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معرفی کتاب 

»نوسازی محالت و بازار مسکن،
 مشارکت اجتماع در انگلستان و آمریکا«

Neighborhood Renewal & Housing Markets, 
Community engagement in UK and US

سید مجتبی موسویان

مولف: هریس بیدر
مترجمان: کیانوش ذاکرحقیقی، مینا فالح زادگان

سال انتشار: 1393

طی دو دهۀ اخیر عالقه به موضوعات مطرح در مورد توس��عۀ ش��هرها، نوس��ازی بافت های مسکونی و مناطق صنعتی 
قدیمی درون ش��هری و همچنین موضوعات مطرح در حوزۀ قومیت و نژاد، جدایی  گزینی های اجتماعی و نابرابری های 
فضایی در ش��هرها س��بب شده اس��ت این موضوعات در صدر مباحث دانشگاهی و سیاس��ت گذاری در سراسر اروپا و 
آمریکای شمالی قرار گیرد. در حالی که مباحث طوالنی پیرامون این موضوعات تاکنون در هر دو سوی اقیانوس آرام 
مطرح ش��ده، اما مقایس��ۀ تطبیقی و در نظرگیری مالحظات دوس��ویه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. فرایندهای 
خصوصی سازی و تغییر ساختار شهرها با خروج صنایع از آن ها اهمیت پرداختن به این موضوعات را روزافزون نموده 
اس��ت. این کتاب تالش می کند نقش��ی عمده در تبیین این مباحث ایفا کن��د و موضوعات خاص برای درک مباحث 

مطرح در حوزه مسکن، نوسازی و توانمندسازی اجتماع در انگلستان و آمریکا را بررسی نماید. 
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کتاب با مقدمه ای از »هریس بیدر« آغاز شده و سپس 12 مقاله را در قالب چهار حوزۀ زیر ارائه می کند:

 تغییرات سیاسی و جمعیتی 
 »تغییر الگوهای فضایی، نژاد و اشتغال در انگلستان« نوشتۀ اد فراری و پیتر لی

 »تکثر بیشتر، وحدت کمتر؟ جغرافیای در حال تغییر نژاد و فرصت ها« نوشتۀ خاویر دسوزا بریگز

 شهرها و محالت در حال تغییر
 »بازتاب سیاست های مسکن در نیویورک: 1987 تا 2004« نوشتۀ جریلین پرین و مایکل اچ.شین

 »تحوالت بازار مسکن، نژاد و اجتماع: سیاست ها و اقدامات در بیرمنگهام« نوشتۀ آستین باربر، ریک گرووز و آلن 
موریه

 »تحوالت نژادی و مسکن عمومی در ایاالت متحده« نوشتۀ سوزان جی. پاپکین
 »زندگی های موازی؟ مسکن، جدایی گزینی سکونتی و پیوستگی اجتماعی در انگلستان« نوشتۀ دیوید رابینسون

 نهادها و عوامل تغییر
 »سکونت و تغییر: بسیج سیاسی و اجتماعی در هارلم« نوشتۀ لوسیل مک اون

 »تحوالت انجمن های مسکن انگلستان: واکنشی در تغییرات« نوشتۀ دیوید مولینس
 »فراز و فرود )و ظهور ]مجدد[( شرکت های توسعه اجتماع و انجمن های مسکن سیاه پوستان و اقلیت های نژادی« 

نوشتۀ هریس بیدر

 تضاد مشارکت و قدرت
 »مسکن، بازآفرینی و تحول در انگلستان: بازآفرینی نواحی در تاور هملتز، شرق لندن« نوشتۀ استفن هال

 »حفظ اجتماع به بهای حذف آن؟ بازسازی اجتماع و دارایی، در قالب توسعه اجتماعی« نوشتۀ جیمز دفیلیپیس
 »اجتماعات، ش��بکه های اجتماعی و قدرت: آیا محلی ش��دن تصمیم گیری رخ داده اس��ت؟« نوشتۀ راب رولندز و 

