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چكيده:
تغییرات اساســی در اقتصاد، صنعت، جمعیت شناســی و مسائل سیاســی از عوامل دوباره شکل دهی محیط زيست در شهرهای 
اروپايی است. اين تغییرات سبب به وجود آمدن يک منطق رقابت به شکلی پويا و پیچیده شده است. در تاش برای تبديل شدن 
به يک محیط جذاب برای شــهروندان، ســاكنان، تجار و بازديدكنندگان و ابقای اين وضعیت، شهرها استراتژی خاص خود را با 
توجه به اين موضوع كه سیاست دول محلی بايد براساس نقاط ضعف و قوت شهرها مورد توجه بیشتری قرار گیرد، طلب می كنند.

در چند دهه اخیر بســیاری از شــهرهای تاريخی شاهد توسعه يابی مجدد به سوی اســتفاده های فراصنعتی كه اغلب مرتبط با 
فرهنگ، گردشــگری و تکنولوژی هستند، بوده اند. چنین اســتفاده های )فراصنعتی( پتانسیل الزم را برای خلق شهرهای پايدارتر 
با قابلیت های باالتر برای زندگی را بوجود می آورند، به خصوص در شــهرهای صنعتی قديمی، سیاست، تکنولوژی و بودجه های 
جديد برای بکارگیری مجدد اين ســايت های صنعتی قديمی )ســنتی(، مورد استفاده قرار گرفته اند. از نمونه های بارز اين موضوع 

نمونه های مطالعاتی در كشور ايتالیا، مانند جنوا، اشاره نمود.
در اين شهر، برنامه هايی برای بازسازی مناطق بندری قديمی، محل اسکله ها و مراكز تاريخی، طرح ريزی شده اند. با اين رويکرد، 

صنعت در جنوا به سمت افزايش رقابت های اقتصادی، رهسپار شده است.
توسعه سیستم حمل و نقل، خدمات و زيرساخت ها، نويد نوسازی قابل ماحظه عملکردهای شهری، همراه با رشد عمده اقتصادی 
مرتبط با فعالیت های فرهنگی و گردشگری را می دهند. برنامه های بازآفرينی در مناطقی كه صنعت در آنها محو و يا دچار افول 
شــده است، سبب باز ســودآوری تجاری و نیز افزايش قابلیت تولید، شده است. امروزه، جنوا بعد از گذشتن از يک بحران شديد، 

هويت و نقش خود را در سیستم اقتصادی و اجتماعی ايتالیا، مجدداً بدست آورده است.
اين مقاله به تحلیل فرآيند بازآفرينی در شهر جنوا و بررسی عوامل تاثیرگذار بر اين فرآيند و مراحل طی شده می پردازد. مهمترين 
درســی كه می توان از مورد مطالعاتی جنوا گرفت اين اســت كه مراحل بازآفرينی شهری نتیجه يک رويکرد جامع در مداخات 

شهری، سیاست های فرهنگی وارتباط بین سنت و نوآوری، است.

کلمات کليدی: بازآفريني شهري، رويکرد يکپارچه، جنوا، سیاست، فرهنگ

nasim.taheri1987@gmail.com   1 كارشناسی ارشد طراحی شهری ، دانشگاه يزد
Fatemehtaghvaee@gmail.com 2 كارشناسی ارشد طراحی شهری ، دانشگاه يزد

فرآيند بازآفريني شهري : جنوا، نمونه اي از رويكرد توسعه شهري يكپارچه

الهام دربان رضايی1، منصور نجفي2
1دانشجوی كارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه يزد
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سابقه:
شــهر جنوا درشــمال ايتالیا در منطقه لیگوريا واقع شده است. اين شهر مركز منطقه اي واقع بر روي يک خلیج طبیعي است و بر 
روی نوار باريکی از زمین به عرض9 كیلومتر در 22 كیلومتر طول، بین دريا و كوه ها بنا گرديده، اين شــهر را می توان به ســه 
بخش تقسیم كرد: مركز، بخش غربی و بخش شرقی. دربخش مركزي، تمركز میراث فرهنگی و تاريخی، فعالیت های خدماتي 
عمده و دفاتر عمومی وجود دارد، بخش غربی محل فعالیتهاي صنعتي و قسمت شرقی عمدتٌا مسکونی است. قرارگیری شهر بین 

