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عنوان :تبارشناسی بازآفرینی شهری :از بازسازی

تا نوزایی
پدید آور :دکتر سهند لطفی
تاریخ انتشار1391 :
ناشر :انتشارات آذرخش
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واقعیتی که امروز با عناوین متن ّوع در چهارچوب موجودیت «مر ّمت شهری» مطرح میشود ،و در برداشتی ساده
تالش خود را معطوف به آفریدن دوبارۀ شــهر از منظرهای گوناگون میدارد ،پیشینهای معنادار است همگام با
سیر تح ّول در برداشت از شهر ،و همپای آن دگردیسی که در مفاهیم بنیادین و نیز شیوۀ حیات شهری و کارکرد
آن به مثابه موجودیتی کالبدی و مملو از محتوای چندگانه روی داده اســت .کندوکاو پیرامون این سیر تح ّول و
جریانی که نهایت ًا مرمت شهری را از «بازسازی صرف» به دوران «نوزایی شهری» رسانده است ،موضوع اصلی
این کتاب است.
در این کتاب «حفاظت و بازآفرینی شــهری» معادلی خواهد بود بر روایتی معاصر از «مرمت و حفاظت شهری»
که بنابر فاصله زمانی مورد تمرکز کتاب برگزیده شــده اســت .در فصل اول ،تحول موضوع «مر ّمت و حفاظت
شــهری» در گذر زمان با بن مایۀ دگردیســی و پایایی در چهارچوب مفهومی-نظری مورد واکاوی و بازشناسی
قرار داده شده .فصل دوم به سیر تح ّول تاریخی رویکردهای «مر ّمت و حفاظت شهری» از زمان «بازسازی» در
ســالهای 1933میالدی تا «نوسازی»  1955میالدی به بعد تا «بازآفرینی شهری» در دهه پایانی قرن بیستم
و چشمانداز «نوزایی شهری» برای آینده شهرها ،به همراه تجربیاتی از کشورهای پیشگام در زمینه مرمت و به
دنبال آن یکپارچه ســاختن مفهوم «مر ّمت و حفاظت شهری» اختصاص یافته است« .جهانی شدن» و «جهانی
ســازی» ،چگونگی تأثیرگذاری متقابل آنها با «مر ّمت و حفاظت شــهری» در پی شکلگیری مفاهیمی چون
«خاطره ســازی»« ،واقعگرایی»« ،گردشــگری»« ،نمادگرایی» و «تروریسم» در کشورهای مختلف جهان ،و
لهجه مر ّمت در دوران معاصر مطالب فصل سوم هستند .در فصل چهارم کتاب ،با نگاهی تاریخی -تفسیری به
بازخوانی و تحلیلی بر اســناد «مر ّمت و حفاظت شــهری» معاصر از «منشور فاس» تا پیشنهاد «اینتبائو» مبنی
بر بازنگری «منشــور ونیز» پرداخته شــده اســت و در ادامه با نگاهی به دگرگونی مفاهیم و واژگان «مر ّمت و
حفاظت شــهری» معاصر ،مانند «میراث» و مالحظات نوین اقتصادی-اجتماعی و سازوکارهای اداری-اجرایی
آن ،گذاری از «بازآفرینی» به «نوزایی» خواهد داشت .پایان بخش کتاب ،بازنگری سیر تحول نگرش به «مر ّمت
و حفاظت شهری» معاصر ،شباهت در فرآیندها و تنوع در محصوالت بازآفرینی معاصر و در پی آن برداشتهایی
«آموزهای-راهبردی» خواهد بود تا توجه به روح مکان را در گذر زمان میسر کنیم؛ و «مر ّمت و حفاظت شهری»
را به عنوان راهبردی در «توســعه شــهر از درون» با گذاری انسانمدار از شهر فرسوده با توجه به نیازهای آتی
جامعه بهکارگیریم.
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عنوان :مسایل اجتماعی شهرسازی در ایران
پدید آور :زهرا خدایی  -علی پورخیبری
تاریخ انتشار1391 :

