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 چکیده
 شهری اجتماع گیری رویکرد بازآفرینی اجتماعی، منجر به شکلشهری توجه به مقولۀ مشارکت  در سیر تکامل رویکرد بازآفرینی

پذیری مکان و مسئولیت به به افزایش سرمایۀ اجتماعی، حس تعلق است. مشارکت مردمی در فرآیند بازآفرینی منجر محور گردیده

به عرصۀ  آگاهی کافی برای ورود و که مهارت آنجایی آورد. از اجتماعی را بوجود خواهد شد و نهایتاً پایداری به مکان خواهد نسبت

فرآیند مذکور، حاصل فقدان  مردمی در رسد دلیل عدم مشارکت می نظر بهاست،  مشارکت در فرآیند توسعۀ محلی، امری ضروری

آموزش در  و جایگاهِ نقش و همچنین تعیینشهری  تبیین رابطۀ بین آموزش و بازآفرینی با هدفاست.  نیاز بوده های موردِ آموزش

 بیانیه ،نظریاتو راهبرد تحلیل محتوا، از روش تحقیق کیفی  گیریبهره بامحور، در پژوهش حاضر  شهری اجتماع فرآیند بازآفرینی

طریق آموزش  محور از شهری اجتماع به تشکیل مدل بازآفرینی نهایت منجر اند که در ، واکاوی گردیدهالمللیها و منشورهای بین

محور آموزش اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شهری اجتماع»و در پاسخ به این پرسش که  همچنین در پیِ تبیین این رابطه است. شده

است: شدهاند و سه نوع رویکرد تشخیص دادهگرفتهبررسی قرار موجود مورد ، نظریات و تجربیات «چه تأثیری خواهد داشت؟

های آموزشی و آموزش های اجتماعی به محالت هدف، دسترسی عمومی و عادالنه به کاربریعالی دراستقرار واحدهای آموزش 

 هایپروژه موفقیت به منجر ،ریزی برنامه پارادایم بعنوان مشارکت رویکرد اتخاذِ دهدنتایج تحقیق نشان میساکنان محالت هدف. 

مشارکت  برای جلب ابزار اجرایی باشد بلکهاهداف  به رسیدن برای ابزاری و آموزش به اجتماع نباید ،شد خواهدشهری  بازآفرینی

سازی و  توانمندسازی، ظرفیتبه  عنوان ابزاری برای نیلبه مفهوم این در آموزششود و همچنین  باید در نظر گرفتهساکنان 

 ساکنانسازی حساس عامل اجتماعی، مشارکت ساز زمینهو  بخشیکه منجر به آگاهی  بود خواهد محله میان ساکنان نهادسازی در

 .بود خواهد محله آتیتوسعۀ  بهنسبت  افراد پذیریِمسئولیت عامل همچنین و محیط بهنسبت 

 مشارکت اجتماعی ، تاریخیهای بافت  ، ساکنان آموزش ، بازآفرینی اجتماع محور ها:کلیدواژه
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 هألبیان مس

میالدی، بازآفرینی شهری به  1980و اوایل دهۀ  1970های تاریخی شهرها، از اواخر دهۀ در مواجهه با مسایل و مشکالت بافت
)رابرتز  ریزی و مدیریت شهری گذاردبه عرصۀ برنامهآمریکای شمالی پاهای اروپای غربی و های اصلیِ دولتعنوان یکی از سیاست

ریزی به عرصۀ عملِ برنامه(. این رویکرد اگرچه تحتِ عنوانی جدید پا146-127 :1393ناچی، ح، ترجمه ایزدی و 2000 و سایک،
های پیش است که در دورهنوسازی شهری بودههای توسعه و واقع دربرگیرنده رویکردی نوین، یکپارچه و جامع از سیاستنهاد اما در

به حفظ و نگهداری های تاریخی شهرها گرایشبا بافتمواجههاند. این رویکرد درعمل بودهاز آن با ادبیات و مکانیزم متفاوتی مالکِ
به محیط تاریخی  همچنین توجه ها وبه ارزشنگری در توجهاین رویکردِ نوینِ حفاظت، جامعاز بافت و عناصرِ ارزشمندِ آن دارد. در

 1389)ایزدی و فیضی،  عنوان یک ثروت اقتصادی و اجتماعی و نیز یک منبعِ فرهنگیِ عظیم بعنوان اصولِ محوری، مطرح استبه
به اتکایِ منجراین مقوله، پردازی دربه خاستگاهِ نظریات و تجربیات رویکرد بازآفرینی شهری، در ایران خالءِ نظریه (. با توجه74:

است، برخورد شده کنون در کشور ما اجراعمل تا، آنچه درهای تاریخیاست. در مواجهه با مشکالتِ بافتصرف به تجاربِ جهانی شده
اهیم و ـبه مفهای اخیر توجهالـدر س همچنیناست. هری بودهـریت شـمجموعه مدیمحور در و نگاه توسعهمحور دو نگاه حفاظت

های مختلف و موضوع مدیریت منظور ایجاد هماهنگی بین ادارات و سازمانهای مردمی و بسترسازی بهارکتـارهای مشکوازـس
به لزوم محور و اعتقادهای نظریِ اجتماعشد، علیرغم وجود دیدگاهبا توجه به همۀ آنچه ذکر .استگرفتهتوجه قراریکپارچه مورد

با این است، مغایرادهـفاق افتـل اتـدر ایران، آنچه در عمهای تاریخیِ اجتماعی در فرآیندهای مداخله در بافتگرفتن پایداری نظردر
-نـاست. ایودهـاست، مشارکت ساکنان در بازآفرینیِ محدوده سکونت خود بکنون محقق نشدهواقع آنچه تارسد. درمینظرموضوع به

ریزان و مدیرانِ شهری به تر از آن عدمِ اعتماد برنامهشهری و مهماعتماد مردم به مجموعه مدیریتو حاصل عدمِ ـسهم از یکـم
سوی دیگر ( و از17: 1384 )حبیبی و سعیدی رضوانی، حلی استـعۀ مـارهای توسـن راهکـازی و تعییـستوانایی مردم در تصمیم

های آموزشِ اختـود زیرسـردم، نبـهری به مـشتـوی مدیریـساز های شهروندی و عدمِ انتقالِ اطالعاتنتیجۀ فقدان آموزش
، ترجمه اقوامی مقدم، 1950)منگن، های توسعۀ شهریکنندۀ پروژهساز و اجراساکنان، بیگانگی مردم با مجموعۀ تصمیماجتماعی به

 توزیع ثروت است.گیری برای توسعۀ محله و ( و دخیل نبودن مردم در ساختار قدرتِ تصمیم167-169: 1390
است. شدههای بازآفرینی شهری در ایران نادیده گرفتهدهند نقش اجتماع در برنامهمیشده دالیلی هستند که نشانمسائل برشمرده

 شهرهاستشِ ساکنان این محدوده از به نقهای بازآفرینی شهری در ایران عدم توجهبودن اجرای پروژهترین عوامل ناموفقیکی از مهم
بیشتر ساکنان و آموزش آنها، نقص آموزش در زمینه مرمتِ مشارکت هرچهریزی الزم برای جلب که این مهم حاصل فقدانِ برنامه

های شهری در ایران، فقدان آموزش به آحاد مردم با هدف انتقال تجربیات و الگوهای مناسب به منظور تغییر نگرش مردم به بافت
شهری و مجموعه کارشناسان های مناسب برای مدیریتاز عدم آموزشودِ تخصص و آگاهی کافی حاصلسو و نبتاریخی از یک

محور، با توجه آموزش در فرآیند بازآفرینی شهری اجتماع نقش تبیین روایناز(. 159: 1391 )حناچی، باشدمیسوی دیگر، اجرایی، از
لذا هدف از انجام باشد. ای الزم و مهم میرفتار اجتماعی، در فرآیند مذکور مسئلهبه نقش اجتماع و به تبع آن مشارکت، پایداری و 

 شهری اجتماع نقش و جایگاهِ آموزش در فرآیند بازآفرینیشهری و همچنین تعیین پژوهش، تبیین رابطۀ بین آموزش و بازآفرینی 
 محور می باشد. 

