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  چکیده

کنش  تري از میان هاي ابداعی و تجربی امروزه در کشورهاي شمال اروپا شیوه

بیشتر  ریزي شهري و حکمروایی، شهروندان و مقامات مسئول در حوزه برنامه

هاي بازآفرینی شهري و  ها در آن دسته از پروژه خورد. این شیوه به چشم می

تر بین مقامات رسمی  هاي دربرگیرنده کنش ریزي که حامی میان تجربیات برنامه

» استماع عمومی«، بیش از الگوهاي سنتی همچون اند و بازیگران محلی

شود. این مقاله بر آن است که پتانسیل این اَشکال مشارکت را در  مشاهده می

و  - شده ندان طردویژه سهیم کردن شهرو به – آفرینی در نوآوري اجتماعی نقش

کنش و همکاري را واکاوي نماید. در عرصه  هاي جدید براي میان ایجاد عرصه

ي شگریآزماریزي به مثابه  نظري، این مقاله از مفاهیم نوآوري اجتماعی، برنامه

)Hillier, 2007; Nyseth, Pløger & Holm, 2010( آفرینی  و هم

)Voorberg, Bekkers & Tummers, 2013(  گرفته است. در عرصه الهام

عمل، مقاله بر سه نمونه مختلف از نروژ و دانمارك متمرکز شده است؛ 

هایی نوین براي درگیر کردن شهروندان محلی در  هایی که دربرگیرنده راه نمونه

ریزي  ریزي شهري است. در پایان، مقاله چگونگی الهام گرفتن برنامه برنامه

  دهد. حث قرار میرسمی از چنین ابتکارهایی را مورد ب
  

گرانه،  ریزي آزمون مشارکت شهروندي، تولید مشترك، برنامه ها: کلیدواژه

   نوآوري اجتماعی.

 

 

 
Abstract 

In the Nordic countries, we are witnessing a 

proliferation of novel and more experiment-

al ways of citizen and authority interaction 

within the field of urban planning and 

governance. These formats are seen in 

urban regeneration projects & planning 

experi-ments that endorse more inclusive 

interactions between public authorities and 

local actors than in the traditional formal 

hearings. The intention of this article is to 

explore the potential of these forms of 

participation in contributing to social 

innovation particularly related to including 

citizens that are difficult to reach, and in 

creating new arenas for interaction and 

collaboration. Theoretically, the article is 

inspired by the concepts of social 

innovation, planning as experimentation 

(Hillier, 2007; Nyseth, Pløger, & Holm, 

2010), and co-creation (Voorberg, Bekkers, 

& Tummers, 2013). Empirically, the article 

draws on three different cases from Norway 

and Denmark which entailed some novel 

ways of involving local citizens in urban 

planning. Finally, the article discusses how 

formal planning procedures can gain 

inspiration from such initiatives. 

Keywords: citizen participation; co-

production; experimental planning; social 

innovation. 

                                                             
1. Nyseth, T., Ringholm, T. and Agger, A. (2019). Innovative Forms of Citizen Participation at the Fringe of the Formal 
Planning System. Urban Planning, 4(1): 7-18. 
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  . مقدمه1

جدید  نظرات نقطهریزي براي صداها و  ریزي معاصر، تأکید بر نیاز به گشودن فرایندهاي برنامه یک جریان غالب در برنامه

 ;Albrechts, 2002; Campbell & Marshall, 2010; Fung, 2015; Lundman, 2016; MacCallum, 2010(است 

Monoo & Khakee, 2012(ترِ  . امروزه هم در کشورهاي شمال اروپا و هم در سراسر جهان، شاهد اَشکال جدید و مشارکتی

. برخی از این )Healey, et al., 2008; Sørensen & Trofing, 2018( باشیم میکنش شهروندان و مقامات محلی  میان

و در ذیل عناوین  باشند میآن) در حال اجرا  ازنگ ریزي (یا با ارتباطی کمر تجارب مشارکتی در حاشیه فرایندهاي رسمی برنامه

 3»شهرسازي روزمره«، )Miraftab, 2009( 2»ریزي شورشی برنامه«، )Talen, 2015( 1»خودت شهر را بساز«دیگري همچون 

عتراض شود. این اقدامات اغلب از سوي شهروندان و در راستاي ابزار ا دنبال می )Simpson, 2014( 4»شهرسازي پارتیزانی«و 

 ,Agger & Sørensen, 2014; Nyseth & Ringholm, 2018; Umemoto(گیرد  یا مخالفت با مقامات رسمی صورت می

دهند. در این مقاله، سه نمونه از ابتکارات  . در عین حال، مقامات محلی نیز اَشکال جدید مشارکت را مورد آزمایش قرار می)2001

گیرد.  ریزي و حکمروایی شهري مورد تحلیل قرار می در فرایندهاي رسمی برنامه نوآورانه با هدف درگیر کردن شهروندان

  اند. ریزي آغاز شده و سازمان یافته که از سوي مقامات رسمی برنامه اند هایی فرایندهاي مشارکتی مورد بررسی در این مقاله، آن

 & Sørensen(شود  یل متفاوت ارزشمند تلقی میآفرین شهري، دروندادهاي شهروندان به دال هاي تحول برنامهدر تعدادي از 

Trofing, 2018(هاي مختلف آزمایش شده است  ریزي و توسعه شهري تبدیل به بستري براي شکل . برنامه)Evans, 

Karvonen & Raven, 2016; Lim, 2016; Marvin & Silver, 2016( 5»هاي شهري آزمایشگاه« گیرفرا. در زیر عبارت ،

 صرفاًاي از فضاي  طور فزاینده ها به . این روشاند افتههاي شهري توسعه ی ی به آزمایشده سازمانها براي  ي از روشا مجموعه

کنش و مشورت میان  معنا که بر میان ؛ بدین)Karvonen & van Heur, 2014(اند  فنی فراتر رفته و ابعادي اجتماعی یافته

هاي  ها، هیئت ، کافه گفتگوها، مشاوره7ریزي درباره موضوعی خاص کل یا برنامههاي مختلف (جلسات رفع مش به شکل 6نفعان ذي

  کنند. کننده و مداخالت هنري) تأکید می بینی هاي پیش مشورتی، جلسات کارگروه آخر هفته، گروه

طور ویژه  که به توان نهادهایی دانست ها را می توصیف کرد. آن» هاي دموکراتیک نوآوري«توان  برخی از این ابتکارات را می

هایی  . آزمایش)Smith, 2009(شوند  گیري سیاسی طراحی می براي تغییر برداشت از مشارکت شهروندي در فرایند تصمیم

) به واسطه رویکردشان 2015(در سال  9»آزمون استکهلم«) و 2005 -2006(در بازه  8»سال توسعه شهري در ترومسو«همچون 

بخشی مجدد به گفتمان  از طریق برگزاري چندین کارگاه با حضور بازیگران مختلف، چارچوب هاي احتمالی شهر در تجسم آینده

 ,.Nyseth et al(کردند، نوآورانه بوده است  آور را خلق می دهی رویدادهایی که گهگاه لحظاتی اعجاب ریزي و سازمان برنامه

2010; Smas, Schmitt, Perjo & Tunström, 2016(هایی براي  مکان عنوان بهتفاده از فضاهاي موقت . منافع ناشی از اس

هایی براي  پهنه عنوان بهیا  )Haydn & Temel, 2006; Metzger, 2010(هاي محتمل  تجربیات هنري در تصویر کردن آینده

. مثالً ، افزایش یافته است)Madanipour, 2017(شوند  اي براي عمل اجتماعی می نشده که عرصه بینی برگزاري رویدادهاي پیش

                                                             
1. Do it Yourself Urbanism 
2. Insurgent planning 
3. Everyday urbanism 
4. Guerilla urbanism 
5. Urban laboratories 
6. Stakeholders 
7. Charrette 
8. The City Development Year in Tromsø 
9. Experiment Stockholm 
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 ریزير حاشیه نظام رسمی برنامهد هاي نوآورانه مشارکت شهرونديشکل

 
هاي جدید درباره  اند؛ اشکالی که با ایده محور، اَشکال جدید مشارکت شهروندي اجرایی شده در زمینه حکمروایی شهري مکان

تر مقامات عمومی براي بسیج بازیگران جامعه مدنی و تولید مشترك خدمات عمومی (به ویژه در  چگونگی عمل راهبردي

رود که در تدبیر  . در اکثر این ابتکارات، از شهروندان انتظار می)Agger & Tortzen, 2015(اند  دانمارك) مرتبط شده

 & Agger(هایی براي ارتقاي اجتماعی و کالبدي محله خود در همکاري با مقامات رسمی، نقش مهمی ایفا نمایند  حل راه

Jensen, 2015; Agger & Andersen, 2018; Agger & Tortzen, 2018(با اهداف مشابه در نروژ نیز  هایی . پروگرام

  .)Ruud & Vestby, 2011(اند  تعریف شده

تر  رسمیهاي سنتی و  یی است که عرصهها يدشوارهاي نوآورانه مشارکت شهروندي،  شیوه ]کارگیريِ به[ یک انگیزه براي

یزه دیگر، نیاز شهرها براي نمایش . انگاند مواجهها  با آن نفعان ذيتري از شهروندان و سایر  مشارکت در رسیدن به گستره وسیع

تر،  ویژه در شهرهاي بزرگ . بههاست تیقومي زندگی، عالیق و ها سبکها نسبت به تنوع  تلویحی گشودگی و پذیرش آن

ربرگیرنده، روند جدیدي شهرهایی پذیراي تنوع و د عنوان بهگذاري براي ارتقاي انسجام اجتماعی و برندسازي شهرها  سیاست

میالدي را  1990اي از راهبردهاي شهري دهه  که بخش عمده -رویکرد کارآفرینانه  ]در نقد[ بدیلی عنوان بهویژه  است که به

که در توسعه شهري بر فرایندهایی با هدف مقابله با » نوآوري اجتماعی. «)Florida, 2014(معرفی شده است  -داد یمتشکیل 

 ,Gerometta, Häussermann & Longo(، اهمیت زیادي یافته است شود، در نتیجه این روند طرد اجتماعی متمرکز می

ریزي شهري از طریق نوآوري اجتماعی  آفرین برنامه به قدرت تحول ندهیفزاشود، تمایل  . آنچه امروزه مشاهده می)2007 :2005

اما یک اجماع عمومی  ؛وجود داردي نوآوري اجتماعی ها داللت. اگرچه تعابیر و تفاسیر مختلفی درباره )Moulaert, 2016(است 

بخشی به بخش عمومی،  میان شهروندان و مقامات عمومی براي مشروعیت» فرایندهایی«در این مورد وجود دارد که وجود 

  .)Bekkers, Tummers & Voorberg, 2013(شود  ارزشمند تلقی می

صورت  شده است؛ بدین» نوآوري دموکراتیک«ن گیري چندی ریزي شهري منجر به شکل عالقه به نوآوري اجتماعی در برنامه

 کند یمحرکت فکري عمومی  و جلسات هم ها نشستهاي سنتی همچون  اشکالی متفاوت از شیوهسوي  بهکه مشارکت شهروندي 

که » کلمش«با یک  عمدتاً. این ابتکارات مشارکتی دهند یمتري را مورد تأکید قرار  تر و مشارکتی و این اشکال، عناصر دربرگیرنده

ي صنفی ها سازمان. سپس جامعه عمومی/ مدنی، دگرد یمایجاد شود، آغاز  تواند یمجدید که » امکان«حل شود یا یک  ستیبا یم

جدید براي مشارکت  هاي تا نهادهاي همیارانه موفق را شکل دهند. اگرچه این عرصه شوند یم ]فرایند مشارکت[ وارد ها شبکهو 

هاي مهم  رسد که همچنان برخی جنبه به این نتیجه می ]این مقاله[ تري از بازیگران را دارند، دامنه وسیع همراه کردنپتانسیل 

 اند. وجود دارند که هنوز در مباحثات نظري و دانشگاهی مورد بحث قرار نگرفته

راگیري، شفافیت و نخست؛ برخی از این اشکال جدید مشارکت لزوماً بر اساس اصول دموکراتیک همچون دربرگیرندگی/ ف

ها با دخالت دادن بازیگران جدید، به تقویت دموکراسی  اند. البته همچنان ممکن است این عرصه پاسخگویی طراحی نشده

سخن بینجامند. اما این امکان نیز وجود دارد که این اشکال مشارکت منجر به وارد شدن شهروندان توانمندي شود که مدعی 

ریت ساکنان مکان زندگی خود باشند. دوم؛ این فرایندها، به دنبال برآمدهایی غیر از برآمدهاي از سوي تمامی یا اکث گفتن

 قرار دادنآفرینی در نوآوري اجتماعی و  ؛ برآمدهایی همچون ایجاد ارزش اجتماعی باالتر، نقشباشند می 1ریزي الزامی برنامه

                                                             
1. Mandatory planningاین عبارت را براي  ها آنریزي نباشد، بلکه  اي در برنامه منظور نویسندگان مقاله از این عبارت، رهیافت ویژه رسد یمنظر  : به

، نظام شهرها دچار اختالل ها آنو در صورت عدم انجام  اند ریزي اند که جزء فرایندهاي روزمره و الزامی برنامه کار گرفته ریزي به اشاره به وظایفی از برنامه

صحت این برداشت را تقویت  ،که در جمله بعدي آمده (همچون ایجاد ارزش اجتماعی و ...)» ي الزامیزیر برنامه«. توجه به مواردي غیر از دشو یم

  .کند یم
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هاي مشارکتی  . سوم؛ انگیزه تعریف این شیوه)Demazière, et al., 2017(ریزي  ي برنامهدستور کارهاي جدید در ها شهیاند

. به همین )Healey, 2007(شود  آفرین ایجاد می اغلب در شرایط عدم قطعیت و نیاز به بسیج منابع جدید در اقدامات تحول

ویه این فرایندها را مدنظر خطري براي دموکراسی باشد. بنابراین باید هر دو س تواند یمدالیل، اشکال نوآورانه مشارکت شهروندي 

  کننده استانداردهاي دموکراتیک. قرار داد: ابعاد مقوم و ابعاد تضعیف

ها بر نوآوري اجتماعی واکاوي خواهد شد.  هاي خاصی از این اشکال مشارکت و پتانسیل اثرگذاري آن در این مقاله، جنبه

یی با هدف ها شیآزماگیرد؛ فرایندهایی که  شهروندي شکل میتحلیل مقاله بر پایه سه موردکاوي از اشکال نوآورانه مشارکت 

ي نوآوري اجتماعی و دموکراتیک، ها اند. ساختار مقاله به ترتیب زیر است: ابتدا با مرور انگاشت ایجاد کاالهاي عمومی بهتر بوده

. سپس سه میکن یمشهروندي آغاز  یی براي تحلیل اشکال نوآورانه مشارکتها افتیره عنوان بهو تولید مشترك  1آزمایش خالقانه

شوند. در بخش  اند، ارائه می نمونه از اشکال نوآورانه مشارکت شهروندي که با دعوت از شهروندان در نروژ و دانمارك تحقق یافته

ي دموکراتیک مجموعه مبسوطی از فنونی که براي دخالت دادن شهروندان استفاده شدند، مورد توجه قرار ها داللتبحث، 

هاي  . این فنون، عرصهماندند یم، بخشی از شهروندان از فرایند مشارکت بیرون شدند ینمکار گرفته  ؛ فنونی که اگر بهرندیگ یم

نتایج این اشکال  توان یمایم که چگونه  . در پایان، به واکاوي این امر پرداختهکنند یمجدیدي را براي تعامل و همیاري ایجاد 

  وارد نمود. گیري ریزي و تصمیم ی برنامهمشارکت را در فرایندهاي رسم

  ریزي و توانمندسازي اجتماعی . نوآوري، برنامه2

در  ها سازماني شهروندان و ها شیگراآمده است که به واسطه  به وجودهاي اجتماعی در دو دهه گذشته  حوزه نوآوري

 & van der Haveتوسعه به وجود آمده است (فکرانه اقتصاد در  ي کوتهاندازها چشمي تجاري غالب و ها مدلنوآوري، نقد 

Rubalcaba, 2016 شود  هاي جدید ایجاد و اجراي تغییرات اجتماعی شناخته می شیوه عنوان به). نوآوري اجتماعی

)Hochgerner, 2011ها است. نوآوري بیشتر پیرامون حل مسائل اجتماعی است تا فناوري  ها و نحوه ترکیب آن ). تمرکز بر شیوه

 عنوان به تواند یمنوآوري اجتماعی «آمده است:  )6 :2013( مثال، در راهنماي نوآوري اجتماعی کمیسیون اروپا عنوان به .جدید

ي اجتماعی جدید، شناخته ها يهمکارمنظور پاسخگویی به نیازهاي اجتماعی و خلق روابط یا  ي جدید بهها دهیاتوسعه و اجراي 

. در میان ادبیات متنوع و اند شدهموضوعی سیاسی، رویکردهاي تحلیلی بیشتري آغاز  عنوان به. به تازگی تا حد زیادي »شود

ها و  ) تغییر در روابط، سیستم1اند. نوآوري اجتماعی شامل: ( رسد به اشتراك گذاشته شده متمایز، دو جزء اصلی به نظر می

کند یا مشکل مرتبط اجتماعی را حل  انسانی خدمت می) چنین تغییراتی به یک نیاز/هدف مشترك 2و ( ؛ساختارهاي اجتماعی

)، توانمندسازي را 2014( 2کالم، محمود و حمدوش ). به دنبال موالرت، مکvan der Have & Rubalcaba, 2016سازد ( می

اعطاي صدا و ویژه از طریق  منظور ارتقاي نوآوري اجتماعی، به ؛ زیرا که تعامل شهروندان بهمیکن یمبعد سوم اضافه  عنوان به

 عبارتنوآوري اجتماعی  )1347 :2015( 3ي طردشده، ضروري است. مطابق با نظرات ووبرگ، بکرز و تامرزها گروهقدرت به 

  از: است
  

و قوانین میان  ها تیموقعمدت که هدف آن مخاطب ساختن نیازهاي اجتماعی توسط تغییر اساسی روابط،  خلق بروندادهاي طوالنی

 مرتبط شامل کاربران نهایی، به وسیله عبور از نفعان ذيدرگیر از طریق فرآیندي باز از مشارکت، مبادله و همکاري با  نفعان ذي

  مرزهاي سازمانی و حوزه اختیارات است.

                                                             
1. Creative experimentation 
2. Moulaert, MacCallum, Mehmood and Hamdouch 
3. Voorberg, Bekkers & Tummers 
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ي است و هدف آن تر فعالاین دیدگاهی است که بر ارتقاي کیفیت زندگی افراد تأکید دارد؛ جایی که توسعه داراي معناي 

). بنابراین، نوآوري اجتماعی موفق که منجر به خلق ارزش Gonzales & Healey, 2005دگرگونی روابط و تغییر مسیرهاست (

شود که اغلب در  شناخته می کنندگان مشارکتتوانمندسازي، روابط متقابل و روابط بهبود یافته در میان  عنوان بهاجتماعی گردد؛ 

تولید هاي اجتماعی اغلب  ي رقابتی سر و کار داشت. نوآوريها ارزشکه در آن باید با  شود نفعی ایجاد می یک محیط چندذي

  باشد. ي کشوري و دولتی جامعه میها بخشمشترك 

  آفرینی و هم خالقانهآزمایش ریزي به مثابه  . برنامه3

ریزي، موجب  حوزه برنامهمنظور برقراري ارتباط با بازیگران عمومی و خصوصی در  هاي نو به عالقه به پیدا کردن روش

هاي نظري شناخت، به همراه  ها، روش هاي جدید شده است. براي جین هیلیر، آزمایش برانگیختن عالقه به رویکردها و شیوه

  ).Hillier, 2008( استاقدام با تردید و عدم اطمینان و بدون دانش مقصد 

و همچنین برندگانی وجود دارند و ممکن  ها بازندهنیروهاي جدید ممکن است در چنین تحوالتی بسیج شوند، در حالی که 

ان، ریز برنامهبه نظر هیلیر، براي  .) نیز وجود داشته باشد1ي مخالف توسعهها گروهعنوان مثال،  ي مسلط اعتراض (بهها گونهاست 

ریزي  : یک برنامهابدی یمکه در آن قدرت عمل و اثرات فعالِ به دنبال آن، افزایش  اهمیت دارد »مواجهه خوب«ساماندهی 

فراگیرتر، علنی، خالق و دموکراتیک، که مستلزم سناریوهاي محتمل آینده و مباحث گروهی و انتقادي در رابطه با پیامدهاي 

، به شمولیتوب مشارکت را با توجه به فرم (عملکرد) و ، چارچ2ریزي آزمونگرانه . رویکرد برنامهباشد بالقوه بازیگران مختلف، می

و شده تشدید  3»مشتركتولید «و  »آفرینی هم«کشد. این رویکرد مشارکت در ادبیات در حال رشد نیز در مورد مفاهیم  چالش می

ها عناصر اصلی خط  ). اینSørensen & Torfing, 2018; Torfing, 2016در بحث در مورد نوآوري عمومی برجسته است (

 & ,Hartley, Sørensenشود ( حکمروایی شبکه، مدیریت مشترك و تولید مشترك توضیح داده می عنوان بهکه  باشد میفکري 

Torfing, 2013 شود  خالصه می »حکمروایی عمومی جدید«بخشی از یک دیدگاه جدید در رهبري زیر پرچم  عنوان به) و

)Osborne, 2006سعه به واسطه افزایش ارتباط بازیگران از بخش تجاري، بازیگران بخش سوم و کاربران در مراحل ). این تو

وجه مشارکت حاصل از ادبیات نوآوري  .شود هاي همکارانه فرآیند نوآوري، توصیف می سازي، با تأکید بر جنبه مختلف تصمیم

) و Karlsson, Skålèn, & Sundström, 2014()، نوآوري کارمندمحور Bason, 2007همکارانه، نوآوري کاربرمحور (

  ). Moore & Benington, 2011باشد ( آفرینی ارزش عمومی می هم

ي ها استیسمنظور تولید  سازي به توان در دو دسته خالصه کرد: درگیرکردن شهروندان/ کاربران در تصمیم هدف را می

 ,Alford, 2010; Bovaird & Loeffler, 2012; Brysonشود ( مناسب که جوانب گوناگون ارزش عمومی را سبب می

Sancino, Benington, & Sørensen, 2016.(  

ولی مرتبط از نظریه است. آنچه که  ،یی متفاوتها هیالبخشِ  هاي نوآورانه مشارکت، الهام گونهبه عبارت دیگر، رویکرد ما به 

مسئله نیست، حتی اگر استثنا  نیتر مهمکه در این مطالعات  ي مختلف قابل توجه است؛ جنبه دموکراتیکی استها يهمکاردر 

  ).Agger & Löfgren, 2008; Shakeri, 2011وجود داشته باشد (

                                                             
1. NIMBY که خالصه عبارت انگلیسی :"Not In My Back Yard" در اند که به معنی افراد یا ساکنانی است که مخالف یک توسعه جدید ؛باشد می

بلکه  ؛ها به دلیل عدم اعتقاد به خود تکنولوژي یا آن توسعه نیست ها در حال رخ دادن است. به این معنی که مخالفت آن مجاورت محل زندگی آن

  ها اتفاق بیفتد (مترجم). ید در جایی دور از محل زندگی آنمعتقدند با
2. Experimental planning 
3. Co-production 
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نیروي  ،شود هاي آزمایشی پیش برده می شکلي که در ا نوآورانهاصلی در این مقاله این است که چگونه مشارکت  سؤال

که اشاره شد، نوآوري همراه با ریسک است  طور همانگیرد؟  در بر می را -که ایده نوآوري اجتماعی بر پایه آن است -  دموکراتیک

)Osborne & Brown, 2013رو، نوآوري  باشد. از این سو ناهمهاي دموکراتیک ممکن است با دیگر جوانب  ). یکی از جنبه

). در این تحلیل، ما از طریق Nicholls, Simon, & Gabriel, 2015باشد ( برنده و بازنده داشته زمان همتواند  اجتماعی می

 2»کاالي دموکراتیک«یک این مفهوم شویم. این موضوع در قلب آمال نوآوري اجتماعی قرار دارد.  هدایت می 1شمولیتمفهوم 

 »شمولیت«). با این حال، Geißel, 2013باشد ( ) و یک معیار ارزیابی دموکراسی مشارکتی نوآورانه میSmith, 2009اساسی (

مثال، اینکه آغاز دعوت به مشارکت چگونه است، در چه زمانی و  عنوان به ؛هاي مختلفی خود را آشکار سازد به شیوه تواند یم

نیز در مورد  شمولیتچگونه مشارکت اتفاق خواهد افتاد، و چه فعالیتی در هر سو ساماندهی شده است. ما تأکید خواهیم کرد که 

سازي قرار  . اگر مشارکت در فرایند تصمیمدهد یمي مشارکت را در فرایند تصمیم قرار ها زهیانگو  ها دگاهیدي است که ا درجه

را به  »شمولیت«خواهد بود. بنابراین، ما باید  راستا همکند،  معرفی می 3»درمان) «1969نگیرد، آنگاه مشارکت با آنچه ارنشتاین (

  از سه سؤال پژوهشی که تحلیل را هدایت خواهد کرد، تنظیم کنیم: يا مجموعه

که در غیر این صورت، حصول نتیجه دشوار  باشند میي جدیدي ها گروهي از ریگ بهرهریزي قادر به  ي برنامهها قدرتآیا  -1

 خواهد بود؟

 ؟آورند یمهاي جدیدي را براي ارتباط و همکاري پدید  ها عرصه آیا آن -2

 ریزي چگونه است؟ سازيِ فرآیند برنامه خورانده شده به بخش رسمی و تصمیمتجربه مشارکت  -3
 

  و داده ها روش. 4

هاي نوآورانه مشارکت  اند؛ بر اساس این که، گونه هاي جدید مشارکت شهروندي انتخاب شده سه نمونه که جهت نمایش گونه

ها  نماینده تمام گونهها  با این حال، آناند.  ریزي شهري نشان دهند، برگزیده شده شهروندان در برنامه شمولیترا با هدف افزایش 

). این به Schumpeter, 1934/1975( میده یماز نوآوري ارجاع  4محور شومپیتري با توجه به نوآوري، ما به تعریف زمینهنیستند. 

یی ها گونهي کامالً بدیعی نیستند، اما ها گونه، میکن یمي نوآورانه مشارکت تعریف ها گونهعنوان  این معنی است که آنچه که ما به

. نمونه اول مورد گردد یمدر آنجا پیاده اي از مشارکت  گونه. در این مورد، زمینه، شهرهایی است که اند خصوص هبدیع در زمینه ب

انداز  ونه شامل یک آزمون مشارکتی بر روي تصور چشمدر بخش شمالی نروژ است. این نم، یک شهر متوسط 5بحث، از ترومسو

، از )2015-2016( سال کیدر طول ) پروژه را توریل نایست( سندهینو رایمنبع به دست آمد، ز يها از تعداد دادهآینده بوده است. 

از  یکی يسخنگو عنوان به مرتبه هم کیشهروند در شهر، و  کی عنوان بهدر محل، شرکت در حوادث  یمشاهده مشارکت قیطر

اي متنوع از  مجموعه ،، دنبال کرده است. این حرکت، دسترسی مستقیم به محیط تجربی را ممکن کرد. افزون بر اینجلسات

و خالصه  ها یابی، ارزها تیسا ها، مقاالت، وب پروژه در طرح نیا. اند قرار گرفته لیو تحل هیبه پروژه مورد تجز تبطاسناد مر

توریل «ت. نروژ اسجنوب در  6»نگریکونگسو« شهر کوچک به نام کیاز  ،دوم نمونه ستند شده است.م یبه خوب دادهایرو

                                                             
1. Inclusiveness 
2. Democratic good 

3 .Therapy :) گانه آن است: دستکاري و عوام فریبی، درمان،  مرحله دوم از مراحل هشت »درمان«) که مرحله 1969اشاره به نردبان مشارکت ارنشتاین

  رسانی، مشاوره، تسکین بخشیدن، شراکت، قدرت تفویض شده و اختیار شهروندان (مترجم). اطالع
4. Schumpeterian 
5. Tromsø 
6. Kongsvinger 
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را  نگریکونگسویندهاي مشارکتی آزمایشگاه شهري ا، فرمؤسسي کیفی با سه ها مصاحبهبر اساس اسناد عمومی و  »رینگهولم

به  ،سوم صورت گرفت. نمونه 2015-2017ریزي جامعی بود که در دوره  مورد بررسی قرار دارد. این بخش، قسمتی از روند برنامه

در  »آنیکا اَگر«توسط  یتجرب يها داده. پردازد یدر کپنهاگ دانمارك م 1»رهاشده ابتکارات«در قالب  يشهر بازآفرینیمطالعه 

 یرسم يها مستند از طرح لیتحل نیهمچن ان،ریز برنامهبا  یفیک يها شامل مصاحبه کهآوري شد  جمع 2017تا مه  2015سپتامبر 

  شود. ابتکارات رهاشده می هاي و فعالیت فیوظا با توجه به یررسمیو غ

  . ترسیم الگوهاي بدیع مشارکت5

 ينوآور و تحلیل شده است. در ارتباط با تجربه آفرینی همخالقانه و  ایشآزم ،یاجتماع يتوسط لنز نوآور زیر،سه مثال 

در دسترس  حالت نیا ریکه در غ يدیجد يها گروهبه  ندقادرریزي  برنامه مراجع ایکه آ میکن یمرا مطرح سؤال این ما  ،یاجتماع

منظور فراخوانی  سطح آغاز و اجراي آزمایش بهها بهره گیرند. در ارتباط با آزمایشگري خالقانه،  نیستند، دسترسی داشته و از آن

شود. از نظر آزمایشگري خالقانه، سطح شروع و مهیا کردن بستري براي  ي جدید توسعه شهري، معیار محسوب میها دگاهید

اي  هاي همکاري مابین مجموعه گسترده شیوهآفرینی،  شود. از لحاظ هم ي نو در توسعه شهري، معیار محسوب میها دگاهیددعوت 

سازي، مورد توجه قرار  ریزي و فرایندهاي تصمیم ها در مراحل رسمی برنامه طور تأثیر بالقوه این فعالیت از بازیگران و همین

  گیرد. می

  »رود؟ ترومسو به کدام سو می«موردکاوي اول. چندگانگی: . 5-1

اند، منظر شهري ترومسو که بر  ترین رشد را در کشور تجربه کرده سال اخیر، سریع 30یکی از شهرهایی که در طول  عنوان به

براي [ یابی آنان با مکان اثرگذار است، دگرگونی زیادي را تجربه کرده است. از همین رو، زندگی روزمره شهروندان و هویت

هاي آتی توسعه شهر همواره یک معضل بوده است. موردي که در این  ر برنامهدرگیر کردن شهروندان د] مقامات عمومی ترومسو

اي بوده که با هدف بازاندیشی به آینده شهر در فاصله  شود، پروژه به بحث گذاشته می» رود؟ ترومسو به کدام سو می«بخش با نام 

کار گرفته شدند. شهر  به 2»چندگانگی«هاي مختلف مشارکت ذیل عنوان  اي از روش . گسترهانجام شد 2015-2016هاي  سال

سو،  میالدي بدین 1990ریزي شهري دارد. از دهه  هاي آزمایشی در برنامه اي طوالنی درباره تفکر و اجراي روش ترومسو تاریخچه

ر و دخالت دادن شهروندان د نفعان ذيریزي همیارانه براي درگیر ساختن و متعهد کردن  هاي برنامه اي از پروژه مجموعه

  .)Nyseth, 2011; Nyseth, et al., 2010(اند  آفرین شهري ترومسو معرفی شده هاي تحول پروژه

ریزي مرتبط با برنامه جامع شهر ترومسو اجرایی شد.  بخشی از فرایند رسمی برنامه عنوان بهپروژه مورد بحث در این مقاله، 

ند و براي آن برنامه ارائه کنند. یکی از دالیلی که براي تعریف این کرد که به آینده شهر بیندیش این پروژه از شهروندان دعوت می

شود، حتی  اي که امروزه از سوي شهرداري ترومسو اجرا می مشارکت شهروندي به شیوه«پروژه مطرح شد، چنین بود: 

کی از اهداف پروژه کاوش از همین رو، ی». کند را برآورده نمی 3ریزي و ساختمان نیازهاي حداقلی مذکور در قانون برنامه پیش

سازمان یافت و از این منظر، اختیار بیشتري یافت تا از  یک پروژه عنوان بههاي جدید مشارکت بوده است. این ابتکار  روش

ریزي  زیرا به یک فرایند رسمی برنامه ؛ریزي باشد برنامه» نظام«ریزي فراتر رود؛ اما همچنان بخشی از  هاي آمرانه برنامه رویه

  اتصال یافته بود.

                                                             
1. Abandoned initiatives (ABIs) 
2. Multiplicity 
3. Planning and Building Act 
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دعوت شهروندان به جلسات  هایی همچون کاررفته براي درگیر کردن شهروندان در پروژه متنوع بودند. روش هاي به روش

هاي دموکراتیک،  ها، کافه هاي شهري با تأکید بر میراث محلی، رویدادهاي فرهنگی، کارگاه روي عمومی، مباحثات فلسفی، پیاده

هایی با موضوعات مرتبط با  ها، فیلم کار گرفته شدند. افزون بر آن ها براي افزایش مشارکت شهروندان به سمینارها و نمایشگاه

 ؛هایی تهیه شد بالگو ؛ها صورت گرفت هایی درباره آن ریزي شهري در سینما پخش شد و پس از آن مباحثات و سخنرانی برنامه

  هاي مختصر منتشر شدند. نگاشت هاي محلی نگاشته شد یا در قالب تک سلسله رویدادها توسط روزنامهو تاریخچه این 

شکل گرفته  1»شهر من«اي بود که بر اساس مفهوم  ترین اشکال مشارکت، تارنماي تعاملی ترین و نوآورانه یکی از خالقانه

گرفت. این فناوري به شهروندان امکان  گاشت تعاملی بهره میبود. این تارنما یک بستر ارتباطی دیجیتال بود که از فناوري ن

اي از  اي مجازي ارسال نمایند. خالصه داد که نظرات و پیشنهادهاي خود براي ارتقاي شهر را به صورت آنالین و روي نقشه می

آیا «متن دعوت به عمل آمد:  ها در یک نمایشگاه منتشر شد. از تمامی شهروندان براي مشارکت در این فرایند، با این این ایده

با کلیک بر  ».!tromso.mycity.io ایده، رؤیا یا نظري درباره آینده ترومسو دارید؟ نظرات خود را در این تارنما ارسال نمایید:

دان دادن یا بررسی دیگر شهروندان ارسال نمایند. از شهرون توانستند نظرات خود را براي مطالعه، رأي روي نقشه، شهروندان می

هایی را براي ارتقاي کیفیت اجتماع محلی ارائه  حل مانده شهر را پیشنهاد کرده و راه هاي مغفول دعوت به عمل آمد تا پتانسیل

پیشنهاد بر روي تارنما  173کار گرفته شود. در مجموع،  دهند. مقرر شده بود که پیشنهادهاي مفید و مرتبط در برنامه جامع شهر به

آوري حداکثر  این فرایند، هم آزمایشی دموکراتیک براي درگیر کردن و ایجاد تعهد شهروندي و هم جمع. هدف از ارسال شد

  صورت گیرد.] از فرایند مشارکت[ ریزي نواحی شهري بود که قرار بود بعد هاي قابل اجراي شهروندان براي فاز برنامه ایده

ها  اندازهاي آینده برگزار شد. یکی از آن دو کارگاه با موضوع چشمهایی با حضور جوانان بود.  دهی کارگاه روش دیگر، سازمان

بر معماري متمرکز شد و در آن از کودکان دبستانی خواسته شد با محوریت معماري، به آینده شهر بیندیشند. در کارگاه دیگر، 

هاي هنري موقت و موردي  ز نمایشگاههاي نوآورانه، استفاده ا پروژه ساخت یک فیلم مستند در جریان بود. نمونه دیگري از روش

  هاي شهر ترومسو بود. ها، به تصویر کشیدن پتانسیل و رویدادهاي فرهنگی بود. ایده کلیدي در برگزاري این نمایشگاه

ها  تر این پروژه، تمامی پیشنهادهایی بودند که بر روي تارنما ارسال شدند؛ پیشنهادهایی که برخی از آن از برآمدهاي مشخص

ریزي شدند. با این حال، یافتن ارجاعات قطعی از این پیشنهادها در برنامه جامع  بررسی بیشتر، وارد فرایندهاي رسمی برنامه براي

هاي در حال پیشرفت را  هاي مختصري بود که تمامی زیرپروژه نگاشت تر، تعداد تک نهایی بسیار دشوار است. برآمدهاي ملموس

همچون مقاالت علمی دانشگاهی نبودند، بلکه در قالبی قابل دسترسی، حاوي تصاویر فراوان  کردند. این مقاالت مستندسازي می

هاي جدید درگیر کردن و مشارکت دادن شهروندان جدید با  شدند. این پروژه به بستري براي آزمودن روش خوان ارائه می و خوش

وبیش شهروندان برگزار شدند و  ها و رویدادها با مشارکت کمها، سمینار استفاده از اشکال متفاوت ارتباطی تبدیل شد. تمامی نطق

هاي فرهنگی،  روي هاي کودکان دبستانی و پیاده افراد یکسانی بودند، کارگاه کنندگان در اکثر سمینارها تقریباً اگرچه شرکت

ج نمود: مردمانی که بعید بود . این پروژه بازیگران جدیدي را براي مشارکت بسیندمخاطبان جدید و متفاوتی را به خود جلب کرد

هاي عمومی شرکت کنند (مثل کودکان دبستانی). جنبه عملکردي پروژه نیز اهمیت زیادي داشت. جوانان از طریق  در نشست

. این نوع »کردند ریزي می برنامه«هاي تصویرسازي براي شهر  هاي شهري، طراحی، ساخت فیلم و سایر شیوه روي پیاده

برد. در سطحی  ها یا مجامع عمومی باال می اثرگذارتر از حضور در نشستریزي شهروندان را بسیار  برنامهدانش ریزي،  برنامه

اند و اداره فرهنگ ترومسو را نیز براي  ریزي شده دفاتر برنامهها تبدیل به بخشی از رویه استاندارد در  تر، برخی از این روش عام

  اند. تر کردن مشارکت شهروندي در این فرایند دخیل کرده ابزاري براي جذاب عنوان به نمودهاي فرهنگیاستفاده از هنر و 

                                                             
1. MyCity Concept 
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  در کپنهاگ رهاشده ابتکارات یی ازها داستان: 1دار بسیج اجتماعات مسئله. 5-2

با توجه به و  اند افتادهدور نقاط شهر  ریسا ازکه  ییها محلهموضوعاتی چون نیز توسط شهرها، کپنهاگ  کالن گریهمانند د

 دهیاند، به چالش کش کردهرا رها  لیتحص ی کهو جوانان نیستندکار  يروین استخدام که در يافراد ،یقوم يها تیاقل يسطح باال

هاي  ي ابتکاراتی شده است که در نوآوريریگ شکل). این موضوع منجر به Municipality of Copenhagen, 2012شود ( می

هاي اجتماعی  ي کالبدي و فعالیتها شرفتیپ) و سبب Municipality of Copenhagen, 2012اند ( دغام شدهشهري ا نوسازي

ه ترجمه شد »رهاشده ابتکارات« شوند که با عنوان نامیده می "Områdefornyelser"شده است. در دانمارك، این ابتکارات 

  .است

. شوند اجرا می هسال مدت پنج يشوند و برا تأمین می يشهردار تا حدي از سمتتوسط دولت و  يتا حد »رهاشدهابتکارات «

 ،یعموم رانیمعموالً معماران، مد و باشند می در آن مشغول به کارهشت نفر  الیدارد که چهار  یمحل رخانهیدب کی مکان،هر 

ی محل گرانیباز کارگیري به است که نیها ا آن یاز راهکار عمل یبخششوند.  را شامل می یو دانشمندان علوم اجتماع دانانیجغراف

 يکار را با تالش برا نیها ا آنت. اس يضرورهاي خود  و محله گانیهمسا توجه بهو  شهروندي تیتابعسازي  نمایان ه منظورب

عنوان مثال، یک نهاد براي اقدام محلی و داشتن یک زندگی  به انجام دادند. مکان مشترك کی عنوان بهمحله محروم  تشکیل

  .مردم عادي بسیج؛ باکیفیت در کنار همسایگان

متفاوت و نوآورانه  یمشارکت يکردهایاز رو یعیوس فیمشارکت شهروندان شامل ط يبرا» رهاشدهابتکارات « هاي روش

 خانمان یب يها گروه ایو  شلوغ يها جوانان، خانواده ،یقوم يها تیمانند اقل ویژه يها با گروه یهاي ارتباط استفاده از روش. است

الهام  شود، کار برده می به که غالباً کردیرو ینوع است. ي برخوردارا ژهیو تیاهماز  -ها مشکل است به آن دسترسیکه اغلب  -

به منظور  »مطالعاتی يسفرها« عنوان به انریز برنامهو توسط  استفاده یشناس است که در انسان يا نهیزم يکردهایگرفته از رو

مکانی که طرحی محلی با  ،2ت. یک نمونه از این موضوع در نوربروشده اس یده سازماندرك محیط و گفتگو با مردم در محل، 

ان به محله رفتند و تعدادي مصاحبه ریز برنامهترافیکی مورد بحث قرار گرفته بود، به انجام رسید. پیش از جلسه، یابی  حل راههدف 

از  یبرخ دگاهید، انجام دادند. روي میز پذیرایی در اتاق جلسه، کردند ینمان که در جلسات عمومی شرکت کیفی با مهاجران جو

از مخاطبان  کننده لی، تسهمباحثه ولدر طیی ارائه و نمایش داده شده بود. ها حبابقول و در  صورت نقل در پوسترهایی به جوانان

  داشته باشند. را در نظر  ها دگاهید نیتا ا خواست یم

موقت انجام  يها را به شکل پروژه يشهر ساتیتأس الگوسازي شیمثال، آزما عنوان بهاست؛  3انهتفکر طراح ،گرید کردیرو

مختلف  ، آزمودن کاربردهايدهیابدل کنند.  سبز يرا به فضاها ها نگیپارک، ها مکتیو ن یاز چمن مصنوع يریگ ا بهرهبدادند که 

شرکت  ،در مورد توسعه محله خود يا طور معمول در جلسه که بهاست  یکسان قیاز طر رهگذرانتوجه جلب و ی عموم يفضاها

در  دهیبا استفاده از مواد موقت به منظور ارائه ا ساتیتأس 1:1 اسیهدف نشان دادن مق با ییها پروژه، گرید يها نمونه .کنند ینم

 کیکه  ییجا ؛اتفاق افتاد 4یدر والب »رهاشده ابتکارات« نمونه در ک. یباشد می ،شده ریزي برنامه ساتیتأسمورد اندازه و عملکرد 

 متراکم محله نسبتاً کیزباله در  ستگاهیقرار دادن ا  دهیا یتکلزباله تبدیل شد. آوري موقت  جمع ستگاهیا کیبه  یمحلیدان م

موقت، نشان داده شد که  شیحال، با استفاده از آزما نیبا اد. شو می يادیمنجر به اعتراض و تعارض ز ،طور معمول به ،شهري

کمک کرد که نصب موقت د. عمل کن یمحل مالقات محل کی عنوان بهو  دارا باشدرا  کابردهاي دیگريتواند  می زباله ستگاهیا

                                                             
1. Mobilising the Commons 
2. Nørrebro 
3. Design-thinking 
4. Valby 
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محل تعیین مورد  درمشارکت محلی منجر به کردند، جذب شوند؛ بلکه  که توجهی نمی یاز ساکنان محل یعیتنها گروه وس نه

  شد. زباله، ستگاهیا يریقرارگ

ها  ها دشوار است. آن که دسترسی به آن اند هایی دهد که آنها قادر به بسیج گروه نشان می »رهاشده ابتکارات« نمونه دانمارکی

و با  ؛ها حضور دارند دهند؛ با به دل میدان زدن، زمانی که این گروه انجام می انهشناس هاي انسان این کار را با استفاده از روش

ها  ها، کنار هم، در محله توانند مالقات و مباحثه کنند. بسیاري از این شبکه هاي محلی می اي که بازیگران و شبکه ایجاد عرصه

 تر از این هاي خود، بسیار مشغول ارند و یا با وجود برنامهاي از وجود دیگر بازیگران ند ها هیچ آگاهی اما اغلب آن ؛کنند کار می

فرایندهاي پایین به باالي اندازي  راهبه عبارتی مشارکت، از باال به پایین، اما با هدف که ارزش مشارکت را حس کنند.  باشند می

، بازیگران »رهاشده ابتکارات«دهاي ثیر بالقوه این رویکردها، دوگانه است. نخست؛ رویکرأت شود. توانمندسازي، سازماندهی می

 رساند. با این حال، معموالً هاي اقدام محلی در میان بازیگران محلی متفاوت، یاري می محلی را بسیج کرده و به قابلیت

و انه کنند. دوم؛ هنگامی که این رویکردها با ابزار تفکر طراح که در این عرصه مشارکت می اند بااستعدادترین بازیگران

ثیر بالقوه این وجوه مشارکت، براي أتباال خواهد بود. طور بالقوه  بهدستیابی به گروه وسیع بازیگران، شود،  شناسی همراه می انانس

ارزیابی در حالت کلی دشوار است. گرچه، ما اشاره کردیم، زمانی که بازیگران محلی در مورد یک موضوع خاص توافق کردند؛ 

که بازیگران محلی با موضوعی که خالف اند  با این وجود، حوادثی نیز وجود داشته ؛کند می را تصویب ها شوراي شهر، پروژه غالباً

  ناامیدي بازیگران محلی بوده است.نتیجه آن عدم اجرا و اند و  نظر اکثریت شوراي شهر بوده، توافق کرده

  در کونگسوینگر (نروژ) 1موردکاوي سوم. راهبرد بازآفرینی از طریق مشارکت: شهرآزما. 5-3

ي از شهر و ا منطقهنقل در  و ریزي حمل که به برنامهبود در شهر کونگسوینگر به یک فرایند توسعه شهر متصل شده  شهرآزما

. گرددتدوین » 2050کونگسوینگر «با عنوان  رشه حدودهم يتوسعه برا راهبرد کیبود که  نیهدف ااطراف آن نیز متصل بود. 

منجر به  نخست، جمعیت سالخورده بود. یآغاز راهبرد توسعه شهر شامل سه عامل اصل ه منظورب یعموم سیاسیزمینه  پیش

و انتظاراتشان از  ها خواستهگیري توافقی کلی بر روي اتخاذ تدابیر الزم توسط شهرداري براي تشویق جوانان به پیشبرد  شکل

ي، پیش آمد. سوم، شهرداري، ا جادهمنظور تغییرات ضروري در سیستم  ي بها برنامهدوم،  شد. ،شهرداري در رابطه با آینده

بنابراین، بازآفرینی شهري در نظر داشت تا زندگی جدیدي را در مرکز شهر و به منظور جذب جوانان، به ارمغان آورد. ی از انتظارات

  .بود می یمشارکت يها اي از تالش باید شامل مجموعه گسترده فرایند

ها و دیدارها  ی اجرا شد. فعالیتمشارکت ماقدا چندو شد تکمیل  2017تا زمستان  2015 زییریزي در دوره پا برنامه فرایندکل 

شهر «و شرکت  3ي ملیها راه، مسئولین شبکه 2با همکاري بین شهرداري کونگسوینگر، بخشداري هدمارك ،در جریان این فرایند

، آغاز شد. بودند و افرادي که مدافع فعالیت در شهر ها سازمانان تجاري، ، شبکه سازمانی براي بازیگر4»ما کونگسوینگر

 .کردند یم، بحث دکن یمهایی که جوانان را درگیر  آن روش مخصوصاًهاي جدید و غیرسنتی مشارکت،  ان براي روشریز برنامه

اي از رویدادها با دامنه گسترده با توجه به سن و  و مجموعه گرفت یمطور کلی، بینش شهروندان مورد استقبال قرار  به

  طراحی شده بود. کنندگان شرکتي سازمانی ها یوابستگ

  یک و خانه در مقدماتی کارهاي از که شد می شامل را مختلف هاي فعالیت از يا محدوده شهروندان، کردن درگیر هاي روش

                                                             
1. CityLab 
2. Hedmark County Authority 

3 .National Roads Authority (NRA) (مترجم).ي ملی را بر عهده دارد ها راه: بخشی از بدنه یک ایالت در کشور ایرلند است که مسئولیت شبکه  
4. Our City Kongsvinger (Byen vår Kongsvinger).(مترجم) شرکتی با تخصص مدیریت رویداد در شهر کونگسوینگر، نروژ : 
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) سه کارگاه 2015-2016در مرحله اول (شود.  کنفرانس نوآورانه با تمرکز بر تجربیات روزمره از نقاط مختلف شهر، آغاز می

یگران تجارت در نوامبر با باز 2»گاه تجارتکار«) 2 ؛2015با انجمن جوانی در اکتبر  1»کارگاه جوانی«) 1آموزشی برگزار شد: 

ي گروهی ها بحثصورت  . این اتفاقات بهشد یم شهروندانکه شامل طیف وسیعی از  2016در ژانویه  3»سمینار شهر) «3، 2015

ریزي ارائه  که به کمیته برنامه کردند یمدر قالب یک سند خالصه  ،هاي خود را با توجه به فرایند که هر گروه داده شد یمبرگزار 

و جلسه عمومی برگزار شد که هر دو شامل مجموعه متنوعی از شهروندان بود. دو  4»کارگاه آینده«. در مرحله دوم، یک شد یم

) 2و  ؛ي مختلف اجتماعی مانند بخش تجارت و بخش داوطلبانهها بخشمدعو از  کنندگان شرکت) 1گروه کنشگر وجود داشتند: 

 عنوان بههر کسی اجازه حضور داشت. فاز سوم، که شکل نوآورانه در این زمینه بود؛ بیش از یک هفته در آن ه آزاد که یک گرو

  .شکل دادي مشارکتی را ها تالشساماندهی شد و بخش نهایی  شهرآزما

تر در این شهرداري، اجرا نشده بود.  یشپ شهرآزماهدف این بود که فهم تصاویر توسعه آینده و مفهوم توسعه به دست آید. 

بود که شرکاي همکار (شهرداري کونگسوینگر، بخشداري محدوده هدمارك،  نوآورانهکل فرایند به خودي خود نیز در این راه، 

ري را محو ریزي مشارکت فرایند برنامه تر شیپ) »شهر ما کونگسوینگر«شرکت  و 5هاي ملی، یا وزارت راه نروژ ن شبکه راهمسئوال

ي کار مختلف، ها محلي جدید، بازدید از ها مکانترکیبی از دیدارها در  عنوان به شهرآزمادر این نوع و حجم انجام نداده بودند. 

ي مهم ها مکانعکس از و شده،  ي یادداشتها شنهادیپ، ترکیبی از 6مداران ، کاناپه سیاستها راه مداران در پیاده ناهار سیاست

هاي جدید و درگیرساختن  موفق به ایجاد عرصه قطعاً شهرآزمابود و البته که کودکان و جوانان را درگیر کرد.  ،شده یده سازمان

ي ها سازمانویژه کودکان، جوانان و افرادي که با  شوند، شده بود؛ به ریزي شهري می سختی درگیر برنامه طور کلی به مردمی که به

ساده است؛ اما داشتن تصویري کامل از  باًیتقرها  عرصه برداشتدارند. با این حال، اگرچه ریزي مشارکتی، برخورد ن دخیل در برنامه

بعضی دیگر، مانند . اند ها، بسیار دشوار است. برخی مانند کالس مدرسه و محل کار، ساده در این عرصه کنندگان مشارکت

 کنندگان مشارکت. اند غیرممکنشدن  ، براي ترسیمها عکسو  ها شنهادیپمداران و مجموعه  ي شهري، کاناپه سیاستها يرو ادهیپ

  اند. نشده ثبتبرداشت و ها  در آن عرصه

و رویدادهاي دیگر، خالصه و گزارش شدند. صفحه اصلی پروژه، همه این اسناد را در دسترس  ها کارگاههاي ورودي از  داده

را  »تصاویر آینده«کار و شهر،  و ي توسعه کسبها تهیکمطور خاص به  قرار داد و پاسخگویی را فعال کرد. اسناد سیاستی که به

آوري کردند. با این حال، ردیابی اینکه کدام رویداد و چه  را از اجزاي مختلف کل فرایند جمع ها دگاهیدتجربیات و  ،ارائه دادند

وار است. زیرا که این سند کوتاه بوده و به روند ، از طریق خواندن سند سیاست، دشاند بوده ها دگاهیدي از فرایند، دانش و ا مرحله

و جلسات رسمی، امکان شناسایی در اسناد را فراهم  ها کارگاهمشارکت،  »تر مرتب«هاي  گونهکلی اشاره دارد. به عبارت دیگر، 

  .شدن دارند هاي نامرتب تمایل به نامرئی گونهدر حالی که  ؛آورد یم

؛ باید توجه داشته باشیم که این یک سند اندموجودگذاري  ردیابی فرایند، در سند سیاست هاي قابل که داده با توجه به این

ردیابی باشند؛ زمانی که استراتژي به  قابل تر مشخصطور  ها در مراحل بعد، به و این احتمال وجود دارد که دادهاست  يراهبرد

  خالصه شده است. 1ه نمونه در جدول شماره ي این سها افتهبندي بدل شده است. ی اي و منطقه ي منطقهها برنامه

  

                                                             
1. Youth Workshop 
2. Business Workshop 
3. City Seminar 
4. Future Workshop 
5. Statens vegvesen (Norwegian): Norwegian Public Roads Administration (English) 

  اشاره دارد (مترجم). ها دولتي سیاسی غیررسمی در ها يریگ میتصمبه نوعی از  "Politicians’ sofa" اصطالح .6
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  خالصه سه نمونه. 1جدول 

  
ــا    ــه کج ــو ب ــدگانگی: ترومس چن

  ؟رود یم

 ابتکـارات دار:  بسیج اجتماعات مسئله

  کپنهاگ در رهاشده

راهبرد بازآفرینی از طریق مشـارکت:  

  در کونگسوینگرشهرآزما 

  هاي نوآوري اجتماعی گونه

  )شمولیت(

 جدیدي ها گروهاز  دعوت -

  جدید هاي عرصه -

، عالیق ها زمینه دعوت افراد با پس

منظور پروراندن  و سنین مختلف به

  ها درباره آینده ترومسو. دیدگاه

، خیابان، ها ي جدید؛ کافهها عرصه

  وب

بسیج بازیگران محلی از طریق ایجاد 

ي جدیـد بـراي مشـارکت؛    ها عرصه

فضاهاي باز و همچنین محصـور در  

هـاي دور   به گروه؛ دسترسی ها محله

از دسترس، مانند شهروندان مشغول، 

ي قـومی؛ کمـک   ها ، اقلیتها خانواده

  به توانمندسازي

خصوص بـه جوانـان،    بخشی به الهام

  .منظور حرکت به جلو به

بازدیــد ، ي جدیــد: خریــدهــا عرصــه

راه، محـل   مرکز خرید، پیـاده ، مدرسه

  کار

  شکل آزمونگري

 هاي درگیري شیوه -

  سطح آزمایش -

ــومی؛  ــات عم ــاده جلس روي در  پی

  شهر؛

ــفی؛  ــات فلس رویــدادهاي  مکالم

 ي دموکراسـی؛ هـا  کافـه فرهنگی؛ 

شـبکه   هـا؛  نگاري وقایع ؛ها وبالگ

  ها کارگاه تعاملی؛

منظور ارتباط  اي به رویکردهاي زمینه

 ي کیفـی؛ هـا  مصـاحبه  با شهروندان؛

آزمـون و   عنـوان  بهسیسات موقتی تأ

  جلب توجه

مداران: کاناپه اي کـه   کاناپه سیاست

ــک   ــط یـ ــاعت در روز توسـ دو سـ

شهرآزما  شود؛ می سیاستمدار گردانده

مدار  و سیاست ریز برنامهدر تور: هفت 

ي کـار و مالقـات شـهر    هـا  از محل

ــد ــی بازدی ــد؛ م ــهري   کنن ــار ش ناه

گیرنـده   راه؛ مـداران در پیـاده   سیاست

هــایی کــه مــردم  نظــرات: یادداشــت

تا دیـدگاه  توانند روي نقشه بزنند  می

ــد؛   ــان کنن ــود را بی ــرح خ ــا و  ط ه

بعدي براي به تصویر 	هاي سه عینک

  کشیدن آینده شهر کونگسوینگر.

  آفرینی هاي هم شیوه

 بخشی مشارکت بین -

  مشارکت چندسطحی -

ي، ریز برنامهبخشی: میان اداره  بین

معمـــاران محلـــی، هنرمنـــدان و 

  نفعان ذيمجموعه وسیعی از 

شهرداري چندسطحی: مشارکت بین 

ایجاد فضاي اقـدام   و مقامات ایالتی؛

  ي هماهنگها براي فعالیت

بخشـی: همکـاري    چندسطحی و بین

ي، بخشـداري محـدوده   بین شهردار

ي هـا  ن شـبکه راه هدمارك، مسئوال

 مــــا شــــهر« ملــــی و شــــرکت

  »کونگسوینگر

  . بحث6

ي شهري و ریز برنامهي جدید مشارکت شهروندي در زمینه ها گونهدر این مقاله، هدف ما کشف پتانسیل دموکراتیک 

هاي  این گونه) 1مالحظه و با دو سؤال عملی شد:  شمولیتویژه از طریق  حکمروایی بود. پتانسیل اجتماعی/ دموکراتیک به

هاي جدید  ایجاد عرصه) آیا آنها موفق به 2تواند در بر داشته باشد؟  هاي جدیدي از شهروندان را می مشارکت به چه میزان، گروه

هاي نوین تعامل و دسترسی به شهروندان  آزمودن شیوه ،براي تعامل و مشارکت شدند؟ آنچه میان سه نمونه، مشترك است

  ریزان درگیر) است.  دیده (براي برنامه آسیب

هاي  نمونه اند، ترسبه سختی در دسکه در غیر این صورت  یبه شهروندان مورد استفاده به منظور دسترسیي فراگیر ها روش

مهاجران از  براي رسیدن بهمثال،  عنوان به» رهاشده ابتکارات«ن موراأم يها تالش .است »مردمیبسیج اجتماعات «مورد دوم 
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 ریزير حاشیه نظام رسمی برنامهد هاي نوآورانه مشارکت شهرونديشکل

 
 ، جاییو فضاهاي عمومی ها ان و مدیران عمومی به خیابانریز برنامهبا آوردن نگاري، منحصر به فرد است.  هاي قوم روشطریق 

. دسترسی به کسانی که شدکنند، امکان برقراري ارتباط مستقیم با شهروندان در محله فراهم  که در آن شهروندان معاشرت می

هاي جایگزین، ممکن شد.  نظرات و دادهدستیابی به وگو در محل و  گیري گفت کردند، شکل هرگز در جلسات عمومی شرکت نمی

هاي جدیدي مانند  رویکردها و روشویژه جوانان، از طریق  جدیدي از شهروندان، بهي ها همچنین در دو نمونه دیگر، گروه

 یا یک محل کار مرکز خرید، یک خیابان، یک کافهیک و رویدادهاي فرهنگی گنجانده شدند.  تعاملی تارنمايسازي،  فیلم

  رکت و تعامل شهروندي بدل شود.براي مشاعرصه جدیدي  به تواند می

ي جدیدي ها هاي مکان، هر سه موردکاوي این مقاله عرصه ها درباره کیفیت هاي جدید براي بیان دیدگاه شکارگیري رو با به

نوعی نهاد میانجی بین بازیگران محله  عنوان بهتوانند  ها می را براي برقراري گفتگو میان شهروندان و نخبگان آفریدند. این عرصه

. در بهترین حالت، این اشکال نوآورانه مشارکت )Agger & Jensen, 2015: 2059(ها و دولت محلی عمل کنند  و بین محله

 2»بستر مشورتی سرد« 1یا آنچه فانگ )Firth, Maye & Pearson, 2011(» فضاي سوم«توانند منجر به شکل گیري  می

هاي درگیر فرایند مطالبه  که هر یک از افراد یا گروه  ها و سهمی ، خواسته»گرم«. در بستر مشورتی )Fung, 2003(نامد، شوند  می

هاي دیگران متقاعد  به سختی در مقابل استدالل نفعان ذيشوند. در چنین بستري،  ها با قدرت معرفی می کنند، تعیین و دیدگاه می

ها سهم و  د. افراد و گروهو بیشتر کارکرد مشورتی دارن باشند می تر تر و خودمانی اغلب غیررسمی» سردتر«شوند. بسترهاي  می

احساس کنند چیزي را از دست  نفعان ذيکنند که در نتیجه آن امکان تغییر نظرات بدون آن که  خواسته کمتري را مطالبه می

یا  )Metzer, 2010: 218(ریزي پیشین ایجاد شود  تواند گهگاه بدون برنامه یابد. چنین فضاهایی می دهند، افزایش می می

  گري تحقق یابد. صورت هدفمندي طراحی شده و از طریق تسهیل هاي این مقاله، به همچون نمونه

جدید و ناشناخته نیستند. آنچه  کامالً ،ها و فنون افزایش مشارکت شهروندي شده در این مقاله، بیانگر روش هاي ارائه نمونه

اي از اشکال  مجموعهاست؛ شهروندان ] مشارکت[ هایی است که دربرگیرنده کند، ترکیب گستره وسیعی از روش ها را جذاب می آن

ها ترکیبی از  دهند. این نمونه ترتیب، تنوع توسعه مشارکتی را نشان می و بدیناست؛  مشارکت را در یک فرایند واحد شکل داده

هاي ابتکارات و  از بخش گذارند. برخی ریزي و طراحی فرایند به نمایش می اشکال مشارکت را با درجات متفاوتی از برنامه

تواند از  ریزان سازمان یافته و هماهنگ شدند. دستیابی به چنین فرایندهایی می توسط برنامه ،ها بیش از دیگر بخشفرایندها، 

هاي  طریق تنظیم یا آفرینش محیط کالبدي جدید براي مالقات شهروندان، یا از طریق تغییر فناوري (براي مثال استفاده از رسانه

  کنش تحت وب) صورت گیرد. تماعی و اشکال میاناج

  -نامشخص ریزي، گیري فرایند برنامه مشارکت به بعد رسمی و تصمیم پاسخ پرسش سوم درباره چگونگی وارد کردن تجربیات

                                                             
1. Fung 

2. Cold Deliberative Setting) در این عبارت، آن است که حاضران در فرایند مشورت، منفعت یا احساس خاصی» سرد«واژه ) از 2003: منظور فانگ 

  نسبت به موضوع یا مشکل مورد بحث ندارند. در چنین شرایطی، مشارکت نیاز چندانی به میانجی ندا

توانند به راحتی از فرایند مشورت خارج شوند. در مقابل،  اي خاص از مشورت نیستند و می زیرا افراد با عالقه و جدیت در جستجوي دستیابی به نتیجه ؛رد

و آن منافع را با گرمی و  اند آمده است)، افراد حاضر در فرایند، داراي منافع مشخصی hot ،و در برخی دیگر warm ،منابعدر بستر مشورتی گرم (در برخی 

دهد، ممکن است در صورت نبود میانجی به درگیري و  رخ می )divided societies(کنند. این حالت که بیشتر در جوامع گسسته  اشتیاق دنبال می

  شود. براي مطالعه بیشتر در این باره رك به: خشونت فیزیکی منتهی
- Setälä, Majia (2014). Deliberative Mini-Publics: Involving Citizens in the Democratic Process. ECPR Press. p. 82. 
- Cocci Grifoni, R., D'Onofrio, R. & Sargolini, M. (2017). Quality of Life in Urban Landscapes: In Search of a Decision 

Support System. Springer. p. 230. 
- Dryzek, John S. (2005). Deliberative Democracy in Divided Societies: Alternatives to Agonism and Analgesia. Political 

Theory, 33(2): 218-242. 
- Hendriks, Carolyn M. (2005). Participatory storylines and their influence on deliberative forums. Policy Sciences, 38(1): 1-

20. 
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ها، نظرات و  سوي اندیشه هایی را به رسد برخی از این اشکال مشارکت، گشایش نظر می آمیزتر است. به و تناقض تر

ر دستیابی به د] این فرایندها [ ها را ارتقا دهند. از سوي دیگر، توانند کیفیت برنامه کنند که می هاي جدیدي ایجاد می سازيتصویر

، پس از پایان »چندگانگی«. در نمونه باشند میها  درونداد مستقیم به برنامه، دچار برخی کاستی عنوان بهنتایج ملموس و متقن 

ریزي شهري منتقل و متصل شوند، یک  هاي استاندارد و جاري دفتر برنامه ار بود تجارب پروژه به رویهاي که قر پروژه و در مرحله

هاي محلی بر سر چگونگی استفاده از  هایی همچون این نمونه، اغلب به اختالف با دولت گري گیري رخ داد. آزمون خأل تصمیم

رو که در مراحل خالقانه فرایند  . نظرات میانه)Groth & Corijn, 2005(شوند  شده منتهی می صورتی منظم و حساب مکان به

گیرند. این پرسش  ریزي، شکل معایب را به خود می برنامه  شوند، در مرحله برگردان نتایج به فرایندهاي رسمی مزیت محسوب می

و پاسخ روشنی به آن داده  است تواند بر برنامه نهایی اثرگذار باشد، اغلب تدقیق نشده که چگونه یک فرایند مشارکتی می

و وارد کردن [ تواند توضیحی باشد بر این که چرا ایجاد تغییر در آن واقعیتی جاافتاده، می عنوان بهکاري برنامه  شود. محافظه نمی

. از دیدگاه دموکراتیک، مشکل دیگر مربوط به این بسترهاي )MacCallum, 2008(دشوار است ] اشکال جدید مشارکتی

این نیاز وجود دارد  افزون بر آن، احتماالً کنند. ها سطح باالیی از شفافیت و پاسخگویی را فراهم نمی این است که آن ،زيری برنامه

خواستار قرارگیري این بروندادها در اسناد سیاستی مرتبط  دقت بررسی شوند، نه این که صرفاً که بروندادهاي محتمل مشارکت به

در ارتباط ] شهروندان و نه صرفاً[ مداران ریزان و سیاست ذاري همزمان بر ذهنیت شهروندان، برنامهباشیم. هدف این فرایندها اثرگ

ترتیب، ممکن است این فرایندها با سویه  با دو حوزه است: کیفیت مکان و درك این که مشارکت چگونه باید صورت گیرد. بدین

اي از متون  هایی با بخش عمده . چنین جنبه)Pateman, 1979(شند گرانه مشارکت بیش از سویه ابزاري آن تناسب داشته با بیان

ها و  ها، ذهنیت ریزي شهري در توسعه نقش آفرین برنامه ؛ بخشی که بر نقش قدرت تحولباشند مینظري نوآوري اجتماعی همسو 

  کند. هاي جدید تأکید می گفتمان

  گیري بندي و نتیجه . جمع7

اي است که با بافتار، مشکل سیاستی و منافع افراد تأثیرپذیر محلی متناسب باشد.  مشارکت شهروندي نیازمند بازنگري به گونه

چارچوبی براي آزمودن اشکال جدید مشارکت در بافتارهاي مشخص، براي  عنوان بهتوانند  ها می گري از این منظر، آزمون

 اند هاي مشارکتی کارآمد نیازمند طراحی پذیرند، عمل نمایند. روش این فرایند تأثیر می هاي خاص و براي شهروندانی که از چالش

اي  گونه بایست به ها می افتند. این روش هاي عمومی بدون تعیین دستورکار، به خودي خود اتفاق نمی و همچون دعوت به نشست

. برقراري امکان برگزاري )Agger, 2012(ته باشند هاي آن تناسب داش هاي بافتار محلی و چالش طراحی شوند که با ویژگی

گري  هاي زنده شهري، و سایر اشکال آزمون هایی همچون آزمایشگاه کنش با بازیگران متنوع، روش هاي جدید براي میان انجمن

آفرینی  نند به همتوا ها، حاضران می کار گرفت؛ فضاهایی که در آن گري به شده جهت آزمون توان براي ایجاد فضایی تعریف را می

پرداختن  جدید هاي راه براي جستجو شاید .)Hakkarainen & Hyysalo, 2013: 21( بپردازند نوآورانه مفاهیم و ها اندیشه ها، ارزش

مداران است  ریزان عمومی و سیاست به مشارکت، مظهري از درك و به رسمیت شناختن فرهنگ جدید سیاسی توسط برنامه

)Clark, 2014( ریزان  برنامه آنان، کردن درگیر براي و کنند می برقرار ارتباط متفاوتی مجراهاي از شهروندان گذشته، به نسبت که این؛

ها. این  ها، مراکز خرید و کافه ها بروند: خیابان ، به سراغ آنباشند میبایست در همان جاهایی که شهروندان  مداران می و سیاست

نبض شهر ] ها با حضور در آن[ بایست ریزان می دهد و برنامه وجوش و زندگی روزمره مردم رخ می که جنب اند هایی فضاها عرصه

ها پیشایندي بوده و نتایج نامحتومی را در بر داشته باشند؛ یعنی  گري رسد آزمون نظر می . به)Clark, 2014(را در دست بگیرند 

آفرینی،  . هم)Karvonen & van Heur, 2014: 386(ها وجود دارد  يگر هم احتمال زیان و هم امکان سود در این آزمون
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گري در آزمایشگاه بزرگی به نام شهر و دیگر اَشکالِ آزمودن همچون رویدادهاي فرهنگی که به مکان همهمه و صحنه  آزمون

زیرا گاهی تمایل به دربرگیري  باشند؛ میها  شوند، از منظر مشروعیت دموکراتیک داراي برخی کاستی حضور مردم تبدیل می

شوند. از این منظر، این اشکال  بودن دچار می نامحدود همگان دارند و گاه به حضور انحصاري برخی شهروندان و موردي و موقتی

 .]ستشده نی تعیین ها از پیش زیرا نه فرایند و نه نتایج آن[ باشند میتر مشارکت در تضاد  هاي سنتی شیوه» آراستگی«مشارکت با 

گرا و نوآورانه را به دلیل خطر از  ، آزمون»ناآراسته«هاي  گیران روش ریزان و تصمیم کنیم دلیلی ندارد که برنامه ما فکر می البته

هاي دموکراسی کنار بگذارند. در مقابل، بر این باوریم که براي شناسایی ارتباطات و اتصاالت جدید،  دست رفتن برخی جنبه

  د.شو ها مواجه می گري با آن هایی بپردازد که در همین مسیر آزمون کاوش درباره پرسشبایست به  پژوهش می

در اسناد برنامه و فرایند  ،ها گري دست آمده از آزمون مجموعه ابزارهاي مناسبی براي پردازش دروندادهاي به] در این راستا[

ها رعایت  ونهاي دموکراتیکی است که در آزم ي ارزیابی ارزش. این کار همچنین نیازمند ابزارهایی برااست گیري مورد نیاز تصمیم

  شوند. شوند یا نمی می
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  چکیده

-مشارکت شهروندان در شبکه فزایندهما توجه خود را به اهمیت  ،در این مقاله

ایم. نتایج اصلی تحقیقات هاي حکمرانی براي بازآفرینی شهري، معطوف کرده

له ئدهیم و در سه مسمحله محروم کاتالونیا (اسپانیا) شرح می 10اخیرمان را در 

 يها مشارکت شهروندان در شبکه میزان) 1(مرکزي عمیق خواهیم شد: 

 تجارب بر انواع ی که) عوامل3( مشارکت، و نیا عیواق) اثرات 2( ،مرانیحک

ما به این نتیجه رسیدیم که  .ي اثرگذار هستندشهر بازآفرینیمشارکت در 

صورت دیالکتیکی با خروجی سیاست و  هاي حکمرانی مشارکتی بهتوسعه شبکه

ها در محله تیموقععناصر ساختاري از قبل موجود (پیشینی) مرتبط است مانند 

هاي اجتماعی محلی و ویژگی سرمایهدر دسترس بودن  اي یشهر تمسیداخل س

  اجتماعی. این سرمایه
  

ي، شهر استیسبازآفرینی شهري،  مشارکت،ي، شهر رانیحکم ها: کلیدواژه

  اي.شبکه مرانیحک

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

In this article we focus our attention on the 

progressively prominence of the citizen 

participation into the networks of 

governance oriented toward urban 

regeneration. We expound the main results 

of our recent research carried out in 10 

deprived neighborhoods in Catalonia 

(Spain), going in depth into three central 

issues: (1) the weight of citizen participa-

tion in the governance networks, (2) the 

substantive effects of this participation, and 

(3) the factors that influence the variety of 

experiences of participation in urban 

regeneration. We conclude that the 

development of participatory governance 

networks is dialectically related to policy 

outcomes and to prior structural elements 

like the position of the neighborhoods 

within the urban system or the availability 

and characteris-tics of the local social 

capital. 

Keywords: urban governance,participation, 

urban regeneration, urban policy, network 

governance. 

                                                             
1. Parés1, M., Bonet-Martí1, J. & Martí-Costa, M. (2012). Does Participation Really Matter in Urban Regeneration Policies? 
Exploring Governance Networks in Catalonia (Spain). Urban Affairs Review, 48(2): 238-271. 
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  مقدمه. 1

؛ باشیم می ییاروپا ياز کشورها ياریدر بس يشهر يهااستیدر حوزه س ما شاهد تغییرات عمیق و فزاینده ر،یاخ يها در سال

که ها به شکلی تنظیم شده هاي بازآفرینی شهري در مناطق محروم. دستورکار تحول براي این نوع محله ویژه در مورد سیاست به

اصول  .یو انسجام اجتماع 1یچندفرهنگ ،یمحیط زیست يداریجمله پا از ؛برنامه گنجانده شوند نیدر ا يشتریب نوآورانهنکات 

خصوصی و مشارکت -پیوسته، همکاري دولتی هم ی، حکمرانی بهچندسطح یهماهنگ اي، مانندمرتبط با حکمرانی شبکه

  . اند بخشالهام طور روزافزونی براي مدیریت این نوع سیاست به ،شهروندان

ویژه تغییرات مرتبط با رویکرد  به - رخ داده است يشهر آفرینیباز يها استیدر س راًیکه اخ اصلی راتییتغ یاز بررس پس

 آفرینیمشارکت شهروندان و باز ،یحکمران يهاشبکه نیرابطه باین مقاله  -هاي حکمرانییکپارچه آنها و استفاده آنها از شبکه

االت پژوهشی زیر را بررسی ؤاین مقاله س ،2)ای(اسپان ایشده در کاتالون انجام يطالعه موردم 10 قیاز طر کند.یم یرا بررس يشهر

چه ) 3( و ست؟یمشارکت چ نیا واقعی) اثرات 2( ؟چقدر است حکمرانی يهامشارکت شهروندان در شبکه میزان) 1(کند: می

   ؟کنندآنها را متمایز میو  باشند می عواملی بر انواع تجارب مشارکت در بازآفرینی شهري اثرگذار

 ,.Moulaert et al( هاي بازآفرینی شهري، مباحث جدیدي نیستندمباحث مرتبط با نوآوري اجتماعی و مدیریت در سیاست

2007; Hillier, Moulaert and Vicari, 2009( ویژه در اروپا به ،و تعدادي مطالعه عمیق، ) انجام شده استChristiaens, 

Moulaert and Bosmans, 2007; De Muro, Di Martino and Cavola, 2007; Novy and Hammer, 2007; 

Membretti, 2007; Blakeley, 2010کلی چندین مطالعه در زمینه مدیریت تطبیقی شهري صورت گرفته  طور ). به

)DiGaetano and Strom, 2003; Pierre, 2005; Cento and Jones, 2006(  بر جایگاه طور خاص متمرکز  بهکه

 Mathur and Skelcher, 2007; Blakeley, 2010; Denters andدر اشکال جدید حکمرانی است ( »مشارکت شهروندان«

Klok, 2010; Guarneros-Meza and Geddes, 2010; Parés, 2011 .(کار می ها را بهاله ما برخی از این بحثمق نیدر ا-

 ;Pierre, 1999; Governa, 2002; DiGaetano and Strom, 2003; Kooiman, 2003; Poppelaars, 2007گیریم (

Provan and Kenis, 2007; Subirats, Parés and Blanco, 2009توجه ما بر  -هاي مختلف حکمرانی ) و ارتباط بین مدل

مباحث که  ازکنیم. بخش اعظمی هاي بازآفرینی شهري را بررسی میو اشکال مختلف سیاست -نقشِ مشارکت شهروندان است

عنوان یک متغیر  هاي سیاست را به)، شبکهMarsh, 1998( اند هاي عمومی متمرکزها در توسعه و اجراي سیاستبر نقش شبکه

 Marsh andگیرند. با این حال، در این مقاله ما از رویکردي دیالکتیکی استفاده خواهیم کرد (در نظر می 3توضیحیبالقوه مفید و 

Smith, 2000 ظاهر نمی توضیحیصورت یک متغیر  به -هاو نقش مشارکت در این شبکه -هاي حکمرانی در آن شبکه) که-

   تر ساختار و خروجی سیاست مرتبط است.کنشی است که با زمینه گستردهیک متغیر برهم عنوان بهبلکه  ؛شود

) ما 1به این موارد دست یافته است: ي، مقاله حاضر شهر آفرینیباز يهااستیو س حکمرانیمدل  نیرابطه ب یبررسبا 

 نیبا ا است.ي شهر يهااستیس يسازادهیو پ یدر طراح يدیعامل کل کی یخیکه مشارکت شهروندان از لحاظ تاردریافتیم 

) ما از روابط دیالکتیکی بین الگوهاي 2 است. افتهیتکامل  ییایو جغراف یخیتار ،یاجتماع راتییتغ با توجه بهآن  نقش حال،

از دل  ،کنیم و متوجه شدیم مواردي که مشارکت شهروندان در آن بیشتر استهاي بازآفرینی شهري دفاع میرانی و مدلحکم

                                                             
1. Multiculturalism 

و  Olotو  Ripoll یمیقد يشهرها، Lleidaدر  Mariola محله ،Manlleuدر  L'Erm محله، Terrassaدر  2 منطقه عبارتند از: يمطالعات مورد. 2

و  El Raval ،Santa Caterinaهاي و محله Santa Perpètua de la Mogodaدر  Can Folgueraمحله  ،Tarragonaدر  Capm Clarمحله 

Barceloneta .در بارسلونا  
3. Explanatory 
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ما متوجه  اوصاف، نیبا اگیري بیشتري به سمت توسعه جامعه و اجتماع دارند. تر و جهتآیند که رویکردي جامعهایی میسیاست

ترین اهمیت) آخرین اما نه کم3هاي روند بازآفرینی شهري نیست. محلی از اولویت هاي اجتماعیشدیم که امروزه تقویت شبکه

ی با عناصر ساختاري از قبل موجود مرتبط مشارکت حکمرانی يهاشبکه توسعهدهد که این است که تحقیقات ما نشان می ،مورد

 هیسرما نوع آن،در مشارکت  یمحل ، سابقهحلهنوع م. شود میتنوع زیاد تجربیات در مطالعات موردي باعث است که این گزاره 

که ما براي توضیح این تنوع شناسایی  اند کنندگان شهر عواملیهاي قبلی و سیاست اداره وجود تعارض در منطقه، یاجتماع

  ایم. کرده

هاي جدید حکمرانی شهري به بهبود هاي بازآفرینی شهري: آیا شبکهنوآوري و تغییر در سیاست. 2

  کنند؟هاي ما کمک میدموکراسی

 يکشورها در يشهر یعموم يهااستیس، به صدر دستورکار اصطالح محروم به يهامحله بازآفرینی گذشته، در چند دهه

نسبت  زیتوسعه را به دو عامل متما نیا میتوانیما م ).دینیرا بب OECD, 1998عنوان مثال،  (بهشده است  یکنزد ییمختلف اروپا

به افزایش  ،رخ داده است یسازمان-یاسیس يهااجتماع و حوزه-جامعه ،ياقتصاد دیکه در تول یمختلف تتحوال، اوالً ؛دهیم

اما با این وجود به طور واضح در سراسر  ؛هاي اجتماعی شهري منجر شده که در کشورهاي مختلف، متفاوت است نابرابري

که از لحاظ  يمناطق شهر ؛است »با شهرت بد ییهامحله«از  نتیجه آن افزایش لیستی جغرافیاي شهري اروپا اتفاق افتاده است.

