دارنــد.	بــرای	
مثــال	در	بخــش	11	ایــن	فصــل	کــه	دالیــا	لیچفیلــد3		نگاشــته	اســت،	
ــه	شــده	 ــا	اجــرا	ارائ ــد	هدف	گــذاری	اقدامــات	ت ــی	کارآمــد	از	فراین مدل
اســت.	مطالعــة	ایــن	بخــش	بایــد	بــا	توجــه	بــه	ایــن	نکتــه	باشــد	کــه	
چارچوب	هــای	نهــادی	و	فضایــی	بازآفرینــی	شــهری	در	طــول	زمــان	
ــدة		 ــه	بازتاب	دهن ــد	ک ــف	متفاوت	ان ــورهای	مختل ــهرها	و	کش و	در	ش
ترجیحــات	سیاســی،	اولویت	هــای	حکومت	هــا	و	آگاهی	هــای	در	حــال	

تغییــر	از	حــوزة	اقدامــات	بازآفرینــی	شــهری	اســت.
ــی  ــم انداز بازآفرین ــی و چش ــارب جهان ــارم( تج ــل چه فص

ــهری ش
ــده	از	تجــارب	 ــه	دســت	آم ــای	ب ــه	بررســی	آموزه	ه ــارم	ب فصــل	چه
ســایر	مناطــق	جهــان	می	پــردازد.	بخــش	آغازیــن		از	ایــاالت	متحــده	
ــد	 ــان	می	ده ــش	نش ــن	بخ ــات4	در	ای ــاش	ش ــود.	ج ــروع	می	ش ش
کــه	چگونــه	ارتبــاط	بیــن	سیاســت	های	بازآفرینــی	شــهری	در	امریــکا	
و	انگلســتان	)دولــت	تونــی	بلــر	در	حــوزة	ســالمت،	آمــوزش	و	اشــتغال(	
1 - Andrew Carter
2 - David Noon
3 - Dalia Lichfield
4 - Josh shut

در	حــد	فاصــل	ســال	های	1960	تــا	1990	حفــظ	شــده	اســت.	تجــارب	
بازآفرینی	شــهری	در	اســترالیا	و	حاشــیة	ســلتیک	در	ویرایش	دوم	کتاب	
مــورد	بررســی	و	مقایســة	تحلیلی	با	دیگــر	تجارب	قــرار	گرفتــه	و	زمینة	
بحــث	در	خصــوص	آینــدة	جریان	هــای	بازآفرینــی	فراهــم	آمده	اســت.		
در	فصل	هــای	مختلــف	ایــن	کتــاب،	پیشــینه	و	زمینه	هــای	سیاســت	
ــی،	 ــن	مال ــژة	تأمی ــش	وی ــود	و	نق ــی	می	ش ــهری	بررس ــی	ش بازآفرین
محیــط		زیســت،	ابعــاد	اجتماعــی	و	جوامــع	محلــی،	همچنین	اشــتغال،	
ــرار	 ــه	ق ــورد	توج ــهرها	م ــی	ش ــوزی	در	بازآفرین ــوزش	و	مهارت	آم آم
می	گیــرد.	ایــن	اثــر	بــر	اهمیــت	مدیریــت	بازآفرینــی	شــهری،	توجه	به	
مباحــث	و	چالش	هــای	مرتبــط	بــا	زمیــن،	و	ضــرورت	پایــش	و	ارزیابــی	

ــد	دارد. ــی	تأکی ــات	بازآفرین برنامه	هــا	و	اقدام
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		آموزه	هــای	حاصــل	از	آن	هــا	در	نقــاط	مختلــف	
جهــان	اســت	که	می	توانــد	بــرای	خواننــدگان	یــادآور	اقدامات	مشــابه	در	

دیگــر	نقــاط	جهان	باشــد.	
ــاص	 ــای	خ ــا	چالش	ه ــهری	ب ــی	ش ــای	بازآفرین ــک	از	تجربه	ه هر	ی
ــه	 ــی	ب ــای	بوم ــا	زمینه	ه ــب	ب ــد	و	متناس ــه	رو	بوده	ان ــی	روب و	متفاوت
راه	حل	هــای	ویــژه	ای	دســت	یافته	انــد.	ایــن	موضــوع	بــه	معنــای	نفــی	
اهمیــت	و	ارزش	درس	آمــوزی	از	ایــن	تجــارب	نیســت.	از	دســت	دادن	
ــد	ضــرورت	 ــراع	مجــدد	چــرخ	مؤی ــع	در	فرایندهــای	اخت زمــان	و	مناب
توجــه	بــه		آموزه	هــای	دیگــر	شــهرها	و	کشــورها	در	بازآفرینــی	شــهری	
اســت.	آنچــه	واجــد	اهمیــت	اســت	درک	فراینــد	بازآفرینــی	شــهری	به	
	عنــوان	چرخــه	ای	طوالنــی	مــدت	از	اقدامات	منعطــف	اســت.	فرایندی	
کــه	دربرگیرنــدة	راه	حل	هــای	ســریع	و	کوتاه	مــدت	نیســت	و	در	مواجهه	
بــا	چالش	هــا	و	مســائل	شــهری	در	نقــاط	مختلــف	جهــان،	راه	حل	های	
قطعــی	و	دائمــی	و	الگوهــای	ثابتــی	بــرای	تمامــی	شــرایط	پیشــنهاد	

ــد.	 نمی	کن
مطالعــة	ایــن	کتاب	بــه	همــة	کنشــگران	و	افــراد	درگیــر	و	تأثیرگــذار	در	
فرایند	بازآفرینی	شــهری،	دانشــجویان	برنامه	ریزی	شــهری	و	منطقه	ای	
و	مدیریــت	و	مطالعــات	شــهری،	و	معماران	توصیه	شــده	اســت.	مروری	
نظام	منــد	و	کل	نگــر	بــر	پیشــینه،	زمینه	هــا	و	ابعــاد	سیاســت	بازآفرینــی	
شــهری	در		انگلســتان،	در	کنــار	بررســی	تجــارب	جهانــی،	نقطــة	قوت	
ایــن	اثــر	اســت	کــه	توانســته	آن	را	بــه	مجموعــه	ای	جامــع	و	مرجعــی	

کلیــدی	در	منابــع	و	مطالعــات	بازآفرینــی	شــهری	تبدیــل	کند.	
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معرفی مجمـوعه کتاب های »راهنمای بازآفرینـی 
فضاهای عمومـی شـهری«

