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  چکیده

هاي متعددي  هاي تجاري در شهرها از طریق مدل هاي دولتی و خصوصی براي ترویج فعالیت همکاري بین آژانس
وکار در ایاالت متحده آمریکا و مدیریت مرکز شهري در اروپاي غربی انجام گرفته است.  شامل ناحیه بهبود کسب

کانون  -نه فقط مصرف آن، بلکه تولیدش نیز -  تجاري شهري، فرهنگها از طریق توسعه  طی تکامل این مدل
افزایی مهمی بر پویایی و  اصلی جدیدي است که حول آن، خلق هویت متمایز خود شهر یا برخی نواحی آن، با هم

کند.  ترین نقاط عطف توسعه شهري در بیلبائو را تحلیل می گذارد. این مقاله مهم تنوع فعالیت تجاري آن تأثیر می
شود که شهرها چگونه از خلق و مصرف فرهنگ استفاده  عنوان مثالی از این امر بحث می توسعه شهري بیلبائو به

  کنند تا توسعه شهري پایدار را پرورش دهند. می
  

  خصوصی، بیلبائو. - خوشه فرهنگی، پویایی تجاري، بازآفرینی شهري، همکاري دولتی ها: کلیدواژه
  

                                                             
1. Aparicio, G. & Charterina, J. (2014). The integration of culture and commerce for sustainable urban regeneration in the 
neighbourhoods of Bilbao La Vieja, San Francisco and Zabala (Bilbao). Journal of Urban Regeneration & Renewal, 8(1): 
52-65. 
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  هاي توسعه شهري عنوان کانون تجارت و فرهنگ به. 1

] کامالً 1[ 1احتماالت، پاسخ جیکوبز آید چیست؟ از بین همه هنگام فکر کردن به یک شهر، اولین چیزي که به ذهن می
انگیز به نظر  آید، ولی اگر آنها مالل هاي یک شهر جالب به نظر برسند، شهر جالب به نظر می ها؛ اگر خیابان خیابان«مناسب است: 

  ».انگیز خواهد بود برسند، شهر مالل
گذارند. در نتیجه افت  بر تجارت شهري تأثیر می، 2هاي بزرگ حومه شهرها و استفاده از اینترنت براي توزیع تجاري فروشگاه

شود که فعالیت اقتصادي و  یابد و دور باطلی ایجاد می ها کاهش می وکارهاي محلی تعداد مردم در خیابان فروش و تخریب کسب
  کند. اجتماعی را در شهر نابود می

بات اقتصادي و عامل دیگر اینکه، تجارت شود: سهم آن در مناس اهمیت تجارت در اقتصادهاي شهري از دو عامل ناشی می
پذیر  کند؛ بنابراین روابط اجتماعی را امکان کانونی است که به انسجام، پویایی و سرزندگی فضاي شهري توجه می اي نقطه
یک  عنوان ریزي استراتژیک بسیاري از شهرها، در طراحی آن به عنوان عنصري کلیدي در برنامه کند. در عین حال، تجارت به می

 هاي متمایز و متفاوت شناخته شده است. محصول و براي رقابت با دیگر شهرها با ویژگی

عنوان سردمدار در روند بازآفرینی  موارد بسیاري در شهرهاي آمریکایی، اروپایی و اسپانیایی وجود دارند که تجارت شهري را به
صورت کلی یا از طریق یکی از نواحی  داشتند یا شهر را به ]2[ شان پذیري در توسعه سرزندگی و زیستشان و در نهایت  و پویایی

  گرفتند. شهري آن در اختیار می
هاي  ریزي و سیاست اي یافته است که شهرها باید برنامه در عین حال، در تحریک و بازآفرینی شهرها، این ایده حضور برجسته

یا محیطی شایسته جذب سرمایه انسانی باشند که خلق جوامع  روز کنند شدن به شهرهاي خالق به شان را با اهداف تبدیل توسعه
] در بین اصول اقتصاد خالق تحصیالت و خالقیت کارکنان و ساکنان آن را پتانسیل توسعه 3[ بخشد. متنوع و خالق را ترقی می

جذب یا حتی حفظ  ] بنابراین، یک شهر بدون یک کشش فرهنگی با حداقل جذابیت، به ندرت شایسته5-3[ دانند؛ یک شهر می
  وکاري نسبتاً خالق خواهد بود. کارکنان الزم براي ایجاد یک شبکه کسب

کنند، نه درباره مناطق یا  اي مطرح شده که چرا افراد درباره شهرهاي خالق صحبت می این پرسش به شکل گسترده
به عبارت دیگر، شهرها ظرفیت اجتماعی  هاي خالق، زیرا در شهرها، پتانسیل بیشتري براي روابط انسانی وجود دارد. سرزمین

کنند، حین ایجاد آن ظرفیت اجتماعی، ارتقاي کاربري مدنی فضاي شهري در ترکیب با  الزم براي جذب استعداد را فراهم می
  ]6[ ها و قضایاي تخصیص یافته به اوقات فراغت حیاتی است. اي از مغازه عرضه گسترده

هاي مدیریت  هاي سازمانی و عملیاتی مدل هاي جدیدي در طرح مشی عرضه خط تکامل به سمت شهرهاي خالق، به معنی
دهنده شهر است. این مقاله تحولی در شهر  شهري است و هدف آن، توسعه و پیشرفت شهري پایدار براي همه عناصر تشکیل

(بیلبائو ال  3صاً بر سه محله حوزه ایبایاندودهد که مخصو بیلبائو در شمال اسپانیا را با استفاده از فازها و در نواحی مختلف ارائه می
اي براي بازآفرینی این ناحیه (در حال  هاي عمده ) متمرکز است. فرهنگ و تجارت، ترقی5سن فرانسیسکو و زاباال ،4وییها

  م نیز ضروري است.شهري، انجام اقداماتی در رابطه با جامعه و زندگیِ با ه 6هاي نوسازي هستند، زیرا جداي از انجام پروژه

                                                             
1. Jacobs 
2. Commercial Distribution 
3. Ibaiondo district 
4. Bilbao La Vieja 
5. Zabala 
6. Renewal 
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کند که براي توسعه و  اي ایجاد می کند، چگونه تعامل بین فعالیت تجاري و فرهنگی یک شهر، رابطه این مقاله روشن می
  اي ضروري است. یافته به شکل فزاینده پیشرفت شهري پایدار در کشورهاي توسعه

  هاي مدیریت تجاري شهري تجارت؛ ابزار توسعه شهري: مدل. 2

یا توسعه شهري، گرایشی جهانی در کشورهاي  عنوان یک کانون مرکزي در روند بازآفرینی و/ از تجارت به استفاده
ترین مدل کاري در ایاالت متحده آمریکا، با نام  هاي بسیاري در انواع شهرها انجام شده است. متداول یافته است و پروژه توسعه

وکارهاي مختلف واقع در یک ناحیه  هایی عرضه شد که در آنها، صاحبان کسب ، با برپایی سازمان)BID(وکار  ناحیه بهبود کسب
در  هاي دولتی پرداخت کردند تا در هزینه ارتقا و بهبود ناحیه سهیم باشند. معین (عموماً در مرکز شهر)، مبلغی اضافه بر مالیات

اش، از  ریتانیا عرضه شد. همکاري در مراحل اولیه) است. این مدل ابتدا در بTCMترین مدل، مدیریت مرکز شهري ( اروپا، متداول
ها اساساً دولتی بود. با این حال، در دهه  روي داد، که در آن، ارتقاي طرح 1970هاي بخش مرکزي شهر در دهه  طریق مشارکت

هاي  ترك بین حوزههاي مش هاي سازمانی با مبنایی قانونی تکامل یافت تا بتواند درباره پروژه ، این مدل به سمت خلق طرح1990
  و آنها را اجرا کند. گیري دولتی و خصوصی تصمیم

مند  هاي قانونی ضروري برپا شدند تا ساکنان و مؤسساتی را که در یک ناحیه معین از طرح بهره ] مکانیزم7[ طی دهه گذشته،
 ند و سپس در سرتاسر اروپا گسترش یافتند.ها ابتدا در شهرهاي بریتانیا آغاز شد شدند، ملزم به مالیات اضافه کند. این مکانیزم می

ها و پویایی تجاري  ها از فعالیت ها یا آژانس سواري یعنی برخی بنگاه حل شد، مفت» سواري مفت«] از این طریق، معضل 8-9[
متغیري را ] تجربیات در سرتاسر اروپا، وضعیت 10[ شوند. مند می هایی بهره شدن در تأمین مالی چنین برنامه شهري، بدون سهیم

و نفوذ دو آژانس بزرگ فعال در مشارکت در  کند، در مورد میزان رسمیت ساختار نگهدارنده مشارکت در هر دو مورد زیر ترسیم می
  ]11[ روند بازآفرینی و/یا پویایی تجاري شهري: میزان مشارکت بخش دولتی در برابر بخش خصوصی.

برد  مبناي قانونی به حل بسیاري از مشکالت عملکردي و بنابراین به پیش دادن رابطه از طریق این ساختارها بر یک سازمان
ها را هدایت کند، منفعت را به سود  اي که طرح ] همچنین، داشتن یک مدیر مستقل و حرفه12[ کند. روند همکاري کمک می

دهد. به همین  نیز شکل قانونی میها را  کند و تصمیمات اتخاذ شده در سازمان شهر یا محیط تجاري شهري، آشکار و قانونی می
 ».خصوصی بریتانیا در نظر گرفته شده است -هاي دولتی یکی از عوامل موفقیت مشارکت«دلیل مهارت مدیریت این سکوها، 

]13[  
در مورد اسپانیا، هدف تجربیات پویایی تجاري شهري این بود که دو بعد را ترکیب کند: از یک طرف، مدل مدیریت 

) یا مراکز خرید CCA( 1. نتیجه، مدل مراکز خرید بازTCMهاي بریتانیایی  متعارف و از طرف دیگر، تکنیک هاي سوپرمارکت
کردن کار در همکاري یا در یک مشارکت  کند. وراي لحاظ پذیري ایجاد می است که چارچوب عملکردي انعطاف 2ناحیه شهري

هاي  یابد، مدل نی فضایی که در آن فعالیت تجاري توسعه میخصوصی که براي مدیریت فضاي شهري مقرر شده بود، یع -دولتی
] در اسپانیا، مدل آخر با یک چارچوب 14[ هاي محیط شهري و مؤسسات هر شهر بستگی دارند. کاري متنوع هستند و به ویژگی

مشکالتی ناشی از  ] البته وجود17-15[ شود و طی بیش از یک دهه، خلق و مستحکم شده است. پذیر تعریف می عملیاتی انعطاف
  کند. سازي آن، بازبینی را ضروري می پیاده

                                                             
1. Centros Comerciales Abiertos 
2. Centros Comerciales de Área Urbana 
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خصوصی حقیقی وجود  -نامه همکاري یا یک مشاکت دولتی دهند در موارد متعددي، یک توافق مطالعات اخیر نشان می
هاي دولتی نقش مهمی دارند، زیرا از طریق  اند. مدیریت نداشته است یا حداقل، موارد موجود، آزادي عمل الزم را نداشته

دهند. با این حال،  ها انگیزه می CCAکنند و بدین ترتیب، به تشکیل  مین میها را تأ CCAاي، اعتبار مالی  هاي مساعده برنامه
هایی  ها و/ یا فعالیت شوند، بخش دولتی صرفاً به ساختارهاي مدیریتی، پروژه لحاظ می CCAعنوان  در بسیاري از تجربیاتی که به

صی طراحی و اجرا شده بودند. به عبارت دیگر، از طرف بخش خصو  جانبه کمک مالی نموده است که در اکثر موارد، به صورت یک
اند. به  کردههاي سنتی آن تمرکز  اند و بر شایستگی داران ادغام شده ساختارهاي مدیریتی کامالً در سازماندهی یک انجمن مغازه

 شود ي خاصی میها هایی جهت پروژه عالوه، رابطه آن با مقامات محلی و خودمختار، منحصراً محدود به درخواست براي مساعده
  کند. ] که انجمن مرتبط تعریف می18[

حل قطعی براي رفع مشکل بودجه پایدار براي این ساختارها در اسپانیا وجود ندارد. این امر عمدتاً به دلیل  به هر حال، هیچ راه
ازمانی توسط یک بسیار اندکی در یک سطح س CCAهاي  ] طرح19،20[ فقدان یک چارچوب قانونی براي حمایت از آنها است.

قانونی  هاي خصوصی و دولتی است که هویت و ظرفیت شوند، منظور از این نهاد، تلفیقی از بخش نهاد مختلط مستقل حمایت می
ها را به خطر  پذیري آن خاص خود را براي تأمین مالی خودش و اجراي یک مدل شهري دارد. وابستگی به منابع دولتی زیست

خصوصی را -هاي همکاري جدید دولتی ک موقعیت بحران اقتصادي با بودجه محدود و پیداکردن طرحاندازد، مخصوصاً در ی می
دهنده روندهاي همکاري از  هاي قانونی سازمان ] به عالوه، حتی در صورت وجود چنین سازمانی، شکل21[ سازد. ضروري می

ي نبود که آنها قادر به توسعه همکاري باشند و آن را تا ا کردند، یعنی این حمایت به اندازه ارتباط بین احزاب حمایت کافی نمی
هاي خصوصی و  هاي مشارکتی و نمایش صرف براي بخش ها انجمن انداز شهر گسترش دهند. در بسیاري از موارد، آن چشم

  دهند. دولتی هستند و ضرورتاً روندهاي همکاري جامعی ارائه نمی
شود؛  هاي تجاري می ون یک بینش شهري، منجر به رقابت بین محیطبد CCAهاي  در بسیاري از شهرها، ارتقاي طرح

اي  هاي تجاري اصلی، در مورد شهرهاي چندهسته ها بین کانون کنند. آن هاي کاري همسانی استفاده می هایی که از طرح محیط
  کنند. منافع ایجاد می هاي تجاري محالت غیرمرکزي یا نواحی شهر تنش و تضاد هاي تجاري اصلی و کانون و/ یا بین کانون

ی را های افزایی هایی که هم هاي متفاوتی بین فضاهاي مجزاي شهر پیدا کند؛ کانون ریزي استراتژیک کافی باید کانون برنامه
شهر به  رايبتوانند  می تشکیل دهنده شهرهاي آن یا دولت  که هر یک از نواحی و آژانسهایی  ترویج دهند، سهم ها بین سهم

] بخش بعدي توضیح 22[ باشند.» فعال«بودن، » گیرنده«نفعان باید به جاي  انجام دهند. در این تکامل، همه ذي صورت کلی
  نند.ک طور تکامل و توسعه پایدار ضروري براي این مدل کاري را تعیین می هاي فرهنگی چه دهد فرهنگ و سازمان خوشه می

  عنوان یک ابزار توسعه شهري: خلق شهر فرهنگ به. 3

کند تا با یک موقعیت مواجه شده و جامعه، سیاست،  شود که به یک منطقه کمک می در حال حاضر، فرهنگ ابزاري لحاظ می
ضروري در » هاي گره«زیست و اقتصادش را دگرگون کند. در عین حال، فرهنگ در اصل یک پدیده شهري است. شهرها  محیط

ستعداد، مبناي خالقیت و نوآوري هستند. هیچ نوآوري تجاري یا فنی به دور از برنده ا اقتصاد جدید هستند، زیرا آنها نیروي پیش
هاي داوطلبانه حکومت مرتبط هستند، اما درباره  هاي فناوري موفق با پروژه شهرها برنخاسته و توسعه نیافته است. برخی پارك

  ]23[ توان اظهار نظر مشابهی کرد. هاي خالقانه درآمدزا نمی پروژه
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هاي بازآفرینی شهري وجود داشت که از دو طریق صورت  گرفتن این واقعیت، یک جابجایی فرهنگی در سیاستبا در نظر
در بیلبائو؛ از طریق  2در لندن یا گوگنهایم 1گرفت، از طریق افزایش خلق مراکز یا مؤسسات نمادین جدید، همانند تیت مدرن می

هاي اقلیتی،  عنوان فرهنگ ي مجدد و شکل دادن مجدد محالت شهر بهمنظور سوگیر تر به حمایت از روندهاي بازتر و عمومی
  در بارسلونا. 5راوال در مادرید یا ال 4در لیورپول، ترایول 3واکس براي مثال، محله رپ

کند، که  وکارهاي کوچک را تحریک می ها، هم خلق تأسیسات بزرگ فرهنگی و هم تکثیر کسب سازي این سیاست پیاده
] بخشی که به وضوح در حال رشد 24[ کند؛ تصادي شده و بنابراین به توسعه بخش صنایع خالق کمک میمنجر به ثروت اق

توان دید تأسیسات خاص، فضاهاي فرهنگی و  هاي بازآفرینی شهري بر مبناي فرهنگ می ] به عالوه، در تکامل برنامه25[ است.
رسد در خود درونی و فردیت روانی شهروندان ماندگار شوند.  میاي که به نظر  اند، به شیوه معماري جایگزین جذب خالقیت شده

هایی  کند. بنابراین، از چنین توسعه این امر ترویج آن را به خودي خود تبدیل به یک استراتژي قدرتمند تحریک اقتصادي می
) و هم اجتماعی (تجدید ها، تحریک اقتصاد، توسعه صنعت فراغت هایی برد که هم اقتصادي هستند (ایجاد شغل توان بهره می

  حیات فضاي عمومی، تحریک مشارکت شهروندان، تحصیالت).
هاي متعدد، ساکنان  هاي بازآفرینی شهري وجود دارد، چون در مناسبت با این حال، نظراتی انتقادي نیز نسبت به این سیاست

ی رونق فرهنگی در ناحیه بازآفرینی شده محلی یا حتی هنرمندان، کسانی که به صورت متناقضی علیرغم اینکه آغازگران حقیق
] همچنین گفته شد در بسیاري از 28-26[ اند. توسط صنعت فرهنگی بودند، از اثرات محرومیت اجتماعی و جابجایی رنج برده

رویدادهاي اند. سازمان  ریزي شهري بوده هاي خصوصی، برندسازي مکانی و برنامه تجربیات توسعه، منافع حقیقی عمومی و آژانس
کرد، اما هیچ پروژه جامعی براي بازآفرینی شهر از طریق فرهنگ وجود  ها عمل می اي براي جذب رسانه فرهنگی صرفاً همانند تله

برد و وابسته به ناحیه یا حوزه،  ] همچنین بیان این مطلب ضروري است که روند بازآفرینی شهرها زمان زیادي می29[ نداشت.
  هاي مخالف باشند. توان شواهدي نشان داد که موافق یکی از دیدگاه آیند. در موارد معینی، می ود میمشکالت مختلفی به وج

در تکامل مدل توسعه شهري در بیلبائو، موردي که با جزئیات بیشتري در بخش بعدي ارائه شده، شواهدي مبنی بر این وجود 
زیادي تحریک کردند تا از این طریق، محیطی کافی براي  هاي دولتی، شهر را به مقدار دارد که طی دوران نخست، آژانس

شود بخش خصوصی  توانمندي خالقیت و فرهنگ ایجاد کنند. با این حال، در بازآفرینی بلندمدت شهري همانند بیلبائو، آشکار می
عنوان سفر به  به 8ماسشرح دادند و بسیار مشابه با آن چه که م 7و جونز 6باید تا حد بیشتري درگیر شود، به مفهومی که بول

اي  هاي خالقانه و خوشه هاي مختلفی که در فعالیت هاي فرهنگی شرح داد، همراه با آژانس سمت خلقِ به اصطالح خوشه
  کنند. مشارکت می

هاي دیگر نیستند  هاي خالق مشابه خوشه خوشه«ها است:  آید، بینشی کلی از ایجاد و توسعه این نوع خوشه آنچه در ادامه می
هاي متداول در آنها مؤثر نخواهند بود. یک خوشه مؤسسه خالق به چیزي بسیار بیشتر از بینش استاندارد یک پارك  استراتژيو 

هاي غیرانتفاعی، مؤسسات فرهنگی، فضاهاي  تجاري در نزدیکی یک پردیس فناوري نیاز دارد. یک خوشه خالق شامل مؤسسه
هایی براي زندگی و نیز کار  هاي خالق مکان شود. خوشه ي هنرمندان فردي میگالري، فضاهاي مالقات اجتماعی و استودیوها

                                                             
1. Tate Modern 
2. Guggenheim 
3. Rope Walks 
4.Trival 
5. El Raval 
6. Bull 
7. Jones 
8. Mommaas 
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روزي  صورت شبانه ها براي کار و بازي، به شوند. آن هایی که در آنها، محصوالت فرهنگی مصرف و نیز ساخته می هستند؛ مکان
هایی که تمایز محلی  شوند؛ صحنه فا میهاي شلوغ شکو کنند و بنابراین در صحنه فعال هستند. از تنوع و تغییر استفاده می

  ]32[ ».خودشان را دارند، اما به دنیا نیز مرتبط هستند
کنند،  خالقیت عمل می» هاي کانون«عنوان  هاي شهر که به ها، محالت یا محیط هاي خالق، در پیوند با حوزه بنابراین خوشه

  بناي فرهنگ دارند.یابند. آن نواحی، هویت خودشان را بر م ایجاد شده و توسعه می
عنوان یک محصول مصرفیِ صرف یا یک آذین توسعه استفاده شود. تولید فرهنگ  بنابراین، در بستر شهري، فرهنگ نباید به

هایی همسو با  هم باید در نظر گرفته بشود و به تعادل دست یافت؛ تعادلی که پیشرفت اجتماعی و پایدار شهر را از طریق سیاست
شود. در این مفهوم، گفتمان دیگري پیرامون  کند. صرف تجاري شدن فرهنگ باعث کهنگی آن می یک میمنفعت همگانی تحر

کند که افراد آکادمیک و مدیران  عنوان یک ابزار بازآفرینی شهري توسعه یافته است و این حقیقت را روشن می کاربرد فرهنگ به
  ]34[ اند. زنده و اقتصادي فرهنگ کردهاستراتژیک، نسبت به مصرف فرهنگ، توجه کمتري به ابعاد سا

عنوان عناصر بازآفرینی  در نهایت، اشاره به این مطلب ضروري است که در کل این روند تکامل، استفاده از فرهنگ و هنر به
] در 31ها و سازماندهی فرهنگ در یک شهر است.[ دهنده یک تغییر در رویکرد نسبت به تعریف سیاست شهري و توسعه، نشان

ن حال، برنامه استراتژیک فرهنگ یک شهر باید یک برنامه استراتژیک شهر باشد و طراحی آن باید بر مبناي همکاري و عی
  ]35[ کننده خالق شهر باشد. هاي مداخله مشارکت آژانس

  مدل توسعه شهري بیلبائو از طریق فرهنگ: مراحل تکامل. 4

تلف آن، مثالی از درگیري فرهنگ در روند توسعه شهري، در یک مدلِ در مورد بیلبائو، توسعه شهر طی زمان و در نواحی مخ
] مرحله اول شامل استفاده از یک مورد عالی براي استقرار شهر از لحاظ فرهنگی است (یعنی 36[ دائماً در حال بهبودي است.

براي عرضه یک برنامه کاري  موزه گوگنهایم بیلبائو) و مرحله دوم که از قبل مستحکم شده، به معناي حصول ظرفیت کافی
ساز، بر مبناي  ها و تئاترهاي شهر بود. امروزه، یک مرحله سوم تکوینی، اما سرنوشت ریزي موزه فرهنگی گسترده و تشدید برنامه

 ]31[ تحریک خالقیت و تولید فرهنگ در نواحی کامالً مجزا در شهر در شرف آغاز است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . نقشه بیلبائو1شکل 
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ریزي  ها طرح عنوان کانون کاري اصلی، محیطی خالق با یک زنجیره از فعالیت تصمیم براي تحول شهر با فرهنگ به در این
زاباال (در حوزه ایبایاندو) را با رودکنار  –زندگی فرهنگی بیلبائو ال وییها، سن فرانسیسکو  ،1شود که از طریق ناحیه ابندوئیبارا می

  ]37[ کند. ستو) متصل می(در حوزه دئو 2زوروتزار-دئوستو
صورت استراتژیکی از  شوند که به متصل می اي هاي کنار رود و مسیرهاي دوچرخه ها از نظر فیزیکی از طریق کوچه آن

ترین زیرساخت بیلبائوي جدید را گرد هم  هاي فرهنگی و نمادین اي است که پروژه کنند، ابندوئیبارا ناحیه ابندوئیبارا عبور می
  ).2و  1آورد (اشکال  می

دهند. دیگر نواحی، آگاه از  ن میشان را براي پیوند به سیل گردشگري شهر سازما نواحی مرکزي بیلبائو، برنامه فرهنگی
شکن مستقر کنند؛ جوي که فضاها و  عنوان فضاهاي دیگري با یک جو سنت کنند خود را به شان، تالش می اي موقعیت حاشیه

ژه وی کنند. این، مورد حوزه ایبایاندو در بیلبائو و به هاي تخصیص یافته به تولید هنر و فرهنگ آن را تحریک می دیگر انواع پروژه
  هاي بیلبائو ال وییها، سن فرانسیسکو و زاباال است. براي محله

هاي  ساخته شد؛ هر چند از قبل، زیستگاهی در آن محل وجود داشت. اگرچه محله 1300عنوان یک شهر در سال  بیلبائو به 
یگر نواحی که در حال حاضر شهر را دلیل پویایی د هاي روستا بودند، به بیلبائو ال وییها، سن فرانسیسکو و زاباال اولین زیستگاه

، بیلبائو رشد اقتصادي خود را بر مبناي فعالیت استخراج از معدن آغاز 1870در سال  زمینه هدایت شدند. دهند، به پس تشکیل می
یاس شد. مق-کرد. نوآوري فنی در تولید فوالد منجر به افزایش پیشرونده در استخراج از معدن تا زمان تبدیل به یک فعالیت بزرگ

 دنبال کرد.  1990این سرآغاز مسیر صنعتی متمایزي بود که شهر طی تاریخ خود، تا اواسط دهه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  هاي بیلبائو ال وییها، سن فرانسیسکو و زاباال . نقشه بیلبائو با جزئیات محله2شکل 
  

الزوال، «(توسعه مسکن طراحی شده توسط  3ریزي شهري در بیلبائو، محدود به برنامه انسنچه ها در برنامه نخستین گام
اي که مختص طبقه بورژوازي بود. این برنامه نه در جستجوي توازن شهري بود و نه مشکالت  ) بود؛ ناحیه4»میر اچوکارو و هوف

  رو به فزونی مسکن طبقه کارگر در شهر را حل نمود.
                                                             
1. Abandoibarra 
2. Deusto–Zorrotzaurre 
3. Ensanche 
4. Alzola, Achúcarro & Hoffmeyer 
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و دیگر محالت آغاز کرد که در مورد بیلبائو ال وییها، سن سرشت گزینشی بیلبائو انسنچه، روند تبعیضی را در بین مرکز شهر 
  فرانسیسکو و زاباال تا به امروز دوام آورده است.

ها مردمی از دیگر مناطق  از آغاز قرن بیستم، ویژگی اصلی این ناحیه از بیلبائو، سیل عظیم مهاجرین بوده است. در ابتدا، این 
  را دارد.باالترین نرخ مهاجرت در شهر  یز هستند. امروزه، این ناحیهکشور بودند و اخیراً از کشورهاي خارجی ن

  
  )2010سال . مقایسه جمعیت خارجی در حوزه ایبایاندو (1جدول 

  )]38[ . خبرنامه بازار کار و محیط اقتصادي و تجاري بیلبائو1اکینتا(

  زنان  مردان  محله
  کل

  جمعیت
  جمعیت
  خارجی

  درصد
  جمعیت خارجی

  65/12  951  517/7  921/3  596/3  2کسکو ویخو
  99/10  664  043/6  153/3 890/2  3ایتورالده

  37/9  536  722/5  045/3  677/2  4سولوکوئته
  03/11  604  477/5  893/2  584/2  5اتوري
  73/7  587  597/7  388/3  716/3  6ال پنا

  81/20  759  648/3  702/1  946/1  بیلبائو ال وییها
  53/33  527/2  536/7  492/3  044/4  سن فرانسیسکو

  47/16  845  129/5  641/2  488/2  زاباال
  51/6  382  871/5  042/3  829/2  7سن ادریان
  58/3  283  645/6  316/3  349/3  8میریبیال

  08/11  35  316  153  163  محله آن را تعریف نکرده
  22/13  128/8  501/61  239/31  262/30  ایبایاندو 5کل حوزه 

  15/8  865/28  071/354  571/186  500/167  کل بیلبائو
  

، در نتیجه 1980هایی که پس از بحران اقتصادي و صنعتی دهه  شود؛ خانواده درآمد شناخته می هاي کم ناحیه با اسکان خانواده
ثبات و بد نگهداري شده  زند و مسکن بی ها متحمل موقعیت بحرانی شدند. فساد شهري به مشکل دامن می افت شدیدي در شغل

  زنند. مخدر که همه آنها تأثیري منفی بر شرایط کلی همزیستی در ناحیه دارند نیز به مشکل دامن می و قاچاق مواد
زوال در شرایط فیزیکی ناحیه و استهالك متعاقب در ارزش فضاي کاربري تجاري و مسکن به نفع سیل بیشتر مهاجران بوده 

 1تري هستند. جدول  هاي ارزان آیند و در جستجوي مسکن با قیمت است. مهاجران مخصوصاً از مغرب و آمریکاي التین می
توان مشاهده کرد سن  دهد. می می، در اعداد مطلق و به درصد نشان میاندازه جمعیت خارجی را در مقایسه با جمعیت بو

                                                             
1. Ekintzaz 
2. Casco Viejo 
3. Iturralde 
4. Solokoetxe 
5. Atxuri 
6. La Peña 
7. San Adrian 
8. Miribilla 
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ویژه و به دنبال آن بیلبائو ال وییها و زاباال، سه موقعیت اول را در زمینه نسبت جمعیت خارجی در بیلیائو به خود  فرانسیسکو، به
هاي جدیدي را  متغیر جدیدي است که چالشدهند. این افزایش در تمرکز مهاجران خارج از جامعه در این ناحیه،  اختصاص می

  ]36[ اي هستند. هاي پیچیده حل هایی که نیازمند راه کندغ چالش مطرح می
ها را آغاز کردند و در  ترین گروه هاي محلی غیرانتفاعی متعددي، کار با محروم ها و سازمان با این صحنه ناخوشایند، انجمن

هاي  کردن روند فساد شهري و اجتماعی ایفا کنند. در نتیجه، طرح تري در معکوس عین حال، درخواست کردند مقامات نقش فعال
ها، شرایط کلی  هاي انجمن هاي محلی، تجاري و دیگر نوع هاي نامبرده در زیر را توسعه دادند تا با مشارکت انجمن دولتی، پروژه

  منطقه را بهبود بخشند:
یلبائو ال وییها براي ترویج گشایش جغرافیایی و اجتماعی ناحیه را به بقیه ): این پروژه در ب1997-1993( 1پروژه درب باز -

  شهر توسعه یافت؛
تصویب شد و فعالیت آن در دو راستا، یکی  1994): این برنامه در سال PERRI( 2برنامه بهسازي و اصالحات داخلی -

اي بود که از سن فرانسیسکو تا آغاز ناحیه  ازي ناحیهبهسازي ناحیه از جمله ناحیه بین سن فرانسیسکو و رود بود و دیگري، بازس
  یابد؛ بدون ساختمان منطقه معدن ادامه می

تصویب شد و هدف آن ترویج بهسازي جامعی  1994): این برنامه در سال PIR) (2000-2004( 3برنامه یکپارچه بهسازي -
  دي، تحول محیط شهري و همزیستی شهروندان؛ها بود: بهبود اجتماعی، ترویج اشتغال و فعالیت اقتصا در این زمینه

را  PIRهاي  مشی ): این برنامه خط2009-2005( 4برنامه مخصوص بهسازي بیلبائو ال وییها، سن فرانسیسکو و زاباال -
  )؛2004-2002روزرسانی کرد و توسعه داد ( به

طور  ): هدف این است که سند همراهی را به2016-2012برنامه جهانی جامعه بیلبائو ال وییها، سن فرانسیسکو و زاباال ( -
اندازي که انسجام و یک حس تعلق را ترویج  مبسوط شرح دهد، با دو هدف بهبود ابعاد یافت شده بر نقشه موقعیت از چشم

  ها را دارد. دهد و تحریک عناصر مثبت هر یک از محله می
کند و این جنبه  فرهنگی و تجاري این ناحیه بیلبائو را تحلیل میبر مبناي بررسی کلی این اقدامات، این مقاله در ادامه فعالیت 

دهد که تحت هدف مشترك توانمندکردن توسعه پایدار در ناحیه بیلبائو، درجه معینی از هماهنگی بین  را مورد تأکید قرار می
  هاي محلی، تجاري، فرهنگی). هاي وابسته وجود دارد (جنبش هاي مؤسسات دولتی و جنبش تالش

  هاي بیلبائو ال وییها، سن فرانسیسکو و زاباال هاي محله هاي فرهنگی و طرح پروژه .5

هاي ذکر شده، در اصل در برنامه  برنده براي توسعه و بهسازي جامع محله عنوان یک نیروي پیش استفاده از فرهنگ به
 شود، اجرا می 5در برنامه هنر بیلبائو ال وییهابهسازي مخصوص بیلبائو ال وییها، سن فرانسیسکو و زاباال گنجانده شده بود و آن 

قبلی براي برنامه فرهنگی شده بود. برنامه را اداره فرهنگ و تحصیالت شوراي  6اي که جایگزین پل بیلبائو ال وییهاي برنامه ]40[
جددي بدهد، این برنامه ها ارزش م شهر بیلبائو ترویج داده و هدفش این است از طریق یک برنامه فرهنگی گسترده، به این محله

ارتباطات و پیوندها با بقیه شهر نیز خواهد بود.  اي از هاي محله و شبکه فرهنگی، سکویی براي مشارکت همسایگان و گروه
                                                             
1. Proyecto Puerta Abierta 
2. Plan de Rehabilitación y Reforma Interior 
3. Plan Integral de Rehabilitación 
4. Plan Especial de Rehabilitación de Bilbao La Vieja, San Francisco and Zabala 
5. BLV-ART 
6. Bilbao La Vieja–Bridge 
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کنند، این بازدیدها به لطف طرح افراد  ها و فضاهاي جدید مرتبط با هنر شهري بازدید می افرادي با استفاده از راهنما، از گالري
  کنند. اند که از بیلبائو ال وییها حمایت می بنیان نهاده شده خالقی

] آنجا مرکز محصوالت هنري و وابسته به 41[ در این محله وجود دارد 1»هنر بیلبائو«همچنین یک فضاي خلق هنري به نام 
، زیرساخت و وسایل ، براي هنرمندان جوان1998اداره فرهنگ شوراي شهر بیلبائو است. از زمان گشایش این مرکز در سال 

شان را با همه وسایل مورد نیاز براي  هاي هنري آنان را توسعه دهد و در نتیجه آنها بتوانند کار خالقانه ضروري فراهم کرد تا طرح
در حوزه واقع  ]42[ 2اي شوند. برعکس، موزه تولیدات مجدد هنري بیلبائو تمرین هنري امروزي انجام دهند و در این زمینه حرفه

، هدف تحصیلی متمایزي داشته است؛ بر آموزش تاریخ هنر از اش هاي خاص مجموعه ه است. این موزه به دلیل ویژگیشد
عنوان یک نقطه مرجع  یافت. به هاي تحصیلی جدید جامعه مطابقت می سرآغاز آن تمرکز کرده بود، در حالی که دائماً با ضرورت

ادغام شده است. طرح پروژه کالً  3المللی شهرهاي تحصیلی مه آن، با انجمن بیندر محله و نیز در کل بیلبائو، قسمتی از برنا
  کنند. و شوراي شهر بیلبائو به شیوه مشترکی مشارکت می 4دولتی است و هر دو مورد شوراي والیتی بیزکایا

ابطه، جا دارد نقش یک فرد این نوع بازآفرینی است. در این ر هاي منحصربه ها نیز یکی از ویژگی تغییر کاربري ساختمان
ساخته شد. طی  1673و  1663هاي  بیان شود، یک ساختمان سبک باروك که بین سال 5کلیساي قدیمی، ایگلسیا دو ال مرسد

شد و آینده آن نامعلوم بود، تغییر بین این موارد در نوسان بود: بولدوزر، توسعه  ها، کلیسا تخریب شد، دیگر خدماتی ارائه نمی سال
، شوراي شهر 1989عنوان یک بناي تاریخی. در سال  یا تصاحب توسط یک سازمان دولتی به دلیل طبیعت آن بهمستغالت 

، ساختمان بازسازي شده و محلی براي پروژه 1997بیلبائو، کلیسا را خرید و ساختمان را به یک ملک عمومی تبدیل کرد. از سال 
در آنجا وجود دارد که عمدتاً  هاي فرهنگی و تئاتر ها، فعالیت ممتد کنسرت بوده است. در حال حاضر، فعالیت 6ال مرسد-بیلبوراك

  شوراي شهر آنها را سازماندهی کرده است.

  هاي بیلبائو ال وییها، سن فرانسیسکو و زاباال توسعه تجاري محله. 6

 به وضوح مستحکم هستند.هایی که  از دیدگاه تجاري، امروزه بیلبائو شهري است که دو کانون اصلی تجاري دارد، کانون
اي است که از نظر تاریخی یک مرجع تجاري بیلبائو بوده است، در حالی که  ، ناحیه7با نام کسکو ویخو ] اولی، شهر قدیمی43[

  داد. عنوان شهري توسعه یافت که به رشد ادامه می انسنچه، از نظر تجاري به ناحیه دیگر، به نام
ن فرانسیسکو و زاباال، بازتاب آن تکامل اجتماعی و اقتصادي است که همسایگان متحمل واقعیت تجاري بیلبائو ال وییها، س

فروشی دسته اولی هستند که به میزان قابل  هاي خرده ها، مغازه فروشی برپا شده در این محله اند. عموماً، بازارهاي خرده آن شده
هاي این ناحیه و  ها گروه بسیار فعالی هستند و در بازآفرینی محلهدار شوند. با این حال، مغازه اي توسط مهاجرین اداره می مالحظه
  ها پتانسیل باالیی براي کار بر روي مسائل اجتماعی و همزیستی دارند. شوند. آن هاي فرهنگی آن مشغول می در پروژه

فروشی از طریق پویایی  با هدف ارتقاي بخش خرده 1983انجمن شکسپیر سن فرانسیسکو، بیلبائو ال وییها و زاباال در سال 
ها ایجاد شد. بهبود تصویر ناحیه از اهداف اصلی انجمن است؛ بنابراین، همکاري فعالی وجود دارد که برنامه  تجاري و ارتقاي محله

                                                             
1. Bilbao Arte 
2. Bilbao Museum of Artistic Reproductions 
3. International Association of Educating Cities 
4. Diputación Foral de Bizkaia 
5. Iglesia de la Merced 
6. BilboRock–La Merced 
7. Casco Viejo 
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ف دنیایی که ارزش کش« 1کند؛ تحت پروژه بیلبی کاملی از اقدامات را براي باال بردن پویایی و افزودن آن به ناحیه سازماندهی می
هاي  فروش ، بازار کهنه»ها دنیاي طعم«ها وجود دارند، همانند جریان غذایی  اي از رویدادها و فعالیت طیف گسترده». کردن دارد

، یک جشنواره سینما اکسپرس همراه با »جشنواره مد بیلبی«نمایش مد به نام  بیلبائو ال وییها، جشنواره تئاتر خیابانی، یک
، یک مسابقه مردمی جدیداً مرسوم در ناحیه، رقابتی براي 2»بیلبی دات ام اُ وي«سردمداران اصلی،  عنوان هاي محله به خیابان

کنندگان جدیدي به  هاي همراه و یک مسابقه عکاسی. هدف هر یک از این اقدامات، آوردن مصرف ویدئوهاي ضبط شده در تلفن
دهند و  وکارهاي محله، خودشان این رویدادها را ارتقا می سبشناسند. ک کنندگان هنوز ناحیه را نمی ها است؛ این مصرف محله

شوند. این پروژه بر روي اینترنت نیز به کمک یک  تبدیل به سردمداران حقیقی در بیلبائو ال وییها، سن فرانسیسکو و زاباال می
] 44[ کند. ها را ترکیب می محلهیابد، پیشنهادات تجاري، فرهنگی و اوقات فراغت و رستوران یا هتل این  سایت جدید توسعه می

ها و هتل ناحیه، قسمتی از انجمن شکسپیر هستند و آنها کانون  وکارهاي مربوط به اوقات فراغت، رستوران باید تأکید کرد کسب
  شان. ، با یک همزیستی واضح در بین»تجارت، اوقات فراغت، فرهنگ«دهند:  اي را شکل می گانه بازآفرینی سه

  

  
. تصاویر محله سن فرانسیسکو: (الف) نمایی از خیابان سن فرانسیسکو؛ (ب) گالري هنري واقع در خیابان کنده 3شکل 

  ، در محله سن فرانسیسکو؛ (پ) نماي اصلی موزه تولیدات مجدد هنري بیلبائو (منبع: نویسندگان)3میراسول
  

 4؛ هر چند در همکاري با کسکو ویخوي بیلبائو، ایجاد بیلبائوهیستوریکوطرح دیگري در این ناحیه مرتبط با تجارت است
اند.  و بیلبائو ال وییها ایجاد کرده 5داران کسکو ویخو، بازار ریبرا (بیلبائوي تاریخی) است. این یک سکوي همکاري است که مغازه

                                                             
1. Bilbi 
2. Bilbi.Mov 
3. Conde Mirasol 
4. BilbaoHistoriko 
5. Ribera 

 (الف)

)ب( )پ(   
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بازآفرینی اقتصادي، اجتماعی، تجاري، گردشگري و شان را در یک سازمان یکی کنند و در  این افراد تصمیم گرفتند همه منافع
هاي خصوصی و نیز توسط بخش دولتی یا با انگیزه  موفقی که توسط طرح هاي ] به لطف پروژه45[ فرهنگی ناحیه سهیم شوند.

اشاره با این وجود، باید  ).3هاي تحلیل شده حاصل شده است (شکل  بخش دولتی توسعه یافتند، بهسازي شهري نسبی در محله
ها را در  کنند، آنهایی هستند که بیشترین پتانسیل و بازتاب ها کار می کرد که آن اقداماتی که بر بعد اجتماعی این مشکالت محله

ها تبدیل  ترین برنامه هاي فرهنگی به کامل ] در این رابطه، مشارکت تجارت ضروري است و پروژه39[ بازآفرینی ناحیه دارند.
  ]46[ شوند. می

  الحظات نهایی و نتایجم. 7

هاي بازآفرینی شهري وجود دارد. خلق و پرورش  عنوان کانون در نهایت، همزیستی آشکاري بین فرهنگ و تجارت به
ریزي استراتژیک شهر و بازآفرینی شهري تکامل یافته است.  عنوان یک رویکرد جدید نوآورانه در برنامه هاي فرهنگی به خوشه

کند و نیز بخش دولتی و خصوصی را براي یک هدف مشترك  مداري یک شهر را تحریک می رقابت نشان داده شد این رویکرد
هاي خصوصی را تحریک  سازد تا طرح آورد. این به معناي رسیدن به نوعی تعادل است که به تدریج شهر را قادر می گرد هم می

لتی به دلیل مسئولیت آن نسبت به شهر به یک تعهد هاي مختلف درگیر در این توسعه، مخصوصاً بخش دو کند و از طریق آژانس
برنده به سمت تعادل  هاي فرهنگی، نیروهایی پیش بلندمدت دست یابد. در این مفهوم، خالقیت و ترویج آن از طریق خوشه

بی به یک کنند، عواملی که پویایی همکاري توسعه یافته جهت دستیا هستند، زیرا آنها به ظاهر دیگر عوامل ناملموس توجه می
  شهر سرزنده و مانا را تقویت خواهند کرد.