 مبانی نظری
 محور بازآفرینی شهری اجتماع

های مدار در برنامه ریزیدر قالب رویکردهای اجتماع 1970و اوایل  1960های مفهوم اجتماع برای نخستین بار طی دهه
های در انگلستان، از طریق تأکید بر مشارکت گروه 1994توسعۀ شهری و مرمتِ شهری، مطرح گردید و سپس در سال 

ای و تدوین بودجۀ مالی مستقل برای چنین اقداماتی، گسترش حرفهویآموزیِ فنهای مهارتاجتماعیِ درون شهرها در برنامه
دهی، دادن به جامعۀ محلی از طریق فعالیت، سازمانهای بعدی با تحقق عملیِ اختیار(. طی دههIzadi,2006:19یافت )

(. در سیر تطور 81 :1389، همکاران)پوراحمد و  سازی در جامعۀ محلی، تغییرات چشمگیری حاصل شدرهبری و ظرفیت
یابد. پایداری تاریخی مبحث بازآفرینی، دیدگاه غالب و متاخر، مقولۀ پایداری اجتماعی است که در مکان پایدار تجلی می

محیطی و اقتصادی اهداف توسعۀ پایدار و ابزارهای رسیدن های زیستکه پایداریحالیاجتماعی قطعیت توسعه است، در
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. بنابراین مفهوم اعتباربخش و ضامن پایداری در فرآیند بازآفرینی شهری، (Assefa & Frostell,2007) باشندآن میبه
دادن در جوهره و ذات خود بر آن است تا با شرکت« بازآفرینی شهری»های مکان مقوله اجتماع است. با تأکید بر ویژگی

اندرکاران، طبیعت ها و با کار مشترک بین تمامی دستبرگرفتن اهداف و فعالیتساکنان و دیگر ذینفعان وذینفوذان با در
اجرای (. همچنین رویکرد بازآفرینی شهری به این نتیجه رسیده است که برایTurok,2004:111) مکان را تغییر دهند

، رویکرد از کاربستن نیروها، منابع و ذخایر انرژی، ابتکارعمل جوامع محلیها و بههای بازآفرینی به مهار قدرتموفق پروژه
باشد صـورت خودیـاری در توسـعه نیاز میپایین به باال به قصد بنانهادن سرمایه اجتماعی و مشارکت جوامع محلی به

(McDonald et al, 2009بنابراین الزمۀ بازآفرینی شهری پایدار، همکاری اجتماعات محله .) ای و رسیدن به توافق
های ذینفع برای مشارکت و رهبری ائتالف راهبردی تشکیل شود و ظرفیت گروهعمومی است. الزم است یک اتحاد و 

به محله خودشان تصریح های مردم را نسبتفرآیند بازآفرینی شهری توسعه یابد. هر موضوعی که حس مکان و آگاهی
هرچه مشـارکت  (.Calthorpe & Fulton,2001:274آید )حساب مینماید جزو مقوالت بازآفرینی شهری پایدار بهمی

از نقلبه Bevilacqua,2013گردد)عمومی افـزایش یابد، بازآفریـنی پایدارتری محقق می-های خصوصیمردم و شـراکت
(. در سیر تحول معنایی پارادایم پایداری در فرآیند بازآفرینی شهری از پایداری زیست محیطی 25 :1392،همکارانبحرینی و 

 استهای پایدار شکل گرفتهمحور در مواجهه با مکان، در مجموع پارادایم مکانرویکرد اجتماعبه پایداری اجتماعی و اتخاذ 
دهد سازی را ارائه می(. رویکرد بازآفرینی پایدارشهری، یک راهبرد یکپارچه از فرآیند تصمیم25 :1392،همکارانبحرینی و )

( و همانگونه که مشاهده می شود پایداری در گروه LUDA,2003) آمیز و از لحاظ محیطی پایدار استکه فراگیر، رقابت
 گردد. های اجتماعی تبیین میمؤلفه

حساب آمده، بحث بازآفرینی شهری عنوان بخش اساسی توسعۀ پایدار بههای اخیر شناخت مقولۀ پایداری اجتماعی بهدر سال
مبتنی بر تحلیل سیر تحول بازآفرینی در طول زمان، مشاهده پایدار در ابعاد سیاستی و نهادی مورد تأیید قرار گرفته است. 

ها، عدالت، محیطی، تعلیم و تربیت و مهارتشود که مضامین سنتی نظیر نیازهای اساسی شامل: مسکن و سالمتی زیستمی
نگ، تر شده و یا با مفاهیمی چون هویت، حس مکان و فرهای کاملکاهش فقر و افزایش سرزندگی، به طور فزاینده

های قدرتمندشدن مشارکت و دسترسی، سالمتی و امنیت، سرمایۀ اجتماعی، رفاه، شادی، کیفیت زندگی و منافع شبکه 
(. در Colantonio & Dixon,2011) گردندعبارتی اهداف نرم در مقابل اهداف سخت، جایگزین میاجتماعی و یا به 

  است.شـدهمحور ارائههای بازآفرینـی شـهری اجتمـاعباب مؤلفهرشده دبندی نظریات و منابع بررسی، جمع2جدول شماره 

 محورهای بازآفرینی شهری اجتماعبندی مؤلفهجمع .1جدول 

نظریه پردازان و 

 مآخذ
 محورهای بازآفرینی شهری اجتماعمؤلفه

جایگاه آموزش در فرآیند 

 بازآفرینی

LUDA,2003 

 فرآیند بازآفرینی شهریهای ذینفع در مشارکت و رهبری گروه -
 انداز که توسط جوامع محلی تعیین شودبرنامه ریزی راهبردی برپایۀ چشم -
 ایبه توافق عمومی حاصل همکاری اجتماعات محلهرسیدن -

 آموزش بعنوان ابزار نیل به مشارکت

Assefa & 

Frostell,2007 
محیطی در پارادایم جای پایداری زیستجایگزینی مفهوم پایداری اجتماعی به -

 پایداری مکان
آموزش بعنوان ابزار نیل به پایداری 

 اجتماعی

Turok,2004 
 صورت همزمان، بعنوان اساس بازآفرینیدادن ذینفعان و ذینفوذان بهشرکت -
 گذاری، فعالیت و کار مشترکهدف -

 آموزش بعنوان ابزار نیل به مشارکت

McDonald et al, 

2009 

 ابتکار عمل جوامع محلیبه اعتماد -
 مشارکت اجتماع محلی به صورت خودیاری -
 توجه به سرمایۀ اجتماعی-

 آموزش بعنوان ابزار نیل به مشارکت

Calthorpe & 

Fulton,2001 

 ایرسیدن به توافق عمومی حاصل همکاری اجتماعات محله -
 ارتقای حس مکان -
 ارتقای آگاهی مردم -

 ارتقای آگاهی عمومیآموزش بعنوان ابزار 

Bevilacqua, 
2013 

آموزش بعنوان ابزار توانمندسازی  ریزی و سرپرستیمشارکت مردم در طراحی، برنامه -
 ساکنان
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 اجتماعی؛ وسرمایه اجتماعی مشارکت،اختالط مضمون تأکیدبرسه -
 سالمتی و مسکن شامل اساسی، نیازهای چون سنتی مضامین شدنجایگزین -

 با سرزندگی، و فقر کاهش عدالت، ها،تمهار و وتربیت تعلیم محیطیزیست
 دسترسی، و مشارکت شدنقدرتمند فرهنگ، و مکان حس هویت، چون مفاهیمی
-شبکه منافع و زندگی کیفیت شادی، رفاه، اجتماعی، سرمایه امنیت، و سالمتی