نویسندگان: سمانه خبیری، نینا الوندی پور
انتشارات شرکت بازآفرینی شهری ایران

شــهرها در ارتبــاط با شــهروندان اســت کــه معنــا می یابند. 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 
ــادی،  ــعة اقتص ــاز توس ــت پیش نی ــهری با کیفی ــی ش عموم
اجتماعــی و فرهنگــی شــهرها شــمرده می شــوند. شــهرهای 
خــوب، شــهرهایی بــا خیابان هــا، میدان هــا، گذرهــا و 
ــا،  ــبز و پارک ه ــای س ــا، فضاه ــا، رودکناره ه ــز محله ه مرک
زمین هــای بــازی و پایانه هــای با کیفیــت و ســرزنده را 
بــه ذهــن متبــادر می کننــد. در حقیقــت، کیفیــت فضاهــای 
عمومــی شــهرها تفــاوت کیفیــت زندگــی شهروندانشــان را 

ــد.  ــش می گذارن ــه نمای ب
از اصلی تریــن  واقــع، فضاهــای عمومــی شــهری  در 
عرصه هــای شــهر بــه شــمار می رونــد کــه احیــا و بازآفرینــی 
ــد  ــهرها می توان ــی ش ــی و اجتماع ــاختار فضای ــا در س آن ه
زیســت پذیری و کیفیــت را در کل سیســتم شــهر تزریــق کند 
و توســعه بدهــد و تأثیــر شــگرفی بــر ارتقــای کیفیــت زندگی 
ــت فضاهــای  ــر جــای بگــذارد. ایجــاد و تقوی شــهروندان ب
عمومــی با کیفیــت، به ویــژه در محدوده هــای ناکارآمــد 
ــاع،  ــیب پذیر اجتم ــای آس ــر گروه ه ــد ب ــا تأکی ــهری و ب ش

ابــزار قدرتمنــد سیاســت گذاران و برنامه ریــزان شــهری 
ــای  ــا تبعیض ه ــه ب ــی و مقابل ــت فضای ــراری عدال در برق

اجتماعــی اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه در رونــد شــتاباِن شــهری شــدن 
کشــور در دهه هــای گذشــته، نقــش، اهمیــت و ظرفیــت  این 
فضاهــا در شــکوفایی اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطی 
شــهرها بــه خوبــی در برنامه هــای توســعه و مدیریت شــهری 
ــای  ــت فضاه ــت و کیفی ــه و کمی ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج م
ــن  ــده اســت. ای ــف ش ــی در شــهرهای کشــور تضعی عموم
امــر در نواحــی ناکارآمــد شــهرها شــدت بیشــتری داشــته و 
ــه ســاکنان ایــن  فشــار و تنش هــای روانــی فزاینــده ای را ب
ــر زندگــی می کننــد وارد  محدوده هــا کــه در شــرایطی نابراب

ســاخته اســت. 
ــازی،  ــا، بهس ــردی احی ــی راهب ــند مل ــب س ــس از تصوی پ
ــد  ــوده و ناکارآم ــای فرس ــازی بافت ه ــازی و توانمندس نوس
شــهری در ســال ۱۳۹2، بازآفرینی شــهری به عنوان سیاست 
اصلــی دولــت در حــل چالش هــای پیچیــده در محدوده هــای 
ناکارآمــد شــهرها تعریف شــد. انتخــاب بازآفرینی شــهری به 
عنــوان سیاســت اصلــی وزارت راه و شهرســازی در ارتقــای 
کیفیــت زندگــی و شــاخص های زیســت پذیری شــهرها درک 
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و شناســایی مفهــوم و اصــول بازآفرینــی شــهری و چگونگی 
ــط  ــای مرتب ــا و پروژه ه ــا، برنامه ه ــا در طرح ه ــال آن ه اعم
ــروری در  ــی ض ــه گام ــهرها را ب ــی ش ــای عموم ــا فضاه ب
ــی و  ــت زندگ ــای کیفی ــی در ارتق ــند مل ــداف س ــق اه تحق
زیســت پذیری در شــهرها بــدل کرده اســت. همچنیــن تأکید 
ســند ملــي بــر »تأمیــن ســرانة فضاهــاي عمومــي در ســطح 
ــي«  ــز و توســعة فضاهــاي عموم ــن شــهر«، »تجهی میانگی
ــاي  ــعه در محدوده ه ــرک توس ــاي مح ــرای پروژه ه و »اج
ــن  ــادي ای ــول ه ــم انداز و اص ــهرها« در چش ــد ش ناکارآم
ــري از ظرفیت هــا  ــه تقویــت و بهره گی ــز توجــه ب ســند و نی
ــي  ــادي و محیط ــي، اقتص ــدي، اجتماع ــاي کالب و قابلیت ه
ــن  ــدرج در ای ــت هاي من ــي در سیاس ــاي تاریخ محدوده ه
ــي اســت  ســند مبیــن ضــرورت تبییــن چارچو ب هــا و اصول
ــاي  ــاي فضاه ــي و احی ــات بازآفرین ــر اقدام ــه هدایت گ ک

عمومــي شــهرها باشــند.
سیاســت بازآفرینــی شــهری دربرگیرنــدة نگــرش و اقداماتــی 
ــد شــهرها  ــد رش ــت رون ــت هدای ــه در جه ــع و یکپارچ جام
بــه گونــه ای پایــدار اســت تــا در نهایــت، ضمــن پیشــگیری 
ــه ارتقــای کیفیــت زندگــی  و درمــان مشــکالت شــهری، ب
ــت زیســت پذیری شــهرها منجــر شــود.  شــهروندان و قابلی
بر اســاس ایــن تعریــف، بازآفرینــی شــهری متشــکل اســت از 
شــبکه ای متصــل و هم افــزا از برنامه هــا و اقدامــات منعطــف 
ــی و  ــاس موضع ــف، از مقی ــی مختل ــای فضای در مقیاس ه
محلــی تــا مقیاس های فراتر شــهری، منطقه ای و ســرزمینی،  
بــا تأکیــد بــر برنامه هــا و اقدامــات محلی محــور و در مســیر 
اهــداف توســعة پایــدار. ایــن برنامه هــا و اقدامــات، در تمامــی 
ســطوح، تعامــل و مشــارکت حداکثــری و بهره منــدی تمامی 
کنشــگران و ذی نفعــان، بخــش عمومی، خصوصــی، مدیریت 
شــهری و به ویــژه 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 می شــود. 
کاهــش فقــر شــهری، پیش نگــری و پیشــگیری از بازتولیــد 
فقــر، افزایــش تــاب آوری شــهرها در برابــر تغییــرات و بالیــا، 
ــهری  ــت ش ــای هوی ــی، ارتق ــیب های اجتماع ــش آس کاه
ــوس و  ــراث ملم ــدار از می ــت پای ــی، حفاظ ــت مکان و منزل
ــود  غیر ملمــوس در شــهرها، حفاظــت از زیســت بوم ها و بهب

