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پـروژه های یکپارچة شـهری در ِمِدلین۱
چکیده : در کالن ش�هرهای کلمبیایی، برای پیش  برد اهداف توس�عۀ اجتماعی و ش�رایط فیزیکی، مداخالتی 
کوچک مقیاس مانند ساخت پارک های محله ای یا زمین های بازی صورت گرفته است. تحوالت اجتماعی و فضایِی 
»مدلین« (Medellin(  �     هم در مرکز شهر و هم در سکونتگاه های غیررسمی حومه شهر� آن را از یکی از نقاط خطرناک 
درگیری های مسلحانه مواد مخدر، به نمایشگاهی مثال زدنی برای توسعه و ارتقای شهری فراگیر، تبدیل کرده است. 
وقت�ی فراینده�ای دگرگون کنن�ده از طریق مداخ�الت فضای�ی در مقیاس های مختلف پدیدار می ش�وند، 
مجموع�ه ای از برنامه ریزی ها و مدارک توس�عه  ش�هری را پایه ریزی می کنند که ضمن تغییر قوانین ش�هری، 
بر فهم ش�هروندان از ش�هر تأثیر می گذارد که به توس�عه ش�هری و درک تبعیضات اجتماعی به عنوان یکی 
از موانع اصلی توس�عه، رویکردی جامع دارد. بر همین اس�اس، برنامه  توس�عه ش�هری اخیر با سه هدف ادارة 
ش�هر و بهبود عملکرد اقتصادی آن، از بین بردن فقر و تضاد طبقاتی و تغییر چهرة ش�هر� در س�طح ملی و 
بین المللی � تنظیم ش�ده اس�ت. در این نوشتار بخش�ی از برنامه توسعه ش�هری مدلین، با معرفی پروژه های 
کوچک مقیاس اجرا ش�ده در آن که تأثیر ش�گرفی در شرایط زندگی ش�هروندان داشته است، بیان می شود.

واژگان کلیدی : مدلین، پروژه های یکپارچه شهری، توسعۀ شهری، طراحی شمایلی۲.

پروژه های یکپارچه شهری
 شهردار مدلين، »آنيبال گاويری« (Anibal Gaviria) اخيراً 
ش��ش اصل اساسی را برای توسعه شهر مطرح کرده است. او بر 
طرح های آموزشی و فرهنگی به عنوان بخشی از برنامه "شهری 
� مدنی � فرهنگی"3 و اولويت عملکردی برای توس��عة شهری 
فرهنگ محور و پايدار تأکيد می کند. در پروژه اوليه4 ، عدم توجه 
به منابع زيس��ت محيطی يا هويت بومی، در بستر توسعة پايدار 
-که موتور خود را فرهنگ می داند- مشاهده می شود. از 2001 
گروهی از شهرداران و مديران شهری بر طراحی شمايلی و توسعة 
فضاهای عمومی و زيرساخت ها، هم زمان با تسهيالت آموزشی، 
س��رمايه گذاری کردند. تمرين های مش��ارکتی، مشارکت های 
بين نهادی و طراحی ش��فاف و با کيفي��ت، تأکيدی بر ارتقای 
اين اس��تراتژی هستند. اين دس��ت پروژه های رمزی۵ است که 
موجب ش��ناخته شدن اين شهر در س��طح جهانی شده است.

متروکابل6، پارک ه��ای کتابخان��ه7 در محله های محروم و 
فضاهای عمومی و مرکزی مانند پارک آرزوها8 و پارک کاوش9،  
باغ گياه شناس��ی10، پ��ارک پابرهنه ها11 و پ��ارک چراغ ها12در 
مجله های معماری بين المللی به صورت گسترده ای مطرح و به 
عنوان اقدامات شهری خوب و دارای طراحی باکيفيت معرفی 
ش��دند و فضاه��ای عمومی را به عنوان يک فض��ای امن برای 
ش��هروندان به منظور مالقات های دوستانه، تفريح و سرگرمی 
و عملکردهای آموزش��ی تعريف کردند. از آنجا که اين پروژه ها 
اوضاع شهر و شهروندان را بهبود می بخشند، بايد در بستر "شهر 
کارآفرين"13 که در آن، فضا نقش مهمی به عنوان ارتقاء دهندة 
س��رمايه نمادين و اقتصادی دارد، مورد توج��ه قرار گيرند. از 
اين رو، مداخالت شهری با تمرکز بر فضاهای شمايلی )عمومی( 
به خط مشی شهر با سياس��ت های نئوليبرالی تبديل شده اند. 
معموالً اين دس��ت رويداده��ا از طريق روزنامه ن��گاران دنبال 
می ش��ود و تعجب برانگيز است که يکی از ابعاد اصلی تحوالت 
مدلين به خاطر کوچک مقياس بودن مستندسازی نشده است.