 يریپذ بینرخ آس شیبا افزا ییها و گروه یجامعه اصل آنها با یزندگ وهیش انیم شیفاصله رو به افزاتنها بیانگر  ییایجغراف

 یکه در آنها زندگ يافراد يریپذ بیآس خود به خودي بلکه ؛)Musterd, Murie and Kesteloot, 2006(نیستند  یاجتماع

ها، بخشی از هاي مرتبط به این نوع محلهبنابراین، سیاست ).Smith, Lepine and Taylor, 2007(د دهن یم شیرا افزا کنند یم

شوند که تمرکز جغرافیایی ها به این دلیل ترویج میاین سیاست .ي استشهر یاجتماع یهدف بهبود همبستگ بایک استراتژي 

  ).Wacquant, 2005(اي همراه خود دارند بالقوه کنندهثباتاثرات بیمشکالت اجتماعی، 

هاي رقابت اقتصادي محلی را نیز در ، استراتژياند شدن مرتبطعوامل ساختاري به همان نسبتی که با جهانی گر،ید ياز سو

منجر به  ،هیسرما انیجرجذب  يبراشهري ). رقابت بینCochrane, 2007دهند (هاي سیاست شهري قرار میصدر برنامه

این  ،ند و در حال حاضراتحوالت را تجربه کرده دیگذشته، روند شد يهادهه یشهر شده است که ط ی ازمجدد مناطق یابیارز

 ,Jessopشوند (قانه در نظر گرفته میو خال یمحل يرشد و رقابت اقتصاد يهاياستراتژ يبرا مناطقی کلیدي عنوان بهمناطق 

1998, 2002; Gibbs and Krueger, 2005یک نمونه واضح از چیزي که در شهرهاي قدیمیِ متوسط و بزرگ اتفاق می .(-

-توسعه خرده کنند، انگیزهمناطقی که گرداشگران را جذب می عنوان به ؛شوندارزیابی می این است که این شهرها مجدداً ،افتد

هاي قدیمی صنعتی و تالش براي محله ،وسعه داد. یک مثال واضح دیگرتوان صنعت امالك را در آنها تو می باشند، می هافروشی

 »پساصنعتی« اقتصاد نقاط کلیدي عنوان به؛ آنها است دیجد یکیو تکنولوژ یمال يهاتیفعال 1هاي پرورشتبدیل آنها به مکان

  شوند. درك می

 مناطق جادیا ای یاجتماع یبر همبستگ دیکأتد، وجود داشته باشن بازآفرینی يهااز برنامه ياریاهداف در بس نیاگر ا یحت

طور که در ادامه مشاهده  همانآفرینی منجر خواهد شد و توجه در مفهوم باز قابل يهابه تفاوت ،ياقتصاد تیمرکز با يدیجد

 میتوانیم ما هاوتتفا نیا وراي حال، نیبا اهایی خواهد بود. تفاوت شود نیز احتماالًاي که در عمل اجرا میدر شیوه ،خواهد شد

 طبیعت کنندهخود منعکس عناصري که به نوبه ؛میکن ییشناسا باشند، می جیها رابرنامه تیاکثر دراز عناصر را که  يامجموعه

                                                             
1. Incubators: س.محل پرورش اطفال زودر ؛کشی ین جوجهماش 
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نوع از مناطق  نیا در مشکالت زیاد هايیدگیچیپرسد نظر می به .باشند می یعموم استیسبسیارنوآورانه و پویاي این حوزه از 

 يو واحدها یدر سطوح سازمان فیها و وظاتیمسئول قیدق يبندمیو تقس یکنواختی هاي بوروکراتیک بر پایهشرو ي،شهر

کارآمد  ،هاي بازآفرینی شهري با تکیه بر چندین محور نوآورانهد. برعکس، سیاستکنهایی ناکارآمد تبدیل میی را به روشاتیعمل

  ).OECD, 1998; Andersen, 2001; Couch, Fraser and Percy, 2003( خواهد بود

ها یا مناطقی از شهر که مشکالت انبوه از نظر جغرافیایی در محله ،طور ویژه به اند؛ مبتنی بر منطقه ها عمدتاً، این سیاستاوالً

هاي ژگیهاي بازآفرینی به دنبال انطباق با وی. به این ترتیب، برنامهباشند میهاي مرتبط با تحول دارند و یا درگیر چالش

 شده در مقیاس کالن آفرینی تدوینباز يهااکثر برنامهمثال،  عنوان به. باشند می» شدهبازآفرینی«مناطق  1فضایی-اجتماعی

محلی تدوین  نفعان ذيکه توسط  باشند می (سطح محله) هاي خرديمالی پروژه مینأبا هدف ت )يامنطقه ایو  یالتی، ایی(اروپا

  اند.شده

یید ماهیت چندبعدي مشکالت و أآنها، با ت شناخت. باشند می ها به دنبال میزان واضحی از جامعیتیاستاین س ،ثانیاً

، آنها تمایل دارند با استفاده از رویکردهاي جامع، به این اقدامات یهنگام طراح شود.روي مناطق شهري آغاز می هاي پیش چالش

آنها  بازتابی از جامعیت )... وجامع  بهسازي هايزمینه(پروژه جامع، ها پروژهگذاري این نوع  ها وارد شوند. ناممشکالت و چالش

به دلیل تعدد ابعاد موضوعی آنها و همچنین اهمیت نسبی هر  ؛توانند بسیار متنوع باشندها میاگر چه در عمل این برنامه ؛است

  یک از این ابعاد.

 یکه وابستگ متکثر نفعانياز ذ ايشبکه صورت به، )Governa, 2002ها بر اساس اصول حکمرانی (در نهایت، این سیاست

نفعانی از هاي حکمرانی شامل ذياند. این شبکهطراحی شده ،)Blanco and Gomà, 2006( کنند یم دییأمتقابل خود را ت

 يزیر(برنامه هاي مختلف موضوعی، از حوزهمحله خاص)یک  اسیمق تا ییاروپا اسیمق از(هاي جغرافیایی مختلف  مقیاس

ارائه  يهاسازمان ،یخصوص يهاشرکت ،یدولت ي(نهادها مختلف گرانیبازو از  )... و زیست محیط ،یاقتصاد، رفاه اجتماع ،يشهر

  .باشند می )... محله و يهانسازما ،یخدمات اجتماع دهنده

گونه تعریف  تواند اینمی ،ریزي شهريرنامهب نوظهور و نوآورانه در سیاست یک حوزه عنوان بهبازآفرینی شهري،  رو، نیاز ا

 یاجتماع ،یکیزیف ،ياقتصاد طیبهبود شرا دیدگاهی یکپارچه و جامع براي حل مشکالت شهري که هدف آن دستیابی به«شود: 

، این اي حکمرانی شبکهدر انطباق با اصول  ).Roberts and Sykes, 2006: 17(» در حال تحول است منطقه یطیمح زیستو 

  شود.نفعان محقق میاي از ذيمل از طریق روابط مبتنی بر تشریک مساعی در میان طیف گستردهع

  بازآفرینی يهااستیو مشارکت در س حکمرانیبحث درباره  .2-1

شانس  آنها لزوماً طور خاص، به کنند؟یما کمک م هايیبه بهبود دموکراس زانیچه م هاي جدید حکمرانی شهري تاشبکه

 ،انداذعان داشته )2004( 2لوندس و سولیوان طور که همانهاي شهري خواهند داد؟ شهروندان در تدوین سیاست بیشتري به

تواند یک نمی ،و مشارکت شهروندان يشهر آفرینیباز يهااستیس نیتدو يمدل برا کی عنوان به ايشبکه رابطه بین حکمرانی

توانیم دو رویکرد مخالف اصلی در مورد ارزیابی دموکراتیک ث، در واقع ما میفرض مسلم قلمداد شود. در مطالب مرتبط با این بح

 اي مشاهده کنیم.و عملکرد مشارکتیِ حکمرانی شبکه

 ؛اندفرصتی براي تعمیق دموکراسی حمایت کرده عنوان بهاي شبکه خوشبینانه، تعدادي از نویسندگان از مدل حکمرانیبا دید 

شود طور مستقیم به جامعه مربوط می راي توسعه اشکال جدید مشارکت جامعه در اموري است که بهدلیل آن پتانسیل این مدل ب

                                                             
1. Sociospatial 
2. Lowndes and Sullivan 
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)Coaffe and Healy, 2003; Newman, 2005 .(1راکومثال،  عنوان به )در سطح  حکمرانی«کند که  میاذعان ) 79 :2003

انطباق  يبراشود که از مداخله عمومی باعث می و »باشدبه دولت  ی مجددبخشتیمشروع يبرا یراه عنوان بهتواند یمحله م

 دیجد يفضاهاحتی اگر « که کندیم يریگجهینت نیز )311 :2007( 2لوریت .استفاده شودشهروندان ي نیازهاي درك شدهبا  شتریب

کنند مع فراهم میباز هم فرصتی براي جوا ،شوند تعیین ی، به وضوح با قدرت دولتاندظهور کرده ریاخ يهاکه در سال حکمرانی

 »ثیرگذار باشند و به آن شکل دهند.أبر عملکرد دولت ت ،هایی فعال تبدیل شوند و از این روکه آنها به ابژه

که  3گرایانههاي کثرترغم لفاظیعلی دارند. دیکأت ايشبکه حکمرانی یکیبر خطرات دموکرات سندگانینو، دیگر نانهیبدببا دید 

با منابع شناختی  نفعانی ذيهاي حکمرانی در تسخیر ، این نویسندگان معتقدند که در واقعیت شبکهاست ثابتپارادایم در آن 

هاي حکمرانی باعث زوال قدرت نماینده هاي خصوصی) بیشتر است. شبکههاي عمومی) و منابع اقتصادي (شرکت(تکنوکرات

 ,Swyngedouw, 2000, 2005شوند (ی میخصوص يتجار يهاها و قدرتتکنوکراتبه نفع  ،سیاسی و پاسخگویی دموکراتیک

نفعان جامعه زمانی که ذي دگاه،ید نیمشارکت جامعه وجود دارد. با توجه به ا يبرا یکم يها در مقابل، فرصت ؛ و)2009 ,2007

تقالل ها حل شوند و اسرا شکل دهند، ممکن است در این سازمان شوندایجاد میها که در آن شبکه ينهاد ياز فضا یبخش

هاي اجتماعی که قرار است آنها را از پایگاهکه نخبگان جامعه  يطور بهبدهند؛ انتقادي و توانایی خود براي انگیزش را از دست 

  ).Davies, 2007(نمایندگی کنند، فاصله خواهند گرفت 

 کی عنوان به ايشبکه انیحکمر یکیدموکرات تیفیک درباره هابحث، )2005( 4سورنسن و تورفینگبر اساس گفته در واقع، 

تر از کیدموکرات مرانیحک يهااز شبکه یبرخ گیرند کهاین واقعیت را نادیده می ،یعموم يهااستیتوسعه س يظهور برانومدل 

در . و در برخی، نباشند باشند کیدموکرات هاجنبه ی ازبرخ درخاص ممکن است  يهاکه شبکهرا  تیواقع نیا نیهمچنو  اند بقیه

؛ هاي زیادي دارندکه از نظر دستیابی به اهداف، محدودیت روایم روبههایی از حکمرانی ما با شبکه ،يشهر آفرینیخاص باز حوزه

هاي دیگري وجود دارند که از اما پویایی آنها چندان مطلوب نیست. با این وجود، شبکه ،رسندآنها در ترکیب خود ممتاز به نظر می

 ;Sorensen, 2002; Sorensen and Torfing, 2005به  دی(نگاه کنباشند  میمتکثر و شفاف  نظر عموم مردم قابل نفوذتر،

Blanco, 2009; Subirats, Parés and Blanco, 2009 ،مشارکت  ياست که فرصت برا نیما ا یاصل هیفرض). با این منطق

هاي اساسی در این، این تنوع، باعث ایجاد تفاوت و عالوه بر ه هر مورد خاص به شدت متغیر باشد؛تواند با توجه بمیشهروندان 

  شود.هاي شهري میسیاست

باید به  ،هاي حکمرانی بیشتر از اینکه عنصري سازگار با پاردایم باشدبنابراین درجه و کیفیت مشارکت شهروندان در شبکه

  د: صورت تجربی بررسی شود. هدف از این بررسی باید پاسخ دادن به این سه نوع پرسش باش

 این مشارکت از چه نوعی  ؟قدر استچ يشهر آفرینیباز يمختلف برا حکمرانی يهامشارکت شهروندان در شبکه زانمی

  است و چه کیفیتی دارد؟

 ها با توجه به نوع و  انواع مختلف شبکهوجود  ایآ کند؟ یم جادیا یاساس تفاوتی ایآ دارد؟ نتایجی چه شهروندان مشارکت

  ؟بازآفرینی است به مختلف يکردهایرووجود  نتیجه ،مشارکت شهروندان تیفیک

 و  شتریمشارکت ب میتوانیما م در چه شرایطی شود؟ یمشارکت شهروندان م تیفیک و در الگوها تفاوتباعث  عواملی چه

 ؟استمحدودتر  مشارکت احتماالً يفضاها یطیدر چه شرا و میکن ینیبشیتر را پتیفیکبا

                                                             
1. Raco 
2. Taylor 
3. Pluralistic rhetoric 
4. Sorensen and Torfing 
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، مشارکت ايشبکه مرانیحک نیرابطه ب لیو تحل هیتجز يدل برام کی شنهادیپ :یشناس روش. 3

  يشهر زآفرینیشهروندان و با

در  2هاکه توسط برنامه محله 1پروژه بازآفرینی 7 است: يمطالعه مورد 10بر  یمبتن ،میدهیانجام م نجایکه در ا تحقیقی

 تختیبارسلونا، پا یخیمرکز تار در 3محله 3ینی که در بازآفر روندمالی شده است و  نیمأت ایمختلف در اطراف کاتالون يشهرها

 بیترک قیاز طرهاي بازآفرینی شهري، ها در حکمرانی شهري و مدلها براي بررسی تفاوتاین نمونه انجام شده است. ایکاتالون

 يهایژگیو و )یپیرامونو  يمرکز يهامحله انیم زی(تما محله یشناسگونه ،اندازه شهر انتخاب شدند: یاساس یژگیسه و

نفع اصلی براي هر ذي 10تا  7تحقیقات میدانی با استفاده از مصاحبه عمیق با  ).دینگاه کن 1آن (به جدول  یتیجمع -یاجتماع

 يها(پروژهو با تجزیه و تحلیل اسناد و متخصصان)  نامحقق ،یدولتریغ يهامحله، سازمان يهاگذاران، انجمناستی(سمنطقه 

  .انجام شده است ...) و هاي چاپیرسالهها، ها، روزنامهشگزار ،آفرینیباز
  

  مطالعات موردي 4شناختیجمعیت- هاي اجتماعی. شاخص1 جدول

  ریپذ بیآس تیاقل  کاردرصد بی  یخارج تجمعیدرصد   محله نوع  جمعیت  شهر، محله

Barcelona, 

Santa Caterina  
  سالمندان، انمهاجر  7/12  27  مرکزي  15008

Barcelona, 

Barceloneta  
  سالمندان، انمهاجر  5/14  9/28  مرکزي  15598

Barcelona, 

El Raval  
  مهاجران  34  9/48  مرکزي  49315

Lleida, 

La Mariola  
  انسالمند، هاکولی  15  9/7  پیرامونی  10008

Manlleu, 

Barri de l’Erm  
  مهاجران  16  7/42  پیرامونی  3324

Olot, 

old town  
  انجرمها  3/15  9/28  مرکزي  1832

Ripoll, 

old town  
  سالمندان  4/8  9  مرکزي  1335

Tarragona, 

Camp Clar  
  هاکولی  7/12  16/23  پیرامونی  8550

Terrassa, 

Districte II  
  هاکولی، مهاجران  8/12  30  پیرامونی  19798

Santa Perpètua 

de la Mogoda, 

Can Folguera  
  هاکولی، مهاجران  1/23  21  پیرامونی  6900

  

ي به این نیاز داریم که شهر آفرینیزا، مشارکت شهروندان و بايشبکه حکمرانی نیرابطه ب یتجرب لیو تحل هیتجز براي

  کار بگیریم. توانیم آنها را در تحقیق بهتعریف ما از این مفاهیم چیست و چگونه می ،مشخص کنیم

                                                             
 Santa Perpètua de laدر Lleida ،Can Folgueraدر  Tarragona ،Mariolaدر  Manlleu ،Camp Clarدر  Terrassa،l'Ermدر  2 . منطقه1

Mogoda  و شهرهاي قدیمیRipoll  وOlot .مین أت بازآفرینیپروژه پنج ساله  کی يبرا 2004-2005در سال  محلهبرنامه طریق ها از  محله نیا همه

  .اندمالی شده
2. Neighborhoods Plan 

اما همه  ؛است  شروع شده محله از برنامهپیش  زآفرینیبا دنیامناطق فر نیدر ا. در بارسلونا El Ravalو  Santa Caterina ،Barcelonetaهاي . محله3

  .2010در سال  El Raval و ،2008در سال  Barceloneta ،2004در سال  Santa Caterina اند: شده یمال نیمأبرنامه ت نیاطریق آنها از 
4. SocioDemographic 
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 )ای(اسپان ایدر کاتالون حکمرانی يهاشبکه یبررس ؟مهم است واقعاً يشهر بازآفرینی يهااستیمشارکت در س ایآ

 
حال،  نیبا اشود. ع یک مکان تعریف میفرایندي براي تحول جام عنوان بهي، در حال حاضر، شهر بازآفرینیمفهوم 

پویایی تغییرات در این منطقه شهري بر هاي مختلف دولت، در هر منطقه وجود دارند و شده در مقیاس هاي متعدد تدوین سیاست

» فرینیهاي بازآسیاست« آیا همه آنها ).يشهر يزیرو برنامه يسالمت، اقتصاد ،یاجتماع ،یآموزشهاي سیاست(مانند اثرگذارند 

 يبرا صورت یک مجموعه بهها استیس نیا با این حال، ،اند در منطقه مهم اترییتغ ییایدرك پو يآنها برا همهاگر چه  ؟باشند می

 فیتعر کی میدهیم حیاست که ما ترج لیدل نیبه هم اند. گرفتهنقرار  یو طراح تفکرمورد  ،جامع در منطقه یتحول جادیا

مورد نظر  تحول جامع و کیفی منطقه واضح،طور  هدف آنها بهاست که  یشامل اقدامات که میانتخاب کنرا  بازآفرینیمحدودتر از 

  .شوندتدوین می ... و »ژهیو يهابرنامه«، »جامع يهابرنامه«است و اغلب به صورت 

تمایل دارند  ،یت خودهاي حکمرانی به دلیل طبعشبکه .رسدنظر می به دهیچیپ اریبس يشهرکمرانی ح يهامفهوم شبکهدرك 

 ،گرایانهکثرت میبراساس مفاههاي حکمرانی را توانیم شبکهما می ،طور کلی به متفاوت باشند. يهاهندسهبا متنوع و  ال،یس

). سورنسن Kickert, Klijn and Koppenjan, 1997تعریف کنیم ( آنها انیشدن روابط م یرسم و نفعانيمتقابل ذ یوابستگ

 ،هم بهوابسته  گرانیاز باز داریپا پیکربندي افقی نسبتاً کی کنند:گونه تعریف می شبکه حکمرانی را این) 197 :2005( 1و تورفینگ

اي قرار دارند که خود را از طریق شده نهادینه در چارچوب نسبتاً ؛کنندمستقل است که از طریق مذاکره تعامل میاما 

 در حوزه .و هدف آنها دستیابی به اهداف عمومی است ؛کنندی تنظیم میخارج يهاشده توسط سازمان نییتع هاي محدودیت

 تیریمد يهاتهیکم ،يامنطقه يمانند شوراها سازوکارهایی قیاز طر ،یطور رسم به ،مرانیحک يهاشبکه ،يشهرآفرینی خاص باز

 ها و مجامعها، کارگاهکت مانند انجمنخاص مشار يهاحوزه قیاز طر و خودمختار يهاسازمان ای یتیریمد يهانظارت، سازمان ای

 یرسمریغ ياغلب در فضاها نفعانيذ بین تعامالت مشارکت، یرسم ينوع فضاها در کنار اینحال،  نیبا ا .گیرندشکل می

کنند که فراتر از ساختارهاي رسمی شبکه هاي نفوذ سیاسی خاصی استفاده مینفعان از کانالذي در عمل، .ردیگیصورت م

 جه،یو در نت اند یها و روابط سازمانکانالها  این ).... و یا، درخواست رسمه، تماسارتباطات(جلسات دوجانبه، نی است حکمرا

ا این موضوع ت ،بررسی شوند دیبا یرسمریروابط غ يهاکانال نیا ن،یعالوه بر ا شوند.مرانی محسوب میحک از شبکه یبخش

رویکرد ما به  رو، نیاز ا .گذارندو بر آن اثر مینقش دارند  يریگمیتصم ندیدر فرآ نفعانيکه چگونه شهروندان و ذ درك شود

از لحاظ  نفعانی وجود دارد کهاي متمرکز است که در میان ذيهاي حکمرانی هم بر روابط رسمی و هم بر روابط غیررسمیشبکه

که ما اقدامات  ستیبدان معنا ن نیابا این حال،  .باشند می بازآفرینی يهابرنامه ياجرا ایو  یفعال در طراح يهاطرفسازمانی، 

توانند یم نفعاناین ذي ،در اغلب اوقات ؛گیریممی دهینادقرار دارند را شده شبکه  نهیخارج از قلمرو نهاد ی کهنفعانيآن دسته از ذ

  .توجهی داشته باشند ثیر قابلأت رد،یگ یم مرانیکه شبکه حک یماتیبر تصم

 توانندیجامعه م نفعانيمثال، ذ عنوان بهیندها است. انفعان و فرارکت شهروندان شامل تنوع باالیی از ذيدر نهایت، مش

نفعانی که یا ذي ؛)یاجتماع يهاو جنبش 2بخش سوم يهامحله، سازمان يها(مانند انجمنیافته باشند  نفعانی سازمان ذي

محله  ناکه توسط ساکنباشند  ییهاسازمان شامل توانندیآنها مخودشان). اند (ساکنان از جانب صورت رسمی سازماندهی نشده به

یا شامل  نند)کیم یمهاجران که در محله زندگ ای، جوانان انزن یی ازهاگروه ایمحله و  يها(مانند انجمن شوندیم تیهدا

و  یردولتیغنهادهاي (مانند ط نیستند گرچه به طور مشخص با آن مرتب ،کنندهایی باشند که در این منطقه فعالیت میسازمان

 ياگسترده فیط قیتواند از طریمشارکت شهروندان م دهندهلیاقدامات تشک، بیترت نیبه هم دهنده خدمات). ارائهنهادهاي  ریسا

 )،... و یآموزش يهاها، کارگاه(شوراها، انجمن مشارکت یرسم يهاشدن در حوزه ریدرگ ،جمله از ؛محقق شودها از کانال

                                                             
1. Sorensen and Torfing 
2. Third sector organisations 



 

 

 1398ماه اسفند |53شماره  |دهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

 

26 

در و یا حتی برخورد غیررسمی با نمایندگان سازمانی. تمرکز تحلیلی ما بر مشارکت شهروندان  »فراسازمانی«هاي  گري از راه کنش

 ستیبدان معنا ن نیا ،باید خاطر نشان کنیم گریبار د کی ،چه اگر ؛مرانی استوار استحک يهاشبکه(رسمی و غیررسمی) چارچوب 

  .ردیگیم دهیها قرار دارد را نادشبکه نیکه خارج از ا یمشارکت يالگوها ریما سا لیو تحل هیکه تجز

متغیر  ما آنها را در دو گروه طور خاص، . بهباشند می يشهر آفرینیباز يهابرنامه مطالعه درما  کردیرو هستهسه مفهوم،  نیا

  آنها است: نیب يکشف رابطه ما هدف .مایهکرد يبندطبقه »آفرینیمدل باز«و  »حکمرانی مدل«مرتبط با 

هر  .ایجاد شوندچگونه ي شهر يهااستید سنکنیم نییکه تع دارداشاره  یشبکه و روابط يبه ساختارها »مرانیمدل حک«

نفعان مختلف به ذي شبکه اند؛ هاي حکمرانیچه کسانی اعضاي شبکه شود: یم فیتعر ریز يرهایبا توجه به متغ یمدل حکومت

نفعان ایجاد شده و چه روابط مبتنی بر قدرتی میان ذي ؛شودچگونه روابط میان آنها رسمی می ؛داده است چه نقشی اختصاص

 ،مرانیحک يهاشبکه نیتوجه ما به مشارکت شهروندان در چارچوب ا. باشند می توانیم فرض کنیم متنوع و نابرابرکه ما می است

ثیرگذاري در أیی و با چه ظرفیتی براي تهاچه نوع کانال قیاز طر یی وهاجامعه در چه نقش نفعانيذ به اینکه متمرکز است

  .کنندها مشارکت میدر این شبکه ها،خروجی سیاست

 فیتعر ریز يرهایبا توجه به متغ آفرینیهر مدل باز. اشاره دارد يشهر يهااستیس کردیبه محتوا و رو »آفرینیمدل باز«

شکل گرفته  چگونه دستور کار ؛اندشده چگونه تعریف باشند، میمبتنی بر آنها  بازآفرینی هايمشکالت محلی که برنامه شود: یم

چه منابعی براي  و ؛شودیاجرا م تیو در نها یطراح ،مداخالتاز  ینوع چه ؛انددر نظر گرفته شده »عقالنی«ها کدام گزینه ؛است

  انواع اقدامات اختصاص داده شده است.

 هايمدل نیب یکیالکتید يااست که رابطه نیشود ایمقاله مطرح م نیکه در ا یاصل دهیاشاره شد، بر اساس آنچه در باال ا

 تیکه اهم مرانیحک يهاشبکه که میکنیشروع م هیفرضاین طور خاص، ما با  به وجود دارد. آفرینیباز هايو مدل مرانیحک

تر که مفهوم آن جامعتولید کنند را  يشهر آفرینیباز يهااستیس نوعی ازدارند  لی، تمااند قائلمشارکت شهروندان  يبرا يشتریب

 ،اهمیت کمتري داردکه مشارکت شهروندان  هاییشبکه دربرعکس، ؛ و کید دارندأاجتماعی و جامعه ت هاي توسعهو بر جنبه است

 سازيه دنبال تقویت اثرات اعیانو ب کنند،یتمرکز م آفرینیباز يو اقتصاد یکیزیف يهاجنبه رب شتریب بازآفرینی يهااستیس

 ،ییایجغراف ،ينهاد ،یاسی(س طیبا توجه به شرا يشهر زآفرینیبا يهااستیکه س میمعتقد ما ،فرضیه نیا توجه به اب. باشند می

د نانتویمکنند، ها را پشتیبانی میهاي اساسی که سیاستهم در مدل حکمرانی و هم در گزینه )... و یاجتماع هیمربوط به سرما

   کنیم.در ادامه مقاله، ما همه این روابط را از طریق مطالعات موردي در کاتالونیا (اسپانیا) بررسی می شدت متغیر باشند. به

  ایدر کاتالون يشهر آفرینیباز يهااستیس يمحتوا لیو تحل هیتجز. 4

جامع با تمرکز بر مناطق محروم،  رینیآفباز يهااستیسبودند، هاي شهري دموکراتیک تثبیت نشده تا زمانی که سازمان

ه شهري، ریزي گستردبرنامه ،شد که در آنمی محور شناختههاي توسعهبا محرك 1دولت فرانکو از آن، شیپتوسعه نیافتند. 

و خدمات و هاي جدید با فقدان آشکار امکانات ایجاد محله ،آن شده را تشدید کرد و نتیجه تفکیک اجتماعی و فقر به حاشیه رانده

   همچنین زوال مراکز تاریخی شهر بود.

سسات ؤنمایندگان جدید شهري م بود. بسیار وخیم ایبزرگ اسپان يدر شهرها يکارگر هايدر محله تیوضع، 1979در سال 

فرانکو در به این دلیل که متولیان شهري دوران . بسیار بوروکراتیکی را تحویل گرفتند که نه منابع و نه تجارب مشارکتی داشتند

                                                             
١

تا هنگـام   1939از سال  ا،یاسپان یکشور بود. او پس از جنگ داخل نیا کتاتوریو د ایاهل اسپان یو نظام مدار استی) سFrancisco Francoفرانکو ( سکویرال فرانسژن .

  (مترجم) کرد یحکومت م ایبر اسپان، 1975مرگش در سال 
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 بود. همزمان، هنوز بر سر کار بودند، یک وضعیت از کار افتادگی سازمانی قابل مشاهده) 1979-1977(محیط دموکراتیک جدید 

 یاسیس يهاپاسخکه خواستار  مواجه شد یدر سطح محل ونیزاسیکالیاز راد ییبا درجه باالنیرومند  یبا جنبش یسازمان يناکارآمد

  .در مراکز تاریخی و حومه شهر بودند یاعو اجتم يبه زوال شهر

ها صورت محله نیشده در اییشناسا يازهاین رفع يبرا يادیز يهاتالش ک،یدموکرات يشهر هايسازمان تیمورأم نیدر اول

 يزیربرنامه يابزارها نیاولریزي شهري همراه بود. ها با یک بازنگري عمیق در معیارهاي موروثی برنامهاین تالش .گرفت

 تیدر هدا که و جنبش محله يشهردار انیم مذاکرهو  1»ژهیو یداخل یاصالح يهابرنامه« عبارت بودند از آفرینیباز يبرا يشهر

  کرد.می فایا ي نقشی کلیديشهر يزیربرنامه مطالبات

 یاجتماع يازهاین ،يشهر آفرینیبازجامع  يهااستیس ياندازراه يبرا يشهردار يهاتالش رغمعلی ،1980دهه  لیدر اوا

بود و آنها بیشتر درگیر مسائلی همچون افزایش بیکاري و گسترش مصرف مواد رفع نشده  یهنوز به اندازه کاف يکارگري هامحله

هاي ایجادشده در شرایط بحران شهري و اجتماعی، فراتر از توانایی دفاتر شهري بود و براي رسیدگی به چالش مخدر بودند.

  ها ورود کنند.پذیري مشترك به این چالشم بود دیگر مسئوالن از طریق مسئولیتالز ،رسیدگی به آنها

 یمسکون يهاییدارا بهسازيحفاظت از  يبرارا  83/2329ی دستورالعمل سلطنت 2سوسیالیست يدولت مرکز، 1983در سال 

بهسازي جامع  مناطق توسعه يبرا ،طور خاص به ،منظور اختصاص بودجه گام مهم دولت به نیاول . اینکرد بیتصو يو شهر

)ARIs.ها و فضاهاي عمومی بود (در واقع، بازآفرینی بیشتر در درجه اول بازآفرینی خانه 2329اگر چه هدف فرمان بهسازي  ) بود

شهرداري  داد که حجم عظیمی از بودجه به وسیلهاما تصویب آن اجازه می ؛ریزي شهري بود تا یک دیدگاه اجتماعی)یک برنامه

3وال وتاتیس بازآفرینی برنامه در آنچه مانند ؛شود گرفته کار به محلی بازآفرینی ترجامع هايبرنامه توسعه رايب
 4برنامه ریوا ،بارسلونا در 

  .تحقق یافته است در کشور باسک 6ویتوریاو  5پامپلونا یمیقد يهامحله یو اصالحات داخل ژهیحفاظت و يهابرنامه ودر والنسیا 

در ، 1990 اروپا در دهه هیبود که اتحاد یابتکارات کندیم روشنرا  يشهر نوسازي يهااستیس يریگکه جهت یعوامل گرید از

به  یامکان دسترسم شد و محرو يهامحله بازآفرینی يبرا يدیو اصول جد ارهایمع رشیبه پذ توسعه داد که منجر نهیزم نیا

همچنین مشارکت  .را فراهم آورد 8»هاي انسجام صندوق« و 7»اروپا يامنطقه صندوق توسعه« یعنی ،ییمختلف اروپا یمنابع مال

 Urban I )،1993-1990( یشیآزما يهابرنامهمانند ي شهرآفرینی باز نهیدر زم ییاروپا يهامشارکت در برنامه ،در نهایت

)1999-1994 ،(Urban II )2006-2000( ، 9يابتکار شهر برنامه و )ی داشت.را در پ )2007-2013  

 ،همزمان .بود يشهر بازآفرینی يهااستیانتقال دانش و ابزار س يبه معنا ،يشهر يهادر برنامه ییاروپا يمشارکت شهرها

و  Urban I يهابرنامه سازي بین دفاتر شهرداري و دفاتر دولتی و اروپایی، هماهنگی چندسطحی را نیز پرورش دادند.آنها با تیم

Urban II گرد هم آوردن  (بامرانی حک و )يشهر آفرینیدر باز یابعاد اجتماع دربرگرفتن(با  تیجامع دیجد میفاهم اشاعه يبرا

 یابتکارات نیتراز مهم یکی .ندمهم بود اریبس )هاي بازآفرینی دارندی که مسئولیت مشترکی در سیاستدولتریمختلف غ نفعانذي

 براي تبادل دانشاطالعات بانک  بود که یک 2002سال  در 10اوربکت پاییورا برنامه جادیشد، ا انجام که با هدف انتقال دانش

                                                             
1. Special Internal Reform Plans (PERI) 
2. Partido Socialista Obrero Español (Spanish Socialist Workers' Party (PSOE)) 
3. Ciutat Vella 
4. Riva 
5. Pamplona 
6. Vitoria 
7. European Regional Development Fund (ERDF) 
8. Cohesion Funds 
9. Urban Initiative program 
10. European Urbact program 
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  بازآفرینی شهري و توسعه شهري پایدار است. هاي مفید در زمینهشیوه

به  یدسترستا از کمک کرده است  ،لبائوی، بارسلونا و بخیرونامختلف مانند  يبه شهرها ییاروپا اسیمقدادن  نسبت

شده و اجراي آنها بهره ببرند.  به منظور افزایش جامعیت مداخالت طراحی ،مختلف يهاکت در برنامهمختلف و مشار يها صندوق

زیرا آنها باعث تقویت شود؛  یابیارز یفیدر قلمرو کثیر آنها باید أاما ت ،کم است هاي شهري نسبتاًبودجه برنامه اگر چه اندازه

هاي کارگیري و تبادل شیوه و به ؛اندپذیر کردهحلی را هماهنگ و مسئولیتنفعان مذي ؛اندمداخالت جامع در مسائل شهري شده

  )Guitierrez, 2008اند (ابتکاري در این حوزه را ترویج داده

در آنها  اند و نقشخبره و باکفایت شده ،ریزي شهري و مسکنتدریج در زمینه برنامه اي بههاي منطقهدولت گر،ید ياز سو

در  مستقل یادارات محلمشارکت  ،خود  به نوبه 83/2329(فرمان سلطنتی  تر شده استبرجسته ،يهرش نوسازي يهااستیس

 پتانسیل باالیی يمنطقه دارا يهاکه دولت تیواقع نیارغم را تقویت کرد). با این وجود، علی ARI عنوان بهشده  مناطق شناخته

- )، تعداد تجربهباشند می ترکه نسبت به دولت مرکزي به مناطق نزدیک (به این دلیل باشند میها استینوع س نیاز ا تیحما يبرا

را  ایندلس و کاتالونآ د،یموارد مربوط به مادرتوانیم هاي ویژه تنها در مناطق خاصی توسعه یافته است. ما میها کم است و برنامه

 ,Bruquetas, Moreno and Walliser(برجسته کنیم  يشهر يزیرها در مسائل مربوط به برنامهيشهردار تیاز نظر حما

رفاه  دپارتمانتوسط  1990که در دهه  1»اجتماعپویاسازي توسعه «برنامه  ا،یاسپان یشرق شمال منطقه ا،یدر مورد کاتالون ).2005

 اجتماع تجربیات نمادینی همچون برنامه توسعه ،نتیجه این برنامه .شایان توجه است ،اندازي شداي راهمنطقهدولت  یاجتماع

که از  2004/2 ،قانون محله کاتالونیا ،شک بدون حال، نیبا ا). Blanco and Rebollo, 2002در بارسلونا بود ( 2تات نوایترین

هاي در اسپانیا است که با برنامه این اولین تجربه .ترین تجربه استشود برجستهمحله) اجرا می (برنامه Pla de Barrisطریق

 New Deal for مانندهایی  برنامه ؛در کشورهاي اروپایی قابل مقایسه است ،هاي اخیرشده در سال اندازيهنوسازي شهري را

Communities در انگلستان، Grands Projects de Ville  در فرانسه وKvarterloft در دانمارك )Atkinson and 

Carmichael, 2007.(  

که  است ساالنه از این برنامه اجرا شده شش نسخه ،2004در سال  ایاتالونتوسط پارلمان ک »محلهبرنامه « بیاز زمان تصو

محله مسکونی و  117این به معناي منتفع شدن  ؛میلیون یورویی تخصیص یافته است 99اي براي هر کدام از آنها بودجه

 75تا  25 نیب ،در حال حاضر ،در حال اجرا يهادر برنامه يگذارهیکل سرما ینیب شیپشهرداري است.  100نفر در  900000

- ي، صندوق توسعه منطقهگذار هیدر اندازه سرما یقیرقم تطب کیداشتن  يبرا. ها است از پروژه کیدر هر  يگذار هیدرصد از سرما

 2/2ه است که کرد يگذارهیسرما وروی ونیلیم Urban II ،726از برنامه  یبخش عنوان به، 2006تا  2001ز سال ا، ااي اروپ

نوع  نیا براي ايو تالش دولت منطقه تیاولومیزان دهنده  ارقام نشان نیااند. مختلف از آن منتفع شده برنامه 70نفر در  میلیون

که  تیواقع نیبا وجود ا .مین شده استأت ااي اروپصندوق توسعه منطقه طریق زا یاز منابع مال یاگر چه بخش ؛ها استاستیس

شیپ يهايشهردار يهااروپا و تالش هیو اتحاد يدولت مرکز تیحما زمان آغاز دموکراسی، با آفرینی ازباز هاياستینوع س نیا

 نیا کاتاالن از دو جهت شایان توجه است: باعث گسترش جغرافیایی اما قانون محله ،انجام شده است ایکاتالونگهگاه در  ،رو

و  3»مانلئو« (مانندآفرینی باز يهاتوسعه برنامه يتر برانییپا یمال تیتر با ظرفکوچک يشهرها از شهرهاي بزرگ بهها برنامه

در را  -کردندها رهبري میطور مشترك با شهرداري حتی اگر این مداخالت را به -اي و اینکه اهمیت دولت منطقه ؛شد )4»اولت«

                                                             
1. Community Development Dynamization Plan 
2. Community Development Plan of Trinitat Nova 
3. Manlleu 
4. Olot 
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بودن اقدامات است و همچنین  ديبراي اطمینان از چندبع سازوکارهاییاین مداخالت افزایش داد. در نهایت، این قانون شامل 

  ).Martí-Costa and Parés, 2009(سازد پذیر میها را امکاننظارت بر پروژه مشارکت شهروندان در زمینه

ها در کاتالونیا و باقی مناطق اسپانیا شایان توجه است. آنها در بسیاري از اقدامات مبتکرانه در شهرداري يدینقش کل نیهمچن

و نبود چارچوب  یفقدان منابع داخل لیدل به ،ندینوع فرا نیکردن افعال يبرا يشهردار تیظرفاند. پیشگام بوده هاي محروممحله

، ایاسپان يشهر آفرینیباز يهابرنامهی در دولت محل رهبريِ ،در نقطه مقابل)؛ اما Arias, 2000( مناسب محدود شده است یقانون

 و، نزدیکی به مردم شهروندان يهابه درخواست ییپاسخگو يبرا میمستق فشار، به دلیل دانش آنها در مورد واقعیت محلی

آنها  ییتوانا بهبازآفرینی  يهااستیاستقرار س يآنها برا تیظرف .ها استهمچنین مدیریت مستقیم بسیاري از خدمات در محله

  .بستگی داردتر دولت  بزرگ اسیدر مق یو مال یفن یبانیمنابع و پشت افتنی براي

  ایدر کاتالون يشهر آفرینیباز يها استیمشارکت شهروندان در س لیو تحل هیتجز. 5

نقش روز  روزبهکه شهروندان  دارداشاره  تیواقع نیا به ایدر اسپان ژهیدر اروپا و به و يشهر آفرینیباز يهااستیتکامل س

اروپا،  هاي کالن اتحادیهاي مشارکتی که در برنامههاگر چه شکی وجود ندارد که ما در عمل با فرایند .کنندتري ایفا میحیاتی

هاي ، ما شاهد متداول شدن انجمنهاي بازآفرینی در مقیاس محلهاما در پروژه ؛فاصله داریم ،اندایاالت یا مناطق طراحی شده

نقش مشارکت شهروندان در در مورد در باال که  یالوسه س در ادامه ما باید براي ،موردي مطالعه 10بر اساس مشارکتی هستیم. 

  ها را ارائه دهیم. اي از پاسخ، مجموعهمیآن مطرح کرد یحیآن و عوامل توض یاساس ریثأت ،يشهر بازآفرینی

  ؟نقش مشارکت شهروندي چیست .5-1

 یلروند اص کهاست  افتهیگذشته تکامل  چند دهه یط ایدر کاتالون يشهر بازآفرینی يهااستینقش مشارکت شهروندان در س

   شود.در ادامه توضیح داده می ،آنتکامل 

  کنندگانمشارکتتنوع  .5-1-1

 فایا يشهر آفرینیباز يهااستیس حوزهمشارکت شهروندان در  تیدر هدای کلیدي محله نقش يها، انجمن1970در دهه 

امه توسعه شهري منجر شد، هاي متعدد این جنبش به برنگیري نهادي، به اعتراضتصمیم حذف جنبش محله از حوزه نمودند.

هاي اعتراضی کرد. به این ترتیب مطالبات محله به فعالیتسوداگرانه تفسیر می ها را مبتنی بر منافع صرفاًجنبش محله این برنامه

ی مردم يسایکل يهاحرکت وفرانکو  ضد یاسیس يهاسازمان ،ییدانشجو يهاتشکل ،يکارگريهاهیاتحادملحق شد که توسط 

ها بود. از نظر عناصر پیشنهادي، جنبش محله توسط آن اتحاد ایدئولوژیک و سازمانی با این گروه شد و نتیجهمیرهبري 

قادر به تدوین  ،شد و در نتیجه...) حمایت می اقتصاددانان و ،يشهر زانیربرنامهمختلف (وکال، هاي  در حوزهمتخصصانی 

و  2»بارسلونتا« )،بخش قدیمی( 1»آنتیک کسک« درمردم  يهابرنامه نندما ؛هاي جایگزین براي بازآفرینی شهري بود طرح

  .)Borja, 2010( بارسلونا پیرامونی يها از محله

 تحولبخش  الهام ،ان متعدد)متخصص ايحرفه یبانیمحله با پشت يها(سازمان شده توسط مردم اجرا هايبرنامه نیا

محله به  يهاانجمن ،یدموکراس دورهچند سال اول  یدر ط عالوه، به. باشند می کیدموکرات در دوره آفرینیباز يها استیس

طور عمده از طریق روابط غیررسمی صورت  ها بهو حداقل در ابتدا، این گفتگو ،ندشد لیتبد يادارات شهردار مخاطب اصلی

                                                             
1. Casc Antic 
2. Barceloneta 
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 ؛از دست داد یاجتماع جیو بس یندگینما يراخود را ب تیظرف جیمحله به تدر جنبشاولین قیمومیت دموکراتیک،  عنوان بهگرفتند. 

شدند و مدیران جدید  یحزب يهااز دستگاه یبخش ، تبدیل به1970 از رهبران جنبش محله در دهه ياریبساین بدان علت بود که 

امه دادند هاي خود و ادرات عمومی ادمسیر شغلی خود را در شرکت )... (معماران، اقتصاددانان وشهري و بسیاري از متخصصان 

)Borja, 2010 .(نتیجه از این موضوع بوده تواند همچنین می .شددر جنبش محله  بزرگی »يمغزفرار «دو عامل منجر به  نیا

هاي جنبش ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،گرابسیاري از مطالبات شهري، مورد پذیرش دولت محلی قرار گرفت و احزاب چپباشد که 

هاي دموکراتیک جدید پیگیري شود. تواند توسط دولتمتقاعد کردند که مطالبات سنتی این جنبش میمحله را غیرفعال و آنها را 

فزاینده در  شناختن متقابل و تبادل نظر تیبه رسم با ؛ضد و نقیض شدمحله  يهابا انجمن هاي محلیدولتروابط پس از این، 

  از سوي دیگر. ،قابل از مشروعیت یکدیگراستفاده مت اعتماد و سوءسو، و عدم از یک ،هاي مشارکتحوزه

نقش  ،مثال عنوان به ؛همکار کلیدي در روند بازآفرینی شهري هرگز متوقف نشده است عنوان به محله يهاانجمننقش 

حال،  نیبا ادر بارسلونا.  ،1990در دهه ي سیوتات وال، ARI تیریمد ونیسیکم درتنها نمایندگان محله  عنوان بهرهبري آنها 

مشارکت  يهاساختارها و انجمن آفرینی،باز هايو پروژه هاطرح خود و یجامعه مدن يهاسازمان یمحل در شبکه یداخل راتییتغ

  .متکثر کرد ياندهیطور فزا را اصالح و آنها را به

ات موردي به ما در مطالع شده است. دهیچیو پ یغن ،ايندهیطور فزا به فهادر محله یجامعه مدن يها، شبکه سازماناوالً

هاي در زمینه ،هاي محله با مواضع سیاسی بسیار متفاوت (حتی متضاد)روشنی مشاهده کردیم که انواع مختلفی از انجمن

از مسائل خاص  ياگسترده فیدر اطراف ط و اند شکل گرفته ها)محله و ها، مناطق کوچکابانی(خفعالیت محلی  گوناگون حوزه

  ).... مربوط به مشکالت خاص و مطالباتپروژه،  ایح (مخالفت با طراند شده جیبس

کودکان، با  هاي مرتبطویژه در حوزه به ،هاي اجتماعیکمک در چند سال گذشته مشارکت بخش سوم در زمینه ،ثانیاً

ها ع سازمانسپاري خدمات عمومی به این نودلیل آن برون ؛شدت افزایش یافته است به ،... و هاخانمانیسالمندان، مهاجران، ب

محروم  يهادر محلهاز نظر فضایی که  شده استو مانند آنها  ادهایها، بنیتعاون د،یجد ينهادها جادیمنجر به اوضعیت  نیااست. 

ما  ،عالوه هاي جدید نقش مهمی در جامعه دارند. بهمشاهده کردیم که این سازمان، Ravalي در نمونه مورد مثالًاند. تمرکز یافته

  کالر.هاي موردي بارسلونتا و کمپمانند نمونه ؛میافتدیگر نیز ی ياز مطالعات مورد ياریبس آن را در

این تغییر در نتیجه  .ها را تغییر دادشناختی شهرها و محلهجمعیت-اجتماعی يهانقشه جیتدر به ،مهاجرت دهیپد ت،یدر نها

سازگار  مشارکت یسنت يهافرم با شهیهم کهاي فرهنگی تازه بود ههاي جدید و مرتبط با نیازها و واقعیتها و انجمنظهور گروه

 يدر مطالعات مورد دهیپد نیحال، ا نیبا ا کاتاالن است. نیانگیمهاجرت باالتر از ممیزان ما،  يدر تمام مطالعات مورد .نبود

  دهند.ن محله را تشکیل میساکنا درصد از 20مهاجران بیش از  مناطقی که است؛ مهم واقعاً 1مانلئو، اولت و تراسا بارسلونا،

تر پراکندهو  تردهیچیپ اریبس ايشبکه ،1980نسبت به دهه  »جامعه«است که مفهوم  یمعن نیبه ا راتییتغ يالگوها نیهمه ا

  حوزه مشارکت در بازآفرینی شهري سعی دارد این واقعیت را در نظر داشته باشد. .کندهاي جامعه مدنی را توصیف میاز سازمان

ریزي شهري (تمرکز بر مسکن هاي بازآفرینی شهري و تغییر موضع از تمرکز بر برنامهتکامل اساسی در برنامه گر،ید ياز سو

منتهی شد مانند هاي مختلف موضوعی به رونق یافتن مشاغل اجتماعی در حوزه و تراندازي جامع و مناطق عمومی) به چشم

هشت حوزه برتر قانون محله کاتاالن  .»یکارگران اجتماع« سازمان ایو  ،زیست محیط، فروشانخرده ،یآموزش ،یفرهنگ هايحوزه

ی و محیط زیستساز و ایجاد امکانات تا عوامل  و گیرد: از بهبود ساختکند که همه چیز را دربرمیبراي اقدام را معرفی می

  ).Martí-Costa and Parés, 2009(ی و فرهنگ ياقتصاد ،یاجتماع يهادر حوزهو یا بهبود جنسیتی، 

                                                             
1. Terrassa 
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مختلف  نفعانو شامل ذي اند یمختلف موضوع يهانهیدر زم یاقدامات دربرگیرنده هاي بازآفرینی شهريبه این دلیل که برنامه

 شوند، حتی اگر فقط در یکی از مراحل فرایند بازآفرینی حضور داشته باشند (تشخیص، نظارتمی يو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع

 هايدر نمونه .انددرگیر بوده هاي حکمرانی کامالًنفعان در شبکهاکثر این ذي ،يمطالعات مورداز  یدر برخ ،)يساز ادهیپ و/یا

 ییهاسازمان ،در محله ، با اینکه»اولت« مانند گریدر موارد د است.گونه  این ،1»سانتا پرپتوآ د ال موگودا«و » تراسا«، »مانلئو«

 بازآفرینیکه بتوانند روند  )... مادران و پدران و يها مهاجران، انجمن يهاسالمندان، انجمن يهاجمنزنان، ان يها(سازمان بودند

  .ندنفعان را کنار گذاشتبخشند، اما این ذيرا بهبود 

  شاختیو تقویت نوآوري روش مشارکتسازي نهینهاد .5-1-2

 یدر حالدن تدریجی مشارکت شهروندان، اتفاق افتاده است. شدر موازات نهادینه ،کنندگانسوي افزایش تکثر شرکت تکامل به

بود،  هي بسیار قابل مشاهدشهردار یاسیس ندگانیمحله و نما يهاانجمن ندگانینما نیب روابط غیررسمی ،1980دهه  لیکه در اوا

گر چه در میان همه ودیم (اب یمشارکت يو سازوکارهاها مجموعهساختارها،  ما شاهد توسعه تدریجی ،در اواسط همین دهه

-، شوراهاي منطقهمشارکت يبرا هانامهآیین ای نیقوانشورایی و مشارکتی،  خدماتمانند  ؛ها میزان توسعه یکسان نبود)شهرداري

  ).Pindado, 1999; Font, 2001; Parés, 2009مواردي از این دست ( اي و موضوعی و

مشارکت  یرسم سازوکار است: شکل گرفته سازوکاردان با چهار نوع شهرون مشارکت ،يشهر آفرینیباز يهااستیس نهیدر زم

هاي بازآفرینی ...)؛ نهادهاي موقتی مشارکت مرتبط با برنامه اي ومنطقه هايشورا ،یرفاه اجتماع ي(شوراهااي منطقه ای یموضوع

یافته نیستند ي که خیلی سازمانرو ادا ينهاد ندگانینما نیتعامل ب یرسمریغ يهاانجمن )؛ARI تیریمد تهی(مانند کمخاص 

بیش  وهاي کم یندهاي مشارکتی با استفاده از روشو در نهایت، فرا )؛... و هاابانیبرخورد در خ ،یجلسات، مکالمات تلفن انند(م

م و گیري در مورد مسائل کهاي شهروندي براي تصمیمگیري از مردم و هیئتي(مانند رأ بیش خاص و نوآورانه براي مسائل کم

  بیش خاص مرتبط با بازآفرینی محله).

. اندکرده فایاي دیکل ینقشهاي کاتالونیا در محله یمحل آفرینیباز يهااستیس یخیدر توسعه تار ی،اشکال مشارکت نیهمه ا

ی، هنوز جامعه مدن يهاو رهبران سازمان نهادي ندگانینما نیتعامل و مذاکره ب یرسمریغ فضاهاي، هامروز یمثال، حت عنوان به

در عقالنیت  یاجتماع يهاسازمان ياز اعضا یبرخ ،اغلب مشارکت است. یاز سازوکار رسمهم یک عامل بسیار مهم در خارج 

ممکن  یرسم يها کانال قینفوذ از طر جادیآنها در ا ییتوانابا آگاهی به اینکه  ؛کنندیم دیابراز تردمشارکت  سازوکاراین نوع 

از  یبخش عنوان بهمداخله جامع  يهاو پروژه اجتماعتوسعه  يهابرنامه مانندآفرینی، بازجدید  يهامهبرنا باشد. شتریبحتی است 

هاي محله و اغلب اند که در آن انجمنوجود آورده هایی متکثر را بهیا نظارت بر اقدامات، مجموعه براي تدوین و/ قانون محله،

و  یابیارز تهیدر کم یمشارکتنهاد  نیتریکه اصل دیگویم کاتاالن مثال، قانون محله عنوان به. اندثیرگذارأهاي اجتماعی تنهاد

ترین نهادهاي نمایندگی دو عضو از مهم«؛ به این ترتیب که شود لیتشک یالتیو ا يامنطقه ،یاز طرف دولت محلباید  ،نظارت

کنندگان اقتصادي و اجتماعی در خط مقدم نظارت و شارکتدهاي شهروندي و دو نماینده از مترین نها ، دو نماینده از بزرگمحله

فرصت مشارکت بیشتر از آن  ما، ياز مطالعات مورد یدر برخ). 2004/2ي قانون نامه(آیین.» باشند میپیگیري اقدامات بازآفرینی 

تري شوراي عمومی بسیار گسترده ،تراسا در 2منطقه  بازآفرینیدر برنامه  ،مثال عنوان به ؛اند چیزي است که مقررات تعیین کرده

شهر و  يهانیتکنسگروه کاري مختلط تشکیل شده که ترکیبی از  12در این شورا  .نظارت تشکیل شده است نسبت به کمیته

  .اند یجامعه مدن يهااز سازمان ياگسترده فیط ندگانینما

                                                             
1. Santa Perpètua de la Mogoda 
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 يهاپروسه بهکه  است مشارکت يوآورانهن يهاروش ی، استفاده روز افزون ازتکامل طیشرا برجسته و باارزش نکته

 ر،یاخ يها ، در سالبیش باثباتو کم  یمشارکت يساختارها در کنارمثال،  عنوان بههستند. مرتبط  کم یا بیش خاص يریگ میتصم

 جیرا اریبس ،دیامکانات جد جادیا يبرا ایها  و پارك نیادیمانند م ییها در مکان يشهر يها پروژه يخاص برا یمشارکت يندهایفرا

در بارسلونا  . مثالًباشند میهاي مشارکت و آراي مردمی هاي مشارکتی جدید مانند کارگاهروندیندها مبتنی بر این فرا است.

 El طراحی مجدد میدان کاستال،«باشند:  میهاي شهري ها و برنامهاند مرتبط با پروژهتوسعه یافته یندهاي مشارکتی که اخیراًافر

Pla de la Gardunya  در محلهEl Raval، El Pou de la Figuera   درSanta Caterinaهاي مرتبط با ، و یا بحثLift 

Plan  در محلهBarceloneta.«  

یعنی قضاوت از  ؛اي از تفسیرها استبه معناي پذیرفتن طیف گسترده سازوکارهاو  ندهایاز فرا عیوس فیط نیا یکل یابیارز

هایی مانند توانیم فرصتایم. ابتدا ما میهایی که ما در مطالعات موردي انجام دادهردم در مصاحبهشده توسط م طریق نظرات بیان

 هایی ازاعمال نفوذ در فضا يبرا شهروندانآن افزایش ظرفیت  براي مشارکت را برجسته کنیم که نتیجه شناخت نهاديافزایش 

 يهاها و چالشوجود، خطرات، ضعف نیبا ا .ردیگیصورت م آفرینیباز يهادر مورد برنامه يریگمیتصم آنجاکه است  سازمان

در  ،نهایتخود را از دست بدهند و در  انتقادياستقالل  مکن استم یجامعه مدن ندگانینما است: مهم مشارکتاز نوع  نیا

دستورکار مشارکت  شود؛یم لیتحم سساتؤمتوسط و طرفه  کصورت ی به مشارکت معموالً اتیو محتو سسات حل شوند؛ قالبؤم

 ریتأث ؛شوندیا جدي گرفته نمیشوند و یم حذف هانوع انجمن نیاز ا ترین صداهاي انتقاديزا است؛ مهممحدودیت اغلب کامالً

  ممکن است نمایندگان اصلی نباشند. ،کنندنفعانی که مشارکت میذيو  است؛ نامعلومو اغلب  ریمتغ ،مشارکت

  ست؟اثرات واقعی مشارکت چی .5-2

افزایش جامعیت در فرایندهاي بازآفرینی محله است. عالوه  هاي حکومتی، نتیجهمشارکت شهروندان در شبکه نقش فزاینده

جامعه  گیري بیشتري به سمت توسعهتر و جهتآیند که رویکردي جامعهایی میشهروندان از دل سیاستبیشتر مشارکت ، بر آن

(مانند آن چه در بسیاري از  اند يو اقتصاد یکیزیف يهاجنبه مبتنی بر شتریکه ب آفرینیباز يهااستیبرعکس، سو اجتماع دارند. 

   شوند.براي مشارکت شهروندان نقش فرعی قائل می ،افتد)مراکز شهر اتفاق می

 بین رابطه است،یسهاي خروجیو  یاسیس يها) در مورد شبکه2000( 1تیمارش و اسم کردیحال و با توجه به رو نیبا ا

-مینشان  طور که بعداً همان است. یکیالکتیداي بیشتر از اینکه علّی و قطعی باشد، رابطه »زآفرینیمدل با«و  »مرانیمدل حک«

بلکه خروجی گذارد، یم ریثأتآفرینی بر مدل باز مرانیتنها مدل حک نهبه این نتیجه رسیدیم که ما  يدر مطالعات مورد ،دهیم

  مرانی اثرگذار است.حک ها بر شکل شبکهسیاست

به این ترتیب که  ؛کنندها کمک میسیاست به جامعیتهاي مشارکت شهروندان واقعاً مشاهده کردیم، انجمن، ما ابتدا

تري از منطقه انداز جامعاندازي که دستگاه بوروکراتیک قادر به تدوین آن است، تمایل به بیان چشمشهروندان در مقایسه با چشم

هایی داشته ی، ممکن است نقش مهمی در توقف فعالیتنوع انجمن مشارکت نیا قیاز طر يشهروند فشار ن،یبر اعالوه دارند. 

ما باید این امکان را در نظر بگیریم که  ،در نقطه مقابلحال  نیبا اسازي تهاجمی در منطقه است. آن اعیان باشد که نتیجه

و نه رویکرد متضاد آن. به این  ؛دهدیم شیکه مشارکت شهروندان را افزااست  يزیچ خود به خودي بازآفرینیجامع به  کردیرو

مشارکت به ابزاري اساسی  کنند،یانتخاب م اجتماع تر را با هدف توسعهجامع استیس یعموم رندگانیگمیتصم یوقتمعنا که 

  هدف با جامع کمتر ازآفرینیب فرایندهاي دنبال به که سساتیؤم براي برعکس، شود.می تبدیل اهداف به دستیابی براي

                                                             
1. Marsh and Smith 
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  باشد. »ناکارآمد« تواند، مشارکت قوي و متکثر میاند سازي اعیان

 la ای، Ripoll ،Olotمانند  برخی از آنهادر توانیم ببینیم که می ،يمطالعه مورد 10 يهابرنامه لیو تحل هیتجزبا 

Barcelonetaًو بناها طیها، بهبود شراابانیخ بهبود :است) یکیزیف ياه(جنبه هدف اصلی، فعالیت در زمینه شهرسازي ،، اساسا 

گیري اجتماعی جهت ،اما از برخی جهات باشند؛ مینیز بر تحوالت فیزیکی متمرکز  Lleidaو  Santa Caterina هاي.... نمونه

هاي یا محله در بارسلونا El Ravalمانند  گریموارد د ت،یدر نها. باشند میدارند و بر مبناي امکانات محلی براي بهبود اجتماع 

و  جامعه بلکه اهداف توسعه ؛کنندتنها براي بهبود محیط تالش می نه ،Tarragonaو  Terrassa ،Manlleuدر  شده تحلیل

  ).2(جدول کنند اجتماع را نیز دنبال می

  

  ما يبرنامه در مطالعات مورد يها یژگی. مشارکت و و2جدول 

  شهر، محله

  برنامههاي ویژگی  مشارکت

 یدر طراح

  برنامه

 يدر اجرا

  برنامه

بر برنامه  ریتأث

  بازآفرینی
  سال آغاز

گذشته  يهابرنامه

  يشهر آفرینیباز
  مداخله یاصل يهانهیزم

Barcelona, 

Santa Caterina  
  یامکانات محل ،يشهرساز  دارد  2004  کم  زیاد  متوسط

Barcelona, 

Barceloneta  
  مسکن ،يرسازشه  دارد  2008  متوسط  متوسط  زیاد

Barcelona, 

el Raval  
  دارد  2010  در حال اجرا  متوسط  کم

 یاجتماع يشهرساز

  جامعه يهابرنامه و

Lleida, 

La Mariola  
  یامکانات محل ،يشهرساز  ندارد  2004  متوسط  کم  کم

Manlleu, 

Barri de l’Erm  
  ندارد  2004  زیاد  زیاد  متوسط

 مسکن، ،يشهرساز

  هو جامع یاجتماع يهابرنامه

Olot, 

old town  
  مسکن ،يشهرساز  دارد  2004  کم  کم  کم

Ripoll, 

old town  
  مسکن ،يشهرساز  ندارد  2005  کم  کم  کم

Tarragona, 

Camp Clar  
  دارد  2005  متوسط  زیاد  کم

 ،یامکانات محل ،يشهرساز

  و جامعه یاجتماع يهابرنامه

Terrassa, 

Districte II  
  ندارد  2004  زیاد  کم  متوسط

 يهابرنامه وی اجتماع يشهرساز

  جامعه

Santa 

Perpètua de la 

Mogoda, 

Can Folguera  

  دارد  2005  متوسط  زیاد  متوسط
و  یاجتماع يهابرنامه ،سازيشهر

  جامعه

  

 تیاهم مرانیمشارکت شهروندان در شبکه حک گیري اجتماعی،با جهت ياز مطالعات مورد ياریبسدر که کردیم ما مشاهده 

، به ما نشان داده است هامصاحبه اوصاف، نی). با اManlleu, Santa Perpètua de la Mogoda or Terrassa(بیشتري دارد 

- ها پیش از شکلنظر به اینکه این برنامه ؛ثیر مشارکت شهروندان قابل توضیح نیستأبا ت ها، مستقیماًجامعیت بیشتر این نمونه

د که مشارکت شهروندان نکنیم استداللها نمونه نیادر دهندگان همه پاسخ باًیتقراند. با این حال، گیري مشارکت، طراحی شده

  است. دادهبرنامه را بهبود یت و جامع گیري اجتماعی داشتهجهت عموماً
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در مورد اول، بسیج اجتماعی قوي  .اي مهم قابل ذکر استنکته Barcelonetaو  Santa Caterinaبراي مطالعات موردي 

در جهت ایجاد امکانات محلی براي اجتماع. در مورد دوم،  اساساً ؛توجهی بر برنامه دارد ثیر قابلأت ،موجود در یک تعارض از قبل

موضوع آن مرتبط با هاي قدیمی محله و به وضوح، اي ایجاد شد که هدف آن ترقی ساختمانیک تعارض مهم در اطراف برنامه

  ساخت محیط بود.

 هاي بازآفرینی شهري مشروط به یک سري عوامل است. مارکت شهروندان در سیاستثیرات اساسی مشاأت ،يدادیدر هر رو

اما  ؛شدن دارد ي مشارکت شهروندان میل به کمشهر آفرینیباز کیاستراتژ يزیرو برنامه صیتشخ مرحله درتوانیم ببینیم که می

مثال، روشن است در مواردي  عنوان به ).2ل (جدو یابدبر آنها مشارکت افزایش میخاص و اجرا و نظارت  ماتیتصم دربرعکس 

) در مرحله 2005و  2004برنامه ( ها در اولین نسخه، هیچ یک از شهرداريدوشیممالی  نیمأکاتاالن ت محله که توسط برنامه

ي اصالح شده تدریج و تا حد اگر چه این روند بهاند. مشارکتی استفاده نکرده سازوکارهاياز  ،بندي اقداماتتشخیص یا اولویت

دلیل اصلی این واقعیت، فوریت  کنند کهیشده استدالل م گذاران مصاحبهاستیستمام  تقریباً ،Barcelonetaدر  است، مثالً

با استفاده از  ها عمدتاًپروژهمین مالی شوند. أتا بتوانند از منابع مختلف ت ،هاي بازآفرینی استهاي شهر براي تدوین پروژهسازمان

 اند.هشد یطراح ،وجود داشته باشندکه ممکن است در منطقه  یقبل يهابا مراجعه به برنامه نیهمچن و یاسیو س یفن يارهایمع

  .کم است اریبس، شهروندان از طریق مشارکت يریگمیتصم اریاختیید شود، أمین مالی تأهنگامی که این ت

مربوط به ترکیب، پویایی و  شودیم يشهر آفرینیزبا يهااستیس برجامعه  نفعانيذ گذاريراثکه موجب سایر عواملی 

 يهاپروژهبر و نظارت  یابیارز تهیکمنهادهایی مانند  ؛ها استعملکرد نهادهاي مسئول براي نظارت و پیگیري این سیاست

به  یه به معنک - ها باشندتهیکم نیا يدارند اعضا لیمنطقه مداخله تما یاجتماع یاصلنفعان  ذي نکهیابرخالف . 1مداخله جامع

 نفعان ذيخود با  يها را در مصاحبه ایناست. ما  تبلیغ ها صرفاًتهیهدف کم -است کلیدي نفعانذي عنوان بهشناختن آنها  تیرسم

 يها پروژه رانیمد يبرا .میا دهید آفرینیباز يها پروژه رانیبا مد ها در مصاحبه نیو همچن ها تهیکم نیکننده در ا شرکت یاصل

 ندگانیکه نما یحال در دهد، ینشان م يا منطقه تیریشان را به مقامات باالتر مدییاست که پاسخگو ییفضا نیا ،آفرینیباز

انجمن  کی عنوان بهآن  تیاهم رغمیعل حضور دارند. یتماشاچ عنوان به تهیکم نیکه در ا اندهافتیدر یجامعه مدن يها سازمان

  گیري آنها بسیار پایین است.، ابعاد مشورتی و ظرفیت تصمیمجامعمداخله  پروژه یابیمورد ارزتبادل اطالعات در  يبرا موقتی

 .گذاردمی یمنف ریثأت بر اثرات اساسی مشارکت شهروندان ،یمشارکت هايانجمن نیب یهماهنگ و عدم یهمپوشانهمچنین 

 يها (پروژه اند مرتبطمختلف  يها تیبا فعالکه  یمشارکت يندهایها و فرا از سازمان یمختلف انواع محروم، يها خصوص در محله به

 گریکدی با ،پایین اریبس یهماهنگ ه دلیلب ،)... و یاجتماع شمول يها پروژه ،محله یآموزش يها پروژه ،یاجتماع يها جامع، برنامه

تورم در  بلکه ؛تسیمشارکت ن يها برا فقدان فرصتمشکل  میا مطالعه کردهما که  ياز مناطق شهر ياریدر بس .دارند یهمپوشان

ناکارآمدي «طور خالصه  آن چندپارگی و تداخل یا به نتیجه ها است. آن نیمناسب ب یبدون هماهنگ یمشارکت يهاانجمن تعداد

زیرا تحت  ؛نفعان اجتماعی براي مداخله شودانگیزگی پویاترین ذياست. بدتر از آن، ممکن است باعث خستگی و بی 2»مشارکتی

  اند.نامیده 3»خستگی مشارکتی«که برخی آن را باشند  شرایطی میتاثیر 

اینکه بر  از تربیشی، در مورد تولید ساختارهاي مشارکتی است که دهندگان ما از جامعه مدن پاسخ از انتقادات عمده گرید یکی

 کنندگانردي ادارههاي عملکمنطبق بر منطق ،باشندجامعه مدنی  محلیهاي  هاي بالقوه، عالیق و پویایی شبکه ظرفیتاساس 

 ,Barcelona( اندهتر بود فعال آفرینیباز ندیاقبل از فر یاجتماع يها سازمان ،که در آن میا دهید يما آن را در موارد. باشند می

                                                             
1. The Assessment and Monitoring Committee of the Comprehensive Intervention Projects 
2. Participatory inefficiency 
3. Participatory fatigue 



 

 35 

 

 )ای(اسپان ایدر کاتالون حکمرانی يهاشبکه یبررس ؟مهم است واقعاً يشهر بازآفرینی يهااستیمشارکت در س ایآ

 
Santa Perpètua de la Mogoda, Terrassa (مانند  ؛آمده بود شیتعارض پ کی ،که در آن يموارددر  نیهمچن وSanta 

Caterina  وBarcelonetaمورد . Santa Caterina ًمورد در  یقبل تعارض کیدر  یاجتماع يها سازمان رایز ؛جالب است واقعا

را مدنظر  شانیها از خواسته یبرخ ندمجبور شد آفرینیباز ندیافردر  جه،یفعال بودند و در نت اریمحله بس یخال ياستفاده از فضا

  د.نداشته باش

نوع  نیا ناقصبا ادغام نیز  يشهر آفرینیباز يها مرتبط با برنامه یِمشارکت يهانجمنادر  »اجتماع يتوانمندساز« تیظرف

 عنوان به ن،یبنابرا است.ه وجود داشته باشد، محدود شد یروابط اجتماع تیتقو يکه ممکن است در منطقه برا یبرنامه و اقدامات

در  شوند، یاز قانون محله کاتاالن اجرا م یبخش عنوان به جامع مداخله يها که در آن برنامه یتیوضع در جاي تعجب نداردمثال، 

 نیبه ا اجتماع يله توانمندسازئبه مس آفرینیباز يها توجه اندك طرح ،یطور کل بهافتند. اتفاق میجامعه  توسعه يها برنامه هیحاش

کنندگان در مشارکترو،  نیاز ا .گسترش دهند را که ندارند تیمشارک يها مهارت رود یانتظار م از شهروندان است که یمعن

 ،ياقتصاد ندگانیارتباط با نما يبرقرار يآنها برا تیظرف و ؛ستندین یمحل جامعهاصلی  ندهیاغلب نما ،يریگینظارت و پ نهادهاي

  است. زیناچ واقعاً یاسیو س یفن

 طور کلی، شود که بهمشاهده می ،بین مطالعات موردي وجود دارد یتوجه قابل يها تفاوت نکهیطور خالصه، با وجود ا به

 جادیا يرا برا هاها فرصت آن نیبنابراها نیست. جزء اولویت يشهر آفرینیباز يندهایادر فر یمحل یاجتماع يها شبکه تیتقو

ثر توسعه ؤم يندهایابا فر يشهر آفرینیباز ياستراتژ لامتک همچنینو  ثیرگذاري باالترأهاي مشارکتی با ظرفیت تانجمن

  .دهند یهدر م ی،اجتماع

  م؟یده حیتوضرا ي شهر بازآفرینیاز مشارکت در  تنوعی نیچن میتوان یچگونه م .5-3

بهسازي جامع، برنامه  (برنامه قرار دارندیکسان  يا مداخله يها برنامه یکه آنها در داخل چتر نظارت قتیحق نیا رغم یعل

شدت  نظراز  يشهر بازآفرینیاز تجارب مشارکت در  يادی، انواع زجامع در قانون محله کاتالونیا) مداخله شهري یا برنامه

ثیر أتحت ت شده ریزيبرنامهو اقدامات  ها استیکه س يا (درجه ریثأو ت )شوندمی ریجامعه درگ نفعانذيکه شهروندان و  يا (درجه

 يها محله نیب تفاوت :عبارتند از ،دهند یم حیرا توض تنوع نیکه ا یعوامل د،ید میطور که خواه همان .وجود دارد )گیرندقرار می

 یاسیس ارادهو  یقبل تعارضاتدر منطقه، حضور  یاجتماع هی، نوع سرمادر آنها مشارکت یمحل و سابقه پیرامونیو  يمرکز

  ).3(جدول  يشهر حکومت

  

  .دهندرا توضیح می ما يدر مطالعات موردکه تنوع  ی. عوامل3جدول 

  حلهم نوع  شهر، محله
 یسرمایه اجتماع

  غالب

 یاسیس اراده

  مشارکت يبرا

تعارضات 

  قبلی

Barcelona, Santa Caterina دارد  زیاد  1دهنده پیوند  مرکزي  

Barcelona, Barceloneta دارد  زیاد  2دهنده ارتباط  مرکزي  

Barcelona, el Raval دارد  کم  دهنده پیوند  مرکزي  

Lleida, La Mariola ندارد  کم  3هیگرو درون  پیرامونی  

                                                             
1. Linking 
2. Bridging 
3. Bonding 
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Manlleu, Barri de l’Erm دارد  زیاد  دهنده ارتباط  پیرامونی  

Olot, old town ندارد  کم  گروهی درون  مرکزي  

Ripoll, old town ندارد  کم  گروهی درون  مرکزي  

Tarragona, Camp Clar ندارد  متوسط  دهنده پیوند  پیرامونی  

Terrassa, Districte II دارد  زیاد  دهنده ارتباط  پیرامونی  

Santa Perpètua de la Mogoda, 

Can Folguera 
  ندارد  متوسط  دهنده ارتباط  پیرامونی

  

در  .شوند یاجرا م پیرامونیو  ياست که در مناطق مرکز يشهر آفرینیباز يها استیس نیتفاوت ب ،یبررس يعامل برا نیاول

هاي بازآفرینی به دنبال احیاي سیاست بارسلونا) محله، و سه Olot ،Ripoll(هاي مرکزي که تجزیه و تحلیل کردیم محله

انسجام  به دنبال بهبود ها استیس نیا پیرامونی، يها در مقابل، در محله. باشند می مرکزیت اقتصادي و نمادین مناطق قدیمی شهر

در مقایسه با  ؛میت بیشتري دارندهاي پیرامونی، جامعه و اجتماع اههاي بازآفرینی محلهدر برنامه که امعن نیبه ا .اند یاجتماع

  ریزي شهري است.گیري در آنها به سمت برنامهمناطق مرکزي که جهت

 يهادر محله است.متفاوت  اریدو نوع محله بس نیدر ا یجامعه مدن يها شبکه سازمان يها یژگیو و خچهیتار ن،یعالوه بر ا

- و بخش فرتوتها حال، آن نیبا ا تر است.دهیچیتر و پمتراکمارسلونا، در مورد ب ژهیو به ،یمدن جامعه يهاسازمان شبکه ،يمرکز

بر ارائه  یآنها در حوزه محل ندارند و مداخله یخاص يا منطقه شیشبکه گرا نیها در ا از سازمان یتوجه تعداد قابل. اند بندي شده

هاي اجتماعی گنجاندن گروه ،از این رو ؛تسا  شده لیتشک یسنت یمدن جامعه يها سازمان ، ازگریبخش د خدمات متمرکز است.