شــاخص های زیســت محیطی، ارتقــای کارایــی نظــام حمــل  
و نقــل شــهری، هم پیونــدی و یکپارچگــی شــبکه های 
شــهری، و ارتقــای حکمروایــی شــهری از اصلی تریــن 
ــعة شــهرها  ــی در توس ــرای سیاســت بازآفرین ــای اج نموده
ــمند  ــای ارزش ــا و ظرفیت ه ــوند. قابلیت ه ــمرده می ش برش
ــت زندگــی  ــود کیفی ــرای بهب فضاهــای عمومــی شــهری ب
شــهروندان و تأثیرگــذاری بر ارتقــای ابعاد متفــاوت فرهنگی، 
اجتماعــی، اقتصــادی، بهداشــت و ســالمت، حمــل  و  نقــل 
ــه  ــا را ب ــن فضاه ــی، و محیط زیســت شــهرها، ای و جابه جای
محرکــی قدرتمنــد در بازآفرینــی شــهرها بــدل کــرده اســت. 
تعریــف فضاهــای عمومــی شــهری در طــول زمــان 
دســتخوش تغییــر و تحــول شــده اســت. در مجموعــه 
بازآفرینــی فضاهــای عمومــی  کتاب هــای »راهنمــای 
شــهری«، فضاهــای مذکــور فضاهایــی بــاز در شــهر بــرای 
کنــش متقابــل و تعامــالت اجتماعــی تعریــف شــده اند که در 
مالکیــت بخــش عمومــی هســتند و همــة شــهروندان امکان 
دسترســی و بهره منــدی از ایــن فضاهــا را به صــورت رایگان 
دارنــد. ایــن مجموعــه بــه پیشــنهاد دفتــر مطالعــات کاربردی 
و امــور ترویجــی شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایــران 
ــر از  ــن تر و صحیح ت ــی روش ــه درک ــتیابی ب ــدف دس ــا ه ب
مفهــوم و اصــول بازآفرینــی شــهری و همچنیــن آگاهــی از 
چگونگــی اعمــال ایــن اصــول بنیــادی در برنامه هــای »ارتقا 
ــعة  ــه ای و توس ــهری و محل ــاخت های ش ــازی زیرس و بهس
فضاهــای شــهری« در پنــج جلــد بــا موضوعــات زیــر تدوین 
ــای  ــا و میدان ه ــات، خیابان ه ــم و الزام ــده اســت: مفاهی ش
ــا، و  ــی، آب کناره ه ــای محل ــا و میدان ه ــهری، خیابان ه ش

ــهری. ــار ش ــن و قط ــای راه آه پایانه ه
ــؤال  ــه س ــه س ــت ب ــده اس ــش ش ــه کوش ــن مجموع در ای
ــه و اجــرای برنامه هــای  ــی، چیســتی و چگونگــی تهی چرای
ــوا،  ــب محت ــهری، در قال ــی ش ــای عموم ــی فضاه بازآفرین
ــخ داده  ــده پاس ــخص و اندیشیده ش ــی مش ــاختار و فرم س
ــف  ــه طی ــم ب ــال مفاهی ــه انتق ــا ک ــن از آن ج شــود. همچنی
متنوعــی از مخاطبــان در کشــور از جملــه مدیــران دولتــی، 
مجموعــة مدیریــت شــهری، جامعــة حرفــه ای و تخصصــی و 
ــوده اســت، تــالش  ــد ب ســازمان های مردم نهــاد مــورد تأکی
شــده تــا مفاهیــم بــه زبانــی ســاده و قابــل فهــم بــرای همة 
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مخاطبــان شــرح داده شــود و در انتهــا نیــز مجموعــه ای غنی 
از منابــع بــرای مطالعــة بیشــتر عالقه منــدان و پژوهشــگران 

معرفــی شــده اســت. 
در جلــد نخســت، مفاهیــم و الزامــات مرتبــط بــا چگونگــی 
تحقــق بازآفرینــی فضاهــای عمومــی شــهری تعریــف و در 
ــی  ــای عموم ــی فضاه ــل کالن بازآفرین ــت اص ــا، بیس انته
ــه،  ــن مجموع ــای ای ــک از جلده ــود. در هری ــن می ش تبیی
ــی،  ــق جهان ــارب موف ــی از تج ــواهد و مصادیق ــة ش ــا ارائ ب
چگونگــی اعمــال هر یــک از اصــول بازآفرینــی در گونه هــای 
مختلــف فضاهــای عمومــی شــهری تشــریح شــده   اســت. به 
بــاور نویســندگان، تجــارب معرفــی شــده در ایــن کتاب هــا 
ــی،  ــادی، اجتماع ــای اقتص ــاوت از چالش ه ــتری متف در بس
ــای  ــه  و روش ه ــکل گرفت ــی ش ــت محیطی و مدیریت زیس
مختلفــی بــرای تحقــق اهــداف بازآفرینــی شــهری در 
ــارب  ــن تج ــوزی از ای ــه  در درس آم ــد؛ و آنچ پیش گرفته ان
حائــز اهمیــت اســت، توجــه به ایــن شــرایط ویــژه در هر یک 
از نمونه هــا و شناســایی مالحظــات و اصــول کالن در 

ــت. ــن پروژه هاس ــی ای ــزی و طراح برنامه ری
مجموعــه کتاب هــای »راهنمــای بازآفرینــی فضاهــای 
ــردی اســت  ــی کارب ــت راهنمای ــی شــهری« در حقیق عموم
ــن  ــول ای ــال اص ــی اعم ــا و چگونگ ــا، رویه ه ــه روش ه ک
بازآفرینــی را در شــهرهای مختلــف جهــان در قالــب بررســی 
تجــارب موفــق ترســیم می کنــد. آشــنایی بــا ایــن تجــارب، 
به ویــژه در شــهرهایی کــه بــا نــرخ  بــاالی رشــد جمعیــت 
و منابــع مالــی محــدود توانســته اند اصــول و ایده هــای 
بازآفرینــی شــهری را در فضاهــای عمومی شــهر بــا موفقیت 
بــه مرحلــة اجــرا برســانند، می توانــد راهنمــای عمــل مدیران 
ــی  ــای عموم ــای فضاه ــهری در احی ــت گذاران ش و سیاس

شــهری ایــران باشــد.
تجــارب ارائــه شــده در ایــن کتاب هــا بر ســه مرحلة اساســی 
در بازآفرینــی فضاهــای عمومی شــامل برنامه ریــزی، طراحی 
و مدیریــت فضــای عمومــی تأکیــد دارنــد. بــر ایــن اســاس، 
ــک از تجــارب، پیشــینه ای مختصــر از آن   ــح  هر ی در توضی
بــه همــراه برنامه هــا، اقدامــات، ابزارهــا و روش هــای مــورد 
ــه  ــی ارائ ــرای تحقــق هر یــک از اصــول بازآفرین اســتفاده ب
شــده اســت. تبییــن اصــول بیســت گانة بازآفرینــی فضاهــای 