در راس��تای ارتقای وضعيت س��کونتگاه های غيررس��می، 
 (EDU) شهرداری و س��رمايه گذاران توسعه ش��هری مدلين
پروژه های شهری يکپارچه (PUI) را به عنوان وسيله ای برای 
مداخله در يک منطقه خاص تعريف کرده اند که شاخص های 
 PUI خاص پايينی از توس��عه انسانی را نش��ان می دهد. يک
ابع��اد فيزيکی، اجتماعی و نهادی را در بر دارد و با هدف حل 
مش��کالت خاص منطقه مورد نظر، همه ابزارها را برای توسعه 
هم زمان مداخالت در آن ناحيه به کار می  برد. PUI  ها توسط 
ش��هردار در ارتباط با طرح توسعه ش��هری تصويب می شوند 
و دارای محدوديت زمانی  ان��د و اکثراً به موازات زمان انتصاب 
يک ش��هردار پيش می روند. در يک PUI تيمی ميان رشته ای 
به صورت محلی، با مش��ارکت نزديک ساکنين ،در هر دو بعد 
ش��هری و اجتماعی و با هدف ارتقای کالبدی محله و معرفی 
راهکارهاي��ی در جهت بهبود محتوای اجتماعی محله فعاليت 
می کنند. پروژه ای که از اين رويکرد به دس��ت می آيد اساساً، 
مداخالت کوچک مقياس تا مقياس متوسط مانند پارک های 
محل��ه14، زمين ه��ای بازی و امکانات ورزش��ی ي��ا پياده راه ها 
در مکان ه��ای اس��تراتژيک در محله ه��ای محدود را ش��امل 
می ش��وند که عملکردهای اجتماعی مهمی دارند و به عنوان 
ي��ک محرک برای ارتقای اقدام��ات خصوصی به کار می روند. 

معرفی پروژه های اجرا شده
پارک زيس��ت محيطی و پياده راه شهری »خوان1۵« پارکی 
محله ای و کوچک اس��ت که در يک تنگه و مجاورت ايستگاه 
متروکابل و خيابان متصل  به گردشگاه اصلی محله واقع شده 
است )تصوير1(. پارک با هدف حفظ تنگه، که از پوشش  گياهی 
متنوع برخوردار اس��ت، به عنوان يک فضای عمومی � تفريحی 
ساخته شده است. همچنين عملکردی گردشگاهی برای بهبود 
وضعيت ترافيکی وس��ايل نقليه و پيادة خيابان کاله16 مدنظر 

بوده اس��ت. اين پارک مس��احتی در حدود1/867 متر مربع و 
گردش��گاه حدود 1/72۵ متر مربع را در بر خواهد گرفت. اما 
برخالف نام آن، اين پارک به يک لکه س��خت بتنی در وسط 
تنگه تبديل ش��ده اس��ت و بعضی از مشکالت زيست محيطی 
رودخان��ه ) مانند فاضالب( نيز حل نش��ده باقی مانده اس��ت. 
زمين های ورزش��ی واحد ورزشی »ال سوکوررو17« در نزديکی 
ايستگاه مترو »س��ن خاويه« قرار دارد که به منظور سازماندهی 
عملکردهای مهم در واحد همس��ايگی اجرا شده است که شامل 
پيشنهاداتی نظير زمين های تيم های ورزشی و زمين بازی است و 
ايستگاه اتوبوس مدرسه و بخش تجاری را به هم مربوط می کند. 
ه��دف PUI ايجاد منطقه نفوذ در همس��ايگی اس��ت � از اين رو 
ش��هرداری (INDER) ضمن اينکه با اقدامات ويژه عملکردهای 
ورزشی را سازماندهی کرده است، نگهداری از فضاهای مربوطه را 
بر عهده دارد. در حدود 8/818 متر مربع، در اين طرح دوبار طراحی 
شده اند. با اين وجود، عدم وجود سرپناه و فضای کافی برای درختان 
تازه کاش��ته ش��ده ، از نقاط ضعف اين پروژه محسوب می شود.