ناشر :مرکــز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص
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شــهر! بستر تمدن و منشــأ تولید و رشد فرهنگ امروز
بشــر .شــهرهای ابتدایی با نقشهای اداری ،سیاسی و
مذهبی شــناخته میشدند؛ اما در شهر چند بعدی امروز
کارکردهــای متنوعی بهویــژه در زمینههای اقتصادی،
صنعتــی ،خدماتی ،فرهنگــی و اجتماعی بــر کالبد و
تعامالت پیچیده درون شهر تأثیرگذار هستند .پدیدهای
به این گســتردگی طبع ًا با مسایل و معضالتی در همان
ســطح مواجه اســت تا آنجا که کمترین عقب افتادگی
و زوال در هریــک زمینهها مانند یک چرخه بر ســایر
زمینهها تأثیر منفی خواهد داشت.
گرفتاریهای اجتماعی گوشهای از این پیچیدگیهای شهری است که گاهی در اثر عدم عملکرد نامناسب سایر
ابعاد بوجود میآید (مانند عقب ماندگی اجتماعی در برخی مناطق فقیرنشــین شــهری) و گاهی خود زمینهساز
عقب افتادگی ابعاد دیگر شهر میشود (مانند عقب افتادگیهای فرهنگی و کالبدی در سکونتگاههای غیررسمی
حاشــیه شهر) .اما مداخالت شهرسازی و برنامهریزی شــهری صرف ًا پاسخ به بخشی از این مسایل اجتماعی را
در پی دارد.
این کتاب با نگاهی اجمالی و در قالب پژوهشهای موردی ،به مسایل فرهنگی و اجتماعی شهرسازی در ایران
می-پردازد .حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی ،بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری ،فضاهای شهری و
کیفیت زندگی ،محور توجه اصلی کتاب است .در فصل اول ،موضوع حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی خصوص ًا
در کالنشــهرهای تهران و کرج در قالب پیامدهای اجتماعی-فرهنگی ،سیاسی-امنیتی و کالبدی-فضایی مورد
بحث قرار گرفته اســت .نمونههای مواجهه با این چنین محالتی مانند اسالمآباد(زورآباد) کرج و شیخآباد قم نیز
مکمل مطالب این بخش هســتند .فصل دوم به مباحث نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده درون بافت شهر
اختصاص یافته اســت .اقدامات مفید در این بافتها و نتایج ســودمند در پیش گرفتن استراتژی جلب مشارکت
مردمی و حمایتهای بهینه-سازی شده دولتی از تصمیمگیرندگان ،مجریان و منتفعین طرح در موفقیت یا عدم
موفقیت نمون ه پروژههای شــهر کاشــمر و بزرگراه نواب تهران مواردی است که در این فصل مورد توجه قرار
داده شــدهاند .فصل ســوم کتاب به مباحث و معضالت اجتماعی دست به گریبان شهرها در فضاهای شهری و
کیفیت زندگی در شــهرها اختصاص یافته است؛ زیرا که امروزه فضاهای عمومی شهری به عنوان محور توسعه
کارکردهای شــهرها بوده و تقویت وجهه فرهنگی-اجتماعی شهر را سبب میشوند ،همچنین بر کیفیت زندگی
شــهر و میزان رضایتمندی شهروندان تأثیر مستقیم دارند .از دیگر ســوی شهرهایجهان طی صد سال اخیر
عالوه بر معضالت کارکردی با مشکالت زیست محیطی ،بحران هویت و کاهش امنیت اجتماعی ،بیش از پیش
مواجه شدهاند و پرداختن به مسایل اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار شهری ،هویت مکان ،بازخوانی هویتی شهر
و شهروندان و الزامات امنیت اجتماعی در فضاهای عمومی شهر ،موارد خاتمه دهنده کتاب هستند.
توجه به این نکته بهویژه در میان متخصصین شهری و مسئولین امر ضرورت دارد که شهرها و کالنشهرهای
ایران عزیزمان نیز چه در حاشیهشــهر و چه در متن زندگی شــهری (محالت قدیم و جدید) مدتهاســت که
گرفتار معضالت اجتماعی متنوع شــدهاند و زمینه بســیاری نارساییها را در بســتر فرهنگ ،معیشت ،کالبد و
سرانجام کیفیت زندگی ساکنان را بوجود آوردهاند؛ لذا الزم است که همواره از زمان شروع تفکر ،مطالعه ،گفتگو،
ی و اجرای طرح-های مرتبط با شهر ،معضالت اجتماعی را جدی بگیرند!
سیاستگذار 

كتاب مصورســازي در برنامههاي مشاركتمحور و كتاب بازيها و تمرينها توسط نشر دايره منتشر شده است.