دريا و كوه ها، گسترش شهر را در مرحله رشد توسعه شهری محدود مي كند. 
جنوا يک شهر بندري پر جمعیت با جمعیت 605000 نفر، با تراكم جمعیتي 2.515 نفر در كیلومتر مربع می باشد، در سال 2000، 
16857مورد ثبت شده غیر از اتباعي كه در جنوا زندگي مي كنند وجود داشته كه از آمريکای التین، آفريقای شمالی و اروپا شرقی 
به اين شــهر آمده اند. اين شهر دچار عدم تداوم حضور ساكنان اســت. شمار جمعیت نه نتها در شهر و در منطقه شهري كاسته 
شده، بلکه تركیب آن نیز دچار تغییر شده است. در واقع، در سالهاي اخیر به طور قابل ماحظه اي جمعیت به سمت كهولت پیش 

رفته است. اين كاهش جمعیت به علت تبعیت كردن از بحرانهای اقتصادی است كه در جنوا اتفاق افتاده است. 

 
تعداد فرصت های شغلی حاصل از صنعت سنتی، صنعت پتروشیمی، صنعت مکانیکی و خود بندر، در دهه 1970 و 1980 به شدت 
كاهش يافته است. بسیاری از شركت ها از شهر مهاجرت كردند. بندر جنوا مانند بسیاری ديگر از موارد در دريای مديترانه، متحمل 

تغییرات ساختاری در جريان تجارت جهانی شد. 
در ســال 1999، شورای شهر، در كنفرانس استراتژيک شهرجنوا، فرايندي را كه بوسیله نقشه تفصیلي شهر، تغییر شکل شهر به 
شــهری كه در آن فرصت های شغلی به همراه شــرايط بهتر محیطی و اجتماعی منتهی گردد، آغاز كرد. در واقع، يکی از اهداف 
مركز شــهر تاريخی اينســت كه به تدريج تمام انواع فرسودگي را حذف كند و قابلیت زندگی در آن را افزايش دهد، به طوری كه 

شهر قديمی می تواند تصوير فرهنگی شهر و شکل جديدي از مركز توريستي اش عرضه كند.
 طرح عملیاتي برای مركز شــهر تاريخی جنوا نشــان دهنده يکی از مراحل در اين فرايند تغییر شکل است. اين طرح به خودی 
خود، يک راهنمای خوب برای سیاســت های مختلف كه در حال حاضر توســط دولت شهر به منظور احیای مركز شهر تاريخی 
آغاز شــده، می باشد. در اين مفهوم، طرح بســیار متفاوت از برنامه های معمول است: در واقع، اين طرح، به دور از ارائه امیدها يا 

خواسته ها، نشان دهنده تحقیقات است.
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 عقیده مشترک در پشت بسیاری سیاست ها با ديد تجديد حیات مركز اين است كه شهر قديمی نبايد بسیار متفاوت از شهر حاضر 
باشد. در واقع، اين منطقه به سیاست های توان بخشی كه هويت خاص آن حفظ مي كند، نیاز دارد؛ فضای عمومي خود، راه زندگی 
خود، همزمان با حفظ ارزش های تاريخی، با حداقل فرسودگي فیزيکی، اجتماعی و اقتصادی، همراه با بیشترين ايمنی و پاكیزگی.

در دهه گذشته، شهر با يک فرسودگي كلي قابل توجه كه اثرات مهمی بر فعالیتهاي تجاري داشته، مواجه بوده است.
مشــکل در دسترسی به مركز شــهر به علت باريکي خیابان ها وجود دارد و تراكم باالي شهری دامنه كمی برای توسعه فعالیت 
های بزرگتر موجب گرديده، در حال حاضر دو سوم از كسب و كار واقع در جنوا در قالب شركت های متوسط و كوچک هستند.