پائولین کارد
در پایان نیز نویس��نده کتاب، هریس بیدر با آوردن مطلبی تحت عنوان »به س��مت دستور کار سیاسی جدید؟« به 
نتیجه گیری از مباحث پیش��ین پرداخته و تالش نموده اس��ت تا دستور کار جدیدی را بر مبنای آن ها بنیان گذاری 

نماید.
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معرفی کتاب 

»ارتقای کیفیت زندگی در مناطق فرسوده شهری: آموزههای پروژه لودا«

 Improving quality of life in Large Urban
Distressed Areas: Luda Project

سید مجتبی موسویان

ترجمه و تالیف: سیروان شاهوی، فریکا فاروقی
ناظر علمی: محمدسعید ایزدی

سال انتشار: 1393

 

کتاب »ارتقای کیفیت زندگی در مناطق فرس��وده ش��هری: آموزه های پروژه ل��ودا«، چکیده مجموعه ای هفت 
جلدی با عنوان کتاب الکترونیکی لودا1 اس��ت که توسط دانش��کده محیط کالبدی دانشگاه نپیر ادینبورگ2 با 
همکاری موسسه توسعه منطقه ای و بوم شناسی درسدن3 و چند موسسه دیگر تهیه شده است. لودا که با شعار 
ارتقای کیفیت زندگی در مناطق وسیع فرسوده شهری پابه  عرصه بازآفرینی شهری نهاد، یک پروژه تحقیقاتی 
از برنامه انرژی، محیط زیس��ت و توس��عه پایدار اتحادیه اروپا است که در چارچوب پنجمین برنامه این اتحادیه 

قرار دارد.

1. Luda E-Compendium
2  School of the Built Environment, Naiper university
3. Institute of Ecological and Regional Development, Dresden
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جلد نخس��ت از مجموعه هفت جلدی کتاب الکترونیکی لودا، مش��تمل بر ش��یوه اس��تفاده از این مجموعه و 
چکیده مطالب شش جلد دیگر به شیوهای خالصه و قابل فهم برای عموم است. جلد دوم با عنوان »شناخت 
مناطق فرس��وده شهری« به معرفی مناطق وسیع فرسوده ش��هری، دالیل پیدایش آن ها و شناخت مشکالت 
و پتانس��یل های این مناطق اختصاص دارد. جلد س��وم این مجموعه »رویکرد اجتماع گرا به بازآفرینی پایدار 
ش��هری« نام دارد و به تش��ریح مس��ائلی مانند دالیل ضرورت بهره گیری از رویکرد اجتماع گرا در بازآفرینی 
پایدار شهری و نقش مشارکت در بازآفرینی پایدار شهری می پردازد. عنوان جلد چهارم که درحقیقت اساس 
رویکرد لودا به بازآفرینی ش��هری را تش��ریح می کند، »ادغام ارزیابی در بازآفرینی پایدار شهری« است که در 
آن فرآیند بازآفرینی شهری با تکیه بر نقش و اهمیت به کارگیری شیوه های گوناگون ارزیابی مورد تشریح قرار 
می گیرد. در این بخش توضیح داده می شود که چرا تصمیم گیری ها در فرآیند بازآفرینی شهری پایدار شهری 
باید به وس��یله ارزیابی های گوناگون موردحمایت قرار گیرند و ای��ن ارزیابی ها چگونه، کجا و چه موقع صورت 
می پذیرند. جلد چهارم حاوی پیوس��تی اس��ت که در آن اصول روش شناس��ی فرآیند بازآفرینی پایدار شهری 
و روش ها و تکنیک های ارزیابی قابل اس��تفاده در آن مورد تش��ریح قرار گرفته است. جلد پنجم این مجموعه 
به صورت یک بانک اطالعاتی از روش��ه ا و تکنیک های ارزیابی طراحی ش��ده است که به صورت برخط4 و تحت 
شبکه وب قابل استفاده خواهد بود. این بانک اطالعاتی این امکان را برای کاربران به وجود می آورد تا بهترین 
شیوه ارزیابی را برای فرآیند بازآفرینی، بسته به شرایط خاص هر پروژه انتخاب کنند. جلد ششم این مجموعه 
مش��تمل بر 12 کتابچه مطالعات موردی اس��ت. پروژه لودا از لحاظ اجرایی و عملیاتی شبکه ای متشکل از 12 
ش��هر مرجع و 6 ش��هر مش��ارکت کننده اس��ت که با هم انتقال تجربه و اطالعات دارند و برنامه بازآفرینی در 
آن ها در جریان است. جلد هفتم این مجموعه »پایش کیفیت زندگی« نام دارد که در آن اصول پایش کیفیت 
زندگ��ی، هدف پایش در فرآیند بازآفرینی ش��هری و چالش های پیش رو در پای��ش کیفیت زندگی در فرآیند 

بازآفرینی شهری مورد تشریح قرار گرفته است.