هاي حمایت که براي  گیرد، اهداف مربوط به سنجه عنوان یک ابزار بازآفرینی شهري در نظر می از دیدگاهی که تجارت را به
سیاري از ابعاد آورند، تأثیر محدودي در ب ایجاد و ترغیب سکوهاي جمعی توسعه یافتند و منافع دولتی و خصوصی را گرد هم می

کردن دیگر  منظور ارتقاي نواحی تجاري با یک استراتژي تجاري و تصویر مشترك، فراهم داشتند. وراي دستیابی به مدلی به
بر مبناي فرهنگ، در همزیستی روشن با  اي براي مدلی به نفع همکاري ضروري است. در این مفهوم، پیشنهاد برنامه عناصر

دهد.  طلبی را کاهش می فروشی است و فرصت هاي خرده وان کانون متحدکننده منافع، به نفع انجمنعن پویایی تجاري شهر و به
هاي تجاري  ها بین کانون همچنین مشکالت دائمی تأمین مالی داخلی مدیران مرکز شهري یا مدیران سکوهاي همکاري، تنش

  دهد. یک شهر و/ یا فقدان مصالحه شهري با بخش را کاهش می
هاي شهري وابسته به مقدار استعداد و علم باشد، امکان ندارد بتوان همه انگیزه بازآفرینی و  پیشرفت محیط هنگامی که

فروشی باشد، چه در بهترین موارد، سکوهاي همکاري تشکیل شده به  پایداري شهر را تنها به یک سازمان خالصه کرد، چه خرده
عمیق همکاري بین بخش خصوصی و مؤسسات دولتی و توجه به مشارکت و یک شیوه مشترك با شوراهاي شهر؛ بنابراین ادامه ت

هاي اجتماعی و مقامات محلی ضروري خواهد بود. بدین شیوه، پیکربندي و استحکام فرهنگ  اجماع بین شهروندان، گروه
هاي  ن آژانسعنوان یک کانون بازآفرینی شهري موجب پیشرفت خواهد شد، این امر از طریق رشد صعودي و درگیر کرد به

 ».حقیقی 1سیتی-کو] «33[ شود. هدف نهایی توسعه یافتن است، یا به بیان تورینو تر حاصل می تجاري در یک شیوه فعاالنه
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عنوان یک کانون  شوند که توسط بخش دولتی توسعه یافتند و فرهنگ را به هایی یافت می . در پیکربندي فعلی زوروتزار، طرح37
هاي  کارخانه«عنوان  کنند، کانونی که انگیزه بزرگی براي ناحیه دارد. مخصوصاً به آنهایی اشاره دارد که به بازآفرینی تولید می

ناشی  1شوند. این پروژه از انجمن فرهنگی حوزه اسریا ارتئک (پیشرفت کاري هنر زوروتزار) شناخته می ZAWPو یا بیلبائ» خالق
زوروتزار آغاز شد. مقصود -ریزي شهري برنامه جامع در محله ال ریبراي بیلبائو، در دئوستو در روند برنامه 2008شود، و در سال  می

طرح این است که رویکردي هنري، نوآورانه و خالقانه نسبت به این روند تحول شهري باشد و در عین حال، این ناحیه را مرجع 
زوروتزار را -این است که از طریق هنر، خلق و نوآوري، محله ریبرا در دئوستو ZAWPوآوري گرداند. هدف جدیدي براي خلق و ن

هاي اجتماعی  تجدید حیات کند؛ یک ناحیه صنعتی قدیمی رو به فساد را به فضایی سرشار از امکانات تبدیل کند، جایی که آژانس
  هاي مختلف را ترویج دهند. یشاوندي بین زمینهبتوانند خودشان را آزادانه ابراز کنند، گفتگو و خو

38. Bilbao Lan Ekintza (2010), ‘Ekintzaz, Boletín del Mercado laboral y la coyntura económica y 
empresarial de Bilbao’, Ayuntamiento, Bilbao. 
39. Briata. P. (2009), ‘Working with “culture” in multi-ethnic areas: Perspectives for urban 
regeneration’, Journal of Urban Regeneration and Renewal, Vol. 2, No. 4, pp. 375-88. 
40. See http://www.blv-art.com/2011/, last accessed on 29th July, 2014. 
41. See http://bilbaoarte.org/, last accessed on 29th July, 2014. 
42. See http://www.museoreproduccionesbilbao.org/, last accessed on 29th July, 2014. 
43. See http://www.visitbilbao.info/castellano/ pdf_c/plano_compras.pdf, last accessed on 29th July, 
2014. 
                                                             
1. Hacería Arteak 
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 هاي بیلبائو ال وییها، سن فرانسیسکو و زاباال (بیلبائو)در محله تلفیق فرهنگ و تجارت براي بازآفرینی شهري پایدار

44. See http://www.bilbi.es/, last accessed on 29th July, 2014. 
45. El País, Wednesday, 29th December, 2010. 

آغاز شد، و احزاب سیاسی بسیاري و نیز  2012. برنامه جامعه براي بیلبائو ال وییها، سن فرانسیسکو و زاباال در ژوئن 46
ریزي شهر، سالمت و مصرف و امنیت هدف مشترکی را ایجاد کردند، هدف  هاي برنامه هاي محلی را گرد هم آورد. اداره انجمن

ها را از ریشه برکنند. هدف  نظمی نها این بود که به هماهنگی ضروري براي تحریک فعالیت بخش تجاري دست یابند و بیآ
شود.  اصلی این برنامه فقط تحول شهري نیست، بلکه شامل موضوعات اجتماعی و همزیستی در این قسمت مهم بیلبائو نیز می
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  چکیده

در لندن، مشهورترین موزة فرهنگی و هنري در دنیا محسوب  منطقۀ بنکساید گالري و موزة تیت مدرن در
کنند و  این مکان به یک مقصد گردشگري تبدیل شده که بازدیدکنندگان از این داالن غارمانند دیدن می شود. می

مات اجتماعی کنند و در آنجا با رسم و رسو پردازند، خرید می همچنین به بازدید از این مجموعه و نمایشگاه می
مدرن نقش بسیار مهمی در فرآیند بازآفرینی فیزیکی و اجتماعی مرکز  تیتشوند. از این رو، پروژة  خاص آشنا می

و جنوب لندن داشته است. این مقاله به دنبال این است ببیند که این پروژه چگونه تکمیل شده و با چه 
  هایی در آینده روبرو خواهد شد. چالش

  

، جنگل شهري منطقۀ هرزوگ د مرون مدرن، تیتبنکساید، فرآیند بازآفرینی، مدل اجتماعی،  منطقۀ ها: کلیدواژه
  .بنکساید

  

                                                             
1  . Serota, N. & Hyslop, D. (2011). Art and culture in regeneration: Tate Modern, Bankside and London. Journal of Urban 
Regeneration & Renewal, 4(4): 328-336. 
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  مقدمه. 1

هایی  و همچنین مزیت داشته بنکسایدمدرن در فرآیند بازآفرینی در منطقه  تیتکند که  این مقاله تجارب نقشی را منتقل می
مقاله حاضر با نگاهی مختصر و کوتاه از نقش مهم و در عین حال تصادفی  اما دهد. را که در مقیاس گسترده داشته نشان می

 با 1ملی گالري که زمانی ،1832 سال در .اند بسیار مؤثر بوده لندن شکل در تغییر آورد که یملی سخن به میان م هاي موزه
 گیري در واقع جرقۀ شکل به آنجا منتقل شد، را اشغال کرد و 2ویلکینگ ویلیام جدید ساختمان کوچک خود، به نسبت  مجموعه

به  3مال پال گالري اي که شود، شکل گرفت. منطقه و ناحیه می یاد و شهري عنوان بازآفرینی اجتماعی به آنچه امروز از آن  اولیه
با  ایجاد شده بود. 1820 این میدان در دهه سال واقع در اما .شود یاد می 4ترافالگار میدان عنوان حاضر به حال آنجا منتقل شد، در

انگیزه وجود داشت که نهاد و سازمان  تر این امید و قرارگرفتن این گالري بین ساکنان پولدار غرب و مناطق فقیرتر و محروم
منظور ممانعت  به پی در هاي پی تالش برابر در مقاومت این گالري و موقعیت آن در مذکور این شکاف را پر خواهد کرد. همچنین،

 در 1851 بزرگ نیز تبدیل شد. نمایشگاه 1850دهه  در 5جنوب کنزینگتون در فرهنگی تأسیس به مکان تازه گالري انتقال
  نمایشگاه فراهم کرد. جاده اطراف در هکتار 35 مکانی با وسعت تقریباً ایجاد و خرید براي راه را 6هایدپارك

به آن همچون  بلکه و علوم تأسیس کردند، هنر براي اي خانه منظور ایجاد را به نمایشگاه این مأموران و دولت نه تنها
 در ها ساختن خانه شدند دهندگان و فعاالن فرآیند توسعه متوجه توسعهشد.  اي فعال در جهت بازآفرینی نگریسته می مجموعه

هم  ها و هم مؤسسات و هم بنگاه تواند به سرعت از این رو تجارت می است؛  از نظر تجاري براي افراد کامالً جذاب منطقه
آهن به وجود  و راه طریق مترو، جاده استراتژیک که بعدها از نقل و خطوط ارتباطی حمل .بازدیدکنندگان از این مکان را جذب کند

مانند  حاضر حال در تا امروز پا برجاست و این اهمیت. لندن مورد تأیید قرار دادند اقتصاد جنوبی را براي کنزینگتون آمدند، اهمیت
 گالري فتتوان گ میتیت خود  مورد در شود. مند می لندن بهره روز و 7فرهنگی مدرن بخش شبکه از ملی گالري اطراف منطقه

در مورد چگونگی  حال، این با. سابق میل بانک افتتاح شد میالدي و در منطقه زندان 1897 سال جوالي ماه در بریتانیا ملی هنر
کالج، تأمل و  و جدید نظامی جمله ایالت میل بانک و بیمارستان آنان با همسایگانی از همجواري و جدید کنار هم آمدن نهادهاي

جابجا شده  محلی همجواري جوامع از بریتانیا تیتاین اشکاالت اگرچه گالري  وجود چندانی صورت نگرفته است. بااندیشه قبلی 
اي منجر به  پروژهتیت که  زمانی بعد، سال صد شود. محسوب می 8است، هنوز هم ستون مستحکم و ثابت جنوب وست مینستر

به عالوه باید عنوان کرد . در لندن نیز مشغول بود فرهنگی مؤسسات هایی در قالب به فعالیت مدرن را شروع کرد، تیتتأسیس 
  .هدف خود مواجه بود تحقق در مسائلی عمده و خاص و همچنین هاي اساسی مدرن با چالشتیت 

  مدرنتیت تأسیس . 2

از آن طریق به مجموعه بود تا بتواند  براي بیشتري یا ساختمانی با فضاي مکان به دنبال یافتنتیت مجموعه  که هنگامی
هاي جالبی را هم در اراضی متروکه و قابل بازیافت و  معاصر بپردازد، شهر لندن فرصت و مدرن توسعه هر چه بیشتر برنامه هنر

 فقط به دلیل نه دخیل بودند، که این عوامل بسیاري عواملبنکساید منطقۀ  انتخاب هاي فعلی فراهم کرد. در هم ساختمان
                                                             
1. National Gallery 
2. William Wilkins’ new building 
3. Pall Mall 
4. Trafalgar Square 
5. South Kensington 
6. Hyde Park 
7. London’s Cultural Quarters network. 
8. South Westminster 
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با وجود اینکه این منطقه در مکان . ساختمانی آن نیز بسیار اهمیت داشت و قابلیت بلکه به دلیل مقیاس آن، مرکزي موقعیت
شد. در  لندن محسوب می افسرده از حوالی و شده فراموش بیشتر یک منطقه آن زمان دربنکساید  منطقه مناسب واقع شده است،

از امتداد  کوچک هاي تجاري و صنعتی لنگرگاه و فعالیت پدیدشدنزمان نا که اي بود ناحیه از کالسیک نمونه یک این واقع،
محرك  یک عنوان به فرهنگ ، ایده1990 در دهه حتی پساصنعتی آشتی دهد. ها، تالش داشت تا افراد را با واقعیت رودخانه

 هنوز واقعی صنعت و شغل کردند احساس می سیاسی و محلی که هاي در حوزه از افراد بسیاري منظور بهبود و توسعه توسط به
در جهت  1سام میکرز) آمیز نهایت موفقیت در(مدت  حقیقت، مبارزه طوالنی در .خوبی جا نیفتاده بود پاسخ هر نوع پیشرفت است، به

هاي محلی مواجه شده بود. باید گفت اوضاع کمی در  از بخش برخی شدیدي در در کنار رود با مخالفت 2ایجاد دنیاي شکسپیر
 تیتهاي فراهم شده از سوي  فرصت ،3واركوت س اصلی در منطقۀ گذاران سیاست از برخی براي حال، این بود، باحال تغییر 

، به 5آنا وایات اجرایی، هم مدیر و ،4فریزر سوت وارك، یعنی جرمی شوراي رهبر بنابراین، هم .رسید به نظر می جذاب بسیار مدرن
سرمایه یک میلیون پوندي را  اولین توانستند در مورد موضوع شدید هاي از بحث برخی میان در پروژه پیوستند و این طرفداران

 6دادن وفاداري و عزم خود در جهت تحقق پروژه فراهم کنند. در واقع بیشتر این بینش سیاسی از سوي فرد منسون نشان عنوان به
و توسعۀ در شهرداري مطرح شد که با ظهور یک  ریزي و بازآفرینی و همچنین قهرمان معماري خالقانه مدیریت برنامه عنوان به

سه  تیتما شاهد آن هستیم. چالش در مورد  7ك با پیانوي رنزو در پل لندنوار توساستراتژي همراه بود که هم اکنون در بخش 
  وجه داشت.

بخشی براي  طرح رضایت کنزینگتون جنوبی داشتند، باید و ترافالگار هاي جدید در میدان ابتدا، برخالف پیشینیان که ساختمان
گذاران را  بود که بنیان بخش می شد. همچنین این طرح باید به قدري رضایت هاي آتی ایستگاه نیرو ایجاد می پذیرش و استفاده

شدن به یک پروژه عمده و میراثی براي  هاي بخش خصوصی و عمومی و تبدیل گذاري نسبت به ایمنی پروژه و قابلیت سرمایه
، )1994(تأسیس شود بنکساید نیرو در  ایستگاه سابق تصمیم گرفته شد مکان نهایت که در زمانی ساخت. اعد میهزاران نفر متق
اهمیت بود که  آرزوي ساختن یک منطقه ایجاد شد. همچنین این مسئله بسیار حائز دهی شکل در بزرگی معماري در واقع رقابت
 8»مرون د هرزوگ«انتصاب  به همراه داشت. تیتشده ترکیب طراحی خالقانه و آگاهی را با آرزوي بزرگ مجموعه  تصمیم اتخاذ

آمیز آن تاکنون را تشکیل داده  موفقیت بازآفرینی پایه و اساس که شد و موزه معماران بین یک مشارکت و همکاري به منجر
بنابراین باید حذف  مطرح شود؛بنکساید عنوان محصول شهري  خواهد به چگونه می موزه د اندیشید کهبای در مرحله بعد، است.
 به اتصال یک نوع نیاز شود. همچنین برقرار اي دوباره رابطه کرده، محاصره را سال است نیروگاه که مدت پنجاه امنیتی، حصار
شدن به یک بازیگر و عامل اصلی در منطقه  که در حال تبدیل(در جهت غرب، یعنی بخش بازار  جنوبی تأسیس شده کرانه منطقه

 ،)هست هم هنوز که( باشد جنوب سمت موجود به چالش ترین بزرگ شرق نیز وجود داشت. شاید در جهت لندن پل و) بود
افتادة  دیوارهاي و سرد، و مرطوب ل تاریک،آهن کمانی شک وسطایی، راه قرون هاي خیابان از الگوهاي ترکیبی آن در که جایی

 کرد. براي منطقه را با چالش مواجه می این اکتشاف و ، احتمال نفوذپذیري9کریستوفر خیابان ویژه منازل به هاي اداري، ساختمان
عنوان مبنا و چهارچوب پروژه شکل  محلی که به از گرایش خاصی تبدیل شده است، نوع »اجتماعی مدل« ، به یکتیتمجموعه 

                                                             
1. Sam Wanamaker 
2. Shakespeare’s Globe 
3. Southwark 
4. Jeremy Fraser 
5. Anna Wyat 
6. Fred Manson 
7. Renzo Piano’s Shard rising above London Bridge 
8. Herzog de Meuron 
9. St Christopher House 
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نیز استدالل آن مبنی بر اینکه  وتیت مجموعه  کارهاي از بخش عظیمی بناي سنگ عنوان همچنین این امر به. گرفته است
 1990 اواسط دهه دربنکساید  هاي جدیدي در توسعه شهرها و جوامع باشد، باقی مانده است. منطقه تواند بانی مدل فرهنگ می

سال از سراسر جهان بود و همچنین ناحیه  در هر بازدیدکننده نفر هزار ها کارگر و ده 6000 سکنه و 3000 اي مشتمل بر منطقه
اي  با فاصله آهن، هاي راه مارپیچ آن سوي گرفت. به سمت جنوب، و امتداد حوزة جنوبی این منطقه را دربرمی 1اطراف بازار بوروگ

بنابراین، انگیزه این پروژه ابتدا این . خورد شهري به چشم می و اجتماعی با محرومیت مهمی مناطق طرف سوت وارك، دورتر به
شود. بنابراین، ما معتقدیم  جدید ناشی می موزه یک از تأسیس مدیریت بازآفرینی ایفا کند که در اي فعال و گسترده نقش بود که

که تعادلی را طی روند توسعه  فرد این منطقه را حفظ کنیم، درحالی منحصربهها و خصوصیات  بسیار حائز اهمیت است که کیفیت
کنند، ارزش یکسانی قائل شود. با  ایجاد کنیم که براي نیازهاي گاه رقابتی آنانی که در آن ناحیه زندگی، کار یا از آن دیدن می

بود، این بنکساید  ناحیه یا پروژة دهنده ان مأمور توسعهعنو به 2ها در این پروژه با جورج کوکران چنین نگرشی یکی از اولین مالقات
هاي سیاسی و  طور بنیادین، این یک پروژه سه وجهی بود که در زمینه به مالقات منجر به تأسیس و توسعه مدل اجتماعی شد.

راستاي طرز فکرهاي جدید در  کننده عنوان عاملی تسریع مدرن به تیتکرد. با استفاده از پروژه  تجاري و جوامع محلی فعالیت می
 ذکر است که شایان هاي عمرانی و خالقانه آغاز شد. اي از پروژه و وابستگی به حس قوي محافظت از جامعه، در منطقه مجموعه

 با هاي بخش دولتی، پروژه و خالقیت که در آن تجارت و آورد، جایی هاي خالقانه را کنار هم می مشارکت ها پروژه این از بسیاري
کارکنان محلی در جهت  براي داوطلبانه هاي فرصت در زمینه توسعه اغلب ها این پروژه .یابد محلی تکامل می کت جوامعمشار

و کنترل  ایجاد همچنین در و منطقه ها و پتانسیل میراث و داشته ضبط محلی در جهت آموزش، مدارس با مثال عنوان به اشتغال،
  و مؤثر را دارد. همکاري الزم ها و فضاي سبز جامعه، پارك

 نه تنها کرد و فراهم می نوآوري و ها ) در واقع زمینه را براي تأسیس سازمانتیتفرهنگی و هنري  (ایجاد گالري اقدامات این
  ادامه دارد، بلکه تأثیري بیشتر از حد انتظار داشته است. و رونق امروز نیز به تا

 )4بیمارستان، بخش امنیتی و شلیفید پی دبلیو سی، ،تیت ،3ترین کارفرمایان در منطقه (موسسه مالی تایمز عمده -
 دهند؛ را تشکیل میبنکساید تجاري مجموعۀ  مشارکت اي هستند که در کل مجموعه

و تبدیل آن به سازمان و کمپینی قوي که بیانگر نیازهاي ساکنان  5»تأسیس انجمن ساکنین بنکساید«حمایت و کمک به  -
 محلی در روند توسعه است؛

منظور  آوردن یک پل و قطب آموزشی براي مردم بخش محلی به در جهت فراهم بنکسایدایجاد حوزه هنرهاي بخش  -
ها و  گیري پروژه آموزش آنان در حوزة تجارب کاري و شغلی در بخش فرهنگ و هنر؛ همچنین این مسئله به شکل

 هاي جدید در منطقه کمک شایانی کرد؛ ساختمان

 المللی بین هنرمندان که ،7»بنکسایدپروژه مرورگر «و  6»عروسی پروژه« نوآورانه مانند خالقانه و يها پروژه از اي مجموعه -
توان  به شکل یک انجمن خالق گرد هم آورد را نیز می منطقه سراسر در ها و مکان فضاها بررسی محلی را براي و جوامع

 از دیگر دستاوردهاي این پروژه عنوان کرد.

  ایجاد در تبادل اطالعات نظر از هم که گرفت می قرار کیدأت مورد اي فلسفه و روش طریق از واقع در ها پروژه این هسته و بنیان
                                                             
1. Borough 
2. George Cochran 
3. Financial Times, 
4. Chelsfield 
5. Bankside Residents Forum (BRF) 
6. Wedding Project 
7. Bankside Browser 
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ها این رویکرد  ایجاد احساس غرور در پیشبرد پروژه بسیار مؤثر بود. در بسیاري از روش یک حس مالکیت بین افراد محلی و هم
گرفته، در برگیرندة بسیاري از عناصري است که در حال حاضر در مناظرات اي جا  طور ریشه که هم در حوزة محلی و هم به

میلیون پوند را به صورت عمومی و خصوصی  134,5، ملکه الیزابت مبلغ 2000در ماه می  مطرح است. 1مربوط به جوامع بزرگ
انتظار یک  ریزي کرد. بنابراین، بدون هیچ نوع تعجبی مدرن را پایه تیتمدرن به مجموعه تزریق کرد و شخصاً  تیتبراي تأسیس 

اي براي تحریک و تسریع در  آل در این زمان به وجود آمد. این مسئله همچنین با انگیزه زیبایی هنري و برخوردار از معماري ایده
  و ماوراي آن نیز همراه بود.بنکساید روند بازآفرینی اجتماعی و اقتصادي منطقه 

  مدرن و تأثیر آن در دهمین سال تأسیس تیت. 3

مدرن دهمین سالگرد شکوفایی و تأسیس خود را گرامی داشت که در واقع  تیت، گالري فرهنگی و هنري 2010در ماه می 
به موفقیت  هاي پیش رو بیاندیشد. یکی از موضوعاتی که گیري انتظارات و چالش فرصتی بود تا از آن طریق به چگونگی شکل

بنابراین، دوسوم فضاهاي  ها بوده است. ها و مجموعه زد، سیاست دسترسی آزادانه به ساختمان مدرن دامن می تیتري هنري گال
آوري شده، اختصاص داده شد.  هنر سنتی و هم هنر جدید که از سرتاسر دنیا جمع مدرن هم به نمایشتیت نمایشی در مجموعه 

همچنین چنین  وري از مجموعه هنري ملی فراهم کرد. یافتن و همچنین بهره این روند براي همگان فرصتی در جهت آگاهی
  آورد. هاي عمومی را نیز فراهم می اي زمینه ارتباط دموکراتیک مستقیم با مجموعه مجموعه

د هاي موقتی، هنر مدرن و معاصر را در اختیار طیف وسیعی از مخاطبین جدی برنامه مربوط به نمایش مدرن تیتدر واقع در 
هاي تأثیرگذار (مانند وارهول، فریدا کالو و گوگن) و هم در قالب  در قالب نمایش هاي هنري هم این برنامه قرار داده است.

هاي دوره  کردن همکاري شود. یک برنامه به سرعت در حال تغییر، زمینه را براي تجربه تر ارائه می هاي جنبی و تجربی نمایش
  رقص، پرفورمنس و فیلم فراهم کرده است. معاصر در قالب نمایش، موسیقی،

جذاب بوده و توجه و تصور عموم را به خود بنکساید در مورد منطقه  مروناز نظر خود ساختمان تغییرات هرزوگ و دي 
شود، معموالً  آالت براي ایستگاه نیرو شلوغ می هاي توربینی غارمانند که از طریق ماشین طور ویژه، داالن معطوف کرده است. به

زمستان،  طی پاییز و مدرن با آن مواجه خواهد شد. تیتاولین مکانی است که شخص بازیدکننده به محض پا گذاشتن به داخل 
ها نیز این سالن  گرداند. در دیگر زمان شد، تخیل و تصور شخص هنرمند زندگی را به فضا برمی هنگامی که فضا دچار تغییرات می

خاص در  ها وارد شد. در واقع سالن توربین به یک داالن جدید و فضاي زدن در آن به گالري توان با گشت هنري خالی است و می
که کامالً بخشی از موزه یا شهر نیست، بلکه عمدتاً فضاي  ه است. همچنین آنجا به مکانی تبدیل شدهتاریخ موزه تبدیل شد

کنند. در انجام چنین کاري این بخش هنري به  شوند و برخورد ایجاد می جالبی است که در آن شهر و موزه به هم نزدیک می
اي  با هم تعامل داشته و به شیوه احساس نزدیکی کنند و عموم مردم به هم دنبال ایجاد یک خاصیت پویایی است که در آن

  هاي عمومی و فرهنگی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. متفاوت از اغلب ساختمان
در این صورت، چگونه این مدح و ستایش و تعریف از مجموعه، برنامه و خود ساختمان هنري به بازآفرینی اقتصادي و هنري 

  لندن کمک کرده است؟
مدرن نگاهی بیندازیم. در اوایل سال  تیتز پاسخ به این سؤال اجازه بدهید به برخی از آمارهاي اقتصادي در مورد قبل ا

 2تا  1,8به ارزیابی تأثیر موزه جدید در رشد اقتصادي پرداخت. از این جهت برآوردهاي شرکت در حدود  2مکی کینسی 2001
                                                             
1. Big Society 
2. McKinsey 
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میلیون بازدیدکننده رسید. این آمار  5,25برابر بوده و در اولین سال به  2بیشتر از میلیون بازدیدکننده در هر سال بود که در عمل 
  وجود آمدن شرایطی شد: اي بزرگ براي جدیدترین موزه ملی و برنامه آن برداشت شد، اما باعث به عنوان انگیزه به

 سوت وارك بود؛ د مخصوص منطقۀمیلیون پون 70تا  50میلیون پوند وارد اقتصاد لندن شد که از آن میان  100مبلغ  -

 شغل جدید در لندن ایجاد شد؛ 3000تعداد  -

 شغل طی روند بازسازي به وجود آمد؛ 283مدرن و همچنین  تیت واسطه خود مجموعه شغل به 487تعداد  -

 ها را کامالً باال برد. هاي مربوط به امالك میانگین رشد در این زمینه گذاري و هزینه توسعه تجاري، سرمایه -

مدرن،  تیتهمچنین آثار هنري و فرهنگی مانند  توان آغازگر بازآفرینی فرهنگی در منطقه دانست. این مسئله و تغییرات را می
کننده در جهت رشد و توسعۀ مداوم در ده سال گذشته بسیار  به عوامل تسریعبنکساید دنیاي شکسپیر، بازار بوروگ و مانند آن در 

بازار بوروگ با منوي غذایی  شوند. مدرن روانه می تیتمیلیون نفر بازدیدکننده به گالري  4,5از هر ساله بیش  است.  کمک کرده
غنی و باکیفیت نیز تقریبا همین تعداد جمعیت را جذب کرده است. اگر بگوییم هنر معاصر و غذا دو عامل عمده در بازآفرینی 

در واقع، توسعه هم در زمینۀ امالك تجاري و هم مسکونی، به تأسیس ایم.  مداوم و ثابت در منطقه بوده است، به یقین خطا نگفته
مک ک 2دمدیا و بانک پادشاهی اسکاتلن ،1المللی کامفورت گذاري عمده مانند شرکت بین هایی با خاصیت جذب سرمایه شرکت

هاي  طور روزافزونی اغلب شرکت و نیز به 3هاي معماري مانند االیز و ماریسون ترین شرکت توجهی کرده است. همچنین عمده قابل
هایی که عمدتاً  در واقع با وجود بخش وسیعی از زمین دانند. را بستر رونق خود می بنکسایدکوچک، متوسط و بزرگ خالق هم 

رانه هاي جانبدا مالکیت خصوصی دارند، حفظ یک جامعۀ متعادل در شرایط توسعه فشرده و متمرکز مستلزم همکاري قوي و انگیزه
ریزي و توسعه در حفظ و برخورداري در جهت یک همزیستی سالم بسیار  ها به همراه فرآیندهاي کنترل برنامه است. این فعالیت

  مؤثر بوده است.
ویکمی غیرانتفاعی و با بودجه عمومی  تر و تکامل آن، انبوهی از مراکز فرهنگی قرن بیست همزمان با تحول یک ناحیۀ وسیع

گیري از وجود این گالري فرهنگی و هنري ارتقاء یافتند، از شرکت  ها با بهره شدند. با گذشت زمان مراکز و شرکتدر منطقه ظاهر 
 بخش اي از مراکز فرهنگی دیگر نظیر . همچنین زنجیره6هاي جنوبی الفنت کستل و در قسمت 5گرفته تا تور بریج 4ویل میلینیوم

 شکسپیرگلوب، ،11تئاتر تک شاخ ،10امپریال موزه جنگ ،9قص شیبان دیویسر شرکت ،8ویک یانگ ،7ویک الد جنوبی مرکزي،
ها  پیوستن همه این توان در ادامه و گستره این گالري هنري عنوان کرد. بنابراین، با را نیز می 12مؤسسه فیلم بریتانیا و مدرن تیت

صدا و  در حقیقت این سازمان فرهنگی یک کنند. فعالیت میبنکساید عنوان قطب فرهنگی  به یکدیگر، در قالب یک مجموعه به
براي ساخت لندن در سال  ها هاي یادگیري و رشد خالقیت طور مشترك و جمعی در جهت آمادگی اماکن عمومی و انگیزه به

 دست به یکی شدند و گروهاي فوق براي یافتن یک هدف واحد و مشترك در توسعه منطقه در لندن به وجود آمدند. 2012
  و سوت وارك نیز نقش بسیار فعالی در گروه ایفا کردند. 13خش لمبثهمچنین دو ب

                                                             
1. International Comfort Products (ICP) Corporation 
2. Royal Bank of Scotland (RBS) 
3. Allies and Morrison 
4. Millennium Wheel 
5. Tower Bridge 
6. the Elephant & Castle 
7. Old Vic 
8. Young Vic 
9. Siobhan Davies Dance Company 
10. Imperial War Museum 
11. Unicorn Theatre 
12. British Film Institute 
13. Lambeth 
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  دار بوده است. این تاثیرات عبارت ترین نوع در جهان) بسیار مهم و معنی تأثیر اقتصادي و اجتماعی بخش فرهنگی (بزرگ
  است از:

 میلیون بازدیدکننده و کاربر؛ 13. جذب 1

 ملیون پوند؛ 9000ر . وجود تأثیر اقتصادي خالص در لندن بالغ ب2

 شغل غیرمستقیم؛ 3200شغل مستقیم و  2100. ایجاد 3

 درصد از درآمد منطقه در بخش خدمات محلی.11. صرف 4

شوند که به صورت  دهند، به روشی هدایت می مدرن و دیگر شرکاي فرهنگی که به روند کاري خود ادامه می تیترویکرد 
به  سال اخیر در چندین مرحله متفاوت 12روند توسعه در  این کند. یک مدل توسعه مداوم در جهت تحقق و بازآفرینی کار می

هاي خالق و طرز تفکر خالقانه در بازآفرینی و اختراع مجدد نواحی  نوقوع پیوسته است. این استراتژي و روش به استفاده سازما
هاي مستقل از آن یاد  عنوان مجموعه ابتکارات و فعالیت آنچه در حال حاضر به شود. مرکزي یک شهر عمده در جهان مربوط می

 ضر با مجموعه اصول پایه فکرياي پیش روي شهرهاي همجوار است. بنابراین، مدل اجتماعی در حال حا شود رویکرد پیچیده می
  زنیم: شود که در زیر به آن گریزي می هاي مالی مورد نیاز دنبال می و چالش

و گردشگران را در یک شهر درحال پیشرفت و حومه آن کنار هم  چگونه یک شخص نیازهاي یک جامعه محلی، کارکنان
 کند؟ آورد و بین آنان تعادل بر قرار می می

توانند با هم کار کنند و فرهنگی را به نمایش بگذارند که براي  هاي تجاري می فرهنگی و دیگر حوزههاي  چگونه سازمان  -
 تجارت مفید و مثمر ثمر باشد؟

 نوعی نیاز در زمینه ورود و تشویق رهبري سیاسی و حمایت و طرفداري وجود دارد.  -

ها  ها کار کند، بلکه ارتباطاتی بین سازمان زمینه این تمام در تنها نه است قادر المللی که بین و یک سازمان محلی و ملی -
 .برقرار کند براي توسعه

ها را نه فقط به داخل اماکن فرهنگی،  هایی فراهم شود که از طریق آن هنرمندان و نیروهاي خالق و ایده باید فرصت -
 پردازند. بلکه به اماکن و فضاهایی بیاورد که مردم در آن به زندگی روزمره خود می

 ایم. جمعیت مدرن بوده تیتسال اخیر شاهد تغییرات اساسی در محدوده اطراف گالري هنري و فرهنگی  10براي مثال، 
 یافته است. افزایش )60000به  6000 از( برابر 10 در منطقه کارگران تعداد شده است و) 6000به  3000( برابر دو مسکونی

 باال در که خورد و همانطور و... به چشم می ها هتل ها و اتاق ي بیشتري برايتقاضا است، پس یافته افزایش ملک همچنین، قیمت
براي  پوندي ها میلیون ارزش پولی مدرنتیت آمدن بازدیدکنندگان به  از حاصل غیرمستقیم سود و اشاره کردیم مزایاي مستقیم

  لندن داشته است. اقتصاد
اي طی یک دوره نسبتاً کوتاه نه  در جهت اعمال چنین تغییرات عمده اما بسیار مؤثر و کارآمد بوده است، تغییرات این کل، در

 تیتبنابراین، اتخاذ یک چهارچوب متعادل بر اساس مشارکت،  تنها غیرممکن است، بلکه عواقب منفی در پی خواهد داشت.
هاي مؤثر بردارد.  مالی گاممدرن را بر آن داشت که به صورت کامل پاسخگوي رفع نیازها باشد و در جهت مدیریت مشکالت احت

این مشکالت شامل ازدیاد تعامالت و داد و ستدهاي خیابانی غیرقانونی (معامله مواد مخدر و غیرمجاز) در منطقه تا پیشنهادات 
دار است، بهترین فرصت  طور فعال مسئولیت تغییر فرآیند را عهده چون این مکان به شود. نامناسب مربوط به توسعه و پیشرفت می

ها و  به این منظور اغلب سازمان را نیز در جهت حفظ موارد خوب مفید براي منطقه و جامعه ساکن در آن در اختیار دارد.
در این مکان به وجود آمدند و تأسیس شدند، رشد و رونق پیدا کردند. البته رشد و توسعه آنها از  1990هایی که در اواخر  فعالیت
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به موقعیت رشد بهتري دست  شروع به کار کرد،بنکساید مثال، آنچه تحت عنوان مشارکت تجاري عنوان  فراتر نرفت. بهبنکساید 
هاي پیشرفت تجاري در بریتانیا که از سوي بخش تجاري محلی انتخاب و هدایت شد، شرکتی است  یافت. یکی از اولین بخش

کند و وظیفه دارد خدمات مازادي را به  می ر و فعالیتساله کا 5میلیون پوندي و در یک دوره  5که در حال حاضر با حداقل بودجه 
فراتر از این خدمات اساسی، تأثیر هویت  ورفته و ایمن و امیدبخش فراهم آورد. اما نواحی محلی در قالب یک برنامه کاري شسته

و  استفاده از نماي پیچیدهها در حوزه عمومی و فضاهاي باز سبز هر روز با  پروژه افزایش و پابرجاست. قوي فرهنگی منطقه روبه
توان در  هایی از آن را می شد. نمونه خالقانه به دست هنرمندان و دیگر افراد نابغه و باخالقیت براي عموم بیشتر شناخته می

  هاي اجتماعی دید. آهن و تلفیق آن با هنر و طراحی دکور خیابان و عالئم و جشنواره بخش راه روزرسانی به
 2گروه معماري واتسون ویدرفورد ایجاد شد و توسط 1»بهتر بنکساید«گل شهري که در اصل توسط طور ویژه، بخش جن به

وجودآمدن یک نوع طرز فکر و  ها و ابتکارات شده است که عامل به اي خیالی از پروژه بسط و گسترش یافت، باعث ایجاد مجموعه
هاي بخش  نقاط کشور و لندن شده است. مشارکت قوي سازمانو اتصال آن به دیگر بنکساید زندگی جدید به قلمرو عمومی در 

جنگل  هاي قلمروي سنتی و عمومی است. اي براي طرح عمومی و خصوصی و اجتماعی مفهومی را شکل دادند که در واقع گزینه
ا و جویبارها ه اي از مسیرها و جاده عنوان مجموعه مدرن بیشتر به تیتبر همسایگی و مجاورت اطراف  بنکسایدشهري منطقه 

دهندة تراکم  خورد و نشان اي عمده به چشم می کند. همچنین این جنگل شهري در پشت و ماوراء مسیرهاي رودخانه نگاه می
یابند و تجارت و  اي توسعه و ارتقاء می طور ریشه ها به عالوه، در این منطقه جنگل ها در ناحیه کنار ساحل است. به مسیرها و مکان
مدت این موضوع،  کنند. به طور خالصه، در دوره میان هاي قلمروي عمومی را دنبال می ت محلی نیز تکمیل پروژهساکنان و مقاما

یعنی پیشرفت در زمینه جنگل و فضاي سبز، بیشتر در حوزه نیازهاي متعادل در زمینه توسعه مازاد با یک طرح اساسی قرار 
المللی و  هاي مخصوص لندن و مطبوعات بین قه دفتر شهردار و دفتر طراحیگیرد. همچنین، این رویکرد نوآورانه توجه و عال می

کند  به طرف جنوب ایجاد میبنکساید معماري را نیز به خودش جلب کرد. در بلندمدت این پروژه خطوط ارتباطی مهمی از منطقۀ 
خورد. در جو اقتصادي حال  آن پیوند می و فراتر از 4، پکهام3ها مانند الفنت کستل هاي بازآفرینی در دیگر بخش که به فعالیت

اي از پیشرفت و ترقی در قلمرو عمومی دانست. انجام چنین کاري (فضاي سبزسازي) به  توان نمونه حاضر، این فرآیند را می
تند که از دهندگان نیازمند این هس گیري از استانداردها نیست. اما فعاالن عرصه توسعه و توسعه دادن کیفیت و فاصله معناي ازدست

منظور کار با یک روند افزایشی بر اساس مشارکت  هاي تخصصی به ریزي هاي قدیمی یکپارچه مرسوم در مورد برنامه سبک
 اجتماعی قوي تغییر موضع دهند. این تغییر موضع در واقع مدلی است که از هر جهت بیشتر با زمان حال تطابق دارد.

ترین مؤسسات مستقر در منطقه تبدیل شده است.  اندازه کافی رشد کرده و به پیچیدهطور مشابه انجمن ساکنین بنکساید به  به
هایشان اساساً در امر  امواجی از توسعه و پیشرفت در منطقه به وقوع پیوست و آنان براي تمرکز بر تالش 2000در اوایل سال 

این طرح براي جوامع محلی، دست به یک تصمیم  ریزي و اطمینان از حداکثر بازدهی توسعه و پیشرفت از طریق فرآیند برنامه
ها و منابع کافی براي  اي از مزیت کامالً فنی و استراتژیک زدند. آنان در ایجاد و حفظ یک فضاي اجتماعی جدید، مجموعه

وط به جامعه، که طور ویژه، همچنین نظر کارشناسانه واحد و اطالعات مرب اند. به کننده، کامالً موفق بوده برقراري یک عامل تعدیل
هاي نامناسب و غیر  همه چیز را از جمله سؤاالت تامز لینک براي تشکیل یک کمپین در دادگاه عالی براي مخالفت با پیشرفت

استاندارد در خیابان هاپتون را نیز در بر داشت، تشکیل دادند. بنابراین یک بار دیگر، رسومات قوي مشارکتی در منطقه با استفاده 
                                                             
1. Better Bankside 
2. witherfordWatson Mann 
3. Elephant and Castle 
4. Peckham 
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در مورد یک مسئولیت اجتماعی،  تجاري و دیگر حوزهاي تیتیري انجمن ساکنان بنکساید رایج و پابرجاست که با کارگ بهو 
کند. البته برقراري این رسوم رایج مشارکت قوي به دنبال این نیست که بگوید  طور نزدیک کار می فضاي باز، اشتغال و آموزش به

محض است که انجمن ساکنان بنکساید، در حالی اقدامی مشترك  این یک واقعیتدر حقیقت  سازمان از بین رفته است. استقالل
هنوز عناصر  هاي آموزش و اشتغال اند. فرصت دهند که عمالً نیز نسبت به انجام آن توافق کرده و مستقل را انجام و توسعه می

اي  و آموزشی در حال حاضر به پروژه هاي هنري برنامه شود. وکارهاي فرهنگی آن محسوب می کلیدي در توسعه منطقه و کسب
مدرن نیز واقع شده است و درحال حاضر با  تیتاین پروژه مورد حمایت گالري  تبدیل شده است.» START«تحت عنوان پروژه 

هاي آموزشی را براي آشنایی  ها و کارگاه هاي آموزشی و برنامه کند و مهارت هاي فرهنگی در تمام لندن کار می سازمان
آورد. همچنین این پروژه هم اکنون در ایجاد پلی بین بخش فرهنگی و  هاي شغلی براي ساکنان جنوب لندن فراهم می مهارت

  کند. اند، نقش بسیار مهم و کلیدي ایفا می عنوان یک فرصت کاري نپرداخته جوامعی که معموالً به این بخش به

  آینده. 4

و  کامل طور برد تا به زمان می سال بیست تأثیرات گسترده آن در لندن حداقلو بنکساید از ابتدا نشان داده شد که تغییرات 
سال  ده در طول آن، از پس. گیرد را نیز در بر می تیت شدن ساخت منطقه تکمیل مسئله البته این گسترده براي مردم جا بیفتد.

زمان آغاز  از متفاوت بسیار اجتماعی و اقتصادي اي که از نظر حوزه در براي کار بعدي توسعه، زمان با ورود به مرحله هم آتی و
 گسترده مانند مکان هایی که در یک و آزمایش تجربیات چگونه این، بر عالوه هایی مواجه خواهد بود؟ است، با چه چالش پروژه

 جامعه بلکه یکبخش،  این در تنها نه تر، گسترده هاي از چالش برخی به پاسخگویی به کمک شود، براي می کار گرفته لندن به
  شوند: معرفی می عمده و فرصت چالش قابل استفاده است؟ در این راستا هشت رو تر پیش وسیع
به دنبال این است که فرهنگ و خالقیت را تحت عنوان تمرکز بر هویت و توسعۀ منطقه  تیتمؤسسه فرهنگی و هنري  -

منظور حمایت  نفت به ه رونمایی از سه مخزن بزرگب شروع 2010 سال در اوایل ما چنین ذهنیتی، با حفظ کند.بنکساید 
نیز ارتقاء یافت  مرون د و هرزوگ جدید کار، ساختار این واسطه از پروژه فضاي سبز در قسمت جنوب کردیم؛ بنابراین به

 طور بههاي تیت مدرن را هم در پی داشت.  فعالیت نیز بود و گسترش دامنه مدرن تیت که در واقع عامل تغییر و تحول
توان  را می این امر .آورد جنوب فراهم می هاي طوالنی به سمت توربین طریق از جدید را مسیر یک زمینه پروژه ویژه، این

جنوب  در جهت اقتصادي مثبت پیامدهاي و بازدیدکنندگان از تحقق این آرمان یعنی راهنمایی برخی در جهت مهمی گام
 ارزیابی کرد؛

و نیز عامل تغییرات  محلی گذشته در بخش سال در ده فرهنگی هاي توان یکی از موفقیت می، را نیز Borough- بازار -
اقدامات مهندسی  از انجام فرد بازار بعد منحصربه اهمیت است که هویت این مسئله نیز بسیار مهم و حائز. مهم عنوان کرد

 پل لندن حفظ شود؛ در حوالی آهن راه یعنی احداث بزرگ

و  2011 سال در 1بنکساید -یعنی نئو مسکونی بزرگ بلوك احداث یک با ،بنکسایدعت در منطقه به سر روند توسعه -
این بنکساید ، ادامه یافت؛ بنابراین موسسه 2012 سال در اروپا، اتحادیه اداري در ساختمان بلندترین 2همچنین شارد

وساز در چند سال آتی مواجه خواهیم  توسعه ساختبا افزایش پنج هزار میلیونی بهاي  مسئله را مورد ارزیابی قرار داد که
هزار  50موسسه شارد به تنهایی در حدود  .شد. این مسئله ارزش فعلی بهاي ساختمان را در منطقه در پی خواهد داشت

                                                             
1. Neo- Bnakside 
2. Shard 
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ویژه تشکیل  هایی که در این زمینه صورت گرفت، به کارمند در لندن و بریج و حومه آن اضافه خواهد کرد. مشارکت
هاي تجاري همکاري دارند که در  ، با مسئوالن محلی و دیگر عوامل سازمان»Better Bankside«تحت عنوان کمپین 

هایی نیاز خواهند داشت که با قدرت  یافتن استراتژي شوند؛ بنابراین آنان به هاي عمده مواجه می سراسر لندن با چالش
 اي حمل و نقل و امکانات عمومی کنار بیایند؛ه مضاعف نیروي انسانی در منطقه و قلمروي عمومی و زیرساخت

خواهد  تیتبنابراین، موفقیت آن نیز این اجازه را به موسسه هنري  ) باید درك شود.BUFانگیزه اصلی جنگل شهري (  -
در جنوب بپردازد. همچنین این امکان را براي موسسه فرهنگی و بنکساید داد تا به بازآفرینی اجتماعی و فیزیکی ناحیه 

کند که قابلیت هنرمندان و فکر خالق را در قلمروي عمومی مورد بازبینی قرار دهد. ما معتقدیم این  فراهم می تیتري هن
 نوعی مدل کاري موثر است و حتی فراتر از بنکساید نیز کارایی خواهد داشت؛

یعنی شهرداري، همکاري دارند.  کنند و با دفتر اصلی، قوي فرهنگی در سراسر لندن وجود دارد که با هم کار می پنج گروه -
با همکاري نزدیک با دفتر شهردار و مقام و  کشی از لندن خواهد بود. ها و بهره در دو سال آتی تمرکز بر بیشترین پیشرفت

وري را از پیشنهادهاي فرهنگی براي  ترین بهره توانند بهترین و بهینه ها می این بخش مسئول خدمات مربوط به المپیک،
هاي عمده آن داشته باشند. دروس مربوط به بازآفرینی فرهنگی در مجموعه هنري  و هواي شهر و ساختمانحفظ حال 

آگاهی بخشد و همچنین اطمینان دهد به نحو  2012تواند به مردم در مورد میراث سال  و سراسر لندن نیز میبنکساید 
 هاي شرق لندن بهره خواهند برد؛ گذاري احسن از سرمایه

عنوان مثال، در حال حاضر این شبکه  تواند از اهمیت روزافزونی در پیشرفت لندن برخوردار باشد. به می گی نیزشبکه فرهن -
شدن در مسیر پیشرفت این منطقه تأکید و تمرکز دارد. این روند چه  بر یک رویکرد استراتژیک در جهت داوطلب

هاي فرهنگی به سبک روزافزونی نیاز به همکاري  اشد؟ بخشداشته ب 1»جامعه بزرگ«تواند در رابطه با ایده  هاي می آموزه
هاي جدید و  در جهت پیشبرد مدل بخش تجاري لندن در جهت پیشرفت آنان دارد. این همکاري 32نزدیک با 

 هاي فرهنگی و تجاري نیز پا را فراتر خواهد نهاد؛ مشارکت

اقتصادي دشوار حفظ شود و این از هنرمندانی  همچنین بسیار حائز اهمیت است که اکوسیستم فرهنگی در یک اوضاع -
مدرن  تیتگیرد. موفقیت مجموعه  هاي محلی را در بر می هاي محلی مسئولین موزه فعال در استادیوهاي کوچک تا شبکه

 هاي اجتماعی متفاوت است؛ هایی براي حمایت و تغذیه شبکه هایی که فراگرفته شده نیازمند پیروي از روش و آموزه

ها شناخته شده است؛ باید  عنوان بهترین فعالیت هاي فرهنگی و هنري در بریتانیا به هاي بخش فعالیت المللی بیندر سطح  -
 هاي خالقانه بهره گرفت. هاي تجاري و نیز همکاري از این موفقیت در زمینه توسعه مشارکت

با آنها  محور از آن و توسعه فرهنگداري  مشارکتی، جانب هایی که در روند پیشرفت ممکن است در حفظ این مدل چالش
ر در این زمان در اغلب شهرها مورد نیاز است. این براي اولین بار در این طرز فکر و رویکرد و کا بسیار زیاد هستند. مواجه شویم،

به سرعت  هاي روستایی؛ بنابراین، الگویی است که کنند تا محیط هاي شهري زندگی می تاریخ بشر است که بیشتر مردم در محیط
  ادامه خواهد داشت و ما به وضوح در شهرهاي جهان شاهد آن هستیم؛ در الگوس، مکزیکوسیتی، استانبول یا شهرهاي دیگر.

بنابراین شهرهاي  این حرکت در جهت توسعه شهري ضرورتاً به این معنی نیست که همه شهرها رشد و توسعه خواهد داشت؛
آل براي شهروندان خود باشد.  که بهترین خدمات، امکانات رفاهی و کیفیت زندگی ایدهموفق آن دسته از شهرهایی خواهند بود 

شود، کم کنند و به  ها باید فشارهاي روي دوش مردم در ارائه خدمات عمومی و کیفیت زندگی را که باعث جذب ساکنان می دولت

                                                             
1. Big Society 
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شار خواهد گذاشت و این مسئوالن شاهد فکر افزایش کیفیت زندگی باشند. این در جاي خودش مقامات سیاسی را تحت ف
خود و بیان نیازها به صورت  تر نیازهاي روزمره نیاز خدمات خواهند بود و شهروندان در بیان هرچه واضح تقاضاي زیاد در بخش

ي سنگین ها شوند؛ بنابراین عدم توجه زیاد به بخش عمومی و مردم و وضع مالیات تر می آزادانه و در یک روند دموکراتیک چاالك
مشارکتی و  هاي رو، شهرها نیازمند یافتن مدل هاي بسیار سنگین خواهد شد. ازاین هاي دولتی باعث ایجاد چالش کردن بودجه و کم

فعال و خالقانه هستند که از طریق آن بتوانند براي دستیابی به جوامعی متعادل و با دسترسی به خدمات هر چه بهتر و 
  کار کنند. طور کلی به کیفیت زندگی ل و نقل خوب و بههایی سالم و سیستم حم محیط

 2012مدرن یا وقایع عمده مانند لندن  تیتبه بزرگی  فرهنگی حتی هاي اشتباه خواهد بود اگر استدالل کنیم سازمان
ر یک دهد، توسعه فرهنگی مستحکم د مدرن نشان می تیتتوانند به تنهایی عامل توسعه شهر پیشرفته باشند. آنچه مدل  می

همچنین این مرکز باعث حفظ تعادل براي نیاز جوامع،  هاي اجتماعی است. تر تجاري و سیاسی و خالقانه و بافت مجموعه وسیع
تواند به ما کمک کند به  هایی است که بازآفرینی امور فرهنگی را به دنبال دارد. این در جاي خود می کارگران و بازدیدکننده

  استارش هستیم فکر کنیم، آنها را تصور کنیم و در عمل به ساخت و توسعه آن بپردازیم.  ها و جوامعی که به خو محله
سال بعدي  10، دوره ده ساله اول یک سیاحت باورنکردنی بوده است و ما منتظر خواهیم بود دستاورد تیتدر نهایت در مورد 

  را هم ببینیم.
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  چکیده

نوسازي  به توسعه اقتصادي و دهند و از این طریق را افزایش میی آفرینتعامل بین فرهنگ و باز شهرهاي رقابتی
در تنها  نهموضوع،  . اینرا در پی خواهند داشتنوبه خود توسعه مجدد جامع  به و کنند کمک می یعاجتما(نوشدن) 
گرفته از سرمایه فرهنگی  نشأتکه  یستجدید هاياقتصاد تولید در باببلکه  هاي فرهنگی،اقتصاد ترقی خصوص

کارآفرینی، بلکه در  روحهاي معمول  مشخصهدر تنها  خالقیت نه اند. شده مکانی هویت تجلی تبدیل به و هستند
هاي  سیاست ، بایدرو ازاینشود.  یافت می تنوع شیوه زندگی ارتقايتبادل فرهنگی و  منظور بهرفتار مطلوب ۀ اشاع

 هاي گروه :استخالق  هاي گروهدو نوع  ةدهند نشان، تجربه شهرهاي خالق در نظر گرفت. راجدید شهري 
اندازي  راه اند و گردآمده، موسیقی، سینما، معماري و طراحی زیباهایی مانند هنرهاي  فعالیت پیرامونفرهنگی که 

 رویدادهاي که ازرویدادهاي فرهنگی  هاي گروه و ت؛شده اس ریزي و تقویت  برنامهدولت محلی  دست به ها آن
هاي  سیاستمایاندن توانایی . هدف این مقاله نگیرد را در برمیتفریحی محلی  و فرهنگیرویدادهاي بزرگ تا 

ی آفرینباز ۀ نمونه مورديی شهري پایدار و نوآوري از طریق بررسی و مطالعآفرینتحریک باز رايجدید شهري ب
  است. مارسی رانهیورو مدیتسکله ا
  

  .اسکله، پایداري، کیفیت زندگی، مارسی نوسازيخالق،  گروهی شهري، آفرینباز ها: کلیدواژه
  

                                                             
1. Martone, A., Pennella, G. & Sepe, M. (2014). Improving quality of life through cultural regeneration and urban 
development: The Marseille Euroméditerranée renewal project. Journal of Urban Regeneration & Renewal, 7(4): 351-362. 
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  هاي شهري جدید سیاست: مقدمه. 1

مشاهده توان  تر، در نقش قدرتمند فرهنگ و فرآیندهاي توانمندسازي اجتماعی می هاي پیشرفته ورياتغییرات در شهر را در فن 
محل  هاي و مکانکار و تفریحات یک فرد  زندگی، گیچگون بلکه گیرد، تغییر اجتماع دیگر با تکنولوژي صورت نمیواقع،  . درکرد

  .استها  این فعالیتوقوع 
 نظام تولیدي یک ساخت محلی نیازمند سطح در ،نوآورانه است هاي فعالیت اندازي که محرك راه ایجاد یک محیط شهري

منظور  بهی کند. اي پشتیبان منطقه از سنجش اقدامات رضایتی دولت تواند می که شهري است محیط یک اندازي راه و تخصصی
هاي سنتی نوسازي  د. سیاستنهاي شهري جدید باید در نظر گرفته شو این هدف، راهبردهاي جایگزین و سیاست دستیابی به

 بود متوجهباید  ]1[ د.نتغییر کن هستند، باید هاي فیزیکی ناساختم ایجادمبارزه با محرومیت اجتماعی و  پایهعمدتاً بر  کهشهري 
حافظه، تاریخ، روابط  از جملهها و عناصر ناملموس  بلکه مردم، شبکه ،نیستند اي ماده هايشهرها تنها ساختمان و ساختار

طور  به آن عناصر که است(سازمان)  ارگانیسمواقع، شهر یک  در هستند.هاي فرهنگی  هاي عاطفی و هویت اجتماعی، تجربه
. اصل از سوي مردم استشهر از دیدگاه عاطفی و روانی گی درك ریزي بر اساس چگون و برنامه اند آمیخته ناپذیري درهم جدایی

تحول شهرها با تغییراتی در طراحی شهري و  ]4-2[ .است جاي توسعه شهري ساخت مکان به ،ریزي برنامهطراحی و  راهنماي
. این ابزارها باید با تفسیر پردازد میید جد مواردموجود و تولید  موارداصالح که به  همراه شده استریزي  برنامه هايابزار

  د.ننیروهاي بازار هدایت شو از سوينباید  را ممکن سازند وگیري فضاي چندملیتی  ناسب باشند و شکلتیندهاي جدید مآفر
، کند هاي خالق می را قادر به مشارکت در ایجاد طبقه ها ] و آن5،6[ کند عنوان می 1سه کلید توسعه اقتصادي که فلوریدا

عنوان  2که کارتا ی استچهارمقلمرو مورد  .هستندهاي جذابیت شهري  که از شاخصآوري  تابفناوري، استعداد و  است از  عبارت
است. در این  3قلمروداري  ، یک منبع قدرت از اقتصاد نرم و تولیدکننده ارزش سرمایهتعالیکه به معناي منبع  ]7[ کرده است

  ]7[ ارتباطات و همکاري. ،شود: فرهنگ می شناسایی. عوامل رقابتی شهر در سه حالت است با شهرمنطبق قلمرو  زمینه
 که ریشه در تاریخاست  شده شناختهطور ویژه، به معنی هویت فرهنگی  بهاین واژه فرهنگ عامل اصلی خالقیت شهري است. 