 در طی قرن بیستم، مركز تاريخی به تدريج از بخش های جديدتر اين شهر جدا شده و بزرگراهی مرتفع و پر سر و صدا به شکل 
يک مانع بصری بین شــهر قديم و دريا ســاخته شده است، رشد ترافیک، روشنايی نامناسب خیابان و زباله ريخته شده در خیابان 

ها، همه به مشکات مركز تاريخی اضافه كرده است.
يك بعد جديد برای شهر :

تا قبل از سال 1980 تصويری از جنوا به عنوان يک مکان صنعتی و فعالیتي درجه سه، تحت فشار سنگین تجسم يافته است.
امروزه جنوا به عنوان يک نمونه بازآفرينی شــهری و اجتماعی- اقتصادی ديده می شــود. يک شهر با گذشته درخشان به عنوان 
جمهوری دريايی، خانه بزرگی از اكتشافات، مركز ايالتی كه برای مدت زمان طوالنی صنعت را در اختیار داشت. پس از يک بحران 

بلند مدت اقتصادی توانسته خود را احیا و در حال حاضر خود را با برنامه ريزی های آينده وفق دهد. 
امروز اين شــهر دارای يک تصوير متفاوت اســت، هنوز هم بر اركان ســنتی اقتصادي اش از جمله تجارت، بندر و صنعت و با 
گسترش بخش فن آوری پیشرفته و رو به رشد صنعت گردشگري استوار است، شرايط اجتماعی شهر نیز تغییر كرده است، جنوا 

در حال تبديل شدن به يک شهر همیشه چند فرهنگی و چند قومی است، كه مقري آزاد براي اروپا و بقیه جهان است.
با توجه به موقعیت جغرافیايی جنوا، در واقع پلی ارتباطی بین اروپاي شــمالي ومديترانه، جنوا به عنوان يک شــهر بازآفريني شده 
پر از پتانسیل و فرصت است. همچنین شهر، خود را به عنوان بهترين مركز براي ترافیک زمیني و دريايي وبه عنوان يک منطقه 
جذاب برای ســرمايه گذاران، با توجه به ارتباط بســیار خوب با بنادر ديگر بین المللی و قاره اروپا معرفی كرده است. يک فرهنگ 
جديد منتشر و شهر را دگرگون كرده است، آن را فعال كرده و طوري ساخته كه بازديدكنندگان براي كشف آن عاقه مند شوند. 
جنوا امروز ابعاد جديدی به دســت آورده است. رويدادهای فرهنگی مانند اهداف فرهنگي عمده جنوا، میراثي را كه بیشتر از سال 

2004 است را رها مي كند.
استراتژی شهری:

فرايند بازآفريني شــهري كه در جنوا اتفاق افتاده، تجديد حیات تعدادی از مناطق را بوســیله پروژه هايی كه به دنبال احیای بعد 
اقتصادی و اجتماعی هســتند، از طريق ايجاد بخش كســب و كارهای كوچک و صنايع هنري، ديده اســت. تحوالت روزافزون 
اجتماعی و اقتصادی بوســیله كمک های مالی نهادهاي طراحی شده محلی و ملی و اروپايی- برای تحريک توسعه كسب و كار 
و رشد اشتغال- راحت اتفاق می افتد. اين فرصت به منظور تشويق و حمايت از كسب و كار جديد، به ويژه در كوره فوالد سازی 
مركز قديمی جنوا، سنترو استريکو، منظور شده است، اين برنامه با ماهیت چند بعدی و يکپارچه، شامل اقدامات و پروژه هايي كه 

هم زمان بر شرايط فیزيکی، اجتماعی و اقتصادی تاثیر می گذارد، می باشد.
اقدامات از انواع مختلف هستند:

اهداف عملیاتی در مركز شهر تاريخی با خدمات جديد )فضای سبز و مناطق ورزشي، مدارس، تیمارستان، مراكز دانشگاهي همراه 
با خدمات اجتماعی(؛ 

اقدامات در مناطق و ساختمانها: در وهله اول، سنگفرش خیابان و نوسازی شبکه های تاسیساتی )تکنولوژيک(؛
 اقدامات اصلی در پايان فرايند توسعه مجدد اسکله كه بايد آغازگر ارتباط جديد با شهر قديم باشد، و به طور كلی اصاح گر شهر 