همان گونه که عنوان ش��د، کتاب»ارتقای کیفیت زندگی در مناطق فرس��وده ش��هری: آموزه های پروژه لودا«، 
دربرگیرندۀ چکیده مطالب فوق بوده و در هفت فصل با عناوین مشابه تدوین شده است.

 4- Online
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معرفی ویژه نامه

ویژه نامه شهر و شهروند که به مسأله سکونتگاه های غیررسمی کالن شهر مشهد می پردازد، توسط شرکت مادرتخصصی عمران و 
بهسازی شهری ایران به عنوان ضمیمه نشریه هفت شهر و با همکاری پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و دفتر توانمند سازي 
ــکونتگاه هاي غیررسمي تهیه شده است. این ویژه نامه درپی اتخاذ تصمیمی مبتنی بر »ارائه طرح احیاء و بازسازی  ــاماندهي س و س
ــهد با لحاظ جنبه های عمران شهری، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی توسط وزارت راه و  ــوده و ناکارآمد شهر مش بافت فرس
شهرسازی ظرف مدت یک ماه با همکاری وزارتخانه های کشور، نیرو، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و سازمان حفاظت 
محیط زیست -که در یکی از جلسات هیئت دولت در سفر به شهر مشهد در شهریورماه 1393 گرفته شده بود- تهیه شده است. 

ویژه نامه مذکور هشت فصل دارد که به اختصار توضیح داده می شود:

ــمی و راهکارهای ساماندهی  ــکونتگاه های غیررس ــکل گیری س در اولین فصل این ویژه نامه با عنوان »نگاه ویژه«، به واکاوی ش
ــت. در این فصل ضمن ارائه آماری از تحوالت جمعیتی مشهد و مساحت پهنه های اسکان  ــده اس ــازی آن پرداخته ش و توانمندس

شهر و شهروند،
 ویژه سکونتگاه های غیررسمی کالن شهر مشهد 

سید مجتبی موسویان
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غیررسمی این شهر مقدس، مشکالت و معضالت این پهنه ها و نحوه توانمندسازی این مناطق در گفتگو با مدیران شهری مشهد 
ــکونتگاه های غیررسمی و  ــکل گیری س ــت. در دومین فصل با عنوان »اقتصاد« به عوامل اقتصادی ش ــی قرار گرفته اس مورد بررس
ــان بر این موضوع که فقر عامل اصلی و اولیه شکل گیری  ــهروندان در این حوزه پرداخته شده است. تاکید کارشناس ــکالت ش مش
اسکان غیررسمی است، در این فصل »سیس آباد« از محالت فقیرنشین مشهد به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. عنوان 
سومین فصل، »فرهنگ« است که در آن به سراغ هنرمندان، نویسندگان، فرهنگیان و رسانه ای های مشهدی رفته و نظرات آن ها 

را در مورد سکونتگاه های غیررسمی جویا شده اند.
ــعاع قرار داده، آسیب های  ــایر معضالت را نیز تحت الش ــمی که س ــکونتگاه های غیررس ــکالت مبتالبه در س یکی از مهم ترین مش
ــیب های  ــل عالوه بر واکاوی ابعاد مختلف موضوع آس ــت.در این فص ــده اس ــت که در فصل چهارم به آن پرداخته ش اجتماعی اس
اجتماعی، محدوده های »دروی« و »جاده قدیم قوچان« از میان پهنه های اسکان غیررسمی مورد بررسی قرار گرفت. فصل بعدی 
ــاختمان« را به عنوان  ــریح ابعاد مختلف موضوع، پهنة »قلعه س ــعه می پردازد و افزون بر تش با عنوان آموزش به یکی از ارکان توس