عمومــی شــهری و بررســی تجــارب موفــق جهانــی در ایــن 
مجموعــه کتاب هــا نشــان می دهــد کــه بازآفرینــی فضاهــای 
عمومــی در گام نخســت نیازمنــد تغییــر اساســی نگرش هــا 
نســبت بــه فرایندهــا و ابزارهــای برنامه ریزی شــهری اســت. 
فضاهــای عمومــی ماهیتــی پیچیــده و چندوجهــی دارنــد و 
ــرو توجــه  ــا در گ ــن فضاه ــی در ای ــق اهــداف بازآفرین تحق
توأمــان بــه ابعــاد مختلــف توســعة پایــدار اســت. فضاهــای 
عمومــی شــهری عناصــری منفــرد و مجــزا از محیــط  
پیرامونــی  خود نیســتند. از ایــن  رو، اتخاذ رویکرد شــهرنگر در 
بازآفرینــی فضاهــای عمومی ضروری اســت. از ســوی دیگر، 
ســازمان دهی فراینــد بازآفرینــی فضاهــای عمومــی بایــد از 
ــادی  ــی و نه ــای مدیریت ــاختارها و رویه ه ــق ایجــاد س طری
و همچنیــن برنامه ریــزی بــرای نگــه داری و مدیریــت بلنــد 
مــدت و بهینــة ایــن فضاهــا انجــام پذیــرد. همچنیــن الزم 
اســت نهادهــای پشــتیبان بــا هــدف ارتقــای نقــش ســاکنان 
ــگران  ــن کنش ــترک بی ــکاری مش ــبکه های هم ــاد ش و ایج
بخــش عمومــی، خصوصــی و مــردم در بازآفرینــی فضاهــای 

ــوند. ــدازی ش ــزی و راه ان ــی برنامه ری عموم
توجــه بــه تأثیرگــذاری حداکثــری بــر محیــط پیرامونــی و بر 
کل سیســتم شــهر، اصلــی کانونــی در موفقیــت برنامه هــا و 
ــوده  ــی در شــهرها ب ــی فضاهــای عموم طرح هــای بازآفرین
ــه برنامــه و اقــدام در فضاهــای  اســت. از ایــن رو، هــر گون
ــی  ــف و عملیات ــه ای تعری ــه گون ــد ب ــهرها بای ــی ش عموم
شــود کــه بتوانــد همچــون محــرک و کا تالیــزوری، بــا خلــق 
زنجیــره ای از واکنش هــا در ســطح شــهر، رونــق اقتصــادی، 
اجتماعــی، فرهنگــی، کالبــدی و محیــط زیســتی را بــه کل 
سیســتم شــهر تزریــق و احیــای کل شــهر بــه  عنــوان یــک 

سیســتم را هــدف قــرار بدهــد.
ــه  ــاال ب ــای ب ــرا و رویکرده ــز و نخبه گ ــاختارهای متمرک س
ــروز  ــای شــهروندان ام ــد پاســخ گوی نیازه ــن نمی توانن پایی
در فضاهــای عمومــی و حــق بــه شــهر آنــان باشــند. از ایــن 
رو، تغییــر اساســی در نظــام برنامه ریــزی بــا ســهیم کــردن 
و مشــارکت تمامــی کنشــگران، تأثیرگــذاران و تأثیرپذیــران 
اجتناب ناپذیــر خواهــد بــود. برنامه هــا و اقدامــات بازآفرینــی 
ــرد  ــوب رویک ــد در چارچ ــهری بای ــی ش ــای عموم فضاه
محلی گرایــی و  بــا تأکیــد بــر اعطــای قــدرت بــه اعضــای 
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ــه   ــوند، ب ــرا ش ــن و اج ــا تدوی ــی و محله ه ــاع محل اجتم
گونــه ای کــه بتواننــد ضمــن پرهیــز از تضعیــف پیوندهــای 
ــرد  ــای خ ــب وکاره ــاکنان و کس ــی س ــی ـ فرهنگ اجتماع
محلــی، صاحــب نقش و ســهمی در توســعة اجتمــاع و اقتصاد 

ــند. ــهری باش ــد ش ــای ناکارآم ــی محدوده ه محل
ماهیــت پیچیــده و در حــال تغییــر شــهرها اتخــاذ روش هــای 
ــش را  ــی و پای ــازی، ارزیاب ــر و مستندس منعطــف و تغییرپذی
ــه  ــد. توج ــاب می کن ــی ایج ــای عموم ــی فضاه در بازآفرین
ــزی و  ــس از برنامه ری ــی پ ــای عموم ــت فضاه ــه مدیری ب
طراحــی ایــن فضاهــا از دیگــر اصــول بازآفرینــی فضاهــای 
عمومــی اســت کــه تأثیــر حیاتــی بــر موفقیــت عملکــردی 

ایــن فضاهــا دارد.
ــاذ  ــد اتخ ــن نیازمن ــی همچنی ــای عموم ــی فضاه بازآفرین
رویکــردی میان دانشــی و بهره گیــری از مجموعــه ای از 
ــی  ــهری، طراح ــزی ش ــای برنامه ری ــا در حوزه  ه تخصص ه

ــط   ــا، محی ــر، جغرافی ــاد، هن ــی، اقتص ــهری ،  جامعه شناس ش
زیســت و دیگــر حوزه هــا در کنــار یکدیگــر بــرای مواجهــه 
بــا  مســائل و ابعــاد مختلــف ناکارآمــدی در این فضاها ســت. 
ــت پذیری  ــی، زیس ــی و فرهنگ ــداری اجتماع ــن پای تضمی
از مهم تریــن  پایــداری محیــط  زیســتی  و  اقتصــادی 

ــت. ــی اس ــای عموم ــی فضاه ــات در بازآفرین موضوع
 ایفــای نقــش مؤثر در بازآفرینی فضاهای شــهری در ســاختار 
ــتلزم  ــهرها مس ــت ش ــزی و مدیری سیاســت گذاری، برنامه ری
شــناخت و درک کامــل ایــن اصــول اســت. در چنین بســتری 
ــی  ــای بازآفرین ــت برنامه ه ــد داش ــوان امی ــه می ت ــت ک اس
فضاهــای عمومــی شــهری، ضمــن توجه بــه عدالــت فضایی 
از طریــق احیــای فضاهــای عمومــی ســرزنده، امــن، ایمــن و 
همه شــمول، توســعة عرصــة عمومــی و کنشــگری فعاالنــة 