و سیستم های اساسی شهر باشد.
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يکی ديگر از مجموعه اقدامات مربوط به دسترســي اســت، موضوع تعیین كننده برای تجديد حیات مركز شــهر تاريخی، پیاده 
محوری بســیاری از بخش های شــهر قديمی است كه  توسط سیستمی از مناطق پاركینگی جديد و حمل و نقل عمومی خوب، 
حمايت شده است. از اقدامات عمده در زمینه اجتماعی، طرح ايمنی و برنامه ريزی برای كمک بیشتربه مراكز مسکونی و پذيرايی 

است.
اســتراتژی توســط تعامل بین بخش های مختلف طرح جامع به پیش می رود، ورای اثر دافع ای كه هر اقدام می تواند در تمام 
زمینه ها داشــته باشد. طرح های عملیاتي برای مركز شــهر تاريخی جنوا نشان دهنده يکی از موثرترين روشها برای حفاظت از 
منطقه اســت. در چنین وضعیتی، مشکل اصلی اين اســت كه الزم است در دو جبهه عمل شود. يکی اين كه ، اقدامات كوچک 
مختلف را امتحان كنید، مخصوصٌا، بهره برداری از پیشرفت همه امکانات، ديگري اينکه براي توسعه بعضي پروژه هاي مهم مي 
توان از نیروي جديدي در سیستم سخن گفت. بديهی است، تمام اقدامات نمی توانند به عنوان مداخله های عمومی تحقق يابد. 
در عوض، مجريان عمومی بايد اقدامات استراتژيک را، به منظور سرعت بخشیدن به فرايند دقیق تجديد حیات، كه تنها ساكنان 
و مالکان خصوصی می توانند كامٌا تأمین كنند، توسعه دهند. اقدامات استراتژيک – پیاده مداری، اجراي مناطق پاركینگي جديد، 
حمل و نقل عمومی، پروژه هاي بزرگ اجرای خدمات كارآمد برای توسعه اسکله نیمه تمام-  در برنامه های شهرداری ها موجود 
می باشد. مهمترين مداخاتي كه در جنوا اتفاق افتاده، نوسازي پورتو آنتیکو است كه رابطه مجدد بین شهر و دريا را برقرار كرده 

و تجديد حیات سنترو استريکو می باشد.

The Porto Antico )پورتو آنتيكو(:

حذف موانع قديمی، نوســازی و پیاده مدار كردن پورتو آنتیکو و سرزندگی 
بخشیدن به مجموعه ای از ساختمان های باستانی كه سنترو استريکو را با 
شريان حیاتی سنتی شهر) دريای مديترانه( متصل كرده است. مجموعه ای 
از پــروژه های معمار معروف رنزو پیانو اســت، كه پرتــو آنتیکو را به يکی 
از جاذبــه های اصلی هم برای توريســت ها و هم برای ســاكنان محلی با 
رســتوران ها، كافه ها، سینماها و باغ های عمومی ) كه از تغییر يافتن زمین 

به يک فضای عمومی مهم( تبديل كرده است.
طیف گســترده ای از مداخات به عنوان ساخت و ساز و بازسازي، تصوير 
اسکله شهر را تغییر داده اند. برنامه اتصال مجدد اين شهر با اسکله در سال 

2010 با پروژه پونته پارودي به اتمام رسید.
در همین حال، به عنوان نتیجه تمام اين مداخات، قلب تاريخی اين شــهر 

دوباره شروع به تپیدن كرده است.

ديد از باال به بندر پورتو آنتيكو

اسكله بندر پورتو آنتيكو
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The Centro Storico)سنترو استوريكو( :

با انتقال دانشکده معماری ابتدا دانشجويان و سپس ساكنان و گردشگران 
شــروع به كاوش مركز قديمی و اوضاع آن نمودند. خیابان های تاريک و 
تنگ ســنتی و پر از رمز و راز، مجموعه ای ازگنجینه های شگفت انگیز را 