 ،یمحل يها سازمان. این بخش سنتی از باشند میمیل براي آنها دشوار است یا نسبت به آن بی )... (جوانان، مهاجران وجدید 

از  یگروه بزرگ، يدر شهرها يمناطق مرکز یتوجه داشت که در برخ دیبا ت،یدر نها .تشکیل شده است یو مذهب یفرهنگ

حال، آنها در  نیا با ؛باشد یجامعه مدن يها شبکه سازمان يایاح يبرا یفرصت تواندکه می اند شده داریجوانان و مهاجران پد

 باشند؛ میاصلی بارسلونا  بندي سه محلهاستثناهاي این بخش .اندباقی مانده حکمرانیو  يشهر بازآفرینیبحث در مورد  هیحاش

منجر شده  1هایی آمیختهگیري شبکهزآفرینی، به شکلبا يها استیسمرتبط با در مباحث  جتماعیهاي اجایی که مشارکت جنبش

 يها ، شبکه سازمانپیرامونیدر مقابل، در مناطق  .ي دارندشهر آفرینیبر دستور کار باز يگذارریثأت يبرااست که توانایی مهمی 

 نیب يدر منطقه دارند و همکار يترقیعم يها شهیر به توسعه لیتما دارند که کمتر متراکم باشند، اگرچه آنها لیتما یجامعه مدن

شهروندان در بیشتر مشارکت  ،پیرامونی يهامحله نیخاص در ااجتماعی  يهابرنامه ن،یبنابرا .کنند یم تیرا تقو نفعانيذ

  د.نگذاریانواع جوامع مختلف به اشتراك م انیرا در م يکنند و رهبریم قیرا تشو يشهر آفرینیباز

در اغلب مناطق مرکزي،  .کنند یکمک م محلهمشارکت در هر دو نوع  يالگوها نیها ب تفاوت 2یابی نهیعناصر به زم نیا همه

هاي پیرامونی در محله .دهی شده استصورت غیررسمی سازمان تر است و بههاي پیرامونی ضعیفاین مشارکت به نسبت محله

  .شود یم درك یانسجام اجتماع تیتقو يبرا ياریمع نعنوا بهتر است و برجستهمشارکت 

 موجود در منطقه است. یاجتماع هی، سرماباشیم در نظر داشتهمشارکت  ریثأت یابیهنگام ارز دیکه با یاز عوامل گرید یکی

 يها برا قواعد و شبکه ،یاز اعتماد اجتماع یبیبه ترک یاجتماع يهیسرما«گونه است:  اجتماعی این از سرمایه 3تعریف اصلی پونتام

منافع  در جهت نیمع جامعه کی ياعضا نکهیا تر باشند، احتمالها متراکم... هر چه این شبکه حل مشکالت مشترك اشاره دارد

                                                             
1. Hybrid networks 
2. Contextualize 
3. Putnam 
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 دیشد يرغم انتقادها و به دگاهید نیبا توجه به ا ن،یبنابرا ).Putnam, 1993(» است شتریب ،کنند يارکهم گریکدیمشترك با 

)DeFilippis, 2001،( يذ انیمشترك و اعتماد م قواعد ،یجامعه مدن يهاسازمانکه  یدر مناطق میکن ینیبشیپ میتوانیم ما-

از  ترمشروعثرتر و ؤم عمدتاً یعموم يهااستیو س رونق خواهد یافت یاجتماع يهايهمکار تري دارد،حضور پررنگ نفعان

 يها استیمشارکت شهروندان در سکمتر است. و شهروندان  یجامعه مدن يهاسازمانهمکاري میان  هااست که در آن مناطقی

ی به اقدامات دیجد هايزهیانگ بلکه با ارائه ،سازدپذیر میرا امکاندر منطقه  یاجتماع هیاز سرما يریگ تنها بهره نه ،يشهر آفرینیباز

  .شوداجتماعی می موجب تقویت سرمایه ،دهدیمرا ارتقا  یو تعامل مدنرا افزایش  نفعانيذ يها شبکه نیارتباطات ب که

اجتماعی  یک نوع واحد از سرمایه )،Coleman, 1988; Lin, 2001است ( شده  دیکأت اتیادبدر طور که حال، همان نیبا ا

بر کیفیت بندي جامعه، گرایی و یا بخشاجتماعی ممکن است از طریق پرورش حامی وجود ندارد؛ در واقع، انواع خاصی از سرمایه

 نیا تر قیدق لیو تحل هیمنظور تجز به). Kearns and Forest, 2001ثیري منفی بگذارد (أدموکراتیک مشارکت شهروندان حتی ت

 یاجتماع هیسرمااز سه نوع مختلف  نیب )2001( 1وولکاك کند، یعمل م یدر مسائل ارض یاجتماع هیکه چگونه سرماله مسئ

که در  دهنده، ارتباط مشترك؛ ياز قواعد و باورها یستمیس با متراکم يها براساس شبکه ،یگروه درون :شود یم لئقا زیتما

که  دهد یرخ م ییها که در شبکه ونددهنده،یپ و )؛Granovetter, 1973( شود یم جادیا فیضع هايرابطهناهمگون با  يها شبکه

منظور جبران  به یاجتماع هیهر سه نوع سرمااز  درست دهاستفا .دهد یم وندیو قدرت پ تیموقع ی ازرا با سطوح مختلف نفعانذي

  ).Woolcock & Sweetser, 2002نیاز دارد ( 2ا، به سیاستی پاکدامنآنه لیو استفاده از پتانس ها یکاست

در برابر دارند  لی، تمااستغالب  یاجتماع هیسرما گروهیدرونکه اشکال  یآن مناطقدر  در مطالعات موردي ما مشاهده شد

 جادیا با مثالًآنها،  رییتغ ودانند استفاده و کارا میرا قابلچرا که قواعد مشترك  ؛باشند رینفوذناپذ يتا حدتغییر و نوآوري 

هاي هاي مرتبط با گروه، ممکن است از سوي انجمنمتعاقباً .شود یم یتلق يضرورریغ یسکیر عنوان به ،یمشارکت يندهایافر

مشاهده  Ripollو  Olotهایی ابراز شود. ما در ثال، جوانان و مهاجران) عدم اعتماد و حتی مخالفتم عنوان بهکنارگذاشته شده (

اند، همچنین در فروشان تشکیل شدهها و خردهمدنی است که از همسایه هاي سنتی و همگن جامعهکه برتري با سازمان میکرد

Lleida ،شود.مشاهده می هااي بسیار بسته و مبتنی بر هویت از کولیجامعه   

 هاي جامعهسازمان شدن شبکهتمایل به اتمیزه است، غالب یاجتماع هیسرمادهنده ارتباطکه اشکال  یدر مقابل، در مناطق

هاي ساختاري هاي بزرگ بخش سوم است تا از مزیتنفعان دولتی و نهادذيمعناي هموار شدن راه براي  این به ؛مدنی وجود دارد

، Terrassa ،Manlleu هاينمونهرا در  یاجتماع هینوع سرما نیما ا .کنندغالب استفاده  تیموقع کیبه  دنیرسخود براي 

Santa Perpètua de la Mogoda  وBarceloneta از  یاز مهاجران و درجات یتوجه درصد قابل که داراي هاییمحله .یافتیم

حال،  نیدر ع دارند. یاجتماع هینوع سرما نیا دیبه تول لیتما ؛Manlleuو  Terrassaمانند  باشند؛ می موضوع نیتعارض در ا

  خواهد بود. ترعمیقو  ترافتهریها، مشارکت ساختا محله نیدر ا تعارضاتی نیچن تیریمد براي

ها ممکن  است که اختالف قدرت در شبکه نیا سکیر ،از نوع پیونددهنده است یاجتماع هیکه سرما یدر آن مناطق ت،یدر نها

 نفعان در ازاي هزینهمعناي نفع بردن گروهی خاص از ذي گرایی شود که این بهمبتنی بر حامی ییساختارها جادیست باعث اا

اجتماعی را یافتیم و همچنین  در بارسلونا ما این نوع سرمایه El Ravalو  Santa Caterinaدر  هاي دیگر است.دادن گروه

  نفعان متعدد را مشاهده کنیم.ن ادارات دولتی و ذيتوانیم در آنجا روابط نابرابر بی می

  بازآفرینی يها استیس در شهروندان مشارکت ثیرأت و تیمرکز ساختن روشن يبرا ما که یحیتوض عوامل از گرید یکی

                                                             
1. Woolcock 
2. Virtuous 
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در  چه ا، مانند آنه یمهاجران و محل نیب یاجتماع تعارضاتدر واقع، وجود  است. یقبل تعارضات وجود م،یکرد ییشناسا يشهر

است تا   را مجبور کرده يشهردار تجربه شده است، مدیریت Terrassaدر  Ca n'Angladaیا  Manlleu در L’Ermمحله 

 تیهدا يبرا يگریانجیو م یانسجام اجتماع در جهتراهبرد  کی عنوان بهمشارکت شهروندان را  يندهایاها و فر سازمان

 تعارضات، شده استمشارکت شهروندان  سازوکارهاي باعث توسعهرض که از تعا يگرینوع د جامعه ارتقا دهد. يها خواسته

 ؛شده است منتهی يشهر يزیرهبرنامدر زمینه خاص به اختالفات  یمشارکت يندهایافر یمعرف ،که در آن است يشهر یطراح

  ت.در بارسلونا اتفاق افتاده اس Santa Caterinaدر محله  El Forat de la Vergonyaچه در  مانند آن

 به دادن تیاولو براي هاآن یاسیاراده س ،طور خاص در نهایت، آخرین عامل قابل ذکر، گرایش سیاسی دولت محلی و به

 یاسیس اراده نیکه ا گویندمی يمطالعات مورد درساز استیدهندگان س پاسخ است. یعموم يها استیمشارکت شهروندان در س

یک عزمِ تازه  جهیتواند نتیم کهنیا ای ؛Terrassa یمانند دولت محل ؛باشد یمشارکتتعهد به تجارب سابقه قبلی  جهیتواند نت یم

 یدولت محل ،این وضعیتنمونه از  کی باشد. يشهردار يهااستیاز س کیاستراتژ یبخش عنوان بهمشارکت  براي درك

Manlleu محلهجامع در  آغاز پروژه مداخلهزمان تا  که است L’Erm  شد) با مین مالی میأمحله کاتاالن ت(که توسطه برنامه

 يبرا يابزار عنوان بهمشارکت را  که میکن دایرا پ يشهر يها دولت میتوان یم ما ت،یدر نهاتجارب مشارکتی بیگانه بود. 

یافته فرایندهاي ساختار آنها بیشتر از اینکه به دنبال توسعه ؛دنبینشان میخود يشهر يزیر برنامه يها به طرح دنیبخش تیمشروع

هاي مطبوعاتی هستند؛ یا ادارات گذاري در تبلیغات و کنفرانسبه دنبال سرمایه ،هاي شهري باشندثیرگذاري واقعی بر سیاستأبا ت

پذیرند که ملزم به تنها جایی مشارکت را می ؛کنند یبه شدت محدود م يگذارقانون دیدگاهکه مشارکت شهروندان را از شهري 

خود در  يها است که ما در مصاحبه يزیهمان چ نیا ).... کسب نظرات و ،یعموم قانونی باشند (آگاهیرعایت حداقل الزامات 

Olot ،Ripoll ای Lleida دریافتیم.  

  ما يها افتهی يبند جمع. 6

 ایه آک به دنبال این استاست و   قرار داده یرا مورد بررس يشهر بازآفرینی يها مقاله نقش مشارکت شهروندان در برنامه نیا

در را  حکمرانی يها مشارکت شهروندان، شبکه سیر تکاملی يبا تمرکز بر رو .ریخ ایمهم است  واقعاً ها استیس نیمشارکت در ا

هاي مختلف بین مدل ، و تالش کردیم تا رابطهمیقرار داد یمورد بررس )ای(اسپان ایمختلف کاتالون يشهرها در مطالعه موردي 10

  شد. حاصل ریز جیکار، نتا نیبا انجام الف بازآفرینی را کشف کنیم. هاي مختحکمرانی و مدل

اي جدید هالبته این پدید ؛ي استشهر بازآفرینی يها استیس يو اجرا یدر طراح يدیعامل کل کی، مشارکت شهروندان اوالً

 محلهکه جنبش  یدارد و به نقش یطوالن ايخچهیتار بازآفرینی يها استیکه مشارکت در س دهد ینشان م ایکاتالون تجربه .نیست

 لیو تحل هیتجز قیما از طر گردد.یبرم ،کرد فایا 1980 دهه لیمناطق محروم در اوا بازآفرینی يها ياستراتژ نیاول نیدر تدو

ایجاد  اي برايیید فزایندهأاز نظر سازمانی ت است.  رخ داده ايعمده راتییدوره تغ نیکه چگونه در طول کل ا میدید 1دیاکرونیک

مشارکت داشته  آفرینیباز يها برنامه ينظارت و اجرا ،یطراح ،شناختدر  سازوکارهاي مشارکتی وجود دارد تا شهروندان بتوانند

اند و هاي مشارکت بیش از پیش رسمی شدهفرصت کنند، یم فایا يدیکل ینقش یرسمریکه روابط غ قتیحق نیا رغم یعل .باشند

اي در حال آزمایش طور فزاینده ها بهها، شهرداريکالسیک هماهنگی مانند شوراها، میزها یا کمیته بیش و هاي کمدر کنار نهادي

به تدریج به دنبال جذب  یمشارکت يندهایاو فر هاانجمن ،یطور کل به ن،یعالوه بر ا. باشند میمشارکت  هاي مبتکرانهروش

                                                             
ترتیب که از ابتدا  تاریخی است. بدیناین ترتیب بر اساس توالی و تقدم  ،گیردروش درزمانی که به صورت مطالعه یک پدیده در طول زمان انجام می. 1

  .م (مترجم)رسیشروع کرده و به زمان حال میرا مطالعه  ،شکل گرفته استاندیشه یک که 



 

 39 

 

 )ای(اسپان ایدر کاتالون حکمرانی يهاشبکه یبررس ؟مهم است واقعاً يشهر بازآفرینی يهااستیمشارکت در س ایآ

 
شامل تکثر و تنوع بیشتري از منافع و هویت جامعه و اجتماع باشند. این  کنند تاو تالش میباشند  میهاي جدید نفعان و گروه ذي

   رویکرد جامع براي بازآفرینی شهري نیز همراه است. فزاینده خبر خوبی است که با توسعه

 کی .اندافتهیتکامل  شدن ترو جامع جهت فراگیرتربا هم در  »زآفرینیمدل با«و  »مرانیمدل حک«که  میافتی، ما درثانیاً

از  يترانداز جامع دارند چشم لیچرا که شهروندان تما کند، یکمک م آفرینیباز استیستر شدن جامعبه  یمشارکت حکمرانی شبکه

 دیاز آن است که شهروندان با یتر حاک جامع یروش در يشهر بازآفرینی يها استیس تصور حال، نیدر ع کنند. انیرا ب لهئمس

بلکه  ست،ین يبعد تک استیس يهاخروجیها و  شبکه نیرابطه ب ن،یبنابرا در نظر گرفته شوند. یاسیبه اهداف س دنیرس يبرا

  است. یو تعامل یکیالکتید

اعمال  يمشارکت برا نیا تیظرف م،یمشاهده کرد ایمختلف در کاتالون يمطالعات مورد قیطور که از طروجود، همان نیبا ا

حداقلی  کیاستراتژ يها محدود کردن مشارکت به جنبه است. نییپا يتا حد بازآفرینی يها توجه بر برنامه قابل يریثأت

دو مثال واضح  ،یفن -سیاسی مانند موارد، نفعانذي گریو انواع د اجتماع نفعانذي نیهمراه با عدم تقارن موجود ب ،يریگ میتصم

بلکه  ؛بودن دارند به نامتقارن لیتنها تما نه يرشه آفرینیباز حکمرانی يها شبکه .کنند یرا محدود م تیظرف نیکه ا اند یاز عوامل

جامعه به  نفعانذي ،یشبکه از حکمران نیدر ا گر،یبه عبارت د کنند. دیرا تول شدهداده روابط قدرتدر  ينابرابر انواعدارند  لیتما

  دارند.ناکامی تمایل 

نوع  نیا تیکه تقو میا شد، ما متقاعد شده فیال توصکه در با یکیالکتیدر نظر گرفتن روابط دبا ذکر شد و  طور که قبالًهمان

مشارکت  لیتسه باشند. اجتماع يتوانمندساز به دنبال بازآفرینی يها خواهد شد که پروژه پذیرامکان یتنها در صورت ،ریثأت

گیري کار ، کمک به شکلها و منابع با آموزش، انجمن یاجتماع يها از شبکه تیحما، طرح تدوینزودهنگام شهروندان در 

که  استموجود  يهاياستراتژبرخی از  تنهاگذاري مداوم و شفاف اطالعات مرتبط با توسعه برنامه، اي اجتماع و اشتراك شبکه

  .کمک کنندترین شکل آن، در جامع یمحل بازآفرینیبه  توانند یبلکه م ،کنند یم تیتنها مشارکت را تقو نه

مرتبط  تر عیوس ايزمینهبا  یمشارکت کمرانیح يها شبکه که توسعه نشان دادمقاله  نیتر، ا کم با اهمیت اما نه ت،یو در نها

وجود  ای یمحل یاجتماع هیسرما يها یژگیمحالت شهر، در دسترس بودن و و تیمانند موقع از قبل موجود يعناصر ساختار؛ است

عمل  ياست که آزاد  به ما نشان داده ایدر کاتالون يشهر آفرینیباز اتیحال، تنوع تجرب نیبا ا در منطقه. یقبل یاجتماع تعارض

حوزه از  نینفوذ بر ا ییبا توانا یمحل يها وجود دارد و دولت حکمرانی يها مشارکت شهروندان در شبکه جیترو يبرا يا گسترده

  کنند. فایرا ا کننده نییتع ینقش توانند یمي شهر استیس
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  چکیده

مدت و پیچیده است که بر همکاري  ي پیوسته، طوالنیفرایندبازآفرینی شهري 

هایی است که  نفعان استوار است و شامل پروژه و مشارکت تمامی ذي

اند. بازآفرینی شهري  ها شده دار انجام آن هاي دولتی و خصوصی عهده بخش

شود: فضایی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و  تغییرات را شامل میانواع 

زیستی. معموالً مقامات و مسئوالن محلی با ارائه برنامه و جذب  محیط

گذاري عمومی محدود، در راستاي ایجاد تحول و دگرگونی بیشتر در  سرمایه

هاي  گذار اصلی این تغییرات هستند. تحوالت و دگرگونی سطح منطقه، پایه

نفعان  ري؛ تعهدات بخش خصوصی و عمومی، ساکنان این مناطق و ذيشه

عنوان  . در نتیجه این مناطق بهکند مختلف را با یکدیگر هماهنگ و همسو می

گذارند.  ها می یک کل، اثر مثبتی در راستاي توسعه پایدار در شهرها و شهرك

شود. در این  ها می این نتایج منجر به ایجاد رقابت بیشتر بین شهرها و شهرك

لهستان، » کراکوف«هاي بازآفرینی شهري در شهر  پژوهش، اقدامات و فعالیت

هاي  دادن این موضوع که چگونه دستاوردهاي حاصل از پروژه با هدف نشان

توانند یک منطقه محروم  گذاري توسط بخش خصوصی و عمومی می سرمایه

بررسی قرار شهري را به یک مرکز شهري جذاب تبدیل کند، مورد بحث و 

عنوان یک مدل  در بریتانیا به» کرکلیز«گرفته است. طرح منطقه شهري 

کند انجام مشورت  شود؛ این طرح ثابت می بازآفرینی شهري پیشنهاد می

هاي پیشنهادي در محالت محروم، مشارکت  حل عمومی براي یافتن راه

جه منجر به کند و در نتی هاي بازآفرینی شهري تقویت می شهروندان را در طرح

هاي بازآفرینی شهري  ترین نیازهاي شهروندان از طریق انجام برنامه رفع مهم

  .شود می

 

 

 

 

Abstract 

Urban regeneration is a complex, long-lasting 

and continuous process, based on the 

cooperation of all stakeholders, and includes 

complementary projects undertaken by the 

public and private sectors. It covers several 

types of changes: spatial, economic, social, 

cultural and ecological. Usually, local 

authorities are the originators of change, and 

they prepare a programme of change and 

provide limited public investment, giving the 

impetus for further transformation of the area. 

Urban transformations integrate the 

commitments of the public and private sectors, 

residents of the transformed area and other 

stakeholders. As a result, the area positively 

influences the sustainable development of the 

city or town as a whole. This results in increased 

competitiveness of the city or town compared 

with other cities or towns. In this paper, urban 

regeneration activities in Krakow, Poland are 

discussed to show how projects resulting from 

public and private sector investment can 

transform a deprived area into an exciting city 

centre. The Metropolitan Borough of Kirklees in 

the UK is also put forward as a model 

regeneration initiative, demonstrating how 

public consultation for proposed solutions to 

deprivation strengthens citizens’ involvement 

with regeneration plans and thereby can ensure 

that the most important requirements of the 

residents are met by regeneration projects. 

                                                             
1. Kopec, M. (2013). The role of the public sector in the regeneration of deprived urban areas: Case studies from Krakow in 
Poland and Kirklees in the UK. Journal of Urban Regeneration & Renewal, 7(1): 79-94. 
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  مقدمه. 1

ها بر اساس یک الگوي  بازآفرینی شهري نوین است، حتی اگر این شاخصه فرایندهاي  ترین شاخصه هدف این مقاله ارائه مهم

ها و اقدامات بازآفرینی شهري در سرتاسر جهان مشترك  ها براي فعالیت باشند، باز هم این ویژگیلهستانی تهیه و تدوین شده 

ها مراحل الزم و ضروري براي بازآفرینی شهري و همچنین اهداف مدنظر براي رسیدن به نتایج حاصل از  هستند. این شاخصه

  کند. بازآفرینی شهري را معین می

کند، در حالی که بخش دوم  است: اولین بخش ایده بازآفرینی شهري را تعریف می این مقاله از دو بخش تشکیل شده

دهد. از آنجا که حجم این مقاله اجازه ارجاع به تمام  ها و اقدامات بازآفرینی شهري را ارائه می هایی خاص از فعالیت نمونه

هاي  دهند: ضرورت همکاري بخش ا پوشش میهاي موردي دو موضوع ر دهد، نمونه بازآفرینی شهري را نمی فرایندمعیارهاي 

هاي مکمل در مناطق محروم) و ضرورت  خصوصی یا از طریق اجراي پروژه -خصوصی و عمومی (در قالب مشارکت عمومی

گذاران تحول در  منظور حصول اطمینان از ایجاد جریان اطالعات بین پایه هاي گسترده اجتماعی به ها و مشورت انجام رایزنی

هایی از  هاي پیشنهادي مقامات و مسئوالن و همچنین قبول ماهیت چنین طرح مخاطبان آن (ساکنان) و پذیرش طرحمنطقه و 

نفعان  دهند، چراکه بدون همکاري ذي هاي بازآفرینی شهري را تشکیل میفرایندسوي شهروندان. این دو ویژگی اساس موفقیت 

نیز  1»تجدیدحیات شهري«یر نیست (برخی مواقع بازآفرینی شهري، به مناطق محروم امکانپذ» بازگرداندن زندگی«مختلف، 

هاي پیشنهادي و پذیرش این اقدامات منجر به مشارکت همه بازیگران  شود) و درك مناسب از هدف اقدامات و فعالیت نامیده می

  شود. هایی (بازآفرینی) میفرایندکلیدي در انجام چنین 

شهري توضیح داده شوند، تعریف مفهوم بازآفرینی شهري ضروري است. این امر  قبل از آنکه مراحل و اهداف بازآفرینی

بسیار پیچیده و مرکب را مشخص ساخته و همزمان، نقطه شروعی نیز براي  فرایندها و تفکرات مختلف در خصوص این  ایده

  خواهد بود. فرایندتعیین اهداف این 

  فرایندهاي این  تعریف بازآفرینی شهري و شاخصه. 2

شود: فضایی  بازآفرینی شهري تحولی بلندمدت در مناطق شهري محروم است که شامل تغییرات در ابعاد مختلف می

سازي براي  گذاري جدید)؛ اجتماعی و فرهنگی (مشارکت ساکنان و هویت ها)؛ اقتصادي (سرمایه ریزي شهري و زیرساخت (برنامه

گذار چنین تغییراتی  ). عموماً، مقامات و مسئوالن محلی بنیان1 شکل) (ستزی محیطزیستی (احیاي  شده)؛ محیط ازآفرینیبمناطق 

گذاري  و سرمایه کنند اي براي انجام این تغییرات ارائه می هستند و براي ایجاد انگیزه بیشتر در راستاي تحول منطقه، برنامه

هاي خصوصی و عمومی،  گی بین بخشدهند. این تحوالت منجر به یکپارچگی و هماهن عمومی محدودي در منطقه انجام می

هاي مردم نهاد). یکی از نتایج حاصل از تحوالت این است که دیگر منطقه  سازمان ویژه (به شود نفعان می ساکنان منطقه و ذي

که تأثیر گسترده و مثبتی بر توسعه پایدار شهر یا  شود شود و هویت منطقه چنان می اي محروم شناخته نمی عنوان منطقه به

عنوان بخشی از یک کل خواهد داشت. این اقدامات منجر به افزایش رقابت شهر یا شهرك در مقایسه با دیگر شهرها و  رك بهشه

 .شود ها می شهرك

 

  

                                                             
1. Revitalization 
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  بازآفرینی شهري فرایندهاي  . مؤلفه1 شکل

  

 فرایندترین عامل در  توان چنین نتیجه گرفت مردم مهم هاي بازآفرینی شهري تکمیل شده می با بررسی و مطالعه پروژه

بازآفرینی شهري هستند. هدف اصلی بازآفرینی شهري بهبود شرایط زندگی شهروندان است، در حالی که تحوالت و تغییرات 

توان اهداف بازآفرینی شهري را به دو  به لحاظ ذهنی می ).Walczak, 2006( تري دارند اهمیت اقتصادي و معمارانه اهداف کم

توان گفت اهداف دسته اول جوهره  کرد. می می) تقس(متمرکز بر معماري و تغییر فرم 2محور و کمک شیء 1محور دسته کمک مردم

. چنانچه تغییرات و تحوالت در منطقه متمرکز بر مردم نباشد به این کنند بازآفرینی شهري را تعریف می فرایندو ماهیت اصلی 

و دیگر  شود ها یا نوسازي صرفاً معمارانه و ساختمانی در منطقه می انمعنی است که پروژه محدود به نوسازي و بازسازي ساختم

  عنوان یک بازآفرینی شهري در نظر گرفت. توان آن را به نمی

دهد، همچون یارانه مالی از بودجه عمومی،  هاي مختلف را تحت پوشش قرار می محور بسیاري از فعالیت -کمک مردم

له با محرومیت اجتماعی و یا حرکت به سوي بهبود شرایط زندگی در منطقه بازآفرینی مشارکت بازار نیروي کار ساکنین، مقاب

ها و مستأجران را تشویق به بهبود استاتداردهاي زندگی  هاي باال بوده و معموالً صاحبخانه محور مکمل فعالیت -شده. کمک شیء

هاي معین شده (این نوع یارانه را شهرداري  نهکند. همچنین این امر پرداخت یارانه براي نوسازي نماي خا در منطقه می

ها و میادین، عناصر منظر شهري،  گذاري بخش عمومی در فضاهاي عمومی همچون خیابان یا سرمایه )کند ارائه می» کراکوف«

تکمیل که تغییر و تحول در منطقه با تأمین مالی از سوي بخش خصوصی  شود ها و فضاهاي سبز را شامل می هاي خیابان مبلمان

هاي شهري محروم و کمک به مردم محروم است. در بهترین حالت  توان گفت بازآفرینی؛ بهبود وضعیت مکان شود. می می

کننده این موضوع است که دیگر کسی  و تضمین کند مدیریت و انجام بازآفرینی شهري چارچوبی براي بهبود پایداري فراهم می

الزم به یادآوري است که بازآفرینی شهري موفق نباید  ).Regeneration UK, 2004( شود به خاطر محل تولدش متضرر نمی

  هاي اقتصادي و اجتماعی را نیز شامل شود. فقط تغییرات فضایی (کالبدي) را پوشش دهد، بلکه باید فعالیت

                                                             
1. People-focused 
2. Object-focused 
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عالیت بلندمدت دیده ی شهري به شکل یک سیکل فنیبازآفر فرایندي بلندمدت و مستمر است (باید فرایندبازآفرینی شهري 

، شرط الزم براي فرایند، همچنین این )Roberts and Sykes, 2000( وجود ندارد)» حل فوري و دائمی راه«شود، در اینجا هیچ 

  توسعه پایدار نیز هست.

شود. در  میهاي زندگی ایجاد  تر در سبک توانند صورت گیرد، اما تغییرات مهم مدت، تنها تغییرات کالبدي می در کوتاه«

 »هاي زندگی باشد. کننده آن سبک کننده و تسهیل اي که منعکس کند، به گونه شده تغییر می مدت، شکل محیط ساخته میان

)Smith, Whitelegg and Williams, 1998.(  

ائه مدت است (زمان الزم براي تصویب، خرید زمین، ار هاي بخش عمومی، مرحله مقدماتی معموالً طوالنی براي پروژه

گذاري به دلیل امکانات  ها). معموالً سرمایه و بودجه يشهردار يگذار هیسرما يها در طرح یمنابع مال دأییتمناقصات عمومی، 

تر را تضمین کند، چراکه بخش  تواند ایجاد اثرات مطلوب بودجه عمومی محدود است. همکاري بخش عمومی و خصوصی می

هاي قانونی سفت و سخت فرایندگذاري دارد و مانند بخش عمومی محدود به  سرمایه خصوصی معموالً منابع مالی بیشتري براي

هاي محلی تغییرات اجتماعی مؤثري در  مدت، مقامات و مسئوالن محلی با حمایت از جوامع محلی و انجام پروژه نیست. در کوتاه

 پی خواهند داشت.

عنوان فعالیتی مشارکتی محسوب شود، اما براي کسب  ند بهتوا الذکر به این معناست که بازآفرینی شهري می موضوع فوق

ها، ادارات مرکزي و  هاي عمومی (شهرداري موفقیت در بازآفرینی شهري تنها نیاز به ایجاد مشارکت و همکاري بین بخش

 -کاي عمومیطور مثال به شکل شر گذاران و کارآفرینان) نیست (به اي) و خصوصی (نهادهاي مالی، سازندگان، سرمایه منطقه

طور مثال  شده و همچنین دیگر شهروندان)، نهادها (به خصوصی)، بلکه بکارگیري و متعهدکردن ساکنان (ساکنان مناطق بازآفرینی

هاي شهروندان) نیز ضروري است. الزم به ذکر است اصل  هاي اجتماعی (مانند انجمن و نهادهاي فرهنگی) و سازمان ها دانشگاه

از اصول توسعه پایدار بوده و این اصل به معنی همکاري بین مراکز مختلف فکري، فعالیتی، مدیریتی یا  یکی 1»وحدت در کثرت«

هاي مربوط به ایجاد تحول در مناطق است. همچنین به این معنی است که تمامی  ریزي، ارزیابی و تحقق فعالیت اداره برنامه

متعهدبودن بخش خصوصی  ).Markowski and Marszał, 1998( ستندبا هم برابر ه فرایندبازیگران و فعاالن کلیدي در این 

هاي فرهنگی و اجتماعی و همچنین در حوزه تحول فیزیکی و نوسازي  دهد بر فعالیت به انجام امور، به بخش عمومی اجازه می

مجوزهاي ساختمانی را تواند  هاي مدیریتی تمرکز کند (به طور مثال می ها و ایجاد فضاهاي عمومی یا بهبود روش زیرساخت

نفعان، اعتمادسازي در جامعه و ایجاد  هاي همه ذي تر صادر کند). همچنین بخش عمومی مسئول هماهنگی بین فعالیت سریع

  ها است. اعتماد از صحت و سالمت فعالیت

عطوف کند. از آنجا بخش عمومی باید تمام توجه خود را به ایجاد هماهنگی بین همه بازیگران و فعاالن درگیر در منطقه م«

، این بخش (بخش عمومی) عاملی اساسی در شود که قلمرو موضوع مورد بحث، رفاه اجتماعی است و شامل منافع مختلف می

  ).Petruzzellis, 2003( »بخشیدن به برنامه است. هاي مختلف و مشروعیت تعیین نتایج مذاکرات، ایجاد ارتباط بین بخش

هري موفق اطمینان از ایجاد تغییر و تحول در مقیاس بزرگ امري ضروري است، به طور مثال براي دستیابی به بازآفرینی ش

بهاي باال نخواهد شد و ممکن است  گذاري فردي و ناهماهنگ منجر به بازگشت توانایی منطقه براي تولید زمین با اجاره سرمایه

توانند از  ها می تجمع و انباشت فعالیت ).Lorens, 2007( وسیله عوامل منفی خارجی کاهش یابند منافع و مزایاي احتمالی به

ها به دست آید. این امر نیاز به  کننده بخش عمومی و تعهد این بخش براي انجام برخی از این فعالیت طریق نقش هماهنگ

بارات بلندمدت ها و اعت هاي عمومی، از اعطاي وام گذاري همکاري بخش عمومی و خصوصی دارد، به این معنی که برخی سرمایه

                                                             
1. Unity in diversity 
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گذاري  کننده است که سرمایه گذاري عمومی نوعی کاتالیزور و تسریع گیرند. سرمایه هاي دولتی کمک می بخش عمومی یا تضمین

  .کند شده را تشویق می بخش خصوصی در مناطق بازآفرینی

اولیه در آن ضرورت دارد.  مدت و هم پیچیده است و تزریق مالی براي توسعه مجدد یبازآفرینی شهري هم طوالن فرایند«

مناطق  هاي پولی بخش خصوصی را براي کنند که چنین تزریق سرمایه عمومی یا اقدامات مالی همچون یک اهرم عمل می

  ).Berry, McGreal and Deddis, 1993( »کنند که نیاز به بازآفرینی شهري دارند. هدف جذب می

بازآفرینی شهري مورد توجه قرار گیرد. احتمال موفقیت نه تنها  فرایندلی هاي اص مثابه یکی از ویژگی تواند به مشارکت می

اي  هاي محلی، منطقه تواند با هماهنگی و انسجام در برنامه تواند با همکاري بخش خصوصی و عمومی افزایش یابد، بلکه می می

هاي عمومی و خصوصی (مشارکت بخش  مهشناسی اجتماعی) یا با پیوند برنا و ملی (با تمرکز بر تحریک تقاضا و تعدیل آسیب

گذاران خصوصی  هایی که تا حدي متعلق به شهرداري هستند یا حمایت سرمایه هاي عمومی ساختمان عمومی در بازسازي بخش

  نیز افزایش یابد.) Skalski, 2004( هاي دولتی) هاي نوسازي مسکن با تأمین مالی بخشی از هزینه

مسائل مربوط به چگونگی شکل مشارکت مؤثر و چگونگی تأمین مالی بازآفرینی شهري هاي واقعی، موضوعات و  چالش«

 »ها پوند بودجه مالی باشند. توانند نیازمند صدها شریک و میلیون هاي بازآفرینی شهري عظیم می هستند؛ آنچنان که پروژه

)Jones and Evans, 2008.(  

شود، بلکه در این بخش به همکاري مردم هم نیاز دارد.  نمی گذاري مالی تعهدات بخش خصوصی فقط محدود به سرمایه

کنیم، براي  گذاري ساکنان، از جمله صاحبان امالك، در راستاي بهبود وضعیت محل توجه می بسیار مهم است که وقتی به سرمایه

هاي  کارآفرینان و کارکنان شرکتمقیاس  هاي کوچک و متوسط گذاري هاي بازآفرینی شهري به سرمایه دستیابی به اهداف برنامه

ها در این  عنوان ساکنان منطقه و نه فقط کارکنان شرکت توانند به شده نیز توجه کنیم. همه این افراد می فعال در منطقه بازآفرینی

 برنامه مشارکت کنند. فعالیت بخش خصوصی منجر به تحول و دگرگونی در منطقه شده و رضایت ساکنان را به همراه دارد،

تغییر شهري،  فراینداي از  مثابه مرحله شود. بازآفرینی، به علیرغم آن نیز تحقق نیازهاي بخش خصوصی در منطقه تضمین می

کردن همه افراد، منابع و نهادهاي درگیر در منطقه و همچنین  منظور در کنار هم جمع ریزي راهبردي به نیازمند یک برنامه

  ).Petruzzellis, 2003( قدامات مرتبط استبندي تمامی منافع، مشکالت و ا طبقه

اي و  عمومی (همکاري بازیگران کلیدي مختلف در سطوح دولتی، منطقه -به دو شکل عمومی توانند یمدر نتیجه شرکا 

هر دو، هم  ).Lorens, 2007( خصوصی (همکاري بخش عمومی با بخش خصوصی و شهروندان) باشند -شهرداري) و عمومی

نهاد، ادارات  هاي مردم بازآفرینی شهري (بازیگران و فعاالن مختلف شامل شهروندان، سازمان فرایندریزي  هبراي مرحله برنام

هم  ) و)Horita and Koizumi, 2009( کنند دهی فضاهاي شهري مشارکت می ریزي و شکل دولتی، تاجران که در برنامه

  دیگر همکاري) بسیار مهم هستند.هاي  ها و فرم هنگام اجراي آن (تأمین مالی مشارکتی پروژه

بازآفرینی شهري است، تشویق جوامع محلی براي  فراینداز آنجا که مشارکت شهروندان شرط الزم براي موفقیت در انجام 

ها و اقدامات تعیین و تنظیم شوند، در همان ابتداي  بازآفرینی شهري بسیار مهم است. قبل از اینکه پروژه فرایندمشارکت در 

طور مثال ادارات بخش عمومی) شروع  گذاران طرح بازآفرینی شهري (به همکاري و تشریک مساعی بین شهروندان و پایه برنامه

. این اقدام با ارائه اطالعات در رابطه با مناطق محروم و همچنین امکان و ضرورت بازآفرینی )Billert et al., 2003( شود می

در عوض، مقامات و مسئوالن انتظار کسب اطالعات در رابطه با شرایط زندگی شهروندان، انتظارات و  شود. این مناطق آغاز می

دهند و شهروندان را  هاي راهبردي بازآفرینی مناطق را ارائه می ها را دارند. در مرحله بعد، مسئوالن برنامه ها و نیازهاي آن خواسته

ها، برنامه  ها در برنامه بحث و تبادل نظر بپردازند. پس از کسب نظرات و اعمال آنها به  کنند در رابطه با این برنامه دعوت می
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ها مشارکت کنند که  شود. در این مرحله، مسئوالن و مقامات توقع دارند مردم نیز در برنامه نهایی تصویب و اجراي آن شروع می

  ت مالکیت خصوصی).هاي تح عنوان مثال نوسازي ساختمان شود (به شامل مشارکت مالی نیز می

هاي بخش  شده از سوي بخش عمومی ضروري است، بلکه براي پروژه هاي تهیه مشارکت اجتماعی نه تنها براي پروژه

هاي خود را از طریق گفتگوي اجتماعی فشرده و  گذاران خصوصی در اغلب موارد پروژه خصوصی نیز مورد توجه است. سرمایه

  ).Billert, 2006( کنند هایشان تهیه می گذاري ل از سرمایهدرك اهمیت پذیرش اجتماعی نتایج حاص

بازآفرینی شهري  فرایندتوان چنین بیان کرد که مشارکت در  هایی که اکنون در حال انجام هستند، می با توجه به پروژه

مشارکت شهروندان در نهایت منجر به انجام اموري  .)Ziobrowski and Matuszko, 2000( مبحث در حال رشدي است

تواند منجر به تمرکز بر روي  انجامد، در حالی که فقدان چنین مشارکتی می ها می هاي آن شود که به تحقق نیازها و خواسته می

کمک کند.  تواند به باالبردن حس تعلق در جامعه اي شود. عالوه بر این مشارکت می مسائل غیرواقعی و مشکالت حاشیه

هاي  که رضایت شهروندان باید یکی از شاخص کند، چنان ها و اقدامات مختلف کمک می مشارکت به کنترل مستمر اثرات فعالیت

ها و جوامع داشته باشند و  ها و نیازهاي مکان هاي بازآفرینی باید درکی از خواست اصلی بازآفرینی شهري موفق باشد: استراتژي

-Tay and Coca( اي را به جهت سیاستگذاري اتخاذ کنند احتمال موفقیت، رویکردي یکپارچه و شبکه منظور افزایش باید به

Stefaniak, 2010.( ها باید  کنند، در نتیجه این نیازها و خواسته خصوص در بلند مدت، تغییر می نیازها و مطالبات شهروندان، به

نفعان در زمینه پیشرفت  رسانی به همه ذي اطالع ).Markowski, 2002( با تحقیقات محلی مورد بازنگري و نظارت قرار گیرند

هاي نادرست کنار گذاشته شود و به عملیاتی منسجم در راستاي راهبرد توسعه شهر،  شود فعالیت کارها ضروري است که منجر می

ي ا گونهبازآفرینی شهري است، به هاي مهم  پذیري یکی از مولفه شهرك و منطقه منطبق بر نیازهاي ساکنان تغییر کند. انعطاف

 اند، تغییرات سریع در مواجهه با مسائل اعمال شود شده ریزي ها برنامه که جزئیات پروژه دهد در حالی که اجازه می

)Kochanowski, 1996.( ها  شود که اغلب این مخالفت تعهد ساکنان به انجام امور منجر به حذف مخالفان برنامه بازآفرینی می

  هاي پیشنهادي است. حل رسانی صحیح در رابطه با راه ل عدم اطالعبه دلی

ریزان  (برنامه از ساکنان، متخصصان ریبه غبازآفرینی شهري بازیگران و فعاالن کلیدي بیشتري مشارکت دارند.  فراینددر 

حل مرتبط و  ها، یافتن راه اي پروژه ها و دیگر کارشناسان مسئول ارزیابی حرفه شناسان، اقتصاددان شهري، معماران، جامعه

، رسانی به شهروندان به زبان قابل درك) هاي مورد قبول جمع و اطالع حل هماهنگ با نیازهاي شهروندان، ترویج راه

و  )فرایندنفعان در خصوص  رسانی به دیگر ذي بازآفرینی و اطالع فرایندهاي قانونی و سازمانی  (مسئول زمینه رندگانیگ میتصم

هایی براي  (مسئول خبررسانی و ارائه فرصت نترنتیو ا ییویراد يها ستگاهیا ون،یزیاز جمله مطبوعات، تلو ،یمعج يها رسانه

ها و کارشناسان به بازآفرینی  اي از حرفه نیز مشارکت دارند. طیف گسترده هاي پیشنهادي) حل بحث و تبادل نظر در خصوص راه

ریزي و مهندسی و عمران زمین  هاي سنتی کالبدي همچون معماري، برنامه در برگیرنده مهارت فرایندکنند. این  شهري کمک می

ها در  منظور ارائه مشاوره و راهنمایی آن . عالوه بر این نیاز به افراد آموزش دیده براي برقراري ارتباط با مردم محلی بهشود می

دي و اصلی توسعه، مددکاران اجتماعی، کارشناسان میراث فرهنگی و ها و امیدهاي آنان دارد. در مراحل کلی خصوص مدیریت بیم

  ).Regeneration UK, 2004( شوند بازآفرینی می فرایندمشاوران توسعه اقتصادي نیز درگیر 

رسد (مسئوالن  رساندن یک برنامه بازآفرینی شهري بدون هماهنگی و همکاري با بخش عمومی به نظر غیرممکن می انجام به

  اي). بخش عمومی مسئول موارد زیر است: منطقهمحلی و 

 نفعان)؛ منظور شناسایی امکانات مالی و نظرات تمامی ذي بازآفرینی (تحلیل منطقه به فرایندسازي  آماده 

  هاي آسان)؛ بازآفرینی (خدمات دولتی کارآمد، روش فرایندتسهیل اجراي 
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 ؛هاي بازآفرینی هاي توسعه فضایی و برنامه هاي توسعه منطقه، شهر یا شهرك، طرح ریزي همسو و مطابق با طرح برنامه 

 هاي مالی اروپا، تأمین مالی دولتی، تأمین مالی از  نوسازي (صندوق فرایندبودن براي کسب و اخذ منابع مالی براي  فعال

 )؛وام و ضمانت ،یو خصوص یمنابع دولت یمال یمهندساي،  هاي منطقه طریق بودجه

  پیشرفت کار (از طریق مشارکت اجتماعی)؛نظارت بر 

 ها. درگیربودن در اجراي پروژه 

دخالت در  هاي بودجه عمومی محدود شده است. بخش عمومی هم توانایی ها و ظرفیت آخرین مورد با توجه به قابلیت

جود ندارد. تشویق هاي بازآفرینی شهري را به لحاظ اجرایی و مالی نداشته و هم ضرورتی براي انجام این کار و پروژه

هاي مدیریت آب) و جلب  ها، بهداشت، سیستم طور مثال جاده هاي فنی محلی (به گذاران براي بهبود زیرساخت سرمایه

تر و مؤثرتر است.  گذاري بخش خصوصی، بسیار مهم براي سرمایه اي کننده عنوان کاتالیزور و تسریع گذاري محلی، به سرمایه

هایی قادر به  ، چنین طرحآن عملکردهايو  ییبسته به اشکال توسعه فضاگذارد.  امالك تأثیر میکیفیت فضاي عمومی بر ارزش 

کنندگان از  کاهش یا افزایش قیمت قطعات در یک محله هستند، در نتیجه این امر بر بازار امالك و مستغالت و رفتار استفاده

  .)Markowski, 2007( فضاهاي شهري تأثیرگذار است

 نیتر از مهم یکی ها زیرساختتوسعه  در یعموم گذاري دهد سرمایه اي نشان می اي و منطقه توسعه محلهتحلیل شرایط 

دهند؛ از جمله  این امور در به اصطالح چرخه تعامل مستقیم نتیجه می .است يا توسعه منطقه ییایپو منظور بهمؤثر  هايابزار

ي کار و مصالح ساختمانی، گسترش پایه و مبناي مالیاتی، افزایش جذابیت گذاري، افزایش تقاضا افزایش بازار کار از طریق سرمایه

هاي  هاي تعاملی به اصطالح چندگانه و غیرمستقیم، که چرخه گذاري در منطقه و بهبود شرایط زندگی ساکنان. چرخه سرمایه

درآمدهاي افراد و اشخاص و در نهایت بلندمدت هستند، منجر به افزایش تقاضاي غیرمستقیم کاال و خدمات به علت افزایش 

  ).Kudłacz, 1999( شود باعث رشد اقتصادي در منطقه می

  اي از سه روش ممکن براي ایجاد تغییر و تحول در مناطق محروم باشد. تواند خالصه بخش اول این مقاله می

 هاي توسعه  ت که با طرحگذاران بخش خصوصی اس امکان اول؛ بازآفرینی شهري به دست تعداد چشمگیري از سرمایه

 اند؛ فضایی محلی مشخص شده

 گذاري در منطقه با  منظور سرمایه اي است که به امکان دوم؛ عملیات بازآفرینی اجرا شده از سوي یک آژانس توسعه منطقه

اد استفاده از منابع عمومی تأسیس شده است. در این روش، بخش عمومی سایر فعاالن و بازیگران کلیدي را براي ایج

 کند؛ تغییر و تحول در منطقه تشویق و هماهنگ می

 کند (از طریق  گذار را تشویق می گذار استراتژیک است. در این روش بخش عمومی سرمایه امکان سوم یافتن یک سرمایه

ی) هاي توسعه فضای سازي سریع اسناد قانونی، همچون طرح هاي مدیریتی سریع و آماده گیري هاي مالیاتی، تصمیم معافیت

کند. بخش عمومی نیز در بهبود شرایط براي تغییر و تحول در  و منطقه مورد نظر براي بازآفرینی شهري را مشخص می

 ).Kochanowski, 1996( کند منطقه مشارکت می

  توان تنها به دو امکان محدود کرد: این بخش را می

  سازي فضاي شهري که به معنی اهمیت زیاد بخش خصوصی است؛ تجاري 

 فعال بخش عمومی مسئول تحقق وظایفی است که معموالً در حیطه عمل بخش خصوصی و براي تحریک توسعه  نقش

هاي  شهري بوده است و همچنین مسئول ایجاد فضاهاي شهري و تشویق بخش خصوصی براي مشارکت در فعالیت

 هاي مالی و سازمانی بخش عمومی است. فراتر از توانایی
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ناسایی انواع مختلفی از همکاري بین هر دو بخش نیز وجود دارد (مخصوصاً بخش عمومی و البته در این بین امکان ش

 ).Parteka, 2005( خصوصی)

  هاي تحقیق و انتخاب موارد مطالعه موردي روش. 3

دهنده  ها و اقدامات در شهر کراکوف (لهستان) و منطقه شهري کرکلیز (انگلستان) نشان هاي فعالیت در این بخش، نمونه

هاي  بازآفرینی شهري است. نمونه کراکوف بر اهمیت همکاري بین بخش فرایندهاي عملی دو ویژگی انتخاب شده در زمینه  جنبه

خصوصی و عمومی در تغییر و تحول منطقه محروم تأکید دارد، در حالی که در نمونه کرکلیز تأکید بر اهمیت تعهد جامعه محلی 

ل است. همچنین نمونه دوم اهمیت سازمان مطلوب مشاوره اجتماعی را براي اطمینان از تغییر و تحو فرایندریزي  در برنامه

  دهد. ریزي شده نشان می هاي بازآفرینی شهري برنامه پذیرش فعالیت

هاي توسعه محلی،  براي تهیه این بخش از مقاله، اسناد مختلف و متنوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (راهبردها، برنامه

ها و اطالعات ارائه شده از  ها، مقاالت روزنامه سایت هاي مالی شهرداري کراکوف) و با اطالعات اخذ شده از وب ها، صورت هبودج

هاي مسئوالن محلی  هاي اربنیتاس تکمیل شدند. در هر دو نمونه موردي، فعالیت سوي نمایندگان کرکلیز در طول کنفرانس پروژه

و مشاهده قرار گرفت و برخی از اطالعات حاصل از تبادل تجربیات با نمایندگان شهر کرکلیز به بعد مورد بررسی  2005از سال 

به دست آمده است که  توسعههاي فراینددر زمان برگزاري کنفرانس بوده است و برخی دیگر از اطالعات با مشارکت مستقیم در 

  گذار آن بود. شهرداري کراکوف پایه

هاي عمومی در مناطق در حال گذار در هر دو کشور لهستان و  مقایسه حجم مشارکت بخشانتخاب این دو مورد اجازه 

اي از  تواند در ایجاد انسجام میان محله دهنده این امر است که موضوع مشارکت تا چه میزان می دهد و نشان انگلستان را به ما می

ست با شهر اصلی، اهمیت داشته باشد. عالوه بر این هر اي در حومه شهر که در یک طبیعت گسترده ساخته شده ا شهر یا منطقه

دو مورد مناطقی در حال افول و تنزل در شهر هستند و در هر دو مورد بخش عمومی به صورت فعال به منظور مقابله با 

نی شهري در این هاي بازآفری ها و منابع مالی براي انجام برنامه گزینی این مناطق از شهر بود و در جستجوي بهترین روش جدایی

  مناطق است.

  هاي خصوصی و عمومی در کراکوف هاي مکمل بازآفرینی شهري بخش پروژه. 4

، با تاریخی 1ترین منطقه کشور به نام مالوپولسکا هزار نفر جمعیت) و مرکز شمالی 800کراکوف دومین شهر بزرگ لهستان (

هزار دانشجو، بیش از  200کز مهمی براي فرهنگ، علم (حدود میالدي پایتخت لهستان بوده است) و مر 16غنی (تا پایان قرن 

  دانشگاه و تعداد زیادي مؤسسات علمی) و اقتصاد است. 20

اي که در مرکز شهر واقع شده است و  گذاري شهرداري، منطقه هاي سرمایه ها و بودجه در رابطه با اسناد راهبردي شهر و طرح

شود، طی چند سال گذشته مورد بازآفرینی قرار گرفته است. این منطقه در  نامیده می 2»مرکز ارتباطات کراکوف«به اصطالح 

متري قلب تاریخی این شهر واقع شده است. تغییر و تحول ایجاد شده در این  800مجاورت ایستگاه مرکزي قطار شهر و در 

در ایجاد و خلق فضاهاي عمومی است.  هاي خصوصی و عمومی منطقه نمونه خوبی از مشارکت بازیگران و فعاالن کلیدي بخش

شدن  بازآفرینی شهري دارد: ساخته فرایندریزي شهري در مدیریت یک  ها نشان از اهمیت برنامه دستاورد حاصل از این پروژه

                                                             
1. Malopolska 
2. Krakow Communication Centre (KCC) 
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کننده یک تقاطع چند عملکردي و یکپارچه یا مرکزي  تواند بیان ونقل عمومی می مرکز خریدي بزرگ در کنار یک تقاطع حمل

ایجاد و  دیجد يمنجر به ساخت مراکز شهرهایی  پروژه نیچن ياجرا). Kleczkowski, 2008( ونقل یکپارچه باشد ي حملبرا

متشکل از یک سیستم » مرکز ارتباطات کراکوف«ساختار فضایی  .شود می يشهر کالن مناطق درتر  یمنطق ییساختار فضا

تا  2005هاي  ). بین سال2 شکلتجاري است (مراکز خرید بزرگ) (هاي  هاي فنی و ساختمان ونقل، همراه با زیرساخت حمل

ونقل خط ترامواي  وساز قرار گرفت: یک ترامواي زیرزمینی جدید براي سیستم حمل ، تقاطع ارتباطی دوباره مورد ساخت2008

و در نزدیکی ایستگاه  کند)، یک ترامواي جدید در خیابان سریع کراکوف (در حال حاضر شمال و جنوب شهر را به هم مرتبط می

آهن (سفر سریع بین  اي جدید، یک تونل براي عبور خودروها در زیر ایستگاه راه مرکزي راه آهن، یک ایستگاه اتوبوس منطقه

 سازي ي و مدرنو نوسازدهد)  هاي شرقی و غربی شهر را میسر ساخته است و به شهروندان اجازه دور زدن مرکز شهر را می بخش

  آهن.  راه ستگاهیدر اطراف ا ی موجودفن يها رساختیها و ز ابانیخ

 

  

  

  

  

  

  

  

  . گالري خرید کراکوف2 شکل

هاي شهري از سوي شهرداري کراکوف و از محل بودجه آن  هاي صورت گرفته در ساخت این زیرساخت گذاري همه سرمایه

هاي  اي با کمک بودجه ایستگاه اتوبوس منطقههاي اروپایی و ساخت  ها با مشارکت مالی صندوق انجام شده است (برخی از بخش

هاي معماري  ها و پالن و هتل مجاور آن به اتمام رسید. ایده 1»گالري کراکوف«، پروژه 2006اي صورت پذیرفت). در سال  منطقه

» شهر جدید«ها تغییر کرده است. در ابتدا این پروژه با عنوان  ، طی سال1990اولیه این گالري از سال شروع آن، یعنی سال 

کرد با توسعه تاریخی این  آهن قدیمی آمریکایی را کپی می هاي راه نامیده شد و با معماري مدرن خود که سبک معماري ایستگاه

   عنوان بزرگترین طرح تحول در یک مرکز شهر اروپایی مطرح شد. منطقه نیز هماهنگ بود و به

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1. Krakow Gallery 

 آهن مرکزيایستگاه راه. 4شکل  هاي شهر فرشته. آپارتمان3شکل 
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اي این پروژه را ترك کرد و  اي و الزامات رویه نامه گذار قبلی به دلیل مقتضیات آئین ها سرمایه متأسفانه در طول سال

گذاري را به حجم و انواع کارکرد فضا محدود کرد، در نتیجه این گالري به شکل هماهنگ و  هاي سرمایه گذار جدید طرح سرمایه

هاي  ونقل و زیرساخت هاي حمل سال پیش است، با این حال با پروژه 20تر از  یکپارچه با منطقه ساخته نشد و سطح آن کوچک

سو است و بازار امالك و مستغالت در این منطقه را تحت تأثیر خود قرار  کننده در منطقه با حمایت مالی شهرداري هم متحول

) است که 3 شکل( 1»شهر فرشته«اي با نام  گذاري در پروژه حیات صورت گرفته، سرمایهاي از احیا و تجدید داده است. نمونه

شود که در مقابل گالري قرار دارد و این پنج بلوك ساختمانی در کنار هم دو  اي از پنج بلوك ساختمانی را شامل می مجموعه

  دهند. محله شهري را شکل می

  دو هتل جدید در اراضی رهاشده ساخته شد و دو هتل دیگر هم طراحی شدهگذاري جدید هنوز در حال انجام است:  سرمایه

  است.

ریزي صورت گرفته است. زیرگذر  ) به ساختمان موزه، برنامه4 شکلآهن ( براي تغییر عملکرد و کاربري ایستگاه مرکزي راه

نوسازي بخش » هاي ملی آهن راهشرکت «مخصوص عابر پیاده در امتداد بخش تاریخی شهر نوسازي شده است. عالوه بر این 

 22000آهن را شروع کرده و در حال نوسازي و به روزرسانی سکوهاي قطار است. در نتیجه  زیرزمینی ایستگاه مرکزي راه

هاي خودپرداز بانکی، دفاتر فروش  مترمربع ایستگاه زیرزمینی نوساز و مدرن با امکاناتی همچون مرکز اطالعات توریستی، دستگاه

  اندازي خواهد شد. ها راه کافه بلیط و

آهن منتهی به بخش شرقی شهر، با ساخت یک روگذر ریلی نوسازي شد.  طرف ایستگاه راه ، خیابان اصلی به2006در سال 

ترین آرامستان شهر شد،  هاي محلی منتهی به قدیمی همچنین کل این پروژه منجر به نوسازي دیوارهاي سنگی اطراف و خیابان

در انتهاي خیابان اصلی نوسازي شده،  2008هاي ملی مناطق بازآفرینی شده را دریافت کرد. در سال  اولین جایزه رقابتدر نتیجه 

اي به اتمام رسیده بود. ساختمان اپرا  گذاري دولت منطقه ساختمان جدید اپراي کراکوف بازگشایی شد که ساخت آن با سرمایه

دوانی بود. خیابان اصلی به یک میدان با دو سطح تراز  هاي قدیمی میدان اسب شامل ساختمان جدید ساخته شده و ساختمان

هاي قلعه قرن نوزدهمی اتریشی در زیرزمین بازسازي  با حفظ باقیمانده 2008تا  2004هاي  که بین سال شود ارتفاعی منتهی می

هاي قدیمی آبجوسازي در  ي خیابان در ساختمانگذاري بریتانیایی پروژه نوسازي را در ابتدا یک شرکت سرمایه 2011شد. در سال 

هاي  ساختمان 2014متري مرکز تاریخی و قدیمی شهر شروع کرد. در پایان سال  800آهن و در فاصله حدود  نزدیکی ایستگاه راه

) ساخته آپارتمان 300تاریخی باقیمانده از دوران پساصنعتی با اهداف تجاري و مسکونی سازگار شد و شش ساختمان مسکونی (

اي با مساحت دو هکتار سه واحد  شوند. در منطقه هاي تاریخی اغلب براي دفاتر اداري و فضاهاي تجاري سازگار می شد. ساختمان

درصد از اراضی آن به سطوح سبز اختصاص خواهد یافت. 25هایی احاطه خواهد شد و  همسایگی جدید احداث شد و با ساختمان

 ينما نیبنابراهاي ساختمانی باید حفظ شوند؛  )، ظاهر پساصنعتی تمامی مجتمع2007نطقه (بر اساس طرح توسعه محلی آن م

  اي خواهند داشت. هاي جدید نماي شیشه که ساختمان ، در حالیمرمت خواهد شد یمیقد يها ساختمان نوزدهمیقرن 

شود. این  دهد، مشارکت بخش عمومی منجر به تغییر و تحول در منطقه مهم شهر می هاي باال نشان می همچنان که مثال

ریزي شهري و با همکاري و مشارکت بازیگران اصلی و کلیدي هر دو بخش خصوصی و عمومی  با مقررات و ضوابط برنامه فرایند

شود و به این صورت بخش  شروع میهاي زیرساختی مختلف  گذاري مستقیم سرمایه عمومی در ساخت پروژه منظور سرمایه به

اي است به قلب شهر و بر سایر مناطق شهر نیز تأثیر  گذارد. این منطقه دروازه اي فعال بر توسعه منطقه اثر می عمومی به گونه

  مهم و بسزایی دارد.

                                                             
1. Angel City 
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  شهري کرکلیز نمونه موردي محله کالن توسعه منطقه: يها طرح تهیهدر  یاجتماع هاي مشورت تیاهم. 5

در انگلستان است. این منطقه با جمعیتی معادل چهارصد  1اي کالنشهري در یورکشایر غربی محله کالنشهري کرکلیز محله

سکونتگاه این منطقه و مرکز اداري  نیتر بزرگترین منطقه در انگلستان است که وضعیت و حالت شهري ندارد.  هزار نفر، متراکم

اي که از ادغام دو  گونه هاي صنعتی قدیمی و مناطق روستایی بوده است، به شامل سایتاست. این منطقه غالباً  2آن هادرزفیلد

شود. به دلیل  اي قوي محسوب نمی و هادرزفیلد شکل گرفته است، به همین دلیل یک مرکز منطقه 3بخش روستایی دوزبري

  تحادیه اروپا است.وجود مسئله فقر در این منطقه، برخی از مناطق آن بخشی از برنامه تحول و گذار ا

هاي پیشنهادي از سوي مسئوالن  حل هاي منطقه کرکلیز نمونه خوبی از چگونگی پذیرش اجتماعی راه اقدامات و فعالیت

هاي اجتماعی جوامع گوناگون و بسیاري را تحت پوشش خود قرار داده است و منتهی به انتخاب برنامه تحول و  است: مشورت

هاي انتخاب شده مبنایی براي توسعه پایدار و رقابت  حل راه ).URL.1( شود اکنین منطقه میبازآفرینی شهري مورد قبول س

  محالت در مقایسه با مناطق شهري انگلستان مرکزي است.

هاي  هاي لیست شده هر شهر و شهرك انگلیسی را دارد. برنامه هادرزفیلد، یعنی مرکز اداري این بخش، رتبه سوم ساختمان

هاي زیادي (اتمام یافته، در حال انجام و  به بعد شروع شده و در بردارنده پروژه 1990هادرزفیلد از دهه بازآفرینی شهري 

، مرمت و تغییر کاربري ساختمان آسیاب قدیمی به دفاتر اداري 4»کینگزگیت«ریزي شده) همچون نوسازي مرکز خرید  برنامه

)، ایجاد منطقه بزرگ پیاده در واحد همسایگی سنت 6هد پارك (پارك گرین)، پروژه بازآفرینی 5درجه یک (پروژه فولی هال میلز

 لیتبد يبه معنا ها پروژه نیااست.  9آهن) و تغییر و تحول در محله واترفرونت (در مجاورت ایستگاه راه 8و انبار سنت جورج 7جورج

ري در یورکشایر غربی قرار دارد). این است (دومین بازار بزرگ شه آن يمرکز شهر و توسعه عملکرد تجار یکیزیف و تغییر

تر  اي که اقتصاد این منطقه سابقاً اغلب صنعتی بوده و در حال حاضر متنوع اقدامات بر اقتصاد منطقه تأثیر گذاشته است، به گونه

روزانه از دیگر وآمدها و سفرهاي  هاي دانش بنیان دارد. نتیجه این تغییرات افزایش میزان رفت شده و تمرکز بیشتري بر فعالیت

 اي است. ریلی و جاده ونقل حملهاي  دهنده نیاز به ایجاد تغییرات در سیستم ها به این منطقه است که نشان سکونتگاه

را براي جایگزینی  10»چارچوب توسعه محلی«، هر انجمن شهر باید 2004ریزي و خرید اجباري سال  بر اساس قانون برنامه

اي است براي توسعه منطقه که بیانگر آن است که طی  آن با برنامه توسعه مصوب خود تهیه کند. چارچوب توسعه محلی برنامه

دهد  ویژه چاچوب توسعه محلی نشان می سال آینده چه میزان توسعه باید حاصل شود و اینکه منطقه به کجا خواهد رفت، به 18

ن جدید به چه شکل خواهد بود و چگونگی تغییرات در مراکز شهري را براي جواب به نیاز این مراکز به توسعه صنعتی و مسک

نقل چگونه  و هاي حمل دهد و این که شبکه فضاي اداري و ارائه امکانات و تسهیالت بهتر براي خریداران مورد توجه قرار می

هاي تجاري و کسب و  ، مراکز خرید و مدارس برسند و چگونه فعالیتباشند که مطمئن شویم مردم بتوانند به راحتی به محل کار

هایی براي توجه و دخالت عمومی در  ها و حالت بینی گزینه کار به صورتی مؤثر فعالیت کنند. دولت شوراها را تشویق به پیش

  -برنامه هاي اجازه داد سیاست ننشده بود، قانو تهیه محلی ، که هنوز چارچوب توسعه2007سپتامبر سال  27ها کرد. پس از  طرح
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  ها شود. هاي چارچوب توسعه محلی جایگزین آن ریزي موردي و خاصی براي ادامه کار اتخاذ شوند تا اینکه بعداً سیاست

اي  که مجموعه 1»اسناد برنامه توسعه«اي است از  چارچوب توسعه محلی عمدتاً متشکل از دو سند است. اولین سند مجموعه

هاي اراضی عمده، هم براي کل منطقه و هم براي مناطق خاص (به طور مثال  ها در خصوص کاربري و سیاستاز پیشنهادات 

زمین براي مسکن، استفاده تجاري، خدمات اجتماعی، فضاهاي باز، حمل و نقل) است. اولین سند برنامه توسعه براي کرکلیز 

ونقل پشتیبان در کل  ي در مقیاس و توزیع توسعه و شبکه حملعملکرد گستردهدهنده راهنماي  است که ارائه 2»راهبرد اصلی«

بستري را براي تهیه » راهبرد اصلی«انداز مدنظر انجمن شهر و اهداف راهبردي کرکلیز است.  منطقه است. این سند بیانگر چشم

اسناد «ت. این اسناد مرتبط به اس 3»ریزي تکمیلی اسناد برنامه«سازد. دومین مجموعه اسناد،  سایر اسناد برنامه توسعه مهیا می

در  هیتوصمنظور تهیه راهنماي مضاعف و  بود و ممکن است در برگیرنده طیف وسیعی از مسائل و مشکالت به» برنامه توسعه

 باشد.» اسناد برنامه توسعه«هاي تحت حمایت  خصوص اهداف و سیاست

داشته است که در حال حاضر برنامه توسعه مصوب کرکلیز  4»برنامه توسعه یکپارچه«به بعد، کرکلیز  1999از ماه مارس سال 

باید با کمک جامعه محلی تهیه شود و با راهبردهاي جامعه محلی یکپارچه باشد. » چارچوب توسعه محلی. «دشو یمنیز محسوب 

؛ در ارائه چارچوب سیاسی براي اخذ تصمیمات در خصوص استفاده و توسعه زمین و حفاظت» چارچوب توسعه محلی«

هاي اخیر کرکلیز در حال مشورت و رایزنی در خصوص  دارد. طی سال» برنامه توسعه یکپارچه«دستورالعمل و عملکردي مشابه 

  تهیه چارچوب توسعه محلی بوده است.

خانه جدید برآورد کرد. با  22000براي ایجاد  2021تا  2004هاي  نیاز به مناطق مسکونی جدید را براي سال» راهبرد اصلی«

مورد  2004سه گزینه ارجح را بیان کرد که در سال » راهبرد اصلی«ونقل،  وجه به شکل منطقه، الگوهاي توسعه و سیستم حملت

هاي ساخته شده در منطقه متمرکز بود؛ گزینه دوم به  هاي جدید روي زمین مشورت قرار گرفته بود. گزینه اول به ساخت خانه

توانند در حومه  ها می منطقه تمرکز داشت، اما این موضوع را هم مدنظر داشت ساختمانگذاري بر اراضی ساخته شده در  سرمایه

گذاري بر روي اراضی رها شده شهري (اراضی قابل بازیافت شهري)،  شهرها نیز ساخته شوند؛ گزینه سوم عالوه بر سرمایه

ونقل مناسبی  شکل بگیرند و خدمات حمل ر یکدیگرتوانند در کنا دهد که خانه و شغل می گذاري در مناطقی را می پیشنهاد سرمایه

  ها ارائه شود. از این مناطق به هادرزفیلد و دیگر شهرك

هاي اجتماعی (مبتنی بر سه گزینه اشاره شده) پنج نوع امکان معین شد. این پنج امکان در  در نتیجه در مرحله اول مشورت

هاي مورد نظر راهبرد اصلی). در طول  د (در چارچوب توسعه محلی گزینهها مورد مشاوره و رایزنی قرار گرفتن مرحله دوم مشورت

 12معین شد، از  2004ریزي شهري و کشوري سال  اي، مصوبه و الزامی قانونی با استفاده از مقررات برنامه یک دوره شش هفته

  عمومی قرار گرفت.هاي  موضوع مشورت» هاي مورد نظر راهبرد اصلی گزینه«؛ سند 2006جوالي سال  21جوئن تا 

چارچوب «رسانی در خصوص  اي شامل یک شاخصه با نام انجمن خبري (در ابتداي کار در رابطه با اطالع هاي مشاوره فعالیت 

هایی  نفعان و تاجران منطقه خبرنامه نفر از ذي 185000و کسب نظرات مردمی به » راهبرد اصلی«هاي  و گزینه» توسعه محلی

ها و نهادهاي عمومی)، جزوات  (شامل سازمان» چارچوب توسعه محلی«با افراد در رابطه با پایگاه داده ارسال شد) و مشاوره 

هاي عمومی  ها، مکان ها به همراه فرم انتقادات و پیشنهادات که در مراکز خرید، جلسات، کارگاه اي از گزینه خالصه(اي  مشاوره

ر مردم قرار گرفت)، نمایش اطالعات بر روي اینترنت، مشورت با جوانان و ارائه ها در اختیا رسانی و کتابخانه مانند مراکز اطالع

                                                             
1. Development Plan Documents 
2. Core Strategy 
3. Supplementary Planning Documents 
4. Unitary Development Plan 



 

 55 
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هاي انتقادات و پیشنهادات بر روي  هاي مورد نظر و فرم هاي عمومی بود. سند گزینه و کارگاه 1»کمیته منطقه«پروژه در جلسات 

شد. سه کارگاه براي بحث و  پست هم ارسال می کرد براي وي با سایت انجمن شهر قرار گرفته بود و چنانچه کسی درخواست می

ا برگزار شد: یکی در شمال کرکلیز، دومی در جنوب کرکلیز و دیگري در منطقه هادرزفیلد. اعضاي ه تبادل نظر در رابطه با گزینه

عوت شده ها د ) به این کارگاهتیو قوم مالکیتاشتغال،  تیسن، جنس، وضع شامل( یشناخت عمومی بر اساس خصوصیات جمعیت

هاي ساکن در این منطقه هستند. همچنین سه کارگاه دیگر نیز با دسترسی آزاد براي  بودند که این افراد بازتابی از همه گروه

ها به عالوه کسانی که  نفر از مردم و سازمان 1513ها برگزار شد. در مجموع  منظور بحث و تبادل نظر در خصوص گزینه عموم، به

 Steer Davies( ها بیان کردند ها شرکت کرده بودند، نظراتشان را در خصوص گزینه و کارگاه» اي قهکمیته منط«در جلسات 

Gleave, 2006.(  

ساکنان این منطقه بیان کردند استفاده مجدد از اراضی رهاشده شهري (اراضی قابل بازیافت شهري) را که قبالً مورد ساخت 

هاي شغلی و با حمل و  ها باید نزدیک مراکز فرصت دهند، توسعه اراضی سبز ترجیح می اند، به اجازه استفاده از و ساز قرار گرفته

دهد، جنوب  را افزایش می 2نقل عمومی مناسب صورت گیرند، ساخت مسکن بیشتر در شمال کرکلیز وابستگی شغلی به لیدز

هاي  اي از طرح وجه قرار گرفت و در مجموعهکرکلیز نیز باید هویت روستایی خود را حفظ کند. این موارد از سوي مقامات مورد ت

  پیشنهادي مورد اجرا قرار گرفتند.

منتشر کرد و بیانگر این موضوع است که تا » اي راهبرد فضایی منطقه«، دولت سند جدیدي را با نام 2008در ماه می سال 

م شوند. از آن زمان به بعد شوراهاي شهر، ها در کجا باید انجا چه میزان توسعه باید وجود داشته باشد و این توسعه 2026سال 

اي موفق و پر رونق به  هاي خود براي دستیابی به منطقه ها و آرمان منظور توسعه متناسب با تغییرات محلی و اجراي طرح به

 اند. هاي دولت توجه داشته دیدگاه

اند که اندکی با یکدیگر  نتشر کردهمقامات کرکلیز چهار گزینه مختلف براي ایجاد زمین در دسترس در سرتاسر منطقه م

برگزار شد. از ساکنان منطقه  2009آپریل سال  3فوریه و  23بین » هاي راهبرد اصلی گزینه«تفاوت دارند. رایزنی در خصوص 

 هاي مسکونی جدید و اراضی مربوط به داد ساختمان هاي خود را بیان کنند. گزینه اول پیشنهاد می خواسته شد نظرات و دیدگاه

هادرزفیلد و دوزبري ساخته شوند. گزینه شماره دو تقویت اقتصاد منطقه را از  اطرافهاي مهم  کسب و کار باید در اطراف شهرك

و شبکه بزرگراهی پیشنهاد داد. گزینه  A62وکار در طول و اطراف کریدور  طریق افزایش سطح دسترسی اراضی براي انجام کسب

منظور کاهش فشار بر روي هادرزفیلد و دوزبري از  ساز مسکونی را در سرتاسر منطقه بهو سوم توسعه گسترده اراضی و ساخت

طریق توسعه در بخش جنوبی منطقه پیشنهاد داد. گزینه چهارم بر کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی تمرکز داشت و این کار را 

وساز در  طول سفر و همچنین اجتناب از ساختمنظور کاهش  ها به یکدیگر به تر کردن مراکز کار و خانه از طریق نزدیک

دادند، اما عالوه بر آن از برخی پیشنهادات مطرح شده  هاي سیالبی پیشنهاد داد. اغلب مردم گزینه شماره یک را ترجیح می دشت

ها  یک از گزینهکردند. مردم چیزهایی مورد عالقه خود یا بالعکس را در رابطه با هر  هاي دوم و چهارم نیز حمایت می در گزینه

بیان کردند. نظرات مردمی در پیشنهادات جدید مطرح شده از سوي مسئوالن کرکلیز اعمال شد. آخرین جلسه رایزنی در رابطه با 

  برگزار شد. 2011فوریه سال  13تا  2010دسامبر سال  7گزینه راهبرد اصلی از 

 23در جلسه هیئت وزیران مطرح شد و در » سعه محلیراهبرد اصلی تجدیدنظر شده چارچوب تو«، 2011نوامبر سال  8در 

دهنده اساس  العاده شوراي شهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. شوراي شهر تمامی اصول شکل نوامبر در جلسه فوق
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هاي مسکونی  وکار، مجموع تعداد خانه پیشنهادات راهبرد اصلی را تصویب کرد. این اصول شامل موقعیت اراضی جدید کسب

گیري و ایجاد گروه  شود. شوراي شهر با شکل ها در کمربند سبز شهر می ها و تعداد موارد قرارگیري آن جدید، نحوه پراکنش آن

در » راهبرد اصلی«منظور شناسایی مناطق سیاسی ضروري براي بحث و تبادل نظر موافقت کرد.  کاري متشکل از همه احزاب به

شروع  2012سپتامبر سال  20لس مورد تصویب شوراي شهر قرار گرفت. مرحله بعدي در ، براي ارائه به مج2012مارس سال  6

اي براي بررسی و همچنین بیان مخالفت و موافقت با  هفته به طول انجامید. این دوره یک بازه زمانی شش هفته 6شد و به مدت 

چارچوب توسعه «ا همه افراد حاضر در پایگاه داده تصویب، ب فرایندطرح پیشنهادي شوراي شهر بود. قبل از انجام این مرحله از 

تماس گرفته خواهد شد. نمایندگان پیشنهاد شوراي شهر را به رئیس مجلس تسلیم خواهند کرد و پس از تصویب راهبرد » محلی

  شود. اصلی به مورد اجرا گذاشته می

اند. الزم به ذکر است  خیر در جریان بودههاي اجتماعی طی چند سال ا ها و مشورت هاي رایزنیفرایندبنابراین، تمامی 

هاي اینترنتی و  سایت هایی همچون اینترنت (وب رسانی به مردم ساکن در منطقه وجود دارد، روش هایی براي اطالع روش

 توانند پیشنهادات، نامه و جلسات خاص کمیته شهر؛ جایی که مردم می هاي الکترونیک)، ارتباط از طریق روش قدیمی پست  پست

هاي خود را بیان کنند. جزئیات جلسات در  ها و مذاکرات را رصد کنند و در خصوص آنها سؤال بپرسند یا اینکه دیدگاه طرح

شوند و از آنجا که  هایی نیز چاپ می گیرند. کتابچه و همچنین بر روي وب سایت قرار می شود هاي محلی منتشر می رسانه

هاي دیگري غیر از  ها به زبان حت، شفاف و در دسترس براي همه هستند، کتابچهمسئوالن محلی متعهد به ایجاد ارتباط را

یابند. همچنین، شوراي شهر  انگلیسی، در ابعاد بزرگ، به صورت لوح فشرده، نوارهاي صوتی و به خط بریل نیز انتشار می

ها  ها، حتی پس از دوره رسمی رایزنی ها و برنامه عنوان یک سازمان شنوا و پذیراي نظرات مردمی در خصوص طرح خواهد به می

کند نظرات مردمی مورد توجه  هم، که زمان اعمال نظرات تمام شده است، پذیراي نظرات مردم باشد. شوراي شهر خاطرنشان می

  ها اشاره نشده است. ها به آن گیرند؛ مخصوصاً نظرات و مسائلی که در دوره رایزنی قرار می

ترین  کند که این طرح بر روي مهم اطمینان حاصل می» توسعه منطقه کالنشهري کرکلیز«هاي بخش عمومی طرح  فعالیت

هاي اجتماعی، منطقه بهترین  ها و مشاوره طوالنی مدت رایزنی فرایندهاي ساکنین منطقه تمرکز دارد. به لطف  نیازها و خواسته

  هاي مردم ارائه خواهد داد. واستهگذاري بخش خصوصی را در تأمین نیازها و خ هاي ممکن براي سرمایه فرصت

  خالصه و پیشنهادات. 6

مبتنی بر تشریک مساعی و همکاري تمامی  فرایندي پیچیده، طوالنی مدت و مستمر است. این فرایندبازآفرینی شهري 

بازآفرینی هاي خصوصی و عمومی است. نمونه اقدامات  هاي مکمل انجام شده از سوي بخش نفعان بوده و شامل پروژه ذي

هاي مختلف اجرا شده از سوي شهرداري،  دهد چگونه پروژه آهن شهر کراکوف نشان می شهري در محله ایستگاه مرکزي راه

تواند موجب تحول در یک منطقه محروم شود و این  گذاران بخش خصوصی می آهن و سرمایه اي، شرکت ملی راه دولت منطقه

ل کند. شایان ذکر است در انجام این پروژه منابع مالی مختلفی مورد استفاده قرار منطقه را به یک مرکز شهري سرزنده تبدی

هاي مالی مشترك  گذاري اي و سرمایه هاي شهري، منطقه ها از سوي صندوق هاي بخش عمومی پول گرفته است (در پروژه

هاي  ها با وام شود که سرمایه آن اتحادیه اروپا تأمین شده در حالی که در بخش خصوصی پول از سوي بخش خصوصی تأمین می

حلی،  دهد یک مدل راه بانکی تکمیل شده است). نمونه موردي رایزنی و مشورت عمومی در محله کالنشهري کرکلیز نشان می

، کند هاي پیشنهادي شده و هویت شهروندان را در منطقه بازآفرینی شده تقویت می حل منجر به پذیرش عمومی گسترده راه

  روش این و گذارد می باز ساکنان نظرات و نقدها بیشتر پذیرش براي را فضا بوده و اي مرحلهچند ها مشاوره و ها نیرایز چراکه
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  کند. کند طرح بازآفرینی و توسعه نهایی نیازهاي ساکنان منطقه را مرتفع می تضمین می

  هاي بازآفرینی شهري در آیندهفرایندهایی براي  توصیه. 7

ریزي شده براي ایجاد تغییر و  نفعان، مراحل برنامه تمامی ساکنان مناطق محروم و همچنین سایر ذيبسیار مهم است که 

گسترده قبل از هر گونه اقدام  یاز مشاوره عموم نانیاطم کارمراحل  نیتر از مهم یکی نیبنابراتحول در منطقه را درك کنند؛ 

قبیل استفاده از اینترنت، پست عادي، توزیع کتابچه، تبلیغات در  هاي ممکن براي رایزنی و مشاوره از تمامی روش .است عملی

ها باید مورد استفاده قرار گیرند. ممکن است رایزنی و مشاوره طوالنی مدت براي مشارکت  هاي محلی، جلسات و کارگاه رسانه

  نفعان ضروري باشد. همه ذي

گذار  گذاري عمومی بیشتر باید سرمایه هري نیست. سرمایههاي بازآفرینی ش بخش عمومی قادر به درگیر شدن در تمامی پروژه

کنندگان از فضاي شهري اثرگذار  اي مثبت نیز بر رفتار مردم و استفاده گونه گذاري مالی تشویق کند و به خصوصی را براي سرمایه

فاده قرار گیرند؛ همچون بازآفرینی شهري مورد است فراینداي مختلف از منابع مالی باید براي تأمین مالی  باشد. مجموعه

  گذاري بخش خصوصی و مشارکت ساکنان. اي و محلی، سرمایه هاي ملی، منطقه هاي پولی اتحادیه اروپا، بودجه صندوق

منظور استفاده از بهترین  ها و مناطق دیگر به هاي بازآفرینی شهري در شهرها، شهركفرایندهاي انجام شده از  تاکنون تحلیل

حل براي تمامی مناطق محروم مناسب و کارآمد  ه است، اما باید به این موضوع توجه کرد اتخاذ یک راهها و تجارب بود روش

بازآفرینی شهري باید ماهیت مناطق محروم، نیازهاي بازیگران و فعاالن کلیدي  فرایندنیست، در نتیجه قبل از شروع به انجام هر 

  گیرد. و امکانات مالی موجود در آن مناطق مورد توجه قرار
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  چکیده

  شده معاصر شهرهاي توسعه در کلیدي مسئله یک به تبدیل شهري بازآفرینی

 دهد می قرار بحث مورد را باال به پایین از بازآفرینی اقدامات مقاله این .است

که در وضعیت رو به افت بعد از  شهر درونی منطقه یک ساکنان توسط که

 با متفاوت گسترده، تحقیقات به توجه با و است شده اجرا دارد، سوسیالیسم قرار

رزسک  منطقه در کیفی مطالعه یک نتایج .است غربی اروپاي زمینه شهري در

 در منطقه این به واردان تازه اصلی نقش دهنده نشان دالنی، در شهر گدنسک،

 یک به تبدیل خود نوبه به که است باال به پایین از بازآفرینی هاي تالش

 که شود می این موضوع مطرح بنابراین، .شود می محلی جامعه ادغام و فعالیت

 تفسیر سازي اعیانی عنوان به معموالً که شهر درونی بخش داخل به مهاجرت

 بلکه ؛شود نمی بومی ساکنان براي خسارت ایجاد به منجر لزوماً شود، می

 ایجاد به توجهی قابل طور به و کند ایجاد را مطلوب اجتماعی تغییر یک تواند می

 دهد می نشان موردي مطالعه این بنابراین .کند کمک جامعه مدنی همبستگی

 درونی بخش تحول هايفرایند دقیق گذاري برچسب و بررسی به نیاز که

 توان می چگونه که دهد می نشان همچنین و است سوسیالیسم از پس شهرهاي

 با مرتبط هاي بیماري براي بالقوه پادزهر عنوان به را رشد به رو مشارکت

  .برد کار هب سازي اعیانی
  

هاي پایین  جنبش، بازآفرینی شهري، بازشهرسازي، سازي اعیانی ها: کلیدواژه

   .اجتماعی شمولیت، به باال

Abstract 

Urban regeneration has become a key issue 

in the development of contemporary cities. 