و درگیر کردن ساکنان و کاربران مختلف خود در  رسانی توانایی اطالع ،. ارتباطاتدهد بازتاب میدر آینده را خود  و تصویر دارد
خدمات و استقرار آلودگی، عدم تمرکز خدمات و  به کاهش سفررا دارند که پتانسیل این هاي ارتباطی  وريا. فنرا داردزمان واقعی 

 و مختلف شهرهاي  هاي بین ساکنان و بخش تفاوتدر پذیرش شهرها توانایی آشکار  ،همکاري .کنند میمرکزي مناسب کمک 
فرهنگ، ارتباطات و  بنابراین؛ است سوي اهداف و نتایج مشترك ها به منظور هدایت آن به ،اجزاي مختلف در کنار یکدیگر حفظ

نوآوري  خلق درعناصر اساسی  دهد، این منابع، ارائه می ریزان و طراحان به مدیران، برنامهشهر خالق همکاري منابعی هستند که 
  .هستندو کیفیت 

به که در آن طبقه خالق ي است به شهر ،طبقه خالقاز سوي جدید  هاياقتصاد ي با جذبز شهردر حال تغییر اخالق  شهر 
 بهخالقیت  تزریق. هدف پردازد میو جغرافیاي جدید بر اساس فرهنگ، هنر، دانش، ارتباطات و همکاري   تولید اقتصاد، هویت

قرار گرفته است؛ محیط خالق  4قلمروي ،این چارچوب در .استاي جذب از خارج ج از داخل به طبقه خالقیک داخل شهر، تولید 
هاي  جریانی از ایدههاي ضروري براي تولید  ویژگی و باشد مرتبطاز آن  وابسته به کل شهر یا به بخشی تواند قلمرویی که می

                                                             
1. Florida 
2. Carta 
3. Capitalism of territory 
4. Milieu 
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شود که افراد قادر به فعالیت در یک زمینه باز  میتعریف  عنوان سیستمی محلی ها را دارد. این قلمرو (محیط) به خالق و نوآوري
هاي جدید، محصوالت  هاي جهانی را دارند. در این سیستم پرداختن به تعامالت فضایی به ایجاد ایده خواهند بود و ظرفیت تجربه

قادر به تقویت ساختار و مناطقی که  1ها توان گروه کند. در قلمرو (محیط) خالق می و خدمات و درنتیجه بازآفرینی شهر کمک می
ها را ظروف انتقال جریان  ها، دیدگاه سنتی که آن شهري فرهنگی هستند را توسعه داد. با توجه به تعریف در حال تحول گروه

پردازد  هاي جدیدي می تر تبدیل شده است؛ این تعریف به شناسایی ویژگی هاي اخیر به تعریفی گسترده دانست در سال تولید می
ۀ شهرهاي خالق دو نوع پختشود. بر اي اساس، اکثر تجربیات  مستقیم به تاریخ و فرهنگ مناطق موردبحث مربوط می طور که به
ینه هنرهاي زیبا، موسیقی، سینما، زمهایی در  که با فعالیت هاي فرهنگی ] اول گروه10-7[ دهند. هاي خالق را نشان می گروه

دهی  ها ناشی از سازمان ۀ آنتوسعاند؛ دوم رویدادهایی که  دولت محلی ایجاد شدهریزي  و با تحریک و برنامه معماري و طراحی،
هاي فرهنگی در مرحله  رویدادهاي بزرگ یا انواع مختلف رویدادهاي فرهنگی و تفریحی است. حمایت عمومی براي گروه

کند. در این مورد،  المللی را فراهم می سطح بینشدن پروژه در  و امکان دیده گیرد منظور اعتباردهی به پروژه انجام می اندازي به راه
هاي ارضی باید به ایجاد شرایط اقتصادي و اجتماعی اختصاص داده شود که به توسعه یک محیط شهري جذاب براي  سیاست

دهی  زمانهاي فرهنگی موجود، سا ها باید به ترویج و ارتقاي فعالیت حال، این سیاست انجامد. درعین فعاالن در عرصه فرهنگی می
، بالتیک 2ها اختصاص داده شود. سیوداد والنسیا هاي الزم براي ارتباط با آن هاي فرهنگی یا ایجاد زیرساخت رویدادها و جنبش

، 6] که به همراه شهر هنر11[ هایی هستند نمونه 5و منطقه هافن سیتی هامبورگ 4، اسکله آلبرت و تیت لیورپول3نیوکاسل
 ،7بیینالیهایی مانند ونیز  نمایشگاه اي از رویدادها شامل دستهدر مقابل،  ]12،13[ .دهند را تشکیل میفرهنگی گسترده  هاي منطقه

هاي مربوط به فراغت  بر اساس فعالیت 9هاي المپیک بازيی مانند مانند مارسی و تجمعات ]14[ 8اروپا پایتخت فرهنگی
. درواقع، وجه اشتراك دارند با یکدیگر آورد، میبه دست  رویدادها اهمیتی که شهر در ارتباط با این ۀواسط و بهاند  گرفته شکل

را تحت تأثیر قرار  شهر ، برندحامیان مالی، کاربران و گردشگرانها،  با متمرکزسازي شرکت این رویدادهادهی و تحقق  سازمان
که این رویدادها  درحالیاست، در طول سال فعال است،  پیرامون همین رویدادها ایجاد شده تولید و خدمات کهماشین دهد.  می

  .یت زمانی دارندمحدود
 ؛ فعاالنیایجاد شود فعاالنپشتیبانی از شبکه  براي باید یحکومت یاي از خالقیت شهري، سیستم کردن مجموعه براي فعال

. به این ترتیب از ر قلمرو همکاري کنندنتایج د تحققمنابع جدید و موجود و کمک به  و ارتقاي با دو هدف افزایش بایست میکه 
 شود. میاجتناب تواند در طول سال داشته باشد، از دست برود،  میاین عملیات  ی کهاثر مثبت که پس از پایان رویداد خطراین 

 ، تولیدي ومالی منابع به فرهنگ، هنر و فراغت ابلموس مرتبط نام هاي تبدیل انرژي منظور بهباید  این گروهبنابراین، عملکرد 
-15، 3تبدیل شوند. [منابع ساختاري  توانند به هایی که به نوبه خود می باشد؛ انرژيمیزبان و مناطق اطراف  اجتماعی براي شهر

20[  

                                                             
1. Clusters 
2. The Ciudad of Valencia 
3. the Baltic of Newcastle 
4. the Albert Docks and the Tate of Liverpool 
5. HafenCity area of Hamburg 
6. the City of Art 

7 .Venice Biennali یک سازمان هنري در ونیز  
8. the European Capital of Culture 
9. Marseille, and the Olympic Games 
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ملی و هاي  زمینهاز: تقویت رقابت سیستم شهري در  است  خالق دنبال شود عبارت این گروهاهدافی که باید براي تشکیل 
شدن در سطح  مطرحجمعیت و بهبود اشتغال و کیفیت زندگی؛ و افزایش  درگیرکردن؛ گروهاثرات مثبت المللی؛ تحریک  بین
  المللی. بین

المللی  و بین در هر دو سطح محلی گروههاي درگیر در  با توجه به هدف اول، سیستم شهري باید رقابت را در بخش یا بخش
 ) ومعنويناملموس ( که بستگی به منابع خود را افزایش دهد جذابیت گروه ة مکانی، مهم است که حوزحال درعین. دهدافزایش 

  هستند.شهر  برندذب طبقه خالق و ا، عناصري که ج) داردسرزمین( قلمرو مادي این
 ،و خدمات ها زیرساخت براي تأمین مالیِگذاري  دادن فرصت سرمایه قراریار در اختبا خالق  هايهدف دوم، اقتصاد در مورد

را تحت المللی  رقابت محلی و بین یابد که ، اعتبار میلحاظ کیفیت و تصویر به ترتیب، شهر این . بهدهند ارتقا میشهري را اقتصاد 
 به مفهوممشارکت و ویژه در شرایط کیفی مهم است: افزایش اشتغال  لحاظ کمی، بلکه به تنها از . هدف سوم نهدهد قرار میتأثیر 

در  آخرین هدف شده است.  قلمرو مانند کارگران محروم در نظر گرفتهنهفته در این هاي محلی  یتها و ظرف استفاده از توانایی
این هاي خود را در  که فعالیتی است هاي داخلی و خارج صادرات محصوالت شرکت ،المللی بین شدن در سطح  راستاي مطرح

  .ددهن میافزایش  در شهررا المللی  ي بینها و شبکه کنند وارد می گروه
است.  رویدادهاچارچوب مجموعه در  1مارسی یترانهمدیورو اسکله  ی خالقآفرینباز يمورد نمونههدف این مقاله نشان دادن 
به استراتژي  ویژه، با توجه يبحث در مورد نتایج مطالعه موردبه : بخش بعدي است دهی شده این مقاله به شرح زیر سازمان

  پردازد. می گیري نتیجهبه اقتصادي و مشارکت و بخش نهایی  -هاي اجتماعی توسعه شهري، جنبه

  مارسی ؛مطالعه موردي. 2

هاي بزرگ  چالش بادر حال حاضر  اند. این شهر بندري معطوف کرده به شهر مارسیخود را فرانسه و کل اروپا، توجه 
ۀ کانونی نقط، اروپا اصلی هاي یکی از مکان عنوان کردن خود به ش مطرحهدف مواجه است و ساله بیست حدوداً اقتصادي -اجتماعی
  2است. مدیترانه المللی و دریاي بین تجارت

، با تعامل قوي میان میراث فرهنگی و »میراث فرهنگی یکپارچه«مفهوم مبناي بنابراین، مارسی هنوز هم آینده خود را بر 
  کند. ریزي می ، برنامهی و بهبود دانش سنتی، هویت محلیانسجام اجتماعی، کیفیت محیط به، توجه يکیفیت زندگی شهروند

 خط ساحلی که ستا 4کوت دازور-آلپ-پروونزامنطقه  از 3رون-دو-بخش بوش و مرکز شده مارسی در جنوب فرانسه واقع 
است. یک مرکز بزرگ صنعتی و خدمات  شده  میبندرگاه تقس 14به  را دربرگرفته وبه دریاي مدیترانه   مشرف يکیلومتر 57

 و است شده  سال پیش تأسیس 28،000. این شهر جمعیت است نفر به لحاظ 900,000 حدود با شهر فرانسهین دوم و یصنعت
یک عنصر استراتژیک اقتصاد  دةدهن نشان هنوز هم چندگانه آن هاي که سیستم بندر و پایگاهقدر  آن ي دارد؛سابقه طوالنی بندر

توان به چهار  می رااند. مارسی  شده  تقسیم طقهمن 111هر یک به دارد که  بخش محلی 16مارسی  اجرایی،از دیدگاه هستند.  شهر
 ، شریان اصلی شهر از5کنابیرا که با خیابان بخشجنوب، ثروتمندترین یی در : بخش مسکونی و بورژواکردبخش اصلی تقسیم 

بخش  ؛از مشکالت اجتماعی است سرشارو  بخش ینفقیرتر ، صنعتی و محبوب، قطعاًیشمالاست؛ بخش  شده جدای شمال بخش

                                                             
1. Euroméditerranée Marseille 
2. Places d’échanges 
3. Bouches-du-Rhônes 
4. Provenza–Alpes–Cote d’Azur 
5. Canabière 
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نهایت بخش مرکزي که  و در )ي یا دخانیات سابقتوتون و تنباکوتولید (قرار دارد  در آناحیاشده  مجددکه صنایع بزرگ شرقی 
  در مقیاس عظیم است. تحول در حالهنوز هم 

داده  تشکیل را» بزرگ مارسی« 1انجمن شهري پراونس متروپل مارسی ،ها از بخشهمراه با برخی  2000مارسی، از ژوئیه 
از  ساکن است، و جمعیتنفر  982000کیلومترمربع با  675 حدود مارسی مساحت ست.ا منطبقشهري  ةبا حوز تقریباًکه است 
  شود. اداره می ، شهردار مارسی،2ژان کلود به دستکه  1995سال 

  )موتور شروعنیروي محرکه (. 2-1

جمعیت، باالتر از همه به توجهی  بی . این طرحآغاز کرد 3با طرح جامع مارسی 1992را در سال  خود مارسی فرایند تحول
، مارسی یک 1995. در سال شد میشهر بخش از باعث فقیرترشدن این داد که  شهر را نشان می طبقه متوسط، در بخش مرکزي

 ارتقايمحلی از طریق  احیايبا این وضعیت و  همواجه پروژه هدف کرد.آغاز ا به نام یورو مدیترانه رشهري  یآفرینپروژه باز
المللی از طریق توسعه اقتصادي بر اساس پایداري، کیفیت زندگی  و رقابت با دیگر شهرهاي بزرگ بین ،زوال اسکله روبه هاي حوزه

 2013عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال  ی بهبود که مارس زمانی ،تحولفرآیند تکمیل این بود. گردشگري  و ارتقاي و ترویج
 وگوي حول محور گفتنام داشت و  Atelier de l’Euroméditerranéeشد،  باعث این کاندیداتوريکه  اي پروژه .شد  تعیین

کشورهاي  ،اي بین فرهنگ مدیترانه تعامل و نزدیکیدلیل به . مارسی بودها و تولد دوباره شهر از طریق فرهنگ  فرهنگ
  .مطرح کرددریاي مدیترانه  ۀاروپا در حوض درگاهبنابراین خودش را  ؛غیراروپایی و قاره اروپا، خود را یک نامزد معرفی کرد

شهري بدون  منظرتصویر  سازيِ مدرننوسازي و و  يحفظ فعالیت بندر با، گاردینشهردار ژان کلود  یدةا طبقشهر مارسی،  
به نامزدي  ة یورومدیترانه نیزپروژ از طریقرا در مدیترانه به عهده گرفته است. ایده راهنما  همیمنقش ، هاي آن ویژگی تغییر

دهد و ارتقا  افزایشرا  آن یو هویت میراثکند المللی  بندرگاه خود را بین است تا کمک کرده ،2013براي پایتخت اروپایی فرهنگ 
  .بخشد

  توسعه شهري. 2-2

سازمان که توسط گذاري شد  پایه 4سرزمین طرح انسجامبر اساس  از توسعه پایدار شهر اطمینانحصول استراتژي براي 
 کرد تعریف 7»ژئواستراتژیک«ي با ابعاد ا پروژهرا  6سازمان یورومد این شد.تصریح  5شهري تراکم مارسی ریزي طراحی و برنامه

  ]21[ .یابد شهر تحقق میالمللی  توسعه بینآن در  یندةآ
 تفصیل یورومد بهاز اهداف اي  ۀ تاریخی در بیانیهتوسعها و مناطق است.  حوزه» مجدد توازن«توجه به  مستلزم 8تی سی اس 
شرایط براي استقبال از  مهیاساختن«؛ »بهبود کیفیت زندگی شهري«؛ »کاهش فقر«؛ »ایجاد شمول اجتماعی«است:  داده شرح

 اجتماعی اقتصادي وو  در توسعه این پروژه و در زندگی فرهنگیشده  گنجاندهنواحی  هاي مشارکت انجمن«و  »ساکنان جدید
  ».جامعه

                                                             
1. Urban Community Marseille Provence Métropole (Communauté urbaine Marseille Provence Métropole) 
2. Mayor Jean-Claude Gaudin 
3. Schéma de cohérence à l’horizon  ٢٠١٥  
4. (SCT) Schéma de Cohérence Territoriale :Territorial Coherence Scheme (TBS) 
5. the Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Marseillaise :The Agency of Urban Planning of the Agglomeration 
Marseillaise 
6. Euromed 
7. geostrategic 
8. The SCT 
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ة موردنظر خود را حوز 1»یورومدبنیاد عناصر «که از طریق  کار رفته است به» نشینیشهر« به نام يدر سند یاستراتژي مشابه
ین در ب] 22،23[ کند. تژي متمرکز تعیین میی و با استراژئواستراتژیک يشهر عنوان کالن به »استراتژیکتوسعه « در سند

که براي ایجاد یک رابطه جدید بین شهر و نام برد  2اي مدیترانه باید از شهر)، 1تصویر ( یورو مدیترانههاي  ترین برنامه طلبانه جاه
 و بازتولید که هدف آن احیاي مرکز شهر و بندرگاه است مهم شهري از موضوعاتی اسکله آفرینشده است. باز  بندرگاه تشکیل

  .کرده است بینی پیشرا کیلومتر از اسکله  3 حدودتحول ، اي مدیترانهاست. شهر  سایتارتباطات جدید بین این دو 
. هدد مجدد را مورد هدف قرار میبندر و پویایی اقتصادي  مجدد با اتصالشهر در دریا،  خط ساحلی بازگشایی کالن دگرگونی

اندازي شهر،  توسعه اقتصادي، توسعه شهري، راهاست از:   مارسی عبارت شهرمجدد  براي اتصال شده ریزي برنامه هاي استراتژي
  اسکله.ی آن و بهبود محیطهاي  و حوزهمناطق  احیاي

افزایش هکتار  180به  مساحتاین  2007هکتار آغاز شد و در سال  310در زمینی به مساحت  1995در سال  یورو مدیترانه
احیا،  منظور بهیک هدف اصلی ، 3سنترهاي تولیدي تبدیل شود. توسعه شهري به لطف پروژه ویل  ها و ساختمان به مغازه تا یافت

  .دارد آن هاي ناساختم آفرینیمناطق و باز ، احیايمرکز شهر براي ساکنان و اصالح بازیابی
و بهبود  خودروها، کاهش ترافیک سکوهاي ساختمانیجدید  چینش ؛شد محقق 5کمک طرح لومیر با 4ویای بندر آفرینباز
 نقش این شهرخود را تا حد زیادي مدیون  منافععالوه بر این مارسی . ونقل عمومی حملو ارتقاي افزایش ی ناشی از دسترس

تضمین شد که  6بلو از سوي پلن اقداماسکله با ی منطقه است. بهبود محیط السیر آهن سریع براي راه ونقل حمل پایانهعنوان یک  به
  .به ارمغان آورده است شهروندانموجود در گذشته، یک بندر توریستی را براي  حذف موانع با

 آن اصلی قلمرواي که  مدیترانه شهربا پروژه ة مرتبط : حوزاست شده  به پنج منطقه اصلی تقسیممنظور مرمت  بهمنطقه  این
با که  8ماي يبال دی فرهنگ مرکز؛ 7الژولیتمسکونی ة راهنماي جدید و منطقه حوز ؛افزایش دسترسی به دریا و اسکله است

خیابان که ، 10یابان جمهوريو خاست؛  آهن ایستگاه راهشامل که  9سنت چارلز در گذشته ایجاد شده؛ هاي موجود ناساختم تغییر
  .شهر است مرکزي

ایستگاه  فرودگاه، هخوبی ب به دارد کهبین بندر و مرکز  یاستراتژیکشده است و موقعیت   در مقابل ساحل واقع 11ژولیتمنطقه 
  .شود متصل میها، مسیرهاي شهري مترو جدید و تراموا  آهن، بزرگراه راه

 به سال 12ایجاد این حوزهکه  به پایان رسید، درحالی 2002آغاز شد و در سال  1992در سال  ژولیت سکوهايوساز  ساخت
 تجارت براي واقعی اي به منطقه درآمد، یک منطقه تجاري پویا و جذاب شکل منطقه به ض این که. به محگردد بازمی 1998

، يهاي تجار شرکت در بخش 800کارمند در  12000میزبان  این منطقه ؛ در حال حاضربدل شدخدمات  بخشالمللی در  بین
  است. المللی تجارت بینو ارتباطات از راه دور 

  -ساختار و برخوردار ازبین بندر و شهر  زندگی براي معتبر یجای  به آن تبدیل حال در تجاري ةحوز این عملکردهاي و ها کاربري
                                                             
1. Euromed foundation of elements 
2. the Cité de la Méditerranée :The City of the Mediterranean 
3. the Centre Ville Project 
4. Vieux Port 
5. Lumiére 
6. Plan Bleu 
7. La Joliett 
8. Bella de Mai 
9. Saint Charles 
10. Rue de la Républic :Street of the Republic 
11. Joliette 
12. Place de la Joliette 
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و فرودگاه  1مرکز چندگانه نزدیک به یورو مدیترانهبا  ة مرتبطمحیط حوزدر  ،مايي . بال دهستند هاي جدید و فضاهاي عمومی
دیجیتال شده است. توسعه فرهنگ و  اي چندرسانهصنایع  تبدیل به آن دخانیات قدیمی يها کارخانه واقع شده است و ها بزرگراه

  :گیرد صورت می  حول سه ساختمان
 ؛2آي آن ايآثار هنري  اي احیاي کز بین منطقهمارسی و مر هاي شهر، ذخایر موزه هايبا آرشیواتحادیه مرکز  -

 کنندگانتولیدبراي  يفنی و دفاتر تجهیزاتاندازي  مطالعات صوتی و تصویري، نصب و راهشامل  اي رسانه مرکز -
 ملی را در خود دارد آموزشو  فرهنگ ریزي محل برنامه هاي پخش؛ این مرکز همچنین ایستگاه اي، ناشران و چندرسانه

شرکت و  80و شامل شده  تکمیلدر حال حاضر تقریباً اي  مرکز رسانه فناوري و پژوهش آموزش است؛دفتر خروجی  که
  است؛ کارمند 600

 300براي بیش از  يدر حال حاضر مرکز شود، اداره می 3نظام صنفی سینماي ویستلند که توسط  رها و نمایشمرکز هن -
  .استهنرمند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )http://www.euromediterranee.frة یورومدیترانه مارسی (پروژهاي  . حوزه1شکل 
                                                             
1. Multimodal centre 
2. Institut national de l'audiovisuel 
3. the Wasteland Association System Theatre 
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سمعی و بصري و  اصلیهاي  یکی از سایتو  بودنفر خواهد  1400سایت میزبان بیش از این  کوتاهی، زمانی در دوره
  اي در اروپا است. چندرسانه
 با تأثیر ،آغاز کرده است. این منطقهیترانه السیر مد سریع TGV را با ورود قطارهايخود  دگردیسی 1»سنت چارلز گیر« ةحوز

، ایستگاه اتوبوس، چندگانه (چندخطی)آهن  اه به یک مرکز تبادل بین راهاطراف ایستگ، در دار ادامهعملیات بازسازي از 
میدان  تزئینو  2پروونزاشده است. ساخت میدان ویکتور هوگو متصل به دانشگاه   هاي شهري، مترو و موتور تبدیل اتوبوس
  بخشی از برنامه بود. 3نارویک

که   با آزادسازي منطقه از ترافیک، این منطقه و ساکنان آن بود. A7شدن بزرگراه  بسته 4اکس بندرترین تغییر براي  بزرگ
 يها و ساختارها ها، پارك ها، مغازه تغییرات در این منطقه توسط اقامتگاه. شده است دوباره متولدهستند، آموزان  عمدتاً دانش

هایی است که  حوزهترین  از بزرگ ، این شریان بزرگ مسکونی و تجاري، یکیة یورومدیترانهاند. قلب پروژ عمومی دنبال شده
 اندازي هستند؛ در هاي جدید در حال راه درخت کاشته شد و جاده 200آمده است.  دست در فرانسه به شهريۀ بازآفرینی واسط به

  شده است.  هکتار به پارك تبدیل 14مجموع، بیش از 
با دقت فراوان  5هوسمان دوران يهانما گرداندنبازهاي تاریخی و  خصوص براي ساختمان به، ها ي ساختمانهاتمیزکردن نما

براي  واحد مسکونی 2500منزل، تعداد  5،200برنامه بهبود  خیابان جمهوري، احیايبه اجرا درخواهد آمد. در این عملیات براي 
را ارتقا داده خود خدمات  6واي بلنکاردخط ترامبا افتتاح  2007از جوالي سال  خیابان جمهورياست.  ایجاد کردهافراد مجرد 

و  تجارتدر بین مرکز تاریخی مارسی و توسعه صنعتی  ژولیتجدید  حوزهبندر باستانی با ة دهند این شریان اتصال است.
  ]28-24، 22[ گردشگري است.

  اجتماعی -ی اقتصاديآفرینباز. 2-3

از خارج ی که باید گروهعنوان  به، اندازي شده راهعنوان یک جامعه عمومی  توسط دولت ملی به 1995در سال که  یورومد
 259میلیون فرانک یا  7/1( گسترده، منابع مالی در راستاي این امراست.  شده فعالیت کند، در نظر گرفته  هاي بوروکراتیک کانال

رت مدیره نظا نفر از اعضاي هیئت 20را سازمان  از آنجا که. شده است به آن اختصاص داده  ) و یک مرز آشکارمیلیون دالر
 است شده یت دولت حما از سوينفر است. این سازمان کوچک  30ها تنها  واقع، تعداد آن کارکنان آن محدود است: درکنند،  می

تبدیل  8رون -دو -و عضو بوش 10و  9 يها ، شهردار بخش7تیزیربه کارگردانی گاي  »عملیات منافع ملی«یک که یورومد را به 
  کرده است.

شهري  انجمنو  10و ازورکوت د -آلپپروونزا  ۀمنطق ،9کاري با دولت، کمونهماروپا و  یۀیت اتحادبا حمایورو مدیترانه 
  شده است.  انجام 11پروونس متروپل -مارسی

                                                             
1. Gare 
2. Provenza 
3. Narvik 
4. Porte d’Aix :Port of Aix 
5. Haussmannien 
6. Gantes Euroméditerranée 
7. Guy Teissier 
8. Bouches-du-Rhone 
9. Commune 
10. the Provenza–Alpes–Cote d’ Azur 
11. Marseille-Provence — Metropole 
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مساوي  میزانبه  1998و  1994هاي  محلی را براي اولین دوره بین سال حاکمیتدولت و یورو مدیترانه گذاري در  سرمایه
 ] اقدام7،25[ باشد. گذاري عمومی هاي خصوصی بیش از سرمایه گذاري که مجموعاً قرار است سرمایه درحالی، استدرگیر کرده 

 1اروپا اي منطقه توسعه دو صندوقعنوان هدف  از مارسی به یبخشتعیین  شده است: اول گذاري بزرگ متمرکز دو سرمایهدر دولت 
شامل  مورد دوم؛ کند کمک می اندازي مجدد اقتصاد مارسی به راهو مالی ي اقتصادو  اداريي ها مشوق اي از مجموعه اباست که 

  .است و توسعه سازي صنعتیبه کمک منظور  بهبراي ایجاد یک صندوق ویژه  یاقدامات
 ساکن 35000و افزایش  شغلی موقعیت 28000 حدود به ایجاد ة یورو مدیترانه، پروژیورومد قانونی ایجاد ، سال1995از سال 

، 2004در سال ] 26[ .منجر شده بود شرکت 800مسکونی و تولید  کاربريبه  ها ساختمان مترمربع از 400،000تبدیل جدید و 
  .درصد بود2/14حدود  ،که قبل از آن، متوسط شهري درصد رسید، درحالی24 نرخ بیکاري به

به  ژولیتال  ة تجاريدو برابر شدن حوز .تداوم دارددر حال افزایش است و این بهبود یورو مدیترانه  تصرفاتدر حال حاضر، 
  .منجر شودشغل دیگر  20،000باید به ایجاد  ،هاي کارآفرینانه جدید فعالیت تمرکزمیلیون مترمربع از دفاتر و  یک

. از سال بوده است سال شغل در 1500افزایش اشتغال، با رشد متوسط بیش از شاهد  شهر ،2003تا سال  1999از سال 
 در اصل مربوط به مشاغلدرصد از  80بیش از شد  یادآورباید . مشاهده شدشغل در سال  3000 در حدودافزایش  ،2007تا  2004

در چند سال اخیر، ] 26[ .ه هستنداندازي شد هاي کوچک راه هاي جدید توسط شرکت و بقیه شامل ایجاد فرصت هستندمارسی 
  است. موجب شده رامارسی مشاغل از کل  يدرصدیک افزایش ساالنه تقریباً  ،نسبتاً کوچک ةاین حوز

 متوسط ،تجربه کرده است. در طول دوره اولیه قابل توجهی رارشد  یورومد، ۀبه لطف مداخل ادارات همچنین، ساخت دفاتر
 مترمربع در سال 24143، این تعداد به بیش از رسیدمترمربع در طول نیمه دوم فاز عملیاتی خود  833به سختی  ساالنه به رشد

  یافت.  مترمربع در سال افزایش 39286وساز دفاتر به  افزایش یافت و در این آخرین دوره، ساخت
، 2005در پایان سال و رسید  2006در سال مورد  380000برابر افزایش، به  14با  کروزها در بخش گردشگري، تعداد

حدود ( 2010. در سال رسید 250000 به مجموع در که افزایش دادندسه برابر  را کنندگان تعداد شرکتنیز مرکزي  هاي کنگره
مسافران دریایی ها  نفر از آن 700،000میلیون گردشگر از مارسی بازدید کردند که تقریباً  4بیش از  )2009درصد بیشتر از سال 10

درصد رشد 40ها  آنزمان متوسط اقامت  مدتو  درصد26مارسی  بازدیدکنندگان شهر) تعداد 2006-2005بودند. در یک سال (
  ]28[ .داشت

  مشارکت. 2-4

به مجبور ها شهرموجب آن  بهکه  ی تصویب کردقوانینمجموعه  ، فرانسهازآن و مدت کوتاهی پس 1990ۀ ده در پایان
تهیه ی براي همکاري بلندمدت هایقرارداد هاهاي دولت، شهر . تحت حمایتخود بودندریزي آینده  براي برنامه همکاري با یکدیگر

 ]28[ باشد. در قالب مشاوره عمومیباید ریزي در شهرهاي فرانسه  برنامهطراحی و  ،قانون طبق. کردند

ها، بلکه مرکز شهر را در اعتصاب فروبرده است،  ینکه افول و زوال چه میزان، نه حومهااست از مارسی یک مثال غیرمعمول 
ي شهري ها حومهمنفی مواجه است که در خدمت  گذاري سرمایه مشکل اجتماعی با ، مرکز مارسی نیزي آمریکاییاشهره مانند

  قرار دارد.
شدت بر دوش بخش مرکزي شهر بود. در  بهخارجی است که  فشارهايی از محصول بلندمدت یجۀنت ،زوال مارسیافول و 

  مواجه بود.بحران صنعتی و بیکاري  و یافته م سازمانیطول قرن بیستم، مارسی با مشکالت مهاجرت، جرا
                                                             
1. the Fonds européen de développement regional :The European Regional Development Fund. 
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 تحققآن هدف اصلی  است. )و دولتیگذاري خصوصی  سرمایهمیلیون دالر  3پروژه بزرگ توسعه شهري ( یک یترانهمدیورو 
  تدارك دیده هاي بزرگ محل شرکتتاً براي تبدیل به عمدو  بوددر جنوب فرانسه و منطقه مدیترانه  ترین مرکز سومین و بزرگ
  پردازند. میو ارتباط از راه دور  اقتصاديهاي  المللی، فعالیت نتجارت بی براي ارائه خدمات شده بود که به

صورت فرانسوي مهم و المللی  هاي بین سازي شرکت هدف جذب محلی موفق براي توسعه اقتصادي اساساً با اقدامات
طراحی مدرن یک نهادها و  و حفظ تکثر اجتماعی از طریق فضاي عمومیاین امر هدف ، . با توجه به توسعه شهرياند گرفته

 به افزایش ارزش میراث فرهنگی است. با گرایششهري 

 یورومدطرح بر عمومی هاي  و مصاحبه ها از آزمون اي مجموعه بنابراین است؛ هاي مختلف نیازمند مشارکت شهروندان فعالیت
 کردند. مذاکرات شرکتدر  منتخب ، بیمه محلی، شهروندان عادي و رهبرانمناطقهاي  ). اتحادیه2000 جامع(طرح مقدم بود 

  بودند.ها شامل وزراي ملی، سیاستمداران شهر و نمایندگان اتاق بازرگانی  مناظره کنندگان در این شرکت
و  پردازد ان میبا جوان تحکیم و نوسازي ارتباطهدف به تسهیل دستیابی با  جدید هاي فناوري رواجمرکز تاریخی و  احیاي

 .کند می مطرحیک شهر از نسل جدید عنوان  در صحنه اروپا بهرا مارسی 

 فعاالن از سوي ،اجتماعی این عملیات مقیاسکه  درحالی ،اقتصاد را تثبیت کردیورو مدیترانه اول اجراي پروژه،  هاي در سال
در که ها به نمایندگی از ساکنان این منطقه  عالوه بر این، برخی انجمن .شد می پشتیبانی شهريمداران جمله سیاست مختلف از

اندازي  راهاختالل ناشی از و  اقتصاديمستقیم تحوالت جاري، پیامدهاي اجتماعی و  دخیل بودند، تحت تأثیرورومدیترانه ی پروژه
اي براي  انگیزه پرسی شد. مشارکت مردمی و همه  الزام در نظر گرفته یکرسانی به مردم از همان ابتدا  اطالعند. ها قرار گرفت مکان

طور  ؛ همانبسیار دشوار است نظرات ساکنان تطبیق؛ اما شد بخش سوم شهر برايو پشتیبانی  الیت اقتصاديفع تجدید (نوشدن)
المللی مارسی در منطقه  که براي ارتقاي موقعیت بین ورومدیترانهی عملیات پروژه در موردها  در بحثگان کنند شرکت که در مورد

 ینۀ مشکالت مسکن،زمدر صدر همه در » شهر براي همهیک «انجمنی به نام  مثال، عنوان بهمشکل بود.  شد، انجام می یترانهمد
در با شرکت اغلب  ،بسیار مهم خیاباناین در ساکنان  بوده است.فعال  ،1خیابان جمهوريی آفرینباز فرآیندویژه در طول  به
در  .یورو مدیترانه بیان کردند هاي بینی یشبا توجه به پشده  یلتکمکارهاي در مورد را خود  تصورات )CIQاي ( منطقه هاي یتهکم

تصاحب یک منطقه جدید از  برايیک تغییر  تجلینمادین است: طور خاص  یورو مدیترانه، بهویژه  به، ها مارسی، مشارکت در پروژه
ها بهتر شناخته  آنانتظارات  تا است جمهور یسشامل مشورت با رئیورو مدیترانه توسعه پایدار  فرآیند، مشارکت در االخصب شهر.

توسعه پایدار باید بر اساس  اظهار کرد . عالوه بر این، یک بیانیه رسمیي صرف پروژه شودمؤثرتر طور بهمالی  هاي ییداراشود، تا 
(با اشاره به مشترك و نظرات  ي صورت گرفتهها و شهروندان)، توافق متخصصاندر منطقه،  منتخب(افراد مشترك هاي  ایده

ها  . در میان آناست  شده یه ته مشارکت و تهییج افراد به چندین برنامه براي تشویق .شکل گیردفرهنگ)  و ارزش و تاریخ
 نهادهاي دولتی  منظور تقویت ارتباط به مورد اولوجود دارد.  »شهر و بندر«و » ویکم قرن بیست ساکنان«تحت عنوان  یهای برنامه

شهري را تشکیل  يها مشارکت در پروژه فرآیندشده بود که پایه و اساس   ریزي منطقه برنامه ان منتخب ساکناننمایندگ با
ها را به ابراز عقیده درباره  ود تا آنشبه هر گروه اطالعات مستقیم داده مقرر شد  ورومدیترانهی براي درك بهتر پروژه دهد. می

این روش ارتباطات  است؛ شده  در نظر گرفتهبرنامه  این بخشی از عنوان اینترنت به .کندریزي و توسعه تشویق  عملیات برنامه
 مشارکتبا  ،به پایان رسید 2002شده است. برنامه دوم که در سال   استفادهیورو مدیترانه  ۀهاي توسع برنامه آموختنبراي 

و ارائه دهند  یورو مدیترانه را مورد نظرات خود در و ها پروژه داد میکنندگان اجازه  شرکتکه به برگزار شد  یوپرورش دولت آموزش

                                                             
1. the Rue de la Republique: Republic street 
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تقویت ارتباط با  بر تالش براي 1در خیابان دیمز 2002در سال  یورو مدیترانه خانه نعالوه بر این، ساخت خود را بیاورند. تصاویر
 و رسانی سه چیز است: اطالع ساختمانتأکید کرده است. نقش این  ند،در این پروژه درگیر شده بود اًکه مستقیم، مارسیشهروندان 

  ]28برگزاري جلسات. [رسانی به مردم و  خدمت

  گیري نتیجه. 3

ی فرهنگی و بهبود کیفیت آفرینبر باز مبتنی هاي شهري خالق هاي اصلی مربوط به سیاست سؤال تشریحمقاله این هدف 
پرداخت که  ورومدیترانه،ی پروژهنمادین،  این نمونه موردي نتایج و مسائل مهم پیرامون این مقاله به توصیفزندگی است. 

توسعه فضایی اجتماعی در بافت شهر، به  نگرانی از فقدان یکپارچگی باوجود یورو مدیترانهباید توجه داشت . همچنان ادامه دارد
 که آن را از آمدند وجود محدوده پیرامونی بهموانع اقتصادي در  گرایش دارد. عنوان یک فضاي چندملیتی انداز به چشممنظر و 

علت . اند قرارگرفتهو ارزیابی مجدد  يموردبازسازة داخلی در نسبت خود با حوزه بیرونی حوزکنند؛ بنابراین  یمة داخلی جدا حوز
در پی  موجود،مناطق  کاربري ریزي در مورد اهداف بلندمدت مانند انسجام اجتماعی و توسعه باشد. تواند نداشتن برنامه می

و فعالیت مارسی به کار شهر دور از  توانند ی، مردم مارتباطاتمستمر بین نیازهاي مناطق و امور اقتصادي است. به لطف  سازگاري
هر یک از . مرتبط استشوند،  نامیده می 2»تکنوپلیس«که از مرکز شهر،  ۀ زیادفاصل به دیگر مراکز اقتصادي با یورومد؛ بپردازند

، بیوتکنولوژي، تکنولوژي صنایع بهداشتی( 3لومانیاین فهرست شامل  .اند شده  مشخص خاص با کاربري و عملکردياین مراکز 
کشاورزي) است. مارسی صنایع ( 6ارنواو) و لس اییشیمیصنایع ( 5رباتیک، ابزار، الکترونیک)، سنت میترصنایع ( 4شتو گمبرتباال)، 

منظر و  شود. هلیکوپتر و هواپیما) متصل میصنایع ( 8ریگنینمدریایی) و صنایع ( 7ال کیوتاكتر مانند  نیز به شهرهاي کوچک
هاي  گروههاي مارسی براي  جاذبهو ارتقاي مهم براي بهبود ي هاي شهري، تبدیل به ابزار پروژه از سويشده  انداز تعریف چشم
 اشتغال، این مرکز، افزایشة یورو مدیترانه به نوسازي (نوشدن) پروژ شهر شده است. حوزهجدید، در داخل و خارج از   یجمعیت
السیر  بازآفرینی اقتصادي و محیطی مترقی کمک کرده است که توسعه خطوط ریلی سریع و آن ساکنان براي کیفیت زندگی بهبود

هدف  بارا  هاي فرهنگی مارسی ترین ویژگی مهمیورو مدیترانه درنهایت، باید تأکید کرد فوتبال را دربرداشت.  جهانی و جذب جام
شدن به یک مقصد فرهنگی  توانایی تبدیل ،نتیجه ترکیب کرده است. در 2013عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال  به ي آنارتقا

مورد استفاده قرار  جدید و پایدار اي به شیوهالملل افزایش خواهد یافت. این تحوالت براي پیشرفت مارسی  جذاب براي عموم بین
 گیرند. می
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  چکیده

 و اقتصادي توسعه بازآفرینی شده، ابنیه فرهنگ، بین تعامل بهبود چگونگی بر روي حاضر حال در رقابتی شهرهاي
 ارتقاي در ارتباط با تنها نه سؤالی است که این. دست یابند تر جامع اي توسعه کنند تا به کار می اجتماعی بازسازي

 عنصر یک عنوان به فرهنگی آغاز و سرمایه شود که از جدید هم مطرح می اقتصاد از تولید بلکه فرهنگی، اقتصاد
شود. در این زمینه،  درك می شهري سرمایه دیگر انواع با همراه سیستم یک تشکیل مکانی و هویت بیان

هاي  هاي شهري باید در نظر گرفته شوند. در واقع خالقیت نه تنها در ویژگی راهبردهاي جایگزین جدید و سیاست
 و فرهنگی تبادل نفع به شود که رفتاري مشاهده می انتشارهایی مانند  معمول روحیه کارآفرینی، بلکه در شکل

 شهر مفهوم بررسی مقاله این توان گفت هدف می مقدمات، با بیان این .است زندگی شیوه تنوع افزایش همچنین
 بازآفرینی تحریک چگونگی شهرها هستند و شروط خالقیت که عواملی افرادي که پیشبرنده هستند،: خالق است

هاي فرهنگی، نمونه موردي بوردو نشان داده شده است.  در چارچوب خوشه .از سوي آنها نوآوري و پایدار شهري
هاي پایلوت ایجاد شد و نیروهاي محرك  و سایر پروژه» بوردو لس دوکس ریوس«تحوالت شهري توسط پروژه 

  شوند. تصویر شهر میریزي و ایجاد تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي موجب ارتقاي  بوردو براي برنامه
  

میراث فرهنگی، خالقیت، اصالح مجدد شهري، بازآفرینی اجتماعی اقتصادي، هویت مکان،  ها: کلیدواژه
  پایداري.