 سخت اهداف مقابل در نرم اهداف اجتماعی؛ های

 آموزش بعنوان ابزار نیل به مشارکت

گیری مفهوم پایداری را دنبال نمود و به ناچار بایستی سیرِ شکلمحور، بههدف بازشناسیِ سیر تطورِ مفهوم بازآفرینی شهری اجتماعبا
ریزیِ توسعۀ شهرها، فرآیند برنامهتبیین نقشِ اجتماع در پایدار نمودنِ محیط پرداخت. با پیدایش مفهوم پایداری و متأثر از آن در 

و « پایداری»مطرح گردید. در ادامه و در همراهی رو به تکامل دو صفتِ « حفاظت از محیط زیست»و « رشد و توسعه»موازنۀ بین 
الحاق اند. پس از آن با محیطی تبیین گردیده، پارادایم توسعۀ شهری پایدار شکل گرفت که این هردو تحت معیارهای زیست«شهری»

ریزی مشارکتی پا به عرصه نهاد و نیروی محرکۀ ریزیِ توسعۀ شهری، پارادایم برنامهمباحث اجتماعی و فرهنگی به ادبیات برنامه
گردید. از این زمان مفهوم شراکت به اندازۀ پایداری، دارای اهمیت شد و اهداف بازآفرینی شهری، شراکت، راهبرد و پایداری تبیین

، تکامل بازآفرینی شهری برپایۀ دو «پایداری اجتماعی»گیری مفهوم شدند. درنهایت درپیِ شکلهداف پایداری همسوبازآفرینی با ا
 پذیرفت.محور، صورتمحلی، درقالب بازآفرینی شهری اجتماعاجتماعی و اجتماعاتمؤلفۀ رویکرد

 محور گیری مفهوم بازآفرینی شهری اجتماعروند شکل .2 جدول

مولفه 

 تاثیرگذار
 انگاره کلی سال

محیط 

 زیست

 «حفاظت از محیط زیست»و « موازنۀ بین رشد و توسعه» پیدایی پارادایم پایداری 1980

 بروز پارادایم های شهر پایدار، توسعۀ شهری پایدار «شهری»همراهی پایداری با واژۀ  1990

 مشارکت

 محرکه بازآفرینی: شراکت، راهبرد، پایدارینیروی  الحاق مباحث اجتماعی و فرهنگی 2000

 تقریب اهداف بازآفرینی با اهداف پایداری 2003
-رویکرد بازآفرینی پایدار شهری یک راهبرد یکپارچه از فرآیند تصمیم

آمیز و از لحاظ محیطی پایدار دهد که فراگیر، رقابتسازی را ارائه می
 است

 «پایداری اجتماعی»بروز مقولۀ  2007 مکان پایدار
اجتماعات »، «رویکرد اجتماعی»تکامل بازآفرینی شهری در راستای 

 «محلی

خصوص جلب مشارکت مردمی در انتظار درهای اخیر و عدم حصول نتایج موردهای تاریخی طی دههبرپایۀ تجربیات مداخله در بافت
به هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، با دریافت مشارکت  بر نیل عالوهشود تا است راهکاری اندیشیدههای پایدار، ضروریخلق مکان

این رو یافت. ازشان دستپذیری افراد در قبال محیط سکونتبه پایداری و افزایش مسئولیت از ساکنان بتوان به راهکارهای نیل
به توانمندسازی ساکنان رود منجرمیآموزشی که انتظاررسد حلقۀ مفقوده اقدامات بازآفرینی شهری پایدار، آموزش است. مینظربه

شهری از باال به پایین را کامالً تغییر دهد. دستاورد این آموزش افزایش اعتماد دو جانبۀ های موجود در نوع مدیریتگردد و پارادایم
شدن رود این سهیممیشود. انتظارسازی میبه بازتوزیع قدرت تصمیمبود و منجرریزان و مدیران شهری خواهدمردم و مجموعۀ برنامه

شده از آموزش، قبال آن شود. درواقع نتیجۀ مشارکتِ حاصلآمدن مسئولیت دردر ایفای نقش مؤثر در توسعۀ محله، باعث بوجود
 شد. شده خواهدهای گرفتهشدن تصمیم ترگرایانهگیری و واقعبخشی به فرآیند تصمیممشروعیت

 هری ـنی شـرآیند بازآفریـوزش در فـاه آمـجایگاوی ـواک

تبیین جایگاهی که آموزش به ساکنان محالتِ هدف بازآفرینی شهری در نیل به اهدافِ آن دارد، در ابتدا نظریات موجود در  با هدف
موضوع موردِ بحث، در قالب تبیین رابطۀ شده، باتوجه به محتوا و ارتباط با های بررسینظریهاست. گرفتهاین زمینه مورد بررسی قرار

 اند.گردیدهمحور، ارائهکلی بین آموزش و بازآفرینی شهری، آموزش به اجتماع در فرآیند بازآفرینی و مفهوم بازآفرینی شهری اجتماع
کلی در طورآموزش به ، سه دیدگاه متفاوت در باب نقشبرای تعیین جایگاه آموزش در فرآیند بازآفرینی شهری درمیان نظریات موجود
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تفکر فرهنگی درباره »ای تحت عنوان در مقاله 1فرآیند بازآفرینی شهری وجود دارد. اولین دیدگاه که متعلق به بیانچینی و گیالردی
مبنا ؛ بازآفرینی شهری فرهنگ»، و همچنین لطفی در مقاله 2007به سال « باب برندسازی برای مکان و دیپلماسی عمومیمکان؛ در

ها و مراکز آموزش عالی و همچنین موسسات باشد، استقرار دانشگاهمی 1390به سال « های فرهنگی و کنش بازآفرینیمایهتاملی بر بن
های بازآفرینی شهری پایدار می دانند و البته آموزش را بعنوان منابع فرهنگی های تاریخی را یکی از راهتحقیقاتی و پژوهشی در بافت

بندی نموده اند. ای از رویکرد فرهنگ مبنا دستهمبنا را با تفصیلی که ذکر آن رفت، زیر مجموعهاند و رویکرد آموزشرفتهگنظرمکان در
های مبنا که حضور کاربریهمچنین است دیدگاه این گروه از پژوهشگران در خصوص بازآفرینی شهری پایدار با رویکرد اجتماع

است  2آ، کارمو، ابرو، استیونس و مالریوسبه پژوهشگرانی نظیر آندرهدانند. دیدگاه دوم متعلقفرآیند مذکور میآموزشی را تاثیرگذار بر 
اندکه ، عنوان نموده2012به سال « یادگیری برای و یادگیری از شهر: نقش آموزش در پیوستگی اجتماعی»ای با عنوان که در مقاله

های بازآفرینی شهری پایدار با رویکرد های تاریخی را از مولفههای عالی( برای ساکنان بافتهدسترسی به آموزش )اعم از پایه تا دور
ترتیب که پژوهشگرانی همچون دانند. و اما دیدگاه سوم ، توجه به آموزش با معنای ماهوی آن است. بدینپایداری اجتماعی می

سیر تکامل، معنا و هدف بازآفرینی »در کتاب  4، رابرتز1992ر سال د« های توسعه متناوبتوانمندسازی: سیاست»در کتاب  3فریدمن
سوی به»در گزارش  6و راجرز 2001در سال « بازآفرینی شهری؛ از تجریه لندن بیاموزیم»در کتاب  5، شنکوا2000به سال « شهری

ساز مشارکت اجتماعی و عامل ه، آموزش را در معنای آگاهی بخشی، اطالع رسانی، نظرسنجی، زمین1999در سال « نوزایی شهری
های بازآفرینی ها و ویژگیبا ایفای این نقش در نیل به مولفه« آموزش»اند. به مقوله فرهنگی برشمردههمبستگی اجتماعات چند

  است.ای هرچند گذرا شدهها اشارهشهری پایدار نیز به طور اخص، در برخی پژوهش

 

 نقش آموزش در فرآیند بازآفرینی شهریباب های موجود دردیدگاه .1 شکل

به مقوله آموزش از سه دیدگاه استقرار واحدهای آموزش عالی، دسترسی به آموزش عمومی و اجرای آموزش های همگانی برای توجه
 است. جلب مشارکت مردمی، در فرآیند بازآفرینی شهری تبیین گردیده