The paper discusses bottom-up re-

generation practices performed by 

inhabitants of a decaying inner-city 

neighbourhood under post-socialist 

conditions, which differ notably from the 

widely researched Western European 

context. Results of a qualitative study in 

Wrzeszcz Dolny, Gdańsk, have indicated 

the leading role of newcomers to the area in 

animating bottom-up regeneration efforts, 

which in turn translate into an activation 

and integration of the local community. 

Thus, it is argued that an in-migration into 

the inner city, usually interpreted as 

gentrification, does not necessarily generate 

losses for the indigenous inhabitants but 

can also bring a desired social change and 

significantly contribute to the building of 

inclusive civil society. The presented case 

study therefore signals the need for a 

careful investigation and precise labeling of 

the post-socialist inner-city transformation 

processes, as well as demon-strates how 

increasing participation might be employed 

as the potential antidote to ills associated 

with gentrification. 

Keywords: gentrification, reurbanisation, 

urban regeneration, bottom-up movements, 

social inclusion. 

                                                             
دولتی براي رفع مشکل هاي  گردند. بازشهرسازي معموالً به تالش شده باز می شود که در آن مردم به منطقه ترك . بازشهرسازي به جنبشی گفته می1

  گویند. افت کیفیت در بخش درونی شهر می
2. GRABKOWSKA, M. (2015). Between gentrification and reurbanisation: The participatory dimension of bottom-up 
regeneration in Gdańsk, Poland. Geografie, 120(2): 210–225. 
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  . مقدمه1

 اروپاي در آن به پرداختن که اي پیچیده مسئله .دارند نیاز آن به معاصر شهرهاي بیشتر که است چالشی شهري بازآفرینی

آهنین  پرده دیگر سمت به نسبت دوم، جهانی جنگ از شهر پس درونی رکود مناطق آنجا در است؛ زیرا شرقی دشوارتر و مرکزي

 سازمانی اقتصادي، ایدئولوژیکی، جمله از - برانگیز بودن این امر دالیل چالش ها نوشته از بسیاري .است (دیوار برلین) شدیدتر بوده 

 ;Kaczmarek, 2001; Billert et al., 2003; Murzyn, 2004; Załuski, 2004( دهند می توضیح را -جمعیتی -اجتماعی و

Zborowski, 2009; Lorens, 2010; Haase et al., 2011 .(به نیاز معموالً منطقه سراسر در محلی هاي دولت نتیجه، در 

 براي درمانی عنوان به سازي اعیانی ایده از تا شوند وسوسه است ممکن و گیرند می نظر در اضافی بار عنوان به را شهري بازآفرینی

 کاهش در ،سازي اعیانی منظر این از .)Badyina & Golubchikov, 2005( کنند استفاده شهر درونی مناطق محرومیت

 به نسبت انتقادي غیر نگرش چنین .رسد می بحران، جذاب به نظر در مناطق اقتصادي نوسازي و مواد به دستیابی براي ها هزینه

 از ناکافی آگاهی و )Colomb, 2011( 1نئولیبرالی گرایی عمل نشانگر آن، توجه قابل اجتماعی هاي هزینه از جدا ،سازي اعیانی

 از خصوص به ؛باشد منطقه در مناسب تجربی تحقیقات کمبود به مربوط تواند می مورد دوم .است گیرندگان تصمیم میان در فرایند

 .دارد ادامه همچنان نه، یا دارد وجود اروپا مرکزي شهرهاي در حاضر حال در سازي اعیانی آیا اینکه مورد در بحث که زمانی

 در مطالعات ،)Sykora, 2005( داشته است وجود ي کشورهاها پایتخت در شده سازي اعیانی هاي محله از شواهدي اگرچه

 & Matlovič, Sýkora( اند کرده شناسایی اولیه را یا 2اي حاشیه سازي اعیانی تنها ،تر کوچک شهري مراکز و تر فرعی يها شهر

Szczyrba, 2001; Marcińczak, 2007; Grabkowska, 2011a; Gądecki, 2012; Liszewski & Marcińczak, 

2012; Kovács, Wiessner & Zischner, 2013(. و شدید انتقاد با را، شده مشاهده هايفرایندمطالعات،  از برخی حال، این با 

 این رسد می نظر به که دهند، می نشان محلی جوامع به ،3مغیرمستقی و مستقیم ییجا جابه بالقوه تهدید زمینه در نگرانی زیاد

 از بسیاري و دارد وجود نشریات کمبود کل، طور به زمینه، این در حال این با .باشد محلی مقامات با دیدگاه متضاد کامالً دیدگاه

 این، بر ). عالوهJadach-Sepioło, 2009; Grzeszczak, 2010شده است ( محدود آنگلوساکسون ادبیات مرور به موجود متون

   .است نشده غربی اروپاي در سازي اعیانی نظریه براي توضیحی هاي جایگزین دادن پیشنهاد براي تالشی هنوز هیچ

 مهاجرت شامل که شهر درونی بخش در تغییر هر آن، از محدود شناخت خاطر به نیز و پدیده، این نسبی تازگی دلیل به

 پدیده یک عنوان به ها، رسانه در هم و دانشگاهی ادبیات در هم و شود، می تلقی سازي اعیانی خودکار صورت به اغلب شود، می

 .نیست مضر همواره لزوماً ،مناطق درونی شهر در سکونتی تغییرات حال، این با .شود می گذاشته نمایش به اجتماعی، نامطلوب

 نشان که است عینی موردي مطالعه یک توصیف زمینه در موجود تحقیقاتی هاي شکاف کردن پر مقاله این هدف بنابراین،

 ترکیبی واقع در و شده جدا 4کالسیک سازي اعیانی مدل از است ممکن ،فرسوده محله یک به جدید ساکنان ورود چگونه دهد می

 بخش در شده انجام تحقیق از حاصل نتایج .اند تر نزدیک بازشهرسازي مفهوم به که باشد فضایی -اجتماعی مختلف هايفرایند از

 چگونه که دهد می توضیح این، بر عالوه و دهد می نشان را مفهومی ابهام این لهستان، در رزسک دالنی شهر درونی قدیمی

 کمک شهري بازآفرینی به و باشد مفید محلی جامعه براي است ممکن ،آورند می منطقه این به واردان تازه که اجتماعی تغییرات

                                                             
1. Neoliberal pragmatism 
2. Marginal gentrification 

٣
. Direct and indirect displacement   

 از افراد واقعی جایی هجاب به منجر که مستقیم، جایی هجاب: دارد وجود نوع دو معموالًً توسعه، از ناشی جمعیت جایی هجاب به توجه بر طبق تعریف یونسکو، با

  منبع: .شود مردم می معیشت دادن دست از به که منجر مستقیمغیر جایی هجاب و محل،
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/displaced-person-displa 
cement/ 
4. Classic gentrification 
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 بعد مشارکتی بازآفرینی از پایین به باال در شهر گدنسک، لهستان :و بازشهرسازي سازيعیانیمقایسه بین ا

 هايفرایند به مربوط مباحثات مورد در -نظري صرفاً مطالعات جاي به - تخصص و تجربه بر مبتنی مطالعات کردن مطرح با .کند

 برداشت. روش تر کلی سوي تولید یک تئوري به بتوان گامی است ممکن شرقی، و مرکزي اروپاي در بازشهرسازي و سازي اعیانی

 در تحقیقی در محتوا، تحلیل و مشارکتی مشاهده میدانی، کار مصاحبه، شامل و است کیفی عمدتاً تحقیق این در استفاده مورد

 یا منطقه سطح در جمعیتی اطالعات کمبود دلیل ). بهGrabkowska, 2012( باشد می حوزه این در نویسنده قبلی مطالعات ادامه

 و داخل به مهاجرت شامل جریان محلی)، ریزي برنامه (دفتر 1گدنسک توسعه دفتر از آمده دست به آمار تنها در گدنسک، محله

 تا لهستان در آن ثبت که(اقامت  محل محلیِ ثبت اساس بر رسمی اعداد .است 2013 و 2010 هاي سال در دالنی رزسک خارج

 قرار توجه مورد تر کم آمار این وجود، این با است.) اند نشده اجرا دقت با چندان اخیر هاي سال در اما ،بود الزامی 2013 مارس اول

 شروع نقطه .کنند اجتناب مالیات پرداخت از تا ،اند شده اجاره مالکان توسط غیررسمی طور به ها آپارتمان از بخشی زیرا ؛اند گرفته

 مدیریت کارشناسان دیگر و نمایندگان شهري، انریز برنامه جدید، ساکنان با فردي عمیق مصاحبه 14 مطالعه مورد تحقیقات

 هاي انگیزه واردان، تازه اجتماعی -اقتصادي مشخصات مورد در را الزم اطالعات موارد، این از حاصل نتایج 2.است محلی مسکن

 - بازآفرینی پایین به باال هاي شیوه جمله از - اند داده انجام محلی جامعه درون که هایی فعالیت و منطقه به مکان نقل براي ها آن

خدماتی  هاي ساختمان از فهرستی شامل همچنین و شد انجام 2008 می تا 2007 جوالي بین تحقیق از بخش این .دهد می هئارا

 .شد تکرار 2015 مارس در پرسشنامه ،عملکردي تغییرات بررسی قرار دارد. براي منطقه این اصلی هاي خیابان از یکی در است که

 چند و شود می اداره محلی شوراي توسط که عملیاتی ریزي بودجه جلسات در لفمؤ تغییرات، این بیشتر توسعه مشاهده براي

 هاي روش این .است  کرده شرکت بودند،  سازماندهی شده باال به پایین) شهر (از مقامات توسط که فرهنگی رویداد

 اطالعات شامل اي و در نهایت مجموعه شوند، می مجهز اي رسانه نشریات و قانونی اسناد محتواي تحلیل با ،شناختی جمیعت

  شوند. می آنالیز ،رزسک دالنی در تحول تصویر ترین کامل آوردن دست به متنوع براي

 درونی بخش هاي ویژگی سپس .پردازد می بازشهرسازي و سازي اعیانی مفاهیم به مربوط نظري مسائل به ،مقاله بعدي بخش

  .شود می ارائه دالنی رزسک موردي مطالعه و گرفته قرار بحث مورد ،تسوسیالیساپس شهرهاي در

  و بازشهرسازي سازي اعیانی. 2

 این به توجه با .است  بوده مربوط ییجا جابه به اساساً این واژه کرد، ابداع را سازي اعیانی واژه )1964( 3گلس زمانی که از

 شوند. ساکنان جدید می محله از مکان نقل به مجبور ،ثروتمند و جدید ساکنان ورود از پس فرسوده، هاي محله ساکنان مفهوم،

 .دهند افزایش می ندارند، را آن ساکنان پیشین توان پرداخت که سطحی به را ها اجاره و شوند ها می دارایی ارزش افزایش باعث

 تولیدمحور و )Ley, 1997, 2003( محور مصرف دیدگاه از -است  بحث قابل نظري يها دیدگاه از سازي اعیانی علل گرچه

)Smith 1979, 1996( ترکیبی تا رویکردهاي )Hamnett, 1991; Lees, 2000; Lees, Slater & Wyly, 2008(- سازوکار 

 ,Palen & London, 1984; Atkinson( است ها تئوري این همه اصلی دهنده تشکیل جزء نامطلوب، نتیجه عنوان بهیی جا جابه

 چه و آن نتیجه عنوان به چه - شهري بازآفرینی با سازي اعیانی که پژوهشگران بر این نکته توافق دارند همچنین ).2000

 حال، همین . در)Colomb, 2007; Bromley, Tallon & Thomas, 2005(است  مرتبط -بازآفرینی براي جایگزینی عنوان به

 جمله از شهري، بازآفرینی مکانی -فضایی احتمالی پیامدهاي فهرست که کنند می پیشنهاد) 2003( 4دکلروي و کریکنگن وان

                                                             
1. Gdańsk Development Bureau 

  بود. شهري هاي آپارتمانصاحبان ساکن در  و مستأجران با مصاحبه شامل مطالعه این آزمایشی . فاز 2
3. Glass 
4. Criekingen and Decroly 
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 محیط ارتقاء حال در ها آن همه که است این ها آن مشترك ویژگی .دهند گسترش را 1یافزای کیفیت و اي حاشیه سازي اعیانی

 شود، می جمعیت تغییر و اجتماعی پایگاه رشد شامل کالسیک، سازي اعیانی مانند درست ،اي حاشیه سازي اعیانی .باشند می کالبدي

تازه  که کند می پیروي واقعیت این از امر شود. این نمی ثروتمند منجر به ایجاد یک محله کالسیک سازي اعیانی برخالف اما

 ثروتندتر بومی ساکنان از باشند، می 2ها یهیپ و جوان هنرمندان اغلب که )،اي حاشیه سازي اعیانی فرایندواردان به محالت (در 

 توسط که کالبدي است محیط ارتقاء به مربوط) Clay, 1979( نیست جدیدي مفهوم واقع در افزایی که کیفیت برعکس، .نیستند

  .دهد می روي جمعیت تغییر یا اجتماعی پایگاه رشد بدون نتیجه در و موجود ساکنان

 موارد، بسیاري در و شود تلقی اجتماعی تغییرات براي توضیح تنها عنوان به نباید سازي اعیانی که دهند می نشان نمونه دو هر

 و چهارمین عنوان بهاین امر  ).Haase et al., 2010( بود خواهد تر مناسب سازي اعیانی جاي به بازشهرسازي اصطالح از استفاده

 درونی بخش به بازگشت« دهنده نشان 4شهرگریزي و 3گرایی حومه شهرنشینی، خود دنبال به شهرسازي، فرایند از مرحله آخرین

 منتشر غربی اروپاي شهرهاي در را بازشهرسازي به مربوط مطالب که نشریاتی ).van den Berg et al., 1982( است 5»شهر

 ;Ogden & Hall, 2000; Seo, 2002; Haase, Kabisch & Steinführer, 2005( اند فراوان بسیار ،کنند می

Bromley,Tallon & Roberts, 2007; Buzar et al., 2007.( مطالعات، اتفاق به قریب اکثریت ،شرقی و اروپاي مرکزي در 

 تأکید -است رسیده خود اوج به اخیراً و بوده سوسیالیست پست شهرهاي توسعه مسائل ینتر مهم از یکی که - گرایی بر حومه

د شو تقویت روند این که رود می انتظار و اند شده مستند قبالً بازشهرسازي هاي نشانه حال، این . با)Lorens, 2005(کنند  می

)Parysek & Mierzejewska, 2005; Haase et al., 2011.( ،بخش جمعیت رشد به که کمی بعد از جداي بازشهرسازي 

 را بازشهرسازي ،)652 :2007( و همکاران 6مثال بوزار عنوان به .شود می نیز کیفی تغییرات شامل است، مرتبط شهر درونی

 جدید ساکنان. اند معرفی کرده »اقشار ساکن انواع شهر با داخلی منطقه به بخشیدن تنوع و پرجمعیت کردن« فرایند یک عنوان به

 ورودشان با ها آن اما غیرسنتی؛ خانوارهاي مانند ؛دارند فعلی محلی جامعه از متفاوتی اجتماعی ساختارهاي دادن نشان به تمایل

 عنوان به جمعیتی، تغییر به توجه جاي به رویکرد این بنابراین .شوند می ترکیب ها آن در بین قدیمی، ساکنان راندن بیرون جاي به

 این، بر کند. عالوه می تأکید اجتماعی اختالط تقویت درونی، بر مناطق به خارجی جمعیتی -اجتماعی بیگانه يها گروه تهاجم

 تعبیر شهربر  حق بازگرداندن یا و شهر يساز دوباره بلکه شهر، درونی بخش به بازگشت عنوان به تنها نه توان می را بازشهرسازي

 تأکید شهر تغییر انگیزه اصلی عوامل عنوان به شهري ساکنان نقش بر ،خود مشهور بیانیه آغاز ، در)23 :2008( 7هاروي .کرد

 تغییر شهر تغییر با را خود که است حق این: است شهري منابع به دسترسی براي فردي آزادي از فراتر بسیار شهر حق بر .کند می

 شکل تغییر براي جمعی قدرت یک فعالیت به وابسته ناچار به تحول این که زیرا فردي؛ تا است اجتماعی بیشتر حق این .دهیم

  .است شهرنشینی هايفرایند

 مسئولیت دار، مشکل هاي محله به واردان تازه است ممکن موارد برخی شود، در می مشاهده رزسک دالنی در که طور همان

این  شهري، بازآفرینی نظر بگیرند. از عهده به اجتماعی صالحیت و کارآفرینی هاي مهارت از استفاده با را محلی محیط

                                                             
١

 .Incumbent upgrading : یک سري دربا این تفاوت که  ،در بر دارد را بازآفرینی معیارهاي تمام که شود افزایش کیفیت نیز می شامل بندي طبقهاین 

  .دنندار سریع بازسازي به نیاز که شود مرفه انجام می و اجتماعی نسبتاً يها محله
د. کن اي از زندگی است که خالف جریان اصلی فرهنگ حرکت می شان اهل مد بودن و اتخاذ شیوه شود که مشخصه فرهنگی گفته می به اعضاي خرده. 2

  (مترجم)
3. Suburbanisation  
4. Deurbanisation 
5. Return to the inner city 
6. Buzar 
7. Harvey 
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 بعد مشارکتی بازآفرینی از پایین به باال در شهر گدنسک، لهستان :و بازشهرسازي سازيعیانیمقایسه بین ا

 اگر حتیشود.  می منجر نوسازي فرایند در ها آن فعال مشارکت و شهر درونی مناطق ساکنان يساز توانمند مشابه، به هاي سازوکار

 که دالیلی به )Silverman & Patterson, 2012( شود گرفته کار به غرب در اي فزاینده طور به باال به پایین از بازآفرینی روش

  .است دوانده ریشه شرقی و مرکزي اروپاي از شهرهایی در سختی به ،ه استشد ذکر بعدي بخش در

 نمونه شهري؛ موضوع بازآفرینی در سوسیالیسم، از بعد شهرهاي در شهر درونی بخش يها شاخصه. 3

  لهستان: موردي

 سوسیالیستی تزاید به رو فضاهاي و اولیه داري سرمایه شهري فضاهاي از ترکیبی سوسیالیست،اپس شهر این در درونی بخش

دهه  از بعد ها بیستم، مدت قرن اوایل و 19 قرن کالبدي  محیط تخریب که است تأکید به الزم ).Liszewski, 2001(است 

  اولویت از طریق توان می را شهر درونی مناطق در سرمایه اتالف سوسیالیستی، دوره طول در .است  داشته ادامه همچنان 1990

 هاي خانه در که - قبلی سیستم بقایاي از ناشی ایدیولوژیک تنفر و) Wiench, 1989( کردن سوسیالیست در مدرنیزه هاي دولت

 کمبود مادي با بدتر شدن اوضاع شد، شروع تحول این که زمانی از .داد توضیح -شد می منعکس بورژوا ویالهاي و استیجاري

توجهی،  قابل طور به ها براي بازآفرینی تالش ،پیوستند اروپا اتحادیه به 2004 سال در که کشورهایی در .است  بوده همراه بودجه

 مطلوب کامالً حال این با مانده است، که باقی اجتماعی اختالط دیگر، سوسیالیستی میراث یافت. یک افزایشبالفاصله،  نه اما

 ترکیب آپارتمان، تخصیص آمرانه يها سازوکار طریق از را کارگر و متوسط باال، طبقات که سیاست این نتیجه شود. در می تلقی

 تقریباً خود کاپیتالیستی همتاي به نسبت) دوم جهانی جنگ بعد سوسیالیست، پست بخش( شهر درونی منطقه کند، می

 ،)Weclawowicz, 1998(شدند  پدیدار دوباره تفکیک نژادي الگوهاي 1989 از با این که بعد حتی .شدزدایی و یکپارچه  تفکیک

 پست شهر درونی مناطق مانده، باقی يها اختالط دلیل است. به قدیمی داري سرمایه شهرهاي متفاوت از هنوز ها ظاهر آن

 ,Kajdanek( حومه به شهر از مهاجرت یک مثال، عنوان به .دارند قرار جمعیتی -اجتماعی هايفرایند تحت همزمان م،سسوسیالی

و  نسلی جایگزینی جمعیت، رو به سمت سالمندي که حالی در ؛شود می خنثی جدید ساکنان از ورودي جریان یک توسط) 2012

 متمایل معموالً کند، پیشروي از جداي سوسیالیسم، از پس شهرهاي در شهري دارد. بازآفرینی کرده تحصیلروزافزون قشر  غلبه

 )Wytyczne Ministra, 2008( اي منطقه توسعه وزیر توسط بازآفرینی شهري تعریف لهستان در .است باال به پایین از جهت به

 به اشاره بدون شهري، بازآفرینی اقدامات اجراي و ریزي برنامه در محلی دولت برتر جایگاه بر صراحت انجام شده است که به

 است نمایان محلی بازآفرینی هاي برنامه در مشارکتی رویکرد به میلی بی .دارد تأکیدبالقوه،  کنندگان شرکت عنوان به محلی جوامع

 کار به ابزار تنها اغلب که - عمومی هاي مشاوره مثال، عنوان به -  سازد می آشکار را ها آن بودن سطحی و ابزارها بودن محدود و

 Halat( است اروپا اتحادیه از بودجه گرفتن براي نیاز مورد شرایط حداقل به محدود تنها معموالً -دربازآفرینی است شده گرفته

 توسط اغلب لهستان، شهرهاي در عمومی مشارکت دهد، می نشان )2014( 1که الک طور همان در همین راستا، ).2010

 از محدودي موارد .شود می انجام است،  پذیرفته صورت قبالً که تصمیماتی مورد در رسانی اطالع طریق از و تنها محلی هاي دولت

روند  بر این استثنایی) cf. Kipta, 2008( کنند می دخیل بازآفرینی روند در پایان، تا آغاز از را محلی جوامع که محلی مراجع

) Tworzecki, 2008( سوسیالیسم از پس جوامع يها ویژگی از که عمومی، امور در پایین مدنی مشارکت ،کلی طور به اند کلی

 شکل به تازگی به که شهري، ساکنان میان در فزاینده آگاهی حال، این با .است  ماندگار کرده و ایجاد را وضعیت این نیز است،

 در مذاکره براي را زمینه و داده تغییر را قدرت توزیع تدریج به است، آمده به وجود ،است شهر بر حق مدعی که شهري هاي جنبش

 ).Keresztély & Scott, 2012; Sagan & Grabkowska, 2012( کند می باز مشارکتی شهري اقدامات و ریزي برنامه مورد

                                                             
1. Olech 
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 و ینتر داوطلبانه ین،تر خودجوش که مشارکت، نوع ینتر افراطی یا ترین پیشرفته عنوان به است ممکن باال به پایین از بازآفرینی

 فقیرنشین هاي محله ساکنان مردمی هاي فعالیت عنوان به را آن توان می .شود گرفته نظر ست، درا آن نیز نوع ینتر مستقالنه

 شود می محلی جوامع توانمندسازي و ادغام همچنین و مسکن فنی شرایط بهبود به منجر که کرد تعریف شهر مرکزي مناطق

)Grabkowska, 2010.( ادامه در که موردي مطالعه این در .کند می مشخص را تغییرات ماهیت و قلمرو محلی، بافت شرایط 

 wspólnoty( ي مسکونیها ایجاد مجتمع ي خصوصی وها ي شهري به آپارتمانها روند کنونی تبدیل خانه شود، می ارائه

mieszkaniowe(کنند می اداره را ساختمان کل یک جمعی طور به که -شخصی  يها آپارتمان مالکان ، و همچنین مشارکت -

 کننده تعیین عامل یک -ورشو یا کراکف برخالف - لهستان شده بازآفرینی رهايشه در حال، این . بابخش تغییر است تسریع

 تا کردند می تالش ندرت به -داشتند آلمانی ریشه ها آن بیشتر که - دوم جهانی جنگ از پیش مالکان زیرا ؛داشت وجود تاریخی

  را باز پس بگیرند.  داشت تعلق 1پروس به 1945 سال ازقبل  که ها سرزمین این در را خود رفته دست از يها دارایی

  رزسک دالنی، گدنسک؛ اقدامات اجراشده در بازآفرینی از پایین به باال در شهر. 4

اخیر پس از سوسیالیسم، بلکه بیشتر در دوران باستان،  تنها در دوره در مناطق درونی شهر گدنسک، نه 2وابستگی به مسیر

 با آن، مرکزي مسکونی مناطق از یکی ،حاضر حال در و سابق شهر گدنسک هاي حومه از یکی ،رزسک دالنیشکل گرفته است. 

، جایی که داستان )1 شکل( ساکنان از تن 24000 از بیش متراکم جمعیت و بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن غالب معماري

نسخه  یک با تواند می که است فرهنگی انداز چشم از بارز اي نمونه )،1976دهد ( می در آن روي 3ي معروف گونتر گراسها رمان

  .شود مقایسه 4خطی

  

  

  

  

  

  
  

  

  . موقعیت منطقه رزسک دالنی در شهر گدنسک.1شکل 

  2002هاي آمار ملی سال  توسط نگارنده بر اساس داده منبع: جزییات اضافه شده
  

 اگر حتی است. 7سوپوت و 6گدینیا گدنسک، شامل که دارد، قرار 5سه منطقه ارتباطات اصلی محور امتداد دررزسک دالنی 

 منفی مهاجرت از ناشی رنج و سوسیالیسم اثر بر شدید اجتماعی و مادي تخریب معرض در 1990 دهه اوایل از رزسک دالنی

  .شود می تلقی زندگی براي مناسبی مکان عنوان به هم هنوز باشد،

                                                             
1. Prussia 
2. Path dependency 
3. Günter Grass 
4. Palimpsest 
5. Tricity 
6. Gdynia 
7. Sopot 
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 بعد مشارکتی بازآفرینی از پایین به باال در شهر گدنسک، لهستان :و بازشهرسازي سازيعیانیمقایسه بین ا

 منطقه 13 از یکی عنوان بهرزسک دالنی  شهر، میانگین از باالتر نسبتاً بحران، هاي شاخص توجه قابل تمرکز دلیل به

برنامه (گدنسک  در شهري بازآفرینی موضوع با رسمی سند اولین؛ است شده انتخاب محلی بازآفرینی برنامه در دار اولویت

rewitalizacji 2004(1. منطقه درون سبز فضاي چندین نوسازي روي بر سند، پیشرفت آن کند بود و عمدتاً اجراي يابتدا در 

  .بود متمرکز

 از مالی يها کمک دریافت براي الزم شرایط و شود شامل را اجتماعی ابعاد تا کرد تغییر رویکرد این ،2010 سال حدود در

 ،آن از درصد 3/68 که رسید زواتی میلیون 8/20 رزسک دالنی به آفرینیباز به یافته اختصاص مبلغ کل. کند مینأت را اروپا اتحادیه

 شکل(است  2واجدلوتی خیابان نوسازي شده، ریزي برنامه گذاري سرمایه برجسته قسمت. شد مینأت ساختاري هاي سرمایه طریق از

  .شود می ترافیک کردن محدود و سیل کنترل سیستم یک شامل اجراي که همحل در مهم ارتباطی محور یک ؛)2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

. خیابان واجدلوتی پیش و پس از 2شکل 

، شکل 2011شکل باال سپتامبر  :نوسازي

  .2015پایین فوریه 

  س: ام. گربوسکاعک

  

 مقاله این در متعاقباً که است، باال به پایین از نفوذ اعمال براي کمپین یک نتیجه برنامه، در آن گنجاندن که است جالب

 در که حالی در ،اند شده شمارش) مهاجر نفر 964 مقابل در( جدید ساکنان از نفر 528 تعداد 2010 سال در. شود می داده توضیح

 در که کرد فرض توان می شد، ذکر مقدمه در که طور همان. بودند) خروجی نفر 814 و( ورودي ساکنان نفر 403 ،2013 سال

                                                             
 انزواي باالي میزان کارآفرینی، پایین بودن سطح تحصیالت، بیکاري، پایین بودن سطح باالي نرخ :بودند زیر هاي شاخص شامل انتخاب معیارهاي. 1

یافته  تخریب مناطق ناکافی، و ناکافی زیرساخت موجود، بد بناهاي فنی شرایط فرهنگی، ارزش با هاي سازه زیاد تعداد توجه، قابل فقر، آلودگی و اجتماعی

 Program(هاي قهوه اي. در نسخه به روز شده برنامه  هاي صنعتی و نظامی و نیز زمین مانند نواحی برجا مانده از فعالیت باال اقتصادي پتانسیل از

rewitalizacji 2009( .شمار مناطق الویت دار به چهار منطقه که رزسک دالنی از جمله آنهاست کاهش یافت  
2. Wajdeloty Street 
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 به واردان تازه فزاینده حضور نباشد، دسترس در اعتماد قابل آمار که صورتی در حتی حال، این با. است باالتر ارقام این حقیقت

  . است مشاهده  قابل ي زیاديها روش

 از جدید نوع یک ورود دلیل به منطقه این اجتماعی ترکیب اخیر، دهه در که دهد می نشان ها مصاحبه از حاصل هاي یافته

 متخصصان بومی، جمعیت میانگین به نسبت ها آن). Grabkowska, 2011b( است  شده مشخصی تحول دچار ساکنان،

 به تمایل اغلب ها آن. باشند می ها اي خانه هم مانند غیرسنتی خانوارهاي دیگر نماینده یا مجرد اغلب ،فریلنسرها یا کرده، تحصیل

رزسک دالنی  به حال و هواي قدیمی این منطقه دلیل به ها آن طرف، یک از شهري دارند. زندگیمتفاوتی از  سبک دادن نشان

 ي دورها حومه از اینکه مسیري طوالنی را بدون نیاز به بتوانند تا شوند نزدیک شهر مرکز به خواهند می دیگر طرف از شده، کشیده

 چگونه اینکه توصیف براي دهندگان پاسخ آنهاست. همه خواسته تقریباًپذیري  انعطاف. ببرند لذت مرکز شهر هاي جاذبه از بپیمایند،

 /خانوادگی زندگی و تفریح با -دارد فاصله خانه با عمدتاً که - را خود شغل دهد می اجازه ها آن به ،مناطق درونی شهر در زندگی

 نقل و حمل هاي شبکه از ،رو این از و ندارند ماشین ها آن از بسیاري. اند برده بهره پذیري انعطاف واژه از نند،ک اجتماعی منطبق

رزسک دالنی  به ها آن ورود که است اهمیت حائز نکته این. کنند می قدردانی منطقه این روي در پیاده قابلیت و یافته توسعه عمومی

 با آپارتمان اجاره قراردادهاي خرید/ تنظیم رواج ،اینجا در فاکتور ترین مهم. شود نمی بومی ساکنان مستقیم ییجا جابه باعث

 حالی در ،اند برده ارث به خود يها پدربزرگ از را خود هاي آپارتمان سادگی به شوندگان مصاحبه از است. برخی خصوصی مالکیت

 حومه به داوطلبانه و بودند کرده دریافت تخفیف درصد 90 از بیش با آپارتمان را که - جران سابقأمست از را ها دیگر آن برخی که

 نشده تأیید مصاحبه کارشناسان توسط غیرمستقیم ییجا جابه بر دال مدرکی هیچ .اند کرده خریداري -بودند کرده مکان نقل شهر

 خدمات سالن دو مثال براي محلی خدماتی واحد چند که دهد می نشان واجدلوتی خیابان در دوباره مالی مطالعات حتی ؛است

 پاستا بار یک و فروشی مشروب یک کافه، و گیاهی به یک رستوران کوچک، خواروبارفروشی مغازه یک و آرایشگاه یک زیبایی،

مردم  ،2014 جون روزهاي از یکی کننده، در شرکت نفر هزاران سواري، با فستیوال موج . در طی برگزاري یکاند تغییر کابري داده

 انداختند راه به سازي اعیانی بالقوه خطرات و محله در جاري تغییرات مورد در داغی بحث و آوردند رزسک دالنی هجوم به

)Sandecki, 2014; Dwojacki, 2014; Cyrzan, 2014; Grabkowska, 2014.(  

 1.اند جلوگیري کرده کالسیک سازي اعیانی نامطلوب اثرات از قراردادها ویژه ساختار سازي و خصوصی هايفرایند حال، این با

 طریق از بیشتر اتفاق بازآفرینی از پایین به باال مشارکت کنند. این فراینددر  که دارند تمایل واردان تازه حال، عین در

 به شوندگان مصاحبه از بسیاري ؛دهد می ي مسکونی/ آپارتمانی] رخها مجتمع ي مشترك [مثالًها ساختمان شان در يها فعالیت

 رو، این از .کنند بسیج استیجاري هاي خانه متوالی نوسازي در را همسایگان تا اند شده موفق و اند شده تبدیل ها نمایندگان آن

 ها نمایندگی موارد، این برخی در .شده است افزایی کنونی مشوق کیفیت باعث ناحیه این به مهاجرت که داشت اظهار توان می

 انجمن یک مثال، عنوان به .یافت گسترش ،شود می مربوط منطقه تر بزرگ واحدهاي که به محلی ابتکارات و ها انجمن ایجاد براي

کمپین و خیابانی جشنواره دو سازماندهی وارد تشکیل شده بود، با که توسط یک تازه واجدلوتی، خیابان نوسازي براي نفوذ عمالا 

 متقاعد را گیرندگان تصمیم و کرده حمایت ایده این از که شد محلی ساکنان از ءامضا هزار از بیش آوري جمع به خانه، موفق به خانه

 شده بود، مدیریت دیگر شوندگان مصاحبه یکی از توسط که دیگر طرح 2گذاري کنند. سرمایه بازآفرینی در که بودند کرده

                                                             
 شر از شدن خالص بهها  آن تمایل خطر فعلی، جرانمستأ به شهرداري مسکونی سهام فروش براي شورا اشتیاق که است ذکر به الزم وجود، این با. 1

  .کند می رفع را ساختمان نگهداري دردسرهاي
 :Re( سازي شده است آغاز شده بود، توسط یکی از شهروندان از طریق یک وبالگ ویژه، نظارت و مستند 2013پیشرفت روند نوسازي که در مارچ  .2

Wajdeloty, 2013.(  
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 بعد مشارکتی بازآفرینی از پایین به باال در شهر گدنسک، لهستان :و بازشهرسازي سازيعیانیمقایسه بین ا

 از زیادي تعداد طرح این کرد؛ می آشنا آن معماري و محله تاریخ با را محلی جامعه که بود موضوعی يها روي پیاده از اي مجموعه

 ,Szczepańska & Szczepańskiکرد ( می کمک محلی هویت تقویت و اجتماعی انسجام به و کرده جذب را کنندگان شرکت

 آغاز از درست .است شده  2011 سال در اي منطقه شوراي تشکیل به منجر جمعی خودآگاهی و توانمندسازي افزایش ).2012

 آن در که کند سازماندهی را مشارکتی بندي  یک بودجه از ویرایش دو توانست و رسید می نظر به مشارکتی کامالً شورا این فعالیت،

 سهم تخصیص در خصوص نحوه دادن يأر با و کنند می پیشنهاد را محلی هاي پروژه یا کوچک يها گذاري محلی، سرمایه ساکنان

 هاي درخواست تعداد .گیرند می تصمیم )2013 سال در زواتی هزار 60 و 2012 سال در هزار زواتی 50( منطقه بودجه از بزرگی

 مجموعه گسترش ،محله در بازي هاي زمین نوسازي شامل برنده هاي پروژه و یافت افزایش سال  به  سال انتخابات در حضور و شده ارسال

 باز دسترسی و روباز سالن یک با ها پارك از یکی تجهیز و منطقه در 1»جشن باغ« یک سازماندهی محلی، کتابخانه در ها کتاب

 شرکت آن در محلی ساکنان که بود مشارکتی آموزشی هاي کارگاه برگزاري با همراه ها پروژه این از برخی اجراي .بود ورزش براي

 توسط پیشگام پروژه این .گرفت قرار استفاده مورد در گدنسک بار اولین که براي نوآورانه گیري تصمیم ابزار یک ؛کردند می

  .شد معرفی شهر سطح در موفقیت با 2014 سال کتیرمشا بندي بودجه در و شد کپی 2013 سال در دیگري اي منطقه شوراي

در  3»جدید متوسط طبقه« 2لی که چه آن از بایدرزسک دالنی  بازشهرسازي هدف جامعه که دهد می نشان تحقیق هاي یافته

مشارکت  افزایش ها آن فعالیت بلکه ،کند نمی ایجاد را مستقیم ییجا جابه ها، آن ورود تنها نه .شوند متمایز نامد، سازي می اعیانی

 مورد »جدید طبقه« این توصیف براي بتواند که مناسب اي واژه محلی را در پی دارد. احتماالً جامعه توانمندسازي و اجتماعی

تا آن دسته از  است شده ) پیشنهاد133 :2011( 5گلنت و کوبیکی توسط که است 4»نهادگونه شهري«گیرد، قرار استفاده

 را منابع از جدیدي هاي چارچوب و اشکال و کنند می بازتعریف را مدنی مشارکت شهري که اندیشه صاحبان و معاصر شهرنشینان

 دانش به نسبت به رسد می نظر به زیرا ؛اند شده تبدیل طبیعی رهبران به واردان تازه رزسک دالنی، کنند، را توصیف کند. در می ارائه

 مشارکت هاي انگیزه اگر حتی .کنند بسیج را بومی ساکنان تا کند می کمک ها آن به که اندمجهز مناسبی اجتماعی سرمایه و

از تمایالت شخصی، براي افزایش ارزش  پیروي یعنی باشد، مادي حدي تا باال به پایین از بازآفرینی در دهندگان پاسخ

  منافع مشترك. براي خود کار از مانند رضایت ؛اند دالیل غیرمادي دیگري نیز ذکر کرده ها ي خود، بسیاري از آنها آپارتمان

 عنوان به است ممکن ،رزسک دالنی در شده  بازشهرسازي مشاهده هايفرایند نتایج شد، ذکر باال در مواردي که دلیل به

 اثر داراي که است افزایی کیفیت و اي حاشیه سازي اعیانی از ترکیب یک این نتایج بیشتر .نشود بندي طبقه کالسیک سازي اعیانی

 اجتماعی نتایج ،سازي اعیانی ها، برخالف آن این، بر عالوه .باشد می جایی هجاب یعنی ،سازي اعیانی اصلی عنصر فاقد اما مشابه

  .دارند محله سطح در هاي مردمی فعالیت و باال به پایین از بازآفرینی شکل به را مطلوبی

  گیري نتیجه. 5

منظور توضیح یکی از  یک مفهوم مفید براي کاربرد در مطالعات شهري معاصر مطرح است. این مدل به عنوان به سازي اعیانی

عمل موفق ي درونی شهرها ها فضایی در بسیاري از بخش -اندازهاي اجتماعی چشم گیري دوباره هاي شکلفرایندترین  قوي

عمال نیست و همیشه در محیط پست سوسیالیستی قابل ا سازي اعیانیدهند که  ختلف نشان میهاي م کند. با این حال، یافته می

. این امر ممکن است از خصوصیات محلی اند ردهک مفاهیم دیگر بهتر تغییرات مداوم را توصیف ، حداقل تا به امروز آید، می به نظر
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که مانع از  - و یا کمبود مسکن ،اي ي اجارهها مسکن اندك به سهمهاي درون شهر نسبت  مانند سلطه مالکیت خصوصی آپارتمان

به  پایین بازآفرینی از مشوق ي بازشهرسازي،ها گرایش پیروي کند. -است  هاي گذشته شده هاي درونی در دهه تخلیه شدید محله

 -  شده بازشهرسازيمنطقه جدید و بومی  انو همچنین بهبود کیفیت زندگی ساکن ،، تقویت انسجام اجتماعی و مشارکت مدنیباال

دهد که چگونه  شده در این مقاله نشان می  هئمطالعه موردي ارا باشند. می -ییجا جابههاي اجتماعی مانند  هزینهریسک ا حداقل ب

باشد. بنابراین، از مزایاي بازآفرینی پایین به باال، جداي از بهبود شرایط  سازي اعیانیتر از  مناسب یبازشهرسازي ممکن است عبارت

توان اثربخشی و مشارکت را نام برد که پتانسیل توسعه منطقه را تقویت کرده و پایداري آثار بازآفرینی را  می فنی محیط کالبدي،

  کند.  تضمین می

 آینده دررزسک دالنی  مانند پس از سوسیالیسم شهري درون هاي محله در کالسیک سازي اعیانی که توان احتمال این نمی

 پایین بازآفرینی و بازشهرسازي نتیجه عنوان به محلی جامعه فعالیت که دارد وجود احتمال این حال، این شود را رد کرد. با  ظاهر

 براي کلیدي تواند می باال به پایین بازآفرینی مشارکتی بعد باشد. بنابراین، آن نامطلوب پیامدهاي کننده محدوده یا مانع باال، به

 ،اي حاشیه سازي اعیانی که حالی در .باشد رکود از ها آن خروج هدایت ابزار و یافته هاي تنزل محله در محلی جوامع يساز توانمند

تر  مسن ساکنان مشارکتاین  کیفیت شود، روزافزون تواند سبب افزایش می مناسب، اجتماعی سرمایه با جدید ساکنان ورود یعنی

 ایجاد رویدادها و پیشرفت بر نظارت براي بیشتري تحقیقات ،حال این کند. با می تضمین را بازآفرینی روند پایداري که است

 است. در سوسیالیسم، الزم از مناطق درونی سایر شهرهاي پس در بلکهرزسک دالنی  در تنها جدید، نه توضیحی هاي چارچوب

 که مشابه، تعاریف دیگر و افزایی، کیفیت اي، حاشیه سازي اعیانی کنار در استفاده براي است اصطالحی بازشهرسازي حاضر، حال

  .باشد کاربردي بنابراین و تر دقیق است ممکن
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  چکیده

ي براي انداز چشمي براي شهرهاي استرالیا شهر کالني اخیر ها ياستراتژ

، شهري که در آن نوسازي طراحی کند یم جیترو» میانی«نوسازي حومه 

منجر شده، بلکه به دستیابی به  وجوش پرجنببه جوامع پایدار  تنها نهشهري 

ی، این استدالل منطقی به طورکل به .کند یماهداف عرضه مسکن نیز کمک 

ساختار  باوجودي دقیق، حتی ها استیسصورت عدم وجود  در .رسد یمنظر 

نوسازي  احتماالًی کرد نیب شیپ توان یمحکومت و بودجه عمومی،  رگذاریتأث

قیمت مسکن و  ریتأثتوجهی به  شهري در مسیري فاقد عمومیت با کم

 .زیستی انجام خواهد شد اجتماعی، اقتصادي و محیط تر گستردههمچنین نتایج 

یک پاسخ جزیی و کوتاه به این مسئله، در این نهفته حقیقت است که عوامل 

در مقیاس کوچک و محلی هستند: تا به امروز، این موضوع  معموالًدرگیر 

مصاحبه با  بر اساساین مقاله  .ی نبوده استبزرگ مل دهندگان توسعهقلمرو 

در  ها آنی و مسائلی نوشته شده است که در نظر کارکنان شوراي محل

  .مهم بوده استدادن به نوسازي حومه رینگ مرکزي در سیدنی  شکل
  

  ها کلیدواژه

  .ي، شوراي محلیشهر کالني زیر برنامهسیدنی، حومه رینگ مرکزي،  

 

 

 

 

 
 

Abstract 

Recent metropolitan strategies for 

Australia's cities promote a vision for the 

renewal of the 'middle' suburbs, where 

urban-design-Ied regeneration will not only 

lead to vibrant, sustainable communities, 

but also contribute to meeting housing 

supply targets. At an abstract level, the 

arguments appear logical. In the absence of 

detailed policy, however effective 

governance structures and public funding, it 

can be anticipated that urban renewal will 

take place in an ad hoc way with little 

regard to either the impact of housing 

affordability or the broader social, 

economic and environmental outcomes 

which may be delivered. A fragmented 

response is compounded by the fact that the 

actors involved are typically small scale 

and local: to date, this is not the territory of 

large national developers. This paper draws 

on interviews with local council staff and 

outlines a series of issues which they 

consider important in shaping renewal in 

their middle-ring suburbs in Sydney. 

Keywords: Sydney, middle-ring suburbs, 

metropolitan planning, local council. 
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  مقدمه .1

انواع  ریتأثو تحت  گرفته شکل ها آنمناطق حومه مرکزي شهرهاي استرالیا باید در صدر سیاست شهري و مسکن باشند، زیرا 

 .)Randolph and Freestone, 2008( ي، عملیات بازار و تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي هستندزیر برنامهي ها استیس

ي ها چالشدر  تر فعالي اخیر به دلیل توجه متمرکزتر و ها دههاین مناطق در  )2006( 1در حالی که با توجه به استدالل گلیسون

 1960و  1940ي ها دههبخش عمده این حومه، بین  .اند پیش روي سالخوردگی حومه رینگ مرکزي، چندان مورد توجه نبوده

مناطق قدیمی بخش مرکزي شهري با موفقیت ، زیرا بین کند یمی را تجربه توجه قابله است و در حال حاضر انحطاط شد  ساخته

 در .)Gleeson, 2006; Dowling and Mee, 2000( اند افتادهگیر  1970ي بیرونی دهه ها حومهي اعیانی ها محلهو  روزافزون

این میان، وضعیت نامطلوب اقتصادي و اجتماعی افزایش یافته است و به همین دلیل این مناطق به محلی با بیشترین نامطلوبی و 

 Randolph, Ruming andر (ي فقیرنشین مرکز شهها محلهسنتی واقع در  طور بهاند که  محرومیت اجتماعی تبدیل شده

Murray, in press(  اند ي عمومی بودهها مسکنو )Randolph and Holloway, 2004(.  مسکن و بازار کار  ریمتغجغرافیاي

جوامع در نزدیکی نوار حومه با توسعه  نیتر محرومدر سیدنی،  .به شکافی فزاینده بین بخش مرفه و محروم منجر شده است

 ,Randolph and Holloway( اند يزمرکي موقت مرتبط هستند که مشخصه حومه ناحیه ها خانهیا  پرتراکمي آپاراتمانی ها خانه

2004; Randolph, 2002(.  

در حال رسیدن به پایان عمر  1960و  1940ي ها دههبین  شده ساختهي ها خانهو  ها آپارتماندر حومه رینگ مرکزي سیدنی، 

ونقل در مضیقه هستند و اغلب رو به وخامت  ي حملها رساختیز، مراکز خدماتی، فضاهاي باز و ها ابانیخاقتصادي خود هستند و 

حال، با وجود تمرکز اشکاالت در  بااین .این مناطق، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر کالبدي در حال نابودي هستند .اند گذاشته

مناطق با  عدم توجه به سیاست در این .اند رینگ مرکزي شهري، این مناطق از نظر سیاسی تحت حمایت کمی قرار گرفته

با وجود برخی از مداخالت در زمینه رفاه  .شود محدودیت تاریخیِ مشارکت بخش خصوصی در بازار نوسازي شهري تشدید می

 ,.Ruming et al( مقیاس تأمین مالی شدند هاي نوسازي بزرگ که در آنها پروژه 1970و اوایل دهه  1960عمومی در اواخر دهه 

با این زمینه در استرالیا،  .شوند امل سیاستی محدود بخش خصوصی در زمینه نوسازي شناخته می، شهرهاي استرالیا با تع)2009

ي صنعتی یا تجاري محدوده شده که اغلب در موقعیت مناسب و برخوردار ها تیسامجدد  توسعهطور سنتی به  نوسازي شهري به

مقیاس اجراشده توسط  متوسط تا باال قرار دارند و یا شامل توسعه مجدد امالك بزرگ باارزشاز خدمات مناسب در مناطق 

 ,Randolph and Freestone, 2008; Randolph and Judd( نهادهاي دولتی در بخش مسکن در هاله پیرامونی شهر است

ها در  اند، این محدوده مغفول و نامرئی بودهي دولتی زیر برنامهي رینگ مرکزي در ها مکانحال، با وجود این که این  بااین .)2000

و متراکم، رشد جمعیت، اشتغال و خدمات و  توجه قابلیی براي نوسازي ها تیسا عنوان بهي سیدنی، شهر کالناستراتژي کنونی 

ی در مورد سؤاالتحال  بااین .)New South Wales Department of Planning, 2005( اند تأمین زیرساخت مطرح شده

، مردم وندیپنوسازي مورد نظر آنها  .شده در خط مشی مبتنی بر دولت وجود دارد براي تحقق اهداف مشخص ها تیسافیت این ظر

درك تعامل این مجموعه متنوع از  .گیرد کارکرد بازار را دربرمی وکنونی و آتی  ساکنان ی،محلي زیر برنامه استیس و دولت

  .مناطق بسیار حیاتی است نیدر اباال  تیفیباکنفع، براي تسهیل نوسازي مناسب و  نهادهاي ذي

مصاحبه با کارکنان ارشد  14در کل،  .است گرفته صورت  2008و  2007مصاحبه عمیق در سال  42این تحقیق بر اساس 

مشاور)  /دهنده توسعهمصاحبه دیگر با بخش خصوصی ( 28 .دهند یمي شورا اساس این مقاله را شکل ها مصاحبه .شورا انجام شد

                                                             
1. Gleeson 
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 ریزي و توسعهتفکر شورا در فرایند برنامه ی در سیدنی، استرالیا:نیبازآفرنوسازي شهري و 

 .)Ruming, in press( اند شده منتشردرباره موارد مورد توجه بخش خصوصی در جاي دیگري  تر قیدقهاي  تحلیل .انجام شد

بخش اول به مرور مختصري در مبانی نظري و ادراکات سیاستی در مراحل مختلف نوسازي  .شود یممقاله به پنج بخش تقسیم 

 New South Wales( پردازد سیدنی می شهر کالنبخش دوم به بررسی اجمالی درباره استراتژي  .پردازد شهري می

Department of Planning, 2005(.  مرکز 2، کابراماتا1ورن شمالی: آبپردازد یمکلی چهار نمونه موردي  مرور بهبخش سوم ،

قرار  بحث موردبخش بعدي نیروهاي محرك و مسائل واسط نوسازي شهري در این مکان را  .4و کینگزوود 3شهر بانکستون

 .است شده برداري از بازار خصوصی  توجه خاصی به شخصیت اجتماعی این منطقه، نظر و اهداف شوراهاي محلی و بهره .دهد یم

ي شوراها براي این مناطق را بررسی کند و ظرفیت بازار براي نوسازي این ها برنامه وهدف اصلی مقاله این است که انتظارات 

را در  ها يریگ جهینتی از برخ .مناطق در راستاي پایداري اجتماعی و معیارهاي طراحی شهري را مورد پرسش و بحث قرار دهد

  .گیرد می ادامه مورد اشاره قرار

  نوسازي شهري .2

و محالت در وضعیت بد و نامناسب مرمت و  ها ابانیخ، ها ساختماننوسازي شهري به معنی فرآیندي است که در آن 

، طبیعت سیال هرحال بهاین مسئله،  .)Randolph and Freestone, 2008( دهند یمو زندگی خود را ادامه  شوند یمسازي  مدرن

موضوعات  که یدرحال .گیرد کننده شخصیت، نقش و پایداري این مناطق را در نظر نمی شهري و تغییر مستمر تعریف ستیز طیمح

ها و توجه علمی در انگلستان، اروپا و  مربوط به نوسازي فیزیکی و تغییرات اجتماعی مرتبط با آن در حومه سالخورده سیاست

 & Lucy & Phillips, 2000; Whitehand & Carr, 2001; Andersen( شمال امریکا را به خود جلب کرده است

Leather, 1998(، توجه چندانی به فرآیندهاي شهري در این مناطق از شهرهاي استرالیا نشده است )Randolph and 

Freestone, 2008; Gleeson, 2006(. ر ي نوسازي اولیه توسط بخش خصوصی دها تیفعالحال، در حال حاضر طیفی از  نیباا

) ، درك (سیاسی و علمیداده رخبا وجود تنوع نوسازي  .سراسر مناطق حومه میانی در شهرهاي بزرگ استرالیا در حال وقوع است

  .بر فرآیند و دستاوردهاي اجتماعی و اقتصادي آن وجود دارد مؤثر از عواملمحدودي 

تراکم  شیافزا براخیر  دیتأک .ی استبخش کاماستحشده در سیاست استرالیا ماهیتاً شامل تراکم و  مفهوم نوسازي تعریف

 که مطرح شده است 5»جریب چهارم کبلوك ی«اصطالح  بهواکنشی به توسعه حومه با تراکم اندك و  عنوان بهواحدهاي مسکونی 

مورد نیاز و تقاضاي زمین و همچنین ایجاد محیط فیزیکی یکنواخت  ها رساختیزروي از نظر  دلیل زیاده طور فزاینده به به

 در کشور آمریکا دانست 6»پراکندگی«توان موازي با بحث در مورد  این مسئله را می .)Mee, 1994( ردیگ یمقرار  موردانتقاد

)Bruegmann, 2005(.  عه شهري شهرهاي بزرگ از موج بزرگ توس افتهی توسعهدر مورد سیدنی، حومه رینگ مرکزي آن بخش

» رونق اقتصادي»  تا حدودي در نتیجه .)Bunker, 1986; Davison, 2003( بودتراکم استرالیا پس از جنگ جهانی دوم  کم

بودند (در سیدنی بسیاري  شده  ساختهي ساخت ضعیف ها روشکیفیت و  با مواد کم ها مسکنپس از جنگ، بسیاري از این  عیسر

  .توسط مالک بنا شدند) و حتی در صورت استحکام هم اغلب استانداردهاي پایینی در شرایط امروز داشتند ها آناز 

                                                             
1. North Auburn 
2. Cabramatta 
3. Bankstown Town Centre 
4. Kingswood 

به طور سنتی،  .ي حومه استها نیزم): در استالیا و نیوزلند، چهار جریب یک واحد براي نقشه Quarter acre blockبلوك یک چهارم جریب ( .5

دارند، که در مترمربع) را  1000حدود (چهارم جریب  اتاق در بخشی از زمین حدود یک 4یا  3آرزوي داشتن یک خانه یا ویال با  ها يوزلندینو  ها ییایاسترال

  (مترجم) .شود یمشناخته  ها يوزلندینیا  ها ییایاسترالرویاي  عنوان سطح محلی به
6. sprawl 
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اند که الگوي مدیریت رشد شهري در شهرهاي  هاي عمده تبدیل شده هاي ارتقاء تراکم شهري، به یکی از بحث سیاست

 ,Bunker, 1989; Troy, 1996; Searle( دهد توجه قرار میاسترالیا در دوره افزایش نرخ تشکیل خانوار و رشد جمعیت را مورد 

در سیدنی، فرایند نوسازي بافت مسکونی با تراکم باال، در شکل ساختمان دوطبقه، توسعه ویال و خانه شهري و . )2004

بودن با کنترل  م، مفهوم متراک1940در اواخر دهه  .)Spearritt, 2000( هستحال پیشرفت  در 1930، حداقل از دهه ها آپارتمان

ی شهري را چنین تعریف بخش استحکام) 1984( 1ولز ي نیوساوتزیر برنامهو  ستیز طیمحوزارت  .رشد جمعیت شهري مالزم بود

بخشی یک سیاست واحد نیست، بلکه تعدادي از اقدامات مرتبط با  استحکام .افزایش تراکم مسکن، جمعیت یا هر دو«کند:  می

  .)1( »تراکم مسکونی را افزایش دهد تواند یماستفاده از زمین و مسکن است که 

مناطق سبز آزادشده را افزایش داده  ازیموردن تراکم ولز وساوتینی شهري، دولت ایالت بخش استحکامتحت اصول راهنماي 

هاي مسکونی با تراکم  ی به ساختمانتوجه قابلش جمعیت در حومه درونی و میانی را از طریق اختصاص مناطق است و افزای

در این دیدگاه افزایش تراکم شهري در جهت  .)Bunker, Holloway and Randolph, 2005( کند یممتوسط و باال تشویق 

 1980ي ها دهه رگذاریتأثاي از تحقیقات و نشریات  این موقعیت مجموعه .کند یمتجهیز زیرساخت کارآمد و تأمین خدمات عمل 

که مدعی هستند رابطه علی و همبستگی میان  )1992 ,1989( 2؛ از جمله تحقیق نیومن و کنورثیکند یمرا دنبال  1990و 

شد تشویق مردم به  ن اساس، ادعا میبر ای .باالتر، استفاده کمتر از اتومبیل تراکم استفاده از خودرو و تراکم شهري وجود دارد:

ونقل ریلی و در امتداد مسیرهاي اتوبوس  ي حملها ستگاهیاونقل عمومی مانند اطراف  زندگی در مناطق با دسترسی خوب به حمل

 .)Bunker, Holloway and Randolph, 2005( شود یی در سوخت و انرژي منجر میجو صرفهبه کاهش استفاده از اتومبیل و 

ي مسکونی خارج ها خانهاز  درصد70این واقعیت را مطرح کردند که  )2006( 3بر مراکز استراتژیک، بانکر و هالووي دیتأکود با وج

ونقل با اتوبوس، منجر به سیاستی متمرکز بر  ي ریلی و تا حد کمتر حملها رساختیزبر  دیتأک .از این مراکز ساخته خواهند شد

یک اصل راهنما  عنوان بهی، منحصر به یک سیاست واحد نیست، بخش استحکامگرچه  .سیدنی شدمراکز خدماتی در سراسر حوزه 

  .دهد یمي سیدنی را شکل شهر کالني حاضر است و اساس استراتژي جدید شهر کالني زیر برنامهپیوسته در کانون 

  ي سیدنیشهر کالناستراتژي  .3

یک شهر جهانی، برپایه یک سیستم متشکل از  عنوان بهدلیل نیاز به تقویت نقش سیدنی  ي سیدنی، بهشهر کالناستراتژي 

ي ساختاربندي شده که با خطوط ریلی و مسیرهاي اتوبوس به شهر کالني و مراکز عمده در درون منطقه ا منطقهشهرهاي 

ي ها چالشي غربی سیدنی که ها بخشي همچنان با این وجود، در این استراتژ .)Bunker, 2007( اند شدهیکدیگر متصل 

دو «توجه و شناختی از اختالف بین  .اند شده  گرفتهنادیده  نسبتاًو تمرکز یافته،  شدهاجتماعی و شهري بیشتري در آنها گزارش 

و مسیرهاي اقتصادي جهانی که  »مراکز استراتژیک«، ارزش باالي »سیدنی جهانی«تقریباً وجود ندارد، چراکه قطب » سیدنی

 عنوان بهبرتري اقتصادي سیدنی  .زنند، مورد تأکید بودند ) را دور میCBD( بخش شمال غرب و جنوب منطقه تجاري مرکزي

، چنانچه این استراتژي )O’Neill & McGuirk, 2005( استشده  دیتأکي سیدنی شهر کالنشهر جهانی استرالیا در استراتژي 

 شود ي براي رشد و تغییر تلقی میزیر برنامهبراي حفظ نقش سیدنی در اقتصاد جهانی و  ولز وساوتیندولت  تبلندمدبرنامه 

)Bunker & Holloway, 2006(.  

  -می برجا شرکتی حاکمیت و امور مالی بانکداري، جهانی براي فضاهاي از خارج مناطق براي دیگر کمی فضاي دیتأک این

                                                             
1. New South Wales Department of Environment and Planning 
2. Newman & Kenworthy 
3. Bunker & Holloway 
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 ریزي و توسعهتفکر شورا در فرایند برنامه ی در سیدنی، استرالیا:نیبازآفرنوسازي شهري و 

براي توسعه مجدد با  فشار تحتطور فزاینده  به و کنند یمساکنان سیدنی زندگی  اتفاق  به؛ فضاهایی که در آن اکثریت قریب گذارد

  .بیشترین تراکم مسکونی قرار دارند

شده است بخش عمده رشد، هم رشد  است، مشخص  »سیدنی جهانی«تمرکز استراتژي فعلی حفظ رویکرد  که یدرحال

خانه جدید که تا سال  640000از  .نوار شمال سیدنی رخ خواهد داد اشتغال، در خارج از بخش تجاري مرکزي/جمعیت و هم رشد 

مناطق سبز واقع خواهند شد (مراکزي که در ابتدا براي توسعه شهر  ) دردرصد30( 195000، تنها شوند یمساخته  2031

و در قالب  شده فیتعرمراکز در گیرند؛ که عمدتاً  در محدوده مناطق شهري موجود قرار می مانده یباقدرصد 70بودند)،  شده نییتع

بخشی و رشد حومه رینگ میانی،  ي بر استحکامدیتأکبا چنین  .)Bunker, 2007( شوند توسعه با تراکم متوسط و باال ساخته می

در حال گسترش، آثار اجتماعی این رشد بر  سرعت بهمتعددي در مورد ظرفیت این مناطق براي مسکن براي جمعیت  سؤاالت

   .ند، همچنان باقی مانده استکن یمي و بازار که این نوسازي را تسهیل زیر برنامهساکنان کنونی و ساکنان جدید، و فرآیندهاي 

د، توسعه، شو شناخته می 2031دارکردن اکثریت ساکنان سیدنی تا سال  عنوان روشی براي خانه که این سیاست به درحالی

ي اطراف ها نیزمي جدید بند منطقهي و سبک توسعه با تراکم متوسط و باال الزاماً بازارمحور خواهد بود که از طریق بند زمان

شرایطی که نقش بازار  در .کند شود و امکان توسعه از طریق افزایش تراکم را فراهم می شهر تسهیل می شده  فیتعرمراکز 

شود، باید مشخص شود برخالف  سازي رینگ مرکزي سیدنی در نظر گرفته می متراکم وسازي/عامل اصلی در ن عنوان به

دهد،  کمتر خود را نشان می باارزشیی ها مکانفرآیندهاي نوسازي در هسته مرکزي شهر، فشار براي نوسازي در حومه در 

  .)Bounds & Morris, 2006( نیست برنده سازي نیروي پیش هایی که در آنها اعیانی محدوده

هاي  هاي آپارتمان مسکونی بیشتر در اطراف ایستگاه اند که ساخت بلوك عالوه بر این، برخی این بحث را مطرح کرده

 حل مناسبی براي کاهش بلندمدت مسکن در مناطق دورتر از مراکز شهري نیست ونقل ریلی به احتمال بسیار زیاد راه حمل

)Randolph, 2006(. ي محلی، طراحی شهري و حاکمیت شهري براي تحقق زیر برنامهتی در مورد ظرفیت االؤهمچنین، س

یابد که این  از این جهت اهمیت می ژهیو بهاین امر  .تاس ی مناسب همچنان باقیستیز طیمحنتایج بلندمدت اجتماعی، اقتصادي و 

  .)Gleeson, 2006( اند گذشته غایب بوده سال 30در ي متمرکز زیر برنامههاي  گیري طور سنتی در جهت مناطق به

  شده محدوده نوسازي چهار .4

 واقع درگرچه اثرات فیزیکی و استفاده از زمین در نوسازي، براي مقامات محلی در حومه رینگ میانی دغدغه اصلی است، اما 

 خصوص بهدارد؛  درازمدتپیامدها را براي شوراهاي محلی در  نیتر بزرگ ادیز  احتمال  بهاثرات اجتماعی چنین فرایندي است که 

 ,Gleeson & Randolph( هستنددر سیدنی  ها نیتر محرومها در حال حاضر برخی از  ها و سایت با توجه به این که محدوده

2002(.   