اين كتابها براي مدرسين ،تسهيلگران و همه كسانيكه درگي ِر كارگاهها ،جلسات ،برنامهها ،يا دورههاي مشاركت

گروهي تعاملي .بديهي است كه هركس
محورند نگاشته شد ه و دربرگيرنده فنوني است براي هدايت فرايندهاي
ِ

ميتواند براســاس اهداف برنامه خود ،مالحظات فرهنگي ،ويژگيهاي شركتكنندگان و شرايط حاكم بر رخدا ِد

مورد نظر از روشهاي اين كتابها بهره ببرد و يا آنها را بر اساس نيازهاي خود تغيير دهد.

با آنكه منابع متعددي در رابطه با اين موضوعات نگاشــته شــده اما اعتبار ناشــر (يونيســف) ،دانش و تجربه
نويســندگان ،كاربردي بودن و رواني مطالب ،و وجود تصاويري كه به فهم محتوا كمك ميكند از ويژگيهايي
هستند كه در گزينش اين كتابها براي ترجمه درنظر گرفته شده است.

كارشناسان رشتههاي مختلف از جمله آموزش بهداشت ،جامعهشناسي،
از اين كتابها طيف وسيعي از متخصصين و
ِ

پرســتاري ،پزشكي اجتماعي ،توسعه ،ترويج كشاورزي ،روانشناسي ،بهداشت عمومي ،مشاوره ،جمعيتشناسي و
تغذيه ميتوانند استفاده كنند.
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اقتصاد بازار و تحوالت شهری
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نویســندگان کتاب اقتصاد بازار و تحوالت شــهری راجر زتر و محمد حمزه هستند و این کتاب توسط علی نقی
قائمی نیک دانشجوی دکترای اقتصاد ترجمه شده است.
کتاب « اقتصاد بازار و تحوالت شــهری» به عنوان مجموعه مقاالتی از ســوی اســتادان بزرگ دانشگاههای
انگلســتان در زمینه تحوالت شــهری که تحت تاثیر تحوالت اقتصاد در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای
جهان سوم ایجاد شده ،منتشر شده است .این کتاب به سفارش شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری
ایران و به همت شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق ترجمه و به چاپ رسیده است.
فصل اول به ارزیابی کلی مباحث مطرح شــده در کتاب می پردازد .درکنار آن توجه به پارادایم(الگوی مســلط)
توســعه نئولیبرال ،توانمند ســازی بازار ،بررسی رشد همراه با عدالت ،سیاســت های تعدیل ساختاری پرداخت
وام ،فقر و عدالت اجتماعی ،جهانی ســازی و نقش شــهرها در دســتورکار جدید اقتصاد جهانی ،تمرکز زدایی،
سیاستهای حامی فقرا و نقش سازمانهای بین المللی مانند سازمان اسکان ملل متحد ،بانک جهانی ،صندوق
بین المللی پول و سایر موسسات امدادی بین المللی را مورد توجه قرار میدهد .اشاره به رشد سریع شهر نشینی
و تبعات آن در کشــورهای جهان ســوم از دیگر نکاتی است که به آن اشاره شــده است .با توجه به مسئولیت
نویسنده این فصل ،به عنوان ویراستار و سرپرست اصلی طرح ،فصول مختلف کتاب مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتهاند.
در فصل دوم ،مطالبی درخصوص ارتقاء جایگاه فلســفی و مفهومی مباحث مرتبط با توسعه و زمینههای اقتصاد
سیاســی و رفاه ارائه میشود .در ادامه با اشاره به ارتباط مفهوم توســعه با اموری مانند ارتقاء ظرفیتها ،آزادی
و دامنــه انتخاب ،به این نکته اشــاره می کند که هرگاه در هریــک از عوامل اصلی مرتبط با ایدئولوژی رقابتی
یعنی بازار ،حکومت و خانواده شــاهد عدم تقارن و ناهماهنگی باشــیم ،ایدئولوژیهای مرتبط با توسعه بیش از
