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معرفی كتاب
عنوان: شهر در جهان اسالم )مجموعه جهان اسالم(

پديد آور: الگ گرابار
مترجم: مهرداد وحدتی دانشمند

تاريخ انتشار: 1390
ناشر: نشر بصیرت

كتاب شــهر در جهان اسالم بخشی از كتاب Word Of Islam ويراستۀ برنارد لويیس كه به وجوه گوناگون 
فرهنگ، تمدن و تاريخ جهان اســالمی پرداخته است. هركدام از بخش های اين كتاب را محققی متخصص در 
موضوع مربوطه نگاشــته وتصاويری منحصربه فرد مباحث كتاب را مستند كرده اند كه خود دارای ارزش هنری 

و تحقیقی فراوان هستند.
الگ گرابار يکی از برجســته ترين نويسندگان در حوزۀ هنر اسالمی اســت. او در اين نوشتۀ كوتاه اما پرمغز به 
شــهر وحیات شهری در جهان اسالم پرداخته است. دغدغۀ اصلی او تصوير وضعیت زندگی آنچه امروز »طبقۀ 
متوسط« می نامیم در جهان گذشتۀ اسالمی است. ساختار شهر، طبقات و محله های آن، حکومت، نحوۀ كسب 

وكار و دادوستد در شهر، معماری و ويژگی های شهرسازی از جمله مباحث مهم اين كتابند.
در فصل اول نويســنده در طبقه بندی شهرهای اسالمی ســه متغییر اصلی زمان، مکان ومنزلت شهر را درنظر 
گرفته اســت. در فصل دوم به شــکل كالبدی محالت شــهرهای اسالمی اشــاره می كند كه كیفیت محالت 
مسکونی تحت تاثیر متغیر هايی چون آب و مصالح ساختمانی متفاوت بوده است. در فصل سوم كتاب به جامعه 
دينی و عناصر شهری آن مسجد، مدرسه، حرم و گورستان ها پرداخته شده است. در فصل چهارم به منابع جمع 
آوری ثروت و مبادله آن در كشــورهای اســالمی به لحاظ میزان تاثیر گذاری در سه دسته مالکیت زمین، تولید 
مصنوعات و تجارت اشاره شده است. در فصل چهارم با پیگیری روند تغییرات مفهومی تا كالبدی مركز خالفت 
و يا حکومت گرابار به چگونگی رابطه میان مردم و حکومت دســت می يابد. فصل پنجم چگونگی تأثیر تغییر 
ذائقه را در تحول معماری شــهر اســالمی بیان می دارد و در بخش پايانی، شهر اسالمی؛ تنش و انعطاف نکات 
قابل توجهی بررسی شده اند كه در مجموع به انعطاف پذيری شهرهای اسالمی در قرون متمادی و تداوم آنها 

در دوران های مختلف اشاره می كند.



153

38
-3

ه7
مار

ش

معرفی كتاب
عنوان: قاهره )باززنده سازی يک كالنشهر تاريخی(

پديد آور: استفانو بیانکا، فیلیپ جويدو
مترجم: سعیده محتشم امیری

تاريخ انتشار: 1390
ناشر: نشر فضا

همواره در دوران مدرن اين ســوال مطرح بوده كه در كالنشــهرهايی با هويت معماری ويژه و بافتی ارزشمند 
چگونه می توان مابین اين آثار كهن و نیازهای دوران كنونی تعادل، تعامل و پیوندی برقرار نمود؟

در پاســخ عملی به اين ســوال بنیاد فرهنگی آقاخان فعالیت هايی عملی در بخشی از منطقه تاريخی قاهره به 
انجام رســانیده كه شرح آنها در اين كتاب آمده است. پروژه های احیای بافت و باززنده سازی مناطق تاريخی، 
مرمت آثار يادبود و همچنین احداث پاركی جديد )پارک االزهر( در قلب بافتی كهن كه يکی از تاريخی ترين و 

بلندآوازه ترين شهرهای جهان اسالم است در اين كتاب مورد توجه قرار گرفته اند.
اين كتاب به گونه ای متفاوت و دقیق به معرفی فعالیت های حفاظتی و پروژه های مرمتی پرداخته اســت، كه 
میتواند گام مؤثری در شناســايی سیاســت های كلی و بکارگیری راه حل های عملی در ديگر مناطق تاريخی، 
بالخص شــهرهای جهان اسالم به شــمار رود. طبقه بندی مباحث  كتاب به سه دوره گذشته، حال و آينده كه 
توســط نويسندگان و معماران بزرگی همچون استفانو بیانکا، فیلیپ جويدو، جیم آنتونیو، ژانت ابولُغد، فرانچسکو 
سیراُو و ... به رشته تحرير در آمده، به همراه تصاويری بديع، هماهنگ با مطالب مطرح شده در هر بخش، بیان 
كننده رشــد تاريخی و ساخت شهر قاهره در گذشته، برنامه ريزی ها، سیاست ها و طرح های اجرايی كنونی در 
جهت توسعه مبتنی بر حفاظت تاريخی شهر و در نهايت نقش معماری معاصر در شکل گیری شهر آينده قاهره 