ساخت آپارتمان سه طبقه ، از طریق 1960ی شهري در دهه بخش استحکاماز زمان شروع  کند یماستدالل  )2006( 1راندولف

این خصلت اجتماعی  .بدون آسانسور، حومه رینگ میانی افرادي با حداقل انتخاب در بازار مسکن را به خود جلب کرده است

خدمات و همچنین عناصر  دهندگان ارائهساکنان فعلی، موضوع مورد توجه اصلی در روند نوسازي شهري براي شوراهاي محلی و 

   .است ارزش کمبه بازارهاي هدف آنها و تمایل به ورود به بازارهاي توسعه خصوصی از جن

در خط مقدم  رود یمدر سراسر سیدنی پراکنده هستند، انتظار  اگرچه کهکند  این مقاله در چهار سایت نوسازي بالقوه تمرکز می

  سال آینده باشند: 25بخشی در طول  نوسازي شهري و استحکام

                                                             
1. Randolph 
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) و کینگزوود (شوراي 1)، مرکز شهر بانکستون (شوراي بانکستون)، کابراماتا (شوراي فیرفیلدآبورن شمالی (شوراي آبورن 

ناپایدارند و با الگوهاي مهاجرت  نسبتاًبا جمعیت ساکن محروم که  ها تیسااینکه، هر یک از این  تر مهم .)1) (شکل 2پنریث

  .)1(جدول  شوند یمو محل کار، مشخص 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  موردي منطقه نمونه .1شکل 

  ي مورديها نمونهمشخصات  .1جدول 

  کینگزوود  کابراماتا  مرکز شهر بانکستون  آبورن شمالی  

فاصله از منطقه تجاري 

  مرکزي سیدنی
  کیلومتر غرب 47  کیلومتر غرب 25  غرب یلومترجنوبک 17  کیلومتر غرب 17

  نوع خانه غالب
ي ویالیی و ها خانه

  درصد)66ها ( آپارتمان

ي ویالیی و ها خانه

  درصد)63( ها آپارتمان

ي ویالیی و ها خانه

  درصد)59( ها آپارتمان

ي مجزا ها خانه

  درصد)49(

  نوع اشغال غالب
اجاره شخصی 

  درصد)49(

درصد) و 38اجاره شخصی (

  درصد)9اجاره عمومی (

اجاره شخصی 

  درصد)47(

اجاره شخصی 

  رصد)48(

  نوع خانواده غالب
زن و شوهر با کودکان 

  درصد)57(

زن و شوهر با کودکان 

  درصد)51(

زن و شوهر بدون 

  درصد)24کودکان (

ترکیبی از همه نوع 

  خانواده

نسبت متولدین خارج از 

  کشور

اکثریت نژاد (درصد 67

  یاي میانه و آفریقایی)آس

درصد (اکثریت نژاد 56

  آسیاي میانه)

درصد (اکثریت نژاد 70

  چینی و ویتنامی)

درصد (ترکیب 25

  نژادها)

  درصد11  درصد22  درصد14  درصد18  نرخ بیکاري

  به نوسازي ها واکنشنیروهاي محرك و  .5

ي این مناطق ها یژگیوشده است، شامل:  در این بخش به بررسی سه محرك نوسازي که توسط کارکنان ارشد شورا مشخص

 هر .پردازد یمي و دستورالعمل شوراهاي محلی؛ نقش/ نظر/ انتظار بازار زیر برنامهو میل شوراها براي حفظ جمعیت فعلی؛ اهداف 

بازار مسکن سیدنی عمل  تر گستردهي سیدنی و عرضه و تقاضا شهر کالني استراتژي زیر برنامهاز این نیروها در چارچوب  کدام

  .کند یم

                                                             
1. Fairfield 
2. Penrith 
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 ریزي و توسعهتفکر شورا در فرایند برنامه ی در سیدنی، استرالیا:نیبازآفرنوسازي شهري و 

  ي اجتماعیها شاخصه .5-1

اول،  ).Bunker, Holloway & Randolph, 2005( شناسایی کرده استتحقیقات اخیر، دو بازار اجاره اولیه در سیدنی را 

و  باارزشواقع در رینگ مرکزي و بیرونی مناطق حومه است و دوم، بازار  درآمد کمي مهاجر ها خانوادهبازاري که مشخصه آن 

بازار مسکن است که بر  دهاین اولین خر .است 1آنگلوسلتیک نهیزم پسمطبوع بخش داخلی شهر و اسکله که تحت تسلط مردم با 

در تمام مناطق  .یی غیر از استرالیا هستندجا در متولدشدهو اکثر آنها محل تمرکز جمعیت  تسلط دارد؛ مطالعه موردي ها تیسا

جدید مهاجر چندفرهنگی  تیخصیک عامل مثبت، شناسایی شده است؛ ش عنوان به، آرایش فرهنگی توسط شوراها موردمطالعه

هویت این مناطق حیاتی  عنوان بهي بانکستون که همه ا انهیخاورمآبورن شمالی، طبیعت چینی/ ویتنامی کابراماتا و شخصیت 

حفظ مشخصات فرهنگی و جمعیتی، طبق گفته اعضاي شورا، به مسکن  .است؛ چیزي که باید براي نوسازي بازارمحور حفظ شود

–Housing NSW, 1987( خورده است  گرهی و موقعیت بازار ارزان فعلی این جمعیت در آن ساکن هستند؛ کنون صرفه به مقرون

، شوراها به نی؛ بنابرابه ساکنان محروم باشد متیق ارزانبه همین دلیل، فعالیت نوسازي آینده باید قادر به ارائه مسکن  .)2009

از طرف دولت)  شده جیترو(اما  بازاري شهري و تراکم بالقوه و مبتنی بر ازنوسدر مواجهه با  فرد منحصربهي ها تیجمعدنبال حفظ 

 Bounds( ی از ساکنان فعلی شدتوجه قابلطور سنتی، حداقل در مناطق داخلی شهر، منجر به پراکندگی  هستند؛ فرایندي که به

& Morris, 2006; Rofe, 2004:(  
  

واردهاي زیادي در اجتماع  ، گرچه تازهکند ینمی عمل خوب بهبسیاري جهات  ) درما همگی آگاه هستیم که منطقه (آبورن شمالی«

داشته باشیم، زیرا این مکان جایی است که مردم براي اولین  صرفه به مقروناین خوب است که در آنجا مسکن  ...محلی وجود دارند

یی هستیم ها راهدن چنین امکانی وجود دارد و ما به دنبال کر این خوب است که توانایی فراهم ... شوند یمبار به آن (در استرالیا) وارد 

  (انجمن شوراي آبورن)» .که بتوان آن را حفظ کرد

جمعیت  تداوم براي بیشتر ها آن .است بسیار متنوع زیرا ؛کنند می افتخار منطقه در ساکن جمعیت به بسیار ها آن است گفته همیشه شورا«

  (انجمن شوراي بانکستون)» .سازي سریع یا چیزي شبیه به آن وجود نداشته است اعیانیهرگز یک استراتژي براي  .اند خوشحال
  

و همچنین  باهمروابط قوي قومیت و اعتقادات، اغلب نیروي عمده اتصال جوامع محروم  دهد یمنشان  )2006( راندولف

در مورد کابراماتا است که ساکنان آن  ژهیو بهاین امر  .هاست یگیهمسانیروي محرکه اساسی و محلی براي نوسازي در این 

البته در این مورد، این سوال  .پایینِ موجود هستند تیفیباککردن آن با مسکن  ي مجلل و جایگزینها خانههمواره در حال ساخت 

تخریب و «شود؛ چرا که توسعه جدید از طریق روند  ي افزایش تراکم عمل میها استیسهمچنان باقیست که تا چه حد به 

 & Littlewood( برسدبه افزایش تراکم کلی مکان  تواند ینم تر بزرگساخت خانه  که یدرحال، شود یمتسهیل  »ازسازيب

Munro, 1997(:  
  

یی ایاسترالي ایرؤتفسیر مردم از  باًیتقرها  این خانه .ي بزرگ وجود داردها خانهتا حدودي تصور پرستیژ در مورد برخی از این «

  (انجمن شوراي فیرفیلد) .»است
  

ي بزرگ قومی هستند، کینگزوود جاي ها تیجمعآبورن شمالی، کابراماتا و مرکز شهر بانکستون محل سکونت  که یدرحال 

 گیرد، دانشگاه غربی سیدنی را در بر می 2کینگزوود که کالج پنریت .سکونت دومین گروه محروم ساکن یعنی دانشجویان است

  :شود یم شناختهدانشگاه ) یالملل نیب عمدتاًبراي دانشجویان ( متیق ارزانمسکن  دهنده ارائه عنوان به

                                                             
ویژه در استرالیا و همچنین در کانادا،  در خارج از بریتانیا و ایرلند، به عمدتاًاین مفهوم  .اند يرلندیا): از تبار بریتانیایی و Anglo-Celticانگلوسلتیک ( .1

  .ایاالت متحده، نیوزیلند و آفریقاي جنوبی وجود دارد، که در آن پراکندگی قابل توجهی واقع شده است
2. Penrith 
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، تا مسکن براي طبقات ردیگ یبرمدر باالترین حد را در  متیق ارزانحالت تا مسکن  نیتر کوچکعمدتاً مسکن دانشجویی در «

  انجمن شوراي پنریت)( .»باالتر
  

ي مسکونی محروم ساکن در منطقه گسترده تحت نظارت ها گروهنقش حیاتی در  موردمطالعهي ها تیسابنابراین هر یک از  

در  ها گروهدر هر یک از این موارد، تمایلی از سوي شورا براي حفظ حضور این  .شورا و بستر بازار مسکن بخش میانی سیدنی دارد

به همین دلیل قیمت مسکن هدف اصلی  .دشرایط نوسازي شهري توسط بخش خصوصی، اما تحت حمایت دولت، وجود دار

  ي براي همه شوراها است:زیر برنامه
  

مایل به افزایش تراکم و توسعه مجدد  ها آن .به دو چیز است که ممکن است متناقض به نظر برسد مند عالقهدر حال حاضر شورا «

  (انجمن شوراي آبورن) .»نیز هستند صرفه به مقروني ها مسکنبه  مند عالقهمراکز شهرها هستند، اما همچنین 
  

هاي داخلی شهر  سازي محدوده ي اعیانیها یژگیواز  شده اصالحبنابراین، نوسازي شهري رینگ میانی سیدنی، یک نسخه 

 ,Bounds & Morris( (حداقل در ذهن انجمن شوراها) رانند یموارد را بیرون  شمار تازه ي محروم و ساکنان بیها گروهنیست که 

2006; Rofe, 2004( طور که در ادامه بحث شده، آنها مایل  کردن بدون پراکندگی است، اما همان شوراها متراکم دنظریتجد

هدف مطلق براي شورا  کی  نیاحال،  بااین .هستند با افزایش شمار واحدهاي مسکونی، پخشایش آنها در درون منطقه انجام گیرد

 .ی استفروش خردهونقل و دسترسی به مراکز تجاري و  ماعی و ارائه حمل، خدمات اجتشده ساختهبهبود کیفیت محیط  منظور به

ها را  ی دارند و این ویژگیآگاه خودنوسازي گسترده شهري، نسبت به جمعیت ساکن فعلی  هدفروشن است که شوراهاي مورد 

ن را جابجا کند و شوراها در حال نباید این ساکنا صرفاًي نوساز .دانند الزامی می وجوش جنبدر جهت حفظ یک جامعه متنوع و پر 

  .ماندن جوامع متنوع ازنظر نژادي و محروم ازنظر اقتصادي اطمینان حاصل کنند هستند تا از باقی  تالش

  ي و انتظارات شورازیر برنامه .5-2

آن مواجه اي است که شوراها با  ي سیدنی دغدغه استراتژیک اولیهشهر کالناز طریق استراتژي  محور دولتي زیر برنامه

استراتژیک دولت ایالت  انداز چشمکنند که با  ي محلی کار میزیر برنامهتمام شوراها در جهت توسعه و اجراي ابزار  .هستند

بررسی ابزار  روندجریان  دردستور دولت ایالتی  بههمچنین باید توجه شود این شوراها  .گیرد می قرارنیوساوت ولز در یک امتداد 

  :)Ruming, 2009( قرار دارند) بومی ستیز طیمحي ها برنامهي قانونی خود (مانند زیر برنامه
  

را در مناطقی داشته باشیم که در حال  ها آناضافی ارائه کنیم و منطقی این است که  خانه 19000تحت استراتژي کالن، ما باید «

 .»تأمین شود ها یدسترسو تمام  ها جاده، ها مارستانیبانجام این کار باید مدارس،  منظور بهاما ؛ حاضر مسکن با تراکم باال دارند

  (انجمن شوراي آبورن)

بسیار  بانکستوني براي زیر برنامهبرنامه وزارت  .تاس شده  شناختهي سیدنی شهر کالنمرکز عمده استراتژي  عنوان بهاین منطقه «

 ازها  ما به آن نی؛ بنابراشوید ها می ی بودن برنامهرعملیغکز) مدنظر نگاهی بیاندازید متوجه اگر شما به برخی از (مرا .دبلندپروازانه بو

، دسترسی کند یمگذاري مالی در آنها  دولت اقدام به سرمایه میدان یمعملی نگاه کنیم تا مراکزي شناسایی کنیم که  نظر نقطه

(انجمن شوراي » .دگذاري خواهد کر شورا روي آنها سرمایه میدان یمو همچنین مناطقی که  بخشد یمونقل عمومی را بهبود  حمل

  بانکستون)

ونقل  شده با حمل براي ما موارد تضمین .تمرکز اصلی ما، در پاسخ به استراتژي کالن، توجه به مراکزي با ظرفیت رشد است«

راحتی بتوانم براي اجراي  دارند که من بهمراکز بسیار کم دیگري وجود  .هایی است که در امتداد خط ریلی هستند عمومی، محدوده

ها وابسته به مسیرهاي دلخواهانه اتوبوس هستند که امروز اینجا وجود دارند و فردا  تراکم اضافی درنظر بگیرم، با توجه به اینکه آن

  (انجمن شوراي پنریت) .»نیستند
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 ریزي و توسعهتفکر شورا در فرایند برنامه ی در سیدنی، استرالیا:نیبازآفرنوسازي شهري و 

یی با تراکم باالتر به مناطق با وضع نامساعد موجود در حومه ها خانهبا افزودن  کنند یماستدالل  )2006( بانکر و هالووي

د بر مشکالت حساس موجود بیفزاید؛ دشواري و سطح پایین رفاه که این جوامع توان یمسادگی  ارزش رینگ میانی سیدنی به کم

طور  ها مسکن متراکم به نیی که در آها مکاني مورد مطالعه (ها تیسابا وجود شناخت عمومی از  .ها روبرو هستند فعلی با آن

ي در محورهاي ا گستردهي ها ینگرانبالقوه احتمال وقوع دارد)، این خواست شورا براي تخصیص اهداف توسعه به این مکان، با 

موضوع ضمنی در بحث تراکم و نوسازي، تمایل به بهبود دسترسی به  یک .ونقل و اجتماعی همراه است زیرساخت حمل

واسطه  ي موردمطالعه بهها مکانکه هر یک از  درحالی .ت) اسشده توسط دولت ي خدمات اجتماعی (ارائهاه رساختیزونقل و  حمل

اند  شده ها از سوي شوراها در خدمات حیاتی ناکارآمد شناسایی  ، این ایستگاهشود یمرسانی  آهن خدمات یک ایستگاه راه

ه تسهیل فعالیت نوسازي در مقیاس بزرگ در غیاب تأمین شوراها تمایل چندانی ب .خصوص آبورن شمالی و کینگزوود) (به

  .ونقل هدایت شود، ندارند زیرساخت در سطح وسیعتر که توسط دیگر ادارات دولتی، مانند وزارت حمل

شده  که شوراها در چارچوب توسعه و اهداف توسعه جمعیت تعیین درحالی شود یمریزي شورا، روشن  بنابراین در مورد برنامه

 نیا .ي محلی هستندها محركي در تطابق با برخی زیر برنامهیی و گو پاسخکنند، در حال  ي عمل میزیر برنامهارت توسط وز

ونقل براي  ي حملها رساختیزفرد جمعیت ساکن موجود، نیاز به تسهیل خدمات اجتماعی و  شامل شخصیت منحصربه ها محرك

ي استراتژیک زیر برنامه .صرفه است به ي مسکن مقرونها نهیگزنیاز به تسهیل  ) واین جمعیت (گذشته از جمعیت ساکن جدید

که از طریق آن مناطق  شود یمعنوان ابزاري نمایش داده  ریزي دولت متمرکز، توسط شوراها به محلی در پاسخ به برنامه

صرفه و مناسب دست یابند، اما با  به ونرسانی مناسب، متراکم، مقر به دستاوردهاي طراحی شهري با خدمات تواند یمموردمطالعه 

ریزي هر چه باشد، و شورا  شده براي این مناطق توسط وزارت برنامه اهداف تعیین .برند این وجود، نقش مرکزي بازار را از یاد نمی

 Ruming, inد (شو دهی به آینده این مناطق محسوب می عامل نهایی براي شکل) اندازي داشته باشد، بازار (خصوصی هر چشم

press.(  
  

 ریتأثتحت  میتوان یم ما آن را تا اندازه معینی .دهنده و وابسته به بازگشت مالی است بسیار مبتنی بر توسعه ولز وساوثینتوسعه در «

کنترل  میتوان یم .کنیم تر مطلوب ها راهتوسعه در طیف وسیعی از  منظور به دهندگان توسعهآن را براي  میتوان یم .قرار دهیم

ها روشن  در مذاکرات و بحث با آن میتوان یمتوانیم رویکردهاي مشوق داشته باشیم،  ي را براي درك بسیار آسان کنیم، میزیر برنامه

  (انجمن شوراي آبورن) .»و باز باشیم، اما هیچ کنترلی بر ارزش زمین نداریم

  نقش و خواست بازار .5-3

 صراحت بهي سیدنی شهر کالنکه استراتژي  درحالی .بهاي بیش از حد داد توان ینمبه نقش بازار در تسهیل نوسازي شهري 

، نقش بخش خصوصی در شناسد یمانداز فضایی خود از سیدنی به رسمیت  نیاز به تجهیز بازار را براي دستیابی به چشم

ه شروع و تا پایان جنگ مناطق مسکونی حاشی مدت یطوالني طوالنی دارد که با گسترش ا سابقهشهرهاي استرالیا  وساز ساخت

سادگی به  به تواند ینمحال، اخیراً پژوهشی دانشگاهی نشان داده است نوسازي  نیباا ).Spearritt, 2000( افتجهانی دوم ادامه ی

شوند، به سطح فقدان یا شاخص افت  که در بستر استرالیا محروم محسوب می خصوص که این مناطق، درحالی بازار واگذار شود، به

که قرار بود این  ، درحالیگرید عبارت به ).Gleeson & Low, 2000( دنرس ینمبسیاري از شهرهاي آمریکا، انگلستان و اروپا 

 -ی از جمعیت رو به رشدتوجه قابلو هنوز هم براي بخش  اند نشدهطور یکجا رها  رار گیرند، بهها در پایین بازار مسکن ق محدوده

 مسئله ).Randolph, Ruming, & Murray, in press( کنند مسکن تأمین می -با بیشترین محرومیت اجتماعی و اقتصادي

پیش از وخامت اوضاع آن تغییر ) کنند د را تأمین مییی (در حالی که اهداف شوراها که در باال بحث شها تیسااین است که چنین 
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در بستر سیدنی، شرایط بازار  .هاي خصوصی بسیار پایین باشد شکل دهند؛ تا حدي که ارزش زمین براي جلب دوباره شرکت

به توجیه و در آن بازار قادر  که کند یمعمل  »سیدنی جهانی«طور متفاوت از جریان  هاي ساکن حومه غربی سیدنی، بهدرآمد کم

  .ي توسعه استگذار هیسرما

ي نوسازي شهري، این بازار است که وضعیت فعلی منطقه از نظر تقاضا و قیمت مسکن، شرایط و نگهداري ها تیفعال لحاظ از

تصمیمات : «کند یماستدالل  )2001( 1یاتس .کند یمي ساکنان را تسهیل ها یژگیواز واحدهاي مسکونی، ساختار مالکیت و 

 وبه واسطه شرایط اقتصادي و اجتماعی  شده لیتحمي ها تیمحدودتوسط هر نسل جدید از خانوارها به  شده گرفتهمسکن 

 ریتأثتحت  شدت به ها انتخاب .ها هنگام ورود به بازار مسکن بستگی خواهد داشت ي در دسترس آنها انتخابها و  ي آنها يبرتر

  .)503» (دهد روشی خواهد بود که از طریق آن رشد شهري، ساختار بازار مسکن را تحت تأثیر قرار می

امکاناتی در اختیار  ها تیموقعکه این  یدرحال .دهد یمشوراها در هر سایت موقعیت پایین بازار فعلی این مناطق را تشخیص 

کنند و ثانیاً،  ازي بازارمحور را به دلیل کاهش سطح سود بالقوه دشوار می، نوساوالًدهند، اما  جمعیت متنوع (هنوز محروم) قرار می

  :دهد یمشود که تمایل ساکنان جدید را براي ورود به این منطقه کاهش  مناطقی با اوضاع نامساعد فراهم می
  

کینگزوود انتخاب اول  .ي داردتر نییپا متیقبه همین دلیل مسکن  ... اقتصادي این منطقه دچار رکود بیشتر است لحاظ از«

  (انجمن شوراي پنریت) .»کینگزوود نامطبوع است .سکونت نیست

شود، ظرف  در سایر شوراها، هر زمان که یک بلوك از زمین براي فروش آماده می ... کابراماتا در حال حاضر بسیار غیرفعال است«

  (انجمن شوراي فیرفیلد) .»دهد ینمکاري انجام مانند یک غول خفته است که فقط نشسته و هیچ ؛ رسد یمیک ماه به فروش 
  

حد بازار مسکن سیدنی و  نیتر نییپااز نظر شورها در  ها تیساکه این  موضوع داراي اهمیت آن است که درحالی

در سراسر  تر گستردهطور ي مسکن در محدوده دولت محلی و بهها نهیگز(حداقل در مقایسه با  شوند یمصرفه محسوب  به مقرون

اي  ویژه) مسکن اجاره صرفه است؛ این ارزش پایین (به به کنند مقرون توان گفت براي کسانی که در آنجا زندگی می سیدنی)، نمی

 ;Randolph, Ruming, & Murray, in press( همچنان غیرقابل دسترس است زیرا درآمد خانوارها بسیار اندك است

Randolph, 2006.( ی در بانکستون در توجه قابلطور  میانگین درآمد خانوار به نسبت قیمت خرید مسکن به، مثال عنوان به

 City Futures( 6/3: 7/5براي واحدهاي آپارتمانی و  7/3: 4/8 ها خانهافزایش یافته بود: براي  2005تا  1981ي ها سال

Research Centre, 2007.(  

 این امر در راستاي دیدگاه راندولف .ي موردمطالعه، زیر حد متعادل بوداه تیسادر هر یک از  ها خانهعالوه بر این، کیفیت 

هیچ  اي تحت شرایط بازار، بدترین ویژگی این مناطق آن است که در مورد ملک اجاره کند یماستدالل  کهاست  )2006(

  .کردن وجود نداردروز بهي براي تعمیر منظم یا ا زهیانگ
  

 ها مغازه .تر است شدن به مسکن ارزان هاي دیگر، در حال تبدیل حال افول است و به دلیل توسعهدر  1960از دهه ها)  خانه( تیفیک«

  (انجمن شوراي پنریت) .»اند شده  بیتخر نسبتاًنیز 
  

در نظر  ها تیسامجدد در حال وقوع در همه  کننده نوع توسعه عنوان فاکتور تعیین به ها خانهنکته مهم این است که کیفیت 

  .شود گرفته می
  

  یک تحمل و براي است قدیمی مسکونی منطقه .میساز یم جدید دوطبقه 2منشن مک یک و میکن یم تخریب ما همیشه خانه را«

                                                             
1. Yates 

  .): یک خانه مدرن بزرگ شامل نما و فاقد یکپارچگی معماري استMcMansionمک منشن ( .2
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 ریزي و توسعهتفکر شورا در فرایند برنامه ی در سیدنی، استرالیا:نیبازآفرنوسازي شهري و 

 .»ها ارزش بازسازي را ندارند آوریم، زیرا آن ما الحاقات جدید زیادي به دست نمی ...کافی قوي نیست اندازه به دوطبقهساختمان 

  (انجمن شوراي آبورن)

  دوبلکسها، بناهاي  آن نیتر یاصل جمله از .ي چند واحدي داشتیمها مسکني کاربردي زیادي براي ها برنامهماه گذشته  12در «

  (انجمن شوراي فیرفیلد) .»عرض است خصوص در قطعات باریک و کم به

ي فروش و نیاز به نقل مکان جا بهزیرا  .نندیب یمن منطقه ی براي ماندن مردم در ایراه عنوان  مشاوران، مسکن دوطبقه را به«

اگر قادر  ...را توسعه مجدد دهند و در خانه دوم اقامت کنند یا اعضاي خانواده در خانه دوم زندگی کنند خانه توانند یمي دیگر، جا به

  بانکستون)(انجمن شوراي  .»به پرداخت هزینه آن یا نگهداري و تعمیر خانه نباشند، مجبور نیستند بیرون بروند، 
  

ي موردمطالعه را ها مکاني موجود، نوع فعالیت نوسازي مورد استفاده در هر یک از ها خانهفوق واضح است که نوع  تانظر از

: خانه شود یمواسطه الگوي مالکیت هدایت  این موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد که سبک توسعه نیز به .کند تعیین می

هاي دوواحدي  ، به همین ترتیب خانهابدی یماز سوي ساکنان فعلی آن توسعه  ادیز  احتمال بهقل در همه مناطق جدید مست

در آبورن، این  .شود که خواهان باقی ماندن در منطقه هستند با ساکنان موجود هدایت می احتماالً زی) ندر بانکستون مخصوصاً(

د شو منجر می منشن مکیی با سبک ها خانهي مجزا به دست ساکنان به ها خانهاست که اولویت براي ساخت  شدهموضوع مطرح 

)Allon, 2006.( در تمام نقاط، چیدمان فعلی قطعات زمین مانعی براي  .این مورد در کابراماتا هم مطرح شده است نیهمچن

  .است نهیپرهزی یک فرایند طوالنی و بخش استحکامشوند،  می شناختهنوسازي 
  

ها را  شک دارم شما بتوانید آن من .اند شده ی طراحبه شکل بدي  70 و 60ي ویالیی باقیمانده از دهه ها ساختماناما بسیاري از «

ها  باید آن شما .خیلی باریک و بسته هستند ها تیسادهید؟  شتریبها ارتفاع  انجام دهید، اگر به آن دیخواه یمي کار چهتخریب کنید، 

  (انجمن شوراي آبورن) .»نیدادغام ک هم بارا 
  

ي سراسر محدوده دولت محلی خود را ها نیزمهایی بر روي  است که شوراهاي بانکستون و فیرفیلد هر دو بررسی توجه جالب

، شود ینمو تبدیل به دانش عمومی  شود یمي استراتژیک انجام زیر برنامهکه در هر دو مورد این فرایند براي  یدرحال .اند کردهآغاز 

اي از نقش  این فرایند، نشانه .کند یمی قطعات زمین را مشخص بخش استحکامیی با پتانسیل ها تیسااما این اطالعات، 

شده در  ی قطعات زمین در توسعه مجدد و ظرفیت شوراهاي محلی براي رسیدن به اهداف مسکونی مشخصبخش استحکام

 مخصوصاًمشکل است؛  نیتر مهمدهنده  بدون آسانسور نشان طبقه هسي ها ساختماننوسازي،  ازنظر .هاستشهر کالناستراتژي 

عالوه بر این، موضوع  ).Randolph, 2006( اند هشد  ساختهها  ي شکل که این بناها بر روي آنا استوانهبا توجه به قطعات زمین 

  است: شده  شناختهموضوع  نیتر مهمعنوان  ي چند واحدي براي توسعه مجدد بهها خانهی بخش استحکامطبقات و مشکل در 
  

  (انجمن شوراي آبورن) .»است رممکنیغ باًیتقرمسئله این است که توسعه طبقات  ؛ اماهمه آن طبقاتی هستند باًیتقر«

  انجمن شوراي فیرفیلد)( .»ي توسعه طبقات استها تیمحدودموضوع اصلی مربوط به «
  

کافی بزرگ براي توسعه خانه با تراکم باال  اندازه بهتولید قطعات  اوالًی از دو منظر، بخش استحکامشورا،  نظر نقطه ازبنابراین، 

 ينوسازتسهیل  منظور بهی الگوهاي مالکیت بخش استحکامي شوراهاي محلی و ثانیاً، زیر برنامهي ها دستورالعملبا  راستا هم

، ویژگی عالوه به .است شده  شناختهي موردمطالعه ها تیسادر  بازارمحوری در نوسازي توجه قابلعنوان چالش  به )،ها خانهتخریب (

 شده  مطرحي نوسازي ها فرصتبرداري از  ي در بهرهدار یمعنعنوان عامل  بخش توسعه فعال در این مناطق، از سوي شوراها به

محلی و کوچک  توسعهي ها شرکتي موردمطالعه از طریق تعدادي ها تیساتوسعه در هر یک از  طبق اطالعات شوراها، .است

  ).Ruming, in press( شود یمتسهیل 
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هاي  را داشتیم، اما بیشتر براي توسعه از نوع مجتمع 411لندکام ما  .ي بزرگ باشدها شرکتاینجا بازاري براي  کنم ینممن فکر «

  (انجمن شوراي بانکستون) .»محلی است دهندگان توسعهوساز هنوز هم در دست  بنابراین در حال حاضر ساخت؛ مسکونی بود

ي ها توسعهیی کار کنند که ها شرکتها بیشتر تمایل دارند تا  آن .بزرگی نیستند دهندگان توسعهاین منطقه]  دهندگان توسعه«[

  (انجمن شوراي پنریت) .»اند دادهسیدنی غربی را انجام 

ها در فیرفیلد است (انجمن شوراي  ما بیشترین آني دیگر کارهاي خاص هم انجام دهند، اجاها در] ممکن است دهندگان توسعه«[

   .فیرفیلد)

  (انجمن شوراي آبورن) .»کارهاي کوچکی هستند ها توسعه شتریب«
  

شده است در   اول اینکه مشخص .محلی پیامدهاي مهمی در نوسازي رینگ میانی سیدنی دارد دهندگان توسعهتسلط 

فاقد  دهندگان توسعهشود)،  عنوان خانه مامان و بابا گفته می وساز در مقیاس کوچک و با فراوانی کمتر (که اغلب به آن به ساخت

 ي هدایت توسعهزیر برنامهي ها دستورالعملها نه از  دلیلش این است که آن .براي تسهیل توسعه هستند ازیموردندانش اصولی 

 نسبتاًثانیاً، با توجه به ماهیت  .کندی با شورا هستند که توسعه کارآمد و خالقانه را تسهیل ررسمیغآگاه هستند و نه در ارتباط 

ی قطعات زمین را داشته باشند، کمتر است؛ زیرا بخش استحکام، احتمال این که ظرفیت الزم براي دهندگان توسعه اسیمق کوچک

کمتر است (براي  بلندمدتدي دارند و احتمال خرید قطعات زمین توسط آنها براي یک استراتژي توسعه طور بالقوه بودجه محدو به

  .دسترس شوند) قابلمثال خرید و نگهداري قطعات زمین تا زمانی که قطعات همسایگی 

ازي حومه رینگ عنوان مکانیسمی شناخته شده است که با نوس ي بهزیر برنامهبازار مسکن توسط شوراهاي محلی و وزارت 

 تحت :ماند یمتی باقی سؤاالحال، هنوز  نیباا .کند ي مسکن جدید و بهتري در آینده ارائه میها نهیگزشود و  میانی سیدنی فعال می

ي را برآورد زیر برنامهخوشایند بازار است؟ آیا سبک نوسازي اهداف برنامه شوراها و وزارت  ها تیساچه شرایطی نوسازي این 

  کنند؟ محلی تسهیل می دهندگان توسعهدر قالب نوسازي با تراکم پایینی باشد که  ها توسعهاگر اکثر  مخصوصاًکند،  می

  يریگ جهینت .6

بازار،  زیآم مخاطرهي موردمطالعه نشان داده شد، پیوند ها تیساکه در  طور هماننوسازي در حومه رینگ میانی سیدنی، 

ي در بازار تحریک گذار هیسرمااز منظر بازار، موضوع این خواهد بود که چگونه  .کند تبیین میي دولت و جوامع محلی را زیر برنامه

ي ها شرکتبزرگ و  دهندگان توسعهبراي  ژهیو بهطور سنتی براي بخش خصوصی جذاب نیست ( شود، در حالی که به

  ).Randolph, 2006( دنشو» بادآوردهسود « ها تیسابعید است که این  .ي/ بودجه بازنشستگی)گذار هیسرما

ي ها برنامهیی که از ها فرصتي و توسعه مجدد تنها با نوساز .در اینجا موضوع مهمی است تر گستردهي اقتصادي ها تیفعال

، بلکه در مجموعه شود ینمریزي محلی) ایجاد شده است، پیش برده  ي یا سیاست برنامهشهر کالندولتی جدید (مانند استراتژي 

 شود یمبودن امور مالی و مالیات و نظام مالیاتی عملیاتی  ي از عوامل اقتصادي مانند نرخ بهره، مالکیت زمین، دردسترستر عیوس

)Bunker, 2007(. به چند سایت بخصوص  گر تیهدابودن تخصیص توسعه بسیار  توجه به این احتماالت، موثربودن و مناسب با

ي ها تیسافرد  ي منحصربهها یژگیوي/ توسعه با توجه به زیر برنامهعنوان یک ابزار  ي سیدنی) باید بهشهر کالن(تحت استراتژي 

  .نوسازي به چالش کشیده شود

  ي در زمینه نوسازي شهري تمرکز کرد:مؤثرترولز، باید بر سیاست  از دیدگاه دولت نیوساوت

 هاي نوسازي؛ فرد سایت هاي منحصربه درك بهتر ویژگی 

                                                             
1 .Landcom41.لندکام آژانس توسعه شرکتی دولت ایالت نیو ساوث ولز است :  
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  تر در  دهندگان بزرگ تر که براي تشویق و درگیرکردن توسعه نیاز به اتخاذ ساختارهاي اقتصادي و سیاسی گسترده

 اند؛ شده نوسازي رینگ مرکزي طراحی

 صرفه در بازاري که ویژگی آن تورم قیمت  به همکاري با شرکاي نوسازي و بازار براي اطمینان از ارائه مسکن مقرون

 ؛)Housing NSW, 1987–2009( شدید است

 هاي نوسازي؛ فرد سایت راستا با نیازهاي جمعیت منحصربه ها هم هماهنگی تأمین خدمات و زیرساخت 

 سیدنی؛هاي نوسازي  ترین سایت ترین و مهم توسعه براي مدیریت نوسازي بزرگ  هاي ایجاد تعدادي شرکت گزینه بررسی 

 بخشی  الش براي غلبه بر مسائل مرتبط با الگوهاي مالکیت طبقات و استحکامها، در ت قوانین پیرامون خرید اجباري سایت

 قطعات زمین؛

 ریزي استراتژیک براي نوسازي تعامل مؤثرتر با شوراهاي محلی در برنامه.  

ه گرایانه از باال به پایین ک باید اذعان کند رویکرد فن پردازد یمسیاست راهبردي که به ترویج نوسازي شهري و بازسازي 

ي آن، رویکردي جا به .و بعید است در آینده نیز موفق شود خورده  شکست، داد یمسه دهه رواج  باًیتقرافزایش تراکم را براي 

مراکز «طور فزاینده بر رشد  ي در سیدنی بهشهر کالني زیر برنامهکه  یدرحال .است ازیموردن، پاسخگو و مبتنی بر مکان تر قیدق

کرده است، در اینجا استدالل شده است این سیاست باید در بازارهاي امالك محلی و  دیتأکدر حومه رینگ میانی  »استراتژیک

تر  هاي محروم نادیده گرفته شوند و مجبور به نقل مکان به مناطق محروم اگر گروه .ي شودساز یبومي ساکنان فعلی ها یژگیو

 ها مکاندارایی این  نیتر بزرگهاي بسیاري  این جمعیت از سوي افراد و گروه ،تینها در .خواهد بود دهیفا باشند، نوسازي بی

  .است شده دانسته 
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  چکیده

هاي معاصر فرایند، به R-Urbanاین یادداشت با تمرکزي خاص بر روي پروژه 

آوري شهري اشاره دارد. پروژه مذکور از نوع  در زمینه مشارکت در ایجاد تاب

-Rاي در نزدیکی پاریس اجرا شده است.  باال بوده و در شهري حومه به پایین

Urban  باال براي  به با چارچوبی از پایین» کارگاه معماري خودگردان«توسط

  د. یادداشت حاضر، عالوه بر بیان نقشآور، آغاز به کار کر بازآفرینی شهري تاب

مشارکت، به پاسخگویی سواالت مطرح  فرایندریزان در  جدید معماران و برنامه

 84اي با  در کُلُمبِس (شهري حومه R-Urbanشده در هنگام اجراي راهبرد 

 اي از هزار سکنه در نزدیکی پاریس) پرداخته است. این راهبرد، با معرفی شبکه

هاي موجود براي  به جستجوي فرصت »د استفاده ساکنانامکانات مور«

دهنده  پردازد. شبکه مذکور، شکل آوري شهري می مشارکت در ایجاد تاب

محیطی محلی و شامل اقدامات روزانه محافظت از  هاي زیست چرخه

باشد. در این یادداشت نشان داده شده است که  زیست شهري می محیط

در مقیاس کوچک، قابلیت اجراي باالتري  اقدامات تدریجی در سطح محلی و

مجدد و حفظ فرهنگ همکاري  دارد. توجه اقدامات تدریجی بر روي فعالسازي

بوده و همچنین به پیشنهاد ابزارهاي جدید سازگار با مواقع بحران و سختی 

  پردازد. می

 

 

 

 

 

 
 

 

Abstract 

This note addresses contemporary 

processes of resilient co-production within 

the city. With its specific focus on the case 

study of a project called R-Urban, it aims to 

present a bottom-up project initiated in a 

suburban town near Paris. R-Urban is a 

bottom–up framework for resilient urban 

regeneration initiated by atelier 

d'architecture autogérée (aaa). This note 

advocates new roles for architects and 

planners in this process of coproduction. It 

addresses questions raised in trying to 

implement the R-Urban strategy in 

Colombes, a suburban town with 84,000 

residents near Paris. This strategy explores 

current possibilities for co-producing urban 

resilience by introducing a network of 

resident-run facilities that form local 

ecological cycles and engage in everyday 

eco-civic practices. The note demonstrates 

that progressive practices addressing the 

need to reactivate and sustain cultures of 

collaboration, and which proposing new 

tools adapted to our times of crisis and 

austerity, are conceivable in local action 

and on a small scale. 

                                                             
1. Petcou, C. & Petrescu, D. (2015). R-URBAN or how to co-produce a resilient city. Ephemera: theory & politics in 
organization, 15(1): 249-262. 
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  1شهر مشارکتی. 1

شود: ضرورت همکاري فردي شهروندان در ارائه خدمات عمومی، آن هم در  در مواقع بحران، بسیار باب می» مشارکت«واژه 

ندارد، دور از اجتناب  وجوددهی آنها  براي سازمان 2»دولت رفاه«زمانی که این خدمات فاقد کارآیی و نیازمند اصالحات هستند و 

آید، ما نیز به این  حلی اقتصادي و اجتماعی در مقابل این مشکالت به شمار می عنوان راه در حال حاضر به» مشارکت«است. اگر 

تواند به  ، مشارکت می3باشد. در زمینه تغییرات شهري ایم که این موضوع، تغییري در قدرت روابط خدمات و تولید می نتیجه رسیده

). این امر عالوه بر نحوه Lefebvre, 1991، تبدیل شود (4مبنی بر تولید اجتماعی فضا وراي سیاسی با ریشه در نظریات لوف وژهپر

باشد. در این رابطه، حقوق شهروندي نه تنها به معناي  نیز می 5برخورد با نیازهاي عمومی شهروندان، دربرگیرنده حقوق شهروندي

باشد. عالوه بر  گیري در خصوص نحوه توسعه، مدیریت و استفاده از آن نیز می عناي تصمیمحق تصرف فضا است بلکه به م

، اند محیطی و اقتصادي که امروزه، جوامع با آن مواجه هاي بلندمدت زیست هایی براي بحران حل  ضرورت سازگاري و یافتن راه

آوري، که در حال  باشند. نیاز به تاب با تغییرات سریع دنیا می منظور حرکت و توسعه یابی به آوري و سازمان شهرهاي ما نیازمند تاب

آوري براي همه شهروندان آمده است، حقی که شامل  حاضر شهرها ظرفیت کمی براي مقابله با مواقع بحران دارند، از حق تاب

بایست  نه مشارکتی است که میشود. این یک پروژه بلندپروازا گیري، عمل کردن و مدیریت آینده شهرها می آگاهی یافتن، تصمیم

باشد. آیا  ، نماینگان و فعاالن مینهاداي نیازمند نظرات، ابزارها و فضاها، زمان و  تمام جمعیت شهري را شامل شود. چنین پروژه

اقدامات هاي بحران و کمبود استفاده شود؟  تواند در زمان توانند چنین نمایندگانی باشند؟ چه ابزارها و وسایلی می  معماران می

گذاري در زمینه  اشتراك مقیاس اجرا شوند؟ فرهنگ شهري همکاري و به توانند در سطح محلی و کوچک تدریجی چگونه می

  تواند مجدداً فعالسازي و حفظ شود؟ محیطی و اجتماعی، چطور می اقتصادي، زیست

2 .R-Urban ، بازآفرینی شهري مشارکتینهاد  

باال براي بازآفرینی شهري  به اي با چارچوب پایین با آن مواجه شدیم، پروژه R-urbanاالتی است که ما در پروژه ؤاینها س

  محور (کارگاه معماري خودگردان) آغاز گردید. آور. این پروژه در دفتر پژوهش تاب

R-Urban هاي دولتی و عدم وجود  ته رویهباشد که در پاسخ به سرعت آهس مقایس می هاي کوچک یکی از تعداد فراوان طرح

هاي بحران جهانی و ارزیابی اثرات آنها بر زندگی مردم، مطرح گردید. رویکردهاي جدید بازآفرینی  توافق در حل اغلب چالش

توانند از افزایش سرمایه اجتماعی در رسیدگی به  باشد، این رویکردها می شهري در زمان بحران اقتصادي به شدت مورد نیاز می

شناخته گردید و در آن ساکنان قادرند تا  6اي با منابع باز راهبردي عنوان پروژه به R-Urbanمند شود.  هش سرمایه مالی بهرهکا

  هاي زندگی خود داشته باشند. نقشی فعال در تغییر شهر و همچنین شیوه

ي اقتصادي و فرهنگی و اقدامات روزانه) ها این راهبرد قادر است تا در پیرامون امکانات جمعی خودگردان (دربرگیرنده فعالیت

نماید،  آوري در یک بستر شهري کمک می که به افزایش تاب 7هاي مردمی هاي شهروندي و سازمان اي از پروژه به ایجاد شبکه

اي پیش  کند، از سطح محله شروع شده و تا مقیاس شهري و منطقه بپردازد. شبکه مذکور، که در یک محیط بسته محلی عمل می

                                                             
1. The co-produced city 

2 .Welfare state : هاي بالعوض، حقوق بازنشستگی و سایر مزایا، از سالمت و رفاه  شود از طریق کمک میسیستمی که به موجب آن دولت متعهد

 د.ویژه آنهایی که نیاز مالی یا اجتماعی دارند، حمایت کن شهروندان خود، به
3. Urban transformation 
4. Social production of space 
5. Citizens’ right 
6. Open source strategy 
7. Grassroot organisations 
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عنوان  محیطی و اقتصادي به هاي اجتماعی، زیست )، این راهبرد به جنبهGuattari, 2008( 1رود. در روش گوآتاري می

شهري رسیدگی  به مسائل جوامع در بستر شهري و حومه R-Urbanکند.  آوري توجه می  تاب فرایندارزش در  هاي هم ضرورت

هاي عمومی، متخصصان و ذینفعان  کند و این پروژه دربرگیرنده بازیگران مختلفی است (مانند ساکنان، مقامات محلی، سازمان می

هاي  ه توسط تیمهاي بازآفرینی ک هاي متنوعی را به عهده گیرند. برخالف سایر پروژه مدنی) تا در هدایت پروژه مسئولیت

ریزان نقشی فعال  شود، در پروژه مورد نظر، معماران و برنامه تخصصی طراحی شده و به وسیله ساختارهاي مدیریتی تسهیل می

کنند. این امر،  هاي مختلف مدنی که از پروژه استخراج شده، ایفا می کننده، واسطه و مشاور در مشارکت عنوان پیشقدم، تسهیل به

آورد. این پروژه  اي از غیرمتخصصان را فراهم می  تر و پایدارتر منجر شده و امکان مشارکت گسترده تر، سریعبه اجراي موثر

شود بلکه به رهایی اجتماعی و سیاسی کسانی که در آن زندگی  ي است که نه تنها موجب تغییرات کالبدي بستر شهري میفرایند

  .کند کنند نیز کمک می و کار می

R-Urban شهر هاوارد  آور است که با باغ مدل توسعه تاب ، بخشی از2ر کنترل زندگی روزانه و اجراي تغییرات بنیاديعالوه ب

)Howard, 1889س ( ) و شهر منطقهداي گGeddes, 1915( 3) آغاز گردیده و امروزه با شهر در حال گذارHopkins, 2008 (

کند اما سعی دارد تا یک اقدام اکتشافی و یک  مستقیمی از تئوري نمی استفاده R-Urbanها،  ادامه یافته است. برخالف این مدل

  سازد، انجام دهد. ن میشتحلیل نظري که هر یک دیگري را رو

بلکه در تقابل با فروپاشی  ؛باشد دهنده مدل آرمانی تغییر و تحول نمی ارائه R-Urbanشهر، پروژه  برخالف مفهوم باغ

از مفهوم شهر  R-Urbanباشد. اگرچه  ي متعدد آنها در رسیدگی به مسائل آینده میها هاي مدرن شهري و ناکامی آرمان

هاي ساکنان محلی (از پایین به باال) عمل  اساس طرح اما در این مورد بر ؛را برگرفته است 4اي هاي منطقه اي، محرك منطقه

هاي جهانی در  گیرد. در واقع نگرانی هم در نظر می را با 5مقیاس هاي کوچک مقیاس و پدیده هاي بزرگفرایندنماید. این پروژه  می

در مراحل مختلف، از طریق  R-Urbanگیرند. تغییرات حاصل از  سطح محلی و با شرایط موجود، مورد رسیدگی قرار می

، هاي شهري آینده دارد مدت که نشان از توسعه هاي کوتاه گذاري بر روي فضاهاي موقت در دسترس و ایجاد کاربري سرمایه

  گردد. محقق می

کند، اگرچه این پروژه لزوماً در مقیاس شهري عمل  بسیاري از اصول شهر در حال گذار را ترکیب می R-Urbanپروژه 

نماید. در اینجا،  کنندگان اقدام می کند اما براساس مقیاس خود (بلوك، واحد همسایگی و یا بخش) و در ارتباط با مشارکت نمی

گیرند و  هاي جدید از طریق این پروژه شکل می بلکه گروه ؛باشد نمی »شده هاي از قبل تشکیل گروه« کارگیري هدف، به

در تالش است تا با مراکز مدنی و  R-Urbanبایست بر سر قوانین و اصولی که باید در مدیریت دنبال شود، به توافق برسند.  می

شده بپردازد. معماري در اینجا نقش مهمی  محیطی خلق هاي زیست هاي متحد مردم و چرخه امکانات جمعی، به آشکارسازي شبکه

آوري و ارائه ملموس و محکمی از آنچه که در یک بحث باقی  هاي تابفرایندکند و آن میزبانی و نمایش اقدامات و  را بازي می

باشد.  ماعی و سیاسی نیز میبلکه دربرگیرنده مسائل اجت ؛شود هاي کالبدي محدود نمی است. معماري، تنها به جنبه ،ماند می

گرفته شده است، دائماً با  6پردازان اجتماعی و فیلسوفانی همچون گوآتاري، گورز، لوفور، نگري و هالووي الهاماتی که از نظریه

  .شده استما به چالش کشیده  7واقعیت روش تحقیق فعال

                                                             
1. Guattarian ecosophical vein 
2. Radical Change 
3. Transition Town 
4. Regional dynamics 
5. Small-scale phenomena 
6. Guattari, Gorz, Lefbvre, Harvey, Negri and Holloway 
7. Active research approach 
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3 .R-Urban در کُلُمبِس  

هاي مردمی مختلف در شهرهاي بزرگ و کوچک فرانسه ارائه  مقامات محلی و سازمانپس از سه سال تحقیق، این پروژه به 

هاي مادي (آب،  سازي جریان اساس مدارهاي محلی بود که منجر به فعال گردید. تصور ما از این پروژه، راهبردي مشارکتی بر

تصادي، فرهنگی و خودسازي) در بین اق -هاي غیرمادي (دانش فنی محلی، اجتماعی انرژي، زباله ومواد غذایی) و جریان

هایی که در ساختار موجود شهر به طور نسبی وجود  جریان ؛گردید موضوعات اصلی فعالیت (اقتصاد، مسکن، کشاروزي شهري) می

 84این شهر با  .اي با نام کُلُمبِس آغاز گردید در شهري حومه R-Urban، پروژه 2011است. در سال به وجود آمده  داشته و یا

ها و همچنین طیفی از  پروژه مذکور با مشارکت مقامات محلی و تعدادي از سازمان .هزار نفر جمعیت در نزدیکی پاریس قرار دارد

اي در پیرامون تعدادي از مراکز جمعی ایجاد گردید که هر یک از  ساکنان محلی اجرا گردید. در دوره چهارساله اول پروژه، شبکه

زیست و  وساز سازگار با محیط (همچون مسکن، کشاورزي شهري، بازیافت، ساخت 1ي مکمل شهريدهنده کارکردها آنها ارائه

هاي شهروندي منجر گردید. در بستري از کمبود خدمات رفاهی، امکانات جمعی  این اقدام به پیدایش پروژه .فرهنگ محلی) بودند

هاي  این امر به طور همزمان نقشی راهبردي در چرخه .دباش دهنده خدمات خودگردان و واحدهاي تولیدي شهروندگردان می ارائه

  کند. محیطی محلی بازي می بسته اقتصادي و زیست

-Rاصلی  3باشد. قلمرو می 2وراییاي با ترکیبی از امالك و مستغالت خصوصی و ش اي از یک شهر حومه کُلُمبِس، نمونه

Urban اما یکی از مهمترین قلمروها براي توسعه و  ؛حومه شهر است: اگرچه این تعریف در مفهوم مدرن شهر، خاص است

، وراییآید. با وجود ترکیب امالك و مستغالت خصوصی و ش حساب می آوري به هاي امروزي تاب اساس خواسته بازآفرینی بر

هاي  هاي اجتماعی یا اقتصادي، جرایم جوانان، مقیاس بزرگی از حومه نشینی همچون محرومیت کُلُمبِس با انواع مشکالت حومه

هایی با قشر متوسط اجتماعی)، مواجه است. با این حال،  ، شیوه زندگی وابسته به ماشین (البته در حومه4کننده خوابگاهی و مصرف

درصد از نیروي فعال، باالتر از میانگین ملی  17رغم میزان بیکاري باال ( هایی نیز برخوردار است: علی این شهر از مزایا و دارایی

بسیار فعال  5مدنیسازمان) و زندگی  450هاي محلی متعدد (تقریباً  )، کُلُمبِس داراي سازمان2012در سال  يدرصد 2/10

 باشد. می

دام به آغاز فعال و همچنین تنوع فرهنگی و اجتماعی در آن، اق مدنیبا استفاده از نقاط قوت این شهر در خصوص زندگی 

و واحدهاي  7تعاونی مسکن، 6زیست وساز سازگار با محیط هاي بازیافت، ساخت تعدادي خدمات جمعی گردید که شامل پروژه

کند. معماري منطقه بیانگر  محیطی در محدوده کمک می فضایی و زیست نهادياین خدمات به ایجاد  .باشد کشاورزي شهري می

هاي محلی، تولید انرژي و کشت مواد  مانند بازیافت مصالح محلی، مهارت ؛رسیدگی قرار گیردمسائل مختلفی است که باید مورد 

وساز سازگار  هاي خاص و عناصر سازنده. سه خدمات اولیه جمعی (کشاورزي شهري، بازیافت و ساخت غذایی با استفاده از دستگاه

هاي  هاي موجود با هدف معرفی و انتشار جریان فعالیتکننده  تسریع که گردد میي زیست)، موجب حرکت گروهی مراکز با محیط

                                                             
1. Complementary urban functions 

2 .Council housing estates : خانه شورایی نوعی مسکن عمومی انگلیس است که توسط مقامات محلی ساخته شده است. امالك شورایی یک

پس از قانون  1919ها است. ساخت و سازها عمدتاً از سال  مجموعه ساختمان است که شامل تعدادي خانه شورایی و سایر امکانات مانند مدارس و مغازه

صورت گرفت که مسکن شورایی از آن زمان تاکنون ساخته شده است. با وجود تنوع طراحی محلی، همه آنها مطابق با  1980تا  1919مسکن 

 اند. استانداردهاي ساختمانی محلی ساخته شده
3. Territory 
4. Consumerist 
5. Civic life 
6. Eco-construction 
7. Cooperative housing 
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 همچون اند؛ اقدام سازگاري و به قادر انفراديو  محلی ساکنان در سطح رتیبت باشند. بدین می آور تاب زندگی شیوه رایج و

  سازي با کشت مواد غذایی و تولید انرژي. منظور متناسب امالك به بازسازي

ی ، فضاهاي آموزشی و فرهنگی، همراه با طیف1هاي جمعی دربرگیرنده یک مرزعه کوچک تجربی، باغواحد کشاورزي شهري 

هاي سطحی، تولید انرژي خورشیدي، پرورش همزمان گیاه و  آوري آب براي حرارت کمپوست، جمع 2هاي تجربی دستگاهاز 

به این صورت که برخی از  ؛است ترکیبیار باشد. کشاورزي شهري، داراي یک ساخت می 4، پاکسازي خاك و آب با کشت3ماهی

ها (باغ  خانه) عمل نموده و برخی دیگر توسط سازمان (مانند مزرعه کوچک، بازار و قهوه 5عنوان تشکیالت اجتماعی اجزاي آن به

  گیرد. ها محلی مورد استفاده قرار می جمعی، فضاهاي فرهنگی و آموزشی) و انجمن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 2013، در مجاورت پاریس، : مرکز کشاورزي شهري در کُلُمبِسواحد کشاورزي شهريافتتاحیه . 1شکل 

  

زیست دربرگیرنده تعدادي امکانات براي ذخیره نمودن و استفاده مجدد از مصالح  وساز سازگار با محیط واحد بازیافت و ساخت

زیست براي ساخت بناها توسط افراد و بازسازي آنها  محیطوساز سازگار با  شده، بازیافت و تغییر آنها به عناصر ساخت محلی مصرف

عنوان یک تشکیالت اجتماعی عمل  براي استفاده ساکنان ایجاد شده است و واحد بازیافت به 6یک آزمایشگاه ساختمانی باشد. می

 خواهد نمود.

محیطی با مدیریت جمعی   هاي زیست امالك خودساخته و دارایی زیست شامل تعدادي سازگار با محیطتعاونی پروژه مسکن 

هاي مشترك (همچون کشت مواد غذایی، فضاهاي تولیدي، برداشت انرژي و  ها دربرگیرنده امکانات و طرح باشد. این دارایی می

آموزان و محققان  اي و یک واحد مسکونی موقت براي دانش شامل دو آپارتمان یارانه ملک . هفتاستآب و اشتراك ماشین) 

  عنوان تعاونی آغاز به کار خواهد کرد. است. این بخش از پروژه به

                                                             
1. Community gardens 
2. Experimental devices 
3. Aquaponic gardening 
4. Phyto-remediation 
5. Social enterprises 

6 .Fabrication laboratory : آزمایشگاه ساختمانی که به اختصارFab Lab آالت تولید و  باشد که مجهز به ماشین شود، کارگاه کوچکی می نامیده می

  سازد. ابزارهایی است که کاربران را براي تولید تقریباً هر چیزي توانمند می
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این  .مدیریت خواهد شد 1به لحاظ تعداد، افزایش خواهد یافت و توسط گروه زمین تعاونی R-Urbanخدمات جمعی پروژه 

 باشد. کننده مدیریت دموکراتیک می کننده توسعه و تضمین کننده فضاها، تسهیل گروه تأمین

در سطح اروپا گسترش خواهد یافت. هنر و اي، ملی و  تر منطقه به موازات این موضوع، راهبرد مورد نظر در مقیاس بزرگ

تحت  3ویک اي در هاکنی لندن، در حال توسعه پروژه در R-Urbanکنندگان  کنند. شرکت اقدام می 2کارهاي گروهی امعماري ب

R-Urban Wickعنوان 
4
 5»دابلیو اُ دابلیو« ویک، یک واحد تولید موبایل تحت عنوان هستند. اولین امکانات ایجادشده در هاکنی 

ین یک پروژه مشارکتی با پردازد. ا باشد. این واحد به تشویق تولید جمعی در محل، استفاده از مصالح، منابع و دانش محلی می می

  انجامد. می 6همکاري ساکنان و هنرمندان محلی است که به تولید، استفاده مجدد و بازسازي

هاي بسته  عنوان چرخه هاي تولید و مصرف در بین امکانات جمعی و واحدهاي همسایگی آنها (به ها و چرخه ها، شبکه جریان

هاي جاري، چنانچه فیلسوف فرانسوي آندره گورز  شود. براي غلبه بر بحران ر میترین حالت ممکن) پدیدا عرضه و تقاضا به محلی

  ).Gorz, 2008: 13بپردازیم ( ،کنیم کنیم و به مصرف آنچه که تولید می گوید، بایستی به تولید آنچه که مصرف می می

R-Urban هاي مادي (شامل ابعاد  از جنبهپردازد و به فراتر  اي به تفسیر این چرخه تولید و مصرف می طور گسترده به

جایی  ؛شهري است هاي کالن در حومه 8اي از بازسازي مشارکتی ) اشاره دارد. این پروژه نمونه7فرهنگی، ابعاد شناختی و عاطفی

ال پروژه مورد نظر در تالش است تا نشان دهد در صورت تغییر رو گیرد. مورد بحث قرار می که ارتباطات بین شهر و روستا مجدداً

  خواهند آورد. دست هاي آینده به عادي کار شهروندان و شیوه زندگی آنها، چه چیزي براي رسیدگی جمعی به چالش

  آوري حق تاب. 4

که بر حفظ  9آید. برخالف پایداري حساب می آوري یکی از عوامل مهم در هنگام بحران اقتصادي و کمبود منابع به تاب

ثبات را در نظر ندارد،  ها تمرکز دارد و لزوماً عوامل تغییر و عدم ها و خروجی وضعیت یک سیستم با کنترل تعادل بین ورودي

آوري مفهومی پویا و فاقد تعریف یا هویت  پردازد. تاب آوري به چگونگی تطبیق یک سیستم و رشد آن در شرایط تغییر می تاب

آوري  محیطی تمرکز دارد اما تاب باشد. پایداري بر حفظ یک تعادل زیست وجود آورنده آن می ط بهثابت در خارج از شرای

هاي  هاي گسترده را براي بازاندیشی فرضیات و سیستم باشد و دربرگیرنده تغییري است که پتانسیل می 10پذیر و تغییرپذیر تطبیق

اي،  صورت غیرمنتقدانه آوري به چه گفتمان فعلی تاب). اگرMaguire and Cartwright, 2008نماید ( جدید حفظ می

هاي اجتماعی  انگارانه و آرمانی درخصوص سیستم هاي ساده قبول بوده است و این امر ناشی از عدم توجه به برخی مقایسه غیرقابل

االت و تناقضاتی ؤاست تا س آوري به تنهایی قادر اما مفهوم تاب ؛شناختی و توانایی تطبیق آنها در تأمین رفاه بوده است و زیست

  12مورد توجه است را شامل گردد. 11یتشناسی سیاس که در زیست

R-Urban و کند می فراهم »پایداري حق« را براي تمرین شرایطی کند و یک حق مدنی حفظ می عنوان پایداري شهري را به  

                                                             
1. Cooperative land trust 
2. Public works 
3. Hackney Wick 

  گردد. )، شهر کُلُمبِس و کارهاي گروهی حمایت میaaaو با مشارکت کارگاه معماري خودگردان ( life+این همکاري توسط برنامه . 4
5. Wick on Wheels (WOW) 
6. Repurpose 
7. Cognitive and affective dimensions 
8. Participative retrofitting 
9. Sustainability 
10. Adaptive and transformative 
11. Political ecology 

  ایم. ، پیوستهانتقاد دارنددرت و ساختار اجتماعی ها، ق آوري از سیاست تاب درك سطحی هاي سیاسی که به ما در اینجا به اکولوژیست. 12
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عنوان  کننده خصوصی)، بلکه به شده از تأمین خریداريشده توسط بقایاي دولت رفاه یا  حق مصرف (فراهمعنوان  بهتنها  آن را نه

هاي  داند. اگرچه پایداري در دستور کار بسیاري از پروژه گیري و اقدام) نیز می حق تولید (اجازه مشارکت به شهروندان در تصمیم

سیاسی برخورد  ،ت به این موضوعها در رویکرد خود نسب باشد که لزوماً تمام این پروژه معنا نمی ست، اما این بدانه اشهري امروز

  نمایند.

طور مثبت و  تنها به اتخاذ شده است، نه R-Urbanمحیطی همچون آنچه که در  زیست -یتیک رویکرد ترکیبی سیاس

عدالتی اجتماعی و نابرابري  وجود آورنده بی هاي بهفرایندبلکه  ،پردازد می 1یافته توسعه هاي ارتقا غیرمنتقدانه به ارائه محرك

)، تغییر در فضاهاي 2008( 3اساس برخی اظهارات همچون سخنان دیوید هاروِي . بر2نماید زیست شهري را مطرح می محیط

هاي شهري به یک قدرت فرایندچرا که براي تغییر شکل  ؛آید تا یک حق انفرادي حساب می شهري بیشتر یک حق جمعی به

آید: تغییر در خودمان  حساب می شهروندان در دستیابی به منابع شهري بهشهر، آزادي به گوید، حق  جمعی نیاز است. هاروِي می

ها و تسهیل  به دنبال ایده R-Urbanرو،  ). از اینHarvey, 2008: 23شود ( به وسیله تغییر در شهر، یک حق محسوب می

-Rباشد.  هاي شهري می ختسازي و استفاده از زیرسا هاي تخصیص بودجه، تغییر، شبکهفراینددستیابی به این حق از طریق 

Urban مقیاس در  چرا که به دنبال ایجاد یک جنبش جهانی بزرگ ؛باشد هاروِي می به لحاظ حیطه عمل، متفاوت از نظریات

منظور ارائه  جاي آن، به دنبال توانمندسازي ساکنان شهري به اما به ؛باشد کننده توسعه شهري نمی هاي مالی کنترل مقابل سرمایه

هاي خودگردان، خودسازي و خود  تر، آزمایش روش هاي محلی و بزرگ هاي جایگزین در محل زندگی آنها، پرورش شبکه پروژه

بخشی را متصور  تر است. لوفور پروژه آزادي شهر لوفور نزدیک حق بهبه ایده  R-Urbanاست. در این راستا، ایده  4تولیدي

ست و در آن بر نیاز به ارائه آزادانه هر نوع پیشنهاد جایگزین براي اقدامات شهري در وجود آمده ا صورت محلی به شود که به می

آرمانشهر «پردازد که در آن خلق  می 5»انتقال«سطح زندگی روزانه تأکید دارد. وي، به معرفی روش جدیدي تحت عنوان 

را راهی براي  7»وآوري و دانش در آرمانشهرسختگیري در ن«کند. با توجه به واقعیت موجود، این روش  را تشویق می 6»تجربی

) بر نقش کلیدي تصورات شهري 1996). لوفور (Lefebvre, 1996: 129-130داند ( می 8»آرمانگرایی غیرمسئوالنه«اجتناب از 

د. از تأکید دار 10و باز کردن راهی براي تنوع و کثرت نمایندگان و مداخالت 9در فهمیدن، به چالش کشیدن و تغییر شهرنشینی

و هم محبوب و تجربی. این پروژه با توجه به تجمیع  ،هم دقیق و آرمانی ؛است »انتقالی«یک پروژه  R-Urbanاین دیدگاه، 

گیري  ها و شکل بودن آن موجب کامل شدن ایده جمعی .باال است به بسیاري از مداخالت جمعی و فردي داراي رویکردي از پایین

هایی به سازگار نمودن انواع تصورات و ارزش قائل  گردد. چنین شبکه سازي یکدیگر می آگاه هاي محرك جریان تغییرات و شبکه

  گردد. آنها در تمام سطوح منجر میاي شدن بر

وزیر بریتانیا،  که اخیراً توسط نخست - 11»جامعه بزرگ«اصول تحت تواند مظنون به قرارگیري  می R-Urban ،رو از این

هاي  منظور اجراي کنترل بیشتر جوامع، مشارکت داوطلبانه بیشتر، کمک اشد. این اصول بهب -دیوید کامرون مطرح گردید

). Cameron, 2011باشد ( خیرخواهانه بیشتر، پر رنگ کردن نقش تشکیالت اجتماعی و ایجاد خدمات عمومی توسط مردم می

                                                             
1. Improved development dynamics 

  .مطرح شدند McGeevorو  Brass ،Bowdenها در ابتدا در  برخی از این ایده. 2
3. David Harvey 
4. Self-management, self-building and self-production 
5. Transduction 
6. Experimental utopias 
7. Rigour in invention and knowledge in utopia 
8. Irresponsible idealism 
9. Urbanity 
10. A multiplicity of representations and interventions 
11. Big Society 
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آوري اقتصادي بدون  دهد و به برنامه تاب نمیهاي مالی پاسخ  طور مستقیم به بحران آن است که به R-Urbanاما تفاوت اساسی 

آوري را صریحاً به کارهاي بدون دستمزد تغییر داده تا نبود ساختار رفاهی و  اي، تاب چنین برنامه .حضور دولت، توجهی ندارد

دولت  چرا که ؛واگذاري مسئولیت اقتصادي به شهروندان نیست R-Urbanهاي خدمات عمومی را پنهان سازد. راهبرد  شکاف

 ال قرار دادن نقش و مسئولیت دولت را مدعیؤاما حق اجتماعی و سیاسی مورد س .قادر و خواهان واگذاري آن به دیگران نیست

اند و نقش توانمندسازي، حمایت مالی و  در راهبرد یکپارچه شده ،عنوان شرکاي برابر هاي عمومی به . مقامات محلی و سازماناست

هاي عمومی نیز (همچون شوراي شهر،  هاي مدنی، سازمان اند. عالوه بر ساکنان شهري و سازمان هسرپرستی را به عهده گرفت

هاي  هاي فرهنگی) براي شرکت در این آرمانشهر تجربی و تقابل با روال آژانس و دفتر بازآفرینی، گروه عمومی زمین، مدارس

طور که هاروِي  بلکه همان ؛ست با تغییرات شهر، تغییر یابندبای اند. ساکنان تنها کسانی نیستند که می عادي زندگی دعوت شده

  ، سیاستمداران و متخصصان مسئول در شهر نیز باید تغییر یابند.ه است) اظهار نمود2008(

محیطی   هاي مردمی در برآورده نمودن نیازهاي اجتماعی، اقتصادي و زیست تنها شامل نوآوري R-Urbanبه این ترتیب، 

هاي جدید اجتماعی و  باشد، بلکه دربرگیرنده انتقادهاي سیاسی و اظهارات ایدئولوژیک، که تأییدکننده ضرورت وجود آژانس نمی

یافته خود را ارائه  ت سازمانئهی R-Urabnباشد.  نیز میفنی حاکم است،  -هاي اجتماعی اقتصادي مبتنی بر جایگزینی نظام

هایی که به تغییر  هایی براي اقدامات و فعالیت دهد که به معناي اقدام محلی در مقیاس واحد همسایگی است و به خلق فرصت می

  آوري است. پردازد. این امر تأییدکننده حق تاب می ،شود آینده آنها منجر می

R-Urban ها و اقدامات  به دنبال ارائه ابزارها و فضاهایی است که فعالیت ،هاي فضایی و مراکز مدنی آژانس با تمرکز بر

هاي ملموس  محیطی با روش هاي زیست ریزي فضایی به بیان چرخه هاي برنامهفرایندآور موجود شهروندان را آشکار سازد.  تاب

  کند. را تسهیل می 1کار کمک نموده و تجارب شهروندان از ساختن و انجام دادن

ابزارهاي جدید سیاسی و  R-Urbanمحیطی شهري است،  هاي زیست دهنده زیرساخت به موازات مراکز مدنی که نشان

هاي رسمی و  همچون اشکال مختلف نظام خودگردان و حمایت از ظهور انواع مختلف سازمان ؛دموکراتیک را نیز در دست دارد

 R-Urbanباشد که به هدایت تمام پروژه  می 2ها بخشی از تعاونی مدنی زمین غیررسمی اقتصادي در سراسر شبکه. تمام این

  شناسایی گردیده است. رکا و شهروندانکه در همکاري با سایر ش اند پردازد. قابلیت تغییر و تکثیر، ابزارهایی می

 3آوري اجتماعی و فرهنگی خرد تاب. 5

مدافع کلیت  R-Urbanنماید،  محیطی برخورد می هایی که با موضوع پایداري، صرفاً از دیدگاه فنی و زیست برخالف طرح

  داند. مان می عنوان یک تغییر در نحوه انجام امور به منظور تغییر در آینده است و آن را به 4»تغییر فرهنگ«

R-Urban محیطی، به تحول روابط مبتنی بر اتحاد  دهد که عالوه بر کاهش اثرات زیست اقدامات جدید جمعی را پیشنهاد می

گذاري فضا و امکانات گروهی، مقررات و اصول  گیري جمعی، به اشتراك هاي مشارکت و تصمیم نماید (مانند شیوه کمک می

آوري فرهنگی  تاب ،کوچک هر فرد و هر ذهن روي دهد و به این ترتیب زندگی جمعی). این تغییر الزم است تا در مقیاس بسیار

آید و به  بلکه از نوع داخلی به حساب می ؛خارجی نیست فرایندتنها یک  آوري نه گوید، تاب ایجاد شود. چنانچه راب هاپکینز می

یابی، به  هاي مهارت فرایندرگیرنده آوري درب ). فرهنگ تابHopkins, 2009: 15تر، تنومندتر و ماهر شدن است ( معنی منعطف

هاي اجتماعی و یادگیري متقابل است. این اقدامات کوچک اجتماعی و فرهنگی، غالباً به شیوه  ها، شبکه اشتراك گذاشتن مهارت

                                                             
1. Citizens experiences of making and doing 
2. Cooperative civic land-trust 
3. Micro-social and cultural resilience 
4. Change of culture 
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 گذاري ماشین با آوري پسماند، مبادله کاال و مهارت، به اشتراك هاي آنها (مانند کشت غذا و جمع زندگی افراد و فعالیت

-Rگردد.   می هاي خالق و نوآور در سطح زندگی روزانه باز هاي منحصر به فرد، پتانسیل ها)، توجه به جزئیات، ویژگی همسایه

Urban ها و  کند و با توجه به محدودیت سازي می صورت نقشه پیاده به ،منظور ابداع و تغییر در جزئیات محلی را به هاي ظرفیت

  پردازد. ها و ساختارها می هاي دور زدن آنها از طریق تعریف مجدد سیاست به پیشنهاد شیوهموانع اداري بر سر راه خود، 

  1شدن هاي رایج و رایج جریان. 6

ت گرفته است. مایکل هارد و آنتونیو نگري ئهاي مربوط به دموکراسی مشارکتی نش هاي رایج از دل بحث مسئله جریان

  دانند: می 2سیاست زیستیدانند بلکه آن را محصول  شده نمی عنوان یک موضوع کشف هاي رایج را به )، جریان2004(
  

نامیم تا بر این واقعیت تأکید شود که مدل مذکور نه تنها شامل تولید مادي در  می »یزیستسیاست محصول «ما این مدل رایج را 

باشد بلکه در ایجاد دیگر ابعاد زندگی اجتماعی همچون اقتصادي، فرهنگی و سیاسی نیز اثرگذار و  شرایط ثابت اقتصادي می

پردازند  رایج، به حمایت از وقوع دموکراسی می هاي و تعداد بیشتري از جریا 3»یزیستسیاست تولید «کننده است. امروز،  کمک

)Hardt and Negri, 2004: 9-10, author’s translation.(  
  

هاي رایج و فهم اتحاد اجتماعی باشد. امروزه ایجاد ارزش  اساس یک سیاست بلندمدت از جریان یک دموکراسی پایدار باید بر

 Ravel andباشد ( دهند، می هاي رایج انجام می آنچه که آنها با جریان 4سازي ها و جذب، انتقال و مناسب سازي ذهن حول شبکه

Negari, 2008: 7, author’s translation .(  

سازي و  )، پروژه انقالبی در زمان ما، همگی در خصوص جذب، انتقال، مناسب2008هاي راوِل و نگري ( اساس گفته بر

سازي مجدد و نوآوري دوباره در یک زمان  است. این موضوع یک مناسب قانونی فرایندعنوان یک  هاي رایج به بازگرداندن جریان

هاي جدید، اشکال تازه مدیریت و هدایتگري،  ها و سازمان ي بند باشد. این تعهدات نیازمند دسته نامشخص و در زمان مشابه می

  باشد. هاي مادي و مجازي) می فضاها و عامالن (تمام زیرساخت

R-Urban هایی که به طور همزمان به  زیرساخت ؛هاي جدید است راي رسیدن به مشارکت در زیرساختدر تالش ب

هاي جمعی  هاي رایج از جمله امکانات جمعی و خودگردان و دانش و مهارت سازي مجدد و نوآوري دوباره در اشکال جریان مناسب

گردد در   پیشنهاد می R-Urbanردهایی که توسط پردازد. امکانات و کارب هاي جدید گروه و شبکه می و تبدیل آنها به شکل

اي باز به روي کاربران مختلف بوده و  این امکانات شامل شبکه .شوند هاي مختلف به اشتراك گذاشته شده و توزیع می مقیاس

  است. 5هاي مبتنی بر اطالعات آزادفراینددربرگیرنده عناصر سازگار و 

R-Urban تأسیس گردیده)، به جاي خرید و مالکیت، از وابستگی به  حاضر در کُلُمبِس (که در حال 6به وسیله گروه زمین

پردازد. حق استفاده برخالف حق مالکیت، یکی  مدت و بلندمدت می هاي کوتاه مفهوم مالکیت عبور کرده و به مذاکره براي کاربري

شهري و  7هاي ز تمرکزي خاص بر روي شکافهاي گذشته، در اینجا نی . همانند پروژهاستهاي رایج  از خصوصیات طبیعی جریان

کسی که اشکال  -) 2006شود. هالووي ( می 8تمرکزي که حتی به طور موقت موجب دوري از سوداگري مالی ؛فضاها وجود دارد

                                                             
1. Commons and commoning 
2. Biopolitical 
3. Biopolitical production 
4. Appropriating 
5. Open-source information 
6. Land trust 
7. Interstices 
8. Financial speculation 
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از نظر وي، تنها راه ممکن براي  .نیز به این موضوع اشاره دارد -ها براي تغییر جامعه را مورد تحلیل قرار داده است مختلف طرح

دهی آنها  ها، سازمان هاي آن است و بهترین راه براي کار کردن در میان این شکاف تغییر بنیادي در جامعه، تفکر در شکاف

بدین شرح است:  ،دهد دقیقاً انجام می R-Urban). آنچه که Holloway, 2006: 19-20, Author’s translationباشد ( می

این امر  .کند هاي فضایی، زمانی و انسانی را سازماندهی کرده و آنها را به امکانات مشترك تبدیل می ه طیفی از شکافاین پروژ

هاي مشارکتی فراهم  انواع مختلفی از فضاي شهري (خصوصی یا عمومی) را براي استقبال از اقدامات جمعی نوین و سازمان

دهی،  نماید. این نوع از سازمان شهر ایجاد می هاي رایج در کالن خلق مجدد جریانها را به منظور  هایی از شکاف آورده و شبکه

 پردازد؛ میهایی است که به تضمین گستردگی و پایداري منابع مشترك  تنها شامل راه گیرد که نه را در برمی 1اشکال رایج شدن

  باشد. نیز می عنوان اقدام اجتماعی هاي مشترك به بلکه دربرگیرنده روش

 R-Urbanآینده . 7

R-Urban عنوان اولین مرکز مدنی در راهبرد  در مسیر خود قرار دارد. واحد کشاورزي شهري، بهR-Urban  ساخته شده

اي براي خدمات کمپوست در مقیاس  هاي اولیه ظاهر گشتند: مدرسه عنوان قدم هاي پیشگام در حوزه اقتصاد خرد، به است. فعالیت

هاي مداوم براي ارتقاي اهالی. در همین  اي، طرح کشاورزي با حمایت جامعه، مرغداري، پرورش کندوي عسل و کارگاه منطقه

ها در  ریزي گردید. این فعالیت هاي خاص محلی طرح آوري، استفاده مجدد و بازیافت پسماند بررسی، جمع هایی براي زمان، فعالیت

ترکیب با شبکه بازیگران محلی، به ساخت واحد بازیافت کمک نموده و میزبان اقتصاد اجتماعی، بازیافت محلی و اقدامات مربوط 

هاي اداري و مالی براي  سازي برنامه و آماده R-Urbanادي این دو واحد هاي اقتص باشد. ارتقاي مدل محیطی می به طراحی زیست

نفعان  عنوان شبکه مشارکتی، دربرگیرنده تمامی ذي باشد. گروه زمین به از جمله کارهاي فعلی ما می ،محیطی سومین مرکز زیست

  باشد. ل توسعه می، در حاR-Urbanهاي  کنندگان در مدیریت امکانات، امالك و زیرساخت پروژه و مشارکت

واقع در کُلُمبِس، اتخاذ  R-Urbanهاي آتی، اقتصادهاي متنوع پرورش خواهد یافت و اقدامات پیشرفته در شبکه  در سال

و زیرساخت  فرایندصورت یک  به R-Urbanگذاري مجدداً روي کار خواهد آمد.  خواهد شد. فرهنگ همکاري و به اشتراك

سازي و تطبیق یابد. این پروژه قبل از رهاشدن و رشدیافتن  زمان رشد کرده و به سادگی مناسبتواند با  طراحی شده است که می

ها در چند سال آتی  الن سؤتوسط خودش، براي مدتی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. آیا موفق خواهد بود؟ براي چه مدت؟ ای

باال براي  به هاي دموکراتیک و از پایینفراینداسایی منظور شن پاسخ داده خواهد شد. در حال حاضر، این یک تالش نظري به

  باشد. هاي شهري می آور در حومه بازآفرینی تاب

هاي معماران  طور حمایت از سایر نقش باال و همین به آور از پایین اي از پروژه بازآفرینی تاب این یادداشت با هدف معرفی نمونه

هاي اجتماعی  عنوان نوآوران اجتماعی که قادر به عملی نمودن نظریه و همچنین به رعنوان پیشقدم و واسطه تغیی ریزان به و برنامه

بر این تفکر تأکید دارد که تغییرات  R-Urbanو سیاسی بنیادي هستند، تدوین شده است. یادداشت حاضر در خصوص پروژه 

اي  اي در مجموعه ر نیازمند افزایش و تکثیر ریشهبنیادي در جوامع مدرن بدون مشارکت بسیاري از افراد، اتفاق نخواهد افتاد. تغیی

چنانچه  .باشند میدر میان کسانی است که خواهان تغییر در سبک زندگی فعلی خود  2»حق قائل شدن براي خود« هايفراینداز 

  دهد: هالووي پیشنهاد می
  

  نگاهی کنیم خود پیرامون مردم به است تا الزم ... کنیم دنبال را »خود براي شدن حق قائل«ایده  جدي طور اگر ما بخواهیم به

                                                             
1. Commoning 
2. Self-emancipatory processes 
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 آورمشارکت در ایجاد یک شهر تابچگونگی ؛ R-Urbanپروژه 

حق قائل «در سوپرمارکت) و روش آنان را در سرکشی (با وجود ظاهر بیرونی آنها) بپذیریم. در دنیاي  و (افراد در سر کار، در خیابان

هاي تحمیلی بر آنها که موجب گذر  مشمول هویترسند، مؤاخذه شوند. مردم  نظر می مردم نباید براي آنچه که به ،»شدن براي خود

  .)Holloway, 2006: 2شود، نیستند ( کردن و خرد شدن آنها و یا مقاومت در برابر آن و یا فراتر از آن می
  

R-Urban  در  »در برابر و یا فراتر از خود«. تالش بیشتر باشند میبراي مردمانی است که در خیابان، سرکار و در سوپرمارکت

  باشد. به عهده مردم می ،جهت تغییرات بنیادي جامعه
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اجتماعی با  منافعو خلق  روح جمعیمنظور تقویت  پروژه شهر همکارانه، به

نشده در مراکز مشارکت ساکنان  ي اشغالها و عرصه رهاشدهتغییر ساختارهاي 

کمک خواهد نمود تا فقر شهري در مناطق مختلف شهر کاهش یابد. ، شهر

» ي همکاريها پیمان«هاي شهري در تورین با اجراي اجراي مقررات کمون

و مقامات محلی بر اساس مراقبت از فضاهاي  ها منمیان ساکنان یا انج

 رود. پیش می رهاشدهعمومی یا استفاده مجدد از فضاها و ساختارهاي شهري 

کننده روند نوآوري در  تسهیل مثابهبا وجود اینکه مقامات محلی اکنون به 

خلق اشکال نوین رفاه شهري مبتنی بر  اما، کنند می چارچوب شهري عمل

اختالط اجتماعی و انسجام جامعه محلی خواهد شد و ساکنان  ، باعثها کمون

ي ها . استفاده از پلتفرمنمودخواهد تبدیل کنشگران تغییرات شهري به  را

که توسط دانشگاه  First Life، مانند شبکه اجتماعی شهري ICTنوآورانه 

 Caseي محله (ها ي خانهها و همکاري فعال شبکهاست تورین توسعه یافته 

Del Quartiere( ،در  و خواهد کرد کمک فیزیکی و مجازي وجوه ترکیب به  

 

 

 

 
 

The Co-City project looks at the 

transformation of abandoned structures and 

vacant land in hubs of resident participation 

in order to foster the community spirit as 

well as the creation of social enterprises 

will contribute to reduce urban poverty in 

different areas of the city. The 

implementation of the Regulation on the 

urban commons will be driven in Turin by 

the implementation of “pacts of 

collaboration” between residents or 

associations and local authority based in 

most of the cases on taking care of public 

spaces, or on the reuse of abandoned urban 

spaces and structures. The creation of new 

forms of commons-based urban welfare 

will promote social mixing and the 

cohesion of local community, making 

residents actor of the urban change while 

the local authority will act as facilitator of 

innovation process already ongoing in the 

urban context. The use of innovative ICT 

platforms, such as the urban social network 

First Life developed by the University of 

Turin, and the active collaboration of the 

network of the Neighbourhood Houses 

(Case del Quartiere) will contribute to 

combine virtual and physical dimension, 

involving different types of public in the 

centre as well as in the suburbs of the city 

                                                             
1. Iaione, Ch. (2018). The Co-City Project. Journal N°1. UIA. 
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که توسط دانشگاه  First Life، مانند شبکه اجتماعی شهري ICTنوآورانه 

 Caseي محله (ها ي خانهها و همکاري فعال شبکهاست تورین توسعه یافته 

Del Quartiere( ،در و خواهد کرد کمک فیزیکی و مجازي وجوه ترکیب به 

 يها اقدام گسترده بازآفرینی شهري علیه فقر و محرومیت اجتماعی، گروه

پروژه بازآفرینی  گیرد. می حومه را در بر همچنین و شهر مرکز مختلف مردم در

نامناسب در مناطق مختلف شهر از طریق فضاهاي رهاشده یا داراي کارکرد 

ي نوین در روند مشارکت ساکنان و تسهیل توسط شبکه ها گذاري سرمایه

- منجر به خلق مشاغل جدید در بخش اقتصادي ،ي محله شهر تورینها خانه

سازي چندین پیمان همکاري، مشارکت  اجتماعی خواهد شد. تعریف و پیاده

براي  بخشد و تعهد شهروندان می هبودي مختلف شهر را بها در بخش ساکنان

 انگیزاند. می یک شهر همه شمول و منسجم برگیري  شکل

 :شرکا

 شهر تورین - نشهرداري توری - 

 دانشگاه تورین - 

 )سازمان غیردولتیکاسینا روکافرانکا ( بنیاد - 

- ANCI- انجمن ملی مقامات شهري( ي ایتالیاها انجمن ملی شهرداري(  

in this wide action of urban regeneration 

against poverty and social exclusion. The 

regeneration of abandoned or underused 

spaces in different areas of the city will 

contribute to create new jobs in the social 

economy sector through the creation of new 

enterprises emerged along the process of 

residents participation initiated and 

facilitated by the city of Turin together with 

the network of the Houses of the 

Neighbourhoods. The definition and the 

implementation of several pacts of 

collaboration will improve the participation 

of residents in different parts of the city, 

fostering the commitment of the citizens 

towards a more inclusive and cohesive city. 

Partnership: 

- Comune di Torino – City of Turin 

- Università degli Studi di Torino 

- Fondazione Cascina Roccafranca (NGO) 

- ANCI - Associazione Nazionale Comuni 

Italiani (National Association Urban 

Authorities) 

 پیشینه. 1

در جوامع ما تعبیه شده است. این پیچیدگی مفهوم نوآوري به معناي امید به  ها نوآوري به مثابه مفهومی پیچیده، براي قرن

نشده جامعه و  اما هنوز حل ،ي اجتماعی جدید یا بلندمدتها ي نوینی است که چالشها حل و راه ها ظرفیت انسانی براي خلق ایده

دهد. چنین پیوند طبیعی میان نوآوري و توانایی  می در نهایت ظرفیت جمعی براي تداوم بهبود کیفیت زندگی را در دستورکار قرار

تواند توضیح دهد چرا این مفهوم وابسته به زمینه کاربرد، تعاریف و تغییرات  می ،ي بسیار متفاوتها ما براي مقابله با چالش

  شماري داشته است. بی

محیطی، تعریف مفهوم نوآوري احتماالً  در توسعه شهري، با توجه به ارتباط غیرمستقیم بین ابعاد اجتماعی، اقتصادي و زیست

به دست آورده و معانی و مفاهیم خاصی را به  اي هي گذشته، این مفهوم اهمیت فزایندها مشکل است. با این حال، در طول دهه

  شهرها و شهروندان نشان داده است.

محور براي خلق  رویکردهاي خاص زمینه گیرند که عمیقاً در می در زمینه شهرهاي ایتالیایی، شهرهاي برگزیده، مسیري را پی

از  اي هیک مجموع عنوان بهي شهري و به تبع آن یک ادراك مجدد از شهر ها نوآوري شهري از طریق اقدام جمعی در کمون

یکی از  عنوان بهي شهري را ها است. تورین مقررات مربوط به کمون 1نهادینه شده است. تورین، پایتخت منطقه پیمونت ها کمون

ي حکمروایی ها همکارانه حول سازگاري رژیم همکارانه، تصویب کرده است. رویکرد شهر زارهاي اصلی سیاست رویکرد شهراب

   کنند. می شهري گردش 2تعاونی تا مدیریت منابع و خدمات

                                                             
1. Piedmont Region 

  گاه کنید بهن .2
S. Foster, C. Iaione, Ostrom in the City: Design Principles for the Urban Commons, in The Nature of Cities, August 20th 
2017, available at https://www.thenatureofcities.com/2017/08/20/ostrom-city-design-principles-urban-commons/. 
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 پروژه شهر همکارانه

 
، آتن و 5بارسلونا، اکرونا، گنت، مادرید، 4، مسینا، رم3، رجیو امیلیا2، ناپل1شهرها در تجربه رویکرد شهر همکارانه (بولونیا سایر

  غیره) هستند.