نمونه موردبررسی قرار داده است. 
ــت که در فصل ششم به آن پرداخته  ــکالت سالمت، بهداشت و محیط زیست اس ــعة پایدار، رفع مش ــانه های توس یکی دیگر از نش
ــده و در دو پهنة »التیمور« و  ــهد بررسی ش ــهروندان حاشیه نشین مش ــت ش ــالمت و بهداش ــود. در این بخش معضالت س می ش
ــئوالن ملی و  ــت که در این بخش با مس ــهری اس ــت. عنوان فصل هفتم، معضالت ش »خواجه ربیع« مورد بازبینی قرار گرفته اس
ــهد گفتگوهای متعددی انجام شده تا دالیل مشکالت موجود در مناطق هدف و راهکارهای کاهش معضالت  ــهری مش مدیران ش

مورد بررسی قرار گیرد. 
درنهایت در فصل هشتم به مهاجرت که یکی از دالیل مهم در حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی در مشهد به شمار می آید، پرداخته 
ــهد ایجاد نموده که در پهنة  ــهر مش ــود. در این بین حضور مهاجران خارجی به ویژه افغان ها معضالت عمده ای را برای ش می ش

»گلشهر« از سکونتگاه های غیررسمی مشهد -که مهاجرنشینی در آن حداکثری است- مورد مداقه قرار می گیرد.
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معرفی کتاب

»روش های پشتیبانی از تصمیم گیری مشارکتی در عرصه شهر«
Tools to Support Participatory Urban Decision Making

محمد پورسراجیان
مترجم: ثریا بهمن پور

انتشارات: دانشگاه تهران
سال انتشار: 1393

حکمروای��ی ش��هری )Governance Urban( فرایند پویایی 
اس��ت که در ضمن آن مس��ئولیت ها و روش انجام امور در شهر 
به طور مداوم  تغییر می کند و وظایف مسئولین، دست اندرکاران 
محلی و س��ایر همکاران و ش��رکاء مدیریت شهر، به طور مستمر 
افزایش می یابد. در حال حاضر فش��ار زیادی بر مدیران ش��هری 
برای ارائه خدمات مناس��ب تر و کارآمدتر به شهرها و تأمین نیاز 
ش��هروندان وجود دارد. این عوامل موجب درخواست های زیادی 
برای آشنایی با روش های مدیریتی جدیدی شده است که بتواند 

به فرایند بهبود حکمروایی شهری کمک کند. 

دراین راس��تا، کتابچ��ه »روش ه��ای پش��تیبانی از تصمیم گیری 
مش��ارکتی در عرصه ش��هر«، اولین کتاب از مجموعه روش هایی 
اس��ت که برای ارتقاء و پش��تیبانی از سلسله برنامه های ترویجی 
حکمروایی ش��هری تهیه شده است. اطالعات این کتابچه راهنما 
در چهار فصل، بر اس��اس منابع رو به افزایش مجموعه  روش های 
مدیریت شهری تهیه شده است و مطالب آن مبتنی بر معیارهای 
پذیرفته ش��ده یا اصول عملیاتی به کارگرفته شده در حکمروایی 
خوب ش��هری در س��طح بین الملل می باش��د. این اصول شامل 

 ،)Accountability( پاسخگویی ،)Transparency( شفافیت ،)Equity( برابری  ،)Engagement Civic( مداخله مدنی
امنیت )Security(، اثربخش��ی )Efficiency( و پایداری )Sustainability( اس��ت. این کتاب، دارای نظام ارجاعی/ منبع یابی 
)System Referral( برای دسترسی به کلیه اطالعات، توضیحات و منابع مربوط به هر روش است. این اقدام امکان منبع یابی- 

ترکیبی )Cross-Referencing( برای دسترسی به هر یک از منابع مرتبط را به  وجود آورده است.