شــهروندان را موجب شــوند.
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 معرفی نویسندگان
ــه	 ــد	ب ــاز	و	عالقه	من ــار،	شهرس ــبی1	معم ــا	امیرطهماس رعن
ــی	 ــا	طراح ــط	ب ــای2	مرتب ــت	ها	و	خروجی	ه ــا،	سیاس نظام	ه
در	جهــت	بهبــود	و	تنظیــم	شــرایط	ســکونت	گاه	های	انســانی	
ــت،	 ــل	سیاس ــای	تحلی ــه	در	زمینه	ه ــت.	وی	دارای	تجرب اس
طراحــی	و	اجــرای	برنامــه	در	جوامــع	محلــی	و	توســعة	
ــی	 ــی،	طراح ــهرهای	تاریخ ــت	از	ش ــی،	حفاظ ــاد	محل اقتص
ــی	 ــت	اراض ــای	مدیری ــکونت	گاه	و	چارچوب	ه ــای	س و	ارتق
اســت.	او	عــالوه	بــر	بانــک	جهانــی،	در	گــروه	معمــاری	پِلی	ـ	
ــد	 ــاور	باون ــین	مش ــورک(،	مهندس ــی3	)نیوی کالرک180ـ	پِل
)تهــران	ـ	ایــران(	و	بنیــاد	آقاخــان	نیــز	تجربیــات	حرفــه	ای	
کســب	کرده	اســت.	امیرطهماســبی	دانش	آموختة	کارشناســی	
ارشــد	مطالعــات	شــهری	پیشــرفته	و	برنامه	ریــزی	شــهری4	
از	انســتیتو	تکنولــوژی	ماساچوســت	و	همچنیــن	کارشناســی	

ارشــد	معمــاری	دانشــگاه	آزاد	تهــران	اســت.
ــدار	راس6	در	 ــهرهای	پای ــز	ش ــو	مرک ــوف5	عض ــا	اُرل ماریان

1 - Rana Amirtahmasebi
2 - products
3 - Pelli-Clarke-Pelli
4 - advanced urbanism studies and city planning
5 - Mariana Orloff
6 - Ross Center for Sustainable Cities

ــعة	 ــروه	توس ــو	گ ــت.	وی	عض ــی7	اس ــع	جهان ــن	مناب انجم
ــزی	 ــان	برنامه	ری ــی	می ــة	هماهنگ ــت	و	وظیف ــهری	اس ش
توســعه	ای	 برنامه	هــای	 و	 اراضــی	 کاربــری	 شــهری،	
ــتن	 ــش	از	پیوس ــت.	پی ــده	دار	اس ــور	را	عه ــل	مح حمل	و	نق
بــه	انجمــن	منابــع	جهانــی،	وی	بــه	عنــوان	مشــاور	بخــش	
ــر	اعطــای	 ــی	ب ــی	در	پروژه	هــای	مبتن ــک	جهان شــهری	بان
وام8	و	پروژه	هــای	دانش	محــور9	)در	حــوزة	امریــکای	التیــن	و	
دریــای	کارائیــب(،	و	در	واحــد	جهانی	شــهر	و	انعطاف	پذیری10	
در	زمینــة	توســعة	اقتصــاد	محلــی،	ارتقا	بخشــی	بــه	زاغه	هــا،	
ــته	 ــت	داش ــی	فعالی ــری	اراض ــکن	و	کارب ــزی	مس برنامه	ری
ارتباطــات	 و	 اســت.	وی	دانش	آموختــة	علــوم	سیاســی	
ــن11	و	 ــای	آرژانتی ــک	الپالت ــگاه	کاتولی ــل	از	دانش بین	المل
سیاســت	گذاری	عمومــی	و	برنامه	ریزی	شــهری12	از	دانشــگاه	

میشــیگان	اســت.
ســامه	َوهبــا13	سرپرســت	بخــش	مدیریــت	ریســک	بالیــای	

7 - World Resources Institute (WRI)
8 - lending projects
9 - knowledge projects
10 - Global Urban and Resilience Unit 
11 - Catholic University of La Plata, Argentina
12 - public policy and urban planning
13 - Sameh Wahba

62
ره 

شما

۱۸۰

بازآفرینی اراضی شهری
نویسندگان: رعنا امیرطهماسبی، ماریانا اُرلوف، سامه َوهبا، اندرو آلتمن

انتشارات بانک جهانی، 2۰۱۶
۴۷۶ صفحه

Regenerating Urban Land: A Practitioner’s Guide to 
Leveraging Private Investment
Rana Amirtahmasebi, Mariana Orloff, Sameh Wahba, 
Andrew Altman 
Publisher: World Bank Publications, 2016



ــن	 ــش	از	ای ــت.	پی ــی	اس ــک	جهان ــا	در	بان ــة	افریق منطق
ــر	واحــد	جهانــی	شــهر	و	انعطاف	پذیــری	و	 ســمت،	وی	مدی
مســئول	مشــارکت	ها،	تحلیل	هــا،	راهبردهــا	و	سیاســت	های	
ــوده	اســت.	 ــل	ب ــطح	بین	المل ــی	در	س ــک	جهان ــهری	بان ش
ــدار	در	برزیــل	را	 وی	همچنیــن	رهبــری	بخــش	توســعة	پای
عهــده	دار	بــوده	اســت.	بــه	عنــوان	یــک	متخصــص	شــهری،	
ــعة	 ــی	و	توس ــزی	اراض ــکن،	برنامه	ری ــر	مس ــز	وی	ب تمرک
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	
رتــردام1	و	مرکــز	مطالعات	توســعة	شــهری	هاروارد2	مشــغول	
فعالیــت	بــوده	اســت.	وی	دانش	آموختــة	دکتــری	برنامه	ریزی	