مقابله با فقر در براي  ،جهت ساخت رویکرد اداري خاص شروع  نقطه عنوان بهاستفاده از مقررات بر در رویکرد تورین، تصمیم 

 ) است.UIA(از این پس  6، به لطف پروژه شهر همکارانه اقدامات نوآورانه شهريها شهرها از طریق کمون

ي اصلی ابتکار عمل اقدامات نوآورانه شهري را ها ابتدا چارچوب سیاستی اتحادیه اروپا را معرفی و ویژگی، رو نوشته پیش

سوي پروژه شهر  شده توسط شهر تورین به کند و مسیر دنبال می کند. سپس، چارچوب سیاست شهري را بازبینی می توصیف

و در قالب پروژه  ؛آید می گذاري فراهم ابزارهاي سیاست ؛شود می ي اصلی تعیینها ، ویژگیدر ادامهشود.  می همکارانه توصیف

ي آتی شهر معرفی ها المللی توسط شهر تورین عملیاتی خواهد شد. در پایان، گام شهر همکارانه اقدامات یادگیري و تبادل بین

 د.شخواهد 

 چارچوب سیاست اتحادیه اروپا. 1-1

UIA ابتکار عمل ،EU ي شهري در مناطق شهري در سراسر اروپا جهت ها از اتحادیه اروپا است که منابعی براي حل چالش

UIAآورد. طبق گزارشات  می نشده فراهمي نوین و اثباتها حلآزمون راه
درصد جمعیت کل  72 -میلیون نفر  359حدود ، 7

ي متعدد مرتبط با اشتغال، ها مناطق شهري با چالش کنند. می زندگی ها در شهرها، شهرهاي کوچک و حومه -اتحادیه اروپا 

یی پویا ها مکانباشند؛  می ي نوینها حل و راه ها با این وجود، آنها موتور ایده اند؛رو هجمعیت، آلودگی آب و خاك روبآمار مهاجرت، 

، مقامات اند رو هکه با آن روب اي هیدي فزاینده پیچها افتد. براي پاسخ به چالش می که در آن تغییرات در مقیاس وسیع و سریع اتفاق

 آنها باید باهوش و نوآور باشند. ؛و خدمات سنتی فراتر بروند ها شهري باید از سیاست

ه خوبی توسعه یافته است، اما به این معنی است که گرچه تحقیقات در مورد مسائل شهري ب UIAبنابراین ابتکار عمل 

ي جدید، ها براي آزمایش ایده خود زیرا مقامات شهري تمایلی به استفاده از پول ؛شود مین ي بالقوه همیشه در عمل اجراها حل راه

ي نوآورانه و ها حلدهد تا راه می به مقامات شهري امکان UIAاشتباه و در عین حال خطرناك ندارند. بنابراین ابتکار عمل 

 ي اصلی شهري درها ي ابتکاري جهت چالشها حلتدارك منابعی براي آزمون راه UIAخالقانه را آزمایش کنند. هدف اصلی 

نفعان  ذياست.  ي شهريها ي بیشتر در زمینهها پیچیدگی گویی به فهم چگونگی عملکرد و پاسخمناطق شهري سرتاسر اروپا و 

                                                             
(که من همکـاري مسـتقیم    LabGovهر همکارانه بولونیا یک پیمان باز همکاري بین شهر بولونیا و بنیاد دل مونت است که تحت هماهنگی علمی . ش1

رم انجام شده است. اطالعات و مواد مربـوط بـه رونـد     LUISS) در دانشگاه ICEDDسی و دموکراتیزه کردن (هستم) در زمینه مرکز بین المللی دموکرا

  http://www.co-bologna.it) در اینجا در دسترس است: 2015/2017همکاري بولونیا (
ــ2 ــهرداري    . چ ــاختن ش ــال س ــراي تنظــیم و فع ــده ب ــرا ش ــل اج ــه توســط شــهر ناپ ــا در شــهر ، د ارچوب سیاســتی ک ــی ه ــود:  ر اینجــا بررســی م ش

http://www.labgov.it/2017/04/29/the-co-cities-series-1-naples  
(که در آن  LabGov، با پشتیبانی علمی و سازمانی Reggio Emilia) که در آن شهر Co-Reggio Emilia )2016/ 2017طالعات مربوط به فرایند . ا3

ــار مســتقیم هســتم) و   ــن همک ــاري  SocioLabم ــک همک ــا موجــود اســت:   ی ــومی در اینج ــات عم ــد اطالع ــاري تولی ــاز و همک ــوآوري ب ــراي ن  ب

http://www.labgov.it/2017/05/25/the-co-cities-series-2-reggio-emilia  
/ در حال انجام)، که آزمون پروتکل شهر همکارانه براي حکمروایی همکارانه در سطح منطقه پـیش بینـی   2015ت در روند شهر همکارانه رم (طالعا. ا4

هـاي تجدیدپـذیر) بـراي     هاي جدید و انرژي وريا(آژانس ملی ایتالیا براي فن ENEAشود، در چارچوب یک پروژه پژوهشی گسترده تر توسط رهبري  می

  .http://co-roma.it) در دسترس هستند. RESهاي الکتریکی ( هاي سیستم در زمینه برنامه) یا پژوهش 2018 /2016برنامه سه ساله (
5. A Coruna 
6. Urban Innovative Actions (hereinafter UIA) 

  بخش اقدامات نوآورانه شهري چیست؟ آنالین موجود است در اینجا: . ببینید7
http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions 
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، بخش خصوصی، ها ، سازمانها (آژانسداران کلیدي شهري  که باید کلیه سهام باشند مین شهري مسئوال UIAابتکار عمل 

توانند تخصص و دانش مربوط به مسئله سیاست خاص را مورد توجه قرار  می ي غیردولتی) را کهها سازمان و سسات تحقیقاتیؤم

 آوري و به و جمع ها وسیله تأمین بودجه براي پروژه هشده توسط مقامات شهري ب ي ارائهها ، از پروژهUIAدهند، در برگیرند. 

 1کنند. می ن در سراسر اروپا، پشتیبانیاگذاران شهري و متخصص شده از این پروژه با سایر سیاست ي تولیدها گذاري دانش اشتراك

ي شهري بر اساس همکاري ها دستورکار شهري براي اتحادیه اروپا، یک رویکرد براي سیاست عنوان بهپیمان اخیر آمستردام، 

 نفعان شهر در سطح اتحادیه اروپا، فراهم نمود. پیمان آمستردام در حقیقت بیان لی و ذيمقامات شهري با دیگر کنشگران اص

  کند که: می
 

ي پیچیده در مناطق شهري، آنچه با اهمیت است، این است که مقامات شهري با جوامع محلی، جامعه ها براي رسیدگی به چالش«

ترین عامل در شکل دادن به توسعه پایدار با آنها اصلی، یکدیگرهمکاري کنند. با همکاري با  یسسات تجاري و دانشؤمدنی، م

هاي اتحادیه اروپا، ملی، . سیاستباشند میمحیطی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مناطق شهري  هدف ارتقاء پیشرفت زیست

، با مشارکت نهادهاي ها ي غیردولتی، کسب و کار و شهرداريها اي و محلی چارچوب الزم را که در آن شهروندان، سازمانمنطقه

  2»کنند. می ي جدي خود مقابله کنند، تعیینها توانند با چالش می ،یدانش
 

)، 4-10، مسکن ()3-10()، فقر شهري 1-10ن و پناهندگان (اموضوع داراي اولویت، مهاجر 12پیمان آمستردام در میان 

) را لیست نموده است. 12-10تدارکات عمومی نوآورانه و مسئوالنه ()، 10-10جایی شهري ( )، جابه9-10( استفاده پایدار از زمین

 ،ي شهري و اقدامات سازمانی و اداريها به دنبال برخی از این موضوعات داراي اولویت، شهر تورین از طریق مقررات در کمون

  قرار گیرد.  3»شهر همکارانه« چتر تصمیم گرفت در زیر

  چارچوب سیاست شهري .1-2

ي شهري در تاریخ ها اداره جهت مراقبت و معاصرسازي کمون تورین، مقرراتی براي همکاري میان شهروندان وشوراي شهر 

از الگوي بولونیا الهام گرفته شد. بنابراین، اشکال همکاري میان شهروندان و اداره  4تصویب کرد. مقررات تورین 2016ژانویه  11

و یا پاسخی به درخواست بود ن شهر درخواست شده اي شهري، توسط ساکنها براي مراقبت، مدیریت مشترك و بازآفرینی کمون

قانون اساسی ایتالیا بوده است. همکاري بین شهروندان و  118ماده  4، و بند 117ماده  6، بند 114 ماده 2 شهر، مطابق با بند

 تحقق »ي همکاريها پیمان«صطالح دولت بر اساس رویکرد مشارکتی، از طریق تصویب ابزار قانونی اداري غیرآمرانه، به ا

 ي ویژه را از نسخه بولونیا انجام داده است.ها اقتباس یابد. با این وجود، برخی از می

مدت  تواند کوتاه): بهبود و مدیریت هماهنگ می6دهد (ماده  می ارائهرا  ها در ابتدا، طیف مشخصی از انواع مداخالت در کمون

). 6(ماده  باشد ها یک سیستم پیچیده کاال و فعالیتبه و باشد یا بلندمدت باشد، در حالی که بازآفرینی ممکن است موقت یا دائمی 

 فراهم ها در کموننیز بلکه همکاري میان شهروندان و مدیریت شهر را  ،تنها طیف وسیعی از اهداف سیاستی با این وجود، نه

  اصلی اهداف عنوان به اجتماعی، خدمات همکاري و نوآوري دیجیتال را ابتکارات شهري، ا کیفیت فضاهايکنند. مقررات بولونی می

                                                             
-http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urbanبینید بخـش اقـدامات نوآورانـه شـهري چیسـت؟ آنالیـن موجـود اسـت در اینجـا:          . ب1

innovative-actions  
در  2016ه مـ  30آمستردام، وزراي اتحادیه اروپا در جلسه غیر رسمی با مسئولیت امور شـهري در تـاریخ   ستور کار شهري براي اتحادیه اروپا، پیمان . د2

  http://urbanagendaforthe.eu/pactofamsterdamآنالین موجود است در اینجا:  .آمستردام، هلند موافقت کردند
3. Co-City 

 mecc( تصـویب شـد   2016شـهري از طریـق شـوراي شـهر در یـازدهم مـاه ژانویـه         هـاي  کمـون در مـورد   375/2016قررات شهر تورین شماره . م4

  به اجرا درآمد. 866ژانویه سال  25) و در تاریخ 2015/01778/070
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 سیاستی تعیین کرد.

ي ها شده توسط پیمان ، مقررات، شهروندان شهر را مستقیماً به مسئولیت اقتصادي براي تحقق اقدامات و مداخالت ارائهثانیاً

شهر جز از طریق تنظیم پیمان همکاري متناسب با مقیاس مداخله براي مداخالت مرتبط با  ).16نماید (ماده  می همکاري توانمند

تواند کمک  می ي مالی را مستقیماً انتقال دهد. در مورد دوم، شهرها تواند به شهروندان فعال کمک نمی منافع عمومی شهر،

است؛ ي عمومی؛ ب) خدماتی که توسط شهر مورد توجه ها مانند: الف) استفاده آزاد از ساختمان ؛اقتصادي مستقیم را فراهم کند

 ).16د) دسترسی آزاد به مواد الزم براي انجام مداخله (ماده و شود؛  می مینأي نگهداري که توسط شهر تها ج) هزینه

راي سرانجام، آنچه در مورد رویکرد تورین نسبت به مقررات مشارکت مدنی براي شهروندان جالب توجه است، تالش دولت ب

 ،کند. این مدل می ي مختلف شهر را براي همکاري با یکدیگر هماهنگها ایجاد زیرساخت داخلی بوروکراسی شهر است که بخش

  کند.  می سازي جلوگیريیندهاي پیادهاگذاري عمومی و فر شدن سیاست قطعه از مشکل کالسیک قطعه

گروه کاري  1.قانون یک گروه کاري ایجاد کرد 7ماده  بند دومافزایی، دولت بر پایه  براي ایجاد چنین ساختار یکپارچه و هم

دان از اهداف شهرونارزیابی دستاورد و اولین . این، شود می هاي همکارينقش کلیدي در روندي دارد که منجر به امضاي پیمان

ي عمومی ها ي مداخله در ساختمانها قانون، که دستورالعمل مربوط به پیمان 25است. این گروه با کمیته شورا، بنابر بند دوم ماده 

کند. نوآوري در این  می و یا سایر اموال متعلق به شهرداري را در بردارد، همکاري و ضرورت ارائه اصالحات پیمان را ارزیابی

رویکرد، این واقعیت است که گروه کاري توسط کارمندان مدنی از مناطق مختلف چهارگانه شهر تشکیل شده است. در واقع، 

تواند بر اساس نوع پروژه از ترکیب مختلف ادارات خدماتی تشکیل شود. در حال حاضر، گروه کاري متشکل از  می وه کاريگر

 ؛سبز و عمرانفضاي زیست،  حفاظت محیط ؛خدمات فرهنگی ؛خدمات آموزشی ؛اعضاي چندین بخش است: خدمات اجتماعی

ي مساوي (دومین گروه نیز ها ت عمومی؛ تمرکززدایی، جوانان و فرصتجایی؛ امالك و مستغالت، صنایع و خدما زیرساخت و جابه

 کند). می ي گروه کاري را هماهنگها فعالیت

ي ویژه را در حین اجراي پروژه انجام دهند (براي مثال ها شوند تا فعالیت می اعضاي خاص گروه کاري از سوي شهر تعیین

شهر).  ساکنانبراي ارزیابی پیشنهادهاي همکاري ارائه شده توسط  ،کاريشده توسط بعضی از اعضاي گروه  ي تشکیلها کمیته

  و نواحی شهر باشد. ها براي شهروندان شهر و فراخوان اعضا از سایر بخش 2تواند محل خدمات گوناگون می گروه کاري

 همکارانه پروژه شهر .1-3

براي رسیدگی به  اي هوسیل عنوان بهگذاري در مناطق شهري  ي نوآوري شهري، شهر موفق به سرمایهها از طریق پروژه

با همکاري گروه علوم کامپیوتر و  UIAشود. در تورین پروژه  می پذیر مسائل مهم نظارتی شهري مانند فقر و جوامع آسیب

ي ها شبکه خانه«بر ره عنوان به »کاسینا روکافرانکا« ) و بنیادANCI( ها دانشکده حقوق دانشگاه تورین، انجمن ملی شهرداري

  ارتقاي اجراي مقررات تورین است. سازي تالش بازیگران شهري در هماهنگ ،شود. هدف می انجام 3»محله

ابزار همه شمولی اجتماعی و علیه فقر در بسیاري از  عنوان بهنوسازي امالك و مستغالت و فضاهاي عمومی را،  ،این پروژه

ي برابر توسط دپارتمان شهر ها پروژه براي تمرکززدایی، استفاده از جوانان و فرصت مناطق محروم شهر در نظر گرفته است. این

  هماهنگ شده است.

                                                             
 ت:تأییـد شـده اسـت. آنالیـن در اینجـا موجـود اسـ        2016مـارس   3سـیس شـد. در تـاریخ    أت 14گروه کاري از طریق یـک تصـمیم اداري شـماره    . 1

http://www.comune.torino.it/benicomuni/bm~doc/determina-dir-gen-istituzione-gdl-2.pdf.  
2. One-Stop Shop (OSS) 
3. Neighborhood Houses Network 
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است که ضمن توسعه انتشار  اي هبه اجرا درآمده است، یک سیاست و شبک 20062که در شهر تورین از سال  1ي محلهها خانه

شهر اطالعاتی  ساکناني محله، ها نمایاند. در شبکه خانه می فضاهاي جمعی در سراسر شهر، پلتفرمی کلیدي براي اجراي پروژه را

ي همکاري و همچنین فرصتی براي ها نویس طرح دهند. آنها از تهیه پیش می ي مختلف ارائهها در مورد پروژه شهر و فرصت

  کنند. می ، حمایتباشند می ي شهريها شهر که مایل به ایجاد همکاري جهت مراقبت یا بازآفرینی کمون ساکنانسایر دیدار با 

 ازي پروژه و شبکه اند هرا .1-4

 عنوان به Open Incetتوسط شهر تورین در یک رویداد عمومی در  2017مارس  31پروژه شهر همکارانه در روز جمعه 

ي عمومی شهري در سطح ها و همچنین براي بحث در مورد وضعیت هنر سیاست فرصتی براي ارائه اقدامات توسعه آتی شهر

تنها بازیگران متعدد فعال در زمینه بازآفرینی شهري و نوآوري در تورین، بلکه در سطح  ازي شد. نهاند هالمللی را ملی و بین

)، Pakhuis De Zwjiger)، آمستردام (SynAthinaآتن (هایی از  ؛ نمونهنمودندمشارکت  المللی نیز در بحث و گفتگو بین

گذاران داراي تجربیات کلیدي در ایتالیا در  سیاست و ). این رویداد همچنین سخنرانانBipZip)، لیسبون (UIAبارسلونا (پروژه 

 میلیا و بولونیا میزبانی نمود.از میالن، رجیو ا را ها زمینه بازآفرینی شهري و حکمروایی همکارانه در کمون

مسائل و  پتانسیلی براي همکاران و اعضاي جامعه در یادگیري متقابل در زمینه عنوان بهکه  اند اینها فقط اولین موضوعاتی

هاي آینده، همچنین گسترش شبکه بلکه فعالیت ؛نه تنها دائماً مشورت خواهند کرد آنها. اند هرویکردهاي مشابه شناخته شد

یی مشابه با شهر تورین را تصویب یا توسعه داده را از طریق پروژه ها حل شهرهایی که رویکرد شهرهمکارانه را اتخاذ کرده یا راه

یند مشارکتی و نیز مشارکت براي هدف قرار دادن ایک عامل فر عنوان بهبینی خواهند نمود. این رویداد نیز شهر همکارانه پیش

  کند.نفعان عمل می ذي
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آغاز  5، جیان ماریا آجیانی4معاون شهرداري تورین و دانشگاه دین تورین 3ناريتااین رویداد با درود سازمانی از سوي گیدو مون

گردید و پس از آن، تجربیات و مطالعات انجام شده توسط کارشناسان کلیدي در این زمینه ارائه ، بحث و بررسی شد. در بخش 

                                                             
1. The Neighborhood Houses 
2. G. Ferrero, Welfare urbano e case del quartiere, in Urbanistica informazioni, n. 242, (2012) 
3. Guido Montanari 
4. Turin University Dean 
5. Gianmaria Ajani 
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 پروژه شهر همکارانه

 
ي چند ها ارزیاب هماهنگی سیاست -1، سخنرانی مارکو گیستاUIAمرکزي رویداد، پس از بخش مقدماتی با مشارکت دبیرخانه 

 -)4استاد شهرسازي (دانشگاه کرنل 3و ویلیام گلدسمیت -ANCIاز  -2پائولو تستا -ینفرهنگی و ادغام شهروندان جدید تور

ارائه شد. سپس، اقدامات انجام شده در خصوص شهر  ها پروژه شهر همکارانه توسط کارمندان مدنی و شرکاي کلیدي پروژه

 ، براي پروژه شبکه اجتماعی مدنی7گیدو بوالتوسط  ؛ در زمینه دانشگاه تورین6و جیووانی فررو 5تورین توسط والتر کواالرو

»FirstLife« هاي همکاري بودند،  که از طریق آن، شهروندان قادر به تعامل با شهر و تجارب نوآوري شهري از طریق پیمان

ي مختلف هاها، روش، استاد حقوق مدنی در دانشگاه تورین و محقق برجسته مطالعاتی در زمینه کمون8ارائه گردید. اوگو ماتتی

9ها نشان داد. در آخر، ماریا الساندرا سابریانوالمللی و ایتالیایی را در مورد کمون بین
 محله را معرفی نمود. سپس يها خانه تجربه 

دهند معرفی شوند، در این  می بخشی از کسانی که ترجیح عنوان بهسازان شهر  کنندگان شهري یا تصمیم و مشارکت دیگر فعاالن

هاي شهري به اشتراك گذاشتند؛ تجربه خود را در زمینه بازآفرینی شهري و حکمروایی همکارانه در کمون رویداد تجربه

Synathina شهر آتن؛ واحد همسایگی به مثابه برنامه کمون شهري ،Reggio Emilia ؛Collaborare è  بولونیا؛ پروژه

B_Income گذاران و محققان دعوتگفتگو و مناظره پایانی میان سیاست. 10براي شهر بارسلونا؛ برنامه سیتی شیرینگ میالن

 .انجام شد 11ونقل کموناز گروه حمل Silke Helfrichالمللی، از جمله  مندان در سطح بین شده به این رویداد با مشارکت حرفه

  اي دعوت شدند.هشنود در یک محیط غیررسمی به شرکت در یک رویداد شبک و کنندگان براي ادامه گفت پس از آن، شرکت

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  گذاران اتحادیه اروپا و تورین میزگرد با سیاست. 2شکل 

  2017مارس  31همکارانه تورین،  ازي شهراند هدر مراسم را

 فراخوان عمومی .1-5

آوري پیشنهادات شهروندان براي  ، با هدف جمع2017فراخوان عمومی شهر در ژوئن  UIAاولین گام پروژه شهر همکارانه 

 نفعان هدف و اتخاذ یک رویکرد مشارکتی بود. هاي همکاري و در نتیجه برقراري ارتباط با ذيپیمان

                                                             
1. Marco Giusta 
2. Paolo Testa 
3. William Goldsmith 
4. Cornell University 
5. Valter Cavallaro  
6. Giovanni Ferrero 
7. Guido Boella 
8. Ugo Mattei 
9. Maria Alessandra Sabarino 
10. Milan Sharing City program 
11. Commons Transition Group 
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گیرد. فراخوان  می شهر اجتماعات شهري را از مرحله اولیه فرایند بازآفرینی را در بر ،1با توجه به چارچوب فراخوان عمومی

ي همکاري بین شهر و شهروندان فعال را تعریف و ها دهد که پایه می عمومی، براي ارائه پیشنهادهاي همکاري شرایطی قرار

کند. مثل یک دستگاه قانونی براي تسهیل حل اختالفات جوامع محلی مطرح شده است و پیشنهاداتی را از ساکنان  می نهایی

یا  ها نجمني غیررسمی، حتی اگر عضو اها شهر بدون نیاز به یک سطحی خاص از تخصص و مقبولیت از ساکنان و گروه

  :شود می قدرتمند افتتاح بیانیهپذیرد. فراخوان با  می ي رسمی نباشند،ها سازمان
 

عملکردي براي اجراي حقوق اساسی بشري، رفاه فردي و جمعی، به نفع  عنوان بهي شهري را ها شهروندان فعال و دولت، کمون«

مشارکتی یا  ادارهشان و یا  شناسد که با سرپرستی می ثروت جمعی، براي تضمین و ارتقا 118ماده  4آینده، مطابق با بند  يها نسل

  »اند. پذیري سهیم در مسئولیت ،بازآفرینی
  

چنین پیشنهادهایی باید  ،طور خاص به نماید. می پیشنهادات همکاري تعیین ،منظور توجه به اهداف همچنین، این اطالعیه به

ي اجتماعی ها ي شغلی، نوآوريها محور، محصول فرهنگی شهري، فرصت تماعداللت نمایند بر: اقدامات نظارت ارضی و توسعه اج

ي برابر و مقابله با تبعیض، پایداري ها گو، فرصت و شمولی اجتماعی، تنوع فرهنگی، گفت گذاري اجتماعی، روند همه و سرمایه

بودن فضاها، خدمات و ابتکارات عمومی. شهر فهرستی از  ، و در نهایت، در دسترساي همحیطی، کشاورزي شهري و اقتصاد چرخ

  کند. می فراهم را مداخله ممکن یا پیشنهاد شده است که در آن بناهاییمناطق یا 

 :استشهر همکارانه UIA  پیشنهادها شامل سه نوع اقدام در پروژه

ي محروم شده یا ها زآفرینی ساختماناز این طریق، شهر قصد دارد تا از روند با ؛»ي شهريها و فرهنگ ها محوطه«الف) 

 یورو). 1,100,000( در آن متمرکز است UIA حمایت کند. این اقدامی است که بیشتر منابع مالی اي همناطق حوم

ي شهري مانند ها پیشنهادات مربوط به این معیار، ارزش استفاده از زیرساخت ؛»ي نامناسب خدمات عمومیها زیرساخت«ب) 

هاي بخشد. براي پیمان می را دارد، ارتقا کاربرديدفاتر دولتی را که ظرفیت معطل مانده از لحاظ امکانات  و ها مدارس، کتابخانه

 اختصاص داده است. یورو 500,000 همکاري مربوط به این اقدام، شهر

، ها و پارك ها باغارتقاي مراقبت و مدیریت هماهنگ فضاهاي عمومی مانند هدف این معیار،  ؛»مراقبت از فضاي عمومی«ج) 

ي بازآفرینی ها یورو براي فعالیت 100,000گیرند.  می قرار نشدن استفادهو یا میادینی است که در معرض خطر نابودي یا  ها خیابان

 اختصاص داده شده است.

ارائه شده » First Life« اطالعات دقیق در مورد اقدامات پروژه و مناطق پیشنهادي براي مداخالت شهر در پلتفرم دیجیتال

ت روي سای ، براست. همچنین بخشی از پروژه با هدف ساخت یک شبکه اجتماعی مدنی براي روند بازآفرینی شهري

https://cocity.firstlife.org/#/ دسترس است. در  

کمیته هاي همکاري منصوب کرد:  شهر تورین دو کمیته متشکل از اعضاي گروه کاري را براي ارزیابی پیشنهادات پیمان

جوانان و  ،تمرکززداییهاي  بخشج) متشکل از یک عضو از  و ي اقدام (الف، بها فراخوان پیشنهادات مربوط به حوزه

زیست، فضاهاي سبز و حفاظت عمرانی؛ میراث و تدارکات  ي برابر خدمات اجتماعی؛ خدمات فرهنگی و اداري؛ محیطها فرصت

ی، این کمیته توسط یک عضو از هر یک از ادارات زیر تشکیل شده است: عمومی؛ کمیته فراخوان بازآفرینی مدارس دولت

 ؛ میراث و تدارکات عمومی.I.T.E.Rي برابر؛ خدمات اجتماعی؛ خدمات آموزشی و ها تمرکززدایی، جوانان و فرصت

                                                             
 /http://www.comune.torino.it/benicomuni/bm~docتصویب شـد و در   2017مه  23از  30اداري شماره  نامه آیینفراخوان عمومی از طریق . 1

determina-approv-avvisi-atti.pdf توانید ترجمه انگلیسی را که همراه آن است، پیدا کنید موجود است. شما می.  
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پیشنهاد پیمان  47: شهر تنها در دور اول، پس از پایان مهلت کرداز شهر دریافت  با درصد باالیی را فراخوان عمومی، پاسخ

که اکثریت پیشنهادات را به خود جلب کرد،  اي حوزهپیشنهاد در میان سه حوزه موضوعی توزیع شدند.  47همکاري دریافت نمود. 

سپس  ؛ها اي سبز یا باغي مدیریت مشترك فضاهها پیشنهاد)، با پیمان29مراقبت از فضاي عمومی ( بود؛ سومین حوزه اقدام

یا یک فضاي کاري مشترك یا ایجاد فضاهاي  FabLabیی که ایجاد یک ها پیشنهاد) با پیمان 11ي عمومی (ها زیرساخت

پیشنهاد) که در آن  7و فرهنگ شهري ( ها در نهایت محیط ؛ وبینی نمود ي ورزشی یا اجتماعی را پیشها مشترك براي فعالیت

براي سازماندهی  اي هي عمومی تا ایجاد فضاهاي جمعی محلها ي بازآفرینی ساختمانها ز فعالیتا اي هطیف گسترد ها طرح

ي ها گیرد. اغلب این پیشنهادات از سازمان می ي حامی دو جانبه را در برها ي اجتماعی یا گروهها ي ورزشی، فعالیتها فعالیت

طور انفرادي،  د) از نوآوران مدنی/ اجتماعی (شهروندان بهپیشنها 10پیشنهاد)، گروه کوچکی از پیشنهادها ( 34غیردولتی (

پیمان پیشنهاد  1/ اجتماعی و دولتی و نوآوران مدنیي غیرها شده توسط مشارکت سازمانپیمان پیشنهاد 2رسمی)، ي غیرها گروه

پیشنهاد)، 29دوجانبه ( ها ، اکثریت پیمانها شده توسط یک حامی دانش دریافت شد. تنوع ترکیب مشارکت در پیشنهاد پیمان

 نفع بود. جانبه و متشکل از چندین شرکت ذيپیشنهاد) و دو همکاري چند 16اص (بخشی مشارکت چند جانبه و شرکت سهامی خ

ي همکاري دریافت نمود. شهر فراخوانی خاص براي پیشنهادات ها پیشنهاد از پیمان 100مرحله دوم و سوم، شهر بیش از 

همیشه چندجانبه  ها پیشنهاد گردید. در این مورد، مشارکت در پیمان 31ولتی صادر کرد که باعث ارائه همکاري در مورد مدارس د

 است؛ زیرا آنها سه نوع بازیگر را مدنظر قرار دادند: مدارس، شهر و بازیگران مدنی.

نست با چالش تأمین مشارکت ي محله، تواها ویژه نقش خانه دهد چگونه رویکرد مشارکتی شهر تورین و به می این نتایج نشان

 ،شده ي محله و زمان صرفها شده در سیستم خانه نفعان برخورد کند. فرایند انجام توجه و واقعی در یک شبکه گسترده ذي قابل

گذاري خوب و فضاي قابل اعتماد خلق شده و مالکیت مشترك پروژه در دهنده محتواي پروژه و شرایط بازگشت سرمایه نشان

  باشد. می لیاجتماعات مح

 ي اصلی، به ویژه تدارکات دولتیها چالش. 2

 رهبري، هماهنگی داخلی، ارتباط و مشارکت .2-1

سازي، تدارك دولتی، کار یکپارچه متقابل، اتخاذ یک  ي اصلی شهر تورین در مرحله اولیه طرح، رهبري براي پیادهها چالش

گیرد.  می جز تدارکات دولتی صورت ، بهاي هاین بخش، توجه ویژه به هر جنبنفعان بود. در  رویکرد مشارکتی، برقراري ارتباط با ذي

 شود. پرداخته میتدارکات دولتی به بعدي بخش در 

ي مختلف شهر را هماهنگ کند تا آنها را به ها تالش دولت براي ساخت زیرساخت داخلی براي بوروکراسی شهر که بخش

  استراتژي موفق براي مقابله با چالش سازمانی و هماهنگی داخلی است.ي همکاري وادارد، یک ها افزایی در طرح هم

رغم تغییرات سیاسی  به ؛گذاران بود این هماهنگی داخلی، به نحوي، کلید دستیابی به رهبري و حمایت از سیاست در هر حال،

فضاي همکاري و کار تیمی است  که شهر تورین پس از تصویب این مقررات با آن مواجه شده بود. این هماهنگی بیشتر به دلیل

  شهر همکارانه تورین را نیز تقویت کرده است. UIAکه ابتکار سیاستی آن را ایجاد و پروژه 

ي مختلف و ها ویژه در این رویکرد نوآورانه است، این واقعیت است که گروه کاري از کارمندان دولتی از دپارتمان آنچه به

ترین اصل حاکم بر روابط  زیرا شایع ؛است. این امر در علم مدیریت دولتی رایج نیست بنابراین ذخایر سیاسی شهر تشکیل شده

داخلی، هماهنگی نیست، بلکه شایستگی است. شایستگی، فرصت زیادي را براي عدم اطمینان و موانعی را در مورد فرایندهاي 

  سوق مشترك هدف سوي یک خود را به يها ، تالشدهد پیوند منافع را تواند می هماهنگی که در حالی ؛کند می غیرواقعی ایجاد
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 هاي پروژه در نظر گرفته شده است. همه جنبهاطمینان حاصل شود که تا حد امکان دهد، و 

، همراه با استراتژي ارتباطی که تاکنون از طریق مراحل پروژه اندیشه شده است، همچنین فرایند این اتفاق ازياند هرا

ي همکاري را دریافت ها پیشنهاد از پیمان 100دهد که شهر بیش از  می رود، اجازه می ي محله پیشها مشارکتی که از طریق خانه

  کند.

-هاي ارتباطی و رویکرد مشارکتی که توسط شهر تورین اتخاذ شده و به ویژه نقش خانهدهد که چگونه توسعهاین نشان می

 .ه استنفعان درون شهر، کلیدي بود شبکه وسیع از ذيتوجه و واقعی در یک هاي محله، در ایجاد یک مشارکت قابل

شده براي تفسیر محتواي پروژه و شرایط مراجعه به  هاي محله انجام شد و زمان صرفاین فرایند که در سیستم خانه

  مود.فراخوان، یک سرمایه گذاري خوب را تصدیق نمود و فضاي اعتماد و مالکیت مشترك پروژه را در اجتماعات محلی ایجاد ن

 تدارك دولتی نوآورانه و مسئوالنه براي نوآوري شهري. 2-2

شهر همکارانه تورین یک آزمایش از دیدگاه تدارك دولتی است. این آزمایش حداقل دو شیوه دارد: الف) ایجاد یک  پروژه

به این ترتیب امکان ، زیرا بر طراحی همکارانه در روند تهیه و ساخت مشارکت داللت دارد و »گوي مشارکتی و گفت«روال 

ب) تالش براي فرارفتن از پیمان سنتی و آورد؛  می یک اصل طراحی روند تدارکات فراهم عنوان بهجایگزینی همکاري با رقابت را 

بلکه به  ؛گیرد نمی یا رویکرد پیمان دولتی، کوششی براي ساخت یک همکاري که در آن هیچ انتقال ریسکی صورت

  وجود دارد.در آن  ها گذاري ریسک اشتراك

تواند یک آزمایش در زمینه تدارکات نوآورانه و مسئوالنه باشد. همانند هر همکارانه می شهر UIAبه همین دلیل پروژه 

شود. چارچوب ي منطقی در ساختار اداري میها نوآوري و آزمایشی، براحتمال ریسک عدم موفقیت داللت دارد و این باعث تردید

نقش مهمی در کاهش خطر ریسک ایفا نمود. این  ،سط شهر (یعنی گروه کاري، کمیته رهبري و غیره)شده تو نهادي ایجاد

گذار در  سازان سیاست استراتژي با دو اقدام دیگر هماهنگ خواهد شد: الف) ایجاد ارتباط با کمیسیون اروپا و جامعه سیاست

تحت برنامه کاري شهري براي اتحادیه اروپا؛ و  ،و مسئوالنهتدارکات شهري از طریق مشارکت شهري در روند تدارکات نوآورانه 

ي اداري براي معرفی آزمایش و دریافت بازخورد به منظور اعمال اصالحات احتمالی ها ب) سازماندهی یک کارگاه با قضات دادگاه

  در زمان مناسب.

پذیري  شده، ابتکار و مسئولیت دار شناساییویتیکی از مسائل اول در چارچوب دستور کار شهري اتحادیه اروپا، پیمان آمستردام،

 ،باشد. چالش اصلی براي شهر تورین در پیگیري این موضوع می گیري مشارکت شهري تازه آغاز شدهدولتی و فرایند شکل

پروژه شهر  برقراري ارتباط میان هدف اتحادیه اروپا در اجراي ابتکارات سازمانی نوآورانه و مسئوالنه دولتی و هدف شهر از طریق

یک  عنوان بهشود، باید  می همکارانه با برانگیختن حکمروایی مشارکت شهري است. ابزارهاي سیاستی که توسط شهر اجرا

زیرساخت براي رسیدن به این هدف مورد استفاده قرار گیرد. ایجاد یک همکاري میان بازیگران اصلی شهري (بازیگران دولتی، 

، یک گام کلیدي براي حل این اند طور بالقوه مسئول اجراي چنین استراتژي ماعات محلی) که بهبازیگران خصوصی، بازیگران اجت

  چالش است.

منظور کمک به این بحث در سطح اتحادیه اروپا، شهر تورین درخواست عضویت مشارکت شهري در زمینه تدارکات  به

از طریق شرکت پروژه شهر، به طور فعال در تولید دانش و کسب  داردمایل تو  ه استارسال کرد ه دولتی رامسئوالنه و نوآوران

  تجربه در راستاي این موضوع کمک نماید.
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براي افزایش  راهبرديیک ابزار  عنوان بهرا  3و تدارك نوآوري 2مشارکت شهري، استفاده از تدارك دولتی 1راهبرد سیاستی

، راهبرد سیاستیکند. یک نکته کلیدي در این  می بینی زیست و اقتصادي در شهرها پیش ثیر مثبت بر مسائل اجتماعی، محیطأت

داران عمومی، تجاري و  ثر به معنی متصل کردن متقاضیان مختلف شهري (سهامؤارتباطی براي نتایج م راهبردتوسعه یک 

 تماعی) از طریق مدل واسطه و همکاري در مرحله قبل از تهیه است.اج

ي اجتماعی و ها ) در زمینه نوآوري2018شده در ابتداي سال  ریزي اولین گام در این مسیر، سازماندهی یک سمینار (برنامه

نار غیرعلنی با حضور تدارکات دولتی است که هدف دقیق آن کمک به ورود شهر براي ارتباط بین دو موضوع است. این سمی

که ضمن پرداختن این سیاست، با  خواهد شد گذاران چندین شهر برگزار) و سیاستANCIهاي ایتالیا (انجمن ملی شهرداري

ي سیاست شهري ها چالش، مدنی و حل مسئله نوآوري اجتماعی ابزاري براي ترویج کارآفرینی عنوان بهاستفاده از تدارکات دولتی 

، اند مطالعه بهترین شیوه در سطح اتحادیه اروپا است، با شهرهایی که بخشی از مشارکت شهريکه راند. گام دوم  می را به پیش

  شود. نمی محدود ها اما به دیدگاه آن ؛شود می آغاز

ري در سطح اروپا، شهر آمستردام یک نمونه پیشرو در برنامه تدارکات نوآوري در شهر است. در این زمینه، دفتر اصلی فناو

)CTO( کارگیري خرید  هآپ شامل بمشتري استارت عنوان بهکند که کارکرد آن با تبیین جایگاه شهر  می نقش کلیدي را ایفا

باشد. براي توسعه  می ي اجتماعیها گذاري آپ و سرمایه ابزاري براي نوآوري، خرید محصوالت نوآورانه و توسعه استارت عنوان به

و یک فضاي کاري را در  5دادن پرورشازي کرد، که پشتیبانی و اند هرا را 4برنامه اقامت آپ ، شهر استارتها آپ استارت

ي ها شده توسط شهرداري، مانند جاده با یک یا چند موضوع مشخص ها آپ ي متعلق به شهرداري براي استارتها ساختمان

آورد. این یک مثال خوب، از ارتباط بین مسئله تهیه و سایر  می ادغام پناهندگان فراهم و ي مواد غذاییها هوشمند، مبارزه با زباله

  .مانند کارآفرینی مدنی و جوان استمسائل مهم سیاست شهري 

  

  UIAي ها ریزي شهر همکارانه براي مقابله با چالش طرح. 1جدول 

  مشاهدات  سطح  چالش

 باال  رهبري

  

هاي شهري در  نوآوريهاي شهري است که به  برانگیز در سیاست رهبري یک مسئله چالش

پردازد. دولت شهر تورین و  می ي سیاسیها ي مختلف سیاست به علت تصادم چرخهها زمینه

کنند، سبک رهبري  می کارمندان دولتی که در زمینه مدیریت مشارکتی مشترك شهري فعالیت

اتی د. رهبري سیاسی و حمایت شهردار و احزاب حاکمه ضروري و حیان همثبت و متعهد را پذیرفت

ي سیاسی، کافی ها اما ممکن است براي اجراي سیاست به دلیل تغییرات ممکن در چرخه ؛است

رهبري باشند و پرونده تورین نمونه  »توزیع« نباشد. بنابراین، مقامات شهري باید به دنبال نوعی

خوبی براي این رویکرد است. در مورد پروژه شهر همکارانه تورین، رهبري موفق براي اجرا، 

ستاوردي است که عمدتاً مربوط به ظرفیت بوروکراسی شهر براي کار در تقسیمات سیاسی است د

که با توضیح منافع عمومی و تأثیرات و معیارهاي این سیاست مشخص شده است. این رویکرد 

                                                             
 .https://ec، آنالین در اینجا قابل دسترسی است: 2017اکتبر  10نوآوري مشارکتی و تدارکات مسئول،  –دستورالعمل شهري براي اتحادیه اروپا . 1

europa.eu/futurium/en/public-procurement/orientation-paper  
 هاي کند. دستورالعمل شده را تنظیم میایجاد زمینه بازي پایه براي بخش عمومی در سراسر اروپا، قانون اتحادیه اروپا حداقل قوانین تدارکات هماهنگ . 2

2014/23/EC, 2014/24/EC and 2014/25/EC .پارلمان اروپا و شوراي اروپا را ببینید  
3. Public procurement and the procurement for innovation (PPI) 
4. Start Up in residence program 
5. Incubation 
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نظر از  ، صرف»شهر همکارانه«توانست حمایت سیاسی ضروري را از چارچوب سیاست شهري پروژه 

  مین کند. أیاسی دولت شهر تورین، تر رهبري ستغیی

همکارانه را از طریق اداره شهر تسهیل کرد،  یک عامل کلیدي براي رهبري که اجراي پروژه شهر

مثال گروه کاري شهر تورین  عنوان بهي مختلف (ها ایجاد یک گروه هماهنگی درونی از دپارتمان

 (کمیته اجرایی شهر ها ی پروژهي شهري)، و نیز شرکاي خارجها براي اجراي مقررات در کمون

  نفعان مرتبط است. ي فعال در شهر با دیگر ذيها طور کلی فعالیت همکارانه) و به

 دارك دولتی ت

  

شوند،  می ابزارهاي کلیدي قانونی که توسط پروژه شهر همکارانه اجرا عنوان بههاي همکاري،  پیمان  باال

(شهرداري و دیگر بازیگران دولتی، بازیگران بر ایجاد همکاري میان بازیگران اصلی شهري 

طور بالقوه مسئول حل مسائل فقر شهري از طریق استفاده  به ،بازیگران اجتماع محلی) و خصوصی

کند. چنین استراتژي مستلزم استفاده از  می ترکیبی از منابع عمومی، اجتماعی و خصوصی داللت

تورین  UIAهمکارانه  ولتی است که در پروژه شهریک استراتژي تهیه برنامه نوآورانه و مسئوالنه د

شده توسط شهر تورین در طراحی سیستم تخصیص منابع مالی  در حال طراحی است. منطق دنبال

براي کارهاي بازآفرینی شهري  یورو 1,700,000 ،مثال عنوان بهي بازآفرینی (ها براي اجراي فعالیت

ي عمومی و فضاي عمومی ها در داخل دارایی ي رهاشده عمومی، چندین فضاي نامناسبها مجتمع

یا سبز در شهر) یک رویکرد مشارکتی بود. این امر از طریق استراتژي ارتباطی در سطح محله 

ي مدنی و فراخوان براي ها منظور ایجاد عالقه به (و دانش پیرامون) پروژه و برانگیختن مشارکت به

دنی و ادارات شهر براي تعریف طرح، استفاده و ي مها هاي همکاري بین مشارکت یک رویه از پیمان

 همچنین طرح مدیریت این فضاها انجام شده بود.

یک  عنوان بهتواند  می پروژه شهر همکارانه قادر به تزریق نوآوري اساسی در مراحل تدارك بود که

ي اه با ایجاد مرحله طراحی و در بعضی موارد نیز مرحله اجرایی این رویه »وي مشارکتیگفتگ«

ي اساسی نوآوري مربوط به دیدگاه تدارك عمومی، ها مشارکتی تعریف شود. یکی دیگر از جنبه

طرح مدیریت فضاها است. باز هم در اینجا نوآوري اصلی این است که مدیران نهایی چنین 

شده، نیاز به مشارکت شهروندي خواهند داشت که از طریق گفتگوي مشارکتی  فضاهاي بازآفرینی

کشیدن این رویکرد، پروژه شهر همکارانه در  ناسایی شده است. براي تثبیت و به چالشایجاد و ش

ي تدارك نوآورانه و مسئوالنه دولتی به برنامه مشارکتی کارآفرینی شهري ها نویس زمینه تهیه پیش

 در اتحادیه اروپا ملحق شد و کارگاه آموزشی را با قضات اداري و سایر مقامات مربوطه سازماندهی

کریستین الیون و کارگزار قانونی که  UIAکننده کارشناس  کند. این موضوع با مشارکت تعیین یم

پذیر در وزارت امور خارجه دانشگاه تورین مستقر شده توسط ئو ماتتی و روبرتو کاوالو پرین امکان

  گردید.

سازي  یکپارچه

 بخشی میان

  

کند، ایجاد یک گروه کاري  می پروژه شهر را تسهیلیکی از ابزارهاي سازمانی کلیدي که اجراي   متوسط

کند تا آنها را به  می ي مختلف شهر را هماهنگها متشکل از بخش اداري شهر بود که بخش

ي کلیدي که توسط گروه کاري ها افزایی در زمینه پیشنهادهاي همکاري وا دارد. در میان فعالیت هم

کند  می ه شهر پس از هر دوره از فراخوان دریافتانجام شده است، ارزیابی پیشنهادهاي همکاري ک

  براي اخذ پذیرش در مرحله طراحی همکارانه براي یک پیمان همکاري وجود دارد.

رویکرد  روز کردن به

 مشارکتی

  

کردن مشارکت باال در فراخوان عمومی پیشنهادهاي همکاري، شهر تورین و شبکه  براي فعال  متوسط

ي مدنی براي تهیه پیشنهادهاي پیمان همکاري و پاسخ دادن ها مشارکتي محله در جهت ها خانه

ي محلی، شهروندان فعال و ها به فراخوان عمومی صادر شده از سوي شهر تورین توسط انجمن

ي همراه، هم ها ي راهنمایی و فعالیتها حمایت شدند. نقاط تماس محلی، سرویس، نفعان ذي
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ي آنالین ارائه شده است. مشارکت در فراخوان ها ه) و فعالیت، و غیرها آفالین (رویدادها، کارگاه

 نفع ارائه شد. پیشنهاد پیمان همکاري توسط طرفین ذي 100عمومی بسیار غنی بود، بیش از 

منظور مقابله با چالش اجراي یک رویکرد مشارکتی اجرا شد، ایجاد  دیگر از ابزارهایی که به یکی

که از نمایندگان شرکاي پروژه تشکیل شد. کمیته فرماندهی  کمیته فرماندهی پروژه همشهري بود

  آیند. می شود و اعضا یک بار در ماه گردهم می توسط مدیر پروژه رهبري

 نظارت و ارزیابی

  

 باال

  

جهت نظارت و  ها را براي پروژه ها از شاخص اي هکمیته اجرایی پروژه شهر همکارانه مجموع

آوري  ي مرتبط در طول پروژه جمعها و نتایج، تعریف کرده است. تمامی داده ها گیري خروجی اندازه

شود. استفاده از مدل ارزیابی  می شوند و همچنین پیشرفت در دستیابی به نتایج مورد انتظار ثبتمی

ي الزم ها کند تا از اینکه پروژه شهر همکارانه همکاري می به کمیته اجرایی و مدیریت پروژه کمک

ثیرات محلی محیطی را در زمینه بازآفرینی شهري به أدهد و ت می نتایج مطلوب انجام را براي

شود. ارزیابی  می آورد، اطمینان حاصل کند. یک متخصص ارزیابی تا انتهاي سال منصوب می ارمغان

ي کمی تولید شده ها شده توسط متخصص بر اساس نظریه اصول تغییر است تا بتوان بینش انجام

ي ها ي تولید شده توسط کاربرد نظریه تغییر را با بینشها و بینش ها از شاخص اي هتوسط مجموع

؛ و ي شهري براي کیفیت دموکراسی شهري یکپارچه نمودها کیفی درباره تحلیل اثر سیاست -کمی

هاي همکاري امضا شده و  دست آمده از پیمان همچنین تحلیل طرح مشارکت و محتوا و اهداف به

شناختی و  جمعیت-ها براي تحلیل ساختار اجتماعی کنندگان مدنی این پیمان امضاءاجراي ارزیابی 

نفعان یا  شیوه اجراي سیاست بر کیفیت دموکراتیک، مانند پاسخگویی سیاست به انتظارات ذي

  ثر گردید.ؤاعتماد به دولت شهر م

 پایداري مالی

  

 باال

  

ي مدیریت ها شهري براي ایجاد طرح يها پروژه شهر همکارانه، هدفش آزمایش حکمروایی کمون

جمعی پایدار و در نهایت نهادهاي جمعی است که مسائل مربوط به فقر شهري را و بازآفرینی 

 ي عمومی یا با عملکرد نامناسب را در دستور کار قرارها مناطق بد شهري یا مناطق محروم از دارایی

ي ها ي شغلی جدید از طریق طرحها دهد. این پروژه قصد دارد این کار را با ایجاد فرصت می

سسات انجام دهد. یک چالش اساسی که ممکن است براي پروژه شهر همکارانه ؤمدیریتی و/ یا م

ي شغلی تحت ها ایجاد فرصتتغییر رویکرد سیاست عمومی است که ریشه در وجود داشته باشد 

ی در خود کارآفرینی را در گذاري عموم گذاري با هدف ایجاد سرمایه مدیریت دولتی تا موضع سیاست

ي ها ي همکاري، فرصتها شده توسط طرح اصلی از طریق پیمان گیرد. فعالیت اصلی ارائه می بر

. با توجه به تغییراتی که در اند کند که در معرض خطر محرومیت می کاري را براي افرادي فراهم

کر شهر دارد و بنابراین ممکن چارچوب ملی براي تنظیم بازار کار وجود دارد، این بخش نیاز به تف

است نیاز به استراتژي تاحدودي متفاوت داشته باشد. شهر در حال ارزیابی است تا آن را به 

پذیر/ محروم  گذاري گسترده در ظرفیت مدنی خود کارآفرینی شهروندان جوان و افراد آسیب سرمایه

ابله با چالش پایداري مالی ي پروژه را براي مقها بنابراین به طور چشمگیري فرصت ؛بدل کند

  دهد. می افزایش

برقراري ارتباط با 

  نفعان هدف ذي

ازي این پروژه بود که در اند هاولین گام مهم در برنامه ارتباطی پروژه شهر، رویداد عمومی براي را  کم

صورت گرفت. این رویداد در همکاري با انجمن ملی شهرهاي ایتالیا برگزار  2017مارس  31تاریخ 

و بسیار موفق بود. نتایج بسیار خوبی از لحاظ انتشار یافت شد، مشارکت بسیار زیاد بود و  شد

ي اصلی این پروژه و ها فرصتی براي توضیح پیدایش و ویژگی ها معاونان شهرداري و شهرداري

 شهر یافتند. ساکناني ارائه شده به ها ارائه فرصت

منظور اطمینان از مشارکت  نفع به هادهاي ذيشهري و سایر ن ساکنانچالش برقراري ارتباط با 
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ي محله، ها ي همکاري با حمایت عمومی از خانهها طرح اجتماعی و مدنی باال در فراخوان عمومی

که توسط دانشگاه تورین تهیه شده  First Lifeپلت فرم  ،حل شد و نقش اصلی را در این پروژه

که هم ابزار  ، موجود استhttps://cocity.firstlife.orgنماید. پلت فرم در آدرس  می است، ایفا

. در مرحله اول این پروژه، پلتفرم، اخبار مربوط به اي و هم ابزار مشارکتی است هماهنگی شبکه

شده توسط پروژه شهر  ي محله و درخواست عمومی براي پیشنهاد همکاري ارائهها جلسات در خانه

منظور بهبود بخش  به ،طور خاص فرم را به یک پلتهمکارانه را منتشر نمود. پروژه شهر همکارانه 

براي  block chainشده، تحقق بخشید. در مرحله بعد، استفاده از  خبر، با استفاده از تجربیات منطقی

یک ابزار  عنوان بهتواند  می بینی نمود که پیش )شترکین(م کنندگان در میان شرکت ها توزیع نشانه

 ي محلی معتبر باشد.ها مبادله استفاده شود و در تخفیفات فروشگاه

ي اعتباري توسعه داده شد. ها کارتو  1خرید گروهی، جذب سرمایه جمعی سازوکارهايهمچنین 

دهد تا شهر  می که اجازهباشد تواند خلق یک مدار از اقتصاد دیجیتال مشترك  می سازوکاراین 

ي اقتصاد سیاسی خود را با رویکرد ها در مورد اقتصاد محلی و بهبود سیاست ها آوري داده تورین جمع

  مبتنی بر شواهد تسهیل کند.

 گسترش مقیاس کار

  

 متوسط

  

یک مرحله آزمایشی  عنوان بهپروژه شهر همکارانه یک رویکرد تجربی است و به همین دلیل شهر 

دهد و در  می ي شهر واکنش نشانها براي بررسی اینکه چگونه راه حل نوآورانه به پیچیدگی زمینه

طور که توسط  شود. شهر، مرحله بعدي را همان می شود، تصور ها می نهایت منجر به ارتقاء راه حل

کند.  می ریزي ه ارزیابی، برنامهمرحلنتایج تهیه شده، صرفاً در پایان پروژه با توجه به  UIAچارچوب 

اکنون، اولین مراحل را براي توافق، از طریق یک روش تجربی و انطباقی بنا  در هر حال، شهر،

مورد استفاده قرار  تر رویکرد شهر همکارانه در مقیاس بزرگ ،ي بعديها در گام. البته نهاده است

در مورد تدارك دولتی ، ر اتحادیه اروپاار مشارکت شهري د. مشارکت شهر تورین در دستورکگیرد می

سرعت بخشیدن به کارآفرینی «در مورد ، LabGov Rockefeller Bellagioو مشارکت در بنیاد 

براي  اي هوسیل عنوان به ،)2017مبر ادس 15-11( »همکارانه رویکرد شهرمدنی در سطح کشور با 

نیازمند  تر احتماالً ه در مقیاس بزرگشود. تکامل پروژه شهر همکاران می رسیدن به این هدف تصور

  همراهی نهادهاي اتحادیه اروپا و ملی از لحاظ منابع و صالحیت است.

  

 از ایجاد شغل تا کارآفرینی اجتماعی شهري . 3

 ي شغلی در شهرها کردن فرصت فعال .3-1

تبدیل رویکرد سیاست شهري، از ي شغلی با ها ، ایجاد فرصتUIAیک استراتژي مهم و هدفمند شهر تورین از طریق پروژه 

  کارآفرینی است. -گذاري در خودکمک به جستجوي شغل به سیاست سرمایه

تواند براي  می هاي همکاري است که محور بر اساس پیمان پیشنهاد پروژه ایجاد جامعه خدمات استخدامی ،فعالیت اصلی

ي ها از طرح اي هپیشنهاد پروژه همچنین شامل مجموعي شغلی ایجاد کند. ها فرصت ،اند افرادي که در معرض خطر محرومیت

باید توسط شهر  »آژانس استخدامی«ي شغلی است. یک ها و فرصت افراد جویاي کارمختلف اشتغال براي ایجاد تطبیق بین 

و ابزار مشابه  2»کوپن«، »ي مالیها کمک«، »آموزش«تورین انتخاب شود تا اقدامات ذکرشده را به نفع افراد محروم از طریق 

...) با امضاي  و ي اجتماعیها گذاري ، سرمایهفعاالن غیرانتفاعیغیردولتی،  نهادهايي خاص جوامع محلی (ها براي توسعه فعالیت

                                                             
1. Crowdfunding 
2. Voucher 
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ي شغلی است. شهر ها شدن فرصت شده براي این مرحله، فعال ي همکاري با شهر تورین انجام دهد. بنابراین رویکرد ارائهها پیمان

از معیارهاي اشتغال براي افرادي که در معرض  اي هوجه به برنامه پیشنهادي پروژه، یک فراخوان براي ارائه مجموعتورین با ت

  ي همکاري، منتشر کرده است.ها جهت مشارکت در توسعه پیمان اند، خطر محرومیت

عملیاتی، ایجاد فرصتی براي افراد در از طریق این معیار، پیشنهاد پروژه تبدیل شهروندان به عوامل تغییر در شهر بود. هدف 

تا به نقش فعال شهروند در  ؛(و هنوز) است، ) بودها کرده ترك تحصیل و بیکاران، مهاجران ،مثال عنوان به( معرض خطر محرومیت

بخشی از تغییرات جامعه،  عنوان بهي شغلی کمک کند و براي آنها ها تقویت مهارت و مدیریت همکاري مشترك شهري

 ي جدید شغلی را به وجود آورد.اه فرصت

 توجهی دارد. نظر قابل شود، این معیار نیاز به تجدید می به دالیلی که توضیح داده

 کارآفرینی اجتماعی شهري .3-2

 ها شده توسط پیمان بینی ي پیشها جهت پیگیري فعالیت ،شیوه جذب جوانان و افراد محروم عنوان به ،در ابتدا ،ایجاد شغل

 25از طریق فرمان قانون اساسی هاي موقت را  تغییرات مربوط به تنظیم پیمان ،به تازگی ،چارچوب قانونی ایتالیا شد. می تصور

ارائه داده است. براي رعایت الزامات جدید سیاست، شهر تورین باید تغییرات را در این بخش از پروژه و ) 2017مارس  17(

گذاري در گسترش ظرفیت مدنی  که ممکن است تصمیم بگیرد که آن را به سرمایهیافته ارائه نماید  استفاده از بودجه اختصاص

طور چشمگیري شانس  تواند به می پذیر/ محروم تبدیل کند. این رویکرد کارآفرینی، براي جمعیت جوان شهري و افراد آسیب-خود

امیدوارکننده، براي ارتقاء کارآفرینی جوانان است رسد ابزاري  می نظر پروژه را براي مقابله با چالش پایداري مالی افزایش دهد. به

مند است. چندین  دولتی اجتماعی بهره ي غیرها ي اجتماعی یا سازمانها گذاري و سرمایه ها ي شروع فعالیتها که از مزایاي انگیزه

و همچنین  ؛نوآورانهآفرینی کاریک اهرم براي ایجاد  عنوان بهدر استفاده از تدارك دولتی  ،شیوه مناسب مانند ابتکار آمستردام

 عنوان بهتواند  می اجتماعی در تدارکات در سطح ملی وجود دارد که شهر توجهاتکارگیري  هجهت ب ،ابتکارات شهرهاي اسپانیا

  بخش استفاده نماید. رویکرد الهام

است.  1سیاست بونتی اسپریتی سازي و دیگري ي فرهنگها برنامه ؛بخش باشد تواند براي تورین الهام می دو نمونه ،در ایتالیا

ي غیررسمی، ها ي غیردولتی، گروهها نهادي بازآفرینی شهري است که به ها فرهنگ سازي یک فراخوان براي پروژه

و خالقیت  یسال) که در زمینه اقتصاد فرهنگ 35محور (یعنی زیر  ي اجتماعی جوانها آپ استارت و ي اجتماعیها گذاري سرمایه

یورو براي پنج  400,000اندازي شده و بودجه ساالنه آن حدود  راه 3پلیسیاین فراخوان توسط بنیاد یون 2.ازدپرد می فعال هستند،

این سیاست به  .مورد حمایت قرار گرفت 4»پولیا« جایگزین توسط منطقهسیاست  عنوان بهپروژه است. بونتی اسپریتی 

و  ها ي پیشنهادي تبدیل ساختمانها شده به پروژه ي جوانان فراخواندهها تعاونی و ي غیردولتیها نهاداجتماعی،  ها گذاري سرمایه

 شود. می اطالقي اجتماعی، ها جهت تحقق بخشیدن به همه انواع پروژه استفاده، فضاهاي دولتی و کم

 پیچیدهگرایی شهري  هاز همکاري مدنی تا تجرب. 4

  شهري يها حکومتی نوین براي اداره و حفاظت از کمون يها مدل اجرایی يها از پیشرفت ترکیبی تورین پروژه شهر همکارانه

                                                             
1. Bollenti Spiriti

 

  https://culturability.orgسازي را در اینجا مشاهده کنید:  فرهنگ برنامهاطالعات مربوط به . 2
3. Unipolis Foundation 
4. Puglia 
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را براي نوآوري شهري است است. در مقایسه با زمینه ایتالیایی که چندین شهر مسیري را که عمیقاً مبتنی بر رویکردهاي خاص 

، شهر تورین رویکرد اند هیک کمون، برگزید عنوان بهي شهري و در نتیجه تجدید ساختار شهر ها از طریق اقدام جمعی براي کمون

 نوآورانه را از طریق پروژه شهر همکارانه توسعه داده است.

ي شهري بر اساس ها در واقع شهر تورین مقرراتی را براي همکاري میان شهروندان و دولت براي مراقبت و بازآفرینی کمون

روي یک استراتژي پیچیده بر  ،نمود. به جز این ، اتخاذاست دو سال تجربیات حکمروایی شهريکه ناشی از مدل اول در بولونیا 

نوآوري شهري براي استراتژي یکپارچه و پیچیده اهرمی  عنوان بهي شهري ها درازمدت جهت استفاده از مقررات در کمون

ي سازمانی و حقوقی جهت آزمایش ها ي همکاري به مثابه سیستمها گذاري نمود. استراتژي شهر از مقررات و پیمان سرمایه

که تاکنون توسط شهرهاي  اند همکاري ابزارهاي سیاستی هاي کند. مقررات و پیمان می شهري استفاده انهحکمروایی همکار

ي اداري (مربوط به مسئولیت ها ویژه تسهیل رویه ي شهري، بهها کمونبراي ایتالیایی براي توانمندسازي اقدام جمعی شهروندان 

مدت،  صورت کوتاه مقیاس مراقبت و مدیریت کمون شهري شهروندان به مداخالت کوچکدر برابر دیگران) براي مجوز دادن به 

استفاده از  ،و یا بلندمدت، استفاده شده است. استراتژي شهر تورین از طریق پروژه شهر همکارانهمدت  در بعضی موارد میان

یک اهرم براي اجراي یک مدل  عنوان بهري ي شهها الیه براي کمونقطه شروع یک راهبرد پیچیده و چندن عنوان بهمقررات 

گذاري شهر تورین، مانند فراخوان عمومی براي  ي ساختاري و ابزارهاي سیاستها ویژگی باشد. می همکاري افقی از حاکمیت شهر

مساعی ي سازمانی است که تشریک ها براي اشکال جدیدي از چارچوب اي ه، پایاند هپیشنهادهایی که در بخش مقدمه معرفی شد

شناسد. به لطف رویکرد تجربی تورین، نوآوري شهري  می هسته مرکزي عنوان به ،و همکاري مدنی را در ساختن شهر آینده

توسط این شهر از طریق پروژه شهر همکارانه اجرا شده است، به این ترتیب به یک رویکرد و نه یک مدل یا بهترین شیوه بدل 

  شده است.

 شهر تورینباید با سایر شهرها، شده از پروژه شهر همکارانه  ي کسبها درسگذاري  رد و به اشتراكبه منظور اتخاذ این رویک 

براي مقامات شهري اتحادیه اروپا و ایتالیا مواجه با ، یک میراث مشترك عنوان به، شناسانه روش یتوسعه یک پروتکل سیاستبه 

  .متفاوتی استسی و چارچوب قانونی ي سیاها متعلق به سیستمبپردازد؛ اگرچه  ي مشابه،ها چالش

اداره به  تجربیاتشان،کنند. پاالیش و کدگذاري  می هاي محله نقش مهمی در این زمینه ایفاو خانه FirstLifeپلتفرم دیجیتال 

دار در عمل جمعی ساکنان  شهري ریشهتجربیات شده براي تطبیق  یک اکوسیستم سازمانی طراحی تکیمل و ساختشهر براي 

ثیر پروژه است. آنها همچنین اگر أکننده براي ارتقاء و یا گسترش ترسد یک عنصر امیدوار می نظر کند. این امر، به میشهر، کمک 

توانند  می نقشی کلیدي در نظارت و ارزیابی ي همکاري گیرد،ها شهر تصمیم به انجام یک تحلیل کمی و کیفی دائمی پیمان

  شند.داشته با

 مراحل بعدي. 5

همکارانه (یعنی تدارك دولتی) را به دو  الهام خواهد گرفت و چالش اصلی پروژه شهر ها بنابراین شهر تورین از این نمونه

با استفاده از  ها دهد که به سایر چالش می ) پیوندها کمونمبتنی بر نوآوري پیچیده شهري راهکار اصلی دیگر (ایجاد شغل و 

الیه دوم نهادي و حقوقی کمک  عنوان به ،شده توسط پروژه شهر همکارانه ارائهانه همکارانه و ابزارهاي سیاستی همکاري ها پیمان

کنند تا از تدارکات  می گذاري براي ساکنان جوان و محروم شهري ایجادپایه و اساس یک سیاست سرمایه ها نماید. این زیرساخت

بنابراین  .کارهاي اجتماعی استفاده کنند و محور یا کسب ي اجتماعها آپي ایجاد استارتیک اهرم برا عنوان بهنوآورانه دولتی 

منظور انجام این کار، شهر تورین، دانشکده  انگیزاند. به کارآفرینی را برمی -دهد که خود می سیاست شغلی را به یک سیاستی تغییر
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، یک سمینار به همراه متخصصان قانونی و 2018اي سال ، کریستین الیون، در ابتدUIA حقوق دانشگاه تورین و کارشناس

  برگزار نمودند. ها ي اداري و دادگاهها ، برخی از اعضاي دادگاهها اي حرفه

ي اتحادیه اروپا در زمینه تدارك دولتی نوآوري خلق شده در چارچوب دستور کار شهري اتحادیه ها این امر از طریق شبکه

 آید. می اروپا، پیمان آمستردام به دست

مشارکت شهري است  پذیري عمومی و ل داراي اولویت که در دستورکار مشخص شده است، ابتکار و مسئولیتئیکی از مسا

که به تازگی آغاز شده است. شهر تورین درخواست عضویت در مشارکت شهري در زمینه تدارك دولتی نوآورانه و مسئوالنه را 

کمک نماید.  انهاز طریق پروژه شهر همکار ،خلق دانش و تجربه در ارتباط با این موضوع در ،طور فعال ارائه کرد و مایل است به

انجام خواهد داد. گام مهم در مرحله اول، مطالعه بهترین شیوه از تجربه شهرهایی است که بخشی از  2018این کار را تا فوریه 

ه اروپا است که از شهرهاي درون برنامه مشارکت شهري ي اتحادیمطالعه بهترین شیوه از شهرها ،. گام دوماند مشارکت شهري

  .شود؛ ولی از آنها فراتر خواهد رفت شروع می

 Rockefellerپیگیري برگزاري نشستی است که در مرکز بنیاد ،یکی دیگر از اهداف کلیدي براي پروژه شهر همکارانه

Bellagio در  Bellagioس ار شد و توسط کارشنابرگز 2017دسامبر  15-11ایتالیا در تاریخ  در UIA کریستین الیون همراه با

 LabGov، مشاور ارشد 1شیال فاستر، LabGovاستاد حقوق و سیاست شهري دانشگاه جورج تاون و عضو هیئت علمی دانشگاه 

 3النا دي نوکتلیس، LabGovمعاون  ، و محقق جوان سیاست عمومی و دموکراسی شهري و2آلیشا نس ،محورو طراح انسان

رهبر در نوآوري شهري، کارآفرین مدنی و حکومت محلی را گرد هم آورد.  Bellagio ،22هماهنگ و سازماندهی گردید. ائتالف 

کنندگان شامل شهرهاي اروپایی آمستردام و بارسلونا و همچنین شهرهاي آمریکاي شمالی مدیسون، جکسون، بولدر و  شرکت

سسه بروکینگز، صندوق مارشال آلمان براي ؤی و همچنین سازمان ملل متحد، مشهرهاي جنوب جهان مانند آکرا و مکزیکوسیت

  ایاالت متحده و بنیاد جهانی حق به شهر بودند.

کننده بود. تورین  گذاري و یادگیري متقابل شکست سیاست و موفقیت در شهرهاي مختلف شرکت هدف از ائتالف، به اشتراك

مندان شهري که در این معروف بود. حرفه ها مدنی و نوآوري شهري مبتنی بر کمون از همکاري اي هنمون،  Bellagioدر ائتالف

همچنین از نتایج اولیه  ؛شهر تورین آشنا شوند UIAکنفرانس حضور داشتند، توانستند با رویکرد منحصر به فرد شهر همکارانه 

براي ایجاد یک جامعه جهانی پیرامون مفهوم  اي هآموختند. این امر اراد از آنها ي پروژه و ارائه بازخوردها ي آغازین فعالیتها ماه

 4داران آن، خلق کرده است. یکی از پرچم عنوان بهشهر همکارانه و تورین 

  

  

  

                                                             
1. Sheila Foster 
2. Alicia Ness 
3. Elena De Nictolis 

هاي تضمینی که توسط شرکاي  هاي پیشنهادي پیمانهاي همکاري، و همچنین محتواي فعالیت بعدي نگاهی عمیق به نتایج دور اول فراخوان نوشتهدر . 4

  هاي اصلی و سایر اهداف پروژه خواهد شد. مختلف ایجاد شده، براي مقابله با چالش
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  چکیده

هاي بازآفرینی شهري، هماهنگی بین همه  آمیز پروژه اجراي موفقیت منظور به

و صاحبان  انگر کنشبسیاري از  .استاین عرصه ضروري  انگر کنش

 .کنند هاي مهمی ایفا می بازآفرینی نقش فرایندهاي استراتژیک، طی  تصمیم

/ عوامل در روند بازآفرینی انگر کنشهایی که  محتواي این مطالعه را شیوه

هایی که در  شوند، روابط ایجاد شده بین آنها و همچنین بررسی روش درگیر می

هدف از این مطالعه ایجاد یک  .دهد شود، تشکیل می دنبال می فرایندطول 

کننده در روند  / عوامل شرکتانگر کنشرویکرد در رابطه با هماهنگی بین 

و مناطق  فیکیتپ هاي بازآفرینی را در این مطالعه، فعالیت .بازآفرینی است

در زمان  انگر کنشدهد و هدف آن حل روابط بین  اطراف آن پوشش می

هاي  یکی از روش -  افتهبا استفاده از تکنیک نیمه ساختاری اجراریزي و  برنامه

با توجه به اطالعاتی که از  .هاي دقیق است و مصاحبه -تحقیق کیفی

تعیین  انگر کنشگرفته شده است، اثربخشی هر یک از  دقیقهاي  مصاحبه

روابط و هماهنگی بین  ،فیکیتپ هاي منطقه با کمک یافته .شده است

نشان داده شده است و یک رویکرد جدید در مورد اثربخشی و  انگر کنش

  .هماهنگی ایجاد شده است (و پیشنهاد شده است)
  

  ها کلیدواژه

  .ها کتاشر، انگر کنشبازآفرینی شهري، ، فیکیتپ 

Abstract 

It is necessary for urban regeneration 

projects to be carried out successfully 

in coordination with other actors. During 

the process of realizing regeneration, many 

actors and stategically-given decision plays 

a crucial role. The ways how actors/factors 

are involved in the process, the relation-

ships founded among them and 

investigating the methods followed during 

the process constitute the content of this 

study. The purpose of this study is to 

develop an approach with regard to the 

coordination established between actors/ 

factors participated during the regeneration 

process. This study covers the regeneration 

activities realised in Fikirtepe and its 

surrounding area, and it aims to solve the 

relationships among the actors during the 

time of planning and applications by using 

semi-structured technique, one of the 

qualitative research methods, and detailed 

interviews. Thanks to the data gained from 

the detailed interviews effectiveness of the 

actors has been determined. By the help of 

the findings obtained from Fikirtepe region, 

the relationships and coordination among 

the actors has been revealed and a new 

approach has been created (and suggested) 

concerning the effectiveness and co-

ordination. 

Keywords: Fikirtepe, Urban Regeneration, 

Actors, Partnerships. 