پارک »20 خوليو18« در مکان قبلی خود بازسازی شده است. 
اين پارک بخشی از طرح توسعه گسترده  کامونا بوده است که به 
س��اير تفرجگاه ها، تسهيالت ورزشی و نهادهای اجتماعی متصل 
می شود )تصوير2(. هدف اين  PUI اين بود که ضمن ساماندهی 
ترافيک، يک فضای باز عمومی با امکان عبور و مرور بيشتر پياده 
به وج��ود آورد و فرصتی برای تفري��ح، عملکردهای فرهنگی و 
بازی کودکان فراهم کند. کافه ها، ايس��تگاه های اتوبوس و رديف 
تاکس��ی ها در اطراف پارک قرار دارند. اين فضای باز عمومی در 
ح��دود 448 متر مربع از محوط��ه را در بر می گيرد )تصوير3(.

پله های برق��ی، ارتباط عم��ودی بارزی بي��ن پايين ترين و 
باالتري��ن بخش های کامونا ب��ه وجود آورده ان��د. نظرگاه هايی 
ني��ز برای تماش��ا ک��ردن و تفکر در م��ورد آنچ��ه مخاطب از 
شهر مش��اهده می کند، طراحی شده اس��ت. بنابراين جذابيت 
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توريس��تی، جزئی از س��اير مداخالتی اس��ت که در نظر گرفته 
ش��ده است )اين پله های برقی به ش��هر مدلين کمک کرد که 
در س��ال 2013 عنوان" خالق ترين ش��هر س��ال"، که ساالنه 
توس��ط مجله »وال اس��تريت ژورن��ال« و گروه ش��هر انتخاب 
می شود را کس��ب کند. طرح "زيرساخت ملموس" يکی از سه 
معيار گرفتن اين جايزه را کس��ب کرد(. برای پل راه آهن، يک 
پي��اده رو افقی تفرجگاهی به منظور اتصال ميان همس��ايگی ها 
طرح ريزی ش��ده اس��ت. پل دره ای اصلی از اواسط دهه 1990 
تعديل و با زمين های بازی کوچک و فضاهای مالقات و گفتگو 
ب��رای اهال��ی محله تجهيز ش��د. اين طرح در ح��دود 2/707 
متر مربع را پوش��ش می ده��د. با در نظر گرفت��ن ويژگی های 
جغرافياي��ی دره، از نظ��ر زيس��ت محيطی به جري��ان  آب های 
سطحی و ش��يب بندی ، توجه چندانی نشده است )تصوير4 (. 

جمع بندی
بی ترديد، اين مداخالت کيفيت زندگی بسياری از ساکنين 
محله کامونا13 را بهبود بخش��يده اس��ت. انتقاد های گوناگون 
مط��رح ش��ده در مصاحبه هايی که با متخصص��ان و کارمندان 
PUI انجام شد، معضالت توسعه شهری را روشن می کند. عدم 
وجود همکاری های بين نهادی و نبود ثبات طراحی شمايلی، به 
عنوان نقطه ضعفی برای يکپارچگی  و پايداری زيس��ت محيطی 
پ��روژه مطرح بوده و همچنين عدم پاس��خگويی به جنبه های 
هويتی و فرهنگی ش��هر در آن مش��هود است. اين حقيقت که 
PUI ها شديداً وابس��ته به نظام سياسی شهر هستند، منجر به 
کاهش کيفيت مش��ارکت های ش��هروندی و عدم تمايل مديران 
برای گسترش ابزارهای ارزيابی کيفی زيست محيطی، اقتصادی 
و توس��عه پايدار اجتماعی شده اس��ت. به نظر می رسد تمرکز بر 
مداخالت فضايی و ايجاد جذابيت های توريستی منجر به رويکرد 
ناتم��ام به يکپارچگی پ��روژه و توجه ناکافی ب��ه تنوع فرهنگی 