شــهری	از	دانشــگاه	هــاروارد	اســت.
انــدرو	آلتمن3متخصــص	در	زمینة	شــهرهای	در	حال	تحول4	و	
پیاده	ســازی	مشــارکت	های	عمومــی	ـ	خصوصــی	اســت.	وی	
مدیــر	اجرایــی	شــرکت	پــارک	المپیک	لنــدن	و	مســئول	تهیة	
طــرح	جامــع	برنامه	ریــزی	و	توســعة	تبدیــل	پــارک	المپیــک	
2012	لنــدن	)بــه	مســاحت	حــدود	240	هکتار(	بــه	یک	مرکز	
رشــد	بین	المللــی5	جدیــد	بــوده	اســت.	وی	همچنیــن	معــاون	
توســعه	و	برنامه	ریــزی	اقتصادی	شــهردار	و	رئیس	کمیســیون	
ــه	 ــی	ک ــت.	زمان ــوده	اس ــا	ب ــهری	فیالدلفی ــزی	ش برنامه	ری
آلتمــن	مدیــر	برنامه	ریــزی	شــهر	واشــنگتن	بــود،	بــا	تبدیــل	
ــازمانی	پیشــرو	در	 ــه	س ــن	شــهر	ب ــزی	ای ــازمان	برنامه	ری س
ــز	شــهری	شــناخته	 ــک	برنامه	ری ــه	ی ــزی،	ب ــة	برنامه	ری حرف
شــده	و	بین	المللــی	تبدیــل	شــد.	انــدرو	آلتمــن	دارای	تجــارب	
کاری	در	بخــش	خصوصــی	نیــز	هســت	و	هم	اکنــون	مدیــر	
عامــل	شــرکت	توســعة	امــالک	و	مســتغالت	فایواســکوئرز6	
در	واشــنگتن	)متمرکــز	بــر	پروژه	هــای	حمل	و	نقــل	محــور	و	
خالقانه	شــهری(	اســت.	وی	دانش		آموختة	کارشناســی	ارشــد	
ــت	 ــوژی	ماساچوس ــتیتو	تکنول ــهری	از	انس ــزی	ش برنامه	ری
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زمـینه
کتــاب	بازآفرینــی	اراضــی	شــهری	بــا	هــدف	پاســخ	گویی	بــه	
تقاضــای	رو	بــه	رشــد	کشــورهای	مخاطــب	بانــک	جهانــی	
در	مــورد	نحــوة	مدیریــت	تقاضــا	بــرای	زمین	هــای	شــهری	
ــت	و	 ــا	رشــد	جمعی ــروزه	شــهرها	ب ــته	شــده	اســت.	ام نوش
تقاضــای	فزاینــدة	زمیــن	شــهری	مواجه	هســتند.	بســیاری	از	
شــهرها	اراضــی	اســتفاده	نشــدة	شــهری	در	حومة	خــود	دارند	
و	بــه	دنبــال	روش	هایــی	بــرای	اســتفاده	از	ایــن	اراضــی	در	
جهــت	رشــد	اقتصادی	انــد.	شــهرها	چگونــه	بــه	تقاضــای	رو	
بــه	افزایــش	زمیــن	پاســخ	می	دهنــد؟	در	بســیاری	از	مــوارد،	
شــهروندان	بــه	اجبار	بــه	نواحی	حاشــیه	ای	کم	تراکــم	و	جدید	
شــکل	گرفتــه	در	پیرامــون	شــهرها	نقــل	مــکان	می	کننــد	که	
خــود	منجــر	بــه	گســترده	شــدن	پراکنــش	شــهری	می	شــود.	
شــهرهای	پایــدار	امــا،	بــا	تکیــه	بــر	چشــم	انداز	قــوی	خــود	
بــرای	آینــده،	از	طریــق	افزایــش	تراکــم	هســته	های	شــهری	
موجــود	در	اراضــی	اســتفاده	نشــده	و	مخروبــة	شــهری	بدیــن	
تقاضــا	پاســخ	می	دهنــد.	تراکــم	باالتــر	بــا	رشــد	اقتصــادی	
ــراه	اســت.	ســاختن	شــهر	های	 و	یکپارچگــی	اجتماعــی	هم
متراکم	تــر	بــه	معنــای	کاهش	انتشــار	کربــن	و	آلودگــی	کمتر	
نیــز	هســت.	بــه	همیــن	دلیــل	بازآفرینــی	اراضــی	اســتفاده	
نشــدة	شــهری	و	توســعة	درون	زا	بــه	توســعة	پایــدار	شــهرها	

ــد. ــز	کمــک	می	کن نی
نیازمنــد	 شــهری	 نشــدة	 اســتفاده	 اراضــی	 توســعة	
معکوس	ســازی	رونــد	زوال	اقتصــادی،	اجتماعــی	و	کالبــدی	
ــات	 ــا	اصالح ــن	پروژه	ه ــدف	ای ــت.	ه ــهری	اس ــی	ش نواح
ــای	 ــق	رودکناره ــوه	ای،	خل ــی	قه ــت	محیطی	در	اراض زیس
پویــا،	و		بهبــود	وضعیــت	رکــود	اجتماعــی	و	اقتصــادی	شــهر	
درونــی	اســت.	امــا	در	بیشــتر	مــوارد،	تنــزل	کیفیــات	نواحــی	
شــهری	یــا	آلودگــی	اراضــی	قهــوه	ای	بــه	مرحلــه	ای	رســیده	
اســت	کــه	فراینــد	بازآفرینــی	شــهری	بــه	صــورت	طبیعــی	و	
ــوارد،	 ــن	م ــاز	نمی	شــود.	در	ای ــازار	آغ ــق	نیروهــای	ب از	طری
ــزور	 ــوان	کاتالی ــه	عن ــی	ب ســرمایه	گذاری	های	بخــش	عموم
آغازگــر	امــر	توســعه	می	شــود.	پروژه	هــای	بازآفرینی	شــهری	
مجموعــه	ای	از	مداخــالت	را	دربرمی	گیرنــد	کــه	دولت	هــای	
محلــی،	بــا	مشــارکت	بخــش	خصوصــی	و	اجتمــاع	محلــی،	
ــی	 ــتفاده	از	نواح ــش	اس ــرایط	و	افزای ــود	ش ــور	بهب ــه	منظ ب
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شــهری	موجــود	در	جهــت	اصالحــات	جمعیتــی	و	اقتصــادی،	
بــه	عنــوان	گزینــة	مقابــل	توســعة	نواحــی	شــهری	جدیــد	در	