 آموزش به اجتماع در فرآیند بازآفرینی شهری وپردازان نظریه
های تاریخی، بر رویکردهای فرآیند بازآفرینی در بررسی سیر تحول تاریخی نقش و جایگاهِ آموزش در فرآیند مداخله در بافت

ای مشخص در شهرسازی معاصر میالدی، از آن زمان که این مفهوم به شکل انگاره 1970های پس از شهری طی سال
-های علمیعنوان پشتوانههای هر دوره، بهها و تجربهداشت آموزهنظرگرفت، مروری خواهد شد. البته بایستی درشکل 

اند، و برای مثال چنین نیست که با گذار از دورۀ بازسازی به نوسازی شهری، بازسازی های بعد از خود مطرحشناختی دوره
رو ذکر این(. از19: 1390نژاد،)حناچی و فدائی باشدرگز بار دیگر استفاده نشدهشود و هگذاشتهبا کلیۀ مفاهیم و جوانبش کنار

اند. در نیاز به آموزش در رویکردهای قبل از بازآفرینی شهری، تبلور یافته ها،گیری بنیاناست که شکلاین نکته ضروری
است، برای پاسخ به ریشه در اضطرار داشتهاز جنگ جهانی دوم اختصاص داشت و ، که به مقطع پس«بازسازی»دوران 
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پیِ نظمی ناشی از ماشینی شدن در آمریکا، درهای جنگ و یا بی نظمی شهرهای قرون وسطی در اروپا و حتی بیتخریب
تدارک بومِ سپیدی بود که طرح شهرسازی بر روی آن پیاده شود. این جریان، حرکتی سیاسی و مستبدانه بود و ایجاد شهری 

را رساندن بدون دخل و تصرف « شهرسازی بازسازنده»داد؛ اگرچه مسئولیت میبا محو آثار شهر قبلی قراری را مقارنآرمان
به تأمین دوره، نقش آموزش در شهرسازی، صرفاً محدودایندانست. درای از میراثِ شهری و معماری به آیندگان میگزیده
به طول انجامید. پس از آن با ظهور رویکرد  1955تا 1933این دوره از سال های کاربریِ زمین با این عنوان بود. سرانه

کرد. های اجتماعی و غیرکالبدی شهر، بروزبه جنبههای توجه، اولین زمزمه1970تا  1955های ، طی سال«نوسازی شهری»
روایتی سوداگرانه و مشارکت بخش بار بانوسازی شهری به شیوۀ توسعۀ مجدد؛ امتدادی بود بر بازسازی اقتدارگرایانه، این

نفع ثروتمندان بود و منجر به سلب مالکیت  و تبعید از محل شد که بهمیمحسوب 1سازیاجتماعیخصوصی که نوعی 
بین رویکردهای کالبدی و محتوایی مداخله در بافت « تعامل»سکونت به ضرر فقرا شد. در این دوره برای اولین مفهوم 

، کلیدی شد برای حلِّ معمای مرمت و نوسازی شهری. در این دوره مفهوم «نه این و نه آن»و قبولِ  تاریخی بروز پیداکرد
-مفاهیم برشمرده( تجلی یافت. مجموعۀ Hightower,1969) مدوّن شهرسازیآمدن نظام آموزش آموزش در قالب پدید

 اند.تشکیل دادهرا « 2تجدید نسلِ شهرها»هایِ انباشتیِ گذار به دوران شده، بنیان
، 3های ساختاری با چارچوب توسعۀ محلیهای شهری به طرحی برای شهر و جایگزینی طرحدر سیر تطوّر تغییر طرح

مسیر لزوم اینکرد. درمدارانه گرایش پیداگرایانه و انسانریزی فرهنگشهریِ اقتدارگرایانه به سمت برنامه ریزیبرنامه
شد و در طول میهای ورود حوزۀ اجتماعی به بازآفرینی شهری را شاملیراث اولین تالشمشارکت مردمی در حفاظت از م

شد. در دهۀ نخستِ بروزِ مفهوم بازآفرینی شهری لزوم ها و اقدامات مطرحزمان لزوم مشارکت مردمی برای موفقیت برنامه
شد و در محتوای اجتماعی های مذکور مطرحقالب مشارکت داوطلبانه در تامین بودجه اجرای پروژهمشارکت شهروندان در

-رسانی و آگاهیها، مدنظر قرارگرفت. این موضوع لزوم اطالعشدن پروژههای اجتماعی بر اجراییها تأکیدبر نقش گروهطرح

، 2000 رابرتز و سایک،) داشتگذاری در اجرای پروژه را دربربخشی به ساکنان را درخصوص منافع و سود حاصل از سرمایه
های نخست تجربیات بازآفرینی شهری در انگلستان، آمریکا و فرانسه همچون (. در دهه12 :1393ترجمه ایزدی و جناچی، 

های آموزش عمومی نیز از جمله ارتباط بین آموزش و بازآفرینی تجربیات گذشته در فرآیند نوسازی و بازسازی، تأمین سرانه
مبنا، و اعتبار بخشی به (. از طرفی با ظهور انگارۀ بازآفرینی شهری فرهنگ184-183: 1393)دایموند و دیگران، شهری بود

ها و مراکز آموزشِ عالی برای ریزی حضور دانشگاهگرایی در فرآیند بازآفرینی شهری، برنامهرویدادهای فرهنگی و واقعه
های اجتماعی که گروه 4صالت بخشانسو، و سکونت اها از یکهای تاریخی برای تجدید حیات در آنحضور در بافت

های جمعی را تغییر دهند و شود تا نگاه اجتماعی، رفتارها، عادات و سلیقهگرا و صاحب تحصیالت را شامل میفرهنگ
 (. 53: 1390)لطفی،  به آموزش اجتماعی دربابِ حفاظت از منابع فرهنگی مکان شوند، پدید آمدمنجر

محیطیِ توسعه، رویکرد بازآفرینی درخصوص مالحظات زیست 5لندنتشار گزارش برانتمیالدی و مقارن با ا 80در دهۀ 
های اجتماعی با موضوعات ترجیح حمل و کرد و آموزشمحیطی سوق پیداشهری به سمت پایداری مطابق با اصول زیست

ع ارضی و آبی در شهرها، رفت منابع طبیعی، حفاظت از فضاهای سبز و باز شهری و حفظ منابنقل عمومی، توجه به هدر
زدا و پس ریزان قرار گرفت. در مرحلۀ بعد، همگام با تحوالت رویکرد بازآفرینی در اروپا، بازآفرینی صنعتمورد توجه برنامه

بخشی در حیاتنحوی با ایجاد مناطق با کاربری آموزشی سعییک بهاز آن بازآفرینی شهری از طریق خدماتی شدن، هر
به دیگر توجهای، بارهای قهوهدرون در زمینازاند. از آغاز هزارۀ سوم میالدی، بروز رویکرد توسعهمکان داشتهمجدد به 

ای به های آموزش مهارت شغلی و حرفهریزی توسعۀ مکان، مورد توجه قرارداد و برنامهنیازهای اقتصادی را در برنامه
ای فرآیند بازآفرینی شهری، های جنبی و حاشیهمحدودۀ هدف، بعنوان برنامههدف توانمندسازی و ادامۀ سکونت در ساکنان با

با پدیدآمدن ها، همزمانمدنظر قرارگرفت. نقطۀ عطف رویکرد بازآفرینی به جهت توجه به ساکنان محالت هدف و آموزش آن
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4 Gentrifies 
5 Brandt land 
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-پایینریزی ازبه برنامهرد قائلرویکپذیرفت. اینشدن اهداف بازآفرینی، صورترویکرد مشارکتی بعنوان شرط اساسی محقق

دادن به است. این رویکرد برپایۀ تحقق عملی اختیارکار کوچک محلی پرداختهوترویج فرهنگ کسباست و بهباال بودهبه
( و 85: 1389، همکارانپوراحمد و است )شدهنهادهسازی، بنیانطریق فعالیت، سازماندهی، رهبری و ظرفیتجامعۀ محلی از