                                                             
1. Haksever, T.S. & Çinar Çitak, C. (2019). The Coordination of Actors in Urban Regeneration Projects: Fikirtepe, Istanbul, 
Turkey. Contemporary Urban Affairs, 3(2): 114-123. 
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  مقدمه .1

، ظهور اند تنزل یافتهاحیاي مناطقی که از لحاظ اجتماعی و اقتصادي  منظور بهمفهوم تحول شهري با مداخالت ایجاد شده 

که به توسعه اقتصادي شهر در مناطق مسکونی،  ه استیی بودها در قالب اجراي پروژه ،کلی طور به ،این مداخالت .کرده است

اقتصادي و  فقردرآمد در  ي کمها یا در مناطقی که گروهوجود دارد آن کاهش جمعیت بنادر خالی قدیمی و مناطق صنعتی که در 

   ).Ataöv and Osmay, 2007( کنند، کمک کند می فیزیکی زندگی

 آید، مخصوصاً می در کشور ما موضوع تحول شهري با توجه به مشکالت شهرنشینی و شهرسازي که بیش از پیش به چشم

 برانگیز و مورد مشاجره شده است بحث ، تبدیل به یکی از موضوعات1999در سال  1»دوزکه و مارمارا« لرزه پس از فاجعه زمین

)Kalağan and Çiftçi, 2012.( و مقررات قانونی ایجادشده به موازات این  هنگامی که ما نگاهی به مسیر تحول در ترکیه

 کاربردي که در زمان مشاهدهتعریف شده است، اما با » بازآفرینی« عنوان بهتحول شهري بینیم که  می اندازیم، میموضوع 

آمیز در  دستیابی به نتایج موفقیت منظور به .گیرد می خود کند و ابعاد جدیدتري به می شود، این مفهوم در درون خود تغییر می

چندگانه از دولت محلی  انگر کنش .نفعان انجام دهیم ي تحول شهري، الزم است که تحول را با هماهنگی با تمامی ذيها پروژه

 تحول شهري فراینددر طول  انگر کنشرویکردهایی که این  .در روند تحول نقش دارند راهبردي تا مدیریت متمرکز و تصمیمات

  .و نیز روابط و مشارکت آنها، موضوعاتی است که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است کنند انتخاب می

 محله -ي تحول شهري در منطقه مطالعاتی ها پروژه انجامو  ریزي در روند برنامه انگر کنشتجزیه و تحلیل روابط  منظور به

یافته ارساخت ي تحقیق کیفی یعنی تکنیک مصاحبه نیمهها ي عمیق با استفاده از یکی از روشها مصاحبه -و مجاورت آن فیکیتپ

در شهر و  گر کنشامکان تعیین عوامل  ،و اطراف آن فیکیتپ تحول دري ها ي پروژهگر کنشساختار چند  .صورت گرفت

  .کند می را فراهم انگر کنشي در روند و تعیین روابط این گر کنشي ها شیوه

  مرور ادبیات .2

  تحول شهري. 2-1

دنبال شود و به  می دیدگاه جامع و عملکردي تعریف شده است که منجر به حل مسائل شهري عنوان بهتحول شهري 

 & Roberts( است که مورد تغییر واقع شده استاي  بهبودي پایدار در شرایط اقتصادي، فیزیکی، اجتماعی و محیطی منطقه

Sykes, 2000(. تاریخی، یک منطقه صنعتی که  گاه سکونتشود، ممکن است یک  می منطقه شهري که مورد تغییر واقع

که شامل  فراینداین  .باشد ،مسکونی با مشکالت فراوان اجتماعی و مکانییا یک منطقه  است کارکردش را از دست داده

 مطرح »تحول شهري«کلی با عنوان  طور بهشود،  می منجر و به حل مسائل منطقه مداخالت اقتصادي، اجتماعی و فیزیکی است

ا شود و همچنین باید تالش پروژه تحول شهري باید بر اساس تجزیه و تحلیل جزئی و دقیق شرایط منطقه شهري بن .شود می

 & Roberts( منطقه کسب شود بازآفرینینفعان مرتبط در  ذيشود تا توافقی با بهترین سطح مشارکت و همکاري از همه 

Sykes, 2000.( ،2توروك در تجربه انگلستان )گیرد: در نظر میمفهوم تحول شهر را براي سه ویژگی اصلی ) 2005  

که در  انگر کنشبه نحوي که همه ساکنین آن منطقه و دیگر  ؛منطقه (فضا) تغییر کندهدف این است که ماهیت یک  -1

   .حرفی براي گفتن خواهند داشت، را شامل شود آینده آن منطقه

                                                             
1. Düzce and Marmara 
2. Turok 
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 فیکیتپ، استانبول، ترکیه مطالعه موردي:؛ شهري آفرینیي بازهادر پروژه انگر کنشهماهنگی 

ي اساسی عملکردي دولت در رابطه با ها دهد که با مسئولیت می ي مختلفی را پوششها این امر اهداف و فعالیت -2

   .منطقه، در تداخل استمشکالت خاص و پتانسیل 

کلی بین همه  طور بههر چند شامل ساختاري است که  ؛تواند تغییر کند می ي بزرگ در این شراکتها ساختار شرکت -3

   .کند می نفعان مختلف کار ذي

عملیاتی  فراینداین یک  .ي گذشته داردها ي متفاوت از سالگر کنشي تحول شهري یک ساختار چند ها شیوه ،در حال حاضر

توانند  می که در باال ذکر شداي  سه عنصر پایه .کنند می با یکدیگر همکاري انگر کنشچندبعدي است که در آن طیف وسیعی از 

   .و شرکا فهرست شوند مردمي ها و مسئولیت ها ، نقشتوافق عنوان به

  در تحول شهري  وافقاتو ت ها ، انجمنانگر کنش. 2-2

اصلی در روند تحول شهرها عبارتند از بخش عمومی (دولت متمرکز و محلی)، بخش خصوصی، ساکنان محلی،  انگر کنش

ي تحول شهري و ها ي پروژهها اعضاي بخش .)Turok, 2005; Mccarthy, 2005( ي مرتبطها بخش داوطلبانه و سایر گروه

اهداف و مقیاس فضایی (رویکرد براي مناطق یا کل شهر) تواند بر اساس کیفیت پروژه تحول،  می همچنین کیفیت و کمیت آنها

که بر  »شراکت« اصطالح ).Turok, 2005( متفاوت باشند و ممکن است با توجه به هدف تحول و شرایط دیگر شکل بگیرند

تعامل شده در نتیجه منافع سیاسی در انگلستان به وجود آمد، پیوند نزدیک بین بخش دولتی و خصوصی و  اساس توافق حاصل

   ).Mccarthy, 2005( شمارد میمستقیم با جوامع محلی ضرورت 

 کت چندوجهیااول از همه، شر :شود می ال که چرا مشارکت مورد نیاز است، مطرحؤچهار علت اصلی در پاسخ به این س اساساً

 ها منصفانه که در آن همه بخشصورت کارآمد و  این امر به توزیع بودجه به .را پوشش دهد یک مسئلهي ها تواند تمام جنبه می

علت سوم، مشارکت عمودي و افقی همه  .کند و همین دلیل دوم براي رویکرد مشارکتی است می ، کمکباشند میمشغول به کار 

 شده است، منجر به نتیجه ریزي یی که براي همین هدف برنامهها ، بودجه و تالشها با هماهنگی فعالیت ها و سازمان انگر کنش

تر اطمینان حاصل  دلیل چهارم هم این است که بر خالف رویکرد باال به پایین، از تعامل جامعه محلی در نقشی گسترده .شود می

شده در تحول  ي ایجادها شراکت .ي دیگر تحت تأثیر تحول قرار خواهد گرفتها چرا که این گروه، بیشتر از همه بخش ؛شود

ي ها ایجاد منابع مالی و استراتژي همراه هب -به روشی منسجم - انگر کنشو درگیر شدن وسیع  انگر کنششهري با مشارکت 

 .کند می متنوع براي حل و فصل ساختار چندبعدي و پیچیده مشکالت شهري، نقش مهمی در کارهاي تحول شهري بازي

ستیابی به اهداف مشترك ی که امکان دانگر کنشاري و هم با ذگ شراکت هم با ساختار سازمانی و ساختار ایجادشده براي سیاست

هاي تحول شهري قرار فرایندی که در انگر کنشبر این اساس، براي شروع الزم است تا نقش  .گیرد می کنند، شکل می را فراهم

   ).Beswick, 2001( دارند را تعریف کنیم

 دولتیی وجود دارد که توسط نهادهاي دولتآمیز، یک مشارکت جدي از طرف بخش  ي تحولها ی؛ در تالشدولتبخش  )1

سسات توسعه ؤکلی نمایندگان واحدهاي مختلف)، م طور بهاین مشارکت شامل مقامات محلی ( .شود می مربوطه اداره

 ,Turok( شود می -شده بسته به اهداف تعیین -و ملی اي  ، نمایندگان ادارات منطقهها و دانشکده ها اقتصادي، دانشگاه

 فراینداساسی روند  گر کنش عنوان بهتوانیم  می که ما -  دولتیکند که بخش  می پیشنهاد) 2001( 1»بسویک. «)2005

مشارکت،  فرایندي تحول شهري را با نقش نظارتی و قانونی خود در ها کلی پروژه طور به -شهري تعریف کنیم تحول

ي بخش ها رساندن ریسک حداقل به ی، توانایی آن برايدولتیکی دیگر از کارکردهاي مهم بخش  .کند می هدایت

                                                             
1. Beswick 
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 ,Mccarthy( فضایی منطقه و تهیه اطالعات در مورد الزامات سیاسی منطقه، است ریزي به وسیله ایجاد برنامه ،خصوصی

 ,Özden( سازد که بخشی از روند تحول باشد می ترین عواملی است که بخش خصوصی را قادر این یکی از مهم). 2005

2008.( 

سریع  یکند، قدرت عملیات می ترین کیفیت بخش خصوصی و آنچه که آن را از بخش دولتی جدا مهمبخش خصوصی؛  )2

بخش خصوصی که به  .بخشد می بودن آن است که کیفیت تحول شهري را بهبود اي ي طراحی و حرفهها آن، مهارت

فیزیکی و اقتصادي کارهاي ي ها به جنبه است، معموالً يي تحول شهرها ي جذاب براي انجام فعالیتها دنبال فرصت

ت شهري، در مورد منابع و تحوالبراي  ها ترین سهم بخش خصوصی در تالش بزرگ .کند می آفرین توجه تحول

  .ي تخصصی آنها استها زمینه

 ي اجتماعی و مالکان بزرگ زمینها محلی افرادي مانند ساکنان منطقه مورد نظر، اعضاي گروه انگر کنشبخش محلی؛  )3

ي ها ) اظهار داشت که مشارکت محلی در پروژه2005( توروك .پذیرند می مستقیم از این پروژه تأثیر طور بهکه  باشند می

 مدت، طوالنی تحول ایجاد براي. تر شود ي داراي یک جنبه اجتماعی، آسانها تحول شهري، ممکن است در پروژه

 تضمین باید ،منطقه ساکنان اعتماد جلب براي محلی جامعه مشارکت وببینند  کار روندخود را مالک  باید منطقه ساکنان

 .شود

آنها از ساختارهاي جامعه مدنی  و اند محتوا و کارکرد، بسیار گستردهاز لحاظ ي داوطلبانه ها ي داوطلب؛ سازمانها بخش )4

داوطلبانه مانند بنیادها، ي ها ، سازماندولتیي غیرها صورت مستقل در مدیریت سازمان به ها این سازمان .اند تشکیل شده

 کنند و همچنین در مسائل مختلف جامعه و روشنگري مردم نقش بازي می یی که منابع مالی براي جامعه فراهمها گروه

 ).Turok, 2005( کنند می

، ها ، ایالتها نفعان متعدد از جمله شهرداري ذيو  انگر کنششهري کارآمد باید بر اساس تعامل و همکاري  حوالتت

ایده پنهان در مشارکت این است که  .در همه سطوح باشد ها و سازمان ها شرکت ،گذاران ي ملی، صاحبان زمین، سرمایهها دولت

تر،  گسترده طور به .کنندگان مختلف را گرد هم جمع کند و شرکت انگر کنشتحول شهري،  فرایندافزایی در  ایجاد اثر هم منظور به

 انگر کنششود، تعریف شود که شامل  می صورت رسمی تنظیم یک ائتالف منافع که به عنوان بهتواند  می یک مشارکت

با  ).Lang, 2005( کند می ي مختلف (عمومی و خصوصی) است و یک سیاست، دستور کار و برنامه مشترك را ایجادها بخش

ي مشارکتی و ها توجه به اینکه مسائل شهري داراي ماهیت چندبعدي و پیچیده است، این امر ممکن است به هماهنگی فعالیت

شهري، براساس توزیع  بازآفرینیمشارکت در  ).Roberts & Sykes, 2000( ي سنتی، کمک کندها نیز عبور از مرزهاي سیاست

 طور بهتحول شهري،  فراینددر  ).Davies, 2004( بنا شده است -بخش خصوصی با انتقال مسئولیت بخش عمومی به -ریسک 

  ):Split, 2005( خصوصی وجود دارد -عمده سه نوع مداخله در زمینه مشارکت بخش عمومی

 :ي ها در دولت و دولت ریزي سیاسی و کارشناسان برنامه انگر کنشاین مدل از  مدل رهبري مدیریت بخش عمومی

شهري در شرایط عملیاتی  حولت فرایندي اقتدارگرایانه در ها در این مدل است که بیشتر مداخله .شده استمحلی تشکیل 

 فرایندبخش عمومی دامنه مقررات در  در مدل رهبري مدیریت بخش عمومی، اساساً .گیرد می و فضایی صورت

دهد و به  می شکل ها و محدودیت ها نگیزهي شرکتی/ حقوقی را در رابطه با اها چارچوب .کند می گیري را فراهم تصمیم

توسط دولت  ،کلی طور به ،این نوع همکاري ).Alp, 2012( رسد می این ترتیب تمایل و منافع بخش عمومی به حداکثر

 عنوان به ها در این مدل، شهرداري .و شهرداري محلی و گاهی نیز با بیش از یک شهرداري، شکل گرفته است رکزيم

در این ساختار اي  بخش خصوصی نقش بسیار گسترده .کنند می کارآفرین در رابطه با خدمات مربوط به زمین عمل
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خالصه،  طور به .دهد می مشارکتی ندارد و تنها برخی از کارهاي ساختمانی را بر اساس قرارداد و کمیسیون انجام

   ).Split, 2004( دارنددر این روند، کنترل و قدرت کامل را در اختیار  ها شهرداري

 یک مدل مشارکتی، به دنبال  عنوان بهمشارکت بخش عمومی و خصوصی  خصوصی: -مدل مشارکتی بخش عمومی

ي اجرایی تبدیل ها ایجاد شد و پس از آن، با سرعت زیادي به یکی از روش 1980در دهه  سازي ي خصوصیها سیاست

گیري از تجربیات بخش خصوصی  ي عمومی و بهرهها هدف از این برنامه، رفع نیازهاي مسکن با استفاده از زمین .شد

عمومی (نیمه عمومی)  از هر دو بخش و نمایندگان شبه انگر کنشخصوصی شامل  -مدل مشارکت بخش عمومی .است

 شهري در نظر گرفته تحول فرایندترین مدل مشارکت در  ترین و متعادل کارآمدترین، سازنده عنوان بهاین مدل  .است

دهند و  می ي بخشی را تشکیلها ي مبتنی بر مشارکتها ائتالف انگر کنشدر این نوع مدل مشارکت،  .شود می

ویژگی کلی این  ).Alp, 2012( کنند می ایجاد بازآفرینی فرایندخاص براي  طور بهرا  بازآفرینیي مورد نیاز ها استراتژي

(هدایت و تنظیم قانونی در  نوع مدل مشارکت، داشتن ابزار مالی قوي بخش خصوصی و عملکرد کارآمد بخش عمومی

تنها در  این است که همکاري با بخش خصوصی نهسازد،  متمایز میآنچه که این نوع مشارکت را  .مواقع الزم) است

ي عملیاتی با بخش ها و بخشاردهی ساختز ادامه دارد و مشارکت در نیاجرا بلکه در طول مرحله ساختاردهی، مرحله 

   ).Split, 2004( گیرد می خصوصی شکل

 :گذاران در بخش خصوصی، صاحبان زمین و / یا  این مدل متشکل از سرمایه مدل رهبري مدیریت بخش خصوصی

چرا که  ؛تحول شهري متفاوت است ي دیگر در پروژهها این مدل با تمام مدل .شود می عمومی نیمهبخش نمایندگان 

   .)Alp, 2012( یابد می در هر دو سطح عملیاتی و فضایی با این مدل توسعه ها ترین نوع استراتژي لیبرال

  مطالعه موردي .3

توانیم آن را به دو دوره تقسیم کنیم؛ قبل و  می کنیم، می ي شهري در ترکیه را تجزیه و تحلیلها هنگامی که ما توسعه جنبش

داشته است، پس از این تاریخ اي  (با پویایی خود) افزایش بسیار آهسته 1950جمعیت شهري کشور که تا سال  .1950بعد از سال 

 ,Isik( یابد می به سرعت افزایش - ناشی از تحوالت ساختاري در مناطق روستایی -با مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها 

شود که زمین از ارزش باالیی  می گیرد، بیشتر در مناطقی دیده می بخش خصوصی شکل یی که باها در ترکیه، مشارکت ).2005

گذاران  بازار امالك و مستغالت بسیار فعال است، به مراکز جذاب براي سرمایه ها امروزه شهرهاي بزرگ که در آن .برخوردار است

در  ها این پروژه .ال است، پیش ترها شروع شده استي تحول شهري در مناطقی که ارزش زمین بسیارباها پروژه .تبدیل شده است

، اندیی که در حال تغییرها چرا که از محل حقوق توسعه و کاربري ؛تأمین) -(خود باشند می واقع توسط خودشان از نظر مالی تأمین

  .کنند می سود کسب

بخش  .نشده، متفاوت خواهد بود بینی و شکل روابط بین آنها، در گستره مشکالت پیش گر کنشي ها دهی بین گروه سازمان

عمومی که از لحاظ قانونی و قدرتی که در اختیار دارد، در جایگاه برتري است، نیازمند تجربه بخش خصوصی در مسائلی مانند 

با  .بخشند می را سرعت ها بخش مکمل یکدیگر هستند و با کمک یکدیگر، اجراي پروژه این دو .است دهی نیروي کار و سازمان

   .موفقیت در یک پروژه تحول است ترین معیار و مدیریت این ارتباط به صورت صحیح، مهم ریزي ین وجود، برنامها

دهد که ساختار  می نشان ،و مجاورت آن فیکیتپ و شهرسازي در زیست محیطیافته توسط وزارت  مدل تحول شهري سازمان

روند پروژه به درستی با تصمیماتی که حین  .کامل توسعه نیافته است طور به ،تا به حال ،مشارکت بین بخش خصوصی و عمومی

ي مختلف با تالش براي درك مشکالت موجود در اجرا و یافتن ها همچنین بخش .نشده بود ریزي شد، برنامه می آن اتخاذ
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یم آن به مراحل متعدد، و پیرامون با تقس فیکیتپ پروژه تحول شهري در .تصمیمات جدید، به دنبال اجراي صحیح امور بودند

 انگر کنشو  مدنیي عمومی، خصوصی، ها ي متفاوت هر یک از بخشها علت این امر درك نقش .تجزیه و تحلیل شده است

   .شهري باید به عهده بگیرند تحولمحلی است که در مراحل مختلف یک پروژه 

  سایت پروژه. 3-1

ه کادیکوي، در نقطه تقاطع پل بسفروس و بزرگرا در مرکز استان .استدر سمت آناتولیایی شهر استانبول واقع شده  فیکیتپ

 .نقل عمومی به راحتی در دسترس است و همچنین با حمل .است 2»تم« ي دسترسیها و بسیار نزدیک به جاده 1»100-دي«

نامناسب است که با ساختارهاي غیرمتعارف و مغایر با قوانین  گاه سکونتتوانیم بگوییم این یک  می رغم موقعیت مرکزي آن، علی

جمعیت آن باال است، سطح درآمد و کیفیت زندگی در آن پایین است و از خدمات شهري  .مسکن عمومی ساخته شده است

سایت پروژه  .بدون مجوز ساخته شده است ،که در دو و سه طبقه اند یی قدیمیها ساختمان معموالً ها ساختمان .محروم است

یک  عنوان بهاستانبول  شهر کالنتعریف شده است و توسط شهرداري  5000/1مکان پروژه ویژه تحت برنامه جامع  عنوان به

   .سایت تحول شهري تعریف شده است

  

  

  

  

  

  در استانبول فیکیتپمحل  .1شکل 

  

یک منطقه تفریحی و تفرجگاه مورد  عنوان به 1950، تا سال است سایت مورد مطالعه انتخاب شده عنوان بهفیکیتپ، که 

در  ریزي بدون برنامه سازي ، شهر1970و در دهه  1950گرفت و پس از آن، زمانی که به علت مهاجرت از دهه  می استفاده قرار

د که آن به وقوع پیوست، تعداد این ساختارهاي غیرقانونی افزایش یافت و به دلیل گسترش شهر، یک مکان خارج از مرکز بو

ي تحول ها ي خاص در میان دیگر پروژهها این پروژه داراي ویژگی .تحول شهر قرار گرفت فرایندموضوعی در دستور کار  عنوان به

 .بینی شده است یکی مقیاس آن و دیگري رویکرد تحول جدیدي که براي آن پیش ؛شهري است که در استانبول اجرا شده است

قطعه  120-100با مساحت تقریبی بیست هزار مترمربع داراي  ها هر یک از این بلوك .بلوك تشکیل شده است 60این منطقه از 

 %100 ي شهري حق استفاده ازها بلوكشکل بناها در مجموعه در طرح جامع جدید،  .باشند میخانوار  400-300ي ها و خانه

ي تشکیل شده از ها شود که در آن مالکیت سازي یک سیستم ساخت تدریجی پیاده این بود کهنیز هدف دارد. را  3اضافی سطح

ي شخصی نیز به همین ها گاه سکونتاین طرح همچنین به  .شود تر تبدیل ي با قطعات بزرگها به مالکیت قطعات بسیار کوچک

                                                             
1. D-100 
2. TEM 
3. 100% additional floor area ratio 
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تحول ساختاري است که در راستاي و  بازآفرینیبخشیدن به  رویکرد اصلی این طرح، تحقق ،با این حال .داد می صورت مجوز

 تر اعطا ي بزرگها اعتقاد بر این است که وقتی حقوق توسعه براي قطعه .باشد ها اعطاي حق توسعه وسیع به وسیله گسترش قطعه

از آنجایی که طرح کالن جدید  .شود می ساختاري آغاز حولشوند و در نهایت یک ت می ادغام سند مالکیتشود، صاحبان  می

ي ساختمانی را ها ، بسیاري از شرکتسطح اضافیداد، حق استفاده از صد درصد  می ي شهري مجوزها ساختارها را به شکل بلوك

و تبدیل آنها به  ها قطعه تجمیعهمگی سعی در  .زمین، توافق حاصل کننداساس بر آن داشت تا با جامعه محلی براي طبقات بر 

ي جدید ها ، آپارتماناند را براي زمین امضا کردهاي  نامه ي ساختمانی که با صاحبان زمین توافقها شرکت .نمودند می هريبلوك ش

هزینه اجاره مسکن و نیز  ها همچنین این شرکت .دهند می ي قبلی به مالکان تحویلها را بر اساس مقدار مترمربع زمین

   د.کنن می ان پروژه پرداختجایی آنها را تا زمان پای هي جابها هزینه

  

  

  

  

  منطقه فیکیتپ: ساختار اولیه و ساختار بعد از بازآفرینی و تحول شهري .2شکل 

  

  ت:در روند تحول، در سه مرحله بررسی شده اس انگر کنشنظر کارآیی  و مناطق مجاور آن از نقطه فیکیتپ

  ،استانبول با همکاري  شهر کالنتوسط شهرداري  ،تحول فرایندکه از زمان آغاز اي  ؛ دوره2011 – 2013مرحله اول

اعالم پذیر  ریسک 2013و شهرسازي منطقه را در سال  زیست محیطشد تا زمانی که وزارت شروع کادیکوي  شهرداري

   .کرد

  ،بود.  جدید فرایندتنها مرجع  عنوان بهو شهرسازي  زیست محیط؛ دوره زمانی که وزارت 2013 – 2016مرحله دوم

پذیر  دولتی آن را ریسکو شهرسازي آغاز شده بود و مقامات  زیست محیطکه توسط شهرداري استانبول و وزارت  فرایندي

  .بود کرده اعالم

  ،زیست و شهرسازي و ؛ روند جدید با همکاري وزارت محیط2016 – 2018مرحله سوم Kiptas و Ilbank آغاز شد. 

   

  فیکیتپتحول شهري در منطقه  فرایند. 1جدول 

  انگر کنش  مرحله  فیکیتپتحول شهري در منطقه  فرایند

22/02/2011  

  طرح توسعه اجرایی

  مرحله اول

2013- 2011  
  شهرداري کادیکوي –شهرداري استانبول 

28/02/2013  

  لغو طرح

  مرحله دوم

2016- 2013  
  شهرداري استانبول –و شهرسازي  زیست محیطوزارت 

28/12/2016  

  اصالح برنامه

  مرحله سوم

2018 – 2016  
  و شهرسازي زیست محیطوزارت 
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  شناسی . روش4

 فرایندی که در انگر کنشچهره با  به یافته چهره ساختار ي نیمهها دستیابی به اهداف مطالعه، مصاحبه منظور بهدر این مطالعه، 

و  انگر کنشبسته به اینکه با چه گروهی از  .کنند، انجام شده است می و مناطق مجاور آن، نقش بازي فیکیتپ شهري در تحول

، در مراحل انگر کنشبا یافته  ساختار نیمهمصاحبه عمیق  .تهیه شده استاي  ي جداگانهها کنندگان مصاحبه شده است، فرم شرکت

شاخص پژوهش با توجه به اینکه ویژگی  -در این مطالعه  .استصورت گرفته  مشخص و از روش پرسش و پاسخ در این روند

و روابط،  انگر کنشو درك  است شرح روندي که در منطقه انجام شده منظور به -شونده است کیفی، کشف دیدگاه افراد مصاحبه

استفاده شده  ها آوري داده روش جمع عنوان بهي با پایان باز و پایان بسته، ها ساختاریافته متشکل از پرسش تکنیک مصاحبه نیمه

مورد تجزیه و  ،حقوقي عمیق با کمک این مراحل و ها پس از آن مصاحبه .تعیین شدند انگر کنشمراحل و  ،بر این اساس .است

و  ها ، مسئولیتها با در نظر گرفتن نقش فیکیتپ براي شروع، مستندات مربوط به پروژه تحول شهري .تحلیل قرار گرفت

 فرایندنفعان به مشارکت و  ذيتحلیل رویکرد  منظور بهسپس  .عمیق مورد بررسی قرار گرفت طور بهنفعان مختلف،  ذيي ها دیدگاه

که  گر کنش 45با  2018تا  2016یافته بودند به ترتیب سه مرحله از سال  ساختار یی که نیمهها تحول، از دیدگاه مشارکت، مصاحبه

یی که تا آن زمان رخ ها تأکید بر چالش منظور بهسؤاالت مصاحبه  .مستقیم یا غیرمستقیم درگیر در پروژه بودند، انجام شد طور به

ي ها براي تسهیل تعامل و مشارکت بخش ها و بررسی استراتژي ها ي آنها حل بحث در مورد راه .داده بود، مورد بحث قرار گرفت

   .خصوصی و عمومی نیز صورت گرفت

  ها یافته .5

که نیازمند  -ي اجراي پروژه ها و روش فیکیتپشده در طرح توسعه  بینی تحوالت پیش سازي ي گوناگونی براي پیادهها گزینه

پروسه اجراي طرح را با  ها این گزینه .وجود داشتند -ي ترکیبی و غیرهها تدارکاتی مانند افزایش نسبت مساحت کف بسته به قطعه

دهند که  می بسیاري از صاحبان عمده در منطقه ترجیح .شد، متفاوت ساخت می که تا آن زمان انجام سازي هاي پیادهفرایند

تا از بیشترین مزایاي سطح مساحت و  ؛ي خود را با مالکان مهم دیگر متحد کنندها جاي جداگانه و فردي اقدام کردن، قطعه به

   .مند شوند ي شهر در این طرح بهرهها طبقات بلوك

  مرحله اول. 5-1

 2011طرح توسط شهرداري استانبول در سال  1000/1یید مقیاس أتحول، مرحله اول با تدر محدوده مطالعاتی در زمینه روند 

جاي درگیر شدن در آن در  را به فراینداستراتژي نظارت بر  IBBي که روند تحول شهري را آغاز کرد، گر کنش عنوان به .شد آغاز

اما بعدها از اینکه  ؛با هدف حل مشکالت منطقه را داشته باشد ریزي توانست اختیار الزم براي برنامه IBB در ابتدا .پیش گرفت

استانبول که تنها قدرت حاضر در این طرح بود، در  شهر کالندر آن مرحله، شهرداري  .عضوي از روند اجرا باشد، خودداري کرد

 شوندگان مصاحبه .شکل گرفتگذاران  و سرمایه امالكقراردادهایی میان صاحبان براساس  ها زمینتأمین این روند شرکت نکرد و 

 ها شده بسیار باال بود و قرارداد زیرا میزان مساحت طبقه تعیین ؛در این مرحله بروز کرده است اي ي عمدهها اظهار داشتند که چالش

بیشتر مردم محلی به  و نظارت کنند فرایندگفتند که پیمانکاران باید بر  میآنها  .و پیمانکاران ایجاد شده بود مالكمیان صاحبان ا

 اند. شدن زمان شده و مجبور به فروش سهم زمین خود به دلیل طوالنی اند هرسانی ناکافی، متحمل ضرر شد علت آگاهی و اطالع

ي آنها پیکربندي شده بود و هیچ ها کامل مطابق با خواسته طور به ها و شرکت امالك در روند توافق، محتواي قرارداد بین صاحبان

ذکر کرد که قراردادها کافی نیستند  YH1 با کداي  شونده فرد مصاحبه .ی در این مرحله هیچ کنترل یا هدایتی نداشتلتدومؤسسه 
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ي کادیکوي و ها مرحله اول تحت نظارت شهرداري .گذاران اعتماد نداریم اعالم کرد که ما به سرمایه GK3 و شخصی با کد

شهرسازي بر طبق قانون شماره پس از آنکه طرح لغو شد و وزارت محیط و  شد. سسات مجاز اجراؤشهرداري مرکزي با عنوان م

اولین  عمدتاً ،مرحله اول رسید. پایاناین مرحله به ، صاحب اختیار شد، بار در مورد تبدیل مناطق تحت خطرات فاجعه، 6306

   .گیرد را در بر میتصورات مربوط به روند تحول در منطقه 

  مرحله دوم. 5-2

یی است که طی این طرح در مرحله اول ها حل چالش منظور بهیی ها حل راهدر واقع اولین گام مهم براي یافتن  ،دوممرحله 

صاحبان گرفته در بلوك شهري توسط  هاي شکل درخواستقبل از هر چیز، ضرورت داشت تا در ابتدا صددرصد  .افتد می اتفاق

این امر  الزم دیده شد.دوسوم اکثریت تأیید  ،6306رو شد؛ اما پس از قانون  شد. این امر، با مشکالت اساسی روبه تأیید می اموال،

 و شهرداري IBB -در پروژه مقدماتی و مراحل دریافت مجوز، هر دو شهرداري  .مسیر را براي کارکردهاي بعدي هموار کرد

و شهرسازي،  زیست محیطچون مدت زمان روند تصویب طوالنی شد، از این رو وزارت  .داراي اختیار و قدرت بودند -کادیکوي

سپس این طرح اصالح شد و وزارت این اختیارات را با شهرداري استانبول به  .، مدیریت روند را آغاز کردگر کنشتنها  عنوان به

با توجه به اینکه مشخص نبود که مناطق  وبودن تقویت شهري و اجتماعی،  با توجه به مشکالتی مانند ناکافی .اشتراك گذاشت

شود، از  می شده که به عموم اختصاص داده یابد، تصمیم بر این شد که نسبت منطقه تقویت می تقویتی به چه کسانی اختصاص

کند  می اظهار CSB1 با کداي  هشوند فرد مصاحبه .دندرصد افزایش یابد و باقی مناطق را به خزانه اختصاص ده25درصد به 20

رفت از آن پیدا  شود، راهی براي برون می با تنگنا مواجه فرایندپروژه دخیل بوده است با هدف اینکه وقتی  فرایندکه وزارتخانه در 

وزارتخانه داراي  .گوید که هدف اصلی این است که روند را تسریع و تسهیل کنند می CSB3  با کداي  شونده مصاحبهفرد  .کند

استانبول  شهر کالناست و اختیار تصویب این پروژه را به شهرداري  وساز ساختاختیار و قدرت الزم براي اصالح طرح و مجوز 

یکی دیگر از اقدامات مهم  .شد رسمی، جزئی از کارهاي تحول محسوب نمی طور بهشهرداري کادیکوي دیگر  .نیز عطا کرده است

به این ترتیب دولت توانایی سلب مالکیت در  .نامه، حکم مصادره فوري بود که توسط وزارتخانه اجرا شد براي تسریع در توافق

ین با ا .شود می تر ي شهري که امکان دستیابی به توافق نهایی وجود ندارد، را دارد و به این طریق روند آن سریعها ارتباط با بلوك

مدتی پس از آن تصمیم گرفته شد که این  .لب مالکیت خیلی بیشتر از آنچه تخمین زده شده بود، طول کشیدفرایند س ،وجود

  .حکم براي سلب مالکیت لغو شود

 17توسط  فیکیتپ ، تشکیل مجمعانگر کنشبین در  دهی سازمان، در رابطه با فرایندي مهم در این ها یکی دیگر از پیشرفت

در منطقه  مند قاعدهمسکن امن و عضو از انجمن تحول شهري فیکیتپ بود که مطالعات تحول شهري را با هدف اطمینان از 

  د:کن می نظر خود را چنین بیان ÖS1 یک عضو مجمع با کد .دامه دادندا
  

  ».کردپیدا و شهرسازي سرعت خیلی خوبی  زیست محیطبا حمایت وزارت  فیکیتپ تحول شهري در«
  

به  .بتوانند از آن بهره ببرند انگر کنشبود که   براي اصالح نامه عدم وجود یک مرام ،فرایندترین مشکالت در این  یکی از مهم

فرم پیمانکاران در تعیین مشکالت مشترك بخش خصوصی و برقراري ارتباط با مقامات مربوطه، بسیار کارآمد  همین دلیل پلت

 ها صاحبان خانه .کردند می واحدهاي حل مسئله عمل عنوان بهصورت غیررسمی  و شهرسازي به زیست محیطو وزارت  IBB. شد

با این هدف که هر دوي آنها مشکالت خود را توضیح  ؛کردند می گاه در جلسات شهرداري و وزارتخانه شرکت به و پیمانکاران گاه

در  Omnibus ي مهم در مورد سرعت بخشیدن به روند، الیحهها یکی دیگر از پیشرفت .دهند و به اجماع و وفاق دست یابند
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ي فوریتی سلب مالکیت کاهش ها کرد، پرونده می ي شهري را فراهمها بر این اساس چون امکان فروش در بلوك .بود 2016سال 

ي شهري ها ند که میزان توافق در بلوكو شهرسازي اطالع داد زیست محیطبه وزارت  ها شرکت .آغاز شد یافت و فروش سهامی

در صورتی که دو سوم افراد  .ي شهر فروشی هستند یا خیرها کند که آیا این بلوك می مورد عالقه آنها چقدر است و وزارت ارزیابی

راه را براي جانبه  این الیحه همه .شود می سوم باقیمانده به سایر ساکنان بلوك شهري فروخته به توافق رسیده باشند، حقوق یک

دستاورد مهمی در تسریع روند  عنوان بهموضوعی که  .را مسطح کرد امالكسوم از صاحبان  مجوز فروش دادن درباره حقوق یک

  .آمد می شمار به

 .گرفت می بر مبناي منطقه صورت ها کشید و تخلیه می با این حال، دستیابی به قراردادهاي توافق مبتنی بر بلوك شهر طول

زیرا که نهادهاي  ؛شدند می بها به مدت طوالنی بودند و با مشکالت مالی مواجه پیمانکاران مجبور به پرداخت اجاره ،از این رو

در این  .شد می توانستند به توافقی میان خودشان دست یابند و این امر موجب تأخیر در فراهم شدن مدارك مورد نیاز نمی عمومی

در این  .مسائل بپرداندشرکاي خارجی به حل و فصل تگی کردند و سعی کردند تا با اعالم ورشکس ها برخی از شرکت ،مرحله

کند هزینه اجاره باید توسط  می یک حق اعطا شده وجود دارد که بیان عنوان بهوضعیت بود که مشخص شد در قانون موردي 

   .پرداخت شود بخش عمومی

  مرحله سوم. 5-3

لحاظ کردن تصمیم مازادي بود که بر اساس اصالحیه  ،و مجاورت آن فیکیتپ تحول شهري فرایندترین مراحل  یکی از مهم

ي معماري که ها و اجراي امور تنها بر اساس پروژه شود میبر اساس آن، مجوز پروژه اولیه لغو  .ابالغ شد 2016طرح در سال 

 فراینداستانبول که در  شهر کالنیم، شهرداري با این تصم .شود، صورت خواهد گرفت می ییدأتوسط وزارت محیط و شهرسازي ت

برنامه ذکرشده وجود  فراینددر  گر کنشیک  عنوان بهدیگر  -گونه که اختیارات آن مورد نیاز بود همان –تحول درگیر شده بود 

کند که این اصالحیه با  می کیدأت CS4 شونده با کد شخص مصاحبه .این اصالحیه طرح، آغاز مرحله سوم است ،در واقع .نداشت

کند  می بیان OS11 با کداي  شونده به همین ترتیب، فرد مصاحبه .، شکل گرفته استفرایندهدف دستیابی به پیشرفت در اجراي 

و شهرسازي  زیست محیطوزارت  .کار گیرد تا اختیارات و قدرت کنترل خود را به ،تحول باشد فرایندکه وزارتخانه باید بخشی از 

ي موقت، در زمانی که ها حل راهاین امر با ارائه  .تا تحول در منطقه را به سرعت کامل کند ،دهد می ي خود را ادامهها فعالیت

جلوگیري از رنج  منظور به .گرفت می ، صورتاند که با مشکالت مالی مواجه شدهاي  ي منطقهها مذاکره براي مشارکت با شرکت

که  Provincesبانک  -یی که با مشکالت مالی مواجه شده بودندها شرکت شده توسط انجام –ي ناتمام ها مردم بر اثر پروژه

در  شراکت کرد.ه ژتکمیل دو پرودر کند،  می استانبول) فعالیت شهر کالن(وابسته به شهرداري  Kiptaş  تحت نظارت وزارتخانه و

شده است، بانک  ءامضا Kiptaş  و Provincesو شهرسازي، بانک  زیست محیطکه توسط وزارت  شراکتیاین پروتکل 

Provinces مین مالی است وأمسئول ت  Kiptaş  است وساز ساختمسئول.  

  بحث .6

تحول و  فراینددر  انگر کنشنقش  که با این هدف مورد بررسی قرار گرفته است ،فیکیتپ تحول شهري در منطقه فرایند

دهد که کارهاي تحول در هماهنگی با تمام  می ي این پژوهش نشانها یافته .را کشف کند ها شراکتو  انگر کنشتعامالت میان 

 مولدتر بین بخش خصوصی و عمومی داشته باشیماي  تا یک نتیجه موفق و کارآمدتر و رابطه ،نفعان باید انجام شود ذي

)Roberts and Sykes, 2000 .(در بلندمدت آشکار  انگر کنش شراکتیشود که اثرات ساختارهاي  می بینی خاص پیش طور به
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بلندمدت داشت و همکاري و مشارکت بین  ریزي باید برنامه پذیر ایجاد یک تحول شهري امکان منظور به ).Garcia, 2004( شود

هماهنگی جامع و شبکه ارتباطی قوي میان طرفین  .باید با در نظر گرفتن همه عوامل تغییر و تحول شکل بگیرد انگر کنش

در این مطالعه که پروژه تحول  .این نباید فقط یک توافق اقتصادي باشد .امري ضروري است شراکتمدل  سازي پیاده منظور به

ت شهري در تحوالمشکالت در روند  عنوان بهکه اي  کند، برخی از مسائل عمده می و مجاورت آن را بررسی فیکیتپ شهري براي

  :از اند این مسائل عبارت .آیند، شرح داده شده است می وجود هکشور ما ب

که ممکن است بر اساس کیفیت پروژه تحول تغییر کند،  و تعداد آنهاي تحول شهري، کیفیت ها هاي پروژه هاعضاي گرو

 اهداف، مقیاس فضایی، رویکرد براي مناطق یا کل شهر که ممکن است با توجه به هدف تحول و شرایط دیگر شکل بگیرد

)Turok, 2005.( در مدیریت و سازمان منطقه  ها اختیارات و مسئولیت .و نقش آنها در منطقه تحول باید تعیین شود انگر کنش

نیازمند آن  -کند می ي تحول را آغازها ي که پروژهگر کنش - عمومیبخش  .تحول شهري باید به صورت شفاف تعریف شود

نیاز  باشد. اولویتدر یفه در میان نهادهاي عمومی باید توزیع قدرت و وظ .به خود بگیرد فراینداست که نقش رهبري را در طول 

نقش نظارتی و  -شهري توصیف کنیم تحول فراینداصلی  گر کنش عنوان بهکه ما ممکن است آن را  -که بخش عمومی است 

بخش عمومی  ).Split, 2005( دارا باشندي تحول شهري را ها کلی نقش رهبري در پروژه طور بهکننده در روند مشارکت و  تنظیم

ي بخش خصوصی را به حداقل ها فضایی و الزامات سیاسی در منطقه، ریسک ریزي باید قادر باشد تا با ایجاد دانش در مورد برنامه

   ).Mccarthy, 2005( برساند

و دالیل تحول شهري را به روشنی درك نکند، انتظارات از گروه هدف متفاوت خواهد بود و این امر  ها اگر جامعه محلی روش

سناریوي پروژه باید با حضور و همراه با ساکنین منطقه توسعه یابد و جامعه باید نقش  .به از دست دادن اعتماد منجر خواهد شد

و الگوهاي ارتباطی ذکرشده  گر کنشي ها در میان گروه دهی که سازمانشود  می مشاهده .فعال در پروژه و اجراي آن داشته باشد

بخش عمومی که از لحاظ قانونی با توجه به دارا بودن قدرت،  .نشده، در حال توسعه و تغییر است بینی در فهرست مشکالت پیش

این دو بخش مکمل  .باشد می دهی بسیار برتر است، نیازمند تجربه بخش خصوصی در مسائلی مانند نیروي کار و سازمان

ترین معیار اجراي  و مدیریت صحیح این ارتباط، مهم ریزي با این وجود، برنامه .بخشند می را سرعت ها و پروژه اند یکدیگر

تا زمانی  ؛حضور داشته باشند ،و پیمانکاران نفوذان ذيخواهند در روند مذاکره بین  می مردم .آمیز یک پروژه تحول است موفقیت

باید برقراري تعادل در روابط  ها با این حال نقش آن .صورت گیرد فیکیتپ که توافق بین طرفین (بر اساس قرارداد) شبیه به مورد

ي مختلف که ها تعامل و حضور سازمان ؛محافظت کند انگر کنشدولت باید از حقوق  .و کنترل پروژه تحول باشد انگر کنشبین 

ساختار مشارکت با چند  .را تعیین کند ها و همچنین باید مسئولیت ؛حول شهرها دارند را تشویق کندتوجهی در ت سهم قابل

گوید هر یک از  می )1997( 1ه اسچارفطور ک همان .باشد می ي مشکل شهري را داراها ، توانایی پوشش تمام جنبهگر کنش

سسه ؤ، به تنهایی شبیه یک مانگر کنشدر واقع هر یک از  .شهري، استراتژي و سبک خود را دارد تحول فراینددر  انگر کنش

نیز بستگی دارد، اهداف وابسته و مرتبط به  ها شده، به دیگر استراتژي با این حال به دلیل اینکه نتیجه استراتژي انتخاب .است

بر  بنابراین توضیح تعامالت صرفاًکنند،  می همچنین نباید فراموش کنیم که مردم همیشه به نفع خود عمل .باشند می یکدیگر

توانند به راحتی  می دهی شده باشند، ي که سامانگر کنشي ها گروه ).Scharpf, 1997( اساس اهداف عینی ممکن نیست

کنترل و اقدامات آنها  اند دهد که افرادي که تحت کنترل گروه هستند، بخشی از آن شده می اندازه گروه نشان .گیري کنند تصمیم

   ).Douglas, 2007( دشو می

                                                             
1. Scharpf 
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  گیري نتیجه .7

 فراینددر  انگر کنشیی که شامل همه ها ي تحول شهري، مدلها بعدي و پیچیده پروژه درك بهتر ساختار چند منظور به

باید تحت رهبري بخش عمومی شکل گیرد و باید نسبت به حضور همه  ها این مدل .شود، مورد نیاز است اجراو  ریزي برنامه

  .نقش اصلی بخش عمومی باید هدایت، نظارت و تنظیم باشد .تحول، اطمینان حاصل شود فراینددر  انگر کنش

در ترکیه، یک رویکرد مشارکت چندنفره باید با مشارکت بخش خصوصی، بخش داوطلبانه و جامعه محلی همراه با بخش 

ي اقتصادي، ها کنند، جنبه می ري ایفاي تحول شهها نقش بیشتري در پروژه انگر کنشطور که  همان .عمومی منطبق شود

ي تحول شهري، باید برخی از ها براي حضور و مشارکت بخش خصوصی در پروژه .یابد می اجتماعی و مدیریتی نیز توسعه

تحول در  فرایندجامعه محلی باید در  .ي مورد انتظار بخش خصوصی را فراهم آورد و شرایط جذاب به آنها ارائه کردها انگیزه

باید  ،از تغییرات و تصمیمات جدید مطلع شود و به این ترتیب ،فرایندحضور داشته باشد و باید در هر مرحله از  ریزي مرحله برنامه

 .شود ریزي ي تحول شهري باید از همان آغاز به وضوح پیکربندي و برنامهها پروژه .نسبت به مشارکت آنها اطمینان حاصل شود

   .گیرد، باید توسعه یابد می شود و آن شرایط را تحت کنترل می کار گرفته که در شرایط متغییر به شراکتي همچنین ساختارها
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  چکیده

هاي توسعه در ابعاد مختلف آن، جلب مشارکت افراد، کننده در تدوین و اجراي موفق برنامه گذار و تعیینتأثیریکی از عوامل 

توان به یابد و نمیافزایش می ،هاي مربوط به آنبدون مشارکت، تمرکزگرایی در دولت و دستگاه .نفع استها و نهادهاي ذيگروه

مقیاس است تا بتوان بر اساس  ردنگر و کوچکدر واقع حل معضالت شهري نیازمند نگاهی خُ .منافع شهروندان امیدوار بود تأمین

هاي ها، امکانات و محدودیتها، تواناییهاي مردمی و بازنگري ضعفها و سرمایهها، منابع و نگرشآن و با توجه به ظرفیت

هاي محور درکی عمیق از واقعیت رویکرد مشارکت .فصل معضالت و مشکالت ارائه شود و ارهاي مناسب جهت حلراهک ،موجود

تحلیل واقعیت توسط خود مردم را تسهیل  ؛کندزمینه پیگیري و اقدامات بعدي را فراهم می ؛دهدپیچیده محلی به دست می

افراد محلی با  ،در نتیجه .کندسیج مشارکت فعال مردم محلی تبدیل میهاي بو شناخت واقعیت موجود را به یکی از زمینه ؛کند می

ریزي براي حل مشکالت، به افرادي توانمند و کارا تبدیل هاي بدیل عمل و برنامهنقد وضعیت موجود و بررسی راهکارها و شیوه

   .شوندمی

گذار در برنامه نوسازي تأثیرپژوهش حاضر در پی آن است تا راهکارهاي الزم براي جلب مشارکت افراد معتمد و نهادهاي 

ذ فبراي انجام این کار، ابتدا افراد و نهادهاي متن .شهرداري شهر تهران را از میدان تحقیق استخراج کند 15بافت فرسوده منطقه 

آگاهی حاصل  ،گیري آنها نسبت به برنامه نوسازي بافت فرسودهشوند و از رویکرد و موضعگذار در محالت شناسایی میتأثیرو 

و تا  اندهاي نوسازي همسوها و برنامهگذار تا چه حد با سیاستتأثیرتوان دریافت که افراد و نهادهاي بر این اساس می .خواهد شد

هاي  و پیشنهاد راهبردهاي مناسب جهت جلب مشارکت آنها در برنامهبه استخراج  ،در نهایت .کنندچه حد در برابر آن مقاومت می

 .پرداخته خواهد شد 15مربوط به نوسازي بافت فرسوده در منطقه 

  .عملکردي، سرمایه اجتماعی، نوسازي، بافت فرسوده-افراد و نهادهاي محلی، مشارکت، الگوي ارتباطی ها: کلیدواژه

                                                             
، »15ي فرسوده منطقه ها در راستاي نوسازي بافت ثیرگذار محلیأافراد تراهکارهاي جلب مشارکت نهادها و «. این مقاله مستخرج از پژوهش با عنوان 1

  باشد. می 1395در سال  ،شده توسط مؤسسه پویا پژوهش پیشگام آریا به سفارش سازمان نوسازي شهر تهران و تهیه



 

 

 1398ماه اسفند |53شماره  |دهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

 

136 

  پژوهش لهئمس .1

دست آوردن شناخت واقعی از وضعیت  جایگزین کردن تدریجی رویکردهاي مشارکتی در امر مدیریت محالت باعث به

   .شودکالبدي و کسب آگاهی از نیازهاي محلی میاجتماعی، اقتصادي و 

اما از منظر اجرایی، مشارکت به  .توان به سه دسته سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم کرداز نظر موضوعی، مشارکت را می

جتماعی به دهد که در جامعه ایران از دیرباز مشارکت اسوابق تاریخی نشان می .شوداي و ملی تقسیم میسه بخش محلی، منطقه

در میان عشایر، روستانشینان و شهرنشینان و در مناسک متعدد مانند عزاداري، عروسی و  .شکل فعالی وجود داشته است

هاي مشارکت اجتماعی بیشتر هرچند زمینه .اندکردهمردم سطح باالیی از مشارکت را تجربه می ،هاي اقتصادي و معیشتی فعالیت

  .اعی رایج بوده استهاي اقتصادي و اجتمدر زمینه

ها، همواره ممکن است موانعی ساختاري در راه تحقق مشارکت بودن مشارکت در تدوین و اجراي برنامه اما فارغ از مطلوب

عوامل متعددي  .ها و مشکالت متعدد گردیده استمنجر به نابسامانی 15اجتماعی مردم وجود داشته باشد؛ موانعی که در منطقه 

تعداد زیادي از ساکنان  .شودگرفته براساس این الگو، مانع جلب مشارکت مردمی می ت و بافت اجتماعی شکلمانند الگوي سکون

نشین درصد ساکنین منطقه نیز اجاره 50کنند و در حدود هاي خوابگاهی زندگی میکه در اقامتگاه اند این منطقه کارگرانی

 .اند در پی فرصتی مناسب براي مهاجرت از محله باشند می از طرف دیگر، اکثر کسانی که در منطقه صاحب ملک .باشند می

بودن سرمایه اجتماعی در این محالت و این امر خود بر  ست براي پایینا ايبودن حس تعلق به محله در این محالت قرینه پایین

گذاري پایین آنها بر جامعه گذار و قدرت اثرتأثیرنتیجه آن کمیابی افراد  کند کهبودن شبکه روابط اجتماعی داللت می ضعیف

  .اش استنیازمند نوسازي مشارکتی بافت فرسوده 15دهد منطقه این تصویر کلی نشان می .کنندمحلی است که در آن زندگی می

گذار محلی در راستاي نوسازي تأثیرافراد  هایی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، ظرفیت نهادها ویکی از پتانسیل

ها و اقداماتشان بر روند و نتیجه نوسازي بافت فرسوده منطقه ها، سیاستگیريطور کلی کسانی که تصمیم به .بافت فرسوده است

که  باشند میها و افرادي هم گروه ،از سوي دیگر .گذار در نظر گرفتتأثیرهاي افراد و گروه عنوان بهتوان گذارد را میمی تأثیر

   .گذاردمی تأثیرفرایند و نتایج حاصل از نوسازي بافت فرسوده بر زندگی آنها 

این است که  ،گذار در فرایند نوسازي بافت فرسودهتأثیرهاي ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که هدف از تمرکز بر افراد و گروه

توانند بر روند نوسازي بافت فرسوده ل پاسخ دهیم که هر کدام از آنها چگونه میاؤبتوانیم آنها را بهتر بشناسیم و به این س

ها نقشی اساسی در فرایند نوسازي بافت فرسوده یک از این گروه بر این اساس باید بتوانیم تشخیص دهیم کدام .گذار باشندتأثیر

   .ترنداهمیتاي دارند و کمدامیک نقشی واسطهو ک ؛شوندکدامیک از بابت نوسازي بافت فرسوده منتفع می ؛کنندایفا می

 االت پژوهشؤس  

o  ؟اند چه کسانی 15گذار در محالت شش گانه منطقه تأثیرافراد معتمد و  

o اعم از ضوابط، تسهیالت، ماهیت و خدمات  هاي نوسازي بافت فرسودهمیزان اطالعات و نگرش این افراد در قبال برنامه)

 دفاتر نوسازي) تا چه حد است؟ 

o ؟اند کدام 15گانه منطقه  نهادهاي محلی اثرگذار در محالت شش  

o اعم از ضوابط، تسهیالت، ماهیت و  هاي نوسازي بافت فرسودهمیزان اطالعات و نگرش این نهادها در قبال برنامه)

 خدمات دفاتر نوسازي) تا چه حد است؟

o ند؟ا منطقه کدام فرسوده يها بافت نوسازي درباره گذارتأثیر محلی نهادهاي و افراد سازي آگاه به معطوف يها راهبرد 
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 15مطالعه در بافت فرسوده منطقه 

o  15شارکت در نوسازي بافت فرسوده منطقه گذار در محالت براي متأثیرراهبردهاي جلب مشارکت افراد و نهادهاي 

  کدامند؟

o منطقه  فرسوده يها بافت نوسازي فرایند با گذارتأثیر محلی نهادهاي و افراد نگرش همسویی ایجاد به معطوف يها راهبرد

 ند؟ ا کدام

o در گذارتأثیر نهادهاي و افراد نقش و جایگاه به توجه با ،محلی جامعه در مشارکت سطح ارتقاء به معطوف راهبردهاي 

 ند؟ا منطقه کدام فرسوده هايبافت نوسازي راستاي در محالت
  

  روش تحقیق  .2

محالت، طرح  2و  1در مورد محله شامل نیمرخ العات موجود طدر مرحله اول ا .این پژوهش در چند مرحله انجام پذیرفت

العه و طاخذ شد و مورد م طرب هاي ذيمنظر محالت و گزارش شناخت دفاتر نوسازي و سند توسعه محالت از نهادها و سازمان

 طنقاو به  ندبه دست آور 15قه طبررسی این اسناد به محققین کمک کرد تا شمایی کلی از وضعیت موجود من .بررسی قرار گرفت

گذار محلی مصاحبه با کارشناسان اجتماعی تأثیربراي شناسایی افراد و نهادهاي  ،در مرحله بعد .قه وقوف یابندطقوت و ضعف من

براي اطمینان از پوشش  ،در مرحله بعد .دفاتر خدمات نوسازي محالت و همچنین پژوهشگران محله در دسترس انجام پذیرفت

از کسبه و ساکنین محله با لحاظ پراکندگی جغرافیایی  1مصاحبه اکتشافی 5در هر محله  ،در محله تأثیرگذارکامل افراد و نهادهاي 

ي عدم تمایل و عدم ها محدودیت با توجه بهد و گذار محلی شناسایی گردیدنتأثیرافراد  عنوان بهنفر  30 ،در نهایت .انجام پذیرفت

  2.ه قرار گرفتندگذار محلی مورد مصاحبتأثیرنفر فرد  14 ،امکان دسترسی

گذار در محله بودند، در تأثیرفعال و  3نهاد هاي مردم گذار محلی، سازمانتأثیربا توجه به اینکه در تعریف عملیاتی ما نهادهاي 

براي نگاهی  ،از این رو .نهادي شناسایی نشد ي عمیق هیچ سازمان مردمها ي اکتشافی و حتی در خالل مصاحبهها مرحله مصاحبه

ي میدانی نیمرخ محالت هدف مورد بررسی قرار ها گرفته در این حوزه و پژوهش ي انجامها به وضعیت نهادي، اسناد پژوهش

 .گرفتند

  موقعیت جغرافیایی پژوهش .3

فعلی  15 منطقه به نحوي که در عهد ناصري که تهران به سرعت گسترش یافت، محدوده ؛قدمت تاریخی ندارد 15 منطقه

کمبود آثاري از عناصر شهري قدیم در منطقه، از قبیل سقاخانه، زورخانه،  .طور کامل بیرون از حصار شهر تهران قرار گرفته بود به

چندانی نداشته  سابقه ،اي درآنها، نشانگر آن است که سابقه سکونت منسجم و هستهنانبار، تکیه و حسینیه و همچون آ آب

آباد و میدان شوش) و دروازه خراسان (میدان خراسان)  توجه منطقه به دروازه غار (حدفاصل خانی یکی قابلاگر چه نزد .است

                                                             
ي از پدیده را کشف کرده و فرصت و میدان دید محقق ابه نحوي که ابعاد تازه ؛کندروي محقق باز میاي در پیشاندازهاي تازهمصاحبه اکتشافی، چشم. 1

، من مارشال و راساند (دار نامیدهوگوي هدفجامع را گفت مصاحبه »کان و کانل«کند. بخشد و یا آن را تصحیح میمحقق را در خواندن متون وسعت می

به این دلیل، مصاحبه باید  ؛شودکشف می ،افتاد فکر محقق نمی هایی از پدیده موضوع تحقیق که پیش از این به). در مصاحبه اکتشافی، جنبه111: 1377

 .)55: 1370، کیوي و کاپنهودهاي زیاد و دقیق خودداري شود (پذیر صورت گیرد و از طرح پرسشاي راحت و انعطافبه شیوه
ین حال عمده افراد اصلی و با ا ،آنها صورت نگرفته است ثیرگذاريبندي نسبت به میزان تأ ثیرگذار درجهأهر چند در شناسایی افراد ت ،الزم به ذکر است. 2

اند و عموم آنهایی که یا دسترسی به آنها میسر نبود  مورد مصاحبه قرار گرفته ،... در محالت شده نظیر دبیران شورایاري، اعضاي فعال شورایاري و شناخته

  .اند اي بوده شده کمتر شناختهشده، افراد  به نسبت افراد مصاحبه و یا تمایل به مصاحبه نداشتند،
3. NGOs 
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هاي مهمی شکل بگیرد، و لیکن نبود چنین بر سر راه کاروانیان خراسان هستهاست توانست حاکی از آن باشد که الزم بوده  می

هاي متمادي از دستبرد دوم یا فدائیان اسالم تا دهه در حاشیه جادهجز  هایی باعث شد که اراضی وسیع این منطقه بههسته

ساز در منطقه، به دوران بالفصل پس از رفرم  و به نحوي که بیشترین امواج ساخت ؛ساز خودرو و اندامین به دور بماند و ساخت

از رفرم ارضی دغدغه مالکیت خرد بر  اي که با سرعتی باورنکردنی صدها هکتار زمین که پسدوره .گرددباز می چهل ارضی دهه

  .شده ساخته شد ریزيسازي و یا تفکیک برنامه آنها حاکم نبود، به صورت مجموعه

سال دارند و سازمان اجتماعی آن دیرپا  50هاي این محدوده قدمتی کمتر از توان گفت که عموم محلهبر این اساس می

 .ندارد در این محالت وجود خش دیگري نیزب هاي هویتو اهل ابن علی المان به همین منوال جز دو امامزاده ملک خاتون ؛نیست

 - تر از محالت بافت فرسوده آنهاي قدیمیمهاجرت افراد و خانواده بودن و پذیر بودن، مهاجر اگر به این مسئله، مسئله خوابگاهی

محدوده  .از بافت اجتماعی ضعیفی برخوردار استیابیم که تا چه حد محدوده در می ،بیافزاییم -که بیشترین قدمت را دارند

 .گیردشهرداري را در بر می 15منطقه  2و حاشیه غربی ناحیه  1کل ناحیه نیز جغرافیایی مورد مطالعه ما 

  چارچوب نظري پژوهش .4

 گرفته است اي قرار، رویکردهاي مشارکتی به توسعه، مورد توجه فزاینده1970ویژه از اوایل دهه  هاي اخیر بهدر سال

هاي معطوف به توسعه شهري، به گذار در برنامهتأثیرطور کلی، مشارکت نهادها و افراد  به .)107: 1389نژاد و همکاران،  (حسن

  :سه شکل کلی قابل تبیین است

  .شدن: به معناي وارد نمودن وقت، منابع، انتخاب و حمایت خود در یک فرایند  سهیم -1

   .یافتن در راستاي تحقق اهداف توسعه و تغییر تشکلیافتگی: نظم و سازمان -2

  .گیري در امور مربوط به زندگی و معیشت خودشدن: به مفهوم در دست گرفتن تدریجی ابتکار عمل و تصمیم توانمند -3

هاي عالیتها و فعهده گرفتن اجراي پروژه تبع آن اعضاي جامعه، آنها را براي به گذار و بهتأثیرمشارکت افراد و نهادهاي 

هایی، پیامد چنین فعالیت .)1386(شهابیان،  دهدهاي دولتی را کاهش میها و سازمانکند و تمرکزگرایی دستگاهعمومی بسیج می

گذار در اداره و تأثیرکید صرف بر مشارکت افراد و نهادهاي أاما ت .گذاران استمنافع متقابل مردم، مسئولین و سیاست تأمین

شدن مشارکت نیازمند توجه به  چرا که محقق ؛تنهایی کافی نخواهد بود به ،مشی و طرز فکر مطلوب یک خط عنوان بهاجراي امور 

باید به عوامل و متغیرهایی بپردازیم  ،به همین دلیل .اي است که مانع یا مشوق مشارکت در یک جامعه شده استعوامل عینی

طور کلی اینکه تا چه حد  به .به مشارکت در نوسازي بافت فرسوده نقش دارندگذار محلی تأثیرکه در ترغیب افراد و نهادهاي 

 گذار را در اداره امور مشارکت داد و یا اینکه افراد خود تا چه حد مایل به مشارکت در اداره امورتأثیرتوان مردم یا افراد  می

یریت مشارکتی، و قواعد و قوانین حاکم بر زندگی بودن مقتضیات مد (آگاهی نظري)، میزان فراهم به سه عامل فرهنگ باشند، می

   .)1386 جمال،( آنها (آگاهی عملی) مربوط است

ثیرگذار محلی، به معناي تکیه أتترغیب مردم به مشارکت در نوسازي بافت فرسوده به میانجی جلب مشارکت افراد و نهادهاي 

هاي اجتماعی سرمایه اجتماعی، مجموعه هنجارهاي موجود در سیستم .توجه این افراد و نهادهاست بر سرمایه اجتماعی باال و قابل

هاي تبادالت و ارتباطات آمدن سطح هزینه است که موجب ارتقاي سطح همکاري اعضاي آن جامعه گردیده و موجب پایین

دیگر، سرمایه یا منابع به عبارت  .سرمایه اجتماعی مجموع روابط مولد یک گروه یا اجتماع است .)5: 1379(فوکویاما،  گردد می

   .دهداجتماعی، پتانسیل کار جمعی و مشارکتی در یک جامعه را نشان می

  ساختار در درون اجتماعی سرمایه ،عبارت دیگر به .گیردوابط اجتماعی شکل میدر ر که است این اجتماعی سرمایه ویژگی ذاتی
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 ؛گذار و راهکارهاي افزایش آن در راستاي نوسازي بافت فرسودهتأثیرمطالعه الگوي مشارکت افراد و نهادهاي محلی 

 15مطالعه در بافت فرسوده منطقه 

 همین دیگران ،، فرد باید با دیگران رابطه داشته باشد و در واقعبراي برخورداري از سرمایه اجتماعی .شودروابط افراد یافت می

به علت تنوع کمیت و کیفیت  .)1385(موسوي،  شوندکه منبع واقعی برخورداري فرد از مزایا و امتیازات محسوب می باشند می

  .تلف و متنوع استاي که محصول این روابط باشد نیز داراي ابعاد و زوایاي مخروابط اجتماعی، سرمایه اجتماعی

گذار محلی است که ساکنان محله به صورت رسمی یا غیر رسمی از آنها انتظار دارند تأثیرویژگی افراد و نهادهاي  ،طور کلی به

پرداختن به این مسایل هم به اداره  .بپردازند اند، فصل مسایلی که ساکنان محله به آن دچار و با استفاده از قدرتی که دارند به حل

افراد و  ،در نتیجه .دهدگذار محلی را افزایش میتأثیرشود و هم اعتبار افراد و نهادهاي مشکالت و مسایل محالت منجر می

د گذار محلی تمایل دارند در مسایل و مشکالت جاري به شکل فعال مداخله کنند؛ چرا که از این طریق نفع و سوتأثیرنهادهاي 

گیري و تثبیت روابط اقتدار در محالت به نحوي که منجر به شکل .شودجمعی به شکل متقابل بین آنها و ساکنان محله توزیع می

کردن مشارکت افراد در نوسازي  هایی است که براي نهادینهگذار محلی شود، یکی از پتانسیلتأثیرارتقاي موقعیت افراد و نهادهاي 

   .آن بهره گرفت توان ازبافت فرسوده می

کند و هرچه سطح اعتماد در چرا که اعتماد، همکاري را تسهیل می ؛اعتماد یکی از اجزاي اصلی سرمایه اجتماعی است

اعتماد اجتماعی در جوامع  .کنداحتمال همکاري هم بیشتر خواهد بود و خود همکاري هم اعتماد ایجاد می ،اي باالتر باشدجامعه

خود هنجارها نیز از  .شودهاي مشارکت مدنی ناشی میبع مرتبط یعنی هنجارهاي معامله متقابل و شبکهمدرن پیچیده از دو من

 .شونددر افراد جامعه تلقین و تثبیت می ،ها(از جمله آموزش مدنی) و نیز از طریق مجازات شدن شدن و اجتماعی طریق سرمشق

  معامله متقابل بر دو نوع است: .ترین این هنجارها، معامله متقابل استمهم

معامله متقابل متوازن به مبادله همزمان  .شود(یا شایع) نامیده می» عمومی«(یا ویژه) و گاهی اوقات » متوازن«گاهی اوقات 

ه و طرف اما معامله متقابل عمومی به رابطه تبادلی مداومی اشاره دارد که در همه حال یک .چیزهایی با ارزش برابر اشاره دارد

 .شده باید در آینده بازپرداخت گردد کند مبنی بر اینکه سودي که اکنون اعطاءمتوازن است؛ اما انتظارات متقابلی ایجاد می غیر

 ،شودجوامعی که در آنها از این هنجار پیروي می .هنجار معامله متقابل عمومی یکی از مولدترین اجزاي سرمایه اجتماعی است

   .طلبی فائق آمده و مشکالت عمل جمعی را حل نمایندتوانند بر فرصتثرتر میؤاي مگونه به

گذار، امکانات، شبکه روابط و تأثیرگذار محلی مقایسه کنیم، افراد و نهادهاي تأثیراگر ساکنان محله را با افراد و نهادهاي 

تري در تعیین در نتیجه هنجار معامله متقابل عمومی نقش پررنگ ؛سرمایه اجتماعی باالتري نسبت به سایر ساکنان دارند

ثرتري ؤچنانچه پاتنام نیز اشاره کرده است، این نوع از هنجار، به شکل م .گذار خواهد داشتتأثیرمناسبات بین مردم و افراد 

ها و افراد و تقارن امکانات گروه چرا که عدم برابري ؛طلبی غلبه کند و مشکالت جمعی و عمومی را حل نمایدتواند بر فرصت می

کند که از شبکه روابط، اقتدار گیرد و این عدم برابري و تقارن، نقش و وظیفه افراد و نهادهایی را برجسته میمختلف را در نظر می

   .و سرمایه اجتماعی باالتري برخوردارند

شود و و مردم عادي به شکلی نابرابر توزیع می اي بین معتمدینتوان گفت سرمایه اجتماعی محلهبر اساس این تفکیک می

وقتی افراد با یکدیگر براي تحقق  ،در نتیجه .ها را در اختیار دارندگذار میزان بیشتري از این سرمایهتأثیرمعتمدین و افراد  قاعدتاً

بنابراین،  .)99: 1387تونکیس، ( کنندخود را تثبیت و تقویت می اجتماعیذخایر سرمایه  ،طور مرتب کنند، بههدفی جمعی کار می

دهد که هر شکلی از نهادسازي یا لفه نشان میؤاین م .حساب آوریم هاي مهم سرمایه اجتماعی بهلفهؤبودن را یکی از م باید جمعی

ها و تالش براي ایجاد نوعی توجه به این نابرابري .تثبیت فعالیت جمعی و گروهی وابسته به سرمایه اجتماعی و ارتقاي آن است

سرمایه اجتماعی فراگیر  .کننده باال رفتن نرخ مشارکت خواهد بود هاي مختلف، تضمیناجتماعی گروه از توازن بین سرمایه

  .ها را کاهش دهد و به مخرج مشترك منافع افراد تبدیل شودتواند نابرابري می
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اي با بافت فرسوده، به پتانسیل و ظرفیت این را دارد که بتواند در منطقه اي مانند نوسازي بافت فرسودهرسد پروژهنظر می به

توانند به انحاء اي است که تمام ساکنان محله مینوسازي بافت فرسوده مسئله .موضوع سرمایه اجتماعی فراگیر تبدیل شود

  .نمایند تأمینیگران را منافع خود و د ،طور مشترك نفع باشند و با همکاري در این کار، بهمختلف در آن ذي

  ها یافته .5
  

  گذار محلیتأثیرتحلیل الگوي ارتباطی و عملکردي افراد  .5-1

اول اینکه سابقه اسکان بلندمدت در محله دارند و این  .سه ویژگی دارند افراد اثرگذار محله عموماً عنوان بهشده  افراد شناسایی

ي اجتماعی مانند ها محله، حداقل در حد ارتباطات اجتماعی فرد در قالب نهادشدگی نسبی در  خود باعث شناخت از محله و شناخته

  .است ... و هیئتمسجد، 

امناي مسجد، مسئول بخشی در  هیئتعضو  - جایگاهی در یکی از نهادهاي محلی دارند این افراد عموماًدوم اینکه 

عضویت در  -باشند میاند و یا عضو شورا یاري  ارتباطآن در سطح محله که با بخشی از مردم در ي ها شهرداري و زیر مجموعه

  .این نهادها خود باعث گسترش ارتباطات این افراد با جامعه محلی شده است

محل رجوع  این افراد عموماً .آفرینی این افراد در جامعه محلی است مسئله اصلی نوع نقش ؛شود اما مسئله به اینجا ختم نمی

بودن است که در حقیقت این افراد را  این محل رجوع .باشند می یا هر طریقه دیگر رفع مشکلبراي دریافت کمک، راهنمایی 

   .کند ترین افراد محله مشخص می شده شناخته عنوان به

رسانی، در اختیار  نقش کمک این افراد .باشدچهره و فردي می به صورت چهره شیوه الگوي ارتباطی در میان این افراد به

آفرینی آنها همچنان  همین امر باعث گردیده نقش .کنند می اطالعات، پیگیري یا میانجی گري را فعاالنه پذیرفته و اجراگذاشتن 

این  باشند، میها ترین بستر مشارکت اجتماعی در مدیریت شهري شورایاري با توجه به اینکه مهم .فرد و نه نهاد باشد عنوان به

و بخشی از انتقال مسائل و مشکالت و مطالبات جامعه  باشند می عضو شورایاري ن افراد عموماًای ؛یابدموضوع براي ما اهمیت می

میانجی  -فرد مطلع عنوان بهبا این حال در مدل ارتباطی فوق این افراد  ؛گیردمحلی به مدیریت شهري از این طریق صورت می

  .کنند و نه نهاد نمایندگیآفرینی مینقش

دسته اول  .دسته تقسیم نمود 3شده از منظر نحوه مواجه با مسائل و رویکردها را به  مسائل مطرحتوان برهمین اساس می

 .گذاري کالن استصورت مداخله دولت و سیاست ها بهباشد که رویکرد نسبت به آنشامل مسائل کالنی مانند فقر و اعتیاد می

مسائل  ،دسته آخر .ها انتقادي استمواقع رویکرد نسبت به آنباشد که در اکثر مسائل مرتبط با مدیریت شهري می ،دسته دوم

توان اذعان داشت بنابراین می .شودهاي جامعه محلی حل میگري است که با رویکرد همیاري و استفاده از ظرفیتخرد و حمایت

   .گیردگذار محله در این دسته جاي میتأثیرآفرینی افراد ترین نحوه نقشکه بیش

 ه مسائلطیف رویکرد ب  

 1به شکل  هاي مواجههوضعیت عنوان بهتوان  می طیف رویکرد به مسائل را بر اساس نوع رویکرد و شکل درگیري با موضوع

  .ترسیم کرد

گذاري ما و توان تشخیص داد که براي تحلیل و سیاستشوندگان می دو الگو را از جانب مصاحبه ،1شکل از دل رویکردهاي 

و  : مشارکت منفیباشیم میدر حقیقت ما با دو تیپ از مشارکت این افراد مواجه  .اندهمبسته 3و  2به ترتیب با رویکردهاي 

  .مشارکت واسپاري
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 15مطالعه در بافت فرسوده منطقه 

بودن کامل نسبت موضوع و فرایند  بیرون

گیري (وضعیتی عمومی و ناظر به  تصمیم

  )اي مسائل فرامحله

  
بودن روزمره با موضوع و سعی در  درگیر

  ثیر بر تصمیماتأت
  

بودن کامل نسبت به موضوع،  درون

تعریف و اجراي راهکار (داراي قابلیت 

  اما در ابعاد و سطوحی محدود) ،الگوسازي

          

    اعتراض و انتقاد کلی
اعتراض و انتقاد مشخص و پیگیري 

  مسائل
  

اقدام مستقیم و محدود با اتکا به سرمایه 

  اجتماعی و نهادهاي سنتی

          

  واسپاري    منفی    -
  

  نمودار طیف رویکرد به مسائل را بر اساس نوع رویکرد و شکل درگیري با موضوع .1شکل 

  

o معطوف به مدیریت شهري است و بیشتر بر عواقب  ،در واقع ؛یابد می در پیوند با رویکرد دوم قوام مشارکت منفی

ناپذیري  گرفتن و مسئولیت اقدام و نادیده توجهی به مقتضیاتعملکرد و کوتاهی مدیریت شهري متمرکز است، و از دل بی

اما نهاد اجتماعی  ،کنندکه مشارکت می باشند میهرچند همواره افراد  ،از سوي دیگر .نسبت به نتایج آن شکل گرفته است

شده  ارائهبندي ما با ماتریس در این صورت .شودسخن گفته می» مشارکت جمعی«همواره از در مشارکت اهمیت دارد و 

 .باشیم میرو  هروب 1در جدول 

  منفی ماتریس مشارکت .1ل جدو

  مطلوب  نامطلوب  مشارکت 

  نهادي  فردي  سطح مشارکت

  گیري) سازي و تصمیم (تصمیم مثبت  (اعتراضی و موردي) منفی  شکل عملکرد

  

o صورت حمایت (باالخص) حمایت مالی و با شود که در در این رویکرد ادعا می .گرددبه رویکرد سوم باز می مشارکت واسپاري

این رویکرد شبیه  ،در نگاه اول .محله مدیریت کرد مقیاستوان معضالت کالنی را نظیر اعتیاد در می ،هاي محلیاستفاده از ظرفیت

ردي فرد در اما همانند الگوي مشارکت پیشین با الگوي ارتباطی و عملک ؛رسدگري به نظر می به رویکرد توانمندسازي و تسهیل

 تأمینبا تصور بسط الگوي همیاري مذهبی نظیر  ،ریشه در نهادهاي مذهبی دارند این افراد که عموماً .جامعه محلی پیوند دارد

این شیوه نیز متکی بر  .و مشکل را حل کنندتأمین منابع را ند با محوریت خود یا نهادي مذهبی، توانجهیزیه یا اطعام فقرا می

مشارکت را نه در قالب همگانی در فرایندهاي  ،این رویکرد .آفرینی نهادي مشارکت است در مقابل نقش آفرینی فردي نقش

بلکه در تکفل مسئولیت به شکل مستقل و جذب منابع آن  ،گیري با دیگر نهادهاي رسمی و غیررسمیریزي و تصمیم برنامه

  .کنندفرد میانجی عمل می عنوان بهشود و این افراد، مشارکت از طریق نهادهاي مشارکتی کانالیزه نمی ،به تعبیر دیگر .بیند می

  

  ماتریس مشارکت واسپاري .2ل جدو

  مطلوب  نامطلوب  مشارکت 

  نهادي  نهادهاي محدود فردي/  سطح مشارکت

  گیري) سازي و تصمیم (تصمیم مثبت  تکفل موضع و درخواست انحصار منابع  شکل عملکرد
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  گذار محلی و نوسازيتأثیرافراد  

o آگاهی از نوسازي  

بیشتر به ارائه  ،نوسازي در محالتدفاتر هاي وریتأتر معبارت دقیق شده نسبت به نوسازي یا به آگاهی افراد مصاحبه

بوده هاي تشویقی نوسازي مسکن معطوف سیاست عنوان بهساز و ارائه تسهیالت و تشویقات  و خدمات در حوزه ساخت

فارق از  - ... هاي دیگر نوسازي در بافت فرسوده نظیر تدوین سند توسعه، اقدامات نهاد سازي وموریتأاست و نسبت به م

ها در فرایند اجرایی دفاتر از چه اولویتی موریتأاند یا این دست مآنکه دفاتر در عمل تا چه میزان به آن پرداخته

  .انداطالع بودهبه کل بی -اند برخوردار

o ارتباط با دفاتر خدمات نوسازي  

گذار محلی با دفتر خدمات نوسازي تابعی از اگوي عام ارتباطی و عملکردي آنهاست و افراد تأثیرالگوي ارتباط افراد 

 ،دلیل این امر .کنندبلکه با دفاتر نیز به شکلی فردي برخورد می ؛کنندنهاد عمل نمی عنوان بهتنها  نه گذار محلیتأثیر

دهنده خدمات، در چارچوب محدود و  ارائه عنوان بهدفاتر بیشتر  ؛تصویر از دفاتر و سابقه همکاري آنها با دفاتر است

به یک معنا در حل مسائل محله  ،شوند و از این روشده و بدون توان اجرایی و قدرت اثرگذاري شناخته می تعریف

محله و  يت امنائود بیشتر دفاتر به مسائل فرهنگی، عضویت در هیلذا پیشنهاد آنها ور .توان روي آنها حساب کرد نمی

پیشنهاداتی که معطوف به افزایش قدرت اثرگذاري و انعطاف حوزه عملکردي دفاتر خدمات  ؛آفرینی بیشتر استنقش

  .نوسازي است

مروج دفاتر خدمات  پشتیبان و عنوان بهگذار محلی تأثیرتوان گفت هیچ یک از این افراد به همین دلیل است که می

در صورت افزایش قدرت به موازات گسترش حوزه مداخله در راستاي حل مسائل بنابراین  .اندآفرینی نداشتهنوسازي نقش

موریتی أهاي متوان انتظار داشت پشتیبانی بیشتري از دفاتر داشته باشند و در ترویج نوسازي در قالب حوزهمی ،محله

 .کنندتري ایفا نقش فعال ،دفاتر

o رویکرد نسبت به نوسازي  

از این  .شود میزا انتقاد مداخله و اقدامی آسیب عنوان بهساز،  و که از نوسازي با تمرکز بر مفهوم ساخت یمدر اینجا نیز شاهد

جایی براي مشارکت مثبت  در این الگوي مشارکت عموماً .شودجهت از الگوي مشارکت منفی در حوزه نوسازي تبعیت می

سرانه سبز و خدمات و پیشنهاد الگوي تعاونی  تأمینهرچند پیشنهادهاي جبرانی  ؛ریزي وجود نداردند برنامهدر فرای

که  است از جنس پیشنهادات مثبتی ،وساز گذاري خود ساکنین براي ساخت نوسازي و یافتن راهکاري براي سرمایه

  .یابندالگوي مشارکت منفی جایگاهی جدي نمی اما همچنان در ؛ریزي مشارکتی طرح شوندتوانند در سطح برنامه می

هاي انتقادي گذار محلی، به جاي آنکه در قالب زاویهتأثیرمسئله این است که چگونه پذیرش کلیت نوسازي توسط افراد 

تبدیل به رویکردي ناهمسو نسبت به نوسازي شود، بدل به نقطه توافق و همسویی شود  ،هاها و آسیبمبتنی بر کاستی

  .ریزي مشارکتی مثبت براي بهبود روند آن باشدهاي بعدي آن برنامهکه گام

  ترین مواضع انتقادي نسبت به نوسازي عبارتند از: شایع

 ؛نشینی عدم مطلوبیت زندگی آپارتمان  

 ؛در نوسازي مسکن و مسائل ناشی از آنهاي فرهنگی غفلت از ویژگی  

 ؛به دالیل مسائل و مشکالت همسایگی ،مقیاس مخالفت با نوسازي تجمیعی بزرگ  

 ؛مثال از ریخت افتادن بافت) عنوان بههاي آن (بودن روند نوسازي و آسیب کند  
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 ورزشی و  ،باالخص فضاي سبز، تفریحی ؛هاي آنسرانه تأمیناندیشی براي رفتن تراکم جمعیت و عدم چارهباال

  ؛پارکینگ

 ؛ وشدن بافت اجتماعی ترمهاجرت پس از نوسازي و ضعیف  

 هاي اتابک و مینابیسازمان نوسازي در محله يزامداخله آسیب. 
 