ــد. ــام	می	دهن ــهرها،	انج ــة	ش حوم
پروژه	هــای	بازآفرینــی	شــهری	ماهیــت	پیچیــده	ای	دارنــد	و	
تأمیــن	اعتبــار	بــرای	آن	هــا	بــه	ســختی	صــورت	می	پذیــرد.	
ایــن	پروژه	هــا	نیــاز	بــه	یــک	دولــت	محلــی	توانــا	دارنــد	کــه	
بتوانــد	تمامــی	اجــزای	مــورد	نیــاز	بــرای	چنیــن	پروژه	هــای	
ــار	 ــان	متعــدد	را	در	کن دارای	ماهیــت	میان	بخشــی	و	ذی	نفع
هــم	قــرار	دهــد.	ایــن	پروژه	هــا	همچنیــن	نیازمنــد	ســاختار	
ــرای	فرایندهــای	بلندمــدت	هســتند	کــه	 نهــادی	مناســب	ب
بتوانــد	فــارغ	از	نوســانات	سیاســی	یــا	گذارهــای	بوروکراتیک،	
ــای	 ــرای	پروژه	ه ــار	ب ــن	اعتب ــدار	ســازد.	تأمی ــا	را	پای طرح	ه
بازآفرینــی	شــهری	نیــز	بــه	دلیــل	تصــور	بخــش	خصوصی	از	
ماهیــت	پرمخاطــرة	این	حــوزه،	در	مقایســه	با	ســرمایه	گذاری	
بــرای	توســعه	های	جدیــد،	چالشــی	دیگر	محســوب	می	شــود.	
ــی	شــهری	 در	بســیاری	از	شــهرها،	اراضــی	هــدف	بازآفرین
ــق	 ــع	و	تطبی ــد	تجمی ــرد	و	نیازمن ــی	خ ــام	مالکیت دارای	نظ
مجــدد	هســتند.	وجــود	ســکونت	گاه	های	غیررســمی	و	امالک	
اســتیجاری	نیــز،	بــه	دلیــل	نیــاز	بــه	اقداماتــی	بــرای	توســعة	
برابــر،	بــر	پیچیدگــی،	هزینــه	و	زمــان	تأمیــن	اســکان	مجــدد	
ــای	 ــکالت،	نمونه	ه ــن	مش ــام	ای ــود	تم ــا	وج ــد.	ب می	افزای
ــهرها	 ــه	در	ش ــی	عادالن ــیاری	از	بازآفرین ــز	بس موفقیت	آمی
وجــود	دارد.	ایــن	شــهرها	یــا	بــر	بخــش	خصوصی	فعــال	خود	
ســرمایه	گذاری	کرده	انــد	یــا	در	صــورت	فقــدان	محرک	هــای	
الزم	بــرای	ورود	بخــش	خصوصــی	به	حــوزة	ســرمایه	گذاری،	
ــارکت	 ــک	مش ــرای	تحری ــذاب	ب ــی	ج ــط	تنظیم ــک	محی ی

ــد. ــی	کرده	ان طراح

جامعـۀ هدف
ایــن	کتــاب	ابــزاری	کاربردی	بــرای	مدیران	شــهری	و	مراجع	
رســمی	برنامه	ریزی	اســت	و	طیــف	گســترده	ای	از	گزینه	های	
انتزاعــی	و	اجرایــی	را	بــرای	آن	هــا	فراهــم	می	کنــد.	نمی	توان	
گفــت	کــه	یــک	جعبــه	ابــزار	کامــل	اســت،	امــا	مدل	هــای	
ــا	 ــا	ب ــا	پروژه	ه ــد	ت ــه	می	ده ــرای	شــهرها	ارائ بســیاری	را	ب
ــه		فــرد	هــر	شــهر	)وضعیــت	 ــه	شــرایط	منحصــر	ب توجــه	ب
مالــی،	ظرفیــت	فنــی،	زمان	بنــدی	و	اولویت	هــا(	اجــرا	
شــوند.	ایــن	کتــاب	می	توانــد	کاربــردی	دوگانه	داشــته	باشــد:	

مقدمــه	ای	بــرای	یــک	تیــم	فنــی	کــه	بــه	دنبــال	یادگیــری	
تمامــی	مفاهیــم	بازآفرینــی	هســتند،	و	مجموعــه	ای	جامــع	از	
ــرای	اجــرای	یــک	پــروژة	بازآفرینــی.	 گزینه	هــای	موجــود	ب
ــا	نمونه	هــای	مســتقل	طراحــی	شــده	 ایــن	کتــاب	راهنمــا	ب
اســت	کــه	خــود	جامــع	و	واضــح	هســتند.	بــرای	مثــال،	اگــر	
یــک	مقــام	رســمی	شــهری	عالقه	منــد	بــه	یادگیــری	راه	های	
مختلــف	اســتفاده	از	زمیــن	بــرای	بازآفرینــی	شــهری	باشــد،	

مطالعــة	ایــن	کتــاب	راهنمــا	نقطــة	شــروع	خوبــی	اســت.

ساخـتار
ــود:	 ــیم	می	ش ــن	تقس ــن	عناوی ــا	ای ــه	دو	بخــش	ب ــاب	ب کت
ــش	اول	 ــی«.	بخ ــای	مطالعات ــا«	و	»نمونه	ه ــاب	راهنم »کت
ــزار	 ــه	اب دارای	3	قســمت	مجزاســت.	قســمت	نخســت	جعب
اســت	و	فراینــد	یــک	پــروژة	بازآفرینــی	شــهری	را	براســاس	
ــن	 ــزی،	تأمی ــدی،	برنامه	ری ــات	کلی ــة	موضوع ــد	مطالع رون
ــار	 ــن	چه ــک	از	ای ــد.	هری ــریح	می	کن ــرا	تش ــار	و	اج اعتب
فــاز	شــامل	ابزارهــای	مشــخص	بــرای	اجــرا	هســتند	کــه	بــا	
مثال	هــای	مرتبــط	از	نمونه	هــای	مطالعاتــی	موجــود	نمایــش	
داده	شــده	اند.	برخــی	از	ابزارهــای	بــه	کار	برده	شــده	در	کتاب	
ــرد	در	 ــطح	خ ــطح	کالن	و	س ــای	س ــت:	تحلیل	ه این	هاس
فــاز	اول؛	ابزارهــای	مختلــف	برنامه	ریــزی	ماننــد	طرح	هــای	
جامــع،	و	همچنیــن	مجموعه	ای	از	تســهیالت	ســازمانی	برای	
پروژه	هــای	بازآفرینــی	در	فــاز	دوم؛	مجموعــه	ای	از	ابزارهــای	
اقتصــادی	)تأمیــن	مالــی	مبتنــی	بــر	مالیــات	و	مناطــق	بهبود	
ــل	 کســب	و	کار(	و	ابزارهــای	تنظیمــی	)حقــوق	توســعة	قاب
انتقــال	و	تراکــم	تشــویقی(	در	فــاز	ســوم؛	و	مجموعــه	ای	از	
مالحظــات	مرتبــط	بــا	رهبــری	و	تجزیــه	و	تحلیــل	ریســک	
ــزار،	خواننــده	 ــا	مطالعــة	قســمت	جعبــه	اب در	فــاز	چهــارم.	ب
بــه	درکــی	روشــن	از	راه	هــای	مختلــف	پیگیــری	یــک	پروژة	
ــزار	در	دســترس،	پیچیدگــی	موضــوع	و	نقــاط	 بازآفرینــی،	اب