  

                                                             
1. Martone, A. & Sepe, M. (2012). Creativity, urban regeneration and sustainability: The Bordeaux case study. Journal of 
Urban Regeneration & Renewal, 5(2): 164-183. 
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  مقدمه. 1

کنند  شهرهاي خالق اخیراً روي شیوه ارتقاي تعامل میان ابنیه بازآفرینی شده، توسعه اقتصادي و نوسازي اجتماعی فعالیت می
عاملی محرك هاي اخیر، نقش فرهنگ پررنگ شده است و اغلب  ] در دهه1،2[ تري براي هر شهر دست یابند. تا به توسعه جامع

اي و در پاسخ به رقابت میان  عنوان عاملی در تحول منطقه شود. تمرکز بر فرهنگ به براي فرایند بازآفرینی شهري محسوب می
ترین مفهوم آن،  راستا با این رویکرد، فرهنگ در گسترده شهرها و نیز نیازهاي پایداري بخش فرهنگی گسترش یافته است. هم

 محصول به تبدیل پایدار و اجتماعی توسعه و گردشگري اشتغال، آن در دارد که مداخالت مسیست ایجاد در مهمی نقش
هاي متفاوت بیشتري از بازدیدکنندگان و تقاضاهاي  ] در واقع، حتی گونه3[ شود. می سنت و اقتصاد افراد، ها، مکان سازي یکپارچه

  هستند. بازدیدکنندگان و شهروندان گردشگران، براي مفید فرهنگی جدید هاي کاربري آوري فراهم نیازمند شهرها و دارد وجود مرتبط
 و ارتقاء طراحی، محلی خود درگیر خاص هاي ویژگی دلیل به آنها کرد مشاهده توان می خالق شهرهاي تجارب به نگاهی با
نوآور  هاي پروژه اجراي بادر ارتباط  ساختاري، و اقتصادي هاي نوآوري نتیجه در مناطقی چنین. هستند شهري سازي مناطق فعال

ارضی به دست  کیفیت و فرهنگ تعالی، اقتصاد اساس بر محلی توسعه هاي استراتژي کمک با اند و شده خالق خوشه تبدیل به
 هایی فعالیت پیرامون که است فرهنگی خوشه اول نوع. شوند شناخته اصلی  نوع خوشه دو است خالق ممکن شهرهاي اند. در آمده
 راه محلی هاي دولت ریزي آپ با تشویق و برنامه -هاي استارت پروژه و طراحی و معماري سینما، موسیقی، زیبا، يهنرها مانند

 هاي جلوه مختلف انواع یا بزرگ رویدادهاي سازمان در آنها ریشه توسعه که حوادث هستند، از اي دسته دوم اند؛ شده اندازي
  ]6-4[ دارد. فرهنگی و تفریحی

با توجه ویژه  -شهرها شروط خالقیت عوامل خالق و شهر مفهوم بررسی مقاله این توان گفت هدف می مقدمات، با بیان این
و چگونگی تحریک بازآفرینی پایدار شهري و نوآوري توسط آنها  -ها و مشارکت مناسب به هویت مکان، توسعه پایدار، سیاست

امتحان شده است که در آن، این » بوردو لس دوکس ریوس«مطالعاتی هاي فرهنگی، نمونه  گیرد. در چارچوب خوشه صورت می
هاي پایلوت ایجاد  و سایر پروژه 1»بوردو لس دوکس ریوس«کنند. تحوالت شهري که توسط پروژه  عوامل نقشی اساسی بازي می

و موجب ارتقاي تصویر شهر ریزي و ایجاد تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي هستند  شد، نیروهاي محرك بوردو براي برنامه
بیشتر از یک کیفیت، » فرهنگی«شوند. در این رابطه، نداشتن تأکید خیلی زیاد بر گردشگري اهمیت بسیاري دارد، اصطالح  می

عنوان یک موتور واقعی تغییر، عنصر فرهنگی باید کیفیتی را به گردشگري  شود. براي توسعه پایدار، به نوعی ابزار محسوب می
شوند، موجب افزایش و ارتقاي مدیریت  ] ارزش بیشتري که به مختصات فرهنگی محلی داده می7[ د، نه بر عکس.اضافه کن

  ]10 -8[ شود که در بافت محلی ایجاد شده و براي ساکنان و گردشگران فرهنگی جذاب است. بازآفرینی شهري می
کند. سپس  شده در شهرها را معرفی می ق اعمالدهی شده است: بخش بعدي مفاهیم خال این مقاله به صورت زیر سازمان

شود. در بخش بعد نتایج نمونه مورد  زیستی ارائه می تعریفی از توسعه پایدار با توجه به سه جنبه اجتماعی، اقتصادي و محیط
  پذیرد. گیرد و در نهایت، استنتاجی بر این موارد صورت می مطالعه مورد بحث قرار می

  ن. شهر خالق و هویت مکا2

 از هنري هستند، تولیدات و پژوهش فرهنگ، نوآور، اقتصاد تولید به قادر خالق شهرهاي شده است اذعان کلی چنین طور به
محور  فرهنگ اقتصاد افزایش در ارتباط با تنها نه سؤالی است که شوند. این می خودشان هویتی سرمایه تقویت رو موجب این

                                                             
1. Bordeaux les deux rives 
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هویت مکان ملموس  از عنصري الزامی عنوان شود (به جدید از سرمایه فرهنگی مطرح می اقتصادهاي در مورد تولید بلکه موجود،
 در ] در واقع، تغییرات3[ کند. یک سیستم را ایجاد می شهري هاي سرمایه دیگر انواع با همراه شود) و و غیر قابل لمس درك می

ناهمگن شده  و پیچیده جوامع به اروپا شهرهاي و موجب تبدیل کرده کمک شهري هویت بحران افزایش به معاصر شهرهاي
 از هم مرجع، نقطه یک عنوان به شهري تغییرات اجراي در اساسی جزء یک مثابه به مکانی هویت ارزش شناختن رسمیت به. است
 طریقاز  شده ساخته میراث ] روایت14-11[ کند. می عمل پایدار شهر تصویر ایجاد و حفظ در و هم جامعه هاي خواسته نظر

 ]15[ شود. می ملی هویت افزایش و موجب تسهیل ایجاد »جمعی فرهنگ خودآگاهی مرکز عنوان به خاص هاي مکان داللت«
 میراث براي بازگشت به را چگونه معاصر شهري جوامع گرایش در ذاتی دریابند هنگام مواجه با بحران هویت، خطرات باید شهرها

ها و هدفی  ینه، نوآوري در طراحی فضاي شهري فرصتی براي ایجاد هویت مکاندر این زم .کاهش دهند هاي خود ریشه و
  ]17و  16[ دهد. المللی را در شکل شهري شهرهاي اروپایی ارائه می بین

 هایی شرکت هاي خوشه جمله شهري، از مقیاس در ویژه به داري، سرمایه تولید شیوه در تحوالت بین رابطه شاهد ]18[ فلوریدا
 چنین در درگیر نقش آفرینان هویت تغییرات و شهري اقتصادي هاي شبکه و فراغت اوقات هاي فعالیت انتشار باال، تکنولوژي با

 اقتصاد مختلف هاي بخش در مدیران و کارکنان خالق طبقه هر چه شهرها براي کند می استدالل فلوریدا .تحوالتی بوده است
 رقابت چالش با آمیز بیشتري براي مواجه موفقیت شانس تر به نظر برسند، جذابپیشرفته  هاي فناوري و مد طراحی، هنر، مانند
  ها اعمال شده است. شهرها دارند که به دلیل جهانی شدن بدان میان

هایی مانند انتشار رفتارهاي  هاي معمول روحیه کارآفرینی، بلکه در شکل با این حال، باید درك شود خالقیت نه تنها در ویژگی
 موجود یک همانند است شهر ممکن شود. این هاي زندگی مشاهده می هاي فرهنگی و ارتقاي تنوع سبک ي چالشمطلوب برا

شهر  این مردم چگونه که این است اساس بر ریزي برنامه و اند آمیخته هم در ناپذیري جدایی طور به عناصر تمام: مشاهده شود زنده
 در ]19،20[ است. 1شهري، ساخت مکان توسعه جاي به آن راهنماي اصل. کنند می» احساس« روانی و عاطفی نظر نقطه از را

 به که پردازد فضایی، کالبدي و کاربري زمین می به شرایط و شود شناخته می از نظر پیچیدگی به رسمیت خالق شهر روش، این
 اي رضایت که براي آنها تجربه کنند زندگی اي در شهر و به گونه اقدام نمایند تخیل از استفاده با و کند فکر کنند کمک می مردم

هاي نوآورانه است در سطح محلی نیازمند ساخت یک سیستم  بخش باشد. ایجاد یک محیط شهري که مشوق ایجاد فعالیت
  ]21[ اي حمایت کند. تواند از آزمایش اقدامات اجتماعی حکومت منطقه تولیدي تخصصی و احداث یک محیط شهري است که می

در حال تغییر است. این تغییر از حالت جذب اقتصادهاي جدید از سوي طبقه خالق به سمت شرایطی است که شهر خالق 
هاي جدید و جغرافیاهاي جدید بر اساس فرهنگ، هنرهاي مختلف، دانش،  طبقه خالق شهر تولیدکننده اقتصادهاي جدید، هویت

ید یک طبقه خالق از درون است، به جاي اینکه از بیرون به ارتباطات و همکاري است. هدف، خوراندن خالقیت به شهر و تول
 است ممکن که شده گرفته نظر محلی در عنوان به خالق وجود دارد که محیطی چارچوب، این ها پرداخته شود. در جذب این گروه

 نوآوري و خالقانه هاي ایده از جریان یک تولید براي الزم هاي ویژگی شامل و داشته باشد مطابقت آن از بخشی یا شهر کل با
 به قادر و کنند کار باز هاي زمینه در توانند می بازیگران آن پذیر است؛ امکان» محلی سیستم« یک عنوان به محیط تعریف .است

 به نتیجه در و کنند خدمات را ایجاد می و محصوالت جدید، هاي ایده فضایی تعامالت خود، نوبه به و جهانی هستند تجارب
  ]5،2[ خواهند یافت. توسعه فرهنگی شهري ساختار تقویت به قادر مناطق و ها خوشه خالق، محیط در. شهر کمک کنند ینیبازآفر
  

                                                             
1. Place making 
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 پایداري منابع فرهنگی. 3

 که توسط باشد، همراه توسعه عوامل براي فراهم آوردن خطوط اقدام ایجاد با باید المللی بین خالق منطقه یک تشکیل
 بناهاي: موارد کالبدي هستند از پایدارتر معموالً خالق منابع ]22است.[ شهر سازگار پایدار رشد و هویت با شده و ها فعال خوشه

 خالقیت این، بر عالوه. هستند تجدیدپذیر دائماً خالق منابع که حالی در قرار دارند، تخریب در معرض اغلب ها موزه و تاریخی
 منطقه یک توسعه همچنین، ]23شود.[ تولید نقطه هر در تواند می و ندارد بستگی فرهنگی منابع تمرکز به که چرا است، تر فعال

 همان به که شرایطی ]24شود؛[ گرفته نظر در زیستی محیط و اجتماعی اقتصادي، مفهوم در پایدار توسعه راستاي در باید خالق
  .هستند وابسته یکدیگر به فرهنگی منابع پایداري براي و مهم اندازه

 است ممکن که است اجتماعی وابسته کنشگران و تعادل از پیچیده سیستمی به منبع، یک عنوان به فرهنگ اقتصادي پایداري
 نهادهاي و فرهنگ اگرچه ]25،26باشد.[ جدا فرهنگ از اقتصادي، هاي پتانسیل به نسبت ابزاري حد از بیش نگرشی همانند نتیجه

 هاي اولیه سیاست نتیجه تمرکز داشت نظر در باید برند، می بهره خود اقتصادي و اجتماعی ارزش شناختن رسمیت به از فرهنگی
 بر خاص تأکیدي: فرهنگ است مصرف و تولید درونی انگیزش به توجه تدریجی دادن ازدست فرهنگی توسعه پتانسیل بر عمومی

این نتیجه است،  عملی چنین به ابتال خطر کنند، می استدالل ]25[ 2و ساکو 1طور که کامونیان همان. شده است اقتصادي منافع
  .ها تنزل یافته است طرح و ها پروژه کیفیت دوم رتبه و به »خوب است خالق بودن کل موضوع این است که«

 هاي فرصت از سیستمی در کار و سود درآمد، تولید توانایی«تعریف شود؛  بدین صورت تواند می اقتصادي پایداري بنابراین
 کمیت در مشابهی را فروپاشی بر این، عالوه شود و می زمین منابع افزایش باعث که مدل یک در جامعه، عناصر همه براي برابر

  ]24».[کند کیفیت ایجاد نمی یا
 که حالی در شود، گرفته می نظر در موارد خارجی براي و فقط پایداري اساسی نیازهاي با متعارف اقتصادي نظریه واقع، در
 در مسئول و کارآمد اي شیوه به کمیاب منابع که است علم یک عنوان به نیازمند در نظرگیري مجدد اقتصاد پایداري واقعی مفهوم
بر  وري بهره بنابراین، ]27ها دست یابند و نیازهاي هویتی مرتفع شوند.[ ارزش به شوند تا توزیع می رقابتی هاي کاربري میان

ها داللت  نسل درون در و میان منابع و ها ارزش مجدد توزیع اجتماعی، دالتع مورد در نگرانی هزینه، حداقل با ارزش بیشترین
آوردن سودمندي با  گیرد، یعنی سودمندي و ظرفیت فراهم کند. رویکرد اقتصادي، پایداري را از نظر سالمت انسانی در نظر می می

  ]30-28جامعه.[ و انسان نامحسوس شامل ساخت و انسان و چهار نوع سرمایه پیوند دارد: مادي شامل طبیعی
ها در عین  پایداري هنوز معانی متفاوتی براي مردم دارد. یک مدل براي کلیه اجتماعات مناسب نیست، چرا که مکان

  ]31هایی دارند.[ مشابهت، با هم تفاوت
 توسعه براي محرك یک آورد؛ می مرکزي به دست نقشی سرمایه، از دیگري نوع عنوان به فرهنگ، پساصنعتی، اقتصادهاي در

 نوسازي روند شود؛ می تغییر براي عاملی خالقیت. یابد می تکامل فعال اي به شیوه فرهنگی منطقه مدل ]32پایدار.[ اقتصادي
اندازه  به نا ملموس هاي که دارایی کند اصلی را مجاز می هاي ارزش اي از زنجیره الگوي یک و جدید سازمانی هاي مدل شهري
  ]33شوند.[ می مهم آن در ملموس هاي دارایی

 زنجیره از ناملموس عناصري و ملموس فرهنگی منابع شوند که می دیده پیچیده سیستم یک عنوان به قلمرو، هاي ویژگی
 و افزایش و قلمرو عناصر از شروع با منطقه، ترتیب این به. دارند محلی سیستم توسعه در کلیدي نقشی هستند و افزوده ارزش
  .به پایداري خواهد رسید بلندمدت در اقتصادي لحاظ از آنها، ارتقاء

                                                             
1. Comunian 
2. Sacco 
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 و ها توانایی از فضیلت با چرخه یک اساس بر زا درون رشد کردن فعال به قادر خالق شهرهاي رویکرد، این به توجه با
ایجاد  را متفاوت از طبیعت نامشهود امکانات و متکی است زندگی کیفیت و نوآوري شایستگی و ] این امر به34[هستند. ها ظرفیت

  ]37دهد.[ مورد توجه قرار می را مؤثر پایداري ] و35،36نمادین[ و اي رابطه شناختی و هویت: کند می
 عنوان به خالق، صنایع محور، با تمرکز بر کار و کسب رویکرد یک عنوان به تولید، محیط بین سیاست معموالً که حالی در

 دو به هر مقاله این در شود، زندگی، تمایز قائل می کیفیت با هدف محور مردم رویکرد یک عنوان به مصرف محیط و نوآوري مولد
  ]38گیرد.[ مورد بررسی قرار می واحد یک عنوان به آنها

 ]39جامعه دانش [ هایی براي ورودي عنوان به را فرهنگ تولید و خالقیت نوآوري، براي خالقیت مدل این دیگر، سوي از
وسیله است،  خالقیت اجتماعی، هاي براي کیفیت خالقیت مدل براي حال، این با. گیرد نظر میاي در  زمینه صنایع و براي نوآوري

که  مشترك است اجتماعی اهداف کردن دنبال شیوه یک این. گذر کند جامعه فرهنگ صافی از و شود تفسیر باید ] و40پایان،[ نه
 شناسایی فرآیندهاي نمادین متأثر از هاي انتخاب حاکم، منطق که طوري به نیز ارزشمند است، فناوري و فرهنگی هاي زمینه در

  ]41است.[
عنوان  ابعاد پایداري اغلب با هم همپوشانی دارند، چرا که یک سیستم اقتصادي در اجتماع جاگذاري شده که به نوبه خود به

ها و رویکردهاي تصمیم  ي نسل] بعد اجتماعی که اغلب به مسائل حقوق انسانی، برابر42بخشی از یک اکوسیستم فعالیت دارد.[
] به لحاظ ماهیتی 44پذیري[ ] و رویکرد ظرفیت43پردازد، به علت مطالعات اخیر در مورد مفهوم سرمایه اجتماعی[ مشترك می

  تغییر کرده است.
یریم که به گ در نظر می رشد هاي فرصت و رفاه شرایط از اطمینان حصول توانایی«مثابه  را به اجتماعی پایداري ما رو این از

 بازآفرینی پرورش فرهنگ موجب افزایش بر مبتنی توسعه مدل یک اندازي راه ]24».[اند توزیع شده جامعه در صورت مساوي
. شود می آموزش سطح افزایش و مکان تصویر در تغییر اجتماعی، سرمایه افزایش تعلق در افراد، ایجاد حس منطقه، در اجتماعی

از طریق  استفاده، عالوه این به. گذارند را به نمایش می خالق تفکر از آنها عملکرد تولید و انتشارتولیدات فرهنگی و استفاده 
  .کند فراهم می فرد به منحصر هاي فرصت رشد براي پایدار، ابزاري اجتماعی براي توسعه اي پروسه ایجاد

 و سرمایه ملموس فرهنگی و و تاریخی مختلف هاي ارزشبا توجه به  باید منطقه زیست، محیط پایداري در رابطه با نهایت، در
 گرفته نظر در آنها از جداگانه قلمرو نباید هویت شود و می مشخص  سرمایه نوع دو هر واسطه به قلمرو. درك شود آن ناملموس

 مشهود کمتر ناملموس هاي سرمایه کاهش شوند، شناخته قلمرو طبیعت در منابع کاهش عواقب از اگر حتی حال، این با. شود
فرآیندهاي  در ها شرکت که طوري به مرکزي برقرار شود، مناطق و تولید هاي سیستم بین نزدیک اي رابطه باید بنابراین است؛
  .محدوده تعامل کنند براي آفرین ارزش

  خالقیت در بازآفرینی شهري. 4

 به مربوط محلی مختصات بر را خود رقابت پایه که شودشهرها منجر  مناطقی از ارتقاء به تواند می خالق شهرهاي تجربیات
 این. تأکید کنند شهر در شهري هاي سیستم تکامل توجه به بر امکان همچنین ]45[ دهند، شهر قرار می 1تجاري نام ارزش

 مناسب محلی توسعه هاي استراتژي در خالق تبدیل شده و هاي به خوشه نوآورانه ساختاري و اقتصادي هاي طرح نتیجه در مناطق
 قوي مناسبات و روابط وجود دلیل به خالق هاي خوشه تمرکز از استفاده مزایاي .شوند ارضی اجرا می تفوق و کیفیت اساس بر

                                                             
1. Brand 
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 محلی مقامات حساسیت هایی در خوشه چنین همچنین،. است دانش و اطالعات سریع انتشار و بازیگران بین) اجتماعی سرمایه(
 حکومتی فرآیندهاي طریق شهري را از بافت تجدید و کامل توسعه هایی که حساسیت یابند؛ می توسعه را از ناپذیري پایان منبع

 ها طرح همچنین و دانش میراث با آنها سخت همبستگی و اي منطقه هاي ویژگی ها، خوشه این اصلی عناصر. دهند هدف قرار می
اندازهاي  چشم و ها سیاست خالق، هاي خوشه شناسایی براین، برايبنا .هستند ابتکاري هاي پروژه به توجه جدید با ابتکارات و

 هویت، فرسایش که مناطقی در. اهمیت زیادي دارند محلی اقتصادي فعاالن تأثیرگذاري بر تصمیمات و تنظیم مختلف به دلیل
  ]4،46،47[ است. شده تبدیل کار و کسب براي فرصت به  دریافت شده فرهنگی منابع نشده است، غالب شدن، جهانی نتیجه

] 5[ هاي رویدادي هاي فرهنگی و خوشه شوند، خوشه شناخته خالق شهرهاي در هایی که ممکن است هاي اصلی خوشه گونه
 اي منطقه تفوق توسعه و تخصیص مناطقی براي ایجاد و جدید هاي فناوري از استفاده فرهنگی هاي خوشه رقابتی مزیت هستند.

به  گیرند که طراحی شکل می و معماري سینما، موسیقی، زیبا، هنرهاي مانند هایی فعالیت زمینه در فرهنگی هاي خوشه. است
 از محلی وابسته است و مقامات به بازیگران هاي ناملموس مهارت و منابع .اند شده ریزي برنامه و مسئوالن محلی تشویق دست
 1تیت و لیورپول آلبرت اسکله و بیلبائو گوگنهایم والنسیا، سیوداد. دهد را هدف قرار می منطقه کل بهبود محلی، ریزي برنامه طریق
 هاي خوشه از عمومی حمایت. هستند فرهنگی مناطق دهنده هستند که در کنار شهرهاي هنري مرتبط با خود، نشان هایی نمونه

. آورد را فراهم می المللی بین طحس در شدن امکان دیده و کند، پروژه عمل می به اعتباربخشی براي اندازي راه مرحله در فرهنگی
 بازیگران تا یابند تخصیص می شهري محیط یک توسعه منظور به اقتصادي و اجتماعی شرایط ایجاد به منطقه هاي سیاست
  به فرهنگ را جذب کنند. مند عالقه

 هاي جریان خوشه این. شود میمشاهده  شهرها در نوآورانه منابع ارتباطات واسطه به که نوع رویدادي است دومین گونه خوشه،
 بزرگ وقایع سازماندهی در آن هاي ریشه. شود می جدیدي فرهنگی هاي زیرساخت منجر به ایجاد و کند جدید را قطع می فرهنگی

وقایع به دست  این با ارتباط در شهر که اهمیتی در آمیخته است با و است فرهنگی نهفته و تفریحی هاي فعالیت مختلف انواع یا
 و تولید ماشین. المپیک است هاي بازي و اروپا فرهنگی پایتخت ونیز، دوساالنه ها، نمایشگاه شامل هاي رویدادي خوشه .آورد می

 براي. دارد محدودي زمان مدت رویداد این که حالی در است، فعال سال طول شود در ایجاد می رویداد این اطراف که در خدماتی
 باید افرادي که شود؛ بازیکنان ایجاد از اي شبکه از حمایت براي حکومتی سیستم شهري باید یک خوشه یک خالقیت از اطمینان

 در .با هم همکاري داشته باشند منطقه در نتایج تعبیه به کمک براي همچنین و موجود موارد افزایش و جدید منابع تولید براي
 عملکرد بنابراین،. شود می نیز اجتناب رویداد این پایان در عملیات گونه این مدت طوالنی مثبت اثرات دادن ازدست از خطر نتیجه
 براي اجتماعی و تولیدي مالی، منابع به فراغت اوقات و هنر فرهنگ، مرتبط با ناملموس هاي انرژي تبدیل خدمت در باید خوشه
 با فرهنگی خوشه همپوشانی. است ساختاري منابع به آنها تبدیل به قادر خود نوبه به که آن شود، اطراف مناطق و میزبان شهر

و  گسترش ها را ها فرصت خوشه بنابراین،. است جدید تکنولوژي و فرایندهاي اطالعات همگرایی به دلیل ]48خوشه رویدادي[
  .کنند شهر را تحریک می اقتصاد رو این از و دهند افزایش می منطقه را توسعه

 مکانی، دهد چگونه هویت سمبلیک است که نشان می مثالی فرهنگی، خوشه چارچوب در بوردو در ادامه، مطالعه مورد
  شوند. منجر می خالق بازآفرینی یک موفقیت به مداخالت پایداري و مشارکت جدید، هاي سیاست

  

                                                             
1. The Ciudad of Valencia, the Guggenheim of Bilbao, and Liverpool’s Albert Docks and Tate 
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  1نمونه بوردو؛ له گراند بوردو. 5

 و شراب صنعت به سنتی طور به آن اقتصاد. است 3آکیتن منطقه و 2ژیروند دانشکده مقر فرانسه، غرب جنوب در بوردو شهر
بوده  1940 در دهه دریا با عملکرد تجاري از کیلومتر 50اي با فاصله  بندر رودخانه یک بوردو بندر. است مرتبط شراب گردشگري

 دید به افزایش و اسکله در عمومی فضاهاي از اي مجموعه ایجاد براي انبارها منتقل شده، 4وردن له تجاري ترافیک امروزه،. است
  است. شده تبدیل کروز به بندر گردشگري توسعه شهر به گرایش با همراهی اسکله در و تاریخی برچیده شدند هاي ساختمان

 گذشته سال 16 در بوردو را شهر که است خالق نهفته تحول از پیچیده فرایند در این نمونه موردي، موضوع جالب توجه در
 هویت دوباره تعریف کردند: است که این هدف را دنبال می مالی منابع و شهري تامر شامل مداخال این. است متأثر کرده

 میان شهر و قراردادن آن در اقتصاد اند به منظور احیاي شراب در پیوند بوده هایی که به مدت طوالنی صرفاً براي تولید مکان
  فرانسه. برتر شهر بیست
 مشاغل و 2011 به سال نفري نسبت 15000 جمعیت رشد با 2030 سال تا رود می انتظار گراند بوردو، موردي مطالعه در
شهري متمرکز شده که  هاي پروژه بر تحلیل و تجزیه. خالق به شهري پایدار تبدیل شود صنایع و گردشگري ساز، و ساخت جدید

. اقتصادي پرداخته است و اجتماعی بازسازي همچنین و پایدار توسعه و عمومی فضاهاي سیستم و معابر شبکه به طور خاص به
  .شهروندان است مشارکت همچنین و گردشگري و خالق اقتصاد اثرات برروي بیشتر تمرکز

 هاي شهري پروژه. 5-1

 2006تا  1995 :مرحله اول  
 اصالح و تراموا، شبکه ویژه به تردد، پروژه اجراي یعنی کلیدي، اقدام دو بوردو بازآفرینی استراتژي در مستحکم گام اولین
 آلن که زمانی شد، آغاز 1995 سال در شهري نوسازي روند. بوده است 5جاردینس کوایس با رابطه در ویژه به عمومی، فضاهاي

 و شهري جدید پروژه یک کرد، می اداره شهري را منطقه ،7بوردیلیس شهري جامعه جمهور رئیس سپس و بوردو ، شهردار6ژوپه
  یکپارچه ارتقا داد. اي شیوه به شهري تغییر از حمایت براي تراموا را شبکه یک

 چارچوب در) EC( اروپا اعالنیه کمیسیون به پاسخ در ،8ریوز و دوکس له بوردو ،)PPU( شهري پایلوت پروژه ،1996 سال در
 که به شد پیشنهاد ریوز، و دوکس له بوردو طریق ، از9گارون ساحل دو توسعه. شد ارائه) ERDF( اروپا اي منطقه توسعه بودجه
هاي  برنامه بین سال .رودخانه بود امتداد در منطقه این تجدیدحیات و توسعه براي مناسب هاي احیاي استراتژي پروژه معناي
اجرا شد که اجتماع شهري بوردو به  10شهر برودوکس تحت همکاري شرکت عمومی و خصوصی مدیریت کالن 2001و  1997

 22بدین ترتیب  12ند، در حالی که سهامداران خصوصی نیز وجود داشتند.سهامدار عمومی اصلی آن بود 11همراه شوراي عمومی
  سازي فرهنگی سازماندهی شد. اقدام براي بازآفرینی شهري یکپارچه، توسعه اجتماعی و اقتصادي و باززنده

                                                             
1. Le Grand Bordeaux 
2. Gironde 
3. Aquitaine 
4. Le Verdon 
5. jardinés quais 
6. Alain Juppé 
7. Bordelese Urban Community 
8. Bordeaux les deux rives 
9. Garonne 
10. Bordeaux Métropole Aménagement 
11. Mérignac and Arcachon and the Conseil Général de Gironde 
12. Caisse des Dépôts et Consignations, the Crédit Local de France, Caisse d’Epargne, Aquitaine Nord and Crédit Agricole 
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تم فضاهاي شدند: ارتقاي سیس اقدامات از مداخالتی در میراث ملموس و ناملموس تشکیل شده بودند و شامل موارد زیر می 
باز، پیوست مجدد بخش تاریخی شهر با بخش موجود و رودخانه، طرح نورپردازي، بازیابی آثار و نماهاي تاریخی و مداخالتی در 

اي از ترددهاي  اي شد؛ ایجاد شبکه زیستی سواحل گارون توجه ویژه ] به بازیابی محیط49[ ).4تا  1هاي  میراث ساخته شده (شکل
هاي مختلف محدوده کالنشهري تحت تأثیر تحوالت؛ ایجاد یا ارتقاي  ترین دسترسی به بخش آوري مناسب اهممنظور فر پایدار به
و  1هاي خاص منظور اطمینان از جریان باالي گردشگران در طول سال، با رخدادهاي فرهنگی مرتبط با مکان ها به فعالیت

وساز تجهیزات و واحدهاي مسکونی  سازي براي جامعه. این برنامه، همچنین شرایطی براي ساخت مشارکت شهروندان در تصمیم
هایی براي  و محدوده 3، محدوده بزرگی از تسهیالت عمومی شامل بوتانیکال گاردن2براي مرکز سکونتی جدید واقع در بستاید

  کرد. ورزش و تفریح فراهم می
ها  سواران و ماشین هاي عابران پیاده، دوچرخه منظور سازماندهی مجدد جریان ها و پیوندهاي جدید به رگیري تردد، گرهبا در نظ

نیاز دارد، براي  )PPU( شهري پایلوت طور که پروژه ویژه در حالت دوم، همان یافته تراموا طراحی شد. به و یک سیستم توسعه
هاي موقت هنري و  ی شده است. مداخالت طراحی فضاهاي باز و جاگذاري فعالیتحمایت از فرایند بازآفرینی شهري طراح

  ریزي شدند. هاي اکولوژیکی در راستاي مسیر برنامه همچنین تبادالتی با شبکه
  

  
  سیپ) مارچلّا س:ا(عک بوردو، سایبان .1 شکل

  

معماران و مهندسان منظر انجام شد و هر یک از اي از  ها با گروهی میان رشته با در نظرگیري مسیرهاي جدید تراموا، پروژه
رسانی به دیواره ساحلی به  مسیرها موازي سیستم خارجی بولوارها و سایر مسیرهاي موازي با رودخانه گارون در راستاي خدمات

اي اصالح  همایل بودند. به این ترتیب، درك فضاهاي عمومی و توسعه مجدد زمینه شهري پیرامونی به طرز قابل مالحظ 23طول 
  کرد. شد. عالوه بر این، توسعه مورد انتظار خطوط از هشت پارك در حال ساخت نیز حمایت می

 2000شهر که در سال  5است، سند الزامی طرح سبز 4در رابطه با پروژه فضاهاي باز، یک نکته مهم ارجاع منشور مناظر بوردو
انجام شد. فضاها براي بازتفسیر سنت بوردو (با انتخاب مصالح،  6به تصویب رسید و با مشارکت معمار منظر، مایکل دسواین

                                                             
1. the Fête du Vin and Fête du Fleuve 
2. Bastid 
3. Botanical Garden 
4. Charte des Paysages de Bordeaux 
5. Plan Vert 
6. Michel Desvigne 
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هاي این  راستا با ویژگی هاي ویژه) یا خلق فضایی جدید، اما هم مبلمان، پوشش گیاهی و هنر موقت همراستا با هویت مکان
 در تاریخی باز فضاهاي زا سیستمی ضروري، ریوز و دوکس له بوردو ایجاد براي موضوعی ضروري اند. محور زمینه، طراحی شده

  شد. طراحی دوباره 1کوراجود به دست کامل طور به رودخانه، بندر صنعتی مناطق احیاي با است که چپ سمت ساحل
  

  
  سیپ) س: مارچلّاا(عک Quais de la Douane بوردو، .2 شکل

  

  
  سیپ) مارچلّا س:ا(عک آب آینه بوردو، میدان د ال بورس،. 3 شکل

  
توسعه  2.اي.سی دس کارترونس ریوز، پروژه زد و دوکس له بوردو )PPU( شهري پایلوت ها در پروژه پروژهدر میان سایر 

گونه بر کل  مجدد محدوده صنعتی متروك را اجرا کرد و ایجاد محالت جدید شامل واحدهاي مسکونی و تجاري با تأثیري موج
                                                             
1. Corajoud 
2. ZAC des Chartrons 
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براي دوره  1، طرح جامع2001پذیر ساخت. در سال  ل شهر را امکانمحدوده میان مرکز شهر و پایگاه نیرو دریایی تاریخی در شما
اي  ریزي راهبردي و توسعه پایدار را در محدوده برنامه 2»طرح محدوده هماهنگی«تصویب شد. این طرح به همراه  2020تا  2010

ه شرح زیر هستند: کرد. بدین منظور، اهداف این طرح ب تعریف می 2020ساکن تا سال  820,000شهرداري و  91شامل 
 انداز چشم طبیعی ساختار مدیریت و ارتقا پیرامونی، مناطق و شهري مرکز قلب در توسعه تمرکز با شهر گسترش محدودکردن

 نقل و حمل محور امتداد در تراکم و شهري توسعه ترویج شهر، در توسعه اقتصادي عمده مراکز ساختاردهی و تعریف شهر، اطراف
ریزي تولید شده به دست جامعه،  چارچوبی براي توسعه شهر فراهم آورد که در آن همه اسناد برنامه سنگین. این طرح جامع

، به خاطر نقش ارتقا و نفوذ پروژه توسعه سرتاسري بر شهر، بوردو بودجه اتحادیه اروپا را براي 2001یکپارچه خواهند شد. در سال 
 ت کرد.دریاف 2007تا  2001در دوره  3برنامه نوآوري جامعه

 را حفظ کرد که قلمرو به یکپارچه و بخشی میان شهري ایجاد شده بود، رویکردي پایلوت این برنامه که در ادامه پروژه
 کند و آن را فراهم می سواحل و رودخانه اطراف هاي محله در همه پایدار توسعه که امکان جهانی پروژه یک هم ایجاد آن اولویت
در هر دو سمت رودخانه گارون واقع است و سه شهرداري  24 قلمروي اوربن .سازد پذیر می امکان تراکم را واقعی مرکز یک ظهور

آهن، مسیرهاي  ها، خطوط راه شود. ویژگی شاخص این محدوده وجود موانع فیزیکی (رودخانه را شامل می 5بوردو، سنون و فلوراك
  ).5رخ باالي بیکاري و شرایط ضعیف اجتماعی است (شکل وسایل نقلیه) براي کاهش مشکالت جمعیت ساکن، رکود اقتصادي، ن

 2030تا  2007از  :مرحله دوم  
تا  2007در دوره بعدي، موضوعاتی که بوردو بر آن متمرکز بود نوآوري، رقابت، انسجام و توسعه پایدار هستند. براي دوره 

 توسعه و اقتصاد ارتقاي نوآوري، طریق از رقابت افزایش اي با هدف منطقه ERDFعملیاتی  برنامه یک آکیتن ، ناحیه2013
 و انرژي پتانسیل ارتقاي و پایدار توسعه براي منطقه در زیستی محیط میراث ارتقاي همچنین دانش، ارتباطات و اطالعات فناوري
پاسخ » محله پایدار توسعه از حمایت« به این برنامه با بوردو شهر. خاص تعیین کرده است مناطق پایدار توسعه و زیست محیط

 برنامه یک توسعه منظور و به خصوصی و دولتی بازیگران شامل گسترده مشارکت یک توسط» حمایت از توسعه پایدار محله«داد؛ 
آن را  زیستی محیط و شهري اقتصادي، اجتماعی، سمت راست حمایت شده بود و کلیه عناصر ساحل در بوردو شمالی منطقه براي

محدوده  پنج این پروژه شامل. دارد منطقه براي خاصی منافع 6توسعه، باکیلن بستید حال در هاي پروژه میان در .کرد یکپارچه می
  .باال است اي منطقه پتانسیل با) دریاچه و بزرگ پارك شمالی، 8چارتونز ،7باکیلن، بینوگر( داراي اولویت

. است ضروري شهر قلب بر تمرکز با شهري توسعه سازي باززنده بخشی مجدد و شهري، توازن پراکندگی مشکل حل براي
 جذابیت پایدار، مدیریت بر تمرکز و با یکپارچه اي برنامه همراه با استراتژي، این اجراي براي واقعی فرصتی پروژه باکیلن بستید

 این سازي یکپارچه و پایدار و متوازن توسعه از اطمینان حصول. شود محسوب می ارضی و اجتماعی انسجام تحکیم و اقتصادي
شده  آغاز 2008 سال در برگزیده و را پروژه این اي منطقه ریاست .محدوده داراي اولویت از جمله اهداف آن است پنج در پویایی

 اند، هاي مورد نیاز تعریف شده که در زمینه هایی پروژه از 2013 سال تا و کند می فراهم توسعه براي است. این پروژه چارچوبی
  .کند میحمایت 

                                                             
1. Schema directeur de l’Aire Métropolitaine Bordelaise 
2. schéma de cohérence territoriale  (SCoT) 
3. Community Initiative Programme (CIP) URBAN2/Unicités 
4. URBAN2/Unicités 
5. Cenon and Floirac 
6. Bacalan-Bastide 
7. Benauge 
8. Chartrons 
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 ژوپه آلن شهردار ریزي و از سوي برنامه 1وساز پایدار طریق یک منشور ساخت از 2030تا  2009 بوردو از سال توسعه برنامه
 اهداف. بوردو است در زیست محیط با سازگار وساز ساخت ترویج تعهدات براي از اي مجموعه ایجاد هدف منشور. شده بود ارائه

 ویژه؛ ترین تراکم مناسب براي جستجو آن پروژه؛ زمینه پس به جدید وسازهاي ساخت همه دادن توجهجهت : از آن عبارت است
 براي وهوایی آب و زمین شرایط مطالعه باز؛ فضاهاي براي بومی گیاهی پوشش و وساز ساخت براي محلی مصالح از استفاده
 از ساختمان عمر چرخه طول در پایداري در محله؛ اجتماعی و عملکردي اختالط ایجاد به توجه تجدیدپذیر؛ انرژي منابع از استفاده

 نمادین هاي ارزش به احترام تغییر یابد؛ زمان طول در راحتی به که عملکرد آن پذیر انعطاف ساختمان طراحی آینده؛ مدیریت جمله
 عمومی فضاهاي ایجاد آن؛ ساکنان خصوصی حریم حفظ و زندگی محیط رسوم، و آداب همچنین و آن هاي ساختمان و محدوده

  .ضایعات دفع و مناسب کیفیت با
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

 2003 سـال  تا شهري هاي پروژه بوردو،: 4 شکل
)a’urba, agence d’urbanisme Bordeaux 

métropole Aquitaine(  
  

آن از  توجه قابل با وجود منافع منطقه این توسعه: چالشی دوگانه هستند بر اساس برنامه این توسط شده اتخاذ هاي استراتژي
 هدف،. زندگی مکان هویت تقویت و حفظ و شهري عمده مرکز یک رقابت و جذابیت ارائه و آن، طبیعی و معماري میراث نظر

  .است» انسجام« و »بودن باز« ،)منطقه در زندگی( »مجاورت« و) تراکم مقیاس( »مرکزیت« ترکیب،
  :است شده متمرکز زمینه سه در برنامه این

  گارون؛ روي بر شناور هاي قایق و ها گردشگاه میادین، هاي برقی، اتوبوس از طریق تحرك. و شهري محیط بهبود. 1
 و کوچک کارهاي و کسب براي کشی جوجه ماشین ایجاد از طریق اقتصادي. فعالیت ایجاد جهت پشتیبانی و ادغام. 2

  غیرمقیم؛ افراد گنجاندن و خوداشتغالی براي وام خدمات،
  نگهداري مراکز ها، کودکستان ایجاد با رشد. روبه جمعیت نیازهاي به پاسخگویی براي محلی امکانات و پشتیبانی خدمات. 3

                                                             
1. Charte de la construction durable 
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  1.فرهنگی هاي فعالیت و اي رسانه چند آموزشی هاي کارگاه خردساالن، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )URBAN2/Unicités )www.urban-unicites.com محدوده .5 شکل

  
 اي منطقه کار و کسب یک ،TGV ورود نقطه در وساز ساخت شامل بوردو 2، پروژه یورولنتیک2030تا  2025دوره براي 

باید  منطقه. است )UNE( متروپل پور مجموعه در منشور انسانی مقیاس شهر با استراتژي با هماهنگی در المللی بین
 براي مترمربع 150،000 عمومی، مترمربع امکانات 200،000مسکونی،  واحد 17000تا  15000اداري،  فضاي مترمربع2500
 هاي محیط همچنین پروژه این. هتل داشته باشد اتاق 1500 تا 1200 و) مترمربع براي فروشگاه 40،000 جمله از( فعالیت

 2014 سال شبکه درشود. این  رسانی می تراموا خدمات جدید هاي شبکه واسطه به و کند می ایجاد 3فناوري پارك سه و دانشگاهی
  .خواهد بود کیلومتر 70که طول کل مسیر  شده ریزي برنامه 2018 براي سال جدید خط خواهد شد. همچنین یک تکمیل
 به بازدیدکنندگان سفرهاي تسهیل به تقویت خواهد کرد و المللی خود را بین ارتباطات 4میرگناك-فرودگاه بوردو رابطه، این در

 مرکز پیشنهاد به منجر در بوردو 1995 از سال وقوع حال در تحول و تغییر فرایند کل موفقیت. کند منطقه کمک می و شهر
 دریافت موفق به 2010 سال در و یونسکو به ثبت رسید جهانی میراث عنوان که به شد 2007 سال آن (به نام بندر ماه) در تاریخی

  .شهرسازي شد آکادمی اروپایی جایزه شهر

  اقتصادي - اجتماعیباززنده سازي . 5-2

از  باال سرعت با مسافر 20000 افزایش داشته باشد، 15000 ساکنان این شهر ،2030 سال در این است که بزرگ بوردو هدف
، 2020 سال تا. عمومی براي تردد استفاده کنند نقل و حمل مسافر از ناوگان 200,000 وآمد کنند و رفت ایستگاه سنت جان

 از بیش و شد خواهد ایجاد صنعتی فضاي مترمربع 800000 دهد، قرار می تأثیر تحت را زمین هکتار 820 حدود شهري هاي پروژه

                                                             
  زیر بودند:افراد  . امضاکنندگان1

Chambre Aquitaine-Poitou-Charentes de la fédération des promoteurs constructeurs, Aquitanis, Bouygues immobilier, 
Clairsienne, Cogedim Aquitaine, Coligny, Domofrance, Eiffage immobilier Aquitaine, Gironde habitat, Groupe ICF 
Atlantique, Groupe Pichet, Groupe Thierry Oldak, Icade promotion, In cité, Logevie, Mesolia habitat, Groupe TG, Nexity 
Appolonia, Nexity George V, Severini, Société Kaufmann and Broad, and Vinci immobilier promotion 
2. Euratlantique 
3. Aéroparc ،Bioparc و   Ecoparc 
4. Bordeaux-Mérignac 



 

 53 

 
 خالقیت، بازآفرینی شهري و پایداري: نمونه مطالعاتی بوردو

سازي اجتماعی و  خواهد یافت. رسیدن به این اهداف نیازمند بازآفرینی شهري و نیز باززنده توسعه سبز فضاي هکتار 200
  اقتصادي است.

ERDF اجتماعی مهم سبب ایجاد  گذاري سرمایه. کرد از لحاظ مالی تأمین می ویور پروژه پایلوت شهر بوردو را با سه میلیون
 و دولتی پیچیده فرآیند این انجام براي نیاز مورد گیرند. منابع کلیه تحوالت شهر بر پایه آن صورت می شود که اي مهم می پایه

 بوردو، بندر اروپا، عمومی شوراي بوردو، شهري جامعه و در این رابطه دینفعان اصلی عبارت هستند از: شهر. هستند خصوصی
ژیروند،  انداز پس بانک آکیتن، ناحیه و ژیروند ریاست آکیتن، ناحیه منطقه شوراي ژیروند، عمومی شوراي محله، انجمن

 مدیریت به 2بوردو متروپل خصوصی و دولتی شرکت. بوردو محله مراکز انیمیشن انجمن و گردشگري بوردو دفتر ،1دومیفرونشم
  بوده است. موفق بازآفرینی شهري موارد از بسیاري در که طور همان است، کرده کمک مختلف مداخالت

 هاي توافقنامه ساکن، صاحبان براي درآمد به بسته مختلف پارامترهاي با شهرداري از سوي پروژه مجریان به بودجه تخصیص
 انجام مرحله سه در مشارکت. ها صورت پذیرفت ساختمان صاحبان براي مالیاتی هاي یارانه و مالی هاي کمک با مستأجر با اجاره

  .کار اتمام هزینه بازپرداخت و ویژه دفتر یک توسط فنی مشاوره مالی؛ و فنی طراحی توسعه براي اولیه مشاوره: شد
 توسعه براي یورومیلیون  9,66 ، حدود2007 سال تا 23 براي پروژه یونیستیز/ آربن اروپا اتحادیه توسط شده ارائه هاي کمک

 و محلی هاي دولت از سوي یورو میلیون 16 از بیش به مقدار دیگر هاي کمک. بوده است 4فلوآرك مقصد/ سنون/ بوردو منطقه
 میلیون 4مبلغ  اروپا اتحادیه خاص، طور به تعداد، این از میلیون یورو پرداخت شد. 26 مجموع در و ارائه خصوصی بخش و ملی
 از حمایت منظور به توسعه میلیون یورو براي 2پایدار؛  نقل و حمل به مربوط هاي زیرساخت و شهر مرکز توسعه براي یورو

 یک براي میلیون یورو 3 و دانشگاه از حمایت و جدید ارتباطات و اطالعات فناوري طریق از انسانی منابع و اقتصادي هاي فعالیت
  .اجتماعی کمک کرد انسجام ترویج و محلی خدمات و زندگی استانداردهاي بهبود هدف با مسکونی منطقه

 فلوآرك و سنون و بوردو شهري منطقه در اروپا اتحادیه کمک با شغل 260 شد و تکمیل پروژه 110 تقریباً بعد، سال شش
 نیز دیگر برنامه چندین. کند می پشتیبانی مشکل دچار افراد در خاص طور به آزمایشی اقدامات و معامالت از برنامه این. شد ایجاد

 هاي جنبه تمام برنامه این براي استفاده مورد روش. جوانان براي خوابگاه بازگشایی و مدرسه از حمایت جمله از بود، شده طراحی
  .آورد ذینفعان را به حساب می همه شامل) زیستی محیط اجتماعی، اقتصادي، شهري،( منطقه این

 در شد، ایجاد بوردو در درصدي)14شغل (افزایش  11200 تعداد 2007 و 1997 هاي سال بین ،5اقتصادي هاي داده به توجه با
 تحت بوردو بعدي، دوره براي. شد ایجاد درصدي)23جدید (افزایش  شغل 135000 دوره، همان در آکیتن ناحیه در که حالی
 »اي و اشتغال رقابت منطقه«یورو با هدف  میلیون 392 اضافی بودجه اروپا اتحادیه از 2013-2007 آکیتن اي منطقه برنامه

 شد که در بخش قبلی شرح) 6 شکل(منطقه باکلین بستید  اجتماعی و اقتصادي شهري، بازآفرینی به منجر امر کرد؛ این دریافت
  شد. داده

به . شأت بگیردآن ن خالق طبیعت از تواند می که شود می خالقانه هاي پروژه تنظیم به منجر بوردو در جذاب ایجاد شده محیط
 طراحان، و ها کاریکاتوریست افزار، نرم یا ویدئویی هاي بازي طراحان معماران، مانند نوآور هنرمندان و خالق اقتصاد لطف وجود

                                                             
1. Domofrancem 

  http://www.b-m-a.fr: نگاه کنید به. 2

3. URBAN2 / Unicités 
4. Floirac 

  www.Bordeaux.fr. نگاه کنید به: 5
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 خدمات و صنایع به بعد از خدمات بخش، اقتصاد سوم مقام شهر به تشکیل شد و موجب گردید ژیروند منطقه در شرکت 3600
  .پرورش دست یابد و آموزش و ساز و ساختباالتر از  و شخصی

  

  
  )www.bordeaux.fr( 1معماران وینسی لوین ا ژرون - . پل باکلین بستید6شکل 

  
کار درنظر گرفته  و شاغالن کسب از درصد 8 هم اکنون براي و است ظهور حال در خالق بخش اقتصادي اهمیت بوردو، در

به ایجاد  منجر همچنین است، افزایش حال خالق در گردشگري به مربوط هاي طرح از بسیاري لطف به تعداد این. شود می
هاي خالق از سوي شهرداري براي ارتقاي تصویر بوردوي خالق شده  و اجراي برخی پروژه 2013در در سال  2بوردو شرکت

 و فرهنگ و غذا در سلیقه شراب، جهان بر تأکید با دیجیتال هاي کانال بهبود: از آنها عبارتند ترین جالب ها، ایده میان است. در
  .طراحان و خودرو صنعت جمله از هنرمندان و کار و کسب بین جدید هاي پل ساخت
پروژه پرورش  تکامل، گروه ،2006 سال در. است شده ایجاد بوردو راست ساحل در داروین پروژه ایده، آخرین راستاي در

 هاي آژانس( زیستی محیط خدمات و ها فناوري و خالق اقتصاد در فعال هاي شرکت آوردن گردهم کسب و کار خصوصی را با هدف
 به وجود آورد؛ با) ارتباطات و اطالعات فناوري شرکت هنرمندان، گرافیک، طراحان وب، طراحان مهندسی، مشاوره تبلیغاتی،

 کارآفرینی، اقتصاد، فرهنگ باموجب پیوند  جدید توسعه مدل موتورهاي اطالعات به دسترسی و دانش خالقیت، اینکه به اعتقاد
 ریزي جدید برنامه شغل 250 و شرکت 20 با 2012 سال در شروع براي داروین، پروژه. شوند می اجتماعی نوآوري و زیست محیط

 عرضی مشترك پروژه یک این 3گارون واقع شده است. رودخانه راست ساحل در نظامی بایر هاي زمین در انبارهایی در که شد
 مختلف سطوح در بسیج بازیگران تعدد و جدید هاي فناوري شهري، فرهنگ خالق، اقتصاد شهري، و محیطی ریزي برنامه شامل
 و پایدار توسعه در درگیر نهادهاي ادارات، و هاي تجاري شرکت هاي اکو نوآورانه، شرکت مترمربع 20000 پروژه این. است

این امکان را  افزایی هم هدف با ذینفعان متقابل روابط و گذاري اشتراك به همکاري،. کرد خواهد را ایجاد فرهنگی هاي انجمن
 به و زیستی محیط اثرات کاهش منظور به اقتصاد از چرخه خالقانه فرم یک توسعه و خالقیت جمعی، هوش از کند که فراهم می

 انرژي را ارتقا داده است، وري بهره و تجدیدپذیر هاي انرژي از استفاده داروین. کار استفاده شود محل در رفاه رساندن حداکثر
 زباله، دفع آب، مدیریت( کند می زیست را تشویق محیط طرفدار جمعی و فردي و رفتارهاي دهد می ارائه تجهیزاتی را به کارکنانش

                                                             
1. Le Pont Bacalan-Bastide © GTM — Vinci/Lavigne et Cheron — Architectes 
2. Opération d’Intérêt National Bordeaux Euratlantique (website: www.bordeaux-euratlantique.fr) 

  www.projetdarwin.euنگاه کنید به:  .3
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 ساز و ساخت زمینه در) CREAhd( بادوام زیستگاه همکاران ساخت مدیریت منابع از عبارتند دیگر مناطق). غیره و نرم تحرك
 ایجاد براي داده شد، شرح باال که در بوردو، 3پروژه یورولنتیک نهایت، در شراب و در 2و اینوانس سالمت در زمینه 1پایدار، پوردینو

  ]50شده است.[ گرفته نظر 2030در سال  شغل 30000
 جایزه و یونسکو جهانی میراث فهرست با همراه کرد، تجربه 1995 سال بوردو از که اجتماعی و اقتصادي شهري، بازآفرینی

 برآوردهاي اساس بر. است شده شراب، در ارتباط با تنها نه توریستی، مهم مقصد یک به بوردو تبدیل به منجر شهرسازي، آکادمی
 وتاهبا اقامت ک مقصد کنند و این شهر را به یک دیدن می از بوردو سال در گردشگر میلیون 2,5 از بیش گردشگري، هاي داده

 مراکز کیفیت لطف به خالق، و فرهنگی گردشگري با همراه. کند تبدیل می اروپا در شهرهاي مهم و ها پایتخت دیگر مانند مدت،
 رشد حال در تجاري نیز گردشگري فناوري هاي پارك و جدید سازي ذخیره کنوانسیون، مرکز جمله از ها، زیرساخت و بهداشتی

 و حمل هوشمند هاي سیستم جهانی کنگره«: برگزار شد 2015 سال در جهانی با منافع رویدادي رشد، به رو اهمیت تأیید با 4.است
  5.بوردو جذب کند کننده را به شرکت 8000 حدود رفت می انتظار و» نقل