پنهان كرده اند و جنوا را در اصلي ترين حالتش نمايش مي دهند. 
 در حالیکــه كه بعضي از بخش های شــهر قديمی در وضعیت بد مرمتي 
باقی مانده، سیســتم جديد روشنايی عمومی و سنگفرش جديد خیابان ها 
به شــهروندان جنوا كمک كرده اند كه منطقه قرون وســطايي شهرخود 
را دوباره كشــف كنند. اين تجديد حیات مقدمه ای برای وظیفه شهری 
اســت كه ثروت يک ناحیه مســلط را دوباره به دست آورد، كه بخشی از 
آن نتیجه واقع شــدن در  ثروت های اروپاست. به طور ويژه برنامه شهر 
ابزار اساســی برای بازآفرينی جنوا را همین نشان می دهد. در اين نواحی 
اهداف پروژه ها بر روی قسمت هايی فرسوده شهر كه با مشکاتی چون 
ســطوح باالی بیکاری، شرايط محیطی و مســکن كم ارزش، امکانات 
نا كافی و خدمات عمومی، بزهکاری نوجوانــان و جنايتکاری مواجه اند، 
قرار گرفته اســت. جنوا تنها يکی از شــهرهای ايتالیاست كه كمک های 
مالی از شهرهای يک و دو را دريافت میکند. شهر دو جنوا برروی شرايط 
اقتصادی و امنیت عمومی- از طريق كمک كردن به قســمتهای ضعیف 
جامعه برای نمونه، فراهم كردن امکان برای سالخورده گان، جوامع مهاجر 
و جوانان- تمركز كرده است. كمک به قشرهای ضعیف جامعه پروژه  های 
طراحی شده خدمات رسانی اجتماعی و بهبود مقررات خدمت دهی را در 
بر می گیــرد. به طور ويژه به پروژه هايی كه بــرای مقابله با پديده كم 
توجهی به كهنســاالن، مهاجرت جوامع و جوانــان راهی ارائه می دهند، 

اولويت داده می شود. 
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نقش فرهنگ و رويدادها به عنوان يك موتورمحرک برای بازآفريني :
شــهرهای سراســر جهان اغلب در مورد نقش فرهنگ و سیســتم ها و شیوه های مديريتي كه آنها ســعي در اجرا دارند، صحبت 

مي كنند. 
صدها نفر از مردم بر روی چنین خط مشي اي ايستاده اند كه داستان های خود را در مورد بارسلونا، بیلبائو و يا برلین، در مورد جنوا 

يا گاسکو، كپنهاگ، شیکاگو و يا كلن مي گويند. فرهنگ براي اين شهرها چیست؟
تعريــف ارتباط بین فرهنگ و توســعه اقتصادی، بین مشــکات اجتماعي فرهنگ، بین فرهنــگ و ارتقا محیط، بین فرهنگ و 
گردشــگری مهم است، اين ارتباطات مهم هســتند، فرهنگ بسیار زياد در توسعه اقتصادی و اجتماعی يک شهر اهمیت دارد اما 
اولین سؤال اين نیست. ماهیت فرهنگ تنها در مورد تولید كاال يا مصرف انبوه و يا بازسازماندهي فرهنگ به عنوان يک صنعت 
نیســت. سیاست فرهنگی محصول تفکر بهم پیوســتن است. فرهنگ معموال از سیاست های عمومی ديگر جدا شده است. هیچ 
جايی مهم تر از شهرها وجود ندارد، مديريت شهرها به صورت سیستم هاي كلي مهم است، از حمل و نقل تا آموزش و پرورش، 
از سامت تا شغل. جنوا مثل بسیاری شهرهای ديگر، در فرهنگ و توانايي دگرگوني )تغییر شکل( خود سرمايه گذاری كرده است.

رويدادهای بزرگ می تواند فرصتی به منظور تغییرات و اصاحات در يک بازه كوتاه زماني كه معموال امکان پذير خواهد بود، در 
اختیار شهر قرار دهد. اين مورد در طول بیست سال گذشته در جنوا  رخ داده است. رويدادهای مهم مانند مراسم كلمبوس در سال 
G8 ،1992 در سال 2001 و به تازگی شهر سال به عنوان پايتخت فرهنگی اروپا، در آزاد گذاشتن يک شهر به سمت فرايند 
تغییر كمک كرده اند و موقعیت فرهنگی جنوا را در میان اروپای پويا تغییر داده است. معرفي جنوا به عنوان پايتخت فرهنگی اروپا 
تولد دوباره فرهنگی شــهر را تأيید كرده اســت. شهر حقیقت هنری و گنجینه فرهنگی را به اعتبار مجموعه خانه هاي تاريخی و 
مدرن اش در 30 موزه در اطراف شهر و تئاترها، كلیساها، انجمن های فرهنگی نشان می دهد. رسمیت بین المللی میراث فرهنگی، 
تاريخی و هنری اين شهر، در كنار تعهد های گروه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهر، جنوا را مستعد گردشگري مي سازد. 
در سال 2004 اتحاديه اروپا جنوا را به همراه شهر فرانسوي لیل، پايتخت فرهنگي اروپا اعام كرد، در سال 2006 بخش قديمي 

شهر، در فهرست میراث جهاني يونسکو ثبت شد.