ــد. ــد	دســت	می	یاب عطــف	اصلــی	موجــود	در	رون
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــر	دارایی	های ــی	ب ــمت	دوم	مبتن ــاختار	قس س
شــهرها	می	تواننــد	بــا	اتــکا	بــر	آن	هــا	پروژه	هــای	بازآفرینــی	
ــتقیمًا	از	 ــه	مس ــا	ک ــن	دارایی	ه ــد.	ای ــرا	کنن ــهری	را	اج ش
ــد	از	 ــر	می	شــوند	عبارت	ان ــی	شــهری	متأث ــات	بازآفرین اقدام
ــط		 ــن	و	محی ــط	زیســت.	زمی ــی	و	محی ــة	محل ــن،	جامع زمی
زیســت	گاه	یــک	مســئولیت	و	بــار	نیــز	محســوب	می	شــوند	
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)بــه	دلیــل	پیشــی	گرفتــن	هزینه	هــای	تصفیــة	اراضــی	و	دفع	
زبالــه	از	منافــع	قابــل	تصــور	بــرای	آن	هــا(.	ایــن	قســمت	بــه	
ــن	 ــتفاده	از	ای ــت	و	اس ــت،	حفاظ ــف	مدیری ــای	مختل ابزاره
ــی	 ــروژة	بازآفرین ــک	پ ــر	ی ــرای	موفق	ت ــرای	اج ــا	ب دارایی	ه
ــورد	 ــی	در	م ــة	قســمت	دوم	اطالعات ــد.	مطالع ــاره	می	کن اش
چگونگــی	مشــارکت	یــا	ممانعــت	ایــن	دارایی	هــا	در	اجــرای	

ــد.	 ــت	می	ده ــه	دس ــا	ب پروژه	ه
ــت	 ــرات	اجتماعــی	مثب ــر	تأثی قســمت	ســوم	نگاهــی	دارد	ب
ابزارهــای	 و	 بازآفرینــی	شــهری	 پروژه	هــای	 و	منفــی	
قابــل	اســتفاده	بــرای	جلوگیــری	از	تأثیــرات	ناخواســته	
ــن	 ــت.	همچنی ــی	جمعی ــا	جایگزین ــازی1	ی ــد	اعیانی	س مانن
مجموعــه	ای	از	اجــزای	اجتماعــی	را	بــا	یک	برنامــة	اجتماعی	
ــی	پوشــش	می	دهــد.	 ــرای	پروژه	هــای	بازآفرین گســترده	تر	ب
ایــن	فهرســت	جامع	نیســت،	امــا	به	خواننــده	توانایی	بررســی	
و	انتخــاب	اجــزای	اجتماعــی	مناســب	بــرای	پــروژة	بازآفرینی	
مــورد	نظــر	را	می	دهــد.	بخــش	اول	بــا	ارائــة	خالصــه	ای	از	
درس	هــای	آموختــه	شــده	در	پروژه	هــای	بازآفرینــی	شــهری	
و	اســتخراج	تجــارب	اصلــی	از	نمونه	هــای	مطالعاتــی	مــورد	

ــد.	 ــان	می	یاب ــاب	پای نظــر	کت
ــه	 ــی	اســت	ک ــة	مطالعات ــامل	8	نمون ــاب	ش بخــش	دوم	کت
هریــک	بــه	تفکیــک	به	بررســی	فازهــای	مطالعــة	موضوعات	
ــد	و	 ــار	و	اجــرا	می	پردازن ــن	اعتب ــزی،	تأمی ــدی،	برنامه	ری کلی
ــت	 ــه	دس ــق	ب ــه	و	تحقی ــرای	مطالع ــتری	ب ــات	بیش اطالع
ــای	 ــامل	پروژه	ه ــی	ش ــای	مطالعات ــن	نمونه	ه ــد.	ای می	دهن
بازآفرینــی	شــهری	در	بوئنــوس		آیرس،	ســانتیاگو،	شــانگهای،	
ــبورگ	 ــنگاپور	و	ژوهانس ــینگتن،	س ــئول،	واش ــاد،	س احمدآب
می	شــوند.	مثال	هــای	مربــوط	بــه		ابزارهــای	اســتفاده	شــده	
در	ایــن	نمونه	هــای	مطالعاتــی	بــه	تفصیــل	در	کتــاب	تشــریح	
ــن	 ــق	ای ــاب	از	طری ــده	در	کت ــه	ش ــای	ارائ ــده	اند.	ابزاره ش
http://urban-	:اند	ــترس ــل	دس ــز	قاب ــن	نی ــبکة	آنالی ش

.regeneration.worldbank.org

نتایـج
ایــن	کتاب	راهنمــا	فهرســتی	از	راه	های	جذب	ســرمایه	گذاری		
بخــش	خصوصــی	در	طرح	هــای	بازآفرینــی	شــهری	را	
ــورد	 ــای	م ــی	از	ابزاره ــة	طیف ــدف	ارائ ــد.	ه ــم	می	کن فراه

1 - gentrification

نیــاز	دولت	هــا	و	برنامه	ریــزان	محلــی	اســت	تــا	از	طریــق	آن	
توالــی	اقدامــات	بــرای	بهره	بــرداری	از	دارایی	هــای	عمومی	و	
جــذب	ســرمایه	گذاری	های	بخــش	خصوصــی	در	پروژه	هــای	
بازآفرینــی	بــه	شــکلی	نظام	منــد	شناســایی	شــود.	انتخــاب	و	
ــه	ظرفیت	هــای	 ــن	ابزارهــا	بســتگی	ب ــزان	اســتفاده	از	ای می
فنــی	و	نهــادی	هر	شــهر،	و	میــزان	اســتقالل	و	توانایی	آن	در	
مدیریــت	منابــع	مالــی	شــهرداری	دارد.	نمونه	هــای	مطالعاتی	
موجــود	در	ایــن	کتــاب	بــه	ایــن	بحــث	می	پردازند	کــه	چگونه	
ــد	از	 ــه	می	توان ــل	توج ــی	قاب ــای	ارض ــا	دارایی	ه ــهری	ب ش
ابــزار	مناســب	بــرای	دســتیابی	بــه	اهــداف	بازآفرینــی	بهــره	
ببــرد.	در	مــورد	شــهرهای	بــا	دارایی	هــای	عمومــی	محــدود	
نیــز	ایــن	کتــاب	راهنمــا	بــه	ارائــة	روش	هــای	ممکــن	بــرای	
ــی	 ــای	محل ــذاری	دولت	ه ــدرت	قانون	گ ــرداری	از	ق بهره	ب
در	جهــت	ایجــاد	انگیــزه	بــرای	ســرمایه	گذاری	خصوصــی	در	
ــای	 ــت	دولت	ه ــد	اس ــردازد.	امی ــی	می	پ ــای	بازآفرین طرح	ه
ــه	ســمت	 ــات	ب ــن	اطالع ــتفاده	از	ای ــا	اس ــد	ب ــی	بتوانن محل
توســعة	درون	زا،	افزایــش	تراکــم	هســته	های	شــهری	خــود	و	
ســاخت	محیط	هــای	شــهری	خوشــایندتر	کــه	به	شــهروندان	
ــد	 ــی	را	بدهن ــان	زندگــی،	کار	و	کامیاب ــة	توأم فرصــت	تجرب

حرکــت	کننــد.
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