تصویر1 : پارک زیست محیطی 
و پی�اده رو ش�هری خوان ۲۳: 
پله ه�ا به یک پ�ارک محله ای 
در  ک�ه  می رس�ند  کوچ�ک 
تنگه، کنار ایستگاه متروکابل 
ق�رار دارد. خیاب�ان ارتباطی، 
ب�ه تفرج�گاه اصل�ی واح�د 
همس�ایگی متصل می ش�ود، 

.Topos, 2013: 38 : مأخذ
Pic1: Parque Ambiental and 
Paseo Urbano Juan: stairs 
lead down into a small pocket 
park established in a canyon 
next to a Metro cable station. 
The connection street turned 
into the neighborhood’s main 
promenade, Source: Topos, 
2013: 38.
نهاد ورزشی ال سوکوررو  تصویر  ۲   :
ی�ک زمی�ن ب�ازی و زمین هایی 
برای تیم های ورزش�ی س�اخته 
است. شهرداری با ابتکاری ویژه  
عملکردهای ورزشی و نگهداری 
از فضاهای مربوطه را سازماندهی 
می کند. تنه�ا تع�دادی درخت 
س�ایه ایج�اد می کنن�د، مأخذ :
Topos, 2013:39

Pic2: Unidad Deportival el 
Socorro offers a new play�
ground and fields for team 
sports. A municipal initia�
tive organizes the sports 
activities and the mainte�
nance of the space. Only 
a few trees provide shade, 
Source: Topos, 2013: 39. 

تصویر1

Pic 1

تصویر۲

Pic 2 و اجتماعی ش��ده اس��ت. با توجه به تصوير کلی ارايه ش��ده، در
بستر توسعه ش��هری فرهنگ �محور، تأکيد توأمان بر طبيعت و 
فرهنگ واجد اهميت اس��ت. در يک تعامل چند وجهی، منظری 
که جايگاه س��کونت مردم است، شايسته توجه مناسب است. در 
نتيجه، گام اول پيشنهاد برای پروژه های آموزش مدنی، فهم بهتر 
از منطقه، طبيعت و ويژگی های فرهنگی آن است. ارزيابی منابع 
محيطی پنهان و گس��تردة منطقه و واکنش به تنوع رو به افول 
زيست محيطی آن ، به اندازه احترام به سنت های قديمِی طراحی ، 
که هنوز در معدود اظهارات مردم، عميقاً وجود دارد، اهميت پيدا 
می کند. اين دو نکتة مهم به وس��يلة طراحی شهری شمايلی که 
فقط ظاهر شهر را توصيف می کند، تهديد می شوند و در نتيجه، 
نابرابری و فقر و مشکالت حل نشدة زندگی بسياری از مردم اين 
محله های مح��روم، ادامه پيدا می کند. برای تبديل PUI به يک 
پروژه يکپارچه واقعی همه اين جوانب بايد در نظر گرفته شوند  

پی نوشت
1. اين مقاله ترجمه ای است از : 

 Schwab, E. & Gloria, A. (2013). Small SCALE - BIG IMPACT,
.Medellin`s Integral Urban Projects. Topos, 84: 36�43

Iconic design .2
Urbanismo Civico_Pedagogico.3

4. به عنوان مثال، می توان به پروژه شناخته شده در سطح ملی و بين المللی به نام 
"ش��هری اجتماعی4" که توسط »سرگيو فاياردو«(Sergio Fajardo) شهردار 

شهر در سال های 2007- 2004 مطرح شد، اشاره کرد.
Urbanismo social .۵

Metrocable .6
Parques Biblioteca .7

Parque de los Deseos .8
Parquet Explora .9

Botanical Garden .10
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los Pies Descalzos
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Entrepreneurial city .13
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 Parque Ambiental and .1۵
Paseo Urbano Juan XXIII