 مشارکت. 5-3

به  2یونیسیتیز/آربن و  پروژه پایلوت شهري بوردو. مختلف است سطوح و مراحل در جمعیتی شامل بوردو بازآفرینی پروژه
. بودند شده گرفته نظر در زندگی کیفیت بهبود و نوآورانه شهرهاي ارتقاي براي آن خصوصی و دولتی شرکاي و شهرداري دست
 بازیگران با مشاوره و مذاکره طریق بازآفرینی تجهیز کرد که از یکپارچه مدیریت براي ابزار و ها دستورالعمل با را خود بوردو

  .)ها انجمن و ها کمیته فروشان، خرده ساکنان، کار، و کسب کارشناسان سیاستمداران،(شد  می تولید ردرگی مختلف
 مختلف هاي روش از منظور، این براي. براي هماهنگی با هویت مکانی طراحی شد باز فضاي سیستم دوباره پیکربندي

را  مشترك هاي دستورالعمل که است رفتاري کد یک طریق از مردم با در راستاي تعامل آنها تالش شد، استفاده عمومی مشارکت
 بهینه، استفاده براي یا یافته ارتقا فضا هر. کند بوردو ترکیب می شهري فرهنگ و نمادین باکیفیت براي تفسیر عناصر هاي پروژه با
 هاي کارگاه این، بر عالوه. است هاي مختلف تغییر یافته عملیات انجام شده در زمان از واضحی ارائه درك براي ارتباطی عناصر با

آن راهبري  مراحل تمام با پروژه دوره با همراه و درگیر بازیگران نمایندگان از متشکل کاري گروه یک به دست باز آموزشی
  .شوند می

حال در  پروژه ارتباط برقراري هدف با سنگ که پل روشنایی مانند شدند، برگزار متعددي نیز نمادین هاي فعالیت و حوادث
اجرا  ذینفعان همه مشارکت با مشاوره از طریق خط تراموا پیش از همه هر اتصال. ایجاد شد ساکنان درگیري هرچه بیشتر و اجرا
 گونه هر شخصی براي ارتباط با مردم درباره شناسایی و پروژه از ناشی تغییر هرگونه رسانی این کار با اطالع که حالی در شد،

  .وجود آید، انجام گرفت ممکن است به که مدیریتی و عملی مسائل

                                                             
1. Prod'innov 
2. Innovins 
3. Euratlantique 

  www.bordeaux-tourisme.com. نگاه کنید به: 4
در دانشگاه استراتسبورگ و توسط  Centre de Recherche et d’Etude en Sciences Sociales (CRESS)ها در نتایج حاصل از پژوهش  . این جنبه5

منعکس شده   Plate-forme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines (POPSU)مرکز تحقیقات و مطالعات علوم اجتماعی در برنامه 
-GIPهاي معماري و شهري اروپا ( در همکاري با گروه منافع عمومی پروژه 2003)، که در سال http://www.popsu.archi.frاست (نگاه کنید به: 

EPAUریزي شهر ساخت و ساز معماري ( ) و برنامهPUCAو مسکن به دست آمده است. ) وزارت محیط زیست، توسعه پایدار، حمل و نقل  
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. داشته باشد همپوشانی نیز شهري تحول پروژه است که با خالق و اي چندسطحی محدوده ایجاد ها سازمان از هدف بسیاري
 و جمعیت منطقه، با که 1پرسکویل شرکت حمایت پایدار آن و با و مشترك کارآفرینی اهداف با داروین پروژه از عبارتند موارد این

به  منجر 2030تا  2009هاي  در سال 2شهر پایدار کالن ساز و منشور ساخت همچنین،. داشت مستمر مربوطه مشاوره هاي انجمن
 آداب همچنین و آن هاي ساختمان و محدوده نمادین ارزش براي احترام شامل این منشور اهداف. شود مشارکت می دهی به جهت

به دست  عمومی مشاوره با تا اند شده اي طراحی گونه به اهداف این. ساکنان است خصوصی حریم حفظ و زندگی محیط رسوم، و
 ساختمانی، بافت از تنها نه زمینه اینکه به توجه شود؛ با ایجاد مردمی حمایت با هماهنگی در جدید مداخله هر که طوري آیند، به

  .است شده تشکیل اجتماعی بافت از ویژه به بلکه
 این صورت که به است، شکوفایی حال بوردو در در جامعه و گذاران سیاست میان همکاري از جدیدي شکل این، بر عالوه
 بنابراین، .کنند امکانات تحسین می مدیریت براي مستقیم مسئولیت به نیاز بدون را آینده و زیست محیط بر خود نفوذ شهروندان

 فرهنگی، و اجتماعی هاي انجمن محله، هاي کمیته(اند  شده طراحی همکاري تري از پیچیده اشکال موارد موجود، از جدا
شوراي  میان، این در. باشند شهروندان و شهر شوراي بین رابط عالوه بر مدیریت، تا) غیره و ریزي برنامه آموزشی هاي کارگاه

به  شهري زندگی به دنبخشی روح و بهبود براي دارد نظر در اندازي شد، راه 2009 سال که در ،3توسعه اقتصادي و اجتماعی
 مورد در پیشنهادي هاي طرح و پیشنهادات و ارائه ها اندیشه و کلی هاي بحث در بینی مواردي همچون مشارکت افراد پیش

  .تغییر بپردازد و مختلف پیرامون توسعه موضوعات
  چهار محور وجود دارد: زمینه، این در
  اروپا؛ شهر بوردو، کالن -
  پایدار؛ توسعه مدلی از :2030بوردو  -
  جوانان؛ و نوآوري چالش بوردو: -
  .بوردو فرهنگی هاي طلبی جاه -

 با شرایط واجد نفر دو و ها کالج نمایندگان همچنین و ها و سخنرانان گروه رؤساي تمام از متشکل خدماتی نیز یک دفتر
 محور، شهروند کدهایی آغاز شد که شامل توسط بازتاب فرایند. شدند پیشنهادي ایجاد هاي طرح تصویب و هماهنگی وظایف
 ترویج بیان قابل توجه و آزادي خودي بوده و از خودبه هاي پیشنهادي به صورت طرح چرا که است، غیرتکنوکرات و مستقل

 و نیز آنها هاي فعالیت و شناسی جامعه به لحاظ کنندگان شرکت منشاء ناهمگونی دلیل به عمدتاً آزادي این. بردند خالقیت بهره می
   4بوده است. کاري هاي گروه توسط شده تجربه آزادي به توجه با

  گیري نتیجه. 6

فرهنگی ارائه کرد که در این زمینه  هاي خوشه زمینه را در بوردو مطالعاتی نمونه و خالق شهرهاي به مربوط مسائل مقاله این
 مورد هاي جنبه از بر بسیاري است، مسیر تکمیل در هم هنوز چند هر بوردو، در شهري بازآفرینی بسیاري قابل توجه است. برنامه

  داده است. را ارائه خوب تجربه عملی از هایی نمونه و پیشنهادي اشاره کرده اهداف موفقیت به تأکید داشته که عالقه

                                                             
1. Presqu'île 
2. Charte pour une métropole durable 
3. du développement économique et social (CODES) 

  http://www.bordeaux.fr. نگاه کنید به: 4
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را مدنظر  مشارکت و پایدار توسعه اقتصادي، و اجتماعی بلکه باززنده سازي شهري، باززنده سازي تنها نه مثبت هاي جنبه
مورد توجه قرار  اساسی عنصر یک عنوان فرهنگی را به میراث شد، هویت آغاز به مربوط مسائل بر تمرکز از بازآفرینی پروژه. دارند

  .و یکپارچگی حرکت کرد انسجام و فناوري توسعه رقابت، اهداف داد و به سوي
 بندر تبدیل با داشت، وجود بوردو که براي مهمی مسائل بود، شده تعریف مرحله هر در خوبی به که شهري، تغییر فرایند طی

. بازیابی هویت محلی در دستور کار قرار گرفت براي قوي تمایل و فرد منحصربه طرح پیرامون دو ساحل به لطف در منطقه کل و
 پروژه همچنین و ناظرکمک منشور  با عمومی، که و شهري متعدد فضاهاي تنها کند، نه می کمک شهر بازآفرینی به آنچه

 اتاق غذاهاي محلی، هاي مربوط به فعالیت ، مدرسه،1سینما مگارامپا تئاتر، به مربوط مداخالت بلکه وجود ایجاد شدند، محرك به
  .جدید هستند فرهنگی هاي تصویر ریشه به تشکیل کمک حال در است که ورزشی و فرهنگی رویدادهاي و مطالعه

 تغییر گسترده، تراموا شبکه و نما روزرسانی به و روشنایی طرح با چپ، سمت ساحل در اسکله اطراف مناطق هدف از بازآفرینی
 نوسازي و اسکله دیگر مورد مثل موارد این. است داده را افزایش فضاها این جذابیت زیادي حد تا ها است که مکان از برداشت
 مانند موارد مشابه در( تمرکز ندارد المللی بین معماري شده شناخته هاي چهره به دست ها ابرسازه ساخت بر بندري چندان منطقه
 مناظر و مختلف هاي فرهنگ شهري، ارتباط متوسط مداخالت و نوآورانه هاي زیرساخت اي از مجموعه بلکه ،)هامبورگ و بیلبائو

  .را هدف قرار داده است زندگی کیفیت بردن باال نیز و رودخانه گارون
 و مشترك نیازهاي شدن مطرح به درگیر شده که مشارکت مختلف هاي حالت با جمعیت بازآفرینی، طوالنی فرایند این در
تر پیوند  گسترده المللی بین گردشگري با شراب تولید اقتصادي توسعه. شده است منجر ذینفعان و ساکنان از حمایت به سپس

 وساز ساخت در جدیدي مشاغل نئوکالسیک، نماهاي لطف احیاي عالوه بر آن، به. یافته است ترویج مردم به دست و خورده است
در  مشخص هدف خصوصی، و عمومی بودجه مناسب ترکیب مناسب، هاي سیاست از استفاده. اند شده ایجاد صنعتی غذاي تهیه و

  .اثرات خوبی ایجاد کرده است مردم مشارکت و مکان هویت و فرهنگ بر قوي تمرکز دگرگونی،
 شهري که نمایشگاه پایدار توسعه اصل 10 پذیر است، نمونه مورد مطالعه امکان در مشاهده از آنجا که امکان این، بر عالوه

  :شوند می خالصه به صورت زیر اصول این. شدند پیگیري به تصویب رسیدند، 2008در سال  لیورپول کرانه
  زیست مورداطمینان است؛ محیط و آب کیفیت -
  موجود است؛ شهري بافت از بخشی نما آب -
  شخصیت است؛ دهنده ارائه تاریخی هویت -
  اولویت است؛ یک کاربري مختلط -
  نیاز است؛ پیش یک عمومی دسترسی -
  شود؛ روند می به بخشیدن موجب سرعت ریزي برنامه در خصوصی و دولتی بخش مشارکت -
  است؛ پایداري عناصر یکی از عمومی مشارکت -
  هستند؛ بلندمدت هایی پروژه هاي آب کرانه -
  است؛ مستمر فرایند یک باززنده سازي -
  .برند منفعت می المللی بین هاي شبکه از هاي آب کرانه -

مطرح شد، باید بدین موارد اضافه شوند؛  2009-2030شهر پایدار  در منشور کالن طور که همان منطقه پایدار توسعه اصول
  و نهفته کدها رویکرد در که موضوعاتی مصالح است، بدون بافت و مصالح با ارتباط در جدید ساز و ساخت هر پایداري آنها هدف

                                                             
1. Megarama 
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  .کند مطرح می فرهنگی و اجتماعی نوآوري شهري با و پایدار توسعه جهان پایتخت عنوان را به بوردو
 که طرحی با شهر توسعه از کلی نماي حفظ. هستند بلندپروازانه ها پروژه است و پیچیده بسیار طراحی اجراي حال، این با

 عرضی هاي پروژه بلکه تردد، به مربوط موارد تنها نه: بود خواهد الزامی دهد، مختلفی را مورد توجه قرار می جاري هاي عملیات
شهر آینده بوردو؛ بنابراین  هاي کالن فعالیت با کدها و 2009-2030شهر پایدار  منشور کالن اجراي همچنین و داروین پروژه مانند

و حدود واقعی محدوده کالنشهري را دچار ابهام  -شود از جایی که بازآفرینی آغاز می -ها اهداف رقابت و نوآوري، هویت مکان
هاي زمانی  هاي متعدد و اطمینان از اینکه این امر با پیروي از برنامه کند. در نهایت، این پروژه براي اجراي مشارکت در قدم نمی

هاي زمانی طوالنی دشوار  هاي دوره بندي سخت و ثابت با دوره قیق خواهد بود. انطباق برنامه زمانرود هم د مداخالت پیش می
  است و قطعا به مشاوره نیاز دارد.
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  چکیده

هر چقدر هم مهم باشد، یک بخش مستقل و سالم و در عین حال جزیی براي احیاي مراکز شهري بریتانیا کافی 
 نیاز» هاي استریت« گسترده در مورد پروژه بررسی و نقد داد، یک نشان نخواهد بود. بازنگري مؤسسه پورتاس

در واقع انعکاس فوري بازبینی  .یک چالش محسوب خواهد شد خودچنین بازاندیشی  است و پیروي عملی از
هاي رویکرد فعلی را برجسته کرده است. مقاله حاضر به دنبال بررسی این  مؤسسه پورتاس مشکالت و قابلیت

هاي واقعی و یک خیابان  هاي مؤسسۀ پورتاس و وقایع بعدي زمینه را براي پیشرفت موضوع است که آیا بازبینی
فعاالن و عوامل   ایجاد کرده است. این مقاله همچنین با تمرکز بر پژوهش» هاي استریت«ید به نام اصلی جد

ریزي  هاي پیش روي مرکز شهر و همچنین رویکردهاي بهتر در جهت برنامه توسعه، نیاز به درك معمول چالش
  دهد. ها و آگاهی مشترك را مورد تأکید قرار می در پروژه

  

  .فروشی، مراکز شهري، آموزش هاي اصلی، مراکز شهري، تئوري تغییر، خرده نخیابا ها: کلیدواژه
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and candlestick maker. Journal of Urban Regeneration & Renewal, 6(2). 112-121. 
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  مشکالت ها و : قابلیت1مؤسسۀ پورتاس. 1
ها  ها، نانوایی دست قصابی هاي اصلی به آسانی به جز در شرایط خاص به یا به عبارتی خیابان 2»هاي استریت«روزهاي اشغال 

  ]1[ 3سازها اشغال به اتمام رسیده است. ویژه شمعدان و به
قصابان و نانواهاي مستقل را مشاهده بینید، ولی در عوض به وفور  سازان را می هاي اصلی به ندرت شمع امروزه شما در خیابان

هشت هزار نانوایی و  -سال گذشته چهار برابر بوده 50که این عدد در  -هزار مغازه قصابی 10کنید. در حال حاضر کمتر از  می
ذیري پ ] بنابراین کارآیی و زیست2[د. وجود دار -هزار مغازه بوده است 25سال گذشته حدود  50که این عدد هم در  -کلوچه پزي

شود. این روند با توجه به اوضاع اقتصادي  محسوب می» هاي استریت«هاي محلی مستقل شاخص مهمی در بررسی وقایع  مغازه
] این 3سازي مراکز شهري بریتانیا بر این موضوع تأکید داشته است.[ مربوط به همگن 4فعلی متوقف شده است و گزارش کلن

کوستا «که ساکنین محلی از ورود  بود، جایی  5نهاست که جدیدترین آنها در تونز، دوونها و سرتبترهاي آ موضوع کمپین روزنامه
  ]4فروشان مستقلش معروف است، خشمگین شدند. [ به شهري که به خرده 6»کافی

ش اند بخ دهند و دیگران بیان کرده هاي جدید اقتصادي نشان می طور که ارگان در واقع این فقط بخشی از ماجراست، زیرا آن
دهد و این قابلیت را دارد پول در گردش را در حوزه اقتصاد محلی حفظ  فروشی مستقل و سالم تمایز محلی را شکل می خرده
  صرف شود؟» هاي استریت« 7هاي اصلی ] آیا همه این ثروت قرار است براي احیا خیابان5کند.[

هاي  هاي مربوط به آینده این خیابان ارج نهد. دغدغهنقطه آغازین این بحث باید طوري باشد که عمق و مقیاس این چالش را 
واقع در  8و در منطقه برنت کراس 1976گردد. دقیقاً طی یک دهه بعد از افتتاح یک مرکز خرید در  باز می 1980اصلی به سال 

گزارش در مورد ارائه داد. در این  10»هاي اصلی آینده خیابان« گزارشی تحت عنوان 9شمال لندن اداره توسعه اقتصادي ملی
ها در مرکز شهر نیز خوشبینانه اندیشیده شده است.  فروشی پیامدهاي کاهش مراکز شهري اخطار داده شده و در مورد آینده خرده

اي وجود دارد، چه از سوي  دغدغه«ارزیابی کرد:  11اند و در همان سال جان داوسون بینانه را نداشته البته همه این نگاه خوش
گذاران و کارآفرینان، که محیط خرید خیابان اصلی که جامعه بدان عادت کرده، در حالت تغییر  ه از سوي سرمایهداران، چ مغازه

 گیریم و آیا ها چه موضعی را در پیش می است و ما در این باره مطمئن نیستیم که در مورد چگونگی این تغییرات و نحوه آن
  ]6[ ».اعمال تغییرات را دوست داریم

                                                             
العاده تولید کنند. این گروه  اند تا چیزهاي خارق گرد هم آمده روز است که هاي به هاي متنوع و دیدگاه متشکل از متخصصانی با توانایی Portas. مؤسسه 1

  کند. (مترجم) هاي برندسازي در طول زمان فعالیت می منظور ایده با مشتریان خود به
.2 High Streetا نام خیاباناغلب همراه ب -اي براي مفهوم خیابان اصلی شهر کنایه» هاي استریت«المنافع کلمه  : در انگلستان و کشورهاي مشترك- 

صورت غیررسمی از نام  هاي نزدیک به آن به تمایز بین این خیابان و مراکز شهر و مکان منظور گیرد.  که محل کسب و کار است، مورد استفاده قرار می
خیابانی آن شهر و مراکز هاي  ها و دکه خصوص فروشگاه یا خیابان اصلی نقطه کانونی کسب و کار، به» هاي استریت«آن سکونتگاه است. در یک شهر 

 Main Street  در امریکا و کانادا و همچنین شمال انگلستان و شهرهاي اسکاتلندي کلمه» هاي استریت«شود. معادل کلمه  شهري آن محسوب می
  است. (مترجم)

3. Mary Portas. December 2011 
4. Clone town Britain (CtB) 
5. Totnes, Devon 

6 .Costa Coffee ،اي در بریتانیا (مترجم) شاپ زنجیره کافی 
  شود. (مترجم) استفاده می» هاي استریت«. در این متن از کلمه خیابان اصلی به جاي 7

8. Brent Cross, north London 
9. the National Economic Development Office 
10.‘The future of the high street’ 
11. John Dawson 
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ریزي براي محافظت مراکز شهرها، نسلی وجود دارد که در حال حاضر مالک  هاي برنامه رغم سیاست علیاز آن پس، 
] تأکید دارند 7[و دیگران 1طور که هالسورث فروشی و خریدهاي ماشینی هستند. آن هاي خرده هاي وسیع، پارك سوپرمارکت

وش غالب امروزي هستند و براي اولین بار در تاریخ فروشگاهاي جدید، مستقل و ساده غذایی در حال حاضر شکل و نوع فر
  ]8هاي کشور در مراکز شهري واقع شده است.[ فروشی مساحت خرده بریتانیا، کمتر از نیمی از 

  
  فروشان برخط (آنالین) بریتانیا . آمار خرده1جدول 
)Verdict Research, UK E-Retail, 2011(  

  درصد)(فروشی  هاي خرده هزینه  رشد ساالنه (درصد)  هاي آنالین (میلیون پوند) جمع هزینه  سال
2004  6,026  5/28  3/2  
2005  7,847  4/25  0/3  
2006  10,394  9/30  8/3  
2007  13,880  5/32  9/4  
2008  17,177  8/23  0/6  
2009  19,936  1/16  0/7  
2010  23,091  8/15  0/8  

  
اصالح  شده براي ترین برآوردهاي انجام بینانه حتی در خوشتغییرات در تکنولوژي و عادات خرید و فروش بدین معناست که 

هاي پژوهشی  شده براي فروش هیچ نیازي ندارند. داده مشکالت اقتصادي فعلی مراکز شهري، بریتانیا به بیشتر این فضاي ایجاد
ت. با وجود این که در ) بیانگر افزایش افسار گسیخته خریدهاي اینترنتی در مقایسه با خرید حضوري بوده اس1ثق (جدول وم

هاي اخیر سرعت این روند کاهش پیدا کرده است، اما همچنان افزایش فضا براي خرید در مرکز شهرها بیهوده خواهد بود.  سال
هاي اسمارت فون  خرید از طریق موبایل و تبلت و گوشی -خواهد بود 2»تجارت سیار« عالوه بر این، الگوي بعدي قابل مشاهده،

  ]9افزایش خواهد یافت.[ 2021میلیون پوند در سال  3/19به  2011میلیون پوند در سال  3/1شود از  گفته می که -(هوشمند)
رسد، شکاف وسیعی بین مراکز شهري موفق و ناموفق  از آنجا که اجاره امالك (با توجه به مسائل فوق) به پایان کار خود می

در  2015درصد تا سال 50و  2013ها و مراکز خرید تا سال  عمده خیابانچهارم از مراکز خرید در  خواهیم داشت و بیش از یک
معرض تعطیلی قرار خواهند گرفت (حضور فیزیکی نخواهند داشت، بلکه از طریق اینترنیت فعالیت خواهند کرد). در مقابل، تنها در 

، فعال آژانس 3گیرد؛ بنابراین جانز النگقرار است فرآیند نوسازي صورت  2015اي تا سال  فروشی اجاره درصد از مراکز خرده15
  گوید: پروا می بندي بی ملک و دارایی، در یک جمع

فروشی  سال گذشته و الزامات مربوط به خرده 10فروشی مرتبط با  فیزیکی خرده فضاي با یک نوع کاهش در تقاضا براي« 
ما  رسیده، هر چند تاکنون روند آن کند شده است.شدن به اتمام  کند، قطبی هاي کوچکی را به سمت خود جذب می که مکان

ماه آتی و همزمان با به  24ایم، اما به احتمال زیاد  تاکنون تأثیر واقعی این تغییر را در تقاضا از نما و دید فروشمان مشاهده نکرده
  ]10».[شدن را به خود خواهد دید اتمام رسیدن پایان قرارداد اجاره امالك، پایان این قطبی

                                                             
1. Hallsworth et al. 
2. m-commerce 
3. Jones Lang LaSalle 



 

 

 1399اسفندماه  |57شماره  |یازدهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

 

64 

پردازي در مورد مراکز شهري بازبینی  سازمان و فعاالن حوضه نظریه 9، نویسنده با اتکاي به تخصص 2011تابستان  در
فروشی  خرده«] همچنین نویسنده استدالل کرد، سلسله مراتب استاندارد مرکز شهري مربوط به 11پورتاس را مورد تأیید قرار داد.[

معنی که مراکز شهري باید عالقه و نیازهاي شهروندان را در الویت قرار دهند، البته نه باید معکوس شود، بدین » براي اولین بار
فروشی مستقل به طور خاص کم کند، بلکه بیشتر بیانگر این است که  فروشی به طور کلی یا خرده به این معنی که از اهمیت خرده

  د در جهت رفاه مردم صورت گیرد.نباید چیزهاي کلی را با امور جزئی کنترل کرد و طرح و برنامه بای
عنوان دلیلی بر این گواه که عمده  هایی از نوآوري و خالقیت در مراکز شهري را، به این پذیرش نویسنده در واقع نمونه

گردهمایی ها براي بقا و پیشرفت نیازمند احیا و حفظ بنیان مدنی و اجتماعی خود بودند، به همراه داشت. این کار از مفهوم  خیابان
هاي اجتماعی، کارآفرینی و تعامل  عنوان مکانی براي یادگیري، فعالیت براي تلخیص و استفاده از ایده مرکز شهر به 21قرن 

هاي مدنی ظاهر شوند. این همچنین در راستاي ایده فعاالنی همچون  طبق این مقاله بازارها باید حول فعالیت آزادانه، بهره گرفت.
هاي تجاري موجود و در حال  طرف [مرکز] شهررفتن است که فعالیت تجربه به گوید است که می 1وپنهاگ] در ک12جان گهلی[

  کند. رشد را حمایت می
ریزانی همچون لوئیز  عنوان فضاهاي اجتماعی، ایدة جدیدي نیستند، بلکه در راستاي ایدة طراحان و برنامه ایده مراکز شهر به

هایی هم در سطح  ] است. با توجه به اینکه چنین دیدگاه17[ 3و چارلز لندري ]16[ 2ن ورپل] ک14] جین جکوبز، [13مامفورد، [
دادن به آنان در حوزه سیاست شهري  هاي نه چندان زیادي براي اهمیت المللی و هم در بریتانیا پیشینه قوي دارد، تالش بین

  ]18دانست.[ 1999در سال  4رش کارگروه ویژه شهريتوان گزا صورت گرفته است و استثناي خیلی مشهود در این باره را می
ریزي  بنابراین، براي ایجاد فضاهاي اجتماعی متناسب براي همه، تعامل اجتماعی باید بر مبناي اصول عدالت اجتماعی پایه 

ور رقم زدن منظ شود. براي تحقق چنین هدفی، یک رابطه منصفانه بین شهروندان، مشتریان، تجار، طراحان و صاحبان امالك به
روزترین  ترین و به مان مورد نیاز است. اما در حال حاضر این مورد مدنظر ما نیست: در موفق یک آیندة کارآمد براي مراکز شهري

هاي  هاي پول، عوامل توسعه و سلسله ها، صندوق ها به بانک رشد از سهم تجاري و دارایی هاي اصلی یک نسبت روبه خیابان
  ]19که این شرایط سهم مزایاي اقتصادي را از بخش محلی حذف کرده است.[چندملیتی تعلق دارد 

نیازمند بازتعریف این  مدت حاصل شود، بلکه ایده یک مرکز اجتماعی شهري چیزي نیست که از طریق چند پروژه کوتاه
سی یا کسانی از آن قبول و موفق چطور و چگونه و شبیه چه الگویی باید باشد و چه ک مفهوم است که یک مرکز شهر قابل

هاي مبتنی بر توسعه، که به دنبال حل  مند شوند. چنین رویکردي ممکن است پیشنهادات مربوط به فرآیند بازآفرینی بهره
و بسترهاي خوشگذرانی و تفریحی هستند، بیشتر زیر سوال ببرد و  مشکالت بلندمدت با استفاده از امکاناتی مانند کازینوها

هایی است که در حال حاضر از  ها و نوع فعالیت اح مراکز شهري براي گروهاي مختلف مردم، انواع مالکیتتأکیدي جدید بر افتت
  اند، انجام دهد. این چرخه حذف شده

هاي  را پذیرفت. به طور خاص، مفهوم خیابان 21دیدگاه پورتاس بیشتر موضوعات کلیدي مربوط به سند گردهمایی قرن 
هاي اصلی این است که آنها  نگرش و بینش من در مورد آینده خیابان«عی را مطرح کرد: فضاهاي اجتما عنوان اصلی به

کنند که در جاي دیگر  بخش ارائه می هاي چندمنظوره و اجتماعی هستند که بیانگر یک هدف و تجربه واضح و رضایت مکان
  5.»توان آن را یافت و در عین حال متناسب با نیازها و عالئق مردم محلی است نمی

                                                             
1. Jan Gehl in Copenhagen 
2. Ken Worpole 
3. Charles Landry 
4. Urban Task Force 
5. Ref. 1, p. 44 
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برخی به این دلیل به آن هجوم بردند که عوامل ساختاري و  این بینش نیز منتقدان مخصوص به خود را داشته است،
] دیگران بالعکس، 20فروشان داشته است.[ هاي اصلی را مورد بررسی قرار نداده، بلکه تمرکز زیادي بر خرده اقتصادي رکود خیابان

] اغلب 21گیري کند.[ فروشان مستقل موضع نفع خرده که به اندازه کافی نتوانسته است بهبه این دلیل به این بینش هجوم بردند 
افراد در مورد ترکیب بالقوه خطرناك یک شخصیت تلویزیونی با یک برنامه جدید در دست اقدام نگران هستند، مثالً وزیر دولتی 

هاي عملیاتی و منافع دارند. با وجود  اي از برنامه ستردههاي محلی که طیف گ خواهد مرد عمل دیده شوند در برابر شخصیت که می
میلیون پوند  2/1این، واکنش سریع به این دیدگاه تهاجمی بود. با وجود این که دولت در مرحله اول سهم اندك و ناچیزي بالغ بر 

از این پول اقدام کردند. آیا براي سهمی  شرکت محلی 400منتخب اعالم کرد، در انگلستان بیشتر از » گروه شهري« 12را براي 
هایی با مقیاس پایین،  اي در پروژه شدن به یک تغییر بلند مدت را دارد؟ هیچ نوع کمبود انگیزه قابلیت تبدیل این شوق و انگیزه

ند، فعال در حال پیشرفت هست هاي شهري ] اکثر گروه22هاي در دستور کار نبوده است.[ هاي موقتی و قابل جابجایی و طرح مغازه
حتی بدون حمایت دولت. اما خطر مشهود در این زمینه این است که در تعجیل براي یک اقدام فوري، ممکن است بینش و مسیر 

  اصلی را دچار گمراهی کند.

  دانیم مسیر ما کجاست؟ می آیا: زندگی پس از پورتاس اوضاع. 2
 دهد واقعیت خود را نشان می 

رو کرد. از این  هاي شهري را با موانعی روبه تعجبی نیست که در واقعیت موج جدید از گروههاي اولیه جاي هیچ  بعد از انگیزه
هاي چندمنظوره را شامل شود، به  هاي فلوچارتی پورتاس باید تمام مشکالت احتمالی مربوط به مشارکت جهت دستورالعمل

 1لوزیونی. در شهرهایی مانند استاك پورت و مارگاتهاي ت هاي برنامه انضمام افزودن یک چاشنی در مورد تقاضاهاي تولیدکننده
سازان معترض به بودجه  از این رو، در استاك پورت آن دسته از فیلم ها از سطح کنترل و نظارت فراتر رفته است. ها و چالش نزاع

ا به دست تخصیصی مربوط به طرح اولیه، از این قضیه شاکی بودند که مسئولین محلی به دنبال آن هستند که طرح ر
  ]24اش، استعفا دادند. [ و همکاران تلوزیونی 2] در مارگیت، رهبران گروه شهر بعد از مبادالت آتشین با خانم پورتاس23بگیرند.[

مردم همیشه به  پیشرفتی از بین برود. اند، تضادها باید قبل از هرگونه هاي بازآفرینی قبلی نشان داده طور که اکثر برنامه همان
دف مشترك نیستند و همیشه در مورد این که این اهداف چگونه باید محقق شوند، اتفاق نظر ندارند. در واقع، دنبال یک ه

با تقاضاهاي حقیقی و مشروع در مورد پاسخگوبودن و  4»فقط انجامش بده«و فلسفه  3»چابک«شیوه  هاي انجام کار به روش
بخش براي یک گروه ممکن است از دید گروه دیگر رهبري  بودن طرح تناقض دارد. یک رهبر مثبت و الهام شمول همه

 نیازمند زمان، اعتماد و توافق بر اهداف و مقاصد مشترك خواهد بود. فصل چنین موضوعاتی و طلب باشد؛ بنابراین حل فرصت

 یا یک تئوري تحول؟ 5عانجام سری  
رویکردي  6»تئوري تغییر«ها و مشکالت بیابیم.  هایی براي حل این بحران اگر بخواهیم عزم اولیه از میان نرود، باید روش

شده مشترك، بر سر آنچه قرار است  هاي مختلف، با استفاده از یک فرایند طراحی ها و نگرش زمینه است که در آن افراد با پیش
دهد و در نهایت این موضوع  کنند که مسیر حرکتشان را نشان می ول و چهارچوبی را تعیین میکنند و اص دست آورند توافق می به

                                                             
1. Stockport and Margate 
2. Ms Portas 
3. Agile 
4. Just do it 
5. JFDI 
6. Theory of change 
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دهند که این رویکرد در عمل تا چه حد به آنان در رسیدن به پیشرفت و موفقیت مدنظرشان کمک  را مورد ارزیابی قرار می
  کند. می

هاي پیچیده مطرح شده و بسط داده شده  سیاسی در موقعیتعنوان مدلی براي ارزیابی مداخالت  هاي تغییر به مفهوم تئوري
  هایی است که در آن در مورد چگونگی نسبت دادن یک سیاست یا مداخله این رویکرد باالخص مربوط به موقعیت ]24است.[

راحی شده براي دانیم که یک سري وقایع ط عنوان مثال آیا می شده براي کسب موفقیت، ابهامات و شبهاتی وجود دارد. به طراحی
  هاي مصرفی مردم در یک خیابان اصلی شده است؟ جذب مردم به مرکز شهر واقعاً موجب افزایش میزان هزینه

و  توان انتظار داشت بینی کند چه پیامدهایی از چه مداخالتی می به دنبال این است که از قبل پیش بنابراین یک تئوري تغییر
سري اهداف اولیه مورد ارزیابی قرار دهد. این تئوري در واقع، ابزاري هم براي ارزیابی و  عنوان یک همچنین این انتظارات را به

عنوان یک روش براي ارزیابی انگیزهاي پیچیدة جامعه طراحی  این مفهوم در آمریکا به شود. هم براي طرح برنامه محسوب می
] و همچنین در ارتباط با ارتقاء 25ها[ ي انجام ابتکارات انجمنهاي مسئول اقدامات بهداشتی برا شد، در بریتانیا در ارتباط با بخش

  ]26بهداشت در اسکاتلند، کار خود را آغاز کرد.[
دار  پذیر، قابل انجام، قابل تست و معنی ] یک تئوري تغییر کارآمد باید امکان27کنند[ استدالل می 1که کانل و کلم آن چنان

اي باشد که مردم را تشویق به اقداماتی کند و به نوبۀ خود به شکلی باورپذیر افراد  یباشد. همچنین باید متصل با احساسات درون
 را از مؤثربودن این اقدامات مطلع سازد.

 عنوان به کند. هم براي روند عملی ایجاد می ریزي و برنامه که چارچوبی هم براي است ارزش و اهمیت یک تئوري تغییر این
 اجازه دهد تأثیر اقدامات در حال انجام را بسنجند و همچنین به آنان کنندگان امکان می به شرکت این تئوري تعاملی، فرآیند یک
 و ها محدودي در مورد این روش آگاهی بپردازند. اما متأسفانه خود هاي برنامه در تجدیدنظر و اصالح در صورت لزوم به دهد می

 نیز حاکی از آن است که هاي نویسنده تجربه .فاده از آنها وجود داردها در است رغبتی در بسیاري از بخش میلی و بی همچنین بی
و به دنبال رویکرد  تئوري مطرح شود، تردید دارند که در قالب چیزي هر فعاالن، در مورد عوام و بازیگران توسعه و از بسیاري

  ، هستند.JFDI» فقط آن را انجام بده«
. در مورد فرایند تدوین اهداف بپردازد کنندگان مشارکت  نگرش به بررسی در آنتا  تحقیقی انجام داد نویسنده ،2012 ژوئن در

نفر بدان پاسخ دادند. دلیل انتخاب این افراد  22 که از طریق ایمیل مورد هدف قرار گرفتند شده انتخاب فرد 50در این تحقیق 
نمایندگان  هاي بازآفرینی مرکز شهر بود. نمونه انتخابی شامل طراحان شهري، کارشناسان فروش، مشاوران، فعالیت در پروژه

شد که  حیطرا ساختار نیمه صورت مصاحبه به در حوزه اجتماعی است. این پرسشنامه فعاالن شهري و طراحان عضو، هاي سازمان
  کرد. هاي ممکن را طرح می پاسخ از اي گسترده طیف باز با هاي سؤال

در مورد پروژه براي آنان بهترین عملکرد  ریزي هاي برنامه روش پاسخ دهند چه شد خواسته دهندگان در این پژوهش از پاسخ
هایی  چه شاخص پرسیده شد آنها از سپس .دتئوري تغییر پرسش شده بو آنها در مورد دانش تجربه یا همچنین در را داشته است و

هاي  توانند آموزه می هاي شهري گروه این پرسش مطرح شد که چگونه نهایت، در. هاي اصلی دارند بهداشت خیابان ارزیابی براي
  خود را با دیگران به اشتراك بگذارند.

ساختاري را مورد استفاده  ریزي چهارچوب برنامهیک  کنندگان اقلیتی کوچک از بین شرکت تنها) 1 شکل( داد نشان ها پاسخ
اي ارگانیک و فاقد ساختار پدیدار شوند و تعداد کمی هم رویکرد  ها به شیوه قرار دادند، در حالی که تعداد زیادي انتظار داشتند طرح

سوم پاسخ  یک از کمتر پرسد، می آنان از تئوري تغییر تجربه مورد در را در پیش گرفته بودند. در سؤالی که» فقط انجامش بده«
                                                             
1. Connell and Klem 
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کند یک نوع قابلیت برخورد فرهنگی میان جامعه  اشاره می دهنده چنان که یک پاسخ. کنند می استفاده روش این دادند از
 در کالم موضوع غیررسمی با رهبري جامعه خالق و نیز یک حمایت استراتژیک از سوي مسئوالن محلی وجود دارد. این

 اجتماعی براي رسانه از استفاده جمله پذیر بودند، از آنان طرفدار رویکرد انعطاف از تن د، همچنین چندبو دهندگان روشن پاسخ
آن را بیزاري از  توان می که شهر. همچنین یک ابراز انزجار در مورد رویکردهاي ساختاري، مرکز هاي پروژه خرید و عالقه ایجاد

تلقی  بخش الهام و انگیز هیجان توان را می JFDI فعالیت مقابل، در. است درك بوروکراسی برداشت کرد، نیز از این تحقیق قابل
هاي خیابانی  خیابانی یا افتتاح دکه جشنواره برگزاري ،1آپ (گذرا) کرد؛ بنابراین شخص براي بازکردن و افتتاح یک فروشگاه پاپ

فوري آنها، داشته باشد؛  تأثیر از تأثیرات متنوعی، فراتر توانند می چنین اقداماتی. جوان نیازي به تئوري تغییر ندارد براي افراد
 ساختار«کشیدن  چالش به کشف و درك آن را دارد یا خیر. اما براي قصد آیا فردي نخواهد دانست وقت هیچ فرد اگرچه،
 هاي خیابانی دکه از قدرتمندتر و تر جامع چیزي شهر، فرد باید بداند آیا از بزرگ خارج هاي در فروشگاه» فروشی جویانه خرده سلطه

مالکیت  شهر و پاسخگوي مسائل مربوط به دسترسی به مرکز آپ پاپ هاي آیا فروشگاه است یا خیر؛ نیاز مورد کشاورزان یا بازار
طراحان و  ریزان ریزي، برنامه برنامه هاي اگر فعالیت هستند؟ است، نیاز مورد بیشتر اینکه آیا چیزي یا آن درون مستغالت و امالك

  نکنند، بعید است شاهد پاسخگویی به آنها باشیم. ها تشویق را به پرسیدن این پرسش

 اخطاري از طرف اسکاتلند  
چه چیزي  کند و شهر: چگونه کار می مرکز بازآفرینی« اسکاتلند گزارشی منتشر کرد تحت عنوان دولت ،2011 سپتامبر در

هاي متعددي  گیري نتیجه پرداخت و2 شهري دولت صندوق بازآفرینی مرکز اوضاع] این سند به بررسی 28».[دست آورد توان به می
 عنوان به شهر پیچیدگی مراکز شناخت به نیاز ویژه، طور این گزارش به. داشت فوق را در پی هاي را مطرح کرد که انعکاس دیدگاه

بخش بوده  ارزیابی این که کدام کارها نتیجهاهمیت شناخت تمایزها و فقدان شواهد براي  جامعه، اقتصادي یک و فیزیکی قلب
در مرحله «تواند  کند چنین روشی می است، را مورد توجه قرار داد. این سند نظریه تغییر را مورد استفاده قرار داده و بحث می

و پایش و ارزیابی فراهم  ریزي اجرایی، اجرا هایی تبدیل کند که شرایط الزم را براي برنامه ریزي، تفکر ارزیابانه را به طرح برنامه
اجرا شد.  2009میلیون پوند بود که براي یک سال از ماه آوریل سال  60شهري دولت  بودجه صندوق بازآفرینی مرکز 3»کنند. می

کرد بر بهبود فیزیکی در عرصه عمومی،  بود که فعاالن مرکز شهر را تشویق می 4این پروژه از نوع صرفاً تأمین سرمایه
  وکار و تسهیالت فراغتی تمرکز کنند. ضاي کسبکردن ف فراهم

دسترس صرف شد. منطقی که پشت  شده، بلکه به خاطر پول در این تأمین مالی تا حد زیادي نه بر اساس نیازهاي شناسایی
ظر را نیز در ن شهر هاي بازآفرینی مرکز این بودجه و تخصیص آن فقط براي تأمین سرمایه وجود داشت، مشخص نبود و پیچیدگی

شناسی  یا روش هدف ابهام و عدم شفافیت در معنا، قبلی نوعی هاي همانند طرح ارزیابان به این نکته دست یافتند که گرفت. نمی
 است معنی بدین بندي اجرا زمان جدول و همچنین پیشنهاد محکم .شهري نیز در این طرح مشهود است مرکز در مورد بازآفرینی

بودند استفاده شد، به جاي آن که  شده ریزي برنامه که قبالً» سطح پایین«هاي مالی  پروژه براي لاز پو موارد، از بسیاري در که
شهر را تشویق کردند  مرکز کنندگان توسعه مشارکت ارزیابان .جدید به کار گرفته شود اهداف و مسائل وتحلیل براي تجزیه

براي یافتن و  ویژه به کردند این روش براي بازآفرینی مرکز شهر، استدالل هاي مربوط به رویکرد تغییر را بررسی کنند و نظریه
  کارگیري برنامه اتفاق نیفتاد. تا چند ماه بعد از به اهداف البته، این. عملی مشترك، بسیار کارآمد است برنامه و انداز توسعه چشم

                                                             
1 .Pop-Up Shopsشوند و فرداي آن روز امکان دارد آن محل را ترك کنند. (مترجم) هستند که بر اساس رویداد خاصی باز می یهاي موقت : فروشگاه  

2. Government’s Town Centre Regeneration Fund (TCRF) 
3. Ref. 29, p.47 
4. capital-only fund 
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  )هنده د پاسخ 22( ارجح روش . نمودار1شکل 
  

  ریزي قاطع، تأثیرات معکوسی بر جاي گذاشت: برنامههمچنین نبود 
 عنوان به( عنوان فعالیت بیان کردند شهري دولت دستاوردها را به هاي صندوق بازآفرینی مرکز ها... طرح در بسیاري از نمونه«

ه عنوان دستاورد مطرح یا بروندادها را ب .تر از مراکز) تشویق استفاده هر چه فعال متوسط، و کوچک هاي مثال، پشتیبانی شرکت
ها  ندرت گروه هدف آنها مشخص بود. طرح ها طوري تعریف شدند که به وکارها). فعالیت عنوان نمونه مزایا به جاي کسب کردند (به

هاي زمانی  کنند و این دستاوردها را بر حسب دوره ها و بروندادهاي بخصوص را به دستاوردهاي مشخص مرتبط نمی اغلب فعالیت
  1».اند. بندي نکرده میانه و بلندمدت طبقهکوتاه، 
گیري و مقایسه تغییرات را با  دهد که اندازه ها نشان می داده آوري متناقضی را در جمع همچنین رویکردهاي ارزیابی این

ل چگونه به دستاوردهاي مورد انتظار تبدی پیشنهادي هاي فعالیت هاي منطقی که نشان دهد برنامه کند، و مشکل مواجه می
 مراکز که در شناسایی پیچیدگی شهر هاي بازآفرینی مرکز استراتژي کردند استدالل ارزیابان کلی، طور شوند، وجود ندارد. به می

هاي بهتري در این زمینه نیاز دارند. در  ریزي و به برنامه هاي فیزیکی بودند شهري ناکام ماندند، بیش از حد متمرکز بر بازسازي
 از مرکز شهر وجود دارد که شامل استفاده مداخالت در ریزي برنامه در جهت تر کامل یک رویکرد تازه و جدید وبه  نیاز«این راستا 

هاي  البته، تبصره 2»شود. هاي انتقادي می هاي اولیه براي بررسی و ارائه طرح پروژه تدوین و توسعه در مرحله انتقادي ارزیابی ابزار
هاي بهتر و  که ارزیابان به دنبال طرح بینانه نیست. درحالی ) خوشTCRFشهري دولت ( زافزوده شده به صندوق بازآفرینی مرک

هاي اصلی اسکاتلند  یادگیري مرکز شهر و خیابان هاي تر بودند، دولت اسکاتلند تخصیص بودجه به شبکه بخش هاي رضایت آموزه
  متوقف کرد. 2011را در اوایل 

 آگاهی؟ دانستن و به تر نزدیک قدم یک  
  مجدد تقویت براي تالش شکاف اطالعاتی را در مرکز ،»فروشی خرده بر مبتنی بازآفرینی« مورد در بررسی یک ،2009 سال در

                                                             
1. Ref. 29, p. 28 
2. Ref. 29, p. 53 

فقط انجامش بده
JFDI

درصد قادر به  18
پاسخگویی نبوده اند

درصد استفاده از  32
تئوري تغییر یا دیگر 

پروژه هاي 
برنامه ریزي ابزاري

درصد رویکرد   36
ارگانیک و خودتنظیم
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 ها فعالیت سال وجود با کردند در بررسی جامع خود از مرور پیشینه تحقیق، تأکید 1اسپارك لی و فیندلی مراکز شهري قرار داد. آن
و هیچ  اثربخشی آن وجود دارد ناچیز و اندکی در مورد مقایسه قابل هنوز شواهد فروشی، خردههاي  بازآفرینی مکان تحت نام

 رسیدند نتیجه این ها به آن .پایدار نشان نداده است دوره یک را طی فروشی توسعه خرده هاي آثار طرح بلندمدتی مطالعه تحقیقاتی
 بازآفرینی، شامل ها استدالل کردند اصطالح آن عالوه، به ]30».[استتکه  جزیی، ذهنی و تکه این سیاست اثربخشی ارزیابی«

دادن بیشتر فهم و درك از این موضوع را دچار ابهام  شفافیت و آگاهی جاي به که است، به این معنی اهداف از اي گسترده طیف
  کند. بیشتر می

  

  
  است) پاسخ: چندین جواب ممکن 18هاي ترجیحی یادگیري مشارکتی ( . روش2شکل 

  
بسیار مختلطی را  نویسنده از فعاالن، تصویر به نظرسنجی ها به فرآیند یادگیري نزدیک هستیم؟ پاسخ آیا ما پرسد پورتاس می

مؤثري را براي  فرایند آموزشی توانند هاي شهري می ها و تیم گروه چگونه پرسش که این به دهد. در پاسخ در این باره نشان می
اند، از جمله انتخاب این گزینه که  در این باره رویکردهاي رودررو را ترجیح داده شدیداً دهندگان بگذارند، پاسخعموم به اشتراك 

مختلف و معیارهاي  شهرهاي مراکز تر که به دنبال مقایسه و ارزیابی در مقایسه با رویکردهاي رسمی ؛»دیدن، باورکردن است«
داري  معنا همچنین حمایت .وسط اقدام براي شهرهاي بازارمحور در پیش گرفته شد)مربوط هستند (به عنوان مثال رویکردي که ت

هایی باید  دهندگان آگاهی داشتند که چنین انجمن وجود داشت، هر چند برخی از پاسخ )2آنالین (تصویر  نسبت به جوامع کاربردي
کارگیري  در زمینه چگونگی به باید یش و تجربیوابسته به خو نحوة یادگیري غیررسمی، بر تأکید مدیریت و تسهیل شوند. این

دهندگان  پاسخ بین درك وجود شکاف همچنین، خطر .در سیاست کنونی و محیط عملی مورد توجه قرار گیرد» هاي تغییر تئوري«
  کند. برجسته می تواند از این آموزش حاصل شود، را تري که در عمل می گسترده و اثرات آموزشی خود از فرایند

دهی و تقویت تعامل و گفتمان میان فعاالن را مورد  دهندگان اهمیت تأمین امکانات براي جهت الوه، تعدادي از پاسخع به
آوردن بستر امکانات بسیار مهم و حائز  اطالعات و فراهم گذاشتن اشتراك به براي زمینه این جوامع فعال در«توجه قرار دادند. 