 است. به تغییرات چشمگیری در فرآیند بازآفرینی گردیدهمنجر
میالدی، بازتعریفِ موضوع  2000های پس از محور، رویکرد بازآفرینی شهری پایدار در سالهای مشارکتمتأثر از دیدگاه

داند. این رویکرد پایداری اجتماع میآمد که محرکۀ بازآفرینی را شراکت، راهبرد و بار با محتوای اجتماعی، پدیدپایداری، این
دهندگان نیاز دارد و هم شهروندان. بعقیدۀ رابرتز و ریزان و مجریان و توسعهدر بطن خود هم به توانایی و مهارت برنامه

ها شود ، یکی از مراحل بازآفرینی شهری در بخش اطالعات خروجی، آموزش و تعلیم است تا سبب باال بردن مهارت1سایک
از پذیرد و نهایتاً حمایتهای ساکنان صورتاینکه تحقیقات عمیق در خصوص اولویتعینتعلیم اجتماعی بپردازد در و به

 :1393، ترجمه ایزدی و جناچی، 2000 رابرتز و سایک،) گرددهای آموزش عمومی ایجاددسترسی عادالنه ساکنان به کاربری
بحرینی و ) داندمحور است که اجتماع را ضامن پایداری مکان میاجتماع (. در نهایت رویکرد متأخر، بازآفرینی شهری183

داند که مردم نقشی اساسی و محوری انداز یک جامعۀ شهری خودکفا در پایداری را جایی می( و چشم25 :1392،همکاران
بخشی به ساکنان و فرآیند آگاهینمایند. آنچه در ها( ایفا میریزی، طراحی و سرپرستی )و نه صرفاً اجرای برنامهدر برنامه

به محله را نسبتهای مردمهای اجتماعی در این فرآیند تأثیر دارد، تمام موضوعاتی است که حس مکان و آگاهیآموزش
  (.Calthorpe & Fulton,2001) نمایدمیتصریح خودشان

 نقش آموزش در راهبردهای بازآفرینی شهری در نظریاتِ موجود  .3جدول 

 نقش آموزش در رویکرد مالک عمل بازآفرینی شهری پردازاننظریه راهبردهای بازآفرینی شهری

-بازآفرینی شهری پایدار زیست

 محیطی
Hall 2005 

آموزش به شهروندان درخصوص فرهنگ توسعۀ پایدار شامل: ترجیح حمل و نقل 
باز شهری و رفت منابع طبیعی، حفاظت از فضاهای سبز و عمومی، توجه به هدر

 حفظ منابع ارضی و آبی در شهرها

 زدابازآفرینی شهری صنعت
 1389 همکاران و پوراحمد

 های متروکه صنعتی قدیمیهای آموزشی و آموزش عالی در پهنهاستقرار کاربری

بازآفرینی شهری از طریق 
 خدماتی شدن

W.caves, 2005 هدف احیای عملکردی و ایجاد ها با ایجاد مناطق کاربری آموزشی و تبدیل کاربری
 های جدید متناسب با نیازهای معاصرکاربری

بازآفرینی شهری از طریق 
-های قهوهدرونِ زمینازتوسعه

 ای

ای، توانمندسازی ساکنان در زمینۀ اشتغال با های مهارت شغلی و حرفهآموزش 1999 راجرز
 هدف استمرار سکونت

 مبنابازآفرینی شهری فرهنگ
Bianchini & Ghilardi 

2007 
بخشان در جامعۀ محلی و حضور آموزش اجتماعی از طریق سکونت اصالت

 عالی در بافت برای حیات بخشی مجدد به محدودههای آموزشکاربری

-بازآفرینی شهری مشارکت

 محور
McDonald 2009 سازی اختیار دادن به جامعۀ محلی از طریق فعالیت، سازماندهی، رهبری و ظرفیت

 در جامعۀ محلی

بازافرینی شهری پایدار به 
 لحاظ اجتماعی

Colantonio & Dixon 

2011 

در نظر گرفتن آموزش و تعلیم به ساکنان بعنوان یکی از مراحل بازآفرینی شهری 
های ها و همچنین حمایت از دسترسی عادالنه ساکنان به کاربریبا موضوع مهارت

 آموزش عمومی

های مردم را نسبت به محلۀ آموش تمام موضوعاتی که حس مکان و آگاهی Ng 2005 محوربازآفرینی شهری اجتماع
 خودشان تصریح نماید

تغییر های مالک عمل باشود که برنامهبا مرور سیر تکوینی نقش و جایگاه آموزش در فرآیند بازآفرینی شهری، مشاهده می
اند تا کردهگرا سوق پیداتر و زمینهمدارانهتر، انسانهای قابل انعطافسمت برنامهپایین بهبهباالتکنوکراتیک و ازاز رویکرد 

 
1 Roberts and Sykes  

 



  97 پاییز، 3، شماره 2دوره دانش شهرسازی،                                                                                                              28

ریزی سمت برنامههای خصوصی و داوطلب بومی، بهبتوانند با کمک ایجاد انگیزه در مردم محلی و تشویق مشارکت بخش
سازیِ ارائۀ و طبیعتاً با تحول رویکردهای مداخله، نقش آموزشِ ساکنان با هدفِ ظرفیتراینباال قدم بردارند. ازبهپاییناز

 است. کردهرشدی را تجربهبههای بازآفرینی روند روریزی، طراحی و اجرای برنامهمشارکت در برنامه

 المللیهای بینآموزش و بازآفرینی شهری در منشورها و بیانیه
الملل، های تاریخی در سطح بینالمللی برای مداخله در بافتای بینهایی است که در قالب اسناد پایهها و بیانیهعنامهاین بخش شامل منشورها، قط

المللی بناها و شورای بین»، «1یونسکو-سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد»ترین نهادهای مسئول تنظیم این اسناد را اند. اصلیمنتشر شده
شده، دهند. مجموعۀ اسناد ارائهوابسته به ایکوموس، تشکیل می« 3سازمان جهانی شهرهای تاریخی»و « 2ایکوموس-تاریخیهای محوطه

ها و اسناد است که با موضوع و هستند و تأکید اصلی در گردآوری آنها متوجه آن بخش از بیانیه 2017تا سال  1993ترتیب تاریخی از سال به
 باشد. است، قرابت داشتههای تاریخی بودهآموزش در مشارکت مردم به منظور مداخله در بافت هدف پژوهش که تبیین نقش

هدف شد. در این بیانیه بابرگزار 4در شهر فاس 1993است که در سال « سازمان جهانی شهرهای تاریخی»به نخستین نشست اولین سند مربوط
صورت می گیرد، ضروری « حفظ»هایی که برای همکاری و مشارکت شهروندان در کوششجلوگیری از زوال و نابودی شهرهای تاریخی، 

( در 2001) 7(، بیانیۀ کبک2000) 6(، منشور کراکف1999) 5های پس از آن، با انتشار منشور نهایی بوراترتیب در نشستهمینشد. بهدانسته
(، به مدیریت مکان بر بنیان مشارکت مردمی، برقراری فرآیند یکپارچۀ 0012) 8سومین اجالس سران کشورهای قارّه آمریکا و بیانیۀ پواِبال
 ساالری و تفویض اختیار به مردم تأکید شده است. شهرسازی با استفاده از مشارکت اقشار اجتماعی، اشاعۀ مردم

های اجتماعی را در جلب مشارکت و یش آگاهیشده که افزاای مرتبط با آموزش پرداخته(، برای اولین بار به مقوله2000) 9در بیانیۀ بوداپست
بخشی و آموزش به (، به شرح جزئیات فرآیند آگاهی2003) 10آنداند. پس از آن در بیانیۀ هویبرقراری ارتباط دائمی با جوامع محلی مهم می

بازنگری مستلزم آگاهی دادن عمومی، اطالع رسانی، ریزی، اجرا و است. در این بیانیه، مشارکت مردم در هر سه مرحلۀ برنامهشدهاجتماع پرداخته
باید به استفاده از است. براساس این سند ساکنان میمشورت و مشارکت، ایجاد حساسیت در ساکنان و ایجاد حس تعلق به مکان، تعیین گردیده