  گذار محلیتأثیر تحلیل مشارکت در نهادهاي .5-2

 ،سطح اول .کنیمنهاد غیررسمی به سه سطح تفکیک میبراي تحلیل نهادي، ما ساختار نهادي را در طیف نهاد رسمی تا 

ها، مرکز خدمات رفاهی اجتماعی و شهرداري نواحی مجموعه نهاد رسمی شهرداري که متشکل از شهرداري منطقه و معاونت

این  .آن نظارت است تبع ریزي و بهمسئله اصلی عدم تحقق ظرفیت مشارکت در برنامه ،در این سطح چنانکه پیشتر گفتیم .است

ها در این عرصه را کاستی .مشارکت در بحث افراد اثرگذار محلی بررسی کردیم مسئلهدر خالل تحلیل  مسئله را کامالً

ریزي برنامه -1: است اي تفکیک قائل شدهریزي محله) بین سه مدل برنامه1389پیران ( ؛اندهاي مجزایی نشان داده پژوهش

در میان این سه رویکرد، رویکرد  .محور مدل توسعه اجتماع محلی دارایی -3 زي سازماندهی اجتماع محلی؛ وریبرنامه -2 ؛عقالنی

ماض بتوان رویکرد غشاید با ا .هاي اجتماع محلی استمخالف انتقال قدرت به سازمان باال به پایین است و عموماً اول کامالً

  .ریزي متکی به مدیران و مشاوران استویکردي که در برنامهر ؛از این دست دانست 15مدیریت شهري را در منطقه 

سراي محالت  .امناي محالت هیئتیعنی سراي محالت، شورایاري و  ؛سطح نهادهاي مشارکت محلی است ،سطح دوم

بیشتر  شوند و با شرح وظایف مشخص و ابالغی متمرکز اداره می عموماً ،در حال حاضر ،پذیري که دارند رغم ظرفیت مشارکت علی

امناي  هیئتشورایاري و  .دار) را بر عهده دارند زنان خانه و دهنده آموزش به گروه محدودي از مخاطبین محله (کودکان نقش ارائه

  .پردازندصورت فردي به فعالیت می به ،بلکه معدود افراد عضو آن ؛دننهاد عملکرد ندار عنوان بهمحالت نیز 

فهرستی از  ،با توجه به مطالعات اسنادي و مصاحبه با پژوهشگران محلی .استسطح نهادهاي محلی مردمی  ،سطح سوم

  .)3(جدول  دست آمد انواع نهادهاي محلی به

  

  فهرست انواع نهادهاي محلی .3 جدول

 نام محله
 نهادهاي محلی

 جمع
 خیریه ها آسیب مالی هیئت زاده مسجد و امام حسینیه

 1 26 11 17 محله اتابک
  

55 

 7 5 9 شوشمحله 
  

1 22 

 50 1 1 2 19 6 21 محله طیب

 10 محله مظاهري
 

5 
  

1 16 

 1 17 5 13 محله مینابی
 

2 38 

 2 25 4 5 محله ولیعصر
  

36 

 217 5 1 6 99 31 75 مجموع

  

شعبان هیچ ها در طول سال به جز ایام مذهبی مانند محرم یا نیمه ها و حسینیههیئتاز این نهادها مانند  اي بخش عمده

کنندگان در مراسم آنها در طول سال در محله سکونت  د و حتی عموم شرکتاند ها قومیاي از حسینیهبخش عمده .فعالیتی ندارند
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کنند متري برگزار می 70-50هاي شان را در خانه هايکه بیشتر برنامه اند هاي محدوديهیئتها هم هیئتتعداد زیادي از  .ندارند

   .کنندها اقدام میمذهبی نسبت به برپا کردن چادر محدودي در کوچهو در ایام 

هاي مذهبی و هاي مساجد نسبت به برگزاري دورهبه واسطه استقرار بسیج عموماً ،هاي معمولمساجد نیز به جز فعالیت

در میان اعضاي این  ،کوتاهتوان از سرمایه اجتماعی با بردهاي هر چند می .کنندان اقدام میتآموزش باالخص در ایام تابس

نام سرمایه  توانشاید ب .دهندگذاري بر حیات جمعی انجام نمیتأثیراقدامی در جهت  اما عموماً ،نهادهاي مذهبی سخن گفت

   .را بر آن نهاد» راکد«اجتماعی 

که شکل اثرگذاري فردي مشخصی  خیریه 5 ،طورهمین .اند وابسته به نهادهاي مذهبی الحسنه عموماً شش صندوق قرض

هاي خاص و به شکل فردي و در سطح نهادهاي خیریه به گروه .باشند میموضوع  گذاري در جامعه بالتأثیردارند و در سطح 

گذاري بر سطح عمومی وضعیت معیشتی و اقتصادي تأثیرو  ؛است ... جهیزیه و تأمینشان نظیر پردازند و بیشتر اقداماتمحدود می

اند که در بخش به عضویت شورایاري درآمده عموماً ،افراد خیر و مذهبی هم که توجهی به حل مسائل محله دارند .ندارندمحالت 

مشارکت «کنند الگوي مشارکتی که برخی از این دست افراد پیشنهاد می .اندگذار محلی مورد مصاحبه قرار گرفتهتأثیرافراد 

رغم  توان کرد؟ این نهادها علیپرسش این است که با توجه به ظرفیت نهادهاي مذهبی چه می ،با این اوصاف .است» واسپاري

رسانی عمومی بحث  توان براي اطالعها میبه هر حال وضعیتی بالفعل دارند؛ از این جایگاه ،اثرگذاري کم و بسیار محدود خود

مسئله  ؛تدایی، ابزاري و بیگانه با بحث مشارکت نهادي استاین رویکرد در سطحی اب البته .نوسازي و جذب افراد استفاده کرد

اصلی ایجاد یک رابطه نهادي میان نهادهاي مذهبی با دیگر نهادهاي محلی براي بسترسازي مشارکت اجتماعی است که در 

  .پردازیمبخش راهبردها به آن می

  اصول راهبردي استخراج شده .6

  عملکردي و سرمایه اجتماعی- ارتباطیاز منظر بحث الگوي اصول راهبردي  .6-1

شده  طور که نشان دادیم با وجود سطح پایین (نسبی) سرمایه اجتماعی در محالت محدوده مورد مطالعه، افراد شناساییهمان 

د جایگاه اجتماعی این افرا .اندنقش نمایندگی مطالبات جامعه محلی را بر عهده گرفته ،مندافرادي پیشرو و دغدغه عنوان به

 اي وجود آورنده روابط اجتماعی پایه قدمت سکونت، به .مبتنی بر قدمت سکونت این افراد است ،در درجه اول ،آفریننقش عنوان به

 قرار ... ها وامناي مساجد، شورایاري هیئتهایی نظیر هاي سنتی یا جدید در جایگاهسازوکاراز طریق را ست که این افراد ا

  دهد. می

آفرینی در قالب گذار محلی را به سمت نقشتأثیراي باشد که بتوان افراد گونه اصول راهبردي باید به ،بر همین اساس

(براي تقویت مشارکت نهادي) از یک  مشارکت نهادي سوق داد؛ چنین راهبردي منجر به تقویت مشارکت عمومی بدنه اجتماعی

این دو فرایند به شکل دوسویه و متقابل به هم  شود. می لیسو، و کمک به تقویت پایگاه اجتماعی این افراد در جامعه مح

هرچه پایگاه این افراد تقویت شود، قدرت جذب مشارکت بیشتري خواهند داشت و هر چه این مشارکت در الگوي ؛ اند وابسته

مل این افراد نیز از هاي زیر مجموعه آن هدایت شود، الگوي عنهادي و براي تحقق و تقویت نهادهایی مانند شورایاري و کمیته

  .آفرینی نهادي رشد خواهد کرد آفرینی فردي به سمت نقشقالب نقش

  اصول راهبردي از منظر بحث الگوي مشارکت  .6-2

  از ،رویکرد اتخاذ این .در قالب مشارکت منفی است ،ریزيي برنامهها مشارکت غالب این افراد در فرایند شد گفتهکه  طورهمان
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گردد که عموما باال به پایین و بدون ظرفیت هاي عمرانی در این محالت باز میریزي و اجراي پروژهبه مدل برنامه ،سو یک

گردد آفرینی این افراد باز میبه الگوي نقش ،از سوي دیگر است؛ طلبی و حتی در نظر گرفتن مقتضیات میدان عمل بوده مشارکت

اعتراضی  - خصلتی منفی عموماً ،رواز همین ؛ها استمشکالت ناشی از اجراي این پروژهکننده مسائل و  که نقش میانجی و منتقل

 عنوان به ،ریزي در جامعه محلیدادن این افراد در فرایندهاي برنامه سازي مشارکت مثبت به معناي مشارکتلذا زمینه .یافته است

گیر و اجرایی است و از سوي  پذیري نهادهاي تصمیم شارکتافزایش م ،سو از یک ،اقتضاي چنین راهبردي .یک راهبرد خواهد بود

  .الگوي عمل نهاديسوي  بهاین افراد ترغیب  ،دیگر

  اصول راهبردي از منظر بحث وضعیت نهادي .6-3

هاي متمرکز بر باالخص فقدان سمن - گذار محلیتأثیرمانند فقدان نهادهاي  ،با توجه به وضعیت نهادي محالت هدف

ها و دست آخر و گیري سمنهاي مشوق شکلبایست ابتدا آموزش و ترغیب، سپس سیاست می -برآمده از محالتمحالت یا 

 .در دستور کار قرار گیرد ،ریزي و نظارتدادن به آنها براي مشارکت واقعی در حل مسائل، برنامه تر از همه میدانمهم

   راهکارها .7

گذار محلی را در یک کالم، اتخاذ تأثیرجلب مشارکت افراد  يراهبرد کالن ارتقاتوان شده می با توجه به اصول راهبردي بحث

گذار محلی تأثیرآفرینی افراد هاي الزم براي تغییر شکل الگوي نقشبه این معنی که زمینه ؛رویکرد نهادي به مشارکت نام نهاد

توان راهکارهاي ارتقاء سطح مشارکت افراد یذیل چتر رویکرد نهادي به مشارکت، م .تسهیل کردرا در قالب مشارکت نهادي 

  اي تفکیک کرد:نهادهاي محلی را در سه سطح آگاهی، اجرایی و زمینه

  .پردازدها و عملکرد نوسازي و همچنین مسئله نگرش نسبت به نوسازي میموریتأسطح آگاهی به مسئله اطالع از م -1

  .پردازدتقاء مشارکت میهاي کنونی مشارکت در قالب موانع ارسطح اجرایی به رویه -2

 .پردازدآفرینی و مشارکت می اي به بستر اجتماعی و نهادي نقشسطح زمینه -3

 

  راهکارهاي سطح آگاهی .7-1

در این  ،کید بر وجه نوسازي مسکن و خدمات دفاتر نوسازيأبا ت و نسبت به نوسازي تأثیرگذاربا توجه به اطالعات کلی افراد 

  زمینه، دو راهکار اصلی پیشنهادي عبارتند از:

  با تشریح کامل محتواي بسته تشویقی و ارائه آمار استفاده از این تسهیالت در جهت  ،گذارتأثیرافزایش اطالعات افراد

 ؛اي با دیگر مناطقنوسازي به شکل مقایسه

 مبتنی بر نوسازي عرصه عمومی و ارتقاء سطح مشارکت کید بر محورهاي أبا ت ،موریتی دفاترأهاي متشریح کامل حوزه

 .هاي آنجهت تحلیل مشارکتی ظرفیت ،نهادي

گذار محلی بر ضرورت نوسازي و تأثیردر رابطه با مسئله نگرش نسبت به نوسازي، با توجه به توافق عمومی افراد و نهادهاي 

  راهکار پیشنهادي عبارت است از: ،اجرا و تبعات آنهاي ریزي، رویهدر عین حال موضع انتقادي نسبت به نحوه برنامه

 سازي  گذار، در منطقه، جهت روشنتأثیرجانبه نمایندگان نوسازي، مدیریت شهري و افراد  ایجاد بستر گفتگو و تعامل سه

 .به بحث گذاشتن مواضع انتقادي جهت اتخاذ بهترین راهکارهاي ممکن براي افزایش توافقو نقاط توافق و اشتراك، 
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  راهکارهاي سطح اجرایی .7-2

  پیشنهادي عبارتست از: هايراهکار ،گذار محلیتأثیرآمیز تعامل مدیریت شهري با افراد با توجه به وضعیت تنش

  و  ،ریزي و تخصیص منابع آتی در حوزه بهسازي عرصه عمومیگذار در برنامهتأثیربسترسازي مشارکت افراد

، در ... هاي اجرایی همانند بازنگري سند توسعه، تهیه بسته تشویقی محلی وهاي رویهدادن فعال در بازنگري مشارکت

 ؛تحقق مشارکت مثبت راستاي

  با اتخاذ رویکرد شفافیت اطالعات و افزایش ظرفیت  ،گذارتأثیرمدیریت شهري در افراد نسبت به اعتمادسازي

 .پذیري مثبت مشارکت

 

  ايراهکارهاي سطح زمینه .7-3

طور الگوي ارتباط با دفاتر نوسازي و آنچه راهبرد کالن گذار محلی و همینتأثیرآفرینی افراد الگوي نقشبا توجه به تحلیل 

 ،در جهت نیل به سمت الگوي مشارکت نهادي ،تحلیل وضعیت نهادي در محالت ،طورو همین ؛مشارکت نهادي نامیدیم

  راهکارهاي پیشنهادي عبارتند از:

 گذار در جامعه محلی مبتنی بر نمایندگی در نهادهاي مشارکت نظیر تأثیریشتر افراد شدن) ب بسترسازي نفوذ (شناخته

 ؛شورایاري

 ؛هاي ذیل آنسازي کارگروه بسترسازي مشارکت بیشتر افراد جامعه محلی در ساختار نهاد مشارکتی شورایاري و فعال 

  ؛ریزي شهرينهاد توسعه محلی در فرایندهاي برنامه عنوان بهتقویت جایگاه دفاتر خدمات نوسازي 

 موریت ارتقاي مشارکت نهادي در أها و دفاتر خدمات نوسازي، با اعطاي متقویت الگوي ارتباط نهادي میان شورایاري

 ؛شورایاري به دفاتر خدمات نوسازي

 هاي متمرکز بر محله و هاي ترویجی و تشویقی جهت سازماندهی مشارکت اجتماعی در قالب سمناجراي سیاست

 ؛در راستاي تقویت الگوي مشارکت نهادي ،برخاسته از محله

 در راستاي تقویت الگوي  ،تدوین برنامه جامع تحلیل ظرفیت نهادهاي مذهبی و هدایت آن به سمت مشارکت نهادي

  .مشارکت نهادي

  منابع

تهران: سازمان نوسازي شهر  .ایران: مورد تهران محور در مبنا و مشارکت اي مشارکت توسعه محله .)1389پیران، پرویز ( -

  .تهران

 .تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی .ترجمه محمدتقی دلفروز .اعتماد و سرمایه اجتماعی .)1387تونکیس، فران ( -

 .کت مردمهاي فرسوده ناکارامد شهري با تمرکز بر مشارریزي و طراحی براي بافتبرنامه .)1386( محمدجعفر ،جمال -

 .)81(8، هاشهرداري

-هاي ترویجیهاي توسعه روستایی در فعالیتعامل مؤثر بر مشارکت اعضاي گروه .)1389نژاد، مریم و همکاران (حسن -

 .، جلد دوم، شماره سوممجله تحقیقات اقتصادي کشاورزي .المللی ترسیب کربن ایران حفاظتی پروژه بین

 .)45(8، دوماهنامه شهرنگار .هاي توسعه شهريهاي مردمی در طرحجایگاه مشارکت .)1386( شهرام ،شهابیان -

 .تهران: انتشارات جامعه ایرانیان .ترجمه غالمعباس توسلی .پایان نظم .)1379فوکویاما، فرانسیس ( -
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تهران: فرهنگ  .ترجمه عبدالحسین نیک گهر .روش تحقیق در علوم اجتماعی .)1370کیوي، ریمون و کاپنهود، لوك وان ( -

 .معاصر تهران

تهران: دفتر  .ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی .روش تحقیق کیفی .)1377( .من، گرچن ب مارشال، کاترین و راس -

   .هاي فرهنگیپژوهش

رشته ارشد  نامه کارشناسیپایان .اي با تأکید بر سرمایه اجتماعیریزي توسعه محلهبرنامه .)1385موسوي، سید احمد ( -

  .دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس .شهرسازي
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  تشریح موضوع . 1

 تبدیل کشور در حکومت هايدغدغه ترینمهم از یکی به گذشته، سال 10 در شهري فرسوده هايبافت بهسازي و نوسازي

 بر را دولت بزرگ، و متوسط هايزلزله وقوع و متعدد هايگسل مسیر در کشور شهرهاي از ايعمده بخش قرارگیري .است شده

 تعداد .نماید فراهم را زلزله مقابل در پذیرآسیب هايعرصه نوسازي زمینه کارآمد، و مؤثر راهکارهاي اتخاذ با تا است داشته آن

 مقیاس باالترین در که طوري به باشد؛می ادعا این بر شاهدي گذشته، هاي سال در شده تصویب مقررات و قوانین زیاد

 برنامه قوانین همچنین. است شده اشاره موضوع این به مسکن، حوزه در نظام کلی هاي سیاست بخش در و کشور گیري تصمیم

 هايبافت نوسازي و بهسازي احیا، از حمایت قانون و مسکن عرضه و تولید از حمایت و ساماندهی قانون توسعه، پنجم و چهارم

هاي متعددي ها و برنامهتاکنون سیاست .باشندمی مقوله این به توجه افزایش از دیگري هاينمونه شهري، ناکارآمد و فرسوده

توجه این مناطق و ناکارآمدي  هاي شهري به اجرا گذاشته شده است. اما وسعت قابلبراي ارتقاي کیفی و ساماندهی این عرصه

رامونی در طول ثیرگذاري بر محیط و بافت پیأاجرا و ت فرایندبودن  هاي کالن، و طوالنیبرخی اقدامات به دلیل نیاز به سرمایه

اندرکاران را به ارزیابی و تحلیل اقدامات گذشته واداشته هایی، دسترانی بومیان در اثر اجراي چنین طرحدوره اجراي طرح و برون

هاي نوسازي هاي فرسوده، یکی از روش ساز و عدم توان اقتصادي مالکین بافتوهاي باالي ساختاست. امروزه به دلیل هزینه

  باشد. ا، شراکت بخش خصوصی و عمومی میهاین بافت

گذاري و مداخله فراگیر و مستقیم در مقیاس کل با توجه به عدم توان اقتصادي و مالی بخش دولتی و عمومی براي سرمایه

ثر بخش مردمی، دولتی و ؤبر شراکت مپایه نوسازي منظور خوداتکایی و خودترمیمی کالبد فرسوده باید  بافت فرسوده و به

هاي فرسوده با هدایت، حمایت  گذاري و اجراي نوسازي بافتخصوصی در سرمایه -صی استوار باشد. شراکت بخش عمومیخصو

در گرو مشارکت و تعامل  ن ضرورتاًآرود که توفیق در شمار می کلید احیاي بافت فرسوده به و نظارت ارکان دولتی و عمومی، شاه

ي ها شهرهاي ایران از وجود بافت باشد. شهر تهران مانند تمام کالننفعان مسئول می نفعان ناظر و ذي نفعان حاضر، ذي کلیه ذي

برد و این امر مدیریت شهري را بر آن داشته است که با ارائه الگوهاي جدید، با توجه به شرایط هر فرسوده و ناکارآمد رنج می

  را براي نوسازي، تجویز کند.اي  محدوده یا منطقه، روش بهینه

                                                             
١

  ، انجام شده است.1396در سال  ،دفتر خدمات نوسازي محالت مجیدیه، کرمان و لشگر، توسط این پژوهش به سفارش سازمان نوسازي شهر تهران. 
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خصوصی به هر گونه توافق عملی بر مبناي تعهد دوجانبه و وظایف بین بخش عمومی و شریکانی که -بخش عمومی شراکت

انگاشت جدیدي است که به روابط مشارکتی  ،در واقع شراکت،گردد. این نوع اطالق می ،کنند خارج از این بخش عمل می

و کار دارد  با بخش خصوص سر ،سو ش، بخش عمومی از یکپردازد. در این روهاي عمومی و خصوصی میبلندمدت میان بخش

رود. ورود بخش خصوصی و شمار می و برقراري ارتباط میان این دو، از وظایف اصلی بخش عمومی به ؛با مردم، و از طرف دیگر

ازمند تعریف سازوکارهاي س نشوند که این امر نیأاعتمادي و یریزي و مدیریت شود که مردم دچار بیاي برنامهگونه دولتی باید به

مدت در روند استفاده از توان بخش  و برنامه مشخص اجرایی و قانونی طوالنی سازوکاربینی و نبود . عدم پیشاست خاصی

با  باشد.در پی ارزیابی و بررسی آن می، 8وند فعالیت شرکت نوسازان منطقه امري است که این پژوهش با بررسی ر ،خصوصی

هاي  گیري جامعه مخاطبی که در چرخه نوسازي بافت این ایده و با توجه به شکل شدن شده از اجرایی طیتوجه به مدت زمان 

مهیا است. مستندسازي،  امکان ارزیابی کیفی این شکل از نوسازي با رویکرد مشارکت مردمی کامالً ،اندفرسوده قرار گرفته

تواند راهگشاي مدیریت می ،نقاط قوت و ضعف این روش از نوسازيسازي  با شفاف ،ارزیابی و بررسی کیفی مبتنی بر تجربه

نوسازي بافت فرسوده در قالب عملکرد شرکت نوسازان  سپاري برونتی در این زمینه باشد. ارزیابی سیاست آ شهري براي اقدامات

ده، ارائه راهکار در راستاي هاي فرسو) در نوسازي بافت8هاي خصوصی (شرکت نوسازان منطقه ، ارزیابی عملکرد تشکل8منطقه 

است. این مطالعه ترین اهداف این پژوهش بوده  مهم، 8 در قالب شرکت نوسازان منطقه سپاري برون  مندي از تجربیات بهره

 :زیر صورت گرفته استالت اؤصدد پاسخ به سدر

 چگونه بوده است؟ نوسازي بافت فرسوده در قالب عملکرد شرکت نوسازان سپاري برونو کارکرد سیاست  فرایند  

 هاي فرسوده چگونه بوده است؟در نوسازي بافت 8ویژه شرکت نوسازان منطقه  هاي خصوصی بهعملکرد تشکل  

 گردد؟ چه راهکارهایی پیشنهاد می 8در قالب شرکت نوسازان منطقه  سپاري برونمندي از تجربیات در راستاي بهره  

  انجام طرح فرایند. 2

هاي بهینه براي حل مسائل و مشکالت زیستی شهروندان حل هاي فرسوده شهري یافتن راههدف اصلی مداخله در بافت

باید نظام ارزشی، ایدئولوژي و اقتصاد شهري را مورد توجه قرار دهد. نخستین  ،هاي شهريلذا هرگونه مداخله در بافت ؛است

این است  ،چه باید همواره مورد نظر باشدو آن است؛جنبه کالبدي  ،شودهاي فرسوده لحاظ میاي که در امر مداخله در بافتمسئله

باشد. روش و چگونگی مداخله و اجتماعی است و با فرهنگ جامعه در ارتباط می هاي شهري امري کامالًکه مداخله در بافت

 ،است. در تجربیات جهانیهاي مختلف متفاوت ها و مکانبسته به زمان ،ها و فضاهاي شهري کهن و تاریخیمواجهه با بافت

 اصول حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی در منشور آتن مشخص گردید و آخرین قطعنامه جهانی مورد استناد نیز بیانیه ،براي اولین بار

وزه گرایی تغییر یافت و حگرایی و واقعگرایی و کارکردگرایی به تداومباشد. در این دوره شیوه برخورد از انقطاعمکزیکوسیتی می

 رانیا يو کهن شهر یخیتار هاي شده در بافت اقدامات انجام ریس یبررسبنا به کل شهر مبدل گردید.  برخورد از مقیاس تک

فرسوده  هاي و چه در نحوه و نوع اجرا است. شروع روند مداخله در بافت يگذار استیس نهیچه در زم هایی بنشی و فراز دهنده نشان

 تیفیتهران، ارتقا ک یبزرگراه کهشب لیتکم ،سال 9در طول ، دوره نی. در اگردد یباز م 77تا  68 هاي در تهران به سال

طرح  ،در کلمدنظر قرار گرفت.  يادار ماتیدر تصم يشهردار گاهیجا تیو تقو يشهردار یمال تیبهبود وضع ست،یز طیمح

 نتری جزء مهم زد،یشهر  میبافت قد یلیطرح تفص و اصفهان بارهیمحله جو يبهساز يبرا يبزرگراه نواب تهران، طرح راهبر

 تنهایی به هالتدو که دیگرد مشخص پیشاز  بیشروز  هرها  پروژه نی. در اباشند یم رانیا يشهر رسودهف هاي مداخالت در بافت

 -عمومی کتاشر. باشند جامعه بخش سایر ريیا جلب لنباد به که ستا زمالو  نیستند تمادخ اوممد يتقاضا با ییرویارو به درقا
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دو  هر که ستا نکته یندرك ا يمبنا بر کترمشا ین. استا هایی ريچنین همکا يها شکل میدبخشترینا ازیکی  ،خصوصی

 به پایه تخدما ئهارا دبهبو رمنظو به شان تخصص و نشدا ،مالی منابع شتناگذ اكشترا بهاز  ننداتو می خصوصیو  عمومی بخش

 ترکیب طریقاز  ،یکل سازي یدر مقابل خصوص ايگزینه ،خصوصی -عمومی کتاشر ،ینا بر وهعال. ببرند دوـس ان،ندوشهر همه

 رمنظو به ،خصوصیو  عمومی بخش شراکت یندافردر  رتنظاو  اجرا ايبر دموجو رساختا .دیآمی رشما به بخشدو  هر يها مزیت

از  پسکه  شد یتاهد 8 منطقه زاننوساشرکت  توسط ابتدا ان،تهر شهر 8 منطقه دهفرسو يبافتهادر  يشهر فتا کاهش

ي نظري ها بنا به یافته. گرفتند هبرعهدرا  تمحال زينوسا صلیا مدیریت زينوسا و يگر تسهیل فاترد ،شرکت نیا نشد تعطیل

اعتبارات هاي فرسوده و اختصاص نباید از نظر دور داشت که عدم جامعیت قوانین مربوط به نوسازي بافت ،این مطالعه

یی است که حتی شراکت خصوصی و عمومی را نیز در ها چالشترین  از جمله مهم ،هاي فرسودهالوصول براي نوسازي بافت صعب

  الشعاع قرار داده است. هاي فرسوده تحت زمینه بافت

تهران در شرکت نوسازان شهر سازان،  عمومی بعد از تجربه شرکت عمران و مسکن -در راستاي تجربه شراکت خصوصی 

شد.  لیبافت فرسوده تشک يایاح ییاجرا اتیعمل هیکل يمنظور راهبر و به يسازمان نوساز ییاجرا يعنوان بازو ، به1387سال 

 يو شهرساز يمعمار يها طرح هیته فرایندمناطق، نظارت بر  ییاجرا يراهبردها يو بازنگر نییتع اي، منطقه انیمجر ينهادساز

شده  فیشرکت تعر نیا فیو وظا یاتیعمل يها ياز استراتژ ،يجامع نوساز فراینددر سطح  یابیکنترل، نظارت و ارز ،يزری رنامهو ب

شرکت  نیا یاصل کردیمقرر شد رو ،یدر آن مقطع زمان یاصل يمشتر عنوان به يسازمان نوساز استیانداز و س مطابق چشم. بود

 قیاز طر یبخش خصوص هاي يتوانمند یو سامانده یمردم هاي از مشارکت يریگ با بهره ينوساز فرایندکردن  نهینهاد

هاي نوسازان مناطق بود شرکت موضعی به نام شرکت 18این شرکت متشکل از  و گسترش فرهنگ مشارکت، باشد. يگر لیتسه

 عنوان بهدرصد سهام شرکت عمران و نوسازي ري نیز  20شرکت موضوعی نیز به شرکت نوسازان تهران واگذار شده بود.  3و 

شرکت نوسازان در راستاي  ترین هدف تشکیل تشکیل شده بود نیز به این شرکت واگذار شد و مهم یک شرکت موضوعی که قبالً

بیان  اجرایی نوسازي بافت فرسوده در ابعاد کالبدي و کارکردي فرایندد کیفیت زندگی از طریق مدیریت بهبو ،مأموریت محوله

خاتمه داده شد. اما  24/7/1390هاي نوسازان در مورخ  قرارداد شرکت ،مدهآ با توجه به مشکالت مدیریتی پیش ،گردید. در نهایت

ها از جمله  برخی از شرکت ،ي جاريها نبود و با توجه به تعدد پروژههاي نوسازان در مناطق  این حکم، خاتمه فعالیت شرکت

صورت غیررسمی به فعالیت خود ادامه دادند. قابلیت شخصی مدیرعامل شرکت  در بافت باقی ماندند و به 8شرکت نوسازان منطقه 

از جمله علل فعالیت شرکت بعد از  ،ي عمرانیها و درگیرشدن شرکت با پروژه 8موقعیت ویژه بافت فرسوده منطقه  اي، منطقه

  فسخ قرارداد بود.

ي فرسوده یکی از ها در حوزه نوسازي بافت ،طور خاص به، 8 و شرکت نوسازان منطقه ،طور عام به ،نوسازانيها فعالیت شرکت

توجه به تجربه  اي به عملکرد آن داشت. بابایست توجه ویژهترین تجارب داخلی مدیریت شهري در این زمینه است که می مهم

ارزشمند شرکت نوسازان در شراکت خصوصی و عمومی، در این پژوهش سعی شد تا با ارزیابی شرکت نوسازان، ضعف و 

استخراج اهداف با  ،در این راستا ي عملکردي، راهکارهایی براي بهبود مشارکت بخش خصوصی و عمومی ارائه گردد.ها قوت

از  استخراج اهدافو  فرسوده يها بافت ي) در نوسازیخصوص -یناطق (شراکت عموممورد انتظار از دخالت شرکت نوسازان م

هاي ارزیابی  چارچوب مفهومی ارزیابی نگاشته شد و شاخص ،حوزه نینظران ا نظرات صاحب ت ومستندا ،موجود ينظر یمبان

ی سازمان رسم ندهینما عنوان به ،بافت فرسوده يتهران در نوساز 8نحوه مداخله شرکت نوسازان منطقه  حیتشرتدوین شد. 

از جمله مواردي است که به  ،یبخش خصوص عنوان به، بافت فرسوده ينحوه مداخله در نوساز حیتشرنوسازي شهر تهران و 

  نها پرداخته شد.آتفصیل در این مطالعه به 
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صورت اسنادي و  آوري اطالعات به و نحوه جمعاي، تحلیلی و از نوع کاربردي و توسعه -روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی

توسط شرکت نوسازان  8شده بافت فرسوده منطقه  هاي نوسازي. جامعه آماري پژوهش شامل پالكبوده استپیمایش میدانی 

  است.بوده  8شده توسط شرکت نوسازان منطقه  هاي نوسازيده درصد از پالك ،بوده و حجم نمونه

بودن موضوع مورد بررسی و  با توجه به کیفی و است صورت پذیرفته 1شکافروش ارزیابی با استفاده از مدل تحلیل 

  پارامتریک من ویتنی و ویلکاکسون انجام شده است.غیرهاي بودن متغیرها، تحلیل آماري بر اساس روش اي رتبه

 يها پارسل یفیو ک یمشخصات کم یمعرفبه ، 8ه با دخالت شرکت نوسازان منطقه شد نوساز يها پالك ییشناسابعد از  

توان به ارزیابی جمله می نآهاي مختلف انجام گرفت که از  پرداخته شد و ارزیابی کمی و کیفی به تفکیک شاخص شده نوساز

موریت محوله، أهاي منتج از م هاي منتج از چارچوب نظري، شاخص اساس شاخص بر 8ی و توصیفی شرکت نوسازان منطقه کیف

نظران و  هاي منتج از تجربیات جهانی و نظرات صاحب مینه نوسازي بافت فرسوده و شاخصاساسنامه، رویکردهاي موجود در ز

قبل از اتمام همکاري با سازمان  8کمی عملکرد شرکت نوسازان منطقه منظور بررسی  بهثیرات ملموس عینی اشاره نمود. أت

هدفمند طراحی شد و تالش شد تا توسط اي بر اساس مدل تحلیل شکاف، پرسشنامه ،نوسازي شهر تهران و نیز پس از آن

 را از تجمیع و نوسازي ملک خود سنجید و ثانیاً ها تا بتوان نخست رضایت آن ،شود ي فرسوده پیش از تجمیع پرها مالکین پارسل

) عملکرد شرکت نوسازان از نگاه این افراد را در مراحل مختلف اجراي ساختمان (قبل از تجمیع، حین ساخت و بعد از ساخت

پرسشنامه مربوط به  5پرسشنامه تکمیل گردید که از این تعداد،  35 ،جهت بررسی عملکرد این شرکت ،ارزیابی نمود. در مجموع

پرسشنامه مربوط به فعالیت این شرکت در زمان همکاري با سازمان نوسازي  30و  ،1391ي شرکت نوسازان پس از سال ها پروژه

ها یی بوده است که شرکت نوسازان در تجمیع آنها پرسشنامه مختص به پروژه 10شده،  کمیلي تها بوده است. از میان پرسشنامه

باشد. الزم به توضیح است که در شده توسط شرکت نوسازان می ي انجامها پرسشنامه مربوط به پروژه 25دخالتی نداشته است و 

 ها یافته ،بعد از تکمیل پرسشنامه الکین تکمیل گردید.حداقل دو پرسشنامه توسط م ،شده توسط شرکت نوسازان هاي انجامپروژه

شده براي این  هاي مطروحه ذیل مورد ارزیابی قرار گرفت. شکاف میان عملکرد کلی شرکت نوسازان با اهداف تعیین در شکاف

توسط شده  و شکاف میان خدمات ارائه ،شرکت، شکاف میان محصول عینی و محصول مورد انتظار به لحاظ کیفیت سکونت

، در ادامه ها مواردي بود که طرح شد. نتایج حاصل از ارزیابی کمی داده ،شرکت نوسازان و خدمات مورد انتظار از شرکت نوسازان

  .ارائه شده است

 ارزیابی کلی عملکرد در مقایسه با اهداف تشکیل شرکت نوسازان  

بب ناکامی در دستیابی به اهداف تعیین شده بوده شرکت نوسازان در حوزه اجرا نقاط ضعف متعددي داشته است و این امر س

تجمیع بوده است، بدین معنا که شرکت نوسازان در  فراینداست. اصلی ترین علت این ضعف حضور مستقیم شرکت نوسازان در 

گام ابالغی با توجه به منفعت اقتصادي خود  خدمات شرحي تجمیعی منتفع بوده است و این شرکت در عمل به ها برخی پروژه

ي مالی این شرکت و نحوه حضور این ها برداشته است و کمتر منافع عمومی را مدنظر قرار داده است. عدم نظارت بر فعالیت

  هاي نوسازي، زمینه ساز بهره گیري این شرکت از نام و آرم شهرداري و سازمان نوسازي را فراهم کرده است.فرایندشرکت در 

  8در نوسازي بافت فرسوده منطقه ارزیابی کلی عملکرد شرکت نوسازان  

هاي با حضور شرکت نوسازان و بدون حضور شرکت مندي از کیفیت سکونت در پروژه رسد میان سطح رضایتبه نظر می

تري براي ساکنین پس شرایط مناسباست؛  نوسازان تفاوت معناداري وجود دارد. شرکت نوسازان سبب بهبود کیفیت ساخت نشده

                                                             
1. Gap Analysis 
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. در صورتی که در کسب رضایتمندي ساکنین به لحاظ کیفیت ساخت ناموفق بوده است؛ نیاورده استاز تجمیع به وجود 

اند رضایت ساکنین را به لحاظ کیفیت ساخت و شرایط ملک پس از تجمیع و در هاي بدون حضور این شرکت توانسته پروژه

  مجموع به لحاظ کیفیت سکونت کسب نمایند.

  8شده از عملکرد شرکت نوسازان منطقه  يهاي نوساز پارتمانآساکنین ارزیابی کلی میزان رضایتمندي  

مین تجهیزات فیزیکی و أدر  کیفیت ارائه خدمات به ساکنین امالك تجمیعی قبل از ساخت، ت 8شرکت نوسازان منطقه 

در نحوه ارائه خدمات  8عملکرد شرکت نوسازان منطقه است؛ اما نسبت به  داراي عملکرد مناسبی بوده ،عملکرد کارکنان شرکت

از  .هاي مهمی وجود داردنارضایتی ،به ساکنین امالك تجمیعی در حین ساخت، بعد از ساخت و در حوزه عقد قراداد مشارکت

در جلب رضایت ساکنین امالك تجمیعی با سطح مطلوب  8توان نتیجه گرفت بین عملکرد شرکت نوسازان منطقه  رو می این

  ، تفاوت معناداري وجود دارد.ن شرکتخدمات مورد انتظار از ای

ن از عملکرد شرکت نوسازان ادهد که عدم رضایت شهروندهاي میدانی نشان میگرفته در اسناد و برداشت هاي صورتبررسی

این وجود آمدن  هاي در بو روابط علی و معلولی گسترده است گرفته از عوامل متفاوتی بوده تئهاي ساختمانی مختلف نشدر پروژه

پذیري و از مدلی با ساختاري علت و معلولی و قابلیت انعطاف ،در پژوهش حاضر ،یابی منظور ریشه به .باشدها دخیل میناهماهنگی

ضعف در متن قرارداد مشارکت، ضعف در  ،بر اساس این مدل بهره گرفته شد. 1»دي.پی.اس.آي.آر« تطبیقی باال به نام مدل

 خدمات شرحنوسازي، ضعف در   فرایندمیزان حفظ هویت محلی،  ضعف در تسهیل و تسریع  ها، ضعف درکیفیت ساخت پروژه

نفوذ هاي ذي، ضعف در مدیریت راهبردي و ضعف در نظارت سازمانسپاري برون فرایندنوسازان، ضعف در به شرکت  ابالغی

تري در افت  یی شناخته شدند که سهم مهمها لفهؤم عنوان بهها و ...) (شهرداري، نظام مهندسی، بیمه و بانک، ادارات زیرساخت

  اند.  شده داشته کیفیت خدمات ارائه

  ي طرحها و کاربست ها خروجی. 3

  نوسازي بافت فرسوده در قالب تجربه شرکت نوسازان سپاري بروني سیاست ها چالشتبیین 

  8نوسازي بافت فرسوده در قالب عملکرد شرکت نوسازان منطقه  سپاري برونارزیابی سیاست  

 8مندي از تجربیات شرکت نوسازان منطقه  ارائه راهکار در راستاي بهره 

  نوسازي بافت فرسوده در قالب تجربه شرکت نوسازان سپاري بروني سیاست ها چالشتبیین . 3-1

توجه به بررسی  ثیرگذارند. این عوامل باأشهروندان از شرکت نوسازان تگیري نارضایتی هاي متفاوتی در شکللفهعوامل و مؤ

  بارتند از:ع طور کامل حاصل شده است. این عوامل ههاي میدانی باسناد و برداشت

 ؛ضعف در قرارداد مشارکت 

 ها؛ضعف در کیفیت ساخت پروژه 

 ضعف در میزان حفظ هویت محلی؛ 

  ؛نوسازي فرایندضعف در تسهیل و تسریع 

   ؛نوسازانبه شرکت  ابالغی خدمات شرحضعف در 

                                                             
ا هاسخپ )،Impact( ، اثرات)Stateت (، وضعی)Pressuresا (، فشاره)Driving forcesه (هاي محرککلمه نیروي از مخفف پنج DPSIR مدل. 1

)Responses (کندترتیب زنجیره علت و معلول را بیان میه است که ب تشکیل شده.  
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  ؛سپاري برون فرایندضعف در 

 ؛ وضعف در مدیریت راهبردي  

 ها و ...)نفوذ (شهرداري، نظام مهندسی، بیمه و بانک، ادارات زیرساختهاي ذيضعف در نظارت سازمان. 

  

  1نوسازاندر ارتباط با عملکرد شرکت » دي.پی.اس.آي.آر«. مدل مفهومی 1جدول 

Drive 

forces  
Pressure  State  Impact  

ت
شارک

قرارداد م
  

عدم وجود متن جامع و مـانع واحـد بـراي     - 

 تنظیم قرارداد مشارکت

فع بودن کارگزار در عوایـد حاصـله از   ن ذي  - 

 انعقاد قرارداد مشارکت

ــاهینا -  ــارکت آگ ــائل   مش ــدگان از مس کنن

 حقوقی مربوط به قرارداد مشارکت

بـودن اطالعـات    انحصاريعدم شفافیت و  - 

 کارگزار در زمینه نوسازي و تجمیع

عدم نظـارت کارفرمـا بـر سـازوکار انعقـاد       - 

  قرارداد مشارکت توسط شرکت

 قرارداد در پروژه انجام ضمانت تعیین عدم - 

 مناسب قدرالسهم رعایت عدم - 

 ها وام بازپرداخت جهت در کامل شفافیت عدم - 

 قرارداد متن در ساختمان ساخت مراحل در نظارت گرفتن نادیده - 

مشـارکت   وجود ایرادات حقـوقی متعـدد در مـتن قراردادهـاي     - 

 8 منطقه نوسازان شرکت توسط شده تنظیم

 ساختمانی واحدهاي فروش پیش در قرارداد نبودن دقیق - 

 مـالکین  رضـایت  جلب براي شهرداري آرم و نام از استفاده سوء - 

 قراردادها در

 دفترخانه اسنادرسمی در قرارداد نسخه تعویض گاهی یا و تغییر - 

 سازنده توسط

 پروژه در) نوسازان شرکت( قرارداد داور بودن نفع ذي - 

  قرارداد مفاد از مالکین سازي آگاه عدم - 

  کاره و ناقص صورت نیمه به ها رهاشدن پروژه - 

  شدن حقوق مالکین ضایع - 

راي  مالکین بالتکلیفی -  هـا و از  وام بازپرداخـت  ـب

 دست دادن واحدهاي خود

 بدون سند ماندن بسیاري از واحدهاي نوساز - 

 عدم ساخت ساختمانی با کیفیت توسط سازنده - 

 فروش یک واحد به چندین نفر - 

از دست رفتن اعتمـاد مـالکین بـه شـهرداري و      - 

 سازمان نوسازي

داري از طرف مورد  عدم داوري منصافانه و جانب - 

 نظر

نبودن مـالکین   علت واقف به ،متضررشدن مالکین - 

بــه عواقــب  حقــوقی قــرارداد و نداشــتن اســناد 

  حقوقی موردنیاز براي پیگیري شکایات
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نقص در قوانین و سازوکار کنترل کیفیـت   - 

 پروژه

ــئولیت  -  ــدم مسـ ــی و عـ ــذیري  فرافکنـ پـ

کنندگان در قبال عواقـب فراگیـر    مشارکت

 کیفیت وساز بی تخلفات ساختمانی و ساخت

گـذاري در بخـش    سودآوري باالي سرمایه - 

بـدون وجـود سیسـتم فیلترینـگ      ،مسکن

 مشخص 

 يها لفهؤم شرایط اقتصادي ناپایدار و وجود - 

  تغییر حال در شرایط در کنترل غیرقابل

و عدم توجه  ،به علت سودآورياي  حرفهمشارکت سازندگان غیر - 

 به زندگی مالکین در بلندمدت  

 عنـوان  بـه  ،سـاختمان  بـراي  کیفیـت  تضـمین  بیمه لحاظ عدم - 

 سازوکار کنترل کیفیت

علـت افـزایش    بـه  ،گـذار  عدم عمل به تعهدات از طرف سرمایه - 

 مصالح قیمت ناگهانی

 از قرارداد به تعهد عدم و ،ساخت در کیفیتبی مصالح از استفاده - 

 سازنده طرف

 در جدیـد  سـازنده  نـاتوانی  و هـا  پروژه از بعضی در سازنده تغییر - 

 ساخت شرایط تغییر

علـت نبـود    بـه  ،صـالحیت  داراي و مجرب سازنده معرفی عدم - 

 گذار سازوکار مناسب براي انتخاب سرمایه

 در بیشـتر  منفعت دلیل به ،شهرداري نقشه با ساخت تطابق عدم - 

  هاپروژه از بعضی

اســتحکام ســاختمان عـدم اعتمــاد ســاکنین بـه    - 

  با توجه به مشاهدات میدانی ،شده احداث

عدم ساخت ساختمان بر اساس اصول و قوانین و  - 

  مقررات ساختمانی

عدم امکان رفع خطاهاي سازنده قدیمی توسـط   - 

  در اواسط کار ،سازنده جدید

ــات ســاختمانی و طــوالنی  -  شــدن  افــزایش تخلف

  دریافت پایان کار

  شدن پروژه در حین کار متوقف - 
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ــر    -  ــئول در ام ــاي مس ــاهنگی نهاده ناهم

   نوسازي

بــودن  وجــود بروکراســی و عــدم هوشــمند - 

ــی  ــدالکترونیک ــاثیرفراین ــذار در  هاي ت گ

 نوسازي

سودآوري پایین نوسازي در بافت فرسـوده   - 

علـت   بـه  ،تجمیـع  فراینـد بـودن   بـر  و زمان

  ریزدانگی 

 در دخیـل  انسـانی  خطاهاي و پروانه صدور فرایند بودن طوالنی - 

 پروانه صدور سیستم نبودن واسطه  مکانیزه هب آن

 و کارهـــاپایــان  دریافــت  در ناکارآمـــد راهبــردي  مــدیریت  - 

 سازنده بودجه کمبود علت به هاپروژه از بعضی نمودن متوقف

 ساخت براي کافی بودجه و صالحیت داراي سازنده معرفی عدم - 

 نوسازان شرکت طرف از

 حـین  در پـروژه  نمـودن  متوقف و مالکین از بعضی خواهی زیاده - 

 ساخت

  ساختمان در سازنده نمودن تخلف - 

    شهرداري طرف از ویژه تسهیالت تحویل در تسریع عدم - 

سـاخت و نارضـایتی مـالکین از     فرایند در خیرأت - 

 موقع ساختمان هعدم تحویل ب

 کیفیت توسط سازنده ساخت ساختمانی بی - 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
١

 .Drive forces :شود؟ می در کیفیت خدمات کاهش ایجاد شرکت نوسازان باعث يها لفهؤم کدامین Pressure :ي شرکت نوسازان چه فشاري را بر کاهش کیفیت خدمات وارد ها لفهؤم

  ند؟ا اثرات کلی شرایط ایجادشده قبلی بر ساختار کلی جامعه کدام: Impact اثر گذاشته است؟ ها فشارهاي قبلی چگونه بر وضعیت و کیفیت فعالیت: State کنند؟ می



 

 157 

هاي فرسوده؛در نوسازي بافت هاي خصوصی (مجریان)ارزیابی عملکرد تشکل« پژوهش با عنوانگزارش   

»8نمونه موردي شرکت نوسازان منطقه   

 

ی
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ت م
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سودآوري اقتصادي نوسازي به حس غلبه  - 

 تعلق محلی

بـدون   ،کید صرف بـر نوسـازي مسـکن   أت - 

  شده در نوسازي محله وجود الگوي تعریف

 نوسـازان  شرکت مطلوب عملکرد علت عدم مهاجرت مالکین به - 

  واحدها تحویل و تکمیل در

  تجمیع در خانوار ازدیاد از ناشی مشکالت آمدن وجود هب - 

 واحـد  فروش و گرفته صورت تجمیع در مالکین سرمایه افزایش - 

 سرمایه مازاد به یابی دست براي نوساز ساختمانی

 طـرح  ارائـه  بـا ، نوسـازي  امـر  در مشـارکت  بـه  مـردم  تشـویق  - 

  وحیدیه محله گردشگري منطقه غیرمصوب

و مهـاجرت از   ترك و مالکین در نارضایتی ایجاد - 

 محله

رفـتن   شدن محله از افراد قدیمی و از دست خالی - 

 محلههویت 

  و محله ملک به تعلق حس رفتن دست از - 
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هـاي  وکارهاي نظـارتی دسـتگاه   نقص ساز - 

(شهرداري، شرکت  نفوذ در امر نوسازي ذي

 بانک) و بیمه، نظام مهندسی

ــود عـــدم -  ــوام و دوام وجـ ــاي در قـ  اعطـ

  فرسوده بافت نوسازي تسهیالت

 تخلفـات  از جلـوگیري  بـراي  شـهرداري  درآمـدي  منابع ضعف - 

 ساختمان کیفیت افزایش جهت در ساختمانی

صـورت متغیـر و    فرسـوده بـه   بافـت  نوسازي تسهیالت اعطاي - 

 اي دوره

 سازنده معرفی سیستم در کافی نظارت عدم - 

 نحوه پیچیدگی و فرسوده بافت به وام اعطاي نامناسب سازوکار - 

 آن از مندي بهره

 تضـمین  جهـت  در بیمـه  سـازمان  نظارتی جایگاه گرفتن نادیده - 

 ساختمان کیفیت

  ساختمانی تخلفات با مواجهه در شهرداري قاطع برخورد عدم - 

، بدون سند ماندن بسـیاري از واحـدهاي نوسـاز    - 

  ي تحمیلی تخلفات ها خاطر هزینه به

ي هـا  گـذار و سـازنده   اجراي پروژه توسط سرمایه - 

  بدون صالحیت

تبـع آن   به سازنده و بـه  ها پرداخت سریع وام عدم - 

  عدم ساخت واحدها در موعد مقرر

  کاهش کیفیت در ساخت ساختمان - 

ح
شر

 
ت

خدما
 

  

ــیوه  -  ــه ش ــدم ارائ ــه ع ــتاي  نام ــا در راس ه

 خدمات شرحسازي  شفاف

 و ابالغی خدمات شرح میان هماهنگی نبود - 

 کارگزار اختیارات

 بـا  شـده  ارائـه  خـدمات  شـرح  تطـابق  عدم - 

 نوسـازي  بـراي  ايمنطقـه  هـاي نیازمندي

 خـدمات  شـرح فرسوده (عدم تـدوین   بافت

  بینانه) واقع

  خدمات شرحعدم تحقق  - 

 مناطق در کارگزار اجرایی قدرت با خدمات شرح نبودن منطبق - 

 در نوسـازي  و تجمیـع  بـراي  کیفـی  و کمـی  اهداف جودو عدم - 

  دفاتر ریزيامهنبر روند تسهیل راستاي در ،خدمات شرح

 ایجاد ناهماهنگی و نقص در اجراي مراحل کار  - 

 کارگزار با انتظارات کارفرمااي  برخورد سلیقه - 

  عدم تحقق اهداف کارفرما - 
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  سپاري برون فراینداجراي ناقص  - 

ــدون وجــود  ،ایجــاد شــرایط انحصــاري -  ب

  پتانسیل رقابت و شفافیت

 شـدن  تـر  وکمرنگ ،مالی عواید با امور در کارگزار پررنگ نقش - 

بـازار   رونـق  با امر این تشدید و عمرانی و اجتماعی امور در ،آن

 مسکن

 وابسـته  کـارگزار  عنوان به نوسازان شرکت از واضح تعریف عدم - 

 مستقل یا

بـراي شـرکت   گیري رانـت اطالعـاتی منحصـر بـه فـرد      شکل - 

 ت مدیره شرکتئواسطه حضور شهردار در هی به نوسازان

 عمـومی  نهـاد  نماینـدگی  رانـت  از نوسازان شرکت برخورداري - 

 شهرداري

 اداره در شـهرداري  کارکنـان  مداخله قانونی منع از تبعیت عدم - 

 هاشرکت

نوسازان و  شرکت الزحمه حق محاسبه نحوه به مربوط مشکالت - 

 احراز صحت عملکردالزحمه بدون  تخصیص حق

 سـپاري  برون ادعاي رغم از طرف کارفرما علی بودجه اختصاص - 

 کارگزاري هايهزینه دریافت بودن زادآ و هافعالیت

 هـاي پروانـه  کلیـه  از ،ايمنطقه شرکت به الزحمه حق پرداخت - 

 کارهاي پایان کلیه، ي صادرشدهها کلیه عدم خالفی، شده صادر

 نظر در بدون ،بافت درشهرداري  منابع براي تجهیزو  شده صادر

 نوسازان شرکت دخالت میزان گرفتن

بـراي تسـهیالت    ايمنطقـه  شـرکت  بـه  الزحمـه  حق پرداخت - 

 شـرکت  دخالـت  میـزان  گـرفتن  نظـر  در بـدون  پرداخت شـده 

 نوسازان

 نوسازي سازمان و نوسازان شرکت بین مناسب میانی الیه نبود - 

  شهر تهران

 انحالل کارگزاريتغییر رویه برخورد کارفرما و  - 

مانــدن  تضــییع حقــوق شــهروندان و بالتکلیــف  - 

 شده توسط کارگزاري  گیريهاي پیپروژه

دیدن اعتماد شهروندان به نظـام مـدیریت    آسیب - 

  شهري
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ي
ت راهبرد

مدیری
  

 نتیجــه در و بــودن محــور مــدیر -

 هايفراینـــد بـــودن پـــذیر آســـیب

 نوسازي باالدستی

عدم وجود تجربه کاربردي در زمینه  -

  نوسازي بافت فرسوده

 سـازوکار  طراحـی  عدم و طرح مدیریت ضعیف عملکرد -

 دفاتر اقدامات بر نظارت جهت مشخص

انـدازي   کارفرما در زمینه اجراي طرح و راه تجربگیبی -

بدون هیچ ضابطه خاص و  ،شرکت و فعالیت در مناطق

 کید بر اقدام بنا بر  شرایط و مقتضیات هر منطقه أت

بــراي اخــذ وام بــا  نوســازانبودن دســت شــرکت بــاز -

 هاي عاملمتفاوت از سایر بانک سودهاي

و  کـارگزاري از چرخـه   باره شرکت نوسازان خروج یک -

 هکار هاي نیمهماندن پروژه بالتکلیف

مدت کاربردي در زمینه نوسـازي   عدم وجود برنامه بلند -

 بافت فرسوده

 در مختلف کارشناسان حضور نحوه بر ثرؤم نظارت عدم -

 شـرکت  فعالیت طول در قرارداد متن اساس بر ،شرکت

 نوسازان

عدم وجود نظارت کـافی و الزم از سـوي کارفرمـا بـر      -

 اقدامات شرکت نوسازان

 در اقـدام  نحـوه  رصـد  جهـت  ،کمی اهداف وجود عدم -

  مشخص زمانی هايبازه

ــود   - ــدم وج ــهروندان از ع ــدن ش متضررش

 مدیریت یکپارچه و هماهنگ 

برخورد خودسـرانه و مسـتقل کـارگزار بـا      -

 نوسازي فرایند

منـدي مـالکین از انتفـاع مـالی      عدم بهره -

علت اخذ  به ،مصادره ملک نوسازي و گاهاً

  ماندن نحوه پرداخت وام و بالتکیف

 م
ف

کا
ش

دما
 خ

در
ن 

ازا
وس

ت ن
رک

 ش
رد

لک
عم

ن 
یا

 
 ت

ت
دما

 خ
ب

لو
مط

ح 
سط

با 
ی 

سان
ر

 
ی

سان
ر

  

  

 2شکل بندي شدند. در به دو دسته تقسیم ها چالششناسی شرکت نوسازان، براي آسیب ،مشکالتیابی  بعد از طرح و ریشه

شرکت  فرادستیي ها چالش آسیب شناسی 3شکل مندي مالکین و در ي شرکت نوسازان بر اساس رضایتها چالششناسی آسیب

چهار چالش  ،مندي مالکینساس رضایتن بر ااشناسی عملکرد شرکت نوسازمطرح شده است. براي آسیب 8 منطقه نوسازان

ها، یی از جمله ضعف در قرارداد مشارکت، ضعف در کیفیت ساخت پروژهها چالشمشکالت و  ؛اصلی در نظر گرفته شده است

  نوسازي و ضعف در میزان حفظ هویت محلی.  فرایندضعف در تسهیل و تسریع 

ین نمودار سه چالش اصلی باشد. در امی 8 منطقه نوسازانشرکت  فرادستیي ها چالش شناسی مربوط به بخش آسیب 3شکل 

و ضعف در  سپاري برون فرایندابالغی به شرکت نوسازان، ضعف در  خدمات شرحیی از جمله ضعف در ها چالش مطرح است؛

  نفوذ.هاي ذينظارت سایر سازمان
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  8وظایف در قالب شرکت نوسازان منطقه  سپاري برونبا توجه به تجربه  ،يفرایندارائه نقشه . 3-2

ها روي به ها و ارگانترین دالیلی که سازمان باشد. از مهمهاي دولتی میها و ارگانیکی از اهداف مهم سازمان سپاري برون

سازي اشاره  و کوچک ها توان به بهبود عملکرد عملیات و کاهش هزینه می ،آورند می و واگذاري بخشی از وظایف خود سپاري برون

از جمله  .ي واگذاري هم وجود داردها چالش ،و تقسیم وظایف هر سازمان به بخش خصوصی سپاري بروننمود. البته براي 

ي اولیه و ... ها توان به عدم نظارت کافی بر عملکرد بخش خصوصی، حفظ و نگهداري اطالعات و افزایش هزینهمی ها چالش

تواند می ،به شکل اصولی انجام شود سپاري برونمتوجه خواهیم شد که اگر  سپاري، برونهاي اشاره نمود. با نگاهی به مزیت

تواند بسیار پرهزینه می ،رو شود هبا ضعف روب سپاري برونتر نماید. اما اگر  و بدنه آن را کوچک هدبدهاي سازمان را کاهش هزینه

از انجام ناقض و ضعیف آن بهتر خواهد بود. حال با توجه  سپاري بروننشدن  و مشکالت بزرگی را به همراه خود بیاورد. انجامباشد 

توان به راحتی متوجه عدم عملکرد مطلوب شرکت نوسازان در این زمینه یم 5و  4هاي  شکلشده در  به دالیل و مزایاي مطرح

شد. عدم رضایت شهروندان در زمینه ارتقاء کیفیت سکونت در بافت فرسوده، افزایش هزینه براي سازمان نوسازي شهر تهران و 

، نامطلوب سپاري بروندر اثر  به علت عملکرد ضعیف شرکت نوسازان ،کاهش اعتماد شهروندان به سازمان نوسازي و شهرداري

  .باشدصحیح می سپاري برونهمگی گواه بر عدم 
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  8مندي از تجربیات شرکت نوسازان منطقه  راستاي بهرهارائه راهکار در . 3-3

یی از جمله ها توان در بخش بر اساس نتایج حاصله از آزمون تحلیل شکاف مرحله دوم را می، 8فعالیت شرکت نوسازان منطقه 

موفق تلقی نمود. این شرکت توانست با تعریف الگوهاي  ،اعتمادسازي، جلب نظر ساکنین و ورود به عرصه نوسازي بافت فرسوده

توجه به اهمیت  ایجاد نماید. با 8در نگاه مدیریت شهري و مردم منطقه اي  باب تازه ،دانه در نوسازي مسکن جدید تجمیع درشت

نوسازان شرکت  -خصوص در یک دهه اخیر به - و حساسیت موضوع مالکیت زمین در شهر تهران و مشکالت مربوط به آن

بست را در منطقه رواج  هاي باال و تعریف پروژه با الگوي بن منطقه توانست با تعریف سازوکار جدید، الگوي تجمیع با تعداد پالك

چند امروزه این موضوع  تا جایی که در وضعیت فعلی این الگو از سوي ساکنین و سازندگان کامالً پذیرفته شده است. هر ؛دهد

گردد که  می کاري بسیار دشوار محسوب ،یی در عملها اما جلب نظر ساکنین و اجراي چنین پروژه ؛ی گرددشاید امري عادي تلق

  در این زمینه عملکرد مناسبی داشته است. ،هاي فعالیت در سطح منطقه مده در سالآ دست هشرکت نوسازان با توجه به آمار ب

مندي  ازي شهر تهران در این پژوهش سعی گردید به منظور بهرهبا توجه به فسخ قراردادهاي شرکت نوسازان با سازمان نوس

 و ارائه راهکاري براي هر ها چالشها،  بیشتر به  یابی علت با ریشه ،و پیشگیري از وقوع مجدد مشکالت سپاري بروناز تجارب 

  یک از آنها پرداخته شود. 

  راهکارهاي مناسب ارائه گردد.  است  هسعی شد ،شده ، مسائل و مشکالت مطرحها چالشتحلیل بر اساس  ،در ادامه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نمودار ارائه راهکار مدیریتی در راستاي بهبود عملکرد کارگزار در بافت فرسوده. 6شکل 
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 . راهکارهاي مرتبط با چالش قرارداد مشارکت 2جدول 

  چالش
  تنظیم قرارداد مشارکتگر براي کارگزار در راهکار با فرض عدم وجود نقش مداخله

  سطح خرد  سطح میانی  سطح کالن

ي مربوط بـه مـتن قـرارداد    ها چالش

  مشارکت

تهیه الگوي واحد براي متن قراردادهـاي  

مشــارکت در بافــت فرســوده و تســهیل  

ــو در     ــن الگ ــه ای ــالکین ب ــی م دسترس

  مشاورین امالك

بـراي   ،نظارت عالیه بر انعقاد قراردادهاي مشارکت توسط کارگزار محلـی   -

  ي مرتبط ها چالشپیشگیري از 

ي مربـوط بـه دفتـر اسـناد     هـا  چالش

  رسمی

ي مسائل حقوقی مربوط بـه  ها چالش

  هانامهاخذ وکالت

ي مربوط به انتخاب سازنده ها چالش

  گذار و سرمایه

گذاران بافت  ایجاد باشگاه مجازي سرمایه

  فرسوده در سطح شهر

فعـال در منـاطق توسـط کـارگزار، پـایش و      گـذاران  سازماندهی سـرمایه   -

و  ،گذاران سایت باشگاه سرمایه گذاران در وب روزرسانی اطالعات سرمایه به

مـالکین از   آگـاهی براي افزایش  ،سایتاتخاذ رویکرد ارزیابانه در این وب

  شده در بافت توسط مشاورین امالك گذار معرفی شرایط سرمایه

هــاي مربــوط بــه اتمــام کــار  چــالش

  ارگزار در مرحله قرارداد مشارکتک

گـذار و تبیـین    به انتخاب مـالکین و سـرمایه   ،تعیین داور قرارداد مشارکت  -  -

  در انتخاب داور قرارداد مشارکت ،نقش مشورتی براي دفاتر

نبـودن   ي مربوط بـه واضـح  ها چالش

  نحوه انتخاب داور قرارداد

مالکین  آگاهیهاي مربوط به نا چالش

از بار حقوقی مفاد قرارداد مشـارکت،  

  ها و وظایف کارگزارنامه وکالت

ــگ  - ــزایش  فرهن ــازي و اف ــاهی س  آگ

ــرارداد    ــوده از ق ــت فرس ــالکین باف م

  مشارکت

تبیین نقش مشورتی براي دفاتر در تنظـیم قـرارداد مشـارکت و افـزایش     

  مردم توسط دفاتر محلی   آگاهیسطح 

  گر براي کارگزار در تنظیم قرارداد مشارکتراهکار با فرض نقش مداخله  

ي مربوط بـه مـتن قـرارداد    ها چالش

  مشارکت

نظارت عالیـه بـر انعقـاد قراردادهـاي       -

در صـورت   ،مشارکت توسط کارفرمـا 

  گر براي کارگزار فرض نقش مداخله

جهت نظارت بـر مـتن    ،ایجاد اداره حقوقی یا اختصاص کارشناس حقوقی

  قراردادهاي منعقده 

ي هـا  لفـه ؤبینی وضعیت قراردادهاي مشارکت هنگـام مواجهـه بـا م    پیش

  همانند نوسان قیمت مصالح ،در شرایط در حال تغییر ،غیرقابل کنترل

ي مربـوط بـه دفتـر اسـناد     هـا  چالش

  رسمی

تهیه الگو براي متن قراردادهاي مشـارکت در بافـت فرسـوده و تسـهیل     

  دسترسی مالکین به این الگو

مسائل حقوقی مربوط بـه  ي ها چالش

  هانامهاخذ وکالت

هاي موردنیـاز (بـا جزییـات زمـانی و مسـئولیتی در      نامهذکر کامل وکالت

  قرارداد مشارکت)

ي مربوط به انتخاب سازنده ها چالش

  گذار و سرمایه

گـذاران   ایجاد باشگاه مجازي سـرمایه   -

  بافت فرسوده

جهـت   ،صـورت مجـازي   گذاران بافـت فرسـوده بـه   ایجاد باشگاه سرمایه

  فرد تجمیع براي کارگزار به جلوگیري از ایجاد رانت منحصر

ــایش و  ســازماندهی ســرمایه گــذاران فعــال در منــاطق توســط دفــاتر، پ

و  ،گذاران سایت باشگاه سرمایه گذاران در وب روزرسانی اطالعات سرمایه به

  سایتاتخاذ رویکرد ارزیابانه در این وب

بــه اتمــام کــار هــاي مربــوط  چــالش

  کارگزار در مرحله قرارداد مشارکت

ایجاد سازوکار الزم براي نظـارت بـر     -

نحوه اجراي قرارداد مشارکت توسـط  

  کارگزار در نقش داور

ریزي براي دخالت کارگزار در قامت داور قرارداد مشارکت و در نظر  برنامه

شـرایط  و ایجـاد   ،گرفتن وظیفه نظارت بر کیفیت اجراي قرارداد مشارکت

در راستاي تقویت پایبندي به  ،آور حقوقی براي داور قرارداد مشارکتالزام

  الزحمه ویژه براي داوري تعهدات در قبال تخصیص حق

نبـودن   ي مربوط بـه واضـح  ها چالش

  نحوه انتخاب داور قرارداد

مالکین  آگاهیي مربوط به ناها چالش

از بار حقوقی مفاد قرارداد مشـارکت،  

  ها و وظایف کارگزارنامه وکالت

ــگ  - ــزایش   فرهن ــازي و اف ــاهیس  آگ

ــرارداد    ــوده از ق ــت فرس ــالکین باف م

  مشارکت

مـردم از وظـایف کـارگزار در قبـال قراردادهـاي       آگـاهی افزایش سـطح  

  ي چاپی و تصویريها مشارکت از طریق رسانه

مشارکت بـراي   چهره و تهیه کتاب و بروشور ویژه قرارداد به آموزش چهره

شـامل نقـاط مهـم و مـبهم قراردادهـاي       ،جهت ارائه بـه مـالکین   ،دفاتر

  مشارکت 

ن آي نوسازي در بافت فرسوده و محاسبه ها محور بودن وام کید بر مالکأت

  ورده مالکین با لحاظ نحوه بازپرداخت وامآ عنوان به

ــا و     -  ها چالشسایر  ــایر نهادهـ ــا سـ ــاهنگی بـ همـ

  ولئي مسها سازمان

ي ها هاي معامالتی امالك از عقد قرارداد مشارکت براي تجمیع منع بنگاه

با مشروط نمودن اعطاي تسـهیالت   ،سه پالك و بیشتر در بافت فرسوده

  به شرط عقد قرارداد مشارکت توسط دفاتر تحت نظارت سازمان نوسازي 

ایجاد لوگوي ویژه براي دفـاتر و منـع اسـتفاده دفـاتر از آرم شـهرداري و      

  سپاري برون فراینددر راستاي انجام کامل  ،نوسازيسازمان 
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  ها. راهکارهاي مرتبط با چالش ضعف در کیفیت ساخت پروژه3جدول 

  چالش
  راهکار

  سطح خرد  سطح میانی  سطح کالن

گـذاران صـنعت    ایجاد صنف بـراي سـرمایه   -   ي مربوط به انتخاب سازنده اصلحها چالش

سـاختمان و ایجـاد پایگـاهی چـون باشـگاه      

  ن در سطح کالن اگذار سرمایه

ــاب   -  ــق انتخـ ــت حـ ــاد فرصـ ایجـ

ــرمایه ــالکین  س ــراي م ــذار ب ــا  ،گ ب

  سازي اطالعات  شفاف

ایجاد امکان دسترسی مالکـان بـه سـایت     - 

جهــت انتخــاب  ،گــذاري باشــگاه ســرمایه

ســـازنده اصـــلح از میـــان داوطلبـــان    

ــرمایه گــذاري بــراي پــروژه تجمیــع     س

  شده معرفی

ي مربوط ها چالش

  شرکت بیمه  نظارتیبه سیستم 

ــت   -  ــر کیفی ــت ســازوکارهاي نظــارتی ب تقوی

بیمـه   ور نمودن اسـتفاده از آ ساختمان و الزام

  کیفیت ساخت در سطوح کالن 

اعطاي تسهیالت به شرط اسـتفاده   - 

ــت ســاخت   ــمین کیفی از بیمــه تض

  توسط سازنده

 -   

  سازنده

گـذاران   ایجاد سازوکار شفاف بـراي سـرمایه   - 

 صنعت ساختمان در سطح کالن

معرفی سازندگان خاطی در باشـگاه   - 

  عموم  آگاهیبراي  ،گذاران سرمایه

عدم پیشنهاد پروژه به سـازندگان مـذکور     - 

ــط کــارگزار بــراي مــدت محــدود      توس

(دسترسی اداره حقوقی سازمان یا کـارگزار  

منظور جلوگیري از  به ،محلی به این لیست

  عقد قرارداد مشارکت با سازندگان خاطی)

  نظام مهندسی

نظـــارت دقیـــق ســـازمان نظـــام   -  تصحیح سازوکار نظارتی - 

گیـري   جهت عدم شـکل  ،مهندسی

ــف ســاختمانی ــت در  ،تخل ــا دخال ب

  سطح مدیریت میانی هماهنگ

 -   

 شهرداري

یی هـا  هاي ویژه براي پروژه تخصیص مشوق - 

 هاي نوین سـاخت  که از انرژي پاك و روش

 .اند بهره برده

گــذاران بافــت  تشــویق مالکــان و ســرمایه -    - 

هـاي نـوین    فرسوده براي استفاده از روش

 از منـدي حـداکثر   جهت بهره ،ساز و ساخت

  تسهیالت

  کارگزار

کــارگزار بــر پیشــرفت   اي  نظــارت دوره -    -    - 

اسـاس قـرارداد مشـارکت و     بـر ، هـا  پروژه

  بحراناز جویی قبل  چاره

ــالش ــا چ ــهرداري در   ه ــه ش ــوط ب ي مرب

  پیشگیري از تخلفات

به تخلفات  اصالح سازوکار سیستم رسیدگی - 

  در سطح کالن ،ساختمانی در شهرداري

تمهید سـازوکار فرادسـتی بـراي جداسـازي      - 

در  ،درآمد شهرداري از تخلفـات سـاختمانی  

 سطح کالن

نهـاد   عنوان بهنمودن نقش شهرداري  پررنگ - 

گیــري تخلفــات  کننــده از شــکل پیشــگیري

  ساختمانی

افزایش مبلغ جریمه تخلف ساختمانی  (عدم  - 

  تخلف براي سازنده)صرفه اقتصادي 

ــتفاه از   -  ــهرداري و اسـ ــق شـ ــارت دقیـ نظـ

هاي نوین کنترل سـاخت (اسـتفاه از    سیستم

ــراي شناســایی هــاي مــاهواره سیســتم اي ب

  تر تخلفات ساختمانی) آسان

براي پیشـگیري   ،هماهنگی نهاهاي مسئول - 

تصـویب عـدم ارائـه     و از تخلفات ساختمانی

ــراي     ــاز) ب ــرق و گ ــه (آب، ب ــدمات اولی خ

  هاي داراي تخلف نساختما

 آگـاهی سازي براي افزایش  فرهنگ - 

  عموم از عواقب تخلفات ساختمانی

عواقب تخلفـات  مالکین از  آگاهیباالبردن  - 

عدم اجازه مالکین بـه سـازنده   ساختمانی (

  براي تخلف)

سازي مهندس ناظر از تبعات تخلفـات   آگاه - 

نمودن مهندسین ناظر به  ساختمانی و ملزم

صـورت   هساختمانی بارائه گزارش تخلفات 

  قیدق

در جهـت   ،هـاي آموزشـی   برگزاري کالس - 

ــاالبردن دانــش ســازندگان در ســاخت و  ب

  هاي تخلفات ساختمانی آسیب

ــه قــوانین و   -  تســهیل دسترســی مالکــان ب

در قالب ها  آنموزش آمقررات ساختمانی و 

  دفترچه و بروشور
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هاي فرسوده؛در نوسازي بافت هاي خصوصی (مجریان)ارزیابی عملکرد تشکل« پژوهش با عنوانگزارش   

»8نمونه موردي شرکت نوسازان منطقه   

 

  نوسازي فرایندراهکارهاي مرتبط با چالش تسریع و تسهیل . 4 جدول

  چالش
  راهکار

  سطح خرد  سطح میانی  سطح کالن

جــــواز و اخــــذ حــــذف بروکراســــی اداري در   طوالنی اخذ پروانه ساختمانی فرایند

با ایجاد امکـان   ،صدور پروانه فرایندنمودن  مکانیزه

  پیگیري غیرحضوري تمام مراحل توسط متقاضی

ایجاد هماهنگی با نهادهاي مسئول در راسـتاي  

  نوسازي فرایندتسریع و تسهیل 

 ،ایجاد هماهنگی با دفاتر خـدمات الکترونیـک  

در راســتاي تســهیل و تســریع رســیدگی بــه  

  ي بافت فرسودهها پرونده

عدم تحقـق نوسـازي و تجمیـع بـه میـزان      

هاي صادره با توجه به مسکوت ماندن پروانه

  ي صادرهها برخی از پروانه

مار صدور پروانه و بررسـی میـزان   آعدم اکتفا به   - 

غاز عملیات اجـرا و اخـذ   آ نوسازي واقعی با رصد

 پایان کار توسط سیستم نظارتی

غاز عملیات اجرا و اخذ پایان کار توسط آرصد 

  دفاتر

  

 . راهکارهاي مرتبط با چالش حفظ هویت محلی5جدول 

  چالش
  راهکار

  سطح خرد  سطح میانی  سطح کالن

ي مربوط به مهاجرت سـاکنین بـه   ها چالش

  دالیل اقتصادي و هویتی

افزایش تنوع ساختمانی در محله با ایجـاد   -    - 

با ارائه تسهیالت  ،سازي ابنیه امکان مقاوم

ویژه براي ابنیه یک یا دو طبقه با مساحت 

بـا لحـاظ امکـان تعـریض معـابر       ،مناسب

  مجاور

ساخت و تحویـل واحـدهاي    فرایندتسریع  - 

  مسکونی براي پیشگیري از حس دلزدگی

از طریـق   ،کید بر حفظ هویـت محـالت  أت - 

ارائه الگوي ساخت و الگوي نما هماهنگ 

پـیش   ،با بافت محله و فرهنـگ سـاکنین  

  ازاقدام به نوسازي

کردن نقش مـالکین در طراحـی    پررنگ - 

براي افزایش  ،معماري داخلی و خارجی

  انحس دلبستگی به مک

بـا   افزایش هماهنگی انتظارات مـالکین  - 

  واحدهاي نوساز

ي مربوط به نارضـایتی سـاکنین از   ها چالش

  خدمات

ــرانه -  نگر به نوسازي محله جانبه اتخاذ دید همه -  ــزایش س ــه  اف ــاي خــدمات هفتگان ه

ــاي    ــاد پارکینگه ــکونت. ایج ــتیبان س پش

عمومی و مکانیزه در محالت و عدم تاکید 

 صرف بر نوسازي مسکن

بـراي   ،استفاده از قدرت رایزنی کـارگزار  - 

هـاي مسـتعد    مین خدمات در پارسـل أت

  محله

  

  ابالغی خدمات شرح. راهکارهاي مرتبط با چالش ضعف 6جدول 

  راهکار  چالش

با نیازمنـدي بافـت، وظـایف و     خدمات شرحتطابق   خدمات شرحي مربوط به محتواي ها چالش

  توان اجرایی کارگزار

  اساس نیاز منطقه براي نوسازي بافت فرسوده بر خدمات شرحتهیه 

  خدمات شرحبا اي  براي مقابله با برخورد سلیقه ،هاي عملکردينامه تهیه شیوه

بازوي مشورتی و اتاق فکر شهرداري مناطق در اقدامات عمرانی  عنوان بهاستفاده از ظرفیت کارگزار 

  الزحمه براساس مستندات و اختصاص حق

تـدوین بودجـه محـالت     کل برنامه و بودجه شهرداري به استفاده از ظرفیـت کـارگزار در   الزام اداره

  در راستاي افزایش امکان تحقق اقدامات عمرانی و بهسازي پیشنهادي  ،داراي بافت فرسوده

ي مربوط به نبود سازوکار نظـارتی  ها چالش

  خدمات شرحبر تحقق 

تعیین سازوکار نظارتی مشخص از سـوي کارفرمـا   

 خدمات شرحبراي نظارت بر نحوه اجراي 

بر اساس مستندات دخالت کارگزار در اجـرا (در   ،الزحمه بر مبناي درصد پیشرفت کار اختصاص حق

  صورت تعریف کارگزار وابسته مالی)
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  سپاري برون فرایند. راهکارهاي مرتبط با چالش 7جدول 

  راهکار  چالش

تعیـین تکلیـف قـاطع     و سازي سیستم مالی شفاف  سپاري برون فراینداجراي ناقص 

  میزان وابستگی مالی کارگزار به کارفرما

 بـازدهی بـر  بـا  مطـابق  آن الزحمه کارگزار و محاسـبه   تعریف چارچوب مشخص براي محاسبه حق

  خدمات شرحاساس 

  بخشی به آن در سطح کالن با رسمیت ،جایگاه کارگزارتثیبت  ایجاد سازوکار اداري مناسب براي کارگزار

بـا در   ،سـپاري  برون فراینداجراي اصولی و بنیادي 

  نظر گرفتن دوره گذار

  نمودن شرایط حضور کارگزار در بافت رقابتی

یکی از وظایف شهرداري منطقه و بـازتعریف   عنوان بهي فرسوده شهري ها بینی نوسازي بافتپیش

  روابط کارگزار، شهرداري و سازمان نوسازي شهر تهران

گ (شـهرداري و دولـت) در حـوزه    نـ تحقق نظام مدیریت یکپارچه شهري یـا نظـام مـدیریت هماه   

افزایی و اتخاد رویه یکسان و هماهنگ  در راستاي همو بهسازي بافت فرسوده شهر تهران،  نوسازي

سازمان نوسـازي شـهر    يگذاربا حفظ نقش سیاست ،جهت بهبود عملکرد کارگزار ،در بافت فرسوده

  تهران

  

  راهکارهاي مرتبط با چالش مدیریتی. 8جدول 

  راهکار  چالش

اتخاذ سیاست شهرسـازي واحـد در مقطـع زمـانی       ي مربوط به سیستم مدیریتیها چالش

  مشخص

  ها و مصوبات مقطعیو پرهیز از ارائه بخشنامهکید بر دوام و قوام قوانین شهرسازي أت

بر اساس طرح  ،شدن تسهیالت نوسازي به مرور زمان ترکید بر دوام و قوام تسهیالت وسختگیرانهأت

  تفصیلی و پرهیز از تغییر در تسهیالت تشویقی

ــارج ــودن  خ ــدنم ــادي فراین ــازي از اقتص ــر نوس ــودن آن ب ــمت    ب ــه س ــراکم ب ــزایش ت ــاس اف اس

نمودن آن با اعطاي تسهیالت ویژه خدماتی (وام بافت فرسوده، انشعابات و بخشودگی  صرفه به مقرون

  عوارض)

  جانبه براي مدیریت راهبردي ریزي همه و برنامه سپاري برون فرایندزمون و خطاي تجربی آپرهیز از 

براي  شده ریزي ایجاد سیستم نظارتی قوي و برنامه  ي مربوط به سیستم نظارتیها چالش

  دفاتر

جهـت کنتـرل    ،هاي زمانی مشخصتعیین اهداف کمی و کیفی براي نوسازي و سنجش آن در بازه

  کمی و کیفی

از نمـودن آن بعـد    االجـرا  مدت کاربردي در زمینه نوسـازي بافـت فرسـوده و الزم    تعریف برنامه بلند

  صالح تصویب مراجع ذي

  

  ها نهادها و سازمانراهکارهاي مرتبط با نظارت سایر . 9جدول 

  راهکار  چالش

  نفوذ هاي ذيضعف در نظارت سایر سازمان
  نظام مهندسی

  دادن نمره منفی براي تخلف مهندس ناظر شدن متراژ تخلف در سهمیه مهندس ناظر و قرار محسوب

  اي و یا ابطال سهمیه مهندسین ناظر متخلفاتخاذ رویه مناسب مبنی بر تعلیق دوره

  شهرداري

  بینی درآمدهاي پایدار و عدم اتکاء به درآمدهاي ناشی از تخلف ساختمانی پیش

تسـهیالت در  اي  نمودن اعطاي تسهیالت به بافت فرسوده و پیشگیري از اعمال سلیقه سیستماتیک

  قبال اخذ جرایم براي تخلف

  رسان هاي خدمات سازمان
ترین زمان  در سریع خدمات جهت ارائهرسان  خدمات يها ایجاد هماهنگی میان شهرداري و دستگاه

  ممکن

  بانک
در در قـرارداد مشـارکت،    شـده  ایجاد امکان اعطاي وام به سازنده و مالک بر حسب قدرالسهم ذکـر 

  1ها در حد توان مالیشدن وي به اجراي پروژه راستاي افزایش تعهد سازنده و محدود

  ها مطبوعات و رسانه
بـه مـالکین بافـت فرسـوده در     اي  رسانی چندرسـانه  کید بر اطالعأسازي از طریق رسانه و ت فرهنگ

  ارتباط با شرایط موجود

  نهادهاي محلی
کاري و تقویت نیرو براي  استفاده از ظرفیت نهادهاي مذهبی و محلی در راستاي پیشگیري از موازي

  دستیابی به اهداف مشترك

  

                                                             
نظر در قرارداد مشارکت، مجاز به اخذ وام باشد. این روش از پیچیدگی و مشکالت  مالکیتی غیر از اسناد مالکیت ملک مورگذار با ارائه مدارك  سرمایه. 1

 مندي از وام غلبه خواهد نمود. مبنی بر نحوه بهره
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