                                                             
1. Anne Findlay and Leigh Sparks 

یادگیري از بخش هاي  
درصد5دیگر 

رسانه هاي اجتماعی
درصد15

رویدادها و جوایز
درصد5

/  جوامع کاربردي
شبکه هاي یادگیري

درصد37

آموزش نظیر به نظیر
شامل آموزش  

حضوري
درصد38
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آوردن یک  کند. فراهم هاي موردي در سطح گسترده را میسر می تن تحقیقات و نمونهگذاش اشتراك این امر به. اهمیت هستند
» فضاي همکاري اینترنتی مانند یک نقشه پایه، کارآمد و مؤثر خواهد بود، اما تا حد زیادي مستلزم مدیریت جامعه است

  (پاسخگوي الف).
کردن هر مسیر دیگري در زندگی)، درست بعد از ایجاد  ند طیفرایند تغییر نیاز است. اما (مان زمان زیادي براي اعمال هر نوع

طور تأثیرگذاري  شدن] صداها، روش انتخابی و شواهد را به سرعت و به سازي بر مبناي [شنیده توان مزایاي آماده یک تغییر، می
  ». مشاهده کرد. (پاسخگوي ب)

هاي سواالت  ها وجود دارد. پاسخ ها و تجربه اك و تبادل آموزهاي قوي براي اشتر توان از این کار گرفت. انگیزه نتایج مثبتی می
پژوهش نشان داد ارزش چنین پژوهشی به این که آنها چه تصوري براي خود دارند و آنچه در جایی دیگر براي آنها انجام 

  کند.  دهد و میان این دو تعامل ایجاد می خوبی پاسخ می شود، به می
وجود دارد، اگر از دیدگاه افرادي آن را مورد توجه قرار  هاي یادگیري مندي از این روش بهرههایی در  با این حال محدودیت 

کنند. بخش زیادي از دانش و اطالعات هنوز در دسترس نیست. اطالعات  دهیم که تنها در بازدیدهاي تحقیقی شرکت می
آوري شده است، از نظر تجاري  جمع 1داده محلی که از سوي نهادهایی مانند اسپرینگ بورد و شرکت فروشی در مرکز شهر خرده

در دسترس مقامات محلی قرار دارد؛ بنابراین  2ریزي هم صرفاً براي خواندن شود و بیشتر اطالعات مربوط به برنامه محافظت می
مناطق در زمینه مدیریت مکان و مدیریت مرکز شهر و  هاي تخصصی شبکه پیگیري مالکیت امالك بسیار دشوار خواهد بود.

وجود دارد، اما جریان اطالعات نسبتاً محدودي در بیرون  وکارهاي کوچک یا اتاق بازرگانی وکار، همچنین براي کسب بهبود کسب
  در حد محدودي با آنها درگیر هستند. ها وجود دارد و فعاالن اجتماعی و جوامع مدنی یا بین این شبکه

عدم انسجام است،  ]31هاي بازآفرینی در انگلستان[ لی در مورد پروژهرفتن دولت از یک مرور م یکی از پیامدهاي طفره
میلیون پوندي نوآوري خیابان اصلی، رویکرد  10عنوان مثال، بودجه  هرکس باید راه خود را در انجام کار و یادگیري پیدا کند. به
ها یا تجارب موفق  گذاري ایده به اشتراك اي براي شود، ندارد؛ بودجه منسجمی براي ارزیابی این که چه چیز نوآوري محسوب می

ندارد، و سیستم کنترلی براي سنجش پیامدهاي واقعی تخصیص این بودجه در بلندمدت وجود ندارد. این سیاست در سطح ملی 
  شود. هاي کوچک و امیدبستن به اینکه بهترین نتیجه حاصل خواهد شد، خالصه می عمدتاً به شکل توزیع پول در بسته

  د شهرها براي نسل آیندهایجا. 3

هاي اصلی ما صورت گرفته است، که  اي که بازبینی پورتاس به دنبال داشت این بود که اقداماتی در جهت بهبود خیابان وعده
رغم  مورد توجه قرار گرفته و موانع برطرف خواهد شد. علی به واسطه آن بحران در مراکز شهري در باالترین سطح در دولت

دنبال داشته است. در حال حاضر اوضاع  توان گفت دستاوردهاي خوبی به جا و پشتیبانی محدودي که انجام گرفته، می انتقادهاي به
هاي محلی محدود باشد، بیشتر یک گفتمان ملی است. تعداد رو به  هاي روزنامه مراکز شهري ما به جاي اینکه به بحثی در برگه

هاي بالاستفاده و فضاي  گیرند و کاربردهاي جدیدي براي ساختمان در دست می ها امور را افزایشی از فعاالن محلی و شرکت
  کنند. عمومی ایجاد می

کند،  طور که پورتاس در پژوهش خود اشاره می بردن از این حسن نیت و عالقه سه چیز مورد نیاز است. ابتدا، همان براي بهره
ها حاکی از آن است که این گام اول است، هرچند تا  غییر کند. نشانهریزان شهري در مورد مراکز شهري باید ت روش تفکر برنامه

                                                             
1. Springboard and the Local Data Company 
2. only readily available 
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 فرآیند بازآفرینی و برندسازي مجدد خیابان اصلی:
 سازي هاي قصابی، نانوانی و شمعدانزندگی ماوراي مغازه سوق دادن پورتاس به سمت جلو:» هاي استریت«

ها را به  تر گرفت و تجربه ریزي کرد، یادگیري را جدي فراگیرشدن آن راه زیادي باقی است. دوم، باید با سختگیري بیشتري برنامه
  قش بسیار مهم و موثري خواهد داشت.اشتراك گذاشت. راه طوالنی براي تحقق این امر در پیش است و دولت در این زمینه ن

باید به کار گرفته شوند تا دریابیم چه تغییرات بلندمدتی مورد  شهري مراکز در بلندمدت وران منابع بهره و ها مهارت و سوم،
اطالعاتی هایی در مقیاس مشخص و مورد نیاز است،  وران است و چگونه باید تحقق یابد. این امر مستلزم داده انتظار این بهره

  ها و خود شهروندان. زمانی و مالی از مقامات محلی، اصناف و اتاق بازرگانی، مالکان ساختمان
هاي شهري باید فراتر از امروز و فردا بیاندیشند و از  گروه به یک بینش و مسیر دقیق و درست دارد. این امر همچنین نیازمند

د و از آن لذت خواهد برد؟ اگر پژوهش پورتاس به ما کمک کرد تا این پرسش هایی نیاز دار خود بپرسند نسل آینده چه نوع مکان
  را در دستور کار قرار دهیم، پس ارزش بررسی داشته است.
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  چکیده
هاي نوین  از طرحاي  مجموعه در زمینه فعالیت جهان مشغول سرتاسر هاي کالنشهري در حوزه اخیر، دهه دو طی

 اجتماعی و محیطی اقتصادي، بهتر جهت ایجاد شرایط ،شهري خدمات وها  زیرساخت ها ارتقاء هستند که هدف آن
هاي جدید در شهرها  از مقوله بسیاري ،ها پیشرفت این انعکاس میباشد. با شهرها جذابیت ي وپذیر افزایش رقابت و

 شهرهاي هوشمند؛ شهرهاي دیجیتال؛ شهرهاي سبز؛ شهرهاي پایدار؛ اند: شهرهاي سیاست شده وارد گفتمان
 حتی ؛ وپذیر ؛ شهرهاي زیستکربن کم آور؛ اکوشهرها؛ شهرهاي دانش؛ شهرهاي تاب شهرهاي اطالعاتی؛

 طور به اصطالحات این رسد می نظر به ،عمل فراگیر. در ؛ و اکوشهرهايکربن کمهایی مانند اکوشهرهاي  ترکیب
 پیش سؤال این حال، این با .گیرد می قرار استفاده مورد و انبوه سازان ریزان برنامه ،گذاران سیاست توسط متقابل

 بر داللت تواند می هستند که هم از مفهومی متمایز اندازهاي ، متضمن چشمها مقوله این از یک هر آیا که آید می
 تجزیه طریق یک مقاله، از این ،پاسخ باشد. در داشته سیاست در تئوریک و اعمال و کاربرد نظر از آنها درك نحوه

 و در جداگانه صورت هاي شهري به دسته و مقوله دوازده ترین کند که شایع بررسی می شناختی کتاب تحلیل جامع و
درجه  از میزانی وجود که، با کنیم می فرض شوند. ما می سازي مفهوم دانشگاهی ادبیات یکدیگر در با رابطه

 این امر از .کند می متمایز را رسته خاص آنها هر شده مشاهده يها آنها، دسته ذات همپوشانی و ترکیب متقابل، در
ها را  شهر برتر گروه بین دوازده متقابل روابط و مفهومی هاي تفاوت بار اولین که براي شود، می یی حاصلها یافته

کلیدي،  کلمات همزمانی کاربرد از نقشه یک و در است گروه ترین رایج پایدار دهد. شهر نشان می قدرت با
مفاهیم محدودتر  ،اخیراً .دارد سبز شهر و اکوشهر مفاهیم با نزدیکی گره، ارتباط ترین پیوسته هم هب و ترین بزرگ
 است؛ به افزایش حال علمی؛ در مجالت در آنها هوشمند باتوجه به کثرت استفاده و ظهور و شهر کربن کم شهر
 شده تبدیل شهري نوسازي غالب سیاست گروه یک بهاي  فزاینده طور به دوم باالخص مورد که رسد می نظر

کم.  نسبتاً میزان تکرار با البته ،هستند متمایزي مفاهیم دانش نمایانگر شهر و آور تاب شهر آنها، طرف است. از
 کسی اگر این اصطالحات هستند، حتی از استفاده در ظرافت و دقت براي نیاز از حاکیها  یافته ،کلی طور به

  کند. درك شهري بازآفرینی يها سیاست و شهري بخواهد مفاهیم خود را براي توسعه
  

                                                             
1. de Jong, M., Joss, S., Schraven, D., Zhan, C. & Weijnen, M. (2015). Sustainable–Smart–Resilient–Low Carbon–Eco–
Knowledge Cities; Making sense of a multitude of concepts promoting sustainable urbanization. Journal of Cleaner 
Production. doi: 10.1016/j.jclepro.2015.02.004. 
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  مقدمه. 1
 اساسی نقش از شهري مقامات افزون روز شناخت بیانگر ،بهتر زندگی - بهتر شهر: شانگهاي در 2010 جهانی نمایشگاه شعار

 ،2010 اکتبر 31شانگهاي  و پیشرفت کنند. بیانیه رشد آن در بتوانند شهروندانشان که کاري محیط و معاش تأمین در آنها
 نامد که میاي  شهري هاي محیط را آن کند که رمونی (هماهنگ) را به طور مختصر بیان میها شهرهاي و تأسیس ایجاد آرزوهاي

 به همچنین این مورد ).2011 ،ملل سازمان( کنند می زندگیها  نسل و خودشان و جامعه ،بین طبیعت هماهنگی در مردم آن در
است که به دنبال  ،کربن کم اکوشهرهایی ایجاد تجدیدپذیر و انرژي از منابع استفاده ترویج با طبیعت به احترام دادن نشان معناي

 ازاي  گسترده طیف بیانیه این اقتصادي هستند. در وري بهره و اجتماعی بین عدالت بهینه رابطه حفظ متعادل و و رشد فراگیر
 و علمی يها ابداعات و نوآوري به پرداختن جمله است از شده محیطهاي شهري ارائه در زندگی کیفیت بهبود هدف باها  ایده

 و شهري متوازن توسعه ترویج و زنده و دوستانه جوامع دسترس، ایجاد در و هوشمند اطالعاتی جامعه یک فناوري، ایجاد
 ارتقاء ها هستند که هدفشان از نوآورياي  درگیر مجموعه جهان سراسر شهري در هاي کالن حوزه کلی، طور به .روستایی

 همچنین و جذابیت تقویت و اقتصادي و اجتماعی ،محیطی بهتر شرایط ایجاد براي تالش در ،شهري خدمات وها  زیرساخت
است:  شده سیاست این گفتمان وارد جدید شهري يها مقوله ازاي  مجموعه تحوالت، این انعکاس با 1شهرها است. يپذیر رقابت

 اطالعاتی؛ شهرهاي دانش؛ شهرهاي ؛2هوشمند شهرهاي دیجیتال؛ شهرهاي زنده؛ شهرهاي سبز؛ شهرهاي پایدار؛ شهرهاي
  .فراگیر اکوشهرهاي و کربن کم اکوشهرهاي ترکیباتی مانند و حتی ؛کربن کم شهرهاي شهرها؛ اکو ؛آور تاب شهرهاي

است.  انجام حال کلیدي اقدامات پایداري در يها جنبه به بخشیدن مفهوم و جذب صدد در ظاهراً اصطالحات این از یک هر
اصطالحات به صورت  این اغلب از و انبوه سازان ریزان برنامه گذاران، سیاست که دهد می نشان تر دقیق با این حال بررسی
 اصلی شده است که تمرکز 3، وارد یک طرح نوین اکومحلهنوبل در فرانسهواخیراً شهر گر ،مثال عنوان بهد. کنن متقابل استفاده می

همان  بابدیع فنی، رویکرد  یکمبتنی بر سیاست،  اهداف این از بسیاري رسد می نظر به اما است ـ پایدار محیطی توسعه آن بر
جهانی در بین شهرهاي دانش شناخته بعنوان شهر پیشرو  شهر ملبورن استرالیا 4است.توسعه اجتماعی و اقتصادي رکز به میزان تم

بطوریکه  5.تعریف شده استمهم  بسیار ،مصنوعدر محیط  (سبز بودن) فضاي سبزبه لحاظ مشخصات آن  در عین حالشود،  می
مفاهیم توسعه شهري، از جمله اکو  کنند تالش میا صریححتی  سیاست گذاران ،2017-2013 خود در آخرین برنامه شوراي شهر

بزرگ  برنامه توسعه شهريیک  ،چین شهر گوانگژو ،در جاي دیگر). 2013شهر ملبورن کنند ( ترکیبرا  شهر و شهر دانش
هاي استفاده شده  شاخص ال ازرا عهده دار شده است، در عین ح» شهر دانش گوانگژو«با نام  با همکاري دولت سنگاپور مقیاس

اصطالحات گاهی مبتنی این  نبرد کار به حتی اگر 6هاي اکوشهر یاد شده است. تحت عنوان شاخص براي پشتیبانی از این برنامه
 7ابهام فنی (واژگانی) پتانسیل کافی براي رسد به نظر می، هاي خاص سیاست گذاري پاسخ دهد باشد و به چالش و زمینه متنبر 

 مرتبط با کاربردهاي خاص مفهومی مجزا وهاي  رسته عنوان بهمگر اینکه این اصطالحات را بتوان وجود دارد،  تی سردرگمییا ح
 .توضیح داد

                                                             
1. (Yigitcanlar & Velibeyoglu 2008, Caragliu et al. 2011, Campbell 2012, Joss et al. 2013; Newton & Newman 2013, 
Viitanen & Kingston 2013, Ni & Zheng 2014). 
2. ‘intelligent cities’; ‘smart cities’; 
3. Éco Quartier initiative  
4. Charlot-Valdien & Outrequin 2011, Renauld 2012, Laurent 2013 
5. Ergazakis & Metaxiotis 2004, Yigitcanlar et al. 2008, Dvir & Pasher 2004 
6. Crane et al. 2012, de Jong et al. 2013a 
7. Terminological fuzziness 
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 زیست (اکو)، دانش؛ محیط با سازگار -کربنکم آور،هوشمند، تاب شهرهاي پایدار،
 پایدار اي از مفاهیم جهت ترویج و ارتقاي شهرنشینیمجموعه ایجاد

هاي سیاست  اولویتکه منوط به  -تبادل هستند  آید که آیا این دسته از شهرها در واقع قابل این سؤال پیش می ،از این رو
اینکه  برعکس، یکسان، یا یا مشابه يها ویژگی و اصول بیان با و کلی طور به و به این ترتیب،ـ  روزحتی مباحث بازاریابی ، است

براي  پیامدهایی داراي سؤال این به پاسخ .آنها بین محدود همپوشانی یا فقط و  دارند متمایز يها و ایدهها  ویژگی کدام هر
امر بدان معنی است  قابل تبادل باشند این زیادي حد این اصطالحات تا ها است. اگر اصطالحات و کاربرد آن چگونگی درك این

 ابعاد محیطی، صدد در که شهري بازآفرینی و توسعه از عام مشترك درك ، هوشمند، پایدار و غیره باآور تابکه شهرهاي 
 این سازي مفهوم در کلیدي ويالگ چند از تأثیر شواهدي ،واقع سودمند است. در و متعادل روشی و اجتماعی مشترك با اقتصادي

 توسعه مورد در تفکر با ابتدا در که بود الگویی مهمترین ، ظهور یافت مسلما1980ً دهه پایدار که در توسعه .دارد اصطالحات وجود
در  1است. تأثیرگذار همچنان امروز شناخت و رسمیت جهان، به سطح در باالي سیاست را در سطح آن شکل گرفت و شهري
 و اقتصادي محیطی، ابعاد به مشترك همبستگی و وابستگی بین الملل بین روابط که ،گانه پایین سه خط مفهوم ،آن نتیجه

 اساسی اصل یک گویند، میها  بعضی و اقدام شده است و سیاست پژوهش، در اصلی جریان به کند تبدیل می بیان را اجتماعی
 شود. نیازي غیره پذیرفته می پایدار، و زیست، محیط با زنده، سازگار شهر مفاهیم عنوان به آنچه است که از بسیاري از موضوعی

بافت و  در موضوع این چگونه اینکه چطور باید فهمانده شود و پایین، گانه سه خط دقیقاً مورد اینکه در بحث که، نیست گفتن به
ها را میتوان  شده و کاربرد آن مشاهده اصطالحات سپس، تعدد ،منظر این از .است حل از دور به ،شود می اعمال شهري يها زمینه

  شهري در نظر گرفت.  پایدار توسعه حتی رواج مفهوم و کردن مشخص بیان، براي مکرر هاي عنوان تالش هب
 گذشته شکل قرن از را شهري عملکرد و سیاست اي فزاینده طور ی بهمحیط زیست راستا، نوسازي و مدرنیزاسیون همین در

 و منابع از مولد دارد: استفاده جانبه شناسی و اقتصاد رو به رشد دو بر تطبیق و بوماي  ویژه الگو تأکید این 2است. داده
 این موضوع .سرمایه باشد وري بهره و کار با مشابه روشی به، آتی توسعه و رشد براي منبعی تواند طبیعی می يها اکوسیستم
پایدار،  ذخایر زنجیره مدیریت مانند ،و محصول ابداعات در فرآیند و نیز منابع وري بهره و بهبود و پیشرفت در انرژي دربرگیرنده

اي  ي ریشهها شود. ابداعات و نوآوري طراحی محصول و فرآورده محیطی می خطرناك و بیخطر مواد پاك، جایگزینی يها وريافن
 یا کیفیت بلکه ،دهد کاهش رااي  گازهاي گلخانه انتشار و منابع بازگردانی و تبدیل و تغییر مقادیر تواند می تنها نهها  زمینه این در

 تست کامل طور به توسعه احیاکننده، (هنوز/ پایداري الگوي نوظهور نیز نمونه و دهد. اخیراً می را نیز تغییر صنعتی تولید ساختار
 اجتماعی - اقتصادي توسعه از حمایت از تر بلندپروازانه حتی هدف یک کرده است که مسلماً آنچه کردن مطرح به نشده) شروع
بازسازي (ترمیم و  و هاي قبلی را بازیابی این تلفات و زیان بر عالوه بلکه ،کند می حفظ را یمحیط زیست ذخایر تنها است که نه

 ،هوشمند نوآوري و اخیر فنی و علمی يها پیشرفت پتانسیل به توجه با احیاگر (مولد) توسعه ،آن طرفداران گفته به 3کند. می احیا)
اقدامات  با اجتماعی و محیطی مرتبط ـ توسعه اقتصادي بین تبادالت روند به ادامه باید و نیست پذیر امکان کوچکی بخش هیچ در

  کند.  کمک پایدار پیشین توسعه
که در باال ذکر شهر  مختلف يها بندي دسته – کننده احیا پایداري نوسازي محیطی و ،پایدار ـ توسعه مفهوم سه این اساس بر

 حرکت جهت یک در همه غیره باشد، اساساً و ،هوشمند ،کربن کم ،آور تاب ،عمده شهرهایزنده همپوشانی معناي به تواند شد، می
شهر  بازآفرینی محیطی در و اقتصادي رشد ،اجتماعی رفاه از ،مداخالت فنی جامع تحت حمایت بشر آن موجب که به ،کنند می

آن  از متمایزتري، بپردازد و پس مفهومی يها جداگانه باید به دیدگاه صورت شهرها به از دسته حال، این این با .برخوردار شوند
سازگار با  ،حالت، شهرهاي سبز، هوشمند این در .آنها انتظار کشید از یک هر نتیجه توان در را می مختلفی و فرآیندهاي نتایج

                                                             
1. Barton 2000, Wheeler & Beatley 2009, Rydin 2010 
2. Hajer 1996, Mol 2001, Mol et al. 2009 
3. du Plessis 2012, Cole 2012, Cole et al. 2012, Mang & Reed 2012, Girardet 2013, Gabel undated 
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 هر کاربرد سیاست رود می و انتظار باشند نظري، داشته مختلف 1آغاز نقاط توانند غیره می و زیست (اکوشهر)، شهر دانش محیط
 يها امکان موفقیت پارادایم و تواند ارتباط واگرایی و تباینی می چنین خود، نوبه باشد. به متفاوت شهرها نیز، از دسته این از یک

شود، زیر  می اعمال شهري بافت در زمینه و که زمانی حداقلمولد، را  پایداري مدرنیزاسیون و نوسازي محیطی، و فراگیر، مانند
  ال برد.ؤس

 برجسته شهري است که نشانگر يها بندي بین دسته تحقیق رابطه مفهومی دنبال به مقاله زمینه، این پیش رغم این به
 يها سیاست بحث خالف دانشگاهی، بري ها گفتمان بر تمرکز دلیل .باشند دانشگاهی می ادبیات در استفاده مورد پایدار شهرنشینی

 هرگونه تواند مورد مدنظر باشدـ از کدام می آن تفسیر ـ هر در رود می انتظار که است اصلی جا مکان که این است تر، این گسترده
و  همپوشانی ازاي  درجه واقع در که است این ما تحقیق فرضیه .شهر را ببینید مختلف يها بندي دسته بین در مفهومی تمایز

ي ها بندي دسته باالـ بلکه در شده ذکر موارد پارادایماتیک، مانند مهم هاي تأثیر روایت دلیل به تنها دارد ـ نه وجود 2ترکیب متقابل
 مباحثه اگر این .کند می متمایز را آنها خاص هر زمینه که اندازهاي مفهومی خود، علیرغم چشم ذات در شده مشاهده شهري
 و ها نوآوري ،رویکردها دارد و اینکه چه اشاره شهري توسعه درك چگونگی مهمی در يها تفاوت این امر بهباشد،  صحیح

شهرهاي «، »شهرهاي اطالعات«شود، مانند  می ارائه هاي شهري، بندي این دسته از استفاده طریق از مرتبطی هاي حل راه
 يها برنامه در آنها پیامدهاي ها و بندي معناي این دسته کردن روشن مقاله این هدف نتیجه، در .غیره و »شهرهاي سبز«، »فراگیر
 سیاست يها نسخه که جایی است به اشاره اساسی، و مفاهیم هنجارها و افشاي آنها، مفهومی يها ریشه ردیابی با شهري، توسعه

   .واگرایی دارد همچنین و همگرایی آنها
 دانشگاهی و علمی، منتشر انتشارات در شهر مختلف يها بندي آن، دستههایی که در  روش منظم بطور ما کار، این براي

 از آنچه است که ما جامعی منبع Scopusاي  داده هاي پایگاه در آکادمیک مقاالت کنیم. مخزن می تحلیل و تجزیه اند را شده
 اصطالحات از علمی و آکادمیک استفادهنگاشت  با .کنیم استخراج اصطالحات مختلفی را از این مفهومی زیربناهاي توانیم می

 توان می را متقابل روابط و اساسی دهد، معانی می دیگر پیوند روش یا طریق یک و بازآفرینی از پایداري با را شهرها که مرتبط
  .کرد روشن و آشکار

 مقوله دو هر شناسایی براي استفاده مورد تجربی رویکرد ویژه به پژوهش، و آوري اطالعات این جمع شناسی بخش بعدي روش
توانند حاوي  جداگانه می صورت به شناختی میزانی که آنها کتاب تحلیل و تجزیه آنها، و علمی اصطالحات شهر و برجسته

 1430 جامع يها داده مجموعه اساس بر کار کند. این بیان می طور خالصه ههاي مفهومی متفاوت باشند، را ب اندازها و دیدگاه چشم
 مورد دراي  سابقه بی بینش ها یافته. دهد می ارائه را کتابشناسی تمرین این از حاصل نتایج سوم، بخش .شود می انجام علمی مقاله
 درباره عمیقی ترتیب، بحث چهارم به دهد. در ادامه بخش می ارائه گونه شهر دوازده بین در کار محل در مفهومی روابط

 مرتبط با چگونگی پرداختن معانی و مفاهیم همچنین تحلیل، و و تجزیه مورد يها دسته هاي بین مفهومی و تفاوت هاي شباهت
معانی و  و کند مقاله را ترسیم می این هاي مرکزي مورد فرضیه در کلی گیري نتیجه پایانی بخش دهد. می شهري، ارائه توسعه به

  .گذارد می بحث آتی را به پژوهش و سیاست مفاهیم

  شناسی روش. 2

  در شهرها يها بندي دسته انتخاب مبناي است الزم ،شهري توسعه با مرتبط اصطالحات کاربرد تعدد به توجه با همه، از اول
                                                             
1. point of departure 
2. cross-fertilization 
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 زیست (اکو)، دانش؛ محیط با سازگار -کربنکم آور،هوشمند، تاب شهرهاي پایدار،
 پایدار اي از مفاهیم جهت ترویج و ارتقاي شهرنشینیمجموعه ایجاد

 ،شهر منتخب يها بندي دسته که این )1: (از عبارتند استفاده مورد معیار شود. دو مشخص مورد این ما در کتابشناختی تحقیقات
 و تر آمده گسترده سیاست گفتمان ) در2این ( بر عالوه المللی مربوطه باشند و بین دانشگاهی در ادبیاتاي  شده شناخته اصطالحات

 شهر زنده، شهر ،کربن کم شهر پایدار، اکو شهر، شهر: کنند می رعایت را انتخاب معیارهاي این انداز شود. دوازده دسته زیر طنین
 دسته چندین ،مقابل در .آور تاب شهر و دانش شهر اطالعات، هوشمند، شهر شهر فراگیر، شهر دیجیتال، شهر هوشمند، شهر سبز،

 يها سیاست تشدید و طنین و علمی شناخت عدم دلیل به» slim city« :جمله ندارند، از مطابقت با معیارها کامل طور به
 زیر وضعیت دلیل به ،2»گذار حال در شهر« امروز؛ به تا آکادمیک اساسی بحث عدم دلیل به ،1»خالق شهر« تر؛ گسترده

 عنوان به آن ضعیف ارتباط دلیل به 3»شهر فشرده« انگلیس؛ و در عمده طور به آن محدود کاربرد و ي شهريآور اي تاب مجموعه
  تر. گسترده یمحیط زیست اقتصادي، و اجتماعی توسعه مسائل با شهري طراحی مفهوم یک

  رده و مقوله هر ها و رویدادها در رخداد. 2-1

از تعداد نمود اي  شهري، ما فهرست و سیاهه پایدار توسعه دسته دوازده از نفوذ و رواج هر یک و درجهتعیین میزان  منظور به
 Web of ،دانشگاهی بزرگ داده پایگاه دو بین زمان در ادبیات علمی و دانشگاهی تهیه نمودیم. از مرور ها به (رخداد) و کاربرد آن

Science  وScopus، که گرفتیم نتیجه ما Scopus داده،  پایگاه مطالعه هماهنگ است چرا که این این هدف با وجه بهترین به
امر آن را به یک مخزن دائمی  این .است 1996 سال از بایگانی انتشارات مجالت ؛ در بر گیرندهISI وضعیت تغییر از نظر صرف

 بود چرا که محدود ،2013 و 1996 هاي سال بین دوره به جستجو کند. دوره می تبدیل دانشگاهی نشریات براي جستجوي
Scopus نگارش زمان تکمیل شده، در انتشار سال جدیدترین 2013 سال کند و می فراهم بعد به 1996 سال از بایگانی کامل را 

 دو یاد میشود هر )اکو شهرها و اکو شهر مثال عنوان به( آنها جمع یا مفرد صورت به  ،ها مقوله مقاالت از این همانطور که در .بود
بود که  دانشگاهی و نشریاتی مجالت يها مقاله به محدود تحلیل و اند. این بررسی و تجزیه ها در جستجو گنجانده شده شکل آن

 کلی، مولد جستجوي نتایج .پژوهش استاندارد در نظر گرفته شده اند خروجی شده انتشار کارشناسی المللی براي بین سطح در
تکرار و کاربرد هریک از این  تعداد ردیابی براي توانند می اند شده انتخاب ترتیب این به که مقاالتی .است بوده مقاله 1430
  .آنهاست نسبی اهمیت از دیگر شاخص یک زمان؛ به کار گرفته شوند؛ این طول هاي خاص، در مقوله

  گروه هر (کاربرد همزمان) در ها و رویدادهاي مشترك رخداد. 2-2

 هدف اینجا در .مقاله متمرکز شده است 1430 داده مجموعه مقوله در دوازده بین متقابل روابط تحلیل، بر در این بعدي مرحله
 این. خیر یا دانند می شهرها از دسته یک از بیش با مرتبط را خود مطالعهها  مقاله نویسندگان آیا که کنیم مشخص که بود این ما

 در - شوند می استفاده زمان هم طور به دسته و مقوله چند یا دو که جایی یعنی - شد انجام آنها زمانی هم میزان گیري اندازه با کار
 ها. چکیده و کلیدي کلمات عناوین،: مقاله را انتظار دارند کلیدي ها توضیحات که خوانندگان در آن ییها مکان ترین برجسته

 میان در رابطه ایجاد به گیرند، قرار می استفاده دیگر، مورد يها مقوله با رابطه درها  که در آن هر یک از دسته هایی نمونه شناسایی
  یک موقعیت باشد، بیشتر همزمان رویدادهاي ها و رخداد این که تعداد هرچه .است مشاهده قابل که کند می کمک دسته، دوازده
  .تر خواهد بود محوري روابط، شبکه درون مشخص گروه

                                                             
1. Creative city 
2. Transition town 
3. Compact city 
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  دیگر مفاهیم و معانی با گروه هر مشترك (کاربرد همزمان) برايرخداد و رویدادهاي . 2-3

 دیبی وأت اصطالحات سایر میزانی است که این دوازده مقوله با بررسی شامل تحلیل و تجزیه در مهم دیگر مرحله یک
 هاي کلمات وروديبر مداخل و  تمرکز با تحلیل و بررسی و تجزیه از بخش هستند. این دانشگاهی مرتبط مفاهیم در ادبیات

رشته  به مربوط و قدرتمندي براي پیوندهایی مفهومی شاخصهاي کلیدي کلمات .شود می مشاهده مقاالت در شد که کلیدي انجام
مفهومی  زمینه تحلیل یک و تجزیه خود با امساك زیاد ایجاد میشوند. این مطالعه توصیف براي نویسندگان خود هستند که توسط

 کلمات وها  دسته بین در مفهومی از روابطاي  است که شبکه ،Scopus داده پایگاه از برگرفته مقاله 1430 ایجاد کرد که شامل
 از بخش این در که کلیدي کلماتهمزمان  شمارش رخداد مشترك و کاربرد با .ایجاد کرد ها مقاله این در استفاده مورد کلیدي
 تجربی و نظري مفاهیم از جامع تصویري شهر داشت، ما دسته بر دوازده داللتو اصطالحاتی بود که  عبارات در برگیرنده تحلیل

 از مقاله نویسندگان 415 در که است ذکر به الزم اینجا آوردیم. در دست هاي دوازده گانه شهر به بندي مرتبط با هر یک از دسته
 blank response عنوان به مقاالت این که باکرد  مجبور را که ما ،نکردند استفاده خود مطالعه توصیف براي کلیدي کلمات

 اندازه ) به٪71( باقیمانده مقاله 1015 ،حال این مواجه شویم؛ یعنی در زمان خود قادر به پاسخ به موضوع طرح شده نبوده اند. با
  شوند. می در نظر گرفته کل نظر، نماینده مورد شهري يها مقوله به بسیار نزدیک اصطالحات توصیف کافی، براي

 جمله از کلیدي، کلمات بود چرا که بیشتر دشوار آن تفسیر که کرد ایجاد رااي  پیچیده شبکه ساختار شناختی روش این روند
اي  زمینه جزئی يها کتابشناختی براي مواجهه با تفاوت شمارش الگوریتم یک .شوند می ظاهر مختلف اشکال دسته، به این دوازده
براي اي  جداگانه يها ها و لیست نتیجه آن سیاهه است، که در نشده طراحی ،کربن کم شهر يها و استراتژي کربن کم شهرهاي

 تفسیرپذیري شبکه و خوانایی ،وضوح از اطمینان براي نتیجه، در ایجاد کرده است. هم یکسان با) يها دسته یا( کلیدي کلمات
 براي واحد اصطالح یک با راها  داده در تغییرات از بسیاري کردن جایگزین با را کلی شکل کلیدي پیوسته، ما کلمات از شده تولید

  .کردیم است، ساده ما نظر مورد مطالعه بیانگر که) کلیدي کلمه و بندي طبقه( مفهوم، هر
 روابط شبکه در واحد مکان یک به معین را کلیدي کلمه یا دسته یکاي  متنی و زمینه تغییرات این کار تمام فنی، نظر از

 دهد. در مفصلی خواهد داشت، تقلیل می ارتباط) کلیدي کلمات وها  دسته( دیگر مفاهیم با که ها دسته از بسیاري مفهومی، با
 به کلیدي تصویري کلمات ها، و بندي مشترك (کاربرد همزمان) دسته رخدادها و رویدادهاي از ما قبلی تحلیل و تجزیه با مقایسه
اینکه چقدر باهم در ارتباط نزدیک هستند و تا چه  ،هستند یا مقوله خاص دسته یک به مربوط که مفاهیمی از تر غنی مراتب

 تمثالی گرافیکی متفکرانه و روشنگر به رسیدن براي دهد. می ما به گذارند، می اشتراك به را یکسانی مفاهیم دیگر میزان مقوالت
شد همانطور  محاسبه 1»اي ریشه نهفته الگوریتم« اصطالح به یک با) کلیدي کلمات وها  دسته( مفاهیم بین پیوندها نتایج، تمام از

 کلیدي کلمات ترین امر مرتبط این 2است. شده تهیه PAJEKافزاري  نرم برنامه از استفاده با ،)1989( کاوایی و کامادا که توسط
دادن  جلوه منظور خواناتر بود؛ به پیچیده و متراکم بسیار شد حاصل که دهد. رقمی تر را بیرون قرار می ارتباط کم مرکز و موارد در را

 مشترك اتفاق، رخداد و رویداد از یک روابط، پیوندها و ارتباطاتی که تنها حاکی ترین آن و تمرکز آن بر چشمگیرترین و برجسته
  حذف شدند.  ،بودند مفاهیم بین

  ها یافته. 3

  -بندي دسته مشترك و همزمان وقوع :گیرد می قرار بحث مورد مختلف يها خروجی از یک هر به مربوط نتایج بخش این در
                                                             
1. Spring embedded algorithm 
2. Batagelj and Mrvar,2011 
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 زیست (اکو)، دانش؛ محیط با سازگار -کربنکم آور،هوشمند، تاب شهرهاي پایدار،
 پایدار اي از مفاهیم جهت ترویج و ارتقاي شهرنشینیمجموعه ایجاد

  .دیگر مفاهیم باها  دسته همزمانی این همچنین و شهر منتخب يها 

  گروه هر ها و رویدادها در رخداد. 3-1

هستند.  برخوردار بررسی مورد ادبیات دانشگاهی در اهمیت از سطوح مختلفی کدام از گانه شهرها هر هاي دوازده بندي دسته
 قابل ترین موردي است که یافت میشود، که با فاصله زیادي رایج حد تا پایدار شهر طبقه و مقوله دهد که می نشان یافته این

 .است رسیده 100 باالي تعداد ها به هرکدام از آن سبز دنبال میشود که شهر و اکو شهر ،دیجیتال شهر ،هوشمند توجهی با شهر
   .رسید پایان به اطالعاتی شهر و زنده ، شهر فراگیر، شهرهوشمند شهر در میانه با آور تاب شهر و دانش شهر ،کربن کم شهر

 شایع سیاست، در قوي طنین و طوالنی گستردگی قلمرو آن، پیشینه به توجه ، با»پایدار شهر« که ندارد تعجب جاي احتماالً
 در اطالعات شهر و زنده شهر فراگیر، شهر هوشمند، شهر دانشگاهی است. ظهور ادبیات شهري در بندي این دسته گروه ترین

   .دانشمندان است بین در مستقل مفاهیم عنوان بهمحدود  حال عین و طنین در تشدید یک بیانگر پایین طیف انتهاي
 سال از پایدار شهر که میرسد نظر به .است زمان طول در اصطالحات دسته دوازده از استفاده در پیشرفت نشانگر رقم این
 توانستیم می که است سوابقی از فراتر اما این ،آن از قبل حتی احتماالً و( است گرفته قرار استفاده مورد گسترده طور به 1996
 شهر که حالی در ،ظهور یافت میالدي 2000 دهه اوایل از دیجیتال شهر که دهد می نشان همچنین نمودار). کنیم مطالعه

 درخصوص نقش شهرها مرتبط بحث و هوا و آب جهانی بحث به پاسخ در زیاد احتمال به و 2009 سال از آور تاب شهر و کربن کم
 طرز به 2009 سال از هوشمند، نیز شهر از استفاده .هوا بطور جدي مطرح شده بودند و آب تغییرات سازگاري و کاهش در

  تحت الشعاع قرار دهد.   را پایدار شهر است حتی توانسته 2012 سال تا که حدي به است، یافته افزایش چشمگیري

  گروه هر در رویدادها و رخدادهاي مشترك. 3-2

 کلیدي؛ هم کلمات یا مقاله در عنوان، چکیده هفت ،مثال عنوان به :شده است بازیابی مقاالت نماد تعداد شده داده اعداد نشان
 سبز شهر و زنده همزمان بر شهر که دارد وجود مقاله یک فقط که حالی دیجیتال اشاره دارند؛ در و هم به شهر هوشمند شهر به

 شبکه در معین گروه یک رخدادهاي مشترك بیشتر باشد، موقعیت هرچه تعداد شد، ذکر 2 بخش در که طور تمرکز دارد. همان
  .تر خواهد بود محوري روابط

متمرکز  صورت هب کامالً شود، بلکه می شناخته طبقه ترین متداول عنوان به تنها نه پایدار شهر شود، می مشاهده که طور همان
 گرفته قرار شبکه در اطالعات شهر و فراگیر شهر،دیجیتال شهر جز به دیگر يها گروه همه با مستقیم ارتباطات و مرکزي، با
 پایدار باشند، شهر 1توري رسد که نمودار همزمانی و رخداد مشترك این پیوندها و روابط، یک شبکه می نظر به است. اگرچه

محتواي سایر  که بیشتر گرفت نظر در 2چتر مقوله و دسته از چیزي را آن توان می واقع در .ماند باقی می گره ترین متصل همچنان
 شهر با ارتباط عدم( پایدار از شهر تري پایین فراوانی با مشابهی دارد البته مرکزي موقعیت اکوشهر .است موجود ها در آن گروه

 از و دارد اکوشهر به نسبت باالتري فراوانی هوشمند شهر که حالی در زنده)، و شهر آور تاب شهر اطالعات، شهر دیجیتال،
 نشان تحلیل این آنچه ).دانش شهر و زنده شهر ،آور تاب است (قطع پیوند با شهر برخوردار مشابهی با دو مورد پیشین مرکزیت

 دراي  شبکه زیر است ممکن که را مشترکاً آنچه دیجیتال شهر فراگیر و شهر اطالعات، شهر هوشمند، شهر که است این دهد می
 فراگیر و شهر هوشمند شهر با تنها ،باالي خود تناوب و تکرار ،فراوانی رغم علی ،دیجیتال شهر .دهند می تشکیل شود گرفته نظر

                                                             
1. Meshed network 
2. Umbrella category 
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 بزرگ پیرو چیزي از یک عنوان به را آن باید ،ترتیب همین به .است شده واقع مرکز دور از وضوح به بنابراین و پیوندهایی دارد
 گروههاي از بزرگ پیرو یک عنوان به توان می را سبز شهر ترتیب، همین گرفت. به نظر در 1هوشمند شهراي  ستاره سیستم درون
 دارد. سرانجام، دیگر يها ها و دسته گروه از دیگر برخی با دیگري ضعیف ارتباطات و پیوندهاي اگرچه ،دانست اکو شهر و پایدار
 یا آنها دهد می نشان که کنند، می اشغال را شبکه این جانبی يها کم موقعیت کربن شهر و دانش شهر ،زنده شهر ،آور تابشهر 

  .دهند می تشکیل را خود مستقل مفهومی دنیاهاي یا دارند کمتري اهمیت

  دیگر مفاهیم با گروه هر ها) براي (همزمانی رخدادها و رویدادهاي مشترك. 3-3

 اصطالح دو این زیرا شوند می ناپدیداي  شبکه نمودار این در کامل طور به اطالعات شهر و زنده شهر مالحظه، قابل طور به
 مفاهیم ندرت به دانشگاهی نویسندگان که گرفت نتیجه توان می اند. بنابراین شده نویسندگان ذکر کلیدي کلمات بار در دو از کمتر
شهر  و دیجیتال شهر ،هوشمند داراي ارزش کلمه کلیدي در نظر میگیرند. شهراي  اطالعات را بعنوان واژه شهر و زنده شهر

 شهر ،بندي خوشه و بندي این گروه پیوند خورده یافت. در هم با نزدیک از گروه مهم و قابل توجه خود در توان می را فراگیر همه
 در ،دارد اشاره مجازي شهر و وب خدمات مانند اصطالحاتی به عمدتا دیجیتال منشعب میشوند، شهر دیجیتال شهر و هوشمند

 ،هوشمند يها خانه ،ابداع و نوآوري ،دیگر هاي پیوستگی میان است ازجمله در تر متنوعهوشمند  شهر موضوعات دامنه که حالی
 رسند که می نظر به جزئی و و محیطی پیرامونی شهر فراگیر کامالً هوشمند و اینترنت. شهر و هوشمند دولت هوشمند، شبکه

 مدیریت و) کره مرتبط در برنامه سیاست ملی یک دلیل به( سئول است، مانند فراگیري، ارتباط در خاصی اصطالحات با دومی
 و اضطراري مدیریت با پیوند( آور تابدیگر: شهر  يها واقعیتی به همان نسبت جالب این است که دسته .شهري يها زیرساخت

 با برنامه ریزي پیوندهایی( کربن کم شهر و )بنیان دانش شهري و توسعه بنیان دانش اقتصاد با پیوند( دانش شهر ،)پایداري
نمودار، را  کل دراي  مشاهده قابل وضوح هاي) به ها (زیرگروه خوشه اینها زیر کربن)، همه انتشار کاهش روزرسانی محافظتی و به

 گرفت نتیجه توان می ،رو این از دهند. می نظریه تشکیل اساسی نهادهاي متفاوت و ظاهرا يها برداشت و معانی خاص و مفاهیم با
 مفهومی دنیاي ایجاد به شروع دیگران است برخوردار کمتري اهمیت به واقع از ،مفهومی زمینه کل در زنده شهر که حالی در ،که

 نهادهاي از اصطالحات ازاي  مجموعه از سوي و تاکنون هستند ، اندكآور تابشهر  ویژه به ،آنها از برخی .اند کرده خود مستقل
متاخر است،  حتی با توجه به اینکه نسبتاً است توجه قابل بسیار حاضر حال در کربن کم شهر .اند نشده پشتیبانی شده، تثبیت نظریه

 را این ،مقابل است. در مشخص بوده نتیجه یک با وجود این با اما تر تدریجی روند یک این دانش، شهر مورد در که حالی در
 کلمات کلمات بخش در یک مورد ارجاع را از بیش ،مقاله 1015 میان در »سبز شهر«گفت؛  سبز درخصوص شهر توان نمی

 شهر به اکوشهر از شود. پیوند هوشمند بدل می شهر از نامشخص پیرو هوشمند به یک شهر ترتیب، همین به .نداشت کلیدي
 شده است، تشکیل ظاهر شبکه مرکز پایدار که آشکارا در شهر با اصلی را محور وضوح هوشمند به شهر تا پایدار شهر از و پایدار،

 .اشتراك دارد به آنها دوي هر با را زیادي مفاهیم پیوند خورده و کربن کم شهر و پایدار شهر اکوشهر بطور جدي با دهد. می
 طراحی شهري، ریزي برنامه پیوستگی با آن، از یک سو نشان دهنده با مرتبط اصطالحات از تعدادي که جهت این اکوشهر از

 و چین شهرهاي از برخی و شهر تکنو کنترل و حکمرانی خوب، سبز، دیگر، فناوري طرف از و تکنولوژیک، وشهرسازي شهري
 از مباحثی مفاهیم، حتی انواع با بیشترین که است مرکزي چنان نمودار کل در »پایدار شهر«باشد، متمایز است. سرانجام،  کره می

 کند که مکان می عمل 2چتر مقوله یا گسترده مفهومی مقوله یک عنوان به پایدار شهر نتیجه، در .پیوند دارد فقر، و يآور تاب جمله

                                                             
1. the smart city ‘stellar system’ 
2. ‘umbrella’ category 
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اند را به خود اختصاص  گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد اینجا در که کلیدي يها ها و دسته گروه ارتباطی زمینه اصلی و مرکزي در
 توسعه خاص يها جنبه با رابطه در تري دقیق هوشمند مقوالت شهر و دیجیتال شهر ،کربن کم شهر ،دانش ، شهردهد. متقابالً می

  .هستند بازآفرینی و شهري پایدار

  شهر يها بندي دسته نظري يها پایه و تکامل ،پیدایش. 4

گانه شهري  ي دوازدهها بندي پیدایش و ظهور دسته فراوانی) الف: (ایم داده بررسی قرار موردموارد زیر را  ما ،فوق يها بخش در
 همچنین و ؛ها دسته این بین در نظر رخداد مشترك یا همزمانی) از( متقابل روابط) ب(؛ )ژورنالی مقاالت( دانشگاهی ادبیات در
دو صورت تناوب و  یک گروه یا مقوله به هر که دریافتیم ما مرتبط.تجربی  و نظري مفاهیم ها با هاي این مقوله پیوستگی )پ(

 ؛ دو گروه یا مقوله نسبتاً)پایدار (شهر  شود می ظاهر مفهوم ادراکی گسترده و فراگیر با مرکزي، همراه موقعیت یک در باال و تکرار
مفهومی مجزا و  و به لحاظ مکرر نسبتاً ؛ یکی)اکو شهر ،هوشمند شهر( هستند تر متمایز مفهومی نظر از حال عین در و مکرر

 ؛ سه مورد با)سبز شهر( کم تمایز با ، اما متوسط تناوب و تکرار ؛ یکی با)دیجیتال شهر( محیطی و پیرامونی متمایز، اما بسیار
 ،باالخره و ؛)دانش شهر و آور تاب شهر ،کربن کم شهر(مشخص و متمایز  مفهومی و ادراکی معناي با اما متوسط تناوب و تکرار
 مورد در بهتري انداز چشم ما بنابراین ).زنده شهر و فراگیر شهر ،اطالعات شهر ،هوشمند شهر(تناوب و تکرار کم  چهار مورد با

 و اکولوژیک نوسازي ،پایدار تر پیرامون توسعه گسترده ي آکادمیکها گفتمان در شهري مقوالت این از یک هر نسبی هاي موقعیت
) ب( و مقوالت مهمترین تاریخی تکامل پیدایش و) الف( ما ،ها یافته این بیشتر تفسیر آوردیم. براي دست به کننده احیا توسعه

کرده ایم که معتقدیم به لحاظ  انتخاب را آنچه ما ،بحث این کنترل ایم. براي کرده ها را بررسی و تئوري محرك آن فرعیات نظري
کلیدي به  يها بندي ، دستهآور تاب شهر ،دانش شهر ،هوشمند شهر ،کربن کم شهر ،اکوشهر ،پایدار شهر(مفهومی  تمایز و فراوانی

هستند اشاره  ارتباط در آنها با و مقوالت مرتبط که بیشتر ها عبور و تحت دسته ها در بندي دیگر دسته شمار میروند، در حالیکه به
 ).هوشمند شهر تحت اطالعات شهر و فراگیر شهر هوشمند، شهر ،دیجیتال شهر پایدار؛ شهر تحت زنده شهر و سبز شهر(میشود 

  پایدار شهر. 4-1

 براي بروندلند کمیسیون کرد، به ردیابی آلمان در 18 قرن جنگلداري مدیریت تا توان می را پایدار توسعه مفهوم که از آنجا
 بروندلند کمیسیون 1987 سال گزارش در .است شده داده اعتبار ،سیاست اصطالح یک عنوان به پایدار توسعه از امروزه استفاده