آنکه باعث ایجاد فرصت و عدالت بشوند ،عامل ایجاد نابرابری خواهند بود .وی معتقد است ،بدون توجه به نوع
حکومت اعم از فردی و چپگرا یا دموکرات و لیبرال بودن آن ،چیزی که میتواند به موفقیت کشورها در روند
توســعه کمک کند ،ایجاد همکاری و همزیستی مناسب میان عناصر کلیدی است .درخصوص مسکن ،وی این
هماهنگی را در قالب مجموعه کامل مسکن طرح میکند.
آقای محمد حمزه در فصل ســوم بابررســی نمونه مطالعاتی کشــور مصر توجه ویژهای به ارتباط حکومتها و
عوامل خارجی و تاثیر آنها بر روند توســعه میپردازد .وی نیز با اشاره به ادوار مختلف حکومتهای معاصر مصر
نظر پاو را تایید میکند که حرکت به سمت توسعه زیاد با نوع حکومت مرتبط نیست و بیان میکند که حکومت
سوسیالیســت جمال عبدالناصر ،نقشی مشــابه حکومت لیبرال سادات و مبارک داشته است .آنچه در مورد مصر
تاســف بار به نظر میرســد ،تاثیر زیانبار سیاستهای امدادی بینالمللی است که از سوی رهبران این کشور در
دورههای مختلف اعمال می شود ،هردو عمل نتیجه مثبتی برای گروههای کم درآمد و فقیر نداشته و بیشتر در
جهت تامین منافع طبقات حاکم و یا جریان بینالمللی ســرمایه بوده است .نکته قابل توجه آن است که حداقل
موفقیت در زمینه تامین مسکن و سرپناه گروه های کم درآمد ،نیز صرف ًا در دوران حکومت سوسیالیست ناصری
بوده است.
در فصل چهارم خانم راکودی با بررسی نمونه کشور کنیا ،به برخی از پروژهها و سیاستهای اعمال شده برای
کاهش فقر و تامین ســرپناه برای گروههای کم درآمد اشــاره میکند .وی با اشاره به برنامه هایی مانند «ارتقاء
و بهبود» و «ســایت ها و سرویســها» به بررسی اصول طراحی این برنامه ها میپردازد و رویکردهایی را برای
اصالح آنها ارائه می کند .شناســایی صحیح فقرشــهری ،توجه به تعریف خود فقرا از فقر شهری و راهکارهای
آنها در مبارزه با فقر ،ارائه راهکارهای مشارکتی برای مواجهه با فقر از جمله رویکردهای پیشنهادی وی است.
به نظر وی فقرا «مفعولهای منفعل» در برابر جامعه نیســتند ،بلکه الزم است آنها در سیاست گذاری و تصمیم
ســازی ها شریک شوند و در قالب ســازماندهی صحیح اجتماعی و از طریق حمایت موسسات امدادی ؛ قدرت
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چانــی زنی و ظرفیت آنها در مذاکرات افزایش یابد .نهادینه کردن برنامه ریزی پروژه های مشــارکتی و ایجاد
تشکیالت الزم برای تامین مالی برنامه های کاهش فقر از ضروریات است.
آقــای جونز در فصل پنجم با بررســی نمونه مکزیک بحــث جدیدی را ارائه میکند .وی با بررســی مفاهیم
روستایی -شهری معتقد است ،این مفاهیم به صورت جدی از یکدیگر تفکیک پذیر نیستند .جونز با طرح مفهوم
«حومه شــهری» به این مطلب توجه می کند که مفاهیم سه گانه فوق را باید در تعامل بایکدیگر مورد توجه و
بحث و بررسی قرارداد.
توجه به مســائل شــهری ،بدون توجه به مســائل روستا و حومه شــهر ،ناقص و ناموفق است .به نظروی این
بازارهای مختلف زمین ،باید نسبت به یکدیگر هم افزایی داشته باشند .در این میان مفاهیم زیادی وجود دارد که
متخصصان شــهری باید از موضوعات مرتبط با روستاها بیاموزند  .بحث حقوق مالکیت ،امنیت تصرف ،سند دار
کردن زمین ها و نقش این عوامل بر روی سرمایهگذاری ،ظرفیت اجتماعی ،بازار زمین و توانمند سازی مالکان
اراضی ســکونتگاههای غیر رسمی موضوعاتی است که در این فصل به آنها پرداخته میشود .چنانکه مطالعات