 12(، بیانیۀ بم2003) 11المللی میراث ناپیدانامۀ بیندانش بومی و قوۀ ابتکار خود برای نگهداری از بافت تاریخی تشویق شوند. پس ازآن در پیمان
های تاریخی، به طرح عنوان (، همچنان برای رسیدن به اهداف مداخلۀ مؤثر در بافت2005) 14( و بیانیۀ سئول2005) 13(، یادنامۀ وین2004)

 اند.است و راهکارهای جلب این مشارکت به تفصیل بیان نگردیدهجلب مشارکت مردمی بسنده شده
بندی این ، مشخصاً موضوع آموزش به اجتماع در جمع2005در هنگام برگزاری پانزدهمین مجمع عمومی ایکوموس در سال  15در بیانیۀ جیان

بخشی به لزوم جلب همکاری و مشارکت است. این سند با مطرح کردن موضوع مشارکت و دانش تلفیقی، با اهمیتبیانیه، به تفصیل بیان شده
است. همچنین ایت از چنین مشارکتی، پرداختهـومی برای حمـدادن عمهای اجتماعی، آگاهیوزشـای، آمهـات حرفـم ارائۀ تعلیملی، به لزوـمح

 است. های تاریخی الزم دانستههای محلی و تخصصی را برای پیشبرد اهداف مداخله در بافتگذاری انواع دانشبه اشتراک
محیطی و نیل به با اهمیت به مفهوم پایداری زیستساالنۀ سازمان جهانی شهرهای تاریخی، همزمانهای دهۀ گذشته، در نشستطی یک

آفرینی همۀ اجزای تاریخی، مشخصاً آگاهی ساکنان از اهمیت میراث و چگونگی نقشهایمحور شدن اقدامات بازآفرینی شهری در بافتاجتماع
 

1 UNESCO-United Nations Educational Scientific Cultural Organization 
2 ICOMOS- International Council of Monuments and Sites 
3 OWHS- Organization of World Heritage Cities 
4 Fez Charter (1993) 
5 Burra Charter (1999) 

6 The Charter of Krakow (2000) 

7 Quebec Declaration (2001) 

8 Puebla Declaration (2001) 

9 Budapest Declaration (2002) 

10 Hoi and Declaration (2003) 

11 International Convention for the Safeguarding of Intangible Heritage (2003) 

12 The Bam Declaration (2004) 

13 Vienna Memorandum (2005) 

14 The Seoul Declaration (2005 
15 Xi’an Declaration (2005) 
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آموزی های اجتماعی در زمینۀ مهارت(، آموزش2007روسیه ) 2( و کازان2005) 1های پرونشستاست. در ای اساسی تبدیل شدهاجتماع، به دغدغه
(، به اهمیت آموزشِ برقراری روابط 2009) 3است. در نشست اکوادورشدهکردن جوامع محلی تشخیص دادهای، ابزاری برای درگیرشغلی و حرفه

(، با شعار 2013) 4در بیانیۀ مکزیک(. همچنین ,2009Bumbaru) تاسشاره شدهآفرینان اجتماعی ااجتماعی برای دخیل کردن همۀ نقش
های تاریخی معرفی حل جلوگیری از زوال بافتکردن مکان، راهپایدارشهرهای تاریخی، شهرهای پایدار، مشارکت آگاهانۀ مردم در فرآیند 

های تاریخی صحه گذاشته شد و لزوم ایجاد این (، به نقش ساکنان در فرآیند بازآفرینی بافت2017) 5نهایت در نشست کرۀ جنوبیاست و درشده
 باور که زندگی ساکنان جوامع محلی متأثر از توسعه و پایداری است و پایداری مکان نیز متقابالً منتج از پایداری اجتماعی است.

ی(، در ایران سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری )به اختصار سند ملی بازآفرینی شهر
(، 1389قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری )مصوب  16هیأت وزیران، به استناد ماده  1393مصوب 

برای اجرایی شدن آن ارائه که  راهبردهاییوده تاریخی شهرها را برای اولین بار از محدوده بافت های فرسوده جدا عنوان کرده است و در محد
داده است ذیل راهبرد جلب مشارکت ساکنان و شاغالن محدوده ها و محله های هدف بازآفرینی شهری و همچنین راهبرد بهبود وضعیت 

و شرایط محیطی ساکنان این محدوده ها، مشخصاَ به ارائۀ اموزش های برای جلب مشارکت ساکنین و همچنین ارتقاء اقتصادی، اجتماعی 
 توانمندی آنها اشاره شده است. 

 های تاریخیالمللی پیرامون جایگاه آموزش اجتماعی در فرآیند مداخله در بافتبررسی اسناد بین  .4جدول 

 عنوان سند سال ردیف
ها براساس توجه به مقولۀ آموزش و انیهمحتوای بی

 مشارکت

نقش آموزش در فرآیند مداخله در 

 های تاریخیبافت
 - توجه به نقش مشارکت صرف بدون توجه به آموزش منشور فاس 1993 1
 - توجه به نقش مشارکت صرف بدون توجه به آموزش منشور نهایی بورا 1999 2
 - مشارکت صرف بدون توجه به آموزشتوجه به نقش  منشور کراکف 2000 3

 بیانیۀ بوداپست 2000 4
توجه به مقولۀ آموزش بعنوان عامل آگاهی بخش از ارزش 

 میراث
 آموزش بعنوان ابزار آگاهی بخشی به ساکنین

 - توجه به نقش مشارکت صرف بدون توجه به آموزش بیانیۀ کبک 2001 5
 - مشارکت صرف بدون توجه به آموزشتوجه به نقش  بیانیۀ پواِبال 2001 6

7 2003 
-نامۀ بینپیمان

 المللی میراث ناپیدا
 - توجه به نقش مشارکت صرف بدون توجه به آموزش

 آنبیانیۀ هوی 2003 8
سازی افزایش توجه به مقولۀ آموزش اجتماعی با هدف ظرفیت

 مشارکت
 آموزش بعنوان ابزار نیل به مشارکت

 - توجه به نقش مشارکت صرف بدون توجه به آموزش بیانیۀ بم 2004 9
 - توجه به نقش مشارکت صرف بدون توجه به آموزش یادنامۀ وین 2005 10
 - توجه به نقش مشارکت صرف بدون توجه به آموزش بیانیۀ سئول 2005 11
 آموزش بعنوان ابزار نیل به توانمندسازی ساکنین ای ساکنانتوجه به مقولۀ آموزش برای مهارت شغلی و حرفه بیانیۀ جیان 2005 12

 آموزش بعنوان ابزار نیل به توانمندسازی ساکنین ای ساکنانتوجه به مقولۀ آموزش برای مهارت شغلی و حرفه بیانیۀ پرو 2005 13

 ابزار نیل به توانمندسازی ساکنینآموزش بعنوان  ای ساکنانتوجه به مقولۀ آموزش برای مهارت شغلی و حرفه بیانیۀ کازان 2007 14

 نشست اکوادور 2009 15
سازی افزایش توجه به مقولۀ آموزش اجتماعی با هدف ظرفیت

 و نهادسازی در اجتماع مشارکت
 آموزش بعنوان ابزار نیل به مشارکت

 بعنوان ابزار آگاهی بخشی به ساکنینآموزش  توجه به مقولۀ آموزش بعنوان عامل آگاهی بخش از ارزش میراث بیانیۀ مکزیک 2013 16

 نشست کرۀ جنوبی 2017 17
سازی افزایش توجه به مقولۀ آموزش اجتماعی با هدف ظرفیت

 و نهادسازی در اجتماع مشارکت
 آموزش بعنوان ابزار نیل به مشارکت

18 1393 
سند ملی بازآفرینی 

 شهری ایران
سازی توانمندسازی و ظرفیتتوجه به مقولۀ آموزش اجتماعی با هدف 

 افزایش مشارکت
 آموزش بعنوان ابزار نیل به مشارکت

 آموزش بعنوان ابزار نیل به توانمندسازی ساکنین

 
1 Peru (2005) 

2 Kazan (2007) 

3 Ecuador (2009) 

4 Mexico (2013) 

5 South Korea (2017) 
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هایی از مؤلفههای تاریخی که از آموزش بعنوان یکیالمللی با موضوع تبیین رویکرد مداخله در بافتها و منشورهای بیندسته از بیانیهبا بررسی آن