 توانایی انداختن خطر به بدون حاضر حال نیازهاي پاسخگوي که شد تعریفاي  توسعه عنوان به مفهوم این ،ما مشترك آینده
 متعاقباً و است اتوماتیک یک مورد مشتق تقریباً شهري توسعه پایدار به لحاظ شهر .خود باشند نیازهاي تأمین در آینده هاي نسل

 ،ICLEI(شد  منتشر 21 محلی برنامه در ملبورن اصول و) 1994( آلبورگ منشور در جهان سراسر در شهر 700 از بیش توسط
 مفهوم و عقیده با شدیداً عمل در و) 2009 ،روي( شد محبوب 1990 دهه طور ویژه در به مفهوم یک عنوان به پایدار شهر ).2002
TBLو اجتماعی ،اقتصادي پایداري متقابل نزدیک بین پیوند خورد و عملیاتی شد، که بیانگر ارتباط 1گانه سه پایین ؛ خط 
 مکانی عنوان بهرا  پایدار شهر) 1998( راجرز .آنها است از یک هر گیري اندازه برايها  شاخص از ترکیبی با یمحیط زیست
منابع  مورد در تقاضا موثر طور به یابد که می تحقق ییها سیاست کنار حیات درباالتري از  کند که در آن کیفیت می سازي مفهوم

 یک به پایدار تبدیل شهر ترتیب، همین دهد. به می کاهش اند، را شده گرفته شهر داخلی مناطق از که) غیره و مواد ،انرژي(
 پایدار شهر منظره ترین رایج به تاکنون گانه سه پایین خط اگرچه .شود می خودکفاتر یمحیط زیست و اجتماعی اقتصادي، سیستم

                                                             
1. the ‘triple bottom line’ (or ‘three pillars’), 
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این مفهوم و  به تر یمحیط زیستاي  زاویه ) ازBrugmann )1999و  Meadows .دارد وجود نیز استثناهایی است، شده تبدیل
 آب، و انرژي کربن، مصرف انتشار و آلودگی براي ییها شاخص مورد باید کنند که این می و پیشنهاد شوند می نزدیک اصطالح

 يها زمین دادن دست از و ،اولیه يها جنگل ،سبز فضاي هاي نسبت بازیافت، میزان و زباله حجم ،انرژي ترکیب ،آب کیفیت
اند که در آن  تري را اتخاذ کرده اجتماعی-اقتصادي تفسیر ،حال این با ،)2011( همکاران و کشاورزي را در بر داشته باشد. رود

 آنها ،این بر شود. عالوه گرفته نظر پایدار در شهرهاي براي توسعه باید تر سبز زندگی محیط یک کنار در اجتماعی عدالت
 ایجادها  شرکت براي وري بهره مزایاي را عرضه نمایند که تنوع و و قرابت، تراکم مجاورت باید شهرها که کنند می خاطرنشان

 در که طور هاي پیشرفته، همان ها و گروه خوشه ،مثال عنوان به نماید می کمک جدید شغل ایجاد و نوآوري تحریک به و کند می
 اتخاذ را گانه سه پایین خط دیدگاه اغلب پایدار شهر طرفداران که آنجا از .شود پدیدار می ولی سیلیکون مانند شهري مناطق

 پایداري آن، از پس .کنند تنظیمبیان و  کربن کم شهر یا اکوشهر به نسبت تري گسترده صورت به را آن که دارند کنند تمایل می
 جایگزینی براي استدالل با ترکیب در ویژه به شود، می مشاهده اقتصادي و اجتماعی مالحظات با تضاد در ندرت به یمحیط زیست
 در باالتر اقتصادي وري تولید بهره تر که با پاك اقتصادي با خدمات سطوح باالي انتشار همراه با با مرتبط محور ساخت اقتصاد
 عنوان تحت اغلب روند ممکن میسازد. این زیست محیط حفظ کنار اجتماعی را در ثبات و اقتصادي اقتصادي، رشد ارزش زنجیره

  ).Hajer ،1995(گیرد  می قرار اکولوژیک نوسازي و مدرنیزاسیون
 با رده است: این شده منعکسهاي کمی ما  تحلیل و ي حاصل از تجزیهها یافته در پایدار شهر از گسترده سازي مفهوم این

 دیگر با زیاد پیوستگی از ناشی مرکزي دوازده گانه؛ موقعیت میان گروه در موقعیت ترین محوري و باالترین تکرار و تناوب
 از کوچک پیرو یک زنده شهر رده و مقوله .متنوع مفهومی کلیدي کلمات  هاي از پیوستگی همچنین ها و بندي مقوالت و دسته

تر و چشمگیرتري را به  توجه قابل اکولوژیکی دستاوردهاي سبز شهر ،مقابل ر. ددهد می تشکیل اکثرا مشابه را با تعابیر پایدار شهر
 و دکاي مثال، عنوان به .وجود دارد محیط روي آشکارتري اکوشهر، تمرکز و پایدار شهر با محکم همراه دارد. به همراه ارتباط

زندگی و  يها سیستم :است شده ساخته پیوسته هم هب ذهنی مدل شهر سبز بر سه که یکاستدالل میکنند  ،)2001( همکاران
(وابسته به آب)،  هیدرولوژیک شهر: کند می ایجاد الگو را پنج ازاي  مجموعه مدل سه این ادغام .بومی زمینه و منظر تجربه حیات،

 قرار توجه مورد منسجم طور به باید سبز شهر ظهور براي و شهر سکونتگاهی، که ترانزیتی بیوکالتیک، شهر شهر مولد، شهر
 و صفر انتشار با شهري طراحی براي مفهومی مدل براي اشاره به یک سبز شهرسازي اصطالح از) 2010( لمان اخیراً، .گیرد

 مجدد مهندسی تغییر و دنبال به کارآمد را ترویج کند و انرژي با شهري متراکم است که توسعه کرده صفر، استفاده ضایعات
آنچنان  سبز شهر ،ما تحلیل و تجزیه در ،حال این پساصنعتی باشد. با دوره شهر بازآفرینی مرکز موجود و شهري ها و مناطق حوزه

 کلیدي کلمه عنوان به ندرت به سبز شهر که واقعیت شود. این نمی ظاهر متمایز کربن کم شهر و اکو شهر ،پایدار به مانند شهر
 :است شده منعکس در باال آن ارائه شده از تعریف دو شاید در رسد می نظر به تعویض کامالً قابل رو، این از و شود می انتخاب
 دو هر که حالی در شود، اعمال ،کربن کم شهر اندازه براي همان به اکو شهر، دوم براي تواند می اندازه همان به اول تعریف

  شوند.  اطالقپایدار  به شهر اندازه همان به توانند می

  اکوشهر. 4-2
) دوباره( هدف اکولوژي شهري با گروه که گردد می باز 1970 دهه اواسط به) اکولوژیک شهر(شهر  اکو یک ساختن ایده
 برکلی، پدر شهر اکو خود کتاب براساس 1رجیستر شده است که ریچارد ادعا. شد تشکیل طبیعت با تعادل در شهرها ساختن

                                                             
1. Richard Register 
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کرد که  تعریف شهري عنوان به را اکوشهر او آن در که )1987( سالماي  آینده براي شهرها است: ساختن رسمی و بنیانگذار بوده
 و شده تولید آن و مصنوعات جمعیت با است؛ یعنی شده بنا هاي محیط ابزارها و شیوه زندگی و حیات در حوزه اصول طبق

 براي مهمی منبع عنوان بهرا  معمار 1سولري شهر. او خود پائولو زیستی منطقه اکولوژیک حمل استفاده شده، در ظرفیت باقیمانده
 اکولوژي جنبش در و) طبیعی( یمحیط زیست علوم با گروه همزمان این اصل معرفی نموده است. در تفکر وي به بخشیدن الهام
 زمان گذشت با ،حال این باطبیعت را اظهار میدارد.  با هماهنگی در زندگی سبک به بازگشت و دارد ریشه ،)انسانی علوم( ژرف
 کرده فراوانی تالشهاي هرکدام است که شده پذیرفته دانشگاهی و سیاست متخصصان ازاي  فزاینده تعداد اصطالح از سوي این
 که مشترکی تعریف هیچ ،حال این گیرند. با بکار مصرف و تولید ساخت، براي کارآمد اصول در را کلی این تعریف بتوانند تا اند

 :است گسترده مثال به حد موارد زیر عنوان به دسته و مقوله این کاربرد دامنه. است پیدا نشده ظاهرا ،باشد مورد توافق تاکنون
 خوبی به عمومی نقل و حمل سیستم و شهري چیدمان سیستم کربن؛ یک از عاري کامل طور و به پذیر تجدید منبع انرژي

ی، محیط زیستدیده به لحاظ  آسیب شهري مناطق ترمیم سبز؛ يها ضایعات؛ بام و آب منابع؛ بازیافت از حفاظت شده؛ ریزي برنامه
 يها فرصت بهبود قومی؛ و اقتصادي - اجتماعی يها گروه همه براي صرفه به مقرون و مناسب مسکن محلی؛ شهري کشاورزي

 یک چشم 2009که نیومن و جنینگز  حالی در 2زندگی. يها سبک انتخاب در داوطلبانه محروم؛ و سادگی يها گروه براي شغلی
 قیاس این اصول از که همکارانش و تشبیه میکنند، سوزوکی ،اکو سیستم یک اکو سیستمی اتخاذ میکنند و اکوشهر را با انداز
 داده تري عملگرا پیچیدگی آن به )2010(خود  جهانی بانک کنند، در انتشار می استفاده شهر اکو توسعه يها العمل دستور براي

در  جوش و زنده باشد که و جنب پر دانند که به لحاظ اقتصادي می فقط در صورتی زنده را یمحیط زیست پایدار شهر آنها :اند
 تعبیر، این بنابراین،). اقتصادي شهرهاي عنوان به یمحیط زیست شهرهاي(کنند  می معرفی eco23 شهر عنوان به را اینصورت ان

 و طراحی اکوشهر، به ریزي برنامه بر 4)2010( لمان و) 2002( وایت آنها، طرف کند. از می تر نزدیک پایدار شهر شهر را به اکو
کنند.  می تأکید زیست، محیط دار دوست هاي و ساختمانها  زیرساخت بعدي نسل ارائه با شهري ریزي برنامه مفاهیم ترکیب منزله

کند و به یک  ترسیم جهان سراسر شهرها را در اکومختلفی از  انواع تا است کرده تالش) 2011( دیگر، جوس جاي در
 و ارتقاء براي گذاران سیاست توسط که متنوعی دست یابد يها و انگیزه) سازي مقاوم و توسعه ساخت، جدید(شناسی  گونه

  است.  شده ایجاد بزرگ مقیاس در شهر ي اکوها پروژه به بخشیدن مشروعیت
ترین  تواند اصلی اکولوژي می آورد که دست به متنوعی مفهومی تفسیرهاي و معانی ترتیب، اکو شهر، بدین زمان، گذشت با

توسعه، اتخاذ و  فرآیندهاي و واقعی شهري زندگی از این مفهوم بااي  فزاینده نیست. ارتباط تنها تفسیر مطمئناً ها باشد، اما آن
 اجتماعی، و اقتصادي تر گسترده موضوعات با تر گسترده و تداخالت اقتصادي سازمان و اصلی يها سیاست توسط آن تصویب
 و امالك توسعه اصلی هاي آن با پروژه تلفیق و پیوستگی عمده حتی یا یمحیط زیست استانداردهاي شدن نرم به منجر مسلماً

 اخیر بویژه هاي سال واقعی آن طی اجراي واقعی و سیاسی مورد اهداف در انتقادي هاي تعداد بررسی نتیجه، شود. در مستغالت می
 حفظ از خوبی اکو شهر به مقوله خود، اولیه تصور و مفهوم در 5است. کرده رشد چشمگیري طرز به آسیا در آن اجراي به توجه با

 تر کرده است. در که کاهش ارزش نسبی اخیر در معنا و مفهوم آن را معتدل حالی در کند، می محافظت و حمایت زیست محیط
مقیاس با فضاهاي سبز تجملی  بزرگ توسعه شهري يها پروژه در بازاریابی براي جذاب اصطالح یک عنوان به هم هنوز که حالی

                                                             
1. Paolo Soleri 
2. Roseland 1997, Harvey 2011 
3. ‘eco2 city’ 
4. White (2002) and Lehmann (2010) 
5. Cugurullo 2013, Shiuh Shen 2013, Shepherd & Chen 2013, de Jong et al. 2013b, Joss & Molella, 2013, Shwayri 2013, 
Caprotti 2014, Rapoport 2014 
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 اکوشهر مفاهیم از است، عمومیت استفاده برخوردار پتانسیل ، ازپذیر تجدید غیر انرژي مصرف کاهش براي آشکار يها دستگاه و
و تعدد  فراوانی هوشمند در شهر و کربن کم شهر ،2010 سال از .است نکرده تجاوز پایدار شهر از هرگز دانشگاهی ادبیات در

 به مفاهیم ظریف و دومی که است دلیل این به احتماالً اند ؛ این گرفته پیشی اکو شهر دانشگاهی و علمی، از بحث کاربرد در
وجود، فراوانی و تعدد  این با .شود عملیاتی شهري توسعه يها پروژه در توان می تر راحت دهد، که را ارائه میاي  شده تعریف خوبی

 و مدت بهسازي طوالنی دهنده نشان مرکزي یابی زمان، و موقعیت اکو شهر گذر و مقوله بندي باالي دسته تکرار و کاربرد نسبتاً
  سیاست است. و آکادمیک مباحث این مفهوم در گسترده

  کربن کمشهر . 4-3

آن،  انواع و - کربن کم باشد،شهر تر گسترده حتی عمل در شاید و است گسترده تئوري لحاظ اکو شهر به دامنه که حالی در
 مرتبط نقش و هوا و آب تغییرات درباره اخیر بحث به مستقیم توان پاسخی می را -منفی با کربن شهر حتی و صفر با کربن شهر

 بین از حتی یا کاهش با 1تحمیلی از انسان کربن ردپاي رساندن حداقل به بر روشنی به امر این تمرکز .گرفت نظر شهرها در
 صادر را انگلیس انرژي سفید انگلستان کاغذ دولت ،2003 سال در .باشد تجدید می قابل غیر انرژي منابع از استفاده بردن و حذف

 اقتصاد ،سفید کاغذ در 2کرد. پیشنهاد را کربن کم اقتصاد مفهوم بار اولین براي که ،کربن کم اقتصاد ایجاد - ما انرژي آینده :کرد
طریق  از را زندگی بهتر و باالتري از حیات و کیفیت استانداردها و آن در جامعه که است شده تعریف موردي عنوان به کربن کم

جدید،  و تجارياي  حرفه و شغلی يها فرصت و آوري فن پیشرفته کند که توسط نوآوري می ایجاد یافته بهبود اقتصادي بازده
 دهد می کاهش را زیست محیط آلودگی و طبیعی منابع مصرف توجهی قابل طور به زمان همان در که حالی شده است در پشتیبانی

)DTI، 2003.( 
 تولید شیوه  تالش و اقدامات تحول بر داللت که است شده تبدیل جهان سراسر در روندي به پایین کربن اقتصاد زمان، آن از

 ها ده ژاپن ،2008 سال در مثال، عنوان به  .دارد پذیر هاي تجدید سهم انرژي افزایش و کمتر انرژي ایجاد با اقتصادي مصرف و
را  ها بخش همه در کربن انتشار کاهش یعنی اصل، سه از کرد که استفاده ، را منتشرکربن کم جوامع سمت (عملیات) به اقدام

 دیدگاه هنگام استدالل از ویژه به محققان، اکثر 3طبیعت دفاع کند. با هماهنگی در زندگی و کرد، تا از صرفه جویی پیشنهاد می
است،  داده ارائه انگلستان دولت که تعریفی  و پایه خود اصلی مرجع عنوان بهرا با استفاده از آن  کربن کم مهندسی، شهر یا اقتصاد
 مصرف کهاي  گونه به اقتصاد تغییر ضرورت( کالن سطح بین متقابل روابط به اشاره با) 2009( زو و کنند. چن سازي می مفهوم
 مرحله به ورودي از مواد جریان فرآیند کل در نظر تجدید با CO2 کاهش( خرد سطح و )یابد کاهش CO2 انتشار و انرژي

 این طرح براي متنوعی پیشنهادهاي با فنی بیشتر مقاالت فزاینده تعداد اخیر، يها سال تأثیر آن را شرح میدهند. در )خروجی
 و کربن کم شهر گذاران سیاست و نویسندگان از رسد بسیاري می نظر به اگرچه 4است. آمده پدید جهان مختلف شهرهاي در مفهوم

 ، تمرکز)کنید مراجعه صفر کربن با در خصوص شهر پدیا ویکی سایت وب به مثال عنوان به(دانند  هم اندازه می شهر را عمدتاًاکو
 با بیشتري ارتباط دهنده نشان و باشد انرژي به مربوط بر مسائل بیشتر دارد تمایل کربن کم شهر مورد در دانشگاهی ادبیات در

رو به افزایش  است، اهمیت آن اخیراً متاخر نسبتاً آن يها و ریشه أمنش که حالی اقتصادي و مهندسی است. در و تفکر اندیشه
 ثر بدون کربن (خنثی) باشد، بستهمؤ طور به کربن کم که شهر در صورتی .خود را آغاز کرده است از مفهومی سنت یک تولید است؛

                                                             
1. human-inflicted 
2. Liu et al., 2009 
3. GERF, 2008 
4. Gossop 2011,Guimaraes Castello 2011, Storch & Downes 2011 
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 زیست (اکو)، دانش؛ محیط با سازگار -کربنکم آور،هوشمند، تاب شهرهاي پایدار،
 پایدار اي از مفاهیم جهت ترویج و ارتقاي شهرنشینیمجموعه ایجاد

 داخلی ناخالص تولید واحد انرژي و میزان سرانه مصرف چه تا و شود می برداشت پذیر تجدید انرژي چگونه و کجا در اینکه به
 کربن کم شهر تحلیلی ضعف باشد. نقطه توجه مهم و قابل تواند شهري می پایدار توسعه در آن یابد، سهم می کاهش مؤثر طور به

 منابع و زیستی تنوع آب، مانند انرژي، از غیر و اکولوژیک به یمحیط زیست مسائل مفهوم شامل باشد که این این است ممکن
 توجه کربن کم شهر و پتانسیل مقوله اقتصاد و جامعه يها جنبه همه به انرژي تقریباً از استفاده حال، این شود. با طبیعی نمی

 طور به را آن که رسد می نظر گیري، را ارائه نماید و به اندازه قابل و ی آشکارمحیط زیست ضررها و دستاوردهاي کند تا می
 .کند می جذاب گران تحلیل براياي  فزاینده

  شهر هوشمند . 4-4

تر یا  پیشرفته جانشین یک عنوان به توان می حداقل اگرچه ،است جدید نسبتاً اصل در ترتیب، همین به هوشمند شهر مفهوم
 يها سال حال در این هوشمند در نظر گرفته شوند. با وشهر دیجیتال شهر اطالعاتی، قدیمی تر شهر از مقوالت گرفته نشأت

 پایدار شهر از گرفتن پیشی میزان به الشعاع قرار داده است، حتی محبوبیت، تحت پیشینیان خود را در کامالً هوشمند اخیر، شهر
 هوشمند توان می هنگامی را شهر )، یک2011( همکاران و کاراگلیو گفته به .2013 سال در علمی استفاده فراوانیتعدد و  در

ي ارتباطی و اطالعاتی ها زیرساخت در گذاري سرمایه با همراه ،اجتماعی و انسانی يها سرمایه در گذاري سرمایه کرد که تعریف
 طبیعی تولید محتاطانه منابع مدیریت ترویج عین در زندگی باالي کیفیت و پایدار اقتصادي سنتی، توسعه )نقل و حمل(مدرن و 
 به شود که شهري ارائه سراسر قلمرو پیشرفته و استادانه و سطح باال در ارتباطات و اطالعات فناوري امکانات ،اصل کند. در
 طریق شهروندان را با این از و دهند ارائه بهتري به شهروندان خدمات ،کنند نوآوري و تشریک مساعی تا دهد می امکان شرکتها

 یک ).2013 ،همکاران و لی(سیاست نمایند  ایجاد حتی و تأثیر اطالعات توانمند سازد تا حدي که بتوانند مباحثه، به دسترسی
 خدمات ساختمانی صنایع و اطالعات فناوري ادغام طریق از شود که ارائه شهري عنوان به تواند می اولیه مرحله در هوشمند شهر

 بیش چیزي تنهایی بر به ادعایی براي هوشمند بودن، باید هر اعتبار که است شده اینگونه استدالل اگرچه 1دهد، می ارائه ترکیبی
   2شود. متمرکز ارتباطی يها آوري اطالعات و فن از استفاده از

 ویژگی شش کردن با خالصه را خالق شهر )2011(همکاران  و کاراگلیو هوشمند، شهر دقیق از ادبیات یک بررسی اساس بر
) 2(اي  شبکه يها زیرساخت از گیري بهره با و جامعه فرهنگ توسعه اقتصادي و اداري و کارآیی بهبود) 1(کرد: ي ساز بارز مفهوم

 ساکنان مختلف اجتماعی انواعتحقق شمول  هدف روي جدي تمرکز) 3(محور؛  حرفه و مشاغل شهري توسعه بر اساسی تأکید
 سرمایه عملکرد کافی به توجه) 5( مدت؛ بلند رشد خالق در و پیشرفته صنایع مهم تأکید بر نقش) 4. (عمومی خدمات در شهري

 شهر توسعه مهم جنبه یک عنوان بهی محیط زیست و اجتماعی در نظر گرفتن پایداري )6( و شهر توسعه در ارتباطی و اجتماعی
 ماده شش از هوشمند شهر که کنند می استدالل) 2013( همکاران و لی و) 2010( همکاران و ترتیب، گیفینجر همین به .هوشمند

هوشمند، پویایی هوشمند،  اقتصاد :یعنی - مکررات تکرار نه است و تعریف مسلماً که نکته این ذکر با - است شده تشکیل زیر
 تأکید دانشگاهی ادبیات معنا، جدیدترین این به .هوشمند حکمرانی و هوشمند حیاتزندگی و  باهوش، افراد هوشمند، محیط یک
که  این به توجه روند با می فراتر هوشمند شهرهاي و دیجیتال شهرهاي اطالعات، شهرهاي هوشمند(تر) از شهرهاي که کنند می

سازي شده و  تر زمینه گسترده اجتماعی و فیزیکی يها مؤثر در سیستم بطور ایستا نیست و باید خود خودي به اطالعات فناوري
 و بارز استفاده آن یک نام رغم اکوشهر فراگیر، به 3.باشد دولت و تجارت مردم، خدمت دهد در می به آن اجازه شود و بنابراین تعبیه

                                                             
1. Korea Land Corporation, 2005 
2. Hollands, 2008 
3. Allwinkle & Cruickshank 2011, Leydesdorff & Deakin 2011, Deakin & Al Waer 2013 
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 شهر از غیر به .است مشهور نیز آن از خارج در امروزه جنوبی است، اما کره در خاص طور به هوشمند شهر مفهوم از موفق
 نظر اینترنت است، به به مربوط مسائل به بیشتر توجه هوشمند با شهر از جداگانه و متمایز مجموعه زیر یک داراي که دیجیتال

 ، از1994 سال اوایل در دیجیتال شهر .هستند هوشمند شهر از ناچیزي نسبتاً مرتبط پیروهاي اصطالحات سایر که رسد می
 فضایی را دیجیتالی شهر آنها 1اینترنت بود. به دسترسی کردن گیرد که هدف آن دموکراتیک ریشه می آمستردام در آزمایشی

 بازدیدکنندگان و ساکنان آن در و شود می سازماندهی و آوري جمع دیجیتالی شکل به شهر به مربوط اطالعات که دانند می
 که زیرساختهاي دارد اشاره متصل اجتماع یک به اکنون دیجیتال شهر .هستند تر جامع جدیدتر تعاریف .باشند تعامل در توانند می

 نوآورانه خدمات باز؛ و صنعت استانداردهاي اساس محور بر خدمات و انعطاف هاي محاسباتی قابل باند؛ زیرساخت پهن ارتباطی
 توضیحات که همانطور هم هنوز 2کند. میآنها را ترکیب  مشاغل و شهروندان کارمندان، وها  دولت نیازهاي به پاسخگویی براي
و  کننده احیا پایداري يها نزدیک کمتري با جنبه ارتباط هوشمند است و محدودتر از شهر بسیار آن معناي دهد، می نشان باال
  .آفرین دارد باز

 محبوب طور ویژه به نیز مهندسی بزرگ هاي شرکت بین بلکه در شده پذیرفته شهرهاي بین در تنها نه هوشمند شهر  مقوله
 ارائه ها زیرساخت و شهري فیزیکی توسعه براي را مشخصی گذاري سرمایه هاي فرصت و نوآوري، ابداعات است، زیرا شده
از  را توجه حدودي آن، تا تبع به بخشد و می ترویج و ارتقا شهري به مشکالت را مهندسی سیستم يها حل مقوله راه این دهد. می

است. اصطالحات اکو  اطالعاتی و زیرساختی تغییر داده استفاده گیري سمت مفاهیمی با جهت به شهر یمحیط زیست مفاهیم
 در .تفریح باشند براي ها پارك و سبز شمول فضاهاي دهنده تا نشان شوند می اضافه عمده طور به سبز زیست)، و محیط با (سازگار

   3است. اختالف مورد همچنان زیست محیط زمینه در آن خالص برخی، سهم گفته نتیجه، به

  شهر دانش. 4-5

 توسعه براي مطلوب جهت رسد می نظر به آنچه رو این هوشمند، دارد از شهر يها جنبه با ظاهري دانش شباهت شهر مقوله
تئوري و  هاي نظري حال، ریشه این با .باال یمحیط زیست تأثیر بدون دانش فشرده و تولید -اطالعات: است مشابه باشد، شهري

 بر مبتنی شهري توسعه مفهوم موثر با طور این مقوله به .است مرتبط نوآوري و ابداع اقتصاد با بیشتر و است متفاوت کامالً آن
 دهه سه حدود »دانش شهرهاي«به  منابع اولین که کند می اشاره )2008( Yigitcanlar 4است. تعویض قابل )KBUD( دانش
 تبدیل عنوان بهرا  آن و کرده معرفی را KBUD مفهوم باشد که رسماًاي  نویسنده اولین شاید) 1995( نایت .است ردیابی قابل

 اجتماعی براي یادگیري فرایند یک با پایدار، همراه روشی به شهر توسعه بستري براي ارائه محلی براي توسعه به دانش عناصر
اي  یکپارچه شهرهاي عنوان به »دانش شهرهاي«، اخیراً .شهري توصیف نموده است تغییرات تحقق جهت شهروندان به کمک
 و مدنی و شهري ترکیب مسکونی علمی را با کارکردهاي پارك یک عملکردهاي شده اند که به لحاظ فیزیکی و نهادي تعریف

 از .ندارند توسعهپیشرفت و  این تحریک ارتباطات، در و اطالعات ؛ فناوريICT اصلی نقش بر تأکید آنها حال، این با 5کنند. می
 دلیل مدرن به شهري ریزي برنامه .است بوده جدا هوشمند شهر از گذشته دهه یک گروه و مقوله در این مفهومی تکامل رو، این

 ترین وسیع در 6کردند. KBUDسازي، شروع به پذیرفتن  جهانی در زمینه منطقه در رقابت افزایش بر دانش شهرهاي اساسی تأثیر

                                                             
1. Besselaar & Beckers 1998, Besselaar et al. 2000 
2. Civitium Wireless Broadband 2010, Wikipedia undated 
3. Gargiulo Morelli et al. 2013, Viitanen & Kingston 2013 
4. Arbonies & Moso 2002, Yigitcanlar et al. 2013 
5. Yigitcanlar et al., 2008 
6. OECD 2005; Ovalle et al. 2004 
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 زیست (اکو)، دانش؛ محیط با سازگار -کربنکم آور،هوشمند، تاب شهرهاي پایدار،
 پایدار اي از مفاهیم جهت ترویج و ارتقاي شهرنشینیمجموعه ایجاد

 انسانی، محیطی شده غنی سرمایه نیست بلکه بر متمرکز صنعتی، دانش و ساختار اقتصاد بر تنها نه دانش شهر مفهوم تفسیر،
ي، پذیر باال، دسترس کیفیت با مصنوع محیط طبیعی،یک محیط از و پویا،حفاظت جوش و جنب متنوع و پر فرهنگی و اجتماعی

 Stoeglehnerو  Peerاین  بر عالوه 1کند. می اجتماعی نیز تأکید برابري و فرهنگی چند پذیرش ي و قدرت تحمل، وآور تاب
 و دانش دانش، انتقال مطالبه تعیین مشترك مذاکره، تبادل نظر و منظور مبانی، به چنین ایجاد کنند که براي می ) استدالل2013(

 جهان خصوصی، و فعاالن دولتیبین  اساسی همکاري قوي با سازماندهی ظرفیت یک به نیاز دانش دانش، شهرهاي یادگیري
 فراگیري براي را شرایط تواند دانشمی شهر یک ریزي طراحی و برنامه تر دارند. بنابراین، گسترده جامعه و اجتماع دانشگاهی و

 2کنند. می پایدار کمک توسعه بهاي  منطقه سطح جمعی، در ابداع و نوآوري فرایند یک طریق کند که از فراهم ییها شبکه
 فضایی و – اجتماعی کیفیت اقتصادي، کیفیت باید تعادل KBUD که دارند را دیدگاه این) 2010( 3رومن و مالدونادو-فرناندز
مثبتی بر  میتواند تأثیر »دانش شهرهاي« تحقق رفته، هم در مسیري پایدار برقرار سازد. روي توسعه منظور به سازمانی را کیفیت

 عنوان بهاست،  اقتصادي مؤثر نوآوري با مرتبط اهداف سایر به دستیابی براي فقط اصل در اگرچهباشد  داشته محیطی، پایداري
 این کننده (بازآفرین) نیست. با احیا توسعه حتی ی یامحیط زیست پایداري مرکزي مروج و ارتقا دهنده طور به »دانش شهر« مثال،
 همان به اینکه ضمن است، دانش شهر جایزه برنده 2013 سال در مورد تحسین قرار گرفته مانند ملبورن بسیار شهر یک وجود،

 در جامعه مشارکت جنبه بر بالد که اساساً پایدار است، می شهري توسعه براي ملبورن و اینکه موطن اصول بودن سبز اندازه به
 زمانی بازه دراي  مالحظه قابل طور است، اما به دیرینه نسبتاً مفهومی مقوله یک دانش شهر .کند می تأکید شهري پایدار توسعه
هاي  پیوستگی است وهوشمند  شهر متمایز از و کامالً مشخص هویت مفهومی این مقوله داراي .است نکرده رشد بررسی مورد

 متقابل نزدیک تر و تنگاتنگی با ارتباط دهنده نوآوري، نشان بر مبتنی اقتصادي عمدتا مفاهیم رغم متناقض، علی کلیدي کلمات
   .دیگر، هستند يها دسته به نسبت کربن کم شهر و اکوشهر پایدار، شهر

  آور تابشهر . 4-6
گوندسون به منظور  و او. است کرده ي استفادهآور تاباصطالح  از که باشد کسی اولین است ممکن) 17: 1973( هالینگ

 جذب برايها  سیستم این سیستم، توانایی یک درون روابط تداوم عنوان بهدادند،  اکولوژیک ادامه منظر از بسط این مقوله، آن را
 حفظ و اختالل تحمل براي سیستم یک ظرفیت و پابرجا همچنان محرك، و متغیرهاي حالت، پارامترهاي متغیرها و تغییرات

 يها رشته سایر براياي  گسترده کاربردهاي و اکولوژي، شناسی بوم بر عالوه مفهوم زمان این آن هاي آن. از کنترل و عملکردها
 4کنترل سیل. و تروریسم انسانی، و طبیعی يها بحران مدیریت اقتصادي، جغرافیاي جمله است، از داشته نیز دانشگاهی

 5:است شده ارائه داده UNISDRپوشش میداد توسط  دانشگاهی يها رشته از بیشتري انواع که کاربرد ان را در اخیر تعریف
جذب، تطبیق و همسازي براي بهبود و بازیابی  مقاومت، که براي یا اجتماع است جامعه سیستم، یک توانایی معناي به يآور تاب

اساسی  کارکردهاي و ساختارها ترمیم و حفاظت جمله خطر قرار دارند؛ از معرض خطرات، در اثرات ناشی از کارآمد از و موقع به
  بنیادي خود. 

) 1( :دهد می نشان يآور تاب تحقیقات را در مختلفی اندازهاي چشم آور تاب شهر مورد در مطالعه اخیر، ادبیات اساس بر
 شهري اقتصاد توسعه هاي در ها و تالطم شوك با مقابله) 3( .بالیا و خطرات به رسیدگی) 2. (یمحیط زیست مشکالت به واکنش

                                                             
1. Florida 2005; van Winden et al. 2007, Yigitcanlar et al. 2008 
2. Valkering et al., 2012 
3. Fernandez-Maldonado & Romein 
4. Barnett 2001, Polese 2010, Godschalk 2003, Davic 2004, Jabareen 2013 
5. UNISDR (2010: 13) 
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 از کمی محققان بر تعداد که کنند می ادعا شهري. برخی مؤسسات و مدیریت طریق از يآور تابارتقاء و ترویج ) 4( و. اي منطقه و
اي  رشته چند و پیچیده سیستم یک آور تابشهر  صحیح شوند، زیرا نا گیري توانند منجر به نتیجه اند که می عواملی تمرکز کرده

 رو شوند که هروب ها يپذیر آسیب وها  قطعیت عدم از بسیاري با بتوانند گران تحلیل نیاز دارد تا یکپارچه رویکرد یک به است که
 متشکل(پایدار  شهري فرم )3(و  فضایی ریزي برنامه) 2( ،سازگاري) 1( شامل )Jabareen )2013 نیستند. بینی پیش قابل همیشه

 مؤلفه سه عنوان به) برداري بهره و تجدید و سبز ، فضاي1خورشیدي منفعل طراحی ،تنوع ،مختلط اراضی کاربري ،چگالی ،تراکم از
باید  شهري، هاي خوب سیستم گویانه هاي پیش ساخت مدل براي گران قطعیت است که تحلیل عدم گیري جهت تنیده هم در
 شهر مقوله از علمی باشند. استفاده داشته کار و سر آنها ، باآور تاب شهر ترویج و ارتقاء براي اقدامات تدوین براياي  پایه عنوان به

 کرده تأسیس خود از نظرياي  ، شاخهآور تابشهر  .شد مهم 2013 سال تا مداوم داشته است و افزایش 2008 سال از آور تاب
 ایاالت ،نیواورلئان( کاترینا طوفان پیوندهاي آن با .است گرفته قرار دانشگاهی محبوبیت در پیوسته طور به 2006 سال از که است

. رسد می نظر به توجه قابل )آن کاهشی اثر بازتاب( با پایداري همچنین و) آن سازگاري جنبه بازتاب(مدیریت اضطراري  و) متحده
 مهم اجزاي آینده، به سالهاي در مقوله این بیشتر تحکیم فرض مرتبط، با کلیدي کلمات آیا همچنان باید دید که حال، این با

 در آور تابشهر  از اخیراً گرچه که رسد می نظر به شوند یا خیر. همچنین می تبدیل ادبیات در آور تاب شهر مفهومی هویت
. است و بارزتر شده آشکارتر حکومتی و یمحیط زیست علوم ایمنی، علوم در است، اخیراً شده استفاده دانشگاهی مختلف يها رشته

 به نهایت در مفهوم این آیا که هاي دیگر. این ها و دسته است و نه مقوله مرتبط پایدار تنها با شهر آور تابشهر  که است بدیهی
دهنده  کاهش حدودي تا دارد که حداقل بستگی آن تفسیر به اول درجه کرد، یا خیر، در خواهد مثبت کمک پایدار شهري توسعه

این  شهري بقاي مدت کوتاه در (اگرچه  محور پایداري شهري فرم و فضایی ریزي برنامه مثال عنوان بهیا تسکین دهنده باشد، 
منافع شهر  براي گذاري سیاست تأثیرات اقدامات ).داشته باشد بستگی مؤثر جوي سازگاري به شدت به است چنینی ممکن

 به موجود، ادبیات به توجه با .باشند شده اتخاذ مبهم کمی تواند مورد ارزیابی قرار گیرد که رویکردهاي می صورتی در ، فقطآور تاب
 .باشد داده رخ امروز به تا اتفاق این که رسد نمی نظر

  پیامدها و گیري نتیجه .5  
 سیاست بحث در شده معرفی از اصطالحاتاي  و مجموعه پایدار توسعه شهري سمت به جهان سراسر از ابداعات در بسیاري

 با همه هاي شهري ظاهراً بندي دسته از مختلفی انواع .است و چشمگیر انگیز آور، حیرت سرسام بسیار اقدامات این توصیف براي
 بدهند، در هم دست به دست تواند ) میبازآفرینی حتی یا(ی محیط زیست و اقتصادي اجتماعی، پایداري تصور که ایجاد این هدف

 هاي گروه همه و دانش زیست، محیط با سازگار ،کربن کم ،آور تاب هوشمند، شهري پایدار، يها است. دسته شده داده قرار ترکیب
 توسعه و شهر اکولوژیک در نوسازي و مدرنیزاسیون بهتر؟ آیا زندگی بهتر، شهر :هستند یکسان واقعاً آنها شهري، آیا دیگر
 یک کدام هست که مهم اصالً کنند، امن هست؟ آیا می اتخاذ را شرایط این از یک هر کهکسانی  دست در شهري کننده احیا

  شود؟ انتخاب
  ادبیات توسط پایدار، شهري توسعه به مربوط شهر برجسته يها بندي دسته تفسیر و تحلیل نحوه تا است شده سعی مقاله این در

 دسته دوازده میان مشخصی، در مفهومی دیدگاههاي مشخص شدن این بود که آیا کل بررسی شود. هدف، در دانشگاهی
 واقع در دانشگاهی ادبیات که کردیم اینگونه فرضیه سازي خیر. ما یا دارد وجود شوند، می رو هروب آن با اغلب که شهرهایی

 و همپوشانی مقداري با احتماالً کند، می آشکار شهر مختلف يها ها و گروه بندي دسته را براي متمایزي مفهومی يها هویت
                                                             
1. Passive solar design 
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 زیست (اکو)، دانش؛ محیط با سازگار -کربنکم آور،هوشمند، تاب شهرهاي پایدار،
 پایدار اي از مفاهیم جهت ترویج و ارتقاي شهرنشینیمجموعه ایجاد

 اجازه ما به همچنین تحلیل و تجزیهاین  دسته، دوازده در این نهفته کلیدي مفاهیم شناسایی بر عالوه .آنها بین متقابل ترکیب
 ترتیب، این این به .کند می آشکار را آنها اساسی برداشتهاي و و هنجارها کنیم ردیابی را آنها مفهومی يها ریشه تا است داده

  دهد. می ها را نشان واگرایی آن یا همگرایی آنها، سیاست پیامدهاي نتیجه در نظري و جایی را که مفاهیم تحلیل و تجزیه
 پایدار، شهر ،اکوشهر :عبارتند از شناختی کتاب تحلیل این موضوعشهري  کننده (بازآفرین) احیا پایداري گروه و مقوله دوازده

 و اطالعات شهر سبز، شهر ،آور تاب شهر دیجیتال، شهر فراگیر، شهر هوشمند، شهر دانش، شهر ،کربن کم شهر هوشمند، شهر
 شده ذخیره اسکوپوس در 2013 تا 1996 سال از که هستند دانشگاهی ادبیات دربرگیرنده تحلیل و تجزیه مورد سوابق. زنده شهر
  .است

 تعویض قابل شهر منتخب يها دسته یعنی - کند می پشتیبانی را ما فرضیه کلی طور به ما تحقیق يها یافته همه، از اول
 بین متقابل روابط اگرچه دهد، می نشان را آنها بین در مفهومی مهم يها تفاوت جدي طور به تحقیق يها یافته عوض، در .نیستند

کند که  بیشتري را ایجاد می هايبندی تر، دسته قدیمی يها دسته از جدید يها بندي دسته دارد. پیدایش وجود دسته این دوازده
 مفهومی نظر از که کردیم پیدا دسته شش تر، ما خاص طور به .دهد می توضیح راها  دسته بین مفهومی همپوشانی مختلف درجات

اکو  ،هوشمند شهر پایدار، شهر(شود  می پشتیبانی ها نظریه از خاص مجموعه یک دیده شود کهاي  گونه هباشند که ب متمایز انقدر
  ).دانش شهر و آور تاب شهر ،کربن کم شهر شهر،

 و ترین بزرگ کلیدي وقوع همزمان کلمات نقشه در است و گروه و مقوله ترین ترین و رایج شایع پایدار شهر ثانیاً،
وقوع همزمان  نقشه .است مرتبط سبز شهر و اکوشهر با همه از تر و بیشتر صورت پیچیده هب که است،گره  ترین پیوسته هم هب

 اکولوژیکی، هاي پایه یا ابعاد به دهد که می چتر نشان جامع مفهوم بعنوان یک را »پایدار شهر« قدرت وضوح کلیدي به کلمات
 الزم هاي مبادالت و مصالحه و آن بودن جامع رسد می نظر به مسلماً زمان، گذشت پردازد. با پایدار می توسعه اجتماعی و اقتصادي

 وقوع میزان مورد در قضاوت با است، چرا که آن درآمده جدي مشکل عنوان به ی،محیط زیست و اجتماعی اقتصادي و پایداري بین
) که به طور دقیق تعریف  smart city( هوشمند شهر خصوص به و کربن کم دانشگاهی، مفاهیم شهر مجالت در و کاربرد آنها
  هستند. فراگیر شدن حال در سرعت شده اند، به

هوشمند  است، شهر پایدار شهر مفاهیم مقوله ازاي  زیرمجموعه نمایانگر اساساً کربن کم اینکه، نظر به اینکه شهر سوم
 حرف و مشاغل ایجاد براي اینترنت نقش و اجتماعی شمول آن در است، که شده مطرح مفاهیم از جدیدي مجموعه عنوان به

 هستند؛ این امر شهراي  برجسته يها ویژگی اطالعات، با شهروندان سازي توانمند براي باال و کیفیت با خدمات ارائه جدید، براي
 -  حقیقت شهري مقام میدهد. در نوسازي و مدرنیزاسیون يها طرح و مشخص و متمایز از اهداف گروه یک عنوان به را هوشمند
 یک محرك پایداري عنوان بهپیشتاز  به شدن راه تبدیل در هوشمند مفاهیم شهر خانواده رسد می نظر به - حاضر حال در حداقل

ي علمی و ها و تکرار استفاده در گفتمان وقوع فراوانی هوشمند در شهر ،2012 سال در .است هاي بازآفرینی ابداعات و نواوري و
   .گرفت پیشی پایدار شهر از دانشگاهی،

اگر  حتی .است متمایزي دسته دهنده دانش نشان شهر رسد می نظر هوشمند، به شهر و پایدار شهر مفاهیم يها خانواده کنار در
 نوآوري و ابداع، تفاوت اقتصاد در آن يها نظر ریشه پایدار باشد، از شهر در اساسی مفاهیم با توجهی قابل همپوشانی  دهنده نشان
 و ایمنی زمینه در مثال، عنوان بهجدید  کلیدي کلمات دهنده واقعیت که نشان این به توجه دارد. با مورد دوم با توجهی قابل

 اندازه و به  متمایز مفهومی گروه، دسته یا مقوله به یک ،زمان مرور به است، ممکن» آور تابشهر «اضطراري است،  مدیریت
 شدن آن در که میزان ظاهر - زد حدس توان می فقط ،زمانی مقطع این در ،حال این خود، بدل شود. با توجه خاص قابل کافی

  .است بوده متوسط امروز به تا دانشگاهی ادبیات
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 توجه آن، با عملکرد نحوه شهري است، و شهري، دیدگاه و منظر متفاوتی از اینکه چگونه و مقوالت ها دسته، رده از یک هر
 نقش به توجه با و آن طبیعی محیط و شهر بین تعامل به توجه شهر، با مدیریت با آنها ارتباط و نحوه شهروندان نقش به

 سیاست پیامدهاي بخواهد کسی شهر را ارائه میدهند. بنابراین، اگر بودن زنده و اقتصاد در شهري زیربنایی خدمات وها  سیستم
بر نیاز  باید درك کند، ما شهري، را توسعه در عمومی مختلف ارزشهاي میان در صورت گرفته ضمنی و هاي صریح خود و گزینش

  کنیم. کیدأت اصطالحات این از دقت و سخت گیري در استفاده براي و لزوم
 به است دوازده گانه ممکن شهري بین این مقوالت در موجود تمایزهاي .هستند محض نظري ارتباط از بیشها  یافته این

 کننده احیا توسعه الگوهاي پایدار، نوسازي و مدرنیزاسیون اکولوژیک، و توسعه بنایی زیر و کلیدي فرضیات خوبی دوام و زنده بودن
 شوند که توسعه سبب می خود، شروع نقطه ترین اصلی عنوان بهالگوها  ببرد. این سوال شهري زیر زمینه در حداقل را (بازآفرین)،

 باشد، اگر پذیر امکان آنها بین بدهند و همزیستی هم دست به دست اجتماعی بتواند ی (اکولوژیک)، اقتصادي ومحیط زیست
 توسعه که شود می فرض که معنا این به .شود انتخاب خدمات اقتصاد سمت یک به صنعتی تحول مسیر طبیعی نباشد و اگر

 یا و )یمحیط زیستو مدرنیزاسیون  نوسازي ،پایدار توسعه(ثابت  حالت در را بومی زیست محیط که حالی باشد در ممکن اقتصادي
 و مقوله گروه دوازده بیشتر در اجتماعی نگاه میدارند. این جنبه )کننده احیا توسعه( طبیعی محیط بهبود و ارتقاي یا/ و بازیابی حتی

 نظر به حقیقت گیرد؛ در اندازه می و کند می اشاره آن به که دشوارترین موردي است گیرد، اما می قرار توجه شهري نیز مورد
داریم همه  دوست دیگر، اینکه ما چقدر عبارت به .شود می متفاوت تفسیر مختلف ها و گروههاي بندي در دسته که رسد می

 میدان باشند، فرض این امر که مقوله ی، در فرآیند احیاي شهري برندهمحیط زیست و اقتصادي عمومی، اجتماعی، هاي ارزش
 شهر مواردي مفهوم که دهد می نشان ما تحقیق يها یافته صحیح نیست. است، مدرن شهري تحول منطقی نتیجه همیشه  برنده،

 سیاست آینده تاثیر دارد. اگر شهر ظاهري شکل در کرده و دارد را انتخاب وجود شده مورد تبادالت و مصالحات انجام در که را
حتی سود  یا) اکولوژیک مدرنیزاسیوننوسازي و  پایدار، توسعه(دست ندهد  از محبوبیت خود را طبیعی خواهند محیط می گذاران
   .باشند موارد سایر از تر شهري میتوانند مناسب هايبندی دسته ها و از مقوله برخی )کننده و بازآفرین احیا توسعه(ببرند 
 منطقی براي رویکرد یک عنوان بهزمان  گذشت زیست) با محیط با سازگار (شهر» اکوشهر«اصلی  جریان شرایط، این در
 بر جدي ، تأکید»اکوشهر«از  کربن کم شهر رسد، تحول و تکامل می نظر به پایدار شهري يها زیرساخت در گذاري سرمایه

و  هوشمند شهر سریع ظهور ویژه به و آور تاب شهر تفسیر مفهوم در گرفتن آن) هوا (به جاي حذف و نادیده و آب با سازگاري
 بین شدید روزافزون، در رقابت باشد. زیست محیط فعاالن و گران تحلیل به راها  هاي نگرانی دلیل برخی از پیروهاي آن، باید

خصوصی،  يها ها به لحاظ مالی به صندوق آن ي مصیبت زدهها همچنین وابستگی دولت مستعد، و افراد و مشاغل براي شهرها
 هاي و چاره اقتصادي سنجی بر امکان بیشتر تأکید جهت گذاري در سرمایه يها برنامه پیشرفت خودبخودي شهرها و باعث

، هوشمند شهر که رسد می نظر شهري شده است. به پایدار و مطلوب توسعه براي خود اهداف تحقق مهندسی بمنظور يها سیستم
 دراي  سرمایه اساسی نیازهاي تناسب دارد و بیانگر یکپارچه، ساختاري و فنی اصالحات تصویر ارائه این خاص با طور به

 از کافی اندازه به تواند می هوشمند رشد نوع این آیا اینکه است. اما موجود زیرساخت شهري حفظ یا و جدید وسازهاي ساخت
 که یمحیط زیستپیشرفت، ترقی و جریان  ترتیب، آنچه از همین به. نیست قطعی و مسلم باشد، برخوردار اجتماعی حقوق

 وها  شدید دانش، زیرساخت هاي ساختمان پیشرفته، وريافن طریق ازداشت  انتظار بزرگ مقیاس در توسعه يها فعالیت از توان می
 مختلف در مناطق شده انتخاب دقت با شهرهاي از تعدادي تر در دقیق میدانی کارهاي انجام .نیست آشکار بالفاصله خدمات
اندرکاران  کدام فعاالن و دستکند که  گیرند، بررسی می می بر در را پایدار توسعه شهري از جدیدتري يها بندي دسته که جهان
 و اجتماعی این اقتصادي ی،محیط زیست واقعی تأثیرات اند، مطالعه بوده گذاري سرمایه يها معنوي پروژه و مالی کمک ترین بزرگ
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 خواهد الزم این سواالت همه به موثق پاسخهاي تهیه مدت، همگی براي بلند و مدت کوتاه تأثیرات و نظارت برها  گذاري سرمایه
ها  به آن مقدمه در و گوانگژو، باشند که ملبورن ،گرنوبل موردي مطالعات چنین براي توجه جالب کاندیدهاي رسد می نظر بود. به

این  به پاسخی به را ما تواند می تحقیقاتی هاي دوازده گانه شهري میگنجند. چنین اشاره شد که در بیش از یک دسته از دسته
 ».هستند یا خیر واقعی رمونی (هماهنگ)ها  شهر یک به شدن تبدیل براي تالش حال در آنها آیا«تر کند که   نزدیک سؤال
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  طرح. موقعیت محدوده 1

شود که از شمال به هکتار را شامل می 537مساحتی حدود » فدائیان اسالم خیابانطرح بازآفرینی «محدوده 
ها و میدان و پارك شوش، از جنوب به بزرگراه بسیج، از شرق به بلوار شهید بروجردي (شهرزاد)، خیابان مهریاري

  گردد. محدود می 20زاده در منطقه حنیف - و شهدامتري بعثت)  21شهید غمخوار و از غرب به خیابان صابونیان (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سازمان فضایی طرح جامع شهر تهران درموقعیت محدوده طرح . 1شکل 
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مبنی بر  14/11/1392در تاریخ  5کمیسیون ماده  522صورتجلسه  4عرصه مذکور، محدوده تدقیق یافته مورد تاکید در بند 
هاي صنعتی شمال منطقه طرح ساماندهی پهنه"به شمال محدوده هکتار  250اي به مساحت تقریبیضرورت اضافه شدن محدوده

 ناحیه بهسازي و نوسازي" هکتار، و همچنین منطبق با محدوده طرح 450تهیه طرحی به صورت یکپارچه با وسعت حدود و  "20
 395صورتجلسه  4و مورد اشاره در بند 1383در سال  5بررسی شده در کمیته کار کمیسیون ماده  "اسالم فدائیان محور صنعتی

- دربر می را تهران شهر 20و  16 ،15 ،12 مناطق از بخشی ده طرح حاضر،است. محدو 01/03/1385در تاریخ  5کمیسیون ماده 
 غربی بخش( 16 منطقه در هکتار188,5 ،)اسالم فدائیان خیابان شرقی بخش( 15 منطقه در هکتار 7/126 که نحويبه گیرد؛

 خیابان طرف دو در( 20 منطقه در هکتار 203,4 و) شوش میدان شمالی بخش( 12 منطقه در هکتار18 ،)اسالم فدائیان خیابان
-می را دربر اسالم فدائیان خیابان از کیلومتر 5,3 است که گرفته قرار) بسیج بزرگراه تا آزادگان بزرگراه حدفاصل اسالم، فدائیان

 در. رودمی شمار تهران به شهر مهم محورهاي از ري و تاریخی تهران حدفاصل در استقرار واسطه به اسالم فدائیان گیرد. خیابان
 بعدي مراحل در که است بوده) آجرپزي هايکوره( ساختمانی مصالح تولید صنایع از بخشی استقرار محل خیابان این حاشیه ابتدا

 ،يهرند ،آذريباغمحله  13از  یبخشاین محدوده . است شده تبدیل فعالیت و صنعت و کار مراکز براي مکانی به خود، توسعه
-را دربر میجوانمرد قصاب  ،یجنوب آبادعلی آباد،شهادت، دولت ،یو شمال یجنوب انشهریبعثت، ک ،يمطهر ،يکوثر، شوش، مظاهر

  گیرد.