 Team Flex قابل ذکر است که این مجموعه حاصل تالش گروه کوچکی از متخصصان مرکز اسکان بشر سازمان ملل است که در
به مدت یک سال با یکدیگر همکاری داشته اند و نتیجه فعالیت این تیم توسط انتشارات )UNCHS Habitat( در سال 2010 

منتشر شده است.
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معرفی نشریه

نشریه اینترنتی نوسازی

محمد پورسراجیان

صاحب امتیاز: سازمان نوسازی شهر تهران
مدیر مسئول: عباداهلل فتح اللهی

سردبیر: پژمان اهلل وردی زاده
مدیر اجرایی: محمود پورسراجیان

ــریه اینترنتي نوسازي، به عنوان یک تریبون آزاد علمي- تخصصي و با موضوع  نش
ــائل مرتبط با آن، از مردادماه سال 1388  ــوده و مس ــازي بافت هاي فرس کلي نوس
ــروع به کار نموده، و در دی ماه 1393، بیست  ــهر تهران، ش ــازمان نوسازي ش در س
ــریه با هدف توسعه ادبیات و  ــر گردیده است. این نش ــتمین شماره آن منتش و هش
ــترکي براي تبادل آراء و  ــازي شهري، به دنبال ایجاد عرصه مش ــر فرهنگ نوس نش
اندیشه هاي متخصصان، متفکران، صاحب نظران و حرفه مندان این حوزه بوده است 
ــازي و بهبود روند کیفي آن باشد. نشریه اینترنتي نوسازي  تا تسهیل گر جریان نوس
ــت، تجربه  ــده، یادداش ــمت هاي متنوعي چون مقاالت تألیفي و ترجمه ش داراي قس
ــازي، نهادهاي محلي و دیگر نهادهاي مرتبط(، گفتگو،  )تجربیات دفاتر خدمات نوس

گزارش، اخبار، معرفي کتاب، معرفي نهادها و رویدادهاي علمي است.
شماره 28 این نشریه شامل مطالب زیر است:

ــازي شهري ارزان در تانزانیا؛ مشارکت اجتماعي در دارالسالم/ ارزیابي  مقاله/ نوس
ــاکنان محالت با  ــالمت کلي س ــهري و تأثیرات آن بر س ــک برنامه نوگرداني ش ی
ــرزندگي در محله جلفاي اصفهان/  ــه مفهومي/ ارزیابي کیفیت س ــتفاده از نقش اس
ــاماندهي پیاده راه هاي »تربیت تبریز« و »استقالل استانبول«/ تحلیل برنامه نوسازي شهري و ارتقاء  ــیوه هاي مداخله وس تحلیل تطبیقي ش
ارزش زیست محیطي و کاربست پذیري آن در دره منطقه پارایبا؛ یادداشت/ نقش مشوق هاي مالیاتي ملک در بازسازي شهري و شکست 
ــازي شهري در برلین در دهه هاي 1990-1960/ جلسات برنامه ریزي و تصمیم گیري در تسهیل گري؛  بازار ملک در دوبلین/ تحوالت نوس
ــوم سلسله نشست هاي موضوعي با  ــته هاي مذهبي محله در نوسازي بافت فرسوده؛ گزارش/ دفتر س ــخصیت ها و هس تجربه/ نقش ش
ــوده؛ معرفي/ کتاب »بازآفریني شهري- یک کتاب راهنما«/ طرح  ــارکتي محله در بافت فرس ــازي مش عنوان رویکردها و الگوهاي نوس
ــي »سیاست گزاري، به منظور تسریع در نوسازي  ــي »تبیین جایگاه نهادهاي مختلف در نوسازي بافت هاي فرسوده«/ طرح پژوهش پژوهش
ــوده«/  ــازي بافت فرس ــهر«/ پایان نامه »ارایة مدل تصمیم گیري براي تأمین مالي پروژه هاي نوس ــودۀ کالن ش مردمي در بافت هاي فرس

پایان نامه »شناسایي و اولویت بندي عوامل حیاتي موفقیت نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران و پیشنهاد راهکار«.
ــریه الکترونیک«، و رایانامه  ــازي از طریق آدرس اینترنتي http://nosazi.tehran.ir بخش »نش ــریه اینترنتي نوس ــي به نش دسترس

nosazionline.journal@gmail.com میسر است. 
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