می باشد.
ســه اصل مهم را كه بنیاد فرهنگی آقاخان، در اين راســتا مورد توجه قرار میدهد عبارتند از: 1.حفاظت، مرمت 
و اســتفاده مجدد از میراث گذشــته به همراه خالقیت و مهارت در اين باب 2.توجه به مسايل مرتبط با توسعه 
اجتماعی به دلیل شايع بودن مسأله فقر در اكثر كشورهای اسالمی 3. تجلی كیفیت در سیمای معماری معاصر 

، ايجاد فرصت ها و تعريف آرمانها برای روزگاران آتی.
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معرفی نشريه
نام نشريه: بافت فرسوده

صاحب امتياز:
شركت عمران و مسکن سازان استان فارس

بیش از دو دهه اســت كه توجه جدی به مسايل و مشــکالت بافت ها و محدوده های نابسامان شهری، ارتقاء  
كیفیت محیط شــهری و ســاماندهی اين نواحی يکی از ضــروری ترين اقدامات نزد برنامــه ريزان، مديران و 
متخصصان شــهری بوده است كه همواره با شکل گیری نهادهايی از سطح كالن كشوری تا مقیاس شهرهای 
كوچک به طور تخصصی به آن ها پرداخته شــده اســت. در اين بین اطالع رســانی و باالبردن ســطح آگاهی 
عمـومی از مجـموعه اقدامات انجام گرفته وتجربیات آن ها، يـکسان سازی و رواج گويش تـخصصی و بـرنامه 
ها و سیاست های پیش رو در زمینه مسايل و گرفتاری های شهری يکی از اقدامات مهم جهت هماهنگ سازی 
متخصصین امر و مردم اســت كه در قالب چاپ نشــريات درون و برون سازمانی، نشريات الکترونیک و وبالگ 

نويسی ها به اين مهم پرداخته شده است.
"شركت عمران و مسكن سازان استان فارس" از سال 1370 نماينده شركت مادر تخصصی عمران و 
بهسازی شهری ايران به عنوان مجری طرح های بهسازی و نوسازی شهری در استان فارس شروع به فعالیت 
نموده، و از ســال 1388 اقدام به چاپ نشريه ای درون ســازمانی با عنوان "بافت فرسوده" كرده كه تاكنون 6 

)www.msfars.com(.شماره از آن انتشار يافته است
معرفی بافت های فرسوده استان، گرفتاری های موجود در آنها، روش های مواجهه و مجموعه اقدامات صورت 
گرفته در تجربات جهانی، نظرات و پیشنهادات متخصصین و مسئولین امر، سیاست گزاری ها و قوانین مصوب 
در مورد بافت های مســأله دار و ســکونتگاه های غیررسمی، اطالع رســانی از چگونگی برگزاری همايش ها، 
سنجش میزان فعالیت های امر بازسازی و بهسازی شهری و جايگاه آنها در سطح كشور از جمله مطالبی است 

كه در اين نشريه به آنها پرداخته می شود.
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معرفی كتاب
عنوان: حاشیه نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان

گردآورنده و مترجم: مريم هاديزاده بزاز
تاريخ انتشار: 1382

ناشر: شهرداری مشهد با همکاری نشر تیهو
تعداد صفحه: 336

حاشــیه نشینی و اسکان غیررسمی پديده ای اســت كه به دنبال تحوالت ساختاری و بروز مسائل و مشکالت 
اقتصادی- اجتماعی مانند جريان سريع شهرنشینی و مهاجرت های روستايی لجام گسیخته در بیشتر كشورهای 
جهان بويژه كشــورهای جهان سوم پديدار گرديده اســت. در كشور ما نیز طی30 سال گذشته حاشیه نشینی و 
اسکان غیررسمی مشــکالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و زيست محیطی فراوانی را در اغلب كالن 

شهرها بوجود آورده.
نظر به اينکه ســاماندهی و ارتقای شــرايط زندگی حاشیه شــهرها بدون توجه به تجربۀ ديگر كشورها به ويژه 
ممالک جهان سوم وارد شدن در عرصه آزمون و خطاست، اين كتاب در پی آشنا ساختن مخاطب با مسأله حاشیه 

نشینی، انواع آن و تجربیات جهانی در چگونگی برخورد با مسأله است.
كتاب حاضر در شش فصل مشتمل بر:

1- تعاريف، اصطالحات و تاريخچه حاشیه نشینی،
2- نمونه هايی از تجربیات جهانی بهسازی شهری در آسیا، آفريقا و آمريکای التین،

3- تجربیات جهانی در زمینه تخريب، پاک سازی و جابجايی سکونتگاه های فقیرنشین درون شهری،
4- تجربیات جهانی در زمینه ساماندهی و ارتقای شرايط زندگی در سکونتگاههای محروم شهر،

5- نمونه هايی از تجربیات جهانی در زمینه توانمندســازی اجتماعات فقیر از راه تقويت تشــکل های مردمی و 
     صندوق های عمرانی، و در نهايت

6- مهمترين راهکارها در چارچوب ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، نگاشته شده است.