 پیشینه خیابان فدائیان اسالم. 2

خان گفته محمدحسن  (به ترین آنکه اصلی در دوران قاجار دو راه اصلی و یک راه فرعی بین تهران و قصبه ري وجود داشت
اکنون، خیابان فدائیان اسالم است که  شد. این مسیر هم مستقیمی است که از دروازه شاه عبدالعظیم شروع میاعتمادالسلطنه) خط 

یابد. راه اصلی دوم موسوم به راه چشمه علی یا جاده نو و راه فرعی، به  شود و تا میدان شهر ري ادامه می از میدان شوش آغاز می
شد تا این که در دهه  اد تاریخی، مسیر مستقیم تهران و ري به نام جاده ري نامیده مینام جوانمرد قصاب بود. طبق نقشه ها و اسن

آهن  شمسی نام خیابان به سپهبد رزم آرا و سپس بعد از پیروزي انقالب اسالمی به فدائیان اسالم تغییر یافت. نخستین راه 1340
کیلومتر به موازات خیابان  8,7عبدالعظیم) در مسیري به طول  در ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار بین تهران و ري (قصبه شاه

ماشین دودي (جاده سوم شهر . این مسیر، در ابتدا مسیر هجري قمري افتتاح شد 1305ري (فدائیان اسالم) ساخته شد و در سال 
ت. خیابان فدائیان اسالم به شهید بروجردي تغییر نام یافو پس از انقالب اسالمی به  ري) نامیده می شد که بعدها به شهرزاد

گیري صنعت در ایران و تهران نیز بوده است. کارخانه هایی مانند چیت ري، چیت ممتاز، چرم مخزنی، چرم نوعی محور شکل
 به بعد شکل گرفته اند در پیرامون این خیابان واقعند. 1320امید، چرم زوك، که از نیمه دوم دهه 

  وده طرحجمعیت و کاربري وضع موجود محد. 3
هاست که بخش غالب آن انبارها و کارگاه هاي صنعتی خرد محدوده طرح داراي انواع مختلفی از کاربريدر حال حاضر 

هاي درصد کل کاربري 49کارگاه، صنعتی و کارگاهی و بایر در مجموع -هاي انبار، انبارقدیمی و بعضا رهاشده است. کاربري
-ها را تشکیل میدرصد کل کاربري 7,3کاربري مسکونی در محدوده اندك بوده و تنها دهند. سهم محدوده طرح را تشکیل می

درصد کل  14هاي خدماتی شامل آموزشی، درمانی، ورزشی، مذهبی، تاسیسات و تجهیزات و فضاي سبز دهد. مجموع کاربري
مهم شهري (مرکز تاریخی و مرکز ري)  دو مرکز دهندهاتصال، این محورنقش در طرح جامع تهران شود. را شامل می هاکاربري

 شهري عمده هاي کانون و ها کاربري به نزدیکی دلیل به حاضر طرح محدودهو به عنوان پهنه فعالیت و فراغت تعریف شده است. 
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 امکانات طرح، محدوده نزدیکی در) بعثت( جنوب پایانه و تهران آهن راه مرکزي ایستگاه. است راهبردي و کلیدي موقعیتی داراي
 و اي منطقه شهري،  مقیاس در که ها فعالیت از وسیعی طیف با تهران کند. بازار می فراهم سهولت با را مسافر و کاال نقل و حمل
 تجاري و اقتصادي هاي فعالیت رونق و تقویت موجب آن، با نزدیک ارتباط در و محدوده شمال در دارد عملکرد نیز فراملی و ملی

 در شهري سبز فضاهاي ترین مهم از یکی که بعثت پارك جمله از شهري وسیع سبز فضاهاي همچنین. شود می محدوده این در
 این خاص هاي ویژگی و ها قابلیت دیگر از محدوده غربی مجاورت در ابریشم بوستان نیز و است بوده تهران جنوب منطقه

مانند محدوده  یی(عرصه ها یصنعتهاي تولیدي و کارگاه ،هاانبار رااز مساحت محدوده طرح  بحش قابل توجهی .است محدوده
نامه  نییآ«است و طبق  ادیو مزاحمت ز یآلودگ يکه اغلب دارا دهدتشکیل میو .. )  یعاتیضا ها، يسنگبر ها، یاوراقچ

 تیدر محدوده شهر فعال توانند ینم» 1396هـ مصوب  53746/ت126368: شماره يمشاغل و اصناف مزاحم شهر یسامانده
 يکشاورز يها مجاز و شهرك یصنف يها مجتمع یبه شهرك صنعت ایبه خارج از شهر  یو انتقال قطع یلیکنند و مشمول تعط

 در نفر 25746 به 1385 سال در طرح محدوده نفري 29840 جمعیت مسکن، و نفوس رسمی سرشماري آمارهاي طبق .باشند یم
 این و بوده منفی محدوده در جمعیت رشد نرخ بنابراین. است یافته کاهش، 16و  12به تبع کاهش جمعیت مناطق  1395 سال

  .است طرح محدوده ساکن از جمعیت خروج بیانگر

 ) SWOTها، مسائل و مشکالت اصلی محدوده طرح ( تحلیل و ارزیابی پتانسیل. 4

ها  ها و مسائل و مشکالت اصلی محدوده طرح بر اساس مطالعات صورت گرفته و در قالب نقاط ضعف، قوت، فرصت پتانسیل
هاي مذکور در ابعاد مختلف شامل عملکردي، کالبدي،  مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی SWOTو تهدیدها در جدول 

  است.  اجتماعی و ترافیکی در جداول زیر ارائه شده -اقتصادي
  

  )SWOTتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ( .1 جدول

  تهدید  فرصت  ضعف   قوت  بعد

دي
لکر

عم
  

وجود فضاهاي سبز گسترده در 
 محدوده 

هاي تجاري فعال وجود راسته
  صابونیان و بورس لوازم خانگی

- وجود کاربري اراضی خالی و ساخته
  نشده بزرگ مقیاس

فریز بودن طوالنی مدت بخش غالب 
محدوده طرح و عدم استفاده مالکان از 

 حقوق مالکانه خود
هاي صنعتی  و کارگاهی و وجود کاربري

  انبار در سطح وسیع
  وجود انبارهاي ضایعات

بري در قطعات هاي سنگوجود فعالیت
  بزرگ

  سطح اندك کاربري مسکونی
وجود سطح باالیی از اراضی بایر و 

  رهاشده

ساختار نظیر محدوده در موقعیت بی
 فضایی شهر تهران

وجود سطوح قابل توجهی از اراضی بایر 
 در محدوده

هاي مهم همجواري با عناصر و کاربري
آهن و و کلیدي شهر مانند ایستگاه راه

  ترمینال جنوب؛ بازار و .

مسکونی به  گرایش به تغییر کاربري
 کاربري انبار

عدم سرزندگی فضاها در ساعات 
 غیراداري و شب

  فضاهاي رهاشده و متروکهافزایش 

دي
کالب

عد 
ب

  

وجود میدان شوش با هویت تاریخی 
و مکان ورودي به بافت تاریخی 

  شهر تهران در محدوده طرح
وجود عناصر تاریخی، سردرها و 

هاي باارزش مانند کاروانسراي جداره
  گمرك

هاي ارتفاع نامتعارف و نامطلوب ساختمان
  جدید اطراف میدان شوش

  رهاشده و ناامنوجود فضاهاي 
  سیما و منظر شهري آشفته و نامطلوب

  
 وجود قطعات درشت دانه

  

گیري دیواره حجیم ساختمانی شکل
  هاي اصلی محدودهدر حاشیه خیابان

هاي ناسازگار، مزاحم و وجود فعالیت
  آالینده
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  تهدید  فرصت  ضعف   قوت  بعد

حیط
م

 
ستی

زی
  

وجود فضاهاي باز و سبز وسیع و 
 قابل توجه

  
  سهولت در مدیریت رواناب سطحی 

  استفاده از چاه جذبی براي دفع فاضالب
وجود ازدحام و ترافیک پرحجم در 

  محدوده و آلودگی ناشی از آن
اوري و عدم وجود سیستم مکانیزه جمع

  دفع پسماند
هاي آالینده هوا، آب، وجود انواع کاربی

  خاك و صدا
هاي هاي روباز و ورود پسابوجود جوي

  شهري و کارگاهی به آنها 

و مقررات مربوط به  وجود قوانین
  استقرار صنایع و مشاغل

امکان ایجاد فضاهاي عمومی و سبز و 
  باز قابل توجه

روند فزاینده فرسودگی و افت در 
  محدوده

 فرونشست محدوده قرارگیري در
 تهران زمین

 منطقه خیزي لرزه پتانسیل بودن باال
  ري شمال گسل به نزدیکی علت به

دي
تصا

اق
-

عی
جتما

ا
  

 لوازم( تجاري فعال هاي راسته جودو
 و ... ) منزل

 - تجاري واحدهاي ارزش باالي
 و شهرداري هاي خیابان در بخصوص
و   تهران شهر متوسط از صابونیان

گذاري در این  تمایل زیاد به سرمایه
  نواحی

به ویژه در  ساکن جمعیت کم تعداد
 هاي میانی و جنوبی خیابان فدائیان بخش
 اوراق( مزاحم اقتصادي هاي فعالیت وجود

 و ...) ها فروشی
وجود مسائل و مشکالت پیچیده اجتماعی 

  هاي اجتماعی و .. نظیر آسیب

وجود محالت مسکونی فعال در 
پیرامون محور و امکان ایجاد فضاي 

 مختط تجاري و مسکونی در محدوده
 اي راسته تجاري هاي فعالیت به گرایش

  مکمل بازار تاریخی شهر تهران

 سازهاي و ساخت سریع افزایش
سایر نقاط شهر و کاهش  در تجاري

  مزیت نسبی و رقابتی محدوده

سی
ستر

 و د
قل

 و ن
مل

ح
  

 شهر ارتباطی شریانی محور سه عبور
 دسترسی و طرح از محدوده تهران
 -شرقی در جهت محدوده به سریع
 غربی

 دروازه عنوان به طرح محدوده
 تهران شهر و خروجی ورودي جنوبی

 به مرکز ورودي دروازه همچنین و
 تاریخی شهر

 در بعثت خیابان از BRT خط عبور
  محدوده مرکز

 محدوده از عبوري ترافیک زیاد حجم
 جنوبی -شمالی هاي خیابان توسط

خیابان فدائیان اسالم از  بودن طرفه یک
 میدان شوش تا بزرگراه بعثت

 باالبودن و همگانی پارکینگ کمبود
 و اصلی معابر در اي حاشیه پارك میزان
 تردد در اختالل ایجاد

 اتوبوس هايایستگاه به دسترسی دشواري
 مترو و

 براي پشتیبان دسترسی محورهاي فقدان
 باراندازي

 در پیاده و سواره ترافیک تداخل و زدحاما
  نیا رجب و شوش هاي خیابان

امکان تعریف خطوط ریلی سبک با 
توجه به عرض مناسب خیابان فدائیان 

 هاي تاریخی شهر بخشو امتداد آن در 
 راه ایستگاه و جنوب پایانه به نزدیکی

 آهن
  

 از عبوري ترافیک حجم تشدید
 آینده در طرح محدوده
 و عبوري شریانی نقش افزایش
  فداییان خیابان
 اصالح و تعریض دشواري مسئله
 علت به فرعی شریانی معابر مسیر

  آنها حاشیه جدید سازهاي و ساخت

 تحلیل یکپارچه  
  هاي محدوده طرح عبارتند از:مسائل و مشکالت و پتانسیلاهم 
o مسائل و مشکالت  

ها، انبارهاي ضایعات و ... در سطح وسیع و لزوم ها، سنگبريهاي ناسازگار شهري از قبیل اوراقچیوجود فعالیت -
  ساماندهی و پاالیش آنها

 کاربري مسکونیعدم سرزندگی و پویایی و امنیت نسبی پایین محدوده به دلیل سطح اندك  -
 فقدان تنوع عملکردي در محدوده طرح -
 هاهاي شاخص و عدم خوانایی مطلوب فضاها و مکانسیما و منظر شهري آشفته و نامطلوب، فقدان نشانه -
 شب و وسایل حمل بار سبک در روز حمل بار در سنگین آالت ماشین تردد -
 گیري فضاهاي بی دفاعهاي اجتماعی و شکل وجود انواع آسیب -
 مترو هاي ایستگاه به دسترسی و دشواري همگانی نقل و حمل بودن اکافین -
 عدم استفاده و بهره برداري از حقوق مالکانه شهروندان به دلیل فریز بودن بخش غالب محدوده -
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o هاامکانات و پتانسیل  
 نزدیکی به مرکز فعالیت و بازار شهر تهران -
 وجود سطوح قابل توجهی از اراضی بایر و بالاستفاده و همچنین اراضی درشت دانه در محدوده  -
 وجود کارخانه هاي قدیمی میراثی مانند چیت ري، چرم مخزنی و .... -
 قرارگیري خیابان فدائیان اسالم بین دو مرکز تاریخی تهران و ري -
 ي فعالیتی در پیرامون خیابان فدائیان اسالم و صابونیانهاگیري راستهگرایش به استقرار و ایجاد فعالیت و شکل -

  طرح پیشنهادي. 5

 مأموریت طرح  
  طرح موضعی بازآفرینی محور فدائیان اسالم، طرحی است براي:

تبدیل محور فدائیان اسالم به خیابانی سرزنده، فعال و در یک کالم خیابانی کامل و پیونددهنده مرکز تاریخی شهر  -
 تاریخی شهر ري؛تهران با مرکز 

وکارهاي پذیر با حضور کسباي نوآور و رقابتایجاد محور جدید کار و فعالیت در شهر تهران و پشتیبان بازار و عرصه -
  زا؛نوین و اشتغال

 اجتماعی محدوده؛ -بخشی به خیابان و تجدید حیات اقتصادي هویت -
  یکپارچگی خیابان و پیوند آن با استخوانبندي شهر تهران؛ -
  به محدوده؛ و جذب سرمایه هدایت -
  هاي جدید سکونت و تفریح و فراغت؛فراهم نمودن فرصت -
 تزریق سکونت و ارتقاي کیفیت زندگی ساکنان محدوده طرح؛ -
  تاریخی -تسهیل دسترسی همه شهروندان به فضاهاي همگانی دلپذیر، مراکز کار و فعالیت و عناصر میراثی -
 ونقل عمومی پاك و نوین.ده، دوچرخه و انواع حملمدار با اولویت پیاایجاد محیطی پیاده -

 رویکرد کالن طرح: بازآفرینی شهري  
-رویکرد بازآفرینی شهري دیدگاهی جامع و یکپارچه است که در پی حل مشکالت و توسعه مجدد نواحی داراي افت و عرصه

آورد. از آنجا البدي و اجتماعی را فراهم میهاي ناکارآمد است و در بلندمدت موجبات توسعه پایدار و بهبود وضعیت اقتصادي، ک
هاي ناکارآمد و رهاشده کلیدي در شهر تهران است و در که محدوده هدف طرح بازآفرینی خیابان فدائیان اسالم، یکی از عرصه

طرح جامع به عنوان محدوده نیازمند تهیه طرح موضعی مشخص شده است، رویکرد کالن این طرح، بازآفرینی شهري، که 
هاي ناکارآمد و رهاشده است، برگزیده شده است. براساس سند ملّی راهبردي احیاء، بهسازي و ترین رویکرد توسعه عرصهجامع

)، هدف از فرآیند بازآفرینی پایدار شهري، حفظ حقوق 1393هاي فرسوده و ناکارآمد شهري (نوسازي توانمندسازي بافت
یت شهري و اعمال حکمروایی محلی و در مقیاس راهبردي، مدیریت یکپارچه و ایجاد شهروندي، ارتقاء کیفیت زندگی، بازیابی هو

باشد؛ که با اسالمی می-وحدت رویه بین کلیه عوامل مرتبط در سطح ملّی و محلی با رویکرد ضوابط شهرسازي معماري ایرانی
  توجه به دو سطحی بودن طرح خیابان فدائیان اسالم، این هدف پیگیري خواهد شد. 
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 1ریزي تعاملی (دادوستدي)ریزي: برنامهرهیافت منتخب برنامه  
در راستاي مشارکت همه دخیالن، ذینفعان و کنشگران جهت دستیابی به همرایی و وفاق عام و با هدف ارتقاي سطح 

فرآیند راهنماي  یریزي تعاملرهیافت برنامهفزاینده امروز،  طرح در شرایط عدم قطعیت و نامعلومی پذیري پذیري و انعطاف تحقق
و با توجه به  ریزي تعاملی، مبتنی بر منطق عمل ارتباطی، رهیافتی غیرمتمرکز و از پایین به باال استتهیه این طرح است.  برنامه

 و جامعه مورد ریزان، کارفرمایانبین برنامه وگودر این رهیافت گفتتر است.  و منعطف ترواقعیتأکید بر تبدیل اطالعات به عمل، 
و در  ریزي ضروري است تا براي تعریف و تعیین مشکالت و تبادل اطالعات مورد نیاز، یادگیري متقابل و دانش کافی برنامه

بر اساس این رهیافت، تهیه طرح طی جلسات متعددي با مشارکت ذینفعان کلیدي از جمله  .حاصل شود همرایینهایت 
طرح هاي شهري، دفاتر توسعه محله و سازمان نوسازي شهر تهران انجام  هاي مناطق و نواحی، اداره کل شهرسازي وشهرداري

پذیرفت و در نهایت وفاق و همرایی نسبی بر روي چشم انداز، رویکرد، اهداف کالن و خرد و پهنه ها و معابر پیشنهادي حاصل 
   شد.  

 اندازبیانیه چشم  
  شود: رنامه به صورت زیر بیان میانداز خیابان فدائیان اسالم و محدوده هدف طرح در افق بچشم

خیابان فدائیان اسالم، خیابانی است کامل و چندکارکردي با هویت و شخصیتی منحصربه فرد، پویا، ایمن و سرزنده در روز و 
دهد. این خیابان محور نوین  شب براي همه که دو مرکز تاریخی ري و تهران را از نظر عملکردي و ارتباطی به هم پیوند می

لیت، کسب و کار، سکونت و فرهنگ شهر تهران است که یک سامانه حمل و نقل یکپارچه و پاك را در خود دارد و به نواحی فعا
  شهر تهران مرتبط است. مختلف کالن

ریزي، اهداف کالن طرح شامل ارتقاء انداز تعریف شده و رویکرد کالن طرح و رهیافت منتخب برنامه براساس بیانیه چشم
پذیري اقتصادي محدوده، ایجاد شبکه حمل و نقل آسان، ایمن و باصرفه براي همه، تقویت  یط زیستی، تقویت رقابتپایداري مح

 فعالیتی و سیما و منظر شهري هماهنگ و یکپارچه است. -آوري اجتماع محلی، پایداري کالبدي تاب

 پیشنهادي فضایی ساختار 

عنوان یک خیابان کامل با نقشی برجسته اصلی(خیابان فدائیان اسالم) بهالگو و ساختار فضایی پیشنهادي، شامل یک محور 
اي و محلی، چند گره ترافیکی و عملکردي شاخص مانند میدان شوش، سه سکانس اصلی محدوده  در مقیاس شهري، منطقه

وزه میراث صنعتی و هاي تجاري و بازرگانی (شمالی)، راسته ملل(تجارت، گردشگري و سکونت)(میانی) و ح طرح، داراي نقش
هاي  هاي تجاري بازار تهران و بر اساس ظرفیت پارك علم و فناوري (جنوبی) خواهند بود. در بخش شمالی در امتداد فعالیت

هاي نوین، دفاتر  گیري فعالیت هاي فرادست مبتنی بر شکل کنونی شکل گرفته (مانند راسته بلورفروشان) و پیشنهادات طرح
لبه با عملکردهاي تجارت و بازرگانی است. در بخش میانی با وجود محالت فعال در پیرامون محور و هاي بازرگانی غشرکت

تواند راسته مللی شکل گیرد که گیري خدمات تجاري و گردشگري و ترکیب آن با مجتمع تاالرها، می ظرفیت موجود براي شکل
هاي باشد و در نهایت در بخش جنوبی با توجه به ظرفیتمحل عرضه و نمایش آثار فرهنگی و هنري کشورهاي همسایه و جهان 

موجود در حوزه فراگیر (شهر تاریخی ري) و میراث صنعتی موجود در محدوده، عملکرد غالب پیشنهادي به صورت حوزه 

                                                             
1. Transactive Planning 
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ه طرح، باشد. البته به منظور ارتقاي سرزندگی و زیست  شبانه در محدودبنیان) میهاي دانشهاي علم و فناوري(شرکت پارك
تزریق سکونت به محدوده و اختالط کاربري از اصول کلیدي این طرح است و پهنه سکونت در هر سه سکانس به تناسب وضع 

  موجود پیشنهاد شده است.
  

  هاي پیشنهادي طرح (طبق نقشه سازمان فضایی) ها و حوزه سکانس. 2 جدول
  نقش  حوزه  سکانس

  تجاري-خدمات خودرویی و دفاتر اداري  (شرقی) 1حوزه شماره   تجاري و بازرگانی
  هاي تجاري و اداريراسته  (غربی) 2حوزه شماره 

  راسته ملل
  (تجارت، گردشگري و سکونت)

  خدمات گردشگري و تفرج  (شرقی) 3حوزه شماره 
  سکونت و پذیرایی  (غربی) 4حوزه شماره 

  5حوزه شماره   میراث صنعتی و علم و فناوري
  )20(شمال منطقه 

  میراث صنعتی و پارك علم و فناوري

  
در سطح کالن سازمان فضایی شهر تهران، این خیابان، رابطه و پیوندي جدید میان شهر تهران و شهر ري برقرار کرده و 

تاریخی  -فضایی ارتقاء خواهد داد. در سطح میانی ارتباط میان بخش تجاري -سطح ارتباط ترافیکی فعلی را به پیوندي عملکردي
و  15بین شوش و بعثت) با حوزه تجارت، گردشگري و سکونت (مناطق  16و  15) و تجاري بازرگانی شمالی (مناطق 12(منطقه 

) از طریق خیابان کامل 20بین بعثت و آزادگان) یعنی راسته ملل و حوزه میراث صنعتی و پارك علم و فناوري (شمال منطقه  16
وگو و تعامالت اجتماعی گیري فضاهاي جدید پیاده با امکان مکث، گفت سطح خرد، با شکلکند. در  فدائیان اسالم تحقق پیدا می

تري براي  ها تأمین شده و فضاهاي انسانی هاي مختلف، یکپارچگی فعالیت نقل سبز و در دسترس براي گروهوو حمل
و نقل ریلی در این خیابان ف یک سیستم حملشود. با تعری کنندگان خارج از محدوده و نیز ساکنان محدوده طرح فراهم می مراجعه

-باشد در کنار جابهو پیوند آن با مراکز تاریخی تهران و ري که یادآور مسیر تاریخی ماشین دودي از میدان قیام تا شهر ري می
  جایی، امکان تماشا و لذت بردن از مسیر براي مسافران فراهم خواهد شد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  پیشنهادي. سازمان فضایی 2شکل 
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  بندي طرح پیشنهادي نقشه پهنه. 3شکل 
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  ي) طرح تفصیلی در طرح پیشنهادSفعالیت ( . بررسی تغییرات پهنه4شکل 

 هاي طرح تفصیلی مالك عمل و بیان دالیل تغییراتبررسی تغییرات کلی نسبت به پهنه 

  ها عبارتنداز:به طورکلی دالیل تغییر پهنه
 گیري یک خیابان کامل انداز و رویکرد طرح به منظور شکلالزامات چشم -
  ایجاد منظر شهري یکپارچه و مطلوب با تعریف پهنه و ضوابط مناسب در اطراف خیابان فدائیان اسالم  -
  صورت گرفته یوضع موجود، حقوق مکتسبه و توافقات رسم يانطباق با کاربر ی،محل یطدرنظر گرفتن شرا -
  به محدوده يگذاریهسرما یانجر یتو هدا ییفضا یتتنوع و جذاب یجادا يبرا يکاربراختالط  یکردتوجه به رو -
  شبانه یاتو ح یتو امن یسرزندگ يارتقا يسکونت در محدوده برا یقتزر -
  حمل و نقل کاال یلو تسه یسامانده يپارك برا یکلجست یجادا -
 يو پارك علم و فناور یاندانش بن يها یتفعال ید،جد يدر قالب کسب و کارها یصنعت یراثاز م يبردارحفظ و بهره -

  
 ) طرح تفصیلیS( تغییرات کلی در پهنه فعالیت. 3 جدول

  دلیل  مساحت (هکتار)  پهنه
S    بهM 2/91  6 هکتار مسکونی موجود  

  گانهتثبیت سبز و خدمات هفت 7/28
  هکتار شبکه معابر 3/21

 هکتار بایر مبتنی بر رویکرد طرح 11
 هکتار، حمل و نقل و انبار و دپوي ضایعات  2/24

S   بهR 5/14  80 درصد مسکونی موجود  
 درصد مطابق با رویکرد طرح 20

S   بهG  15/16  مبتنی بر وضع موجود و رویکرد طرح 
   8/121 هابه دیگر پهنه  Sمجموع مساحت تغییر پهنه
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 پذیري طرح پیشنهاديجمعیت  
انداز طرح که خیابانی کامل و نفر است. با توجه چشم 25746، 1395سرشماري سال جمعیت موجود محدوده طرح طبق 

ها، ها و کاربريسرزنده را براي محور فدائیان اسالم درنظر دارد و اهداف بازآفرینی که به دنبال یکپارچگی، اختالط متعادل فعالیت
که یکی از مسائل مهم محدوده، باشد، و باتوجه به اینیاجتماعی محدوده طرح م -ارتقاي کیفیت زندگی و تجدید حیات اقتصادي

فقدان سرزندگی، امنیت و حیات شبانه بوده و سیر کاهش جمعیت سبب تشدید معضل متروکه بودن و افزایش فضاهاي غیرقابل 
شته باشد. بدین دفاع شده است، براي احیاء و بازآفرینی ضروري است، حد مناسبی از سکونت و جمعیت ساکن در محدوده وجود دا

هاي مختلط بندي پیشنهادي، پهنهمنظور و در راستاي افزایش سرزندگی و ارتقاي سطح نظارت عمومی و افزایش امنیت، در پهنه
 هاي پیشنهادي طبق تراکم و ضریب سکونت در هر یک از آنها،پذیري پهنهو سکونت پیشنهاد شده است. حداکثر ظرفیت جمعیت

  نماید.نفر به جمعیت محدوده اضافه می 15654و این طرح در صورت تحقق کامل، نفر خواهد بود  41400

 خدمات و فضاي سبز تأمین شده در طرح پیشنهادي  
  

  وضعیت سرانه خدمات و فضاي سبز پیشنهادي. 4 جدول
  هکتار 90,1  سطح فضاي سبز موجود و پیشنهادي

  هکتار S214, S214-1(  47,7هاي سطح خدمات موجود و پیشنهادي (الیه تثبیت و زیرپهنه
  هکتار 25,9  قدرالسهم خدمات و فضاي سبز اراضی ذخیره توسعه و نوسازي

  هکتار 163,7  مجموع سطح خدمات و فضاي سبز موجود و پیشنهادي
  مترمربع 39,5  سرانه خدمات و فضاي سبز پیشنهادي 

  هکتار 54  70-30درصد اراضی مشمول قاعده  70سهم 
  هکتار 217,7  ) (بدون معابر)70-30درصد اراضی مشمول قاعده  70خدمات و فضاي سبز موجود و پیشنهادي (با احتساب سهم مجموع سطح 

  مترمربع 52,5  )70-30درصد اراضی مشمول قاعده  70سرانه خدمات و فضاي سبز پیشنهادي (با احتساب سهم 
  

 9/25درصد آن ( 50هکتار است که طبق ضوابط حداقل 8/51 مساحت اراضی ذخیره توسعه و نوسازي در محدوده طرح
هکتار از اراضی واقع در الیه تثبیت سبز و الیه پارکینگ عمومی جنوب  77یابد. هکتار) به خدمات و فضاي سبز اختصاص می

 54( درصد 70هستند که با افزودن اراضی سهم  70- 30واقع نیستند، مشمول قاعده  Gهاي بزرگراه آزادگان که در زیرپهنه
مترمربع  5/52 هکتار) به مجموع سطح خدمات و فضاي سبز موجود و پیشنهادي، سرانه خدمات و فضاي سبز پیشنهادي به

شود که بانک زمینی تشکیل پیشنهاد میرسد که بسیار بیشتر از سقف سرانه تجویز شده طرح جامع تهران خواهد شد. بنابراین  می
و مازاد نیاز خدمات و فضاي سبز محدوده در این بانک ذخیره گردد و طبق نظر کمیته بانک  70-30گردد و اراضی مشمول قاعده 

  زمین براي اجراي شبکه معابر، معوض امالك و تامین فضاي سبز و خدمات در محالت دیگر اختصاص یابد.
نماید، که نیز از نه تنها سطوح مورد نیاز خدماتی جمعیت اضافه شونده در محدوده طرح را تأمین می طور کلی این طرحبه

  محل اراضی مازاد حاصل از اعمال ضوابط طرح، بخشی از کمبودهاي خدماتی محالت همجوار را تامین خواهد نمود.

  اصالح مقطع عرضی خیابان فدائیان اسالم  
متر  45شود، در این مقطع اصالحی، عرض خیابان فدائیان اسالم طبق طرح تفصیلی  طور که در شکل مشاهده می همان

وجود دارد، که کندرو  یدر مقاطعي، شنهادیتر شدن طرح پییاجرا يبرادرنظر گرفته شده است. همچنین سعی بر آن شده است تا 
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کندرو نیز موجود بود، مسیر پیشنهادي دوچرخه یا باید به صورت ها  وضع موجود حفظ شود. جهت طراحی مقاطعی که در آن
گرفت، که با توجه به در نظر گرفتن مسائل ایمنی، خط  رو قرار میشد یا داخل پیاده اشتراکی به سواره رو داخل کندرو هدایت می

  رو پیشنهادي تعبیه گردید.دوچرخه در پیاده
    

  
  1تیپ 

  

  
  2تیپ 
  

  
  3تیپ 
تواند به یک خیابان کامل  ، این خیابان می2به شریانی درجه  1با تغییر نقش و عملکرد خیابان فدائیان اسالم از شریانی درجه 

شود که به منظور ایجاد  هاي ارتباطی گفته می به راه ، خیابان کاملمهندسی ترافیکو  ریزي شهريبرنامهتبدیل شود. در 
کاربران اعم از عابر پیاده، دوچرخه سواران، خودروها و وسائل حمل و نقل عمومی دسترسی امن، جذاب و راحت براي تمام 

هاي خیابان کامل با فراهم ساختن فضایی ایمن براي رفت و آمد عابرین پیاده،  سیاست طراحی و مورد استفاده قرار گرفته باشند.
با هر توانایی به طور همزمان و در کنار هم در فضاي  سواران در هر سن و سواران، کاربران حمل و نقل عمومی و اتومبیل دوچرخه

هاي رفت و آمد، کاهش آلودگی آب و هوا، ایجاد  خیابان، فواید بسیاري از قبیل افزایش ایمنی، افزایش سالمتی، افزایش گزینه
و نقل، کاهش زمان هاي حمل  هاي خاص (سالمندان، کودکان و معلولین)، کاهش هزینه تر براي رفت و آمد گروه فضایی مناسب
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آورند. یکی از اهداف مهم یک خیابان   سفر، کاهش تراکم، تجدید حیات و افزایش کیفیت زندگی را براي جوامع به ارمغان می
کامل، افزایش قدرت انتخاب شهروندان براي دسترسی به انواع مدهاي حمل و نقل است که این مهم با تعریف خط حمل و نقل 

  شود.و ... محقق می عمومی، دوچرخه، پیاده

 هاي پیشنهاديعملکردهاي مجاز به استقرار در پهنه  
 

  به استقرار هاي مجاز فعالیت. 5 جدول
 پهنه هاي مجاز  فعالیت

 S123-1 و S123-2  ازجمله؛ شهر خودرو، تجاري مرتبط با بازار)(هاي تجاري، اداري و خدماتی  گستره محورها و

 S124-1 و S123-1( S126هاي تجاري، اداري و خدماتی در مقیاس منطقه (تراکم کمتر از  گستره محورها و

 S311-1 صنعتی پاك با فناوري باال (پارك علم و فناوري، موزه میراث صنعتی)

 S321-1 تولیدي -هاي کارگاهیفعالیت

 S331-1 لجستیک پارك، انبار کاال و خدمات

 S321 سنگ و کلیه لوازم ساختمانیهاي  نمایشگاه و فروشگاه

 S214-1 و S214 اي ناحیهو  اي خدمات محله

 M112-1 کاربري مختلط با مسکونی

 M115 کاربري مختلط با غلبه فعالیت و تولید

 M211-2 و M211-1 مختلط خدمات پذیرایی گردشگري و تفرج (هتل، رستوران، فروشگاه صنایع دستی، ...)

 R (تراکم متوسط و مسکن ویژه)مسکونی و خدمات خرد 

 ها  هاي محلی و شهري، حریم بزرگراه پارك عمومی در مقیاس
 G پذیر است.) تنها ساخت تأسیسات و تجهیزات ضروري امکان(
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  چالش

  همکاري بین دستگاهی و تهیه بودجه مورد نیاز«
  »در فرایند اجراي مدارس اجتماعی و خالق

  
  یعقوب اسماعیل زاده :کننده تهیه

  دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار کالنشهر تهران
  
  
  
  
  

  
  05708 :چالششماره 

  
  
  
  
  

 بیان چالش  

محالت واقع براي حل مشکالت  هماهنگنگرش و اقداماتی جامع و بافت فرسوده مشتمل بر بازآفرینی شهري 
اقتصادي،  هاي جانبه در زمینه همه یکه در نهایت به پیشرفت زندگی در آنها استدر این بافت و افزایش کیفیت 

ها و نهادهاي درگیر در  چنین رویکردي همکاري و مشارکت کلیه سازمان .انجامد می کالبدي، اجتماعی و محیطی
د دارد رشد طلبد. از جمله مهمترین ابعادي که ستاد بازآفرینی مناطق بر آن تاکی سطوح مختلف شهري را می

  نامه حاضر نیز بر این اصل استوار است.  اجتماعی و اقتصادي و توانمندسازي ساکنان محالت هدف است و تفاهم
مدرسه به عنوان یکی از شاخص ترین عملکردهاي محله می تواند هویتی چند عملکردي یافته و امکانات 

خدمت محله نیز درآید. رفع فقدان امکانات  آموزشی،کمک آموزشی، فرهنگی، فراغتی و تفریحی آن به خوبی به
، استفاده بهینه از تسهیالت عمومی و هماهنگی اهداف ها مدرسه و محله، صرفه جویی اقتصادي و افزایش سرانه

مدرسه و محله از مزایاي اولیه چنین مشارکتی می باشند. همچنین این ارتباط به جهت ایجاد امکانات براي 
آموزان با جامعه و نیز ارتباط بیشتر طبقات مختلف اجتماع به بهانه استفاده از عی دانشمحله،تقویت رابطه اجتما

تسهیالت، به دوباره زنده سازي جو سالم محلی و سرزندگی بیشتر محله، تقویت هویت محله و بهبود وضعیت 
پرورش کمی و کیفی محیط کمک خواهد نمود و بستري مناسب جهت توسعه حس شهروندي، نظارت بهتر و 

ي فرسوده، ها نهادهاي مردمی به وجود خواهد آمد. لذا با توجه به محدودیت مراکز تفریحی و همگانی در بافت
موضوع مدارس اجتماعی مطرح گردیده است تا از فضاي مدارس در راستاي جبران این کمبودها استفاده شود. این 

  دي موجود در نیمه راه متوقف گردید.مطرح گردید ولی با توجه به مشکالت اقتصا 17امر در منطقه 

  اقتصادي، حقوقی، مالی و ...)عی، بعد چالش (اجتما
  اقتصاديحقوقی،  ،مدیریتی

  ریزي، طراحی و اجرا) الش (برنامهسطح چ
  اجرا
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 گرفته جهت رفع چالش اقدامات صورت  

مطرح گردید و جلسات  17اولین بار در بیستمین کمیته خدمات و زیرساخت در منطقه مدارس اجتماعی و خالق براي 
مستمري با ادارات آموزش و پرورش و نوسازي و توسعه و تجهیز مدارس و سازمان نوسازي تشکیل گردید. در این جلسات 

حراستی را رفع نمود و سازمان نوسازي نیز ترین موانع موجود مطرح گردید و اداره کل آموزش و پرورش موانع موجود در ابعاد  مهم
لذا  .باشد اداري میارس نیازمند مراقبت در ساعات غیرطراحی فضاي این مدارس را به عهده گرفت. با توجه به اینکه این مد

دن مدارس ش اي براي نگهداري این امر نیاز است که در بودجه هیچ ارگانی گنجانده نشد و این امر مانع از ادامه اجرایی هزینه
  اجتماعی شد.

 راهکارهاي پیشنهادي 

  هاي ذکر شده ارائه نمود عبارتند از: توان جهت حل چالش ترین راهکارهایی که می مهم
 ؛ي فرسودهها هاي دخیل در امر بازآفرینی بافت هاي مشخص بازآفرینی براي دستگاه تعیین و تصویب ردیف بودجه 

 انعطاف پذیر در مواردي که براساس مسائل روز نیازمند است.اي متغیر و تعیین و تصویب ردیف بودجه 

 افزایش اختیارات ستاد بازآفرینی پایدار کالنشهر تهران به عنوان نهاد هماهنگ کننده میان نهادها و ادارات مختلف.  
  
  
  
  
 

هاي پیشنهادي شماراهکار 
 فرهیخته گرامی

با  nosazionline.journal@gmail.comبه ایمیل نشریه به آدرس است راهکارهاي پیشنهادي خود را  خواهشمند
 ارسال نمایید.» 05708راهکار چالش شماره «موضوع 
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Abstract 
Over the last couple of decades, metropolitan areas around the world have been engaged in 
a multitude of initiatives aimed at upgrading urban infrastructure and services, with a view 
to creating better environmental, social and economic conditions and enhancing cities' 
attractiveness and competitiveness. Reflecting these developments, many new categories of 
'cities' have entered the policy discourse: 'sustainable cities'; 'green cities'; 'digital cities'; 
'smart cities'; intelligent cities'; 'information cities'; 'knowledge cities'; 'resilient cities'; 'eco-
cities'; 'low carbon cities'; 'liveable cities'; and even combinations, such as 'low carbon eco-
cities' and 'ubiquitous eco-cities’. In practice, these terms often appear to be used 
interchangeably by policy makers, planners and developers. However, the question arises 
whether these categories nevertheless each embody distinct conceptual perspectives, which 
would have implications for how they are understood theoretically and applied in policy. In 
response, this article investigates, through a comprehensive bibliometric analysis, how the 
twelve most frequent city categories are conceptualised individually and in relation to one 
another in the academic literature. We hypothesize that, notwithstanding some degree of 
overlap and cross-fertilization, in their essence the observed categories each harbor 
particular conceptual perspectives that render them distinctive. This is borne out by the 
findings, which demonstrate robustly for the first time the conceptual differences and 
interrelationships among twelve dominant city categories. The 'sustainable city' is the most 
frequently occurring category and, in a map of keyword co-occurrences, by far the largest 
and most interconnected node, linked closely to the 'eco-city' and 'green city' concepts. 
Recently, the more narrow concepts of 'low carbon city' and 'smart city' have been on the 
rise, judging by their frequency of occurrence in academic journals; the latter in particular 
appears to have become an increasingly dominant category of urban modernization policy. 
On their part, ‘resilient city’ and ‘knowledge city’ represent distinct concepts, albeit with 
comparatively low frequency. Overall, the findings point to the need for rigor and nuance in 
the use of these terms, not least if one wishes to comprehend their implications for urban 
development and regeneration policy and practice. 
 
 

                                                             
* de Jong, M., Joss, S., Schraven, D., Zhan, C. & Weijnen, M. (2015). Sustainable–Smart–Resilient–Low Carbon–Eco–
Knowledge Cities; Making sense of a multitude of concepts promoting sustainable urbanization. Journal of Cleaner 
Production. doi: 10.1016/j.jclepro.2015.02.004. 
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Abstract 
A healthy independent retail sector, important as it is, will never be enough to revive the 
UK’s town centres. As the Portas Review indicated, a wide-ranging rethinking of the High 
Street is required. Putting such rethinking into practice will be a challenge. The immediate 
aftermath of the Portas Review has highlighted the pitfalls as well as the potential in current 
approaches. This paper asks whether the Portas Review and subsequent events have 
prepared the ground for real progress towards a new kind of high street. Drawing on a 
survey of practitioners and activists, it highlights the need for a common understanding of 
the challenges town centres face, and better approaches to project planning and sharing 
learning. 
Keywords 
High streets, town centres, theories of change, retail, social spaces, peer learning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
* Dobson, J. (2012-2013). High Street Regeneration and Rebranding Pushing Portas further: Life beyond the butcher, baker 
and candlestick maker. Journal of Urban Regeneration & Renewal, 6(2). 112-121. 
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Abstract 
Competitive cities are currently working on how to improve the interaction between 
culture, regeneration building, economic development and social renewal in order to 
achieve more comprehensive development. It is a question not only of boosting the 
economies of culture but also producing new economies, starting from cultural capital, 
understood as an element of the expression of place identity, and as forming a system 
together with other types of urban capital. In this context, new alternative strategies and 
urban policies should be considered. Indeed, creativity is found not only in the typical 
characteristics of the entrepreneurial spirit but also in forms such as the dissemination of 
behaviour that is favourable to cultural exchange as well as the enhancement of lifestyle 
diversity. Starting from these premises, this paper aims to investigate the concept of the 
creative city: who the drivers are, the factors that condition creativity in cities, and how 
they stimulate sustainable urban regeneration and innovation. Within the framework of 
cultural clusters, the case study of Bordeaux is illustrated. The urban transformation offered 
by the ‘Bordeaux les deux rives’ project and the other pilot projects are Bordeaux’s driving 
force for planning and producing new social, cultural and economic change, which 
enhances the city’s image. 
Keywords 
Cultural heritage, creativity, urban requalification, socio-economic regeneration, place 
identity, sustainability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
* Martone, A. & Sepe, M. (2012). Creativity, urban regeneration and sustainability: The Bordeaux case study. Journal of 
Urban Regeneration & Renewal, 5(2): 164-183. 
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Abstract 
Competitive cities enhance the interaction between culture and regeneration which can 
contribute to economic development and social renewal, which in turn furthers 
comprehensive redevelopment. It is a question not only of boosting the economies of 
culture, but also of producing new economies, emanating from cultural capital which is 
understood as an expression of place identity. Creativity is found not only in the typical 
characteristics of the entrepreneurial spirit, but also in the dissemination of behaviour that is 
favourable to cultural exchange and the enhancement of lifestyle diversity. Therefore new 
urban policies should be considered. The experience of creative cities shows two types of 
creative clusters: cultural clusters which are created around activities such as fine art, 
music, cinema, architecture and design, and whose initiation is encouraged and planned by 
local government; and clusters of cultural events ranging from great events to local 
recreational and cultural events. This paper aims to show that new urban policies are able to 
stimulate sustainable urban regeneration and innovation by examining the case study of 
waterfront regeneration in Marseille Euroméditerranée. 
Keywords 
Urban regeneration, creative cluster, waterfront renewal, sustainability, quality of life, 
Marseille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
* Martone, A., Pennella, G. & Sepe, M. (2014). Improving quality of life through cultural regeneration and urban 
development: The Marseille Euroméditerranée renewal project. Journal of Urban Regeneration & Renewal, 7(4): 351-362. 
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Abstract 
Tate Modern in Bankside, London is the most popular museum of modern art in the world. 
It is has become a destination attraction where visitors can experience the cavernous 
Turbine hall, visit the collection and exhibitions, shop and socialise. However, the Tate 
Modern project has also had a significant part to play in the physical and social 
regeneration of central and south London. This paper explores how the project has evolved 
to date, and the challenges we face in the future. 
Keywords 
Bankside, regeneration, social model, Tate Modern, Herzog de Meuron, Better Bankside, 
Bankside Urban Forest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
* Serota, N. & Hyslop, D. (2011). Art and culture in regeneration: Tate Modern, Bankside and London. Journal of Urban 
Regeneration & Renewal, 4(4): 328-336. 
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Abstract 
Collaboration between public and private agents for the promotion of commercial activities 
in cities has been carried out through numerous models, including Business Improvement 
District in the USA and Town Centre Management in Western Europe. During the 
evolution of these models by urban commercial development, culture — not only its 
consumption, but also its production — is the new main hub around which to create the 
city’s, or some of its areas’, own distinctive identity, with important synergistic effects on 
the dynamism and diversity of its commercial activity. This paper analyses the most 
important milestones of the urban development in Bilbao. Bilbao’s urban development is 
discussed as an example of how cities are using the creation and consumption of culture to 
nurture sustainable urban development. 
Keywords 
Cultural cluster, commercial dynamism, urban regeneration, public–private collaboration, 
Bilbao. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
* Aparicio, G. & Charterina, J. (2014). The integration of culture and commerce for sustainable urban regeneration in the 
neighbourhoods of Bilbao La Vieja, San Francisco and Zabala (Bilbao). Journal of Urban Regeneration & Renewal, 8(1): 
52-65. 