به نقش مشارکت صرف ها قابل تشخیص است: توجهگذاری از اجرای آموزشنوع رویکرد درخصوص هدفکلی چهاراند، بطور بردهاجراییِ نام
ای به مقـولۀ آمـوزش برای مهـارت شـغلی و حرفهبه مقولۀ آموزش بعنوان عامل آگاهی بخش از ارزش میراث؛ توجهبه آموزش؛ توجهبدون توجه

 به مقولۀ آموزش اجتماعی بعنوان عامل افزایش مشارکت.کنان؛ توجهسا

، پارادایم مشارکت مردم به صورت عام،  بعنوان عامل 2005تا  1990شود که طی سالهای ها، چنین دریافت میبا دقت در زمان صدور بیانیه
ن امری مهم تلقی گردیده است. در نیمه دوم دهۀ اول از قرن های مداخله حفاظت محور در تعادل با توسعه، به عنوااثربخش در اجرای برنامه
فاکتور آموزش بعنوان عامل آگاهی از ارزش میراث و آموزش مهارت شغلی  تر شدنِ ابزار اجرایی مشارکت مردمی، دوبیست و یکم، با مشخص

تدوین و ارائه گردیدند. در نهایت و ذیل رویکردهای ای ساکنان، بعنوان عامل جلب مشارکت مردمی در فرآیند حفاظت و توسعۀ توأمان، و حرفه
است، از آموزش دقیقاً بعنوان عامل ارائه شده 2017متأخر، همانگونه که در بیانیۀ اخیر سازمان جهانیِ شهرهای تاریخی در کرۀ جنوبی در اسل 

ای های تاریخی، مجموعهای در بافتحفاظتی و توسعه ها متناسب با پیچیدگی و یکپارچگی اقداماتشده و این آموزشافزایش مشارکت نام برده
 گیرند.را دربر میمتنوع از موارد 

 روش پژوهـش
نی شهری پایدار است که یاقتصادی و کالبدی از رویکردهای کلیدی در بازآفر-محیطی-محوری در کنار رویکردهای فرهنگیاجتماع

پرسش اصلی پژوهش این است: آموزش اجتماعی محوریت اصلی آن مشارکت و حضور همه جانبه مردم در مداخالت شهری است. 
محور چه تأثیری خواهد داشت؟. هدف این پژوهش تدوین نقش و جایگاه آموزش بعنوان عاملی در فرآیند بازآفرینی شهری اجتماع

روش تحقیق در پژوهش حاضر به  های تاریخی است.محور در بافتبه اهداف اقدامات بازآفرینی شهری اجتماع تأثیرگذار برای نیل
محسوب  تحلیل کیفی و محتواییلحاظ هدف تحقیق، توسعه ای و بر اساس ماهیت موضوع و حیطۀ مورد پژوهش در علوم اجتماعی، 

در تبیین مبانی نظری پژوهش از طریق مطالعه اسنادی به روش تحلیل  .ها می گرددکه در نهایت منجر به دسته بندی یافته گرددمی
محتوا و استدالل منطقی، دیدگاه های نوین جلب مشارکت مردمی در فرآیند بازآفرینی شهری اجتماع محور در قالب نظریات، اسناد، 

ی به جهت تبیین جایگاه آموزش در این فرآیند اخذ گردیده و در تبیین مفاهیم مرتبط با رفتار اجتماعی منشورها و بیانیه های بین الملل
در پژوهش حاضر با تحلیل مستندات بررسی شده، نقش آموزش به اجتماع در فرآیند بازآفرینی  ها مالک عمل قرار گرفته است.انسان

 ن در قالب چارچوب مفهومی فرآیند مذکور تبیین خواهد شد. شهری اجتماع محور در بافت های تاریخی و جایگاه آ

 المللیریات و اسناد بینـلیل نظـتح ؛ژوهشـهای پهـیافت

های سو و مرور اسناد و بیانیهنظریات موجود در بابِ ارتباط بین مفهوم آموزش و بازآفرینی شهری از یک برپایۀ واکاوی و بازخوانی
گردد که طی سه دهۀ گذشته، با بروز پارادایم مشارکت و پایداری اجتماعی، به تدریج بر المللی از سوی دیگر، چنین استنباط میبین

 است.شدههای تاریخی افزودهبازآفرینی شهری در بافتاهمیت آموزش به ساکنان محالت هدف 
های ساکنین و توانمندسازی آنها در زمینۀ مهارتبخشی بهمبنا، آموزش بعنوان رکن اساسی آگاهیابتدا با ظهور بازآفرینی فرهنگدر

های گروه میانسازی درظرفیتبه یک دهه آموزش بعنوان ابزاری برای ای و اشتغال محلی، مطرح گردید و با گذشت نزدیکحرفه
شد. در رویکرد متأخر بازآفرینی شهری، با تأکید بر مضامین مشارکت، اختالط اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی، ذینفع تشخیص داده
گذاری از اهداف هدف ارتقای حسِ هویت، حسِ مکان، قدرتمندشدن، رفاه، شادی و به طور کلی تغییر هدفآموزش به اجتماع با

مبنایی است. با تغییر پارادایم از نگاه ابزاری به مشارکت برای نیل به بازآفرینی به نگاه مشارکتشدهبه اهداف نرم، مطرح سخت
به سازی و نهادسازی، بعنوان ابزار نیلهدف توانمندسازی، ظرفیتبه ساکنان باعنوان رویکرد حاکم بر فرآیند بازآفرینی، آموزشبه

 است. همشارکت، تبیین گردید
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 یند بازآفرینی شهریتاریخی نقش و جایگاه آموزش در فرآسیر تطور  . 2 شکل

 در بافت های تاریخی مبتنی بر آموزش چارچوب مفهومی بازآفرینی اجتماع محور
ها و منشورهای با بررسی تجربیاتِ آموزش و اقدامات انجام شده در فرآیند بازآفرینی شهری و همچنین محتوای مستندات، بیانیه

برآمده های تاریخی قرار دارد. مجموعۀ موارد رابطۀ مستقیم با جلب مشارکت ساکنان بافت رسد ارائۀ آموزش درالمللی، به نظر میبین
 از تجارب فوق، بدین قرار هستند:

 در صورت عدم آموزش و آگاهی کافی، مشارکت مؤثر صورت نخواهد پذیرفت. .1

 دهند.نهادسازی اجتماعی، ظرفیت سازی و توانمندسازی ساکنان رویکردهای اساسی مشارکت را تشکیل می .2

بعنوان های بازآفرینی خواهدبود، نهموفقیت پروژهاتخاذ رویکرد مشارکت بعنوان پارادایم برنامه ریزی است که منجر به  .3
 ابزاری برای رسیدن به اهداف.