Calle 49 .16
 Unidad Deportiva el .17

Socorro
The Parque 20 de Julio.18

در شهر مدلین مجموعه ای از برنامه ریزی ها 
و مدارک توسعه  شهری پایه ریزی شده که با 
تغییر قوانین شهری فهم شهروندان از شهر 
را متأثر کرده است. با در نظر گرفتن توسعه 
شهری و درک تبعیضات اجتماعی به عنوان 
یکی از موانع اصلی، برنامه  توسعه با سه هدف 
اداره و بهبود عملکرد اقتصادی شهر، از بین 
بردن تضاد طبقاتی و تغییر چهرة ش�هر� در 

سطح ملی و بین المللی � تنظیم شد.
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SMALL 
SCALE- BIG 
IMPACT?
Medellin`s Integral 
Urban Projects1

Translated (from English to Persian): 
Sayma Khajehei, M.A in Post-disaster reconstruction, Sha�
hid Beheshti University, Iran. sayma.khajehei@gmail.com
Nahid Rahimi, M.A in Landscape Architecture, Imam Kho�
meini International University, Iran. Nahidrahimii@gmail.com

Eva Schwab, Gloria Aponte

Abstract:Small�sized interventions like pock�
et parks or playgrounds aim to initiate develop�
ments for the improvement of social and physi�
cal conditions in the Colombian metropolis.

Medellin`s spatial and social transforma�
tion� both in the city centre and in the periph�
eral settlements� has turned the city from one 
of the most dangerous hotspots of a drug�
related armed conflict into a show case for 
inclusive urban upgrading and development. 
While the transformative process are made 
visible through spatial interventions of diverse 
scale, their foundation has been laid through 
a series of planning and urban development 
documents, which changed both planning law 
and the understanding of the city. These docu�

ments intend to focus on a holistic approach to 
urban development and recognize the stark so�
cial disparities as one of its main impediments. 
Accordingly, the last three Urban Development 
Plans aim to improve the city`s governability 
and economic performance, erase poverty and 
inequality, and change its image�both nationally 
and internationally. 

Keywords: Medellin, Integral urban projects, 
Urban development, Iconic design. 

Endnote
1. This article is translated in :Schwab, E. & Gloria, 
A. (2013). Small SCALE - BIG IMPACT, Medellin`s 
Integral Urban Projects. Topos, 84: 36�43.

تصویر ۳ : برای پارک ۲0 خولیو، 
مس�یر پرترافی�ک ب�ه منظور 
ایجاد یک فضای باز عمومی در 
خیابان س�ابق تعویض شد. این 
پروژه بخش�ی از فرایند توسعه 
اس�ت که س�ایر تفرجگاه ها را 
به امکانات ورزش�ی و نهادهای 
اجتماعی متص�ل می کند، مأخذ:  

.Topos, 2013: 40
Pic3: for the parquet 20 
de Julio traffic routing 
was changed to create a 
public open space on a 
former street. This project 
is part of a development 
that connects to other 
promenades, sports fa�
cilities, and communal, 
Source: Topos, 2013: 40. 

تصوی�ر4 : تع�دادی پل�ه برقی، 
ارتباطات عمودی بین پایین ترین 
بخش ه�ای  باالتری�ن  و  بخ�ش 
کامون�ا را میس�ر می کنن�د. این 
منطقه با زمین های بازی کوچک 
و فضاهای مالقات و گفتگو برای 
اهالی محله تجهیز ش�ده است. 
پ�ل راه آه�ن اصل�ی از اواس�ط 
1990ب�ه منظور پاس�خگویی به 
این کاربری ها ایجاد شده است.  

.Topos, 2013: 40 : مأخذ
Pic4: Several Escaleras 
Electric connect the lower 
and upper parts of the 
Comuna. The area pro�
vides small playgrounds 
and meeting spaces for 
the community. The origi�
nal viaduct from the mid�
1990s has been adapted 
to meet these functions, 
Source: Topos, 2013: 43.

تصویر۳

Pic 3

تصویر4

Pic 4
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