جونز نشان می دهد؛ حقوق مالکیت و سند دار کردن اراضی در تامین نیازهای مرتبط با سرمایه گذاری ،تضمین
وام ،افزایش ظرفیت اجتماعی و بهبود بازار زمین چندان موفق نبوده اند.
پاین و گرور در فصل ششم با مطالعه برروی کشورهای تازه استقالل یافته و سایر کشورهای کمونیستی سابق،
به بررســی نقش اقتصاد دستوری و تاثیر تغییر حرکت این کشورها به ســمت اقتصاد بازار پرداخته اند .حرکت
اقتصاد دســتوری به ســمت اقتصاد بازار ،امری است که به وضوح در کشــورهای مختلف قابل مشاهده است.
نویســندگان ثابت می کنند؛ تشــکیالت جدید که براساس اقتصاد بازار طراحی میشــود ،الزام ًا منجر به بهبود
وضعیت جامعه و فقرا نمیشود ،بلکه در بسیاری از موارد باعث افزایش منازعات ،افزایش قیمت زمین و مسکن
به ویژه در سکونتگاههای غیر رسمی شده است .در کشورهای مذکور با فروپاشی مدل اقتصاد دستوری به یکباره
این مدل به وســیله نیروهای خارجی جایگزین شده است .این تغییر سریع رژیم خود به خود باعث ایجاد عوامل
مشــکل زایی شده اســت که از آن جمله میتوان به برخوردهای شدید نیروهای قدیم سوسیالیست با نیروهای
دموکرات جدید اشاره کرد.
د ســوزا و زتر در فصل هفتم ضمن برررسی موضوع تصرف زمین شهری در برزیل ثابت میکنند که اصالحات
بازار زمین و حقوق مالکیت با توجه به اثرات قیمت و فشــارهای ناشــی از محدودیــت اجتماعی تاثیر الزم را
نداشــتهاند .گرایش جدی حکومت و تغییر رویه آن از حکومت نظامی به حاکمیت بازار مورد بررسی قرار گرفته
و نشان داده شده که این فرآیند باعث کاهش نابرابری نشده  ،بلکه به استمرار عدم امنیت و حاشیه نشینی فقرا
کمک کرده است .فعالیت بانک ملی مسکن تشکیل مناطق گسترش منافع اجتماعی و نیز سایر اقدامات ،عمدت ًا
در بهبود وضعیت فقرا ،اصالح ســکونتگاه های غیر رســمی ،کاهش عدم امنیت تصرف و جلوگیری از حاشیه
نشینی موفق نبودهاند .بررسی اثرات توانمند سازی بازار در سطح خرد ،در قالب بررسی ساختار شهری در کلمبیا،
در فصل هشــتم مورد توجه قرارگرفته اســت .آندره ارتیز گومز و راجر زتر با بررسی تجدید ساختار شهر بوگوتا
توجه ویژه ای به مرکز پیرامون و توســعه در حومه شــهر دارند .در مطالعات آنها موضوعاتی مانند تمرکززدایی
از حاکمیت مرکزی و خوصی ســازی شــهری  ،عدم توجه به برنامه ریزی شهری و تفکیک و تجمیع کاربری
های اراضی براساس منطق بازار مورد توجه قرار گرفته است  .حاکمیت بازار با اصالت حداکثر سازی سود برای
فعالیت های شهرســازی منجر به تفکیک اراضی شــهری یا اتمیزه کردن کالن شهرها ،تجزیه و از بین بردن
ســطوح همجواری و مناطق مسکونی شده اســت .در این فصل به سه کاربری آموزشی  ،تجارت خرده فروشی
و فضاهای عمومی و تفریحی توجه شــده اســت .براساس سیاستهای اعمال شده  ،سه کاربری فوق به صورت
تجزیه شده و خصوصی تبدیل شده؛ او ًال به حاشیه و حومه شهرها رانده شده و ثانی ًا دارای کاربری مفیدی برای
محالت و همجواری ها نخواهند بود .لذا باعث شــده که از یک سو محیط زیست شهری رو به نابودی حرکت
کند و حجم ترافیک و ترددهای شــهری رو به افزایش نهد و از سوی دیگر هویت محلی گروه ها ،اجتماعات و
همجواری ها با خطر مواجه شود.
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