تنهایی منجر به افزایش آموزی، یا حفاظت از میراث و یا حفاظت از محیط زیست( بهبعدی )اشتغال یا مهارتآموزش تک .4
د بازآفرینی شهری، نیازمند مشارکت و نیل به اهداف بازآفرینی شهری نخواهد شد. بلکه آموزش نیز همچون، رویکر

 محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بصورت همزمان است.دیدگاهی یکپارچه به مسائل زیست

 آموزش زمانی اثربخش خواهد بود که هم مدیران و کارشناسان را شامل شود و هم ساکنان محله. .5

اولویت: مهارت های شغلی، مهارت مشارکت در شده، تأثیرگذارترین محتوای آموزشی به ترتیب برپایۀ تجربیات برشمرده .6
 باشند. توسعه محله نظیر تأمین امنیت، نگهداری از محیط شهری شامل محیط زیست،  میراث فرهنگی و ... می

های بازآفرینی شهری بایستی تغییر نگرشی اتفاق بیفتد تا رویکرد مشارکت براساس آنچه ذکر شد، در عمل با هدف تدوین برنامه
ها گردد. می توان نتیجه گرفت پارادایم ن پارادایم حاکم بر کل فرآیند بازآفرینی از زمان انتخاب رویکرد مداخله تا اجرای سیاستبعنوا

رسد رکن اساسی بازآفرینی حاکم بر رویکرد بازآفرینی شهری مشارکت ساکنان است و ابزار اجرایی آن آموزش. از این رو به نظر می
 باشد.موزش میمحور، آشهری اجتماع
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 با اهداف پایداری

بازآفرینی: نیروی محرکه 

 شراکت، راهبرد، پایداری

بروز انگارۀ 

 «پایداری اجتماعی»

تأکید بر مضامین 

مشارکت، اختالط 

اجتماعی و سرمایۀ 

 اجتماعی

تغییر پارادایم از نگاه 

ابزاری به مشارکت برای 

نیل به بازآفرینی به 

 مبنایینگاه مشارکت

- 
آموزش به ساکنین برای 

-توانمندسازی و مهارت

آموزی و مشارکت در 

 اشتغال محلی

آموزش به ساکنین برای 

 نیل به توافق عمومی 

ریزی راهبردی با برنامه

 های ذینفعمشارکت گروه

آموزش به اجتماع برای 

 افزایش سرمایۀ اجتماعی

آموزش به اجتماع برای 

ارتقای حس هویت، حس 

مکان، قدرتمند شدن، 

 اجتماعی، رفاه، شادیسرمایه 

آموش به ساکنان با 

هدف توانمندسازی، 

سازی و ظرفیت

 نهادسازی

- 

آموزش برای آگاهی از 

 ارزش میراث

آموزش بعنوان ابزار 

 توانمندسازی

آموزش بعنوان ابزار 

 سازیظرفیت

 های ذینفعآموزش گروه

آموزش بعنوان ابزار 

 سازیظرفیت

ابزار  آموزش به ساکنان بعنوان

-توانمندسازی در طراحی، برنامه

 ریزی و سرپرستی

 آموزش بعنوان ابزار آگاهی بخشی

آموزش بعنوان ابزار 

 نیل به مشارکت
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 نتیجه گیری از تجارب آموزش در بازآفرینی شهری .3شکل 

های تاریخی محور نیست بلکه فرآیندمحور است. این رویکرد از بازآفرینی در بافتمحور، محصولبازآفرینی شهری با رویکرد اجتماع
شود تا اقدامات اجرایی. ابزار این مشارکت، شامل میسازی را شده و این مشارکت از مراحل تصمیمبرپایۀ اصلِ مشارکت بنا نهاده

های تاریخی و محالت هدف بازآفرینی، بایستی درگیر مشارکت، سکونت و بسترسازی قانونی است. ساکنین بعنوان ذینفعان در پهنه
شود. این به مکان می بخشند. امری که موجب تعلق و وابستگیاشتغال شوند. سکونت و اشتغال توأمان محتوای معیشت را معنا می

ای برای جلب مشارکت ذینفعان در محالت هدف بازآفرینی شد که نشان از وجود فرآیندی چرخهامر خودبخود مشارکت را منجر خواهد
دهنده محور به مؤلفه های تشکیلمحور است. تحقق این امر نیازمند آموزش است. با تفکیک فرآیند بازآفرینی شهری اجتماعاجتماع

. مؤلفه های 1: تأثیر آموزش اجتماعی از طریق توانمندسازی، ظرفیت سازی و نهادسازی، بدین ترتیب نتیجه گیری می شود ،آن
-. مؤلفه های اجتماعی2فرهنگی: که نیازمند آموزش در هر سه زمینۀ ظرفیت سازی، توانمندسازی و نهادسازی است.-اجتماعی

به اهداف بازآفرینی نیازمند آموزش در زمینۀ توانمندسازی ساکنان و اجتماع محلی  اقتصادی: این مؤلفه برای اجرایی شدن و نیل
کالبدی: که از طریق آموزش دو رکن بازآفرینی شهری اجتماع محور، شامل ظرفیت سازی و -. مؤلفه های اجتماعی3است. 

این دسته از مؤلفه ها نیز همچون مؤلفه های محیطی: زیست-. مؤلفه های اجتماعی4توانمندسازی، قابل اجرا تشخیص داده شده اند. 
 کالبدی، از طریق آموزش های با هدف و محتوای توانمندسازی و ظرفیت سازی، محقق خواهند شد.-اجتماعی

 گیـری جهـنتی
کالبد، به عرصۀ پردازی و اجرای رویکرد بازآفرینی شهری سیر تکامل بازآفرینی شهری از حوزۀ توجه به طی حدود سه دهه نظریه

است. محور گردیدهبه ظهور بازآفرینی شهری اجتماعاست و منجریافتهتأکید بر مالحظات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تغییر
و  اند)پوراحمدهای اجتماعی بودههای تاریخی، در پیِ تعامل اجتماعی و تأکید بر نقش گروهرویکردهای متأخر مداخله در بافت

به نتایج اقدامات بازآفرینی شهری در نقاط مختلف جهان، مشارکت شهروندان، بعنوان مؤلفۀ (. از طرفی با توجه85 :1389،همکاران
سازی، نهادسازی و توانمندسازی ساکنان اتفاق بود و بدون ظرفیتهای بازآفرینی، امری خودبخودی نخواهداثربخش در موفقیت پروژه

توان اذعان داشت، آموزش، باشند، بنابراین میشده، برای تحقق نیازمند آموزش میسه مقولۀ برشمردهنخواهد افتاد. از آنجایی که هر 
معنای آموزش در این مفهوم بهبه اهداف آن است. رکن اساسیِ تأثیرگذاری و عامل موفقیتِ اقدامات بازآفرینی شهری در نیل

های برقراری کننده مهارتجتماعی، عامل همبستگی اجتماعات، ایجادساز مشارکت ابخشی، اطالع رسانی، نظرسنجی، زمینهآگاهی
سازی ساکنان نسبت به محیط و همچنین عامل مسئولیت پذیریِ افراد نسبت به توسعۀ ارتباط بین بازیگران اجتماعی، عامل حساس

دسازی حاصل از آموزش به اجتماع، سازی، توانمندسازی و نهابود. بدین ترتیب و براین اساس سه مقولۀ ظرفیتآتی محله خواهد
 گردند:چنین تعریف می

پذیری های مسئولیتها و مهارتسازی، فرآیندی است که قدرت و اختیار اجتماعات، توانایی ایجاد ساختارها و شبکهظرفیت •
 کند.  ساکنان را نسبت به آیندۀ شان تقویت می

ساکنان برای ادارۀ زندگی خود و مشارکت در فرآیند ساماندهی محل سکونت اقتصادی و فرهنگی -توانمندسازی، توان اجتماعی •
 دهد.را افزایش می

نهادسازی، به معنای ایجاد نقاط تماس و ارتباط مقامات محلی با مجموعۀ مدیریت شهری درون محالت و همچنین تقویت  •
 . های عمومی برای مدیریت در محله استکردن هیئتقدرت مقامات محلی و مسئول
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بایستی رویکردی نوین تحت عنوان بازآفرینی شهری باتوجه به نقش آموزش در بازآفرینی شهری به طوری که شرح آن رفت، می
گردد و نه بعنوان ابزاری صرف برای تجهیز شهروندان گردد و آموزش بعنوان پارادایم حاکم بر رویکرد مذکور تعیینمبنا تبیینآموزش

 ه. برای مشارکت در امور محل
 

 

 مدل بازآفرینی شهری اجتماع محور مبتنی بر آموزش .4شکل 

  مآخذو  ابعـمن
-برنامه هدف هایمحدوده ساماندهی در یکپارچه و جامع بینشی و کنش شهری بازآفرینی (.1389) .رضا فیضی، محمدسعید، ایزدی،
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