نتيجه گيري:
بحران اقتصاد جهانی در گريز از نواحی صنعتی قديمی سیاست جديدی را پیشنهاد میکند كه به تدريج به سمت برنامه های عملی 
حركت می كند، براين عقیده كه كه بهبود كیفییت نواحی شــهری به طور حقیقی به دو هدف نائل می شــود: رضايت شهروندان 
و تشــويق به سرمايه گذاری اقتصادی جديد. بازآفريني شــهری ويژگي هاي پیچیده اي دربردارد: در مورد جنوا بازآفريني شامل 

باززنده سازی مركز تاريخی و كل منطقه بندر مي شد.
امروز جنوا به عنوان شهری كه كاما تصوير خود را تغییر داده است به نظر می رسد. و دلیل آن رها كردن خود از موقعیت صنايع 
سنگین و تغییر جهت تمركزاقتصادی اش برروی بخش جهانگردی و توسعه و بهبود بندرش بود جنوا بدون از دست دادن طراوت 
و ســرزندگی اش تغییر كرده اســت اگرچه به خاطر صنعت و بندرش به عنوان يک شهر پويا در رقابت بین المللی اقتصادی وارد 
شده است، اين طراوت و سرزندگی نه فقط به دلیل كیفیت بهینه زندگی است، بلکه به خاطر ثروت و فعالتیهای فرهنگی اش با 

ساير شهرهای رقیب اروپايی نیز می باشد.
فرآيندي كه در شــهرهاي اروپايي در بیســت سال گذشته اتفاق افتاده است وچهره آن ها را تغییر داده است، تعريف يک نوآوری 

عمیق در رويکرد به تحوالت شهری به حساب مي آيد.
اهداف اصلی پروژه بازآفريني شهری جنوا:

- ترويج تجديد حیات ساختارهای پیچیده شهری
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- ارتقاء محیط مانند كیفیت زندگي ساكنان و شهر
- حفظ ساختمان های ارزشمند و منحصر به فرد از مناطق منتخب

- بازساماندهي فعالیتهاي اقتصادي واقع در مناطق شهري
مهم ترين درس از مطالعه نمونه موردي جنوا اينست كه فرآيند بازآفريني شهري نتیجه يک رويکرد جامع، در مداخات شهری، 

سیاست های فرهنگی، ارتباط بین سنت و نوآوری كه يک نقش اساسي ايفا مي كند، می باشد.
فرآيند نوسازی جنوا نتیجه يک فرايند دموكراتیک است. تمام عملیات بازسازی با يک مشاركت اقتصادی عمومی قوی و هدايتی 
كه همه مجريان منطقه را مشــاركت دهد تحقق پذير است )سطوح ملی، منطقه ای و محلی(. مشاركت بخش خصوصی به طور 
ويژه در تغییردادن و عملیات نیروی تازه بخشــیدن به بخش تاريخی بســیار مهم می باشــد، موفقیت بسیاری از كارهای احیاء 
شهری به فهمیدن و آشنايی با نیازهای جامعه بستگی دارد، پس افزايش مشاركت ساكنان محلی، كارگران، گروه های عاقمند 
و تاجران در فرآيند بازآفرينی مهم می باشــد. فرآيند نوسازی توافق شــهروندان را بر روی استراتژی و عملیات اجرايی پروژه به 
دست می آورد، اين توافق براي حفظ انگیزه باززنده سازي شهر به منظور يکي كردن حساسیت هاي مختلف شهروندان در نتايج 

نهايي مجاز است.
در نتیجه، اتفاق نظر اجتماعی و زمینه سازماني، مانند استراتژی و مديريت مهم است.
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